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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

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

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන  පශ්න.  

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කටුෙපොත බස ්නැවතුම්පළ : භාවිතයට 

ෙනොගැනීම 
கட் ெபாத்த ேப ந்   தாிப்  நிைலயம்: 

ைகவிடப்பட்டைம 
KATUPOTHA BUS STAND: ABANDONMENT  

 

1945/’11 

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

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                  
පශ්නය - (2) :   

(අ) (i) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය්, කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය 
සභා බලපෙද්ශෙය්, කටුෙපොත නගරෙය් ඉදිකර 
ඇති බස ්නැවතුම්පළ මීට වර්ෂ දාහතරකට පමණ 
ෙපර විවෘත කළ බවත්; 

  (ii) විවෘත කළ දින සිට භාවිතයට ෙනොගැනීම නිසා 
ෙවළඳ කුටි 12 ක් ඇතුළු එම ෙගොඩනැගිලි විනාශ 
ෙවමින් පවතින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) එම බස ්නැවතුම්පළ හා ෙවළඳ කුටි පෙයෝජනයට 
ෙනොෙගන අත හැර දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) එම ෙගොඩනැගිලි නැවත පතිසංසක්රණය කර 
ජනතා අයිතියට පවරා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා  සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

உள் ராட்சி, மாகாணசைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:   

(அ) (i) கு ணாகல் மாவட்டத்தில் குளியாப்பிட் ய 
பிரேதச சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் 
கட் ெபாத்த நகாில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
ேப ந்  தாிப்  நிைலயம் இற்ைறக்கு சுமார் 
பதினான்கு ஆண் க க்கு ன்னர் 
திறந் ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) திறந்  ைவக்கப்பட்ட நாளி ந்  
பயன்ப த்தப்படாைமயின் காரணத்தினால் 12 
விற்பைனக் கூடங்கள்  அடங்கிய குறித்த 
கட் டம் அழிவைடந்  வ கிற  என்பைத ம் 

        அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ேப ந்  தாிப்  நிைலயத்ைத ம் 
விற்பைனக் கூடங்கைள ம் பயன்ப த்தா  
ைகவிட் ள்ளைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட் டத்ைத மீண் ம் னரைமத்  
மக்கள் உாிைமக்கு ஒப்பைடப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

       அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Is he aware that - 
 (i) the Bus Stand which was constructed in 

Katupotha town in Kuliyapitiya Pradeshiya 
Sabha area of Kurunegala District was 

opened about 14 years ago; and 

 (ii) the aforesaid buildings including 12 stalls 

are decaying as they have not been used 
since the opening? 

(b) Will he state - 
 (i) the reasons for abandoning the aforesaid 

Bus Stand and the stalls without making of 
any use; and 

 (ii) whether action will be taken to reconstruct 
the aforesaid buildings and to hand them 
over to public ownership? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள் ராட்சி, மாகாண 
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 
Local Government and Provincial Councils)  
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  (i)  ඔව්.  

       (ii) නැත. 
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(ආ)  (i)  බස ් නැවතුම්පළ හා ෙවෙළඳ කුටි පෙයෝජනයට 
ෙනොෙගන අත හැර දැමීමක් සිදු වී ෙනොමැත. 

        (ii)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)    පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරලා දැන් 

ටික කාලයක් ෙවනවා. ෙම් වන විට එම ස්ථානය පතිසංස්කරණය 
කර තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, දැන් එෙහම තත්ත්වයක් නැති 
බවට පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වන අතර, එය පතිසංස්කරණය කිරීම පිළිබඳවත් අෙප් 
සතුට පළ කරනවා.  

 

ශී ලංකාෙව්  මැතිවරණ : විසත්ර 
இலங்ைகயில் நைடெபற்ற ேதர்தல்கள்: விபரம் 

ELECTIONS  IN SRI LANKA: DETAILS 

            2190/’11 
2.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
      (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
      (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) පසු ගිය වර්ෂ 10ක කාලය තුළ ශී ලංකාව තුළ 
පවත්වන ලද මැතිවරණ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) සියලු පළාත් සභා මැතිවරණ එක් දිනයකදී 
පවත්වනු ලැබුෙව්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම මැතිවරණ එක වර 
ෙනොපැවැත්වීමට ෙහේතු ක වෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) 2005 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට ෙම් දක්වා කාලය 
තුළ පවත්වන ලද එක් එක් මැතිවරණය සඳහා 
දරන ලද සමසත් පිරිවැය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
 ෙකොපමණද;  

 (ii) ඊළඟ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට 
නියමිත දිනය කවෙර්ද;  

       (iii)     ශී ලංකාෙව් මැතිවරණ කමය තුළ විද ත් ඡන්ද කමය 
භාවිත ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

          යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கடந்த 10 வ டங்களாக இலங்ைகயில் 
நைடெபற்ற ேதர்தல்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (ii) அைனத்  மாகாண சைபக க்குமான ேதர்தல் 
ஒேர தினத்தில் நைடெபற்றனவா என்பைத ம்; 

 (iii) இல்ைலெயனில், அைவ ஏன் ஒன்றாக 
நைடெபறவில்ைலெயன்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ)  (i) 2005 சனவாி 1 தல் இற்ைறயத் திகதி வைர 
நைடெபற்ற ஒவ்ெவா  ேதர்த க்குமான 
ெமாத்த ெசலைவ தனித்தனியாக ம்; 

 (ii) அ த்த மாகாண சைபத் ேதர்தைல எப்ேபா  
நடத் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயின் ேதர்தல் ைறக ள் 
இலத்திரனியல் வாக்ெக ப்  ைற ஏன் 
நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைலெயன்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
  

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 
 (i) the number of elections held in Sri Lanka 

for the last 10 years; 

 (ii) whether elections for all Provincial 
Councils have been held on one day; and 

 (iii) if not, as to why they were not held 
together? 

(b) Will he also state - 
 (i) the total cost per election held since 1st 

January 200 to date separately;  
 (ii) as to when the next Provincial Council 

election is due; and 
 (iii) as to why the  electronic voting system is 

not being implemented within the election 
system of Sri Lanka? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

(අ)  (i)  පසු ගිය වර්ෂ 10ක කාලය තුළ ජනාධිපතිවරණ 
02ක් ද, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ 03ක් ද, පළාත්  
සභා ඡන්ද විමසීම් 03ක් ද  (2012.09.08 දින පැවති 
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමද ඇතුළුව) පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් 03ක් ද දින 24කදී පවත්වා 
ඇත.  

  (ii)  නැත.  1993.05.17 දින එවකට ඒකාබද්ධව පැවැති 
උතුර හා නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව හැර ඉතිරි 
පළාත් සභා සියල්ෙලහිම ඡන්ද විමසීම් පවත්වා 
ඇත.  

 (iii)  එම පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් එක වර 
ෙනොපැවැත්වීමට ෙහේතු:  

197 198 

[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක  මහතා] 



2013  මාර්තු  06 

   එකම දිනයක ඡන්ද විමසීම පැවැති පළාත් සභා 
වුවද පළමුෙවනි පළාත් සභා රැසව්ීම නිශච්ිතව 
එකම දිනයකදී ෙනොපැවැත්වීම නිසා විවිධ 
දිනයන්හි ධුර කාලය අවසන් වීම.       

  පළාත් සභාවල ධුර කාලය අවසන් වීමට පථම 
විවිධ අවසථ්ාවල පළාත් සභා විසුරුවා හැරීම. 
  

(ආ) (i) 2005 ජනවාරි 01වැනි දින සිට 2011 වර්ෂෙය් 
අවසානය දක්වා වූ කාලය තුළ පවත්වන ලද 
මැතිවරණවල සමසත් පිරිවැය පහත දක්වා ඇත. 

 

 
  එක් එක් මැතිවරණ සඳහා ෙවන ෙවනම පිරිවැය 

සඳහන් කරලා තිෙබනවා. සමසත්යක් වශෙයන් 
total එකක් නැහැ. 

 (ii)  කිසියම් පළාත් සභාවක ඡන්ද විමසීෙමන් පසු 
පැවැත්ෙවන පළමු රැසව්ීම් දිනෙය් සිට වසර 
පහකින් ධුර කාලය අවසන් ෙව්. ධුර කාලය 
අවසන් වූ දින සිට සතියක් ඇතුළත ඡන්ද විමසීම් 
පැවැත්වීම සඳහා නාම ෙයෝජනා දැන්වීම් පළ 
කිරීමට නියමිතය. ධුර කාලය අවසන් වීමට ෙපර 

ඡන්ද 
විමසීෙම් 
දිනය 

ඡන්ද විමසීෙම් නම සමස්ත පිරිවැය 
(රුපියල්) 

2005.11.17 ජනාධිපතිවරණය   715,937,310.65 

2006.03.30 පළාත් පාලන ආයතන 
ඡන්ද විමසීම (ආයතන 
286) 

  992,625,194.98 

2006.05.20 පළාත් පාලන ආයතන 
ඡන්ද විමසීම (ආයතන 22) 

  

2008.03.10 පළාත් පාලන ආයතන 
ඡන්ද විමසීම (මඩකලපු 
දිස්තික්කෙය් ආයතන 09) 

  

2008.05.10 නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම 

147,319,093.89 

2008.08.23 උතුරු මැද සහ සබරගමුව 
පළාත්වල පළාත් සභා 
ඡන්ද විමසීම 

285,602,383.80 

2009.02.14 මධ්යම සහ වයඹ 
පළාත්වල පළාත් සභා 
ඡන්ද විමසීම 

394,448,757.21 

2009.04.25 බස්නාහිර පළාෙත් පළාත් 
සභා ඡන්ද විමසීම 

404,537,399.46 

2009.08.08 ඌව පළාෙත් පළාත් සභා 
ඡන්ද විමසීම 

 131,524,639.96 

2009.08.08 යාපනය මහ නගර සභාෙව් 
හා වව්නියාව නගර 
සභාෙව් ඡන්ද විමසීම 

   16,227,083.97 

2009.10.10 දකුණු පළාෙත් පළාත් 
සභා ඡන්ද විමසීම 

  219,092,032.43 

2010.01.26 ජනාධිපතිවරණය 1,856,830,997.25 

2010.04.08 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 1,953,845,873.09 

2011.03.17 පළාත් පාලන ආයතන 
234ක ඡන්ද විමසීම 

2,126,812,337.97 

2011.07.23 පළාත් පාලන ආයතන 
65ක ඡන්ද විමසීම 

  

2011.10.08 පළාත් පාලන ආයතන 
23ක ඡන්ද විමසීම 

  

2012.09.08 උතුරු මැද, නැ ෙඟනහිර 
හා සබරගමුව පළාත්වල 
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම 

672,750,000.00 

ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් නීතිමය පතිපාදන මත 
පළාත් සභා විසුරුවා හැරීමක් සිදු වුවෙහොත්, එෙසේ 
පළාත් සභාව විසුරුවා හළ දින සිට සතියක් 
ඇතුළත ඡන්ද විමසීමක් සඳහා නාම ෙයෝජනා 
දැන්වීම පළ කළ යුතු ෙව්. 

 (iii) මැතිවරණ නීති සංෙශෝධනය අරමුණු කර ෙගන 
අවසන් වරට පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක 
සභාව විද ත් ඡන්ද කමය ශී ලංකාෙව් භාවිත 
කිරීම පතිපත්තියක් වශෙයන් පිළිෙගන ඇත. 
එෙහත් ෙමෙතක් ඒ සඳහා ඡන්ද විමසීම් නීති 
සංෙශෝධනය වී ෙනොමැත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ඔබතුමාෙග් අන්තිම උත්තරය පදනම් කර ෙගන හරස් 

පශ්න අසන්නට පටන් ගන්නම්. මම හිතන හැටියට ඔබතුමා 
මැතිවරණ කමය සැකසීම අනගි ෙසේවයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  සියයට 20ක 30ක පතිඵලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
විපක්ෂ නායකතුමාත්, අපත් ඡන්ද ෙකොමසාරිස්වරයා හමු ෙවන්න 
ගිය අවස්ථාෙව්දී එතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් 
කළා. සියලුම නිර්ෙද්ශ දීලා තිෙබනවා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පැය 24න් වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඔප්පු කරලා තිෙබනවා 
නම් ඇයි ඔබතුමාට ෙම් විද ත් ඡන්ද කමය හඳුන්වලා ෙදන්න බැරි 
වන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විද ත් ඡන්ද කමය හඳුන්වා දීමට අවශ්ය යන්ත පවා ෙමොරටුව 

විශ්වවිද්යාලය පරීක්ෂාවට ලක් කර තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ බව 
දන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් පළාත් පාලන මැතිවරණ 
ඡන්ද කමය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අපි උත්සාහෙය් ෙයදිලා 
තිෙබනවා විද ත් ඡන්ද කමය ලංකාෙව්ත් ඇති කිරීෙම් ඉලක්කය 
ඉෂ්ට කරන්න.  ඒ ඡන්ද කමය වඩා ෙහොඳ නම් ආණ්ඩුවත් විරුද්ධ 
පක්ෂයත් එකතු ෙවලා නිර්ෙද්ශ කළ පරිදි එය ඇති කිරීමට 
කටයුතු කරමු. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් තිෙබනවා, නමුත් පාවිච්චි කරන්ෙන් 

නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවුරුදු ගණනාවක් 

පාවිච්චි ෙනොකළ විද ත් ඡන්ද කමයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
එම නිසා අපට තවත් පෙව්සම් ෙවන්නට ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමාෙග් අතුරු පශ්නයට උත්තරයක්        

ෙදනවා ද? 

199 200 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. අද  
ජනතාව අතර ඡන්ද කමයත්, ඡන්දයත් ගැන විශ්වාසය 
සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමය ඔබතුමාත්  
දන්නා  කරුණක්. දැන් ඒක රහස්ය ෙදයක්  ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය් හංස පැටව් ගම්පෙහන් එනවා. නුවරඑළිෙය්  
ඒවා රත්නපුරෙයන්  එනවා.  ෙම්  කාරණය ෙලොකු පශ්නයකට තුඩු  
දී තිෙබනවා. එම නිසා විද ත් ඡන්ද  කමය හඳුන්වා ෙදන එක  අති  
විෙශේෂයි.  ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා යන වියදමත් අඩුයි. [බාධා කිරීමක්]  
ඔන්න ඉතින් ඉදිරියට යන්න හදන ෙකොට පස්සට අදින්න හදනවා.  
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් 
විශිෂ්ට පකාශත් කර තිෙබනවා. ඇයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට 
එකට කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව ඇවිල්ලා නැත්ෙත්?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනය  කර 

තිෙබනවා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාත් අධ්යයනය කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන නීති ෙකටුම්පත් -[බාධා කිරීමක්]  ඒකට නීති 
ෙකටුම්පත් සම්පාදනය කිරීම දීර්ඝව ෙකරන්නට  ඕනෑ ෙදයක්. 
ඒක හමාර වුණාට පස්ෙසේ  එය ඉදිරිපත් කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ  
කරන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා ඡන්දයකට මිලියන තුන් 

හාර සියයක් විතර වියදම් කරනවා.  මා හිතන විධියට පසු ගිය 
අවුරුදු ගණනාවට පළාත් සභා ඡන්දවලට ෙකෝටි නවදාහක් පමණ 
වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක අප සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා  කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.  ඡන්ද ෙකොමසාරිස්තුමාටත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා ඇහුවා, පළාත් සභාෙව් සිටින 
මන්තීවරුන් crossover කරන අවස්ථාෙව් ඇති වන ඒ  interim 
period change එක ගැන.  අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
මන්තීවරු දහ ෙදෙනකුත් ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනකුත් 
ඉන්නවා. ඇයි, ඒ  සම්බන්ධෙයන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් 
 උත්තරයක් ලබා ගන්න බැරි? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්. අපි ඒ ගැන විරුද්ධ පක්ෂයටත් දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 

ඉතා ඉක්මනින් ඒ කටයුත්ත කරන්න අදාළ ෙවන නීති ෙගෙනන්න 
ඕනෑ නම් අපි නීති ෙගෙනනවා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාටත් 
එෙසේ පත් කරන්න පුළුවන් බවටත් අර්ථ නිරූපණයක් දීලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කවුද දීලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අදාළ නීති අංශවලින් දීලා තිෙබනවා.  

ජන ෙසවණ නිවාස ණය ෙයෝජනා කමය : 
විසත්ර 

ஜனெசவன டைமப் க் கடன் திட்டம்: விபரம் 
JANA SEVANA HOUSING LOAN SCHEME : DETAILS  
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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 
ජන ෙසවණ වැඩසටහන යටෙත්, පළමු වර්ෂ පෙහේදී 
ෙපොලිය පමණක් ෙගවීෙම් පහසුකම සහිත නිවාස ණය 
ෙයෝජනා කමයක් ඇතිකිරීමට ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව 
එතුමා  දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත  ෙපොෙරොන්දුව පරිදි එම නිවාස ණය ෙයෝජනා 
කමය ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද; 

  (ii) ෙම් වනවිට එකී නිවාස ණය ලබා දී ඇති පවුල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) නිවාස ණය ලබාදීෙම්දී පතිලාභීන් ෙතෝරා ගත් 
පදනම කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) "மகிந்த சிந்தைன- இலங்ைகைய ெவற்றிெபறச் 
ெசய்ேவாம்" ெகாள்ைககளில் ஜனெசவன 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ், தல் ஐந்  ஆண் களில் 
வட் ைய மட் ம் ெச த் வதற்கான 
வசதிையக்ெகாண்ட டைமப் க் கடன் 
திட்டெமான்ைற உ வாக்குவதாக 
வாக்கு தியளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வாக்கு தியின் பிரகாரம் உாிய 
டைமப் க் கடன் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

வ டம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ வைர ேமற்ப  டைமப் க் கடன் 
வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) டைமப் க் கடன் வழங்கப்ப ம்ேபா  
பயனாளிகள் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம் 

 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 - 

Dinawamu Sri Lanka” manifesto that a housing 

loan scheme with the facility of paying only the 
interest within the first five years would be set up ? 
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[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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(b) Will he inform this House - 
 (i) the year in which the above-mentioned loan 

scheme was initiated as per the aforesaid 
pledge; 

 (ii) the number of families to which the above-
mentioned loans have been granted so far; 
and 

 (iii) the basis on which the beneficiaries of 
housing loans were selected ? 

(c)    If not, why ? 

 
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 කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 

ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

(අ)  ඔව්. 

(ආ) (i) පළමු වසර පෙහේදී ෙපොලිය පමණක් ෙගවීෙම් 
පහසුකම් සහිත ණය ෙයෝජනා කමයක් ෙවනුවට 
ඉතා අඩු ෙපොලියට සහ තවත් වරපසාද ගණනාවක් 
ඇතුළත් කරමින් නිවාස ණය ලබා දීෙම් ෙයෝජනා 
කමයක් 2005 සිට ෙම් දක්වා කියාත්මක ෙව්.  
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

 (ii)  පවුල් 94,834යි. 

 (iii)  නිවාස ණය සඳහා පතිලාභීන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී 
නිවාස අවශ්යතාවය ඇති, ඒ සඳහා ෙපර සුදානම් 
හා ආපසු ෙගවීෙම් හැකියාව ඇති අයදුම්කරුවන් 
 ෙතෝරා ගැනීම පදනම ෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

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

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

ෙපොලිය පමණක් ෙගවීෙම් පහසුකම් සහිත නිවාස ණය 
ෙපොෙරොන්දුව ලබා දුන්ෙන් 2005 දීයි. 2005 දී ලබා දුන්නු ෙම් 
ෙපොෙරොන්දුවට අද වන ෙකොට වසර අටක් ගත ෙවලාත්, ෙමතුමා 
ලබා දුන්නු සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව ෙම් ණය කමය                       
ව්යාප්ත   කරලා තිෙබන්ෙන් 94,000කට පමණයි.  නමුත්   සංඛ්යා 
ෙල්ඛනවලට අනුව අෙප් රෙට් තමන්ෙග්ම යැයි  නිවසක් ෙනොමැති 
පවුල් ලක්ෂ 15ක් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා වසරකට ඔය 10,000ක 
පමණ පමාණයකට ෙම් නිවාස ණය වැඩසටහන ව්යාප්ත කරලා 
ෙම් රෙට් නිවාස ෙනොමැති පවුල් ලක්ෂ 15ක නිවාස පශ්නය 
විසඳන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම අහන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෑතකදී කරන ලද ජන ෙල්ඛන හා 

සංඛ්යා ෙල්ඛන   ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමීක්ෂණයකට අනුව ගරු 
මන්තීතුමා කිව්ව සංඛ්යාව වැරදියි.  එතරම් නිවාස අවශ්යතාවක් 
අද අෙප් රෙට් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම එම ජන ෙල්ඛන හා       
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමීක්ෂණයට අනුව ඊට වඩා 
ඉතාමත් අඩු නිවාස සංඛ්යාවක් තමයි අෙප් රටට අවශ්යතාව 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන විට ලක්ෂයකට ආසන්න පමාණයකට ණය 
නිකුත් කර තිබීම අපි සතුටු විය යුතු කරුණක් විධියටයි මම 
ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්.  

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

අද වන විට මීට ෙපර ලබා දුන්නු නිවාස ණය නැවත වරක් අය කර 
ගැනීෙම් කියාවලියක්  කියාත්මක වනවා. දැන් ෙමතැනදී ෙලොකු 
වරදක් තිෙබනවා. මීට ෙපර කියාත්මක වුණු, රජයන් තුළින් කපා 
හැරිය ණයත් අද බලහත්කාරෙයන්  අය කරමින් යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද චින්තන 
දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහන යටෙත් ගරු ජනාධිපතිතුමා සියලුම 
නිවාස ණය කපා හරින්න ෙයෝජනා කර තිෙබන ෙමොෙහොතක, 
නිවාස ණය කපා හරිනවා පමණක් ෙනොෙවයි, සින්නක්කර 
අයිතියත් ලබා ෙදනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව තිෙබන 
ෙමොෙහොතක,  ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ පතිපත්තියටත් පටහැනිව ඒ 
නිවාස ණය නැවත වරක් බලහත්කාරෙයන් අය කර ෙගන යන  
ඝාතකයා කවුද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, ණයක් කියනෙකොටම අෙනක් 

පැත්ෙතන් කියැෙවනවා එය ආපසු ෙගවන්න ඕනෑය කියන එක. 
අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙමොනම කාලයකවත් ණය කපා හැරලාත් 
නැහැ, ණයක් දුන්නාට පස්ෙසේ ඒකට නිදහසක් ලබා දීලාත් නැහැ. 
ඒ ලබා දුන් ණය ෙවනුෙවන් ලැෙබන මුදල් නැවත වතාවක් ණය 
ලබා දීෙම් කියාවලියක් තමයි චකීය කමයකට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
එම නිසා ෙමතුමා කියපු කරුණ වැරදියි ගරු කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

ෙම් කාරණය කියන්න ඔබතුමා මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදන්න. මහින්ද චින්තන, දිනවමු ශී ලංකා ෙපොෙත්, 22 වන පිටුෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"දියවර, දියවර විසිරි, ජන උදාන, ගම් උදාන ආදී විවිධ නම්වලින් ඉදිකර 
ඇති නිවාස ෙයෝජනා කම යටෙත් ලබා දී ඇති නිවාස ණය හා ෙපොළියද 
කපා හැර එම නිෙවස්වල සින්නක්කර අයිතිය ලබාෙදමි."  

එෙලස කියන්ෙන් මා ෙනොෙවයි. මහින්ද චින්තන පතිපත්ති 
මාලාෙව් 22 වන පිටුෙව් දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහන යටෙත් 
තමයි එෙහම කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා නැවතත් 
ඔබතුමාට සිහි කැඳවීමක් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ඡන්දය 
කාලෙය් කියපු ෙද්වල් දැන් අමතක ෙවලා ඇති. කරුණාකරලා 
මට කියන්න, ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ පතිඥාව කවදාද 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක කරන්ෙන්? කවදදා කපා හැරිය ඒ 
නිවාස ණය නැවත අය කිරීෙම් නින්දිත කියාවලිය නතර 
කරන්ෙන්?  
    

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. අෙප් රෙට් 

මැතිවරණ ඉතිහාසෙය්දී ඉදිරිපත් කරපු පතිපත්ති පකාශනවලින්, 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේත් කථා කරන පතිපත්ති පකාශනයක් 
තිබුණා නම් ඒ "මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති පකාශනයයි. ඒ අනුව 
එහි සඳහන් සමහර කරුණු ෙපොෙරොන්දු වුණ කාලයටත් කලින් ඉටු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මීට ලබා දීපු වරපසාදවලට වඩා 
වැඩිෙයන් ලබා දීපු ණය ෙයෝජනා කම කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. එම නිසා මා හිතන හැටියට  ෙම් ගරු මන්තීතුමාෙග් 
පශ්නය අදාළ එකක් ෙනොෙවයි. 

 
හලාවත ධීවර පජා උද්ෙඝෝෂණය :  ඝාතන සිද්ධිය 
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4.  ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
      (மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
    (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1) : 

(අ) (i) ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට එෙරහිව 2012.02.15 
වැනි දින ෙහෝ ඊට ආසන්න දිනක හලාවත 
ප ෙද්ශෙය් උද්ෙඝෝෂණෙය් ෙයදුණු ධීවරෙයකුට 
ෙවඩි තබා ඝාතනය කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ  නම්, ඝාතනයට ලක් වූ අයෙග් නම කවෙර්ද; 
 (iii) ඔහුෙග් මරණයට අදාළ ෛවද්ය වාර්තා ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන්ද; 
 (iv) එම ඝාතනය සිදු කිරීමට අණ දුන් තැනැත්තා 

කවුරුන්ද; 
 (v) එම ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් රජය ෙගන ඇති 

පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) (i)  எாிெபா ள் விைல அதிகாிக்கப்பட்டதற்கு எதிராக 
2012.02.15ஆம் திகதி அல்ல  அதற்கு அண்மித் 
தெதா  தினத்தில் சிலாபம் பிரேதசத்தில் 
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ பட் ந்த மீனவர் ஒ வர் 
மீ  ப்பாக்கிப்பிரேயாகம் ேமற்ெகாள் ளப்பட்  
ெகாைல ெசய்யப்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ெகாைல ெசய்யப்பட்டவாின் ெபயர் 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இவாின் மரணம் சம்பந்தமான ம த் வ 
அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெகாைலையச் ெசய்வதற்கு உத்தரவிட்ட 
நபர் யார் என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ெகாைல ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ேமற் 
ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ  என்ப 
ைத ம் 

        அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 
 (i) whether a fisherman who took part in a 

demonstration to protest against the 
increase of fuel prices has been shot dead at 
Chilaw area on or around 15.02.2012;   

 (ii) if so, the name of the person who was 
killed; 

 (iii) whether the medical reports pertaining to 
his death will be submitted; 

 (iv) the person who gave orders to kill the 
aforesaid person; and 

 (v) the steps that have been taken by the 
Government with regard to the aforesaid 
killing ? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය ගැන 
ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නයට අදාළ 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් හලාවත අධිකරණෙය් අංක 121/12 
යටෙත් නඩුවක් විභාග ෙවමින් පවතිනවා. මිනී මැරුමකට 
සම්බන්ධ කරුණක් නිසා ෙම් ගැන පිළිතුරු දීම සුදුසු නැහැයි 
කියන එකයි ඔබතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අහන පශ්නය  නඩුවකට 

සම්බන්ධ කාරණයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නෙයන් මම අහලා 
තිෙබන්ෙන්,''ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට එෙරහිව 2012.02.15වැනි 
දින ෙහෝ ඊට ආසන්න දිනක හලාවත පෙද් ශෙය් උද්ෙඝෝෂණෙය් 
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ෙයදුණු ධීවරෙයකුට ෙවඩි තබා ඝාතනය කර තිෙබ්ද'' කියලායි. 
ඔව්ද, නැද්ද කියලායි මම අහන්ෙන්. 

ඝාතනය කර තිෙබ් නම් ඝාතනයට ලක් වූ අයෙග් නම කවෙර්ද 
කියා මා අහලා තිෙබනවා. එයට පිළිතුර ෙදන්න පුළුවන්. ඔහුෙග් 
ඝාතනය සිදු වී ඇත්ෙත් ෙකෙසේද කියා මා අහලා තිෙබනවා. එයට 
පිළිතුර වශෙයන් "ෙවඩි තැබීමකින්" කියා කියන්න පුළුවන්. 
එෙහම කියන්න පුළුවන් ෙන්. එයට අදාළ ෛවද්ය වාර්තා ෙමම 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද කියා මා අහලා තිෙබනවා. 
ෛවද්ය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරිකමක් නැහැ ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එය උසාවිෙය් කාර්යයක්. 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෛවද්ය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියලා මා 

අහනවා. ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නම් බැහැ කියන්න, පුළුවන් නම් 
ඉදිරිපත් කරන්න. එපමණයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමයට අදාළ 
නඩුවක් උසාවිෙය් පවතිනවාය කියා පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන් 
නැහැ. භූමි ෙතල් ටිකක් ඉල්ලා ධීවරයන් උද්ෙඝෝෂණය කරන 
ෙකොට ෙම් රෙට් ආණ්ඩුෙවන් ෙවඩි තබා මනුෂ්ය ඝාතනයක් සිදු 
කළාම, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න 
බැරි නම් අපි ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහේ ගිහින්ද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා තීරණයක් ෙදනවා නම් 

ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි පශ්නෙය්  (අ) (i) සහ (ii)ට  උත්තර දිය 
හැකියි.  

(අ)  (i)   ෙමම උද්ෙඝෝෂණෙය්දී කලහකාරි අන්දමින් 
හැසිරුණු උද්ෙඝෝෂකයන් මැඩ පවත්වා පළවා 
හැරීම සඳහා - 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උත්තරය තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමා ළඟ උත්තරය තබා ෙගන 

උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට උත්තරයක් එවපු පළියට එය කියවන්න බැහැ. මා වග 

කීෙමන් උත්තරය ෙදන්න ඕනෑ. විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා 
හැම ෙදයක්ම අහයි. නමුත් ෙම් සභාෙව් ආරක්ෂා කර තිෙබන යම් 
කිසි පතිපත්තියක් තිෙබනවා. ෙකොයි පැත්ෙත් සිටියත් ඒ පතිපත්ති 
ආරක්ෂා කිරීමට අපි බැඳී සිටිනවා. Sub judice නීතිය යටෙත් 
නඩුවකට අදාළ වන ෙදයක් කියන්න බැහැ. ඔබතුමා ඉල්ලන නිසා 
පශ්නෙය් (අ) (i) සහ (ii) සම්බන්ධෙයන් මා උත්තරය ෙදන්නම්. 
ඉතිරි ෙකොටස්වලට මට උත්තර ෙදන්න බැහැ.  

(අ)  (i)    ෙමම උද්ෙඝෝෂණෙය්දී කලහකාරි අන්දමින් 
හැසිරුණු උද්ෙඝෝෂකයන් මැඩ පවත්වා පළවා 
හැරීම සඳහා ෙපොලිස ් නිලධාරින් විසින් ෙවඩි 
තැබීමක් සිදු කර ඇති අතර, එෙසේ උද්ෙඝෝෂකයන් 
පළවා හැරීම සඳහා තබන ලද ෙවඩි වැදීෙමන් 
වර්ණකුලසූරිය ඇන්ටනී පනාන්දු නමැත්තා මිය 
ෙගොස ්ඇත. 

 ඔබතුමා අහන ලද කාරණයට එක පිළිතුරක් ඒ. 

 (ii)   හලාවත, වැල්ලව, එෙගොඩවැල්ල ෙකොලනිෙය් 
පදිංචි වර්ණකුලසූරිය ඇන්ටනි පනාන්දු. මට 
පිළිතුරු දිය හැක්ෙක් එපමණයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අධිකරණෙය් නඩුවක් තිෙබන 
නිසා ඉතිරි ෙකොටස ්තුනට මට අද දිනෙය් පිළිතුරු 
ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එම ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් රජය ෙගන ඇති පියවරත් 

කියන්න පුළුවන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රජය ෙගන ඇති පියවර වශෙයන් අදාළ නඩු අංකයත් දැන් මම 

කිෙයව්වා. [බාධා කිරීමක්]ෙම් අහිංසකයන් කියන අය ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමා ෙපනී සිටිනවාද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඒ අය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙමොකද අෙනක් අය කවුරුත් යන්ෙන් 

නැහැ.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි ෙපනී සිටිනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විපක්ෂෙය් ඔෙහොම මන්තීවරෙයක් සිටීම ෙකොච්චර ෙහොඳ 

ෙදයක්ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ පශ්නයට ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර පමාණවත්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අන්තිම පශ්නයටත් උත්තර ෙදන්න 

පුළුවන්. තම පජාතන්තවාදී අයිතීන් දිනා ගැනීම උෙදසා සාමකාමී 
උද්ෙඝෝෂණයක ෙයෙදන්නන් හට පහර දීම ඔබතුමන්ලා අනුමත 
කරනවාද, නැද්ද? ඇමතිතුෙමක් විධියට ඒකට පිළිතුර කියන්න 
පුළුවන්. ඒක උසාවියක පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමා ෙමය 
අනුමත කරනවාද, නැද්ද? රජෙය් පතිපත්තිය ගැන අහන්ෙන්. 
අන්තිම පශ්නය? 

207 208 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොකක්ද අන්තිම එක? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා හිටපු ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එතෙකොට ෙහොඳට ෙවඩි තියන්න දන්නවා. ඒ නිසා පශ්නයක් 

නැහැ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, රජය ෙගන ඇති පියවර කුමක්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රජය ෙගන ඇති පියවර මම කිව්වා ෙන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අන්තිම පශ්නය. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අන්තිම පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ 

මන්ද? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, තම පජාතන්තවාදී අයිතීන් දිනා ගැනීම උෙදසා 

සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයක ෙයෙදන්නන් හට පහර දීම ඔබතුමන්ලා 
අනුමත කරනවාද, නැද්ද?  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම එකක් නැහැ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක ඉවත් කරලා. මම එව්ව පශ්නය ෙම් කියවන්ෙන්. මම 

එව්ව ඒ පශ්නය ඉවත් කරලා. බලධාරියා විසින් කපා හරින ලදී. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 2972/'12-(1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මහතා. 
 

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

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

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

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

 

 

වසා ඇති කුඩාපාන කණිෂඨ් විද්යාලය : 
ෙගොඩනැඟිලි  

டப்பட்ட குடாபான கனிஷ்ட வித்தியாலயம் : 
கட் டங்கள் 

CLOSED KUDAPANA JUNIOR SCHOOL : BUILDINGS 
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8.   ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
    (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, මුලටියන ෙකොට්ඨාස 
අධ්යාපන කාර්යාලය මඟින් පාලනය වූ මාර/
කුඩාපාන කණිෂ්ඨ විද්යාලය මීට වර්ෂ  දහයකට 
පමණ ෙපර සිට වසා දමා ඇති බවත්; 

  (ii) ෙම් වන විට පාසල සතු ෙගොඩනැඟිලි විනාශ 
ෙවමින් පවතින බවත්; 

 (iii) පාසල සතු භූමියද විවිධ පුද්ගලයන් විසින් අත්පත් 
කරගැනීමට උත්සාහ දරන  බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මාර/කුඩාපාන කණිෂ්ඨ විද්යාලය සතු භූමිය හා එම 
ෙගොඩනැඟිලි ෙවනත් ඵලදායී ආර්ථික කටයුත්තක් 
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පාසල ෙයොදා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත 
කටයුත්ත කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் லட் யன ேகாட்டக் 
கல்வி அ வலகத்தினால் நிர்வகிக்கப்பட்ட 
மாைற/குடாபான கனிஷ்ட வித்தியாலயம் இற் 
ைறக்கு பத்தாண் க க்கு ன்னர் ெதாடக்கம் 

டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

209 210 



2013  මාර්තු  06 

 (ii) தற்ேபா  பாடசாைலக்குாிய கட் டங்கள் 
அழிவைடந்  வ கின்றன என்பைத ம்; 

 (iii) பாடசாைலக்குச் ெசாந்தமான நிலத்ைத ம் 
ைகப்பற் வதற்கு பல்ேவ  நபர்கள் யற்சிக் 
கின்றனெரன்பைத ம் 

       அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மாைற/குடாபான கனிஷ்ட வித்தியாலயத்திற்கு 
ெசாந்தமான நிலத்ைத ம் அதன் கட் டங் 
கைள ம் ேவ  பயன்மிக்க ெபா ளாதார 
நடவ க்ைகக க்காக பயன்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், பாடசாைலைய பயன்ப த்  
வவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள நடவ க் 
ைககள் யாெதன்பைத ம் 

       அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) MR/Kudapana Junior School administered 
by the Mulatiyana Divisional Education 
Office in Matara District has been closed 
for nearly ten years; 

 (ii) the buildings belonging to the school are 
decaying at present; and 

 (iii) various individuals make efforts to encroach 
upon the land belonging to the school? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to utilize the 
land and the aforesaid buildings belonging 
to the MR/Kudapana Junior School for any 
other productive  economic activity; and 

 (ii) if so, of the purpose that the school is 
expected to be utilized? 

(c) If not, why? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 

(අ) (i) මීට වසර දහයකට ෙපර වුවමනාෙවන් වසා 
දැමීමක් කර නැති බවත් ශිෂ්ය සංඛ්යාව ෙනොමැති 
වීම නිසා එකී පාසල වැසී ගිය බවත් එම අධ්යාපන 
කාර්යාලය විසින් දන්වා එවා තිෙබනවා. 

     කුඩාපාන කනිෂ්ඨ විද්යාලය නමින් වසර දහයකට 
ෙපර පාසලක් පැවතී ෙනොමැති අතර 271-B 
කුඩාපාන ගාම නිලධාරි වසම තුළ මාර/
ෙගොම්බද්දල නැ ෙඟනහිර කනිෂ්ඨ විද්යාලය නමින් 
පාසලක් තිබී එය 2003.01.01 දින සිට සිසුන් 
ෙනොමැතිකමින් වැසී ඇත.  

 (ii)  එම පාසලට අයත් ෙගොඩනැඟිලි හා අෙනකුත් 
ෙද්පළ 2010.03.12 දින මුලටියන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙවත බාර දී ඇත. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්.  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ඒ පිළිබඳව වග 
කීම දැරිය යුතුයි. 

(ආ)  (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

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

ෙමෙසේයි. විවිධාකාර ෙහේතු නිසා ෙමෙසේ වැසී යන පාසල් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාට තමයි පැවෙරන්ෙන්. ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල සතුව මූල්යමය ශක්යතාවක් ෙහෝ ධාරිතාවක් නැහැ ඒ 
පාසල් ෙවනත් ඵලදායී -පෙයෝජනවත්- ෙදයකට ෙයොදවන්න. 
ෙමතැනත් එවැනි පශ්නයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා වැසී යන 
පාසල් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලටම පවරන්ෙන් නැතිව 
ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම ආදි ෙවනත් කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගන්නා 
වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අධ්යාපන අමාත්යාංශයට බැරි ද ගරු 
ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඒ පළාත්වල සංවර්ධන කමිටුවල 

සිටින සභාපතිවරයා ෙබොෙහෝ විට ගරු ඇමතිතුෙමක්; ගරු 
මන්තීතුෙමක්. ඒ අය විසින් රජය සතු එවැනි ෙද්පළ වඩා 
ඵලදායකව හා කාර්යක්ෂමව ෙයොදා ගැනීම සඳහා විවිධ ෙයෝජනා 
කම ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. ඒවා පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට 
පවරන්ෙන්, එෙහම ෙනොකෙළොත් ෙවනත් අය විසින් ඒවා අයිති 
කරගනු ලබන නිසායි. එය  මුලටියන පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට භාර දී 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කර තිෙබන 
ආකාරයට ඒ පළාෙත් අධ්යාපන කාර්යාලයට අපට කියන්න 
පුළුවන්, කඩිනමින් යම් කිසි ඵලදායි කටයුත්තකට එය ෙයොදා 
ගන්න කියලා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා 

පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට පවරපු නිසා ඒ ෙගොඩනැඟිලි විනාශ ෙවමින් 
පවතින්ෙන් නැහැ කියලා; පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට පවරපු නිසා 
ෙවනත් පුද්ගලයන් ඒ භූමිය අයිති කර ගනිමින් නැහැ කියලා. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට පැවරුවත් ඒ ෙගොඩනැඟිලි ෙම් ෙමොෙහොත වන 
ෙකොටත් විනාශ ෙවමිනුයි තිෙබන්ෙන්. ඒවා කිසිම පෙයෝජනවත් 
ෙදයකට ෙයොදා ෙගන නැහැ. වෙට් ඉන්න පුද්ගලයන් ඒ භූමිෙය් 
ෙකොටස් අල්ලා ගනිමිනුයි ඉන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, විස්තර වැඩක් නැහැ.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ වාෙග්ම, සන්ධ්යා කාලෙය්  විවිධ අපචාර කටයුතුවලටත් 

එය ෙබොෙහෝ විට ෙයොදා ගන්නවා. නමුත් නම යන්ෙන් පාසල් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් කියලායි. එහි අයිතිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට 
පැවරුවාට පාසල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් නාමෙයන් තමයි 
හඳුන්වන්ෙන්. ඒ නිසා වසා දමන පාසල් ෙවනුෙවන් යම් කියා 
මාර්ගයකට අධ්යාපන අමාත්යාංශයට සකියව දායක වන්න බැරි 
ඇයි ගරු ඇමතිතුමනි?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි, ඒ පාසල් පළාත් සභාවටයි 

අයිති.  
දහතුන්වන ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව පළාත් 

සභාෙව් පාසල්  පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට අයත් ෙවනවා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් වාෙග් පශ්න උපෙද්ශක කාරක සභාවක් තිෙබන නිසා 

එහිදී  සාකච්ඡා කෙළොත් වඩාත් ඵලදායී ෙවයි.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න.  එෙහම නැත්නම් ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් සිටින සංවර්ධන කමිටුෙව් දී ෙම්වා ගැන 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඉදිරිපත් කළත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි.  ඒ සඳහා සල්ලි නැහැ යි කියලා යි කියලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පළාත් සභාෙව් පශ්න ෙකොෙහොමද පාර්ලිෙම්න්තුව විසඳන්ෙන්?  

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

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් මාසයකුත් අවසන් වන්නට එනවා. 
පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරනවාය 
කියන චකෙල්ඛය එළියට එන්ෙන් කවදාද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මාසයක් අවසන් වන්නට ෙහේතුව තමුන්නාන්ෙසේට අපි 

පැහැදිලිව කිව්වා.  පසු ගිය බහස්පතින්දා ඒ ඒ පළාත්වල මහ 
ඇමතිතුමන්ලා සහ අධ්යාපන බලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ 
සාකච්ඡාව නිම වුණාට පසුව අපි කිව්වා උපෙද්ශක කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්නම් කියලා. උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවශ්ය නැති බව උපෙද්ශක කාරක සභා සාමාජිකයකු 
ෙලස ඔබතුමා කියා සිටිනවා නම්, - 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් 

සාමාජිකයකු ෙනොෙවයි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උපෙද්ශක කාරක සභාවටත් ඒ පිළිබඳව කරුණු  ඉදිරිපත් 

කරලා එය නිකුත් කරන එක තමයි ෙහොඳ. එෙහම අවශ්ය නැහැ 

කියලා හිතනවා නම් අපි චකෙල්ඛය ලබන සතිය වනෙකොට 
නිකුත් කරන්නම්. ෙමොකද, මහ ඇමතිතුමන්ලා සමඟ සාකච්ඡාව 
දැන් අවසන්  කර තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 9 -2260/'12- (2), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා සතියක්  කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 Question ordered to stand down. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 10 -2487/'12- (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க- ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 
Administration and Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා කියා සිටින්ෙන්, ෙමය රාජ්ය පරිපාලන 
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට අයත් වන 
පශ්නයක් ෙනොවන බවයි. ෙමය ෙවනත් අමාත්යාංශයකට ෙයොමු 
කළ යුතු පශ්නයක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා  රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්යාංශය : කාර්ය භාරය 
தனியார் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் அைமச்சு : 

ெசயற்பா கள் 
MINISTRY OF PRIVATE TRANSPORT SERVICES : FUNCTIONS 

 
2821/’12 

 
11. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
       (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
     (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   

(අ) (i) පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් 
කාර්යභාරය කවෙර්ද;  

 (ii) අමාත්යාංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු එහි කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ෙම්වන විට රට තුළ ධාවනයට ෙයොදාගන්නා මුළු 
පුද්ගලික බස ්රථ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) නිසි ලියාපදිංචි වීමකින්  අනතුරුව ධාවනය වන 
පුද්ගලික බස ්රථ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) නිසි ලියාපදිංචි වීමකින් ෙතොරව ධාවනය වන 
පුද්ගලික බස ්රථ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2000, 2003 සහ 2006 යන වර්ෂවලදී ධාවනය 
කරවන ලද පුද්ගලික බස ් රථ සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?     

(ඇ) (i) පසු ගිය වර්ෂ අටක කාලය තුළ පුද්ගලික බස ්
ගාසත්ු සංෙශෝධනය වූ අවසථ්ා කවෙර්ද;  

 (ii) ඉකුත් කාලසීමාව තුළ අනුමත කරන ලද බස ්
ගාසත්ු වැඩි වීම් කවෙර්ද;   

 යන්න වාර්ෂික පදනමින් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?    

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

தனியார் ேபாக்குவரத்  ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i )  தனியார் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் அைமச் 
சின் ெசயற்பாட் ைன ம்; 

 (ii )  இந்த அைமச்சில் கடைமயாற் ம் பணியாள் 
ெதாகுதி உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 
யிைன ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) இன் ள்ளவாறாக நாட் ல் 
ேசைவயிலீ ப த்தப்ப ம் தனியார் பஸ்களின் 
ெமாத்த எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (i )  உாிய பதி டன் ேசைவயிலீ ப த்தப்ப ம் 
தனியார் பஸ்களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (iii )  உாிய பதிவின்றி ேசைவயிலீ ப த்தப்ப ம் 
தனியார் பஸ்களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (iv )  2000, 2003 மற் ம் 2006 ஆம் ஆண் களில் 
ேசைவயிலீ ப த்தப்பட்ட தனியார் பஸ்களின் 
எண்ணிக்ைகயிைன ெவவ்ேவறாக ம்  

 அவர் கூ வாரா? 

(இ) (i) கடந்த 8 வ ட காலத்தின் ேபா  தனியார் பஸ் 
கட்டணங்கள் எப்ேபா  தி த்தம் ெசய்யப் 
பட்டன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் அங்கீகாிக்கப் 
பட்ட பஸ் கட்டண அதிகாிப் கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் ஆண்  வாாியாக இச்சைபக்குத் 
ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Private Transport Services: 

(a) Will he state - 

 (i) the functions of the  Ministry of Private 
Transport Services; and 

 (ii) the number of staff members attached to the 
Ministry? 

(b) Will he also state - 

 (i) the total number of  private buses being 
operated in the country as of today; 

 (ii) the number of private buses being operated 
with a proper registration;    

 (iii) the number of private buses being operated 
without a proper registration; and    

 (iv) the number of  private buses operated in the 
years 2000, 2003 and 2006 separately;  

(c) Will he inform this House on per year basis - 

 (i) as to when the private bus fares have been 
revised during the last eight years; and  

 (ii) the increases of the bus fare approved 
during the aforesaid period? 

(d) If not, why? 
 

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 කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ)  (i)    (1)  මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම සහ රජය මඟින් 

කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ෙවනත් 
ජාතික පතිපත්තීන් මත පිහිටා ජාතික 
ගමනා ගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් විෂයයට 
අදාළ පතිපත්ති, වැඩ සටහන් සහ ව්යාපෘති 
සම්පාදනය කිරීම; 

   (2) අදාළ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ජාතික 
සැලසුම් බලධාරින් හා එකඟත්වයට පැමිණි 
කාලසීමාව සහ අයවැයගත සම්පත් 
පමාණය තුළ ඉහත පතිපත්ති, වැඩ සටහන් 
ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සහ ෙමෙහයවීම; 

 (3) අමාත්යාංශ විෂය පථයට අයත් වන මහජන 
ෙසේවාවන් කාර්යක්ෂමව සහ මහජන 
හිතකාමී අයුරින් ලබා දීම; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

           (4) ආරක්ෂාකාරී විශව්ාසනීය මඟී පවාහන 
ෙසේවා ලබා දීම;  

          (5)  ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාවට 
පැවරී ඇති අෙනකුත් සියලු විෂයයන් සහ  

   ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
අධීක්ෂණය  කිරීම. 

    (ii)   ෙසේවක පමාණය 32යි.   

(ආ)   (i)    2011 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් වන විට බලපත ලබා දී 
ඇති මුළු පුද්ගලික බස ් රථ සංඛ්යාව 19699යි. 
එයින් පළාත් සභා බස ් රථ සංඛ්යාව 16533යි. 
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් 
බලපත ලබා දී ඇති අන්තර් පළාත් බස ් රථ 
සංඛ්යාව 3166ක්ද ෙවනවා. ෙම් අතරින් ධාවනය 
වන මුළු පුද්ගලික බස ්රථ සංඛ්යාව වන්ෙන් බස ්
රථ බලපත අවලංගු කිරීම්, ධාවනයට නුසුදුසු 
තත්ත්වෙය් පැවතීම ආදී කරුණු නිසා ධාවනෙයන් 
ඉවත් කරන ලද බස ්රථ හැර ඉතිරිය ෙව්. තවද මීට 
අමතරව සංචාරක සහ ෙවනත් කටයුතු සඳහා 
ෙයොදා ගන්නා බස ්රථ ද ඇත.  

       (ii)    නිසි ලියා පදිංචි වීෙමන් අනතුරුව ධාවනය වන 
මුළු පුද්ගලික බස ්රථ සංඛ්යාව 16602යි.  

  ෙමයින් පළාත් සභා බස ් රථ සංඛ්යාව 14,069යි. 
අන්තර් පළාත් බස ්රථ සංඛ්යාව 2,533යි.  

 (iii)  විවිධ සමීක්ෂණ හා ලැෙබන ෙතොරතුරු 
මාර්ගෙයන් බස ්රථ  පමාණයක් අවසර පත 
ලබා ෙනොෙගන ධාවනය වන බව   වාර්තා වී ඇත.  

 (iv)   2000 වර්ෂය : 

  ධාවනය කළ මුළු ෙපෞද්ගලික බසර්ථ සංඛ්යාව 
12,667කි. ෙමයින්, පළාත් සභා බස ්රථ සංඛ්යාව 
10,089ක් ද, ධාවනය  කළ අන්තර් පළාත් බස ්රථ 
සංඛ්යාව 2,578ක් ද ෙව්.  

  2003 වර්ෂය : 

  ධාවනය කළ මුළු ෙපෞද්ගලික බස ් රථ සංඛ්යාව 
13,266කි.  ෙමයින්, පළාත් සභා බස ්රථ සංඛ්යාව 
10,518ක් ද, ධාවනය   කළ අන්තර් පළාත් බස ්
රථ සංඛ්යාව 2,748ක් ද ෙව්. 

  2006 වර්ෂය : 

  ධාවනය කළ මුළු ෙපෞද්ගලික බස ් රථ සංඛ්යාව 
12,656කි.  ෙමයින්, ධාවනය කළ පළාත් සභා 
බස ්රථ සංඛ්යාව 10,111ක් ද, ධාවනය කළ අන්තර් 
පළාත් බස ්රථ සංඛ්යාව  2,545ක් ද ෙව්. 

 

(ඇ) (i)   

 01.     2004 සැප්තැම්බර්      01   
  2004 ඔක්ෙතෝබර්       02 

 02.     2005 ජුනි                    10 

 03.     2006  අෙපේල් 24 

 04.     2007 ජූලි  04 

 05.     2008 ෙපබරවාරි  01 

  2008  මැයි 27 

  2008   ෙනොවැම්බර් 12 

 06. 2009 ජනවාරි 06 

  2009 සැප්තැම්බර් 22 

 07. 2010 ගාසත්ු සංෙශෝධනය වී ෙනොමැත. 

 08. 2011 ජූලි  01 
 

(ii) 
 

 01. 2004     සැප්තැම්බර් 01 -  9% (වැඩිවීම) 

  2004      ඔක්ෙතෝබර් 02  - 5% (වැඩිවීම) 

  02. 2005 ජූනි 10 - 13.8% (වැඩි වීම) 

 03. 2006 අෙපේල් 24 - 16% (වැඩි වීම) 

 04. 2007 ජූලි 04 - 17.5%  (වැඩි වීම) 

 05. 2008 ෙපබරවාරි 01 -  4.9%  (වැඩි වීම) 

  2008 මැයි 27 -  27.2%  (වැඩි වීම) 

  2008 ෙනොවැම්බර් 12 -  -11.6% (අඩු වීම)  

 06. 2009 ජනවාරි 06 -   -4.3%   (අඩු වීම) 

  2009 සැප්තැම්බර් 22 - 5.3%    (වැඩි වීම) 

 07. 2010  ගාසත්ු සංෙශෝධනය වී ෙනොමැත.  

 08. 2011 ජූලි 01 - 7.6%    (වැඩි වීම) 

 09. 2012  ෙපබරවාරි 14 - 20%    (වැඩි වීම) 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.       

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා වාෙග් දක්ෂ අමාත්යවරයකුට ෙතල් මිල 
වැඩි වුණාම විතරක් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න අමාත්යාංශයක් 
භාර දීපු එක හරිම අපරාධයක්. ෙම් මාසය ඇතුළත ෙදගමනක් 
ෙතල් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමට 
අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවාද, එෙසේ දී තිෙබ් නම් කීයකින්ද  කියා 
මම අහනවා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ජූලි මාසය  වනෙකොට තමයි බස් ගාස්තු  වැඩි කරන්න පුළුවන් 

ෙවන්ෙන්.  ඊට අදාළ  නිර්ණායකයන් තිෙබනවා. කරුණු 12ක්  
සංසන්දනය කරලා සියයට 4 ඉක්මවා ගිෙයොත් තමයි බස්  ගාසත්ු 
වැඩි කරන්න ෙවන්ෙන්. අප සියලු  සංගම්  සමග  සාකච්ඡා කළා. 
ඒ සාකච්ඡාවලදී ගාස්තු වැඩි  කිරීමකට එකඟතාවක් පළ කෙළේ 
නැහැ.  ගාස්තු වැඩි කිරීමක් අනවශ්ය බව   ඒ අය කියා  තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.  

ඔබතුමා දීලා තිෙබන බස් ගාස්තු සංෙශෝධන තුළින් 2004 සිට අද 
ෙවන තුරු බස් ගාස්තු වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 135කින්. 
නමුත් ෙතල් මිල සියයට 225කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙදක 
අතර පරතරය බලන ෙකොට, ඒ ෙගොල්ලන් ෙපෞද්ගලික බස් ගාස්තු 
2004 සිට අනිසි ෙලස වැඩි කර තිෙබනවාද, නැත්නම් අද ඒවා 
පාඩුවට දුවනවාද? ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් තිෙබන සූත්තරය?  
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ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, සමහර ෙවලාවට මිල සංෙශෝධනය වීම 

ඉන්ධන මිල පමණක් පදනම් කර ෙගන කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. 
බැංකු ෙපොලී අනුපාතය, ෙසේවක වැටුප් ඇතුළු කාරණා 12ක් ඊට 
එකතු වනවා. ඒවා සංසන්දනය කර බැලුවාම සියයට 4 ඉක්මවා 
යනවා නම් තමයි බස් ගාස්තු වැඩි කරන්ෙන්. ඒක තමයි මිල 
නියාමනය කිරීම. මිල නියාමනය කිරීෙම්දී සියයට 4 ඉක්මවා 
යන්ෙන් නැත්නම් බස ්ගාස්තු වැඩි කළ යුතු නැහැ. වැඩි කරන්න 
අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙවන පැත්තකින් යම් සහන ෙදනවා. 
සමහර විට බස ් රථයක් මිලදී ගැනීෙම්දී ෙර්ගු බද්ද අඩු කර 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා බස් 
ගාස්තුවල සංෙශෝධනයක් ඇති වන්ෙන් නැහැයි කියලා. නමුත් 
ෙතල් මිල වැඩි වුණාට පසුව ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවා සංගමෙය් 
සභාපති ගැමුණු විෙජ්රත්න මහත්මයා කියනවා ඔබතුමන්ලා 
සහනාධාර කමයකට ෙතල් ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණු නිසා 
තමයි ෙම් බස් ගාස්තු සංෙශෝධනය ෙනොකරන්ෙන් කියලා. ෙම් 
නිසා කවුද ඇත්ත කියන්ෙන් කියලා පාරිෙභෝගිකයන් තුළ 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. කරුණාකර ඇත්ත ෙමොකක්ද කියන්න.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, කිසිම හැංගිල්ලක් නැහැ; වහන් කිරීමක් 

නැහැ. ෙපෞද්ගලික බස් සංගම් සමඟ අප සාකච්ඡා කළා. ඔවුන්ෙග් 
ඉල්ලීම් ෙමොනවාද කියලා අපට කිව්වා. ඔවුන් මූල්යමය 
සහනාධාරයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ කියා පකාශ කළා. මම ඒක 
පිළිගත්ෙත් නැහැ, හැබැයි අතට ගත්තා. අතට ගත්තාය කියන්ෙන් 
ඔවුන් ලිඛිතව දුන්නාම ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ට තීන්දුවක් 
ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කරන්නම් කියලා කිව්වා. ඒක 
තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම්ෙකදි කිසිම හැංගිල්ලක් නැහැ. ෙමොකද 
ඔබතුමා කියන විධියට එක සංගමයක එක පුද්ගලෙයක් පමණක් 
ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. තව සංගම් ගණනාවක්  තිෙබනවා. ෙම් සංගම් 
ගණනාවත් එක්කම සාකච්ඡා කළ යුතුයි. එක පුද්ගලෙයක් ව ටා 
ෙගොනු වී, එෙහම නැත්නම් එක පුද්ගලෙයක් කියන කථාවක් අනුව 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියන කාරණයත් ඔබතුමා 
විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කර ගන්න.  
 

සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය : විසත්ර 
சிவில் பா காப் ப் பைடயணி: விபரம் 

CIVIL DEFENCE FORCE : DETAILS 
1967/’11 

12.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසේවය කරන භටයින් 
ෛදනික වැටුප් ලබමින්, අවුරුදු විසස්කට වඩා 
වැඩි කාලයක් ෙසේවය කරනු ලබන බවත්; 

 (ii) ෙසේවය සථ්ිර ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන්, එම භටයින් 
දැඩි ෙසේවා අවිනිශ්චිතභාවයකින් කටයුතු කරන 
බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) දිවයින පුරා ෙසේවය කරනු ලබන සිවිල් ආරක්ෂක 
බලකාෙය් භටයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එක් එක් දිසත්ික්කෙය් ෙසේවය කරනු ලබන එම 
භටයින් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසේවය කරන 
භටයින්ෙග් ෙසේවය සථ්ීර කර විශාම වැටුප් සහිත 
ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා කමෙව්දයක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) சிவில் பா காப்  பைடயணியில் 
கடைமயாற் கின்ற பைட ரர்கள் நாளாந்த 
சம்பளத்தில் சுமார் இ ப  வ டங்க க்கும் 
அதிக காலமாக கடைமயாற் கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேசைவ நிரந்தரமாக்கப்படாைமயினால், ேமற்ப  
உத்திேயாகத்தர்கள் அவர்கள  ேசைவ 
ெதாடர்பில் உ தியற்ற தன்ைம டன் 
ெசயலாற் கின்றனெரன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) நா  ரா ம் கடைமயாற் கின்ற சிவில் 

பா காப்  பைடயணியி ள்ள பைட ரர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் கடைமயாற் கின்ற 
ேமற்ப  பைட ரர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) (i) சிவில் பா காப்  பைடயணியில் 

கடைமயாற் கின்ற பைட ரர்களின் 
ேசைவைய நிரந்தரமாக்கி ஓய் திய ள்ள 
ேசைவெயான்றாக மாற் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கான ைறயியெலான்  தயாாிக்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 
 (i) the soldiers serving in the Civil Defence 

Force have been working for over 20 years 
on the basis of daily wages; and 

 (ii) as a result of not being made permanent in 
the service, the aforesaid officers are 
carrying out their duties with a grave sense 
of job insecurity? 

(b) Will he state - 
 (i) the number of officers serving in the Civil 

Defence Force islandwide; and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) separately, the number of the aforesaid 
officers serving in each District? 

(c)  Will he inform this House - 
 (i) whether action will be taken to make the 

service of the officers serving in the Civil 
Defence Force permanent and pensionable; 
and 

 (ii) whether a methodology in this regard has 
been prepared? 

(d) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙදනවා.  

(අ)  (i)  ශී ලංකා ෙපොලිස ්ෙසේවාවට ආධාර උපකාර වීෙම් 
කාර්යය සඳහා පිහිටුවන ලද ගාමාරක්ෂක හමුදාව 
2006.08.02 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි 
-අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කරන ලද ෙයෝජනාව 
අනුව- සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
වශෙයන් සථ්ාපනය කර ඇත.  

 (ii) සියලුම සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් විශාම වැටුප් 
හිමිකම ලබා දීම පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇත. 

(ආ) (i) තිසහ්ත්දහස ්පන්සියයක් (37,500) පමණ ෙව්. 

 (ii) ඒ පිළිබඳ විසත්ර බලකා මූලසථ්ාන අනුව ඉදිරිපත් 
කරමි. බලකා මූලසථ්ාන 27ක් තිෙබනවා. මුළු 
භටයින්ෙග් එකතුව 37,311යි. 

 

 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

දැන් සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් සිටින අය ෙම් 
ෙමොෙහොත වන විට ස්ථිර කරලා වැටුප් තලයක පිහිටුවලා 
තිෙබනවා කියලා කියනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් සහායකයින් යම් 
පමාණයක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට තවම ෙසේවා ස්ථිරභාවයක් නැහැ. 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ලැබුණු දීමනා වැඩි වීම ඒ 
අයට ලැබුෙණ්ත් නැහැ. ෙපොලිස් සහායකයන් සම්බන්ධෙයන් 
ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් ෙදක ෙවනස් ද? සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් කියන අයයි 

ෙපොලිස් සහායකවරු කියන අයයි එකම අය ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පධාන පශ්නෙයන් අහලා 

තිෙබන්ෙන් සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් ගැනයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙපොලිස් සහායකයන් ෙවනුෙවනුත් යම් සහනයක් සලසන්න 

අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අවධානය ෙයොමු කිරීම කරන්නම්. සිවිල් ආරක්ෂක බටයන් 

37,311ක් ෙමෙසේ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අන්තර්ගත කිරීමත්, විශාම 
වැටුප් අයිතිවාසිකම ලබා දීමත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන් 
විශාල ජයගහණයක්. අපි ඒක ඒ ආකාරෙයන් තව දුරටත් 
ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්නවා. ඔබතුමා දැන් කියන 
කාරණාව අමාත්යාංශෙය් අවධානයට ෙග්න්නම්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමිය අහන්ෙන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ද?  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමා, මමයි ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන්. 

