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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. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා - පැමිණ නැත. 

  
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස ් අධ ාපන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 
Higher Education)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක  

පිළිගන්වමි.  
 

(1) රාගම, ෛවද  පීඨෙයහි, ආර්.එම්. අමරතුංග මහතාෙගන්  
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මාතෙල්, ඕවිලිකන්ද, පරණගම්තැන්න, අංක 07 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.පී. ඥානසීලි මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 
    

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.   
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.    
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.  
ගරු වික්ටර් ඇන්තනි මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු  දිලිප්  ෙවදආරච්චි   මහතා - පැමිණ නැත.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජගිරිය, ෙමොරගස්මුල්ල, පීරිස් 

මාවත, 20/3 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ඩබ්ලිව. සරණපාල 
මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා - පැමිණ නැත.   
මන්තීවරු දහ හතර  ෙද ෙනක් ෙපත්සම් ඉදිරිපත් කිරීමට 

නියමිතව සිටියත් මන්තීවරු ෙදෙදනයි දැන් ඉන්ෙන්.                                            
  
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS   
 පළාත් පාලන මැතිවරණ : කාන්තා අෙප්ක්ෂකත්ව 

පතිශතය  
உள் ராட்சித் ேதர்தல்கள் : ெபண் ேவட்பாளர் தம்  

LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS : PERCENTAGE OF 
WOMEN CANDIDATES 

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

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1) : 

(අ) (i) පළාත් පාලන මැතිවරණ නීතිවලට අනුකූලව එම 
මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් කරන අෙප්ක්ෂක 
ලැයිසත්ුවල කාන්තාවන් සඳහා අවම 
අෙප්ක්ෂකත්ව පතිශතයක් තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙනො එෙසේ නම්, කාන්තා අෙප්ක්ෂකයින් 
ෙවනුෙවන් එම අෙප්ක්ෂක ලැයිසත්ුවල නිශච්ිත 
පතිශතයක් ෙවන් විය යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ෙවන් විය යුතු පතිශතය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) වර්තමාන කාන්තා ජනගහන පතිශතයට 
සාෙප්ක්ෂව කාන්තාවන් සඳහා ෙවන් වන ඉහත 
සඳහන් අෙප්ක්ෂකත්ව පතිශතය  පමාණවත්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) உள் ராட்சித் ேதர்தல்கள் சட்டங்க க்கு 
அைமய அத்ேதர்தல்க க்கு சமர்ப்பிக்கப்ப  
கின்ற ேவட்பாளர் பட் யல்களில் ெபண் 
க க்கான ஆகக் குைறந்த ேவட்பாளர்களின் 

தெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 
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 (ii) இன்ேறல், ெபண் ேவட்பாளர்க க்காக ேமற்ப  
ேவட்பாளர் பட் யல்களில் குறிப்பிடத்தக்கள  

தம் ஒ க்கப்படல் ேவண் ம் என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அவ்வா  ஒ க்கப்பட ேவண் ய 
தம் யா  என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ைறய ெபண்களின் சனத்ெதாைக தத்திற்கு 
ஒப்பீட்டளவில் ெபண்க க்கு ஒ க்கப்ப கின்ற 
ேமற்ப  ேவட்பாளர் தம் ேபா மானதா என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils:  

(a) Will he state - 
 (i) whether a minimum percentage of women 

in the lists of candidates submitted for Local 
Government elections has been stipulated in 
the Local Government Law; 

 (ii) if not, whether he admits that a specific 
percentage in the lists of candidates be 
reserved for women candidates; 

 (iii) if so, the percentage that should be so 
reserved; and 

 (iv) whether the aforesaid percentage of women 
candidates is sufficient in proportion to the 
percentage of women population at present? 

(b) If not, why? 
 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(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 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  
 

(අ) (i)  නැත. 

 (ii) දැනටමත් සියයට 25ක් තරුණයන්ෙගන් සහ 
කාන්තා අෙප්ක්ෂකයන්ෙගන්  සමන්විත විය 
හැකිය.   

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 
 (iv) ඔව්. 
(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, කාන්තා සහ තරුණ 
නිෙයෝජනත්වය සියයට 25ක් විය හැකිය කියලා ඔබතුමාෙග් 
පිළිතුෙර් සඳහන් කළා. එතැනදී අනිවාර්යෙයන්ම පතිශතයක් 
ෙවන් කරන්න කියලා නීතිමය බලපෑමක් නැහැ. අඩුම තරෙමන් 
කාන්තාවන් සියයට 25කටත්, තරුණ පරපුර සියයට 25කටත් 
නිෙයෝජනත්වයක් ලබා ෙදන්න අනිවාර්යෙයන් ෙවන් කිරීමක් 
කරන්න කියලා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එෙසේ 
අනිවාර්යය ෙවන් කිරීමක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමා කටයුතු 
කරනවාද? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, උපෙද්ශක කාරක සභාවලදීත්, ඒ 

වාෙග්ම ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීම්වලදීත් අපි ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. නමුත් කාන්තාවන් සඳහා නිශ්චිත 
පමාණයක් ලබා දීෙම් හැකියාවක් අපට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙමොකද, 
සමහර ජාතීන් අනුව එම පමාණය ෙවනස් වන නිසා. 
විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජාතික කාන්තාවන් ෙද්ශපාලනයට එන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග් ගැටලු නිසා කාන්තාවන් සඳහා නිශ්චිත 
පමාණයක් ෙවන් කරන්න අපට බැහැ. නමුත් කාන්තාවන් වැඩි 
දුරටත් ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා කාන්තා 
සහභාගිත්වය සියයට 25ක් ලබා දිය හැකිය කියන ෙයෝජනාව අපි 
ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 

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

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් නැවත වරක් 
අහනවා, විය හැකිය කිව්ෙවොත් නීතිමය බලපෑම- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නය අහන්න. 

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
පශ්නය අහන්න මම වාක  ආරම්භ කළා පමණයි, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මටත් ෙත්ෙරනවා, අහන හැටි.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අෙප් ගරු කථානායකතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් 

සංසදයට ඇවිල්ලා පකාශ කළා, කාන්තා නිෙයෝජනත්වය 
පමාණවත් නැහැ කියලා. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් 
එක කතාවකුයි, පිටට එක කථාවකුයි බැහැ ෙන්. ඒ නිසා මා 
විෙශේෂෙයන් අහන්න කැමැතියි, 'නීතිමය වශෙයන් අනිවාර්ය 
ෙවන් කිරීමක් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ෙනොකරන්ෙන් මන්ද?' 
කියලා.  

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඒකට පිළිතුරක් ලබා දුන්නා.  
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුර ෙහොඳටම පමාණවත්. පිළිතුර ලස්සනයි. තුන්වන අතුරු 

පශ්නයත් අහන්න.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, රජයක් හැටියට ඔබතුමන්ලා 
පිළිෙගන තිෙබනවා බීජිං සම්මුතිය; ඒ වාෙග්ම CEDAW 
පඥප්තිය. ඒ සියල්ෙල් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් 
කාන්තා මහ ජන නිෙයෝජනත්වය ඉතාම අවම මට්ටමක තිෙබන 
බවයි. ඒ නිසා මා ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්න කැමැතියි, 
කාන්තාවන්ෙග් නිෙයෝජනත්වය වර්ධනය කරන්න ඔබතුමන්ලා 
රජයක් හැටියට ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද කියලා. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් සංස්කෘතියට අනුව 

කාන්තාෙවෝ විශාල සංඛ ාවක් ෙද්ශපාලනයට එන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් කාන්තාවන් වැඩිදුරටත් ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ කර 
ගැනීම සඳහා තමයි විෙශේෂෙයන් 2012 අංක 22 දරන පළාත් 
පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් සංෙශෝධන පනත මඟින් එෙතක් 
පැවැති පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනෙත් 28වැනි 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කරමින් පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ 
සඳහා තරුණ අෙප්ක්ෂකත්වය දිරිමත් කිරීමට අමතරව ෙමෙතක් 
පළාත් පාලන මැතිවරණ නීතිය තුළ ෙනොතිබි කාන්තා 
අෙප්ක්ෂකත්වය ද ඊට ඇතුළත් කරන ලද්ෙද්. ෙමහිදී කාන්තා ෙහෝ 
තරුණ නිෙයෝජනයට ඒ ඒ ෙද්ශපාලන පක්ෂ මඟින් අවස්ථාව 
සලසා දීමට හැකි වන පරිදි එම පතිපාදන ඇතුළත් කර තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ මට්ටමින් තරුණ හා කාන්තා නිෙයෝජනය සඳහා 
අවශ  ඉඩකඩ සලසා දීම තමයි අෙප් අෙප්ක්ෂාව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඕනෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට පුළුවන් 
කාන්තාවන් අවශ  පමාණයක් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකට 
සීමා බාධක දැමීෙම් අවශ තාවක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 3014/'12 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  
ගරු කථානායකතුමනි, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 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. 

රාජ  පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට 
අයත් ආයතන : වාහන 

ெபா  நி வாக, உள்நாட்  அ வல்கள் அைமச்சின் 
கீழான நி வனங்கள்: வாகனங்கள் 

INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF PUBLIC 
ADMINISTRATION AND HOME AFFAIRS : VEHICLES 
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4. ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
 (மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
 (The Hon. P. Harrison) 

රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය -  (1): 

(අ) (i) රාජ  පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශයට අයත් ආයතන සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් ආයතනය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආයතනවල රජෙය් වාහන ලබාදී ඇති 
නිලධාරීන් අයත්   ෙශේණි කවෙර්ද; 

 (iv) එම නිලධාරීන්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති 
වාහන සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
 

(ආ) (i) උක්ත  අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනවල 
ඇති කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වාහනවලට ෙගවීම් කරන ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එම වාහන ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙගවන මුළු මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (iv) කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන පරිහරණය 
කරනු ලබන නිලධාරීන් කවුරුන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
 

(ඇ) (i) ඉහත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන, 
කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන, සහ 
නිලධාරීන්ෙග් පුද්ගලික වාහන ෙවන් කර හඳුනා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතනවලට 
අයත් රජෙය් වාහනවල රාජ  ලාංඡනය සමඟ 
අදාළ ආයතනෙය් නම සඳහන් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
 

 (ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா  நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெபா  நி வாக, உள்நாட்  அ வல்கள் 
அைமச்சுக்கு ெசாந்தமான நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின் கீ ள்ள 
அரசாங்க வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 
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 (iii )  ேமற்ப  நி வனங்களில் அரசாங்க வாகனங்கள் 
ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்    
களின் தரங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 (iv )  ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களின் ேமற்பார்ைவ 
யின் கீ ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i )  ேமற்ப  அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்களில் 
உள்ள வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள வாகனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii )  ேமற்ப  வாகனங்க க்கான ெகா ப்பன கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (iii )  ேமற்ப  வாகனங்க க்காக வ டாந்தம் ெச த் 
தப்ப ம் ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iv )  வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட வாகனங்கைளப் பயன்ப த் ம் 
உத்திேயாகத்தர்கள் யாவெரன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  ேமற்ப  அைமச்சின் கீ ள்ள அரசாங்க 
வாகனங்கள், வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம் உத்தி 
ேயாகத்தர்களின் ெசாந்த வாகனங்கைள ேவ  
ப த்தி இனம் காண்பதற்கான ைறைம 
ெயான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii )  ஆெமனின், இ  ெதாடர்பில் விளக்கமளிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii )  அைமச்சுக்கும் அதன் கீ ள்ள நி வனங் 
க க்கும் ெசாந்தமான அரசாங்க வாகனங்களில் 
அரச இலச்சிைன டன் குறித்த நி வனத்தின் 
ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv )  இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and Home 

Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of institutions that come under 
the purview of the Ministry of Public 
Administration and Home Affairs; 

 (ii) the number of Government vehicles that 
come under each such institution; 

 (iii) the grades of the officers of those 
institutions to whom Government vehicles 
have been assigned; 

 (iv) the number of vehicles falling under the 
supervision of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  the number of vehicles in the institutions 
coming under the aforesaid Ministry that 
have been obtained on rent basis; 

 (ii) the method of payment of rent adopted in 
relation to those vehicles; 

 (iii) the total amount of money paid annually as 
rent on those vehicles; and 

 (iv) the officers who use those vehicles obtained 
on rent basis? 

(c) Will he also state - 
 (i) whether a methodology to distinguish 

Government vehicles under this Ministry, 
vehicles obtained on rent basis, and personal 
vehicles of the officers is in place? 

 (ii) if so, whether a clarification in that regard is 
made; 

 (iii) whether the State insignia and the name of 
the relevant institution are engraved in the 
Government vehicles that come under the 
Ministry and the institutions coming under 
it; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 
(d) If not, why? 

 

 
ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ  පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(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, රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) 361යි. 

 (ii) 1,147යි. 

 (iii) ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිය සහ I 
ෙශේණිය. ගරු මන්තීතුමනි, මීට අමතරව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් ෙලස ෙසේවය කරන ශී ලංකා 
පරිපාලන ෙසේවෙය් II ෙශේණිය සහ III ෙශේණිෙය් 
නිලධාරිනුත් අයිති ෙවනවා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් හැටියට.  

  ශී ලංකා ගණකාධිකාරී ෙසේවය I ෙශේණිය; 

  ශී ලංකා කෘෂිකාර්මික ෙසේවය I ෙශේණිය; 

  ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවය I ෙශේණිය; 

  ෙරජිසට්ාර් ජනරාල් ෙසේවය 

 (iv) 383යි. අදාළ ආයතනවල ෙසසු වාහන ඒ 
සම්බන්ධෙයන් බලය පවරන ලද පවාහන 
නිලධාරින්ෙග්  අධීක්ෂණය යටෙත් ඇත. 

 

(ආ) (i) කුලී පදනම මත වාහන ලබා ෙගන ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 
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[ගරු  පී. හැරිසන්  මහතා] 
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(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙමම අමාත ාංශෙය් ෙහෝ ඒ යටෙත් ඇති 
ආයතනවල කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන 
ෙනොමැත. එබැවින් චකෙල්ඛ අංක 26/92 සහ 
26/92(1) පකාරව අමාත ාංශෙය් සහ අදාළ 
ආයතනයන්හි වාහන සඳහා රාජ  ලාංඡනය සමඟ 
අදාළ ආයතනෙය් නම ෙයොදා ඇත. ආයතනෙය් 
නම සහ රාජ  ලාංඡනය ෙයොදා ෙනොමැති ආයතන 
කිහිපයකට එම චකෙල්ඛ අනුව කටයුතු කරන 
ෙලස දන්වා ඇත. නිලධාරින්ට අනුයුක්ත වාහන 
සංචිත වාහන හා නිලධාරින් විසින්  භාවිතා කරන 
ෙපෞද්ගලික වාහන ෙවන ෙවනම ෙල්ඛන ගත කර 
ඇත.    

 (iii) ඔව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

වන්ෙන් ෙමයයි. 2006.12.31ට ෙපර විශාම ගිය අය ඉන්නවා, 
150,000කට වැඩිය. ෙම් අයෙග් පශ්නය ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමාත් දන්නවා. කාලයක් තිස්ෙසේ ඉඳන් තිෙබන 
විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරනවාය කියලා ආණ්ඩුව 
කීප අවස්ථාවකදී කිව්වත් ෙම් වන ෙතක් ඒ වැටුප් විෂමතාව ඉවත් 
කරලා නැහැ. අඩුම තරෙම් ෙම් අය වැෙයන්වත් -2014 අය 
වැෙයන්වත්- විශාමිකයන්ට සහනයක් දීමට කටයුතු කරනවාද 
කියන එක තමයි මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නෙයන් 

අසා තිෙබන්ෙන් රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශය කුලියට වාහන ලබා ෙගන තිෙබනවාද, රජෙය් වාහන 
ෙකොපමණකට රාජ  ලාංඡන ෙයොදලා තිෙබනවාද කියන ෙද්වල් 
සම්බන්ධවයි. විශාම වැටුප් සම්බන්ධව- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමා රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් 

නිෙයෝජ  ඇමති. 
 
ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා අහන අතුරු පශ්නය අසා ඇති 

පශ්නයට අදාළ නැහැ. එතුමා ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක් ඇහුෙවොත් 
මට ෙවන දවසක උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒක විෂය භාර ඇමතිවරෙයකුට තිෙබන වරපසාදයක්. 

ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

පසු ගිය අය වැය ෙයෝජනා අනුව  විවාහ සඳහා රුපියල් 
5,000ක ලියා පදිංචි ගාස්තුවක් අය කරන්න රජය කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම් මහජන ෙසේවකයන් සඳහා, විෙශේෂෙයන් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් සඳහා රජය ෙනොෙයකුත්  බදු සහන සහන ලබා 
ෙදනවා. මා දැක්කා පසු ගිය දවස්වල රජෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ 
ගණනාවක්, විෙශේෂෙයන් පාෙද්ශීය- 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කථාවට වඩා ෙහොඳයි අතුරු පශ්නය අහනවා නම්. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ගණනාවක් හිර ෙගවල්වලට ගියා 

ළමා අපචාර සහ ලිංගික හිංසන ෙචෝදනා නිසා. ඒ 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට රුපියල් 5,000 ෙගවන්න අපහසු නිසාද 
දන්ෙන් නැහැ ඒ වාෙග් අයහපත් කටයුතුවල ෙයෙදන ්ෙන්. මා 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, ඊළඟ අය වැයටවත් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ට විවාහ ලියා පදිංචිය සඳහා බදු සහනයක් ෙදන්න 
බැරිද කියලා. ඒ සහනය දුන්ෙනොත් තව ෙදෙදෙනකු, තුන් 
ෙදෙනකු විවාහ කර ගැනීමට කටයුතු කරයි. 

 
ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අසන කිසිම අතුරු 

පශ්නයක් අසා ඇති මුල් පශ්නයට අදාළ නැහැ.  
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

[බාධා කිරීමක්] ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
කලබල ෙවන්න එපා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
දැන් තමයි ෙහොඳ ඒවා එන්ෙන්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය අ ෙගෝස්තු මාසෙය් 16වැනි දා 

මහනුවරදී රාජ  ෙගෞරව ඇතිව බලු මංගල ය හය, හතක් කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකටත් ෙම් අය කිරීම කළාද, කාෙගන්ද අය 
කෙළේ? නැත්නම් 2014 අය වැය පියවා ගන්න ෙම් බලු 
මංගල යවලිනුත් අය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද? 

 
 

ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉස්සර දුන්නු පිළිතුරමයි ෙදන්න 

තිෙබන්ෙන්. කිසිෙසේත්ම අදාළ නැති පශ්න ටිකක් අතුරු පශ්න 
විධියට එතුමා මෙගන්  අහන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව එතුමාට ෙපොඩි කුතුහලයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 

ගැන බලන්න. ෙහොඳයි, අතුරු පශන් අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොලිස ්අත් අඩංගුවට ගැනීෙම්දී මිය ගිය 
පුද්ගලයන් : විසත්ර 

ெபா ஸாாினால் ைக ெசய்யப்பட்டேபா  
உயிாிழந்ேதார் : விபரம் 

PERSONS WHO DIED ON POLICE ARREST: DETAILS 
 

3693/’13 
5.   ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) 2009 වර්ෂෙය් සිට 2013.02.28 දින දක්වා කාල 
සීමාව තුළ ෙපොලිස ්අත් අඩංගුවට ගැනීෙම්දී මිය 
ගිය පුද්ගලයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ මිය ගිය අයෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඔවුන් මිය ගිය ආකාරයන් ෙකෙසේද; 

 (iv) එම එක් එක් පුද්ගලයා මිය ගිය සථ්ානය කවෙර්ද; 

 (v) එම අත් අඩංගුවට ගත් අයට එෙරහිව ඇති ෙචෝදනා 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

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

(அ) (i) 2009ஆம் ஆண் ந்  2013.02.28ஆம் திகதி 
வைரயான காலப்பகுதியில் ெபா ஸாாினால் 
ைக ெசய்யப்பட்டேபா  உயிாிழந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  உயிாிழந்தவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் உயிாிழந்த விதம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நப ம் உயிாிழந்த இடங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (v) ைக  ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு எதிராக 

காணப்ப ம் குற்றச்சாட் கள் யாைவெயன் 
பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

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

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of persons who died when 

arrested by the Police during the period 
from the year 2009 to 28.02.2013; 

 (ii) the names and addresses of the persons who 
died thus; 

 (iii) the ways in which they died; 
 (iv) the places in which each of the aforesaid 

persons died; and 
 (v) the allegations charged against the persons 

who were arrested? 

(b) If not, why? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2009 වසෙර් කී ෙදෙනක්ද ඇමතිතුමා? 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ෙමහි පසුබිම් වාර්තාව අනුව 2009.01.01 දින සිට 

2009.12.31වන දින දක්වා 04යි. 2010.01.01වන දින සිට 
2010.12.31වන දින දක්වා 04යි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඇහුෙව් 2009 සිට 2013 දක්වා. ඔබතුමා 2009 කිව්වා. 

2010 කිව්වා.     
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
2011 සහ  2012 එකට හදලා තිෙබනවා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
2013 අද දක්වා? 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
සියල්ලම ඔය පමාණය පමණයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2013 දී කවුරුත් නැද්ද? 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
2013 මාස ෙදකක කාල සීමාව ගැනයි අහලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
2013.01.01 දින සිට 2013.02.28 දින දක්වා කාලය තුළ කිසිදු 

පුද්ගලෙයකු එෙලස ෙපොලිස් අත් අඩංගුවට ගැනීෙම්දී මිය  ෙගොස් 
නැහැ.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. අෙප් 

ගරු කථානායකතුමාත් කලක් ඉතාමත් කාර්යක්ෂම ෙලස ෙපොලිස් 
ෙසේවෙය් ෙයදුණු නිලධාරි මහත්මෙයක්. ෙපොලීසිය විසින් අත් 
අඩංගුවට ගන්නා අය මිය යාම සම්බන්ධෙයන් කියද්දී, මහරගම 
පෙද්ශෙය් තරුණෙයකු සම්බන්ධවත් ඔබතුමන්ලා වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ හෘදයාබාධයක් වැළඳීම ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ 
තරුණයා මිය ගියා කියලායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් මා දැක්කා ඔවුන්ෙග් 
ෙදමව්පියන් මාධ  හරහා විවිධ පකාශ කර තිබුණා පහර දීම නිසා 
තමයි මිය ගිෙය් කියලා. ෙම්  තත්ත්වය බරපතළම තත්ත්වයක්. ඒ 

නිසා ෙපොලිස් නිලධාරින් සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට 
ෙපර එම සැකකරුවන්ට ෛවද  සහතිකයක් ලබා ගැනීම දක්වා 
වූ කියාවලියකට යාමට සිදු ෙවනවා ගරු කථානායකතුමනි.  ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මම දැන ගන්න කැමැතියි ෙමම තත්ත්වය 
වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන කියා මාර්ග කවරක්ද කියලා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා, 

යම් සැකකරුවකු අත් අඩංගුවට ගැනීෙම්දී මිය ගියා නම් ඒ 
පිළිබඳව මෙහේස්තාත් පරීක්ෂණයක් අනිවාර්යෙයන්ම පවත්වනවා. 
ඒ මෙහේස්තාත් පරීක්ෂණෙය්දී අදාළ ෛවද  සාක්ෂිත්, මිය ගිය 
අයෙග් ඥාතීන්, හිතවතුන් ෙදනු ලබන සාක්ෂිත් සියල්ල 
විශ්ෙල්ෂණය කරලා මෙහේස්තාත්වරයා ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් 
ෙදනවා. එම අධිකරණ කියාවලිය ෙම් රෙට් පවතිනවා. ෙම් කියන 
සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ අධිකරණ කියාවලිය ඒ ආකාරෙයන්ම 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. මීට පරිබාහිරව කළ යුතු ෙදයක් 
නැහැ. ෙම් රෙට් පවතින නීතිය අනුව ඒ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වන 
බව මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පසු ගිය දවස්වල අපි ෙබොෙහෝ විට දැක්කා අත් අඩංගුවට ගන්නා 
පිරිස් අවි ආයුධ ෙපන්වීමට යාෙම්දී, ඒ සඟවා තිෙබන අවි 
ආයුධයක් ෙගන ෙපරළා ෙපොලිස් නිලධාරින්ට පහර දීමට තැත් 
කිරීෙම්දී ෙපොලිස් නිලධාරියා ඊට ෙපර ඉක්මන් වී එම 
සැකකරුවාට ෙවඩි තබා ඝාතනය කළාය කියා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් දර්ශනය -ෙම් රංගනය- අවස්ථා 
ගණනාවකදීම අපි දැක්කා. ෙම් ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ විශාල 
සැකයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය්  ෙතෝරා 
ගන්නා ලද යම් නිලධාරින් විසින් එම සැකකරුවන් ඝාතනය 
කිරීෙමන් අනතුරුව ෙපොලීසිය විසින්ම ෙගොතන ලද රංගනයක්,                    
මිත ා කථාවක් බවට අද ෙමය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගරුත්වයටත් ෙහොඳ තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් අත් අඩංගුවට ගන්නා පිරිස් සුපුරුදු පරිදි 
අවි ආයුධ ෙපන්වා දීමට යාෙම් දී ඔවුන් ඝාතනය වීම වැළැක්වීම 
පිළිබඳව ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුගමනය කරනු ලබන කියා 
පටිපාටිය කවෙර්ද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි සඳහන් වී තිෙබන මරණවලින් 

කිසිවක් අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියන ආකාරෙය් 
සිද්ධීන්වලින් සිදු වූ මරණ ෙනොවන බව පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
එවැනි විෙශේෂ සිද්ධි තිෙබනවා නම් ඔබතුමා ඒ අවස්ථාවන් සහිතව 
ඒවා අපට ඉදිරිපත් කෙළොත්  ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න 
පුළුවන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අතුරු පශ්න අහනෙකොට විගහ කරන්ෙන් 

නැතිව පිළිතුරට අදාළව ෙකටිෙයන් ඇහුෙවොත් ෙහොඳයි.  

පශ්න අංක 6-2596/'12 -(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මට 

සතියක් කල් ෙදන්න කියලා අදාළ මන්තීතුමාට මම දැනුම් දුන්නා. 
ඒ අනුව ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
ஈ 

 
 

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයට අයත් ආයතන : 
වාහන 

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சின் கீழான 
நி வனங்கள்: வாகனங்கள் 

INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT : VEHICLES 

 

3361/’12 
9. ගරු පී. හැරිසන් මහතා 

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  

 (අ) (i) ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයට අයත් ආයතන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් ආයතනය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආයතනවල රජෙය් වාහන ලබා දී ඇති 
නිලධාරින් අයත්   ෙශේණි කවෙර්ද; 

 (iv) එම නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති වාහන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනවල 
ඇති කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) එම වාහනවලට ෙගවීම් කරන ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එම වාහන ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙගවන මුළු මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (iv) කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන පරිහරණය කරනු 
ලබන නිලධාරින් කවුරුන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන, 
කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සහ 
නිලධාරින්ෙග් පුද්ගලික වාහන ෙවන් කර හඳුනා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතනවලට 
අයත් රජෙය් වාහනවල රාජ  ලාංඡනය සමඟ 
අදාළ ආයතනෙය් නම සඳහන් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு ெசாந்த 
மான நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின் கீழ் உள்ள 
அரசாங்க வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்களில் அரசாங்க வாகனங்கள் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர் 
களின் தரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களின் ேமற்பார்ைவ 
யின் கீழ் உள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்களில் 
உள்ள வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வாகனங்க க்கான ெகா ப்பன கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வாகனங்க க்காக வ டாந்தம் ெச த் 
தப்ப ம் ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
வாகனங்கைள பயன்ப த் ம் உத்திேயாகத் 
தர்கள் யாவெரன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  அைமச்சின் கீழ் உள்ள அரசாங்க வாக 
னங்கள், வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம் உத்தி 
ேயாகத்தர்களின் ெசாந்த வாகனங்கைள ேவ  
ப த்தி இனம் காண்பதற்கான ைறயிய 
ெலான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இ  ெதாடர்பில் விளக்கமளிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்சுக்கும் அதன் கீ ள்ள நி வனங்க 
க்கும் ெசாந்தமான அரசாங்க வாகனங்களில் 

அரச இலச்சிைன டன் குறித்த நி வனத்தின் 
ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

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

(a) Will he state - 

 (i) the number of institutions that come under 
the purview of the  Ministry of  Economic 
Development; 

 (ii) the number of Government vehicles that 
come under each such institution; 

 (iii) the grades of the officers of those 
institutions to whom Government vehicles 
have been assigned; 

 (iv) the number of vehicles falling under the 
supervision of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the number of vehicles in the institutions 
coming under the aforesaid Ministry that 
have been obtained on rent basis; 

 (ii) the method of payment of rent adopted in 
relation to those vehicles; 

 (iii) the total amount of money paid annually as 
rent on those vehicles; and 

 (iv) the officers who use those vehicles obtained 
on rent basis? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether a methodology to distinguish 
government vehicles under this Ministry, 
vehicles obtained on rent basis, and personal 
vehicles of the officers is in place? 

 (ii) if so, whether a clarification in that regard is 
made; 

 (iii) whether the state insignia and the name of 
the relevant institution are engraved in the 
Government vehicles that come under the 
Ministry and the institutions coming under 
it; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 

(d) If not, why? 
 

 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Economic Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)   (i)   ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය සතු ආයතන 
සංඛ ාව - 11කි.  

 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබන නිසා 

ඉතිරි ෙකොටස සභාගත කළාට කමක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත 

කරන්න.  

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස මා 

සභාගත* කරනවා.  
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සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙරහි ඉතිරි ෙකොටස: 
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Rest of the Answer tabled: 
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා මෙග් පශ්නෙය් (අ) 
(i) ෙකොටසට පිළිතුරු ෙදමින් කිව්වා, ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය යටෙත් ආයතන 11ක් තිෙබනවා කියලා.  ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් මා අහන්න කැමැතියි,  කැසිෙනෝ 
ව ාපාරය සඳහා සහන ෙදන ආයතනයත් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය 
යටෙත් ද තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම ආයතනයක් ගැන නම් මම 

දන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් ෙනොෙවයිද ඒ 

ආයතනය තිෙබන්ෙන්?  
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මා ඔබතුමාට පැහැදිලි උත්තරයක් දුන්නා. එෙහම ආයතනයක් 

ගැන මම දන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඒක ෙවනම ආයතනයක්ද?  එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාෙග් 

අමාත ාංශය -  
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මම එෙහම එකක් ගැන දන්ෙන් නැහැ. මෙග් අමාත ාංශෙය් 

එෙහම එකක් නැහැ.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙමවැනි ආයතනයක් 

ගැන දන්ෙන් නැහැ යි කියන එක ගැන මම කනගාටු වනවා. 
ෙමොකද, ෙම් ගැන රටම කැළඹිලා සිටින අවස්ථාවක ෙමම 
අමාත ාංශය භාරව සිටින නිෙයෝජ  අමාත තුමා - 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් එවැනි 

ආයතනයක් නැති නිසා මම දන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මා හිතන හැටියට  පශ්නයට අදාළ නැති අතුරු පශ්නයක් නිසා 

එතුමා එෙහම පිළිතුරු ෙදනවා ඇති. සමහරවිට දන්නවාත් ඇති.  

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් 

එෙහම ආයතනයක් නැති නිසා මම දන්ෙන් නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
එෙහම නම් මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට ඔබතුමාට පිළිතුරු 

ෙදන්න පුළුවන්ද?  ඔබතුමා ෙම් ගැන දන්ෙන් නැද්ද, ඔබතුමා - 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් නැති නිසා මම දන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙම් ආයතනය ෙමොන අමාත ාංශය යටෙත්ද තිෙබන්ෙන් 

කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඒකත් දන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  අතුරු පශ්න තුනම ඉවරයි.  

පශ්න අංක 10 - 3694/'13 - (1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් 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 11 - 2598/'12 - (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

 ජාතික ෙරෝහෙලහි හදිසි අනතුරු අංශෙය් නඩත්තු 
අංශය : යථා තත්ත්වය 

ேதசிய ைவத்தியசாைல திடீர் விபத் ப் பிாிவின் 
பராமாிப் ப் பிாி  : மீளத் தாபித்தல் 

MAINTENANCE SECTION OF ACCIDENT SERVICE OF 
NATIONAL HOSPITAL: RE-ESTABLISHMENT 
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12. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) පින්ලන්ත රජෙය් පරිත ාගයක් වන ශී ලංකා 
ජාතික ෙරෝහෙලහි හදිසි අනතුරු අංශෙය් 
වටිනාකම හා වැදගත්කම සලකා ආරම්භෙය් සිටම 
ඒ සඳහා  ෙවනම  නඩත්තු අංශයක් සථ්ාපිත කළ 
බවත්; 

 (ii) ජාතික ෙරෝහෙල් හදිසි අනතුරු අංශෙය් අවිධිමත් 
පරිපාලනය ෙහේතුෙවන් එම නඩත්තු අංශය ෙම් 
වන විට අකර්මණ  වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

 (ආ) අකර්මණ  වී ඇති ශී ලංකා ජාතික ෙරෝහෙලහි හදිසි 
අනතුරු අංශෙය් නඩත්තු අංශය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට 
පත්කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) பின்லாந்  அரசின் நன்ெகாைடயாகிய 
இலங்ைக ேதசிய ைவத்தியசாைலயின் திடீர் 
விபத் ப் பிாிவின் ெப மதி மற் ம் க்கியத் 

வம் க தி ஆரம்பம் தல் இதற்ெகன தனியான 
பராமாிப் ப் பிாிெவான்  தாபிக்கப்பட்ட 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேதசிய ைவத்தியசாைலயின் திடீர் விபத் ப் 
பிாிவின் ஒ ங்கற்ற நிர்வாகத்தின் காரணமாக 
ேமற்ப  பராமாிப் ப் பிாி  தற்ேபா  
ெசய ழந் ள்ளெதன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெசய ழந் ள்ள திடீர் விபத் ப் பிாிவின் பராமாிப் ப் 
பிாிைவ ாிதமாக இயங்கும் நிைலக்கு ெகாண்  
வ வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a separate maintenance section had been 
established, for the Accident Service of Sri 
Lanka National Hospital which is a grant of 
the Government of Finland, from the 
inception itself, considering its value and 
the significance; and  

 (ii) the aforesaid maintenance unit has been 
defunct by this time, due to the irregularities 
of the administration of the Accident 
Service of the National Hospital? 

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken expeditiously, to bring the non-operational 
maintenance section of the Accident Service of the 
National Hospital, to the proper condition? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ශී ලංකා ජාතික ෙරෝහෙල් හදිසි අනතුරු අංශය 
සඳහා ෙවනම නඩත්තු අංශයක් සථ්ාපිත කර ඇත.  

 (ii) එම නඩත්තු අංශය කිසිදු ෙහේතුවක් නිසා 
අකර්මණ  වී ෙනොමැත.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන්.  

ෙම් ෙසේවක පිරිස නිතරම පැමිණිලි කරන ෙදයක් තමයි, ෙම් 
ස්ථානෙය් ඇති පරිපාලනමය ගැටලු නිසායි ෙම් අකර්මණ  
තත්ත්වය ඇති වන්ෙන් කියලා. දැන් ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා 
ඉදිරිපත් කෙළේ අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් ලබා ෙදන පිළිතුරක්. 
ඒක අපි දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමාෙගන් මම අහන්න 
කැමැතියි,  ෙම් ගැන සුවිෙශේෂී අවධානයක් ෙයොමු කරලා යම් 
පරීක්ෂණයක් කරලා බලලා, ෙපෞද්ගලිකවම ෙහොයලා බැලීෙම් 
හැකියාවක් ඔබතුමාට තිෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් වෘත්තීය සමිති 103 ක් 

විතර තිෙබනවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත් අපත් ඒ ෙගොල්ෙලෝ එක්ක 
ෙහොඳින් කටයුතු කළා. ෙම් අංශෙය් ෙසේවකයන් අතර යම් 
පශ්නයක් තිබිලා, අධ ක්ෂතුමා විසින් 2012.10.19 වන දින අංක 
1263 දරන අභ න්තර පරිපාලන චකෙල්ඛයක් යවලා, ෙම් 
ෙසේවකයන් සමඟ කථා කරලා, ෙම් නඩත්තු අංශය ඒකක තුනකට 
ෙවන් කරලා, ඒ ඒකක තුනට අදාළ කටයුතු භාර දීලා තිෙබනවා. 
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ෙසේවක අඩු පාඩුකම් ද තිෙබනවා.  නමුත් දැන් ෙහොඳින් ඒ 
පරිපාලනය කරෙගන යනවා. හදිසි අනතුරු අංශය, ස්නායු ශල   
ඒකකය විධියට ඒ කටයුතු ෙබදලා දැන් ෙසේවකයන් කටයුතු 
කරෙගන යනවා. යම් යම් පශ්න ඇති ෙවනවා.  අපි සාකච්ඡා 
කරලා කටයුතු කළාම ඒවා විසඳා ගන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු  කථානායකතුමනි, මම තව අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

කැමැතියි ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන්. එය ෙකොළඹ ජාතික 
ෙරෝහලට අදාළව ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා 
ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා ප රීක්ෂණයක් කරන්න.  

ගම්පහ ෙරෝහෙල් මළ මිනී තැන්පත් කරන ශීතකරණයට 
පණපිටින් බලු පැටවු කීප ෙදෙනක් එහි ෙසේවකෙයක් දාලා 
තිෙබනවා, මැරීෙම් ෙච්තනාෙවන්. ඒක බරපතළ පශන්යක්. සත්ව 
අවිහිංසා සංවිධාන පවා ඒකට විෙරෝධය පළ කරලා තිෙබනවා. 
පණ පිටින් ඉන්න අහිංසක කුඩා බලු පැටවු කීප ෙදෙනක්  මළ මිනී 
තැන්පත් කරන ශීතකරණයට  දමලා තිෙබනවා, මැරුණාට පස්ෙසේ  
වළ දාන්න.  කරුණාකර ෙම් ගැන ෙහොයලා බලලා ඒක කරපු අය 
සම්බන්ධෙයන් යම් කියා මාර්ගයක් ගන්න මැදිහත් වනවාද?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඇත්ෙතන්ම සත්ව හිංසා වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්,  ඔබතුමා 

අදාළ පුද්ගලයාට එෙරහිව ෙපොලීසිෙය්  පැමිණිල්ලක් දැම්මා නම්, 
ඒක එක විසඳුමක්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ෙකොෙහොමද ගම්පහට ගිහින් පැමිණිල්ලක් දමන්ෙන්? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අෙනක, ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා ෙගෙනන්න ඕනෑ 

නැහැ. ඒ ආයතන පධානියාට ෙහෝ ඒ අදාළ කාර්ය මණ්ඩලයට 
දැනුම් දුන්නා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කරනවා. ෙම්ක ෙමච්චර දුර ෙගන එන්න ඕනෑ 
නැහැ. එෙහම ෙදයක් තිෙබනවා නම්, ඔබතුමා කියන විධියට ඒ 
ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ අදාළ ෙසේවකයාට විරුද්ධව කටයුතු 
කරන්න කියලා උපෙදස් ෙදන්න මට පුළුවන්. ඒ ගැන පශ්නයක් 
නැහැ. එෙහම ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් අපට අවශ  කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, බල්ලන් බළලුන් එෙහම මරන්න 
අයිතියක් නැහැ කාටවත්.  නැහැ, එෙහම මරන්න අයිතියක් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඔය උපෙදස් ෙදන මන්තීතුමන්ලාෙග් කාලෙය් 
ගාම ෙසේවක මහත්වරුන් එළියට ඇදලා අරෙගන මැරුවා වාෙග් 
දැන් කාලෙය් එෙහම මනුෂ  ජීවිත නැති කිරීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා අප ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න කටයුතු කරනවා.  [බාධා 
කිරීමක්] ඒ කාලෙය් National Identity Card එක දුන්ෙන් 
නැත්නම් මරනවා;  පළමුෙවන් ඡන්දය දමන  දහ ෙදනා මරනවා.  