221 222 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 

අනු 
අංකය 

බලකා මූලසථ්ානය මුළු එකතුව 

1 සිආෙද මූලස්ථානය 352 

2 ෙපොෙළොන්නරුව බලකාය 2,128 
3 තිකුණාමලය බලකාය 1,732 
4 ෙසේරුවිල බලකාය 1,572 
5 ෙමොරවැව බලකාය 1,132 

6 කැබිතිෙගොල්ලෑව බලකාය 2,154 
7 වැලිඔය බලකාය 1,977 
8 වවුනියා බලකාය 1,349 
9 අනුරාධපුරය බලකාය 2,179 
10 අම්පාර බලකාය 4,027 
11 මහඔය බලකාය 2,321 
12 විල්පත්තුව බලකාය 2,016 
13 පුත්තලම බලකාය 1,225 

14 බස්නාහිර බලකාය 1,941 
15 ෙහොෙරොව්පතාන බලකාය 735 
16 කතරගම බලකාය 2,077 
17 මහනුවර බලකාය 1,127 
18 උහන බලකාය 1,526 
19 කටුනායක බලකාය 161 
20 වැලිසර උප බලකාය 198 
21 ෙසේරුපිට පුහුණු කඳවුර 280 
22 මිහින්තෙල් පුහුණු කඳවුර 169 
23 ගල්කිරියාගම පුහුණු කඳවුර 154 
24 කල්පිටිය පුහුණු කඳවුර 49 
25 පහලලන්ද පුහුණු කඳවුර 109 
26 මැදිරිගිරිය උප බලකාය 1,505 
27 කිලිෙනොච්චි / මුලතිව් ඒකාබද්ධ 

අණෙදන මූලස්ථානය 
3,116 

  එකතුව 37,311 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දිගාමඩුල්ෙල් ෙකෙනක් පශ්නය අහන එක වැදගත්. ඔබතුමිය 

සීනි ගැනද අහන්ෙන්? 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன, 
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙපොලිස් සහාය කෙයෝ අයත් ෙවන්ෙන් සිවිල් 

ආරක්ෂක ෙසේවයට ෙනොෙවයි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්, ඔව්. ඒක පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උක් ගැනද, සීනි ගැනද මන්තීතුමිය අහන්ෙන්? 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ආරක්ෂක ඇමතිවරු ෙදතුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දිගාමඩුල්ලද? ගරු මන්තීතුමිය පශ්නය අහන්න. දිගාමඩුල්ෙල් 

සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් අය ඉන්ෙන් ෙමෙහේ ෙනොෙවයි. එෙහේ 
ඉන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කට 

අදාළ නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, මෙග් පළමුවැනි 

අතුරු පශ්නයට ෙමොකක්ද පිළිතුර? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට මම පිළිතුරු දුන්නා. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ පශ්නය ෙම්කට අදාළ නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නය අමාත්යාංශෙය් අවධානයට ෙයොමු 

කරන්නම්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙහොඳයි, ඔබතුමා ඒ ගැන අමාත්යාංශෙය් අවධානයට ෙයොමු 

කරනවා කියලා කිව්වා. එෙසේ අවධානයට ෙයොමු කිරීම තුළ 
ෙපොලිස් සහායකයන්ටත්, නිත්ය ෙපොලිස් ෙසේවෙය් වාෙග්ම යම් 
කිසි විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා අහලා තිෙබන පශ්නයට ෙමම අතුරු පශ්නය 

සම්බන්ධ නැහැ. ඔබතුමා කියූ කාරණය අමාත්යාංශෙය් 
අවධානයට ෙග්න්නම්. ඊට අතිෙර්කව මට ඒ සඳහා උත්තරයක් 
ෙදන්න බැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අදාළ පශ්නෙයන් පිට යන්න එපා. එතෙකොට අසීරුතාවට පත් 

ෙවනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමිය සීනි ගැන නම් අහයි.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ෙම් ෙදෙදනාෙගන් මම දකින්ෙන් කවුද? ගරු සජිත් 

ෙපේමදාස මන්තීතුමා සහ ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමිය 
නැඟිටලා සිටිනවා. මට ෙපෙනන්ෙන් එක් ෙකනයි. පිටු පස්ෙසේ 
සිටින මන්තීවරිය පමණයි. [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් අපි අතුරු 
පශ්නය ඇසීෙම් අවස්ථාව ගරු අෙනෝමා මන්තීතුමියට ෙදමු. 

 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  සිවිල් ආරක්ෂක භටයන්ෙග් ෙසේවය ස්ථිර 

කරලා තිෙබනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වත් තවම ස්ථිර කරලා 
නැහැ. 

 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
කවුද කියන්ෙන්? 
 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
මම කියන්ෙන්. මම සිවිල් ආරක්ෂක ෙසේවෙය් නිලධාරින් 

සමඟ ෙපෙර්දාත් කථා කළා. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කන්තෙල් පශ්නයක්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී ෙමම සිවිල් ආරක්ෂක- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදන තුරු ඉන්න. පශ්නය එක වරයි 

අහන්ෙන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමිය ෙතොරතුරු හරියට 

දන්ෙන් නැහැ. 2006.09.13 වන දින 1462/20 දරන රජෙය් ගැසට් 
පතෙයන් ෙම් අය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අන්තර්ගත කරලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ ඉතින් උත්තරය ෙදන්න. 
"ඉවසන දනා රුපු යුදයට ජය ෙකොඩිය." ඉවසන්න ෙකෝ. ෙම්ක 
සීනි පශ්නයක් නම් මම ඔබතුමිය කියන ෙද් අහ ෙගන ඉන්නවා. 
ෙම්ක සීනි පශ්නයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ෙමන්න කියනවා 
"සූකිරි" කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, "සූකිරි" කියලා කියනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, 2012 අෙගෝස්තු මාසෙය් 03 වන දින කැබිනට් 
සංෙද්ශය අනුමත ෙකොට දැන් එය වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා 
ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් අදාළ ශීර්ෂයන් සඳහා කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ඒක ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුගමනය කරන පිළිෙවතක්. 
එෙහම නැතිව ඔබතුමියටයි, මටයි ඕනෑ විධියට පසුවදාට විශාම 
වැටුප ෙගවන්න බැහැ. ඒ නිසායි අපි කිව්ෙව් දැනට අනුමත කරලා, 
ඒක රජය විසින් කර ෙගන යනවා කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුර පැහැදිලියි. 

 

උතුරු මැද පළාෙත් වකුගඩු ෙරෝගී න්: විසත්ර 
வட மத்திய மாகாண சி நீரக ேநாயாளர்கள் : விபரம் 
KIDNEY PATIENTS IN NORTH CENTRAL PROVINCE:  DETAILS 
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13. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) :  

(අ) (i) වර්ෂ 2004 සිට 2011 දක්වා කාල සීමාව තුළ 
අනුරාධපුර හා ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කවල 
වාර්තා වූ වකුගඩු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව වාර්ෂිකව, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) උතුරු මැද පළාෙත් ශීඝෙයන් ව්යාප්ත වී ඇති 
වකුගඩු ෙරෝගයට නිශච්ිත ෙහේතු හඳුනා ගැනීම 
සඳහා උපෙයෝගි කර ගත් කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (iii)  ෙමෙතක් ෙගන ඇති කියාමාර්ග තුළින් එම ෙරෝග 
ව්යාප්තිය  පාලනය  වී තිෙබ්ද; 

 (iv)  ෙනොඑ ෙසේ නම්, එම ෙරෝගය පාලනයට ගත වන 
කාලය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ආ)  (i)  වකුගඩු ෙරෝගීන්ට පතිකාර කිරීමට අවශ්ය 
පහසුකම් ඇති ෙරෝහල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් සහ මහනුවර මහ 
ෙරෝහෙල් ඇති වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය 
ශල්යකර්ම කිරීමට පහසුකම් සහිත වාට්ටු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  ශල්යකර්මවලින් අනතුරුව අවශ්ය පහසුකම් 
යටෙත් රජෙය් ෙරෝහල්වල රඳවා ගැනීමට හැකි 
වකුගඩු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙවළඳෙපොෙල් පවතින හිඟය නිසා දැනට අධික 
මිල ගණන් යටෙත් අෙලවි කරන වකුගඩු ෙරෝගීන් 
සඳහා අවශ්ය ඖෂධ පමාණවත් ෙලස රජෙය් 
ෙරෝහල්වලට ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்டவினா: 
(அ) (i) 2004ஆம் ஆண்  தல் 2011ஆம் ஆண்  

வைரயான காலப்பகுதியில் அ ராத ரம் 
மற் ம் ெபாலன்ன ைவ மாவட்டங்களில் 
அறிக்ைகயிடப்பட்ட சி நீரக ேநாயாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக வ டாந்த ாீதியாக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) வட மத்திய மாகாணத்தில் தீவிரமாகப் 
பரவி ள்ள சி நீரக ேநாய்க்கான 
திட்டவட்டமான காரணங்கைள இனங் 
காண்பதற்கு பயன்ப த்தப்பட்ட ைறைம 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இ வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் லம் ேமற்ப  ேநாய் பர தல் 
கட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ேமற்ப  ேநாையக் கட் ப் 
ப த் வதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) சி நீரக ேநாயாளர்க க்கு சிகிச்ைச 

அளிப்பதற்குத் ேதைவயான வசதிகைளக் 
ெகாண் ள்ள ம த் வமைனகளின் எண்ணிக் 
ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ெகா ம்  ேதசிய ைவத்தியசாைலயி ம் கண்  
ெபா  ைவத்தியசாைலயி ம் காணப்ப கின்ற 
சி நீரக ேநாயாளர்க க்குத் ேதைவயான 
சத்திரசிகிச்ைசகைள ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய 
வாட் களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) சத்திரசிகிச்ைசகளின் பின்னர் ேதைவயான 
வசதிகளின் கீழ் அரச ம த் வமைனகளில் 
தங்கைவத் க்ெகாள்ளக் கூ ய சி நீரக 
ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 

 (iv) சந்ைதயில் நில கின்ற தட் ப்பா  காரணமாக 
தற்ேபா  அதிக விைலயில் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்ற சி நீரக ேநாயாளர்க க்குத் 
ேதைவயான  ம ந் கைள ேபாதியளவில் அரச 
ம த் வமைனக க்கு ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Health: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, the number of kidney patients 
reported from Anuradhapura and 
Polonnaruwa Districts in each of the years 
during the period from the year 2004 to 
2011; 

 (ii) the methodology adopted to identify the 
specific cases of kidney disease which has 
rapidly spread in the North Central 
Province; 

 (iii) whether the spread of the aforesaid disease 
has been controlled through the measures 
taken so far; and 

 (iv) if not, the period of time that will be taken 
for the control of the aforesaid disease? 

(b) Will he also state - 

 (i) the number of hospitals with adequate 
facilities where kidney patients can be 
treated; 

 (ii) the number of wards in Colombo National 
Hospital and in Kandy General Hospital 
with facilities to conduct surgeries required 
for kidney patients; 

 (iii) the number of kidney patients who can be 
kept in government hospitals with required 
facilities after they have undergone 
surgeries; and 

 (iv) whether measures have been taken to 
provide the government hospitals with 
adequate amounts of drugs required for 
kidney patients, which are sold at exorbitant 
prices at present due to the shortage 
prevailing in the market? 

(c) If not, why? 

  
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙයන් වාර්තා වූ  වකුගඩු 
ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 

        

 

වර්ෂය වාර්තාවූ ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 

2003 -2008  6639 

2009 1143 

2010 1451 

2011 1424 

එකතුව 10657 

ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙයන් වාර්තා වූ වකුගඩු ෙරෝගීන් 
සංඛ්යාව 

 

 
 

 (ii) උතුරු  මැද පළාෙත් ශීඝෙයන් ව්යාප්ත වී ඇති 
වකුගඩු ෙරෝගයට නිශච්ිත ෙහේතු හඳුනා ගැනීම 
සඳහා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් සම්බන්ධීකරණය 
යටෙත් ශී ලංකාෙව් විශව් විද්යාල කිහිපයක  
ආචාර්යවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් පර්ෙය්ෂණ 
කණ්ඩායම් දහයක් ෙරෝගෙය් විවිධ පැතිකඩ 
(සමාජ හා ආර්ථික බලපෑම්, භූගත ජලනිධි හා 
පාංශු  රසායනවල බලපෑම්, කෘෂිකර්මාන්තෙය් 
බලපෑම් ආදී) ඔසේසේ ෙමම ෙරෝගයට අදාළව අංශ 
අටක් පමණ යටෙත් පරීක්ෂණ සිදු කරයි.  

 (iii) ඉහත පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම් විසින් වකුගඩු 
ෙරෝගයට ෙහේතු කාරක යයි  නිශච්ිතව හඳුනාගත් 
සාධක පාලනය කිරීමට අදාළව  පතිපත්තිමය 
රාමුවක් සකස ් කිරීම දැනටමත් අරඹා ඇත. නමුත් 
ෙමම ෙරෝගය  නිදන් ගත ෙරෝගයක් වන නිසා 
ෙරෝගයට ෙහේතුකාරක විය හැකි සාධකවල මීට 
වසර කිහිපයකට ඉහතදී නිරාවරණය වූවන්ද, 
ඉදිරිෙය්දී ෙරෝගීන්  බවට පත් විය හැක. ෙම්  නිසා 
දැනට ෙරෝගය පාලනය කිරීමට ෙගන ඇති 
කියමාර්ග තුළින්  ෙරෝග ව්යාප්තිය  පාලනය වී 
තිෙබ්ද යන්න නිශච්ිතව කීමට තවත් කාලයක්  ගත 
වනු ඇත.  

 (iv) ෙරෝගය පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්ය  සියලුම 
පියවර ගනිමින් පවතින අතර, ෙරෝගෙය් සව්භාවය 
අනුව ෙරෝගය පාලනය කිරීමට ගත වන කාලය  
ෙම් අවසථ්ාෙව්දී  නිශච්ිතව සඳහන් කළ ෙනොහැක.  

  උදාහරණයක් ෙලස හැෙට් දශකෙය්දී 
ෙබෝල්කන්ස ් අර්ධද්වීපෙය් හඳුනා  ෙගන ඇති 
ෙමවැනිම වකුගඩු ෙරෝගයක් සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
වනතුරු නිශච්ිත ෙහේතුවක්  හඳුනා ෙගන 
ෙනොමැත.  

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් පහත සඳහන් ෙරෝහල්වල වකුගඩු 
ෙරෝගීන් සඳහා මූලික පතිකාර කිරීමට පහසුකම් 
ඇත.  

    * ශී ලංකා ජාතික ෙරෝහල 

     * ශී ජයවර්ධනපුර  මහ ෙරෝහල 

     * ශික්ෂණ ෙරෝහල්          15ක 

     * පළාත් මහ ෙරෝහල්       03ක 

     * දිසත්ික් මහ ෙරෝහල්      18ක 

     * මූලික ෙරෝහල්              72ක  සහ 

     * ජාතික වෘක්කෙව්ද කාන්දු ෙපරීම හා වකුගඩු  
බද්ධ කිරීෙම්  මධ්යසථ්ානය, මාලිගාවත්ත.  

  ඊට අමතරව  ශී ලංකා ජාතික ෙරෝහල, මහනුවර 

වර්ෂය  වාර්තා වූ  ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 

     2006-2008 1175 

     2009  365 

     2010  380 

     2011   854 

           එකතුව 2774 

227 228 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශික්ෂණ ෙරෝහල, කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහල, 
අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහල, ජාතික වෘක්කෙව්ද 
කාන්දු ෙපරීම හා වකුගඩු  බද්ධ කිරීෙම් 
මධ්යසථ්ානය, ශී  ජයවර්ධනපුර මහෙරෝහල යන 
ආයතනවල වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය විට 
විෙශේෂ පතිකාර පහසුකම් සපයා ඇත. ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් 7ක  පමණ ද ෙමවැනි විෙශේෂ පතිකාර 
පහසුකම් ඇත. 

 (ii) ශී ලංකා  ජාතික ෙරෝහල - වාට්ටු 02 (ඇඳන් 55) 

  මහනුවර ශික්ෂණ ෙරෝහල - වාට්ටු 02 (ඇඳන් 55) 

 (iii) ඉහත සඳහන් කර ඇති ශී ලංකා ජාතික ෙරෝහල, 
මහනුවර ශික්ෂණ ෙරෝහල, කරාපිටිය ශික්ෂණ 
ෙරෝහල, අනුරාධපුර ශික්ෂණ  ෙරෝහල, ජාතික 
වෘක්කෙව්ද කාන්දු ෙපරීම හා වකුගඩු බද්ධ 
කිරීෙම් මධ්යසථ්ානය සහ ශී ජයවර්ධනපුර මහ 
 ෙරෝහල යන ආයතනවල ශල්යකර්මවලින් පසු 
වකුගඩු ෙරෝගීන් රඳවා ගැනීෙම් පහසුකම් සපයා 
ඇත. ෙම් යටෙත් දැඩි සත්කාර ඒකක සහ අවශ්ය 
අෙනකුත් පතිකාර පහසුකම් ඇත. 

 (iv) වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය ඖෂධ පමාණවත්ව 
සැපයීමට ෛවද්ය සැපයුම් අංශය කටයුතු සලසා 
ඇති අතර සමහර මිල අධික ඖෂධ ෙරෝගීන්හට 
ලබා දීම සඳහා ජනාධිපති අරමුදල ඔසේසේ කටයුතු 
ෙයොදා ඇත.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය රුපියල් මිලියන 70ක් වැය කර අතුරු 
වාර්තා තුනකුත් ඊෙය් ෙපෙර්දා අවසන් වාර්තාවත් එළි දැක්වූවා. 
එයින් ෙපන්වූවා, උතුරු මැද පළාත ෙක්න්ද කර ගත් වයස අවුරුදු 
15ත්-70ත් අතර සියයට 15කට බරපතළ වකුගඩු ෙරෝගයක් වැලඳී 
තිෙබනවාය කියා. ෙම් වාෙග් බරපතළ පශන්යක් උද්ගත වී 
තිබියදීත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය නිදාශීලී මන්දගාමී පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරන්ෙන් ඇයි කියා මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය කිසිම දවසක 

නිදාශීලීව ඉඳලා නැහැ. ඔබතුමා ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙවන්න 
කලින් -2000දී- මහනුවර   ෙරෝහෙල් වකුගඩු ඒකකය ආරම්භ 
කෙළේ, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් වාර්තාව එන්න කලිනුයි. 
වාර්තාව ෙකොටස් තුනකින් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් කට 
ස්ථි ර ෙහේතු කාරකයක් කියලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. අපි 
නිදා සහගතව ඉන්ෙන් නැහැ. දැන් පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 
අමාත්යාංශය යටෙත් උතුරු මැද පෙද්ශෙය් විෙශේෂ වූ පතිකාර 
සඳහා අවශ්ය කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම්වා ෙසොයා ගැනීම 
සඳහාත් අවශ්ය කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම් පතිකාර කමය 
පටන් ගත්ෙත්  අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. මහනුවර ෙරෝහෙල් රුධිර 
පිරිසිදු කිරීෙම් dialysis යන්ත 28ක් තිෙබනවා; ෙකොළඹ 17ක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාලිගාවත්ත 16ක් තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
ගත්තාම ෙරෝහල් 15ක පමණ ෙම් සියලු පහසුකම් ලබා දී 
තිෙබනවා. එක දවසකට dialysis machinesවලින් ෙරෝගීන් 
5,000කට පමණ පතිකාර ලබා ෙදනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙමම පතිකාරය ෙපෞද්ගලිකව කරනවා නම්  ෙම් සඳහා එක 
ෙරෝගිෙයක් රුපියල් 7,500ක්  වැය කරන්න ඕනෑ. ෙම් ඔක්ෙකොම 
ලබා ෙදන්ෙන් ෙනොමිෙල්.  ෙම් ෙරෝගීන්ට ෙබෙහත් වර්ග විශාල 

පමාණයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා ඉතාම මිල අධිකයි. ෙම් ෙරෝගීන් 
සඳහා අවශ්ය කරන ඉතා මිල අධික ෙබෙහත් අපි ලබා ෙදනවා. 
අපි නිදාශීලීව නැහැ. ඉතාම ෙහොඳින් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් 
ෙම් ෙරෝගීන් සඳහා ලබා දීමට අප කටයුතු කරනවා. ෙම් ගැන 
පළාත් සභාව ඒ වාෙග්ම අන්තර් අමාත්යාංශ -කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය, පරිසර අමාත්යාංශය- සියල්ල එකතු ෙවලා කටයුතු 
කරනවා.  

ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය වාර්තාව දුන්ෙන් අංශ - stages - 
තුනකින්. ඒ අනුව අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පැහැදිලියි.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය.  

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

කථානායකතුමනි,  ෙම්ක ෙබොෙහොම සංෙව්දී පශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ 
සඳහා මම ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සහෙයෝගය ෙදන්නම්. අතුරු පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙකටිෙයන් අහන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික  ෙරෝහලට මසකට  වකුගඩු 
ෙරෝගීන් 2,500ක් පැමිෙණනවා. අෙප් ජාතික ෙරෝහලට 
පැමිෙණන වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙගන් එක් අෙයක් එක දවසකට නැති 
ෙවනවා -මැෙරනවා-.  මාසයකට තිස් ෙදෙනක්  නැති ෙවනවා. 
හැබැයි,  ජාතික ෙරෝහෙල් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා කැප වූ 
වාට්ටුවක් නැහැ. ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් කායික වාට්ටුෙව්යි.  

ඒ වාෙග්ම එතුමා කථා කළා, රුධිර කාන්දුකරණ යන්ත - 
hemodialysis machines - ගැන.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා පශ්නය අහන්න, ඔබතුමාෙග් දැනුම පදර්ශනය 

කරන්ෙන් නැතුව.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රෙට්ම අවශ්යතාව රුධිර කාන්දුකරණ  යන්ත 1,000යි. නමුත්  

අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්  යන්ත 170යි. දැයට ලැම්ෙබෝගිනි කිරුළක් 
සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 1,200ක් වැය කරන ෙකොට වකුගඩු ෙරෝගීන් 
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සඳහා පමාණවත් මුදලක් ෙවන් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා 
මම ගරු ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ෙම් රෙට් සිටින ෙරෝගීන් සඳහා 

අවශ්ය dialysis machines පමාණය තිෙබනවා. කිසිම 
ෙරෝගිෙයකුට  එම ෙසේවාව ෙපෞද්ගලිකව ලබා ගන්න අවශ්යතාවක් 
නැහැ. සමහරු පහසුව සඳහා ෙපෞද්ගලික ෙසේවාවක් ලබා ගන්නට 
යන්න පුළුවන්. රුධිර කාන්දුකරණය සිදු කිරීමට රුපියල් 7,000ක් 
පමණ වැය වනවා.  දැන් මම කිව්වා. ගරු මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් 
හිතට ගන්න. මහනුවර, ෙකොළඹ, මාළිගාවත්ත, ගාල්ෙල් 
කරාපිටිය, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර,  
මඩකළපුව, මහියංගණය, ෙමොනරාගල සහ යාපනය වැනි ෙරෝහල් 
තිෙබන පෙද්ශවලින් පධානවම ෙම් ෙරෝගීන් සම්බන්ධෙයන් 
ෙකොළඹටත් වැඩිය කටයුතු කරන  ෙරෝහල  වන්ෙන් මහනුවර 
ෙරෝහලයි. ෙම් මන්තීතුමා කියන ආකාරයට වකුගඩු සැත්කම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනවල රැඳී සිටින්න අවශ්ය නැහැ. 
ඒ සැත්කම් කරනවා. විෙශේෂඥ ෛවද්ය ෙසේවාවන් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. දැන් අනුරාධපුරය ෙරෝහලටත් විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරෙයක් දාලා ශල්යකර්ම කරන්න අවශ්ය පහසුකම් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් මන්තීතුමා කියනවා වාෙග් ඒ යන්ත 
1,000ක් අෙප් රටට අවශ්ය නැහැ. ෙමතුමාට වැරදි ෙතොරතුරු 
දීලායි තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම්ක පැහැදිලි කර       
ගන්න. දැනට ඉන්නා වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුධිර කාන්දුකරණය 
-dialysis- සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සියල්ල තිෙබනවා.                     
කිසි ෙකෙනක් මුදල් ෙගවලා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ සියලු 
පහසුකම් ටික අපි ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට සපයලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේට  වැරදි ෙතොරතුරක් දීලා තිෙබනවා.  

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

කථානායකතුමනි, ෙමතුමාෙග් පිළිතුෙරන්  එතුමා පකාශ කළා, 
පමාණවත් ෙබෙහත් තිෙබනවායි කියලා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් -ෙම් 
තත්පරෙය්- ජාතික ෙරෝහෙල් වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අවශ්ය Simulect 
ෙබෙහත නැහැ.  එක vial එකකට රුපියල් 1,50,000ක් වැය 
වනවා.   
  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියා ඇහුවා නම් ඇති. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම වගකීෙමන් කියන්ෙන්. Mircera කියන ෙබෙහත නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
දුරකථනෙයන් කථා කර check කරන්න. ෙරෝහලට කථා කරලා 
check කරන්න. ෙබොරු නම් මා ඒ වගකීම භාර ගන්නවා. 
Simulect කියන ෙබෙහත නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාත් පතිකාර ගන්නවාද? 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා අහන්න කැමැතියි 

තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ෙකොළඹ ෙර්ස් පදින්න ෙකෝටි ගණනක් මුදල් 

වැය කරන ෙමොෙහොෙත්, ඇයි ෙම් ෙබෙහත් ෙවනුෙවන් පමාණවත් 
මුදලක් ෙවන් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ලැම්ෙබෝගිනි ගැන කියනවා. 

ෙමතුමා ජනාධිපතිවරෙයකුෙග් පුෙතකු විධියට හිටපු කාලෙය් 
photos ගහන්න ගිෙය් STF එක දා ෙගන. අතීතය අමතක කරන්න 
එපා. ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා.  මා එදාත් කිව්වා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඒක කියන්න ඕනෑ. ලැම්ෙබෝගිනි ගැන 
කථා කරන ෙකොට අපිත් කියනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අෙප් අය  
ආරක්ෂා කරන්න අපි කථා කරනවා. ෙමතුමා හිටපු 
ජනාධිපතිවරෙයකුෙග් පුෙතක්. ඒ කාලෙය් STF එක දා ෙගනයි 
කැෙල් ගිහිල්ලා photos ගැහුෙව්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න. අෙප් ජනාධිපතිතුමා,- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 
ෙත්රුම් ගන්න. අෙප් ජනාධිපතිතුමා එංගලන්තයට අරෙගන ගිෙය් 
නැහැ ෙගදර තිබුණු බඩු; බිත්තිෙය් එල්ලපු පින්තූර. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, සමහර ෙවලාවට ඒවාට ආෙද්ශක ෙවනත් ෙබෙහත් 

ඇති. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති ඔබතුමාෙග් තාත්තා 

යන ෙකොට අරෙගන ගිය ඒවා. 

 
ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල : මූල්ය පතිපාදන 
`சாசனாரக்ஷக்க' சைபகள் : நிதி ஏற்பா கள் 

SASANARAKSHAKA BALAMANDALAYAS : FINANCIAL 
PROVISION 

2489/'12 
14. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) දිවයින පුරා ඇති ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට එක් එක් ශාසනාරක්ෂක බල 
මණ්ඩලය ෙවත මුදල් ප තිපාදන ලබා දීමට කටයුතු 
ෙයොදා තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ලබාදී 
ඇති මුදල් පතිපාදන වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා  සඳහන් කරන ේනහිද? 

(ආ) (i) ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය නමින් ෙහෝ එයට 
සමාන නමකින් ෙහෝ අරමුදලක් ආරම්භ කිරීමට 
කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම අරමුදල සඳහා මූල්ය ප තිපාදන ලබා 
ගන්නා ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එම අරමුදෙල් අභිප ායන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) நா  ராக ள்ள `சாசனாரக்ஷக்க' சைபகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  `சாசனாரக்ஷக்க' சைபக்கும் நிதி 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறாயின் 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
இ வைர வழங்கப்பட் ள்ள வ டாந்த நிதி 
ஏற்பா கள் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம் 

 அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) `சாசனாரக்ஷக்க' சைப எ ம் ெபயாில் அல்ல  
அதைனெயாத்த ஒ  ெபயாில் நிதியெமான்ைற 
ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின் இந்நிதியத் க்கு நிதி 
ஏற்பா கைளப் ெபற் க்ெகாள் ம் ைற யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) நிதியத்தின் ேநாக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 
 (i) the number of Sasanarakshaka 

Balamandalayas functioning in the island; 
 (ii) whether arrangements have been made by 

now to make financial provisions for each 
Sasanarakshaka Balamandalaya; and 

 (iii) if so, separately the financial provisions 

made annually from year 2010 to date ? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether arrangements have been made to 

establish a fund in the name of 
Sasanarakshaka Balamandalaya or a similar 
name;  

 (ii) if so, the manner in which financial 
provisions will be obtained for the aforesaid 
fund; and 

 (iii) of the objectives of the aforesaid fund ? 

(c) If not, why? 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා ඒ පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i) ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල සංඛ්යාව - 312යි. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 2010 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය 
ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල සඳහා තැපැල්, ගමන් 
වියදම් හා මුද්දර ගාසත්ු වශෙයන් රුපියල් 
4,590,000.00යි. 

  2011 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය 
ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල සඳහා තැපැල්, ගමන් 
වියදම් හා මුද්දර ගාසත්ු වශෙයන් රුපියල් 
4,635,000.00යි.  

  2012 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය 
ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල සඳහා තැපැල්, ගමන් 
වියදම් හා මුද්දර ගාසත්ු වශෙයන් රුපියල් 
4,574,375.00යි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) දහම් පාසල් ෙකොඩි අෙළවිෙයන් සහ ගරුතර 
සව්ාමින් වහන්ෙසේලාෙග් ෙපෞද්ගලික ධන 
පරිත්යාගෙයන්. 

 (iii) සම්බුද්ධ ශාසනෙය් චිරසථ්ිතිය සහ උන්නතිය 
සඳහාත් භික්ෂුන් වහන්ෙසේලාෙග් හා ෙබෞද්ධ 
පජාවෙග් සුබසාධනය. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දුන්නු පිළිතුර අනුව ශාසනාරක්ෂක 
බල මණ්ඩල 312ට 2010 වර්ෂෙය්දී වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් ලක්ෂ 45යි. ෙම් ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයකට 
පන්සල් තිෙබනවා- 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
4,590,000ක මුදලක්  ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා වැඩි කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඔබතුමාට 

එෙහම කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒකයි වැෙඩ්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගණන් හදලා බැලුවාම සාමාන්යෙයන් 
අෙප් පඬුවස්නුවර ආසනය වාෙග් ආසනයක ශාසනාරක්ෂක බල 
මණ්ඩලයට සාමාන්යෙයන් පන්සල් 80ක් විතර තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. එච්චර ෙවන්ෙන් නැහැ. ලක්ෂ එකහමාරක් 
විතර තමයි ඒ මුළු විහාරස්ථානවලට වියදම් කරන්ෙන්. ෙම් 
ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලවල විශාල පශ්න තිෙබනවා. 
ඔබතුමාත් ෙම් සම්බන්ධව දන්නවා. මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් 
මුදල මීට වඩා වැඩි කරලා ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. අෙප් 
බුද්ධාගෙම් චිරස්ථිතිය පිණිස වැඩ කරන ආණ්ඩුවක් විධියට හැම 
ෙව්ලාෙව්ම කථා කරන ඔබතුමන්ලාට ශාසනාරක්ෂක බල 
මණ්ඩලවලට ලක්ෂ එකහමාරට වඩා වැඩිෙයන් ෙදන්න බැරිද? 
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ලක්ෂ එකහාමර ෙදන්ෙන් 

ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලවලට ෙනොෙවයි. ලක්ෂ එකහමාර 
ෙදන්ෙන් දහම් පාසල්වලට පමණයි. දහම් පාසලක උපකරණ 
සඳහා 50,000කුත්, දහම් පාසෙල් ෙගොඩනැඟිලි සඳහා ලක්ෂයකුත් 
ෙදනවා. ඊට අමතරව ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලවල 
පන්සල්වලට බුද්ධ ශාසන අරමුදලින්, බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශෙය් 
මුදලින්, ජනාධිපති අරමුද ලින් ඒ ආදී විධියට විශාල වශෙයන් මුදල් 
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම දැයට කිරුළ යටෙත්ත් ෙගෞරවනීය 
ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා සෑහීමකට පත් ෙවන විධියට අපි 
විහාරස්ථානවල අවශ්යතාවන් ඉටු කරලා තිෙබනවා. අපි දහම් 
පාසල්වලට ෙපොත් පත් ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම දහම් පාසල් 
ගුරුවරුන්ට පත් වීම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අයට ෙව්තන 
ෙගවනවා. නිල ඇඳුම් ලබා ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් 
කටයුතු කර ෙගන යනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙව්තනයක් නම් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා බුද්ධ ශාසන 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා විධියට "මුසාවාදා" කියනවා.  එෙහම 
ෙව්තනයක් ෙගවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට පුස්තකාල දීමනාව හැටියට 

දීමනාවක් ෙගවනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ඒක තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැත්නම් හරියට අහගන්න. [බාධා 

කිරීම්] ෙගවනවා. ෙම් අය දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] පුස්තකාල 
දීමනාව හැටියට රුපියල් 2,000ක මුදලක් ෙදනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක පුස්තකාල දීමනාව. 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ඔව්, ඒක තමයි.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක ෙව්තනයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ෙව්තනයක් ෙදන්න බැහැ. ඒකට කමයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 

පුස්තකාල දීමනාව ෙව්තනයක් - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දහම් පාසල්වලට ෙදන පුස්තකාල දීමනාව ගුරුවරුන්ට ෙදන 

ෙව්තනයක් බවට එතුමා පරිවර්තනය කර තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
අනික් කාරණය, දහම් පාසල් ගුරුවරු ෙව්තනයක් 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේ ඔවුන් අවුස්සන්න 
හැදුවාට. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්. ඒ 
කරන ෙසේවාව ෙවනුෙවන් තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙගවන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් ඇති. එයට පිළිතුර "ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්" කියන 

එකයි. තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්කයි මා කියන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ෙවලාව අවසානයි. ඊළඟ පශ්නයට යනවා. පශ්න සඳහා 

ෙවන් කර තිෙබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, නැහැ. ෙම් තුන්වන අතුරු පශ්නයයි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ ෙනොෙවයි. මා ෙම් සභාෙව් කාලය පාලනය කරන්න 

ඕනෑ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
බුද්ධ ශාසනය භාර ඇමතිතුමාත් "මුසාවාදා" කියන ෙකොට අපි 

ෙමොකද කරන්ෙන්? එතුමා කිව්වා, ෙව්තනයක් ෙගවනවා කියලා. 
දැන් කියනවා, ෙව්තනයක් ෙගවන්ෙන් නැහැයි කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
දීමනාවක් ෙගවනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ෙව්තනයක් ෙනොෙවයි, පුස්තකාල දීමනාවක් ෙගවන්ෙන්. 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ඒක තමයි. පුස්තකාල ෙහෝ එය දීමනාවක්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ගුරුවරු පුස්තකාල දීමනාව ෙව්තනයක් කර ගන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
"ෙව්තනයක්" කියා වැරැදීමක් වුණා. එයට සමා වන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මා අහන්ෙන් මීට වඩා උදවු කරන්න කැමැති නැද්ද කියලායි. 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙමොනවත් දුන්ෙන් නැහැ ෙන් අෙන්! 

 
 

ලියා පදිංචි ඡන්දදායකයන් : විසත්ර 
பதி ெசய்யப்பட் ள்ள வாக்காளர்கள் : விபரம் 

REGISTERED VOTERS : DETAILS 
2822/’12 

15.ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් මුළු ජනගහනය ෙකොපමණද; 

 (ii) වයස අවුරුදු 18 වැඩි ජනගහනය ෙකොපමණද;   

 (iii) වයස අවුරුදු 18 වැඩි ජනගහනය අතරින් ලියා 
පදිංචි ඡන්ද දායකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඡන්ද බලය අහිමි කරන ලද සහ අඛණ්ඩව ඡන්දය පකාශ 
කිරීමට ෙනොහැකි වූ ඡන්ද දායකයන් විශාල සංඛ්යාවක් 
සිටින බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කිරීම 
වර්ෂෙය් ජූනි මස පළමුවැනි දින සිට ජූලි මස 
තිසඑ්ක්වැනි දින ෙතක් කාලයට සීමා කරනු 

ෙවනුවට එය වර්ෂය පුරා සිදු කිරීමට අවසථ්ාව 
සැලසිය හැකිද;  

 (ii) ඡන්දය පකාශ කිරීම අනිවාර්ෙයන්ම සිදු කළ යුතු 
කටයුත්තක් බවට පත් කිරීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயின் ெமாத்த சனத்ெதாைகயிைன ம்; 

 (ii) 18 வயதிற்கு ேமற்பட்ேடாாின் 
சனத்ெதாைகயிைன ம்; 

 (iii) 18 வயதிற்கு ேமற்பட்ட சனத்ெதாைகயினாில் 
பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள வாக்காளர்களின் 
எண்ணிக்ைகயிைன ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறியத் த வாரா? 

(ஆ) வாக்குாிைம அகற்றப்பட்டவர்களாக ம், கிரமமாக 
வாக்களிக்க யாம ம் அதிகமான வாக்காளர்கள் 
இ க்கின்றனர் என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) வாக்காளர் இடாப் க்களின் இற்ைறப்ப த்தைல 
ஒவ்ெவா  வ டத்தின ம் ன் 1 தல் ைல 
31 வைரயான காலப்பகுதிக்கு 
மட் ப்ப த்தாமல் அதைன வ டம் வ ம் 
ெசய்வதற்கு அ மதிக்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) வாக்களிப்பைத ஒ  கட்டாயமான 
ெசயற்பாடாக மாற் வ  சாத்தியமா 
என்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total population of Sri Lanka;  

 (ii) the population over the age of 18 years; and 

 (iii) the number of registered voters out of the 
population over the age of 18 years? 

(b) Is he aware that there are lot of voters who have 
been disenfranchised and have not been able to 
vote regularly? 

(c) Will he state - 

 (i) whether updating the register of voters 
could be allowed throughout the year 
instead of constraining it for 1st June to 31st 

July of a year; and 

 (ii) whether it is possible to make voting a 
compulsory exercise? 

(d) If not, why? 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i) 2012 වර්ෂයට 20,263,723යි. (විසිමිලියන ෙදසිය 
හැටතුන්දහස ්හත්සිය විසිතුනයි.) 

 (ii) 2012 වසෙර් පැවැත්වූ ජන හා නිවාස 
සංගණනෙය්, සංගණන ෙතොරතුරු පරිෙලෝකනය 
කිරීම අවසන් වූ පසු අවුරුදු 18ට වැඩි ජනගහනය 
ලබා දිය හැකි අතර දැනට ලබා දී ඇත්ෙත් 2001 
සංගණනෙය් දත්ත පදනම් කර ෙගන 
ඇසත්ෙම්න්තු කර ඇති ජනගහනයයි. ඒ අනුව 
2012 වර්ෂයට ඇසත්ෙම්න්තුගත අවුරුදු 18ට වැඩි 
ජනගහනය 13,780,000කි. (දහතුන්මිලියන 
හත්සිය අසූදහසකි.) 

 (iii) 2012 වර්ෂයට 14,451,263යි. (දහහතරමිලියන 
හාරසිය පසඑ්ක්දහස ්ෙදසිය හැටතුනයි.) 

(ආ) * ඡන්ද දායකයන්ෙග් ඡන්ද බලය අහිමි කරන්නට  
කිසිවකුට බලයක් ෙනොමැත. 

 * 1980 අංක 44 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් පනෙත් විධිවිධාන මඟින් ශී ලංකාෙව් 
ඡන්ද බලය හිමි වන පුද්ගලයන් කවුරුන්දැයි 
නීතිෙය් පැහැදිලි කර ඇත. 

 * එම පනෙතහි විධිවිධාන පකාර වාර්ෂිකව 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් කරනු ලබන 
මඟ ෙපන්වීම අනුව, ඡන්ද බලය හිමි තැනැත්ෙතක් 
ඡන්ද නාම ෙල්ඛනයට නම ඇතුළත් කර ගැනීමට 
කටයුතු කළ යුතුය. 

 * ඒ අනුව කියා කිරීමට අෙපොෙහොසත් වන යම් 
තැනැත්තකුට ඡන්ද බලයට හිමිකමක් ඇතත් ඡන්ද 
හිමියකු ෙලස ලියා පදංචි වීෙම් අවසථ්ාව අහිමි 
වන්ෙන්ය. 

 * ඉහත කරුණු අනුව ඡන්ද බලය හිමි පුද්ගල 
සංඛ්යාවට වඩා ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් 
ඇතුළත් ඡන්ද හිමියන්ෙග් සංඛ්යාව අඩු ෙව්. 

(ඇ) (i) සෑම වසරකම ජුනි මස පළමුවන දින සිට ඡන්ද හිමි 
නාම ෙල්ඛනයට නම ඇතුළත් කිරීෙම් කටයුතු 
ආරම්භ කළද, ගණන් ගැනීෙම් පෙද්ශවල 
විශාලත්වය අනුව එම කටයුතු ඔක්ෙතෝබර් මස 
අවසානය දක්වාම සිදු කරනු ලැෙබ්. එෙසේම අදාළ 
කාල සීමාව තුළ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කර ලියා 
පදිංචිවීමට ෙනොහැකි වූවන්ට ෙනොවැම්බර්, 
ෙදසැම්බර් මාසවල ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කර ලියා 
පදිංචිවීමට හැකියාව ඇත. එෙසේම දිසත්ික් ලියා 
පදිංචි කිරීෙම් නිලධාරින් ෙවත අදාළ ෙතොරතුරු 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන්ද ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනයට 
නම ඇතුළත් කර ගැනීමට අවසථ්ාව සලසා ඇත. 

 (ii) ඡන්ද හිමියන්ට ශී ලංකාෙව් ඡන්ද විමසීමකදී 
ඡන්දය පකාශ කිරීම අනිවාර්ය කර ෙනොමැත. 
එෙසේ ඡන්දය පකාශ කිරීම අනිවාර්ය කිරීම සඳහා 
කටයුතු කිරීමක් සිදු වී නැත. 

  ඡන්දයක් පකාශ කිරීම ෙහෝ ඡන්දය පකාශ 
ෙනොකිරීම ඡන්ද දායකයන්ෙග් පජාතන්තවාදී 
අයිතියක් බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තිෙබන නීතිය අනුව තමයි ඔබතුමා අපට  

උත්තරය ලබා දුන්ෙන්. නමුත් ඔබතුමා සභාපති ධුරය දැරූ 
මැතිවරණ පතිසංස්කරණ පිළිබඳ විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
තුළින් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන ෙද් ෙම් පිළිතුරට ඇතුළත් කරලා 
නැහැ. මම කියන්ෙන්, අද ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් සිටින බව කියන 
1,500,333ක් වන ඡන්ද දායකයන් පමාණය ඇත්ත වශෙයන්ම 
1,900,000ක් විය යුතුයි. ෙබොෙහෝ තැන්වල  සුළු ජාතිකයන් ලියා 
පදිංචි ෙවලා නැහැ. මම නිෙයෝජනය කරන උතුරු ෙකොළඹ  
ෙකොට්ඨාසෙය්  අඩු ගණෙන් 8,000ක් පමණ ලියාපදිංචි ෙවලා 
නැහැ.  මුස්ලිම් අය 7,000ක් පමණ ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ. බැරි 
ෙවලාවත් ඒ ලියා පදිංචි කිරීම කරන මාසෙය් ඒ තැන්වල ඒ අය 
හිටිෙය් නැත්නම් ඔය පශ්නය ඉස්මතු වනවා. ඒ නිසා තමයි මම 
කිව්ෙව් ලියා පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු මාසයකට සීමා කරන්ෙන් 
නැතිව open registers තියන්න කියලා. එෙසේ කරන්න බැරි ඇයි? 
අද සියලු ෙද්ම computerize කරලා තිෙබන අවස්ථාවක ඇයි අපි 
ෙම් ගල් යුගෙය් ජීවත් වන්ෙන්? මම මීට ෙපර electronic voting 
system එක ගැන පශ්නයක් අහපු නිසා මම මීට වැඩිය  ඒ ගැන 
අහන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපට ඉදිරියට යන්න බැරි ඇයි? ෙම් නිසා 
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමා අහන්ෙන් අපි 

rocket scienceවලට යන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද කියලායි. ඒ 
යුගයට අපි ගමන් කරමින් සිටිනවා. අපි නිර්ෙද්ශ කළ පරිදි, ඡන්ද 
නාම ෙල්ඛනය විවෘත කිරීම, ඕනෑම අවස්ථාවකදී ලියා පදිංචිවීමට 
හැකිවීම, නම් ඉවත් කිරීම කියන කාරණාවලට ඉදිරිෙය්දී 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව්  ලියා පදිංචි වන්න 
පුළුවන් එක තැනක පමණක් බවත් නීතිෙය් තිෙබනවා. 

ස්ථාන ගණනාවක ලියා පදිංචි ෙවන්න බැහැ. ෙම් ගැටලුව 
තමයි ඔබතුමාෙග් උතුරු ෙකොළඹ ජනතාව මුහුණ ෙදන පධානම 
ගැටලුව. එක තැනක පමණයි ෙකෙනකුට ලියා පදිංචි විය 
හැක්ෙක්. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා පරිගණකෙයන් ෙහොයා 
ෙගන පසු ගිය වතාෙව්  ඒවා නිවැරදි කළ බව ඔබතුමා දන්නවා. 
ෙහෝමාගම නම් 8,000ක් ඡන්ද ලැයිස්තුෙවන් අයින් කළා, තව 
තැනක ලියා පදිංචි ෙවලා හිටපු නිසා. මැද ෙකොළඹ අය තව තැනක 
ලියා පදිංචි ෙවලා හිටපු නිසා ඡන්ද දහස් ගණනක් අයින් කරන්න 
සිද්ධ වුණා. ඒවා ඔබතුමන්ලා දන්නා ෙද්වල්. අප ඒවා දැන ෙගන 
හිටිෙය් නැහැ. ඔබතුමන්ලා දන්න ෙද්වල් නිසායි ෙමෙහම සිද්ධ 
වුෙණ්.  ඒවා සුද්ධ කරන්න සිදු වුෙණ්ත් ඒ නිසායි. ෙදතුන් තැනක 
ලියා පදිංචි ෙවලා ඡන්ද පාවිච්චි කරනවා ගරු කථානායකතුමනි.  
ඒ යුගය ඉවර කරන්න ඕනෑ. ඒකයි අෙප් රජෙය් කියාදාමය. ඒ 
අනුව එක ඡන්දයක් පමණයි එක්  ෙකෙනකුට හිමි වන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දුන්නු උත්තරය ෙම් පශ්නයට 

ෙබොෙහොම උදවු ෙවනවා. ෙකොළඹ නගර සභාව අපි දිනුෙව් එෙහම 
සුද්ද කරපු නිසායි. ඔබතුමන්ලා තමයි අවුරුදු 18ක්  ෙම් වාෙග්  
වංචා කර කර හිටිෙය්. ෙමය ඉතාම වැදගත් ජාතික පශ්නයක්. 
ඡන්ද පතිඵල සහ ඡන්දය සම්බන්ධෙයන් ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
නැත්තටම නැති ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවකයි මා ෙම් පශ්නයක් 
ඇහුෙව්. ෙම් වාෙග් ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න නිසා මීට වැඩිය 
විශ්වාසයක් ඇති කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑ.   
ලක්ෂ 210ක ජනගහනයක් ඉන්නවා, එයින් ඡන්ද දායකයන් - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔය ඇති. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඇයි ඉතුරු ලක්ෂ 20 ලියා පදිංචි 

කරලා නැත්ෙත්?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මැතිවරණ නීතිය හදලා තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ නීති අනුගමනය කරන්න මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් බැඳී සිටිනවා. මැතිවරණ ලැයිස්තුවට හිෙතන හිෙතන 
විධියට ඡන්ද දායකයන් ඇතුළු කරන්න බැහැ. ඡන්ද දායකයා දැන 
ගන්න ඕනෑ, ඒ ෙපෝරමය ලැබුණාම ඒක පුරවලා භාර ෙදන්න. 
ඔහුෙග් නම ඡන්ද නාම ෙල්ඛනෙය් නැත්නම් ආපසු  ඇතුළු කර 
ගන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒකටත් උනන්දුවක් දක්වන්ෙන් නැති 
නිසා තමයි ෙම් ගැටලුව මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඔබතුමා 
කියපු ෙද් පිළිබඳව අප සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. අප නිර්ෙද්ශ 
කෙළේ, එක වරක් ලංකාෙව්ම ඡන්දදායක ලැයිස්තුවක් හදන්නත්, 
මිය යන අය පසුව අයින් කරන්නත්, නියමිත වසයට එන අලුත් අය 
ඇතුළු කරන්නත්. එතෙකොට ෙම් කාරණය අවුරුද්දට කිහිප 
සැරයක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කව දාද ඒක කරන්ෙන්? 

  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක  මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා කරයි. It is a good 

proposal. We all must get together and implement it.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහනවා  කවදාද කරන්ෙන් කියලා? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ආණ්ඩුවට ආවාට පස්ෙසේ අපි ඒක කරනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ආපු විගස අපි ඒක කරනවා. 

අපි ඒ ෙපොෙරොන්දුව ෙදනවා.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටය. පශ්න අංක 6-3141/'12-(1), ගරු ආර්.එම්. රංජිත් 

මද්දුම බණ්ඩාර මහතා.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමා 

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

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 7-3166/'12-(1), ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා.  

 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඊ. සරවනපවන් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர - னர்வாழ்வளிப் , 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்)  
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 
Rehabilitation and Prison Reforms) 
ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දිය යුතු නිසා මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

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

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශී ලංකා එක්සත් කිසත්ියානි සෙහෝදරත්වය 

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  
UNITED CHRISTIAN FELLOWSHIP OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட்  அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ெபளத்த சாசன, 

மத அ வல்கள்  அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be 

printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to 

the Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report. 
 

 
ශී බාලාභිවෘධි වර්ධන සමිතිය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ஸ்ரீ பாலாபி ர்தி வர்தன சமிதிய (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
SRI BALABHIVURDHI WARDANA SAMITHIYA 

(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා:  
"ශී බාලාභිවෘධි වර්ධන සමිතිය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 

ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட்  அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க ேசைவகள் 

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
 Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Services for report. 

කීඩා පනත : නිෙයෝග 
விைளயாட் க்கள் சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள் 

SPORTS LAW : REGULATIONS 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 
කියවන ලදී.  ඊට අදාළ පශන්ය [මාර්තු 05] 

 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 
வாசிக்கப்பட்ட . சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ மார்ச் 05] 

 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [05th 
March] 

"ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31 වැනි 
වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 41 වැනි වගන්තිය යටෙත් කීඩා 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ජනවාරි 15 දිනැති අංක 1793/3 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.02.21 දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය." - [ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා] 

"ேதசிய அரசுப் ேபரைவயின் 1973ஆம் ஆண் ன் 25ஆம் இலக்க 
விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் 31ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 
அச்சட்டத்தின் 41ஆம் பிாிவின் கீழ் விைளயாட் க்கள் அைமச்சாினால் 
ஆக்கப்பட்  2013 சனவாி 15ஆம் திகதிய 1793/3ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2013.02.21ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக" - [மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக]   

“That the Regulations made by the Minister of Sports under Section 
41 read with Section 31 of the Sports Law No. 25 of 1973 and 
published in the Gazette Extraordinary No. 1793/3 of 15th January 
2013, which were presented on 21.02.2013, be approved.” - [The 
Hon. Mahindananda Aluthgamage] 
 

පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 
 
[අ.භා. 2.07] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය කීඩාව ෙකෙරහි විෙශේෂ 

අවධානය ෙයොමු වන අවස්ථාවක්. කීඩා ඇමතිතුමා පකාශ කළ 
ආකාරයට ෙමය ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් කියලායි මා හිතන්ෙන්. 
කීඩාවට පමණක් ෙනොෙවයි, රෙට් පාලකයන්ට පවා 
උදාහරණයකට ගන්න පුළුවන් කාරණයක් ගැන තමයි අද අප 
කථා වන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙමහිදී මාතෘකාවට 
භාජන වී තිෙබන්ෙන් conflict of interest සහ විනිවිදභාවයයි. 
ජාතික කීඩා සංගම්වල තනතුරුවලට පත් වන්න පුළුවන් ෙමොන 
ෙමොන පුද්ගලයන්ටද, ෙමොන ෙමොන පුද්ගලයන් එකී තනතුරුවලට 
පත් ෙනොවිය යුතුද යන්න සම්බන්ධෙයන් කීඩා ඇමතිතුමා ෙමම 
නිෙයෝගවල සඳහන් කර තිෙබනවා. කීඩා ඇමතිතුමා කීඩා 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධ විෂය කරුණක් වශෙයන් ෙමය ඉදිරිපත් 
කළත්, රෙට් ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා පහළට යන කල් ෙම් කියා 
දාමය අනුගමනය කළ යුතු බවයි මා හිතන්ෙන්. එෙහම කෙළොත් 
ඔබතුමන්ලා තුළ තිෙබන ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉටු කර ගන්න පුළුවන් කියලා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් ස්ථානෙය් සිටියා. 
මා හිතන හැටියට  එතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් මඳකට සභා ගර්භෙයන් 
පිටතට යන්න ඇති.  එතුමා අද ඉතාම දුෙකන් කීඩාව ගැන කථා 
කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් වුණු ෙකොටසක් මා කියවන්නම්.  
එහි ෙම් විධියට සඳහන් වනවා: 

"ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා පනතට නිෙයෝග ෙගන එන්නට 
ෙහේතුව ෙමයයි. කීඩා අමාත්යවරයා වශෙයන් හිටපු පසු ගිය කාලය 
පුරාම කීඩාෙව් පසුබෑමට ෙහේතු ෙමොනවාද කියා මා දැක්කා. 
ඔබතුමාට ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්නම්." එෙහම කියලා එතුමා  
අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ගැන කියලා තිෙබනවා, සුසන්තිකා 
ජයසිංහ මහත්මිය ගැන කියලා තිෙබනවා, ඩන්කන් වයිට් 
මහත්මයා ගැන කියලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් විශාල ඉතිහාසයක් 
තිබුණු අෙප් කීඩාව පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ  අඳුරු යුගයකට 
ෙගනැවිත් තිෙබන බව එතුමා පකාශ කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙම් විධියටත් 
කියනවා; 

"නමුත් මෑත කාලෙය් කිකට් කීඩාෙව්දී අපි පිට පිට හතර 
වාරයක් අවසාන තරගාවලියට ගිහින් පරාජය වුණා. මෑත කාලෙය් 
විස්සයි විස්ස තරගාවලිය අපි පරාජයට පත් වුණා ගරු 
කථානායකතුමනි. මලල කීඩාව සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන 
පුංචිම ජාත්යන්තර තරගාවලිය තමයි  සාර්ක් තරගාවලිය. සාර්ක් 
කලාපීය තරගාවලිෙයන් ෙදවැනියට හිටිය අපි දැන් 
බංගලාෙද්ශයටත් පැරදිලා අද හතර වැනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා.  සාර්ක් තරගවලින් පදක්කම් හතළිහක්, පණහක් ගත්ත 
අපි අවසාන කාලය වන විට පදක්කම් අටට,  දහයට බැස්සා ගරු 
කථානායකතුමනි. ආසියානු කීඩා උෙළෙල් දී පළමු වැනි වතාවට 
එකම රන් පදක්කමක්වත් නැතිව අපි ලංකාවට ආවා. ඒ අනුව අපි 
පසුගිය කාලය පුරා කීඩාෙව් බරපතළ පරාජයක් දැක්කා."  ඊළඟට 
එතුමා කියනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කීඩාවට ආදරය කරන 
ජනාධිපතිවරයකු හැටියට,- [බාධා කිරීමක්] මා හිතන්ෙන් එතුමා 
තිගැස්සී නැඟිට  තිෙබනවා,  එතුමාෙග් කාලය තුළ කීඩාවට 
ෙමොකද වුෙණ් කියලා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම මතක ඇති 
සුසන්තිකා ජයසිංහ, දමයන්ති දර්ශා, ශියානි කුලවංශ, ශියන්ත 
දිසානායක, අර්ජුන රණතුංග, අරවින්ද ද සිල්වා යන ෙම්   
කීඩකයන්  අෙප් රට ජාත්යන්තරයට අරෙගන ගිය බව. ඔවුන් අෙප් 
රටට කීර්තියක් ලබා දුන්නා. අද හැබැයි කීඩා ඇමතිතුමාම 
කියනවා, අෙප් රෙට් කීඩාව බිංදුවට බැහැලා කියලා ගරු 
කථානායකතුමනි. ගරු ඇමතිතුමාට මා ඇත්ෙතන්ම පශංසා 
කරනවා. එතුමා යම් කිසි කාර්ය භාරයක් කරයි කියලා මා 
හිතනවා. එතුමාට  දක්ෂතාවක් තිෙබනවා.  ෙම් කථාව 
කරනෙකොට එතුමාට මතක්වන්නට ඇති, එතුමා කීඩා අමාත්ය 
ධුරය ලබා ගන්නා අවස්ථාෙව් දී කළ කථාව. අපි ඇමතිතුමාට  එදා 
ෙම් කාරණා ඉදිරිපත් කළාම,  එදා එතුමා කෙළේ ෙවන කථාවක්.  ඒ 
කථාව මා කියවන්නම්. එය හැන්සාඩ්ගත ෙවලා තිෙබනවා ගරු 
කථානායකතුමනි.  2011 මැයි 25වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
694 වැනි තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා: 

"ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියනවා, කිකට් කීඩාව 
වැටිලා කියලා.  කවුද කියන්ෙන් කිකට් කීඩාව වැටිලා කියලා? ඔබතුමා 
ඔප්පු කරන්න. කිකට් කීඩාව වැටිලා නැහැ කියා මම ඔබතුමාට  වග 
කීමකින් කියනවා." 

ඊළඟට, එම තීරුෙව්ම  එතුමාෙග් කථාෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:  

"එක් දින තරගවලින් අද අපි  ෙලෝකෙය් ෙදවැනි තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 
ෙවන ෙමොනවාද?  අපි World Cup එෙක් දී semi-final ආවා.  

අද පිතිකරුවන්ෙග් ගණෙයන් කුමාර සංගක්කාර උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 
අද මුත්තයියා මුරලිදරන්ලා උඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෙකොෙහේද, අපි 
වැටිලා තිෙබන්ෙන්? අ ෙප් කිකට් කීඩාෙව් කිසිම වැටිල්ලක් නැහැ. 
හැබැයි, අර්ජුන මන්තීතුමා ෙහොඳ කථාවක් කිව්වා. පහළ කණ්ඩායම් ගැන 
එතුමා කිව්වා. මම එතුමාත් එක්ක එකඟයි.  ෙම් ගහන කට්ටිය ගහලා යයි ; 
ඊළඟට කිකට්වලට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියන එක අර්ජුන මන්තීතුමා 
ඇහුවා. මම ඒකට එකඟයි. " 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා එදා කියනවා - අවුරුද්දකුත් 
මාස ගණනාවකට ෙපර- ෙම් කීඩාව වැටිලා නැහැයි කියලා. 
හැබැයි, අද  කීඩාව වැටිලා කියලා එතුමා පිළිගන්නවා. ඔබතුමා 
දකින්න ඇති අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමන්ලා, අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමන්ලා, අපි දිගින් දිගටම ෙම් කාරණය කිව්වා. 
හැබැයි එතුමා අදවත් ෙත්රුම් අර ෙගන තිෙබනවා, ෙම් කීඩාව 
වැටිලා කියලා.  ඒක ෙලොකු ෙදයක්. ගරු කථානායකතුමනි, 
එතෙකොට ෙම් කීඩාව වැටුෙණ් කාෙග් ආණ්ඩු කාලය තුළද?  
කීඩාවට ආදරය කරන පුද්ගලෙයක් වශෙයන් ජනාධිපතිතුමා 
විශාල ෙශෝකයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා කිව්වා. එතුමාෙග්  
අවුරුදු අටක කාලය තුළ.  එතෙකොට එතුමා ෙමොනවාද කෙළේ? 
[බාධා කිරීමක්] අපි අඬන්නම්. ෙම්ක බලන ෙකොට අද අපට 
අඬන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය 05 වැනිදා  "දි අයිලන්ඩ්" 
පුවත් පෙත් 9 වැනි පිටුෙව් කාටුන් එකක් මම දැක්කා. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ඉතාම අමාරුෙවන් විකට්ටුව 
ආරක්ෂා කරන්න ඉන්නවා. විකට්ටුව පිටිපස්ෙසේ ෙඩොලර් නෙයක් 
ඉන්නවා. විශාල මුදල් පමාණයක් එක්ක කරන ෙම් කිකට් කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට අමාරු කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා.  
ෙම්ෙක් මාෆියාවක් තිෙබනවා. ඔක්ෙකොම කට්ටිය ඉන්නවා ඒ 
සල්ලි ටික ඩැහැ ගන්න. විශාල පිරිසක් ඒක වෙට් කැරෙකනවා. 

එතෙකොට එතුමාට තිෙබන කාර්ය භාරය අමාරුයි කියලා අපි 
පිළිගන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි  ෙම් තනතුරුවලට 
එන ෙකොට තිෙයන්න ඕනෑ සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා එතුමා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා නුසුදුසුකම් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ෙම්කට තවත් එකතු ෙවන්න ඕනෑ. බාර් 
අයිතිකාරෙයෝ ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටියත් ෙම්ෙකන් අයින් 
කරනවා කියලා එකතු කරන්න කියලා මම එතුමාෙගන් 
ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ගැනත් සඳහන් 
කර තිබුණා. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු, මන්තීවරු ඉන්නවා නම් ඒ 
අයත් ෙම්ෙකන් අයින් කරන්න, ඒ අයෙග් පවුල්වල කට්ටියත් 
අයින් කරන්න. ෙමොකද, ඒක තමයි හරි කමය.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවසථ්ාෙව් 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

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

 
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு  
ேகசு சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR.  SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සූදුවලට 

සම්බන්ධයක් තිෙබනවා නම් ඒ අයටත් ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවන්න 
බැහැ.  ඒ වාෙග්ම කීඩාවට සම්බන්ධ ෙවෙළදාම් තිෙබනවා නම් ඒ 
අයටත් සම්බන්ධ ෙවන්න බැහැ. ඒක ෙහොඳයි. තවත් ෙම්කට එකතු 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ එකතු ෙවන ෙකොට විනිවිද භාවය, conflict of 
interest  ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ඇතුළත් ෙවන ෙකොට  රෙට් පිරිසිදු 
පුද්ගලයකුට - මම හිතන විධියට සියයට සියයක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්න බැහැ. වැඩිෙයන්ම පිරිසිදු පුද්ගලයාට- ෙම්කට පත් 
ෙවන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. එතුමා ෙගනා ෙම් කියාදාමය 
ෙහොඳයි; සියයට 60ක් 70ක් ෙහොඳයි.  

හැබැයි, එතුමාට තිෙබන පශ්නය තමයි එතුමාට උනන්දුවක් 
තිබුණත් ෙද්ශපාලන බලෙව්ග එතුමා වෙට්ත්  කැරෙකන එක.  
එහිදී අපට හරියටම හිතා ගන්න බැහැ, ෙම් ෙගනා සමහර නීති 
ෙගනාෙව් කාට ගහන්නද, කාව අයින් කරන්නද කියලා. තිලංග 
සුමතිපාල මහත්මයා අයින් කරන්නද, අර්ජුන රණතුංග මහත්මයා 
අයින් කරන්නද කියලා අපට හිතා ගන්න බැහැ.  ෙම්කට තව තව 
ඒවා ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  නිශාන්ත රණතුංග 
මැතිතුමා කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් තනතුර දරන විට 
CSN සමාගෙම් තව තනතුරක් දැරුවා මට මතකයි. ඒකට tender 
ලැෙබනවා. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා, ෙම්ක වැරදියි කියලා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. "ෙකෝප්" එෙක් ෙම්ක සාකච්ඡාවට භාජනය 
වුණා. එහිදී කිව්වා, conflict of interest කියලා. ෙම්ක ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න සමහර අයට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒෙක් 
ෙහොරකමක් වනවාද, නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. එතැන 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙහොරකමක්  වුණා. ඊටත් වැඩිය එවැනි අය ඒ 
තනතුරු දරන්න සුදුසු නැහැ කියන එක  "ෙකෝප්" එෙක්දී වාර්තා 
වුණා.  ෙම්ක මම ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාට 
කිව්වාම එදා එතුමා මට අභිෙයෝග කළා. එය  හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
සඳහන් වනවා. මා එය කියවන්නම්. 2012 ඔක්ෙතෝබර් 23 වැනිදා 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 721වැනි තීරුෙව් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"...ෙකෝප් වාර්තාෙව් කිසිම තැනක නිශාන්ත රණතුංග මහත්තයාට 
විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් ඇවිල්ලා නැහැ. කරුණාකරලා ගරු මන්තීතුමා ඒක 
ඉල්ලා අස් කර ගන්න"  

එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා කියා තිෙබනවා,  "ගරු මන්තීතුමනි, නිශාන්ත 
රණතුංග මහත්තයා සුදුසු නැහැ කියලා ෙකෝප් වාර්තාෙව් 
ෙකොෙහේවත් කියැවිලා නැහැ" කියලා.  එෙහම කියැවිලා නැහැ 
කියලා පුළුවන් නම් ඔප්පු කරන්න කියලා මා එතුමාට කියනවා. අද 
මම "ෙකෝප්" වාර්තාව ෙගනාවා. ෙම් වන විට එතුමා 
ෙමතුමන්ලාෙග් නීති ගැන දැන ෙගන  CSN ආයතනෙය්  විධායක 
ධුරෙයන් අස් ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපට ආරංචි ලැබිලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වාට සම්බන්ධකම් 
තිබුණා නම් ෙම් අයට ෙම්වාට ඉදිරිපත් ෙවන්න බැහැ. ෙම් නීතිය 
ෙගෙනන්න ඕනෑ යම් මාධ්ය ආයතනයකට සම්බන්ධයක් තිබුණා 
නම්  අවුරුදු 5ක් යන තුරු ෙම්වාට සම්බන්ධ ෙවන්න බැරි වන 
විධියට.  පුළුවන් නම් අවුරුදු, 7ක් 8ක් කරන්න.  නැත්නම් ඕනෑම 
ෙකනකුට ෙහට අයින් ෙවලා  තරග කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්, ඒ පිරිස අයින් වුණාට ඒ පුද්ගලයින්ෙග් 
proxy ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ෙදන එක.  ෙවනත් පුද්ගලයකු 
තමන්ෙග් නම ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින්  ඔබතුමන්ලා  
හදන්ෙන් තවත් ෙම් ෙහොරකම වගා කරන්නද, ෙහොරකම වගා කර 
ෙගන කන්නද? නැත්නම් ෙම් උනන්දු කරන්ෙන් කාව ෙපෝෂණය 
කරන්නද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ළඟ  "ෙකෝප්" 
වාර්තාව තිෙබනවා. එහි 58 වන පිටුෙව් " ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් අදහස් හා තීරණ" යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා :  

"ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන විධායක නිලධාරියා 
ෙලස කටයුතු කරන සංවිධානයකට ෙටන්ඩරය ලබාදීම පිළිබඳව කමිටුෙව් 
අපසාදය පකාශ කරන ලදි."  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊළඟට ෙමෙසේ සඳහන් වනවා : 

"මණ්ඩලය විසින් ලබා ගත් මුළු ණය පමාණය රු. මිලියන 22.5 බව 
කාරක සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරන ලදි."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් World Cup එක 
කාලෙය්. ඊළඟට ෙමෙසේ සඳහන් වනවා :  

"එම මුදල් පමාණය අතුරු කමිටුෙව් අනුමැතිය මත, ඔස්ෙට්ලියානු 
සංචාරෙය්දී ඉතාම මැනවින් කටයුතු කිරීම ෙවනුෙවන් එක්තරා නිලධාරින් 
පිරිසකට ෙගවූ බව අනාවරණය කරන ලදි. ඔවුන්ෙග් නම් ලයිස්තුවක් 
එවන ෙමන් උපෙදස් ෙදන ලදි."   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිශාන්ත රණතුංගලා,  
සුරාජ් දන්ෙදනියලා කියන ඒ පිරිස නැවත ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. CSN ආයතනෙයන් අයින්  වුණාය කියනවා.  ඒ 
ආයතනයට සම්බන්ධ කවුද කියා CSN ආයතනය ගැන අපි දිගින් 
දිගටම කිව්වා. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා පිළිගත්ෙත් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම උපාලි ධර්මදාස මැතිතුමා  ෙම් ගැන කියා 
තිෙබනවා. "The Island" website of 12th June, 2012 states: 

"Cricket Chief exposes Nishantha Ranatunga". 

It goes on to state: 

" ......... Dharmadasa admitted that Carlton Sports Network (CSN) 
was indeed owned by the sons of President Mahinda Rajapaksa”.   

2012 ජුනි 12 වැනි දා  "The Island" website  එෙක් තමයි 
එෙහම  කියා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙනොෙවයි එෙහම කියා තිෙබන්ෙන්. 
රටටම කිව්වා නැහැ කියලා.  නමුත් උපාලි ධර්මදාස මහත්මයා 
කියපු ෙදයක් ෙම් විධියට සඳහන්  කර තිෙබනවා:  

".....previously denied any involvement of President’s sons with 
CSN".  

එෙහම සඳහන්  ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
විනිවිදභාවය නැති කරන්න එපාය කියා දිගින් දිගටම අපි  කිව්වා.  
ඒවා ෙසොරකම්වලට තුඩු ෙදනවාය; විශාල මුදල් පමාණයක්  
ෙසොරකමට ලක් ෙවනවාය කියා අපි කිව්වා.  හැබැයි ෙමතුමන්ලා 
ඒක ගණන් ගත්ෙත් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  
අපි  ෙකෝධෙයන් කථා කරනවාය; ෛවරෙයන් කථා කරනවාය 
කියා අපට ඇඟිල්ල දික් කළා.  අපට ෛවරයක් නැහැ, ෙකෝධයක් 
නැහැ. අර්ජුන  රණතුංග මන්තීතුමන්ලා  අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ 
මහන්සි ෙවලා තමයි කිකට්වලට ෙම්  කීර්තිය ලබා දුන්ෙන්.  අද 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  ඇමතිතුමා කියන කථාව හරි. ඒ  
කීඩකයන් දහ ෙදනාට, පහෙළොස් ෙදනාට ෙම් මුදල ෙබදා ගන්න 
බැහැ. ඒ කීඩකයන්  විශාල  පමාණයක්  ගම්වල අයයි, එෙහම 
නැත්නම් අහුමුළුවල කීඩා කරන අයයි. ඒ කීඩකයන්ෙග් 
ශක්තිෙයන්, ශමෙයන් තමයි ෙම් ෙටස්ට් කිකට් තරගවලට කීඩා 
කරන කීඩකයන් ෙම් මුදල් ලබා ගන්ෙන්. ඒත් අනිවාර්යෙයන්ම 
එතුමා කී ආකාරයට  ඒ කීඩකයන්ටත් සීමා සම්බාධක පනවන්න 
ඕනෑ. අද ෙලෝකෙය් පචලිත වුණු කිකට් කීඩාවය කියන්ෙන්   
විශාල මුදල් පමාණයක් ලංකාවට ගලා ෙගන එන කීඩාවක්. 
එෙහම  නම්  ඒ කීඩාව  පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ රෙට් අනිකුත් කීඩා 
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සංවර්ධනය කිරීම සඳහා. අපි ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අනිවාර්යෙයන්ම නිශාන්ත 
රණතුංග මැතිතුමාෙග් ඉදිරිපත් වීම වළක්වන්නය කියා.  එතුමා 
අවංක නම් එතුමාට අවස්ථාව තිෙබනවා. එතුමාට අෙප් 
සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ඇමතිතුමා සඳහන් 
කරලා තිබුණා, සුරාජ් දන්ෙදනිය පමණයි බැඩ්මින්ටන් ගහලා 
තිෙබන්ෙන් කියා. නැහැ, එතුමා  බැඩ්මින්ටන් ගහලා නැහැ. ඔය 
ආෙයත් වංගුෙවන් එන්න හදන්ෙන් ආෙයත් ගණනක් කපා 
ගන්නයි. ෙලෝක කිකට් කුසලානය කාලෙය් ෙමොකක්ද  කෙළේ කියා 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති. රුපියල්  ෙකෝටි ගණනක  විශාල මුදල් 
පමාණයක් වංචා කළා. මම නම් වශෙයන් කියන්ෙන් නැහැ.  සුරාජ් 
දන්ෙදනිය තනිෙයන් ඒක කළාය කියා මම කියන්ෙන් නැහැ.   
හැබැයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විශාල මුදල් 
පමාණයක් ගැන ෙම් පත්තරවල සඳහන් ෙවනවා. මට පත්තර 
හතරක් ඉදිරිපත්  කරන්න පුළුවන්.     

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා සුරාජ් 
දන්ෙදනිය මහත්මයා පමණයි ඉල්ලුම් පතය ඉදිරිපත් කෙළේ 
කියලා. නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහි සඳහන් 
ෙවනවා ජාත්යන්තර බැඩ්මින්ටන් සංගමෙය් එකම නිෙයෝජිතයා, 
ෙම් පිළිබඳ මනා කුසලතාවක් ඇති මහාචාර්ය රංජිත් සිල්වා 
මැතිතුමාත් ෙම් සඳහා ඉල්ලුම් පතයක් ඉදිරිපත් කළ බව. හැබැයි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමා අනාවරණය කරලා නැහැ. එතුමාට ෙම් 
තනතුර දුන්ෙන් නැහැ. බැඩ්මින්ටන් ෙනොගහපු, තමන්ෙග් පවුෙල් 
ෙකෙනකුවත් බැඩ්මින්ටන් ෙනොගහපු ඒ පුද්ගලයාට ආපසු ෙහොර 
පාෙර් එන්න ඉඩ සලස්වනවා. පුද්ගලයන් කීප ෙදෙනක් අයින් 
කරලා තමන්ට ඕනෑ පුද්ගලයන් ආපසු එතැනට ෙග්නවා.  

ඇත්තටම මම ඉතාම ආඩම්බර ෙවනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ග රු ඇමතිතුමා යහ පාලනය, ඒ වාෙග්ම 
විනිවිදභාවය, conflict of interest සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන. යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානය ඉදි රිපත් කළ fair play, 
විනිවිදභාවය සහ තනතුරුවලට පත් කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු 
කියා මාර්ගය පිළිබඳ විස්තරයක් මම ෙසොයා ගත්තා. මම එය 
සභාගත*කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එය කියවන්න.  

එහි සඳහන් ෙවනවා ෙද්ශපාලනය ෙම්වාට ගාවා ගන්න බැහැ 
කියලා. ICC එෙකන් කියා තිබුණා ෙද්ශපාලනය ෙම්කට ගාවන්න 
එපා, ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඇමතිවරුන්ෙග් පවුල්වල උදවිය ෙම්වාට 
ගාවා ගන්න එපා, විෙශේෂෙයන්ම මත් දව්ය, මත්පැන්, ඒ වාෙග්ම 
සූදුවලට සම්බන්ධ කට්ටිය, කීඩා ක්ෙෂේතෙය් ෙවෙළඳාමට 
සම්බන්ධ කට්ටිය ෙම්වාට ගාවා ගන්න එපාය කියලා. ෙමොකද ෙම් 
පිරිස එන්ෙන් ෙවනත් බලාෙපොෙරොත්තුවකින්. ෙම් පිරිස 
අනිවාර්යෙයන්ම ඉවත් කරලා ෙමය ශුද්ධ කරන ආකාරය ෙම් නීති 
රීතිවල ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එම විස්තරය 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. හැබැයි වැදගත් වන්ෙන් 
ෙම්කයි ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක භාර ෙදන්න ඕනෑ අපට ෙනොෙවයි, 
ජනාධිපතිතුමාටයි. ෙම් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් කරන්න කියපු ෙද්ම 
ආණ්ඩුවටත් කරන්න කියලා ෙම්ක ජනාධිපතිතුමාටත් භාර 
ෙදන්න. තමන්ෙග් සෙහෝදරයන්, තමන්ෙග් පවුෙල් අය ඔය 
තනතුරුවලට දමන එක ෙහොඳ නැහැ.  පසු ගිය දිනක පැවැති 
විවාදයකදී මම ගාමිනී ෙසනරත් මැතිතුමා ගැන සඳහන් කළා. 
එතුමා ජනාධිපතිතුමාෙග් අතිෙර්ක ෙල්කම්. එතුමා Sri Lanka 
Insurance Corporation එෙක් Chairman. තව බැංකුවක 
Chairman. ඒ වාෙග්ම සමාගමක බිලියන ගණනක ෙකොටස් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒෙක් Chairman. ෙම්වා නිසා තමයි 
විනිවිදභාවය නැහැයි කියන්ෙන්. කීඩා ඇමතිතුමා ෙම්ක ඉවර 

ෙවලා ගිහින් පූජා කරන්න ඕනෑ ජනාධිපතිතුමාට, "ෙමන්න 
ජනාධිපතිතුමනි විනිවිදභාවය, conflict of interest, ෙම්ක තමයි 
ෙලෝකෙය් අනුගමනය කරන රීතිය" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අනුව කියා කෙළොත් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සාධාරණත්වය, පජාතන්තවාදය, යහ 
පාලනය යම් තාක් දුරකට ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියි මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිශාන්ත රණතුංග 
මැතිතුමා සම්බන්ධෙයන් ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. එතුමා අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමාෙග් මල්ලි. මම එතුමා ගැන කථා කරන 
ෙකොට හරි නම් අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 
හැබැයි එතුමා මට කවදාවත් විරුද්ධ ෙවලා නැහැ. එතුමාෙගන් 
මම කරුණු අහලාත් නැහැ; එතුමා මට විරුද්ධ ෙවලාත් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම 2012 ඔක්ෙතෝබර් 27 දින "The Island" website 
එෙක් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"Nishantha Ranatunga’s role, a conflict of interest: Sri Lanka 
Cricket Chairman Upali Dharmadasa said yesterday".   

හැබැයි එතුමාත් එක්ක දැන් වැඩ කරනවා ෙම් සුදුසු නැහැ 
කියන පුද්ගලයන්. ෙම් සමහර පුද්ගලයන්ට Lake Drive එෙක් 
ෙගවල් ෙදකක් තිෙබනවා;  රුපියල් ලක්ෂ 1,000ක් විතර වටිනවා. 
 ෙම්වා ගත්ෙත් ෙකොෙහන්ද? අග විනිසුරුතුමිය සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමන්ලා පරීක්ෂණයක් කළා ෙන්. ෙම් අය සම්බන්ධෙයනුත් 
පරීක්ෂණයක්  කළා ද? ෙම් අය tax ෙගවලා තිෙබනවාද, 
ෙමොකක්ද කරන ව්යාපාරය, කිකට්වලට සම්බන්ධ ෙවන්න කලින් 
කරපු ව්යාපාර -බුලත් වික්කාද, ෙටොෆි වික්කාද, කාර් වික්කාද- 
ෙමොනවාද,  ෙකොෙහන්ද ෙම් මුදල් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්, ෙකොෙහොමද 
ෙම් ෙගවල් ගත්ෙත් කියලා ෙපොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කර බලන්න. ඒවා 
පරීක්ෂා කර බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ෙත්ෙරයි එකම පිරිසක් ෙම් 
කිකට් කීඩා ෙව් තිෙබන විශාල මුදල් පමාණයක් ෙබදා ගන්න, බදා 
ගන්න, ෙම්ක කාලා වමාරලා මැෙරන්න ෙම්ක වෙට් කැරෙකන 
බව.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් අමාත්යාංශය භාර ෙගන දැන් 
ටික කලක් ෙවනවා. ඔබතුමාට ෙම්ෙක් යම් කිසි ෙදයක් කරන්න 
ඕනෑ නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ නම් ඔබතුමාට දැන් ඒකට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
අප දන්නවා ඔබතුමා යම් ෙදයක් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලෙයක් 
බව. හැබැයි එතුමාට ඒ කරන්න පුළුවන් පමාණය රඳා පවතින්ෙන් 
එතුමාට කරන බලපෑම අනුවයි. උඩින් කාව හරි සනසවන්න, 
ෙකොෙහේ හරි ඉන්න පවුලක් සනසවන්න, ඒ පවුෙල් දරුවන් 
සනසන්න ෙම් නීති හදනවා නම් එතුමා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන කාර්ය භාරය ඉ ටු වන්ෙන් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  එතුමා අරෙගන තිෙබන උත්සාහය ෙහොඳයි. එතුමා 
තබා තිෙබන ඒ අඩියට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ෙම් 
පවුල්වලට සම්බන්ධ, ෙම් ජාවාරම්වලට සම්බන්ධ, ෙම් 
ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ අය ෙම්කට ෙග්න්න ෙදන්න එපා. ඒ 
නීතියත්  ෙම්කට ඇතුළත් කරන්න. ෙම්ෙක් එවැනි අය ඉන්නවා, 
මම නම් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. අර්ජුන රණතුංග 
මැතිතුමන්ලා  දන්නවා. කිකට් කීඩාවට ෙමෙහවර කරපු පතාක 
ෙයෝධයන් ඉන්නවා. කලින් හිටපු කට්ටිය කිකට් කීඩාව 
ෙවනුෙවන් ෙමොනවත් කෙළේ නැත්නම් අර්ජුන රණතුංග 
මැතිතුමාටත් ෙලෝක කිකට් කුසලානය  ලංකාවට ෙග්න්න හම්බ 
වන්ෙන් නැහැ. ඒක එතුමාෙග් තනිකර දක්ෂකමක් ෙනොෙවයි. 
හැබැයි එතුමාට ඒ ශක්තිය තිබුණා. බන්දුල වර්ණපුර, දුලිප් 
ෙමන්ඩිස්, අනුර ෙතන්නෙකෝන් වැනි විශාල පිරිසක් ඉතිහාසෙය් 
කරපු කියාදාමය නිසා තමයි එතුමාටත් නායකෙයක් වශෙයන් ඒ 
කටයුත්ත කරන්න ශක්තිය ලැබුෙණ්; අවස්ථාව ලැබුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කලිනුත් පකාශ 
කළා ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාව පහළට වැෙටන්ෙන් නැහැ කියලා. 
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමන්ලා ඒකට ස්ථාවරයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා, අඩිතාලමක් දමා තිෙබනවා, platform එකක් හදලා 
තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් කිකට් කීඩාව වැෙටන්ෙන් 
නැහැ.  

හැබැයි, එහි සාර්ථකත්වය සඳහා කීඩා අමාත්යතුමා දරන 
ආකල්පය, අනුගමනය කරන කියා පිළිෙවත් අනිවාර්යෙයන්ම 
බලපානවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කිකට් කමිටුව ඇතුළු ෙම් සියලු 
ෙදනා කියා කරන ආකාරයත් ෙම්කට බලපානවා. හැබැයි කිකට් 
කීඩාව   වැෙටන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්කට platform එකක් 
හදලා දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ආඩම්බර ෙවනවා. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ අනිවාර්යෙයන්ම හැම කිකට් තරගයක්ම 
ජයගහණය කරන්න ඕනෑ කියලා. ගරු ඇමතිතුමා වරක් කිව්වා 
ෙලෝක කුසලාන තරගවලදී අවසන් මහා තරගයට අෙප් කණ්ඩායම 
හතර වතාවක් ආවා කියලා. ඒක ජයගහණයක්. ෙලෝකෙය් කිකට් 
කීඩා කරන ෙහොඳම රටවල් එක්ක තරග කරලායි අෙප් රට අවසන් 
මහා තරගයට  හතර වතාවක් ආෙව්. ඒක විශාල ජයගහණයක්. 
තව ඉදිරිෙය්දීත් ඒ විධියට එයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කිකට් කීඩාෙවන් 
ලැෙබන මුදල් ටික පාසල් තරගවලදී දුවන ෙකොට හෘදය අකිය 
ෙවලා වැෙටන ළමයාෙග් medical check-up එක කරන්න 
ෙයොදවන්න තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
මාස ගණන තුළ දුවන ෙකොට ළමයි තුන්ෙදෙනක් මැරිලා වැටිලා 
තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ළමයි දුවන ෙකොට මැරිලා 
වැටුෙණ් නැහැ. ඒ මුදල් පාසල්වල කීඩා කරන දරුවන්ට medical 
check-up එකක් කර ගන්න ෙයොදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම Cricket World Cup එකට කලින් විශාල මුදල් පමාණයක් 
ගලා ෙගන ආවා. ඒ මුදල්වලට ෙමොකද වුෙණ්? කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙය් තිබුණු මුදල්වලට වුණු ෙදයක් නැහැ.  

හම්බන්ෙතොට කීඩාංගණයක් හැදුවා, ඒකට රුපියල් බිලියන 
5.8ක් වැය වුණා. ෙම් දවස්වල ඒෙක් ඉන්ෙන් හරක්. හම්බන්ෙතොට 
දියුණු කරනවාට අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.  හම්බන්ෙතොට 
දියුණු කරලා ඒ දියුණුව පුළුවන් තරම් එහි ජනතාවට ලබා 
ෙදනවාට අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම 
හම්බන්ෙතොට දියුණු කරන්න ඕනෑ පෙද්ශයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඉල්ලපු නැති කිකට් කීඩාංගණයක් ලබා 
ෙදන එක ද දියුණුව කියලා කියන්ෙන්? ඒෙකනුත් ෙකොමිස් ගැහුවා. 
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා දන්නවා, අංග සම්පූර්ණ කිකට් 
කීඩාංගණයක් හදන්න රුපියල් බිලියන1.8ක්,  රුපියල් බිලියන 
2ක් යයි කියලා. නමුත් ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 5.8ක් වැය කළා. 
කීඩාංගණයක් අවශ්යයි කියලා ඉල්ලුෙව් නැහැ. අද ෙවන ෙකොට 
එහි කීඩා කරලා තිෙබන්ෙන් තරග කීයද? තරග 10කට වැඩිය කීඩා 
කරලා නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇයි ෙම් 
රුපියල් බිලියන 5.8ක් විනාශ කෙළේ? ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාට, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට තමන්ෙග් 
අමාත්යාංශ දියුණු කර ගන්න ඒ මුදල් ෙදන්න තිබුෙණ් නැද්ද? 
අධ්යාපනයට ෙදන්න තිබුෙණ් නැද්ද? අෙප් රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය 
පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. අපට ඉල්ලුෙම් හැටියට සීනි 
නිෂ්පාදනය කර ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. සීනි විශාල පමාණයක් -
සියයට 80ක්, 90ක් විතර- අපි ෙග්න්ෙන් පිට රටින්.  ඒ සල්ලි 
ෙම්වාට ෙයෙදව්වා නම් වැදගත්. අපි හම්බන්ෙතොට උක් 
වවන්නයැ? හම්බන්ෙතොට කීඩාංගණෙය් අපට ෙවන වගාවක් 
කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
ෙමොකටද ෙම්වා කරන්ෙන්? විශාල මුදල් පමාණයක්, ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 30ක්, සියයට 40ක් ෙකොමිස් ගහනවා. රට දියුණු කරනවා 
කියලා රටට කියනවා, රටට ආදෙරයි කියලා පපුවට ගහ ගන්නවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පිරිස රටට ෙනොෙවයි  
තමන්ටයි ආදෙර්. තමන්ෙග් කාර්ය භාරය කර ගන්නවා. රෙට් 
දුප්පත් ජනතාව ඉතා අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවන්ෙන්. කීඩාව 

නංවන්න ඕනෑ, කෘෂි කර්මය නංවන්න ඕනෑ. මම ෙපන්වා දුන්නා 
අපි කෘෂි කර්මෙයන් පහත වැටිලා තිෙබන බව. කෘෂි පලදාව පහත 
වැටිලා, ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව පහත වැටිලා. අද ෙබෙහත් ගන්න ඕනෑ 
ෙපෞද්ගලික ෙබෙහත් ශාලාවලින්. කාෙග් වරදද ෙම්? අවුරුදු 5ක් 
යන ෙකොට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය අෙප් ෙගවල් තුළට එයි කියලා 
අෙප් ගම්වල උදවිය ෙදොරවල් ඇරෙගන හිටියා. රෑට ෙගවල්වල 
ෙදොරවල් වැහුෙව් නැහැ. ආසියාෙව් ආශ්චර්ය එන කල් රෑ තිස්ෙසේ 
ෙදොරවල් ඇරලා තැබුවා. ආපු ආශ්චර්යයක් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. ආශ්චර්ය ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් සුළු 
පිරිසකට පමණයි.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා කිව්වා, "වකුගඩු ෙරෝගීන් 
මැෙරනවා. ෙකොෙහොමද ෙරෝගය හැෙදන්ෙන් කියලා ෙහොයා ගන්න 
බැහැ" කියලා. අද ඒක ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දන්නවා. කීඩාෙවන් 
ලැෙබන මුදල් ටික ෙම්වාට ෙයොදන්න බැරි ද? රුපියල් බිලියන 
5.8ක් එක කිකට් කීඩාංගණයට පමණයි වැය කෙළේ ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. එතෙකොට අෙනක් කීඩාංගණ ෙදක? ඉන් 
එකකට රුපියල් බිලියන 2.8යි. ඒ කීඩාංගණ තුනට රුපියල් 
බිලියන 10ක් විතර වැය වුණා. ඒ කීඩාංගණ අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙමොකටද  ඒවා කෙළේ? 
ඒ ෙකොමිස් ගහපු උදවියම ආපහු වෙටන් එනවා, සුරාජ් දන්ෙදණිය  
වාෙග් අය. එතුමා කථා කරනවා මම බලා ෙගන හිටියා. "ෙම් 
සැෙර් ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිෙය්දී මම අමුතුම එකක් කරන්න 
යන්ෙන්" කියලා කිව්වා. හිතා ගන්නවත් බැරි එකක් කරනවා 
කිව්වා. ෙමෙහන් band ගහනවා, එෙහන් whistle ගහනවා, 
ලංකාවට අමුතුම ආශ්චර්යයක් ෙපන්නුවා; ෙලෝක කුසලාන 
තරගය සංචාරකෙයෝ විශාල පමාණයක් එන කියාදාමයක් කියලායි 
කිව්ෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමොකක්ද වුෙණ්? කිකට් 
කීඩාව බංෙකොෙලොත් ෙවලා ගියා. අද බලන ෙකොට ඇමතිතුමාට 
බංෙකොෙලොත් වුණු ආයතනයක් කර ගහන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි එතුමාට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි සහෙයෝගය ෙදනවා. අපි 
කාලකණ්ණි ෙවන්ෙන් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. අපි ෙම් රටට අදරය කරන පිරිසක්. අපි විෙව්චනය 
කරන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමාටත් යම් ෙදයක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් 
හදා ෙගන ඉදිරියට යන්නයි. එතුමාට ඒ ශක්තිය තිෙබන්නට ඕනෑ. 
ඔබතුමන්ලා එෙහයිෙයෝ වුෙණොත්, ඔබතුමන්ලා කාෙග්වත් 
වන්දිභට්ටෙයෝ වුෙණොත් ෙම් කාර්ය භාරය කරන්න බැහැ. හැබැයි 
අද රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් එෙසේ වන්දිභට්ටෙයෝ ෙනොවී, 
එෙහයිෙයෝ ෙනොවී තමන්ෙග් අමාත්යාංශය දරා ෙගන ඉන්න බැරි 
තත්ත්වයක්. අපි දැක්කා සී.බී. රත්නායක මහත්මයාට ෙමොකද 
වුෙණ් කියලා. එතුමා ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් කරන්න පටන් ගත්තා. 
එතුමාට යන්න වුණා. හැබැයි මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමාට ෙම්ක කරන්න අවස්ථාවක් ලැෙබයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] 

මම ගියා rugger match එක බලන්න. අපි ඊර්ෂ්යාවට කියනවා 
ෙනොෙවයි. නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා රගර් දියුණු කරනවා නම් 
ෙහොඳයි. අපි විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපි රගර් කීඩාවට, කිකට් 
කීඩාවට ආදෙරයි. නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙහොඳට රගර් 
ෙසල්ලම් කළ මන්තීවරෙයක්. අපි නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. 
එතුමාෙග් මල්ලිට එච්චර ෙහොඳට රගර් ෙසල්ලම් කරන්න බැහැ. 
ෙහොඳට රගර් ෙසල්ලම් කෙළේ නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයායි. 
එතුමා captain වුණා නම් අෙප් කිසි විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපි ඒ 
කාලෙය් රගර් බැලුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? නුවර match එක ඉවර ෙවන විට 
ඔක්ෙකොටම ගැහුවා. ගැහැනුන්ටත් ගැහුවා. ෙහොඳ ෙවලාවට අපි 
මාරු වුණා. මමයි, අයියයි එහා පැත්ෙතන් බැස්සා. Army එෙකන් 
නැඟලා ගැහුෙව්. ෙම්කද ඔබතුමන්ලා රෙට් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
සදාචාරය? ෙම්කද කීඩාව? ෙම්කද කීඩාෙව් උන්නතිය? ෙම්කද 
ආසියාෙව් ඓශ්චර්යය? ඔබතුමන්ලා රගර් බැරි නම්, ගුඩු බැරි නම්, 
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ඕනෑ එකක් ගහන්න. සුදුසු තැනැත්තාට සුදුසු තැන ලබා ෙදන්න. 
හැබැයි, ෙම් businessවලට ඇතුළත් ෙවන්න එපා. තමන්ෙග් 
තාත්තා රෙට් ෙලොක්කා නම් ඒ ෙගෞරුත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න. 
එතුමා යුද්ධෙය්දී ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් කළා. ඉදිරි අනාගතෙය්දී 
ඔබතුමන්ලාට වග කියන්නට තිෙබනවා. උපාලි ධර්මදාස මහතා 
පැවසුවා යැයි එක්තරා වාර්තාවක් ෙමෙසේ සඳහන් කරනවා:  

 “…Upali Dharmadasa admitted that Carlton Sports Network (CSN) 
was indeed owned by the sons of President Mahinda Rajapaksa”.   

ෙම් අපි ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමන්ලා, අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමන්ලා, අපි දිගටම ෙම් ගැන 
කිව්වා.  "නැහැ" කිව්වා. නමුත් ධර්මදාස මහත්මයා, -එතුමන්ලා 
දැම්ම පුද්ගලයා-  කියනවා ෙම් විධිෙය් සම්බන්ධයක් තිෙබනවා 
කියලා. එෙහම නම් අපි ෙම්වා කාටද කියන්ෙන්? කියන විට අපට 
බණිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "Ceylon Today"  
කියන පුවත් පෙත් සඳහන් ෙවනවා, “Mafia running Sri Lanka 
Cricket” කියා. මාෆියා කියන ෙද් සාමාන්යෙයන් තිෙබන්ෙන් 
ඉතාලිෙය්යි. ඇෙමරිකාෙව්ත් තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් හැම තැනම 
දුවන්ෙන් ඒවා තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එෙහම 
නම් විෙශේෂෙයන්ම කීඩාව සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් තිෙබනවා 
නම්, -රගර් කීඩාව ෙහෝ ෙව්වා, කිකට් කීඩාව ෙහෝ ෙව්වා, ගුඩු ෙහෝ 
ෙව්වා-  කීඩාව දියුණු කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ආසියාව දියුණු  
ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් දක්ෂතාවට ෙනොෙවයි ෙම් රට දියුණු 
ෙවන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් ආසියාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 8.2ක් විතර ෙවනවා. චීනෙය් නිල ෙනොලත් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 10.2ක් වනවා. දැන් ඉන්දියාෙව් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය ෙපොඩ්ඩක් බැහැලා තිෙබනවා. නමුත් සියයට 6.2ක් 
තිෙබනවා. නිකම් හිටියත් ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන්. දැන් 
යුද්ධය අවසන්. යුද්ධයට ගියා කියන මුදල, විශාල මුදල් 
පමාණයක් අද ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කලින් යුද්ධයට ගිෙය් රුපියල් බිලියන 
140යි. දැන් ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට ලබා 
ෙදන මුදල රුපියල් බිලියන 290යි. ෙම් අනුව බැලුවාම අපි දැන් 
ඉන්දියාෙව් යුද්ධයකුත් කරනවාද දන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට 
ෙකොෙහේටද ෙම් මුදල් යන්ෙන්?   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධය පැවතුණු 
අවස්ථාෙව්දී රට දියුණු කරන්න අපට යම් කිසි බාධාවක් පැවතුණා 
නම් පැවතිෙය් ඒ යුද්ධය සඳහා මුදල් ෙයදවූ නිසායි. ඒ කාලෙය් අපි 
රුපියල් බිලියන 140ක් නැත්නම් රුපියල් බිලියන 150ක් යුද්ධය 
ෙවනුෙවන් වියදම් කළා. ඒ,  bulletsවලට, ෙබෝම්බවලට, අහස් 
යානාවලට ෙතල් ගහන්න, ආරක්ෂක භටයින්ට වාෙග් 
ෙද්වල්වලටයි. එතෙකොට දැන් ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් වියදම රුපියල් බිලියන 290ක් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට 
ෙම්ෙකන් රුපියල් බිලියන 5ක් ෙදන්න ෙකෝ; බන්දුල ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාට තව රුපියල් බිලියන 5ක් ෙදන්න ෙකෝ; ෙමොනවා ෙහෝ 
කරලා ෙපන්වන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද 
එෙහම ෙදයක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආචාර්ය ඉන්දරත්න 
මැතිතුමා කියනවා අපි අද දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 25ක්  
වියදම් කරන්ෙන් දූෂණයටයි කියලා. ෙම් දූෂණෙය් මුදුන් මල්කඩ 
තමයි කීඩාව. සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමා කිව්වා ලංකාෙව් දූෂිතම 
ආයතනය කිකට් ආයතනය කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් සිටිෙය් නැතත් එතුමාට මම ෙම් ෙද් පකාශ 

කරනවා. ඔබතුමාට හැකියාවක් තිෙබනවා; දක්ෂතාවක් 
තිෙබනවා; හැබැයි, "එෙහයිෙයක්" වුෙණොත්, ඔය කියන කියන 
විධියට රූකඩ නැටුෙවොත් නම් ඔබතුමාට කීඩාව දියුණු කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට සම්පූර්ණ ෙවනසක් 
කරන්නට බැරි ෙවයි. නමුත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා 
ෙම් ආයතනය ෙකළින් කරලා, කීඩාවට අවශ්ය නීති රීති සකස් 
කරලා, ෙමයින් ෙහොරකම ඉවත් කරන්න ඔබතුමාෙග් උපරිම 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම නැත්නම් 
තව අවුරුදු ෙදකකදී ඔබතුමාට කරන්න  ෙවන්ෙන්, තවත් 
මරණයකට සිදු වුණ කථාවක්.  එතුමාට ඉදිරිෙය්දී කියන්නට සිදු 
වන්ෙන් කිකට් කීඩාව තවත් පහළට ගියා කියන එකයි. ඒ නිසා 
මම ඉතා බැගෑපත්ව ඔබතුමාෙගන් එක කාරණයක්  ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඔබතුමා කළ කාර්ය භාරය ෙහොඳයි. අපි ඒ සඳහා 
ඔබතුමාට පසංශා කරනවා. ෙම් ආයතනය පිරිසිදු කිරීම සඳහා 
ඇතුළත් කිරීමට තව ෙයෝජනා කිහිපයක් මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 
කළා. ඔබතුමා ෙම්ක ගිහින් ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න.  
ආණ්ඩුව සම්බන්ධෙයන් කටයතු කිරීෙම්දී conflict of interest 
කියන එක -විනිවිද භාවය කියන ෙද්- හරියටම, අකුරටම ඉටු 
කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා ෙගන් ඉල්ලා සිටින්න කියා මතක් 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Gamini Lokuge. You have 10 minutes. 

 

[අ.භා. 2.35] 
 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 

මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට ලැබීම මම 
ඉතාම අගය කරනවා. එතුමා තවමත් පරණ ෙකෝධෙයන්, 
ෛවරෙයන් කථා කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. අද අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රට දියුණු කරන්න වැඩ 
පිළිෙවළ ගණනාවක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

මම ගැන කථා කළා නම් මම ඒකට උත්තර ෙදනවා. නමුත් කීඩාව 
දියුණු කිරීම සඳහා අද ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කීඩා 
ඇමතිතුමා ඉතාමත් වැදගත් නිෙයෝග කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා.  

එතුමා අවංකව ඒවා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට ඒ පිළිබඳව එතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙමොකද ෙමහි  විනිවිදභාවයත්, ඒ කීඩාවට අවශ්ය උදවිය 
එම තනතුරුවලට පත් වීමත්  තමයි එතුමා කල්පනා කෙළේ. ෙම් 
ෙමොන සංෙශෝධන ෙගනාවත් සමහරවිට ඒවාෙය් යම් අඩු පාඩු 
තිෙබන්නට පුළුවන්.  නමුත් එතුමාෙග් උත්සාහය ඉතාම වැදගත් 
උත්සාහයක් හැටියටයි  අප දකින්ෙන්.  එම නිසා ෙම් පිළිබඳව 
එතුමාට  අප පශංසා කරනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙමහි  තව ෙපොඩි 
අඩුපාඩු කිහිපයකුත් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික සංගම්වලට පත් 
කරනෙකොට  ජාතික සංගමයට පත්වන නිලධාරියා  ගැන  පමණක් 
කල්පනා කර  වැඩක්  නැහැ. ඒ ජාතික සංගම ෙය් සාමාජික  සංගම් 
තම නිලවරණ හරියාකාරව පවත්වනවාද කියන එකත් බලන්නට 
ඕනෑ. ජාතික සංගම්වල සමාජික සංගම් ෙමොන ආකාරෙයන් 
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නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවාද,  ජාතික  සංගම්වලට එන්ෙන් ඒ 
සංගම්වල නිලවරණ සාර්ථකව පවත්වලාද කියන එක අප බලන්න  
ඕනෑ.  සමහර ජාතික සංගම්වලට සාමාජික   සංගම් හතරයි පහයි 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ හතර පහ එකතු ෙවලා ජාතික සංගමයක්  පිහිටුවා 
ගත්තාම ඒක ලංකාෙව්ම කීඩාවක් පාලනය කරන ආයතනයක් 
බවට පරිවර්තනය  ෙවනවා.  කිකට්  ගත්තත්, කිකට් ආයතනයට 
ඡන්දය  ෙදන්න එන සාමාජික සංගම් හරියාකාර නිලවරණ 
පවත්වා තිෙබනවා ද, ඒ අනුව ඒවාට  සුදුසුකම් ඇති අය පත් ෙවලා  
ඉන්නවා ද, ඒ නිලවරණවලින් එන අය  එන්ෙන් ඡන්දය පාවිච්චි  
කරන්න  සුදුසුකම්  ලැබු  කීඩා සංගම්වලින්ද  කියන එක පරීක්ෂා 
කර බලන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අප  ෙමොන සංෙශෝධන  
ෙගනාවත්,  අවසානෙය් ඡන්දය පාවිච්චි කරලා පත් වන්ෙන්  
අවශ්ය සුදුසුකම් ලැබූ  අය ෙනොෙවයි.  අද  මලල කීඩා සංගම් 
තිෙබනවා.  බැඩ්මින්ටන් සංගම්  තිෙබනවා. ගුඩු විදිෙම් සංගම් 
තිෙබනවා. ෙම් ආදී විවිධ ජාතික  කීඩා සංගම් පිහිටුවා  තිෙබනවා.  
ෙම් සංගම් පිහිටුවනෙකොට  ඒ සංගම්වල සාමාජිකත්වය ගන්නා 
සංගම්වලටත් පත් වන්ෙන් හරියාකාර නිලවරණ පවත්වා ෙම් 
කියන විධිෙය් සුදුසුකම් ඇති අයද කියන එක විමසන්න පුළුවන් 
වන විධියට ෙමයට යම් කිසි සංෙශෝධනයක් නැත්නම් ඒ සඳහා වූ 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නය කියා මම ෙමහිදී ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාට ෙයො ජනා කරනවා. එෙසේ 
නැතිව මවු සංගමය දිහා විතරක් බලා වැඩක් නැහැ. ෙම් මවු 
සංගමයට පත් වන උදවියට ඡන්දය පාවිච්චි  කරන සාමාජික 
සංගම්  හරියාකාරව විනිවිදභාවයක් ඇතිව ඒ කටයුතු කර ෙගන 
යනවාද කියා බලන්න ඕනෑ.  එෙහම නැත්නම් අප බලන්ෙන්  මවු 
සංගමයට පත් වන උදවිය  ෙදස විතරයි. මවු  සංගමයට ඒ අය පත් 
වන්න ඡන්දය ෙදන්න එන නිෙයෝජිතයන්ෙග් සංගම් හරියාකාරව 
පවත්වා ෙගන යනවාද,  ඒවා පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද,  ඒවා වාර්ෂික  නිලවරණ පවත්වා තිෙබනවාද,  ඒවා 
නියමාකාරෙයන්  කීඩා තරගවලට සහභාගි වී  තිෙබනවා ද, කීඩා 
සංගමයක් හැටියට ඒ අය සුදුසුකම් ලබා තිෙබනවාද කියා 
බලන්ෙන් නැත්නම් මවු සංගමයට ෙකොයි තරම්  නිලධාරින් පත් 
කළත් වැඩක් වන්ෙන්  නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක  සභාපතිතුමනි, ඒ අතර සමහර ජාතික 
සංගම්වලට  කීඩා සමිති තුනයි හතරයි  තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් 
ජාතික සංගමයක් ෙවනවා නම්  රට පුරා  ෙකොයිතරම්  කීඩා සංගම් 
සංඛ්යාවක් තිෙබන්නට  ඕනෑ ද කියා නීතියක් එන්න  ඕනෑ. ඒ 
අනුව තමයි මවු සංගමෙය්  සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නට පුළුවන් 
වන්ෙන්.  අපි උඩ තට්ටුවට  විතරක්  ෙම් ගැන කථා කර හරි 
යන්ෙන් නැහැ.  යට තට්ටුෙව්  ඉඳලා එන ආකාරය  ගැන අප 
කල්පනා කරන්නට  ඕනෑය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
කියන්නට කැමතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් සංගම්වල කටයුතුවල 
විනිවිදභාවයක් ඇති වීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා.  

අද ෙම්  නිෙයෝගවලින් ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනා ගණනාවක්  
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක ෙවනෙකොට සුජීව 
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා  කිව්වා වාෙග් ෙම් සමහර කාරණා නිවැරදි 
කර ගන්න  පුළුවන්කමක් ඇති ෙවනවා. නමුත් ගරු  මන්තීතුමනි,  
එක කාරණයක් ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමාට තමයි තමුන්නාන්ෙසේ  ෙචෝදනා කරන්ෙන්.   යුද්ධ 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතියක් හැටියට කල්පනා කර 
බලන්නට  ඕනෑ. එදා ඒකට හරියකාරව උදව්වක් කළා නම් අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා  කරන විෙව්චනය අප පිළිගන්නවා. මාත් ඔය 
පක්ෂෙය් සිටි ෙකෙනක්. හැමදාම තමුන්නාන්ෙසේලා වැරදියට 
විෙව්චනය කෙළේ. යුද්ධ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා කළ විෙව්චන 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක නැහැ. එදා යුද්ධය ජයගහණය 
කරනවාය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා විශ්වාස  කෙළේ නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ විශ්වාස කළාට පක්ෂයක් හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් පක්ෂය විශ්වාස කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් කවුරුවත් ඒ ගැන 
විරුද්ධත්වය  පකාශ  කෙළේත් නැහැ.   

අවංකව මම දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට පක්ෂ වුණ බව. 
නමුත් පක්ෂයක් හැටියට ඒ සඳහා කටයුතු කෙළේ නැහැ.  ඒ පක්ෂය 
තුළ ඒ වරද නිවැරදි කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට ශක්තියක් 
තිබුෙණත් නැහැ. අපි නම් උත්සාහ කළා. බැරි වුණු නිසා 
අතහැරලා ආවා.  [බාධා කිරීමක්] කිව්වා. ඇත්ත. මම පිළිගන්නවා. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා පක්ෂයක් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා, පක්ෂ තීන්දු අනුව එදා ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ ආණ්ඩුව 
පරාජයට පත් කරන්නයි; යුද්ධය කඩාකප්පල් කරන්නයි. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා  විපක්ෂයක් හැටියට ආණ්ඩු බලය ගන්න 
කල්පනා කර ෙගන කථා කරනවා මිසක්, ඇත්ත තත්ත්වය -
යථාර්ථය- පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

අද අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට, නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සහ 
අෙනකුත් උදවියට. එතුමන්ලා  මැදිහත් ෙවලා කීඩාව ජයගහණය 
කරන්න, කීඩාව දියුණු කරන්න විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා.  

රගර් කීඩාව ගත්තාම, එදා  රගර් කීඩාවට monopoly  එකක් 
තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සභාපතිතුමාෙග්  monopoly 
එකක් තිබුණා. අද ඒක ෙවනස් ෙවලා. අද ඒක අෙනකුත් කීඩා 
සමාජවලට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ අයට ඡන්ද බලය හිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කීඩාව කලින් කලට එක එක පාලකයන්ට ඕනෑ 
විධියට පාලනය කළා. නමුත් අද විවෘත ෙවලා තිෙබනවා. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කල්පනා කරන්ෙන් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ තවත් ශක්තිමත් කරන්නයි.  අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, 
කීඩාව ෙවනුෙවන් කල්පනා කරලා ඒ ශක්තිමත් කරන වැඩ 
පිළිෙවළට උදව් කරලා  කීඩා ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න; ශක්තිමත් 
කරන්න. අද කීඩා ක්ෙෂේතෙය් විවිධ අවස්ථා අපි ජයගහණය කර 
තිෙබනවා. එෙහම ජයගහණය  කෙළේ කීඩා ෙව් හිටපු පවීණයන් 
දුන් ශක්තියත්, ඒ අය දුන් දායකත්වයත්, ඒ අය දුන් ආදර්ශයත් 
නිසායි.  

අද කිකට් කීඩාව ගත්තත් අපි ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා. ජාතික 
මට්ටෙම්දී, ජාත්යන්තර මට්ටෙම්දී අපි ෙදවන ස්ථානයට ඇවිත් 
තිෙබනවා. පළමු ස්ථානයට එක වරක් ඇවිත් තිෙබනවා. අෙනක් 
හැම වාරයකම වාෙග් ඉතා දක්ෂ ෙලස කීඩක යන් කීඩා කර 
තිෙබනවා. කීඩකයන් විෙව්චනය කරනවා අපි දැක්කා. ඒක 
වැරැදියි. අපි කීඩකයන් උනන්දු කරන්න ඕනෑ. කීඩකයන් 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒ ආයතන ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම කියා කෙළොත් විතරයි ෙම් රෙට් කීඩාව දියුණු කරන්න 
හැකි වන්ෙන්.  

සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනිය කීඩා කරන විට එතුමියට ෙමොන 
තරම්  පශ්න ඇති වුණාද? මාධ්ය තුළින් ෙමොන තරම් විෙව්චන ඇති 
වුණාද? නමුත් එතුමිය දක්ෂ ෙලස කීඩා කරලා, ජාත්යන්තරයට 
ගිහින් ලංකාවට කීර්තියක් අත් කර දුන්නා. ඒ වාෙග් කීඩකයන් 
ගණනාවක් සිටිනවා. අපි ඒ අයට අෙප් ෙගෞරව ස්තුතිය පුද 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් යුගයක් නැවත ඇති කරන්න 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ෙගන යන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට අපි පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව උදව් කරන්න ඕනෑ; ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ.  යටගියාව ගැන කථා ඕනෑ 
තරම් කරන්න පුළුවන්. හැම ෙකෙනකුෙග්ම යටගියාව ගැන කථා 
කරන්න පුළුවන්. හැම ෙකෙනකුෙග්ම යටගියාෙව් අඩු පාඩු ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කඩදාසි තිෙබනවා; විස්තර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කිරීෙමන් අද කීඩාවට පෙයෝජනයක් ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. අද කීඩාවට පෙයෝජනයක් ඇති ෙවනවා නම්,  
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ඕනෑ. අන්න 
ඒ වැඩ පිළිෙවළ තමයි අද ඇතිකර තිෙබන්ෙන්. ඒකට මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉතාම ෙහොඳ නායකත්වයක් ෙදනවා. ඒ 
පිළිබඳව මැදිහත් ෙවලා කියා කරනවා. ඒ වාෙග්ම නාමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාන්ලා ඇතුළු හැම ෙකෙනක්ම ෙම් විෂය 
සම්බන්ධව ඉතාම ෙහොඳ මැදිහත්වීමක් සිදු කර තිෙබනවා. ඒක 
කීඩාෙව් ෙහොඳ අනාගතයක් කියා මා විශ්වාස කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා අද ෙහොඳ පවිෂ්ටයකට පැමිණ සිටිනවා. 
එෙහම නම් එතුමාට අපි උදව් කරන්න ඕනෑ. ෙමහි තවත් අඩු පාඩු 
තිෙබනවා නම් ඒවා ෙපන්නුම් කරලා, ඒවා නිවැරදි කරලා ෙම් 
ව්යාපාරය ශක්තිමත්ව ෙගන යන්න. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව්, 
ජාතික කීඩා සංගම් නිලධාරින් පත් කරන විට ඒ පත් වන සාමාජික 
සංගම් ෙම් පනතට අනුව සුදුසුකම් ලබා තිෙබනවාද කියලා.  
සමහර කීඩා සංගම් තිෙබනවා, තම තමන්ෙග් තුන් හතර ෙදෙනක් 
එකතු කරෙගන නිලවරණයට  ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න විතරක් 
ලෑස්ති කර ෙගන සිටින. ඒ අයෙගන් පත් වන සභාපතිවරු හරියට 
වැඩ කරයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. මුල ඉඳන්ම ෙම් කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන්ම නිරාකරණය කරන්න ඕනෑ. ෙම් නිෙයෝග ෙගන 
ඒම පිළිබඳව අෙප් සතුට හා අෙප් ස්තුතිය මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.45] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අද ඉතාම  වැදගත් 

 නිෙයෝග කිහිපයක් සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කරන 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් අදහස් දක්වන්න වැඩි කාලයක් ලබා දීම 
ගැන  විපක්ෂෙය් සංවිධායකතුමාටත් ඒ වාෙග්ම ටීඑන්ඒ පක්ෂෙය් 
සියලුම ෙදනාටත් මම පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එක 
අතකින් මම දුක් ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් කීඩා අමාත්ය 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා සෑෙහන මහන්සියක් 
අරෙගන ෙමවැනි වැදගත් පනතකට අදාළ නිෙයෝග ෙගෙනන 
ෙවලාෙව් අවාසනාවකට වාෙග් එතැනින් ඔබ්බට ගිහින්  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් වැරදි  කියමින් ආණ්ඩුවට ගිය ඇමතිවරු කථා 
කළා.  ඒ  ගැන මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. මම ඒ ගැන කියන්න  
වැඩිය කාලය ගන්ෙන් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම මම ගරු කීඩා ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා,  
කීඩාව ආරක්ෂා කරන්න ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න යන බව අලුතින් හඳුන්වා දී තිෙබන ෙම් සංෙශෝධනවලින් 
අපට ෙපෙනන නිසා. නමුත් මම එතුමාට ඉතා වග කීෙමන් 
කියන්න ඕනෑ,  එතුමාට ෙම් සංෙශෝධන ලබා දුන් උපෙද්ශකවරු 
කීඩාව අර්බුද රාශියකට ඇද දමා ඇති බව. නමුත් එතුමා අපට 
පකාශ කළා, "සංෙශෝධන සහිතව ෙම්වා කියාත්මක විය යුතුයි" 
කියලා.  

මම ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරන්න ඕනෑ, ගරු ෙක්.බී. 
රත්නායක හිටපු  කීඩා ඇමතිතුමා 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනත 
හරහා කීඩා සංවර්ධනයට සහ යහ පැවැත්මට අවශ්ය නීති රීති 
සකස් ෙකොට තිබුණු බව. ඒ පනත ඉතාම ෙගෞරවනීය පනතක්. 
සමහර විට ෙම් ෙගනැත් තිෙබන සංෙශෝධනවල තිෙබන අඩුපාඩු 
නිසා, ෙම් සංෙශෝධනවලින්  කියන සමහර කාරණා නිසා  ඒ පනත 
හෑල්ලුවට පත් වන අවස්ථා කීපයක් තිෙබනවා.  

අද  ෙබොෙහෝ ෙදනා ජාතික සංගම්වල තනතුරුවලට එන්ෙන්, 
තමන්ෙග් ෙද්වල් කර ගන්න, තමන්ට නමක් හදා ගන්න, ෙම් 
සංගම්වලින් මුදල් ෙහොරකම් කර ගන්න, එෙහමත් නැත්නම් ෙම් 
සංගම්වලට තමන්ෙග් ඥාතීන් දමලා රැකියා ලබා ෙදන්න.  
කීඩාවට ආදරෙයන් ඒ තනතුරුවලට එන අය අඩු බව අපි පසු ගිය 
කාලෙය් දැක්කා.  

කීඩා පනත තුළින් කීඩා ඇමතිතුමාට කිසියම් බලයක් ලබා දීම 
ගැන මම විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඕනෑම ඇමතිවරයකුට 
වගකීමකින් කටයුතු කරන්න බලයක් ලබා දිය යුතුයි. නමුත් ඒ 

බලය හරහා දූෂිත පුද්ගලයන් එෙහමත් නැත්නම් නුසුදුසු  
පුද්ගලයන් තනතුරුවලට පත් කරනවා නම්  එතුමා රටට 
කරන්ෙන් ෙලොකු විනාශයක්. ඒ නිසා ෙම් නිෙයෝගවල ෙබොෙහෝ 
කරුණු සංෙශෝධනය ෙවලා කියාත්මක වනවා නම්, අපි ඒකට 
සහෙයෝගය දිය යුතුයි කියලා මා හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කවුරු නැහැයි කිව්වත් පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේ 
අපි දැක්කා කීඩාවට ෙද්ශපාලන බලපෑම් ආපු බව. කීඩාව හුඟක් 
දුරට විනාශ වුෙණ් ෙද්ශපාලන බලපෑම් නිසායි. අපි දැක්කා, 
ඇමතිතුමාත් අසරණ ෙවන සමහර අවස්ථා. මට මතකයි, එක 
කාරණයක්. IPL තරගාවලියකදී අෙප් කණ්ඩායෙම් ඉන්න 
කීඩකයන්ට නැවත එන්න කියලා එතුමා කථා කළ ෙවලාෙව්, ඉන් 
දින කීපයකට පසුව නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ඒ IPL 
තරගාවලියට ගිහිල්ලා, තෑගි ෙදන උත්සවයටත්  සහභාගි වුණා. 
එතැනින් පසුව සියලු ෙද් ෙවනස් වුණු  අන්දම අපි දැක්කා. ඉතින් 
ෙමවැනි ෙද්වල් නිසා පසු ගිය කාලෙය් කීඩාවට ෙලොකු විනාශයක් 
වුණා. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව, කීඩාව ආරක්ෂා කිරීමයි. කීඩා 
ඇමතිතුමා ආරක්ෂා කිරීමයි. ඒ සඳහා ෙම්  නිෙයෝග  හුඟක් උදවු 
වනවා.  

මම ඇයි ඇමතිතුමාට බලය ෙදන්න ඕනෑ කියන මතෙය්  
ඉන්ෙන්? ඇමතිවරෙයක් වුණාම බලයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒ බලය  හරි විධියට පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, පසු 
ගිය කාලවල අපි දැක්කා, ඇමතිවරු තමන් දන්නා, අනවශ්ය 
පුද්ගලයන් ඒ ඒ තනතුරුවලට  පත් කරන්න ඒ බලය ෙයොදන්න 
මහන්සි වුණු අන්දම.  

මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් වනවා, ගරු ගාමිණී දිසානායක 
හිටපු  ඇමතිතුමා. ඒ ඇමතිතුමා කිකට් කීඩා ෙනොකළත්, කිකට් 
පාලක මණ්ඩලයට එන්න නුසුදුසු තත්ත්වයක් තිබුණත්, එවකට 
හිටිය වින්සන්ට් ෙපෙර්රා කීඩා අමාත්යතුමා එතුමාට අවසර ලබා 
දුන්නා කිකට් නිලවරණවලට ඉදිරිපත් වන්න. ඒ හරහා අපි කිකට් 
කීඩාව ජාත්යන්තරයට අරෙගන ගිහිල්ලා ෙලෝක කුසලානය  
ජයගහණය කළා; ෙලෝක කුසලාන අවසන් තරගවලට ආවා.  
කිකට් ෙම් තත්ත්වයට ෙගන එන්න එතුමා ෙලොකු සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළක්  කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම මට මතකයි, එතුමා වසර අටකට වැඩි කාලයක්  
කිකට් ආයතනෙය් ඉන්න, හිටපු කීඩා ඇමතිතුමාෙග් බලය 
ෙයොදලා අවස්ථාව හදා ගත් බව.  අන්න ඒක තමයි මම කියන්ෙන් 
එවැනි සුදුසු පුද්ගලයන් පත් කිරීෙම් බලය -සමහර  අය ෙම්කට 
විරුද්ධ ෙවයි - ඇමතිවරයාට දිය යුතු බව. අපි අද සන්ෙතෝෂ 
වනවා,  ඒ බලය ඇමතිතුමා පාවිච්චි  කිරීම ගැන. අපට එය  ඒ 
තරම් ෙලොකු පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කිව යුතු 
අෙනක් කාරණාව ෙමයයි. ෙමතැන නැති වුණත් මම කියන්න 
ඕනෑ අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිවරයා ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය් 
ඉතාමත් ෙහොඳ වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන යනවාය කියා. එතුමා 
ෙවොලිෙබෝල් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙම් රට පුරාම ෙලොකු 
සංවර්ධන කියාදාමයක් දියත් ෙකොට යන බව අපි දැනුවත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවොලිෙබෝල් කීඩකයනුත් අපට කථා කරලා 
කියලා තිෙබනවා. ඉතින් එවැනි පුද්ගලයන්ට කීඩාෙව් රැෙදන්න 
ඇමතිතුමාෙග් බලය අවශ්යයි. මම කියනවා, ඒක අයින් කර 
ගන්න එපා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ බලය තියා ෙගන හරි 
පුද්ගලයන් ඒ තැනට ෙගෙනන්න වැඩ කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අලුත්ම විකාරය තමයි සුරාජ් දන්ෙදනිය මහත්මයා ගැන ෙම් 
දවස්වල සිදු වන කථා බහ. සුරාජ් දන්ෙදනිය මහත්මයා ෙමතැන 
නැති නිසා මම එතුමා ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් කිකට් 
පරිපාලනයට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා මම කියන්න ඕනෑ. 
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එතුමාෙග් මාමා තමයි හිටපු කිකට් කීඩක ඩී.එස්. ද සිල්වා 
මහත්මයා. එතුමා කිකට් ආයතනෙය් සභාපති ෙවලා ඉන්න ෙකොට 
ෙලෝක කිකට් කවුන්සිලෙයන් - ICC එෙකන්- ෙම් රෙට් පවත්වා 
ෙගන කාර්යාලය සඳහා එතුමා අධ්යක්ෂ හැටියට පත් කර ගත්තා. 
ඔහුෙග් සුදුසුකම් බැලුෙව් නැහැ. අඩු ගණෙන් කිහිප ෙදෙනකුව 
interview ෙකරුෙව් නැහැ. ඔහුව පත් කෙළේ ඥාති බෑණා හින්දා 
පමණයි. අයදුම්පත් කැඳවන්ෙන් නැතුව ෙම් කිකට් කවුන්සිලෙය් 
රැකියාවට එතුමා පමණක් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් සෙහෝදරයාත් 
ඩී.එස්. ද සිල්වා මහත්මයා පත් කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙලෝක 
කුසලාන තරගාවලිෙය් විකුණපු ටිකට් පත් පිළිබඳව අද ෙවන කල් 
දැනුවත් කිරීමක් කරලා නැහැ. අපි දැක්කා, කිකට් ආයතනෙය් 
computers ඇතුෙළේ තිබුණු hard disks පවා නැති ෙවලා තිබුණු 
ආකාරය. එච්චර ෙහොඳ ආරක්ෂාවක් තිෙබන කිකට් ආයතනෙය් 
computerවල තිෙබන hard disks පවා ගලවාෙගන යන්න පුළුවන් 
සුරාජ් දන්ෙදනිය මහත්මයාව දැන් බැඩ්මින්ටන් පරිපාලනයට 
ෙගෙනන්න හදනවා කියලා පුවත් පත්වල තිෙබනවා මම දැක්කා. 
මම හිතනවා, ඔබතුමා එවැනි ෙද්වල්වලට සහභාගි ෙනොෙව්විය 
කියලා. ඒ වාෙග් පුද්ගලයන්ට එන්න ෙදනවා නම් තමයි අපට 
පශ්නයක් ෙවන්ෙන්. ෙමොකද අනවශ්ය පුද්ගලයන් වුණත් 
ෙගෙනන්න බලයක්  ෙම් තුළින් කීඩා ඇමතිවරයාට ලැෙබන නිසා. 
මම හිතනවා, ඒ ගැන එතරම් ෙලොකු පශ්නයක් නැහැ කියලා. 
ෙමොකද අපි ඇමතිතුමා ගැන ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවකින් ඉන්න 
නිසා. ඒක නිසා මම ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, ෙමවැනි 
ෙද්වල්වලට නම් සහභාගි ෙවන්න එපා කියලා. හුඟාක් ෙදෙනකු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරපු ෙදයක් තමයි ෙම් සංෙශෝධනවල 
ඇති වටිනාකම. මම ගරු ඇමතිතුමාට පසු ගිය දින කිහිපයකට 
ඉස්ෙසල්ලා ලියුමක් එව්වා. ඒ ලියුම හරහා සංෙශෝධන සහිත 
ෙයෝජනාවලියක් මම එතුමාට එව්වා. මම එතුමාට එවපු ඒ 
ෙයෝජනාවලිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම් සංෙශෝධන පදනම් වන්ෙන් දැනට කියාත්මක වන කීඩා 
පනතට සාදා ඇති නිෙයෝගවලට බව මම ඉතාමත් වගකීමකින් 
කියනවා. එනම් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනත ෙම් අනුව 
නිෙයෝග අංක 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 31, 33 සහ 34 යන 
නිෙයෝග සංෙශෝධනය විය යුතු බව මම පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණයක් 
තිෙබනවා. අපි ෙම් කරන්ෙන් කීඩාව ආරක්ෂා කිරීම මිස 
පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීම ෙනොවන බව මම ඉතාමත් වගකීමකින් 
කියනවා. මීට අමතරව නව ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් නිෙයෝග 
පැරණි නිෙයෝග අංක සමඟ ෙනොගැළෙපන බැවින් එයද සම්බන්ධ 
කිරීමට ඉතාමත් අසීරු කරුණක් ෙවලා තිෙබන බව මම 
ඇමතිතුමාට ඉතාමත් කාරුණිකව කියනවා. ඒ නිසා මම හුඟාක් 
දුරට පැරණි ව්යවස්ථාව පදනම් කරෙගන තමයි අංක සහිත 
 සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම නිෙයෝග අංක 11, 
12 ජාතික සංගම් නිලධාරින්ෙග් ධුර කාලය සම්බන්ධ කරුණක් 
නිසා ෙම් නිෙයෝග ෙදකම ගැන මම සභාවට දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ. ඒක දීර්ඝව තිෙබන ෙදයක්. නමුත් මෙග් ෙයෝජිත 
සංෙශෝධනය ගැනත් ඔබතුමා දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. එම 
සංෙශෝධනයන්හි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"ජාතික කීඩා සංගමයක නිලධාරින් සහ කාරක සභිකයින් එම 
ජාතික කීඩා සංගමෙය් අනුබද්ධ කීඩා සමාජයක ෙහෝ ආයතනයක 
සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත විය යුතුය. ඔවුන් වසර  ෙදකක ධුර 
කාලයක් සඳහා වසර ෙදකකට වරක් පවත්වනු ලබන මහා සභා 
රැස්වීමකදී ෙතෝරා ගනු ලැබිය යුතුය.  

සභාපති, ෙල්කම් සහ භාණ්ඩාගාරික ධුරයක ඇති වන යම් 
පුරප්පාඩුවකදී, එම තනතුරු මහා සභා රැස්වීමකදී ෙහෝ විෙශේෂ 
මහා සභා රැස්වීමකදී පුරවා ලිය හැකිය. ෙවනත් යම් පුරප්පාඩුවක් 
මහා සභාවක අනුමැතියට යටත්ව කාරක සභාවකදී පුරවනු ලැබිය 
හැකිය." 