 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලයි විදුලි බලාගාරය : විසත්ර 
ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி நிைலயம் : விபரம் 

NORACHCHOLAI POWER PLANT: DETAILS 
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3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க - சார்பாக)  
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 
Karunanayake ) 
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙනොෙරොච්ෙචොෙලයි විදුලි බලාගාරෙය් ෙකොටස ්
හිමියන් කවරුන්ද;  

 (ii) එම ව ාපෘතිය ෙටන්ඩර් පදනමින් පිරිනමන 
ලද්ෙද්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර්කරුවන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් 
ඉදිරිපත් කළ ෙටන්ඩර්වල වටිනාකම් කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා ෙම් දක්වා වැය කර ඇති 
සමසත් මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම විදුලි බලාගාරෙය් වගකීම් කාලය 
 ෙකොපමණද; 

 (vi) 2012 සැප්තැම්බර් මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා 
ෙනොෙරොච්ෙචොෙලයි බලාගාරය කියාත්මක ෙනොවූ 
දින ගණන ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත සඳහන් කළ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
බලාගාරය කියාත්මක ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට දැරීමට සිදුවූ අලාභය 
ෙකොපමණද; 

 (viii) හදිසි බිඳවැටීමකදී අවශ  වන අමතර ෙකොටස ්
තබා ඇත්ෙත් කුමන සථ්ානයකද; 

 යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 
 

வ , சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின் 
பங்குதாரர்கைள ம்; 

 (ii) இக் க த்திட்டம் ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரல் 
அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்டதாெவன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறாயின், ேகள்விப்பத்திரதாரர்களின் 
ெபயர்கைள ம் அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ெதாைககைள ம்; 

 (iv) இன் வைர இத்திட்டத்திற்கு ஏற்பட்ட ெமாத்தச் 
ெசலைவ ம்; 

 (v) மின் ற்பத்தி நிைலயத்தின் உத்தரவாத காலத் 
ைத ம்; 

 (vi) 2012ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதத்தி ந்  
இன் வைர ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி 
நிைலயம் இயங்காத நாட்களின் எண்ணிக்ைக 
ைய ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (vii) ேமற்குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் இயங்காதத 
னால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ஏற்பட்ட 
நட்டத்ைத ம்; 

 (viii)  ஏதாவ  இயந்திரக் ேகாளா கள் ஏற்ப ன், 
அதைன நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான உதிாிப் 
பாகங்கள் எங்ேக ைவக்கப்பட் ள்ளனெவன்ப 
ைத ம்  அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Energy:  

(a) Will she state - 

 (i) the shareholders of the Norachcholai Power 
Plant; 

 (ii) whether the  project was offered on a tender 
basis; 

 (iii) if so, the names of the tenderers along with 
the amounts tendered for; 

 (iv) the total cost incurred on this project to date; 

 (v) the warranty period of the power plant; 

 (vi) the number of days that the Norachcholai 
plant had not being functioning  from 
September 2012 to date; 

 (vii) the loss  to the Ceylon Electricity Board for 
being non-functional during the aforesaid 
period; and 

 (viii) as to where  the spare parts are being kept 
for any breakdowns? 

(b) If not, why? 
 

 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva ) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමිය 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* කරනවා. 
 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා] 

 



2013  ඔක්ෙතෝබර්  24  
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් බාහිර ෙසේවකයන් : 
සථ්ිර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම 

ேதசிய ேசமிப்  வங்கி ெவளிவாாி ஊழியர்கள்: 
நிரந்தர ேசைவக்கு உள்ளீர்த்தல் 

EXTERNAL WORKERS OF NATIONAL SAVINGS BANK:  
ABSORPTION INTO PERMANENT SERVICE 

 
 

3015/’12 

7. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් කාර්යාල කාර්ය 
සහායක, යතුරු ෙල්ඛිකා, රියදුරු සහ කාර්මික 
ශිල්පී ආදී රැකියා සඳහා බාහිර ශම ෙසේවා සපයන 
ආයතනයක් මඟින් ෙසේවකයන් බඳවා ගනු 
ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) එම ෙසේවකයන් සථ්ිර ෙසේවය සඳහා බඳවා 
ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) වත්මන් ජීවන තත්ත්වය හා සලකා බැලීෙම්දී එම 
ෙසේවකයන්ට ඉතා අඩු වැටුපක් ෙගවන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් ෙසේවක පිරිස ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකු ෙව් සථ්ිර ෙසේවය සඳහා අන්තර්ගහණය කර 

ඔවුන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ேதசிய ேசமிப்  வங்கியில் அ வலக உதவியா 
ளர்கள், தட்ெட த்தாளர்கள், சாரதிகள் மற் ம் 
ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் ஆகிய பதவி 
க க்கு ெவளிவாாி ெதாழில் வழங்கும் நி வன 
ெமான்றின் லமாக ஆட்ேசர்ப்  நைடெப  
கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஊழியர்கைள நிரந்தர ேசைவக்கு 
ஆட்ேசர்க்காதி ப்பதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய வாழ்க்ைக நிைலயிைன க த்திற் 
ெகாள் ம்ேபா  ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு மிகக் 
குைறந்த சம்பளேம வழங்கப்ப கின்ற 
ெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ஊழியர்கைள ேதசிய ேசமிப்  வங்கி 
யின் நிரந்தர ேசைவக்கு உள்ளீர்த்  இவர்களின் 
ெதாழில்கைளப் பா காப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
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 (ii) ஆெமனில், அ  எத்ேததியில் என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) whether workers are recruited for the posts 
of peons (KKS), typists, drivers and 
technicians of the National Savings Bank 
from an external labour service provider; 

 (ii)  the reasons for not recruiting the aforesaid 
workers for the permanent service; and 

 (iii) whether he admits that a very low salary is 
paid to the aforesaid workers in comparison 
to the present living standards? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to secure their 
jobs by absorbing the aforesaid staff to the 
permanent service in the National Savings 
Bank; and 

 (ii) if so, what that date is? 

(c) If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් කාර්යාල කාර්යය 
සහායක, යතුරු ෙල්ඛක, රියැදුරු සහ කාර්මික 
ශිල්පී ආදී රැකියා සඳහා බාහිර ශම ෙසේවා සපයන 
ආයතන මඟින් ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගනී. 

 (ii) කුලී පදනම මත - outsource basis -  ෙසේවා 
සපයන ආයතන මඟින් ඉහත කී ෙසේවා  ලබා 
ගන්නා අතර, එම ෙසේවා සපයන පුද්ගලයන් එම 
ෙසේවා සපයන බාහිර ආයතනවල ෙසේවකයන් වන 
අතර, ඔවුන් බැංකුෙව් අනියම්/ තාවකාලික/ 
ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවයට බඳවා ගත් 
ෙසේවකයන් ෙනොෙව්.  ෙසේවා ගිවිසුෙම්ද එම ෙසේවා 
සපයන ආයතනවල ෙසේවකයන් බැංකුෙව් සථ්ිර 
ෙසේවයට ඇතුළත් කර ෙනොගන්නා බවද පැහැදිලි 
කර ඇත. 

  බැංකුෙව් ඉහත (අ) (i) යටෙත් දැක්ෙවන 
කාණ්ඩවලට අයත් සථ්ිර ෙසේවකයින් සඳහා වන 
පිරිවැය ඉහළ මට්ටමක පැවතීමත්, එය දිගු 
කාලීනව බැංකුෙව් මූල  තත්ත්වයට අහිතකර 
බලපෑමක් ඇති කිරීමත් යන කරුණු සැලකිල්ලට 
ෙගන ජාතික ඉතිරි  කිරීෙම් බැංකුෙව් එකී 

ෙසේවාවන් සඳහා බාහිර මිනිසබ්ල  සැපයුම්කරණ 
ආයතන මඟින් ලබා ගැනීමට බැංකුෙව් අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලය 2001 වසෙර් -ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්
- සිට තීරණය කරනු ලැබ තිෙබ්.  

  ඉහත කරුණු නිසා එම ෙසේවාවන් සපයන 
පුද්ගලයින් බැංකුෙව් සථ්ිර ෙසේවය සඳහා බඳවා 
ගනු ෙනොලැෙබ්.  

 (iii)  වත්මන් ජීවන තත්ත්වය හා සලකා බැලීෙම්දී එම 
ෙසේවකයින්ට සැලකිය යුතු වැටුපක් ෙගවනු ලබයි. 
එය ඉතා අඩු වැටුපක් ෙනොෙව්, ගරු මන්තීතුමා 
කියන විධියට. දැනට ෙගවනු ලබන මාසික වැටුප් 
සහ  දීමනා පහතින් සඳහන් කරමි. 

 
  2013 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් මාසය 

දක්වා එක් පුද්ගලෙයකු විසින් ලබා ගන්නා ලද 
ආදායෙම් සාමාන  අගය. 

(ආ) (i)  ඔවුන් කුලී පදනම මත බැංකුවට ෙසේවා සපයන 
බාහිර ආයතනවල පුද්ගලයින් වන අතර, එම 
ෙසේවා සපයන පුද්ගලයින් බැංකුෙව් සථ්ිර ෙසේවයට 
බඳවා ෙනොගන්නා බව ෙසේවා ගිවිසුෙමහිද සඳහන් 
කර ඇත. එම පසුබිම තුළ ඔවුන් ෙසේවයට බැ ෙඳන 
අවසථ්ාෙව්දීම ෙමම ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි 
සම්බන්ධව දැනුවත් භාවයකින් යුක්ත වූවා 
පමණක් ෙනොව ලිඛිතව එකඟ වී ඇත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

2001 දී බඳවා ගත්තාද, ෙමොන කාලෙය්දී බඳවා ගත්තාද කියන එක 
ෙනොෙවයි පශ්නය.  ඒ ෙමොෙහොෙත්දී  තිබුණු තත්ත්වයට වඩා පසු 
කාලීන තත්ත්වය ෙවනස් නම් ඒ අදාළ අණපනත් සංෙශෝධනය 
ෙවන්න ඕනෑ. නීති-රීති, චකෙල්ඛ, ෙරගුලාසි ෙවනස් ෙවන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ඒ අයට ලැෙබන වැටුප් ගැන. 

ෙසේවය ලබා 
ගන්නා 
තනතුර 

මාසික 
වැටුප 
(රුපියල් 

අතිකාල 
(සාමාන ) 
(රුපියල්) 

යැපීම් 
දීමනා 
(සාමාන ) 
(රුපියල්) 

මාසික මුළු 
ආදායම 
(රුපියල් 

ෙමෝටර් 
කාර්මික 

22,690/- 3,565.06 195.83 26,450.89 

කාර්මික 
ශිල්පී 

19,940/- 18,511.07 3,127.18 41,578.25 

විදුලි 
කාර්මික 

19,860/- 12,318.56 2,354.83 34,533.39 

දුරකථන 
කියාකරු 

18,420/-   -    - 18,420.00 

සහකාර 
කාර්මික 
ශිල්පී 

18,270/- දැනට ෙසේවාවන් 
ලබා 

ෙනොගනී 

රියදුරු 15,970/- 15,633.66 6,758.97 38,362.63 

යතුරු 
ෙල්ඛක 

15,400/-   -    - 15,400.00 

කාර්යාල 
කාර්ය 
සහායක 

12,020/- 1,463.83 145.89 13,629.72 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් මීට සමාන්තරව ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට බඳවා 
ගන්නා සෘජු, ස්ථීර ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප මීට වඩා ෙබොෙහෝ 
ඉහළිනුයි තිෙබන්ෙන්.  ඒක ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දිත් කිව්වා. ෙම් 
විධියට ගන්ෙන් අඩුෙවන් වැටුප් ෙගවන්න ඕනෑ නිසාය  කිව්වා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙටලිෙකොම් එෙක්ත් ෙම් සූදුව කරනවා. ෙම් 
විධියට manpower agencies   තිබුණත්  ෙම්වාට පමිතියක්  නැහැ; 
ඒවා යාමනය කිරීමක් නැහැ. රාජ  ආයතන හුදු ලාභ ලබා ගැනීෙම් 
පරමාර්ථෙයන්  ෙමවැනි තත්ත්වයකට යන්ෙන් ඇයි කියා අපි 
අහනවා.  අඩු ගණෙන් ෙම් ෙවනුෙවන් මීට වඩා  සුරක්ෂිත ෙසේවක 
රාමු  නිර්මාණය කරන්න රජයට බැරි ඇයි කියා මා අහනවා.    

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒවා ඒ ආයතනවල අධ ක්ෂ මණ්ඩල  ගන්න ඕනෑ තීරණ. 

ඒකයි අෙප් පතිපත්තිය. හැම දාම තමුන්නාන්ෙසේලා ඇවිල්ලා 
කියනවා ෙන්, ෙම්වාට ඇඟිලි ගැසීම් කරනවාය; කරදර කරනවාය 
කියා. දැන් අපි ඒ බලය ඒ ආයතනවලට, මණ්ඩලවලට දී 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  ඒකට විරුද්ධ  මතයක් ඔබතුමාට 
තිෙබනවා නම් කියන්න. නමුත් ෙම්කයි   අපි කරන්ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් වැඩවලදී අධ ක්ෂ මණ්ඩලය පිටින් තමයි  ෙම්ක යන්ෙන්.  

හැබැයි ෙම් බැංකුවලට ෙසේවකයන් පත් කරනෙකොට, බඳවා 
ගන්නෙකොට ෙද්ශපාලන මණ්ඩලෙයන් තමයි - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අහන පිළිෙවළක් තිෙබනවා. කරුණාකර ගරු 

මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබන කමෙව්දයන් අනුගමනය 
කරන්න ඕනෑ, ෙම්  ෙවලාෙව්  කථා පවත්වන්ෙන් නැතිව.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් කාරණෙය්දී ඒක අධ ක්ෂ මණ්ඩලය  පිට දමනවා.   

හැබැයි ෙම් බැංකුවලටම ෙවනත්  බඳවා ගැනීම්වලදී ෙද්ශපාලන 
මණ්ඩලෙයන් ලැයිස්තුව යවනවා. ඇයි ෙම් ෙදබිඩි පිළිෙවතක් 
අනුගමනය කරන්ෙන්?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ලැයිස්තු යවනවාද  කියා අහන්න ෙකෝ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
කවදාද යවා තිෙබන්ෙන්? කිසිම සාක්ෂියක් නැතිව ෙම් ගරු 

මන්තීතුමා ෙම් විධිෙය් ෙද්වල් පචාරය කරනවා. එෙහම කර  
තිෙබනවා නම් ඒවා ඔප්පු  කරන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් තුන් වන පශ්නය. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා  තුන් 

වන පශ්නය අහනවා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා  ඒ ෙසේවකයන් ලබා 

ගන්නා විවිධ වැටුප් තල ගැන කිව්වා. ඒක ඇත්තයි. ජාතික ඉතිරි 
කිරීෙම් බැංකුෙවන් එක් එක් ෙසේවකයා ෙවනුෙවන්   මිනිස් බල 
සැපයුම් ආයතනයට  ඒ වැටුප් ෙගවනවා. හැබැයි ඒ ආයතනෙයන්  
එම ෙසේවකයාට ෙගවන්ෙන් ෙසොච්චම් පමාණයක්. ඒ නිසා 
ෙමතැන  තිෙබන්ෙන්, අර ඉතිහාසෙය් තිබුණු - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකොච්චර පමාණයක්ද කියා   ඇහුවාම ඇති.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමතුමාට ඒක ෙදන්න බැහැ. කුඩා පමාණයක් බව එතුමා 

දන්නවා. එතෙකොට ඒක සාධාරණ නැහැ ෙන්. අතරමැද 
ආයතනයක් මිනිස්සු විකුණලා මුදල් හම්බ කර ගැනීෙම් 
ව ාපෘතියකට   ෙම් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම්  බැංකුව ඉඩකඩ සලසා දී 
තිෙබනවා ෙන්ද?  

 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුර ෙම්කයි. දැනට ෙමතුමා 

ෙම් ගරු සභාෙව්   පකාශයක් කළා  ෙසොච්චමක් ෙගවනවාය කියා.  
නමුත් ඒ ගැන කිසිම සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ, කිසිම 
විස්තරයක් දීලාත් නැහැ.  

ෙමන්න බැංකුෙවන් ලබා දුන් ගණන, ෙමන්න ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒෙගොල්ලන් ලබා ගත් ගණන කියලා එතුමා පස්ෙසේ 
විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, අපට පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන්. 
නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එෙහම කිසි ෙදයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ, නිකම් පකාශයක් කරනවා පමණයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 

ඒ ෙසේවකයන්ට ලැෙබන EPF  සහ  ETF  ගැන ඇහුවා නම් 
හරි ෙන්.      

ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 8-3114/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම 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. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 13-3115/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම 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. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 රතුපසව්ල පානීය ජල ගැටලුව  

 ரத் பஸ்வல கு நீர்ப் பிரச்சிைன 
DRINKING WATER PROBLEM  IN RATHUPASWALA 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

වැලිෙව්රිය රතුපස්වල පෙද්ශය ආශිතව වාසය කරන විශාල 
පිරිසකට තවමත් ෙනොවිසඳී පවතින පානීය ජල ගැටලුව පිළිබඳව 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවමි. 

පසු ගිය අෙගෝස්තු 01වැනි දින පුද්ගලයින් තුන් ෙදෙනකුට 
තමන්ෙග් ජීවිතද අහිමි කරලීමට තරම් බරපතළ වූ ෙමම ජල 
ගැටලුව ෙමෙතක් ෙනොවිසඳී පැවතීම තවත් ෙඛ්දවාචකයකට අත 
වැනීමක් බව අමුතුෙවන් කිව යුතු වන්ෙන් නැහැ. ආරක්ෂක හමුදා 
මැදිහත් කර විසඳුම් ලබා දීමට බලධාරින් ගත් අසාර්ථක 
උත්සාහෙයන් පසු බවුසර් මඟින් ජලය ෙබදා හැරීෙම් කියා 
මාර්ගයක් දියත්ව තිෙබනවා. එෙහත් එය ජල ගැටලුවට මුහුණ 
ෙදන පෙද්ශවාසීන්ට පමාණවත් පිළිතුරක් වී නැහැ. ඔවුනට ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් ජල සබඳතාව ලබා 
ගන්නා ෙලසට ඉල්ලීම් කර පැවතියත් ගාස්තු අධික වීම මත එම 
ජල සබඳතාව ෙමෙතක් ලබා ෙගන ඇත්ෙත් ෙදෙදෙනක් පමණක් 
බවත් ජනමාධ  වාර්තා කර තිබුණා. ඒ අනුව ෙපනී යන්ෙන් 
පෙද්ශෙය් භූගත ජලෙය් ආම්ලිකතාව ඇති වීමට ෙහේතු නිවැරදිව 
හඳුනා ගැනීම සහ එම තත්ත්වය ඉවත් කිරීම වැනි ස්ථිර පිළිතුරක් 
ෙම් සඳහා ෙසොයා ගැනීෙම් අවශ තාවයි. 

පසු ගිය දා ගම්පහ දිස්තික් ෙල්කම්වරයා පකාශ කර තිබුෙණ් 
එළෙඹන සතිය තුළ රතුපස්වල කම්හල හා ඒ අවට පිළිබඳව සිදු 
කරන ලද විද ාත්මක වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා අතට පත් කරන 
බවයි. - ඒ වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා අතට පත් කරලාද කියලා මා 
දැන ගන්න කැමැතියි.- භූ විද ා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශෙය් 
වාර්තාව හැෙරන්නට අන් සියලු අංශවලින් ලැබිය යුතු වාර්තා තමා 
ෙවත ලැබී ඇති බව කියා සිටින ඔහු කර්මාන්තශාලාව නිසා එම 
භූගත ජලෙය් pH අගය අඩු වීමක් පිළිබඳව, ලැබී ඇති වාර්තාවල 
සඳහන් ෙනොවන බව කියා තිෙබනවා. ඒ සඳහා බලපා ඇත්ෙත් 
ෙවනත් ෙහේතු බව ඔහු පවසනවා. pH අගය අඩු වීම රතුපස්වල 
පමණක් ෙනොව, තවත් ස්ථානවලට බලපා ඇති තත්ත්වයක් බවත් 
ඔහු ජනමාධ  ෙවත පකාශ කර තිබුණා. 

ෙම් ෙතොරතුරු රතුපස්වල ජනතාව දැඩි ව ාකූලත්වයකට පත් 
කරන්නක් විය හැකි ෙමන්ම, ඔවුන් අතර යළි ෙනොසන්සුන්කාරී 
බවක් ඇති වීමටත් තුඩු දිය හැකියි. කර්මාන්තශාලාව එම 
පෙද්ශෙයන් ඉවත් කරන බවටත්, ජල ගැටලුවට ස්ථිර විසඳුමක් 
ලබා ෙදන බවටත් බලධාරීන් විවිධ අවස්ථාවල කරන ලද පකාශ 
සියල්ල ෙම් අනුව ෙවනස්වීෙම් අවදානමක් මතුව තිෙබනවා.  

එබැවින් ජනාධිපතිවරයා අතට පත් කිරීමට නියමිත රතුපස්වල 
ජල ගැටලුව පිළිබඳ අවසන් වාර්තාව මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
අවධානයට ලක් විය යුතු යැයි ද එහි පිටපතක් සභාගත කළ යුතු 
යැයි ද මා ෙයෝජනා කර සිටිනවා.  

ෙමම තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට අදාළ 
පිළිතුරු අමාත වරයා විසින් ගරු සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි මා 
උදක්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

01. රතුපසව්ල ජල ගැටලුව පිළිබඳ අවසන් වාර්තාව සකස ්
කරනු ලබන්ෙන් කවර විද්වත් මණ්ඩලයක් විසින්ද? 

02. එම වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙමම සභාව හමුෙව් ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන්ෙන්ද? 

03. රතුපසව්ල ජනතාවෙග් පානීය ජල ගැටලුව විසඳීම සඳහා 
අවසන් විසඳුම් ෙමම වාර්තාව තුළින් ලැෙබනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද? 

ෙමකී කරුණු පිළිබඳව ගරු අමාත තුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනු 
ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පිළිබඳව ෙහට පිළිතුරක් ලබා 

දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, වරපසාද පිළිබඳ පශ්න. ගරු මංගල සමරවීර මහතා.  

 
 

වරපසාද : මරණීය තර්ජනය  
சிறப் ாிைம : மரண அச்சு த்தல் 

PRIVILEGE : DEATH THREAT 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Mr. Speaker, I have reliable information about a plot 

to assassinate me in the run-up to the Commonwealth 
Heads of Government Meeting - CHOGM - to be held in 
Colombo from the 15th to 18th of November. According to 
Intelligence Reports prepared by the SIS, - I believe it has 
already been handed over to the IGP - a well-known 
contract killer called “Chakku” and another underworld 
criminal called “Kota Gamini” have been assigned the 
task of carrying out my murder. According to the warped 
criminal minds of those who want me killed, this is a 
propitious time to do so, as everyone will assume that the 
killing carried out just before so many Heads of States are 
in attendance, is to embarrass the Government. The blame 
is to be squarely put on those who are waging a political 
and media mud-slinging war against me since the recent 
incident in Matara and the conspirators hope “to kill two 
birds with one stone” through this insidious act: on one 
hand a vociferous critic of the regime, both inside and 
outside Parliament, will be silenced and on the other, they 
think they can further divide the Opposition by putting the 
blame on sections of the Opposition.  

Mr. Speaker, now the problem here is that the next 
paragraph, which you approved at 4.00 p.m. last 
afternoon has been totally deleted and this, I believe, is 
the most important paragraph of this statement and - 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Can I finish this, Sir? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ කාරණය අත හැරලා කියන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
But, I want to read it  because it proves beyond any 

doubt - 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක් කියලා කියන්ෙන් ෙමහි සඳහන් 

කරුණු ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා  hearsay   ෙමතැන කියන්න බැහැ. 
කිසිම සාක්ෂියක් නැතුව ෙමොකුත් කියන්න ෙදන්නත් බැහැ. 
එෙහම නම් මම විභාගයක් පවත්වලා කියන්නම්.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
At 4.00 p.m., Sir, you gave me permission to read out 

this statement. But later, I got a totally censored version 
from the Secretary-General. I am asking you whether the 
Secretary-General of Parliament has now become the 
“Censor-General” of this Parliament? This is atrocious. 
You cannot silence the Hon. Members of this Parliament.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකොෙහොමවත්ම ෙම්ෙක් වරපසාද පශ්නයක් නැහැ. මම 

තමුන්නාන්ෙසේට අවස්ථාව දුන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ අවසානෙය්දී 
කියපු කාරණාවට ගරු කිරීමක් වශෙයන්; ආරක්ෂාව පිළිබඳව. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන ෙද් අහලා ඊට පස්ෙසේ 

ඔබතුමා ඒක වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක්ද, නැද්ද කියලා තීන්දුවක් 
ගන්න. මම කථා කරන්ෙන් senior defence official ෙකෙනක් 
ගැනයි. I am talking about a senior defence official.            
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Hearsay   ගැන ෙහෝ තමුන්නාන්ෙසේ අනුමාන කරන ෙද්වල් 

වරපසාද පිළිබඳ පශ්න හැටියට ගන්න බැහැ.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
But, the Secretary-General and you are here to protect 

the interests of Parliamentarians.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ, ෙම් කරුණ ෙනොෙවයි.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
This is about a senior defence official.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම්ෙක් පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළව කිසිම වරපසාද පශ්නයක්  

නැහැ. 
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළයි.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යන-එන විට ෙහෝ 

රාජකාරියක් සඳහා වන කටයුත්තක් තමයි වරපසාද-  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
“We have to shut him up” කියන එක  Senior Ministersලා 

ඉස්සරහ කියපු ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඒක කිව්ෙව් නැති වුෙණොත් 
අෙනක් කාරණයත් ෙම්කට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ.     

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්ට අනුන් කියන ෙද්වල් ෙහෝ ඇෙහන 

ෙද්වල් ෙමතැන වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක් හැටියට ෙග්න්න බැහැ.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, please remember that you were also at the Chair 

of the Commonwealth Parliamentary Association and 
what you are doing now is a clear violation of  

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

the Commonwealth Charter. In fact, the core value -  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොන union එෙක් chairman  වුණත් මම කටයුතු කරන්ෙන් 

ෙමතැන තිෙබන සම්පදායන් අනුවයි. මම ඔබතුමාට අවස්ථාව 
දුන්ෙන්, ෙම්ෙක් අවසානෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේට ආරක්ෂාව-   

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
But, you have massacred and censored my statement 

and what you have done is a clear violation of   
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

The 5th Core Value of the Commonwealth Charter, which 
is “Freedom of Expression”, states, I quote: 

“We are committed to peaceful, open dialogue and the free flow of 
information,………” 

The 6th Core Value is on “Separation of Powers”, 
which I quote: 

“We recognize the importance of maintaining the integrity of the 
roles of the Legislature,……” 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වරපසාදවලට ඇතුළත් ෙනොවන නිසා ඒ ටික අයින් කරලා 

තිෙබනවා. ඒ සියල්ල කපා හරිනවා. ඒ එකක්වත් වාර්තා ෙවන්ෙන් 
නැත. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Then, I will report -  [Interruption 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඕනෑම තැනකට report කර ගන්න. මට පශ්නයක් නැහැ. මම 

ෙමතැන තිෙබන සම්පදාය අනුව තමයි කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මම ෙමය තමුන්නාන්ෙසේට පකාශ කරන්න ඉඩ 
දුන්ෙන් අවසාන වශෙයන්- 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Why are you trying to protect a senior defence 

official? 
     
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට අවශ තාවක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට ෙකොෙහොමටවත් 

අයිතියක් නැහැ, ෙම් පශ්නය උඩ -ෙම් කියපු ෙද් අනුව- වරපසාද 
පශ්නයක් ෙග්න්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
You are the custodian of the safety and security of all 

Members of this House.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර හිතා ගන්න මම 

තමුන්නාන්ෙසේ ට ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්න අවසර දුන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේට අෙනක් මන්තීවරුන්ට තිෙබන ආරක්ෂක 
වරපසාදයක් නැති ෙවලා තිෙබන නිසයි. ආරක්ෂක නිලධාරින් 
දීලා නැහැ. ඒ බව පකාශ කරන්න තමයි අවස්ථාව සලසා දුන්ෙන්. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ආරක්ෂකයන් දීලා නැතුවා විතරක් ෙනොෙවයි මාව මරන්න 

නිෙයෝග කෙළේ කවුද කියන එක ගැනත් කරුණාකර ෙහොයන්න.
[බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමුන්නාන්ෙසේෙග් මතයක්. 

තමුන්නාන්ෙසේ විශ්වාස කරනවා. බයයි. බිය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒක මතයක් වුණත් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක ෙවනම අවස්ථාවකදී කියන්න. නමුත් වරපසාද පශ්න 

යටෙත් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද. අෙප් කට 

වහන්න බැහැ, තමුන්නාන්ෙසේට. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කට වහන්ෙන් නැහැ. කට අරින්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් කට වහන්න බැහැ. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේ වරපසාද පශ්නයක් ෙගනාෙවොත් 

මම ඒක බලා ගන්නම්.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය 

පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් සභාපතිවරයා හැටියට- [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මටත් තිෙබන බලතල යටෙත්,- 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
As per the Commonwealth Charter, I would request 

you to look into this matter.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන බලනවා. ගරු විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, 

ෙම්ක ෙපොඩ්ඩක් කියවලා බලලා කියන්න ෙකෝ. මීට ඉස්සර ෙවලා 
ෙමවැනි ෙචෝදනාවක් කරන ෙකොට කථානායකවරයා කියනවා, 
“ෙම්ක පරීක්ෂා කරලා බලා ඉඩ ෙදනවා” කියලා. නමුත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට අවස්ථාව දුන්ෙන් ආරක්ෂක- 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම් ලියවිල්ල හදන ෙකොට කිව්ෙව් නැහැ ෙන් ෙම්ක කපනවයි 

කියලා. මා ඔබතුමා හමු වන්න ආවාම ඔබතුමා කිව්වා මට ෙම්ක 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ඉදිරිපත් කරන්න කිව්ෙව්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමා මට කපපු ෙකොළ කෑල්ලත් දුන්නා. එතෙකොට 

ෙමතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් "Censor-General" ෙවලා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එතුමා ෙනොෙවයි. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒකයි කියන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  He cannot talk like that 

- [Interruption.] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ, කමක් නැහැ. එතුමාටත් ෙමොකක් ෙහෝ ෙව්දනාවක් 

තිෙබනවා ෙන්. අපි ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැන බලමු. [බාධා කිරීම්] මා ෙම් 
පිළිබඳව සම්පූර්ණ- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
"මුෙග් කට වහන්න ඕනෑ" කියලා ඇමතිවරු සහ- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් අපි ෙම්ක වරපසාද- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙමතැන ඉන්න ඇමතිවරු දන්නවා-  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ෙම්ක වරපසාද කමිටුවටත්- [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මෙග් ළඟ සාක්ෂි තිෙබනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි, ඒක සාක්ෂියක්. විභාගයක් කරන්න ඕනෑ ෙන්.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මා ඒකයි ඔබතුමාට කිව්ෙව් ෙම් සාක්ෂි අරෙගන විභාගයක් 

කරන්න කියලා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් මා ඒ පිළිබඳව විභාග කරන්න ෙවනම යවන්නම්. නමුත් 

වරපසාද කමිටුවකුත් තිෙබනවා, ඒවා ගැනත් පරීක්ෂා කර 
බලන්න.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා අෙප් කණ්ඩායෙම් ෙජ ෂ්ඨ 
මන්තීවරෙයක්. දැන් එතුමා පකාශයක් කළා, එතුමාෙග් ජීවිතය 
නැති කරන්න, මරන්න ෙමතැන වැඩ පිළිෙවළක් යනවා කියලා. 
මා ඉල්ලන්ෙන් එකම ෙදයයි. ඒ තමයි, එතුමාට වැඩිපුර 
ආරක්ෂාවක් ෙදන්න කියන එක.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා හරි. ඒ ආරක්ෂාව ෙදන්න තමයි මා එතුමාට ඒ ටික 

කියන්න ඉඩ දුන්ෙන්. දැන් මා ඒක ගැන විෙශේෂෙයන් බලනවා. 
ෙමොකද, එතුමායි මමයි එකටමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ඉතින් 
මෙග් වග කීමක් තිෙබනවා ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවා නම් ෙසොයා 
බලන්න. අෙනක් එක මා ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය මා බි ෙඳන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. මා ඒ ගැන බලන්නම්. වරපසාද කමිටුවටත් ෙයොමු 
කරන්නම්. මා අදම ඒ ගැන අවශ  ෙද් කරන්නම්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
එතුමා නිලධාරිෙයක්වත්, කාවවත් නම් කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අදාළ ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් 

එක්කත් කථා කරලා කියන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ෙගන්වලා කථා කරන්නම්.  

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මාව මරන්න එපා කියන්න. ඒ, ඔබතුමා ෙහොඳට හඳුනන අය. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
The Hon. Member is violating the Standing Orders 

and casting aspersions on the Chair. He must withdraw 
that or he must be sent out.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුෙමකුට යම් කිසි ෙව්දනාවක් ෙහෝ යම් කරුණක් 

තිෙබනවා නම් ෙමතැනදී කියන්න අවස්ථාව තිෙබන්න ඕනෑ. 
මෙග් යුතුකම ඒ ගැන බලන එක.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
රාජපක්ෂ පවුෙල් මා ගරු කරන එකම එක්ෙකනා ඔබතුමායි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ඒ ගැන බලනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන මතු කරපු එක 

ෙහොඳයි. මම ඔබතුමා  කළ පකාශය පිළිබඳව ෙපෞද්ගලිකවම කථා 
බහ කරලා ඒ කට්ටියව  පාර්ලිෙම්න්තුවටම ෙගන්වලා විමසීමක් 
කරන්නම්. අවශ  වුෙණොත් මම ඔබතුමාටත් කථා කරන්නම්, 
එතැනට එන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම ඉදිරිපත් කළ කරුණු කපා හැරීම ඔබතුමාට ෙහොඳ නැහැ, 

ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය  පාර්ලිෙම්න්තු  සංගමෙය් සභාපතිවරයා 
හැටියට -[බාධා කිරීමක්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ටික තමුන්නාන්ෙසේට කවුරු හරි කියපු ෙදයක්. නැත්නම් 

ඇහිච්ච ෙදයක්; අනුමාන කරන ෙදයක්. අනුමාන කරන ෙද්වල් 
ෙමතැන වරපසාද පශ්න යටෙත් මතු කරන්න බැහැ, ගරු 
මන්තීතුමා. හිටපු කථානායකතුමාත් ඔබතුමා අසළ සිටිනවා. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
එෙහනම් ඔබතුමා පරීක්ෂා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක කරවනවා. ෙහොඳයි. කථාෙව් යම් යම් ෙකොටස් කැපුවත් 

අපි බලනවා.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
එතුමා ෙග් ජීවිතයට තිෙබන තර්ජනය පසිද්ධිෙය් ඔබතුමා 

ඉදිරිෙය් පකාශ කළ නිසා අද ඉඳලාම අතිෙර්ක ආරක්ෂාවක් 
එතුමාට ලබා ෙදන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම මූලාසනෙයන් ඉවත් වූ විගස ඒ කටයුත්ත කරනවා. මම 

මුලාසනෙය් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව්දීම ෙපොලිස්පතිතුමාට නිෙයෝග 
කරනවා, කරුණාකරලා සියලුම මන්තීවරුන්ට එක හා සමානව 
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் 

த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ඔය සජිත්ෙග් වැඩ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒවා අනවශ  ෙද්වල්; අනවශ  ෙද්වල්.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම් අයට ඕනෑ මාව මරලා ෙම් අහිංසක -[බාධා කිරීමක්] මම 

කියන්න හදපු ෙද් දැන් ඔප්පු වුණා.[බාධා කිරීමක්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකරලා හැම මන්තීවරෙයකුටම අදහස් පකාශ කරන්න 

ඉඩ ෙදන්න. එතෙකොට අපිට ෙම්ක සමාදානෙයන් විසඳා ගන්න 
පුළුවන්. තරහ ෙවලා, ගහෙගන ෙම් සභාෙව් වැඩ කරන්න 
බැහැෙන්. ඒ නිසා අපි යමක් කිව්වාම ඉවසීෙමන් ඇහුම් කන් දීලා 
ඒ ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

මීළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා පිළිබඳ 
දැනුම්දීම. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක්  සඳහන්ව  
තිබුණ ද,  අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට අ. 
භා. 7.30 දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 6.00 ට ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5) 
කියාත්මක විය යුතු ය." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත: 
නියමය 

ெசயல் க்க அபிவி த்திக் 
க த்திட்டங்கள் சட்டம் : கட்டைள 

STRATEGIC  DEVELOPMENT  PROJECTS  ACT : 
ORDER 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන 
පවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - தலீட்  
ஊக்குவிப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 
INVESTMENT PROMOTION) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න ාය පතෙය්  විෂය අංක 7 

සහ 8 යටෙත් ඇති කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් 
නියමය පිළිබඳ ෙයෝජනා ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට මා අවසර 
පතනවා. 
 

අවසර ෙදන ලදුව,  නියමයන් ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී. 
கட்டைளகள் அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்டன. 
Orders, by leave, withdrawn. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. 

අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 01, කීඩාවල ෙයදීෙම් දී 
උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත 
ෙදවැනි වර කියැවීම, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා. 
 

කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  
ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත 
விைளயாட் ல் ஊக்கு பதார்த்தப் பயன் 
பாட் ற்ெகதிரான சமவாயச் சட்ட லம் 

CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT BILL  
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 
[අ.භා. 1.50] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම,  

"කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති 
පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි  ෙයෝජනා 
කරනවා. 
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ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ෙම් ගරු සභාව පටන් ගත් 
ෙවලාෙව් මතු වුණු කාරණා දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, කීඩාවල 
ෙයෙදන අය විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුනුත් අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කෙළේ තහනම් 
උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරලා වාෙගයි කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
විශාල අත් දැකීම් සම්භාරයක් තිෙබන, පක්ෂ විපක්ෂ අප කාටත් 
යම් යම් කාලවලදී විවිධාකාරෙය් අවවාද අනුශාසනා දීපු, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද පශ්න පිළිබඳව සහ ස්ථාවර නිෙයෝග 
පිළිබඳව ඉතාම ෙහොඳින් දන්නා උදවිය එෙහම කථා කරන ෙකොට 
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරලා මිස ෙවන විධියකින් එෙහම 
කථා කරනවා කියලා මට හිතන්න විධියක් නැහැ. මම නම් ගම් 
කියන්ෙන් නැහැ, වුවමනා අයට ෙතොප්පිය දමා ගන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා 
 ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි ෙම් ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්.  
කීඩාවල නියැෙලන අයට, කීඩා සංගම්වල අයට, ඔලිම්පික් 
කමිටුවල අයට ෙහොඳ ආදර්ශයක් ෙදමින් කීඩාවල ෙයදීෙම් දී 
උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කීඩා ඇමතිතුමා අෙප් රටට හඳුන්වා 
දීම හරහා අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු 
ආසියාෙව්ම කීඩා ක්ෙෂේතෙය් ඓතිහාසික පිටුවක් ෙපරළුවාය 
කියන කාරණය මතක් කරන්ෙන් එතුමාට පශංසා කරමිනුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක ගැනීම නිසා 
ෙලෝකෙය් කීඩාෙව් තිබුණු සහෙයෝගෙයන් කීඩා කිරීම, නීති-රීති 
පද්ධතියක් මත කීඩා කිරීම අද නැති ෙවලා තිෙබනවා. තරගයකට 
ඉදිරිපත් වන්ෙන් ජයගහණයක් සඳහා පමණක්ම ෙනොෙවයි. අපි 
අහලා තිෙබන විධියට, දැකලා තිෙබන විධියට, කීඩා තරගයකට 
ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ කීඩාවට සහභාගි ෙවලා  කීඩක කීඩිකාවන් 
සමඟ ෙව්වා කණ්ඩායම් සමඟ ෙව්වා තරග කරලා ජයගහණය ලබා 
ගන්නවා වාෙග්ම සමස්තයක් වශෙයන් ඒ කීඩාවටත් ජයගහණයක් 
ෙදන්නයි අපි කීඩා කළ යුත්ෙත්. 

අද ෙලෝකෙය් කීඩාව ෙකොයි තරම් දුරට වාණිජකරණය ෙවලා 
තිෙබනවාද කිව්ෙවොත් සමහර කීඩක කීඩිකාවන් මුදල් මත කියා 
කරනවාය කියන කාරණය අපි දන්නවා. ෙකෙසේ ෙහෝ - by hook 
or by crook - ජයගහණය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑය 
කියන පදනම මත ඉඳ ෙගන කීඩා කිරීම නිසා තමයි අද 
ෙලෝකෙය්ම කීඩක කීඩිකාවන්ට තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය 
පුරුදු පුහුණු වුෙණ්. 

වැඩි ඈත යන්න ඕනෑ නැහැ. සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය 
අෙප් රෙට් හිටපු සුවිෙශේෂී  අග ගණෙය්  මලල කීඩිකාවක්. අද 
එතුමිය ශී ලංකා මලල කීඩා සංගමෙය් උප සභාපතිතුමියයි. එතුමිය 
ෙම් රෙට් මුළු ශී ලාංකික ජනතාවම තත්පර 20කට විතර එක තැන 
නැවැත්වූවා. මුළු රටම රූපවාහිනී තිරය ෙදස බලා ෙගන හිටියා, 
සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාව මීටර් 200 දුවනවා. ඒ ඉසව්ව අවසාන 
ෙවලා  සුසන්තිකා  ජයසිංහ කීඩිකාව ශී ලංකාෙව් -ආදරණීය මව් 
බිෙම්- ධජය ඔසවා ෙගන දුවනවා අපට දකින්න ලැබුණා. ඇය 
ෙලෝකඩ පදක්කම - Bronze Medal එක - දිනුවා කියා තමයි අපි 
උදම් ඇනුෙව්. හැබැයි, ඇත්තටම එදා ඇය දිනුෙව් ෙලෝකඩ 
පදක්කම ෙනොෙවයි, ඇය දිනුෙව් රිදී පදක්කමයි. ඇයට එදා රිදී 
පදක්කම අහිමි වුෙණ් ඇයෙග් අදක්ෂකමක් නිසා ෙනොෙවයි; 
දක්ෂතාව අඩුකමක් නිසා ෙනොෙවයි. ඇයට රිදී පදක්කම අහිමි 
වුෙණ් ෙදවැනි තැනට ආ කීඩිකාව තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කර 
තිබීම නිසායි. සුසන්තිකා වැනි දක්ෂ කීඩිකාවන්ට, විනයක් ඇතුව 

කියා කරන කීඩක කීඩිකාවන්ට ෙලෝක සිතියෙම් කීඩාෙව් හිමි 
තැන, ජාතික මට්ටෙම් හිමි තැන ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නට 
නම් රටක් හැටියට, රජයක් හැටියට, ඒ රජෙය් කීඩාව භාර 
අමාත වරයා හැටියට  ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කරන අයට 
දඬුවම් දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අනිවාර්යෙයන්ම නීතිගත කරන්න 
ඕනෑ.  කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි 
සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත හරහා අද ඒ කාරණය තමයි කීඩා 
ඇමතිතුමා ඉෂ්ට කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් පූර්විකාෙව් ඉතාම නිවැරදිව තිෙබනවා  වාෙග් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් අරමුණ වන්ෙන් ජාත න්තර කීඩාවල ෙයදීෙම්දී 
උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි ජාත න්තර සම්මුතිය 
නීත නුකූලව බලාත ්මක කිරීම සඳහා රට තුළ අනිවාර්යෙයන්ම 
ඇති කර ගත යුතු කියාදාමයන් ෙමෙහයවීමට සහ 
සම්බන්ධීකරණය කිරීමට  උත්ෙත්ජක දව  මර්දන නිෙයෝජිත 
ආයතනයක් පිහිටුවීමත්, ඒ උත්ෙත්ජක දව  අෙප් රෙට් කීඩක 
කීඩිකාවන් භාවිත කරන එක වැළැක්වීමත්, එම තහනම් 
උත්ෙත්ජක දව  පාවිච්චි කෙළොත් ඒ සම්බන්ධෙයන්  දඬුවම් ලබා 
දීමත් යන කාරණායි.  ඒ සඳහා අවශ  කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙයදීම 
තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළ  අපි ෙගොනු කර තිෙබන්ෙන්.  

අර එහා පැත්ෙත් ඉන්නවා අපි කවුරුත් ගරු කරන, ෙලෝක 
කිකට් ශූරතාව ලංකාවට ෙගෙනන ෙකොට ලංකාෙව් කිකට් 
කණ්ඩායමට නායකත්වය දුන් අෙප් මිත අර්ජුන රණතුංග 
මන්තීතුමා. එතුමා ෙසල්ලම් කරන කාලෙය් ෙලෝක කීඩා සිතියම 
තුළ තහනම් උත්ෙත්ජක කතන්දර අෙප් සාකච්ඡාවට එතරම් බඳුන් 
වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් ඒ තරම් ෙලොකුවට කීඩාව තුළ 
සල්ලි තිබුෙණ් නැහැ. එතුමාම කියනවා වාෙග් ෙකොස් ෙපොෙලොස් 
කාලා තමයි ඒ කාලෙය් කීඩා කෙළේ. එතෙකොට අයිපීඑල් වෙග් 
තරග ෙමොකුත් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ආසියාෙව් සහ ෙලෝකෙය් 
කීඩාව භාර අමාත ාංශ බලධාරින් ඒ යුගෙය් ඉඳලාම යම් 
ආකාරෙය් කටයුත්තක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරලා තිබුණා නම් 
සමහර ෙවලාවට අද අපට අහන්නට ලැෙබන අප කාෙග්ත් 
ෙගෞරවයට පාත ෙවච්ච කීඩක කීඩිකාවන් තහනම් උත්ෙත්ජක 
අරෙගන ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

අෙප් මංජුල වන්නිආරච්චි ෙසොෙහොයුරා ෙබොක්සිං වලල්ෙල් 
ඉඳෙගන රන් පදක්කම ගත්තාම අෙප් මුළු රටම ෙකොච්චර 
ආඩම්බරෙයන් උදම් ඇනුවාද, ෙකොච්චර පීති වුණාද? හැබැයි, 
මංජුල වන්නිආරච්චිට  තහනම් උත්ෙත්ජක ගැනීෙම් වැරැද්ද 
පිළිබඳව උපෙදස් ෙදන්න, ඒවා භාවිත  කෙළොත් ලැෙබන දඬුවම් 
ගැන කියා දී ඒ කටයුතු  නිවැරදිව සම්බන්ධීකරණය කරන්න, ඒවා 
නිවැරදිව ෙමෙහයවන්න අපට ෙම් වාෙග් අණ පනත් තිබුෙණ් 
නැහැ. එෙහම තිබුණත් මංජුල වන්නිආරච්චි රන් පදක්කම 
ගන්නවා. හැබැයි රන් පදක්කම ගන්ෙන් තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිත කිරීෙමන් ෙනොෙවයි. තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත ෙනොකළත් 
ඔහුට රන් පදක්කම ගන්න අවස්ථාව තිබුණා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම හරහා ගරු කීඩා ඇමතිතුමා ශී ලංකාවට 
විතරක් ෙනොෙවයි ආසියාවටම ෙපර මඟ ෙපන්වලා තිෙබනවා. 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමා - [බාධා කිරීමක්] කීඩා ඇමතිතුමාට 
අගමැතිතුමා කිව්වා තහනම් උත්ෙත්ජක ගන්න එපා කියලා. උෙද් 
වරුෙව් ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරෙයක් තහනම් උත්ෙත්ජක අරෙගන 
වාෙග් හැසිරුණු ආකාර ය දැක්කා ෙන්. ඒ වාෙග් හැසිෙරන්න එපා 
කියලා අගමැතිතුමා කීඩා ඇමතිතුමාට උපෙදස් දුන්නා; අවවාද 
දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? 

 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අගමැතිතුමා කිව්වා ඔබතුමාට ඒවා ෙදන්න කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙමොනවාද ෙදන්න ඕනෑ? 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අගමැතිතුමා කිව්වා ඔබතුමාට තහනම් උත්ෙත්ජක ෙදන්න 

කියලා. 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු අගමැතිතුමා අවවාද කෙළේ අද උෙද් වරුෙව් 

ඔබතුමන්ලාෙග් ෙජ ෂ්ඨ යැයි කියා  ගන්නා මන්තීතුමාෙග් 
හැසිරීම දිහා බලලායි. [බාධා කිරීමක්] නිකම් කුඩු ගහලා 
ෙනොෙවයි, ෙමොනවාද කුඩු ඩබල් ගහලා වාෙගයි උඩ පැන්ෙන්; කෑ 
ගැහුෙව්.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
උෙද් වරුෙව් කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද, පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් 

වන්ෙන් පස් වරු 1.00ට  ෙන්? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
නැහැ, ඉතින් ෙමෙහම ෙන්. අන්න දැක්කා ෙන්.  දැන් 

පාර්ලිෙම්න්තුව හවස 1.00ට රැස් ෙවනවා කිව්වාට, අපි ඒකට 
කියන්ෙන් ෙපර වරුව කියලායි. ඒ කියන්ෙන් මුල් ෙකොටස කියන 
එකයි. ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරි නම් තහනම් උත්ෙත්ජක ගහලාම 
තමයි ඉන්ෙන් කියන එක පැහැදිලිවම ඔප්පු ෙවනවා. මම හිතුෙව් 
ඒවා ගහලා ඉන්ෙන් අර ෙජ ෂ්ඨ මන්තීතුමා විතරයි කියලායි. 
බලන ෙකොට විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාත් ඒවා ගහලා 
වාෙගයි කථා කරන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සාමාන ෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන මන්තීතුමා 

විතරයි හිට ෙගන ඉන්ෙන්. ඒ නිසා හිට ෙගන ඉන්න අනික් 
මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි වුණා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙන්, ෙම් කියන්ෙන්. තහනම් 

උත්ෙත්ජක ගහලා වාෙග් තමයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] පුහුණු කරලා ගන්න 

එපා යැ. දැන් ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්, ආසියාෙව් රටක් කීඩාවල 

ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහිව සම්මුතියක් ඇති 
කිරීමට පථම වතාවට පනතක් ෙගෙනන අවස්ථාවක්.  යුෙරෝපෙය් 

පවා ෙමවැනි පනත් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ඔස්ටියාව සහ පංශය 
කියන රටවල් විතරයි. මුළු ෙලෝකෙය්ම කීඩා කරන අයට අවවාද 
උපෙදස් ෙදන  යුෙරෝපෙය් සමහර රටවල් පවා ෙමවැනි පනතක් 
ෙගන  එන්නට අවශ  කරන වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරලා නැහැ.  
ගරු කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් පනත ෙගන ඒම සඳහා විශාල 
මහන්සියක් ගත්තා; කාර්ය භාරයක් කළාය කියලා මම දන්නවා. 
ඒ සඳහා එතුමාට කීඩා ෛවද  ආයතනෙය් අලුත් අධ ක්ෂ 
ජනරාල්  මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමා විශාල පිටුවහලක්, 
ෛධර්යයක්, ශක්තියක් වුණා. ෙමොකද, ගරු කීඩා අමාත තුමා 
විසින්  කීඩා ෛවද  ආයතනයට මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා 
මැතිතුමා පත් කළායින් පස්ෙසේ කීඩා ෛවද  ආයතනය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක එතුමා ෙපන්වා දුන්නා. කීඩා ෛවද  
ආයතනයක් තිෙයන්න ඕනෑ ෙමොකටද කියන කාරණය අපට 
වැටෙහන්න ගත්ෙත්, රටට වැටෙහන්න ගත්ෙත්  ගරු කීඩා 
අමාත තුමා ඒ නිවැරදි පත් කිරීම කළාට පසුවයි.  

 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමා අයින් ෙවනවා. 
 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔබතුමාට කිව්වාද? [බාධා කිරීමක්] අපි කිව්වා. අපි  එතුමාට 

ඉන්න කියලා තිෙයන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම 
කියන්න ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙග්න්න ගරු කීඩා 
අමාත තුමා සියලු අංශයන් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරලා, 
කාරණා කටයුතු කර තිෙබන බව. ෙමයට තවත් කාරණා 
කිහිපයක් ඇතුළත් වුණා නම් ෙහොඳයි කියන වැටහීමක් මට 
තිෙබනවා.  

කමිටු පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන්  ෙම්  පනත් ෙකටුම්පෙත්  
16වන පිටුෙව්, 23(1)(එ) යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"ජාතික නිෙයෝජ ායතනය, ජාත න්තර සම්ෙම්ලනය, ජාතික කීඩා 
සංගමය, ෙලෝක උත්ෙත්ජක  මර්දන නිෙයෝජ ායතනය, කීඩකයා ෙහෝ 
පරිවාර පිරිෙසේ  සාමාජිකයකුට නිරීක්ෂකයන් ෙලස ෙපනී  සිටීමට සහ  
විනය මූල මණ්ඩලෙය්  විභාග කිරී ම්වලට සහභාගිවීමට  අයිතිවාසිකම් 
තිබිය යුතුය. "  

ෙම්කට  අෙප් රෙට් ඔලිම්පික් කමිටුව ඇතුළත් කර නැත්ෙත් 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සෑම  කීඩා සම්ෙම්ලනයකම  නිෙයෝජනයක් 
තියන්නට ඕනෑය  කියා ඔබතුමා හිතන නිසාය කියා මා දන්නවා. 
ෙමොකද, ඒක  නීත නුකූලව තිබිය යුතු නිසායි. නමුත් ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමනි, අද රෙට් ජාතික  ඔලිම්පික්  කමිටුෙව් ඒ කීඩා 
සම්ෙම්ලනවල නිෙයෝජනය ඒ විධියටම තිෙබනවා ද කියන 
කාරණය, එය ෙසොයා බැලිය යුතු ඔබතුමාෙග් කීඩා අධ ක්ෂ 
ජනරාල් විසින් ෙසොයා බලනවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
පත් වුණු national federationsවල සභාපතිවරුන්ෙග්,  
ෙල්කම්වරුන්ෙග් ලැයිස්තුව  මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ ලැයිස්තුව  මා 
සභාගත*කරනවා.  

ෙම් ලැයිස්තුෙව් අලුෙතන් පත් වුණු සමහර උදවිය  
අනිවාර්යෙයන්ම ජාතික ඔලිම්පික්  කමිටුව  නි ෙයෝජනය  කළ යුතු 
වුණත්, අර ගිය අවුරුද්ෙද් හිටපු පරණ අයම තමයි සමහර 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙවලාවට ෙම් සම්ෙම්ලනෙය් ඔලිම්පික්  කමිටුව  නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන්. ආසියානු ෙවොලිෙබෝල් සම්ෙම්ලනෙය් විධායක 
සාමාජිකෙයක් හැටියට මම ගිය  සුමානෙය් ඩුබායි රටට ගියා ගරු 
කීඩා ඇමතිතුමනි. ඕස්ෙට්ලියාෙව් හිටපු ෙසෙන්ට් සභා 
මන්තීවරෙයක් ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙවොලිෙබෝල් සම්ෙම්ලනෙයන් 
ඉවත් කර ෙවන අලුත් ෙකෙනක් පත් කර තිබු ණා. එතෙකොට ඒ 
ෙසෙන්ට් සභා මන්තීවරයාට ආසියානු ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය් හිමි 
පුටුව, ඔහුව ඔහුෙග් මව් සංගමෙයන් අයින් කළායින් පස්ෙසේ  
නිකම්ම අයින් ෙවනවා. එතැනට එන්ෙන් අලුෙතන් පත්වුණු 
තැනැත්තායි. ෙමොකද, ඒ තනතුර හිමි ඒ සම්ෙම්ලනයටයි. එෙහම  
නැතිව පුද්ගලයාට  ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ෙම්  ජාතික  ඔලිම්පික් 
කමිටුව කියන  ආයතනය  ෙම් පනතට ඇතුළත් කර නැත්ෙත්,  
ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව තුළ නිෙයෝජනය ජාතික 
සම්ෙම්ලනවලින් විය යුතු බව ඔබතුමා විශ්වාස කරන නිසායි. ඒ 
නීතිය නිසායි.  නමුත් පාෙයෝගිකව අද අෙප් රෙට් ජාතික ඔලිම්පික් 
කමිටුෙව් නිෙයෝජනය එෙහම ද කියන  කාරණය ඔබතුමා ෙසොයා 
බලන්න. මමත් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් උපසභාපතිවරෙයක් 
හැටියට කටයුතු කරන නිසා මට ෙප්නවා, අෙප් රෙට් අද තිෙබන 
ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් ෙම් සම්ෙම්ලනෙය් හිටපු නිලධාරින් 
ෙවනුවට අලුත් අය  පත් වුණාම,  අලුත් අය ජාතික ඔලිම්පික් 
කමිටුවට යන්ෙන් නැහැ, පරණ අයමයි යන්ෙන් කියා.   

එතෙකොට ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභාව ඇතුෙළේ 
ෙලෝක කීඩාෙව් තිෙබන සම්පදායන් සහ ඒ විධිකම පවා 
උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි  මා කියන්ෙන්, 
පාෙයෝගික තත්ත්වය ෙත්රුම් ගත්ත නිසා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව 
කියන ආයතනයත් ෙම්කට ඇතුළත් කළාට වැරැදි නැහැ කියලා. 
ෙමොකද පාෙයෝගිකව රෙට් පවතින තත්ත්වය ඒක නිසා.   

ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කිරීම 
සඳහා අපට යම් කිසි ආකාරයක මුක්තියක්, අවසරයක් - 
exemption එකක් - ලැෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන්න ඔබතුමා අමතක කර නැහැ. 
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය පිළිබඳව මුක්තියක් ලැෙබන්න 
පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා.  ඒ අය ඒ නිවැරැදි කාල සීමාවලදී ඒ 
පිළිබඳ ඉල්ලුම් කළාම, ඒ අවශ  කරන මුක්තිය ලබා ෙදනවා. ඒ 
exemption එක ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳවත් ඔබතුමා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළු කර තිෙබනවා. WADA ආයතනය -
ෙලෝක උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ ායතනය- තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතය වැළැක්වීම පිළිබඳව ෙලෝක කීඩාවට -
ජාත න්තර කීඩා තලයට- හඳුන්වා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
අරමුණු ඒ විධියටම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කළා කියන කාරණය ඉතාම පැහැදිලියි. ෙමොකද, ෙම් 
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය වළක්වන්න පනත්, සම්මුති ෙග්න්න 
ඕනෑය කියන කාරණය ඉදිරිපත් වන්ෙන්ම කීඩක කීඩිකාවන් 
මන්ෙදෝත්සාහී කරන්න ෙනොෙවයි; කීඩක කීඩිකාවන්ට කීඩාව එපා 
කරවන්න ෙනොෙවයි. කීඩක කීඩිකාවන් තවත් ෛධර්යවත් කරලා, 
නිසි විනයක් ඇතිව, නියමාකාරවම තමන්ෙග් හැකියාවන්, 
ශක්තීන් ෙපන්වන්න ඔවුන් ෙපළඹවීම සඳහායි ෙම් හරහා කටයුතු 
ෙකෙරන්ෙන්.  තමන්ෙග් ශරීර ශක්තියට වැරැදි ආකාරයට අලුත් 
ෙද්වල් එකතු කරන්ෙන් නැතිව කීඩා කිරීම ෛධර්යවත් කරන්න 
ෙමවැනි සම්මුතීන් ෙග්න්න ඕනෑය කියලායි WADA ආයතනය 
කිව්ෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි ෙද්වල් අවශ  වන සමහර 
කීඩක කීඩිකාවන් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් ශාරීරික 
තත්ත්වයන් සලකා බලලා විවිධ විෙශේෂිත අවස්ථාවලදී එෙහම 
මුක්තියක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ අවස්ථාවන් තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාවත් 
ඔබතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළු කිරීම හරහාම අපට 
පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, කීඩක කීඩිකාවන් මන්ෙදෝත්සාහී 
කරන්න ෙනොෙවයි, අෙප් කීඩක කීඩිකාවන් නිවැරැදි ආකාරයට 
කීඩා කරන්න ඕනෑ තැනට රැෙගන යා යුතුය කියන කාරණය 

පිළිබඳව මනාව ෙත්රුම් අරෙගන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන බව. ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, එවැනි ෙදයක් භාවිත 
කරන්න ඕනෑ නම් ඒකට අවශ  කරන අවසරය ලබා ගැනීෙම් 
කමෙව්දයත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළට ඔබතුමා ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා.  

ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණයත් ඉතාම 
වැදගත් වනවා. ඔබතුමා ඉතා අවශ  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  
ෙගනාවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගැනීෙමන් පසුව කියාත්මක කරන කමෙව්දයත් ඉතාම  
නිර්මාණශීලීව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන 
ඒ මණ්ඩලය සඳහා පත් කිරීෙම් දී කීඩාව, කීඩා ෛවද  විද ාව, 
කියන කාරණා පිළිබඳවත් ඔබතුමා මනා පරිශීලනයක් කර 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඔබතුමා පැහැදිලිව කියා 
තිෙබනවා, ෙම් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා ෛවද  විද ාව ෙහෝ කීඩා 
ෛවද  විද ාව පිළිබඳව අත්දැකීම් තිෙබන ෙකෙනක් විය යුතුයි 
කියලා. එය ඉතාම නිවැරදියි. ෙමොකද, ෙමවැනි ආයතනයක 
සභාපතිතුමා යටෙත් පරිපාලන අංශෙය් සිටින අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරයා - උසස්ම පුද්ගලයා - අනිවාර්ෙයන්ම ෛවද  
විද ාව ෙහෝ විෙශේෂෙයන්ම කීඩා ෛවද  විද ාව පිළිබඳව මනා 
දැනුමක් තිෙබන ෙකෙනකු විය යුතුමයි. ෙමොකද, කීඩා ෛවද  
ආයතනයට මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමාට ආවාට පසුව 
ඇති වුණු ෙවනස අපි දැක්කා ෙන්. එවැනි නිලධාරිෙයක් 
අනිවාර්ෙයන්ම ෙමම ආයතනෙය් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා විය යුතු 
බවත්, ඒ සඳහා අවශ  කරන සුදුසුකම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
නිශ්චිතව සඳහන් කිරීමත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙම් 
නිවැරදි, පිරිසිදු - පවිත - අරමුණු එළිදැක්වීමක් ෙලසයි මා 
දකින්ෙන්.  

ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, රගර්, මලල කීඩා, ෙබොක්සිං, බර 
ඉසිලීම වැනි කීඩාවලට තමයි අෙප් රෙට් මෑත ඉතිහාසෙය් දී ෙම් 
වාෙග් ෙචෝදනා එල්ල වුෙණ්.  මා සභාපතිත්වය දරන අෙප් රෙට් 
ජාතික කීඩාව වන ෙවොලිෙබෝල් වැනි කීඩාවලට තවම ෙමවැනි 
ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා නැහැ. කිකට් කීඩාවටත් තවම ඒ වාෙග් 
ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] කිකට්වලට ෙචෝදනා 
එල්ල වුණාට තවම වරදකරුෙවක් වුෙණ් නැහැ ෙන්. ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමනි, මා හිතනවා ෙම් ෙවලාෙව් ෙමවැනි පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒෙමන්, අෙනකුත් කීඩාවල නියැෙලන කීඩක 
කීඩිකාවන්ටත් අපි රතු එළියක් ෙපන්වනවා කියලා. සමහර 
කීඩාවලදී  එය සිදු වුණාය කියලා, අෙනක් කීඩාවලදීත් එය කළ 
යුතු නැහැයි කියන රතු එළියක් ෙමයින් ෙපන්වා තිෙබනවා. එය  
දැනුම් දිය යුතු ෙවලාෙව් ඔබතුමා දැනුම් දී තිෙබනවා.   

ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජකවලට සම්බන්ධ වුණු කීඩා දිහා 
බැලුවාම, ඒ කීඩාවලින් බහුතරයක් -ෙබොක්සිං ෙව්වා, බර ඉසිලීම 
ෙව්වා, රගර් ෙව්වා, මලල කීඩා ෙව්වා, -  ටිකක් වැඩිපුර ශක්තිය, 
ජවය, තමන්ෙග් ශරීරය තුළට අමතරව එකතු කර ගැනීම හරහා 
වාසියක් ලැෙබන කීඩා.  

ගරු කීඩා අමාත තුමනි, වැඩිපුර ශක්තිය, ජවය ඇ ෙඟ් 
තිබුණාට මදි,  සමහර කීඩාවලට මනසත් හරියට තිෙයන්න ඕනෑ.  
මනෙසේ කීඩාව පිළිබඳව දැනුම ඇතිව, අවස්ථානුකූලව කීඩා 
කරන්න ඕනෑ. ෙමම සභා ගර්භෙය් ඉන්නවා, මම කියන කාරණය 
ඉතාම ෙහොඳින් දන්නා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන ශාන්ත 
බණ්ඩාර මැතිතුමා. එතුමා ලංකාෙව් සිටින ඉතා දක්ෂ ෙවොලිෙබෝල් 
පුහුණුකරුෙවක්. එතුමා දන්නවා, ෙවොලි ෙබෝල් කීඩාවට ශක්තිය, 
ජවය තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් ඒවා තිබිලාම මදි. 
අවස්ථානුකූලව ගැසිය යුත්ෙත් dash පහරක්ද,  එෙසේත් නැත්නම් 
block එකට උඩින් ෙබෝලය පතිත කිරීමක්ද කියන කාරණය ඒ 
ෙවලාෙව් තීන්දු  කරන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා, තහනම් උත්ෙත්ජකවලට 
සම්බන්ධ ෙවනවාය කියලා අපට අහන්න ලැෙබන ෙබොෙහෝ කීඩා, 
තමාෙග් ශරීරෙය් තිෙබන ජවයට හා ශක්තියට  අමතර ෙදයකින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩිපුර ශක්තියක් ලබා ගත්ෙතොත් වාසියක් තිෙබනවාය කියලා 
හිතන කීඩා. එය අෙනක් කීඩාවලටත් පැතිර යන්න තිෙබන 
අවකාශය ෙම් යුගෙය් වැඩියි, අපි දැන්ම ෙම් සඳහා යම්කිසි  
කමෙව්දයක් අනුගමනය කෙළේ නැත්නම්. ඒ නිසා එය අෙනක් 
කීඩාවලටත් ව ාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා කීඩා අමාත තුමා ෙම් 
ගත්ත කියා මාර්ගය අපි කවුරුත් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
අගය කිරීමට ලක් කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, දැන් අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
අවසන් කරනවා ගරු කථානායකතුමනි. මම කථාව අවසන් 

කරන්න හිතුෙව්ත් ඔබතුමාෙගන්ම තමයි.  

අපි ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙනොදන්නවා වුණාට ගරු 
කථානායකතුමාත් Public Schools Meet එෙක් තරග කරපු  
ඉතාම ජව සම්පන්න කීඩකෙයක්; මලල කීඩාෙව් අතිදක්ෂෙයක්. 
ෙමතුමා පිළිබඳව අෙප් ලංකාෙව් හිටිය පවීණ කීඩා 
විෙශේෂඥවරයකු වන ෛවද තිලක මැතිතුමා මට කිව්වා, ෙමතුමා  
දිගටම ඒ කීඩා ක්ෙෂේතෙය් සිටියා නම්  ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, 
ජාත න්තර මට්ටෙම් තරගවලට ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා 
අවශ  කරන ජවය ඒ දවස්වල ෙමතුමාට තිබුණාය කිව්වා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැනුත් තිෙබනවා,  ජවය. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කීඩාවට සම්බන්ධ ෙකනකු හැටියට 

වාෙග්ම  ඔබතුමා කථානායකවරයා හැටියට ඉන්න ෙවලාෙව්, 
 කීඩාවල ෙයදීෙම් දී තහනම් උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි 
සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්  කිරීම ගැන  
ඔබතුමාත්  සතුටු  ෙවනවා ඇති.   

නැවත වරක්  මම කීඩා ඇමතිතුමාටත්, එතුමාෙග් දක්ෂ -පක්ෂ 
කාර්ය මණ්ඩලයටත් ස්තුතිය පුද කරනවා, ෙමවැනි පනතක් 
ආසියාෙව් පථම වතාවට හඳුන්වා දීලා, මුළු ආසියාවටම කීඩාව යා 
යුතු මඟ ෙපන්වීම සම්බන්ධෙයන්. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
[අ.භා. 2.16] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදෙය් පළමුවැනි කථාව අවසන් 

කරමින් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ගරු 
කථානායකතුමාත් තරුණ කාලෙය් ෙබොෙහොම දක්ෂ කීඩකයකු 
බව. ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමාත් සඳහන් කළා, තවමත් ඒ 

ජවය තිෙබනවා කියලා.  ගරු කථානායකතුමනි, අද තිෙබනවා 
පවීණයන්ෙග් ජාතික සහ ජාත න්තර මට්ටෙම් කීඩා තරග.  
ඔබතුමන්ලා වාෙග් ජවය තිෙබන පවීණයන්ට ඒ සඳහා සහභාගි 
වන්නට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ හරහා රටට ෙගෞරවය 
ලබා ෙදන්නට තවමත් හැකියාව තිෙබනවාය කියලා ඔබතුමාට 
සුබ පතමින් මා කියන්නට කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම  කීඩාවල ෙයදීෙම් දී 
උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා, ගරු කීඩා අමාත තුමාත්, මහාචාර්ය අර්ජුන 
සිල්වා මැතිතුමා පමුඛ එය ෙකටුම්පත් කිරීමට දායක වුණු නීති 
ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සියලුම ෙදනාටත්, ඒ කමිටුවල සාමාජිකත්වය දරපු සියලු 
ෙදනාටත් ස්තුතිය හා සුබ පැතුම් පිරිනැමීමට මා කැමැතියි.    

රටකට ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යෑම සඳහා තිෙබන විවිධ කම 
අතරින් අද ෙලෝකය පිළිගත්ත, ඒ වාෙග්ම රටක ජාතියක 
ගුණාත්මකභාවය ෙලොව ඉදිරිෙය් ෙපන්නුම් කිරීමට පුළුවන් එක 
කමයක් තමයි කීඩාවලින් ලැෙබන ජයගහණ සහ කීඩාවලින් 
ලැෙබන සාර්ථකත්වය. එක අතකින් කීඩාව හරහා ජාත න්තර 
මට්ටෙම් ජයගහණ ලබන අතර, පාසල් මට්ටෙම්  කීඩාෙව් ෙයදීම 
හරහා ෙගොඩ නඟා ගන්නා ඒ ශාරීරික ෙයෝග තාව සහ  ආකල්ප 
මඟින් සමාජයක ඉදිරි ගමන, රටක ඉදිරි ගමන තීරණය වනවා. ඒ 
නිසා ජාත න්තර ජයගහණ ෙවනුෙවන් කරන කීඩාවල වාෙග්ම, 
ශාරීරික ෙයෝග තාව පවත්වා ගැනීම උෙදසා පාසල් මට්ටෙම් 
ඉඳලා වියපත් තැනැත්තන් දක්වා සියලු ෙදනාටම ෙයෙදන්න 
පුළුවන් කීඩාවල තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම ෙකෙරහි රටක 
අවධානය ෙයොමු වීමට අවශ යි.  

 ෙම් රටට ඉමහත් කීර්තියක් අරෙගන ආපු සුසන්තිකා ජයසිංහ 
මහත්මියට තහනම් උත්ෙත්ජක පිළිබඳ ෙචෝදනා එල්ල වුණු 
ෙවලාෙව් එතුමිය ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ අදාළ 
ෙද්ශීය කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳව, ඒ සාම්පල් ලබා ගත්ත කාර්ය 
පටිපාටිය පිළිබඳව සහ ඒත් එක්කම ඒ කාරණය පිළිබඳව කීඩා 
අමාත ාංශය සහ අදාළ බලධාරින් දැක්වූ ආකල්ප  පිළිබඳ විවිධ 
ගැටලු පැන නැඟුණා.  නමුත් වාසනාවකට එතුමියට ඒ දුෂ්කර 
අවස්ථාෙවන් ගැලවීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් 
ඉන් පස්ෙසේ, මලල කීඩාවලදී පමණක් ෙනොෙවයි විවිධ කණ්ඩායම් 
කීඩාවලදීත්, ජාත න්තර මට්ටෙම් තරගවලදීත්, අන්තර් පාසල් 
කීඩා තරගවලදීත් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළ අවස්ථා අපට 
නිරතුරුව දකින්න ලැෙබනවා.  

අද ෙලෝකෙය් සෑම තැනකම ෙම් පශ්නය දකින්න ලැෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ෙකටි දුර ධාවන ඉසව්වලින් අද ෙලෝකෙය් 
ඉදිරිෙයන්ම ඉන්න ජැෙමයිකාවට එෙරහිව, ඒ  නිසි කාර්ය 
පටිපාටිය අනුගමනය කෙළේ නැහැයි කියන කාරණය මත, අන්තර් 
ජාතික ආධුනික මලල කීඩා සංගමය විසින් යම් විනයානුකූල කියා 
මාර්ග ගැනීමට යන බවට අපට දැන ගැනීමට ලැබුණා. ඒ නිසා අද 
ෙලෝකෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය සහ තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා වූ කියාදාමය පිළිබඳව වූ කාරණය 
ඉතාම බැරෑරුම්. ඒ වාෙග්ම එය තාක්ෂණික කරුණුවලින් යුක්ත, 
ඉතාම සියුම් විද ාත්මක කරුණුවලින් යුක්ත බැරෑරුම් 
කියාදාමයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එක අතකට කීඩාව 
හරහා ෙකෙරන ෙවෙළඳ පචාරණය නිසා,  කීඩාවත්, ව ාපාරත්, 
මුදලුත් එක හා බැ ෙඳනවා. ඒ ලැෙබන කීර්තිය මුදල්වලට 
පරිවර්තනය ෙවනවා. ඒ නිසා සමහරු දැන ෙගන, සමහරු 
ෙනොදැන, සමහරු ඒවාෙය් බරපතළකම ෙත්රුම් ෙනොෙගන 
තහනම් උත්ෙත්ජක ෙකෙරහි ෙයොමු ෙවනවා. තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිතය, ඒවාෙය් තිෙබන අවැඩ සහ එයින් මතු වන පශ්න 
පිළිබඳව සමාජය දැනුවත් කරනවා වාෙග්ම, එවැනි පශන් මතු වූ 
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විට ඒ එක් එක් පශ්න පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතු ආකාරය රෙට් 
නීතිය ෙලස සම්මත වී තිබීමත් අත වශ යි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අද දින 
විපක්ෂෙය් සහෙයෝගයද ඇතිව සම්මත කර ගැනීෙමන් පසුව ගරු 
අමාත තුමා ෙවත තවත් බැරෑරුම් කාර්යයක් පැවෙරනවා.  මා 
එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් 
අදාළ නීති රාමුව පමණයි. ෙමම නීතියට පණ ලැෙබන්ෙන් ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ඇමතිතුමා ෙවත පවරා දී තිෙබන බලය 
පිට, ඇමතිතුමා විසින්  අදාළ රීති පද්ධතිය සකස් කිරීෙමන් පසුවයි. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් මූලික 
රාමුව පමණයි. ෙමම කාර්ය පටිපාටිය සිදු වන ආකාරය පිළිබඳව, 
සාම්පලයක් ලබා ගන්ෙන් ෙකෙසේද, එක් එක් සාම්පලවල 
සුරක්ෂිතභාවය පවත්වා ගන්ෙන් ෙකොෙසේද, රට තුළ එම පරීක්ෂණ 
කරන්ෙන් කවුරුන්ද සහ ඒවා ජාත න්තර තලයට ෙගන යෑෙම් 
කියාදාමය කුමක්ද යන සියලු කාරණා පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක 
රීති පද්ධතියක් ෙගොඩනැඟීෙම් විශාල වගකීමක් ඇමතිතුමා ෙවත 
තිෙබනවා. 