නිෙයෝග අංක 12 යටෙත් මා ෙමෙසේ සඳහන් කරනවා: 

"(i)  ෙම් නිෙයෝග වලංගු වීෙමන් පසු යම් කිසි ජාතික කීඩා 
සංගමයක සභාපති, ෙල්කම්, භාණ්ඩාගාරික, උපසභාපති, 
උපෙල්කම් හා උපභාණ්ඩාගාරික වශෙයන් පිට-පිට ධුර 
කාල ෙදකක් දැරූ කිසිම තැනැත්ෙතක් එම ධුරය අවසන් 
කළ දින සිට වසර ෙදකක කාලයක් යන ෙතක් එම ධුරයන් 
සඳහා නැවත ෙතෝරා ගැනීම පිණිස ඉදිරිපත් වීමට සුදුසුසන් 
ෙනොවන්ෙන්ය. ධුර දරන්නන්ෙග් උපරිම ධුර දැරීෙම් 
කාලය වසර හතරක් ඉක්ම යා ෙනොහැක. 

 එෙසේ වුවද, සභාපති ධුරය දැරූ තැනැත්තා සඳහා පමණක් 
ඔහු විසින් අදාළ සංගමෙය් කීඩාෙව් උන්නතියට සිදු ෙකොට 
ඇති ෙසේවය පිළිබඳව කරනු ලබන විමර්ශනයකින් පසු 
අමාත්යවරයා සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නම් ඔහුට තවත් එක් 
වරක් පමණක්  අමාත්යවරයාෙග් ලිඛිත අනුමැතිය යටෙත්  
එම ධුරය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය. ඔහුෙග් තනතුර ෙහොබ 
වනු ලබන කාලය වසර හයකට වැඩි ෙනොවිය යුතුය.   

(ii)  තවද, ඕනෑම නාම ෙයෝජනාකරුවකුට එකම අවසථ්ාවක, 
එකම කාල පරිච්ෙඡ්දයක ජාතික සංගම් ෙදකක ෙහෝ වැඩි 
සංඛ්යාවක ධුර දැරීම කළ ෙනොහැකිය." 

 ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් කාරණාව කියන්ෙන් පධාන 
වශෙයන් ෙම් ෙහේතුව නිසායි. පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා අපි දන්නා තරමට අත් 
පන්දු සංගමය, ෙවඩි තැබීෙම් සංගමය, දුනු විදීෙම් සංගමය 
වැනි සංගම් රාශියක නිලතල දරමින් සිටි බව. එතෙකොට 
ෙමය කරන්ෙන් ෙවන ෙදයකට ෙනොෙවයි; ඔලිම්පික් 
සංගමෙය් සභාපති ධුරය සඳහා එතුමාට ඡන්ද පදනම හදා 
ගන්නයි. ඉතින් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ෙයෝජනා වන නම් 
කීඩා ෙදකකට, තුනකට ලබා ෙනොදී එක කීඩාවකට 
පමණක් ලබා ෙදන්න කියලා. මා එය පැහැදිලිව කියා 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම නිෙයෝග අංක 13ත් ඉතාම වැදගත් ෙදයක්. මා එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් කරනවා: 

"(i)  යම් තැනැත්තකු අදාළ ජාතික කීඩා සංගමය විසින් 
ෙල්ඛනගත කරනු ලබන ෙහෝ ලියා පදිංචි කරනු ලබන 
ෙහෝ අනුමත කරනු ලබන යම් පධාන කීඩා තරගාවලියකදී 
ෙහෝ කීඩා උත්සවයකදී ෙහෝ සංගමය විසින් සංවර්ධනය 
කරනු ලබන කීඩා තරගාවලියකදී, කණ්ඩායම් 
තරගාවලියකදී ෙහෝ තනි තරගයකදී දස වරකට වැඩි වාර 
ගණනක් සහභාගි වී ජයගහණ ලබා ඇත්නම් ෙහෝ එක් 
වරක්වත් ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කර ඇත්නම් මිස 
යම් ජාතික සංගමයක භාණ්ඩාගාරික ධුරය, උප 
භාණ්ඩාගාරික ධුරය හැර එම සංගමෙය් නිලධාරියකු ෙහෝ 
කමිටු සාමාජිකයකු වශෙයන් ඒ තැනැත්තා නම් කරනු 
ෙනොලැබිය යුතුය.  

(ii)  එෙසේ වුවද, සභාපති ධුරය සඳහා පමණක් "i" වන අතුරු 
ෙඡ්දෙය් සඳහන් කීඩා සුදුසුකම් සපුරා ෙනොමැති වුවද, අදාළ 
කීඩාව සංවර්ධනය කිරීමට හැකියාවක් ඇති, දූෂණ, 
අකමිකතා, ෙචෝදනාවලට ලක්ව ෙනොමැති සහ විවිධ 
අනුගහයන් ලබා දීමට හැකි එක් අෙයකු සඳහා පමණක් 
කීඩා විෂය භාර අමාත්යවරයාෙග් ලිඛිත අනුමැතිය යටෙත් 
එකී ධුරය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක."  

 ෙමහිදී තරග 10ක් කියා විෙශේෂෙයන්ම මා සඳහන් 
කරන්ෙන් ෙම් කාරණය නිසායි. ගරු ඇමතිතුමනි, අත් දැකීම් 
එක්ක මා දැක්කා, පළමුවන ෙපළ කීඩා කිරීම කිකට් පාලක 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මණ්ඩලයට එන්න අවශ්ය සුදුසුකමක් හැටියට. උදාහරණයක් 
හැටියට මා කිකට් පාලක මණ්ඩලය ගන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කෙළේ එක තරගයකට සහභාගි වන එකයි. කණ්ඩායම 
ෙතෝරන ෙකොට 11ෙදනකුෙග් නම් ඇතුළත් වනවා. නමුත් ඔවුන් 
කීඩා කරන්ෙන්ත් නැහැ; පිට්ටනියටවත් බහින්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ඔවුන්ෙග් නම තිෙබනවා. ඒ නම හරහා  ඒ ෙගොල්ෙලෝ ජාතික කීඩා 
ආයතනවලට සුදුසුකම් ලබනවා. අපි අවස්ථාවන් 10ක් දැම්ෙමොත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් නුසුදුසු පුද්ගලයන් එක තරගයක් කීඩා 
කරලා - උදාහරණයක් වශෙයන් ෙවොලිෙබෝල් කීඩාවත් ගන්න 
පුළුවන්. ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව සඳහා කණ්ඩායමක් නම් කරන 
ෙකොට 12ෙදනකු නම් කරනවා. නමුත් එක වරකට කීඩා කරන්ෙන් 
හයෙදනායි. ඕනෑ නම් එක කීඩකෙයක්, කීඩකයන් ෙදෙදනකු 
බංකුෙව්ම තබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කීඩා කරපු හැටියට තමයි 
ෙම් පුද්ගලයන්ව ෙබො ෙහෝ විට දැනුවත් වන්ෙන්. එම නිසා මා 
හිතනවා, ෙමය ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මවිසින් 
ෙයෝජිත සංෙශෝධන අඩංගු නිෙයෝග අංක 14 යටෙත් සහ නව 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංක 15 යටෙත් දක්වා ඇති නිලධාරින්ෙග් 
සුදුසුකම් පිළිබඳව ගැටලු රාශියක් පවතිනවා. ෙමයින් පධාන 
ගැටලු කීපයක් මම ෙම් සභාවට කියන්න කැමැතියි. දැනට ඉදිරිපත් 
කර ඇති ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් වන කරුණු පමාණවත් නැති 
බව මම කිව යුතුයි. ෙම් රෙට් වැරැදි කරන හැම ෙදනාටම දඬුවම් 
ලැබිලා නැහැ. ෙම්කට පධාන ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ 
මුදල් බලය, නැත්නම් ෙද්ශපාලන බලය.  

මම සංෙශෝධනයක් ෙලස මාෙග් ෙයෝජිත සංෙශෝධන ඇතුළත් 
නිෙයෝග අංක 14 (1) (ඇ) ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමහිදී 
මම  පධාන කාරණා කීපයක් ගැන තමයි දැනුවත් කරන්ෙන්.  
ෙයෝජිත සංෙශෝධන නිෙයෝග අංක 14(1) (ඇ) ෙමෙසේය: 

 

"(ඇ)  යම් වරදක්, දූෂණයක්, අකමිකතාවක් සඳහා නිසි බලය ඇති 
අධිකරණයකින් ෙහෝ රජය පිළිගනු ලබන විනය 
මණ්ඩලයකින් ෙහෝ රජය පිළිගත් එවැනි ආයතනයකින් 
වරදකරුෙවකු කරනු ලැබ ඇත්නම් ෙහෝ වරදකරුවකු කර 
සිටීනම් ෙහෝ දඬුවම් විඳ ඇත්නම් ෙහෝ"  

ඒ විධියට ෙමම ෙකොටස ෙවනස් කරන්න කියලා ගරු 
ඇමතිවරයාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

එපරිදිම මාෙග් ෙයෝජිත සංෙශෝධන ඇතුළත් නිෙයෝග අංක 14 
(1) (ඈ)  පහත සඳහන් පරිදි ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

"(ඈ) යම් මුදිත ෙහෝ විද ත් මාධ්යයන්හි වෘත්තීයමය 
ජනමාධ්යෙව්දිෙයකු ෙහෝ එවැනි මාධ්ය ජාලයක සෘජුව 
ෙහෝ වකව අයිතිකරුෙවකු ෙලස සිටී නම් ෙහෝ සිටිෙය් නම් 
ෙහෝ එම ආයතනයක සෘජුව ෙහෝ වකව ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිටින්නකු නම් ෙහෝ"  

එවැන්නකු ෙම් සඳහා සුදුසු නැහැ කියලා මම කියනවා. මම 
ෙම් සංෙශෝධනය ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඇයි? ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
සංෙශෝධනෙය් "සිටිෙය් නම්" කියා දමන්ෙන් ඕනෑම ෙකෙනකුට 
ෙම් නාම ෙයෝජනා ෙදන්න දවස් කීපයකට ඉස්ෙසල්ලා තමන් 
ෙසේවය කරන ආයතනෙයන් ඉවත් ෙවලා නාම ෙයෝජනා දීලා 
ඒකට සුදුසුකම් ලබන්න පුළුවන් නිසායි. ඔබතුමාට කැමැති නම්, ඒ 
සඳහා වසර පහක් ෙහෝ දහයක් ෙහෝ යම් කාලයක් නියම කරලා 
ෙමවැනි පුද්ගලයන් ඒ වසර පහක ෙහෝ දහයක කාලය මාධ්ය 
ආයතනයකට සම්බන්ධ ෙනොවී  ඉන්න ඕනෑ, ඊට  පස්ෙසේ තමයි 
එන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්.  

ඒ වාෙග්ම මාෙග් ෙයෝජිත සංෙශෝධන ඇතුළත් නිෙයෝග අංක 
14 (1) (ඊ) පහත සඳහන් පරිදි ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

"(ඊ) ඒ තැනැත්තා කීඩා විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් නිල 
බලෙයන් ජාතික සංගමයකට පත් කරන්ෙන් නම් මිස, 
කීඩා විෂය භාර අමාත්යාංශය යටෙත් සථ්ාපිත කරනු ලැබ 
ඇති රාජ්ය ෙහෝ අර්ධ රාජ්ය ආයතනයක විධායක 
නිලධාරිෙයකු ෙව් නම් ෙහෝ"  

ඒ අයුරින් ඒ ෙකොටස ෙවනස් වන්න ඕනෑ කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ෙමහි සූදු ව්යාපාරය ගැනත් සඳහන්ව තිෙබනවා. 

මාෙග් ෙයෝජිත සංෙශෝධන ඇතුළත් නිෙයෝග අංක (14) (1) 
(උ) පහත සඳහන් පරිදි ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

"(උ)  ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් සූදු ව්යාපාරයක් කර ෙගන යෑමට සෘජුවම 
ෙහෝ වකව සම්බන්ධව සිටී නම් ෙහෝ සිටිෙය් නම් ඒ 
තැනැත්තා, යම් ජාතික සංගමයකට ෙතෝරා පත් කරනු 
ලැබීමට ෙහෝ අන්යාකාරෙයන් සංගමයක වැටුප් සහිතව 
ෙහෝ වැටුප් රහිතව යම් ධුරයක් දැරීමට ෙහෝ තව දුරටත් 
දරමින් සිටීමට ෙහෝ නාමිකයකු වීමට නුසුදුසස්කු 
වන්ෙන්ය. 

ෙමම ෙඡ්දෙය් කාර්යය සඳහා ඔට්ටු ඇල්ලීම යන්නට, ඔට්ටු 
ඇල්ලීෙම් ෙහෝ අහඹු ජයගහණ සහිත ෙහෝ ජයගහණ සඳහා 
සම්මිශිත අවස්ථා සහිත කීඩාවක ෙයදීෙම් යම් කීඩාවක් ෙහෝ 
ෙලෝකෙය් කවර තැනක ෙහෝ පැවැත්ෙවන, තුරග තරග හා සූදු 
ව්යාපාරය ඇතුළු යම් කීඩා ඉසව්වක පතිඵලය පදනම් වන කවර 
ෙහෝ ස්වරූපෙය් මූල්ය සමෙපේෂණයක් ඇතුළත් ෙව්." 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් මඟින් කියා සිටින්ෙන් සූදු 
ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙද් කිසිම ෙලසකින් පමාණවත් 
නැහැ කියලායි. ඒකට පධානම ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය 
කාලය පුරාම සමස්ත කීඩාවට සූදු අංශෙයන් පශ්න ෙගොඩක් ඒමයි. 
තරග පාවාදීම් අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම කිකට් කීඩාවට පමණක් 
ෙනොෙවයි, පා පන්දු කීඩාව ඇතුළු ෙලෝකෙය් හැම තැනම තිෙබන 
කීඩාවන්වලට සූදු ව්යාපාරය ඇවිල්ලා ෙම් කීඩාව විනාශ ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඉස්ෙසල්ලා සංෙශෝධනෙය්දි කිව්වා, වසර කීපයක 
කාලයක් දමන්න කියලා. 

සූදු ව්යාපාරයට සම්බන්ධ  ෙවලා ඉන්න අයට තමන්ෙග් 
ව්යාපාරෙයන් කාලයකට ඉස්ෙසල්ලා ඉවත් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් කාලයකට ඉස්ෙසල්ලා ඉන් ඉවත් වුණත් ඒ ව්යාපාර 
තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් පවුෙල් ව්යාපාරයක් වශෙයනුයි. ඒ 
ව්යාපාරය තමන්ෙග් තාත්තා කරන්න පුළුවන්, සීයා කරන්න 
පුළුවන්, මාමා ෙකෙනකු කරන්න පුළුවන්, නැන්දා ෙකෙනකු 
කරන්න පුළුවන්. තමනුයි, තමන්ෙග් ෙනෝනායි, දරුෙවොයි 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධතාව 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්  සූදු ව්යාපාරය කරන 
පවුලක මා හිටියා නම් ෙහෝ මෙග් සෙහෝදරෙයකු ඉන්නවා නම් 
කිකට් ආයතනයට ආපුවාම මට කීඩකයන්ට බලපෑම් කරන්න 
පුළුවන්, සූදු ව්යාපාරෙය් ෙයෙදන්න කියලා. මා ඉතාමත් 
ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ගැන ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු 
කරලා ෙම් ෙවනස් කිරීම ඇති කරන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  නිෙයෝග 
අංක 14 (1) (ඌ) සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. එහි 
තිෙබන්ෙන් "මුදල් අයකර කීඩා පන්ති, කීඩා පාසල් හා ආයතන 
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සෘජුව ෙහෝ වකව පවත්වාෙගන යනු ලබන්ෙනකු නම් ෙහෝ" 
කියලායි. 

අප දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් මුදල් අය කර පන්ති පවත්වන 
ෙකෙනකු. ඒ වාෙග් ෙකෙනකු  කීඩා සංගමෙය් නිලතල දැරීෙම් දී 
ඔහුට අයථා බලපෑම් කරන්න තිෙබන අවස්ථා වැඩියි. 
විෙශේෂෙයන්ම පුහුණුකරුෙවකු හැටියට ෙම් පුහුණුකරුවාට ෙත්රීම් 
කමිටුවට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. ෙම් හරහා නිවැරැදි, සුදුසු 
කණ්ඩායමක් ෙතෝරනවාද කියන කාරණය අපට ෙලොකු පශ්නයක් 
වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝග අංක 
14 (1) (ඒ) යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා. එහිදී කියනවා, " 
කීඩකෙයකුෙග් ෙහෝ කීඩා කණ්ඩායමක වැටුප් ලබන කීඩා 
පුහුණුකරුවකු ෙහෝ ෙපෞද්ගලික කළමනාකරුෙවකු ෙව් නම් ෙහෝ 
ඔවුන්ෙග් ඒජන්තවරෙයකු වන්ෙන් නම්" ෙම් සඳහා සුදුසු නැහැයි 
කියලා. කීඩා සංගම්වලට ඉදිරිපත් වන අෙයකුට ඊට ටික 
කාලයකට ඉන් ඉවත් ෙවලා ඕනෑම ෙදයක් කරන්න පුළුවන්. 
ෙමවැනි නිෙයෝගයක් පැනවිය යුත්ෙත් ඒ නිසයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ 
අනික් කාරණය තමයි,  පසු ගිය කාලෙය් කිකට් කීඩාවට සම්බන්ධ 
ඒජන්තවරුන් සම්බන්ධෙයන්  වුණු වසංගතය. ඇමතිතුමා ඒ ගැන 
දන්නවා. මා හිතන්ෙන් ඔබතුමාත් ඒ ගැන ෙලොකු තීරණ ගත්තා. 
අප ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. ඔබතුමා ෙහොඳ ෙද්වල් කරන ෙකොට 
මා හැම දාම ෙහොඳයි කියන ෙකෙනක්. ෙම් ඒජන්තවරුන්ෙගන් 
පසු ගිය කාලෙය් වුණු විනාශය මට වඩා ඔබතුමා දන්නවා. 
ඒජන්තවරුන් ෙමම සංගම්වලට පවා ඇතුළත් ෙවලා හිටියා. අද  
සමහර කිකට් කීඩකයින්ෙග් ඒජන්තවරු නැත්නම් 
කළමනාකාරවරු කිකට් ආයතනෙය් හිටපු කාලවල් තිබුණා. 
ෙමවැනි නීතියක් හරහා ෙම් පුද්ගලයින් ෙමතැනට එන එක 
නවත්වන්න ඉතාමත් ෙල්සිෙයන් තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝග අංක 
16 ය ටෙත් ඡන්ද පාවිච්චි කිරීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳ සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. රහස්ය ඡන්ද පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳව 
අපෙග් විරුද්ධතාවක් නැති වුණත්, සමහර විට කීඩා සමාජ 
නිෙයෝජනය කරමින් මහ සභාවට පැමිෙණන පුද්ගලයා එම කීඩා 
සමාජය ගත්ත තීරණය ෙවනස් කර ෙවන ෙකෙනකුට ඡන්දය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් තීරණයක් ලබා ෙදන්න කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

නිෙයෝග අංක 17 (1), (2), (3), (4) සභාවට මා ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"17 (1) ජාතික සංගම්වල ෙත්රීම් කමිටු, නිලදායක කමිටු 
වල, සභා විභජන කමිටුවල ඒ ඒ ජාතික සංගම් විසින් ෙයෝජනා 
කරනු ලබන සුදුසුකම් සපුරා ඇති නාම ෙයෝජනාකරුවන්ෙග් ජීව 
දත්ත ෙතොරතුරු විමසා බලා ජාතික සංගම් විසින් ෙදනු ලබන 
නිර්ෙද්ශ සැලකිල්ලට ෙගන කීඩා අමාත්යවරයා විසින් අදාළ කමිටු 
පත් කරනු ඇත. 

(2) යම් තැනැත්ෙතකු  

 (අ)  අදාළ කීඩාව සම්බන්ධව ජාතික හා ජාත්යන්තර 
මට්ටෙම් නිපුණතාවයක් ලබා ෙනොමැති නම්; 

 (ආ) මුදලට කීඩා පුහුණු පන්ති පවත්වන්ෙනකු නම් 
ෙහෝ තත්කාලීන කීඩා ජාතික කණ්ඩායමක, 
ජාතික සංචිතයක කීඩා පුහුණු කරුෙවකු නම්; 

 (ඇ) කීඩා කණ්ඩායමක ෙහෝ කීඩකෙයකුෙග් පුද්ගලික 
කළමනාකරුෙවකු ෙහෝ ඒජන්තවරෙයකු නම්; 

 (ඈ) ජාතික කීඩා සංචිතයක ෙහෝ ජාතික කණ්ඩායමක 
ෙහෝ ජාතික කනිෂ්ඨ කණ්ඩායමක කීඩකයින් 
සිටින, ෙදමාපියන්ට, සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට 
ෙමම කමිටුවල සාමාජිකත්වය දැරීමට ෙහෝ 
නාමිකෙයකු වීමට සුදුසස්න් ෙනොෙව්. 

(3)  සෑම කමිටුවක්ම තමන් ෙවත පැවරී ඇති රාජකාරීන් 
සම්බන්ධව විනිවිදභාවෙයන් යුත් ෙතෝරා ගැන්ෙම් 
කමෙව්දයක් සකස ් ෙකොට ජාතික සංගමය මඟින් කීඩා 
අමාත්යවරයාෙග් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 

(4) ෙමම කමිටු සඳහා ජාතික සංගමෙය් නාම ෙයෝජනා අනුව 
ෙතෝරා පත් කරනු ලබන අයවලුන්ට අමතරව විෂය භාර 
අමාත්යවරයාට විෂය දැනුවත්කමක් ඇති එක් අෙයකු පත් 
කළ හැක". 

 ඉහත සඳහන් නිෙයෝග අංකවලට අමතරව, ෙත්රීම් කමිටුවට 
ලැබිය යුතු කාල සීමාව වසර ෙදකක් දක්වා දික් කරන්න කියලා 
මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මා හිතනවා ෙත්රීම් කමිටුවට ෙදන කාලය වසර ෙදක දක්වා 
දීර්ඝ කෙළොත්, එහි සාමාජිකයන්ට ඒ කියාදාමය කර ෙගන යන්න 
පුළුවන් කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි පසු ගිය 
කාලෙය් දැක්කා ෙත්රීම් කමිටුවල සමහර සාමාජික මහත්වරු 
අවුරුදු 10ක් පමණ රැඳී හිටියා ෙද්ශපාලන බලපෑම් එක්ක; 
ෙද්ශපාලන ආරක්ෂාව එක්ක. මා හිතන්ෙන් ඇමතිවරුන්ටත් 
අයින් කර ගන්න බැරි අය අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙත්රීම් කමිටුවල 
රැදී සිටියා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் த் 

ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Sports ) 
මා අයින් කළා. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මා දන්නවා, ඔබතුමා අයින් කළා. ඔබතුමාට ෙපොඩ්ඩක් හයිය 

තිබුණා අයින් කර ගන්න. අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, 
අපි දැක්කා එවැනි පුද්ගලෙයෝ පසු ගිය කාලෙය් කීඩකයන්ෙගන් 
මුදල් අරෙගන, සමහර අය කීඩකයන්ෙග් ඒජන්තවරුන්ෙගන් 
මුදල් අරෙගන ෙත්රීම් කමිටුව හරහා කීඩකෙයෝ පත් කරනවා. 
එවැනි අසාධාරණකම් ෙගොඩක් පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මා දීර්ඝ වශෙයන් කාරණා ඉදිරිපත් කළාට, 
තව විෙශේෂ කාරණා කිහිපයක් ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම පිණිස 
ඉදිරිපත් කරනවා.  

සියලුම ජාතික සංගම් මූල්ය කටයුතු පරිපාලනෙය්දී රාජ්ය මූල්ය 
පතිපත්ති අනුගමනය කළ යුතුයි. එෙසේ ෙනොකරන ඕනෑම 
පුද්ගලයකුට ෙහෝ ආයතනයකට නීත්යනුකූලව දඬුවම් කිරීම 
ඇමතිවරයා සතු වග කීමකි. රාජ්ය ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුකූලව 
ස්වාධීන ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් මඟින් ෙටන්ඩර් පිරිනැමීම සිදු කළ 
යුතු ය. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔලිම් පික් කමිටුව සඳහාත් යම් ෙයෝජනා 
මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ජාතික සංගම්වල ව්යවස්ථාවල විශාල අඩු පාඩු පවතින 
බැවින් පරිපාලනෙය් පහසුව සඳහා කීඩා සංවර්ධනයට තුඩු  ෙදන, 
දූෂණ, අකමිකතා පිටු දකින ආකෘතියක් කීඩා අමාත්යාංශය විසින් 
සකස් ෙකොට ඒ අනුව ජාතික සංගම් ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම 
අනිවාර්ය කළ යුතුයි. ඊට අමතරව යම් කීඩා සමාජයකට ෙත්රී පත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වුණු මණ්ඩලයක සාමාජිකයකු ෙහෝ සාමාජික පිරිසක් විසින් 
සංගමෙය් ව්යවස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කරමින් මූල්ය කටයුතු 
පිළිබඳව තීරණ ගැනීෙම්දී මූල්ය පාඩුවක් කර ඇත්නම් -ඒකට 
කියන්ෙන් bankruptcy කියලායි- විශුද්ධිකරණය  කර, ඊට වගකිව 
යුතු සියලුම පුද්ගලයන්ට නැවත කීඩා පරිපාලනයට ඇතුළු වීමට 
ඇති අයිතිය තහනම් කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මා ඇත්තටම ෙම් ෙයෝජනා සියල්ලම ඉදිරිපත් කෙළේ රජය 
අපහසුවට පත් කරන්නවත්, එෙහම නැත්නම් ඇමතිවරයා 
අපහසුවට පත් කරන්නවත් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දැක්කා ඇමතිවරයාටත් බලපෑම් එනවා. ෙමවැනි 
ෙරගුලාසි ඇති කිරීෙමන් ඔබතුමා ආරක්ෂා වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමාට ඒ කාර්යය ඉතාමත් ෙහොඳට කරන්න පුළුවන් වනවා.  

මා විෙශේෂෙයන්ම කිව යුතු කාරණයක් තිෙබනවා අතුරු පාලක 
කමිටු ගැන. ඒ සම්බන්ධව සමහර අතුරු පාලක මණ්ඩල මාත් 
එක්ක එක ඟ ෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් අතුරු පාලක මණ්ඩල 
ෙගොඩක් තිබුණා. ෙචෝදනාවක් තිබුණා, අතුරු පාලක මණ්ඩලවල 
කියාදාමය හරියට වුෙණ් නැහැ කියලා. මා වග කීමකින් කියනවා, 
කිකට් ආයතනෙය් තිබුණු අතුරු පාලක මණ්ඩලවලින් තමයි 
කිකට් කීඩාව ආරක්ෂා වුෙණ් කියලා. නමුත් එෙසේ ෙනොවුණු එකම 
අතුරු පාලක මණ්ඩලය තමයි ඩී.එස්. ද සිල්වා මහතාෙග් අතුරු 
පාලක මණ්ඩලය. ෙද්ශපාලන බලපෑම නිසා, ඒ වාෙග්ම ඉතාම 
දුර්වල පුද්ගලයන් හිටපු නිසා එහි පරිපාලනය, වැඩ හරි විධියට 
කර ගන්න බැරි වුණාය කියන එක ඉතාමත් වග කීමකින් මා 
කියනවා. ෙමොකද, අපි දැක්කා ෙම් රෙට් අතුරු පාලක මණ්ඩලවල 
හිටපු ෙහේමගම අමරසූරිය, රියන්සි විෙජ්තිලක යන මහත්වරු 
හුඟක් වැදගත් විධියට වැඩ කළ බව. ඒ වාෙග්ම කිකට් කීඩාව 
ආරක්ෂා කරන්න භය නැතුව ඉදිරිපත් වුණා. ඇමතිතුමා  තමයි 
ඒෙගොල්ෙලෝ පත් කරන්ෙන්. එතෙකොට ඇමතිතුමාට වග කීමක් 
තිෙබනවා ඒ පුද්ගලයන් හරි ෙද් කරනවාද කියලා ෙසොයා බලන්න. 
නමුත් හුඟක් ෙවලාවට පාලක මණ්ඩලයක් වුණාම කීඩා 
සමාජවලටයි වගකීම තිෙබන්ෙන්.  සංගම්වලින් ඡන්දය ෙදන්න 
එන්ෙන් තමන්ට ෙමොනවා ෙහෝ හම්බ කර ගන්න. මා හිතන්ෙන් 
පසු ගිය කාලය පුරාම  එවැනි ෙද් සිද්ධ වුණා. මා නම් තවමත් 
විශ්වාස කරන්ෙන්, ඩී.එස්. ද සිල්වාෙග් අතුරු පාලක මණ්ඩලය 
වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙහොඳ අතුරු පාලක මණ්ඩලයක් පත් කෙළොත් 
ඕනෑම කීඩාවක් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලායි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුෙව් තරුණ මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනකු 
දැන් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා මා විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණාව 
කියන්න ඕනෑ. අපි දැක්කා පසු ගිය කාලෙය් තරුණ මන්තීවරුන් 
විසින් තිලංග සුමතිපාල මහතාට කිකට් ආයතනයට එන්න කියා 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එතුමා එනවාද, නැද්ද කියන එක 
ෙනොෙවයි මට  තිෙබන පශ්නය. ෙලෝක කිකට් කවුන්සලෙය් නීති 
පද්ධතියක් තිෙබනවා. ඒ නීති පද්ධතිෙය් තිෙබන පධානම ෙදයක් 
තමයි -  

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ගරු මන්තීතුමා, මට විනාඩියක් ෙදන්න. එෙහම ෙයෝජනා 

කෙළේ නැහැ. ඒක ෙබොරුවක්.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒ ගැන මා දන්ෙන් නැහැ. පුවත් පතක පළ වූ ෙදයක් මා 

කිව්ෙව්.  

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
අප කියපු එකම ෙදය තමයි, අ ෙප් කණ්ඩායෙම් ගරු සනත් 

ජයසූරිය මන්තීතුමාට සහ ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමාට 
අවස්ථාවක් ෙදනවා නම් අප ඒ ගැන පසාදය පළ කරනවා කියන 
එක. ඒ මිසක් අපට බැහැ එතුමාව ෙයෝජනා කරන්න. අෙනක් 
කාරණය ෙම්කයි ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අය කරපු ෙද් ෙහොඳද 
නරකද කියන එකවත් judge කරන්න අපට බැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ගැන ෙනොෙවයි මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන්. 

ෙලෝක කිකට් කවුන්සලෙය් නීති පද්ධතියක් තිෙබනවා. හැම 
පුවත් පතකම පළ වුණා ආණ්ඩුෙව් මන්තී කණ්ඩායෙමන් එවැනි 
ෙයෝජනාවක් වුණා කියලා.  

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
එෙහම නම්, ඔබතුමන්ලා එය නිවැරැදි කරන්න. ෙමොකද, එය 

ෙලෝක කිකට් කවුන්සලයට ගියාම- [බාධා කිරීමක්] තරුණ මන්තී  
කණ්ඩායම එම ෙයෝජනාව කළා කියලායි තිබුෙණ්. ගරු 
මන්තීතුමා, එය ෙලෝක කිකට් කවුන්සලයට ගියාම ඉදිරිෙය්දී අපට 
පශ්නයක් ඇති වන්න පුළුවන්. එතුමා සුදුසුද නැද්ද කියන එක මම 
ඉදිරිෙය්දී කියන්නම්. නමුත් මන්තී කණ්ඩායෙම් නිෙයෝජිතයකු 
හැටියට ගිෙයොත් සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද? එය ෙද්ශපාලන 
බලපෑමක් හින්දා එයින් අපට ඉදිරිෙය්දී ෙලොකු පශ්නයක් ඇති 
ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක කිකට් කවුන්සලය - ICC එක 
- අෙප් කිකට් තහනම් කරන තත්ත්වයකට වුණත් යන්න පුළුවන්. 
ඉදිරිෙය්දී අපට එය ෙලොකු පශ්නයක් වන්න පුළුවන් නිසායි මා ෙම් 
කාරණය වග කීමකින් යුතුව ගරු ඇමතිතුමාට කියන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න ඉස්සර ෙවලා තවත් කාරණා කීපයක් කිව යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන් කීඩකයන්ෙග් විනය අද ෙලොකු කථා බහකට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි දැක්කා ගරු ඇමතිතුමා ඒ සඳහා ඉතාම 
පබලව තීරණ ගන්නවා. අපි ඒකට කැමැතියි. ඒ ගත්තු තීරණ ගැන 
මමත් ෙපෞද්ගලිකව සෑහීමකට පත් ෙවනවා. ෙමොකද, කීඩාව 
තමයි පධාන. කීඩකෙයෝ එනවා; යනවා. නමුත් කීඩාව රැකිය 
යුතුයි. අර්ජුන රණතුංග එන්න පුළුවන්, සනත් ජයසූරිය එන්න 
පුළුවන්, මෙහේල ජයවර්ධන එන්න පුළුවන්. කීඩකෙයෝ එෙහම 
එනවා; යනවා. අපි ගියා. ෙම් ඉන්න අයත් කවදා හරි යනවා. 
නමුත් කීඩාව රැක ගැනීම සඳහා ඔබතුමා ගන්නා නිවැරැදි 
තීරණවල අපි ඉන්නවා ගරු ඇමතිතුමනි. එක පැත්තකින්, ෙම් 
පශ්නයට වග කිවයුත්තනුත් ඉන්නවා ගරු ඇමතිතුමනි. මා දැන් ඒ  
කාරණයටයි එන්ෙන්. පසු ගිය කාලය තුළ වැරැදි පරිපාලනයත් 
එක්ක කිකට් පාලක මණ්ඩලය අර්බුද ෙබොෙහොමයකට ලක් වුණා. 
එයට පධානම ෙහේතුව වුෙණ් මූල්ය කළමනාකාරිත්වය නිසි විධියට 
තිබුෙණ් නැති එකයි. එක එක බලපෑම්වලට අනුව කටයුතු කළා; 
කීඩාංගණ හැදුවා. ඊෙය් ෙමහිදී සමහර ගරු මැති ඇමතිවරු කිව්වා 
කීඩාංගණ හදන්න ඕනෑ කියලා. මා ඉතාම වග කීෙමන් යුතුව 
කාරණයක් කියනවා. පසු ගිය ෙලෝක කිකට් තරගාවලිය පටන් 
ගන්න ෙකොට සභාපති හැටියට සිටිෙය් මමයි. මා ඉතාම 
වගකීමකින් කියන්න ඕනෑ, කීඩාංගණ තුනක් හදන්න කියලා 
ෙලෝක කිකට් කවුන්සලය අපට කවදාවත් කිව්ෙව් නැති බව. අද ඒ 
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කීඩාංගණ පරිපාලනය කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට අද හමුදාෙවන් තමයි ඒවා පාලනය 
කරන්ෙන්. ඒ බිල් ෙගවන්ෙන් කිකට් ආයතනෙයන්. දැන් ඊට වඩා 
වැඩි බිල් ෙගවනවා කියලා කියනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, බාධා කරනවාට සමා වන්න. හමුදාව කිකට් 

කීඩාංගණ පාලනය කරනවා ෙනොෙවයි. ඒවා නඩත්තු කිරීම සඳහා 
කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවන්න ඕනෑ. අපි 
කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන් අඩු කළා. ඒ නිසා අපි 
ෙයෝජනා කළා තිවිධ හමුදාෙව් අය ෙයොදවන්න කියලා. එතෙකොට 
අපට ෙලොකු ලාභයක් එනවා. එෙහම ෙනොකළා නම්, ඒ කීඩාංගණ 
තුනට ෙසේවකයන් ෙයොදවන්න අපට ෙලොකු මුදලක් යනවා. 
ඒවාෙය් නඩත්තුව පමණයි ඒ අය කරන්ෙන්. ඒ නිසා කිකට් පාලක 
මණ්ඩලයට ඉතිරියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒක ෙහොඳයි. ෙහොඳ ෙදයක් නම් ෙහොඳයි කියලා මම කියනවා 

ගරු ඇමතිතුමා. නමුත් මා කියන්ෙන්, ඇයි අප ෙම් තත්ත්වයට පත් 
වුෙණ් කියන එක ගැනයි. ඒ අනවශ්ය වියදම් නිසා තමයි අද අප 
ෙම් තත්ත්වයට පත් වුෙණ්.  

අෙප් ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් නැහැ.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් මිතයා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔව්, මිතයා තමයි. එතුමා ගැන කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 

පළමුවැනි වතාවට, තමන්ෙග් රටට කීඩා කරන්ෙන් නැතිව 
ෙපෞද්ගලික තරගාවලියකට යන්න කීඩකයන්ට අවසර ලබා 
දුන්ෙන් හිටපු කීඩා ඇමතිවරයකු වූ එතුමායි. එතුමා ඒ කරපු 
කියාදාමෙය් පතිඵල හැටියට කීඩකයන් ඒවාෙය් වැඩි වාසි ගැනීම 
නිසා අද විනය කඩා වැටිලා. ඒ තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් අද අසීරු තත්ත්වයකට පත් ෙවලා ඉන්ෙන් අෙප් 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමායි. මම කියනවා 
නියෙපොත්ෙතන් කඩන්න තිබුණු එක අද ෙපොරවකින් ෙනොෙවයි, 
ඊටත් වඩා ෙලොකු එකකින්වත් කඩන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. අපි දැක්කා පසු ගිය දවස්වල සමහර කීඩකයන් හැසිරුණු 
හැටි. අපි 2008 දී කීඩකයන් හදන්න හදන ෙකොට ඒ අය 
ෙකොෙහේටද දිව්ෙව්? ඔවුන් දිව්ෙව් ෙකළින්ම ජනාධිපතිතුමා 
ළඟටයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා සිද්ධ වූ  ෙද්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් රෙට් 
සංස්කෘතියට, ෙම් රෙට් සදාචාරයට ආදරය කරන ෙකෙනක්. අපි 
කිකට් ගැහුෙව්ත් ඒ විධියටයි. අපි ඒ සදාචාරය, කිකට් කීඩාව 
ආරක්ෂා කළ යුතුයි. කිකට් කීඩාව අෙප් ෙපෞද්ගලික ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. විනය කියන එක අපට තිබුෙණ් නැත්නම් කවදාවත් ෙම් 
කීඩාව ෙමතරම් ඉස්සරහට ෙගන යන්න  ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මම 
ඉතාම වගකීමකින් යුතුව ඒ කාරණය කියනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ඉන්දියාෙව් පැවැත්වුණු IPL  තරගාවලියට යන්න ඉල්ලීම් කරපු 
සියලු කීඩකයන්ටත් මම ෙදොස් කියනවා.   

ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් අපට තරගාවලියක් 
තිබුෙණ් නැහැයි කියලා. නමුත් ගරු මන්තීවරුනි, ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධව මා ළඟ ලිඛිතව කරුණු තිෙබනවා.  
රෙට් කීඩාවක් තිෙබනවා නම් ඒ ෙගොල්ෙලෝ අනිවාර්යෙයන්ම 
සුදුසුකම් ලබා ෙගන හිටිෙය් ඊට කලින් අවුරුද්ෙද් තරගාවලියට 
පමණයි. ෙමවැනි අනවශ්ය ෙද්වල් සිදු වුණ නිසා තමයි අද 
කීඩකයන්ෙග් විනය හුඟාක් පහත් තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩකයන්ෙග් 
මුදල් ගැන ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා තීරණ 
ගන්නවා අපි දැක්කා. මම ඒ තීරණවලට එකඟ ෙවනවා. නමුත් 
අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුවාම අද කිකට් පාලක මණ්ඩලයට ෙම් 
තත්ත්වය උදා කළ පුද්ගලෙයෝ තවමත් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් 
ඉන්නවා. ඔවුන්ට කිසිම දඬුවමක් දීලාත් නැහැ; දඬුවමක්  
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතුයි. දඩුවම් 
ෙදන්න ගිෙයොත් ඔබතුමාටත් පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන් කියලා 
මම දන්නවා. කීඩකයන් සම්බන්ධෙයන් බලන විට 
සාධාරණත්වයක් තිෙබනවාද? මම ඒ ගැන එකඟ වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් පරිපාලනය කළ හැම ෙදනාම කෙළේ ෙම් 
කීඩකයන් සන්ෙතෝෂෙයන් තියන්න කටයුතු කිරීමයි;  ඔවුන් තමයි 
ෙහොඳම අය කියලා ඒ කීඩකයන් ලවා ජනාධිපතිතුමාටත්, 
ඇමතිතුමාටත් කියවා ගන්න කටයුතු කිරීමයි. මම ඒවා දැක්කා. 
නමුත් අෙප් කාලෙය්  කීඩකෙයෝ කවදාවත් පරිපාලනය ගැන කථා 
කෙළේ නැහැ. නමුත් අද ඉන්න කීඩකෙයෝ ඇවිල්ලා පරිපාලනය 
ගැන කථා කරනවා; සභාපති ෙහොඳයි කියනවා; ෙල්කම් ෙහොඳයි 
කියනවා. එෙහම නැත්නම් භාණ්ඩාගාරික ෙහොඳයි කියනවා. 
ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපති විය යුත්ෙත් කවුද කියලා කියනවා. 
එෙහම කාලයක් තිබුණා. ෙම්ක තමයි විනය නැති වීම කියන්ෙන්. 
ඒ පිළිබඳව ෙලොකුම ෙගෞරවය අපි ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාට 
ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා හිටියා නම් මම ෙකොෙහොමත් ඒක කියනවා. 
එතුමාෙගන් සිදු වුණ විනාශය අපි දැන් ෙගවන්න පටන් අර ෙගන 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපති සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමා 
ෙම් සභාෙව් සිටීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මා ෙම් කියන්ෙන්  
මෙග් මතයක්. තිලාන් සමරවීර කීඩකයා කිකට් පරිපාලනයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කළාය කියලා මම දන්නවා. නමුත් එතුමා කිකට් 
කීඩාෙවන් සමු ෙගන තිෙබනවා. මා ෙම් කියන  කාරණය මා දකින 
ෙදයක්; මට ෙත්ෙරන ෙදයක්. තිලාන් සමරවීර සහ පසන්න 
ජයවර්ධන කියන කීඩකයන් ෙදෙදනා විතරයි  සියලුම තරගවලට 
කීඩා කරන්ෙන් නැත්ෙත්. ඒ කියන්ෙන් පසන්න ජයවර්ධන සහ 
තිලාන් සමරවීර හුඟාක් ෙවලාවට කීඩා කරන්ෙන් ෙටස්ට් 
තරගවලට පමණයි. නමුත්  විස්සයි විසස් කීඩා  කරන, ඕවර් පණහ 
කීඩා  කරන, ෙටස්ට් තරග කීඩා  කරන අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ කීඩකෙයෝ 
ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන්  
ඔබතුමාට ෙනොෙවයි. ඔබතුමා සහ කමිටුවට කියන්ෙන් ෙමවැනි 
තීරණ ගන්න ෙකොට තවත් කල්පනා කරලා තීරණ ගන්න 
කියලායි. ෙමොකද, ෙමවැනි කීඩකෙයෝ අවුරුදු ගණනාවක් -සමහර 
විට කියන්න පුළුවන් ෙම් තරගාවලිය විතරයි එළිෙය් තියන්ෙන් 
කියලා-  

 
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய) 
(The Hon. Sanath Jayasuriya) 
මෙහේලත් සංගක්කාරත් තුවාල ෙවලා ඉන්න ෙකොට අපි  

ෙත්රීම් කමිටුෙව් සාකච්ඡා කරලා තිලාන් සමරවීර ෙජ්යෂ්ඨ 
කීඩකෙයක් හැටියට ෙගනාවා.  ඊට පස්ෙසේ බංග්ලාෙද්ශ සංචාරෙය් 
දී අපට අවස්ථාවක් තිෙබනවා, ෙයොවුන් කීඩකයකු ෙගනැල්ලා 
බලන්න. ෙමොකද, ඉදිරිෙය් දී කිකට් කීඩාව දියුණු ෙවන්න ඕනෑ 
නම් ෙයොවුන් කීඩකයින් ගැන බලන්න ඕනෑ. තිලාන් සමරවීරට අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිව්වා, බංග්ලාෙද්ශ සංචාරෙය්දී අපි ඔයා ගැන වැඩිය බලන්ෙන් 
නැහැ, හැබැයි, අපි ඔයාට ෙකොන්තාත්තුවක් ෙදනවා  කියලා. ඒ 
අය test cricket  විතරක් ගහන නිසා ෙම් අවුරුද්ද පුරාම ඒ අය 
special contract එකකට ෙගනාවා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මන්තීතුමනි, ෙමතැන දී  ඔබතුමාෙග් කියාදාමය ගැන 

ෙනොෙවයි මා  කියන්ෙන්. මා දකින විධියට ෙම් කීඩකයන් 
ෙදෙදනා කීඩා කරන්ෙන් ෙටස්ට් තරගවලට පමණයි. ඒ නිසා ඒ 
සඳහා වැඩිපුර අවස්ථාවක් ෙම් කීඩකයන් ෙදෙදනාට ලබා දිය 
යුතුයි. කීඩා තුනම කරන කීඩකෙයෝ ඉන්නවා. සංගක්කාර ෙවන්න 
පුළුවන්. ඩිල්ෂාන් ෙවන්න පුළුවන්. මෙහේල ජයවර්ධන ෙවන්න 
පුළුවන්. සමහර විට ඒ ෙගොල්ලන් අයින් කෙළොත් 
තමුන්නාන්ෙසේටත් පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්. තිලාන් සමරවීර 
ෙගනාෙව් ෙම් කීඩකයන් ෙදෙදනාට තුවාල වුණ නිසායි. නමුත් 
එක සංචාරයක් හරියට සාර්ථක වුෙණ් නැහැයි කියලා ඒ අය 
කණ්ඩායෙමන් ඉවත් කරන්න බැහැ. මම දකින ෙද් ඔබතුමාට 
කියන්ෙන්. ඒක හරිද, වැරදිද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේ තීරණය 
කර ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய) 
(The Hon. Sanath Jayasuriya) 
ඒක ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික තීරණයක්.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ, මෙග් ෙපෞද්ගලික තීරණයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා වැරදි 

තැනට යන්න එපා. ඒක ෙපෞද්ගලික තීරණයක් කියලා කවදාවත් 
කියන්න එපා. ඒක මට ෙත්රුණ ෙදයක්. ෙමොකද, ලංකාෙව් 
කිකට්වලින් ෙත්රීම් කරන්න පුළුවන් නම්, ෙමතරම් කාලයක් කීඩා 
කළ ෙමවැනි කීඩකයන්ට ෙම් විධියට සලකනවා නම් කිකට්වලට 
තමුන්නාන්ෙසේ කරන  -[බාධා කිරීමක්] නැහැ, කරුණාකරලා 
තමුන්නාන්ෙසේ මට බාධා කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේෙග්  
කථාෙව් දී කියන්න.  ඒක හරියි කියලා තමුන්නාන්ෙසේ හිතනවා 
නම්, ඉදිරිෙය්දී කිකට්වලට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා  අපි බලා 
ෙගන ඉඳිමු. නමුත් මම ඉතාමත් වගකීමකින් කියනවා ෙම්ක මෙග් 
ෙපෞද්ගලික තීරණයක් ෙනොෙවයි, රෙට් කීඩාව දන්නා අයෙග් 
තීරණයක් කියලා. තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ අය ෙගනැල්ලා එක 
ෙවලාවකට කපන්නයි, තව ෙවලාවකට දමන්නයි අවශ්යතාවක් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මතක් වන තවත් 
ෙදයක් ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ. මට ඒ කාරණය මතක් වුණු එක 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙත්රීම් කමිටුවක් පත් 
කරන ෙකොට විශාම ගිෙය් නැති අයව පත් කිරීෙම් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට සනත් ජයසූරිය මහත්මයා 
ෙත්රීම් කමිටුවට පත් වන විට කීඩාෙවන් විශාම ෙගොස ්තිබුෙණ් 
නැහැ.  ෙත්රීම් කමිටු සාකච්ඡාෙව්දී තමයි එතුමා කිව්ෙව් මින් 
ඉදිරියට කීඩා කරන්ෙන් නැහැ කියලා. [බාධා කිරීමක්] සනත් 
ජයසූරිය මහත්මයා කීඩකයකු හැටියට සිටියදී තමයි ෙත්රීම් 
කමිටුවට ආෙව්.  ෙම්ක අෙප් රෙට් සිදු වුණු ඉතාමත් අපසන්න 
ෙදයක් කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, කීඩකයකු හැටියට ඉන්න 
ෙකොට ෙත්රීම් කමිටුවට එන එක මම කවදාවත් අනුමත කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, අවුරුදු තුන හතරක් සංගක්කාර, මෙහේල, තිලාන් 
සමරවීර වැනි අය එක්ක  එතුමා එකට කීඩා කර තිෙබනවා.   

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා කියන කාරණෙය් යම් තර්කයක් තිෙබනවා. ෙමොකද,  

සමකාලීන කීඩකයකු එක්ක කීඩා කළ නිසා යම් පශ්නයක් මතු 
ෙව්විද කියන සාධාරණ සැකය තිෙබනවා. හැබැයි ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමොන කටයුත්ත කළත් ෙම් කණ්ඩායම 
අමාත්යවරයාෙග් අනුමැතියට යටත්වයි කටයුතු කරන්ෙන්. තිලාන් 
සමරවීර මැතිතුමාෙග් පශ්නය ගැන අප සාකච්ඡා කළා. 
සභාපතිතුමා මා එක්ක ඒ ගැන කථා කළා. එහිදී රටම 
පිළිගන්නවා, අපි 2015 ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරන්න 
නම් අලුත් කණ්ඩායමකට, තරුණ කණ්ඩායමකට අවස්ථාව 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා.  ඒ නිසා අපි කථා කරලා තිලාන් සමරවීර 
මහත්මාට US Dollars 70,000ක special contract එකක් දීලායි 
ඒ සියල්ල කෙළේ. නමුත් මා ඔබතුමාට කියනවා, ඊළඟ 
සංෙශෝධනෙය්දී ඔබතුමා ඔය කියන කාරණය ෙගෙනන බව.  
අනිවාර්යෙයන් ඊළඟ සංෙශෝධනෙය්දී විශාම ෙගොස් අවුරුදු 
පහකින් පස්ෙසේවත් ගන්න අවශ්ය කටයුතු කරනවා. හැබැයි 
ඇමතිවරයා හැටියට මා  වගකීමකින් කියනවා,  ෙම් කාලය තුළ  
කීඩකයකුට අසාධාරණයක් ෙනොෙවන්න කටයුතු කරනවා කියලා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2015 ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය 

දිනන්ෙන් ෙටස්ට් තරගවලින් ෙනොෙවයි. තනි දින තරගවලින්. 
ඒකට තරුණ කීඩකයින් ඇතුළත් කරන එක ගැන කිසි පශ්නයක් 
නැහැ. ෙටස්ට් තරගවලටත් තරුණ කීඩකයින් දමන එක ගැන 
මෙග් කිසිම විෙව්චනයක් නැහැ. තරුණ කීඩකයින්ට අවස්ථාව 
ෙදන්න ඕනෑ. සනත් ජයසූරිය මහත්මයා කියනවා වාෙග් තරුණ 
කීඩකයින් දමන්න ඕනෑ. නමුත් කීඩා කරන කීඩකයකු ෙත්රීම් 
කමිටුවට පත් කරන එකයි මට තිෙබන පශ්නය. ඉතින් ඒක 
සාධාරණද, නැද්ද කියන එක මහජනතාව දැන් තීරණය කර 
තිෙබනවා.   සනත් ජයසූරිය මහත්මයා පුවත් පත් සාකච්ඡාවකදී 
තමයි කිව්ෙව් මා මින් ඉදිරියට කිකට් ගහන්ෙන් නැහැ කියලා.     
ඒ වනතුරු කිකට් ගැහුවා. අපි දැක්කා මාස කිහිපයකට 
ඉස්ෙසල්ලාත්- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා පත් කරන්න කලින්- 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා කියන්ෙන් ඒක වැරදියි කියන එකයි. 

[බාධා කිරීමක්] ඔන්න ඔබතුමා ෙහොඳ තැනකට ආවා. ඒ 
කියන්ෙන් එදා ඒ වරද කළ නිසා අපි අද ෙම් වරද කරනවා කියන 
එකෙන්. ඔබතුමාෙගන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කරපු වැරදි 
කරන එක ෙනොෙවයි. ඒ වැරදි නැවත ෙනොකිරීමයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාවට මා එකඟයි. ඊළඟ සංෙශෝධනයකදී 

අපි ඒක ෙගෙනනවා.  මම කිව්ෙව් ඒකයි. කලිනුත් එෙහම හිටියා. 
හැබැයි අපට ඒ පශ්නය මතු වුෙණ් නැහැ. ඒක කවුරුත් මතු කෙළේ 
නැහැ. ඔබතුමා ෙමතැන ඒ කාරණය කියනකම් අපට ඒ පශ්නය 
ආෙව් නැහැ. හැබැයි ඒක සාධාරණ ඉල්ලීමක්. දැනට 
අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. දැනට ෙකෙරන ෙත්රීම් ඉතාම  
ෙහොඳින් ෙවනවා. 
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[ගරු සනත් ජයසූරිය  මහතා] 
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ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒක අපට ඉදිරි කාලෙය්දී බලන්න පුළුවන්. මම කවදාවත් 

 ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපති ෙකනකුව විෙව්චනය කරන්ෙන්ත් 
නැහැ; මා ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙනත් නැහැ. ෙත්රීම් 
කමිටුවට ෙත්රුණු කිසිම කීඩකයකු මම විෙව්චනය කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඒක මෙග් පතිපත්තියක්. නමුත් කීඩකයකුට 
අසාධාරණයක් ෙවනවා නම් හිටපු කීඩකයකු හැටියට ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කිරීම මට තිෙබන අයිතිවාසිකමක්. හැබැයි කවදාවත් 
හිතන්න එපා ෙම්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික මතයක් කියලා. ෙමොකද, 
සමහර ෙවලාවට ෛවරෙයන් ෙම් කටයුත්ත කරන්න සිද්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්; තරහ කාරෙයෝ ඉන්න පුළුවන්. අපි එකට කීඩා 
කරන ෙකොට අපි අකැමැති ෙකනකුව  කිකට් ෙත්රීම් කමිටුෙව් 
සභාපති ෙවලා යම් කිසි ෙකනකු අයින් කෙළොත් ඕනෑ ෙකනකුට 
ඇඟිල්ල දිගු කරලා කියන්න පුළුවන් තිබුණු පරණ තරහක් පිටයි 
ෙම්ක කෙළේ කියලා. මම කියන්ෙන් නැහැ එෙහම ෙවනවා කියලා. 
නමුත් එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්  මතක් කරන්ෙන් ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කාන්තා 
කිකට් කණ්ඩායම ගැනත් අපි වචන කිහිපයක් කථා කළ යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම 2008 මම කිකට් ආයතනෙය් ඉන්න ෙකොට කාන්තා 
කිකට් කණ්ඩායම ඉතාමත් පහළට වැටිලායි තිබුෙණ්. ඒ 
කණ්ඩායම ඉහළට ෙගෙනන්න අපි ෙලොකු ෙවෙහසක් ගත්තා. අද 
ඔවුන් ෙලෝකෙය් පස්වැනි ස්ථානයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම හුඟක් දුෂ්කරතා මැදයි ෙම් කීඩිකාවන් ෙම් තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  අපි සියලු ෙදනාෙග් සුබ පැතුම් එම 
කණ්ඩායෙම් නායිකාව, පුහුණුකරුවන් ඇතුළු සියලුම ෙදනාට මා 
ෙම් ෙවලාෙව් පුද කරන්න කැමැතියි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙගන් කාරණා කිහිපයක් 
අහන්න තිෙබනවා. ඔබතුමා පසු ගිය කාලෙය් නිම්බස් ගනු ෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. එහි වාර්තාවකුත් ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් ෙම් වාර්තාව අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට භාර ෙදන්නය කියලා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙමහි සිටින දූෂිතයන් ගැන ඔබතුමාත් 
දන්නවා; මාත් දන්නවා. නමුත් ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන් 
ෙදයකුත් නැහැ. ෙමොකද, ඒ අයට දඬුවම් ෙදන්න ඔබතුමාට  බැහැ 
ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා එය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
පිළිබඳව විමර්ශන ෙකොමිසම ෙවත  භාර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්, ඔව්. මාත් ඒක දන්නවා. ඒ හපන දත් ටික ෙදන්න තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. එතෙකොට ඔබතුමාටත් හපන්න පුළුවන්. 
උඩින් හපන්න ෙනොදී අපි ඔබතුමාව ආරක්ෂා කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි.  එතැනින් එහාට කරන්න බැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ෙම් කරුණ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 

ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන ෙකොමිසම ෙවත ගිහින් තිෙබන බව.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ, තවම ගිහිල්ලා නැහැ, ඇමතිතුමනි.   

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන 

ෙකොමිසන් සභාවට ගිහිල්ලා බලන්න.  පැමිණිල්ලක් ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. මා වග කීමකින් 
යුතුවයි ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒ වාර්තාව ලබා දීලා තිෙබනවා කියලාද ඔබතුමා මට 

කියන්ෙන්? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
වාර්තාව ෙනොෙවයි. පැමිණිල්ලක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 ඒක හරි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
සමාෙවන්න ගරු මන්තීතුමනි. මට තත්පරයක් ෙදන්න. ඒ 

පැමිණිල්ල විභාග කරනෙකොට ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
අනිවාර්ෙයන් ඒ වාර්තාව අෙපන් ඉල්ලනවා. අපි ඒ වාර්තාව 
ෙදන්න බැඳිලා සිටිනවා. මට බෙලන් ගිහිල්ලා ඒක  ෙදන්න බැහැ. 
පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනෙකොට අපි ඒක ෙදනවා. අපි ඒක 
අනිවාර්ෙයන්ම ෙදනවා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ෙමොකද, ඔබතුමාටත් පහසුවක් ෙවන්නයි අපි ෙම් කථා  

කරන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් රූපවාහිනී නාලිකා ගනුෙදනුවලින් 
ෙලොකු මුදලක් ෙසොරකම් කළා. ඒකට හිටපු ඇමතිවරුත් සම්බන්ධ 
වුණා. මා ඉතාම වගකීමකින් යුතුව කියනවා, ෙම් රෙට් 
මහජනතාව ඒ ගැන දැනුවත් විය යුතු බව. 2008දී මා සහභාගි වූ  
ඉන්දියානු සංචාරෙය් දී ෙඩොලර් මිලියන 12ක් ලැබුණා, තනි දින 
තරග පහකට. නමුත් ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා නිම්බර්ස් 
ආයතනය සමග ගනුෙදනුවක් කළා. ඒකට ලැබුෙණ් ෙඩොලර් 
මිලියන 3යි. එතෙකොට අෙනක් මුදල්වලට ෙමොනවාද වුෙණ්? මට 
තනි දින තරග පහයි තිබුෙණ් ඇමතිතුමනි. ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් දී තනි දින තරග පහකුත්, විස්සයි විස්ෙසේ 
තරග ෙදකකුත් තිබුණා. ඉතින් ෙම් සල්ලිවලට ෙමොනවාද වුෙණ් 
කියන එක ගැන තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ වාර්තාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා කාලය ෙගොඩක් ලබා 
ගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම මට ඒ කාලය ලබා දුන් සියලු ෙදනාටම 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. මා  
ෙමම සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් හුඟක් ෙසොයලා බලලා, 
කරුණු  සාකච්ඡා කරලා යි. ෙම් සංෙශෝධන ගැන සලකා බලා, ෙම්  
ර ෙට් කීඩාව ෙවනුෙවන් ඒවා ඇතුළත් කර ගන්න. ෙමොකද, ෙම් 
සංෙශෝධන ඔබතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි, ඉදිරිෙය් දී ෙවනත් 
ඇමතිවරයකු පත්වුණත්, ඒ ඇමතිවරයාටත් පහසුෙවන් වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. මා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමාට ඉතා ඕනෑකමින් කියා  සිටිනවා, ෙම් සංෙශෝධනත් 
එක්ක ඔබතුමා ෙම් නිෙයෝග ෙගන එනවා නම් අෙප් කිසිම 
විරුද්ධත්වයක් ෙහෝ අකමැත්තක් නැහැ කියලා. හැබැයි, 
කරුණාකරලා ෙම් සංෙශෝධන  එයට ඇතුළත් කරන්න කියලා 
ඉතා  වග කීෙමන්  ඉල්ලා සිටිනවා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබ සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 3.34] 

 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින අපි ඉතා  සතුටු 

වනවා, අෙප් රෙට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ඉතා  වැදගත් විවාදයක් 
පැවැත්ෙවන අවස්ථාවක එයට සහභාගි වන්නට ලැබීම පිළිබඳව. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව 
එයට සම්බන්ධ වන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් මා සතුටු 
වනවා.  

අද වනෙකොට අෙප් රෙට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් පවතින 
මූලිකම නීතිය වන්ෙන්  1973 අංක 25 දරන කීඩා පනතයි. ෙම් 
කීඩා පනතට සංෙශෝධන තුනක් මීට ෙපර ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම 24 වතාවක දී එයට ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් 24 වතාව තුළ ඉදිරිපත් කරපු සමහර ෙරගුලාසි 
අවලංගු කිරීමත් ඇතුළත්ව කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් නීති රීති 
කියාත්මක කරන්න ෙම් නිෙයෝග මඟින් උත්සාහ කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම  පථම වතාවට කීඩාෙව් ඉතා වැදගත් එක් අංශයක් 
පිළිබඳව ෙමවැනි පුළුල් ආකාරෙය් නිෙයෝග විශාල පමාණයක් එක් 
අවස්ථාවක දී ඉදිරිපත් වන පළමු වැනි අවස්ථාව ෙමය කියලා 
කිව්ෙවොත් එය නිවැරදියි කියලා මා හිතනවා.  ෙම් පනත ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන් 1973 වසෙර් දීයි. අද ගත වන්ෙන්  2013 වසරයි. 
ෙම් අවුරුදු 40ක කාලය තුළ ෙම් අයුරින් පුළුල් අධ්යයනයක් 
කරලා,  කරුණු කාරණා විශාල පමාණයක් පිළිබඳව එක වර 
නිෙයෝග විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවක් විධියටයි මා 
ෙපෞද්ගලිකව ෙම් අවස්ථාව දකින්ෙන්.  විෙශේෂෙයන්ම අද අපි  ඒ 
ගැන ඉතා  සතුටු වනවා.  අෙප් රෙට් කීඩාව පිළිබඳව අපි මුලින්ම 
ධනාත්මකව  සිතිය යුතුයි.  විෙශේෂෙයන්ම වර්තමානෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප් කීඩා අමත්යතුමා 
කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන්  විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් 
පවතින ෙමොෙහොතකයි ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන්නට කටයුතු 
කර තිෙබන්ෙන්.  

එම නිසා හිටපු සියලුම රජයයන්, හිටපු  සියලුම කීඩා 
ඇමතිවරුන්, සියලුම පාලක සංගම්  වර්තමානෙය්දී  කීඩාව ෙම් 
මට්ටමට ෙගන ඒම සඳහා  කරන ලද කටයුතු අපි කෘතෙව්දීව 
සිහිපත් කළ යුතු ෙවනවා. එතැනින් ඉදිරියට කීඩාව දියුණු කර 
ගැනීම සඳහා තමයි අද ෙම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් කීඩා 48ක සංගම්වල පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් 
තමයි අද ෙම්  නිෙයෝග ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මට ෙම් 
විවාදෙය්දී  හිතුණා, අෙප් රෙට් කීඩාව කියන්ෙන් කිකට් විතරද 
කියලා. කිකට් විතරක් ෙනොෙවයි අෙප් රෙට් කීඩාව කියන්ෙන්. 

ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. ඒක ෙම්  
විවාදෙය්දී මට ෙපනී ගිය එක කරුණක්. අර්ජුන රණතුංග 
මැතිතුමාට කිකට් පිළිබඳව කථා කරන්න සම්පූර්ණ අයිතියක් 
තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් අපි සියලු ෙදනාම අවෙබෝධ  කර 
ගන්න ඕනෑ කීඩාව කියන්ෙන් කිකට් විතරක් ෙනොෙවයි කියන 
එක. ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්ත් කීඩා 48ක් ෙවනුෙවන්. ඒ 
නිසා අපි කිකට් කීඩාෙව් ෙහොඳ පිළිබඳ විතරක් හිතලා, කිකට් 
කීඩාෙව් පවතින අර්බුද තත්ත්වය ගැන පමණක්  හිතලා සමස්ත 
කීඩාව පිළිබඳවම තීන්දු  තීරණ ගැනීම ෙකොෙහත්ම නිවැරදි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා සමස්ත කීඩාව පිළිබඳව 
අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ  යුතු ෙවනවා.  

අද අෙප් රෙට් ඕනෑම කීඩාවක ඉදිරි පැවැත්ම තීරණය වන 
පධානතම සාධකයක් බවට කීඩා සංගම් පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
කීඩා අමාත්යාංශ තිෙබනවා, කීඩා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා, 
පළාත් සභා කීඩා අමාත්යාංශ තිෙබනවා. පරිපාලනමය වශෙයන් 
ඒවා  තිෙබන අතර, කීඩාෙවන් කීඩාවට ගත්ෙතොත් ඒ කීඩාෙව් 
දියුණුව රඳා පවතින පධාන සාධක අතරින් වැඩි පමාණයක් 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් අදාළ  සංගම් විසින්. ඒ අනුව තමයි නීති 
රීති පවා සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි  ඒ සංගම් 
පරිපාලනය පිළිබඳව ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු 
කෙළේ. එය ඉතාම  කාෙලෝචිතයි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සඳහා 
ඉදිරිපත් විය යුතු තවත්  කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම්  කීඩා සංගම්වල පුහුණුකරුවන් සහ විනිසුරුවන් පිළිබඳව  
තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්ත් ඒ සංගම්  විසින්. පුහුණුකරුවන් පත් 
කරන්ෙන්, පුහුණුකරුවන් සඳහා විභාග පවත්වන්ෙන්,  
විනිසුරුවන් පත් කරන්ෙන්, විනිසුරුවන් සඳහා විභාග 
පවත්වන්ෙන්,  ෙශේණි උසස් කරන්ෙන්, ඒ විභාගවල විෂය මාලා 
සියල්ලක්ම හදන්ෙන්, විභාග පවත්වන්ෙන් ඒ සංගම් විසින්. එම  
නිසා මා ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්, අමාත්යාංශය විධියට ෙම් 
කටයුතු සම්බන්ධ මැදිහත් වීමක් අනි වාර්යෙයන්ම අවශ්ය බවයි.  

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, අෙප් රෙට්  ජාතික අධ්යාපන 
ආයතනය මගින් පාසල්වල ඉගැන්වීම සඳහා ඒ විෂය  මාලා සකස් 
කිරීම යනාදී කටයුතු පිළිබඳ නියාමනයක්  කරලා  මග ෙපන්වීමක් 
කරනවා. කීඩාව සම්බන්ධෙයන්ද එවැනි ආයතනයක අවශ්යතාව 
අද රට හමුෙව් තිෙබනවා. අද එල්ෙල් කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්, පාපන්දු කීඩාව ෙවන්න 
පුළුවන්, ඒ  කීඩා සංගම් තුළ අදාළ කීඩාව පිළිබඳව ඉහළම 
නිපුණතාවක්, දැනුමක් තිෙබන අය ඉන්නවාය කියා අපට 
උපකල්නය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  එවැනි දැනුමක්,  ඉහළ 
අවෙබෝධයක් තිෙබන අය ඒ සංගමෙය් හිටිෙයොත් පුහුණුකරුවන් 
ෙත්රීම, විනිසුරුවන් ෙත්රීම සහ කීඩාෙව් ඉදිරි පැවැත්ම  පිළිබඳව  
ගැටලුවක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳව නියම දැනුමක් 
තිෙබන අය සංගම්වලින් එළිෙය් ඉන්නවා නම් ඒ අයෙග් දැනුම 
කීඩාෙව් උන්නතිය සඳහා පාවිච්චි ෙවන්ෙන් නැහැ. අප ෙමන්න 
ෙම් විෂමතාව  නැති කර ගත යුතුව තිෙබනවා. ෙම්ක අද 
පධානතම පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද අෙප් රෙට් කීඩාෙව් යම් කිසි ආකාරයක වර්ධනයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. කීඩාව තවත් ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා අප 
කීඩාව පිළිබඳ දීර්ඝ අධ්යයනයක් කරලා කටයුතු කිරීෙම් අනිවාර්ය 
අවශ්යතාවක් අද තිෙබනවා. අප දන්නවා, අද ෙබො ෙහෝ විට ෙම් 
කීඩා පුහුණුකරුවන් විෙශේෂෙයන්ම ශාරීරික ෙයෝග්යතාව පිළිබඳව 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැති බව. කීඩාවට ගිය හැටිෙය්ම 
ෙබෝලයක්, bat එකක්, නැත්නම් racket එකක් දීලා පසුව දා 
ඉඳන්ම ෙකළින්ම ඒ අදාළ කීඩාව  කරන්න පටන් ගන්නවා. ෙම්ක 
විශාල අඩු පාඩුවක්.  කීඩා කිරීම ෙහොඳ කාරණයක්. නමුත් ශාරීරික 
ෙයෝග්යතාව ෙකෙරහි අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැතිව කීඩාව 
දියුණු කිරීමට ෙමොනම ආකාරයකින්වත් පුළුවන්කමක් 
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ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරලා කීඩා අමාත්යාංශය, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය හා 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය ඒකාබද්ධව පසු ගිය දවස්වල අමාත්ය 
මණ්ඩල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන අප සතුටු ෙවනවා. ෙම් 
අමාත්ය මණ්ඩල පතිකාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා අෙප් රෙට් 
පාසල් ශිෂ්යයන්ෙගන් සියයට 5ක් තමයි කීඩාවලට සම්බන්ධ 
වන්ෙන්, ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවල පාසල් ශිෂ්යයන්ෙගන් සියයට 
79ක් කීඩාව සඳහා සම්බන්ධ ෙවනවාය කියලා. රටවල් ෙදක 
සංසන්දනය කළාම එකම ජනගහනයක් සිටින්ෙන්. නමුත් 
ඕස්ෙට්ලියාව කීඩා අතින් අද අපට වඩා ඉතාම ඉහළින් ඉන්ෙන්. 
එම නිසා පාසල් අවධිෙය් සිටම ළමයින් කීඩාවන් සඳහා ෙයොමු 
කිරී ෙම් කාර්ය භාරය අද අනිවාර්යෙයන්ම ආරම්භ කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

කීඩාවන් සඳහා අවශ්ය කරන ශාරීරික ෙයෝග්යතාව 
උත්පත්තිෙයන් එන එකක්.  එම නිසා එක එක්ෙකනා අතර 
තිෙබන ෙවනස්කම් අප අව ෙබෝධ කර ගත යුතුයි. අෙපොස සාමාන්ය 
ෙපළ විභාගයට දරුවන් තුන් ලක්ෂයක් වාඩි ෙවනවා.  ඒ විභාගය 
තියලා අප ෙතෝරා ගන්නවා ෙමන්න ෙම් අය තමයි සමත් 
ෙවන්ෙන් කියලා. එෙහම විභාගයක් නැත්නම් අපට ෙම් අය හඳුනා 
ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා  අෙප් රෙට් පාසල් සිසුන්ෙග් 
ශාරීරික ෙයෝග්යතාව පිළිබඳව ෙසොයා බලා, ඔවුන්ට සහජෙයන් 
ලැබුණු ශාරීරික ෙයෝග්යතා අනුව ඒ අයට සුදුසු කීඩාවන් ෙපන්වා 
දීලා, ඒ කීඩාව ඉදිරියටම කර ෙගන යාම සඳහා පසුබිම සකස් කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙව්ගය කියන සාධකය ගත්ෙතොත්, ශක්තිය 
කියන සාධකය ගත්ෙතොත්, නම්යතාව කියන සාධකය ගත්ෙතොත් 
එය "ඒ" කියන දරුවාට වඩා "බී" කියන දරුවාෙග් ෙවනස් ෙවන්න 
පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් ගනිමු.  නම්යතාෙවන් අඩු දරුෙවක් 
ජිම්නාස්ටික් කීඩාවට ෙයොමු කරනවාට වඩා උත්පත්තිෙයන්ම 
නම්යතාව තිෙබන දරුෙවක් ජිම්නාස්ටික් කීඩාවට ෙයොමු කෙළොත් 
ඒ දරුවාට ජිම්නාස්ටික් කීඩාෙවන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්.  

අෙප් රෙට් කීඩාව තවත් ඉදිරියට ෙගන යෑමට නම් පධානතම 
වශෙයන් කීඩා සංගම්වලට පුහුණුකරුවන් පත් කිරීම, උසස් කිරීම 
සහ විනිසුරුවන් පිළිබඳ කටයුතුවලදී රජෙය් අමාත්යාංශෙය් 
මැදිහත් වීම අනිවාර්යෙයන්ම අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන්ම පාසල් 
පද්ධතිය තුළින්ම කීඩා සඳහා දරුවන් ෙත්රීමත් අද කාෙලෝචිත 
අවශ්යතාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් කමය පාසල් පද්ධතිෙයන් තරමක් ඈත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දීත් අපි ෙම් පිළිබඳව කථා කළා. පාසල් දරුවන් කීඩා 
පිටිෙය් කියාකාරකම්වලින් අද ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙසෞඛ්ය 
හා ශාරීරික අධ්යාපනය කියන විෂයය පශ්න පතයක් බවට පත් 
කරලා තිෙබනවා. පිට්ටනිෙය් කරපු කියාකාරකම් ටිකත් අද 
නැවතුණු තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මෑතකදී අපි කීඩා 
අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය එක්ව ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්ය මණ්ඩලය 
පතිකාෙව් සඳහන් කරුණු ඉතාමත් ඉක්මනින් කියාත්මක කිරීෙම් 
කාෙලෝචිත අවශ්යතාව අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබන බව අපි සඳහන් 
කළ යුතුයි. එවිට තමයි අපට ජාත්යන්තර මට්ටෙම් ඉලක්ක ජය 
ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත් අපට ඒ 
ඉලක්ක ජය ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

උත්පත්තිෙයන්ම -සහජෙයන්ම- අෙප් රෙට් අයෙග් 
දක්ෂතාවන් වැඩියි. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් එක්ක සන්සන්දනය 
කරන ෙකොට ඕනෑම කීඩාවක ෙජ්යෂ්ඨ අංශෙය් දක්ෂතාවන්වලට 
වඩා කනිෂ්ඨ අංශෙය් දක්ෂතාවන්වලින් අෙප් රට ඉහළින් සිටිනවා. 

ෙම්ක ඉතාමත් ෙහොඳ උදාහරණයක්. මලල කීඩාව ෙවන්න 
පුළුවන්, table tennis කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්, ජාත්යන්තරෙය් 
අෙනක් රටවල් එක්ක කනිෂ්ඨ අංශය සන්සන්දනය කෙළොත් අෙප් 
රෙට් කනිෂ්ඨ අංශය ඉහළ අංශවලට වඩා ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. 
නමුත් ෙජ්යෂ්ඨ අංශෙය්දී ෙම් තත්ත්වය පහළ මට්ටමකට පත් 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒකට ෙහේතුව මූලික අවධිෙය් සිට 
කීඩාවන්වලට නියමිත සුදුස්සන් ෙත්රීම සඳහා පැහැදිලි වැඩ 
පිළිෙවළක් අෙප් රට තුළ කියාත්මක ෙනොවීමයි.  

ෙම් ෙරගුලාසි නිසා අෙප් රෙට් කීඩාෙව් උන්නතිය සඳහා 
පධාන වගකීමක් දරන කීඩා සංගම්වල පරිපාලනය සහ ඉදිරි 
කටයුතු විධිමත් වීමක් සිදු වන බව මම ෙපෞද්ගලිකව දකිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කීඩා කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා පාසල් 
දරුවන්ෙග් සිට සියලුම ෙදනාට මෑතකදී කීඩා අමාත්යාංශය විසින් 
ෙගන තිෙබන කීඩා පතිපත්තියත් ඉතාමත් කාෙලෝචිත බවයි මා 
ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා වර්තමාන කීඩා 
අමාත්යතුමාට අපි සුබ පතනවා. ඒ වාෙග්ම අපි අෙප් සහෙයෝගය 
හා දායකත්වය සෑම අවස්ථාවකදීම එතුමාට ලබා ෙදනවා. සමස්ත 
කීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා එතුමා දරන උත්සාහය පිළිබඳව අපි 
අෙප් පණාමය පුද කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි තව එක 
ෙදයක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ තමයි අෙප් රෙට් ජාතික 
කණ්ඩායම්වල සිටින කීඩකයින්ෙග් විනය. එක් අතකට අපි 
කනගාටු ෙවනවා. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ජාතික 
කණ්ඩායමක් නිෙයෝජනය කරනවා කියලා ෙවනත් බලයක්, මවා 
ගත් ෙවනත් ශක්තියක් කාටවත් ඇති ෙවන්න විධියක් නැහැ කියන 
එක. ඒ අය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් රට. ඒ අයෙග් කියාකාරිත්වය 
අනිවාර්යෙයන්ම රෙට් කීර්තියට බලපානවා. එම නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය කරන කීඩකයින්ට 
කීඩාෙව් සැබෑ අරමුණු කියා දිය යුතු ෙවනවා. කීඩාෙවන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සැබෑ පරමාර්ථයන් ඉටු කර ගැනීමට නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඒ විනය කියන සාධකය ඇති කළ  යුතුයි. 
එයින් ෙතොර කීඩාවක් නැහැයි කිව්ෙවොත් අනිවාර්යෙයන්ම එය 
නිවැරදියි. ඒ නිසා ජාතික කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය කරන කීඩක 
කීඩිකාවන්ෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා ඒ අයෙග් විනයගරුක බව ෙම් 
රට හමුෙව් පදර්ශනය කරන්න.  පහළ මට්ටෙම් සිටින කීඩක 
කීඩිකාවන්ටත් තම ආදර්ශය ලබා දීෙම් වගකීම ජාතික කණ්ඩායම් 
නිෙයෝජනය කරන සියලුම කීඩකයින්ට තිෙබන බව අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව් සඳහන් කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම සියලුම කීඩා සංගම් 
වාෙග්ම කීඩා අමාත්යාංශයත් ජාතික කණ්ඩායම්වල කීඩකයින්ෙග් 
විනය පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතුයි කියන ෙයෝජනාවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sajith Premadasa.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took 
the Chair. 

 
[අ.භා. 3.51] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  කීඩා ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය 

තකා, ඒ වාෙග්ම කීඩා ක්ෙෂේතෙය් අභිවෘද්ධිය තකා නිෙයෝග 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් වී තිෙබන අවස්ථාවක ෙමම විවාදයට 
සම්බන්ධ  ෙවලා අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය පිළිබඳව මා දරන 
අදහස් කිහිපයකුත් ඉදිරිපත් කරන්නට  ලැබීම ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා. පථමෙයන්ම මම අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාට සුබ පතන්නට 
කැමැතියි. එතුමා අලුත් නිෙයෝග ගණනාවක් පනවලා කීඩා 
ක්ෙෂේතය තුළ යම් ධනාත්මක ෙවනසක් ඇති කරන්නට 
උත්සාහයක් දරන බව අපට ෙප්නවා. ෙකොයිතාක් දුරට එතුමාෙග් 
උත්සාහය සාර්ථක ෙවයිද, ෙනොෙවයිද කියන කාරණය පදනම් 
වන්ෙන් විවිධ පාර්ශ්වයන්වලට ගැතිකම් දක්වන්ෙන් නැතිව, විවිධ 
බල පරාකමයන්වලට යටත් වන්ෙන් නැතිව, හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට කීඩා ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් 
තමන් කළ යුතු යුතුකම් සම්භාරය කියාත්මක කිරීම තුළින්. මම 
විශ්වාස කරනවා ඒ තුළින් අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් යම් 
ධනාත්මක ෙවනසක් ඇති කරන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ නිසා 
මම පථමෙයන්ම අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාට සුබ පතනවා ෙම් නව 
නිෙයෝග හරහා කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ ෙහොඳ ෙවනසක්, රටට යහපත් 
ගුණාත්මක, හරාත්මක, ධනාත්මක ෙවනසක් ඇති කරන්නට 
ෛධර්යය, ශක්තිය ලැෙබ්වා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, නමුත් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
රෙට් කිකට් කීඩා ක්ෙෂේතයට අන්ත ෙසෝචනීය, අන්ත ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වයක් උදා වුණු වකවානුවකයි -ෙම් කථා කරන 
ෙමොෙහොෙත්ත්- අපි අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය නංවාලීමට උත්සාහ 
කරන්ෙන්. අෙප් රෙට් කිකට් ක්ෙෂේතය ජාත්යන්තර කිකට් 
කවුන්සලයට ගිහින් සියයට 4 ෙපොලියට ෙඩොලර් මිලියන 450ක් 
හිඟා කන්නට උත්සාහ කරන යුගයක; ඒ වාෙග්ම ෙලෝක කුසලාස 
කිකට් තරගාවලියට ලබා දුන්න රුපියල් මිලියන 2ක රූපවාහිනී 
යන්ත අතුරුදහන් වුණු යුගයකයි අපි අද ෙම් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් 
නංවාලීම, පුනර්ජීවනය ගැන සාකච්ඡා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි 
පිළිගන්නවා තරගකාරී කීඩා ක්ෙෂේතයට රට ෙයොමු කිරීම, 
තරගකාරී කීඩාවලින් රට ජයගහණය කර වීම වාෙග්ම ගාම 
නිලධාරී වසෙම් සිට ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන්, දිස්තික්ක මට්ටෙමන්, 

පළාත් මට්ටෙමන් ජාතික කීඩා තරගාවලීන් හරහා අෙප් රෙට් 
සියලුම කීඩා ක්ෙෂේතයන් නංවාලීෙම් වගකීම කීඩා අමාත්යාංශය 
සතු බව. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික සංගම් 48කට වැඩි පමාණයක් 
අෙප් රෙට් තිෙබන ෙමොෙහොතක අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය උසස් 
මට්ටමකට ෙගන එන්නට නම් ෙම් කීඩා සංගම් මනා 
පරිපාලනයකට ලක් වන්නට ඕනෑ. ෙම් කීඩා සංගම්වල මනා 
පරිපාලනය තුළින්, ශක්තිමත් කියාදාමයන් තුළින් අෙප්  රෙට් 
සමස්ත කීඩා ක්ෙෂේතෙය් විශාල පගතියක් ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාවක් අපට ලැෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම අපට මතක් ෙවනවා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් අමාත්යාංශය ෙහොබවපු, ඒ වාෙග්ම කිකට් 
ක්ෙෂේතය  ගැන කථා කරනවා නම් ඒ කිකට් ක්ෙෂේතයට ශක්තිය 
ලබා දුන්න, ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ෙක්.බී. 
රත්නායක මැතිතුමා සහ ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා. ෙම් කීඩා 
ක්ෙෂේතය, කිකට් ක්ෙෂේතය නංවාලන්නට අමරණීය වැඩ 
ෙකොටසක් එතුමන්ලා ඉෂ්ට කළ ආකාරය අපට මතක් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කිකට් ක්ෙෂේතය තුළින් අෙප් රට විශාල පගතියක් 
ලබා තිෙබන ෙමොෙහොතක්. ෙම් පගතිය ලබා දීමට ඒ නායකත්වය 
ලබා දුන්ෙන් දිවංගත ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමා පමුඛ 
කණ්ඩායම. එදා කිකට් ක්ෙෂේතෙය් ෙටස්ට් වරම් ලබා ගැනීෙම් 
සටෙන් සිට ෙමම කීඩාවට ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දමන්නට 
ෙයදුණු යුගය මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම කීඩා 
සංගම් ගැන කථා කරන විට කීඩා සංගම් ශක්තිමත් කිරීම වැදගත් 
ෙවනවා.  

වින්සන්ට් ෙපෙර්රා  මැතිතුමා කීඩා ඇමතිව   සිටි කාලෙය් 
කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් වැඩ කටයුතුවලට  ගාමිණි දිසානායක 
මැතිතුමාෙග් ආගමනය  සිදු වනෙකොට, වින්සන්ට් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා තමන්ෙග්  ෙද්ශපාලන  සහකරුවා වූ එතුමාට කිසිම 
පැකිලීමකින්   ෙතොරව කිව්වා, "ඔබතුමා ෙම් වගකීම භාර ගන්නවා 
නම්, වගකීම භාර අර ෙගන  එම තනතුෙර් දීර්ඝ කිරීම්  ලබා 
ගන්න අෙප්ක්ෂා කරනවා නම්,   ඔබතුමාෙග් කාල වකවානුව  තුළ 
අනිවාර්යෙයන්ම එක පැත්තකින් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් පගතියක් 
ෙපන්වන්නට  ඕනෑ;  තවත් පැත්තකින් ඉදිරි මාර්ග සිතියම - ඉදිරි 
සැලැස්ම  ඉදිරිපත් කරන්නට  ඕනෑ"ය කියා.  ඒ කාල  වකවානුව 
තුළ කික ට් කීඩාව නංවාලන්නට, කීඩා සංගම්  ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් 
කරන්නට ඒ වාෙග් ෙහොඳ ශක්තිමත්  වැඩ පිළිෙවළක්  කියාත්මක  
වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  අෙප් රටට කිකට් කීඩාෙව් 
ෙටස් ට් වරම ලබා දීෙම් මහා විප්ලවය,  ඒ මහා  ගමන කියාත්මක 
කරනෙකොට  අෙප් රෙට්  කිකට් කීඩාවට මහා මුදල් සම්භාරයක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමාෙග් නිර්මාණශීලි 
නායකත්වය තුළ, එතුමා දක්ෂ - පක්ෂ හපන්කම් තිෙබන  
ව්යාපාරික ක්ෙෂේතය   සම්බන්ධ කර ෙගන,  ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධ කර ෙගන, දානපති ක්ෙෂේතය සම්බන්ධ කර ෙගන   
අෙප් රටට ෙටසට්්  වරම් ලබා දීෙම්  ගමන  කියාත්මක කළ 
ආකාරය  අපට මතක් ෙවනවා.  ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමා  
විෙශේෂෙයන් ම රාජා මෙහේන්දන් මැතිතුමා සමග අත්වැල් 
බැඳෙගන,   මහාරාජා ව්යාපාරය සහෙයෝගය බද්ධ කර ෙගන, ෙම් 
රටට ෙටස්ට් වරම් ලබා දීෙම් ගමන  කියාත්මක කළ ෙමොෙහොෙත්  
අෙප් රෙට් කිකට් කීඩකයින්ට තඹ ෙදොයිතුවක්වත් වියදම් 
කරන්නට සම්පත් ෙනොතිබුණු ෙමොෙහොතක  එදා කටයුතු  කළ 
ආකාරෙයන්   අද දවෙසේ කිකට්  කීඩාෙව් පගතියට ඒ  පාඩම් 
ඉෙගන ගැනීම  වැදගත් ෙවනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද කීඩා සංගම් දිහා 
බැලුවාම ෙම් කීඩා   සංගම්වලට එක් එක් බලවතුන්,  පුද්ගලයින්  
අරක් ෙගන සිටිනවා.  ඒ අය  සදාකාලිකවම  ෙම් සංගම්වල ඉහළ 
නිලතලවල වැජෙඹන්නට උත්සාහ කරනවා. අද කීඩා  සංගම්  
ක්ෙෂේතය යම් ආකාරයකට හමුදාකරණය ෙවලාය කියා කියන්නට 
පුළුවන්.  අද කීඩා  සංගම්  ක්ෙෂේතය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලාය 
කියා තවත්  අය කියන්නට පුළුවන්.  නමුත්  ෙද්ශපාලනඥයින්  
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සම්බන්ධ කර ගන්න එෙක් කිසිම  වරදක් නැහැයි  කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. හමුදාකරණය වීෙම් කිසිම අඩු පාඩුවකුත්  නැහැ.  
නමුත් ෙම් කරන, කියන හැම ෙදයකින්ම  පතිඵලයක් ලැෙබන්නට 
ඕනෑ. Results-oriented   වන්නට  ඕනෑ.  නිලතල  දරන්ෙන් හමුදා 
ක්ෙෂේතෙය් පුද්ගලයන් වන්නට පුළුවන්;  ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් 
පුද්ගලෙයක් වන්නට පුළුවන්.  දක්ෂතාව, හැකියාව, කැපවීම  මත 
පතිඵල ලබා ෙදනවා නම්, එක පවුලකින්  දහ පහෙළොස් ෙදෙනක්  
ෙම්  සංගම්වල හිටියාට  මට පශ්නයක් නැහැ. අන්න එයයි 
වැදගත්කම කියන එක මා විශ්වාස  කරනවා. Results-oriented 
වන්නට ඕනෑ. පතිඵල ලැෙබන්නට ඕනෑ.  පතිඵලදායි යම් ෙදයක් 
තිෙබනවා නම්, පක්ෂ, විපක්ෂ, ජාති, ආගම්, කුල-මල, එක 
පවුෙල්ද, පවුල් දහයකද, පවුල් විස්සකද කියන එක වලංගු නැහැ. 
කීඩා  ක්ෙෂේතය නංවා ලන්නට  හැකියාව  තිෙබන්නට ඕනෑ. 
හැබැයි පතිඵල   තුළින්. කයිවාරුවලින්  ෙනොෙවයි.  පකාශනවලින් 
ෙනොෙවයි. ෙබරිහන් දීම් තුළින් ෙනොෙවයි. පතිඵලවලින් ඒවා ඔප්පු 
කරන්නට ඕනෑය කියන එක මා  විශ්වාස කරනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි,   කීඩා සංගම් ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ.  
ෙම් කීඩා සංගම්වල පත්වීම් ලබා ෙදනෙකොට හැකියාව මත  පදනම් 
වූ, දක්ෂතා මත පදනම් වූ  කමෙව්දයක් සකස්  කරන්නට ඕනෑ. 
අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා දන්නවා, ඒකට ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කියනවා, “meritocracy or merit-based” කියා. 
සුදුසුකම ෙක්න්ද කර ෙගන  ෙම් පත්වීම්  කියාත්මක කරන්නට  
ඕනෑ. ඒවා  විනිවිදභාවෙයන් යුක්ත වන්නට  ඕනෑ.  එ ෙහම නැතිව  
ෙහංචයියලා  ෙකොට්ඨාස යක් පත්  කර ෙගන, සුවච කීකරු 
ෙගෝලබාලයින් ෙකොට්ඨාසයක් පත් කර ෙගන,  අතෙකොළුවන්,  
අඳබාලයින්,  එෙහයියන්   ෙකොට්ඨාසයක් පත් කර ෙගන  කිසිම 
දවසක අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය  නංවාලන්නට පුළුවන්මක් 
නැහැයි  කියන එකයි මෙග්  විශ්වාසය. එම නිසා ජාතික කීඩා 
සංගමයක  නිලයක් දැරීෙම්දී, ඒ නිල කාලය දීර්ඝ  කර  ගැනීෙම්දී 
ෙම් හැම ෙදයකදීම ෙද්ශපාලන රැකවරණය පැත්තක දමා, ඒ 
පුද්ගලයාෙග් හැකියාව ඉස්මතු ෙවන ක මෙව්දයක්, කෙමෝපායක් 
සකස් කිරීම වැදගත්ය කියන එක  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ෙම් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළින් 
අප විවිධ පුද්ගලයින් ඉදිරිපත් කරනෙකොට හුෙදක් රට නිෙයෝජනය 
කිරීමට සහභාගිත්වෙය් නාමෙයන් ඉදිරිපත් කරනවාද එෙහම 
නැත්නම් පැහැදිලි ඉලක්ක, ජයගාහී ඉලක්ක ලබා ගැනීෙම් 
අරමුණින්, අදිටනින් අප ෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවාද  
කියන එක සිතා බලන්නට  ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් හැම කීඩාවකටම විධිමත් 
සැලැස්මක අවශ්යතාව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කණ්ඩායම් 
 ෙතෝරා ගැනීෙම්දී නිකම් යාළුෙවෝ සතුටු කරන්නට නාම මාත 
පත්වීම් ලබා ෙදනවා ෙවනුවට රටට ෙගෞරවයක් ලබා ෙදන 
ආකාරයට, රටට ජයගහණයක් ලබා ෙදන ආකාරයට, 
දක්ෂතාවලින් පිරිපුන් කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කිරීෙම් කමෙව්දයක් 
අපි සකස් කර ගන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් හැම ෙදයකටම වියදම් 
දරන්ෙන් රජයයි. කීඩකයින්ට  පතිලාභ ලැෙබනවා වාෙග්ම ෙපරළා 
අෙප් රටටත් පතිලාභයක් හිමි විය යුතුයි කියා මම  විශ්වාස 
කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ජාතික මට්ටෙම් ෙව්වා, පළාත් මට්ටෙම් ෙව්වා, 
පාෙද්ශීය මට්ටෙම් ෙව්වා රට නිෙයෝජනය කරන කීඩකයින් 
විනයානුකූලව හැසිෙරන්නට ඕනෑ. ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් හැසිරීම් 
රටාව අද ෙබොෙහෝ ෙදනා ඉලක්ක කර ගන්නා යුගයක 
විෙශේෂෙයන්ම රට නිෙයෝජනය කරන කීඩකයින්, ෙම් රෙට් 
ගරුත්වය රැෙකන ආකාරයට, ඒ වාෙග්ම ආත්ම ගරුත්වයත් 
සුරැෙකන ආකාරයට නිහතමානීව නිස්කලංකව තම හැසිරීම් රටාව 
සහ ගුණාංගයන් ෙලොවට පදර්ශනය කළ යුතු කාලය එළඹිලා 
තිෙබනවාය කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කීඩා ක්ෙෂේත  ෙය් කුමන 
කීඩාවක් වුණත් ෙතෝරා ගැනීෙම් නිර්ණායකයන් පසිද්ධ කරන්න 
ඕනෑ. ෙතෝරා ගැනීම් කල්   ෙව්ලා ඇතුව කරන්න ඕනෑ. අන්තිම 
ෙමොෙහොෙත් රෙට් අනන්යතාව, රෙට් අවශ්යතාව පැත්තක දමා 
යාළු හිතවතුන්,  සුවච කීකරු  ෙගෝලබාලයින් තමන්ෙග් 
හිතවත්කෙම් නාමෙයන් ෙම් ෙතෝරා ගැනීෙම් කියාවලිය සිද්ධ 
වුෙණොත් අෙප්  රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය සදාකාලිකවම පරිහානියට 
පත් ෙවනවා ෙනොඅනුමානයි කියන එක මා විශ්වාස කරනවා. කීඩා 
අමාත්යාංශය, කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික කීඩා 
විද්යායතනය, කීඩා ෛවද්ය ආයතනය, කීඩා පුහුණු වීෙම් 
වැඩසටහන, ජාතික කීඩා සභාව, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ආදී ෙම් 
හැම ක්ෙෂේතයක්ම ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒකාබද්ධව 
කටයුතු කරලා විධිමත්ව සැලසුම් සහගතව ජාත්යන්තර කීඩා 
තරගවලට මුහුණ ෙදන සැලැස්මක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියා  
මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කිකට්වලට පමණක් සීමා 
වුණාට මදි. අෙනකුත් කීඩාවලදීත් කීඩා දින දර්ශනයක්, කීඩා 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ සැලැස්මක්, මාර්ග සිතියමක්, ෙකටි කාලීන මධ්ය 
කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් අනුව අපි කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙම් සැලසුම් හරහා තමයි පුහුණු සංචිත සකස් කරන්නට 
ඕනෑ. පුහුණු සංචිත සකස් කිරීෙම් නිසි කමෙව්දයක් අද  නැහැ. 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කියාත්මක වන්ෙන්  ad  hoc කමයට. අවිධිමත් 
කමයට තමයි ෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක වන්ෙන්. කිකට් 
ක්ෙෂේතය තුළ එය හරියට කියාත්මක වුණත් අෙනකුත් කීඩා සඳහා 
ෙම් පුහුණු සංචිත  හරියාකාරව කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම කීඩා ක ්ෙෂේතයන් තුළ පැහැදිලි ජාතික මාර්ග සිතියමක් අද 
ෙපෙනන්නට නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙබොෙහෝ කීඩා 
සංගම්වලට දිස්තික් නිෙයෝජනත්වයක් නැහැ. ෙබොෙහෝ කීඩා 
සංගම් අගනුවර ෙක්න්ද කර ෙගනයි කියාත්මක වන්ෙන්. වැඩිම 
වුෙණොත් පළාත් මට්ටමට යයි. දිස්තික් මට්ටමට ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමට කීඩා සංගම් ව්යාප්ත කරලා  බිම් මට්ටෙමන් නැඟී එන,  
අෙප් රටට ශක්තිය ලබා ෙදන ඒ පහන් තරුවලට ඒ කීඩා ක්ෙෂේතය 
නමැති ඉණිමෙග් පහළම තලෙය් සිට ඉහළම තලය දක්වා යන්නට 
අවස්ථාව සැකෙසන්නට ඕනෑය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් අවස්ථාෙව් තවත් 
කාරණයක් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. අපි රටක් හැටියට 
හැම කීඩාවකටම සම්බන්ධ වුණත්, අෙප් රටට පගතියක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් කීඩා ක්ෙෂේත හඳුනා ෙගන, ඒ සඳහා විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව 
කිකට් ක්ෙෂේතය ගැන කථා කෙළොත් මා ඔබතුමාට ෙයෝජනා 
කරනවා, රට පුරාම cricket academies පටන් ගැනීෙම් 
වැදගත්කමක් තිෙබන බව. ඒවා ආරම්භ කරන්න ඕනෑ පළාත් 
මට්ටමින් ද දිස්තික් මට්ටමින්ද කියන එක පාෙයෝගිකව සැලසුම් 
කර බලන්නට ඕනෑ. නමුත් කිකට් පුහුණු ආයතන - cricket 
academies - ෙම් රට තුළ කියාත්මක කිරීෙම් වැදගත් අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි 
ෙම් කාරණයට. මා සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණය ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්නයක් ඇහුවාම ඔබතුමා කිව්වා, ෙපොෙරොන්දු 
වූ ආකාරයට ඉතාමත් ඉක්මනින් cricket academy එකක් පටන් 
ගන්නවා කියලා. අද වන විටත් ඒ cricket academy එක පටන් 
අරෙගන නැහැ. මා ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකරලා මෙග් ඒ 
ෙයෝජනාව බාලගිරි ෙදෝෂයට ලක් කරන්ෙන් නැතුව ඉක්මනින්ම 
ඒ cricket academy එක පටන් ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා,- 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට තිෙබන්ෙන් සීමා සහිත කාලයක්. ඒ නිසා මෙග් අදහස් 

ඉදිරිපත් කිරීමට- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා අපි ෙකොළඹත් හදනවා, මහනුවරත් හදනවා, 

හම්බන්ෙතොටත් හදනවා. 

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

ගරු ඇමතිතුමනි, යුද ජයගහණයක් ලබා තිෙබන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් විෙශේෂෙයන්ම සංහිඳියාෙව් නාමෙයන් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් කීඩා ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩසටහන උතුරු 
නැ ෙඟනහිර බල පෙද්ශයටත් කියාත්මක කරන්නට ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා. ඔබතුමා කියනවා, 
හම්බන්ෙතොට කිකට් පුහුණු ආයතනය - cricket academy එක - 
ඉක්මනින්ම පටන් ගන්නවා කියලා. ඔබතුමා ඒක මාස 
ගණනාවකට කලිනුත් කිව්වා. මා විශ්වාස කරනවා ඔබතුමා 
වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම ඒ යුතුකම ඉෂ්ට කරයි කියලා. 
එය ඉටු ෙව්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා කියන්නට ඕනෑ අද කිකට් 
ක්ෙෂේතෙය් මහා බරපතළ මූල්ය අර්බුදයක් තිෙබන බව. මා 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් කළාය 
කියා ඉෙබ්ටම කිකට් ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ඒ අර්බුදය විස ෙඳනවාද 
කියලා. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කිකට් ක්ෙෂේතය තුළ 
තිෙබන ෙම් මහා මූල්ය ඌනතාවට, අර්බුදයට සුලමුල ෙමොකක්ද 
කියන එක ෙහොයන්න කියලා. මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ සඳහා 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම කිකට් ක්ෙෂේතය තුළ අද 
උද්ගත වී තිෙබන මූල්ය අර්බුදයට ෙහේතු වූ කරුණු කාරණා හඳුනා 
ෙගන, කිකට් ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරි ගමන ශක්තිමත් කරන්න කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඊළඟට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නට කැමැතියි, දඹුල්ල කිකට් කීඩාංගණයට. ෙම් වන විට 
එය ඉතාමත්ම අබල දුබල තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්.  

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

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

මන්තීතුමියනි. බාධා කිරීමක් කරන්ෙන්. ඒ නිසා මට කථා කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] අබල දුබල වී තිෙබන දඹුල්ල 
කීඩාංගණය- 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දඹුල්ල කීඩාංගණය පතිසංස්කරණය 

කරන්නට යම් කිසි පියවරක් ගන්නය කියා මා 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම මා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්- [බාධා කිරීම්] මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි - 

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

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ බරපතළ ගැටලු 

රැසක් තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නයට ඉඩ 

ෙදන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය තුළින් 

රුපියල් ලක්ෂ 3,000ක් වැය කර කෑගල්ල පෙද්ශෙය් මීටර් 200ක 
ධාවන පථයක් සහිත කීඩාංගණයක් හදලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] මහා මුදල් කන්දරාවක් නාස්ති කර තිෙබනවා. පිළියන්දල 
පෙද්ශෙය් පිහිනුම් තටාකයක් හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 800ක් වැය 
කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රුපියල් ලක්ෂ 750ක් වැය 
කර ජාතික කීඩා උ ෙළලක් පවත්වන්නට බැරි, සුදුසු පමිතියක් 
ෙනොමැති කීඩාංගණයක් මධ්යම ඉංජිෙන්රු කාර්යාංශෙයන් 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් හදලා, ඊට අමතරව තවත් රුපියල් ලක්ෂ 
300ක් වැය කර තිෙබනවා. ඒ කීඩා අමාත්යාංශෙය් සල්ලි; රෙට් 
සල්ලි.  ඒ වාෙග්ම නාවලපිටිෙය් කීඩාංගණය හදන්න රුපියල් 
ලක්ෂ 600ක් වැය කර තිෙබනවා. ඒ කීඩාංගණයත් පමිතිෙයන් 
ෙතොරයි. තවමත් වතුර පිෙරන කීඩාංගණයක් බවට නාවලපිටිෙය් 
කීඩාංගණය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, කෑගල්ලට 
රුපියල් ලක්ෂ 300ක් නාස්ති කර තිෙබනවා. පිළියන්දලට රුපියල් 
ලක්ෂ 800ක් නාස්ති කර තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුවට රුපියල් 
ලක්ෂ 750ක් සහ තවත් ලක්ෂ 300ක් නාස්ති කර තිෙබනවා. 
නාවලපිටියට රුපියල් ලක්ෂ 600ක් නාස්ති කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග් මුදල් කන්දරාවක් නාස්ති කෙළේ ඇයි? යම් කිසි කටයුත්තක් 
කියාත්මක වනවා නම් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් නිසි 
පමිතියකට ඒක කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අහන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම කීඩා ක්ෙෂේතය 
තුළ මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳව-  
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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) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා- 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම තවම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට කියන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් රීති පශ්නයට ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙමොන වගන්තිය යටෙත්ද රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි,- 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙමතුමා අහන්ෙන් රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, තාත්තා ජනාධිපති හැටියට හිටපු කාල ෙය් 

ඔබතුමා රාජකීය විද්යාලෙය් Under 15 team එකට ෙහොෙරන් නම 

දා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න. ඔබතුමාට ඒකට සුදුසුකම් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා ඒ selection එෙක් හිටිෙය් නැහැ. ඔබතුමා  
තාත්තාෙග් ජනාධිපතිකම පාවිච්චි කරලා cricket team එකට නම 
දා ගත්ෙත් නැද්ද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමතුමාට ෙපොට වැරදිලා. 

මම Royal College එෙක් under 15 ගැහුෙව් නැහැ. එතුමාට 
ෙපොට වැරදිලා. මම Under 15 ගහන්න ඒ කාල වකවානුෙව් 
Royal College එෙක් හිටිෙය් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
අසත්යයක් කිව්වාට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. කීඩා ක්ෙෂේතෙය් මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳව 
නව තාක්ෂණික දැනුම ලබා ෙදන්නට, විද්යාත්මක දැනුම ලබා 
ෙදන්නට අලුත් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම පාසල් කීඩා ක්ෙෂේතයත්, ජාතික කීඩා 
ක්ෙෂේතයත් බද්ධ කිරීම සඳහා යම් වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මන්තීතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට වැඩි පුර විනාඩි පහක් 

තිෙබනවා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ කාලයත් අවසානයි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්න විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. 

Hon.  Eran Wickramaratne, can I have three minutes from 
your time? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Yes. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමාෙග් කාලෙයන් මට විනාඩි 

තුනක් ලැෙබනවා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් ඔබතුමාට 

විනාඩි පහක කාලයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කමක් නැහැ. එතුමා තව ෙදනවා. භය  ෙවන්න එපා. එතුමා 

අවසර දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම අවසාන 
වශෙයන් ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නට කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 
අද මූල්ය අර්බුදයකට ලක් වී තිෙබන ෙමොෙහොතක ෙම් රෙට් 
පවීණයින්, ෙම් රෙට් කිකට් විෙශේෂඥයන් විවිධ නිර්ෙද්ශ, විවිධ 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරද්දී කිකට් ආයතනය ෙකෝටි එකහමාරක් 
වියදම් කරලා "ෙලෝගාට් වාර්තාව" නමින් වාර්තාවක් සකස් 
කරන්නට ෙයදුණා. ෙම් රෙට් පවීණයින් වසර ගණනාවක් 
මුළුල්ෙල් ඒ ලබා දුන්නු උපෙදස් තකන්ෙන් නැතුව ෙකෝටි 
එකහමාරක් නාස්ති කරලා ෙලෝගාට් වාර්තාවක් සකස් කෙළේ ඇයි 
කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කීඩාව 
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම ගැන -ෙද්ශපාලනය ඉවත් කිරීම 
ගැන-කථා කරනවා. ෙම් රටට මහා විශාල ෙගෞරවයක් ලබා දුන්නු 
අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ඉන්නවා. එතුමාෙග් දායකත්වය, 
එතුමාෙග් ෙසේවය ෙම් කිකට් කීඩාව නංවාලන්නට ඔබතුමා ලබා 
ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා මම අහන්න කැමැතියි. එතුමා 
ගන්න ඔබතුමාට ෙකොන්දක් නැහැ.  

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

ඔබතුමාට බලපෑම් තිෙබනවා ගන්න එපා කියලා.  අර්ජුන රණතුංග 
මැතිතුමා රාජ්ය පාර්ශ්වෙය් හිටියා නම් අද එතුමාෙග් උපෙදස්, 
එතුමාෙග් අදහස් උදහස් ලබා ගන්නවා. නමුත් අද එතුමා විරුද්ධ 
ෙද්ශපාලන ගමනක් යන නිසා අෙප් රටට කීර්තියක් ෙගනාපු, අෙප් 
රටට ෙගෞරවයක් ෙගනාපු එතුමාෙග් උපෙදස් ගන්න බැහැ.  

 
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) 
ගරු ඇමතිතුමාට එතුමාෙග් point of Order එක ඉදිරිපත් 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙකෝටි එකහමාරක් වියදම් කරලා පිට රට ඉන්න හරූන් 

ෙලෝගාට් ලවා නිකම් පුස් වාර්තාවක් හදා ගත්තා. ඒවා නතර 
කරන්න ෙම් අයට ෙකොන්දක් නැද්ද? ෙමොන විහිළුවක්ද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ඉදිරිපත් 

කරන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කරලා කිව්වා, 

ඇමතිවරයාට ෙකොන්දක් නැහැ කියලා. මම ඔබතුමාෙගන් 
අහනවා, ඔබතුමා මට ෙකොන්දක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා 
දන්නවාද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නම සඳහන් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ කරුණ හැන්සාඩ් 

වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලසට මා කියා සිටිනවා.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන් මම 

ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර  point of Order 
හඳුනා ෙගන ඒවාට ඉඩ ෙදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා 
වාෙග් ෙම් රටට ෙගෞරවයක් ෙගනාපු, ෙම් රටට කීර්තියක් ෙගනාපු 
පුද්ගලයින් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට ඒවාට සවන් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද එතුමා විරුද්ධ 
පාර්ශ්වයක සිටින හින්දා. නමුත් පිටු 16ක විතර වාර්තාවක් සඳහා 
හරූන් ෙලෝගාට්ට ෙකෝටි එකහමාරක් වියදම් කරන්න ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනයට පුළුවන්.  [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමා මෙග් කථාවට ෙකොතරම් බාධා කළත්,  එතුමා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන නිෙයෝග හරහා ෙම් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය 
නංවාලන්නට එතුමාට හැකියාව, දක්ෂතාව හා උනන්දුව ඇති 
ෙව්වා කියා මම පාර්ථනා කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය නංවාලන්නට 
ෙකොන්ද ෙකළින් තබා ෙගන, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව, 
බලපෑම්වලින් ෙතොරව එතුමා ගන්නා වූ සියලුම කියාදාමයන්ට 
පක්ෂ, විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අෙප් සහෙයෝගයත් ලබා 
ෙදනවාය කියමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු සරත් වීරෙසේකර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා.4.16] 

 

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජාතික කීඩා සංගම් නිෙයෝග 

සංෙශෝධනය වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී කීඩා අමාත්යතුමා විසින් ඉතා 
සුවිෙශේෂී වූ වැදගත් නිෙයෝග රාශියක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. 
කීඩාවට වාෙග්ම කීඩාෙව් පරිපාලනයටත් වසර 40ක පමණ 
කාලයක් තිස්ෙසේ සම්බන්ධ වූ ෙකනකු හැටියට එම නි ෙයෝග 
සම්බන්ධෙයන් මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් වචන ස්වල්පයක් 
කථා කරන්නට ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ වාෙග්ම අම්පාර 
දිස්තික්කය නි ෙයෝජනය කරන ඔබතුමිය මූලාසනෙය් සිටින 
අවස්ථාෙව්දී මට කථා කරන්න ලැබීම ගැනත් මා ඉතා සතුටු 
වනවා.  

1948 දී නිදහස ලබා වසර 18ක් යන තුරු ෙම් කීඩාව 
පැවැතිෙය් ජනසතු ෙසේවා අමාත්යාංශය යටෙත්යි. ඉන් පසු කීඩා 
විෂයය ෙවනම අමාත්යාංශයක් බවට පත් වුෙණ් 1966 දීයි. ඊට 
පස්ෙසේ විවිධ කීඩා අමාත්යවරු සිටියා; නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 
සිටියා. විවිධ හැලහැප්පීම් තුළින් ෙසමින් ෙසමින් ඉදිරියට පැමිණි 
අෙප් ෙම් කීඩාවට දූවිලි ගසා දමා නැවත වරක් ඍජුව නැඟී 
සිටින්නට පුළුවන් වුෙණ්, මහින්ද චින්තනය තුළින්, මහින්ද 
චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුළින් හා ඒ පතිපත්තිය තුළින් කීඩාවට ෙදනු 
ලැබූ සුවිෙශේෂී ස්ථානය නිසායි.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඇත්ත වශෙයන්ම විවිධ 
කීඩා අමාත්යවරු සිටියා. එතුමන්ලා තමන්ට හැකි ශක්ති 
පමාණෙයන් කීඩාව දියුණු කරන්නට පටන් ගත්තා. ෙමහිදී බන්දුල 
බස්නායක හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා -අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජික 
ෙනොවන- ගැන සුවිෙශේෂී වූ සඳහනක් කරන්න මා කැමැතියි. 
ෙමොකද, එතුමාෙග් පුතයා වන තාරානාත් බස්නායක මන්තීතුමා අද 
ෙම් සභා ගැෙබ් සිටින නිසා. බන්දුල බස්නායක මැතිතුමා අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් සාමාජික ෙනොවන කීඩා අමාත්යවරයා හැටියට 
කටයුතු කළා. එතුමා හිටපු ශාරීරික අභ්යාස උපෙද්ශකවරෙයක්. 
1975 දී දශ පයාම ශූරයකු බවට එතුමා පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ජාතික ෙහොකී කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියටත්, අත් පන්දු 
කණ්ඩායෙම් පුහුණුකරු හැටියටත් එතුමා කටයුතු කළා. කීඩාව 
පිළිබඳව විප්ලවයක් ඇති වන ෙම් යුගෙය් වර්තමාන කීඩා 
අමාත්යවරයා විසින් ඉතාම වැදගත් නිෙයෝග ෙගන එනු ලබන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එවන් කීඩා අමාත්යවරයකු ගැනත් සඳහන් කිරීම 
උචිතයි කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, එතුමාෙග් පුතයාත් අද ෙම් සභා 
ගැෙබ් සිටින නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 1948 වසර අෙප් කීඩාව 
පිළිබඳව ස්වර්ණමය වසරක් හැටියට තමයි අපි හිතන්ෙන්. 
ෙමොකද, 1948 ඔලිම්පික් තරගාවලිෙය්දී මීටර් 400 කඩුලු 
පැනීෙමන් ඩන්කන් වයිට් රිදී පදක්කමක් දිනා ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ 
2000 වසෙර් ඔලිම්පික් තරගාවලිෙය්දී සුසන්තිකා ජයසිංහ තවත් 
රිදී පදක්කමක් දිනා ෙගන ජාතියට විශාල අභිමානයක්, 
ෙගෞරවයක් ෙගන දුන්නු බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම කිකට් 
කීඩාෙවන් අපි ෙලෝක ශූරයන් බවට පත් වුණා; වසර ගණනාවක් 
අනු ශූරයන් හැටියටත් පත් වුණා. ජාත්යන්තර කිකට් තරගවලින් 
අප විශාල ජයගහණයන් ලැබුවා වාෙග්ම අන්ත පරාජයනුත් අපට 
ලැබී තිෙබනවා. කීඩා ක්ෙෂේතෙය් සියලුම හැලහැප්පීම්, 
ජයගහණයන් හා පරාජයන් හමුෙව් කීඩාව ඉතා පැහැදිලි 
ඉලක්කයක් කරා ෙගන යෑම සඳහා, ඇත්ත වශෙයන්ම කීඩාෙව් 
උන්නතිය සඳහා වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා විසින් ෙගන එන ලද 
ෙම් නි ෙයෝග ඉතාම සුවිෙශේෂී වූ නිෙයෝග හැටියටයි මා දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කීඩා සංවර්ධනය යනු 
අනාගත සමාජ පැවැත්ම සඳහා අත්යවශ්ය වූ ආෙයෝජනයක් බව 
කියමින් කීඩා ක්ෙෂේතයට සුවිෙශේෂී ශක්තියක් ෙදන්න තමයි 
මහින්ද චින්තනය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ සඳහා 
සැලැස්ම සකස් කර කියාත්මක කරලා    රෙට් කීඩාව දියුණු කරන්න 
දිවා රෑ මහන්සි වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  මෙග් සුවිෙශේෂී වූ ස්තුතිය පුද කරනවා, කීඩාවට 
සම්බන්ධ ෙකෙනක් හැටියට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම නි ෙයෝගවල මා දකින 
එකම එක විෙශේෂත්වයක් වන්ෙන් පාසල් දරුවන් කීඩාව සඳහා 
උනන්දු කර වීමට ගනු ලබන වෑයමයි. 

ඇත්ත වශෙයන්ම අද ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝගවල තිෙබනවා, 
"සෑම ජාතික සංගමයකම විධායක කමිටුව සඳහා අදාළ පාසල් 
සංගම්වලින් අවම වශෙයන් නිෙයෝජිතයන් ෙදෙදෙනකුවත් සිටිය 
යුතු බවට එම ජාතික සංගමෙය් ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධානයක් ඇති 
බවට සහතික විය යුතු ය." කියලා. ඒ සම්බන්ධතා වැඩි කර 
ගැනීෙම් අරමුණින් සියලු පාසල් සංගම් විසින් අදාළ කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් වූ ජාතික සංගමෙය් රීති සහ නිෙයෝගවලට 
අනුකූලව කියා කළ යුතු බවත් ෙම් නිෙයෝගවල සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ජාතික කීඩා සංගම් 52ක් පමණ අෙප් රෙට් තිෙබනවා. 
විධායක කමිටුවලට පාසල් සංගම්වල නිෙයෝජිතයින් පැමිණිලා,  
ඔවුන් හරහා ඒ පාසලට අදාළ කීඩාව හඳුන්වා දුන්නාම අපට 
පුළුවන් ෙවනවා, දරුවන් තුළ  කීඩාව පිළිබඳ  විෙශේෂ උනන්දුවක් 
ඇති කරවන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද විභාග ෙක්න්ද කරෙගන 
තමයි අධ්යාපන කමය සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉතා 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. විභාග ෙක්න්ද කර ගත්ත අධ්යාපන 
කමයක් සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අද සමාජය තරගකාරි බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන නිසායි. ෙදමව්පියන් ළමයින්  කීඩාවට ෙහෝ ෙවනත් 
බාහිර කියාකාරකම්වලට ෙයොදවන්ෙන් නැතිව, අතිෙර්ක 
පන්තිවලට - tuition classesවලට- හැම තිස්ෙසේම ෙගන යන නිසා 
ළමයින්ට ඔවුන්ෙග් ළමා කාලය හරියට ෙගවා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ශාරීරික, මානසික දුබලතා ඇති, පිරිහුණු, අලස, සමාජ 
සම්බන්ධතා නැති ෙපොත් ගුල්ලන් වැනි නිදාශීලී ජනතාවක් තමයි 
කීඩාව   පාසලට ෙගන ගිෙය් නැත්නම් බිහි ෙවන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය 
ෙහොඳින් වටහා ෙගන අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
අමාත්යතුමා පාසල් දරුවන් කීඩා  සඳහා උනන්දු කරවීමට ගන්නා 
වෑයම පශංසනීයයි කියලා තමයි මා කියන්ෙන්.  

ඊෙය්-ෙපෙර්දා තරුණයන් පිරිසක් වැවක ඔරු පදින්න 
ගිහිල්ලා දිෙය් ගිෙලද්දී ඔවුන් ෙබ්රා ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැතිව, ඒ අවස්ථාව වීඩිෙයෝ කරපු තරුණෙයකු අපි දැක්කා. 
සමාජ සම්බන්ධතා නැති, සංෙව්දී හදවතක් නැති ඒ විධිෙය්  අය 
බිහි වන්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම කීඩා කිරීෙමන් ලද අත් දැකීම් 
නැති නිසායි. සමාජ සම්බන්ධතා නැති, කියාකාරකම්වලට 
සම්බන්ධ නැති පුද්ගලයන් තමයි ඒ වාෙග් කටයුතු කරන්ෙන්.   

අද කීඩා ක්ෙෂේතෙය් විශාල ෙපරළියක් ඇති ෙවන්න ෙම් 
නිෙයෝග  උපකාර ෙවනවා. ඒ නිෙයෝගවලට අප එකඟ ෙවන්ෙන්  
ඒ නිසායි. ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
කිව්වා වාෙග් අද පාථමික අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ෙගන්   
සියයට 5ක් පමණක් කීඩාවට ෙයොමු වන බවටයි ගණනය කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත් ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඒක සියයට 79ක් වනවා. 
ඒෙකන්ම අපට ෙත්ෙරනවා, අප ෙමොන තරම් අවම මට්ටමින් ද 
අෙප් දරුවන් කීඩාවට ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  ෙම්වාට 
අදාළ ලස්සන කවියක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි.  

 
"දැන ඉෙගන ගත්තම - තමයි ෙකෙනකුෙග් වත්කම 
ගුණ නුවණ දැක්කම - ඔබට සලකයි රෙට් ඔක්ෙකොම" 

ඒ කියන්ෙන් දැන ඉෙගන ගත්තාම උගත්කම තමයි අෙප් 
වත්කම. යානවාහන, වතුපිටි ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ උගත්කමට 
පමණක් කවුරුවත් සලකන්ෙන් නැහැ. ඒ චරිතයට ගුණ නුවණත් 
සමඟ ෙහොඳ ගුණාංගත් එකතු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ චරිතයට ෙහොඳ 
ගුණාංග එකතු ෙවන එක කමයක් තමයි, කීඩාව. කීඩාව තුළින් අප 
ෙනොදැනුවත්වම දරුවන්ෙග් චරිතයට ෙහොඳ ගුණාංග එකතු 
ෙවනවා. ඕනෑම කීඩාවක් කරන්ෙන් යම් කිසි සීමාවක් තුළ සිටයි. 
ඒ සීමාව තුළ කියා කරන දරුවාෙග් චරිතෙය් අනිවාර්යෙයන්ම 
හික්මීමක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඕනෑම කීඩාවකට 
විනිශ්චයකාරවරු ඉන්නවා. විනිශ්චයකරුවාෙග් අණට කීකරු 
වුණු දරුවා පන්තිෙය් දී ගුරුවරයාට කීකරු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙගදර දී ෙදමව්පියන්ට කීකරු ෙවනවා. ඕනෑම කීඩාවක නීති රීති 
තිෙබනවා. ඒ නීති රීතිවලට ගරු කරන දරුවා සමාජයට ගියාම 
සමාජෙය් තිෙබන නීති රීතිවලටත් ගරු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
උනන්දුව, අධිෂ්ඨානය ඇති ෙවනවා. වීර්යය ඇති ෙවනවා. ජය 
පරාජය එක ෙසේ බාර ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇති ෙවනවා. ජය 
ගන්න ෙකොට පීති ෙඝෝෂා කරනවා. පරාජය ෙවනුවට අඬනවා. 
නමුත්  ඒෙකන් සැෙලන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙනොසැෙලන ගතිය ඇති 
වුෙණොත් තමයි ජීවිතයට මුහුණ ෙදන්න හැකි වන්ෙන්. තමාෙග් 
ජීවිතෙය් ෙමොකක් හරි අඩු පාඩුවක් වුණු හැටිෙය් - විභාගයක් fail 
වුණත්- දිවි නසා ගන්න පවා තරුණ තරුණියන් අද ෙබො ෙහෝ විට 
ෙයොමු වන්ෙන්  ඔවුන් කීඩාවට ෙයොමු ෙනොවුණු නිසායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියක කාලයක් තමයි ඔබතුමාට 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
ඒ නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම  ෙම් කාර්යය ගැන අප ෙගොඩක් 

සතුටු වනවා.  

අමාත්ය මණ්ඩල නිර්ෙද්ශයක් මඟින්, ආබාධිත ෙනොවන සියලු 
පාසල් සිසුන්ට 2013 සිට කීඩාව අනිවාර්යය කර තිෙබනවා. 
වෘත්තීය ආයතනවල, උසස් අධ්යාපන ආයතනවල දරුවන්ට කීඩා 
පහසුකම් ලබා දී තිෙබනවා. පහ ෙශේණිෙයන් පසු හය ෙශේණිෙය් 
සියලු දරුවන් ෛවද්ය පරීක්ෂණයකට ලක් කර ඔවුන්ෙග් ශාරීරික 
ෙයෝග්යතා අනුව ඔවුන් සුදුසු කීඩාවකට ෙයොමු කරන්න කටයුතු 
කර තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාල පෙව්ශෙය්දී, ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
කීඩකයන්ට විෙශේෂ අවස්ථා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර 
මට්ටෙම් කීඩකයන් සඳහා විශ්වවිද්යාලවල අධ්යයන කාලයත් 
වසරකින් දීර්ඝ කර තිෙබනවා. ෙම් අතින් බලන ෙකොට, "මහින්ද 
චින්තන" අනුව කීඩාව පාසල තුළට ෙගන ෙගොස්, දරුවන් ඊට 
උනන්දු ෙකොට, උසස ් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා කීඩා 
ෙකෞශල්යයද උපෙයෝගි කරගනිමින්, දිවයිෙන් සෑම තැනම 
කීඩාවට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් සපයමින්, කරන්නන් වාෙල් 
ෙනොව නියම තාක්ෂණයට අනුව, විද්යානුකූලව විෙශේෂඥ ෛවද්ය 
කණ්ඩායමකෙග් නිරීක්ෂණය යටෙත් කීඩා කරන්න අවස්ථාව 
සලසමින්, සමාජයට හිතකාමි, ආර්ථික සංවර්ධනයට උර ෙදන 
නිෙරෝගි සමාජයක් ඉදිරිෙය්දී දායාද කිරීම කියන උතුම් අරමුණ 
ඉෂ්ට කරගන්න ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග ඇත්ත 
වශෙයන් ඉවහල් ෙවනවා. ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කළ ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමාට මෙග් පණාමය නැවත වරක් පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය ෙමයින් සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි.    

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු ෆීලික්ස් 

ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 4.27] 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா - ச க ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කීඩා අමාත්යාංශය පිළිබඳ 

කථා කරද්දී සඳහන් ෙනොවූ කරුණු කිහිපයක් ගැන කථා 
කරන්නයි මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව. විෙශේෂෙයන්, 
Paralympicsවලට යන ආබාධිතයන් ගැන කථා කරන්නයි මෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව. අපි විෙශේෂෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා ෙබොෙහොම ජවයකින් යුතුව ෙමෙසේ 
සංෙශෝධන රැසක් ෙගනැල්ලා කීඩාවට විෙශේෂත්වයක් ලබා දීමට 
අද කටයුතු කරනවා. මා ඒ සංෙශෝධන එකක් ගැනවත් කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම බැලුවා 2012 ජාතික 
තරුණ පතිපත්තිය. බංග්ලාෙද්ශය 'තරුණයා' වශෙයන් 
හඳුන්වන්ෙන් අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර අයයි. බෲනායිවල එම වයස් 
මට්ටම අවුරුදු 15-40යි. ඉන්දියාෙව් අවුරුදු 13-35; මලයාසියාෙව් 
අවුරුදු 15-40; මාලදිවයිෙන් අවුරුදු 18-35; පාකිස්තානෙය් අවුරුදු 

15-29; සිංගප්පූරුෙව් අවුරුදු 15-35. ලංකාෙව් අවුරුදු 15ත්-29ත් 
අතර අය තමයි 'තරුණයා' කියලා හඳුන්වන්ෙන්. පාකිස්තානය 
සහ ලංකාව කියන රටවල් ෙදකම  එක මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ආබාධිත තැනැත්තන් 
සඳහා පැවැත්ෙවන කීඩා උෙළලවලදී අපට විශාල ජයගහණ 
රැසක් ලැබී තිෙබන බව මා කියන්න ඕනෑ. අද ඔලිම්පික් 
තරගාවලිය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම Paralympics තිෙබනවා. බිහිරි 
අය ෙවනුෙවන් Deaflympics කියලා තරගාවලියක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, විෙශේෂ ඔලිම්පික් කීඩා උෙළලක් තිෙබනවා, "Special 
Olympics" කියලා. ඒ, මානසික ආබාධවලට ලක් වූ අයට. 
Paralympics කීඩා උෙළලට පසු ගිය වර්ෂෙය් අෙප් රෙටන් 
කීඩකයන් 7ෙදෙනක් සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. සංඛ්යාත්මකව 
බලද්දී අෙප් රට ෙලෝකෙය් 15වැනි ෙහෝ 16වැනි තැනට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා අපට උදවු 
කරන්න කියලා. අෙප් සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් තිෙබන 
ජාලයත් එක්ක එකතු ෙවලා ඔබතුමාට පුළුවන් ෙවනවා ඒ 
ආබාධිත අය  උසස් තත්ත්වයකට ෙගන එන්න. ෙමොකද, ඒ අය 
මානසික අතින් ෙබොෙහොම වැටිලා ඉන්ෙන්. එදා යුද්ධයට ගිය 
ෙහොඳ ජවයක් තිබුණු අය අද ආබාධිත ෙවලා. ඒ ආබාධිත අය 
ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද අපට කරන්න පුළුවන්? ඒ අය කීඩාවට 
ෙයොමු කළාම ඒ අයෙග් මානසික අෙහේනිය නැති කරලා 
සමාජයටත් ෙසේවාවක් කරන තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් 
කියන කාරණය මා කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද උතුෙර් කීඩා පිටි හදන්න 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ෙලොකුම බාධාව තමයි උතුෙර් 
සමහර තැන්වල -අක්කර 5, 6 වාෙග් භූමි පමාණවල- තවමත් බිම් 
ෙබෝම්බ තිබීම. වියට්නාමෙය් යුද්ධය අවසන් ෙවලාත් අද වන කල් 
මුළුමනින් බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරගන්න බැරිව තිෙබනවා. අප ෙම් 
කරුණු කාරණා   ටිකත් මතක් කරන්න ඕනෑ.      