එම නිසා එම රීති පද්ධතිය ඉක්මනින්ම ෙගන ඒම අත වශ යි.  
අද ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවලට කලින්; ඉන්දියාවට කලින් අපි 
ෙමවැනි නීතියක් ෙගෙනනවා. ඒක ආඩම්බරයට කාරණයක්. 
හැබැයි ඒ එක්කම සාර්ථක රීති පද්ධතියක්,   ගුණාත්මකභාවෙයන් 
ඉහළ  රීති පද්ධතියක් ෙගන ඒෙම්  වග කීමත් ගරු ඇමතිතුමාට 
තිෙබනවා. ෙම් උනන්දුවත් එක්කම ඉක්මනින්ම ඒ රීති පද්ධතියත් 
ඉදිරිපත් කිරීමට එතුමා උත්සාහ ගනීවිය කියා මා විශ්වාස  
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්  පනත් ෙකටුම්පෙත් මූල ධර්ම 
පිළිබඳව එකඟ වන අතරම, ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් ඇති, 
මවිසින් කීඩා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත්  
අවධානය ෙයොමු කරන ලද කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  ෙමහි  පධානම 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි  අභියාචනා  කියා දාමය පිළිබඳ 
කාරණය. අභියාචනා කියා දාමෙය්දී අභියාචනා විමසීම සඳහා 
අභියාචනා මූල මණ්ඩලයක් පත් ෙවනවා. ඒ අභියාචනා මූල 
මණ්ඩලය ස්ථිර  ෙලසම පත් කරනවාද, ඒ අභියාචනා මූල 
මණ්ඩලෙය්  ධුර කාලය ෙකොපමණද කියන කාරණය ෙම් පනෙත් 
නිශ්චිතව දක්වා නැහැ.  ෙමොකද, යම් නිශ්චිත සිද්ධියක් වුණාම, 
යම්  නිශ්චිත  කීඩකෙයක් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පවත්වා 
එයට අදාළව  අභියාචනා විමසීෙම් අවස්ථාවක් වුණාම ඒ උෙදසාම 
ෙම් මූල මණ්ඩලය පත් කෙළොත් පක්ෂපාතීභාවය  පිළිබඳව සහ ඒ 
මණ්ඩලෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව ෙචෝදනාවලට ලක් 
ෙවන්නට ඉඩ තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජාත න්තර තලෙය් 
කීඩකයන්ට තිෙබන ශක්තියත්, ඔවුන්ෙග් ඉරණම පිළිබඳව 
සමාජය තුළ  තිෙබන  හැඟීමත් නිසා එක අතකින් ගරු 
ඇමතිතුමාට  ෙචෝදනාවක් එන්න  පුළුවන්. එතැනදී එතුමා 
පක්ෂපාතී වුණාය  කියන්න පුළුවන්. එෙසේ ෙනොෙවයි නම් එතැනදී 
එතුමා ඒ කීඩකයාට එෙරහිව කටයුතු කළාය කියන ෙචෝදනාව 
එන්නත් පුළුවන්.  එම නිසා ෙමම අභියාචනා මූල මණ්ඩලය පත් 
කරන්ෙන්  කවදාද, ඒ අභියාචනා මූල මණ්ඩලෙය්  ධුර කාලය  
ෙකෙසේද කියන  කාරණය ගැන යම් නිශ්චිතතාවක් තිබිය  යුතුය 
කියන කරුණ ගැන මම ෙම්  ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.    

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් ගැටලුවක්  
තිෙබනවා. ෙම් අභියාචනා මූල මණ්ඩලෙයන්  තීරණයක්  දුන්නාම 
ඒ  අභියාචනා මූල මණ්ඩලෙයන්  ගන්නා වූ තීරණවලට එෙරහිව 
අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කීඩා ෙබ්රුම්කරණ අධිකරණය -
CAS-  ෙවතයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා සම්බන්ධෙයන් ජාත න්තරව 
කියාත්මක වන විවිධ ආයතන තිෙබනවා.  අෙප් රෙට් නීතිය සකස් 
කිරීෙම්දී, ඒ සඳහා නම් භාවිත කිරීෙම්දී යම් නිශ්චිත අර්ථ 
නිරූපණයක් දිය යුතුයි. එෙසේ ෙනොමැති නම් රට තුළ  අධිකරණමය 
කටයුතු සිද්ධ වනෙකොට  ෙම් තීරණ රට තුළ අධිකරණ හරහා 
අභිෙයෝගයට ලක් වීෙම් අවස්ථාවක් එද්දී ෙම් අර්ථ  නිරූපණ ඉතා 
වැදගත් ෙවනවා. ෙමම පන ත් ෙකටුම්පෙත් එක්තරා ව වහාරයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙලෝක උත්ෙත්ජක මර්දන   
නිෙයෝජ ායතනය -  WADA.  "WADA"  කියන්ෙන් කුමක්ද 
යන්න පිළිබඳව ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත්  36 වන වගන්තිෙය් -
"අර්ථනිරූපනය" නැමැති පැති සටහන යටෙත්- ෙමෙසේ දක්වා 
තිෙබනවා: 

"ෙලෝක -  උත්ෙත්ජක මර්දන   නිෙයෝජ ායතනය  (WADA) යන්ෙනන්,  
1999 ෙනොවැම්බර් මස 10 වන දින ස්විට්සර්ලන්තෙය් දී කීඩාවල 
උත්ෙත්ජක භාවිතයට එෙරහිව ඇති කරගන්නා ලද ජාත න්තර 
සම්මුතිෙය් කාර්යය සඳහා පිහිටුවන ලද ඒකකය අදහස් ෙව්." 

ඒක ඉතා පැහැදිලියි. නමුත් පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් "කීඩා ෙබ්රුම්කරණ අධිකරණය" - "CAS"-  
යනුෙවන් අර්ථ නිරූපණය  කිරීම ගැන.  එහි අර්ථ නිරුපණෙය්දී  
සඳහන් කර  තිෙබන්ෙන්, "සීඒඑස්" (CAS)  යන්ෙනන්, කීඩා  
ෙබ්රුම්කරණ අධිකරණය අදහස් ෙව්'' යන්න පමණයි.  කීඩා  
ෙබ්රුම්කරණ අධිකරණය කියන්ෙන් කුමක්ද කියා කීඩාව ගැන 
දන්නා නිසා අපි දන්නවා. හැබැයි රෙට් නීතියක් විධියට පනතක් 
මඟින්  ෙම් අදාළ පතිපාදන හඳුන්වා ෙදනෙකොට, "WADA" 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද  කියා හඳුන්වා  දුන්නා වාෙග්,  "ෙමම කීඩා 
ෙබ්රුම්කරණ අධිකරණය යනු  අසවල්  සම්මුතිය මඟින් අසවල්  
දින පිහිටුවන ලද අසවල් ස්ථානෙය් කියාත්මක වන ආයතනයයි." 
කියා  අර්ථ නිරූපණය ඇතුළත් කිරීම ආරක්ෂිත  පියවරක්ය කියා 
මම ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා.  ෙමොකද,  "CAS"  යන්ෙනන්  
හැඳින්ෙවන කීඩා ෙබ්රුම්කරණ අධිකරණය  ෙද්ශීය ව හයක්ද, 
ජාත න්තර ව හයක්ද  කියන එක පවා  ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
සඳහන් ෙවලා නැහැ.  ෙහොඳ හිතින්මයි මම  ෙම් කියන්ෙන්.   

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට කලින් ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් නිරාකරණය කර ගන්නට පුළුවන් කාරණයක් නිසායි 
මම ෙමය කියන්ෙන්. ෙමොකද, ෙමය ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන් පශ්නයක්. ඒ නිසා මම ඒ ඌනතාව ගැන ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ඒ සමඟම මම ෙපොදුෙව් යම් කාරණා කීපයක් ගැන 
කියන්නටත් අදහස් කරනවා. පළමුවැනිම ෙද් තමයි කීඩාවල 
ෙයදීෙම්දී තිෙබන සහභාගිත්වය සහ ඉන් ලබන සතුට පිළිබඳව වූ 
මූල ධර්ම අද ඉක්මවා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. පාසල් මට්ටෙම් 
කීඩාවල ඉඳලා ජාත න්තර මට්ටෙම් කීඩා දක්වා වෘත්තීයමය 
තත්ත්වයකට ඒ කීඩා ඒෙම් පතිඵලයක් විධියට සහ පාසල් 
මට්ටෙම්දී පවා වෘත්තීයමය තත්ත්වයකට යෑෙම් ඉඩකඩ එයින් 
ඇති කර ගත හැකි නිසාත්, එයින් උපයන මුදල, උපයන 
අනුගාහකයන්, අනුගාහකයන්ෙගන් ලැෙබන මුදල් පිළිබඳව 
කල්පනා කිරීම නිසාත් නීත නුකූල ෙනොවන එෙසේ ෙනොමැති නම්, 
ස්වාභාවික ෙනොවන කම හරහා අද තමන්ෙග් දක්ෂතා ෙපන්වීමට 
කීඩක කීඩිකාවන් උත්සාහ ගන්නවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් හඳුන්වා දීලා තිෙබන ඉතාම වැදගත් ෙදයක් තමයි, 
කීඩකයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, එම කීඩකයන්ෙග් පුහුණුකරුවන් 
සහ ඒ හා සම්බන්ධ වන කළමනාකරුවන් ඇතුළු අදාළ අයටත් 
විරුද්ධව නීති මඟින් කියා කිරීමට තිෙබන අවස්ථාව. ඒක ඉතාම 
වැදගත් අවස්ථාවක්.  

අෙප් අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම කිකට් 
ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරලා අෙප් රටට ෙගනා බව අපි 
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දන්නවා. ඒ තුළින් ඔවුන් අෙප් රටට විශාල කීර්තියක් ෙගනැවිත් 
දුන්නා. ඒ කාලෙය් ෙම් වෘත්තීයමය කීඩකයන් සහ කීඩා හරහා 
මුදල් ඉපයීම කියන කාරණය අෙප් රට තුළ එතරම්ම වැදගත් 
සාධකයක් කියලා සැලකුෙව් නැහැ. අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා 
වැනි අය කීඩාව හරහා; ඒ තුළින් ෙගොඩ නඟා ගත් පතිරූපය හරහා 
මුදල් ඉපයීම ෙනොකළ යුතුය කියන මට්ටෙම් සිටියා. අද ඒක 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙශේෂ්ඨ කීඩකෙයෝ වන සංගක්කාර 
වාෙග් අය ඔවුන්ට සුදුසු දැන්වීම්වලට ෙපනී ඉඳලා මුදල් 
උපයනවා. ඒ විධියටම සචින් ෙතන්දුල්කාර්, බයන් ලාරා වැනි 
කීඩකයිනුත් මුදල් උපයනවා. හැබැයි ඒ ආකල්ප ෙවනස්වීමත් 
සමඟම සාර ධර්ම සහ වටිනාකම් පිළිබඳ පශ්නයක් අද මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා කුඩා කාලෙය් ඉඳලාම; පාසල් මට්ටෙම් 
ඉඳලාම තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය පිළිබඳව තිෙබන ෛවද  
විද ාත්මක පැත්ත, එයින් කීඩකයන්ට සදාකාලිකව ආබාධයන්ට 
ලක් වන්නට සිදුවීම, සදාකාලික ෙරෝගාබාධයන්ට ලක් වන්නට 
සිදුවීම කියන ඒ අනතුරුදායක තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුවත් කළ 
යුතුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම සාර ධර්ම පිළිබඳවත් 
කීඩකයන් දැනුවත් කළ යුතුයි. "තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය 
හරහා ලබා ගන්නා ජයගහණ නිසි ජයගහණයන් ෙනොෙව්ය, ඒවා 
ෙලෝකය අගය කරන්ෙන් නැත." කියන කාරණය පිළිබඳව අපි 
අවධානය ෙයොමු කරමු. ෙලෝකය ඉතාමත්ම අගය කරපු; ෙලෝකෙය් 
බිහි වුණු දක්ෂතම පාපැදි ධාවකයා වශෙයන් සලකපු; ඒ වාෙග්ම 
ඕනෑම කීඩාවක් පිළිබඳව ගත්තත් ෙලෝකයට ඒ කීඩාෙව් තිෙබන 
ෛධර්යය, දක්ෂතාව සහ පතිරූපය පිළිබඳව ෙපන්වන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුණු "ලාන්ස් ආම්ස්ෙටෝන්" පිළිබඳව අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් කථා කරනවා. ඔහු පිළිකාවට එෙරහිව සටන් කරලා 
ඉන් පසුවත් පංශ පාපැදි සවාරිය ජයගහණය කළා. ඔහු ෙලෝකෙය් 
විශිෂ්ටතම පාපැදි සවාරි ජයගහණය කරන ෙකොට අපි අෙප් 
දරුවන්ට, අෙප් කීඩකයන්ට, මුළු ෙලෝකයටම කිව්වා, "බලන්න, 
ආම්ස්ෙටෝන් දිහා. ඔහුෙග් චරිතය දිහා බලන්න." කියලා. නමුත් 
අවසානෙය්දී ෙමොකද වුෙණ්? අවසානෙය්දී  ඔහුම පිළිගන්නවා, 
තමන් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළා කියලා. ඔහුට එෙරහිව 
එළඹුණු නිගමනවලට අභිෙයෝග කිරීෙමන් ඔහු වළකිනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ෙලෝකෙය් අපි හිතන; අපි ෙනොදකින පැත්තක් ෙම් කීඩාෙව් 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ඉතාම 
වටිනා; ඉතාමත්ම කාලීන; ඒ වාෙග්ම පුෙරෝගාමී පියවරක් තබන 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගරු කීඩා ඇමතිතුමාටත්, ඒ කාර්යයට දායක 
වුණු සියලු ෙදනාටමත් මම සුබ පතන අතරම, ෙම් සුළු සුළු අඩු 
පාඩු සකස් කර ගැනීම ෙකෙරහිත්, ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය්දී ෙම් 
රීති පද්ධතිය ඉක්මනින්ම සකස් කර ගැනීම ෙකෙරහිත්  අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධ අභියාචනා 
කියාදාමෙය් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, ඒවා රීති පද්ධතියට 
ඇතුළත් කිරීම මඟිනුත් යම් ආකාරයකින් ඒ අදාළ ෙවනස්කම් කර 
ගැනීමට පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. නමුත් අර්ථ නිරූපණය 
පිළිබඳ පශ්නය නම්, පනතටම ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මට 
හිෙතනවා. ඒ අනුව ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 36 වන වගන්තිය  -
අර්ථනිරූපනය පැති සටහෙනහි සඳහන්  වගන්තිය- සංෙශෝධනය 
විය යුතුයි. මම ෙම්ක කියන්ෙන් ෙමොකද? යම් ෙහයකදී ෙද්ශීය 
ෙහෝ විෙද්ශීය අධිකරණයක් ඉදිරිපිට රිට් ආඥාවක් මඟින් ෙම් 
නිගමන; ෙම් තීරණ අභිෙයෝග කිරීමට ඉතා විශාල ඉඩකඩක් 
තිෙබනවා. එවැනි ෙවලාවක ෙම් පනත්වල තිෙබන අඩු පාඩු, අර්ථ 
නිරූපණ හරහා ගිහිල්ලා අධිකරණමය තීරණවලින් ෙම් මුළු 

කියාදාමයම අඩාළ වන්න ඉඩකඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැනත් 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවමින් මෙග් කථාව  
අවසන් කරවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 2.32] 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(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, අප පථමෙයන් කීඩා අමාත තුමාටත්, 

විෙශේෂෙයන් එම අමාත ාංශයටත් පණාමය, ෙගෞරවය පළ 
කරන්න ඕනෑ, කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් ඉතාම වැදගත් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. මා මහ ජන නිෙයෝජිතයකු ෙලසත්, ෙම්ස 
පන්දු සංගමෙය් සභාපතිවරයා විධියටත් කියනවා, මෑත කාලය 
තුළ අෙප් රෙට් "මහින්ද චින්තන" පතිපත්තියට අනුව, එය 
යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, 
ඉන් පිටතත් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ විශාල ෙවනස්කම් රාශියක් 
වර්තමාන අමාත තුමාෙග් නායකත්වය තුළ සිදු වූ බව. 
විෙශේෂෙයන් කීඩා සංගම් සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝග පනවලා, 
කීඩාෙව් දියුණුවට බාධාවක් ෙවලා තිබුණු ඒ සංගම්වල 
කියාකාරිත්වය විධිමත් කිරීම සඳහාත් මීට මාස කීපයකට පමණ 
ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙරගුලාසි ෙගනත් ඒ අවශ  නීතිමය 
පසු බිම සකස් කළා. ඒ නව නීති රීති නිසා, ඒ නව සංෙශෝධන 
නිසා ෙම් වන විට සංගම් ගණනාවක ෙපරට වඩා වැඩි 
කියාකාරිත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියන එක අප ඉතාම 
සතුටින් පකාශ කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ 
වර්තමානෙය් සිදු වන සංවර්ධනාත්මක ෙවනස්කම්වල පතිඵල 
සතියකින්, මාසයකින්, අවුරුද්දකින් රටට දැෙනන පරිදි ළඟා 
කරගන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ කියලායි මා හිතන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන් 2017 ඉලක්ක කරෙගන ෙම් සංෙශෝධන සමඟ, ෙම් 
ෙවනස්කම් සමඟ රටක් විධියට අපට විශාල දියුණුවක් ෙම් 
ක්ෙෂේතය තුළ ළඟා කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන බවට අප 
තුළ විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි 
සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදයට අද දින සහභාගි 
ෙවන්නට ෙපර ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් ෙම් සම්බන්ධව 
ෙකොෙහොමද කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව මම 
අවධානය ෙයොමු කළා. අපට වඩා කීඩාව පැත්ෙතන් ඉදිරිෙයන් 
සිටින සියයට 90ක් ම රටවල් ෙමවැනි ශක්තිමත් නීතිමය 
පද්ධතියක් ඒ රටවල ඇති කරලා නැති බව ඒ අනුව මට ෙපනුණා. 
ෙමය එක්තරා ආකාරයක සැකයකටත් තුඩු ෙදනවා. ෙවනත් 
ෙවනත් අංශවලට නීති-රීති හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒ 
වාෙග්ම කීඩාව පැත්ෙතන් අපටත් වඩා ඉදිරිෙයන් සිටිමින් 
කීඩාෙව් දක්ෂතා ෙපන්නුම් කරන්න ඒ රටවලට පුළුවන් නම්, 
ෙමවැනි නීති-රීති සකස් කිරීමකට ඒ රටවල් අවධානය ෙයොමු 
කරලා නැත්ෙත් ඇයි කියන එක පිළිබඳව අප සාධාරණව, 
විෙව්චනාත්මකව ෙසොයා බැලිය යුතුව තිෙබනවා කියලායි මා 
හිතන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් නවීන තාක්ෂණයත්, 
නවීන විද ාවත්, එහි ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුවත් කීඩාවට අවශ  
කරන කුසලතාවන්, ශාරීරික ෙයෝග තාවන් දියුණු කිරීම සඳහා 
භාවිත කරලා ජයගහණ ලබාගත යුතුව තිබුණත් අද නවීන විද ාව 
සහ නවීන තාක්ෂණය නිසා නීති විෙරෝධි ආකාරයට ජයගහණ 
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ලබා ගන්නා අවස්ථා ගණනාවක්ම ජාත න්තරව සහ ෙම් රට තුළ 
අපට දකින්න, අහන්න ලැබුණා. මා හිතන හැටියට එය 
කනගාටුදායක කරුණක්. කීඩාව තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
උත්තරීතර ගුණාංගවලට, උත්තරීතර අරමුණුවලට පරිබාහිරවයි ඒ 
අය ඒ ජයගහණ හඹා යන්ෙන්. එම නිසා අප ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
නීති-රීති ෙගන එනවා වාෙග්ම, නීති-රීති ෙගනැල්ලා ෙම් තත්ත්වය 
නැති කරන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම පාසල තුළින් අෙප් රට 
විධියට, ශී ලාංකිකයන් විධියට ෙමවැනි ත්ත්වයන්ට ෙයොමු 
ෙනොවීමට කටයුතු කිරීමත් අප මුලින්ම කළ යුතු ෙදයක් විධියටයි 
මා ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. අප ෙමවැනි නීති-රීති ෙගන ආ යුතුයි. 
ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නීති-රීති ෙගෙනනවා වාෙග්ම 
ෙමවැනි ෙද්වලට කීඩක කීඩාකාවන්, සංගම්, පුහුණුකරුවන්, විවිධ 
ෛවද වරුන් ෙයොමු ෙනොවනවා නම් එයයි අෙප් සැබෑ ජයගහණය 
විධියට අප දකින්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම විධිමත් 
පරිදි සකස් කරලා තිෙබනවා. කීඩාෙව් ෙයදීෙම්දී නීති විෙරෝධී 
උත්ෙත්ජක දව යන් භාවිත කිරීෙම් තත්ත්වයන් වැළැක්වීමට 
නීතිරීති ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  

අපි විෙශේෂෙයන් කීඩා ෛවද  ඒකකයට ස්තුති කරන්න ඕනෑ. 
ගරු අමාත තුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් මහාචාර්ය අර්ජුන ද 
සිල්වා මැතිතුමා සෑම කීඩා සංගමයකටම එක ෛවද වරෙයක් 
බැගින් පත් කරලා තිෙබනවා. ෙපෝෂණය පිළිබඳව, කීඩාව 
පිළිබඳව, ෙමවැනි තහනම් උත්ෙත්ජක පිළිබඳව ජාතික කණ්ඩායම් 
දැනුවත් කිරීෙම් කාර්ය භාරයනුත් අද අමාත ාංශය පැත්ෙතන් සිදු 
ෙවනවා. ඒක ඉතාම සුබවාදී කරුණක්. එවැනි - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! දැන් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

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

 
அதன்பிறகு, 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. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එවැනි පසු බිමක් තුළ 

ෙම් ආකාරෙය් පනත් ෙකටුම්පතක් හඳුන්වා දීම පිළිබඳව අපි 
ඉතාමත් සතුටු විය යුතුව තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
පධාන අංශ තුනක් අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා. ඉන් පළමුවැනි අංශය 
තමයි ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජන පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ නීති රීති 
පැනවීම. ෙදවැනි එක තමයි, ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සඳහා 
කමිටුවක් පත් කිරීම. තුන්වැනි එක තමයි, ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජන 
පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සඳහා ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම.  

මීට ෙපර ෙබොෙහෝ අවස්ථාවන්වල අපි දැක තිෙබන ආකාරයට 
සිදු වී තිෙබන්ෙන් පළමුව නීති රීති ෙගනැවිත් ඊට පසුව ආයතන 
ස්ථාපිත කිරීමයි. නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ඒ නීති-රීති 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා වාෙග්ම ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා 

ආයතන ව හයකුත් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සැබෑ ෙලසම කියාත්මක කිරීම සඳහා තිෙබන 
අවශ තාව අපට ඉතාමත් ෙහොඳින් අවෙබෝධ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පධාන 
වශෙයන් ඒ ආයතනෙය් අරමුණු ෙදකක් තිෙබනවා. මම අර මුලින් 
සඳහන් කළා වාෙග් ඉන් එක අරමුණක් තමයි තහනම් උත්ෙත්ජක 
පාවිච්චි කළායින් පස්ෙසේ ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, 
නීතිමය කටයුතු කියාත්මක කිරීම. ඒ වාෙග්ම අෙනක්  අරමුණ 
තමයි, එවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙනොවන පරිදි කීඩකයින්, 
පුහුණුකරුවන්, ෛවද වරුන් යන ෙම් සියලුම ෙදනා දැනුවත් 
කිරීම. දැනුවත් කරලා එවැනි තත්ත්වයන්වලින් මුදා ගැනීමත් ඒ 
නව ආයතනෙය් පධානතම අරමුණක්; කාර්ය භාරයක් විධියට ෙම් 
පනත තුළ අනිවාර්යෙයන්ම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද අෙප් රෙට් 
ඇති ෙවලා තිෙබන සංවර්ධනෙය් ෙවනස්කම් සමඟ ෙමවැනි 
ආයතන අපි ඇති කළ යුතුයි. නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ, නවීන 
දැනුමත් සමඟ අෙප් රෙට් ෙමවැනි ආයතන හරහා කීඩාවට අවශ  
කරන වෘත්තිකයන් බිහි කළ යුතුයි. එවැනි වෘත්තිකයන් අෙප් 
රෙට් විශ්වවිද ාල මඟින් පිට වීමක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. මෑතකදී 
තමයි සබරගමුව විශ්වවිද ාලෙය් කීඩාව සම්බන්ධ උපාධිධාරින් 
බිහි කිරීම ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අද කීඩා  ෙභෞතෙව්දය, කීඩා මෙනෝ විද ාව, 
ෙපෝෂණය, කීඩා යාන්තික විද ාව කියන ෙම් සෑම අංශයකම 
දැනුමක් ලබා ෙගන තමයි, පුහුණුවක් ලබා ෙගන තමයි අපට 
ජාත න්තර ඉලක්ක හඹා යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්. එම 
නිසා අපි ෙම් ආයතන ස්ථාපිත කරනවා වාෙග්ම ෙම් ආයතනවල 
කටයුතු කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම කීඩාෙව් සෑම අංශයක්ම 
පිළිබඳවම දැනුමක් තිෙබන, අත් දැකීම් තිෙබන  වෘත්තිකයන්ෙග් 
අවශ තාවකුත් අද අෙප් රට තුළ තිෙබනවා කියන එක ගැන අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. මම මුලින් සඳහන් 
කළා වාෙග් කීඩාෙව් දියුණුව වාෙග්ම ෙම් කීඩාෙව් ජයගහණ ලබා 
ගැනීම සඳහා ඒ පුහුණු වීම් කරලා සැබෑ ෙලස තමාෙග් දක්ෂතාව 
එළිදක්වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි නීති-රීතිවලට පටහැනිව 
කටයුතු කරලා ජයගහණ ලබා ගැනීමට යම් ෙකෙනක් කටයුතු 
කරනවා නම් එය අපට ෙකොෙහත්ම අනුමත කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ.  

අපි සෑම විටම උත්සාහ දැරිය යුතු වන්ෙන් එවැනි ආකාරෙය් 
කියාවලින් කීඩකයන් මුදවා ගැනීමටයි. විෙශේෂෙයන්ම එවැනි 
ෙදයක් සිදු වුණාම අපි කීඩකයාටම ෙදොස් පවරනවා. නමුත් 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල කීඩකයා පමණක් ෙනොෙවයි ඒ වැරැද්ද සිද්ධ 
කර තිෙබන්ෙන්. සමහර විට කීඩා සංගම් ඒ සම්බන්ධ වැරදි කර 
තිෙබනවා. සමහර විට පුහුණුකරුවන්  ඒ තත්ත්වයට  කීඩකයාව 
ෙපොලඹවා ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. සමහර විට වැරදි 
ෛවද  උපෙදස් කීඩකයාව එවැනි තත්ත්වයකට පත් කිරීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිත කිරීම පිළිබඳව නීතිමය කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් කීඩකයාට විරුද්ධව විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඒ පිළිබඳව යම් ආකාරයක දායකත්වයක්, අනුබල දීමක් සිදු කර 
තිෙබන සියලුම පාර්ශ්වවලට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ  
කරන පරිසරය ඒ තුළින් ෙගොඩ නඟලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් පධානම කරුණ 
ෙමයයි. ලංකාෙව් කුමන පෙද්ශයක එවැනි ෙදයක් සිදු වුණත්, 
අෙප් රෙට් අධිකරණ ගණනාවක් තිබුණත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
අදාළ කරුණු කියාත්මක කිරීම, එනම් අධිකරණමය කියාමාර්ග 
ගැනීම කළ යුතු වන්ෙන් ෙකොළඹ දිසා අධිකරණය තුළිනුයි. එයත් 
ඉතාමත් ශුභවාදි කරුණක් විධියටයි මා ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්.  
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අවසාන වශෙයන්, වර්තමානෙය් අෙප් රෙට් සෑම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ෙමන්ම, දිස්තික් මට්ටමින්, පළාත් 
මට්ටමින් ජාත න්තර මට්ටෙම් කීඩාංගණ සකස් කරලා, ඒවාට 
අවශ  කරන යටිතල පහසුකම් ලබා දීලා, කීඩාෙව් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා වාෙග්ම කීඩාෙව් ගුණාත්මක 
සංවර්ධනයක් ලබා ගැනීම අරමුණු කර ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙරගුලාසි හඳුන්වා දීලා, ෙමවැනි නව නීති-රීති හඳුන්වා දීලා, කීඩා 
සංගම් විධිමත් කරලා, ෙලෝකෙය් දියුණු රටල්වලවත් ෙනොකරපු 
ෙද්වල් සැබෑ ෙලස කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් අද අෙප් රෙට් 
කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව වර්තමාන අමාත තුමාටත්, 
සම්පත්දායකයන් විධියට කටයුතු කළ ඒ සියලුම නිලධාරින්ටත්  
පණාමය හා ෙගෞරවය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
 
[අ.භා. 2.47] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  කීඩා ඇමතිවරයා  

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක 
දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
ෙකෙරන ෙම් විවාදෙය්දී කථා කරන්න මට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අද කීඩා අංශෙය් තිෙබන පධානම ගැටලුවක් හැටියට තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතය හඳුන්වා දී තිෙබනවා. එය වැළැක්වීම සඳහා 
ගරු කීඩා ඇමතිවරයා, ඒ වාෙග්ම ෛවද  ඒකකෙය්  මහාචාර්ය 
අර්ජුන ද සිල්වා මහතා ඇතුළු කීඩා අමාත ාංශෙය් මහත්වරු, 
ෙනෝනාවරු සහ ෙමයට සම්බන්ධ සියලු ෙදනාටම ෙම් කරන ලද 
කියාවලිය ගැන මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

අපට මතක ඇති කාලයක ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය 
ගැන කීඩාව හරහා අපි දැන ගත්ෙත් මලල කීඩා අංශෙයන්. නමුත් 
ඒ වන ෙකොට ෙලෝකය පුරාම අෙනකුත් කීඩාවලටත් ෙම් වසංගතය 
පැතිෙරමින් පැවතුණා. මට මතකයි ෙම් රටට විශාල කීර්තියක් 
ෙගනැල්ලා දුන්නු සුසන්තිකා ජයසිංහ, චින්තක විදානෙග් වැනි 
පවීණ කීඩක කීඩිකාවන්ටත් ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණු 
බව. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම අද ෙම් 
කීඩාව හුඟක් දුරට මුදල පස්ෙසේ එළවන තත්ත්වයකට පත් වුණු 
නිසා තමයි,  අනවශ  අංශ කීඩා ක්ෙෂේතයට එකතු වුෙණ් .  

ෙම් කීඩාෙව් යහ ගුණය වාෙග්ම වටිනාකම අද හුඟක් දුරට 
විනාශ ෙවමින් යන බව විෙශේෂෙයන්ම අපි දැක්කා. අද ඕනෑම 
කීඩකෙයකුෙග් -පාසල් කීඩකෙයකු වුණත්, කීඩා සමාජයක 
කීඩකෙයකු වුණත්, ජාත න්තර   කීඩකෙයකු වුණත්- පළමුවැනි 
අරමුණ හැටියට තිෙබන්ෙන් මුදල් හම්බ කිරීමයි. මා දකින හැටියට 
අන්න එතැන තමයි අපිට වැරැදිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අෙප්                 
ශී ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් හැම තැනකම සිදු 
ෙවමින් පවතින ෙදයක්. මා දකින හැටියට සාමාන ෙයන් 
කීඩ  කෙයකු උත්පත්තිෙයන්ම දක්ෂතාවන් පිළිබිඹු කරනවා. ඒක 
කිකට් කීඩාවට ෙවන්න පුළුවන්; පාපන්දු  කීඩාවට ෙවන්න 
පුළුවන්; මලල කීඩාවට ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ඒ කීඩාවලට 
උත්පත්තිෙයන්ම  දක්ෂ කීඩකයින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම පුහුණු කිරීම් අංශෙයන් හරි විධියට ෙම් කටයුතු කෙළොත් 
ෙම් කීඩකයින්ට තව දියුණු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් කීඩකයින් 
තහනම් උත්ෙත්ජකවලට ෙයොමු ෙවන්ෙන් ඇයි කියන කාරණය 
අද අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙමයට කාරණා කීපයක් 
බලපානවාය කියලා මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පිට 
පළාත්වලින් පැමිණි කීඩකයින් දැනුමක් නැතිව -
ෙනොදැනුවත්කමින්- ෙමවැනි තහනම් උත්ෙත්ජක ගන්නවා. එයට 
පධාන ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් කීඩකෙයකුට ෛවද  අංශය 
ගැන එතරම් දැනුමක් නැතිකමයි. අපි වුණත් කීඩා කරන කාලෙය් 
ආබාධයක් වුණාම ෙදොස්තර ෙකෙනකු ළඟට ෙහෝ 
physiotherapist ෙකෙනකු ළඟට ගිෙයොත් ඔවුන් ෙදන උපෙදස ් 
අනුව ෙබෙහත් ගන්නවා. එෙහම නැත්නම් අපි එන්නතක් ලබා 
ෙගන ඉතාමත් ඉක්මනින් කීඩා කරන්න හදනවා. නමුත් 
අවාසනාවකට වාෙග් අපවත් දැනෙගන ඉන්ෙන් නැහැ,  අපට   ෙම් 
ලබා ෙදන එන්නත ෙමොකක්ද කියලා. ඒ අනුව ෙම් කාරණා දිහා 
බලන  ෙකොට ෙපෙනනවා, කීඩකයන්ට ෙනොදැනුවත්ව ෙම් 
පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වන බව. ඒ වාෙග්ම  සාමාන  
මට්ටමක දස්කම් තිෙබන කීඩකෙයෝ එය තවත් දියුණු කර ගන්න 
ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක ගන්නවා. නමුත් එතැනදී සිදු වන විපාක 
ගැන ඒ කීඩකයා හුඟක් දුරට කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. ඉතාමත් 
ෙකටි කාලීන වාසි ලබා ගැනීම සඳහා ෙමන්ම ෙකටි කාලීන 
ජයගහණ ලබා ගැනීම සඳහා සමහර කීඩකෙයෝ ෙමවැනි තහනම් 
උත්ෙත්ජක අරෙගන අඩු වයසින් මිය යෑෙම් පුවත් ගැන අපි 
සෑෙහන තරම් අහලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා 
වාෙග් කීඩකයින්ෙග් පුහුණුකරුවන්ටත් ෙම්කට යම් දායකත්වයක් 
ෙදන්න පුළුවන්. කීඩකයා ෙනොදැනුවත්ව වුණත් ඒ කීඩකයාෙග් 
පුහුණුකරුවාට පුළුවන්, කිසිම ආබාධයක් නැති වුණත් කීඩකයාව 
ජයගහණය කරවන්න යම් උත්ෙත්ජකයක් ලබා ෙදන්න. කීඩකයා 
ෙනොදැනුවත්ව තරගවලට සහභාගී ෙවලා ෙම්වාට අහු වුණාම ඒ 
පුහුණුකරුවා අත ෙහෝදා ගන්නවා.  පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේ අෙප් 
ඇමතිතුමා දකින්න ඇති, ෙම් රෙට් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත 
කිරීෙම් පශ්නයට මුහුණ දුන් කීඩකයින්ෙග් කිසිම පුහුණුකරුෙවකු 
අද වන තුරු දඬුවමක් ලබා තියා, ඒ ගැන කථා කරලාවත් නැහැ 
කියන කාරණය.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම තවත් 
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග්, ලසන්ත අලගියවන්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ඉතාමත් 
දක්ෂ අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමා අද කීඩා ෛවද  ඒකකෙය් 
ඉන්නවා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් අෙප් කීඩකයින්ට ෙමවැනි 
තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ් ඒ ඉන්න 
ෛවද වරුන්ෙග් වැරැදි නිසා බව අපි දැක්කා. අෙප් ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා, කිකට් කීඩකෙයෝ තහනම් 
උත්ෙත්ජකවලට අහු වුෙණ් නැහැ කියලා. නමුත් අෙප් කිකට් 
කීඩකෙයෝත් තහනම් උත්ෙත්ජකවලට අහු වුණා. [බාධා කිරීමක්] 
අර්ජුනලා ෙකොෙහොමත් දක්ෂයි. ඒක ඉතින් නවත්වන්න බැහැ. 
 

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

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
හැම ෙදයකටම. මා ඔබතුමාට පස්ෙසේ කියා ෙදන්නම් ෙකෝ. 

[බාධා කිරීමක්]  

විෙශේෂෙයන්ම ෛවද වරුන් ගැන කථා කරන ෙකොට, අෙප් 
ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන, මා හිතන හැටියට සනත් 
ජයසූරිය අෙප් හිටපු නායකතුමාත් එක්ක ආරම්භක පිතිකරුවකු 
හැටියටත් කියා කළ උපුල් තරංග   කීඩකයාටත් ෙම් පශ්නයට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණු බව කියන්න ඕනෑ. මට මතකයි, "වයිට්" 
නමැති ෛවද වරයකු ලබා දුන්නු ෙබෙහත් බීලා තමයි ෙම් 
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[ගරු  ලසන්ත අලගියවන්න මහතා] 
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කීඩකයාට අමාරුෙව් වැෙටන්න සිද්ධ වුෙණ් කියලා. ෙමොකක්ෙදෝ 
වාසනාවකට හිටපු කීඩකෙයෝ සහ තමන්ෙග් හිතවත්තු එකතු 
ෙවලා, ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියලා ෙලෝක කිකට් කවුන්සලය 
දැනුවත් කළා.  ඔහුට ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක, එෙහම නැත්නම් 
ෙම් ෙබෙහත් ලබා දුන්ෙන් කවුද කියලා ෙම් තරුණ කීඩකයාට 
ඉදිරිපත් ෙවලා කියන්න බැරි වුණා. සමහර විට එෙහම කිව්වා නම් 
අදටත් ෙම් කීඩකයාට කීඩා කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වන 
නිසායි. නමුත් අෙප් පැරණි කීඩකයනුත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් හිටපු 
lawyersලාත් ඉතාමත් දක්ෂ අන්දමින් ඒ කාරණාව සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කළ නිසා තමයි උපුල් තරංග කීඩකයාට ෙලෝක කිකට් 
කවුන්සලෙයන් මාස 6ක් වැනි ෙකටි කාලීන දඬුවමකට ලක් 
වන්නට සිද්ධ වුෙණ්. සාමාන ෙයන් අඩුම ගණෙන් අවුරුදු ෙදකක 
තහනමක් තමයි තිෙබන්ෙන්. මා හිතනවා, අපි ඒ ගැනත් දැඩි 
අවධානයක්  ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියලා.  

අනික් කාරණය තමයි ඇමතිතුමනි, කළමනාකාරවරුන්. ඒ 
තනතුරු නාමය එක එක වචනවලින් හඳුන්වනවා. සමහර අය 
කියනවා, "කළමනාකාරවරු" කියලා. සමහර අය කියනවා, 
"ඒජන්තවරු" කියලා. [බාධා කිරීමක්] මා ඔබතුමාත් එක්ක සියයට 
100ක් එකඟ වනවා. ෙම් ඒජන්තවරුන් තමයි ෙම් කීඩාව විනාශ 
කරන්න ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. පිට රටින් ඇවිල්ලා ෙමෙහේ පදිංචි 
වුණු  ඒජන්තවරෙයක් අද කිකට් කීඩාෙව්ත් ඉන්නවා. අෙප් තරුණ 
කීඩකයන් සියලුෙදනාම තමන්ෙග් සාක්කුවලට දමා ෙගන, ෙම් 
කීඩකයන්ව මුදලටම විකුණමින් මුදල් හම්බ කරන ඒජන්තවරු අද 
රෙට් ඉන්නවා. මා දන්නා හැටියට එතුමා බදු පවා ෙගවන්ෙන් නැති 
ෙකෙනක්. ෙම් ඒජන්තවරුන් අයින් කරන්න පසු ගිය කාලෙය් 
ඔබතුමා විශාල උත්සාහයක ෙයදුණු බව අපි දැක්කා. නමුත් සමහර 
කීඩකයන් ෙම් ඒජන්තවරුන්ෙගනුත් මුදල් ලබනවා. හැම 
කීඩකයාම මුදල් ලබන අතර ෙම් ඒජන්තවරුන් හරහා මුදල් ලබන 
කීඩක යනුත් ඉන්නවා. එම නිසා ෙම් ඒජන්තවරුන් පන්නා දැමීම 
එතරම් පහසු වන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමනි. එම නිසා ඔබතුමාට 
විශාල වග කීමක් තිෙබනවා. 

තරුණ කීඩකෙයක් සිටිෙයොත් එම කීඩකයාව අනිවාර්යෙයන්ම 
කණ්ඩායමට ලබා ගන්න ෙමවැනි ඒජන්තවරයකුට ඕනෑම 
තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන් බව මා දන්නවා. ෙම් කීඩකයකුට 
වුණත් තහනම් උත්ෙත්ජකයක් ෙදන එක ෙම් ඒජන්තවරුන්ට 
එතරම් පශ්නයක් වන එකක් නැහැයි කියා මා හිතනවා. එම නිසා 
විෙශේෂෙයන් ඒ තනතුරු නාමය ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් 
කෙළොත් ඉතාමත් වැදගත් වනවාය කියලා මා හිතනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි. ෙම් තහනම් 
උත්ෙත්ජකවලට වඩා පසු ගිය කාල ෙය් කීඩාව විනාශ වුණු තව 
ෙදයක් තමයි කීඩාෙව් සිදු වුණු දූෂණ. කීඩා ඇමතිවරයා 
වශෙයනුත්, ෙපෞද්ගලිකවත් අපි ඔබතුමාත් එක්ක ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. අපි ෙකොතරම් සාකච්ඡා කළත්, 
ඔබතුමා ෙකොතරම් උනන්දුවක් දැක්වුවත් සමහර විට ඔබතුමාට 
යන්න පුළුවන් සීමාවක් තිෙබනවා. අපි දැක්කා, නිම්බර්ස් 
ගිවිසුෙමන් ඔබතුමා කමිටුවක් පත් කරලා ඒ පරීක්ෂණ කළ බව. 
වැරැදිකාරයන් කවුද කියා ඒ පරීක්ෂණෙයන් නිගමනය ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමාට එතැනින් එහාට ෙමොනවත් කරන්න 
බැහැ. වැරැදිකාරයන් වුණු එස්. ලියනගම මහත්මයාත්, මාරපන 
මහත්මයාත් අද නිදැල්ෙල් හැසිෙරනවා. තහනම් උත්ෙත්ජක 
පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධෙයන් හිර දඬුවම් ලබා දීම දක්වා යන කීඩා 
ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, දූෂණවලට 
සම්බන්ධ පුද්ගලයනුත් නීතියට හසු කර ගැනීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න කියලා. ෙමොකද, තහනම් උත්ෙත්ජක කියන්ෙන් 
ඉතාමත් සුළු පිරිසක් ලබා ගන්නා ෙදයක්. නමුත් අපි දකින 
හැටියට පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේ කීඩාව වැඩිෙයන්ම විනාශ වුෙණ් 
දූෂණ, වංචා නිසායි. ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය මීට වඩා ෙයොමු 
ෙවනවා නම් මා හිතනවා ඉතාම ෙහොඳයි කියලා.  

මා දින කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා මාධ  හරහා දැක්කා,                      
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය රජෙය් ආයතනවලට ලබා දුන්න මුදලක් 
ඔබතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් කපා දමා තිෙබන බව. හිටපු 
කීඩකයකු හැටියට මට ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න බැහැ, අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමනි. නමුත් මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මට එෙහම 
කරන්න බැහැ.  ඒ නිසා ඒ මහජන මුදල් විනාශ කළ පුද්ගලයන් 
කවුද  කියන එක හඳුනාෙගන, එෙහම තත්ත්වයකට පත් වුෙණ් 
ඇයි කියන එක හඳුනා ෙගන, ඒ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් කරන්න නීති 
පද්ධතියක් දැන්වත් අරෙගන එන්න කියලා මහජන නිෙයෝජිතයකු 
හැටියට  මා ඔබතුමාෙගන්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශී ලංකා කිකට් ආයතනය ගැන හුඟ ෙදෙනක් කථා කරමින් 
කීඩාංගන හදපු එක නිවැරදි කරන්න හැදුවා. අද මට ඒ ගැන හිනා 
ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් රටට කිකට් 
කීඩාංගණ අවශ යි කියලා අපි කිව්වාට, ෙමතරම් මුදලක් වැය 
කරලා, ෙමතරම් කිකට් කීඩාංගණ අවශ ද  කියන එක මා ෙපන්වා 
දුන්නා. දැන් ෙම් කීඩාංගනවල තරග පවත්වන්ෙනත් නැහැ. 
ෙමොකක්ද වාසනාවකට රාජ  ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් මැදිහත් 
වීම නිසා, ෙම් කීඩාංගන  තිවිධ හමුදාවට භාර දීලා ඒවාෙය් නඩත ්තු 
කටයුතු කරන්ෙන් තිවිධ හමුදාෙවන්. ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් 
වුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම මූල මය කටයුතු ගැන ෙනොදැනුවත්ව එක 
එක ෙද්ශපාලනඥයන් සන්ෙතෝෂ කිරීම සඳහා කරන ලද කියාදාම 
සහ අනවශ  වියදම් නිසායි. මා දන්නවා, ඒ කීඩාංගන තුනට -අපි 
ෙම් ගැන කථා කර තිෙබනවා- ෙඩොලර් මිලියන 80ක් වැනි මුදලක් 
වියදම් කර තිෙබන බව. නමුත් මා හිතනවා ඒ කීඩාංගන තුන ඒ 
වාෙග් භාගයක මුදලින් අපට ෙලෙහසිෙයන් හදා ගන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා කියලා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කමිටු පත් කර 
ෙම්වා ෙහොයන බව මා දන්නවා. නමුත් එක තැනකදී  නවතිනවා.  

ඔබතුමා ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා තරග පාවා 
දීම්වලට දඬුවම් කරන පනතක් ෙගෙනන්න. ඒ ගැන අපි ඉතාම 
සන්ෙතොෂ ෙවනවා. නමුත් ෙමොන  පනතක් ෙගනාවාත් වැඩක් 
නැහැ, ඒ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් කරන තැනට ඔබතුමාට  යන්න බැරි 
නම්.  නීතිය කියන එක අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් ෙහොරකම්, දූෂණ නවත්වන්න කටයුතු කළ 
යුතුයි. ෙම් පුද්ගලයන්ට දඬුවම් කෙළේ නැත්නම් ඊළඟට එන 
පුද්ගලයන් කරන්ෙන්ත් ෙම් ෙහොරකම් දිගටම කර ෙගන යන 
එකයි.  

කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එ  ෙරහි සම්මුති 
පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වටිනා පනත් ෙකටුම්පතක්. කීඩාවල 
ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එ  ෙරහි සම්මුති පනතින් 
හදන්ෙන් කීඩකයන්ට බලපාන, කීඩාවට බලපාන දුරාචාරය 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති  කරන්නයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
දවස්වල ෙම් රෙට් ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා, කැසිෙනෝ 
පනතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්. අද සහ ෙහට 
තමයි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න දින නියම ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් 
අපට ආරංචි වුණා පක්ෂ නායක රැස්වීෙමන් පසු ඒක කල් දැම්මා 
කියලා. කැසිෙනෝ හරහා ෙම් රට සූදු තිප්ෙපොළක්, මත් දව  
ජාවාරම් ෙපොළක්, ඒ වාෙග්ම  නීතිගත කර රජෙය් අනුගහය ලබන 
ගණිකා වෘත්තීය පවත්වාෙගන යන ආයතන ඇති තැනක් බවට 
පත් ෙවනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු ෙකනකු හැටියට මා 
කියනවා, අද  ෙම් ආණ්ඩුවට කවුරු එකතු ෙවලා හිටියත් ෙම් 
ආණ්ඩුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවක් කියලා. මෙග් 
පියා කියා දුන් අන්දමට අපි අදටත් ගරු කරන එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා සූදු නවත්වන්න පනත් ෙගනාවා. එෙහම 
අණපනත් ෙගනල්ලා එතුමාෙග් කාලෙය්දී සූදු නවත්වන්න පුළුවන් 
වුණා. ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුව ෙමවැනි කැසිෙනෝ 
පනතක් අෙප් රටට ෙගෙනනවා නම්, එෙහම ෙගෙනන්ෙන් ඔට්ටු 
ඇල්ලීම  සහ සූදු බදු පනත හරහා. ඒෙකන් කරන්ෙන් ෙලොකු 
විනාශයක් කියලා මා හිතනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය දිනක පුවත් පතක මා දැක්කා, කවුන් කැසිෙනෝ අයිති 
ෙජ්ම්ස් පැකර් මහත්මයා  ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ තානාපති ෙලස පත් 
කර ති ෙබන්ෙන් ඕස්ෙට්ලියාෙව් දැනට සිටින කිකට් නායකයා බව.    

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට ආරංචි 
වුණා, ෙම් රෙට් කිකට්ෙලෝලීන් ආදරය කරපු දිවංගත ෙටෝනි ෙගග් 
මහත්මයාෙග් භාර්යාවත් ඒ තානාපති තනතුරට පත් කරලා 
තිෙබනවා කියලා. මයිකල් ක්ලාර්ක් තමයි ඕස්ෙට්ලියානු කිකට් 
කණ්ඩායෙම් නායකයා. ඒත් එතුමා කවදාවත් ඕස්ෙට්ලියාෙව් 
කැසිෙනෝ ජනපිය කරන්න වැඩ කරලා නැහැ. නමුත් ෙමවැනි 
පුද්ගලයන් අෙප් රටවලට එවන්ෙන් ෙමොකද කියන එක ගැන අපි 
ඉතාම ෙහොඳට කල්පනා කරලා බලන්න  ඕනෑ.  අෙප් රෙට් කිකට් 
ෙලෝලීන් කිකට් කීඩාවට හරි ආදෙරයි. මම හිතන හැටියට 
කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් නැ ෙඟන හඬ කිකට් කීඩකයන් හරහා 
නිහඬ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා පැකර් 
මහත්මයා හිතනවා ඇති. ඒ වාෙග්ම  අෙප් කීඩා ෙලෝලීන් ෙටෝනි 
ෙගග් මහත්මයාට ගරු කරන නිසා එතුමාෙග් මහත්මිය ආවාම 
සමහර විට අපි අඩියක් පස්සට ගනීවි කියලා ඔහු සිතනවා ඇති. 

මම ඉතාම ආදරය කරන, ගරු කරන කිකට් නායකෙයක් තමයි 
මයිකල් ක්ලාර්ක්. එතුමාෙග් කියා කලාපය දිහා බලලා මම ඉතාම  
සන්ෙතෝෂ වුණු ෙකෙනක්. ෙමොකද, එතුමා මුදලට කීඩා ෙනොකර 
තමන්ෙග් රට ෙවනුෙවන් හුඟක් කැප කිරීම් කරපු කීඩකෙයක්. 
නමුත් මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද,  අෙප් රෙට් ෙම් 
කැසිෙනෝ වසංගතය ෙබෝ කරන්න කැසිෙනෝ මුදලාලිලා ෙමවැනි 
කීඩකයන් පවා ෙයොදා ගන්නා නිසා. ඉතින් ෙම් ගැන අපි ඉතාම  
අවධානෙයන් සිටිය යුතුයි.  මලලෙසේකර ශබ්දෙකෝෂෙය් තිෙබනවා 
කැසිෙනෝ කීඩාව කියන්ෙන් "ඔට්ටු ෙපොළක්" කියලා. ඔට්ටු ෙපොළ 
කියන එකට තමයි කැසිෙනෝ කියන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ඕනෑම 
සූදුවක් කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක් තමයි කැසිෙනෝ එක. ෙම්කට 
කීඩකෙයෝත් සම්බන්ධ ෙවන ෙකොට ෙම් හරහා තරග පාවාදීම් 
ෙනොෙකෙරනවාය කියා අපට හිතන්න බැහැ. 

අ නිත් එක, මයිකල් ක්ලාර්ක් වැනි ඕස්ෙට්ලියානු කීඩකෙයෝ 
කැසිෙනෝ ව ාපාරය ෙමෙහේ ජනපිය කරලා -ඒ වසංගතය ෙමහාට 
ෙගනැල්ලා- ෙම් රටට අනවශ  ෙද්වල් අරෙගන එනවාද කියන 
එක පිළිබඳව අප සියලු ෙදනාම අවධානෙයන් සිටිය යුතුයි. 
ෙමොකද, ෙම් කැසිෙනෝ  -සූදු ෙපොළ- කියන එෙක්දී තරග පාවා දීම් 
නීතිගත විධියට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒක නිසා 
අපි ඒ ගැන ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම 
පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේ කීඩාවට සිද්ධ වුණු අසාධාරණ ගැන අපි 
ඇමතිතුමා දැනුවත් කළා. කීඩාව හරි මාර්ගෙය් යවන්න අපි 
එතුමාට හැම ෙවලාෙව්ම සහෙයෝගය ෙදනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
කාලය තිස්ෙසේම ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට පුහුණුකරුෙවකු 
නැතුව හැම තැනම දුව දුවා ෙසොයනවා. ෙමොකද, ෙහොඳ 
පුහුණුකරුෙවෝ එන්ෙන් නැහැ. කිකට් ආයතනෙය් හිටපු මහත්තුරු 
හරූන් ෙලෝගාට් මහත්මයා ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් ලක්ෂයක් ෙගවලා එතුමාෙගන් වාර්තාවක් ලබා ගත්තා.  ඒ 
වාර්තාෙව් තිබුණා ෙද්ශපාලන බලපෑම් තිෙබනවා කියලා; 
ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් තිෙබනවා කියලා. අනිත් එක, ඒ 
වාර්තාෙව් තිබුණු කිසිම කාරණාවක් අද වන ෙතක් කියාත්මක 
කරලා නැහැ. ඉතින් මම ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, කවුද ෙමවැනි 
පුද්ගලයන් ෙග්න්න තීරණ ගත්ෙත් කියලා. ඒ තීරණ ගත් අය ඒ 
සඳහා එවැනි මුදලක් ෙයෙදව්වා නම්, එවැනි මුදලක් අනවශ  
විධියට ෙයොදවපු පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ෙමොකක්ද අරෙගන තිෙබන 
පියවර කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාරණා නිසා අද අපට 
පුහුණුකරුෙවකු ලබා ගන්නත් බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. 

පහු ගිය කාලෙය් ෙජෆ් මාෂ් කියන ඕස්ෙට්ලියානු 
පුහුණුකරුෙවක් අපට සිටියා. එතුමා ඉතාම ෙකටි කාලයකදී වැරදි 
විධියකට ඉවත් කළා. සාමාන ෙයන් පුහුණුකරුෙවක් ඉවත් 
කරනවා නම් නම්  ඉවත් කරන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ 
කමෙව්දය ගැන හිතන්ෙන් නැතුව තමන්ට ඕනෑ පුද්ගලයන් 
එතැනට දමා ගන්න ඒ පුද්ගලයා ඉවත් කළා. ඔහු නඩු මඟට ගියා. 
ඒ නිසා ෙලෝකයට පසිද්ධ වුෙණ් අෙප් කිකට් ආයතනය වැරදි 
ෙද්වල් කරන ආයතනයක් හැටියටයි. ඒක නිසා පුහුණුකරුවන් 
ෙසොයා ගන්න එක අද අපට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. 

මම දැක්කා පුහුණුකරුෙවෝ 10 ෙදෙනකුෙග් පමණ නම් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. එතැන ෙලෝකෙය් ෙහොඳ පුහුණුකරුවන් 
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රටට trainer 
ෙකෙනක් හැටියට ආපු ෙකෙනකුත් පුහුණුකරුෙවකු හැටියට 
එන්න හදනවා. 

එවැනි අභාග යක් අෙප් රට ට ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
තත්ත්වය උදා වුෙණ් ඇයි කියන එක අපි කල්පනා කර බලන්න 
ඕනෑ. ඉස්සර අපි කීඩා කරන ෙකොට අපට මතකයි ෙම් රටට 
පුහුණුකරුවන් හැටියට සර් ගාෆීල්ඩ් ෙසෝබර්ස් මහත්මයා ආවා. ඒ 
වාෙග්ම විවියන් රිචර්ඩ්ස් මහත්මයා එන්න හිටියා. ඒ වාෙග් පැරණි 
දක්ෂ කීඩකෙයෝ පුහුණුකරුවන් හැටියට ෙම් රටට එන්න හිටියා. 
ෙමොකද, ඒ දවස්වල බලපෑම් ආෙව් නැහැ. අෙප් කීඩකෙයෝ දක්ෂයි 
කියලා දන්නවා. ගෙමන් එන කීඩකෙයෝ දක්ෂයි කියලා දන්නවා. 
ඒ  හරහා ඒෙගොල්ලන්ට ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් 
කියලා දන්නවා. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබන 
නිසා තමයි ෙම් පශ්නයට අපි මුහුණ ෙදන්ෙන්. මම කිකට් පැත්ත 
විතරක් දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ඊෙය් කීඩා අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී අපි  
කාරණා කිහිපයක් සාකච්ඡා කළා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමා 
ගරු අධ ාපන අමාත තුමා එක්කත් සාකච්ඡා කරලා කීඩාව 
කියන එක ෙවනම විෂයයක් හැටියට උගන්වන්න  කටයුතු 
කරන්න හදනවා. මම හිතනවා ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක ගැන 
පාසෙල් ඉඳලා දරුවන් දැනුවත් කිරීම කර ෙගන ගිෙයොත්, ඒ 
වාෙග්ම කීඩාෙව් අවශ තාව සහ යහගුණය ගැන දැනුවත් කෙළොත් 
ෙපොඩි කාලෙය් ඉඳලාම අපට ඒ දරුවන් හදා ගන්න  පුළුවන් 
කියලා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය්  අෙප් හුඟාක් කීඩකෙයෝ මුදලට 
කීඩා කරනවා අපි දැක්කා. තමන්ෙග් රටට කීඩා කරන්ෙන්ත් 
නැහැ. එවැනි අය බිහි ෙනොවන්නට කටයුතු කළ හැකි වන්ෙන් අපි 
පාසෙල් සිට  -ෙපොඩිම කාලෙය් සිට- අවුරුදු 12 පමණ කාලෙය් 
ඉඳලා කීඩකයන්ට ෙම් සිදු වන වැරදි ගැන දැනුවත් කෙළොත් 
තමයි. ෙම් තත්ත්වයට ෙනොයන්න ෙපොඩි කාලෙය් සිටම 
ඉගැන්වුෙවොත් තමයි ඉදිරිෙය්දී  ඒ දරුවන් ෙම් වසංගතවලින් ෙබ්රා 
ෙගන මුදලට කීඩා කිරීෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ෙමොකද අපි දන්නවා අද- 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරන්නම්. 

අපි දන්නවා, අද  කිකට් කීඩාව කිව්වාම ෙම් රෙට් ඉන්න හැම 
තාත්තා ෙකනකුටත්, අම්මා ෙකනකුටත් තමන්ෙග් පුතාලාට, 
දුවලාට කිකට්  කීඩාව කරවන්න අවශ  ෙවලා තිෙබන බව. 
දුවලාටත්, පුතාලාටත්  කිකට් කීඩාව කරන්න ඕනෑකමක් 
තිෙබනවා. එෙහම තිෙයන ෙකොට පුංචි කාලෙය් සිටම දරුවන් 
මානසිකව හරි තත්ත්වයකට පත් කරන්ෙන් නැතිව, අපි මුදල 
ඉදිරිෙයන් තියා ෙගන කීඩා කරන්න හැදුෙවොත් ඉදිරිෙය්දී අපට 

399 400 

[ගරු අර්ජුන රණතුංග  මහතා] 
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ෙලෝකයට යාම තියා ආසියාෙව් තරග ජයගහණය කරන්නවත් බැරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවයි.  

අවසාන වශෙයන් නැවත වරක් මම කීඩා අමාත තුමාටත්, 
කීඩා ෛවද  ඒකකෙය් මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමා 
ඇතුළු ෙම් කියා දාමය ෙවනුෙවන් සම්බන්ධ වුණ සියලුම මහත්ම 
මහත්මීන්ටත් මෙග් පණාමය පුද කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.12] 
 

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා (තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய - தபால் ேசைவகள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sanath Jayasuriya -Deputy Minister of Postal 
Services) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කීඩාවල ෙයදීෙම් දී 

උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත ගැනයි 
අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. හිටපු කීඩකෙයක් හැටියට මම  ෙමය 
දකින්ෙන්, ෙමය ෙම් කාලෙය්දී ලංකාවට කාෙලෝචිතම 
කටයුත්තක් හැටියටයි. ඒක අෙප් කීඩාවට අවශ ම ෙදයක් 
කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙමොකද, කීඩකයන් හැටියට අපි පසුගිය 
කාලෙය් දැක්කා  කීඩකයන් කීඩා තරගවලදී ෙම් තහනම් 
උත්ෙත්ජක ගැනීම්වලට සම්බන්ධ ෙවලා ගරු අමාත තුමා ඇතුළු 
කීඩා අමාත ාංශය ෙමොන තරම් අසරණ තත්ත්වයකට පත් වුණාද 
කියලා. ඒ නිසා ගරු කීඩා අමාත තුමා  දිගින් දිගටම සාකච්ඡා 
කරලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනමම ෛවද  ඒකකයක් ඇති 
කරලා, එතැනට මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමා පත් කරලා, 
අපි ෙම්ක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක කීඩා ඇමතිතුමාත්, 
කීඩා අමාත ාංශයත් මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමාත් එක්ක 
සාකච්ඡා කළා. මම හිතන විධියට  කීඩා අමාත තුමාෙග් ඒ දීර්ඝ 
කාලීන සාකච්ඡාෙව්  ෙහොඳ පතිඵලයක් තමයි අද මුළු ලංකාවම  
දකින්ෙන්.   

කීඩා අමාත ාංශය, කීඩා ෛවද  ඒකකය මඟින් අෙප් රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන්, කීඩාෙව් අනාගතය ෙවනුෙවන් ගත්ත ෙම් 
සෘජු තීරණය අප හැෙමෝටම ෙහොඳ මඟ ෙපන්වීමක් ෙවයි කියලා 
මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කීඩාෙව්දී ෙම් තහනම් 
උත්ෙත්ජක අරෙගන ෙමොන තරම් කීඩකයන් පමාණයක් 
අසරණභාවයට පත් වුණාද කියලා පසු ගිය කථාවලදී ඔවුන්ෙග් 
නම් එක්කම අප දැක්කා. එක එක කීඩාවලදී ෙනොෙයක් විධියට 
තමයි ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කරන්ෙන්. කිකට් කීඩාෙව්දී 
නම් හැම ෙවලාෙව්ම ෙම්වා පාවිච්චි කෙළේ තමන්ට තිෙබන injury 
එකක්, ෙලඩක් ඉක්මනින් සුව කරෙගන කඩිනමින්ම කීඩා 
කරන්න යෑෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. පසු ගිය කාලෙය් කිකට් 
කීඩාවට සම්බන්ධ වුණු ඒ කීඩකයන් තුළින් අප එය දැක්කා. මලල 
කීඩාෙව්දී නම් එක කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක 
පාවිච්චි කරලා තමන්ෙග් තරගාවලියට මාස කීපයකට ෙපර ඒවා 
නවත්වන පිළිෙවත් තිෙබනවා. ෙම්වා හරි යන අවස්ථාත් 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ඒවා වරදින අවසථ්ාත් තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් කීඩා අමාත ාංශය ෙම් හැම ෙදයක්ම දැනෙගන හිටියා.  
ෙම් පුහුණුකරුවන් තමන්ෙග් කීඩකයා -මලල කීඩාෙව් ෙහෝ 
ෙවනත් ඕනෑම කීඩාවක ෙයෙදන කීඩකයා- ඒ තැනට ෙග්න්න 
ෙගොඩක් ෙද්වල් එක එක විධියට පාවිච්චි කරනවා. එවැනි ෙද්වල් 
නිසා සම්මාන, පදක්කම් අරෙගනත් ඒ කීඩකයන්ට නැවත ඒවා 
ෙදන්න වුණු හැටි පසු ගිය කාලෙය් අප දැක්කා.  

කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති 
පනත් ෙකටුම්පත ගරු කීඩා ඇමතිතුමා විසින් අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා මුළු ෙලෝකයටම කියනවා අෙප්  
රෙට් ෙමෙහම ෙදයක් වුෙණොත් අප ෙමොන විධියටද දඬුවම් 
කරන්ෙන් කියලා. මා හිතන හැටියට ජාත න්තර වශෙයන් නම්  
පංශය, ඔස්ටියාව වැනි රටවල් තමයි ෙමවැනි ෙදයකට අවුරුදු 
දහයක වැනි දැඩි දඬුවමක් ෙදන්ෙන්. අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත වුණාට පස්ෙසේ ලංකාෙව් ඒ වරදට අවුරුදු ෙදකක සිර 
දඬුවමක් තමයි ලබා ෙදන්ෙන්.  ෙමවැනි දඬුවම් ලබා දීෙමන්, ෙම් 
ගැන කථා කිරීෙමන් කීඩක කීඩිකාවන් ෙම් ගැන දැන ගන්නවා. 
ෙම් සම්බන්ධව අප ඔවුන් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. පාසල් 
කීඩකයන්, ෙයොවුන් කීඩා උෙළලවලට සහභාගී වන කීඩකයන් 
වශෙයන් හැම ෙදෙනක්ම ෙම් සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම අවශ යි.  
අධ ාපන අමාත ාංශය හා  Ministry of Youth Affairs වැනි 
අමාත ාංශත් එකතු ෙවලා තමයි ෙම් ගමන යා යුත්ෙත්. නැත්නම් 
ඒ කීඩකයන් ෙම් දැන ගැනීමට තිෙබන අවස්ථාව අඩු ෙවන්න 
පුළුවන්. මා හිතන හැටියට දැනට කීඩා අමාත ාංශය අධ ාපන 
අමාත ාංශයත් සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජකවල 
තිෙබන බැරෑරුම්කම පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කරෙගන යනවා. ඒ 
හරහා අෙප් කීඩක කීඩිකාවන්ෙගන් උපරිම පෙයෝජන ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි.  

අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් අර්ජුන රණතුංග 
මන්තීතුමා දීර්ඝ කථාවක් කළා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, කුමන 
අවස්ථාවලදීද ෙමවැනි ෙද්වල් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
කීඩකයන් හැටියට අප හැම ෙදනාම  ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිතයට විරුද්ධයි.  අප දැනෙගන හිටියා,  කිකට් කීඩාෙව්දී අපට 
ෙමොන වාෙග් දඬුවම්ද ලැබුෙණ් කියලා. අපට ෙප්නවා, පසු ගිය 
කාල සීමාෙව් ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක පිළිබඳ පරීක්ෂණයට හැම 
කීඩකෙයක්ම ෙයොමු කර තිෙබන බව. මලල කීඩාවටත් දැන් ඒක 
ඇවිත් තිෙබනවා. කිකට්, දැල්පන්දු වැනි කීඩා ෙමන්ම අනික් හැම 
කීඩාවකම ෙයෙදන කීඩකයන් ෙවනුෙවන් ෙම් ෙදය කරන්න කීඩා 
ෛවද  ඒකකය ෙපළඹිලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබදව ජාත න්තර 
වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් WADA ආයතනයයි. එම 
ආයතනයත් එක්ක එකතු ෙවලා තමයි ලංකාෙව් ෙම් ෙදය 
කරන්ෙන්.  

ෙමහිදී කීඩා අමාත ාංශය, කීඩා ඇමතිතුමා, ෙලොකු වග කීමක් 
භාර ගත් බව කියන්නට ඕනෑ.   කීඩා ඇමතිතුමාෙග් ෙම්  කාර්යය 
අප අගයන්න ට ඕනෑ. රටක් හැටියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  
සම්මත කරෙගන ඉදිරියට යනෙකොට, තරග පාවා දීම තහනමට 
ලක් කිරීමට අදාළ වන පනත් ෙකටුම්පතත් කීඩා ඇමතිතුමා  ෙගන 
 එන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ තුළිනුත් අපට තිෙබන 
අවදානම් තත්ත්වයන් හුඟක් අඩු කර ගන්නට අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා. කීඩා ඇමතිතුමාට, කීඩා අමාත ාංශයට, ඒ වා ෙග්ම 
ෛවද  ඒකකෙය් ආචාර්ය අර්ජුන සිල්වා මැතිතුමා ට යළිත්  වරක් 
අෙප්   ස්තුතිය පකාශ කරන්නට  ඕනෑ.  ආචාර්ය අර්ජුන සිල්වා 
මැතිතුමා  කීඩා ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් සඳහා ගත් 
ෙවෙහස අතිවිශාලයි. අප  ඒක ෙකෙසේවත් අමතක කරන්නට  
නරකයි. එතුමා ෙකොතරම්  කාලයක්  ෙමතැන ඉන්නවා ද කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ. එතුමා තව කාලයක්  ෙමතැන හිටිෙයොත් ෙහොඳයි 
කියන එකයි  මෙග් මතය. ෙමොකද, ඒ ෛවද   ඒකකයත් එක්ක, ඒ 
කරන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ලංකාෙව්දී වුණත්, ජාත න්තරෙය්දී 
වුණත් අෙප් කීඩකයන් කිසි භයක් නැතිව  ඕනෑම තැනකට 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපට ලැෙබනවා. අපට ඒ 
ගැන කිසිම සැකයක් ඇති කර ගන්නට අවශ  නැහැ. ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත්  ඒ ගැන කථා 
කරලා සම්මත කිරීම තුළින් අෙප් කීඩකයන්ට ඒ නිසි තැන ලබා 
ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩා 
අමාත ාංශෙයන් ලංකාව පුරාම,  පළාත් නවයකට හරියන්න  කීඩා 
සංකීර්ණ ඇති කර තිෙබනවා. පළාත් නවෙය්  ඒ  කීඩා  සංකීර්ණත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්ක  කීඩාව තවත්  ඉස්සරහට යන ගමනක් ආරම්භ වනවා. ඒ 
නිසා  ෙහොඳ අනාගතයක්  කීඩාවට තිෙබනවාය කියන එක අප  
හැෙමෝම දන්නවා.  කීඩා ඇමතිතුමා දිස්තික්ක විසිපහටම  කීඩා 
සංකීර්ණ ඇති කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක්  ෙගන  යනවා. ෙම් හැම 
ෙදයම පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමනුත් සිදු කරන 
අතර,  කීඩා සංකීර්ණ තුන්සිය දහනවයක් ඇති කිරීෙම්  වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා. 2016 වර්ෂය ෙවනෙකොට  ෙම් සෑම 
ෙදයක්ම අවසාන කරන්න තමයි කීඩා අමාත ාංශය  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ලංකාව පුරාම විහිදී යන වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි ෙම් යන්ෙන්. මුළු ලංකාව පුරාම කීඩාව 
සංවර්ධනය ෙවනෙකොට තහනම් උත්ෙත්ජක  පිළිබඳවත් ලංකාව 
පුරාම  ඉන්න  ෛවද වරුන්,  ඉන්න පුහුණු කරුවන් දැනුවත් 
කිරීමක්කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේදී, ෙමොකක් ද ෙම්ෙක් 
තිෙයන්ෙන් කියන එක, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී ෙදන දඬුවම් 
ෙමොනවාද කියන එක  කීඩක කීඩිකාවන්ට අප  පැහැදිලි කර 
ෙදනවා. කීඩක කීඩිකාවන්ට පමණක්  ෙනොෙවයි ෙම් දඬුවම 
ෙදන්ෙන්. ෙම්වා භාවිත කරන්නට ෙදන පුද්ගලයාට ත් දඬුවම 
ෙදනවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අප ඉතිහාසෙය්දී දැක්ෙක්  කීඩාෙව්දී  
තහනම් උත්ෙත්ජක  පාවිච්චි කළ කීඩකයාට අවුරුද්දක් ෙදකක් 
කීඩාව තහනම් වීමයි. දැන් ලංකාෙව්  ෙගනැවිත් තිෙබන නීති-
රීතිත් එක්ක තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරන්න දුන් පුහුණුකරු 
ෙහෝ කවුරු ෙහෝ ෙව්වා, ෛවද වරයා ෙහෝ ෙව්වා, සිරගත ෙවන 
විධියට තමයි ෙම් නීති-රීති හදා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම්ක කාෙලෝචිත කියාවක්. ෙම්ක අෙප් රටට අවශ   වැඩ 
පිළිෙවළක්. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන්  ගරු ඇමතිතුමා, 
අමාත ාංශය  හුඟක් ෙවෙහසිලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත   සම්මත  
කිරීමට  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ෙමය ෙහොඳ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියන එක  අද පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව හැම 
ෙදනාම කථා කළා. ඒක තමයි අෙප් කීඩාෙව් ඉදිරි සැලැසම්. ෙමය  
කීඩාව  යන්න ඕනෑ දිගු ගමනක, කීඩා ඇමතිතුමාට කීඩාව 
ෙගනියන්න තිෙබන දිගු වැඩ පිළිෙවෙළේ අප දකින ෙහොඳ පැත්තක්.  

කිකට් කීඩාව ගැන කියනවා නම්,  ලංකාව පුරා  දිස්තික්ක 
වශෙයන්  හැම දිස්තික්කයකම කිකට් කීඩාව අද ව ාප්ත ෙවලා  
තිෙබනවා.  ෙබොෙහෝ ෙවලාවට  කිකට් ආයතනෙය්  කරපු නැති 
ෙද්වල් ගැන මාධ  තුළින්  කථා කරනවා මා දකිනවා. ඇත්තටම 
කිකට් ආයතනෙයන් ෙකෙරන ෙහොඳ ෙද්වල් ගැනත් අපි 
කියන්නට ඕනෑ. දැන් ලංකාව පුරාම කිකට් කීඩාව ව ාප්ත වන 
ෙවලාවක්. ගරු කීඩා ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා උතුෙරනුත්, 
නැ ෙඟනහිෙරනුත් කීඩකයන් ෙතෝරා ගැනීෙම් ෙලොකු වැඩ 
පිළිෙවළක්  අෙප් කිකට් ආයතනෙයන්  කියාත්මක කරෙගන 
යනවා. අවුරුදු 25කට, 30කට වැඩි කාලයක්  ඒ පෙද්ශවල පැවැති 
යුද්ධය නිසා  අපට කරන්නට බැරිෙවලා තිබුණු ෙදයක් අපට දැන් 
කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  පළමුවැනි වතාවට               
ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් කණ්ඩායමත් එක්ක උතුරු 
නැ ෙඟනහිර ඒකාබද්ධ කිකට් කණ්ඩායමක් කීඩා කළා.  කිකට් 
ආයතනය ගැන තිෙබන වැරැදි අවෙබෝධය  නිසා  සමහර මාධ ත්, 
ජනතාවත්  එය දකින්ෙන් වැරැදි විධියටයි.  මා ශී ලංකා කිකට් 
ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපති හැටියටත්,  කිකට් ආයතනයත් එක්ක 
සිටින ෙකෙනකු හැටියටත් එහි ෙහොඳ පැත්ත ගැනත් කථා කළ 
යුතුයි. ෙම් පුහුණුකරුවන් ෙමොන තරම් කැපකිරීමකින් ලංකාව 
පුරාම ගිහිල්ලා ෙම් කීඩකයන් ෙසොයා ගන්නවාද,  කිකට් කීඩාව 
ෙවනුෙවන් ඔවුන් ෙමොන තරම් කැපකිරීමක් කරනවාද කියලා මා 
දන්නවා.  ෙම් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ලංකාව ජාත න්තරෙය් 
ෙමොන තරම් ඉහළ  තැනකට ඇවිල්ලා තිෙබනවාද  කියන එක 
ගැන කිකට් කීඩාව ගැන කථා කරන අපි හැෙමෝම සාක්ෂි දරනවා 
ඇති කියලා මා හිතනවා.  

උතුරු  සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල කීඩාංගණ හැදීම ගැන තථා 
කරන විට, විෙශේෂෙයන්ම කිලිෙනොච්චි පෙද්ශෙය් කීඩා සංකීර්ණ 
ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කරෙගන යන බව කියන්න ඕනෑ. ෙම් නිසා අද උතු  ෙර් සිටින 
කීඩකයන්ට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
නැ ෙඟනහිර කීඩාංගණ හදා ෙගන යනෙකොට ඒ අයටත්  ෙම් 
අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයනුයි මා ඒ වචන කිහිපයක් කථා 
කෙළේ. අද දින විවාදයට ගැෙනන්ෙන් කීඩාවල ෙයදීෙම් දී 
උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳවයි. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්  මා ෙගොඩාක් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු කීඩා ඇමතිතුමාටත්, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාට, ඒ වාෙග්ම කීඩා ෛවද  ආයතනෙය් අධ ක්ෂ 
ජනරාල් අර්ජුන ද සිල්වා මහාචාර්යතුමා ඇතුළු සෑම ෙකෙනකුටම  
මා යළිත් වරක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම ගැන.  කීඩා අමාත ාංශය  ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනත්  මුළු ලංකාවටම කිව්වා, ෙමන්න ෙම්ක තමයි 
අෙප් කීඩකයන් සම්බන්ධෙයන් කරන්න ඕනෑ කියලා.  ඉදිරිෙය් දී 
තරග පාවා දීම තහනම් කිරීමට අදාළවත් පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගනල්ලා ගරු ඇමතිතුමා ඒ කටයුත්තක් ඉක්මනින්ම ඉටු 
කෙළොත් ෙහොඳයි කියන කාරණයත් සඳහන් කරමින්, කීඩා 
ඇමතිතුමාට සහ එම අමාත ාංශයට සුබ පතමින් මා නිහඬ වනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 3.27] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මටත් ෙමම විවාදයට 

සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන පථමෙයන් මා  
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  
ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම ගැන ගරු 
කීඩා ඇමතිතුමාටත්,  ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කළ නිලධාරි මහත්ම 
මහත්මීන් ඇතුළු සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙම් වාෙග් 
කාලීන පනත් ෙකටුම්පතක් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනල්ලා ඒ 
තුළින් කීඩාව කරන පුද්ගලයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ කීඩාවට 
සම්බන්ධ වන පුද්ගලයන්ටත් යම් නීති රාමුවක් සකස් කරලා 
වි ෙශේෂෙයන්ම ජාත න්තර සම්මුති බලාත්මක කිරීමට කටයුතු 
කිරීම පැසසුමට ලක් කළ යුතු කාරණයක්. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම 
දන්නවා, කීඩාව කියන්ෙන් කුඩා කාලෙය් ඉඳලා මහළු විය දක්වා 
අෙප් ජීවිතවලට සම්බන්ධ කර ගත යුතු ෙදයක්  බව.  ඒ කියාවලිය 
තුළින් නිෙරෝගීභාවය විතරක් ෙනොෙවයි,  පුද්ගලයන් තුළ විනයක් 
ඇති කිරීම ටත්, ජය පරාජය එක ෙසේ භාර ෙගන ෙම් සමාජයට 
ඵලදායක පුද්ගලයකු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ඒ උතුම් 
ගුණාංග අෙප් සමාජයට එක් කර ගන්නටත් හැකි වනවා.  