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට තවත් කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලද්දීත් අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙහොඳ කීඩකෙයක් ෙන්. සමහර විට කහ කාඩ් 
ෙපන්නනවා; රතු කාඩ් ෙපන්නනවා; ෙනොෙයකුත් කාඩ් 
ෙපන්නනවා; දඬුවම් පහරවල් එල්ල කරනවා. ෙකොතරම් උත්සාහ 
කළත් එතුමා ෙද්ශපාලන කීඩා පිටිෙයන් ඉවත් කරන්න අද වන 
කල් බැරිව තිෙබනවා. එෙසේ වීම නිසා අද රට ෙලොකු ජයගහණයක් 
ලබා තිෙබනවා. එතුමා අපට පකාශ  කෙළේ හැම දරුවකුම කීඩාවට 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඊට ෙපර සෑම දරුවකුෙග්ම ශරීර 
ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න,  පරීක්ෂා කරලා ශරීර ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය අනුව ළමයින් කීඩාවට ෙයොමු කරන්න කියලා තමයි 
එතුමා කිව්ෙව්. එතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා කැබිනට් එෙක්දීත් ඒ ගැන 
කථා කළා.  ෙමොකද, පසු ගිය දා පාසල් ශිෂ්යාවක්  මැරතන් ධාවන 
තරගයකදී මරු මුවට පත් වුණා. ෙම් විධියට  පාසල් දරුවන් 
ෙදෙදෙනක් විතර දැනට මිය ෙගොස ් තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් තත්ත්වය ගැන විෙශේෂෙයන්ම හිතලා, අද ෙම් 
කීඩාව නව මාවතකට ෙගන එන්නට  උත්සාහ කරනවා.  

අපි දන්නවා, ශක්තිමත් ශරීරයක් තුළ තමයි ශක්තිමත් මනසක් 
ඇති වන්ෙන් කියලා. ජය පරාජය ෙදකම පිළිගන්නට පුළුවන් 
වන්ෙන් කීඩාව තුළිනුයි. සමහර අවස්ථාවල යම් ෙදයකින් 
පරාජයට පත් වුණාම, විෙශේෂෙයන්ම විභාගවලින් අසමත් වුණාම 
ළමයින් වස ෙබොනවා. ඇයි? ඒ අයට පරාජය දරා ගන්නට බැහැ. 
තව සැරයක් විභාගයට ෙපනී සිටින්න පුළුවන් ෙන්ද කියලා හිතා 
ගන්න තරම්වත් මානසික තත්ත්වයක් ඒ අයට නැහැ. අද ෙම් 
ළමයින් ටියුෂන් ගිහිල්ලා, ගිහිල්ලා, අවසානෙය් දී සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අවසානෙය් දී ඒ ළමයින් අද විශාල 
වශෙයන් ශාරීරික දුබලතාවන්ට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම දියවැඩියා ෙරෝගීන් බවට පත් වීම නිසා.  ඉන්දියාෙව් 
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විතරක් දියවැඩියා ෙරෝගීන් ලක්ෂ 400ක් සිටිනවා. අෙප් රටත් 
විශාල වශෙයන් ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ  අවශ්ය 
ශාරීරික ව්යායාම ෙනොලැබීම නිසාය කියන එක පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා තමයි දැන් ගම්පහ දිස්තික්කය තුළත් 
walking tracks හදන්න ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා අද 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. එතුමා ෙම් walking tracks හදලා 
මිනිසුන්ට ව්යායාම කරන්න ඉඩ සලස්වා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
මිනිසුන්ට ව්යායාම කරන්න තැනක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක අවශ්ය 
ෙදයක්. අපි එද්දී දකිනවා, දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවටත් 
walking tracks   හදලා තිෙබනවා.  ඇත්ත වශෙයන්ම අනාගතය 
පිළිබඳව හිතලා, ජනතාවෙග්  ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ඇති 
කර තිෙබන දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළවල් ෙලසයි අපි ෙම්වා 
දකින්ෙන්.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, කීඩාව නිසා අෙප් ආර්ථිකයටත් ෙලොකු 
වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්.  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අල්ලපු රට වන 
ඉන්දියාව තුළ කිකට් උමතුවක් තිෙබනවා. ඒ රෙට් කිකට් 
උමතුවක් තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ රෙට් විශාල පිරිසක් ඒ 
සඳහා කැප ෙවලා සිටිනවා. ඒෙගොල්ලන් කිකට් කීඩාව හරහා 
ෙලෝකෙය් සෑම තැනම සංචාරය කරනවා. ඉතින් ෙම් කීඩා පිටි 
දියුණු කරද්දී ෙම් කීඩා පිටි දියුණු කරන්න මුදල්  වියදම් කරන එක 
වැරැදියි කියලා කවුරු අර්ථ කථනය කළත්, ෙහොඳින් කීඩා පිටි 
දියුණු කිරීම තුළින්  ෙමොකක්ද සිදුවන්ෙන්? අෙප් කීඩා පිටි ෙහොඳින් 
දියුණු කළාම  ඒ කීඩාවල ෙයෙදන්නට ෙවනත් රටවල අයටත් 
අෙප් රටට එන්න පුළුවන්.  අපි මැෙල්සියාව ගැන කල්පනා කරද්දී;  
ඊළඟට අෙනකුත් රටවල් ගැන කල්පනා කරද්දී,   විෙද්ශිකයන්ට 
තවමත් අෙප් රෙට් ෙහෝටල්වල සහනදායක මිලකට නවාතැන් 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  එෙහම නවාතැන් ගන්න 
පුළුවන් දර්ශනීය ස්ථාන ෙමහි තිෙබනවා. ඒ නිසා සංචාරක 
ව්යාපාරය සඳහාත් ෙම් ආෙයෝජනය අපට උදවු කර ගන්නට 
පුළුවන්.  

ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා ඇති අර, ඔස්කා පිස්ෙටෝරියස් කියන 
ආබාධිත කීඩකයා ගැන; Paralympics සඳහා තරග කරපු කීඩකයා 
ගැන. අන්තිෙම් දී ඔහු කිව්වා මට අෙනක් කීඩකයන්  එක්කත් 
තරග කරන්න ෙදන්න කියලා. අෙනක් අය එක්කත් ඔහු තරග 
කළා. නමුත් අවාසනාවන්ත විධියට වැලන්ටයින් දිනෙය් දී 
එතුමාෙග් ෙපම්වතිය ඔහුට surprise එකක් ෙදන්න ඇවිල්ලා, ෙවඩි 
වැදිලා මියගියා.  ඒකත් ඉතිහාසෙය් සඳහන් වන කාරණයක්. 
ෙකෙසේ ෙවතත් අද ෙම් සංචාරක ව්යාපාරය හරහා කරන කීඩා ගැන 
බැලුෙවොත්, surfing  තිෙබනවා; ජල කීඩා තිෙබනවා; swimming 
තිෙබනවා.  ඒවාත් දියුණු කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ආබාධිත 
පුද්ගලයන් ගැන බලන්න ඕනෑ. ආබාධිත පුද්ගලයන්ට තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ආබාධිත අයට අවශ්ය කීඩා උපකරණ 
මිලදී ගන්න, තවත් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් මිලදී ගන්න තිෙබන 
ආර්ථික පශ්න. ඉතින් ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්, ෙම් කිකට් තරග 
නැරඹීම  සඳහා නිකුත් කරන ටිකට්වලින් එක ටිකට් එකකින් 
රුපියල් 10ක්, 20ක් වැනි මුදලක් ෙම් අය සඳහා ෙවන් කර ෙදන්න. 
එවැනි මුදලක්  ෙවන් කර දුන්ෙනොත්  ෙම් අය සඳහා මට එයින් 
ෙලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා මා හිතනවා.  මට ඒක 
ෙහොඳින්ම ඒත්තු යන්ෙන් ෙම් නිසායි. පසු ගිය වර අපි සංවර්ධන 
ෙලොතරැයිෙයන් සියයට 8.5ක් ලබා ෙගන ආබාධිත අය සඳහා 
ෙගවල් 1,200ක් හදලා දීලා තිෙබනවා. ඉතින් ඔය ටිකට් එකකින් 
රුපියල් 25ක් ෙදනවා කියලා කියන්ෙන් සිගරැට් එකක් ගන්න 
සල්ලි ෙන්; විෙනෝද වන සල්ලි ෙන්.  ඒ නිසා කීඩා අමාත්යාංශයත් 
එක්ක කථා කරලා අපට යම් මුදලක් ඒ අය ෙවනුෙවන් අරෙගන 
ෙදන්න.  ෙම් ආබාධිත අය සඳහා කීඩා උපකරණ ටිකක් මිලදී 
ගන්න, ඒ අයව ශක්තිමත් කරවන්න, ඒ අයෙග් මානසික තත්ත්වය 
සම තැනකට ෙගෙනන්න අපට උදවු කරන්න කියලා තමයි මෙග් 
ඉල්ලීම තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරයි කියලා මා හිතනවා.  

ඊළඟට අෙප් ආබාධිත රණවිරුවන් ගැනත් කියන්නට ඕනෑ.  
යුද හමුදාෙව් ආබාධිත රණවිරුවන් විශාල පිරිසක් සිටිනවා. ඒ 
වාෙග්ම සිවිල් ආබාධිත අයත් සිටිනවා. ඒ අයෙග් මානසික 
අතෘප්තිය නැති කර ගන්නට ඒ අය කියනවා අපට උදවු කරන්න 
කියලා. Paralympics  ඉස්ෙසල්ලාම පටන් ගත්ෙත් ෙරෝද පුටු 
තරගයකින්. දැන් එහි කීඩා රැසක් තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි දකිනවා,  
ඒ ආබාධිත අයට ෙකොච්චර ෙහොඳින් කීඩා කරන්න පුළුවන්ද 
කියලා. ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප් ශවණාබාධිත ළමයින් ටිකක් ගිහිල්ලා 
ජයගහණයන් භුක්ති විඳලා, පදක්කම් රැසක් අෙප් රටට අරෙගන 
ආවා. ඒ අයට මා ස්තුති කළා. ඒ අයව මා අෙප්  නිවසට ෙගන්වලා, 
සාකච්ඡා කරලා ඒ අයට පශංසා කළා. ඉතින් ෙම් පශංසාව 
තිබුෙණොත් ආබාධිත අය ෙකොන් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් සියයට 7ක් ආබාධිත අය ඉන්නවා.  යම් යම් රිය අනතුරු 
නිසා දවස ගාෙණ් ආබාධිත වන අය සිටිනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියන එක තමයි මෙග් ඉල්ලීම.  

මම දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. කථා කරන්න ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් තිබුණා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා. ඉස්ෙසල්ලාම 
කියන්න පුළුවන්, බිතාන්යෙය් ෙවෙසන ආබාධිත පුද්ගලයන්ෙග් 
සංඛ්යාව මිලියන 11ක් විතර ෙවනවා කියලා. ෙමයින් කීඩාවට  
සියයට 20ක් සම්බන්ධ වනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් -2012- බිතාන්ය 
ෙම් අය සඳහා පවුම් මිලියන 08ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  
බිතාන්යෙය් ආබාධිත තැනැත්තන් සෑම හය ෙදෙනකුෙගන්ම එක් 
ෙකෙනක් පමණක් කීඩාවට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි.  

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව එක තත්පරයක් 

ෙදන්න.  

ලංකාෙව් ආබාධිත කීඩකයන් ලන්ඩන් Paralympics  
තරගාවලිෙය් මීටර් 400 ඉසව්ෙවන් ෙලෝකඩ පදක්කමක් දිනා 
ගත්තා. 2008 වර්ෂෙය් කිලිෙනොච්චිෙය්දී ෙමෝටාර් පහාරයක් 
ෙහේතුෙවන් ආබාධිත වුණු ෙකෙනක් තමයි ෙමදා පාර ෙලෝකඩ 
පදක්කමක් දිනා ගත්ෙත්. එම්.ඩී. ගාමිණී මහතාට ෙරෝද පුටු 
ෙටනිස් තරගවලින් ෙලෝකෙය් දක්ෂයන් දහ ෙදනා අතරට 
ඇතුළුවීමට පුළුවන් වුණා. එතුමාත් ෙලෝකඩ පදක්කමක් දිනා 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ආබාධිත ෙවොලිෙබෝල් කණ්ඩායම 2011 දී 
ෙලෝකඩ  පදක්කම දිනා ගත්තා. ෙම් කරුණු ගැන බලද්දී ෙම් 
ආබාධිත අයෙග් පැත්ත ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. කීඩා අමාත්යාංශෙය් දක්ෂ නිලධාරින් 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා.  මම හිතන්ෙන් ඒ ෙගොල්ෙලෝ සාධාරණව 
ෙම් පශ්න දිහා බලයි. ෙම් පැත්ත ගැනත් බලලා අෙප් සමාජ ෙසේවා 
අමාත්යාංශයත් එකතු කර ෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා පරිපාලනය 
කරන්න. ඒ අයටත් උදවු කරන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි. ඊළඟට හර්ෂ ද සිල්වා 

ගරු මන්තීතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.37] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. මා වැඩි 

ෙව්ලාවක් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. විනාඩි 
05ක කාලයක් ගන්නවා.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ආර්ථිකයට කීඩාව දායක වනවා,  
ඒ නිසා ආර්ථික  සංවර්ධනය සඳහා අපි කීඩාව පාවිච්චි කරන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත. නමුත් අපි කල්පනා කරලා 
බලන්න ඕනෑ, අපි ගන්නා තීරණවලින් සමහර  විට ආර්ථිකය  
සංවර්ධනය වනවා ෙවනුවට එය ඝාතනය ෙවලා යන්නත් ඉඩ 
තිෙබන බව. ඕනෑ ෙකෙනක් කල්පනා කෙළෝතින් ගීසියට ෙමොකද 
වුෙණ් කියලා, 2004  අවුරුද්ෙද්දී ගීසිෙය් ඔලිම්පික් තරගය 
තියන්න ගිහිල්ලා අතිශයින් පාඩු වුණා. 2004  ඔලිම්පික් උෙළලින් 
සති ගණනකට පසුව ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා,  ඔවුන්ෙග් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන්න යුෙරෝපා සංගමයට. යුෙරෝපා සංගමෙය් අය 
වැෙය් උපරිමය රටකට ගන්න පුළුවන් සියයට 3යි. නමුත් ගීසිෙය් 
ඔලිම්පික් උෙළලත් එක්ක ෙමය සියයට 6.1කට ඉහළ ගියා. ඒකත් 
එක්ක ගීසිෙය් ආර්ථිකෙය් විශාල කඩා වැටීමක් සිද්ධ වුණා. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, ඔලිම්පික් උෙළල නිසා පමණක් ගීසිෙය් 
ආර්ථිකය කඩා වැටුණා කියලා. නමුත් ඒකත් දායක වුණා කියන 
එක ෙම් ෙලෝකයම  අද පිළිගන්නා ෙදයක්. දැන් අපි දන්නවා,  
ගීසිෙය් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා, ගීසිෙය් බැඳුම්කරවල අෙප් 
ආෙයෝජන කරලා රුපියල් ෙකෝටි ගණන් අෙප් රෙට් සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් බදු සල්ලි නැති නැති නාස්ති ෙවලා; විනාශ ෙවලා   
තිෙබනවා කියලා.   එෙහම වුෙණ් මහ බැංකුෙව් ඒ පුද්ගලයන්ෙග් 
අනුවණ කියාවක් නිසාය කියලා කවුරුත් දන්නවා.  

මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් කීඩාව සංවර්ධනය සඳහා 
පෙයෝජනයට ගන්න ෙකොට ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්ව ෙම් වැඩය 
කරන්න ඕනෑ කියන කාරණයයි. ෙමොකද,  අෙප් ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලෙය් කීඩා උෙළල හම්බන්ෙතොට පවත්වන්න  ලැහැස්ති 
වුණ ෙවලාෙව්,    ඔය "pmplegacy"  කියන ආයතනය රුපියල් 
මිලියන 800ක් වියදම් කරලා අපට උපෙදස් ලබා දුන්නා, 
ෙකොෙහොමද ඒක කරන්ෙන් කියලා. ෙම්කට ලැබුණු  උපෙදස්වලින් 
ඔවුන් කිව්වා, කිසි ගැටලුවක් නැහැ, 2018 දී ෙම් ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩල කීඩා උෙළල හම්බන්ෙතොට පවත්වන්න කියලා. 
ෙමතැනදී ඇත්ත වශෙයන්ම ඔවුන් බලාෙපොෙරෝතු වුෙණ්  එදා 
තිබුණු  රුපියෙල් වටිනාකමට අනුව රුපියල් බිලියන 265ක් ෙම් 
සඳහා වියදම් කරන්න. එදා රුපියල් බිලියන 265ක් කියලා කිව්ෙව්, 
එදා ෙඩොලර් එකක අගය රුපියල් 110 ගණෙන් ගණන් බලලායි. 
නමුත් අද ෙඩොලර් එකක අගය රුපියල් 130යි. ෙමොකද,  ආර්ථිකය 
කඩා වැටීමත් එක්ක  අද ගණන්  බැලුෙවොත් රුපියල් බිලියන 
313ක්  එෙහමත් නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 31,000ක් ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන්,   අෙප් මුළු රෙට්ම ජාතික හා පළාත් ආයතනවලින් ෙම් 
සියලුම ඉස්පිරිතාලවලට වියදම් කරන සම්පූර්ණ මුදල වාෙග් තුන් 
ගුණයකටත් වඩා වැඩි මුදලක්  ෙම් උෙළල සඳහා වැය කරන්න 
තමයි ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා  සිටිෙය්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, අෙප් වාසනාවකට තමයි අපට ඒ අවස්ථාව  
ලැබු ෙණ් නැත්ෙත්. මම එදා සිටම කිව්වා, ඇත්ත වශෙයන්ම අපට 
ඒ අවස්ථාව ලැබුණා නම් අපට ගමන් කරන්න සිදු වන්ෙන් අෙප්  
ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනය කරා ෙනොෙවයි  ආර්ථිකෙය්  ව්යසනය 
කරායි. ෙමොකද, අපි දන්නවා, අද වන ෙකොට අපි ඉතා විශාල ණය 
උගුලක පැටලී සිටින බව. මම දන්ෙන් නැහැ, එය ඔබතුමිය 
දන්නවාද කියලා. ෙම් දැන්; මම කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී,  -
ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී- ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව - NSB එක- 
ෙඩොලර් බිලියනයක වාණිජමය ණයක් ගන්න HSBC එකත් එකක 
සාකච්ඡා කරලා   ගිවිසුමක් ගැහුවා. අද ෙම් දැන්!  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, NSB එක කවදාද ෙඩොලර් 
ණය දුන්ෙන්? ෙගවල් හදන්න ෙඩොලර් ණය ෙදනවාද NSB 
එෙකන්? ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්? එෙහනම් කාටද ෙම් ෙකොෙළේ 
වහන්න හදන්ෙන්? අෙප් ණය ෙගවා ගන්න බැරිව NSB එකට 
කියනවා, ආණ්ඩුවට ෙඩොලර් බිලියනයක ණයක් අරෙගන ෙදන්න 
කියලා. මම අසත්යයක් කියනවා නම් ෙහට කියන්න පුළුවන්, 
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා පට්ටපල්  අසත්යයක් 
කිව්වා කියලා. එෙහම ෙදයක්  ෙනොෙවයි.  

මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය 
කරන්න කීඩාව භාවිත කරනවා නම්, ෙහොඳට හිතා බලා කල්පනා 
කරලා ඒ ෙද් කරන්න ඕනෑය කියලායි. මම වැඩි ෙවලාවක් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම කලින් කිව්වා වාෙග් එක කාරණයයි 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ pmplegacy සමාගම දීපු වාර්තාෙව් 
ෙම් ෙඩොලර් මිලියන 8 වියදම් කෙළේ ෙම් විධියටයි කියලා 
ඒෙගොල්ලන් කියනවා. එනම් ආණ්ඩුෙවන් ෙඩොලර් මිලියනයයි, 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් ඉතිරි ෙඩොලර් මිලියන 7 වියදම් කළා කියලා. 
අපි දන්නවා ෙන් Saint Kitts ද ෙකොෙහෙදෝ ගියා. Dance දැම්මා, 
බාල් නැටුම් දැම්මා. පත්තරවල ඒවා තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම කැමැතියි ඔබතුමියට 
ෙපන්වන්න, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් ජුනි 
මාසෙය් 07වැනිදා අසන ලද පශ්නය. 

"එම එක් එක් කියාමාර්ගය සඳහා වියදම්  වූ මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද?"  

අවුරුදු 41ක මෙග් ෙහොඳ මිතයා වන අෙප් ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා ඉතාමත්ම උෙද්යෝගෙයන් ෙම් වැෙඩ් 
කරනවා. එතුමාෙග් වැඩ කටයුතු පිළිබඳව මම ෙපෞද්ගලිකවම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. අවශ්ය ෙව්ලාවට එතුමා  දැඩි පියවරත් අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙනොෙයකුත් පුද්ගලයන්ට රැවෙටන්ෙන් නැතිව ෙම් 
වැෙඩ් ෙහොඳට කර ෙගන යන්න කියලා එතුමාට මම සුබ පතනවා. 
එතුමා කියනවා, අපි රුපියල් මිලියන 100යි වියදම් කෙළේ කියලා.  

"ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා අහලා තිෙබනවා, පතිපාදන ලබා ගත් ආකාරය 
ගැන. මම ඔබතුමාට කිව්වා, රජෙයන් ලබා ගත් මුදල. අෙනක් මුදල් 
සියල්ලම පුද්ගලික දාන පරිත්යාග. විගණනය අවසන් වූ වහාම මා ඒ 
විස්තර -ෙකොෙහන් ෙකොෙහන්ද මුදල් ලැබුෙණ් කියලා- උප ෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී ලබා ෙදන්නම්"  

ඒ විධියට ඒ පශ්නයට එතුමා පිළිතුරු දීලා තිෙබනවා.  

මම අද ෙහොයා බැලුවා, තව ෙවනකම් ෙම් විගණනය අවසන් 
කරලා නැහැ. ෙම්වාට සල්ලි ෙගව්ෙව් කවුද? ඔවුන්ෙගන් ෙම් 
උපෙදස ගන්න. ඒ ෙඩොලර් මිලියන අෙටන් ෙඩොලර් මිලියන 7ක් -
රුපියල් මිලියන 700ක්- කවුද ෙගව්ෙව් කියලා ෙසොයන්න.  මහ 
බැංකුව ෙන් ෙම්කට මූලිකත්වය ගත්ෙත්. මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයා තමයි ගරු කීඩා ඇමතිතුමාත් එක්ක ෙම් කීඩා 
උෙළල සම්බන්ධ සංවිධායක කමිටුෙව් සම සභාපති හැටියට වැඩ 
කෙළේ. අපි අද ලබා ගත් ලියුමකට අනුව ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් 
ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා. මම ෙම් ලිපිය සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2011 pmplegacy එකට 
වියදම් කරපු රුපියල් මිලියන 800 ෙවනුෙවන් කරන විගණනය 
ගැන තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

293 294 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඉහත හැන්සාඩ්ගත කළ ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා. 

"එම පශ්නයට පිළිතුරු එවන ෙලස දන්වා 2011.07.27, 2012.08.10 හා 
2012.09.24 මහා බැංකු අධිපති ෙවත ලිපි යවා ඇත. ෙමම පශ්නය 2012 
අෙගෝස්තු 23 දින විමසා ඇති අතර, පිළිතුරු ෙනොලද ෙහයින් අප විසින් 
දිගින් දිගටම කල් ලබා ෙගන ඇති අතර, නැවත එය 2013 අෙපේල් මස 09 
වන අඟහරුවාදා පිළිතුරු ලබා දීමට නියමිතව ඇත. 

ෙමම පශ්නයට මහා බැංකුෙවන් පිළිතුරක් ලැබුණ ෙහොත්, 2013 අෙපේල් 
මස 09 වන දිනට ෙමම පිළිතුර ලබා දිය හැකි බව කාරුණිකව දැනුම් 
ෙදමි." 

මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් ෙමෙහම මුදල් වියදම් කරන ෙකොට 
ඒෙක් වග කීමක් තිෙබන්න ඕනෑය කියලායි. ඒ වියදම් කරන මුදල් 
ෙකොෙහන්ද ලැෙබන්ෙන්? ඒවා විගණනය කරන්න අමාත්යාංශයට 
ෙහෝ ෙම් කීඩා උෙළල සංවිධානය කරපු "2018 හම්බන්ෙතොට" 
කියන ෙපෞද්ගලික ආයතනයට වග කීමක් තිෙබනවා.  

මම මීට වැඩිය කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
මම කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් කීඩාව ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට 
සහ සංවර්ධනයට අතිශයින්ම බලපානවා කියලායි. ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව සම්බන්ධව කටයුතු 
කරනවා. අෙප් ෙහොඳ හිත මිත සනත් ජයසූරිය මැතිතුමා කිකට් 
කීඩාව මඟින් විශාල දායකත්වයක් අෙප් ආර්ථිකයට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අෙප් අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාත් එෙහමයි. අපි ෙම් 
ගැන නැවත මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ශී ලංකාෙව් 
කීඩකයන් අෙප් ආර්ථිකයට ෙලොකු දායකත්වයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒක නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් වාෙග් ෙලොකු 
වැඩ කටයුත්තක් කරන ෙකොට ඒවාට හරි උපෙදස් අරෙගන 
ආර්ථිකයට හානි ෙනොවන ආකාරෙයන් මුදල් වියදම් කරන්න 
ඕනෑය කියන එක තමයි මම ෙමතැනදි කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු සනත් 

ජයසූරිය මහතා. 
 

 

[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய) 
(The Hon. Sanath Jayasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද දින කීඩා අමාත්යාංශය 

යටෙත් ජාතික කීඩා සංගම් නිෙයෝග සංෙශෝධනය පිළිබඳ 
විවාදෙය්දී  කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කීඩා අමාත්යතුමා අවුරුදු එකහමාරක් විතර 
කාලයක් තිස්ෙසේ දීර්ඝව සාකච්ඡා කරලා ෙහොඳම විධියට ඒ 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් ඊෙය්ත් ෙම්  
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. අදත් සාකච්ඡා  කරනවා.  එතුමා ෙහොඳම 
ෙද් අෙප් රටට ෙගනැවිත් තිෙබනවාය  කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා 
ෙම් සංෙශෝධන ෙගන ඒම පිළිබඳව  ගරු කීඩා අමාත්යතුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සංෙශෝධන නිසා ෙහොඳ 
ෙදයක් ෙවනවා. ෙමච්චර කාලයක් ජාතික කීඩා සංගම්වලට පත් 
වන අයට ඇවිල්ලා ඒ  අයට කටයුතු කරන්න තිබුෙණ්  අවුරුද්දක 
කාලයක් විතරයි.  මම හිතන විධියට අවුරුද්දක කාලයක් තුළ දී 
සියලු ෙද්වල් කරන්න ෙගොඩක් අමාරුයි. ඒ අය මාස හතරක් විතර 
වැඩ කර ෙගන යන ෙකොට අෙනක් මාස හය වැඩ කරන්ෙන් ඊළඟ 
නිලවරණෙයන් නැවත වරක් ෙම් සංගම්වලට පත්වීෙම් ඡන්ද 

ව්යාපාරය සඳහායි. ෙම් නිෙයෝගවලින් ඒ කාලය අවුරුදු ෙදකක් 
කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදකක කාලෙය්දී කිකට් ෙහෝ ෙව්වා, 
ෙවනත් සංගමයක් ෙහෝ ෙව්වා, කීඩාව දියුණු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා කරලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන්නට 
තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම නිල 
කාලය අවුරුදු ෙදකක්  කළ එක ෙගොඩාක් ෙහොඳයි කියලා මම 
හිතනවා. කිකට් කීඩාව පැත්ෙතන් බැලුවත් ඒ නිල කාලය අවුරුදු 
ෙදකක් කළ එක ෙහොඳයි. අපි හැෙමෝම කථා කරන්ෙන් කිකට් 
නිලවරණය ගැනයි. ඒ නිසා ඒ සංගමයට පත් වන සභාපතිතුමාට 
කාලයක් තිෙබනවා ජාතික වශෙයන් ශී ලංකාව පුරාම කිකට් 
කීඩාව ව්යාප්ත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, පාසල්වලටත්, ක්ලබ්වල 
කීඩා කරන අයටත් එක හා සමානව යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
බලන්න.  ඒ නිසා මම හිතනවා අද කීඩා අමාත්යාංශය ෙහොඳ වැඩ 
පිළිෙවළකට  ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමා තීරණ 
තීන්දු  ගනිද්දී කීඩාව ෙවනුෙවන් ෙහොඳ  තීරණ තීන්දු අර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම ෙගොඩාක් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමෙතක් ෙනොතිබුණු anti-
doping system එකක් ලංකාවට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමා ෙපොෙෆසර් අර්ජුන ඩි සිල්වා එතැන පධානියා කරලා 
ඒක ෙවනමම යුනිට් එකක් හැටියට අද ලංකාව පුරාම තිෙබනවා. 
ෙම් anti-doping system එක ගැන ෙමච්චර කාලයක් කීඩකයන් 
දැනුවත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඇත්තටම ෙපො ෙෆසර් අර්ජුන ඩි 
සිල්වා මුළු ලංකාව පුරාම ඒ ගැන දැනුවත් කිරීම් කර තිෙබනවා.  
ඉතිහාසෙය් දැක්කා තහනම් උත්ෙත්ජක ගැනීම නිසා අපරාෙද් 
ෙමොන තරම් කීඩක කීඩිකාෙවෝ අපට අහිමි වුණාද කියලා. ෙහොඳම 
උදාහරණය තමයි මංජුල. එයාට ඒ පදක්කම ලැබුණත් ඒක දිගටම 
තියා ගන්න බැරි වුණා. දැන් ඒ ගැන අලුතින් නීති රීති  ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම් නිෙයෝගවල ඒකත් තිෙබනවා. මින් පස්ෙසේ ඒවාට 
සම්බන්ධ වුෙණොත් ඒ කවුරු ෙහෝ ෙව්වා ඒ පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු 
කරන එක්ෙකනාත් -ඒවාට සම්බන්ධව ඉන්න අයටත් - ඒ සඳහා 
දඬුවම් ලැෙබනවා. ෙම්වා ඉතිහාසෙය් ෙමතරම් කාලයක් 
ෙනොතිබුණු ෙද්වල්. ඒවා අද ෙම් කීඩාවලට අලුතින් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම්  anti-doping system එක ආපු එක 
ලංකාෙව් හැම කීඩාවකටම ෙහොඳයි. ඒ ගැන දැනුවත් කරලා ෙහොඳ 
තැනකට යන එක ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම කීඩාව පැත්ෙතන් 
කථා කරද්දී විෙශේෂෙයන් කිකට් කීඩාව ගැනත් වචනයක් කියන්න 
ඕනෑ. කිකට් කීඩා සංගම්වලටත් ෙම් නිෙයෝගවලින් යම්කිසි 
ෙදයක් කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වාෙග් දිස්තික් 
සංගම්වලිනුත් ලංකාව පුරා තිෙබන අෙනක් සංගම්වලිනුත් 
බලන්න ඕනෑ  කිකට් කීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා අවුරුදු ෙදකක 
කාලය තුළ දී ෙම් ආයතනෙයන්  උපරිම පෙයෝජනය ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා.  

කිකට් කීඩාව අද මුළු ලංකාව පුරාම පැතිරිලා තිෙබනවා. මා 
හිතනවා, කිකට් කීඩාව විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් කීඩාවනුත් ඒ 
වාෙග්ම රට පුරා ව්යාප්ත ෙවන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් 
ජාත්යන්තරෙය් ඉහළම තැන ලැබී තිෙබන්ෙන් අෙප් කිකට් 
කීඩාවටයි. ඒක ලැබුෙණ් කීඩා අමාත්යාංශෙය්ත්, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය්ත් කැප වීම මතයි.  විෙශේෂෙයන් අද අෙප් පාසල්වල 
කිකට් කීඩාව දියුණුම තැනකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අවුරුදු 25ක්, 
30ක් ආපස්සට බැලුෙවොත්, වයස අවුරුදු 11න් පහළ කිකට් 
කණ්ඩායම, අවුරුදු 19න් පහළ කිකට් කණ්ඩායම ආදී වශෙයන් 
පාසල් තුළ තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි අද ෙම් තරම් ෙහොඳ 
කිකට් කීඩකයින් පිරිසක් ලංකාෙව් බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අෙනක් කීඩාවනුත් ඒ විධිෙය්ම ෙහොඳ තැනක තිබුෙණොත්,  ඒ 
කියන්ෙන් අෙනක් කීඩා සම්බන්ධෙයනුත් ඒ විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් පාසල්වලින් පටන් ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් මා 
හිතනවා ජාත්යන්තර තලයට යන්න, කිකට් කීඩාව ගිය තැනට 
යන්න පුළුවන් කියලා. කිකට් කීඩාව විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කීඩාවනුත් ඉදිරියට යන්න ඕනෑ කියලා අපි ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
කිව්වාට මදි.  ඒ සඳහා යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ.  
අපි ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
කිකට් කීඩාව වුණත් එක පාරටම ජාත්යන්තර තලයට ගිෙය් නැහැ.  
එක්තරා පිළිෙවළකටයි ගිෙය්. වයස අවුරුදු 11න් පහළ 
කණ්ඩායෙම් පටන්ම කීඩා කරපු අය තමයි අද ෙම් තත්ත්වයට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අෙනක් කීඩාවලදීත් ෙම් කරපු කැප 
කිරීම කරන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් පාසල්වල කිකට් කීඩාව  සඳහා 
යම් කිසි කැප කිරීමක් කරලා තිෙබනවා නම් අෙනක් කීඩාවලටත් 
ඒ කැප කිරීම කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්  අපට ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තු වන තැනට යන්න අමාරුයි කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අද කිකට් 
ආයතනය තුළ මූල්යමය පශ්නයක් තිෙබන බව කියනවා. කිකට් 
ආයතනයට පත් වන සභාපතිතුමන්ලා  ෙමොන වාෙග්  අය විය 
යුතුද කියලා අද ෙම් ඉදිරිපත් කර ඇති   නිෙයෝග තුළ සඳහන් 
වනවා. මා හිතන විධියට කීඩා අමාත්යතුමා සියලු ෙදනා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලායි ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙද්වල් හරිම පැහැදිලියි. කිකට් ආයතනය 
 කීඩකයින් ෙවනුෙවන් ෙලොකු කැප කිරීමක් කරන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය්  මාධ්ය විසින් කථා කරපු ෙදයක් තමයි   
කීඩකයින්ට ෙමච්චර ගණනක් ෙගවන ගමන්  clubsවලටත් යම් 
කිසි පමාණයක් ෙගව්වාට පස්ෙසේ මුළු ලංකාව පුරාම කිකට් දියුණු 
කරන්න අමාරුයි කියන එක.  ඇත්තටම  මම කීඩා කරද්දිත් මට 
ඒක දැනුෙණ් නැහැ. මම කීඩා කරද්දිත්  කිකට් පාලක මණ්ඩලයට 
ගිහිල්ලා කියනවා අපට ෙගවන ගණන මදියි කියලා. හැබැයි  අපි 
ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒ පශ්නය විසඳා ෙගන තමයි ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් පසු ගිය කාලෙය් කීඩා කරපු 
නායකයනුත් ඒක කරලා තිෙබනවා.  ෙම්ක අලුත් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.   ෙගොඩක් ෙවලාවට මාධ්යෙයන් ෙපන්වන්න උත්සාහ 
කරනවා, කීඩකයින් සල්ලි පසුපස දුවනවා කියලා. එහිදී අපි 
බලන්න ඕනෑ කීඩකයකුට  කීඩා කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
ෙකොච්චර කාලයක්ද කියන එක. ෙමොකද, කීඩකයකු අවුරුදු 30ක්, 
40ක් කීඩා කරන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 15ක් කීඩා කළාට පස්ෙසේ ඒ 
කීඩකයා ජීවත් ෙවන්ෙනත් ඒ හම්බ කර ගත්තු ෙදයින් තමයි. ඒක 
මහජනතාවත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරුනුත් දැන ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද,  පසු ගිය කාලෙය් කීඩා කරපු  කීඩකයින් ඉන්නවා 
අද වන ෙකොට ඉන්න තැනක්වත් නැති අය. ඒ තත්ත්වයට වැටුණු 
කීඩකයින් ෙගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ඒ තත්ත්වයට යන්ෙන් 
නැතිව,   කිකට් ආයතනය කීඩකයින්ව දැනුවත් කරලා, පරණ 
කීඩකයින්ට ෙකොෙහොමද ෙදන්න පුළුවන්, ෙවනත් පෙද්ශවලට 
ෙම්ක ෙකොෙහොමද ෙදන්න පුළුවන් කියලා  සාකච්ඡා කළා. 
අවසානෙය්දී කීඩකයින් කැමැති වුණා,  කිකට් දියුණුව සඳහා  
සියයට 25ක්  කිකට් ආයතනයට දීලා ලංකාව ෙවනුෙවන් කීඩා 
කරන්න. සමහර ෙවලාවට මාධ්යෙයන් ෙම්වා කියන ෙකොට 
කීඩකයින්ෙග් පැත්ෙතනුත්  වැරදි අවෙබෝධ ඇති වන්න පුළුවන්. 
මමත් කීඩකයකු හැටියට, නායකයකු හැටියට එදා ෙම් ෙද් කරලා 
තිෙබනවා. අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාත් ඒකම කරලා තිෙබනවා.   
ඒ නිසා ඒක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි.  අපි දැන ගන්න ඕනෑ අෙප් 
කිකට් කීඩාව ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්  ෙකොෙහොමද කියන එක 
ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ගරු අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමා තිලාන් සමරවීර කීඩකයා ගැන ඇහුවා.  මා ඒ 
ෙවලාෙව්  උත්තර ෙදනවාට වඩා ෙම් ෙවලාෙව් යම් කිසි ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ කියා හිතුවා. තිලාන් සමරවීර කියන කීඩකයාත් 
ලංකාව ෙවනුෙවන් කීඩා කරපු ෙහොඳ කීඩකෙයක්.  

මම හිතනවා, එතුමාෙගන් ගන්න පුළුවන් උපරිම පෙයෝජනය 
අපි අරෙගන තිෙබනවාය කියා. අපි ෙම් අවුරුද්දට  

ෙකොන්තාත්තුවකුත්  දීලා තිෙබද්දි, ෙයොවුන් කීඩකයන් ෙසොයද්දි 
තමයි එතුමා කීඩාෙවන් සමු ගත්ෙත්. ඒක එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික 
තීරණයක්. අපි  ඒ තීරණයට හිස නමා එතුමාට යන්න ඉඩ දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම  ෙත්රීම් කමිටුෙව් 
සභාපති හැටියට මම කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක්  
කරනවා, ෙකොළඹ ඇතුළු ලංකාෙව් අෙනක් පෙද්ශවල   
tournament එකක් ෙහෝ වයස අවුරුදු 23න් පහළ Sara Trophy 
එකක් ෙහෝ උතුෙර්ත්, නැෙඟනහිරත් පටන් ගන්නය කියා. එෙහම 
පටන් ගත්ෙතොත් තමයි උතුරු පෙද්ශෙයනුත්, නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශෙයනුත් කීඩකයන් ලබා ගන්න අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
දැනට එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා 
හැටියට මම විධායක කමිටුෙවනුත්, කීඩා ඇමතිතුමාෙගනුත් 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා, ඉක්මනින්ම ඒක පටන් ගන්නය කියා. 
ෙමොකද,  යුද්ධය ඉවර  වුණායින් පසුව ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා 
ජනතාව බලා ෙගන ඉන්නවා.  එවැන්නක් පටන් ගත්ෙතොත්  ඒක 
අපි ෙදන ෙහොඳ ආදර්ශයක් ෙව්වි.  ශී ලංකා කිකට් ආයතනය  ඒ 
cricket tournament  එක යම්කිසි තැනකින් පටන් ගත්ෙතොත් 
උතුරු,   නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලිනුත් ලංකාව  නිෙයෝජනය  කරන 
කීඩකයන් අපට ලැෙබ්විය කියා මා හිතනවා.  ඒ අදහසත් පකාශ 
කරන අතර ෙම් සංෙශෝධන පිළිබඳව  මා  ෙබෙහවින්ම  සතුටු 
ෙවන බවත් කියන්න ඕනෑ. ෙමම නිෙයෝග මගින්  ජාත්යන්තර  
තත්ත්වය දක්වා යන්නට තරම් අෙප් රෙට් කීඩාව  දියුණු  
කරන්නට කටයුතු කිරීම ගැන  ගරු ඇමතිතුමාට   විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ   ෙවනවා.   

 
[අ.භා. 5.48] 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග  

පිළිබඳ  විවාදය පැවැත්ෙවන අද  වටිනා දවසක් හැටියට සඳහන්  
කරන්න පුළුවන්. නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවාරණයක් 
මුළු රට  පුරාම ඇති කර තිෙබන යුගයක, රෙට් දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් කියාත්මක වන වකවානුවක, කීඩාව දැනට  පවතින  
තත්ත්වෙයන් තව ඉදිරියට අරෙගන යන්න පුළුවන් වැඩ  
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට  කීඩා පනතට අදාළ නිෙයෝග 
විවාදයට ගැනීම ගැන මා ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  වර්තමාන  
කීඩා අමාත්ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා බුද්ධිමත්ව, 
ෙබොෙහොම කල්පනාකාරීව හිතා බලා කීඩාෙව් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් ෙම් පනතට අදාළ නිෙයෝග ඉදිරිපත්  කරන්න  කටයුතු 
කර තිෙබනවා.  කීඩාව පිළිබඳව  එදාට වඩා අද යම්කිසි ෙවනසක්, 
දියුණුවක්, උෙද්යෝගයක්  ගාමීය මට්ටෙමන් පවා ඇති ෙවලා  
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  කීඩා ඉතිහාසය ගැන කථා 
කරනවා නම් එදා  තිබුෙණ් කීඩා මාෆියාවක්ය කියන එක මා 
කියන්න ඕනෑ. මුදලාලිකරණය ෙවච්ච, ව්යාපාරයකට ෙගොදුරු 
වුණු කීඩා සංගම් තමයි තිබුෙණ්.  යම් යම් පිරිස්වල ඕනෑ එපාකම් 
අනුව තමයි එදා කටයුතු  කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම එදා ෙම් පරිසරෙය් 
හිටපු ගාමීය මට්ටෙම් කීඩකයන් කීඩාව පිළිබඳව සිතුෙව්  
ඉතාමත්ම ෙශෝචනීය ආකාරෙයනුයි. අද ඒ පරිසරය, ඒ පසුබිම  
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  කීඩාවට උචිත තැන,  කීඩාවට හිමි විය 
යුතු තැන, ඊට හිමි වටිනාකම අද කමකමෙයන් ලැ ෙබමින් 
පවතිනවාය කියන එක ගාමීය මට්ටෙම් තරුණ  පජාව ෙග් අදහස් 
තුළින්  පවා  අද  දක්නට ලැෙබනවා. ෙහොඳ කායික, මානසික  
නිෙරෝගිතාවෙයන් යුතු,  අන් මත ගරු කරන, අන් මත ඉවසන, 
විෙශේෂෙයන්ම නායකත්වයට ගරු කරන ෙහොඳ  
ෙපෞරුෂත්වයකින් යුතු පුරවැසියන් බිහි කිරීෙම් කාර්ය භාරය ඉටු 
වන්ෙන් කීඩාව  තුළිනුයි.   
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ෙම් පිළිබඳව හඳුනා ගත්ත, සැබෑවටම දැක්ක දක්ෂ 
නායකෙයක් තමයි අෙප් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රජය, කීඩා අමාත්යවරයා ඇතුළු ඒ 
සියලුම නිලධාරින් අද ෙම් කීඩා පනත තුළින් කීඩාෙව් සංස්කෘතිය 
හා එයට අනුබද්ධ සියලු ෙද්වල් සාකච්ඡා  කරලා කීඩාව නව 
තැනකට ෙගන ඒෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ 
ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ රජයට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එදා තිබුණු කීඩා සමාජ 
පරිසරයයි, අද තිෙබන කීඩා සමාජ පරිසරයයි දිහා බැලුවාම සැබෑ 
ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. ගෙම් ඉන්න 
තරුණ තරුණියන් තුළ පවා බලාෙපොෙරොත්තු ඇති වන ආකාරයට 
අද ෙම් කීඩාව සෑම පෙද්ශයක් කරාම ව්යාප්ත කරලා, ඔවුන්ෙග් ඒ 
අෙප්ක්ෂාව ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අද 
කීඩා අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක ෙවනවා. පළාත් මට්ටමින්, 
පාෙද්ශීය මට්ටමින්, ගාමීය මට්ටමින් ඒ නිලධාරින්ට වගකීම් 
පැවෙරන ෙකොට, ඒ අය ඒ පිළිබඳව යුහුසුළුව කියාත්මක ෙවන 
ෙකොට, අද ඒ ගාමීය පෙද්ශවල ඉන්න තරුණ  තරුණියන් 
ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් කීඩා කටයුතුවල නියැෙලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
කීඩාව පිළිබඳව ෙබොෙහොම උනන්දුවක් දක්වන නායකෙයක්. 
එතුමා අය වැෙයන් කීඩා කටයුතුවලට, ඒ පහසුකම්වලට අවශ්ය 
මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා ඒ කටයුතු කරන්න කීඩා 
අමාත්යවරයාට අද වගකීම පවරා තිෙබනවා. මුලින්ම අප ගාමීය 
මට්ටමින් කීඩා කරන්න අවශ්ය පරිසරය  නිර්මාණය කරන්න 
ඕනෑ. කීඩාවට අවශ්ය ඒ පරිසරය නිර්මාණය කර දීම තුළින් 
කීඩකයාෙග් හැකියාවන්, දක්ෂතාවන්, කුසලතාවන් ඔප් නංවා 
ගන්න පුළුවන්. අද ඒ පරිසරය සැකසිලා තිෙබනවා. ගාමීය 
මට්ටමින්,  පාෙද්ශීය මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින් කීඩාංගණ ඉදි 
කරලා, ඒවාට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීලා, ගෙම් ඉන්න තරුණ 
තරුණියන්ෙග් හැකියාවන්, දක්ෂතාවන් ඔප් නංවලා ඔවුන් 
ජාත්යන්තර තලයට අරෙගන යන්න පුළුවන් වාතාවරණය අද 
නිර්මාණය  කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද කීඩා පනත යටෙත් ෙම් 
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරලා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණු ඒ නීති-
රීති, ෙරගුලාසි ෙවනස් කරලා නූතන සමාජයට, පරිසරයට ඔබින 
ආකාරයට, කීඩකයාට ගැළෙපන පරිදි ඒවා සකස් කර තිෙබනවා. 
එදා ෙම් සමහර නීති, ෙරගුලාසි තිබුෙණ් කීඩකයාට ගැළෙපන පරිදි 
ෙනොෙවයි. එදා තිබුෙණ් සමහර පුද්ගලයන්ට පමණක් සීමා වුණු 
නීති-රීති. අපට අවශ්ය වන්ෙන් කී ඩකෙයකුට කීඩා කරන්න අවශ්ය 
පරිසරය නිර්මාණය කර දීලා,  ඔහුෙග් දක්ෂතා දියුණු කරලා, 
ජාත්යන්තර මට්ටම දක්වා ඔහු රැෙගන ගිහින්, "මෙග් මවුබිම 
ලංකාව" කියලා ඔහුට අභිමානෙයන් කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය කර දීමයි. ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ෙගන අද ෙම් නීති-
රීති ෙවනස් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අද ෙහොඳ තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. එතුමා 
කියා තිෙබනවා සෑම පාසල් දරුෙවක්ම අනිවාර්යෙයන්ම කීඩාවට 
ෙයොමු කරන්න කියලා.  සාමාන්ය ෙපළ, උසස් ෙපළ වැනි 
විභාගවලදී කීඩාව සඳහා සම්බන්ධ වුණු ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට විෙශේෂ 
වූ අවස්ථාවක් දීලා තිෙබනවා. තම කීඩා ෙකෞශල්ය ඔප් නංවා 
ගනිපු, ඒ දක්ෂතා ඉදිරිපත් කරපු කීඩක කීඩිකාවන්ෙග් 
සහතිකවලට අද වටිනාකමක් ලැබීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සංෙශෝධන තුළින් අද පාසල් මට්ටමින් කීඩා කරන දූ දරුවන්ටත් 
වටිනාකමක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ 
විය හැකි කාරණයක් තිෙබනවා. හිටපු අමාත්ය බන්දුල බස්නායක 
මැතිතුමා මෙග් පියා.  එතුමා කාලයක් කීඩා අමාත්යවරයා -අමාත්ය 

මණ්ඩලෙය් සාමාජික ෙනොවන- හැටියට කටයුතු කළා. මා දකින 
ආකාරයට එතුමා කීඩාව පිළිබඳ මනා අත් දැකීමක්, ෙහොඳ 
පළපුරුද්දක් තිෙබන පුද්ගලෙයක්. එතුමා ආසියාෙව්ම ශාරීරික 
අධ්යාපන ගුරුවරෙයක් හැටියටත්, ගුරු උපෙද්ශකවරෙයක් 
වශෙයනුත් කටයුතු කර පසුව කීඩා අමාත්යවරයා -අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් සාමාජික ෙනොවන-  වශෙයන් පත් ෙවලා තමන්ෙග් 
කාල වකවානුෙව්දී කීඩාව ෙවනුෙවන් විශාල  කැප කිරීමක් කළා. 
එතුමා ඒ කටයුතු කරන කාලෙය් මම එතුමාෙග් ඒ වැඩ 
කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණු නිසා මා ඒ ගැන දන්නවා. අද කීඩා 
අමාත්යවරයා වශෙයන් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ෙදස පිටිපස්ෙසේ ඉඳෙගන වුණත්, මෙග් 
පියා ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් බලාෙගන ඉන්නවා.  අද එතුමා 
කීඩාව නියම තැනට ෙගනැල්ලා, කීඩකයාට නියම වටිනාකමක් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරමින් සිටින ආකාරය පිළිබඳව එතුමාත් 
සන්ෙතෝෂෙයන් බලාෙගන ඉන්නවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන් ගරු කීඩා අමාත්යතුමාට අපි 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තරුණ මන්තීවරු 
හැටියට අෙප් දායකත්වය, අෙප් ශක්තිය, ෛධර්යය එතුමාට ලබා 
ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම කීඩා අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණ 
මන්තීවරයා හැටියට එතුමා ෙවත ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
දායකත්වය අපි ලබා ෙදන්න සූදානමින් ඉන්නවා කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

කිකට් කීඩාව කියන්ෙන් අෙප් ගම්වල තරුණ පිරිස් කරන 
කීඩාවක්. අෙප් රෙට් කිකට් කීඩාව ඉතාමත් අභිමානෙයන් යුතුව 
මුළු ෙලෝකෙය්ම කථා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. කිකට් 
කීඩාව ගමට අරෙගන යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අද 
නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියලුම කරුණු කාරණා 
ගත්තාම රගර් කීඩාව, ඒ වාෙග්ම බාස්කට් ෙබෝල් කීඩාව සහ 
අෙනකුත් කීඩාවන් එදාට වඩා අද ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා 
කියන එක ඔබ අපි පිළිගන්නා කාරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න ඕනෑ ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා තරුණෙයක් හැටියට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන තරුණ මන්තීවරෙයක් හැටියට රගර් කීඩාවට සහ බාස්කට් 
ෙබෝල් කීඩාවට විශාල දායකත්වයක් දක්වනවාය කියන කාරණය. 
ඒ කීඩාවන් එදා තිබුණාට වඩා අද ෙවනත් තැනකට ෙගනැල්ලා 
ෙවනස් කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමාට ෙම් 
කටයුතු කරන්න තව තවත් ශක්තිය ෛධර්ය ලැෙබන්නට ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසන්. 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
අද කීඩාවට අවශ්ය පරිසරය නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑය කියන 

කාරණයත්, ඒ සඳහා අපි දායකත්වය දක්වනවාය කියන 
කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරමින් මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දුන් මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමියට සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමාට ස්තුති වන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට කථා කරන්ෙන් ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා. 
ඊට පථම ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர - னர்வாழ்வளிப் , 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்)  
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 
Rehabilitation and Prison Reforms) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம  

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக 
பண்டார  அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.08] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1973 කීඩා පනතට නව 

නිෙයෝග ඇතුළු කිරීම සඳහා පවත්වන විවාදෙය්දී මාත් කරුණු 
කිහිපයක් එකතු කරන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ, අද ෙම් විවාදය ෙගන යන ෙකොට කීඩාවට විශාල 
දායකත්වයක් දක්වන ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් සභාව 
තුළ සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා, සනත් 
ජයසූරිය මන්තීතුමා සුපසිද්ධ කිකට් කීඩකයින්. ඒ වාෙග්ම තිලංග 
සුමතිපාල මන්තීතුමාත් ඉන්නවා. සමහර ෙවලාවට මම 
ෙනොදන්නා සහ මට අමතක වුණු තවත් අය ඇති. ඒ අය කීඩාවට 
විශාල දායකත්වයක් දක්වලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ වාෙග් 
මන්තීවරු, අෙප් මිතෙයෝ ඉන්න ෙකොට ෙම් විෂයය ගැන වාද විවාද 
කිරීමට අපට අපහසුතාවකුත් තිෙබනවා. අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා 
එක්ක මම එකඟ ෙවනවා. ෙමොකද ෙද්ශපාලනෙය් නියැළී සිටින 
මන්තීවරු විෙශේෂෙයන්ම නිල තල ගැනීම සුදුසු නැහැ කියන එක 
එතුමා පකාශ කළා. ගරු කීඩා ඇමතිතුමා ඔහුෙග් ආරම්භක 
කථාෙව්දී සඳහන් කළා, ඒ පිළිබඳවත් යම් කිසි අලුත් කියාදාමයක 
ෙයෙදන්න එතුමා අනාගතෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා.  
නීතිමය පශ්නයක් තිබුණා; ඒ නීතිමය පශ්නය විසඳා ෙගන 
එතැනින් ඉස්සරහට එන්න ඕනෑ කියලා කිව්වා. ෙබොෙහෝ අය 
ඒකට පතිවිරුද්ධ අදහස් පකාශ කළා. පසු ගිය කාලෙය් කීඩාවට 
විශාල දායකත්වයක් දක්වපු මැති ඇමතිවරු අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටියා. ඒ අය සතු ෙගෞරවය ෙම් නිසා කිසි අඩුවක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එකලට ඒක සුදුසු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අද සමාජෙය් 
වැඩි වැඩිෙයන් අධ්යාපනය ලැබූ අය සිටියදී, ඒ වාෙග්ම විශාල 
ෙසනඟක් කීඩාෙවන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා සිටින අවස්ථාවකදී ෙමම 
නිල තල ෙහොබවන්න ෙද්ශපාලනඥයන් හැර ෙවනත් අයට 
අවස්ථාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 

අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා කිව්වා, සමස්තයක් 
හැටියට ගත්ෙතොත් හුඟක් යහපත් නිෙයෝග අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා කියලා. මට නියමිත සීමිත කාලය පාවිච්චි කරලා මා ඒ 
යහපත් ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ තිෙබන අඩු 
පාඩු ෙපන්වා ෙදන්න තමයි මා උත්සාහ කරන්ෙන්. මට තව අමතර 
කරුණක් කියන්න අවශ්යයි. අද කීඩාෙවන් ඉදිරියට එන්න නම් 
ජාතිකව පමණක් ෙනොෙවයි ජාත්යන්තරවත් තරග කරන්න ඕනෑ. 
ජාත්යන්තරව තරග කරන විට, - ශී ලංකා පාසල් කණ්ඩායමට 
ෙවන්න පුළුවන්- හුඟක් ෙවලාවට පිට රට යන්න ෙවනවා. ඒ සඳහා 

ticket   ගන්න සහ ෙවනත් වියදම්වලට මුදල් අවශ්යයි. හුඟක් 
දරුවන්ට කියනවා ෙකොෙහොම හරි සම්පූර්ණ මුදල ෙහෝ ෙකොටසක් 
ෙසොයා ගන්න සහාය ෙදන්න පුළුවන්, දායකත්වය ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් sponsor ෙකෙනක් ෙසොයා ගන්න කියලා. සමහර විට 
ගම්බද ඉන්න අෙප්  හුඟක් අයට ඒ වාෙග් සම්බන්ධතා  අඩුයි; 
සම්බන්ධතා නැහැ. ඒ නිසා අපහසුතා  ඇති වී තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කීඩා අමාත්යාංශය තුළම වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්නට 
පුළුවන් නම් එවැනි කීඩකයන්ටත් ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 
ෙමොකද, හුඟක් දක්ෂ පුද්ගලයන් ඇති. නමුත් ඒ අයට ඉදිරියට 
එන්න අවස්ථාව නැති වන්නට පුළුවන්, ඒ සම්පත්- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කීඩා අරමුදලින් ෙබොෙහෝ කීඩකයන්ට උදවු කරනවා. නමුත් 

අෙප් නිර්ණායක වගයක් තිෙබනවා ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා 
හැෙමෝටම උදවු ෙදන්න විධියක් නැහැ. පධාන තරගවලට කීඩා 
අරමුදෙලන් සම්පූර්ණ අනුගහය ලබා  ෙදනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ස්තුතියි. මා කියන්ෙන් ඊට වැඩිය පහළ මට්මටත් ඒ උදවුව 

කරන්න පුළුවන් නම්, පහළ මට්ටෙම් තරගවලට සහභාගි වන 
කීඩකයන්ටත් ඒ අරමුදලින් මුදල් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම්, 
විෙශේෂෙයන්ම ගම්බද ඉන්න ෙකොළඹ ආයතන සමඟ 
සම්බන්ධතාව නැති කීඩකයන්ට ඒක උපකාරයක් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් නිෙයෝග 
කියවන විට  පැහැදිලි වුණ එක කරුණක්  මා කියන්න ඕනෑ. 
ෙරගුලාසිවලින්, නිෙයෝගවලින් විතරක් කීඩා සමාජ තුළ යහ 
පාලනයක් ඇති කරන්න  බැහැ. ෙම් නිෙයෝගවල අරමුණ යහ 
පාලනයක් ඇති කිරීමයි. නමුත් ෙරගුලාසිවලින් සහ නිෙයෝගවලින් 
පමණක් යහපාලනයක් ඇති කරන්න  බැහැ. ෙරගුලාසිවලින් සහ 
නීතිවලින් පමණක් යහපාලනයක් ඇති කරන්නට පුළුවන් නම්, 
ෙම් රෙට් යහපාලනයක් තිෙබනවා. නමුත් අපි දන්නවා, එෙහම 
යහපාලනයක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් නිෙයෝග ගැන 
කථා කරන්න ඕනෑ; ඒවාෙය් දුර්වලතා  ගැන කථා කරන්නට 
ඕනෑ. නමුත් අපි ඊට එහා යන්නත් ඕනෑ.  

දැන් ශී ලංකාෙව් ජාතික කීඩා පතිපතියක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒෙක් 16 වන වගන්තිෙය් තිෙබනවා, කීඩා 
සංවිධානවල ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව. කීඩා සංවිධානවලට 
නිලධාරින් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී කීඩා සංවිධානවල ස්වාධීනත්වය 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය පරිසරය සැකසීමට අදාළ කරුණු 
තිෙබනවා. ''කීඩා සංවිධානවල නිලධාරින් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී ඒ 
අයෙග් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි සුදුසු පුද්ගලයන් පත් කර 
ගැනීමට ඉවහල් වන ෛනතික පිළියම් ෙයදීම අවශ්යයි" කියනවා. 
මා හිතනවා ෙම් අනුව තමයි ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන්න 
ඇත්ෙත් කියලා. නමුත් ෙම් නිෙයෝගවල දුර්වලතා  තිෙබනවා.  
සමහර කථිකයක් මට ෙපර  ෙම් කරුණු සඳහන් කළා. නමුත් මා 
නැවත සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

15 ෙවනි නිෙයෝගෙය්  (i) (ඈ) හි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"යම් මුදිත ෙහෝ විද ත් මාධ්යෙයන් වෘත්තීමය ජනමාධ්ය ෙව්දියකු ෙහෝ 
එවැනි ජාලයක අයිතිකරුවකු ෙව් නම්;"  

එවැනි අය ෙමම නිලතල ෙහබවීෙමන් බැහැර කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඇත්තටම ෙම්කට ඇතුළු කරන්න තිබුණ තවත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ජන මාධ්ය ආයතන තුළ පසිද්ධ 
නිලධාරින් සිටිනවා නම්, ඒ අයත් ෙම් කාණ්ඩයට ඇතුළත් කළා 
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නම් ෙහොඳයි. පධාන විධායක නිලධාරියා වාෙග් අය ෙමම තනතුරු 
ෙහොබවන එක සුදුසු නැහැ කියන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට එවැනි 
ආයතනයක අයිතිකරුට වඩා බලවත් වනවා පධාන විධායක 
නිලධාරියා. ෙමොකද, අයිතිකරු ෙකොටස්කරුෙවක් ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් කළමනාකාරිත්වය තුළ ඔහුෙග් විධායක බලය 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් විධායක නිලධාරින් ඒ විධායක 
බලය පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම  ෙමෙහම හිතමු. 

පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා. ඔහුට ෙහොරකම් කන්නට අවස්ථා 
දහයක් තිෙබනවා. ඒ අවස්ථා දහෙයන් නවයකදී ඔහු ෙහොඳට කියා 
කරනවා. එතෙකොට ඒ පුද්ගලයා ෙහොඳ පුද්ගලෙයක් කියලා අප  
සඳහන් කරනවා.  නමුත් දහ වන අවස්ථාෙව්දී  ඔහු ෙහොරකම් 
කෙළොත්?  අවස්ථා නවයකදී ෙහොඳට කියා කළා; එක අවස්ථාවකදී 
ෙහොරකම් කළා. එත ෙකොට ඔහු ෙහොෙරක් ෙවනවා.  මා කියන්ෙන් 
ෙම් නිෙයෝගවලට  ෙගනා  සංෙශෝධන  පගතිශීලි මදි බවයි. ෙම්ක 
තව ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ.  මීට වඩා පගතිශීලි ෙලස ෙම් 
නිෙයෝග අපට  සංෙශෝධනය කරන්නට පුළුවන්  නම් ෙහොඳයි. 