ලංකාෙව් ඉතිහාසය බලන ෙකොට අෙප් සංස්කෘතියටම 
ආෙව්ණික වූ කීඩා ෙම් රෙට් අතීතෙය් සිටම තිබුණු බව 
ෙපෙනනවා. මෑත කාලෙය්දීත් ලංකාව ජාත න්තර තලයට ෙගන 
යන්න පුළුවන් විෙශේෂෙයන්ම කිකට්, රගර්, ෆුට් ෙබෝල් වැනි කීඩා 
අෙප් ලංකාෙව් කීඩාවලට එකතු ෙවලා ඒ තුළින් ජාත න්තරය 
තුළ අෙප් කීර්ති නාමය රඳවන්නට කීඩාෙව් විශාල ඉදිරි පිම්මක්  
පැනීමට අපට හැකි වුණා.  

1996 දී කිකට් ෙලෝක කුසලානය ෙගන ඒම සඳහා විෙශේෂ 
පයත්නයක් දරලා, ඒ තුළින් අෙප් රටට විශාල කීර්තියක් 
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ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් කීඩා ෙව් විශාල පරිවර්තනයක් ඇති කරපු 
දක්ෂ කීඩකෙයෝ ෙදන්ෙනක් මට ඉස්ස ර ෙවලා කථා කළා.  අද 
අෙප් කීඩාවට අවශ  ෙමොනවාද, මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට 
කීඩා ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ගැටලු නිරාකරණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා එතුමන්ලා කරුණු පැහැදිලි කළා.  

අපි දන්නවා, නූතන සමාජෙය් -විෙශේෂෙයන්ම අද ලංකාවත් 
ඒකට අයත් ෙවලා - කීඩකයන් හා ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්, 
ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි සමහර කට්ටිය  මුදල් මුල් කර ෙගන 
ඉදිරියට යන ෙවලාවක ඒ සඳහා එක් එක් කම අනුගමනය 
කරනවා.  එහි එක් අංශයක් තමයි ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිතය. ඒවා භාවිත කිරීෙම්දී  දඬුවම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ 
වාෙග්ම ඒ දඬුවම් කිරීම සඳහා  ඒ පරීක්ෂණ පවත්වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද,  ඒ පරීක්ෂණ පවත්වන්ෙන් ෙමොන ආයතනද කියලා 
විස්තර වන ඉතාම වැදගත් විවාදයකට අපි අද සම්බන්ධ ෙවලා 
සිටිනවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා 
ෙමොන තරම් නීති-රීති අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කළත්, 
ඒ නීතිරීති කියාත්මක කිරීෙම්දී  සමහර ෙවලාවට එක් එක් 
පුද්ගලයන්ට එක එක විධියට ෙම් නීති-රීතිත් කියාත්මක කිරීෙම් 
පවණතාවක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම බලෙය් 
ඉන්න පුද්ගලයන්ට ඔවුන් කැමැති සහ ඔවුන් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවලා සිටින පුද්ගලයන්ට එක ආකාරයකට නීතිය කියාත්මක 
කිරීමටත්, ඔවුන් කැමැති නැති පුද්ගලයන්ට ෙවනත් ආකාරයකට 
නීතිය කියාත්මක කිරීමටත් පුරුදු ෙවලා තිෙබන අවධියක තමයි 
අද අපි ෙම් නීතිරීති ගැන විවාද කරන්ෙන්.  

අපි ඉතා වග කීෙමන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් නීති-රීති  අපි ෙමතැන සම්මත කරලා ඒවා  කියාත්මක 
කිරීෙම්දී සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑය කියන කාරණය ෙකෙරහි 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු කීඩා ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ෙමොකද, ඒ බලය තිෙබන පුද්ගලයන් කැමැති නැති 
යම්කිසි කීඩකෙයක් ඉන්නවා නම් ඒ කීඩකයාට යම් කිසි 
පීඩනයක් ෙදන්න ෙම් නීති-රීති ඉදිරිෙය්දී  භාවිත කරන්න පුළුවන්.  
ඒ වාෙග්ම  යම්කිසි කීඩකෙයක් වැරදිකරු වුෙණොත්,  ඒ කීඩකයා 
වෙට් ඉන්න බලගතු පුද්ගලෙයක් වැරදිකරු වුෙණොත් එය 
අධිකරණය දක්වා යන ගමෙන්දී ඒ සියලු ෙදනාටම එක හා 
සමානව ෙම් නීති රාමුව ඇතුෙළේ කටයුතු කරනවා කියලා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම  ඒ වගකීම දරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ නීති-රීති 
කියාත්මක කරන්නට බලය ෙදන පුද්ගලයන්ව ෙහොඳින්  ෙහොයලා 
බලලා ඒ තනතුරුවලට  පත් කරන්න ඕනෑ  කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරලා ෙදනවා.  

තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කර වරදකරු වුවෙහොත් අවුරුදු 
ෙදකකට ෙනොවැඩි කාල සීමාවක් සඳහා බන්ධනාගාර ගත 
කිරීෙමන් දඬුවම් කරනු ලැබිය යුතු අතර, රුපියල් ලක්ෂ පහකට 
ෙනොඅඩු සහ රුපියල් මිලියන එකකට ෙනොවැඩි දඩයකට ද  යටත් 
ෙවනවාය කියා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතහි සඳහන් වනවා. ඒ 
කීඩකයාට පමණක් ෙනොෙවයි ඒ කීඩකයන්ට ඒවා සපයන 
පුද්ගලයින්ට පවා දඬුවම් දීම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් 
කිරීම ඉතා ෙහොඳ ෙදයක් බව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි.  

අද ලංකාෙව් තහනම් උත්ෙත්ජක පමණක් ෙනොෙවයි විවිධ 
මාදිලිෙය් මත්දව  පවා පැතිෙරන්නට පටන් අරන් තිෙබනවා. ෙම් 
මත්දව  නවත්වන්නට ෙහොඳ නීති-රීති පද්ධතියක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සකස් කරලා තිෙබනවා. මත් දව  
ජාවාරම්කරුවන්ට දඬුවම් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම්වා ෙම් 
සමාජෙයන් තුරන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා අපි 
ෙහොඳින් දන්නවා වුණත්, අද ෙම් උවදුර ෙකොළඹ සිට ඈත පිටිසර 
ගම් දක්වා ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි 
අෙප් ලංකාෙව් ගරු අගමැතිතුමාත් පිළිගත්තා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම යම් මන්තීවරුන් මත්දව  ජාවාරමට 

සම්බන්ධයි කියලා. ඒ ෙද්ශපාලන හයිය තුළින්, ඒ ෙද්ශපාලන 
රැකවරණය තුළින් කියාත්මක වන ෙම් මත්දව  උවදුර ෙම් රටින් 
තුරන් කිරීමට බැරි ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපි සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්නට ඕනෑ.  

අපි මෑතකදී දැක්කා ෙපොඩි පමාණයක් ෙනොෙවයි, කන්ෙට්නර් 
ගණන් කුඩු කියන මත් දව  ලංකාෙව්දී හසු වුණා කියලා. ඒ කුඩු 
ෙගනාපු පුද්ගලයන්ට හරිහැටි දඬුවම් කිරීමට බැරිව, ෙම්වා 
ෙගනාෙව් කවුද කියලා හරිහැටි හඳුනා ගැනීමට බැරිව නීතිය 
අසරණ වුණා. ඒ එක්කම එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් පිටින් 
ෙගනැල්ලා ඒවා අහු ෙවලා කවුද ෙගනාෙව් කියලා ෙසොයා ගන්න 
බැරි වුණා වාෙග්ම ඒවාට දඬුවම් ෙදන්නත් බැරි වුණා. ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයක් ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජකවලටත් ෙවයිද කියලා අපිට 
සැකයක් තිෙබනවා. 

අපි කිකට් කීඩාව ගැන බලනවා නම්, එදා 2011 කිකට් ෙලෝක 
කුසලාන තරගාවලිය ෙවලාෙව් අෙප් උපුල් තරංග කීඩකයා 
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළා කියලා වරදකරු ෙවලා දඬුවමක් 
ලබා දීලා තිබුණා. නමුත් උපුල් තරංග කීඩකයාට ෙවදකම් කළ 
එලියන්ත වයිට් - මහතා කියලා කියන්න ෙව්වි. ෛවද වරයා 
කියලා කියන්න බැහැ- මහතා උපුල් තරංග කීඩකයාට ලබා දීපු 
ෙබෙහත්වල අඩංගු දව  නිසා එදා ඔහු වැරදිකරු බවට පත් වුණා. 
නමුත් එදා එලියන්ත වයිට් මැතිතුමාට කිසිම දඬුවමක් හම්බ වුෙණ් 
නැහැ. මම ITN එෙක් පවෘත්ති බැලුවා. ඒ පවෘත්ති අනුවත්  
කිව්ෙව් එලියන්ත වයිට් කියන්ෙන් අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ආයුර්ෙව්ද ෛවද  විෙශේෂඥයා කියලායි. එලියන්ත 
වයිට් මැතිතුමාෙගන් ෙබෙහත් ගැනීම සඳහා ලංකාෙව් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ජාත න්තර කීඩකයින් පවා ෙම් රටට එනවා. එෙහනම් 
එතුමා ඒ ෙදන ෙබෙහත්වල අඩංගු දව  ෙමොනවාද කියලා හරිහැටි 
දන්ෙන් නැතිව ඒ අය පතිකාර ලබා ෙගන ෙම් වාෙග් නීති-රීතිවලට 
හසු වුෙණොත් ඒ සියලු ෙදනාටම දඬුවම් විඳින්න සිදු ෙව්විද කියලා 
අපි විපක්ෂයක් හැටියට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පශ්න කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩකයින් ඒ 
කීඩාවල ෙයෙදන ෙකොට නීති-රීති පද්ධතියකට අනුව ඒ දැනුවත් 
කිරීම් හරිහැටි සිදු ෙවන්න ඕනෑ. මෑත කාලයකදී ගරු 
ඇමතිවරයකුෙග් පුෙතක් අඩි 35,000ක් උඩ ගුවන් යානාවක 
ෙදොරක් අරින්න ගිහිල්ලා වුණු සිද්ධිය අපි දැක්කා. ඒ නිසා ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් නැවත සිදු ෙනොවන්නට ඒ කීඩකයින් දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩසටහනක් පවත්වන ෙලසත්, ඒ නීතිය එක හා සමානව 
සියලු ෙදනාටම බලපැවැත්ෙවන පරිදි කියාත්මක කරන ෙලසත් 
ඉල්ලා සිටිමින්, සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.42] 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය!  
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ෙමම විවාදයට 

එක් ෙවන්න ලැබීම ගැන මා පථමෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කීඩාෙව් විශාල පරිවර්තනයක් වන යුගයක ෙලෝක 
කීඩාෙව්ත්, කලාපීය කීඩාෙව්ත්, ෙද්ශීය වශෙයන් ලංකාෙව්ත් 
අලුතින් කීඩා ආරම්භ වනවා; අලුතින් කීඩාවලට තරුණ 
තරුණියන් රාශියක් ඒක රාශි ෙවනවා. නමුත් ෙමහිදී ඒ අයට යම් 
කිසි පාලනයක්, විධිමත් කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑය කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා කීඩාවල 
ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට  එෙරහි සම්මුති පනත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකටුම්පත යටෙත් අද ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
කරුණු පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? කීඩාෙවන් අරමුණු කරන මූලික ෙද් තමයි සහජ 
හැකියාව ඇති,  උප්පත්තිෙයන්ම යම් කිසි විෙශේෂ හැකියාවක් ඇති, 
කීඩාෙව් නියැෙළන ඒ කීඩක කීඩිකාවන්ට තමන්ෙග් දක්ෂතාවන් 
පදනම් කරෙගනම  ඒ කීඩාෙව් ඉහළට යන්න පුළුවන් අවස්ථාව 
සථ්ාපිත කිරීම. ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල අපි දැක තිෙබනවා, 
ඇතැම් අය කීඩාවට පැමිණ ෙනොෙයකුත් තහනම් උත්ෙත්ජක 
පාවිච්චි කරමින්, ෙනොෙයකුත් විකල්ප කම භාවිත කරමින් එහි 
පැවැත්ම සඳහා, රැඳී සිටීම සඳහා කටයුතු කරන ආකාරය.  World 
Anti-Doping Agency - WADA- එක ෙම් සම්මුතිය ඉදිරිපත් 
කළාට පස්ෙසේ හැම වසරකදීම ඒ අය තහනම් උත්ෙත්ජක යනු 
ෙමොනවාද, තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරන වැරදි කම 
ෙමොනවාද, තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කිරීෙම්දී කුමන කීඩාවන්ට 
එය බලපානවා ද කියලා ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා.  ෙමතැනදී මා 
හිතනවා, ෙම් ගැන අපි අද උෙද් ඉඳන් තර්ක විතර්ක කළ නිසා 
අෙප් අවධානය ෙයොමු විය යුතු වැදගත් කරුණක් තිෙබනවා කියා. 
එනම්, අෙප් රෙට් කරන කීඩාවලින් තහනම් උත්ෙත්ජකවලින් 
බලපෑම් ඇති වන කීඩාවන් ෙමොනවාද කියා අප හඳුනා ගත යුතුයි.  
ජාත න්තර සම්මුතිය අනුව තහනම් කරන කීඩාවන් රාශියක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ  කීඩා තහනමට ලක් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක අප බලන්න ඕනෑ.   උදාහරණයක් හැටියට  
සමහර අය ෙනොෙයකුත් ෙද්වල්  පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්ෙන් 
මත්දව  ෙවන්න පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් මද සාර ෙවන්න 
පුළුවන්.  සමහර කීඩා ආරම්භ කරන්න ෙහෝ, කීඩාව කරෙගන යන 
අතරතුර   මද සාර පාවිච්චි කිරීම ෙලොකු වරදක් හැටියට දකින්ෙන් 
නැහැ. තවත් සමහර කීඩාවලට මත්දව  බලපාන හැටි හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා.  ෙම් විධියට  මත්දව  සහ මද සාර යම් යම් කීඩාවන්ට 
බලපාන හැටිත්  තහනම් උත්ෙත්ජක බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එකත් පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා.  ලංකාෙව් අපි වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ වන්ෙන්  අද දින කීඩා 
අමාත ාංශෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් කරුණුවලට අමතරව 
ඉදිරිෙය්දී ෙමය පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
පිළිබඳවයි.   

ඒක අතිශය වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, වර්තමාන කීඩා 
ඇමතිතුමා ෙමය ඉදිරිපත් කළත් ඉදිරිෙය්දී පත් ෙවන ඕනෑම කීඩා 
ඇමතිවරෙයක් එෙහම නැත්නම් පත් කරන කමිටුව යන ඒ සියලු 
ෙදනාට අසීමිත බලයක්  ලැෙබනවා, ඒ කීඩකයාෙග් අනාගතය 
ගැන තීන්දුවක් ගැනීමට. ඒ කීඩකයාෙග් අනාගතය ගැන තීන්දුවක් 
අරෙගන ඔහු තහනම් උත්ෙත්ජකයක් පාවිච්චි කළා නම්,  එය  
ෙකොච්චර  කාලයකට  බලපානවාද, ඒ කාරණය විගහ කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා World Anti-doping Agency - WADA- එක 
සඳහන් කර තිෙබනවා.  ඒක අවුරුදු ගණනාවකට අවශ   නීතියක් 
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අලුත් ෙබෙහත් හඳුන්වා ෙදනවා; අලුත්  
කමෙව්දයන් හඳුන්වා ෙදනවා; කීඩාවත් අලුත් ෙවනවා; ඒ හා 
සමානවම අෙප් නීතියත් ෙවනස් ෙවමින් පවතිනවා. ෙමම 
ෙරගුලාසිය -ෙම් නීතිය- ෙගනාවායින් පසුව අපට බලපාන ෙදය 
තමයි, ෙම් කණ්ඩායමට එෙහම නැත්නම් ඇමතිතුමාට බලතල දී 
තිෙබන කමිටුව පත්  කළායින් පසුව  කීඩකයා සහ  කීඩකයා 
සමඟ නියැෙලන අනික් නිලධාරින්  ෙකොෙහොමද ෙම්කට හසු කර 
ගන්ෙන් කියන එක. ඔවුන් යම් කිසි වරදක්  කර තිෙබ් නම් ඒ  වරද 
ෙමොකක්ද, ඒ වරද නිසා ඒ  කීඩාවට සහ කීඩකයාට ඇති වී තිෙබන 
අනික් බලපෑම ෙමොකක්ද කියා ජාත න්තරෙය් විගහ කර 
තිෙබනවා. නමුත් අද  ෙම් ඉදිරිපත් කරන සම්මුතිය  නිසා ඊට වඩා 
වැඩි අවධානයක් ෙයොදා විෙශේෂ කරුණක් හැටියට සලකා  
ඉදිරිෙය්දී ෙම් ගැන  තමන්ෙග් සම්පූර්ණ  අවධානය ෙයොමු කරන්න 
අමාත ාංශයට සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ෙකදි පැහැදිලිවම කීඩකෙයක් 
වරදක් කරලා අහු වුණා නම් ඒ කීඩකයාට කවුරුන් ෙහෝ තහනම් 
උත්ෙත්ජක ලබා දුන්නා නම් ඒ ෛවද වරයා ෙහෝ නිලධාරියා 

ෙහෝ පුහුණුකරුවා  යන සියලු ෙදනාම  ෙම් වරදට අහු ෙවනවා. 
ඒක ෙහොඳයි.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝක පූජිත කීඩකයන් 
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. ඒ අය  කිව්වා, ඉතිහාසෙය් ඒ අයට 
ෙබෙහත් පිළිබඳ අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ කියා. 
ෛවද වරයකු ළඟට ගියාම ෙදන ෙබෙහතක් ෙබොනවා මිසක්  ඒ  
ෙබෙහෙත් බලපෑම ගැන අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ කිව්වා. 
හැබැයි ඒ කාලෙය් ඒ අයට  ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා. 
නමුත් වර්තමානෙය්දී ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා. World Anti-
Doping Code එකක් තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකෙය්ම කීඩාව සඳහා 
බලපාන විධියට, තමන්ට  විෙශේෂ වූ  ෙබෙහත්  අරෙගන තමන්ෙග් 
හැකියාව  වැඩිදියුණු කර ගන්නා කමෙව්දය පිළිබඳව එහි සඳහන් 
ෙවනවා. ෙමතැනදී වැඩිපුරම දැන ගන්න ඕනෑ prohibited 
substances ෙමොනවාද කියන එකයි. තවම අෙප් රට ඒ ගැන 
දක්වන සැලකිල්ල මදියි. ඒෙක් තිෙබනවා, approved substances  
ෙමොනවාද  කියලා. ඒ වාෙග්ම World Anti-Doping Code එෙක්  
"Prohibited Substances" යටෙත් තිෙබනවා "Anabolic Agents" 
ගැනත්. ඒෙක්  ෙගොඩාක්ම තිෙබන්ෙන්  anabolic විධියට  පාවිච්චි 
කරන ෙබෙහත්  ගැනයි. ඒ වාෙග්ම "Peptide Hormones, 
Growth Factors and Related  Substances" ගැනත් තිෙබනවා. 
ඒ කියන්ෙන්, මහන්සි වැඩිකමට, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙහේතු 
මත මට ෙම් ෙබෙහත ෙදනවාය; විටමින් එකක් හැටියට ෙදනවාය 
කියා කීඩකයන්ට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් ගැන දැන් World 
Health Organization - WHO - එෙක්දි  විශාල වශෙයන් 
සාකච්ඡා කරලා ෙබෙහත් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
"Beta-2 Agonists" කියා තිෙබනවා. "Hormone and Metabolic 
Modulators" කියා තිෙබනවා. ඒෙකදි  කීඩාවටම ෙනොෙවයි 
සාමාන  ජනතාව අතරින් අනිකුත් ආබාධවලට ෙදන ෙබෙහත්, 
ෙලඩ විගහ  කරලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම "Diuretics and Other 
Masking Agents" කියා තිෙබනවා.  ෙම්  විධියට ෙබෙහත් ගැන 
ෙවනම කථා කර  තිෙබනවා. ෙම් ෙබෙහත් පාවිච්චි  කරන කමය 
තුළින් තමන්ෙග් කීඩා කටයුතුවලට වාසි ලබා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකත් "Manipulation of Blood and Blood 
Components"  යටෙත් ෙවනම විගහ  කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
test එෙකන් ෙබ්ෙරන්න  කමයක් තිෙබනවා.  එතෙකොට test  
කළාට අහු ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ ගැනත් විගහ කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තවත් සමහර උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කළාම, ෙවනත් 
ෙබෙහත් වර්ග බිව්වාම වාර්තා ෙනොමඟ යනවා. ඒ යනාදී වශෙයන් 
doping test එෙක්දි කීඩකයා තහනම් උත්ෙත්ජක ලබා ගත්තාද 
කියන එක ෙසොයා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ඉතිහාසය  පුරා  
ෙනොෙයකුත්  පශ්න මතු ෙවලා  තිෙබනවා.   

හිඩැසක් ඉතිරි කරන්ෙන් නැතිව ෙම් කර්තව  සම්පූර්ණ 
කිරීෙම්දී අමාත ාංශයටත්, ඇමතිතුමාටත් විශාල වග කීමක් 
තිෙබනවා. යම් කිසි කීඩකෙයකු ෙහෝ කීඩාවට සම්බන්ධ කිහිප 
ෙදෙනකු තහනමකට ලක් කෙළොත්, ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳව 
අභියාචනයක් කරන්න සිද්ධ වනවා. ෙම් පනත තුළින් එම 
අභියාචනය කිරීෙම් කමෙව්දයක් නියම කරනවා. ඒ මූලික 
පරීක්ෂණය කළ ෛවද වරයා ෙහෝ ඒ මූලික පරීක්ෂණයට 
මැදිහත් වුණු කණ්ඩායමට ඒ අභියාචනය කරන කාලෙය්දී ඊට 
සම්බන්ධ වීෙම් හැකියාවක් ලබා දීම නීතිමය වශෙයන් කරන්න 
අමාරුයි කියලා අපි දන්නවා.  ෙකෙනකුට දුන් තහනම  අනුව,  
ඔවුන්ෙග් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට කාලයක්, අවස්ථාවක් සහ 
කමෙව්දයක් ලැෙබන්න ඕනෑ. ඉදිරිෙය්දී ඒ කමෙව්දයත් නිවැරදිව 
සහ පැහැදිලිව අපට සකස් කරන්න සිද්ධ ෙවයි කියලා මම 
හිතනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම්ක ඉතා ෙහොඳ ආරම්භයක්.  ෙම් 
ආරම්භෙය් සිට ඉන් ඉදිරියට යන්න අවශ  කරුණු ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලායි මම කියන්ෙන්.  

සමහර අය අඩුෙවන් ෙහෝ වැඩිෙයන් මද සාර පාවිච්චි 
කරනවා වන්න පුළුවන්. සමහර විට දවස් ෙදකකට කලින්, 
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තුනකට කලින් මද සාර ගත් ෙකෙනක් ෙවන්න පුළුවන්, ඒ 
මද සාර පතිශතය - alcohol - අනුව එය බලපාන ආකාරය ෙවනස් 
වන්න පුළුවන්. ඒවා ඍජුව බලපාන කීඩා හයක් නම් කරලා 
තිෙබනවා. Aerobatics, archery, automobile, karate, 
motorcycling ඒ වාෙග්ම power bench වැනි කීඩා එවැනි කීඩා 
වශෙයන් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  කිකට් වාෙග් කීඩාවක් 
ගත්ෙතොත් එහිදී හුඟක් ෙව්ගෙයන් කීඩා කරන්ෙන් නැහැ. කිකට් 
කියන්ෙන් පැය හයක පමණ කීඩාවක්. නමුත් සමහර කීඩාවලදී 
විනාඩි 20ක්, 30ක් වාෙග් කාලයකින් සම්පූර්ණෙයන්ම තමන්ෙග් 
endurance  එක, සියලු ශක්තිය - energy -  ෙයොදා ෙගන තමයි 
කීඩා කරන්ෙන්. එවැනි කීඩාවල ෙයෙදන කණ්ඩායම ෙහෝ 
කීඩකයා  කුඩා ෙව්ලාවක් තුළ විශාල මහන්සියක් දරන්න ඕනෑ. 
මීටර් 100 ධාවනය කරන එක තත්පර ගණන්වලින් තමයි  
මනින්ෙන්. කීඩාෙවන් කීඩාවට  ඒ තත්ත්වය ෙවනස් වනවා. තමන් 
සහභාගි වන කීඩාව test match එකක්ද, 50 overs ද, 20 overs ද, 
මීටර් 50ද, මීටර් 100ද යනාදී වශෙයන් එය ෙවනස් වනවා. ඒ නිසා 
ෙමහිදී තාක්ෂණය පැත්ෙතන් විශාල මහන්සියක් දරලා ඒ පිළිබඳව 
ෙහොඳ කතිකාවක් ඇති කර ගන්න සිද්ධ වනවා.  

ෙම්  කමෙව්දය පාසල් මට්ටෙම් සිට කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
අවුරුදු 10, 12 වයෙසේ දරුවන්ට පාසෙල්දී ෙසෞඛ  අධ ාපනය 
තුළින් ෙම් පිළිබඳවත් දැනුවත් කරනවා ෙමන්ම, ෙසෞඛ  
අමාත ාංශෙයන් ෙම් සම්බන්ධ වාර්තාවක් අරෙගන එය පාසල් 
මට්ටමින් දරුවන්ට ෙබදා දිය යුතුයි. කීඩා ඇමතිතුමා දන්නවා, 
අෙප් පාසල් විෂය ධාරාෙව් ෙසෞඛ  විෂය, කාය වර්ධන සහ විද ාව 
විෂය තිෙබන බව.  ෙම්වා ගැන එක වරක් කියා දුන්නාට ඒ 
දරුවන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ දරුවා ෙමෝරන ෙකොට ඒ වයසත් 
එක්ක ෙම් කමෙව්දය කමකමෙයන් සාමාන  ෙපළ දරුවා දක්වා 
ෙගනාෙවොත් පාසල් කාලය පුරාම දරුවන්ට ඒ දැනුම ලැෙබනවා. 
ෙම් වාෙග් ෙදයක් බිව්ෙවොත් අද ෙමම කීඩකයාට ෙව්ගය ෙපොඩ්ඩක් 
වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කියන කතිකාව තුළින්  එක එක අත් 
දැකීම්; අත් හදා බැලීම් දරුවන් පාසෙල්දී  කරන්න පුළුවන්. ෙම්වා 
තහනම් උත්ෙත්ජක කියලා පාසල් කාලය තුළදීම දරුවන් දැනුවත් 
කිරීම තුළින් අපට ෙම්  කාර්යය සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන්. එෙසේ 
ෙනොකෙළොත් ජවන හා පිටිය තරගවලදී, මීටර් 50, මීටර් 100 දුවන 
ෙකොට,  යගුලිය වීසි කරන ෙකොට, කිකට් කීඩාෙව් bat කරන්න 
ඉස්ෙසල්ලා පැයකට කලින් ෙම් උත්ෙත්ජක ගත්ෙතොත් වැඩිපුර 
වාසියක් තමන්ෙග් ශරීරයට ගන්න පුළුවන්, ෙම්ක බිව්ෙවොත් 
ෙහොඳයි යනාදී වශෙයන් කතිකාවක් ඇති වන්න පුළුවන්. ෙම්  
ෙතොරතුරු හංගන්න එපා, විවෘත කරන්න. ෙම්වා හැෙමෝම දැන 
ගන්න ඕනෑ. ගුරුවරුන් දැන ගන්න ඕනෑ, පාසල් දරුවන් දැන 
ගන්න ඕනෑ. උසස් තලෙය් පාසලක දරුවන් 20ක්, 30ක් කීඩා 
කරනවා වන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ පාසෙල් දරුවන් 1,000ක් පමණ 
ඉන්නවා වන්න පුළුවන්. ඒ දරුවන් 1,000ටම වයස අවුරුදු පෙහේ 
සිටම ඒ දැනුම ලබා දුන්නාම ෙම්වා තමන්ෙග් ශරීරයට ලබා 
ගත්ෙතොත් ෙමොකද වන්ෙන් කියලා ඔවුන්ට අවෙබෝධයක් 
ලැ ෙබනවා.  

අෙනක්  කාරණය තමයි හුඟක් මහන්සි ෙවලා ෙහොඳ වැඩ 
පිළිෙවළක් එක්ක, එෙහම නැත්නම් කමවත් පුහුණු කටයුත්තක් 
එක්ක තමන්ෙග් හැකියාව වැඩිදියුණු කර ෙගන, තමන්ෙග් 
දක්ෂතාව වැඩිදියුණු කර ගන්නා වූ අවංක කීඩකයාට, දක්ෂ 
කීඩකයාට වන සාධාරණය ෙමොකක්ද කියන එක. ඒ නිසා අවංකව, 
මහන්සි ෙවලා, සහජ හැකියාෙවන් එන දරුවා අභිභවා යෑමට 
ෙමවැනි උපකමශීලී කමයක්  ඇති වන එක  නැවැත්වීම කළ 
යුතුයි. 

පාසල් මට්ටමින් දරුවන් දැනුවත් කිරීම තුළින්, දරුවන්ට ඒ 
අවෙබෝධය ලබා දීම තුළින් අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා ඒ දැනුම 
සමාජය අතරට ෙගන යන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මම හිතනවා 
ඔබතුමාට ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය්, පාසල් පද්ධතිය අයත් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය්, ඒ වාෙග්ම කීඩාවට සම්බන්ධ ආයතනවල සහාය 
ලැබිය යුතුයි කියා. සමහර දරුෙවෝ පාසෙලන් පස්ෙසේ කලාප 
මට්ටමින්, දිස්තික් මට්ටමින්, එෙහම නැත්නම් පළාත් මට්ටමින් 

කීඩා කරනවා. ඒ අය තහනම් උත්ෙත්ජක දව වලට ෙගොදුරු 
වන්ෙන්, ඒවාට ඇබ්බැහි වන්ෙන්, ඒවාට ෙයොමු වන්ෙන් 
ෙනොදැනුවත්කමින් ෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ එයට ෙයොමු 
වන්ෙන් තමන්ට වැඩිපුර ලැෙබන අවසථ්ා සහ වාසිය නිසා ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙලෝකෙය් අපට ශක්තිය තිෙබන, අපට හැකියාව තිෙබන 
කීඩා ගත්තාම  දැනට ෙලොකු පශ්නයක් අපට ඇති ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත ෙහොඳ ෙදයක් ෙම් සම්මුතිය මඟින් 
ෙකෙරන්ෙන්. ගරු කීඩා ඇමතිතුමා දරන ෙම් මහන්සිය 
සම්බන්ධෙයන් අප ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් එක ෙදයක් 
කියලා මම නිහඬ ෙවනවා. ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් යම් කීඩකයකු ඉලක්ක කරෙගන, තමාට අකමැති 
කීඩකයකු කීඩාෙවන් ෙනරපන ෙච්තනාෙවන් ෙම් අවස්ථාව 
පෙයෝජනයට ගන්න කිසි ෙකනකුට ඉඩ ෙනොදී කටයුතු කරන්න 
අමාත ාංශයට සහ ගරු ඇමතිතුමාට වග කීමක් තිෙබන බව 
කියමින් ෙම් අවස්ථාව දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake. You 

have five minutes.  Before he starts his speech, will an 
Hon. Member propose the Hon. Hunais Farook  to take 
the Chair?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා   
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
I propose that the Hon. Hunais Farook do now take 

the Chair.  
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. HUNAIS FAROOK  took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.57] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය් අෙප් රෙට් කීඩා 

ක්ෙෂේතෙය්ත්, ෙලෝකෙය් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළත් මතු වී තිෙබන 
තත්ත්වය  හා සංසන්දනය කර බලන ෙකොට ඒවාට අවශ  වන 
නීති ෙරගුලාසි සකස් කිරීමක් තමයි "කීඩාවල ෙයදීෙම් දී 
උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත" 
සම්මත කිරීම මඟින් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ සඳහා 
පයත්න දැරීම පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන පරිදි ෙම් පත් කරන 
මණ්ඩලයට නිල බලෙයන් පත් ෙවනවා හතර ෙදෙනක්. එක් 
ෙකෙනක්, ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්වරයාෙග් නිලයට වඩා අඩු 
ෙනොවන ධුරයක් දරන නිලධාරිෙයක්. එක්ෙකෝ ෙජ ෂ්ඨ සහකාර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙල්කම්වරයා; එෙහම නැත්නම් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්. අෙනක් 
තුන්ෙදනා වන්ෙන්, කීඩා සංවර්ධන අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා, කීඩා 
ෛවද  ආයතනෙය් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ ජාතික කීඩා 
විද ායතනෙය් අධ ක්ෂවරයා. ඒ අනුව කීඩා අමාත ාංශෙය් ඉතා 
වැදගත් තනතුරු ගණනාවක් එම මණ්ඩලය නිෙයෝජනය ෙවනවා. 
හැබැයි ඒ හතර ෙදනා පත් ෙවන ෙකොට, ඔබතුමා විසින් හය 
ෙදෙනක් පත් කරනු ලබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. එතැන තමයි 
ගැටලුව. ඔබතුමා විසින්ම තමයි සභාපතිවරයා පත් කරනු 
ලබන්ෙන්ත්. ඒ නිසා ෙම් මණ්ඩලය සැලකිය යුතු පමාණයකට 
ඔබතුමාෙග් ආධිපත යට යටත් කරන ලද මණ්ඩලයක් බවට පත් 
වීම තමයි  ෙම් පත් කිරීම අනුව සිද්ධ වන්ෙන්. නිල බලෙයන් පත් 
වන්ෙන් හතර ෙදනායි. ඔබතුමා පත් කරනවා හය ෙදෙනක්. ඒ හය 
ෙදනාෙගන් ෙකෙනකු තමයි සභාපති ධුරයට පත් වන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔක්ෙකෝම හය ෙදනාද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔක්ෙකෝම හය ෙදනායි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා පත් කරන්ෙන් ෙදෙදනකුද? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑ නම් මට තිබුණා අමාත වරයා විසින් 

පත් කරනු ලබන නිෙයෝජිතයන් සම්බන්ධෙයන් කිසිම 
ෙකොන්ෙද්සියක් ෙනොදා, අමාත වරයාට  ඕනෑ හය ෙදෙනකු පත් 
කරනවා කියලා සඳහන් කරන්න. නමුත් ගරු මන්තීතුමා, මා ෙමහි 
සඳහන් කර තිෙබනවා, නීතිය, කීඩා විද ාව, කීඩා ෛවද   ක්ෙෂේත 
ගැන දන්නා අය පමණයි පත් කරන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා රාමුවක් හදලා තිෙබනවා. ෙම් ෙම් සීමා මායිම්වල 

තමයි පත් කරන්ෙන් කියලා සඳහන් කර තිෙබනවා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මන්තීවරයකුට එයට පත් ෙවන්න බැහැ කියන 

ෙකොන්ෙද්සියත් මම ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක වැදගත් ෙන්. එය අතිශය වැදගත්. නැත්නම් ෙම් ඉන්නා 

හැටියට ඒවාෙය් ෙහෝ තනතුරු ෙදයි, නිෙයෝජ  ඇමතිකම් ෙදන්න 
බැරි වන අයට. මා කියන්ෙන් ඒ ෙකොන්ෙද්සිය ෙහොඳ එකක් 
කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ මණ්ඩලෙය් ඉන්ෙන් ඔක්ෙකෝම හය 
ෙදනාද? එෙහම නැත්නම් දහ ෙදෙනක්ද?  

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙන් කියන්ෙන්. නිල බලෙයන් පත් වන්ෙන් හතර 

ෙදනායි. ඔබතුමා විසින් පත් කරනු ලබනවා හය ෙදෙනක්. ඒ හය 
ෙදනාෙගන් එක් අෙයක් සභාපතිවරයා. ඔබතුමා විසින්ම පත් 
කරනු ලබන ෙකනකු තමයි සභාපති ධුරයට පත් වන්ෙන්. කීඩා 
අමාත ාංශෙය් වැදගත්ම තනතුරු හතරක් තමයි නිල බලෙයන් ඒ 
මණ්ඩලය නිෙයෝජනය වන්ෙන්. ඒ හතර ෙදනා යටපත් කරෙගන 
තමයි ඔබතුමා පත් කරන ෙකනා සභාපතිවරයා බවට පත් 
වන්ෙන්. ඒකයි තිෙබන ගැටලුව. ඒ නිසා ෙමහි සංයුතියයි, ෙමහි 
ස්වභාවයයි ගත්තාම සැලකිය යුතු පමාණයකින් ඍජුව 
අමාත වරයාට යටපත් කරන ලද මණ්ඩලයක් බවට ෙමය පත් 
ෙවනවා. එය එතරම් සුබදායක නැහැ කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 
නිලධාරින්ට සභාපති ධුරය දරන්න බැහැ. නමුත් අඩුම තරමින්, ඒ 
පත්වන මණ්ඩලය විසින්  සභාපති ධුරයට  ෙකනකු ෙතෝරාගන්න 
අවස්ථාවක් ලබා  දීම සුදුසුයි.   

ඊට පස්ෙසේ අඩුම තරෙම් සංයුතිය සියයට පනහ පනහ ෙලස 
සමබර කර ගැනීම කළ යුතුයි. නිල බලෙයන් හතර ෙදනයි, 
ඔබතුමාෙග් හතර ෙදනයි. එතෙකොට අට ෙදනයි. ඔබතුමා හය 
ෙදෙනක් දැම්මාම ඒ අයෙග් අෙත් තමයි ෙම් මුළු බලයම 
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ ගැන දන්නවා ෙන්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 17(6) වන උප වගන්තිෙයහි ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා: 

"යම් පත් කළ සාමාජිකයකු ෙරෝගාතුර වීම, අබලතාවයකට පත් වීම ෙහෝ 
ශී ලංකාෙවන් බැහැරව සිටීෙම් ෙහේතුව නිසා මාස තුනකට ෙනොඅඩු කාල 
සීමාවක් සඳහා තාවකාලිකව ඔහුෙග් කාර්ය ඉටු කිරීමට ෙනොහැකි වන 
අවස්ථාවක 14 වන වගන්තිෙය් විධිවිධාන සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔහු 
ෙවනුවට කියා කිරීමට ෙවනත් තැනැත්තකු පත් කරනු ලැබිය හැකි ය."   

ඒ කියන්ෙන් මාස තුනකට වැඩි කාලයක් ඔහුට  ෙම් 
මණ්ඩලයට සහභාගි ෙවන්න බැරි නම් ඔබතුමාට බලයක් 
තිෙබනවා ෙවන ෙකෙනකු පත් කරන්න. එතෙකොට මුලින් සිටි 
ෙකනාත් ඒ කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක් හැටියටයි සිටින්ෙන්. ඔහු ඒ 
කාලය තුළ සහභාගී ෙනොවීම විතරයි සිදු ෙවන්ෙන්. හැබැයි 
එතෙකොට තව ෙකෙනක් එනවා. දහ ෙදෙනක් ඉන්නවා. අතිෙර්ක 
වශෙයන් තව ෙකෙනකුත් එනවා. හැබැයි ඔහු එදා රැස්වීමට 
සහභාගි වන එක ඇත්ත.  මම හිතන හැටියට ඊට වඩා කළ යුතු 
වන්ෙන් එෙහම පත් ෙවන්න බැරි නම් ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉවත් කරලා 
දාන එකයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, දහයට වඩා එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දහය තමයි  ඉන්ෙන්. හැබැයි ඔබතුමාට අවසථ්ාවක් දීලා 

තිෙබනවා, කවර ෙහෝ සාමාජිකෙයකුට මාස තුනකට ෙනොවැඩි 
කාලයක්- [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාට ඒ ගැන කියන්නම්. ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා,  යම් පත් කළ සාමාජිකෙයකු 
ෙරෝගාතුර වීම, අබලතාවකට පත් වීම ෙහෝ ශී ලංකාෙවන් බැහැරව 
සිටීම ෙහේතුව නිසා- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔහු ෙවනුවට. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔහු ෙවනුවට. හැබැයි ඔහු මුළුමනින්ම ඉවත් ෙකොටද? නැහැ. 

ඉවත් ෙකොට ෙනොෙවයි, තාවකාලිකව. එෙහම නම් ඔහු ඉවත් 
ෙකොට. ඔහු ෙරෝගාතුර ෙවලා නම්,- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, සමාෙවන්න, බාධා කළාට. ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 

ඉන්න ෛවද වරුන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවලට  ශිෂ ත්ව වැනි 
ෙද්වල්වලට විෙද්ශ ගත ෙවනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න කට්ටිය ගැන. එවැනි අවස්ථාවකදී තමයි 
තාවකාලික ෙකෙනක් ගන්න අපි  තීරණය කෙළේ.  සාමාන  
 ෙකෙනකුට නම් අපි එෙහම කියන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි ඒක පැහැදිලියි. ඒක හරි. ෙමතැන සඳහන් වනවා,"යම් පත් 

කළ සාමාජිකෙයකු ෙරෝගාතුර වීම, අබලතාවයට පත්වීම" කියලා. 
එතෙකොට ඇත්තටම ඔහුට වැඩ කරන්න බැහැ ෙන්. එතෙකොට 
තාවකාලිකව ෙනොව ඔහු පූර්ණ වශෙයන් ඉවත් විය යුතුයි. ඔබතුමා 
කියන එක ඇත්ත. විවිධ ක්ෙෂේත නිෙයෝජනය කරන පිරිස් නම් පත් 
ෙවන්ෙන්, ඔහුට විෙදස් සංචාර, විෙදස් අධ ාපන කටයුතු 
තිෙබනවා. එතෙකොට තාවකාලික ෙකෙනකු පත් කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ඔය 
කරුණු ෙදක තමයි මට ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නට 
තිෙබන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You have only one more minute. 

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

ඊළඟට මම ඔබතුමාට ෙවනත් කරුණු ෙදකක් ගැන කියන්න 
ඕනෑ. එකක් තමයි ගාලු කිකට් පිටිෙය් රගර් ගහපු එක. ෙලෝකෙය් 
කිසිදු ජාත න්තර කිකට් පිටියක රගර් ගහන්න දීලා නැහැ. 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් pitch එක කියන්ෙන් ඉතාම වටින එකක් 
බව. ඒක ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ඒවා නඩත්තු කරන්න, ඒවා 
ආරක්ෂා කරන්න විශාල මුදලක් වැය වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් පළමුවැනි වතාවට ජාත න්තර කිකට් 
පිටියක රගර් ගැහුවා. මුළු කිකට් පිටියම විනාශ වුණා, කාල්ටන් 
රගර් සැණෙකළිය නිසා. මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, 
එම කීඩා පිටිය විනාශයට පත් කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ දරන්න 
ෙවන වියදම් ඒ කීඩා සැණෙකළිය පවත්වපු අය විසින් ෙගවනවාද 
කියලා;  එෙහම නැත්නම් දැනටමත් විශාල මූල  අසීරුතාවකට 
මුහුණ දීලා තිෙබන කිකට් ආයතනෙයන්ද එය ෙගොඩ නගන්ෙන් 
කියලා. 

 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Your time is over. Please wind up now. 

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

ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා දන්නවා, 
ජාතික රගර් කණ්ඩායම ගැන. ෙම් රගර් කණ්ඩායෙම් 
නායකත්වෙය් හිටපු ෙකනා -ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ- රගර් 
කීඩකෙයක්. එතුමා අසනීප වීම ෙහේතුෙකොටෙගන එතුමා 
නායකත්වෙයන් ඉවත් වුණා. හැබැයි ඊට පස්ෙසේ එතැනට එනවා, 
නාමල් රාජපක්ෂ. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා තමයි. එතුමා 
එනවා, එතැනට. රගර් වාෙග් කණ්ඩායමකට ෙම් ඥාතීත්වයට 
යන්න විධියක් නැහැ ෙන්. ඒක යන්න ඕනෑ, දක්ෂතාවට. හැබැයි 
මා දැක්ක පකාශයක් තිබුණා, ෙයෝෂිත රාජපක්ෂට අසනීප  වීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඔහු සුවපත්වී එන ෙතක් තාවකාලිකව නාමල් 
රාජපක්ෂ මහතා ගන්නවා කියලා. මම කියන්ෙන් එෙහම ෙවන්න 
පුළුවන්ද? 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නම එකම ෙන්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නම එකමයි.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, සමාෙවන්න, බාධා කළාට.  රගර් 

කණ්ඩායම සඳහා තාවකාලික නායකෙයක් පත් කරලා නැහැ. 
ස්ථිර නායකෙයක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒක එක කාරණයක්. 
ෙදවැනි එක-  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාටත් ෙත්ෙරනවා ඇති. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම ඔබතුමාට ඉතාම සුහදවයි උත්තර ෙදන්ෙන්. ෙම් කාල්ටන් 

තරගාවලිය දිහා කවුරු වපර ඇහින් බැලුවත් ෙම් කාල්ටන් 
තරගාවලිය ශී ලංකාෙව් පැවැත්වීම තුළින් අෙප් කීඩකයන්ට 
විෙද්ශ කීඩකයන් එක්ක කීඩා කරන්න ලැෙබන අත් දැකීම තුළින් 
අද අපි ආසියාෙව් තුන්වැනි තැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක 
අමතක කරන්න එපා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අහන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි, ගාලු කිකට් පිටිෙය් රගර් ගහපු 

එක ගැනයි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හැබැයි ආසියාෙව් තුන්වැනි තැනට ආෙව් ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ 

ෙම් කණ්ඩායෙම් නායකයා ෙවලා ඉන්න කාලෙය්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අහන්ෙන් එයා-  

413 414 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට කියනවා, නාමල් රාජපක්ෂ කියන 

මන්තීතුමා- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඒ කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කෙළේත් 

නැහැ.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට ඇහුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කණ්ඩායම නාමල් රාජපක්ෂ නිෙයෝජනය කෙළේත් නැහැ.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නිෙයෝජනය කළා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගැහුෙව් නැහැ.  [බාධා කිරීම්]  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. J. Sri Ranga. 
 

 
[பி.ப. 4.05] 
 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

விைளயாட் ல் ஊக்கு பதார்த்தப் பயன்பாட் க்ெகதிரான 
சமவாயச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்தில் 
கலந் ெகாள்ளச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். நான் ஏற்ெகனேவ வெர யா 
மாவட்டத்தின் நிைலவரங்கைளப் பற்றி இந்தச் சைபயிேல 
உைரயாற்றியி ந்ேதன். வெர யா மாவட்டத்திேல 
இன்ைறய காலகட்டத் க்ேகற்ற வைகயிேல விைளயாட் த் 

ைறைய ேமம்ப த் வதற்கான எந்தெவா  ஏற்பா ம் ெசய்  
ெகா க்கப்படவில்ைல. இன்  அந்த மாவட்டத்திேல ஒ  
badminton courtகூட ஒ ங்காக இல்லாத நிைலைமேய 
காணப்ப கின்ற . மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக 
அவர்கள் விைளயாட் த் ைற அைமச்சராக வ வதற்கு 

ன்னர் அந்தப் ெபா ப்பில் இ ந்த அைமச்சர் அவர்கள் 
வெர யா மாவட்டத்தி ள்ள ground ஐத் ப் ர  

ெசய்வதாகக் கூறியி ந்தெபா தி ம், குப்ைபகள் ெகாட்டப் 
பட் ந்த அந்த ைமதானம் - "racecourse"  என்  
அைழக்கப்ப கின்ற அந்த இடம் - இன் வைர ப் ர  
ெசய்யப்படாத நிைலயிேல காட்சியளிக்கின்ற . ஆனால், 

அங்கு season ெதாடங்கிய ம் குதிைர ஓட்டங்கைளப் 
பார்ப்பதற்கு வ ைகத கின்ற அைமச்சர்கைள ம் அவர் 
க ைடய கு ம்பத்தவர்கைள ம் அங்குள்ள பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் வி திகளில் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
எனி ம், வெர யா மாவட்டத்திேல எந்தெவா  
விைளயாட்  ைமதான வசதிேயா, table tennis அல்ல  tennis  
விைளயாடக்கூ ய வசதிகேளா எ ேம இல்ைல. எம  
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த அைமச்சர்கள் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்களாகப் பதவி வகித்தி ந்தெபா தி ம் ரதிஷ்ட 
வசமாக அவர்க ைடய காலத்தில்கூட அங்கு எவ்வித 
விைளயாட்  அபிவி த்திக ம் ஏற்படவில்ைல.    

இலங்ைகயிேல விைளயாட் த் ைறயில் அபிவி த்தி 
யைடந்த இடத் க்கு ஓர் உதாரணமாக நான்  நாவலப்பிட் ப் 
பிரேதசத்ைத எ த் க்காட் வ  வழக்கம். அந்த வைகயில், 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சராக இ க்கின்ற மாண் மிகு  
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக அவர்கள் தன  பதவிக் காலத்தில் 

வெர யா மாவட்டத்தில் சிறந்த ஒ  tennis court ஐ அல்ல  
ஒ  football ground ஐ நி வி விைளயாட் த் ைறைய 
அபிவி த்தி ெசய்யேவண் ெமன அவாிடம் நான் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். [இைடயீ ] எனக்குக் கு கிய 
ேநரம் ஒ க்கப்பட் ப்பதால் நீங்கள் உங்க க்ெகன 
ஒ க்கப்பட் ள்ள ேநரத்தில் கைத ங்கள்.   

அைதவிட ஒ  திய விடயத்ைத நான் அவதானிக்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . தி . த்ைதயா ரளிதரன் அவர்கள் 
 இலங்ைகயின் கிாிக்ெகட் கு வில் திறைமயாக விைளயா  
அைனவர ம் பாராட்ைடப் ெபற்றவர். அவ ைடய சேகாதரர் 
'தினர்' என்றைழக்கப்ப ம் ம சாரத்ைதக் களவாகக் ெகாண்  
வந்தார் என்  கூறப்பட்ட . அ  சம்பந்தமாக நான் இங்கு 
விவாதிக்க வரவில்ைல. ஆனால், அவ க்குப் பின்னர் இன்  
எந்தெவா  ேதசிய விைளயாட்ைட எ த் க்ெகாண்டா ம் 
அவற்றில் தமிழ் ேபசுபவர்கைளக் காண்ப  மிக ம் அாிதாக 
இ க்கிற . சிலசமயம், நீங்கள் திறைமயின் அ ப் 
பைடயில்தான் விைளயாட்  ரர்கள் ெதாி ெசய்யப்ப வ 
தாகக் கூறித் தமிழ் இைளஞர்கள் ெதாி ெசய்யப்ப வைத 
நி த்தி ம் இ க்கலாம்.   

  
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාෙග් ෙවලාව ගන්ෙන් නැහැ. මා 

ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ.  
 
 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අෙප් contracts 40යි තිෙබන්ෙන. මා ශී ලංකා කිකට් පාලක 

මණ්ඩලයට උපෙදස් දුන්නා, පරිසාධන මට්ටම අඩු වුණත් උතුරු 
පළාෙතන් පස් ෙදෙනක්ව ගන්නය කියලා; contract කරන්න 
කියලා. අපි පළමුවැනි වතාවට උතුරු පළාෙතන් කීඩකෙයෝ පස් 
ෙදෙනකු ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 120ක් 
වියදම් කරලා නුවරඑළිය දිස්තික්කයට high altitude training 
centre එකක් හදනවා. අපි ඒෙක් වැඩ ලබන අවුරුද්ෙද් පටන් 
ගන්නවා.  
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ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඒ වාෙග් 

වැඩසටහනක් කරන එක ගැන.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ேநர யாகேவ தமிழ்ெமாழி 
ையத் ெதளிவாக விளங்கக்கூ ய ஆற்ற ள்ளவர் என்பதால்  
நான் கூறியைத விளங்கிப் பதிலளித் ள்ளார். அவர் தமிழ் 
அைமச்சர்கைள விட ம் யாழ்ப்பாணத் க்குச் ெசன்  மக்க  
டன் தமிழ் ெமாழியில் கைதக்கக்கூ யவர்.  

ேம ம், இன்  ெபா வாக அைனத் ச் சங்கங்களி ம் 
உள்ள தமிழ்ேபசும் உ ப்பினர்கைள ற்  தாக 
ெவளிேயற் கின்ற நடவ க்ைக நைடெபற் ெகாண் க் 
கிற . Basketball சங்கத்தி ந்  கேணசநாதன் என் ம் 
எஸ்.பீ. விலக்கப்பட் க்கின்றார். கிாிக்ெகட் சங்கத்தி ந்  
மதிவாணன் என்பவர் விலக்கப்பட் க்கிறார் என்ற 
ெசய்திைய ம் தற்ெபா  ஊடகங்கள் லம் அறிந்ேதன். 
இவ்வா  விைளயாட் ச் சங்கங்களில் உள்ள தமிழ்ேபசும் 
உ ப்பினர்கைள விலக்குவ  ேபான்ற சம்பவங்கள் தமிழ் 
மக்கள் மத்தியிேல பாாிய பிரச்சிைனகைள உ வாக்குகிற . 
சரளமாகத் தமிழ் ேபசக்கூ ய உங்கைளப் ேபான்றவர் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சராக இ க்கின்ற இக்கால 
கட்டத்தில் தமிழ் ேபசுகின்ற உ ப்பினர்க க்கு உங்க டன் 
உைரயா வதில் சிரமம் இ க்கா . ஏெனனில் உங்க க்கு 
சரளமாகத் தமிழ் ேபசத் ெதாிந்த காரணத்தினால் கிளிெநாச்சி 
GA. ெதாடக்கம் யாழ்ப்பாணம் GA, மட்டக்களப்  GA என்  

வெர யா வைர ள்ள தமிழர்கள் என்ன ேபசுகின்றார்கள் 
என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். குறிப்பாக நாவலப்பிட்  
யி ள்ள தமிழ் மக்கள் ெதாடர்ந் ம் உங்க க்குத்தான் 
வாக்களித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். பல கட்சியினர் நாவலப் 
பிட் யில் ேதர்த ல் ேபாட் யிட்  மண் கவ்விச் ெசன்றைத 
நான் அவதானித்தி க்கிேறன். நீங்கள் இவ்வா  குறிப்பிட்ட 
தமிழ் உ ப்பினாில் பிரச்சிைன இ ப்பதாகத் தீர்மானித்  
அவைர விலக்கும்ெபா , அந்த ெவற்றிடத் க்கு இன்ெனா  
தமிழ் உ ப்பினைர இைணத் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நாங்கள் இந்த நாட் ல் ஐக்கியம் 
ஏற்ப த் கின்ேறாம் என்  ேபசுகின்ற இவ்ேவைளயில் தமிழ் 
ேபசுகின்ற உ ப்பினர்க க்கும் இச் சங்கங்களில் 
ேசர்ந் ெகாள்ளக்கூ யவாறான சந்தர்ப்பத்ைத அளிக்க 
ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நீங்கள் வடக்கு கிழக்கில் ஒன்றிைணந்த  விைளயாட்  
ரர் அணி ஒன்ைறத் ெதாி  ெசய் ள்ளதாகக் கூறினீர்கள். 

அ  வரேவற்கத்தக்க விடயம். நான் ஒ  தமிழ் மகன் என்ற 
வைகயிேல ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  ஒ  

ஸ் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஒ வர் சைபக்குத் 
தைலைமதாங்கும் இவ்ேவைளயிேல நான் இந்த விடயத்ைதக் 
குறிப்பி வதில் ெப ைமயைடகின்ேறன். இந்த விடயம் அந்தச் 
சேகாதர ஸ் ம் உ ப்பின க்கும் நன்கு ெதாி ம்.  
அண்ைமயிேல பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ சுஜீவ 
ேசனசிங்க அவர்கள் ெகாம்பனி தியி ள்ள தமிழ் ேபசும் 
மக்க க்கு -கிட்டத்தட்ட 480 ஸ் ம் கு ம்பங்கள் உட்பட- 
UDA லம் காணி வழங்கப்பட ேவண் ெமனக் ேகாாி, 
ெகா ம்  நீதிமன்றத்திேல வழக்குத் தாக்கல் ெசய்தி ந்தார். 
எஸ்.சி. 496-12 என்ற இலக்கத்ைத ைடய அந்த வழக்கிேல 
நாங்கள் இன்  ெவற்றியைடந்தி க்கின்ேறாம். ஏற்ெகனேவ, 
கிட்டத்தட்ட 29  கு ம்பங்கள் ெவளிேயற்றப்பட் ந்தன.  
அவ்வா  ெவளிேயற்றப்பட்ட கு ம்பத்தின க்கு எ ம் 
ெகா க்கப்படவில்ைல.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එය සිංහල භාෂාෙවනුත් 
කියන්න ඕනෑ. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා නීතිඥෙයකු 
හැටියට දැක්වූ ඒ සහෙයෝගය ගැන අපට ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. 
අෙප් families 480 සතුටු වුණා ඔබතුමා කළ කාර්ය ගැන. නමුත් 
ඔබතුමාෙග් පක්ෂය ඇතුෙළේ පශ්නයක් තිෙබනවා, මනාප 
සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමා වැඩ කරලා නැහැ කියලා පක්ෂය 
ඇතුෙළේ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කරන්න අපි සූදානම් 
නැහැ. ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් සමහර කට්ටිය කියනවා, ඒ තීන්දුව 
වැරදියි කියලා. අෙප් ජනතාව අද කිව්වා, "ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 
මන්තීතුමා කථා කරලා අපට ෙම් තීන්දුව අරෙගන දුන්න එක 
ෙලොකු ෙදයක්. කරුණාකර Parliament එෙක්දී ෙමය කියන්න" 
කියලා. නමුත් ඔබතුමාෙග් පක්ෂය ඇතුෙළේ සමහර කට්ටියෙගන් 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් කථා කියැ වුණා, මනාප අඩු ෙවයි කියන 
භයට. ෙමතැනදී ඒ ගැන කථා කරන්න අපි සූදානම් නැහැ. නමුත් 
ඒ ජනතාව ඔබතුමාට ෙගෞරව කරනවා. ඒෙගොල්ලන්නට ඕනෑ 
නම් luxury ෙගවල් ලැෙබන්නත්, ඒ ෙගවල්වලට අකැමැති 
කට්ටියට ඒ ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවන්නත් ඔබතුමා ඉදිරිපත් වී 
ලබා දුන් තීන්දුවට අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 
 

[අ.භා. 4.12] 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාවල ෙයදීෙම්දී 

උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට  එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත ගැන 
විවාද කරන ෙම් ඓතිහාසික අවස්ථාෙව් මටත් ඒ සම්බන්ධව කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන්න මත්ෙතන් ඉතාම 
ෙකටිෙයන් වුණත් මා ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක සෙහෝදර මන්තීතුමා රගර් කීඩාෙව් 
නායකත්වය පිළිබඳව කථා කළා. අපි දන්නවා සමහර කීඩා 
තිෙබනවා, ඒ කීඩාවලට නායකෙයක් නමට සිටියත් ඇති. හැබැයි 
රගර් වැනි කීඩාවක් පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිෙබන හැෙමෝම 
දන්නවා, එවැනි කීඩාවකට නාමිකව නායකෙයකු පත් කරලා වැඩ 
කටයුතු කර ගන්න බැරි බව. ඒ නිසා මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා, නාමල් රාජපක්ෂ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් තමයි; 
හැබැයි ඔහු දක්ෂ රගර් කීඩකෙයක් බව. පාසල් කාලෙය් ඉඳලා 
ෙහොඳ දක්ෂ රගර් කීඩකෙයක්. ජාතික මට්ටෙම් හා ජාත න්තර 
මට්ටෙම් තරග රාශියකට සහභාගි ෙවලා අත් දැකීම් ලබා ගත්ත 
ඉතාම දක්ෂ කීඩකෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව පිළිබඳව අවෙබෝධයක් 
තිෙබන හැම ෙකෙනකුම දන්නවා තරගයක් ෙමෙහය වන්න ෙහොඳ 
මානසික ඒකාගතාවක්, ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ ආත්ම ෛධර්යයක් 
තරගයට ෙපර ඇති ෙවන්න ඕනෑ බව. පසු ගිය ආසියානු 
තරගාවලිය ෙමෙහයවන අවස්ථාෙව් මා ඒ සාකච්ඡාෙව් සිටියා.  
එහිදී නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, ඒ 
ඒ පවුල් පරිසරයන් හා ඔවුන්ෙග්  අදහසුත්,  කීඩකයන්ෙග් 
අදහසුත් තරගයට කලින් ලබා ෙගන, අද කීඩාව ෙවනුෙවන්ම 
ෙවන් ෙවලා තිෙබන CSN රූපවාහිනි නාළිකාවත් උපෙයෝගි කර 
ෙගන, තරගයට ඉදිරිපත් වන දිනයට ෙපර දිනෙය්දී ඒවා 
නරඹන්න සැලැස්සුවාම  කීඩකයන්ට පුදුමාකාර ආත්ම ශක්තියක් 
ලැබිලා තරගය ජයගහණය කරන්න විශාල පිටුවහලක් වනවා 
කියලා. ඒ වාෙග් හැකියාවක්, නිර්මාණශීලි වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන කීඩකෙයක් හැටියට තමයි නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අද 
රගර් කීඩාවට නායකත්වය ෙදන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් දිහා ඊර්ෂ ාෙවන් බලා, ෙද්ශපාලන බිෙම් ඉන්න ෙකෙනකු 
කීඩාෙව් ෙයදීම, නායකත්වය දැරීම සුදුසු නැහැ කියන තර්කයට 
එනවා නම් අපි ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම කීඩාෙව් නාමෙයන් 
පතික්ෙෂේප කළ යුතුයි කියන කාරණය මා ෙම් සභාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම අද අපි ඉතාම වැදගත් පනත් 
ෙකටුම්පතක්  සම්මත කරන අවස්ථාවක් ෙම්. මා හිතන හැටියට 
ආසියානු රටක පථම වතාවට අපි තමයි ෙම් වාෙග් නීති 
ෙගෙනන්න පනත් ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. පංශය, 
ඔස්ටියාව කියන රටවල් ෙදක හැරුණාම ෙම් වාෙග් නීතියක් හදන 
පථම අවස්ථාව ෙමයයි. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතා ම 
වැදගත් ෙවනවා. කීඩකයින්ට, පුහුණුකරුවන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෛවද වරුන්ටත් ෙම් අදාළ කරන නීති බලපානවා. කීඩකෙයකු 
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කළා නම් ඒකට උපෙද්ශකත්වය, මඟ 
ෙපන්වීම ලබා දුන් පුහුණුකරු සහ ෛවද වරයාටත් ෙම් නීතිය 
තුළ දඬුවම් ලබා දීමට සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසල් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළත් 
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරන බවට යම් යම් ෙද්වල් වාර්තා 
ෙවලා තිෙබනවා. පාසල් මට්ටමින් සමහර කීඩකයින්, 
පුහුණුකරුවන් ෙදෙදෙනකු යටෙත් පුහුණු වන අවස්ථා තිෙබනවා. 
ජාත න්තර මට්ටමට යන  ෙකොට තමයි ඒක ෙවනස් ෙවලා තනි 
කීඩාවකට එන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව  
ගනිමු. ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව පුහුණු වන කීඩකයා ඒ විද ාලෙය් 
මලල කීඩාවලිනුත් ජාතික මට්ටමට යන අවස්ථාවන් තිෙබනවා. 
සමහර විට පුහුණුකරුවන් ෙදෙදෙනකු යටෙත් ඔවුන් පුහුණු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර අවස්ථාවල පුහුණුකරුවන්, 
පුහුණුකරුවන් අතර යම් යම් මත ෙභ්ද තිෙබනවා. ෙම් මත ෙභ්දත් 
එක්ක ෙවනත් පාර්ශ්වයක් ෙම් කීඩකයාව තහනම් උත්ෙත්ජක 
ගැනීම සඳහා ෙපොළඹවන්න  පුළුවන්. අන්න ඒ වාෙග් ෙපළඹවීමක් 
ඇති කරන අවස්ථාවක, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් තැනැත්ෙතකු 
ෙම්කට මැදිහත් වන අවස්ථාවකදී ඔහු ෙවනුෙවනුත් යම් නීතියක් 
කියාත්මක වීම සඳහා අවශ  කරන  පතිපාදනයන් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින්  ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම අපිට අනාගතෙය් යම් 
අවස්ථාවකදී පෙයෝජනවත් ෙව්විය කියන කාරණය ෙම් ෙවලාෙව්දී 
මා මතක් කරන්න කැමැතියි.   

අපි දන්නවා, කීඩා තරගයකට ෙපර යම් යම් තහනම් ෙනොවන 
උත්ෙත්ජක භාවිතා කරන බව. තහනම් උත්ෙත්ජක කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද? හෘදය  ස්පන්දනය වැඩි කිරීම සඳහා තහනම් 
උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරනවා. අපි දන්නවා, කීඩාෙව්දී රුධිර 
සංසරණ පද්ධතියත්, ශ්වසන පද්ධතියත් අතර තමයි  ශරීරෙය් 
සම්පූර්ණ කියාකාරිත්වය හදන්ෙන් කියන කාරණය. අපි ගන්නා 
වාතය ෙපනහළුවලින් ගර්තවලට ඇවිල්ලා, ඒවා ෙක්ශ නාලිකා 
ඔස්ෙසේ ෙප්ශි තුළට ගමන් කරන ෙකොට -තන්තුවලට ගමන් කරද්දී
- ෙහොඳින් ඔක්සිජන් ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවනවා නම් මා 
හිතන්ෙන් ඒ කීඩකයාට වැඩිපුර කියාකාරිත්වයක් සිදු කරන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සාමාන  මට්ටමට වඩා ෙමහි 
කියාකාරිත්වය වැඩි කරන්න; අමුතු උත්ෙත්ජනයක් ඇති කරන්න 
යම් ෙදයක් ලබා ගන්නවා නම් මම හිතන්ෙන් ඒක තමයි ෙම් 
නුසුදුසු ආකාරයට -නීති විෙරෝධී ආකාරයට- තහනම් ෙලස ගන්නා 
උත්ෙත්ජක. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙප්ශිවල කියාකාරිත්වය තන්තු 
මඟින් සිදු වන  බව. ශරීරය තුළ ෙසමින් කියා කරන තන්තු 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙව්ගෙයන් කියා කරන තන්තු තිෙබනවා. 
පුද්ගලයන් ඉපෙදන ෙකොටම -උත්පත්තිෙයන්ම- ජානවලින් 
ලැබුණු ෙම් තන්තුවල ෙවනස් තත්ත්වයන් ඇති කරන්නත්, ෙප්ශී 
කියාකාරිත්වෙය් ෙවනසක් ඇති කිරීම සඳහාත් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි 
කරනවා. නමුත් බෙලන් ඒ විධියට උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කිරීම 
කීඩාවට සුදුසු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ වා ෙග් උත්ෙත්ජක දව යන්  
පාවිච්චි කරන කීඩකයින් අද ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙහෝෙමෝන 
ශාවය වැඩිකිරීම සඳහාත් උත්ෙත්ජක  භාවිත කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් කීඩකෙයකුට 
තමන්ට ලැබිලා තිෙබන පමාණයට වඩා උස යන්න පුළුවන් බව 
අපි දන්නවා. උස වැඩිකිරීම සඳහාත් උත්ෙත්ජක දව  භාවිතා 
කරනවා. ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව ගත්තත්, බාස්කට් ෙබෝල් කීඩාව 
ගත් තත්  කීඩකයින්ෙග් උස කියන එක එහිදී විශාල වශෙයන් 
වැදගත් ෙවන බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙනට්ෙබෝල් කීඩාව 
ගත්ෙතොත් කීඩිකාවන්ට උස කියන කාරණය ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. උස වැඩිකිරීම සදහා දීර්ඝ කාලීන උත්ෙත්ජක දව යන් 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම්කත් ඇත්තටම වැරැද්දක්. ඒකත් 
තහනම් උත්ෙත්ජක  ෙගොඩට යන්ෙන්. ශරීරෙය් ෙප්ශීවල වර්ධනය 
වැඩි කිරීම සඳහාත්, ශරීරය  ඕනෑ නම් මහත් කිරීම සඳහාත්, 
ශරීරය ඕනෑ නම් උස් කිරීම සඳහාත් -ෙම් හැම එකටම- අද 
උත්ෙත්ජක දව  තිෙබනවා,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
සාමාන ෙයන්  උපතින් ලැබිච්ච ජානවලට වඩා ෙවනස් ෙදයක් 
ෙකෙරහි යෑම මා හිතන්ෙන් සුදුසු ෙදයක් ෙනොවන බවයි. එය කිසි 
අවස්ථාවක ලබා ෙනොගත යුතු ෙදයක් බවට පත් කිරීම තමයි ෙම් 
නීති රීති ෙගන ඒම තුළින් අපි සිදු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර කීඩකෙයෝ තමන්ෙග් ශරීරෙය් 
ෙල් පමාණය වැඩි කර ගැනීමට; සාමාන  ෙල් පමාණයට වඩා 
වැඩි ෙල් පමාණයක් ශරීරෙය් තබා ගැනීමට විවිධ තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිත කරනවා. ෙම්වා තුළින් සාමාන  දක්ෂතාවට 
වඩා එහා ගිය දක්ෂතාවක් ෙපන්නුම් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි 
සමහර කීඩක යන් ෙම්වාට ෙපලඹී තිෙබන්ෙන්. සමහර 
පුහුණුකරුවන් තමන් පුහුණු කරන කීඩකයාට පදක්කමක් 
අරෙගන ෙදන්න, ජාතික මට්ටෙම් ජයගහණයක් ලබා ෙදන්න, 
ආසියානු කීඩා තරගවලදී, දකුණු ආසියානු කීඩා තරගවලදී, ෙපොදු 
රාජ  මණ්ඩලීය කීඩා තරගවලදී, ඔලිම්පික් තරගවලදී ෙලෝක 
ශූරතාවක්, medal එකක් ලබා ෙදන්න විවිධ උපකම භාවිත 
කරමින් ෙම් ෙද්වල් කරනවා. සමහර විට ෛවද වරුනුත් ෙමයට 
සම්බන්ධ ෙවලා උපෙදස් ලබා ෙදනවා. තහනම් උත්ෙත්ජක 
ක්ෂණිකව ලබා ගන්නත් පුළුවන්; ඒ වාෙග්ම දීර්ඝ කාලීන 
වශෙයනුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙකොෙහොම කළත් එය වැරැද්දක් 
හැටියට අපි දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
පවත්වන පරීක්ෂණාගාරයක අවම මට්ටමින් පරීක්ෂණ 
3,000ක්වත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් පරීක්ෂණාගාරයකින් - 
laboratory එකකින්- කරන පරීක්ෂණයක් තමයි පිළිගන්ෙන්. 
ආසන්නවම තිෙබන ඉන්දියාවට ගිහින් තමයි  අපට ෙම් පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් කරන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද,  3,000කට වඩා වැඩි 
පරීක්ෂණ පමාණයක් කරන, ෙලෝකෙය් පිළිගත් පරීක්ෂණාගාරයක් 
තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාෙව්යි. මා හිතන හැටියට එක පරීක්ෂණයක් 
කරන්න රුපියල් 20,000කට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වනවා. 
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චිය නිසා ඒ ෙවනුෙවනුත් විශාල වැය 
බරක් දරන්න සිදු වනවා. විෙශේෂෙයන් ඒ පිළිබඳව අවධානය 
 ෙයොමු කරවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1948 දී ඩන්කන් වයිට් තමයි 
පථම ඔලිම්පික් පදක්කම අපට ෙගනැවිත් දුන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ 
2000  ඔලිම්පික් කීඩා උෙළෙල්දී සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාව 
ෙලෝකඩ පදක්කමක් ලබා ගත්තා. පසුව එය රිදී පදක්කමක් බවට 
පත් වුණා. එහිදී සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාව තුන්වන ස්ථානයට 
තමයි පැමිණිෙය්. ෙදවන ස්ථානයට පැමිණිෙය් ෙම්රියන් ෙජෝන්ස් 
කීඩිකාවයි. ඒ කීඩිකාව තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළ බව 
අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ පරීක්ෂණවලින් ඔප්පු වුණු නිසා 
ෙම්රියන් ෙජෝන්ස් කීඩිකාව ලබා ගත් රිදී පදක්කම පවා ඉවත් 
කරන්න ඒ බල අධිකාරිය කටයුතු කළා. එම නිසා අෙප්                      
ශී ලංකාෙව් සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාවට හැකියාව ලැබුණා, 
අෙප් ලංකාවට ඔලිම්පික් රිදී පදක්කමක් ෙගනැවිත් ෙදන්න. එයත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

419 420 

[ගරු  ශාන්ත බණ්ඩාර  මහතා] 
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ඇත්ෙතන්ම තමන්ට අනවශ  බලයක් ලබා ෙගන, ජවයක් 
ලබා ෙගන තමන්ට නැති දක්ෂතාවක් තුළින් ජයගහණයක් ලබා 
ගැනීම සඳහා උපකමයක් හැටියට තමයි ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක 
පාවිච්චි කරන්ෙන්. එම නිසා අෙප් ඇමතිතුමා ෙගන තිෙබන්ෙන් 
ඉතාම ෙහොඳ තීන්දුවක්. නිර්මාණශීලි ඇමතිවරයකු හැටියට අෙප් 
කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් මෑත කාලෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි ජාතික මට්ටෙම් තීන්දු තීරණ රාශියක් ගත්තා. ඒ 
අතර කාලීනව වැදගත් වන  ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් අද එය 
නීතියක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කටයුතු කර තිෙබන බව 
කියන්න ඕනෑ.  

කීඩාෙව් ශිල්පීය කම තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
උපකම තිෙබනවා; තාක්ෂණයත් එක්ක යන උපකම තිෙබනවා.  
අෙප් ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොයි රෙට් පුහුණුකරුවා 
වුණත් තාක්ෂණයත් එක්ක තිෙබන උපකම පාවිච්චි කරන්න 
දරුවන්ට, කීඩකයන්ට කියලා ෙදන තැනට තමයි යා යුත්ෙත් 
කියන එක ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. 

කීඩා අමාත තුමා තවත් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. අද පාසල් 
දරුවන් ෙබොෙහෝ දුරට කීඩාෙවන්  බැහැර ෙවලා තිෙබනවා. අද 
පාසල් දරුෙවෝ කීඩා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රට ගත්ෙතොත් අද 
පාසල් යන වයෙසේ දරුවන්ෙගන් සියයට 2ත්, සියයට 3ත් අතර 
පමාණයක් තමයි කීඩා කරන්ෙන්. ෙමය ඉතාම අභාග සම්පන්න 
තත්ත්වයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර රටවල පාසල් 
යන වයෙසේ දරුවන්ෙගන් සියයට 70ක්, සියයට 80ක් කීඩා 
කරනවා. සමහර රටවල සියයට 90ක් කීඩා කරනවා. ඒ දරුවන් 
100ෙදෙනක් ගත්තාම 90ෙදෙනක්ම කීඩා කරන අය. හැබැයි අෙප් 
රෙට් තිෙබන අභාග සම්පන්න තත්ත්වය තමයි, ෙමම පමාණය 
සියයට 5කට වඩා අඩු තත්ත්වයකින් තිබීම. එම නිසා එයට ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. අපි හැම දාම කිව්ව ෙද් 
තමයි කීඩා අමාත ාංශයට විතරක් ෙමය කරන්න බැහැයි කියන 
එක.   

ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කීඩා අමාත ාංශයට විතරක් තනියම 
කරන්න බැහැ, අධ ාපන අමාත ාංශයත් ඒකාබද්ධ ෙවලා ෙමය 
කළ යුතුයි කියන එකයි අපි හැම දාම කිව්ෙව්. එවැනි තත්ත්වයක් 
ඇති කිරීම සඳහා අෙප් කීඩා අමාත  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමා  විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා, ඒ කාරණය අමාත  මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, ඒ සඳහා 
අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමැතියත් ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

සමහර දරුෙවෝ කීඩාවට ෙයොමු වන්ෙන් නැත්ෙත් ඔවුන්ෙග් 
අධ ාපනය ගැන හිතලායි. දකුණු ආසියාෙව් ජාත න්තර මට්ටෙම් 
පදක්කමක් ලබපු කීඩකෙයක් කීඩිකාවක් සිටිනවා නම්, ආසියානු 
මට්ටෙම් විවිධ ජාත න්තර තරගවලට ලංකාව නිෙයෝජනය  කරලා 
ඉදිරිපත් වුණු කීඩකෙයක් කීඩිකාවක් සිටිනවා නම් විශ්වවිද ාල 
පෙව්ශෙය්දී ඒ දරුවා ෙවනුෙවන් යම් ලකුණක් පදානය කරන්න; ඒ 
දරුවාට විෙශේෂ වරපසාදයක් ලබා ෙදන්න ෙම් වන විට කැබිනට් 
අනුමතිය ලබා දී තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාසල්වල කීඩාව දියුණු කිරීෙම්දී මතු 
වන පධානම බාධාවක් තමයි කීඩා ගුරුවරුන්ෙග් හිඟය. අධ ාපන 
මට්ටෙමන් ඉහළම සුදුසුකම නැති වුණත් කීඩාවල ෙයදිලා  ජාතික 
මට්ටමට ජාත න්තර මට්ටමට ගිය, කීඩාෙව් ඉහළම සුදුසුකම 
තිෙබන අය 2,500ක් ගුරුවරුන් හැටියට ෙම් රෙට් කීඩා 
ක්ෙෂේතයට, පාසල් පද්ධතියට කීඩාව ෙවනුෙවන්ම ලබා ගන්න ෙම් 
වන විට අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ඒක කීඩා 
ක්ෙෂේතය ලැබූ ඉතාම විශාල ජයගහණයක්. පාසල් දරුවන් හැම 
ෙකෙනක්ම කීඩාවට නැඹුරු කිරීම සඳහාත් ඔවුන්ෙග් අනාගතය 
සුරක්ෂිත කිරීම සඳහාත් කටයුතු  කළ යුතුයි.  අෙප් ගරු 
අමාත තුමා කීඩා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී 

අපත් සමඟ කිව්වා, රාජ  ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී කීඩා 
ක්ෙෂේතවල දක්ෂතා තිෙබන අය සියයට 3ක් බඳවා ගන්න කටයුතු 
කරනවා කියා. ෙම් දිනවල ගාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. එහිදී කීඩා දක්ෂතා ඇති අය 
සියයට 3කට රාජ  ෙසේවයට එන්නට  ඉඩකඩ ලබා දී තිෙබනවා. 
මා හිතන්ෙන් ෙම් වාෙග් තීන්දු තීරණ ගැනීම තුළින් විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් දරුවන් වැඩි පමාණයක් කීඩාවට නැඹුරු කරන්න පුළුවන්.  