"යම් මුදිත ෙහෝ විද ත් මාධ්යෙයන් වෘත්තීයමය  
ජනමාධ්යෙව්දියකු ෙහෝ පසිද්ධ නිලධාරියකු ෙහෝ  එවැනි ජාලයක 
අයිතිකරුවකු වීම;" යනුෙවන් සංෙශෝධනය කරන්නට පුළුවන් නම්  
ෙම් නිෙයෝග ෙබොෙහොම පගතිශීලි බව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි තව කරුණක් 
තිෙබනවා.  ෙම් නිලතලවලට ඉල්ලන අයෙග් කාලසීමාව  සීමා 
කරන්න කියලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන හුඟක් කරුණු කිව්වා.  එක 
එක කීඩා සමාජවල සමහර අය අවුරුදු 25, අවුරුදු 30  ෙම් තනතුරු 
ෙහොබවන බව කිව්වා. ගරු මන්තීවරෙයක් සඳහන් කළා, ඔලිම්පික් 
සංගමෙය් සිටින සභාපතිතුමා  ෙවනත් ෙවනත් කීඩා සංගම්වලත් 
පසිද්ධ නිලතල ෙහොබවනවා කියලා. ෙම්  නිලතලවලට සීමාවක්  
තියන එක  ෙහොඳයි කියන එක තමයි මෙග් මතයත්. එය පගතිශීලි 
යැයි කියන්නට පුළුවන්.   ඒක මුලධර්මයක් හැටියට අපි ඇත්තටම 
පිළිගන්නවා නම්,  දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  
ෙගන එන ෙකොට ඇයි ඒ  මූල ධර්මය පිළිෙනොගත්ෙත්? දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එන ෙකොට  අප ඒ  ගැන 
කිව්වා. නමුත්, ''එෙහම මූලධර්මයක් අවශ්ය නැහැ, කාල සීමාවක් 
අවශ්ය  නැහැ. මිනිස්සු ඡන්දය ෙදනවා නම් අවුරුදු 20ක්, ෙනොෙවයි 
30ක්  හිටියත් කමක් නැහැ'' කිව්වා. ෙම් සිටින අෙප් ඇමතිවරු  
ඔක්ෙකෝම  ඒකට පක්ෂව අත ඉස්සුවා, ඒ අවස්ථාෙව්දී. ෙම් එකම 
මූල ධර්මය. අපි  ෙම්   නිෙයෝග ෙගන එන්ෙන්  යහපාලනය 
සම්බන්ධෙයන් නම්, ෙම්වා යහපාලනයට  සුදුසුයි කියලා මාත් 
පිළිගන්නවා. දහඅ ටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයටත් 
ඒක  බලපනවා. පජාතන්තවාදී සමාජයක් ඇති කරන්ෙන් ඡන්දය 
දීෙමන් පමණක් ෙනොෙවයි.  එතෙකොට කිව්වා,  ජනාධිපතිතුමාට 
ඔක්ෙකෝම අය ඡන්දය  ෙදනවා නම්  දිගින් දිගටම  ඒ තනතුෙර් 
ඉන්න පුළුවන් කියලා. ෙම් නිෙයෝගවලින් කියන්ෙන්, ෙම් කීඩා 
සංගම් ස්වාධීන කරන්න ඕනෑ,  ඒ නිලතලවලට  මැතිවරණ  
තියන්න ඕනෑ බවයි.  නමුත් ෙම් අය ෙදවතාවක් ආවත්, හය 
වතාවක් ආවත් එකම අය තමයි එන්ෙන්. ඉතින් ෙදකම එකයි. රට 
ගැන හිතුවත්, ෙම් සංගම් ගැන හිතුවත් ෙම් අය එන්ෙන් 
ඡන්දෙයන්.  

ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීෙමන් දැන්  ෙම් සභාව තුළ  
පිළිගැනීමක් තිෙබනවා, පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්, යහපාලනය 
කිය න්ෙන් ඡන්දයකින් විතරක් සීමා කරන්නට පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි කියන එක. එහිදී පුද්ගලයනුත් සීමා කරන්න අවශ්යයි.  
හරියට පාලන කටයුතු කරලා අලුත් දර්ශනයක් අනුව ඒ ආයතන 
ෙගන යන්නට අෙනක් පුද්ගලයන්ටත් අවස්ථා වක් ෙදන්නට  ඕනෑ. 
එම නිසා ෙලෝකෙය් පජාතන්තවාදී පාලන කමය තිෙබන රටවල, 
ජනාධිපතිවරු  සිටින රටවල  ඒ ධුර කාලය ෙදවරකට  සීමා කර 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට එක කාල සීමාවක් අවුරුදු හතරකට 
ෙහෝ පහකට  සීමා  කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 

ම ම  කථා  කෙළේ ඒ මූලධර්මය ගැන. ෙම් නිෙයෝගවලට ඇතුළත් 
කර තිෙබන මූලධර්මය මා පිළිගන්නවා. නමුත් කනගාටුෙවන් 
කියන්න  ඕනෑ, ඒ මූල ධර්මය ගැන අප 2010 වර්ෂෙය්ත් සිතුවා 
නම් මීට වඩා ෙහොඳ යහපාලනයක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න තිබුණ 
බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වා  ෙග්ම සුදුසු නැති අය 
නැවත නැවත ෙම් සංගම්වලට ඇතුළු වීම පිළිබඳව විවාදයක් 
තිබුණා. අද සුරාජ් රන්ෙදනිය මැතිතුමාෙග් නම සඳහන් වුණා. ඔහු 
මාත් එක්ක Big Match වලදී කීඩා කර තිෙබන කීඩකෙයක් බව 
කියන්න ඕනෑ. මෙග්ම පාසෙල් ෙනොෙවයි, අෙනක් පාසෙලන්.  
ඔහු ගැන අද ෙමතැන සඳහන් කළා. සඳහන් කරලා කිව්වා,  ඔහු 
දැන් කිකට්වල ෙනොෙවයි, බැඩ්මින්ටන්වල නිලතලවලට ඉදිරිපත් 
ෙවන්න යනවා කියලා. අද ෙමතැන ඒ ගැන අවදානමක් ඇති 
කළා. ඇත්තටම අපට පුද්ගලයන්ෙගන් වැඩක් නැහැ.  අපි ෙමතැන 
කථා  කරන්ෙන් පතිපත්ති ගැනයි. ඒ පුද්ගලයා එතැනට එන්න 
සුදුසු නැත්නම් ෙම් නිෙයෝගවලින් එකක් ඔහු කඩ කරන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට තමයි ඒ පුද්ගලයා එතැනට එන්න සුදුසු නැත්ෙත්. මම 
ෙමෙහම කියන්ෙන් ඇයි? හුඟක් ෙවලාවට වැරැදි ෙද්වල් සිදු 
ෙවනවා; දූෂණ ඇති ෙවනවා; නමුත් අපි ඒ දූෂණ ගැන ෙසොයා 
බලන්ෙන් නැහැ. අපි දූෂණ ගැන දඬුවම් කරන්ෙනත් නැහැ. ඊට 
පසු  අවුරුදු හතර පහක් ගිහින්  ඒ අය ෙවනත් සමාගමකින් එන 
විට අපිට කියන්න කරුණු නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
එච්චරද තිෙබන්ෙන්? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්. ඔබතුමා ෙග් කාලය විනාඩි 13යි. ඇත්ත වශෙයන්ම 

ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. නමුත් තව විනාඩි ෙදකක් කථා 
කරන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
පශ්නයක් නැහැ. කාලය තිෙබනවා නම් ටිකක් වැඩිෙයන් කථා 

කරනවා. කාලය නැත්නම් විනාඩි ෙදෙකන් ඉවර කරන්නම්. ගරු 
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් හා ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මන්තීතුමාෙග් කාලය ගැනයි මම ඇහුෙව්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විනාඩි 13ක කාලයක් ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒක 

අවසන්.  නමුත් තවත් විනාඩි ෙදකක් වැඩිපුර ලබා  ෙදන්නම්.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
පශ්නයක් නැහැ. මම ඒ විනාඩි ෙදෙකන් කථාව අවසන් 

කරන්නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නුසුදුසු අය පැමිණීම ගැන අද සාකච්ඡා කළා.  නමුත් පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු  වුණු වංචාවන් ගැන අපි ෙසොයා බලා තීරණ ගත්ෙත් 
නැති නිසා තමයි ෙම් වාෙග් අය නැවත ෙමතැනට එන්ෙන්. ශී 
ලංකා කිකට් ගැන කරුණක් ෙදකක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නම්.  

නිම්බස් ෙකොම්පැනිය එක්ක තිෙබන ගිවිසුම ගැන අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමා කථා කළා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් කාරණයත්  
මතක් කරන්නට ඕනෑ. සමර්ෙසට් එන්ටර්ෙට්න්මන්ට් එකයි              
ශී ලංකා කිකට් එකයි අතර ගිවිසුමක් තිබුණා. ඒ ගිවිසුෙම් 
අකමිකතාවන් තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙසොයලා බලන්න ශී ලංකා 
කිකට් එෙකන් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුවට මයියා 
ගුණෙසේකර මහතා, හරිස්චන්ද මහතා, රංජනී ජයෙකොඩි මහත්මිය 
ආදීන් පත් කළා. අපට දැන ගන්න ඕනෑ, ඒ කමිටු වාර්තාවට 
ෙමොනවාද වුෙණ් කියා. ෙමොකද, ඒ ගිවිසුෙම් තිෙබනවා, ශී ලංකා 
කිකට්වල අෙළවිය සම්බන්ධව. අවුරුදු 25කට විකුණන්න ඔවුන්ට 
අයිතිය දීලා තිෙබනවා කියා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා කිකට් එෙක් 
ගිණුම් බැලුවාම, 2008, 2009 සහ 2010 වසරවල 
විගණකාධිපතිෙග් පශ්නවලට පිළිතුරු ලැබිලා නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා කිකට් ගැන කථා කරන නිසා, මා ෙම් 
කරුණු  ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  එක කාරණයක්, 
සමර්ෙසට් එන්ටර්ෙට්න්මන්ට් එෙක් ගිවිසුෙම් ෙමොකක් කියන එක. 
අපිට ඒක දැන ගන්න අවශ්යයි. [බාධා කිරීමක්] මම අහන්ෙන් 
report එක ගැන. [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2008, 2009, 2010, 2011 සහ 
2012 වසරවල ශී ලංකා කිකට් එෙක් financial statements 
සභාගත කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා උපෙද්ශක කාරක සභාවට එන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුවටම 

ෙදන්න පුළුවන්ද කියලයි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
සම්පදායක් - 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
එයට ෙහේතුව ෙම්කයි. 2008, 2009 සහ 2010 වසරවල 

විගණකාධිපතිටවත් පිළිතුරු දීලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම 
අහන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා උපෙද්ශක කාරක සභාවට එන්න, මම සියල්ල 

ෙදන්නම්. 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එතෙකොට අපිට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්.  

එක කරුණක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දුසැරිය කියා අපි හුඟක් ෙවලාවට 
හිතන්ෙන් මුදලක් ෙහෝ සම්පතක් අතට ගත්ෙතොත් කියන එකයි. 
නමුත් අද දුසැරිය ඇති වන්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි. අද දුසැරියට 
අමතරව රජයම ෙකොල්ල කෑමක් තිෙබනවා. මුදල් 
ෙකොල්ලකෑමක් විතරක් ෙනොෙවයි. ඒකට "state capture" කියා 
කියනවා. අපි දන්නවා, ෙම් කීඩා අෙළවියට නාළිකාවක් ෙදන විට 
කීඩාවට පමණක් නාළිකාවක් ඇති කර ෙදන්න ඕනෑ කියා. ඒ 
නිසා සිරසට, ස්වර්ණවාහිනියට, ෙදරණට, රූපවාහිනියට, 
අයිටීඑන් එකට ඒ අයිතිවාසිකම අහිමි  වුණා. ඒක ෙදන විට 
ඉල්ලුම් කෙළේ නැහැ. ඒ අයට ෙයෝජනාවල් ඉදිරිපත් කරන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙමොනවාද කෙළේ? කැබිනට් මණ්ඩලයට ගියා. 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අවසරයක් ගත්තා. නීති රාමුව ෙවනස් 
කළා. අකමිකතාවක් සිදු කළා. දුසැරියක් ඇති කළා. නමුත් ඒක 
ඇති කෙළේ මුදල් ගන්නා මට්ටෙමන් ෙනොෙවයි. ඒක ඇති කෙළේ 
නීතිය ෙවනස් කිරීෙමන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මහෙල්කම්තුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 

කමිටුවක් පත් කරලා ඒක ඉතාම විනිවිදභාවෙයන් සිදු වුණා. 
කිසිම දූෂණයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ කියා වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙමොන වාර්තාද කියා කරුණාකර කියන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
CSN ගනුෙදනුව සම්බන්ධ වාර්තාව මම ෙම් කියන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම අහන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 

[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම කිව්වා, සභාගත කරන්නම් කියා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
හරි, ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කාලය අවසන්.  
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම අවසන්  කරනවා. මම කියන්ෙන්, ෙමයයි.   නීතිය  ෙවනස් 

කරලා දූෂණයක් කර තිෙබනවා කියලා මා සඳහන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි,  ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. ඊළඟට ගරු  

කනක ෙහේරත්  මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 5.26] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1973 අංක 25 දරන කීඩා 

පනත යටෙත්  2013 අංක1 දරන ජාතික කීඩා සංගම් නිෙයෝග ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව මටත් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ෙබෙහවින් 
සතුටු වනවා.  

  කීඩා ක්ෙෂේතෙය්  පරිපාලනෙය්  අර්බුද ඇති වී තිෙබන 
අවස්ථාවක තමයි, ඒ වාෙග්ම කීඩා ක්ෙෂේතය යම් කිසි පසුබෑමකට 
ලක් වී තිෙබන අවස්ථාවක තමයි  දශක හතරකට පසුව,  1973 
අංක 25 දරන කීඩා පනත යටෙත් අද දින ෙමම නිෙයෝග 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් පථම 
වතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අද කීඩාවට; 
කීඩා ක්ෙෂේතයට වරපසාද රාශියක් ලැබිලා  තිෙබනවා.  කීඩා 
අමාත්ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත් කීඩා 
ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග මාලාවක් 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  එම නිෙයෝග  
සම්මත කර ගැනීම තුළින් ඒවා පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීමට 
එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

කීඩා සංගම්වල පරිපාලනය  නිවැරදි ෙනොවුෙණොත් කීඩාෙව් 
පගතියක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි  අද ෙම්  
නිෙයෝග සම්මත කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර  
තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිෙයෝග ඉතාමත් වැදගත් නිෙයෝග හැටියට අපි 
දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන 13 වන 
නිෙයෝගයට අනුව පධාන නිලතලයන් සඳහා එක් වරක් ෙතෝරා 
පත් කර ගනු ලබන නිලධාරින් නැවතත් ෙතෝරා පත් කර ගැනීමට 
හැකියාවක් නැහැ. ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට ඕනෑ. කාලයක් තිස්ෙසේ කීඩා පරිපාලනෙය් 
උරුමක්කාරයන් හැටියට එෙහමත් නැත්නම් ඒ කීඩා 
පරිපාලනෙයන් යැෙපන්නන් හැටියට කියා කරලා අෙනක් 
කිසිෙවකුට ඒ කීඩා පරිපාලනය තුළ  අවස්ථාවක් ලබා දීලා නැහැ.  
ඒ නිසා අද  කීඩාවට  ආදරය කරන පිරිසකට අවස්ථාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා, නැවතත් නිලධාරින් හැටියට පත් ෙවලා ෙම් කීඩාෙව් 
පගතිය ෙවනුෙවන් කටයුතු  කරන්න.  ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම  
අමාත්යවරයාෙග් අනුමැතිය ඇතිව ඒ නිලධාරින් නැවත පත් කර 
ගන්නත්  අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. එයත් ඇත්තටම වැදගත් 
වනවා.  විෙශේෂෙයන්ම නිල කාලය වසර ෙදකක් දක්වා දික් කිරීම 
තුළින් කීඩා සංවර්ධන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා වසරක් 
ඇතුළතදී එය සංවර්ධනය  කරන්න බැරි වුණත් අපට ඒ 
ඉලක්කයන් කරා ගමන් කරන්නට පුළුවන් ආකාරයට ඒ වසර 
ෙදක තුළදී කියා  කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒකත් 
ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් හැටියට මා දකිනවා. ෙම් සෑම  

මට්ටමකම කීඩාවන් සංවර්ධනය කර ඒ පිළිබඳව සලකා 
බලන්නත් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා, ගාමීය මට්ටෙම් සිට 
ජාතික මට්ටම දක්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  නිෙයෝග අංක 29, 
30, 33 ඉතා වැදගත් වනවා. පාෙද්ශීය සංගම්වල කීඩා සංවර්ධන 
කටයුතු වඩාත් කමවත්ව  පවත්වා ෙගන යෑම පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්නත් අද ෙම් නිෙයෝග තුළින් අවස්ථාව ලැෙබනවා.  අපි 
දන්නවා, සමහරක් දිස්තික්ක කීඩා සංගම් තිෙබනවා. කිකට් ෙව්වා, 
පාපන්දු ෙව්වා, ඒ සියලු සංගම්වලින් ජාතික මට්ටමට එද්දී 
එෙහමත් නැත්නම් නිලධාරින් බට පත් ෙවද්දී ඒ ෙගොල්ලන් කිසිම 
නිලවරණයක් නැතිව, කිසි ෙකෙනක් දැනුවත් කිරීමක් නැතිව 
ෙකළින්ම ජාතික මට්ටෙම් නිලධාරින් බවට පත් වනවා. ඒ 
පිළිබඳව ෙම් සම්බන්ධතා තබා ගැනීම තුළින්  මා හිතනවා, ඉදිරි 
කාලෙය්දී ඒ කටයුතු නිරාකරණය කර ගන්නට හැකියාවක් 
ලැෙබයි කියලා.  ඒ වාෙග්ම  පාෙද්ශීය හා  ජාතික මට්ටෙම් සංගම් 
අතර සම්බන්ධතාවක් ඇති වීම තුළින් සමහරක් අවස්ථාවලදී  ෙම් 
ජාතික මට්ටමට ෙම් කීඩාව දියුණු කරන්න  මුදල්  ලැබිලා 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට  පුහුණු සංචිත පවත්වලා කටයුතු 
කරන්න මුදල් ලැබුණත් ෙම් පාෙද්ශීය මට්ටෙම් තිෙබන 
සංගම්වලට නැත්නම් දිස්තික් මට්ටෙම් තිෙබන සංගම්වලට ඒ 
මුදල් පතිපාදන ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙහමත් නැත්නම් 
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  ගාමීය මට්ටෙම් 
තිෙබන කීඩාව   -විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් කථා කරන පසිද්ධ 
කීඩාවන්- පහත වැෙටන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් 
ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් නිෙයෝග  තුළින් කියාත්මක වන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන්ම කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අද ජාතික මට්ටෙම් ජාතික කණ්ඩායම් 
නිෙයෝජනය කිරීමට කීඩා සමාජවලින් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

කීඩා සමාජවලින් කිව්ෙවොත්, ජාතික මට්ටෙම්, එෙහමත් 
නැත්නම් ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන්න එපා කියලා ඒ 
කීඩකයා අසරණ ෙවනවා. ඒ කීඩකයාට කීඩා කරන්න හැකියාවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් සලකා බලා අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා ඉදිරි කාලෙය්දී කටයුතු කරයි කියා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

34වන නිෙයෝගය යටෙත්, නිලධාරි මඩුල්ලක් පත් කිරීෙමන් 
පසුව මාස ෙදකක කාලයක් ඇතුළත කීඩා සංවර්ධන සැලැස්මක් 
කීඩා අමාත්යාංශයට ලබා දිය යුතුයි. ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් 
නිෙයෝගයක්. වසර ෙදකක කාලයක් කීඩා සංගම්වලට ලබා 
ෙදනවා නම්, මා හිතනවා තරගාවලි පවත්වනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, කීඩා සංවර්ධනය සඳහා සැලැස්මක් ඇති කරලා, සංචිත 
පවත්වා ෙගන, පුහුණු පාඨමාලා පැවැත් වුවෙහොත් තමයි අෙප් 
ගාමීය මට්ෙට් තිෙබන කීඩාව දියුණු කරන්න හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ඒකත් ඉතාම වැදගත් නිෙයෝගයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 8, 9, 10 නිෙයෝග යටෙත්, පාසල් සංගම් සහ 
ජාතික සංගම් අතර සම්බන්ධතාවක් ඇති කිරීමට ඔබතුමා කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ෙමොකද, ජාතික මට්ටෙම් 
සංගම් සහ පාසල් සංගම් අතර හුඟක් අවස්ථාවල ගැටුම් ඇති කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අප ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ කීඩාව ආරම්භ 
වන්ෙන් දරුවාෙග් පාසල් කාලෙය්දී. ඒ නිසා පාසෙල් සංගමය 
සමඟත්, ජාතික මට්ටෙම් සංගමය සමඟත් සම්බන්ධතාවක් ඇති 
කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කායික හා මානසික 
සමබරතාවෙයන් යුතු නිෙරෝගි පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අන්තර් අමාත්යාංශ 
සම්බන්ධතාව පිහිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අනුව අද කීඩා 
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අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය, උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය හා ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය තුළින් ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා, 
වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වැඩසටහන තුළින් අද 
සෑම ශිෂ්යෙයකුම කීඩාවකට අනිවාර්යෙයන්ම ෙයොමු කිරීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. අපි 
දන්නවා අෙප් තිෙබන තරගකාරි විභාග තමයි උසස් ෙපළ හා 
සාමාන්ය ෙපළ. ඒ විභාගවලට ෙපනී සිටින කාලෙය්දී අෙප් ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් කීඩාෙවන් තරමක් බැහැර ෙවලා අධ්යාපනය පිළිබඳව 
විතරක් කටයුතු කරනවා. එමඟින් දක්ෂ කීඩක කීඩිකාවන් අෙප් 
රටට අහිමි වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් 
කාරණයක්.  

සෑම වර්ෂයකදීම, සෑම ශිෂ්යෙයකුටම ශාරීරික ෙයෝග්යතා 
වාර්තාවක් ලබා ගන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය කාලෙය්දී ඒ කාරණය දැනුම් දුන්නා. ඒකත් 
වැදගත් කාරණයක්. ෙමොකද, පසු ගිය සතිෙය්දී අරණායක 
පෙද්ශෙය් උස්සාපිටිය රිවිසඳ විද්යාලෙය් දියණියක් මිය ගියා මීටර් 
5,000 දිවීෙම් තරගයට සහභාගි ෙවලා. ෙමවැනි වාර්තාවක් ලබා 
ෙගන තිබුණා නම්, ඒ දියණියට මිය යන්න සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒ වාර්තාෙවන් තමන්ෙග් ශරීර ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව දැනුවත් 
වන නිසා. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඉදිරි කාලෙය්දී සෑම පාසලකම, 
සෑම වර්ෂයකදීම ෙමවැනි ෙයෝග්යතා වාර්තාවක් ලබා ගන්න 
කටයුතු කරයි කියලා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
පහ ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන් පසුව සියලුම දරුවන් 

ෛවද්ය පරීක්ෂණයකට ෙයොමු කරලා, ඔවුන්ව සුදුසු කීඩවකට 
ෙයොමු කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් හැටියට මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මඟ ෙපන්වීම යටෙත් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම කියාත්මක 
කරමින් කීඩාෙව් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් ඇති කිරීමට අද කටයුතු 
කරලා, ඒ තුළින් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් විධිමත් සංවර්ධනයක්, ජාතික 
කීඩා සංස්කෘතියක් බිහි කරන්න, කීඩා ආර්ථිකයක් බිහි කරන්න, 
දක්ෂ කීඩකයන් ගාමීය මට්ටෙමන් හඳුනා ගන්න අවස්ථාව සලසා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වනවා ගරු ඇමතිතුමාට 
අද පළාත් මට්ටෙමන්, දිස්තික් මට්ටෙමන්, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය 
මට්ටෙමන් කීඩා සංකීර්ණ, කීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු 
කිරීම සම්බන්ධව. අද ඒවා ගමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. පසිද්ධ කීඩා 
පමණක් ෙනොෙවයි, සෑම කීඩාවක්ම අද ගමට ගිහිල්ලා, සෑම 
කීඩාවක්ම පචලිත කිරීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක 
ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්.  

උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල වසර තිහක පමණ කාලයක් 
යුද්ධය පැවතුන නිසා ඒ පෙද්ශවල කීඩාව අඩාල ෙවලා තිබුණා. 
අද කිකට් කීඩාව ෙව්වා, පා පන්දු කීඩාව ෙව්වා, ඒ සියල්ලක්ම 
පචලිත කිරීම සඳහා ඒ පෙද්ශවල කීඩාංගණ සංවර්ධනය කරනවා. 
අද උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ඉන්නා තරුණ තරුණියන්ට ඒ 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩා ෛවද්ය 
ආයතනය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් එහි පධානත්වය දරන 
මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වාෙග් නායකත්වෙයන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. විෙශේෂෙයන්ම තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතා කිරීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා කටයුතු 
කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් හැටියට දකිනවා. දක්ෂ 
අමාත්යවරෙයක්, කාර්යක්ෂම අමාත්යවරෙයක් යටෙත් තිෙබන 
කීඩා අමාත්යාංශය තුළ විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙම් කාලය තුළදී 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනවපු නිෙයෝග තුළින් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ ජාත්යන්තර ජයගහණ 
ලබන්නට අෙප් කීඩක, කීඩිකාවන්ට හැකියාව ලැෙබ්වාය කියා 
පාර්ථනා කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ශියානි විෙජ්විකම 

මන්තීතුමිය. 

 
[අ.භා. 5.37] 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පථ මෙයන්ම කීඩා 

අමාත්යතුමන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, කීඩාව සම්බන්ධෙයන් 1973 
අංක 25 දරන පනතට නව නිෙයෝග මාලාවක් ෙගනැල්ලා කීඩාව 
විධිමත් කරන්නට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
නිෙයෝග මඟින් විෙශේෂෙයන්ම යම් යම් නීති පැනවීමක් සිදු කරලා 
තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  නිෙයෝග පැනවීම තුළින් ජාතික සංගම්වල 
තනතුරු දැරීෙම්දී ඒ ඒ පුද්ගලයන් සතු සුදුසුකම් වාෙග්ම මුදල් 
පරිහරණය, කළමනාකාරිත්වෙය්දී අනුගමනය කළ යුතු 
විනිවිදභාවයන් ගැන සලකා බලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩාෙව් 
නියැළී ඇති පළපුරුදු දක්ෂ පුද්ගලයන් පක්ෂගාහිත්වයකින් 
ෙතොරව, ජාති, ආගම්, පක්ෂ ෙභ්දවලින් ෙතොරව නිලතලවලට පත් 
කිරීමට ෙම් නිෙයෝග මඟින් අවස්ථාව ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
සහජ හැකියාවන් තිෙබන ගෙමන් ගමන ආරම්භ කරන ඒ තරුණ 
තරුණියන්ටත්, -ඒ කීඩක කීඩිකාවන්ටත්- අෙප් රටටත් අද දින 
පනවන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් නිෙයෝග මඟින් යහපතක් 
ෙව්විය කියන දැඩි විශ්වාසයක් මා තුළ තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩක කීඩිකාවන් ඒ කීඩා 
සංචිතයන්ට ෙතෝරා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් 
සාකච්ඡා ෙකෙරනවා. සමහර විට ෙම් කීඩාව ගැන විවිධ විෙව්චන, 
ෙදෝෂාෙරෝපණ පවතින අවස්ථා තිෙබනවා. ඒවා යම් තරමකට 
ෙහෝ අඩු ෙවලා සාධාරණ ෙත්රීමක් ඇතුව සුදුසු අයට ඒ සුදුසු තැන 
ලැබිලා අෙප් රෙට් කීඩාව ඉහළට නංවන්නට අද පනවන්නට 
ෙයෙදන නිෙයෝග මාලාවන් ෙහේතු ෙව්විය කියන දැ ඩි 
අධිෂ්ඨානෙයන් යුතුවයි මම අද ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. 
කීඩාව ගැන කථා කරද්දී, ගෙම්දී අපි සාමාන්යෙයන් පවත්වන කඹ 
ඇදීෙම් ඉඳන් සුපිරි කීඩාවක් විධියට සලකන කිකට් කීඩාව දක්වා 
වූ සියලුම කීඩාවන් කීඩා ගණයට වැෙටනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ජාතික කීඩාව තමයි 
ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව.  ජාතික ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය් සභාපතිතුමා 
ඉන්නවා. අපි ජාතියක් විධියට අෙප් ෙවොලිෙබෝල් කීඩාවත් ජාතික 
තලයට ෙගෙනන්න කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. කිකට් කීඩාව නිසා 
අෙප් රටට ආඩම්බරයක්, අභිමානයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා 
වාෙග්ම අෙප් රට ෙලෝකයට ෙගන යන්නටත් එය මාර්ගයක් 
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ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ජාතියක් විධියට ෙවොලිෙබෝල් 
කීඩාවත් ඉදිරියට ෙගන එන්නට කටයුතු කළ යුතුයි කියන 
ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් හැම 
කීඩාවකටම උසස් මට්ටමකින් පුහුණුව ලබා දීෙමන් නුදුරු 
අනාගතෙය්දී අපෙග් ජාතික කීඩාව වාෙග්ම අනිකුත් කීඩාවනුත් 
ඉහළ නංවන්නට හැකියාවක් ලැෙබනවා.  

අෙප් රෙට් ගමක් ගත්ෙතොත් යම් කිසි පිරිසක් විතරයි කීඩාවල 
ෙයෙදන්ෙන්. නමුත් අෙප් රෙට් තිෙබන සියලු කීඩා ජනතාව අතර 
පචලිත කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්නට අෙප් රජයට අවස්ථාව 
ලැබුෙණොත් හැම ෙකනකුම කීඩා කරන පුද්ගලයන් බවට පත් 
ෙවයි කියා මා හිතනවා. හැම ෙකනකුම කීඩා කරන පුද්ගලයන් 
බවට පත් වුෙණොත් අෙප් ශී ලාංකීය ජාතිය මීට වඩා ශක්තිමත්, 
නිෙරෝගිමත් ජාතියක් වනවා දකින්න අපට පුළුවන් වනවා. ගාමීය, 
නාගරික හැම ෙකොටසක්ම නි ෙයෝජනය කරන විධියට කීඩාව 
උසස් තලයකට ෙගන එන්නට කටයුතු කරන්නට හැකියාව අෙප් 
ගරු අමාත්යතුමන්ට තිෙබන බවත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පාසල් මට්ටෙම්, පාෙද්ශීය මට්ටෙම්, ජාතික 
මට්ටෙම් සංචිත අතර සම්බන්ධතාව ඇති කිරීම කීඩාෙව් දියුණුව 
සඳහා ඉතා වැදගත් කටයුත්තක් විධියටයි මා සලකන්ෙන්.  

1996 අවුරුද්ෙද් කිකට් ෙලෝක කුසලානය අෙප් රට දිනා 
ගත්තා. ඒ නිසා අෙප් රට ජාත්යන්තර වශෙයන් විශාල කීර්තියකට 
පත් වුණා. අපට හැම දාමත් ඒ පිළිබඳව අභිමානෙයන් කථා 
කරන්නට, එය  අභිමානෙයන් සමරන්නට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. 
එදා 1996 අවුරුද්ෙද් හිටපු කිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග, ඒ 
වාෙග්ම සනත් ජයසූරිය, කිකට් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කළ තිලංග සුමතිපාල යන මැතිතුමන්ලා අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් වශෙයන් සිටීම ගැන අපි සතුටු 
වනවා. ෙම් කීඩාව දියුණු කරන්නට අවශ්ය සම්පත් විශාල 
පමාණයක් අපි ළඟ තිෙබනවා. කීඩාව ෙවනුෙවන් අෙප් රජෙයන් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ කටයුත්ත ඉටු කිරීෙම්දී ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම 
අදහස් හා ෙයෝජනා ලබා ෙගන කීඩාව පිළිබඳව ඉතාමත් ෙහොඳ 
අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්නට හැකියාව ලැෙබනවාය කියන කරුණ 
මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමාට මා ස්තුති කරන්න ඕනෑ, 
එතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් පසු ගිය දා අම්පාර ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
ජාතික පාසලට පිහිනුම් තටාකයක් ලබා දීම ගැන. එය මා ඉෙගන 
ගත් පාසලයි. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක ඉල්ලීමක් 
කරන්නට ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වන ෙකොට අම්පාර 
දිස්තික්කයට දිස්තික් කීඩාංගණයක් අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. යම් යම් ගැටලුකාරි 
තත්ත්වයන් තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙමොන ගැටලුව තිබුණත් 
ඔබතුමාට එය විසඳන්නට පුළුවන්. අම්පාර දිස්තික්කෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙමම කටයුත්ත ඉක්මනින් ඉටු කර ෙදන්නට අපි 
මැදිහත් විය යුතු වනවා. අෙප් ඉල්ලීම එයයි. හැකි ඉක්මනින් 
කීඩාංගණෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කරන්න. 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලනය කරන අපි වග කියන්නට ඕනෑ. එම 
නිසා ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ කටයුත්තක් ඉක්මනින් ඉටු කර ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ෙරෝහණ දිසානායක 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  

 
[අ.භා. 5.45] 
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් 1973 අංක 25 

දරන කීඩා පනත යටෙත් 2013 අංක 01 දරන ජාතික කීඩා සංගම් 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් ෙවලාෙව් 
මාතෙල් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටු වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉතාම පාෙයෝගික ජනාධිපතිතුමකු වශෙයන්  
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා "මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ම" තුළින් ෙම් රෙට් කීඩාව සංවර්ධනය කරන්න නායකත්වය 
ෙදන ෙවලාෙව් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා 
ඉතාම දක්ෂ ආකාරෙයන් වග කීමක් ඇතුව අවුරුදු 40ක ට පස්ෙසේ -
දශක 4ක ට පමණ පස්ෙසේ- රටට, කාලයට, ෙලෝකයට උචිත ෙලස 
ෙම් කීඩා නිෙයෝග ෙගන ඒම ඉතා වැදගත් කාරණයක් ෙලස මා 
සලකනවා.  කීඩා ඇමතිතුමා රෙට් පවතින කීඩා තත්ත්වයත්, 
වටපිටාවත් ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ඇතිව කීඩා ක්ෙෂේතය 
සංවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳවත් අප සතුටු 
වනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මම නිෙයෝජනය 
කරන මාතෙල් දිස්තික්කය ෙහොකී කීඩාෙව් ෙතොටිල්ල  -  "Cradle 
of Hockey" in Sri Lanka - වශෙයන් තමයි හඳුන්වන්ෙන්. ෙහොකී 
කීඩාව ආරම්භ වුෙණ් 1930 දීයි. අද ෙම් රටට, ෙලෝකයට ෙහොකී 
කීඩකෙයෝ සපයන - supply කරන - පුරවරයක් බවට අෙප් 
පුරවරය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අපට ආඩම්බරයක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමා ෙගන එන ෙම් නිෙයෝග 
තුළින් ඉදිරි කාලෙය්දී කිකට්, මලල කීඩාව, පා පන්දු, අත් පන්දු, ඒ 
වාෙග්ම ගෘහස්ථ කීඩා, badminton, table tennis  යන  කීඩාවල 
ෙවනසක් දකින්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයත් අපට තිෙබනවා.  

දවෙසන් දවස අෙප් රටට ලැෙබන පදක්කම් වැඩි කර ගැනීමට 
අපට අවශ්යයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ සඳහා ජයගහණ 
ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ මානසික සහ ශාරීරික 
සමබරතාවකින් යුක්ත ෙහොඳ පුරවැසියන් පිරිසක් අෙප් රටට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා; ෙසෞඛ්ය සම්පන්න පිරිසක් අපට අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා; අභිෙයෝග ජය ගන්නා පිරිසක් වශෙයන් අපට 
ෙම් ජයගහණ හඹා යන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු 
කටයුතු සම්පූර්ණ කර ෙගන, එකට කැටි කර ෙගන  මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම යුගෙය් 
අවශ්යතාවක් ඉටු කිරීමක් හැටියට මා දකිනවා.  

මම ෙම් රෙට් පධාන කීඩා සංගම් ෙදකක හිටපු 
සභාපතිවරෙයක්.  මම  ශී ලංකා ෙහොකී සංගමෙය් සභාපතිවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම්ස පන්දු සංගමෙය් 
සභාපතිවරයා වශෙයනුත් මම කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් 
නිෙයෝග නිසා ෙමෙතක් යම් යම් තැන්වල තිබුණු අකටයුතුකම්, ඒ 
වාෙග්ම දුර්වල තැන් අකාමකා ෙගන වග කීමක් ඇතිව ෙම් සංගම් 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම් සංගම්  පවත්වා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගන යාෙම් නිල කාලය අවුරුද්දක් නිසා ඒ සංගම් ආරම්භ කරලා 
මාස කීපයක් යනෙකොට -එහා පැත්ත බලා ෙමහා පැත්ත බලන 
ෙකොට- කාලය අවසන් ෙවලා ගිහිල්ලා.  කාලය දීර්ඝ කිරීම නිසා 
යම් කිසි ස්ථාවර තත්ත්වයකින් යුක්තව ඒ කීඩා සංගම් මඟින් රටට 
ෙහොඳ පතිඵල ලබා ෙදන්න  අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙම් නිෙයෝග නිසා රහස් ඡන්දයක් පාවිච්චි කිරීමට 
අවස්ථාව සැලෙසන නිසා  යම් කිසි බලපෑමකින් ෙතොරව වඩාත් 
පජාතන්තවාදීව ඒ කටයුත්ත කියාත්මක කරන්නත් අපට අවස්ථාව 
ලැබී තිෙබනවා. ෙම් රෙට් කීඩාවට අලුෙතන් එකතු වුණු ඉතාම 
වැදගත් අවස්ථා ෙදකක් හැටියට අප එය දකිනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් නිදහස් අධ්යාපනයත් එක්ක කීඩා පාසල් ඇති 
වුණා. මාතෙල් දිස්තික්කෙය් අකුරම්ෙගොඩ පාසල කීඩා පාසලක් 
බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් වලල 
ජාතික මහා විද්යාලය වාෙග් කීඩා පාසල් ඒ කාලෙය් තිබුණා. ෙම් 
කීඩා පාසල් තුළ කීඩා සංචිත ඇති කරලා,  උෙද් ඉඳලා රාතී 
ෙවනකම් කීඩකෙයෝ පුහුණු කරලා කීඩාව පිළිබඳව 
මානසිකත්වයක් ධනාත්මකව ඇති කරලා පාසල තුළින් දරුවන් 
කීඩාවට ෙයොමු කිරීෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කළ යුතුයි කියලා 
මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩා සංගමය, 
පාසල, ජාතික සංගම්, පළාත් සභාව, පාෙද්ශීය සභාව, ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශය කියන ආයතන  ඔක්ෙකොම එකට එක්කහු ෙවලා වග 
කීමකින් යුතුව ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳවත් අප සතුටු වනවා. ෙම් වාෙග් ධනාත්මක ෙද්වල් තමයි 
අප එතැන දී දකින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙකොළවලට පමණක් සීමා වුණු 
සංගම් තිෙබනවා. "Paper Associations" කියලා අප ඒවා 
හඳුන්වනවා. අප දැකලා තිෙබනවා, ඒවාෙය් කිසිම කීඩාවක් 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ කරන්ෙන් නැති බව. කවදාවත් පතිඵල අරෙගන 
දී නැහැ. ඒවාෙය් කිසිම ෙකෙනකු කීඩාවට සම්බන්ධ ෙවලා 
පතිඵල අරෙගන දීලා, පදක්කමක් දිනලා, අඩු ගණෙන් 
සහභාගිත්වයක්වත් - participation කියන එකවත්- ලබා දී නැහැ. 
හැබැයි එෙහම කරලා ජාතික නිලවරණයට ආවාම paper එක 
දාලා, ඡන්ද අයිතිය අරෙගන කෘතිම මිනිසුන් ටිකක් ඒ සංගම්වලට 
පත් කරපු අවස්ථාවන් ඉතිහාසෙය් අප දකිනවා.  මා හිතන්ෙන් ෙම් 
අලුත් නිෙයෝග තුළින් කෘතිම ෙකෙනකුට, කීඩාව ෙනොකරන 
ෙකෙනකුට, කීඩාව පිළිබඳ අවෙබෝධයක් නැති ෙකෙනකුට, 
කීඩාවට ආශීර්වාද ෙනොකරන ෙකෙනකුට අවස්ථාවක් හිමි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. කීඩාෙව් නියැෙළන, හසළ වුවමනාවක් සහ 
හැකියාවක් තිෙබන, සහජ දක්ෂතාවක් තිෙබන පිරිසක් තමයි ෙම් 
සංගම්වලට එන්ෙන්. ඒ නිසා paper associations කියන ඒවා මා 
හිතන්ෙන් ෙම් නිෙයෝගත් එක්ක නැති ෙවලා ගිහිල්ලා, අවංක 
පිරිසක් ෙම් කීඩා සංගම්වල පරිපාලනයට පත් ෙවයි කියලා අප 
හිතනවා. විෙශේෂෙයන් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙවොලිෙබෝල් 
සංගමෙය් සභාපති වශෙයන් පත් වුණාට පසුව ඉතාම වග කීෙමන් 
ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව ෙම් රෙට් නංවන්න කටයුතු කළා. ෙම් රෙට් 
ජාතික කීඩාව තමයි ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව. මා හිතන හැටියට 
ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව අතින් පිමි ගණනාවක් අප උඩට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් අවස්ථාවන්වල එවැනි සභාපතිවරු අවශ්යයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියකින් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake)  
මට විනාඩි දහයක් දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විනාඩි නවයක් වුණා, කාල ෙව්ලාව කළමනාකරණය කිරීම 

තුළ. 

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාවත් එක්ක රෙට් නිෙරෝගී 

පරපුරක් බිහි කිරීෙම් දී ඇති වන ෙනොෙයක් කරුණු කාරණා ගැන 
පක්ෂ විපක්ෂ ෙදපැත්ෙතන්ම අද කථා කළා.  විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
පවා අද ෙම් නිෙයෝගවල වැදගත්කම සහ ෙම් සංෙශෝධනවල 
වැදගත්කම අගය කරලා කථා කළා. විෙශේෂෙයන් ඉරාන් 
විකමරත්න මන්තීතුමා සඳහන් කළ කරුණු ගැන අප මතක් 
කරන්න ඕනෑ. TEN Sports, NEO Cricket, Time Warner 
Sports වාෙග් ආයතන ගණනාවක් ඒ යුගෙය් තිබුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප විෙද්ශීය නාලිකා ඔස්ෙසේ 
තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන කීඩා බැලුෙව්. තාක්ෂණය - techniques 
- වාෙග් ෙද්වල් අප දැක්ෙක් විෙද්ශීය නාලිකාවලින්. CSN 
නාලිකාව කියන්ෙන් ෙද්ශීය නාලිකාවක්.  CSN නාලිකාව වාෙග් 
ෙද්ශීය නාලිකාවක් ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා කිකට් කීඩාව වාෙග්ම 
අනිකුත් කීඩා විකාශනය කරන  ෙකොට මා හිතන්ෙන් එහි 
වැදගත්කම අප දකින්න ඕනෑ කියලායි. එහි තිෙබන අඩුපාඩු ගැන 
ෙනොෙවයි බලන්න ඕනෑ. එහි ගුණෙදොස් ෙනොෙවයි අප කථා 
කරන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් පැවැත්ෙවන කීඩා, ෙලෝකෙය් 
පැවැත්ෙවන කීඩා වාෙග් ෙද්වල්  අෙප් නාලිකා ඔස්ෙසේ ෙම් රටට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකයටම විකාශනය කරනවා. ෙද්ශීය ෙද් 
අගය කරන්නත් ෙම්  ෙවලාෙව් අප අවස්ථාවක් කර ගත්ෙතොත් 
ඉතාම වටිනවා. ෙමොකද TEN Sports, NEO Cricket වාෙග් 
ෙද්වල්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා ෙගනාපු නිෙයෝග 

ඡන්දයකින් ෙතොරව අද අනුමත වීමම එතුමා ලද ජයගහණයක්; 
ෙම් රෙට් සමස්ත කීඩා ක්ෙෂේතය ලද ජයගහණයක්; මහින්ද 
චින්ත නෙයන් කීඩාව ලද ජයගහණයක්. සමස්ත නිෙරෝගී පරපුරක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ජයගහණ හඹා යන අප වාෙග් රටකට 
ෙලොකු ජයගහණයක් කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරමින් 
මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
 

[5.54 p.m.] 
 

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, we are witnessing today the 
birth of a new era in sports. I must initially congratulate 
the Minster of Sports, the Hon. Mahindananda 
Aluthgamage, for the great strides he has made in so 
short a period in order to build up a healthy nation 
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through sports. Sir, the President, His Excellency 
Mahinda Rajapaksa, will go down in history not only as a 
great leader of a nation, but also as a great captain who 
dealt a terrible blow to Prabhakaran and won the match at 
Nanthikadal.  

Sir, as far as sports is concerned, this is what the 
“Mahinda Chintana - Vision for the Future” states.  

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்  
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 
WEERAKKODY] took the Chair. 

 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Hon. Deputy Speaker, this is what the “Mahinda 

Chintana - Vision for the Future” states on sports, I quote:  

“Sports are not confined to the energetic youth but encompass the 
young and the old. Fitness, mental development and a team spirit are 
interconnected with sports and I believe that the development of sports 
is an essential investment for the future. Therefore I will strengthen 
sports to ensure the balanced development of all citizens.”  

This is the pledge the President has given to the nation 
and he is implementing those proposals contained in the 
“Mahinda Chintana - Vision for the Future”. 

Sir, if we are to make Sri Lanka a leading country in 
sports, it is imperative for us to be a healthy, disciplined, 
united, prosperous and a proud nation in our mission. 
Accordingly, the Hon. Minister of Sports, the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage, has become the first-ever 
Minister in the history of sports who has enforced the 
Sports Association Orders in a more practical way. In this 
regard, my respect and thanks are due to him.  

Also, I recall the name of the Hon. K.B. Ratnayake, 
who was the first Minister of Sports in this country. In 
1975, I remember, with a vivid memory, watching the 
first Limited Overs World Cup held at  the Kennington 
Oval in London. The Hon. K.B. Ratnayake came at that 
time accompanied by the then Speaker of Parliament, the 
Hon. Stanley Tillekeratne. They were returning after 
attending a Commonwealth parley at the Isle of Man.  

Sir, I think it is very essential that all these things are 
done in the proper way. As far as cricket is concerned, I 

must recall that about 30 to 40 years ago, a very high 
standard was maintained. There was not much 
competition among schools at that time. Then, there were 
good coaches, masters of the game. The coaches of these 
days want to win by hook or crook. But, in those days, 
they always looked at the child, whether he had got the 
talent and also they ensured discipline in  children at that 
time.  

Then, I recall one of the prolific writers of today 
contributing useful articles to the local newspapers and 
one of our early Nalandian players, Mr. Premasara 
Epasinghe. He also writes on various other subjects like 
Buddhism, archaeology, education and business 
management. Those are very educative and informative. 

When he was playing for the Nalanda College at that 
time, the Hon. Gamini Jayawickrama Perera played the 
role of fast bowler, and Epasinghe recalled that he was in 
the mould of Chaminda Vaas or even better at that time. 
He established a record by taking five wickets for 55 
runs. "Epa" took two catches off his bowling.  

Sir, there had been several able coaches and I do not 
want to quote all the names. But, one name that comes to 
my mind at this moment is B.J.H. Bahar, who established 
the First Indoor Cricket at Zahira College, Colombo.  

Then, in 1969, I think Epasinghe selected a team to go 
to India, which consisted of players like Mithra 
Wettimuny, Ajith de Silva, Bandula Warnapura, Lalith 
Kaluperuma, Tony Opatha and various others. I am 
happy, Sir, that Bandula Warnapura, although he dented 
his name by taking part in the South African Tournament, 
Kerry Packer's, together with Tony Opatha, had come 
back to help develop cricket in this country.  

I must also congratulate the new Chairman of the 
Selection Committee, our Colleague, the Hon. Sanath 
Jayasuriya, the "crackerjacker" in world cricket. He is 
doing a very good job. He intervened at the correct time 
and saved a very big catastrophe from befalling cricket. 
The senior players refused to sign the contract. Sanath 
convinced them to sign it and now, they are playing as a 
team. Otherwise, what would have happened is, against 
Bangladesh, we would have to field a "B" team. Today, 
Bangladesh is an upcoming cricketing nation. At the first 
preliminary match they played at the Sanath Jayasuriya 
Playground in Matara, 400 odd runs were scored by the 
Sri Lankan Team and Bangladesh overtook that score. 
So, we have to be very careful in these matters.  

While speaking about cricket, one name that we 
cannot forget is Tony Greig, who had done a great job. 
Tony Greig and, I think, Epasinghe had the distinction of 
commentating on the World Cup Finals in 1996 played at 
the Gaddafi Stadium, Lahore, Pakistan. While Tony was 
describing on television the win hit of Sri Lanka, when 
Arjuna Ranatunga glided McGrath through the vacant 
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slip position, "Epa" described it to Sri Lanka over the 
airwaves of the SLBC, which are unforgettable memories 
for the two of us.  

Then, Sir, I must also pay tribute to the SLBC or the then 
Radio Ceylon, as it was called earlier. රටට කිකට් ෙගන ගිෙය් 
Radio Ceylon එක කියන එක ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් 
සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමා එදා "දස ෙදස" වැඩසටහනින් 
අපට මතක් කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් ශී ලංකා ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාව තමයි ෙදමළ භාෂාෙවන් දවස පුරා සජීවි කිකට් විස්තර 
විචාරය - live cricket commentaries - මෙග් පුෙරෝගාමිත්වෙයන් 
එතුමා ආරම්භ කෙළේ. කිකට් ෙවනුෙවන් කරන ෙසේවාවට හඩ්සන් 
සමරසිංහ මැතිතුමාටත් අපි අෙප් පණාමය ෙමම සභාෙව්දී පුද 
කරනවා.  

ඒ එක්කම, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, M.S.M. Bilal 
won the Colombo Billiards Championship at the Moors' 
Sports Club only last week well organized by former MP, 
Shafeek Rajabdeen, the President. The first World 
Champion that Sri Lanka produced was M.J.M. Lafir of 
the Moors' Islamic Cultural Home - MICH. I think we 
have to honour his name in a more positive way, which 
should not be forgotten.   

Then, about putting up of a new stadium, I would 
kindly request the Hon. Minister to have the Stadium at 
Santhankerny - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, your time is up. You have to wind up 

now. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, give me one more minute.  

Regarding the Santhankerny Stadium in Kalmunai, I 
moved a Motion earlier in this House to highlight that 
matter.  

Then, an Hon. Member talked about the "මාමා, බෑනා" - 
D.S. de Silva and Suraj Dandeniya. But, the Hon. Arjuna 
Ranatunga himself played under D.S. de Silva. මාමලා 
බෑනලා ගැන කථා කරන ෙකොට අයියා - මල්ලි ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා අප අහනවා. What is sauce for 
the goose is sauce for the gander as well, it should be 
remembered.  

At this moment, Sir, I must also pay a tribute to Mr. 
Anura Jayawickrama, Secretary to the Ministry, and the 
Director-General of  Sports, Ms. Ranjani Jayakody for 
helping the Minister to "score" well. I wish the Hon. Minister 
of Sports all good luck in promoting all sports in this 
country! 

[අ.භා. 6.03] 

  
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர - னர்வாழ்வளிப் , 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்)  
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 
Rehabilitation and Prison Reforms) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කීඩා අමාත්යතුමා කීඩා 

පනතට නිෙයෝග රැසක් ඉදිරිපත් කිරීම මඟින් අෙප් කීඩාෙව් 
පජාතන්තීකරණය නිසි විධියට ෙමෙහයවන්න එතුමා ෙලොකු 
උත්සාහයක් ගන්නා බව ෙපනුණා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා 
පැහැදිලි කළා, සමහර ආයතන නින්දගම් වාෙග්, බල කඳවුරු 
වාෙග් සමහර අයෙග් ආධිපත්යයට යටත් කරෙගන තිෙබනවා; ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කරලා අප ඒවාෙයහි පජාතන්තීකරණ 
ස්වරූපයක් ඇති ෙනොකෙළොත් කීඩාෙව් උන්නතිය ෙගොඩ 
නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ කියලා. පමාද ෙවලා වුවත්, ගැඹුරින් 
අධ්යයනය කරලා  ෙම් පනතට වැදගත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමින් 
කීඩාව ෙම් රෙට් දියුණු ෙනොදියුණු හැම තැනකටම එක සමානව 
ෙගන යන්න එතුමා දැරූ පයත්නය අපි අගය කරන්න ඕනෑ. මා 
එතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙලොකු අභිෙයෝග රැසක් එතුමාට 
තිෙබන බව. මා එෙහම කියන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. කීඩාවට 
ෙමෙසේ නීති රීති, නිෙයෝග පනවන්න අවශ්ය නැහැ අපි අෙප් 
සමාජය තුළ කීඩාෙව් ස්වයංවිනය ආරක්ෂා කරනවා නම්. අප මුල් 
කාලෙය්  කීඩාව හඳුනාගත්ෙත්, කීඩාව තුළින් විනය, ශික්ෂණය, 
ෙපෞරුෂය, නීෙරෝගී බව, සාමූහිකව කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව 
ආදිය වර්ධනය වනවා කියලායි. එකී මූල ධර්ම ගැන අපි එදා කථා 
කළා. නමුත් මා කියන්න කැමැතියි අද කීඩාෙව් හැඩ තල ඊට වඩා 
ෙවනස් ෙවමින් තිෙබන බව. කීඩාව මුදලාලිකරණය ෙවමින් 
තිෙබනවා. කීඩාව ආර්ථික ගහණයට යටත් ෙවමින් තිෙබනවා. 
කීඩාව කීර්තිය, ධනය, බලය සඳහා ෙයොදාෙගන තිෙබනවා. ෙමය 
තමයි ජාත්යන්තරවම අපට දකින්න තිෙබන ෙද්. ඒ නිසා කීඩා 
ඇමතිවරයාට අද සිදු වී තිෙබනවා කීඩා ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ෙම් 
අභිෙයෝග ජයගහණය කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මාත් ඇතුළු අපි 
හැමෙකෙනක්ම දන්නා කාරණයක් තිෙබනවා. දැන් හැම 
කීඩාවකටම ඒජන්තෙයෝ ඉන්නවා. හැම කීඩාවක් පිටුපසම 
බුකිකාරෙයෝ ඉන්නවා. හැම කීඩාවක් පිටුපසම කීඩා භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් ඉන්නවා. ෙම්වාෙය් බලපෑම ඇත්ත 
වශෙයන්ම ජාත්යන්තරයි. එයත් ජාත්යන්තරකරණය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවාෙය් ගහණෙයන් කීඩාව මුදාෙගන කීඩාෙව් 
තිෙබන හර ධර්ම, සාර්ථකත්වය, ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් 
වැදගත්කම අප ෙත්රුම් ගත යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි, අද ෙලෝකෙය් කීඩාව පර්ෙය්ෂණාත්මක පැත්තට ෙයොමු 
කර තිෙබන බව. 1965 දී "සමාජ විද්යාව හා කීඩාව" මැෙයන් 
ෙලෝකය තුළ පර්ෙය්ෂණ  ආරම්භ කළා. අද හැම රටකම "කීඩාව 
හා පචණ්ඩත්වය", "කීඩාව හා ෙගෝලීයකරණය", "කීඩාව හා 
හැඟීම්", "කීඩාෙව් ෙද්ශපාලනීකරණය" ආදි සියල්ල පිළිබඳ 
පර්ෙය්ෂණාත්මක පැතිවලින් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඊට 
ෙහේතුව, කීඩාව අද සමාජ පුරුෂාර්ථ වැට කඩුලු ගලවාෙගන, මූල්ය 
ආධිපත්යයට යට ෙවමින්, ඒ හර ධර්ම විනාශ කරමින් යන 
තත්ත්වයකට පත්ව තිබීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කීඩා පිටිය තමයි 
සාමූහිකත්වෙය්, පබලත්වෙය්, සංහිඳියාෙව්, මිතත්වෙය්, 
එක්සත්කෙම්, සාමෙය් ෙතෝතැන්න. ඒ නිසා ෙම් සමාජ පශ්නවලට 
විවිධ පැතිවලින් උත්තර ෙදන්න කීඩාව නිසි මඟට ෙයොමු කිරීෙම් 
වැදගත්කමක් තිෙබනවා. රටක සංවර්ධනය මනින ෙකොට ආර්ථික 
වර්ධනය පමණක් ෙනොව මානව සම්පත් සංවර්ධනයත් දර්ශකයක් 
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හැටියට ගන්නවා. ඒ නිසා අප නීෙරෝගී පරපුරක් බිහි කරනවා 
වාෙග්ම, යහපත් සිතුම් පැතුම් ඇති රටක් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින, 
ෙපෞද්ගලික අභිමතාර්ථ පරාජය කරමින් සාමූහික පයත්න  
ඉස්සරහට ෙගන යන ජාතියක්, ජනතාවක් ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ.        

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මා විශ්වාස 
කරනවා, සාමය හා සංහිඳියාව ෙවනුෙවන් කීඩාව පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන් කියලා. කීඩා පිටිෙය් දී අපට ජාති, කුල, ආගම්, ඇති නැති 
පරතර නැහැ. අපි ඔක්ෙකොම එකයි.  මා ගරු ඇමතිතුමාට පශංසා 
කරනවා, එතුමා පසු ගිය දවස්වල ගත් උත්සාහයට. උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යුද්ධෙය් දී ෙමෝටාර් අතට ගත්, බිම් ෙබෝම්බ අටවපු 
තරුණයන් 180ක් එතුමා ෙකොළඹ සුගතදාස කීඩාංගණයට 
ෙගන්වලා, ජාතික පුහුණු සංචිතයට එකතු කළා.  ඉලක්කයට ෙවඩි 
තබන තරුණයන් තුන් ෙදෙනක් ජාත්යන්තර තරග සඳහා එතුමා 
පුහුණු කළා. කිකට් කීඩකෙයෝ, ඒ වාෙග්ම කරාෙට් කීඩකෙයෝ 
පුහුණු කළා. ෙම්ක තමයි අපට අවශ්ය.  ගරු සනත් ජයසූරිය 
මන්තීතුමා වැදගත් කථාවක් කිව්වා. එතුමා කිව්වා, අපි උතුරු 
නැ ෙඟනහිර කීඩා සමාජ වර්ධනය කරලා, කීඩාව උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ව්යාප්ත කිරීම තුළින් සහ විද්යාත්මක 
පෙව්ශ  ඇති කිරීම තුළින් අප අතර තිෙබන ෙවනස, පරතරය, අෙප් 
ඔළුෙව් ෙගොඩනැඟී තිෙබන ජාතිවාදී අදහස් පරාජය කරන්නට 
පුළුවන් කියලා. මා එතුමාෙග් අදහසට ගරු කරනවා. ඒක අපට 
අවශ්යයි. ෙම් අවධිෙය් අපි ඒ ෙවනුෙවන් කීඩාව පාවිච්චි කරන්නට 
ඕනෑය කියලා මා හිතනවා. සාමය හා සංහිඳියාව තහවුරු කරන්න  
නම් කීඩාව පාවිච්චි කරන්න  ඕනෑ. ඒ සඳහා සමාජය ෙපළ ගැස්වීම 
අරමුණු කර ගනිමින් කීඩාෙව් පුරුෂාර්ථ මත අපි එක රටක, එක 
පුරවැසියන් ෙලස  කීඩා පිටිෙය් ෙපනී සිටින්න පුළුවන් ගුණය 
ෙලෝකයට ෙපන්වන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නමුත් එයට බාධා කරන 
අභිෙයෝග තිෙබනවා කියලා මම කිව්වා. කීඩාව මුදලාලිකරණය 
වීම, ධනය පසුපස හඹා යන මානසිකත්වයක් ෙගොඩනැඟීම යන 
ෙම්වා තුළ අප බලාෙපොෙරොත්තු වන පුරුෂාර්ථ බිඳ දැෙමමින් 
තිෙබනවා.  එවැනි ෙවලාවක ඒ සියලු සාර ධර්ම ආරක්ෂා 
කරෙගන අද දින කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමින්,  
කීඩාව පජාතන්තීකරණය කරන්නට, කීඩාෙව් උන්නතිය දියුණු 
කරන්නට ගන්නා පියවර ගැන ගරු අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  ඉදිරිෙය් දීත් එතුමා  හමුෙව් මතුවන සියලු අභිෙයෝග 
පරාජය කරන්න ෛධර්ය හා ශක්තිය එතුමාට ලැෙබ්වා කියලා 
පාර්ථනා කරනවා. ඒ කියාෙව් දී එතුමා සමඟ අපිත් කටයුතු කරන 
බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 6.10]  
 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කීඩා පනත යටෙත්  

ෙගෙනන නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් වන  දින ෙදකක විවාදය කීඩා 
ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා අවසන් කරන්ෙන් ඉතාම සතුටින්. 
අමාත්යවරයකු වන මා අධීක්ෂණය කරන මෙග් නායකයා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා වුණත්, මාත්, ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත්  කීඩා සංගම්වල සභාපතිවරුන් හැටියට අපෙග් 
නායකයා වන්ෙන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමායි.  
එතුමා තමයි අෙප් ''ෙබොස්.''  ෙම් විවාදය අවසන් කරන්න කියලා 
කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට එතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් කළාම - මට 
නිෙයෝගයක් කළාම - මා එය  පිළිපැදිය යුතුව තිෙබනවා. මා 
ඉතාම සතුටින් තමයි එය කරන්ෙන්.  

දවස් ෙදකක් ති ස්ෙසේ  කීඩා පනත යටෙත් ෙගන ආ නිෙයෝග 
පිළිබඳව විවාද කළා. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත්, අෙප් කීඩා සභාෙව් ගරු 
සභාපති ෛවද්ය මහියා ගුණෙසේකර මැතිතුමා, නීතිඥ පණ්ඩුක 
කීර්තිනන්ද මැතිතුමා, අපි ඕනෑම අවස්ථාවක කීඩා සංගමයට 
ගියාම අපට උදවු උපකාර කරන රංජනී ජයෙකොඩි අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් තුමිය,  කීඩා අමාත්යාංශෙය්  නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් ශාන්ත 
වීරසිංහ මැතිතුමා, සුගතදාස කීඩාංගණෙය් සභාපති බිෙග්ඩියර් 
පියන්ත සමරතුංග මැතිතුමා, සුෙර්ෂ් රත්නසිංහම් මහතා, ඒ 
ෙපේමචන්ද මහතා,  මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමා, කීඩා 
ෛවද්ය ඒකකයට මහා විප්ලවීය ෙවනසක් ෙගනාපු අෙප් 
ආදරණීය මිත ෛවද්ය තුෙරයිරාජා මැතිතුමා, පී.ඒ. අෙබ්රත්න 
මැතිතුමා, හිටපු ෙපොලිස්පති ජයන්ත විකමරත්න මැතිතුමා යන 
සියලු ෙදනාෙග්ම සාමුහික පයත්නයකින් පසුව තමයි, ගරු  සී.බී. 
රත්නායක ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් සාකච්ඡා ආරම්භ ෙවලා තිබුණු ෙම්  
නිෙයෝග අද දින ගරු ඇමතිතුමා විසින් මහ ෙපොෙළොෙව් 
යථාර්ථයක් බවට පරිවර්තනය කරන්ෙන්.   

ෙම් විවාදය පුරාම මට දැනුෙණ්, වැඩිෙයන් කියවුෙණ්, ෙම් 
නිෙයෝග ෙහොඳයි කියන එකයි. ෙම් ගැන ෙනොෙහොඳ කියපු 
කට්ටියත් ඒ කාරණය කිව්ෙව් ෙම්ක ෙහොඳයි කියලා දැනෙගන, 
විරුද්ධ පක්ෂය හැටියට ෙම්වාට විරුද්ධ වුෙණ් නැතිනම් ඒ 
විරුද්ධ පක්ෂය ෙනොෙව්ය කියන තැන ඉඳෙගනයි. කාලයකට 
පසුව අපට ෙපෙනනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 
ෙදනාම පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව එකඟ වන, එකමුතුව 
සම්මත කරන නිෙයෝග බවට ෙම්  නිෙයෝග පත්ෙවලා තිෙබනව 
බව.  

කීඩාෙවන් සහ කලාෙවන් තමයි  ජාති, කුල, ආගම් ෙභ්ද 
පැත්තකට දමලා අෙප් රට එකමුතු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  
ජාති, කුල, ආගම් ෙභ්ද පැත්තකට දමලා, ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙභ්දත් පැත්තකට දමලා මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එක මතයකට 
ෙගන එන්නට අද  ගරු කීඩා ඇමතිතුමාට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ගත් පියවර තවත් ඉදිරි පියවරයන් දක්වා ෙගන යාමට 
ශක්තියක් හා ෛධර්යයක් කර ගන්නය කියා අපි එතුමාට සුභ 
පැතුම් පිරිනමනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් සිට අද දවස දක්වාම 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙගන් පටන් ෙගන, ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමන්ලා ෙමම 
විවාදෙය්දී කථා කළා. අද දවෙසේ විරුද්ධ පක්ෂෙය් ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මන්තීතුමා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කථා 
කරමින් යම් යම් ආකාරෙය් කාරණා කටයුතු මතු කළා.  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කාරණා කටයුතු මතු 
කරමින්, " ෙහොඳයි, හැබැයි" - "Yes, but" - කියලා තමයි කිව්ෙව්. 
හැබැයි, ඒ "but" එක කියැවුෙණ් simple lettersවලින්. "Yes"  
කියැවුෙණ් capital lettersවලින්. එතුමා කියනවා, CSN නාළිකාව 
ෙගනාපු එක "ෙහොඳයි, හැබැයි" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, දැන් කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප්  රෙට් සෑම කීඩා 
ක්ෙෂේතයකම තිබුණ  ෙලොකුම අඩුව තමයි ලංකාවට කියලා කීඩා 
නාළිකාවක් නැතිකම. අද Carlton Sports Network  එක හරහා 
ලංකාවට කීඩා නාළිකාවක් ලැබුණා. ඒක ෙහොඳද, නැද්ද කියලා 
කීඩාව පැත්ෙතන් බලමු. කීඩාවට ඒක ෙහොඳයි. දැන් ඒ 
ආයතනෙය් නම Carlton වුණු එකයි පශ්නය. එෙහම නැත්නම් 
පශ්නයක් නැහැ. ඒෙක් නම Eran and Michelle Company  වුණා 
නම් ෙහොඳයි.  එතුමාෙග් සෙහෝදරයා මිෙෂල්  මාත් එක්ක එකම 
විද්යාලෙය් එකම පන්තිෙය් ඉෙගන ගත් ෙකෙනක්. ෙහට හවස අපි 
හමු ෙවනවා, රාජකීය විද්යාලෙය් කණ්ඩායමක් එක්ක. ඔහු ගිටාර් 
එක ගහන්න එයි. ඉතින් එතුමාෙග් නමින් ගියා නම් ෙහොඳයි. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසා Carlton Sports Network කියන්ෙන් ලංකාවට ලැබුණ පථම 
කීඩා නාළිකාව. ඒක අපට ලැබුණ සම්පතක්. අපි ඒක අගය 
කරනවා. අපි ඒක අගය කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට ගරු ඇමතිතුමාට මම කියන්න කැමැතියි, ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මන්තීතුමා  හරුන් ෙලොගාඩ්ෙග් වාර්තාව අර ෙගන ඒ 
පිළිබඳව පුන පුනා කිව්ෙව් ඔබතුමාට ෙනොෙවයි කියලා. එතුමා 
වාෙග් උදවිය යූඑන්පී එෙක් සිටිද්දී ෙජෝන් අර්ල් කියන සුද්දාව පිට 
රටින් ෙගන්වලා යූඑන්පී එක හදන්න ෙකෝටි ගණනක් දීලා 
වාර්තාවක් හදපු එක වැරදියි කියලා  විපක්ෂ නායකතුමාට 
කියන්නයි එතුමාට ඕනෑ කරලා තිබුණා. එතුමා ඒක තමයි හරුන් 
ෙලොගාඩ් වාර්තාව අර ෙගන ඔබතුමාට කිව්ෙව්. ඒ නිසා ඔබතුමාට 
ෙනොෙවයි ඒ ගැහුෙව්. ඔබතුමාට ගැහුවාට, "විද්ෙද් හාවට වැදුෙණ් 
පඳුරට". ඒ නිසා පඳුරටම වැදුණාෙව්.  ඔබතුමාට  ෙනොෙවයි විපක්ෂ 
නායකතුමාට කියන්නයි ඕනෑකම තිබුෙණ්.  සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමාෙග් කථාව පුරාම තිබුෙණ් ෙම් කීඩා සංගම්  කවුරු 
පරිපාලනය කළත් meritocracy, ඒ කියන්ෙන් පතිඵල තිෙබනවා 
නම් පශ්නයක් නැහැ කියන කාරණයයි. ඉතින් කීඩා ඇමතිතුමා 
කෙළේත් ඒකම තමයි.  13(2) වන නිෙයෝගෙය් තිෙබන්ෙන් ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස මන්තිතුමා  කියපු  meritocracy කියන එකයි . 13
(2) වන නිෙයෝගෙය් තිෙබන්ෙන්  කීඩාව පරිපාලනය කරන්ෙන් 
ඩිලාන් ෙපෙර්රාද, ලසන්ත අලගියවන්නද, එෙහම නැත්නම් 
තිලංග සුමතිපාලද, උපාලි ධර්මදාසද, එෙහම නැත්නම් හමුදාෙව් 
දයා රත්නායකද, පාලිත පනාන්දුද, බිෙග්ඩියර් වීරෙසේකරද  කියන 
එක ෙනොෙවයි, කවුරු කළත් මින් පස්ෙසේ තමාෙග් කාලෙයන් 
පස්ෙසේ නැවත එනවා නම් ෙමන්න ෙම් කියන කාරණා සපුරා 
තිෙයන්න ඕනෑ කියන එකයි. ජාත්යන්තර මට්ටමට කීඩා ඉහළ 
නැංවීමට ලකුණු ෙදනවා. අදාළ ජාතික කණ්ඩායෙම් කුසලතා 
මට්ටම වැඩි කිරීමට ලකුණු ෙදනවා. දක්ෂතා සහිත  කීඩකයන් 
හඳුනා ගැනීමට ලකුණු ෙදනවා. කීඩා පරිපාලනෙයහි විනිවිදභාවය 
සහතික කිරීමට ලකුණු ෙදනවා.   ෙම් කාරණා සියල්ලටම 
මණ්ඩලයකින් ලකුණු ෙදනවා. ඒ ලකුණු අනුව කුසලතාවන් 
ෙපන්නුවා නම් විතරයි සංගමෙය් නිලධාරින්ට ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඉතින්  meritocracy තිෙබනවා. සජිත් 
ෙපේමදාස මන්තීතුමා කියපු එක අකුරටම ෙම් නිෙයෝග තුළ 
තිෙබනවා.  

අෙනක් කාරණය ෙමයයි.  ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා 
කිව්වා, ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් කීඩා සමිති සම්ෙම්ලනවල ඉන්න 
එකට එතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා ෙද්ශපාලනඥයන් ඉන්නවාටද විරුද්ධ, කීඩා සංගම්වලට 
ෙද්ශපාලනය එනවාටද විරුද්ධ? මම හිතන විධියට 
ෙද්ශපාලනඥයන් කීඩා සංගම්වලට ගියාම ඒකට ෙද්ශපාලනය 
එන නිසා තමයි විරුද්ධ. එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලනඥයන් 
ආවාට ඔබතුමාට විරුද්ධ ෙවන්න බැහැ ෙන්.  ෙමොකද, අපිත් 
ෙද්ශපාලනඥයන් නිසා.  

හැබැයි ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා, කිකට් පැත්ෙතන් 
ගත්ෙතොත් ගාමිණි දිසානායක, ෙවොලිෙබෝල්වලින් ගත්ෙතොත් ඩී.බී. 
විකමසිංහ, ෙරජී රණතුංග, ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල්, යූඑන්පී 
එෙක් මර්වින් ෙජ්. කුෙර්, අෙශෝක වඩිගමංගාව, අද ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා, -ෙවොලිෙබෝල්වලින්- ඉන්නවා.  එල්ෙල්වලින් ගත්ෙතොත් 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා. කීඩා සංගමයක 
සභාපති ධුරයක් දරා  ජනාධිපති පුටුවට ගිය ලංකාෙව් එකම ෙකනා 
එතුමායි. එතුමා මලල කීඩා සංගමෙය් සභාපති වුණා තරුණ 
කාලෙය්. චරිත රත්වත්ෙත් මැතිතුමා, -ඉරාන් විකමරත්න 
මන්තීතුමාෙග් පක්ෂෙය් හිටපු සභාපතිතුමා-  ෙවොලිෙබෝල් කීඩාවට 
අනුපෙම්ය ෙසේවයක් කරපු මහත්මෙයක්. හැබැයි එතුමා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සභාපති.   එතුමා යූඑන්පී එෙක් සභාපති කියලා  
එතුමා ෙවොලිෙබෝල් කීඩාවට කරපු ෙසේවය පැත්තකට දමන්ෙන් 

නැහැ. ඒ නිසා  යම් කිසි ෙකනකු ඒ පුටුවට ආවායින් පස්ෙසේ 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරනවා නම්, එය වැරදියි. උදාහරණයක් 
හැටියට මම ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා එක්ක කිකට් 
කීඩාෙව්  එක කාරණයකට විරුද්ධයි. ඒෙකදී ගරු අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමා එක්ක මම එකඟයි.  

අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිෙයන්ම කථා වුෙණත් කිකට් ගැනයි.  
යූඑන්පී එෙක් අය වැඩිෙයන්ම කථා කෙළේත් කිකට් ගැනයි. කීඩා 
පනත යටෙත් ෙගෙනන ලද නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් විවාදෙය්දී 
සියයට 75ක්ම කථා කෙළේ කිකට් ගැනයි. ඇයි ඒ? කිකට් තමයි 
සල්ලි තිෙබන තැන. ෙවොලිෙබෝල්, එල්ෙල්, table tennis, කබඩි 
ගැන කථා කරන්ෙනත් නැහැ. ඇයි ඒ? සල්ලි නැහැ. කිකට් වාෙග් 
සල්ලි තිෙබන තැනකයි මා ඉන්ෙන්. ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ගරු 
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා ඉන්න තැනයි මා ඉන්ෙන්. මම බදුල්ල 
දිස්තික් කිකට් සංගමෙය් සභාපති. බදුල්ල පාපන්දු සංගමෙය් 
සභාපති. මම බැඩ්මින්ටන්වල නැහැ. හැබැයි බැඩ්මින්ටන් කීඩාෙව් 
කිසිම තනතුරක නැතිවත්, ගිය සුමානයට ඉස්ෙසල්ලා සුමානෙය් 
බදුල්ල නගරයට අවශ්ය  බැඩ්මින්ටන් ගෘහස්ථ කීඩාගාරය මම 
හදලා දුන්නා.  දිවා රාතී  ෙසල්ලම් කරන්න පුළුවන් වන විධියට 
එම කීඩාගාරය හදලා දුන්නා. ඒවා කරන්න නිලතල ඕනෑ නැහැ.   
බදුල්ලට කවදාවත් ෙනොදීපු බැඩ්මින්ටන් ගෘහස්ථ කීඩාගාරය 
හදලා දුන්ෙන් අපි. එෙහම කෙළේ කීඩාවට තිෙබන ආදරය නිසායි. 
හැබැයි බදුල්ල දිස්තික් කිකට් සංගමෙය් සභාපති වුණත්,  කිකට් 
වැනි කීඩාවකදී සංගම් හරහා සභාපතිවරුන් පත් වීම තුළින් මහා 
ෙලොකු පජාතන්තවාදයක් මැෙවනවා කියන කථාව ෙබොරුවක් 
කියන එක මා කියන්න කැමැතියි. ඒක අමූලික ෙබොරුවක්.  

කිකට් සංගමයට සල්ලි තිෙබන නිසා සංගම් හරහා ඡන්දය 
දීලා එන ෙකොට clubs ටිකයි සංගම් ටිකයි අල්ලා ගන්නවා, වැඩ 
කරන්න. එතෙකොට එෙහම අල්ලා ගන්න අය එන්ෙන් ඊළඟට 
පත්වීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. හැබැයි කීඩා ඇමතිතුමා විසින් ඒ 
සඳහා සුවිෙශේෂී වූ හැකියාවක් තිෙබන, විෙශේෂෙයන් මුදල්  
කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් පිරිසක් දාලා interim 
committee  එකක් පත් කළා නම් ඊට වඩා ෙහොඳයි කියලයි මම 
කල්පනා කරන්ෙන්.  ඒ කාරණෙය්දී මම ගරු අර්ජුන රණතුංග 
මන්තීතුමා එක්ක ඉන්නවා. කිකට් වාෙග් ආයතනයක් පරිපාලනය 
කරන්න කීඩා ඇමතිතුමා ඒ සඳහා හැකියාව තිෙබන පුද්ගලයින් 
පිරිසක් දැම්මා නම් ෙහොඳයි.  තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා 
කිකට්වලට යම් ෙසේවයක් කරපු ෙකෙනක්. උපාලි ධර්මදාස 
මහත්මයා ගැන මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ජයන්ත ධර්මදාස 
මහත්මයා තමයි බදුල්ලට ෙසේවයක් කෙළේ. තිලංග සුමතිපාල  
මහත්මයා බදුල්ලට ෙසේවයක් කෙළේම නැහැ.  බදුල්ලට යම් ෙදයක් 
කෙළේ ජයන්ත ධර්මදාස මහත්මයායි. ආනා පුංචිෙහේවා මහත්මයා 
ෙකොච්චර ෙසේවයක් කළාද? World Cup  එකත් ෙගනාවා. හැබැයි 
ආනා පුංචිෙහේවා මහත්මයා එළියට යනෙකොට තිලංග  
මහත්මයායි, ධර්මදාස මහත්මයායි, අර්ජුන මහත්මයායි  එකට 
හිටපු අය. ඒ තුන්ෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා තමයි ආනා පුංචිෙහේවා 
මහත්මයා  - World Cup  එක ෙගනාපු මනුෂ්යයා- එළියට 
දැම්ෙම්. හැබැයි ෙම් හැම ෙකනාම යම් යම් ෙද්වල් කළා.  

දඹුල්ල කීඩාංගණය සෑදීෙම් සම්පූර්ණ ෙගෞරවය තිලංග 
සුමතිපාල මන්තීතුමාට හිමි ෙවනවා. අපි එතුමාට ඒ ගැන ෙගෞරව 
කරනවා. ඒ ෙගෞරවය එතුමාට ෙදන්න ඕනෑ. අද කියනවා, "සනත් 
ජයසූරිය මන්තීතුමා Selection Committee එෙක් Chairman  
ෙවච්ච එක වැරදියි, එතුමාෙග් සමකාලීනෙයෝ ඉන්න ෙකොට" 
කියලා. හැබැයි අරවින්ද ද සිල්වා මහත්මයා Chairman  වුණා. 
කවුරුවත් ඔය පශ්නය ඇහුවාද? එතුමාෙග් සමකාලීනෙයක් සනත් 
ජයසූරිය මැතිතුමා. සනත් ජයසූරිය මැතිතුමාට ඒ නිසා 
අසාධාරණයක් වුණා කියලයි මම කල්පනා කරන්ෙන්. ෙමොකක් 
ෙහෝ ඇති වුණු හුටපටයක් නිසා එතුමාට World Cup එෙක් එක 
match එකකවත් ෙසල්ලම් කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නා 
විධියට one-day matches  ගහන්න ෙම් තරම් දක්ෂ මනුෂ්යෙයක් 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. හැබැයි අරවින්ද ද සිල්වා තමන්ෙග් 
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සමකාලීනෙයෝ ඉන්දැද්දී ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපති වුණාම ෙනෝ 
කථා, ෙනෝ සිනා. සනත් ජයසූරිය මහත්මයා අද සභාපති වුණු එක 
අපට ෙහොඳයි. සනත් ජයසූරිය, අර්ජුන රණතුංග, මුත්තයියා 
මුරලිදරන් -ෙම් අය- ලංකාෙව් සුවිෙශේෂී ගණෙය් කීඩකයින්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග් අය ලංකාෙව් 
ආෙයත් බිහි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ලංකාෙව් කිකට් සංෙක්ත.  ඒ 
නම් තුන  ලංකාෙව් කිකට් සංෙක්තය කියා  කිව්වත් කවුරුවත් 
විරුද්ධ ෙවන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද, ඒ නම් තුන සැබැවින්ම  
ලංකාෙව් කිකට් ඉතිහාසෙය්  සංෙක්ත නිසයි -  "Master Blaster",  
"Captain Cool". මුත්තයියා මුරලිදරන්ලා ආෙයත් කවදාද 
එන්ෙන්? ඒවා අපි දාපු නම් ෙනොෙවයි. ජාත්යන්තරෙයන් ඒ අයට  
දමපු නම්. ලංකාෙව් නම අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ තැන්වල රඳා 
පවතින්ෙන් කිකට් කීඩාව තුළින් ඒ අය කරපු ෙසේවය නිසායි. 
සනත් ජයසූරිය  මහත්මයා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී වුණාම ඒ දවස්වල 
සමහර අය  කිව්වා, කිකට් කීඩකෙයක්  හැටියට මන්තී ෙවච්ච එක 
හරි වැරදියි කියලා.  නමුත්  ඉන්දියාෙව් කිකට් කීඩකෙයක් ෙවච්ච 
සචින් ෙතන්ඩුල්කාර් මන්තී වුණාම ''ෙනෝ කතා. ෙනෝ 
සිනා.''  [බාධා කිරීමක්] ඉම්රාන් ඛාන් මන්තී  වුෙණ් නැහැ. ඉඳල, 
ඉඳලා පරාද  වුණා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] No, he lost.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි හැම ෙදයක් 
 දිහාම පාට කණ්ණාඩි  දමා ෙගන බලන්න ෙහොඳ නැහැ.  ඊළඟට, 
අෙප් සමහර මන්තීවරුන් රගර් කීඩාව  ගැන ද්ෙව්ශෙයන් යුතුවයි 
කථා කෙළේ. නාමල් රාජක්ෂ මන්තීතුමා Sri Lanka Schools 
Rugby Team  එෙක් captain  වුෙණ් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා 
අගමැති ෙවන්නත් ඉස්ෙසල්ලායි.  එතුමා විපක්ෂ නායක ෙවලා 
හිටපු කාලෙය්දීයි. නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා රගර් කීඩාව 
පිළිබඳව හැකියාව ෙපන්නුෙව් ඒ කාලෙය්දීයි.  ඒ, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා අගමැති ෙවලා හිටපු කාලෙය්දීයි. නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතා ෙවච්ච පලියට රගර් ගහන්න  
පුළුවන් නම් ඒක කළාම ෙමොකද?  අද ලංකාෙව් රගර් කීඩකයන්ට 
සහ රගර් ෙලෝලීන්ට  නවසීලන්තෙය් All Blacksලාට ගහන, 
ඕස්ෙට්ලියාවට ෙසල්ලම් කරන, දකුණු අපිකාවට ෙසල්ලම් කරන 
ඒ අද්විතීය රගර් කීඩකයන් ෙගන්වලා පියවි ඇසින් බලා ගන්න 
පුළුවන් tournaments ආරම්භ කෙළේ නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට 
පින් සිද්ධ ෙවන්නයි. එතුමාට ඒ ෙගෞරවය ෙදමු. රටක් විධියට 
එෙහම කරන එක ෙහොඳයි. ෙකොෙහොමද ඒක නරකයි කියන්ෙන්?  

ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයලා එකතු ෙවලා motor racing  
කළාම සමහර අය ඒක  විෙව්චනය  කළා. දැන් ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ 
මහත්මයා එල්ෙල් සංගමෙය් සභාපති ෙවන්න යනවා. කවුරුවත් ඒ 
ගැන  කියන්ෙන් නැහැ.  ඇයි අර කාරණය  අල්ලාෙගන ඉරාන්  
විකමරත්න මහත්මයාට එෙහම  ෙලෙහසිෙයන් ලැම්ෙබෝගිනි කිය 
කියා ගහන්න පුළුවන් ෙන්. හැබැයි  ඉදිරිෙය්දී ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ගෙම් කීඩාවක් ෙවන එල්ෙල්  සංගමය -තාත්තා කරපු 
වැෙඩ්-  බාර ගන්න යනවා,  ඒක ගැන කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
එතෙකොට ලකුණු ලැෙබනවා ෙන්. ලකුණු කපන්න  ලැම්ෙබෝගිනි 
පාවිච්චි කරනවා. එල්ෙල් කීඩාව නංවලා ගන්න, ඒෙක් 
නායකත්වයට  ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයා එන එක ෙකොච්චර 
ෙහොඳද? ඒ නිසා ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් 
බලා ෙහොඳ ෙදයටත්  නිකම් එෙහන් ෙමෙහන් කෑලි දමන්න එපාය 
කියා මම  ඉරාන් විකමරත්න මහත්මයාට කියනවා. ෙමොකද, 
ඔබතුමා මා ඉතාම ගරු කරන, අෙප් ඉස්ෙකෝෙල් ෙහොඳ opening 
batsman ෙකෙනක්. ෙහොඳින් ෙසල්ලම් කරපු ෙකෙනක්. එතුමාට 
one-day match නම් බැහැ, technically  ෙබොෙහොම correct. 
ආෙයත් ඉතින් out කරන්න බැහැ,  wall  තමයි.  රාහුල් ඩාවිඩ් 
වාෙග් තමයි. ෙලෙහසිෙයන් out  කරන්න බැහැ.  ෙහොඳ   opening 
batsman ෙකෙනක්.   

ඒ වාෙග්ම volleyball කීඩාව ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් හරි  කථා 
කෙළේ  නැත්නම් volleyball කීඩා ෙලෝලීන් මට ෙදොස් කියාවි.  මම 
ෙම් තනතුර බාර ගත්තායින් පසුව beach volleyball ෙව්වා, 
indoor volleyball ෙව්වා ඒ ෙදඅංශෙයන්ම අපි ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  ආසියාෙව් රටවල් 67ක් අතරින් අපි  Super 8 
 එෙක්යි ඉන්ෙන්. ෙමොකද, volleyball සම්ෙම්ලනෙය්දී 
ඕස්ෙට්ලියානු කලාපය අයිති වන්ෙන් ආසියානු කලාපයටයි.  
Super 8  එෙක්යි  අපි ඉන්ෙන්.  Beach Volleyball  Teams  අටයි 
ලංකාෙව් ෙසල්ලම් කෙළේ. මම බාර ගන්නෙකොට 150යි සිටිෙය්. 
මම බාර  ගන්නෙකොට DSI Beach Volleyball තරග ෙවලාෙව්  
891යි සිටිෙය්. දැන් teams 5137ක් ෙසල්ලම් කරනවා,  teams   
5137ක් ෙසල්ලම් කරනවා. ෙද්ශපාලනඥයන් එපාය කියනවා. 
ජනාධිපති රන් කුසලාන තරග මාලාවක් බාර ගන්නෙකොට 494යි. 
දැන් teams 6107ක් ෙසල්ලම් කරනවා. අහලා තිෙබනවාද 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත්  එක තරග මාලාවකට ෙමච්චර teams 
ගණනාවක් ෙසල්ලම් කරනවාය කියා. ෙද්ශපාලනඥයන් එපාලු. 
ජාතික ෙවොලිෙබෝල් තරග මාලාෙව් teams 410යි මම බාර 
ගන්නෙකොට හිටිෙය්. දැන් teams 4850ක් තිෙබනවා. ලංකාෙව්  
Beach Volleyball Teams 8යි ගැහුෙව්. දැන් teams 150ක්  
තිෙබනවා. ලංකාෙව් කණ්ඩායම ආසියාෙව් පස් වන තැනට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  ෙද්ශපාලනඥයන් එපාය කියනවා. ඇයි ෙම් 
එපා කියන්ෙන්? අපි සන්ධාෙන නිසයි.  ෙවන ෙමොකුත් නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙවොලිෙබෝල් අංශෙයන් ලංකාවට යමක්  කළාය කියා  
හර්ෂ ද සිල්වා මහත්මයාට නිකම්ම කියවුණා. ඉරාන් විකමරත්න 
මැතිතුමාට එෙහමවත් කියවුෙණ්වත් නැහැ. කියන්න ඕනෑය කියා 
හිතනවා. ආෙයත් යට ගහනවා, ඇයි ෙම්ක සන්ධාෙන ෙන්.  
ෙමතැනදී බලන්න ඕනෑ, ෙද්ශපාලකයා ගැන ෙනොෙවයි.  
ෙද්ශපාලනීකරණය කරනවා නම් වැරදියි. හැබැයි  ෙද්ශපාලකයා 
හරි කවුරු හරි meritocracy  අනුව, යම්කිසි පතිඵල ෙපන්වා තිෙබ් 
නම් ඒ අයට ඒ කාරණා කටයුත්ත කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න  
ඕනෑ.  

අවසානෙය්දී ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාට මම 
එක කාරණයක් විතරක් මතක් කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේ පුන 
පුනා කිව්වා ෙම් පළමුෙවනි පියවර විතරයි, ෙම්ක ඉස්සරහට 
අරෙගන යන්න ඕනෑය කියලා. ඒක අරෙගන යන්න. ඔලිම්පික් 
කමිටුවට, ඊළඟට ෙත්රීම් කමිටුවලට, ෙවනත් ක්ෙෂේතවලටත් ෙම් 
වාෙග් ෙරගුලාසි දමන්න. ඒවා දමන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඔබතුමා 
කීඩා සම්ෙම්ලනවලට දමපු ෙම් ෙරගුලාසි අවසානෙය් නිසි 
ආකාරෙයන් පෙයෝජනයට ගැෙනන්ෙන් නැහැ. මට මතකයි, 
වරක් සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනිය ඇහුවා, "මම දුවන ෙකොටත් 
ඔලිම්පික් ෙමෙහමයි, මෙග් දුව දුවන ෙකොටත් ෙමෙහමයි, මෙග් 
මිනිපිරිය දුවන ෙකොටත් ෙමෙහම ෙවයිද?" කියලා. මම  ෙනොෙවයි 
සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනිය ඇහුෙව්. ඒ නිසා දැන් ෙම් දමලා 
තිෙබන කීඩා ෙරගුලාසි, අණපනත් අනුව ෙම් කිසි තැනක කිසි 
ෙකෙනකුට අරක් ෙගන ඉන්න බැහැ. කීඩා සම්ෙම්ලනවල අරක් 
ෙගන ඉන්න බැහැ වාෙග්ම, කීඩාෙව් ෙවනත් ස්ථානවලත් එෙහම 
කාට කාටත් අරක් ෙගන ඉන්න බැරි විධියට ගරු ඇමතිතුමා 
කටයුතු කරනවා කියලා අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් 
කිව යුතුයි. ඔබතුමා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන, බය නැතිව තීන්දු 
ගන්න ෙකෙනක්. කීඩාවට අවශ්ය වන්ෙන් ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන බය නැතිව තීන්දු ගැනීමයි. සනත් ජයසූරිය මහත්මයා 
එෙහම දන්නවා, සමහර ෙවලාවට කීඩාෙව් හිටපු සමහර 
නායකයන් ගන්න තීන්දු කීඩා පිටියට හරි යන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
හරි ෙනොගියාම media වලින් බණිනවා.  හැබැයි හරි ගියාම ෙහොඳ 
කියනවා. ඒ වාෙග් තමයි. ඔබතුමා captain. ඔබතුමා ගන්න තීන්දු 
ෙබොෙහොමයක් හරි ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි සමහර තීන්දු 
ගන්න සමහර කීඩා ඇමතිවරු බය වුණා. ඇයි? ඒ අවදානම 
ගන්ෙන් නැතිව match එක draw ෙවන්න ඇරියා. ඔබතුමා, 
"නැහැ, මම අවදානම අරෙගන match එක ජයගහණය කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන්" කියන මට්ටමට ආපු නිසා අද ඔබතුමාට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා ෙම් කීඩා ෙරගුලාසි හරහා ජාති, කුල, ආගම් ෙභ්දවලින් 
ෙතොරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225ෙදනාම එක තැනකට 
ෙග්න්න.  ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන එවැනි තීන්දු ගන්න 
හැකියාව ඇති ඔබතුමා කීඩා සම්ෙම්ලනවල අප ඉතාම අගය 
කරනවා කියලා කියන්ෙන් අෙප් ෙම් කීඩා පවුෙල්ම උදවිය 
ඔබතුමා අගය කරනවාය කියන කාරණයයි.  ඒ නිසා තව තවත් 
ශක්තිවන්තව ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන තීන්දු, තීරණ ගැනීමට 
ඔබතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින්, 
ඉතාම කීඩාශීලී විලාසෙයන් ඉඳෙගන, මෙග් කථාෙව්දී බාධා 
ෙනොකර මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාටත් ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි.  

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

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා   
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
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) 
The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

(Dr.) Sarath Weerasekara. 
 

 
උතුෙර් තත්ත්වය පිළිබඳව ජාත්යන්තර පජාව 

ෙනොමඟ යැවීම 
வடக்கின் நிைலைம பற்றி சர்வேதச ச கத்ைதத் 

தவறாக வழிநடத்தல் 
MISLEADING INTERNATIONAL COMMUNITY OF SITUATION 

IN NORTH 
 
 

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
Sir, I move, 

“With the conclusion of the war, our country has embarked upon a 
massive development drive with a colossal sum of money being 
channelled by the Government for the development of the North. When 
the economic development rate of the country in general is 8 per cent, it 
is 22 per cent in the North. This is a clear demonstration of the pace with 
which the Northern Province is developing. The Army has cleared the 
areas of landmines and almost all displaced persons have been resettled. 
Housing and educational facilities have also been put in place. 

Despite these massive development activities taking place in the 
North, certain political parties have started issuing statements that 
completely distort the real situation in these areas. They are hell-bent in 
discrediting and betraying the country both locally and internationally 
by propagating diabolical lies such as that the Military is constantly 
harassing the Tamils; the displaced people have not been resettled and 
that the demining process is a deception. 

Despite having a comprehensive understanding of the activities 
taking place in the North, these elements conduct themselves in a 
manner with the objective of deceiving the people living abroad. One of 
their objectives can be seeking foreign funds to resuscitate the LTTE by 
spreading the lie that the Tamil people are subjected to harassment. 

Therefore, it is resolved that all groups engaged in spreading these 
lies be asked to desist from engaging in such treacherous acts.” 

Hon. Deputy Speaker, we know the Government has 
destroyed one of the most ruthless terrorist organizations 
in the world, the LTTE, and brought peace to our 
country. We, the three communities in this country 
suffered for 35 years, till 19th May, 2009. 

After the war, it can be observed that there are 
massive development projects being carried out. Also, we 
see very clearly that the Government is giving extra-
special attention to the North by commiting a huge sum 
of money to develop the North. Mainly because the 
LTTE has destroyed the lives of the Tamil people and I, 
as an officer who was in the Service for 39 years, have 
seen the massive destruction caused by the LTTE to the 
lives of the Tamil people and their property. Also, today, 
I see how development has taken place, the change that 
has occurred for good which is unbelievable. The Tamil 
people have obviously benefited, which is confirmed by 
the fact that the growth rate in the North today is 22 per 
cent whereas that of the rest of the country is only 8 per 
cent. But, with all these, what do the Tamil parties, 
specially the TNA, do and say to the world? They say 
that there is a systematic campaign against democracy 
and the Tamil people. They say that there is no 
development in Jaffna, the Tamils are ill-treated, the 
demining story is a bluff, the IDPs are not properly 
looked after and there is continuous harassment of the 
Tamils by the Army et cetera. Now, the TNA is travelling 
to Geneva to campaign against Sri Lanka. Their 
consistent treacherous attempt to paint a wrong picture in 
the eyes of the international community is to undermine 
the economy in Sri Lanka to dissuade investment, 
persuade tourists to boycott  the country, reduce volumes 
of international trade and strike at the root of economy in 
Sri Lanka which is, at the moment, vibrant.  

Sir, before I appraise this Assembly about the 
development in the North, first, I would like to ask the 
TNA whether they have any moral right to speak on 
behalf of the Tamils in the North.  

In terrorism, Sir, there is no middle man as we know; 
either you are a terrorist or not a terrorist. Why do they 
call the TNA a “proxy of the LTTE”? It is because they 
never condemned any of the atrocities committed by the 
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LTTE. When the LTTE killed reputed Tamils like the 
Hon. (Dr.) Neelan Tiruchelvam, the Hon. A. 
Amirthalingam, the Hon. A. Thangathurai and the Hon. 
Lakshman Kadirgamar, and systematically destroyed the 
entire democratic leadership of Tamils, the TNA kept 
mum. 

During the “peace time” when the LTTE came to the 
Government-controlled areas and extorted Tamils in 
broad daylight and forcibly took away children for their 
army, where were the Hon. Sumanthiran and the Hon. 
Suresh Premachandran? I was the Commander, Northern 
Naval Area based in KKS at that time  and I protested 
when the LTTE regularly came into the schools and by 
force took away children for their protest marches.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva)   
I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair. 

 
ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
Mr. Presiding Member, I know how the principals 

who protested were brutally assaulted by the LTTE and 
some were even shot at. Where was Gajendrakumar 
Ponnambalam at that time? In his suite in USA? What 
were the responses of the TNA or TNPF towards the 
Tamil students whose education was consistently 
disrupted by LTTE at that time? If they did behave in that 
cowardly manner during that period, what right do they 
have today to speak when the Army entered the Jaffna 
University for one day only to stop commemorating that 
ruthless killer who was responsible for the total 
devastation of Tamils? 

Mr. Presiding Member, during the last days of the 
war, when the Tamils were fleeing into the Government 
controlled-areas, how many were point-blankly killed by 
terrorists? Even at that moment, did the TNA ask the 
LTTE to stop that? What about that 12-year old innocent 

little boy whose both legs were chopped off by the 
terrorists when he was running into the arms of his 
parents? Only a terrorist or a terrorist sympathizer could 
abstain from condemning such a barbaric act and we 
know that the Hon. M. Sumanthiran, the Hon. Suresh 
Premachandran and the Hon. Gajendrakumar 
Ponnambalam did abstain from it.   

So, Sir, I do not think that these Tamil parties have 
any moral right to speak about the Tamils now because 
they were waiting like eunuchs when the Tamils were 
really harassed, extorted, conscripted and killed by the 
LTTE. 

Now, having said about the nature and the genuinity 
of those who criticize the Government, I would now like 
to mention briefly about the post-war development 
activities in the North. 

As you know, Sir, the most important post-conflict 
development challenges the Government faced were the 
demining of approximately 5,000 square kilometres, 
resettlement of approximately 300,000 IDPs, 
rehabilitation of 12,000 LTTE cadres and reintegration 
them into society, reconstruction and economic 
development. 

The LTTE laid a large amount of anti-tank mines, anti
-personnel mines and improvised explosive devices as it 
ran away when the Army was advancing. As at present, 
the Army has removed 469,000 anti-personnel mines, 
390,000 improvised explosive devices and 1,400 anti-
tank mines. This, they have done with great risk to their 
own lives. As a result, the innocent Tamils who were 
forced to vacate their houses within 10 minutes notice by 
the LTTE could come and resettle safely. I do not want to 
ask  the TNA whether they have even offered a cup of tea 
to these noble soldiers who were engaged in demining. I 
do not want to even state that the TNA is now shedding 
crocodile tears for Tamils, because I do not want to insult 
the crocodile. 

As of today, 142,300 families have been resettled and 
the balance will be resettled by mid 2013. Many houses 
have been built and the Army alone from the soldiers' 
money has built more than 5,000 houses for the poor 
Tamils. 

His Excellency the President also must be 
commended for conceiving an Army for designing and 
implementing a very successful rehabilitation model. It 
resulted in total reintegration of 11,000 ex-LTTE cadres 
to society within just three years. Also, 212 ex-LTTE 
cadres have been already selected for university 
education and will be doctors, lawyers and engineers in a 
few years' time. All 512 child soldiers are now with their 
parents. Matrimony, according to their wishes, was 
facilitated irrespective of their level of radicalization. 
Peace villages were established to facilitate re-unification 
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of married persons who were undergoing rehabilitation at 
different centres. 

Recently, 200 women were recruited to the Army and 
3,500 ex-LTTE cadres, after rehabilitation, including 
women were recruited to the Civil Defence Force. They 
get a monthly salary of about Rs. 20,000. They have 
realized their mistakes and now joined hands with the 
Civil Defence Force to rebuild the nation. 

So far, the Government has spent more than Rs. 425 
billion for the reconstruction and development of the 
North and East Provinces. After May 2009, the 
Government has initiated “Uthuru Wasanthaya”, a mega 
development drive to develop the Northern Province. This 
massive plan is aiming to make the five districts of the 
North; Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya and 
Mannar to be the most-developed parts in the country. 

Under this, projects are carried out to expedite 
demining activities and resettlement, build and repair 
houses, roads, bridges, develop health and education, 
boost livelihood of people and social infrastructure. 
Projects to construct irrigation systems and water supply 
and sanitation are also carried out to develop the Northern 
Province. 

Today, in the North, 900 schools are functioning with 
260,000 students and 13,967 teachers. When compared to 
other countries under similar circumstances, the 
achievements of the Sri Lankan Government in restoring 
the damage done for 30 years within just three years are 
highly commendable. 

The TNA Members of Parliament are the Members of 
DDC and in actual fact, they are fully aware of the 
massive development that is taking place. But, so far, they 
have not uttered a single word about it, let alone 
appreciating same. On the contrary, there is a diabolical 
attempt on their part to distort the real picture and give a 
wrong picture to the international community with 
ulterior motives. One of their objectives can be the 
seeking of foreign funds to resuscitate the LTTE by 
spreading the untruth that Tamil people in the North are 
not looked after properly. 

Therefore, it is resolved that all groups engaged in 
spreading these untruths be asked to desist from engaging 
in such treacherous acts. 

Thank you.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන් ගරු තාරානාත් බස්නායක 

මන්තීතුමා. 

ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සරත් වීරෙසේකර 

මන්තීතුමා අද ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් එම වැදගත් 
ෙයෝජනාවට කරුණු කිහිපයක් එකතු කරන්නට ලැබීම ගැන මා 
ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අප රට ඉතිහාසෙය් 
ඉඳලා ගත්තාම, අපට මතක ඇති කාලෙය් සිට අෙප් රෙට් තිබුණු 
සංවර්ධනය, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් තිබුණු ආර්ථිකමය හා 
සමාජයීය තත්ත්වයන් පෙසකලා ෙම් රෙට් නිදහෙසේ ජීවත් වීමට 
තිබුණු අයිතිය පිළිබඳව කථා කරන්නට එදා අපට අවස්ථාව 
තිබුෙණ් නැහැ. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2005 දී අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් වුණා. ෙම් රෙට් සමස්ත 
ජනතාව -මහජන නිෙයෝජිතයන්, ඒ වාෙග්ම ජාති ආගම් කුල මල 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු ෙදනාම, ෙම් රෙට් ජීවත් වන හැම 
ෙකෙනක්ම- පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව -එක්සත් ජාතික පක්ෂය, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ අෙනකුත් 
පක්ෂ- ෙම් රෙට් පත් වුණු නායකයාෙගන් ඉල්ලුෙව් "අපට ජීවත් 
ෙවන්න තිෙබන නිදහස  ටිෙකන් ටික අස්ථාවර ෙවලා ෙම් රට 
ෙදකඩ ෙවන්න යන අවස්ථාවක අපට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් ඇති කරලා ෙදන්න" කියායි. ෙම්ක තමයි එදා 
එතුමාෙගන් අපි ඉල්ලූ එකම ඉල්ලීම. එතුමා ජනතාවට ආදරය 
කරන නායකෙයක් හැටියට ඒ දැවැන්ත වූ අභිෙයෝගය ඉතාමත්ම 
ඕනෑකමින් හා ඉතාම වගකීෙමන් යුතුව භාර ගත්තා.  

2005 දී එතුමා බලයට පත් ෙවලා ෙම් රෙට් කුරිරු තස්තවාදය 
අවසන් කිරීම සඳහා  කළ ෙමෙහයුෙම් ආරම්භයත් එක්ක විවිධ වූ 
බාධක, විවිධ වූ කම්කෙටොලු, විවිධ කුමන්තණ, ඒ වාෙග්ම අදටත් 
තිෙබන විෙද්ශ බලපෑම් දැඩි ෙලස එල්ල වුණා. එෙසේ බලපෑම් 
එල්ල වුවත්, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගෙම් 
ඉපදුණු නායකෙයක් හැටියට, විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවට ආදරය 
කරන නායකෙයක් හැටියට, ඒ වාෙග්ම දරුවන් ෙකෙරහි ආදරය, 
ෙසෙනහස දක්වන නායකෙයක් හැටියට ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
ආරක්ෂා කරමින් එදා ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු ඒ ආකාරෙයන්ම 
ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑය කියන එක හිෙත් තබා ෙගන, එල්ල වුණු 
සියලුම බලපෑම්වලට යටත් ෙනොවී ඒවාට මුහුණ දීලා සියලුම 
ෙදනාට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න 
කටයුතු කළා. ඒ නිසා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විපක්ෂෙය් කවුරු 
ෙකොෙහොම කථා කළත් ඒ සියලුම ෙදනාට ෙමන්ම සමස්ත 
ජාතියක් හැටියට අප සියලුම ෙදනාට  ෙම් ර ට තුළ නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල කිසිදු සංවර්ධනයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. අෙප් පළාත්වල 
සංවර්ධනය යම්තාක් දුරට කියාත්මක වුණත් එම පෙද්ශවල 
සංවර්ධනයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. නමුත් සමස්තයක් හැටියට 
ගත්තාම අද රෙට් දැවැන්ත වූ සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංවර්ධනෙය් ෙව්ගය පිළිබඳව 
කථා කරනවා නම් අද ඉෙගන ගන්නා ෙපොඩි දරුවා පවා දන්නවා 
එදාට වඩා අද අෙප් ලංකාව ෙවනස් ෙවලා රට දියුණු ෙවනවාය 
කියන එක. අද අෙප් රෙට් ආර්ථික මට්ටම ගත්තාම අෙනක් 
රටවල් සමඟ කරට කර ඉන්න පුළුවන්. ෙභෞතික සම්පත් වාෙග්ම 
මානව සම්පත් ෙම් රෙට් ඇති කරලා සංවර්ධනයට අවශ්ය පරිසරය 
නිර්මාණය කර දීෙම්දී අද අෙප් රට අෙනකුත් රටවල් සමඟ කරට 
කර ඉන්නවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මා සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු 
යුද්ධය නිසා අෙප් රට අවුරුදු 50ක් පස්සට ගිහිල්ලායි තිබුෙණ්. අපි 
අවුරුදු 50ක් පස්සට ගිහිල්ලායි සිටිෙය්. ඒ නිසා අවුරුදු 50ක් 
පස්සට ගිය ඉතිහාසය අපට එක වරම නැවත ඉදිරියට ෙග්න්න 
බැහැ. සංවර්ධිත රටක් බවට පත් ෙවන්න අපට තව ටික කාලයක් 
ගත ෙවනවා. 
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ඒ පාලන කාලයන් තුළ, පාලන තන්තයන් තුළ හිටපු 
නායකවරු යම් යම් අවස්ථාවන්වලදී, යම් කම් කාල ෙහෝරාවලදී, 
යම් යම් දශකවලදී ෙම් රෙට් ඇති කළ අවිනිශ්චිත කියාමාර්ග 
තුළින් ඇති වුණු භීෂණ තත්ත්වයන් හා උද්ෙව්ගකාරී තත්ත්වයන් 
නිසා අද අෙප් රට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් සංවර්ධනය කරා 
ෙගනයන්න අපහසුයි. අෙප් රට දියුණු ෙවන්න අරෙගන තවම 
අවුරුදු 3යි. ෙම් රට දැවැන්ත සංවර්ධනයක් කරා ෙගන යන්න 
පටන් අරෙගන තවම ගතවුෙණ්  අවුරුදු 3යි, 4යි. ඒ නිසා ෙම් රට 
තිෙබනවාට වඩා තවත් ඉදිරියට අරෙගන යන්න ටික කාලයක් 
යනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එදා තිබුණාට වඩා ෙවනස් 
කමෙව්දයක් අද පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉතිහාසෙය් 
තිබුෙණ් නැති අලුත් සංවර්ධන ව්යාපෘති අද පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. අද ෙම් සියලු ෙදනාම සංවර්ධනය දකින යුගයක්. අද 
උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වලත් විශාල සංවර්ධනයක් 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. අපට අද තරුණයින් හැටියට, තරුණ 
මන්තීවරුන් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආශිර්වාදය ලැබුණා. එම අවස්ථාව අපට 
ලැබුණ නිසා විෙශේෂෙයන් අපට ඒ පෙද්ශවල සංවර්ධන 
කියාදාමයන්වලට සහභාගි ෙවන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා 
අපි ඒ පෙද්ශවල සංචාරෙය් ගියා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, අෙප් 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ තරුණ මන්තීතුමා සමඟ මා ඇතුළු තරුණ 
මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක් කිහිප වතාවක්ම ඒ පෙද්ශවල 
සංචාරෙය් ගිය බව. විෙශේෂෙයන්ම අප කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් 
සංචාරය කළා. ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් නැහැ ඒ පෙද්ශයට යන්න. නමුත් අපට ඒ අවස්ථාෙව් ඒ 
වාසනාව ලැබුණා. ඒ පෙද්ශෙය් අමුතුම පරිසරයක් තිබුෙණ්. 
ෙමෙහේට වඩා එෙහේ පරිසරය ෙවනස්. ඒ අයෙග් මානසික 
තත්ත්වය, ඒ අය ඒ පරිසරයට මුහුණ ෙදන ආකාරය, ඒ අයෙග් 
අදහස්, ඒ අයෙග් ෙයෝජනා වාෙග්ම ඒ අයෙග් සිනහෙව් පවා 
ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි  
සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ, අෙප් තරුණ නායක ගරු නාමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ අපි ඒ පෙද්ශවලට ගිහින් ඒ පෙද්ශවල 
සෑම ඉස්ෙකෝලයකටම ගිය බව.  අප ඒ දරුවන්ෙග් අවශ්යතාවන් 
ෙසොයා බැලුවා. ඒ අයට අවශ්ය ෙභෞතික සම්පත් හා මානව සම්පත් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ පෙද්ශවල ඒ විද්යාලවල 
විදුහල්පතිවරු, ගුරුවරු සහ ළමයින් කිව්ව කථාවක් තමයි, අපි 
කවදාවත් රාජ්ය නායකෙයක් දැකලා නැහැ කියන එක. රාජ්ය 
නායකෙයකුෙග් පුෙතක් කවදාවත් අෙප් ඉස්ෙකෝෙල්ට ඇවිත් 
නැහැ කිව්වා. ඔබතුමා තමයි මුලින්ම ආෙව් කිව්වා. ඒ තරම් 
සංෙව්දීව ළං ෙවලා අපි ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවත් සමඟ ඇසුරු කළා. 
අද ඒ අයට අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සම්පත් ලැබී ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් ෙගොවි 
ජනතාව ගැනත් වචනයක් කියන්නට ඕනෑ. යපනය දිස්තික්කෙය් 
සහ කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් වැඩිපුරම ඉන්ෙන් ෙගොවි ජනතාවයි. 
ඉතිහාසෙය් තිබුණු කුරිරු යුද්ධයත් සමඟ ෙම් අයට එදා ෙගොවිතැන් 
කරන්න සුදුසු පරිසරයක් තිබුෙණ් නැහැ. නැවත වතාවක් අපි ඒ 
පෙද්ශවලට ගිහින් වාරි ක්ෙෂේතෙය් පහසුකම් ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කළා.   

අෙප් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
යටෙත් විෙශේෂ පතිපාදන ඒ පෙද්ශවලට ලැබුණ නිසා වැව් රාශියක් 
පතිසංස්කරණය කළා. අද ඒ වාරි පද්ධතිය තුළින් කෘෂි 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඒ අයට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. 
ෙමවැනි සංවර්ධන කියාදාම රාශියක් අද ඒ පෙද්ශවල ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. විදුලිය, පානීය ජලය, මාර්ග පද්ධති වාෙග් සියලුම 
සංවර්ධන කටයුතු  උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල කියාත්මක 
වන විට ෙම් පිළිබඳව දරා ගන්න බැරි, -ෙම් රෙට් සංවර්ධනයත් 
සමඟ ෙම්වා දරා ගන්න බැරි- විරුද්ධ පක්ෂ අද ෙම්වාට 
ෙකෙනහිලිකම් කරනවා. මම ඒකයි කලින් කිව්ෙව්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් යුද්ධය අවසන් කිරීෙම්දී විෙද්ශ බලපෑම් 
තිබුණා වාෙග්ම අද ෙම් රෙට් ඉඳෙගන ෙම්වාට ෙකෙනහිලිකම් 

කරන පිරිසක් සිටිනවා. ඒ විරුද්ධ පක්ෂවල නිෙයෝජිතයින් එදා 
ෙකොෙහේද හිටිෙය්? ඒ අයට අමතක ෙවලා තිබුණා ෙම් රෙට් යුද්ධය 
අවසන් කරන්න. ෙම් රෙට් යුද්ධය තිබුෙණ් ෙකොෙහේද? යුද්ධය 
තිබුණ කාලෙය් ෙම් අය ෙකොෙහේද හිටිෙය්? ෙම්වා ගැන අද කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. යුද්ධය ඉවර කරලා, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ඇති 
කරන්නට  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අත හිත ෙදන්නට ඕනෑ කියන 
කාරණය හිතන්ෙන් නැතිව ඒ අය ෙම් රට තවත් අස්ථාවර 
කරන්නට උත්සාහ කරනවා.  සිංහළ, දමිල, මුස්ලිම් කියන සියලුම 
ජාතීන් එකතු ෙවලා නිදහෙසේ ජීවත් වන පරිසරය නැති කරන්නට  
ඒ අය උත්සාහ කරනවා. ඒ අය අද විෙද්ශ රටවලට ගිහින් ඒ අයට 
උල්පන්දම් දීලා ෙම් රෙට් අසථ්ාවර භාවයක් ඇති කරන්නට 
කටයුතු කරනවා. අපි දකින හැටියට ෙම් මාතෘ භූමිෙය් ඉඳ ෙගන 
ෙම්වා කරන අයට යාෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට ෙම් ආත්ම 
භවෙය්දීම ඒවාට විඳවන්නට ෙවයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, 
උතුරු නැ  ෙඟනහිර තිබුණ යුද්ධෙය්දී අෙප් රණ විරුවන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිය, ෛධර්ය ෙදමින් තමන්ෙග් ජීවිතය 
පරදුවට තබා කියා කළා. ඒ රණ විරුවනුත් තමන්ෙග් ජීවිතයට 
ආදරය කරන පිරිසක් වුණත් ඒ  සියලු ෙද්වල් පැත්තකින් තියලා 
රට ෙවනුෙවන් දිවි පිදුවා. මට එෙහම කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
මා නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් තිවිධ හමුදාව 
ඇතුළු ෙපොලීසිෙය් රණ විරුවන් විශාල පමාණයක් සිටියා. 
ඔවුන්ෙගන් විශාල පිරිසක් මවු බිම ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ජීවිත 
පූජා  කළා.  ඒ පෙද්ශෙය් සිටින රණ විරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්, 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් යුද්ධෙය් තිබුණු ඒ කුරිරු තත්ත්වයට, 
අමිහිරි ෙඛ්දවාචකයට මුහුණ දුන් නිසා අපිත් ඒ පිළිබඳ අත් දැකීම් 
ලැබුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සියලුම රණ විරුවන් ෙම් 
රට නිදහස් කර ගන්න කරපු කැප කීරීම ෙවනුෙවන් ඒ අයට  
ෙදන්න ඕනෑ අභිමානය ෙවනු වට, විරුද්ධ පක්ෂවල ඉන්න ෙම් අය 
විෙද්ශීය රටවල ගිහින්  ඒ අයෙග් අභිමානය ෙකෙළසන අන්දමින් 
අද කටයුතු කරනවා. අපි කියන්ෙන්  ෙම් මාතෘ භූමිෙය්ම පය 
ගහලා ඉඳෙගන ඒ කටයුතු කරන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට අයිතියක් 
නැහැ කියලායි. රණ විරුවන් කරපු වැදගත් ෙද්ට අපි ගරු කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන තරුණ මන්තීවරු 
වශෙයන්  උතුරු, නැ  ෙඟනහිර පළාත්වලට ගිහින් ඒ සංවර්ධන 
කටයුතු නිරීක්ෂණය කරලා, ඊට අෙප් දායකත්වයත් ලබා ෙදන්න 
හැකියාව ලැබුණා.  ඒ නිසා තවමත් ඒ අයට කාලය තිෙබනවා ඒ 
ප ෙද්ශවලට ගිහින් ඒ සංවර්ධනය බලන්න. අපි ඒ අයෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා  ඒ ප ෙද්ශවලට ගිහින් ඒ සංවර්ධනය බලලා ඊට  අවශ්ය 
සහෙයෝගය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ලබා ෙදන්න  කියලා. නමුත් 
ඒ අය යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඒ අයට ඒ පෙද්ශවලට යන්න 
බැහැ. ඒ අයට යන්න බැරි ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ අය එදා හිටිෙය් 
ෙකොෙහේද, අද ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඔවුන් එදා ඒ පළාත්වල 
හිටිෙය්ත් නැහැ; අද ඉන්ෙනත් නැහැ. ෙම් අය ෙඩොලර්වලට, එක 
එක්ෙකනාෙග් කථාවලට යට ෙවලා රෙට් අස්ථාවරභාවය ඇති 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුත් ෙම් රජය ජනතා හිතවාදී 
රජයක්; ජනතාව විසින් පත් කරපු රජයක්. ඒ නිසා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය ෙකොයි ෙමොෙහොතකවත් 
ෙකෙළසන්න බැහැ. සමහර අය යම් යම් ආකාරෙයන් විවිධ 
කුමන්තණ කළත්, ජනතාවෙග් ආශිර්වාදෙයන් පත් වුණු 
නායකයකු නිසා ජනතාව එතුමාට ආදෙරයි; රජයට ආදෙරයි.   

එම නිසා කවුරු  ෙමොන කතන්දර  කිව්වත්, ෙම් රජය 
කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ, ෙම් සංවර්ධන කියාදාමය  බිඳ 
ෙහළන්න ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්  විරුද්ධ පක්ෂවල ඉන්න යම් 
යම් මන්තීවරු කරන උත්සාහය සාර්ථක වන්ෙන් නැහැ. 

රජයක් හැටියට  අෙප් සහෙයෝගය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට  
ලබා දීලා ෙම් කටයුතු සාර්ථක කරන්න අප කටයුතු කරනවා. 
අෙනක් රටවල් සමඟ ගත්තාම අද ෙම් රට සංවර්ධිත තත්ත්වයට  
පත් වන යුගයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රට ආසියාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආශ්චර්යය බවට  පත් කරන්න පුළුවන් යුගයක් නිර්මාණය වන 
අවස්ථාවක, ඒ කටයුත්තට දායකත්වය දක්වන ෙලස  සියලුම ජන 
ෙකොටස්වලින් අප ඉල්ලා සිටිනවා. විෙද්ශ බලපෑම්වලට යට 
ෙනොවී, ෙඩොලර්වලට යට ෙනොවී ෙම් රෙට් ඉටු කරන්නට තිෙබන 
ෙම් දැවැන්ත වූ කාර්ය භාරයට සහෙයෝගය දක්වා, අනාගත දරු 
පරම්පරාවට ෙම් රෙට් නිදහෙසේ ජීවත්වන්න ට හැකි පරිසරය ඇති 
කර දුන්  අතිගරු ජනාධිපති  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙගන යන 
කාර්ය භාරයටද ශක්තිය, ෛධර්ය ලබා ෙදන්න කියා ඒ හැම  
ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිමින්, මට කථා කිරීමට ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් හා 
නිහඬ ෙවනවා.  

 
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)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ගරු  සරත් වීරෙසේකර  

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබී ෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව  එතුමාත්, ගරු  තාරානාත් බස්නායක නවක 
මන්තීතුමාත් දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 

මානුෂික ෙමෙහයුම ෙහේතුෙවන් ශී ලාංකික සියලු ජන  
ෙකොට්ඨාසවලට සාමය භුක්ති විඳීෙම් වරපසාදය අෙප් රජය  ලබා 
දුන්නා වාෙග්ම, ඒ ගැටුම් පැවැති පෙද්ශවල ජනතාවෙග් කැඩී බිඳී 
ගිය, විනාශ වී ගිය ජන ජීවිත නැවත ෙගොඩ  නැංවීම  සඳහා වූ 
දැවැන්ත ෙමෙහවරක්ද අෙප් රජය ඉටු කර තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල අවතැන් වූ පවුල් 
දැනට පදිංචි කර අවසන්. ඒ අනුව උතුෙර් පවු ල් 153,012ක් ද, 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පවුල් 72,464 ක් ද  නැවත පදංචි කර අවසන් 
අවසන් කර  තිෙබනවා.  ෙකෙසේ ෙවතත් 2013 මාර්තු මස 05 වන 
දින වන විට යාප නය දිස්තික්කෙය් විවෘත සුබසාධන මධ්යස්ථාන 
42ක සිටි අවතැන් වූ පවුල් 1195ක  පුද්ගලයන් 4205 ෙදෙනක් 
පදිංචි ව සිටියා. ෙම් සුබසාධන මධ්යස්ථානවල  සිටි පිරිසට අමතරව  
ස්වකීය ඥාතීන් සහ හිත මිතුරන් සමඟ පවුල් 5249කට අයත් 
17,749ක පමණ තවත් අවතැන් වූ පිරිසක් ඉන්නවා. ෙමොවුන්ෙග්  
මුල් ගම්බිම් ජාතික ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත ආරක්ෂක හමුදාව 
විසින් ෙම් වනතුරු නිදහස් කර නැහැ.   

ෙමයට අමතරව, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් සාම්පූර්  පෙද්ශෙය් 
ෙයෝජිත ආර්ථික මධ්යස්ථානය  සහ තාප බලාගාරය  ෙහේතුෙවන් 
පවුල් 443ක්  සුබසාධන මධ්යසථ්ාන 03ක  පදිංචිව සිටින අතර, 
තවත් පවුල් 782ක්  ස්වකීය ඥාතීන් සහ හිත මිතුරන් සමඟ ජීවත් 
ෙවනවා. ෙමොවුන් ෙවනුෙවන් විකල්ප නිවාස  ලබා දීමට  රජය 
කටයුතු කර ෙගන යනවා. එෙලස විකල්ප නිවාස පිළිගත් පවුල් 
56ක් දැනටමත් යළි පදිංචි කර  තිෙබනවා. 

ඉහත  සුබසාධන මධ්යස්ථානවල පදිංචි පවුල් සඳහා මූලික 
පහසුකම් සහිත නිවාස ඇති අතර, රජය විසින් අවශ්ය ෙපොදු 
පහසුකම්, එනම් පානීය ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම 
සිදු කරනු ලබනවා. ෙමම මධ්යස්ථානවල පතිසංස්කරණ සහ 
අනිකුත් අදාළ ෙසේවා නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යාංශය විසින් සිදු 
කරන අතර, ඒ ෙවනුෙවන් ෙමම වසෙර් රුපියල් මිලියන 28.0ක  
පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා.  

උතුෙර් සුබසාධන මධ්යස්ථානවල කලින් පදිංචිව සිටි 
පිරිස්වලින් පහත සඳහන් පරිදි වරින් වර ආරක්ෂක හමුදා විසින්  
ඔවුන්ෙග්  මුල් ගම්බිම් නිදහස් කිරීම ෙහේතුෙවන් යළි පදිංචි කර 

තිෙබනවා. පවුල් 2043කට අයත් පුද්ගලයන් 6914ක් වලිකාමම් 
උතුර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි වසම්  04ක 
පූර්ණවශෙයන් සහ තවත් ගාම නිලධාරි වසම් 05ක අර්ධ වශෙයන් 
2011 ජූනි මස යළි පදිංචි කර තිෙබනවා.  

තවත් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස  02ක ගාම නිලධාරි වසම් 
03කට අයිති පවුල් 639කට අයත් පුද්ගලයන් 2219ක් 2012 
ෙනොවැම්බර් මස යළි පදිංචි කර තිෙබනවා. 

යාපනය අර්ධ ද්වීපෙය් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 435ක් ඇති 
අතර නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා නිදහස් කර නැත්  ෙත් ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 16ක් හා තවත් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 09ක් 
අර්ධ වශෙයන් ෙව්. එ ෙලස නිදහස් කර ෙනොමැති ගාම නිලධාරි 
 ෙකොට්ඨාස 03ක බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කිරීෙම් කටයුතු සිදු 
ෙකෙරමින් පවතී. 

ඒ අනුව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රජය විසින් 
අතිවිශාල මුදල් පමාණයක් වියදම් කරමින් ෙමම  ජනතාවට සහන 
සැලසීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. වර්ෂ 30ක පමණ කාල 
සීමාවක් තුළ ෙලෝකෙය් සිටි දරුණුම තස්තවාදී සංවිධානය සමඟ 
සටන් කළ අවස්ථාවක මිනිසුන් අවතැන් වීම  නවත්වන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් ඒ සිදු වුණු විනාශවලින් ජනතාව මුදා 
ෙගන, ඔවුන්ෙග් ජන ජීවිත ෙගොඩ නැංවීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය පමුඛතාවක් ෙදමින්, අෙනකුත් 
පෙද්ශවලටත් වඩා විශාල මුදල් පමාණයක් වැය කරමින්, ඒ 
පෙද්ශවල ජනතාවෙග් ආර්ථික ශක්තිය  ෙගොඩ නැංවීමට කටයුතු 
කර තිෙබන බව සතුටින් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

සාමාන්යෙයන් තස්තවාදී සංවිධානයක් යටපත් කළාට පසු, 
ඔවුන්ට තස්තවාදී කියා  කිරීෙම් ශක්තිය නැති වුණත්, ඔවුන් තුළ 
තිබූ ඒ සංවිධාන  ජාලය ෙවනත් විවිධ ආකාරවලින් කියාත්මක 
වන බව අපට ෙපෙනනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය්  
අන්තර් ජාතික ජාලය  විවිධ ආකාරෙයන් කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිනවා. ඔවුන් විසින්  ෙගන යනු ලබන විවිධ අසත්ය පචාර  
තුළින් ෙමරට ජනතාවත්  පිටරට ජනතාවත් ෙනොමඟ යැවීමට 
කටයුතු කරන බව රජය ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා. රජය ෙම් පිළිබඳව 
අන්තර් ජාතික මට්ටමින් වාෙග්ම ජාතික මට්ටමින්ද ජනතාව 
දැනුවත් කිරීමත්, විවිධ රටවල නිෙයෝජිතයන් දැනුවත් කිරීමත් කර 
තිෙබනවා.  එය තවදුරටත් කර ෙගන යනවා.    

ෙම් රෙට් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය නායකයන්ෙග් රැස්වීම 
පැවැත්වීමට තීරණය කළාට පසු, ෙමවැනි අසත්ය පකාශ පදනම් 
කර ගනිමින් එම තීරණය ෙවනස් කිරීමට ෙවර දරන පිරිස් සිටින 
බව අපි දන්නවා. ඊෙය්  විෙද්ශ කටයුතු ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව 
ඉතා සවිස්තරාත්මක ෙලස පැහැදිලි කර දුන්නා. තස්තවාදය 
අවසන් කිරීෙම් ඒ දැවැන්ත අභිෙයෝගය ෙම් රජය භාර ගත්තා 
වාෙග්ම, අපි කරන සංවර්ධන වැඩ කටයුතු යටපත් කරමින්, විවිධ 
අසත්ය පකාශ කරමින් ෙම් රජයට එෙරහිව ෙගන යන ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථක වීමට ෙම් රජය ඉඩ තබන්ෙන් නැති බව මා 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. අපි සැම විටම ෙම් රටට ආදරය කරන 
රජයක් හැටියට තස්තවාදය දුරු කර දැම්මා වාෙග්ම, අසත්ය පචාර  
තුළින් තස්තවාදයට නැවත හිස එසවීමටත් ඉඩ ෙනොතබන බව 
පකාශ කරමින්, ෙම්   ෙයෝජනාව ෙගන ඒම පිළිබඳව ගරු සරත් 
වීරෙසේකර මන්තීතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.02ට, 2013 මාර්තු 07 වන 

බහස්පතින්දා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 7.02 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 மார்ச் 07, 

வியாழக்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 7.02 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

07th March, 2013.  
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[ගරු තාරානාත් බස්නායක  මහතා] 



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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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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