අද රෙට් පවතින පධානම පශ්නයක් තමයි ජනගහනෙයන් 
අතිබහුතරයක් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට  ෙගොදුරු වී සිටීම. අෙප් 
රෙට් ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න කීඩාව වැදගත් 
ෙවනවා.  ඉදිරි කාලෙය්දී  රෙට් ආර්ථිකයට කීඩාව සම්බන්ධ කර 
ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් උදා ෙවනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව ෙම් ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ ගත් 
විෂය භාර අමාත  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාටත්, 
අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමා පධාන ෛවද  අංශය සහ අෙනකුත් 
සියලු අංශවල  ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් -ඉතාම ෙහොඳ නිලධාරින් 
කණ්ඩායමක් සිටිනවා- හැම  ෙදනාටත් අෙප් ෙගෞරවය පුද කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Sujeewa Senasinghe. 

You have 15 minutes. 
 
 

[අ.භා. 4.26] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම  

ගැන ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමය ඉතා වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්.   
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙබොෙහෝ විට ආණ්ඩුෙව් වැරදි තමයි 
කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. කීඩා ඇමතිතුමා, කීඩා ෛවද  
ආයතනෙය් අධ ක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා 
මැතිතුමා සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව -අපට ලකුණු 100ක් 
ෙදන්න පුළුවන්- එකතු වී,  කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  
ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත සාකච්ඡා කිරීම සඳහාත් 
සම්මත කර ගැනීම සඳහාත් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සම්මුති ගැන සාකච්ඡා කරද්දි 
කියන්න ඕනෑ, ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන්, මහාචාර්ය ෛවද  
අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමා මැදිහත් වීෙමන්  කීඩාෙව් ෛවද  අංශය 
සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් 
ෙම් කාලය තුළ ඉටු කර තිෙබන  බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කීඩා ඇමතිතුමාට අපෙග් පශංසාව පිරිනමනවා.  

අප හැම ෙවලාෙව්ම අගය කරන ආයතනයක් රජෙය් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. රජෙය් ආයතන ගත්තාම ෙබො ෙහෝ දුරට විනය 
ගරුක දක්ෂ පිරිසක් සිටින ආයතනයක් තමයි රජෙය් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඒ ෙදෙගොල්ලන්ෙග් මැදිහත් වීෙමන් ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා, "කීඩාවල 
ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති" කියා. එහි 
නීතිමය තත්ත්වය කුමක්ද කියා විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
නීතිඥවරුන්ෙගන් මම අහන්න කැමැතියි. මෙග් දැනුම අනුවයි  මා 
ෙමය කියන්ෙන්. ෙමහි සඳහන් වන්ෙන් උත්ෙත්ජක දව  ගැනීම 
තහනම් කියලායි . "තහනම් උත්ෙත්ජක දව " කියා පූර්විකාෙව් 
සඳහන් කර නැහැ.  එහි පළමුවැනි පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"(ෙමහි මින්මතු "සම්මුතිය" යනුෙවන් සඳහන් කරනු ලබන) කීඩාවල 
ෙයොදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහිව ජාත න්තර 
සම්මුතියක් ...." 

ෙම්ක එතුමන්ලා අධ යනය කරලා කළ ෙදයක් ෙවන්න ඕනෑ. 
ගරු ඇමතිතුමනි මම දන්නා විධියට අෙප් කෑම, ෙපෝටීන්, ඒ 
වාෙග්ම විටමින් දව යත් උත්ෙත්ජක වශෙයන් අපි පාවිච්චි 
කරනවා. එතෙකොට ෙමය උත්ෙත්ජක ගැනීමට විරුද්ධ වීමක්ද? 
නැත්නම් තහනම් උත්ෙත්ජක කියලා ෙමතැන නිවැරදි ෙවන්න 
ඕනෑද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙමතැන ඒ වචනය සඳහන් ෙවලා 
නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. එතෙකොට "උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට 
එෙරහි සම්මුතිය" වුණාම කීඩාෙව් ෙයදීෙම්දී කන්නත් බැහැ;  
ෙපෝටීන් ගන්නත් බැහැ ; විටමින් ගන්නත් බැහැ; ග්ලූෙකෝස් 
කන්නත් බැහැ; තිෙපෝෂ කන්නත් බැහැ. මා හිතන හැටියට ෙම්ක 
කරන්න ඇත්ෙත් විෙශේෂ අධ යනයකින් පසුව ෙවන්න ඇති. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මට පැහැදිලි කිරීමක් අවශ යි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි ජාත න්තර 
වශෙයන්  සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ ආකාරෙයන්මයි. ඒ 
වාෙග්ම  ෙමහි ෙදවැනි පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"කීඩකයකු ෙම් පනත යටෙත් සාදනු ලබන නිෙයෝග මගින් නියම කර ඇති 
තහනම් කරන ලද කිසියම් දව යක් ගැනීමට ෙපොළඹවන්ෙන් නම්, ...." 

ආහාර වශෙයන් ගන්නවා කියලා ෙමහි සඳහන් කරලාත් 
නැහැ. ගැනීමට කියන එෙක් ෙත්රුම සම්බන්ධෙයන් ෙගොඩක් 
තැන්වල සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙසේයි: 

"තහනම් කරන ලද කිසියම් දව යක් ෙහෝ තහනම් කරන ලද කිසියම් 
කමයක් කීඩාෙව් ෙයදීෙම්දී ...." 

ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියා මම 
හිතනවා.  ෙම්ෙකන් වැරදි අදහසක් ගම  වන බවක් මෙග් ෙපොඩි 
දැනුම අනුව මට දැෙනනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ඔබතුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දක්වා තිෙබන උත්සාහය ගැනත්, විෙශේෂෙයන් ෙම් 
සඳහා මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමා පත් කරන්න ඔබතුමාට 
හැකියාව ලැබීම ගැනත් මම සතුටු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජෙය් පත් කිරීම් 
ෙබොෙහෝමයකට අපි විරුද්ධයි. ආයතන කිහිපයක්  බංෙකොෙලොත් 
කළ පුද්ගලෙයකුට ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් විධායක 
නිලධාරියා විධියට පත් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ඔබතුමන්ලා 
ඔක්ෙකෝම පිළිගන්නවා ඇති මිහින් එයාර් සමාගමත් ඒ පුද්ගලයාට 
භාර දුන්නා. ඊළඟට ෙමොබිෙටල් සමාගමත් භාර දුන්නා. ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු නැතුවාටද ආයතන කිහිපයක් බංෙකොෙලොත් කළ එකම 
පුද්ගලෙයකුට ෙම්වා භාර ෙදන්ෙන්? එපමණක් ෙනොෙවයි, ඒ 
පුද්ගලයා ඊට කලින් හිටපු ආයතනයත් බංෙකොෙලොත් කළාට පසුව 
තමයි එයාර් ලංකා ආයතනෙය් විධායක නිලධාරියා බවට පත් 
කෙළේ. රජෙය් ෙනොෙයකුත් ෙද්ශපාලන සම්බන්ධකම් මත ෙම් 
වාෙග් පත්වීම් කරලා ෙම් රෙට් විශාල විනාශයක්, දූෂණයක් කරන 
ෙකොට මහින්දානන්ද මැතිතුමාට ෙම් සඳහා ෙහොඳ ෛවද වරෙයක් 
පත් කර ගන්න අවස්ථාව, ඒ වාෙග්ම හැකියාව ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
ෙකළින් ඉඳලා ඒ කාර්ය භාරය කරන්න පුළුවන්කම එතුමාට 
ලැබුණා. මම ඒක අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම සීවලී ෛවද තුමාත් 
එතැන ඉන්නවා. ඒ කාරක සභාෙව්දී ෛවද  අර්ජුන ද සිල්වා 
මැතිතුමා එතුමාෙග් කාර්ය බහුලත්වය නිසා ෙම්ෙකන් ඉවත් වන 
බවට යම් කිසි අදහසක් පකාශ කළා කියා මට ආරංචියි. 

 
 

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

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා නැහැ කියලා කියනවා. එතුමා තව අවුරුද්දක් ෙදකක් 

හිටියා නම් ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමනි. කීඩාවට අවශ , 
ඔබතුමන්ලාට අවශ  කරන විෙශේෂඥ දැනුම එතුමාෙගන් ලබා 
ෙගන කීඩාව තුළ ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන දියුණුවක් ඒ 
ෛවද  අංශෙයන් ලබන්න හැකියාව ලැෙබයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කළ 
කාර්ය භාරය සඳහා අපි ඔබතුමාට ලකුණු සියෙයන් සියයක් ලබා 
ෙදනවා. ඉදිරි අනාගතෙය්ත් කීඩකයන්ට සුබදායී ෙම් වාෙග් තවත් 
පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන්න ඔබතුමාට ශක්තිය ලැෙබන්න 
කියා පාර්ථනා කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, තහනම් උත්ෙත්ජක ගැන කථා කරන්න මට 
විෙශේෂඥ දැනුමක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා නීතිමය 
වශෙයන් කියා මාර්ග ගන්න පුළුවන්; මහාධිකරණෙය් නඩු 
පවරන්න පුළුවන්; ඒ වාෙග්ම මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් නඩු 
පවරන්න පුළුවන් කියලා ෙමහිදී සඳහන් වුණා. මම ඔබතුමාෙගන් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙමොකද, පිට රට කීඩකයින් ෙම්වායින් සිර දඬුවම් ලබලා නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ලාන්ස් ආම්ස්ෙටොන් මැතිතුමා සයිකල් ධාවන 
ශූරෙයක්. එතුමා හත් වතාවක් පංශ පාපැදි සවාරිය ජයගහණය 
කළා. 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ඒ සම්බන්ධව තවම නීති සම්පාදනය කරලා නැහැ. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක තමයි. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තවම නීති සම්පාදනය කරලා නැහැ 
කියලා ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කියනවා. පිට රට 
කීඩකයන් වන ගිෆිත් ෙජොයිනර්, ඒ වාෙග්ම ෙබන් ෙජොන්සන් 
වාෙග් කීඩකයන් ගණනාවකෙග් පදක්කම් ඉවත් කළා. හැබැයි, 
මම දන්නා විධියට සිර දඬුවමක් ෙදන්න හැකියාවක් ෙම් වන 
ෙතක් ලැබිලා නැහැ. ෙමහිදී අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, 
සිර දඬුවම් ෙදන්න පුළුවන් කියලා. 

 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, තත්පරයක් බාධා කරන්නද? 
 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඕස්ෙට්ලියාෙවයි, පංශෙයයි ඔස්ටියාවලයි තිෙබන නීතිය 

අනුව, අවුරුදු 10ක සිර දඬුවමකුත්, යූෙරෝ 75,000ක දඩයකුත් 
නියම කරනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කීඩකයින්ට එෙහම දඬුවම් කරලා තිෙබනවාද? 
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[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නීතිෙය් තිෙබනවා. නමුත් ඒ රටවල කීඩකෙයෝ අහු ෙවලා 

නැහැ. ඒක නීතිෙය් තිෙබනවා. අපි තමයි ආසියාෙව් ෙහොඳම නීතිය 
ෙගන ආ පළමුවැනි රට. ෙලෝකෙයන්ම ගත්තාම අපි තුන්වැනි 
ස්ථානයට වාෙග් ඉන්නවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Very good! ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙම් 

නීති සම්පාදනය කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලා පරිස්සම් ෙවන්නත් 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් ෙගොඩක් නීති තිෙබනවා. ෙම් රෙට් බලවත්, ඒ 
වාෙග්ම ධනවත් පුද්ගලයින්ට ඒ නීති බලපාන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා   
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ ෙනොෙවයි, එෙහම ෙවනවා. ෙම් රෙට් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, we can give him five minutes more.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්පාදනය කරන නීතිවලට අහිංසක 

ෙසොක්ෙකෝ පමණක් බිලි ෙවන්ෙන් නැතිව බලවත්, ධනවත් 
පුද්ගලෙයෝත්  හසු කර ගන්නට ඉදිරි අනාගතෙය් ඔබතුමන්ලාට 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කීඩාව ගැන කථා කරද්දී  
2012 දී කීඩාව ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
2094යි. 2013 දී රුපියල් මිලියන ෙදදහස් හයසිය ගණනක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. හැබැයි, දූෂණය ගැනත්  කථා කරන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, දූෂණය නැති කරන්නට ඔබතුමා යම් උත්සාහයක 
ෙයදුනත් අද රෙට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් විශාල දූෂණයක් සිදු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපට කීඩාංගනයක් අවශ  ෙනොවන 
අවස්ථාවක හම්බන්ෙතොට කිකට් කීඩාංගනය හදන්න රුපියල් 
මිලියන 5800ක් වියදම් කළා.  සාමාන ෙයන් අංග සම්පූර්ණ  
කීඩාංගනයක් නිර්මාණය කරන්න අපට වැය වන්ෙන් උපරිම 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 1500ක් වාෙග් පමාණයකුයි. හැබැයි 
අලි ගහනය පවතින, ෙම් දක්වා කීඩා තරග තුනක් පමණක් 
පැවැත්වුණු හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනයට රුපියල් මිලියන 5800ක් 
වියදම් කර ති ෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම්වා අනුමත කරනවාද? ගරු 

කමලා රණතුංග මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියලා දුප්පත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සමාජවාදී ෙද්ශපාලනයක් කළ අෙප් නායිකාවන් 
වශෙයන් ආදර්ශවත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. හැබැයි, ෙම් වාෙග් 
හිතු මතයට තමන්ෙග් පවුල්වල තිෙබන බලය පාවිච්චි කරලා 
රුපියල් මිලියන 5800ක් ෙවන් කරනවා. ගරු කමලා රණතුංග 
මන්තීතුමියනි, අපිට කීඩාවට ෙවන් කරන්ෙන් අවුරුද්දකට 
රුපියල් මිලියන  2000යි. ෙම් හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනය හැදීම 
තුළ  විශාල කුමන්තණයක් තිෙබනවා. ෙමෙසේ රුපියල් මිලියන 
5800ක් ෙවන් කිරීෙම් දී විශාල දූෂණයක් සිදු වුණා. අපි කිව්වා 
ඒක කරන්න එපා කියලා. විෙශේෂෙයන් ෙම් වාෙග් දුප්පත් රටක 
ජනතාවෙග් ධනය සූරා කන ෙම් පාලකෙයෝ අනිවාර්යෙයන්ම අපි 
නීතිය හමුවට ෙග්න්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කාලෙය් 
ඔබතුමාට ඒ තීන්දුව ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි සුගතදාස කීඩාංගනෙය් ධාවන පථය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. ඔබතුමා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now. Your 

time is over.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හැෙරන්නවත් බැහැ ෙන්. For how many minutes did I 

speak, Sir? I spoke for only 10 minutes.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරියට මාතර ෙපළපාලිය වාෙග්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇත්ත තමයි. හරියට හරි. I started just 10 minutes ago.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay, you continue with your speech.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ආණ්ඩුව වාෙග්. අපට ෙවලාවත් ෙදන්ෙන් නැහැ.[බාධා 

කිරීමක්]   අපි සුගතදාස කීඩාංගනෙය් ධාවන පථය සම්බන්ධෙයන් 
කථා කළා. ඔබතුමන්ලා කිව්වා ඒ ආයතනයට දන්වලා ඒ පථය 
නැවත එළන බව. මුල සිට ෙම් සම්බන්ධෙයන් දූෂණ තිෙබනවා 
කියලා අපි දැනුවත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පථය සම්බන්ධෙයන් 
මුල සිටම කිව්වා. ෙම්ෙක් ෙහොර ගනුෙදනුවක් තිෙබනවා, ෙම් 
ධාවන පථය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා කියා කිව්වා. 
හැබැයි, ඔබතුමා ඒකට උත්තරයක් දුන්නා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම කථා කළා. ඒ කථා කළ ෙද් 
දිගින් දිගටම සනාථ වුණා. ඒ ධාවන පථය සම්බන්ධෙයන් විශාල 
ෙලස පශ්න ඇති වුණා. ඉතින් අපි ඉදිරි අනාගතෙය්දී 
ඔබතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, යම් කිසි අවස්ථාවක 
දූෂණය සම්බන්ධෙයන් රෙට් ජනතාව හඬ නඟන ෙකොට ඒ ගැනත් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරයි කියා. ෙමොකද, වැෙඩ් වුණාට 
පස්ෙසේ හරිගස්සලා වැඩක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි කීඩාවට ෙවන් කරන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 2000යි. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ධාවන පථයට විශාල 
මුදලක් වියදම් කළා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට සිදු වුණ තවත් වැරැද්දක් තමයි 
ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය කීඩා උෙළල. රුපියල් මිලියන 900ක් ඒ 
සඳහා වියදම් වුණා. ඒ මුළු වාර්තාව මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ඒවා 
ඉදිරිපත් වුණ ආකාරය, කවුද ෙගන ගිෙය් කියන ඒවා තිෙබනවා.  
විශාල පමාණයක් අර ෙගන ගිහිල්ලා සැණෙකළි දමලා, ඩාන්ස ්
කරලා ෙම් රෙට් රුපියල් මිලියන 900ක් විනාශ කරන්න සිදු වුණා. 
අපිකාෙව් ඡන්ද බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. එක ඡන්දයක්වත් 
ලැබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අපිකාෙව් ධාවන ශුරෙයක් 
ඇවිල්ලා අෙප් දන්සැෙලන් කාලා, බීලා අන්දලා ගියා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් විනාශයන් කළා. ඒකට 
රුපියල් මිලියන 900යි. අෙප් ගම්වල ඉන්න දුප්පත් ජනතාවට, 
ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට මුළු කීඩාවන්ටම  ෙවන් කරන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 2000යි. තිෙපෝෂ ගන්න, ග්ලුෙකෝස් ගන්න, ඒ වාෙග්ම 
කීඩාවට අවශ  පාවහන් යුගලක් ගන්න ෙවන් කරන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 2000යි. හැබැයි, ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් උඩ බලා ෙගන ඉන්න ෙකොට පාලකයන් විෙශේෂ 
අහස් යාතාවල ගිහිල්ලා රුපියල් මිලියන 900ක් විනාශ කරලා 
එනවා.  මම හිතන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් සිදු වුණ 
ෙම්වාට ගරු ඇමතිතුමා වග කියන්න ඕනෑ කියලායි. ෙම් අනුව 
අපට විශාල පාඩුවක් සිදු වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රගර් කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා අදහස් පකාශ කළා. 
නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙහොඳ රගර් කීඩකෙයක්. අපි නැහැයි 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් කිසිම ඊර්ෂ ාවක් නැහැ. 
කුහකමක් නැහැ. හැබැයි   කීඩා ෙනොකර ඉඳලා එකවරටම ඇවිල්ලා 
ජාත න්තර කණ්ඩායමක නායකත්වය ලබා ගන්න බැහැ. කාෙග් 
වුණත් ඒකට කමයක් තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්තයාෙග් පුතා රගර් ගහලා කණ්ඩායෙම් නායකයා වුණා නම් 
ඔබතුමන්ලා ඔහුව හම ගහයි. ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් පුතා 
ෙමොනවා හරි ගහලා නායකයා වුණත් එෙහමයි. හැබැයි ඒ වැෙඩ් 
හරි නැහැ. කවුරු වුණත් ඔබතුමන්ලා අල්ලන්න යන්න එපා. 
කවුරු වුණත් ඒක කෙළොත් වැරදියි. ඔබතුමන්ලා ඔය පැත්ෙත් 
ඉන්නවා.[බාධා කිරීමක්]අපි ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා  පුන පුනා 
කියනවා ජීවිෙත්ට ඔබතුමාට වැළ ෙඳන ෙරෝගය කවදාවත් අපට 
ෙනොහැෙද්වා කියලා.  

පන්දම් අල්ලන එෙක්ත් සීමාවක් තිෙබනවා. අපි යම්  කිසි 
ෙකෙනකුෙග් වැරැද්දක් කථා කරනවා නම්, ඔබතුමන්ලා අහෙගන 
ඉන්න. ඇයි ඔෙහොම පන්දම් අල්ලන්ෙන්? ඇයි ඔෙහොම ෙගොට්ට 
අල්ලන්ෙන්? රාජපක්ෂ නම කිව්ව ගමන්  ඔබතුමාෙග් ඇඟ 
නලියනවා. ඔබතුමා කැෙපන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඉදිරි  
අනාගතෙය්දී ෙමොකක් හරි ෙපොඩි ඇමතිකමක්වත් ඔබතුමාට 
ලැෙබයි. ඒක නිසා වැරැද්දක් තිෙබනවා නම්,- [බාධා කිරීම්]  
රාජපක්ෂ නම කියපු පළියට- [බාධා කිරීම්] ලංකාෙව් ඒ 
කණ්ඩායෙම් දක්ෂයකු ඉන්නවා නම් ඒ දක්ෂයාට තැන දුන්නාට 
කමක් නැහැ.  

 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභා රීතිවලට අනුව අපි 

කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් ගැන තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා- [බාධා කිරීම්]ඔබතුමාත්  කථා කළා. 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත්,-[බාධා කිරීමක්]ගරු 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, මා කියන්ෙන් ෙම්කයි. නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු වුණාය 
කියලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  ෙකෙනකු වුණාය කියලා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතා වුණාය  කියලා  එතුමාට 
රගර් ගහන්න ෙහොඳ නැද්ද? [බාධා කිරීම්] ෙමොකක් ද ඒ 
කුහකකම? [බාධා කිරීම්] 

 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, do not allow him to speak.  He is taking my time.  
 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, please continue with your 

speech. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දැන් එතුමා කථා කරනවා, නාමල්  රාජපක්ෂ මන්තීතුමා  

ෙමෙහමයි කියලා. එතුමා, එතුමාෙග් කථාෙව්දී උපරිමව කථා 
කළා නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ගැන. එත ෙකොට සභා රීතිය  
බලපාන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන් නැහැ, නාමල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට රගර් ගහන්න බැහැ කියලා. ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතා 
වුණු පළියට, රගර් කණ්ඩායෙම්  එක්  ෙකෙනක් අයින් ෙවනෙකොට 
ඒ තැන ෙමයාට ෙදන එක කැතයි. ඒෙක් කමයක් නැහැ. එතුමා 
දිගටම කීඩා කරලා නායකයා  වුණා නම් අපි විරුද්ධ වන ්ෙන් 
නැහැ. නාමල් රාජපක්ෂ  මහත්මයා  දිගටම රගර් කීඩා කළා නම්,- 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ගණන් ගන්න එපා. අපට කථා කරන්න 
ෙදන්න. ඔබතුමාට නිෙයෝජ  ඇමතිකමක් හම්බ ෙවනවා නම් 
හම්බ ෙවයි. ඔබතුමා මට විරුද්ධ වුණා කියලා, ඔබතුමා ඒ ගැන 
උද්ෙඝෝෂණය කළා කියලා එෙහම ෙදයක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] බලන්න ෙකෝ, ඔබතුමා ට පුදුම upset  එකක් ෙන් 
තිෙයන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] විනීතව හැසිෙරන්නෙකෝ. ඉතාම ශුද්ධ 
භාෂාෙවන් අපි කථා කරන්ෙන්.  එෙහම ෙදයක් තිෙබනවා නම්,- 
[බාධා කිරීම්]  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, your time is over.  Please 

wind up your speech.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමාට  අමාරුවක් තිෙබනවා නම්, එෙහම වුණාට කමක් 

නැහැ. අපි කියන්ෙන් එෙහම වුණු පළියට - [බාධා කිරීම්] මා 
හිතන හැටියට ෙම් රගර් කණ්ඩායම ආසියාෙව් තුන්වන ස්ථානයට 
ආවාය කිව්වා, එක සෙහෝදරෙයක් එහි නායකයා වීම තුළින්. ෙවන 
ෙකෙනක් දැම්මා නම් පළමුවන ස්ථානයට එන්න තිබුණා. අපි 
කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ආසාවක් තිෙබන්නට පුළුවන්. කිකට් කීඩාව, රගර් කීඩාව දියුණු 
කරනවාට අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නාමල් රජපක්ෂ 
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[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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මහත්මයා දිගටම රගර් ගහලා රගර්  කණ්ඩායෙම් නායකයා වුණා 
නම් මෙග් කිසි විරුද්ධත්වයක් නැහැ කියලා විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරනවා. නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා දක්ෂ රගර් කීඩකෙයක් 
කියන එක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. ඒක ෙනොෙවයි අපට 
තිෙබන පශ්නය. ෙම්වා කරන කමෙව්දය තමයි පශ්නය. අපට 
ෙක ළින් කථා  කරන්න අමාරුවක් නැහැ. අපි දන්නවා. අපි කියන 
ඒවා අහෙගන හිටියා. ඔබතුමන්ලා ඒක කියනෙකොට,-[බාධා 
කිරීම්] එකපාරටම ඒ කීඩා කණ්ඩායෙම් නායකයා ෙවනවා නම් 
ඒක විශාල අසාධාරණයක්. [බාධා කිරීම්] 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Ajith Mannapperuma.  
 
[අ.භා. 4.42] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් සම්මුතිය ෙහොඳයි කියන්න පුළුවන්. 
ෙම්වා ෙහොඳයි. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.   ෙම් රෙට් 
ෙමවැනි  සම්මුති කීයක් ආවා ද? ඒවා සම්මත ෙවලා රටට වැඩක් 
වුණා ද? ෙම් රෙට් තිෙබන පරිපාලන තත්ත්වය දිහා  බැලුවාම  
අපට ෙත්ෙරනවා, නීති පනවන්න, පනවන්න කවුරු ෙහෝ යමක් 
හම්බ කර ගන්න එක තමයි ෙවන්ෙන්. නීති පනවන්න, පනවන්න 
ෙම් රෙට් දූෂණය තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් නීති ෙහොඳයි. 
නමුත් ඒවා කියාත්මක ෙවද්දී ෙමොන විධියට කියාත්මක ෙවනවා ද 
කියන එක, ඒවායින් අපට ෙකොච්චර අගතියක් ෙවනවාද කියන 
එක  විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

"මතට තිත"කියලා මාධ ට පුරසාරම් ෙදොඩවපු ආණ්ඩුව මුදල් 
නාස්ති  කළා," මතට තිත"  programmes  කරන්න. ඒ පුරසාරම් 
ෙදෙඩව්වත් ෙලෝකෙය් රටවල් අතරින් වැඩිම මත් දව  පාවිච්චි 
කරන රට බවට අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රට නිදහෙසේ 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් රට කියලා, ආසියාෙව් ආශ්චර්යයවත් රට 
කියලා අපි කථා කරද්දී, ෙම් ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම කනගාටුෙවන් 
ඉන්න රට බවට අෙප් රට පත් ෙවලා ති ෙබනවා.   

ෙම් සම්මුති ඉදිරිපත් කරන එක ෙහොඳයි. නමුත් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්, ෙම්වාට මුදල් වියදම්  කරලා, කමිටු පත් කරලා ෙම්වා 
කියාත්මක ෙවද්දී, ෙලෝකෙය් වැඩිම තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත 
කරන කීඩකයන් ඉන්න රට බවට ෙම් රට පත්ෙවයි ද දන්ෙන් 
නැහැ, ඉතිහාස ෙය් සිද්ධ වුණ ෙද්වල් දිහා බලාෙගන යනෙකොට.   
ෙමොකද ෙම් රෙට් නීති පනවන්න, පනවන්න රට අනික් පැත්තට 
යන බවක් තමයි අපි දැක්ෙක්. ඇත්තටම ෙම් සම්මුතිය ෙහොඳයි. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමනි, 
මතට තිත සංකල්පය හැදුෙව් අපි ෙනොෙවයි. ජනාධිපති මන්දිරෙය් 
තමයි ෙබොන්න තිෙබන්ෙන්. අෙප් ළඟ  ෙනොෙවයි. ජනාධිපති 
මන්දිරය තුළ තමයි වැඩිෙයන්ම විස්කි ෙපෙවන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්]  

තහනම් උත්ෙත්ජක ගත්ත කීඩකෙයක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරලා ෙමෙහම දඬුවම් කරන එකට මම නම් එකඟ වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද අපි දන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගෙම් 
දරුෙවක්, - 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ ෙවන්න ඔබතුමාට  

පූර්ණ අයිතිය තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම්කට විරුද්ධව ඡන්දය 
ෙදන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒක මෙග් වැඩක්.   

අපි ගෙම් ඉඳන් ෙකොළඹට එන දරුෙවක් ගැන හිතලා බලමු. 
සුසන්තිකා ජයසිංහ වැනි කීඩිකාවන් ගම්වල ඉපදිලා ෙමොකුත් 
නැතිව, කිසිම හව්හරණක් නැතිව, කීඩාවට තිෙබන දක්ෂතාව 
නිසාම ෙකොළඹට ආපු අය. ෙකොළඹ ඉන්න ෙකෙනක්, 
අනාගතෙය්දී ෙම් අය තමන්ට බාධාවක් ෙවයි කියලා හිතලා 
 ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙදයක් කෙළොත් ෙමොකද වන්ෙන්? යම් 
කීඩකෙයක් ෙහෝ කීඩිකාවක් තරගයකට සහභාගි ෙවන්න සූදානම් 
ෙවන අවස්ථාෙව්, ඒ කීඩකයා ෙහෝ කීඩිකාව canteen එකට හරි  
එක්කෙගන ගිහින් ෙත් එකටවත් යම් තහනම් උත්ෙත්ජකයක් 
දමලා දුන්ෙනොත්  ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් අනාගතය ඉවරයි ෙන්ද?  
එෙහම නැත්නම් ඔහුට ෙහෝ ඇයට රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙගවන්න 
ෙවනවා. සුසන්තිකා ජයසිංහ ෙකොළඹට ආපු ෙවලාෙව් එෙහම 
ෙදයක් වුණා නම්, ලක්ෂ පහක් ෙගවන්න එදා ඒ ෙදමව්පියන්ට 
හයිය තිබුෙණ් නැහැ.  එෙහම නම් ඒ ෙදමව්පියන්ට සිදු වන්ෙන් 
ඇය අවුරුදු ෙදකකට ෙනොඅඩු කාලයකට හිර ෙගදරට යවන්නයි. 
ෙලොකු ෙලොකු කීඩකයන්ට නම් ෙම්ක පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් පාසල් දරුවන්ට, ගමින් බිහි වන දරුවන්ට ෙම් නීතිය 
කියාත්මක කෙළොත්, ඒ දරුවාෙග් අනාගතයට අකුල් ෙහළීමක් 
පමණයි සිදු වන්ෙන්. ඒ ෙකන් ඒ දරුවාෙග් කීඩාෙව් උන්නතියක් 
සිදු වන්ෙන් නැ. ෙම් තත්ත්වය නිසා ඒ අම්මලා තාත්තලාට  
තමන්ෙග් දරුවා ෙගදර සිට ෙකොළඹට එවන ෙකොට, හාල් 
ෙගෝනියකුයි, පිටි ෙගෝනියකුයි, ෙපොල් ෙගෝනියකුයි දීලා තමයි 
එවන්න වන්ෙන්, "ඔයා ෙවන ෙකොෙහන්වත් කන්න එපා, 
උයාෙගන කන්න" කියලා. ෙම් නීතිය කියාත්මක කිරීම තුළ 
පාසල් දරුවාට, ගෙමන් එන දරුවාට වන්ෙන් ෙලොකු අගතියක් 
කියලා මා විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ ර ටවලට යැවීම සඳහා 
කීඩකයන් ෙතෝරද්දී වාද ෙභ්ද, මත ෙභ්ද ඕනෑ තරම් ඇති ෙවන 
බව ජනමාධ  මඟින් ෙහළිදරවු ෙවනවා. එවැනි මහත් අරගල 
මධ ෙය් තමයි විෙද්ශයක ට යවන්න කීඩකෙයක් ෙතෝරන්ෙන්. 
ෙබොෙහෝ අය   විරුද්ධ වන අවස්ථා තිෙබනවා. යම්  කීඩකෙයක් 
ෙවන රටකට ගිහින් කීඩා කරද්දී, ඔහුට විරුද්ධ වුණු ෙකෙනකුෙග් 
නෑදෑෙයක් ඒ රෙට් ඉන්නවා නම්, ඒ අය විසින් යම් කෑමකට 
දමලා, නැත්නම් ෙවනත් කමයකින් ෙහෝ තහනම් උත්ෙත්ජක ඒ 
ළමයාට ෙනොදැනුවත්ව දුන්ෙනොත් ෙමොකද වන්ෙන්? ඒ නිසා ඒ 
දරුවාට ඒ රෙට් කීඩා කරන්න තහනම් ෙවන එක පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඔහුට ආපහු ෙම් රටට එන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවට 
ආවාට පසුව ෙම් තීන්දුව මත ෙමොකක්ද වන්ෙන්? ලක්ෂ පහක 
දඩයක්, නැත්නම් අවුරුදු ෙදකකට ෙනොඅ ඩු සිර දඬුවමකට යටත් 
ෙවන්න ඔහුට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්ක නැඟී එන 
කීඩකයන්ෙග් අනාගතයට කරන අකුල් ෙහළීමක් කියලා මා 
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. ඒ විතරක් ෙනෙවයි, ෙවනත් කියා 
මාර්ගයකින් යම් කීඩකෙයකුට ෙම් ෙද් සිදු වුෙණොත් ඒ 
කීඩකයාෙග් උපෙද්ශකයන් ද අමාරුෙව් වැෙටනවා. ෙම් වැරැද්ද 
පිට රටකදී සිදු වුණත් එච්චරයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම්ක මංජුල වන්නිආරච්චි 
වැනි අය ෛධර්යවත් කරන පනත් ෙකටුම්පතක් කියලා. මංජුල 
වන්නිආරච්චි කැමැත්ෙතන්  තී රණය කරලා තහනම් උත්ෙත්ජක 
ගත්ෙත් නැහැ. නමුත් අද ගන්න ෙම් තීරණය ඒ කාලෙය් තිබුණා 
නම්, ඒ තීරණය අනුව ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ  මංජුල 
වන්නිආරච්චි අවුරුදු ෙදකකට හිෙර් දමනවා.  එෙහනම් ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙකන් කීඩකයන්ට ෙදන ෛධර්යය? ඊළඟ දවෙසේ එයා 
ෙබොක්සිං ගහන්න යන එකක් නැහැ. ෙමවැනි නීති පනවන්න 
කටයුතු කරපු ආසියාෙව් පළමුෙවනි රට අපි කියලා පම්ෙපෝරි 
ගැහුවාට, මා නම් කියන්ෙන් අප වැනි රටක  ෙමවැනි නීති 
පැනවීම, ෙම් දඬුවම් දීම දැන්මම කියාත්මක කිරීම බරපතළ වැඩි 
බවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් යම් සමීක්ෂණ වාර්තා 
අනුව අපට ෙහළි ෙවනවා, අද පාසල් දරුවන් පාසල් කීඩා 
තරගවලදී පවා තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතයට ෙපළඹී සිටින බව. 
අප දන්නවා එතැනදී හානියක් වන බව. ෙම් නිසා දක්ෂ දරුවාට 
ඉදිරියට යන්න බැරි ෙවනවා. ඒ ෙවනුවට තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිත කළ දරුෙවක් ඉස්සරහට යනවා. ඒ පුද්ගලයා ඒ විධියට 
සමාජෙය් ඉහළට යන ෙකොට අපවාද එල්ල ෙවනවා. අන්න ඒ නිසා 
අපි යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනැ. අපි නීති හැදිය යුත්ෙත් 
වැරැදිකාරයන් අල්ලන්න ෙනොෙවයි. නීති මඟින් වැරැදි නැති කරන 
සමාජයක් නිර්මාණය කරන එකයි අෙප් යුතුකම විය යුත්ෙත්.  

පාසෙල් කීඩා උෙළලක් පවත්වන ෙකොට, ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් කීඩා උෙළලක් පවත්වන ෙකොට ෙම්  උත්ෙත්ජක 
පිළිබඳව යම් මට්ටමකින් ෙහෝ පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් විධියක් 
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. පාසල් දරුවන් ෙම් ෙද්ට ෙයොමු 
ෙවනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. එවැනි ෙදයක් කරන්ෙන් නැතිව 
එක පාරටම ෙම් නීති ෙගනැල්ලා ඒ දරුවන් වැරැදිකරුවන් කිරීම 
අසාධාරණයි කියා මා හිතනවා.   

ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන් වන අප ළඟට ඇවිත් සමහර 
දරුවන්, "ෙසල්ලම් කරන්න ඉන්දියාවට යන්න අෙප් කණ්ඩායම 
ෙත්රිලා, අෙප් කණ්ඩායම චීනයට යන්න ෙත්රිලා'' කිය කියා 
සල්ලි ඉල්ලනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම් අය අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් එකඟතාව ඇතිව ෙනොෙවයි එන්ෙන්. නමුත් 
දරුවාෙග් අම්මා ආසයි; තාත්තා ආසයි, " මෙග් දරුවා චීනයට 
ගිහිල්ලා ෙසල්ලම් කරලා ආවා, සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා ෙසල්ලම් 
කරලා ආවා" කියලා කියන්න. ඒ නිසා තමන්ෙග් කණකර උකස් 
කරලා, තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ උකස් කරලා, වෙට්ටම ණය ෙවලා 
ෙම් දරුවාව  තව කණ්ඩායමකුත් එක්ක අපි හිතමු ෙකෝ 
ඉන්දියාවට යැව්වා කියලා. දැන් අෙප් රජය කෑ ගහනවා, ෙවනත් 
රටවල ෙදමළ ඩයස් ෙපෝරාව අපට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා 
කියලා. එෙහම නම් ෙම් පාසල් දරුෙවෝ කණ්ඩායම අද තනියම 
යන්ෙන්. ෙදමවුපිෙයෝ නැහැ; රැකවරණ නැහැ. ගුරුවරෙයක්, 
ෙදෙදෙනක් ෙම්කට සහභාගි ෙවයි.  යම් විධියකින් ෙටොෆි එකකට  
හරි දමලා දීලා  ෙම් දරුවන් තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කළාය 
කියලා ෙපන්වන්න පුළුවන්.   තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කළාය  
කියලා තහවුරු වුණා නම්,  ඒ තීන්දුව අනුව   කීඩාව තහනම් වන 
එක ගැන පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ලංකාවට ආවාට පසුව ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඒ තීන්දුව අනුව ෙම් අයට රුපියල් ලක්ෂ පහක් 
ෙගවන්න සිදු ෙවනවා.  රුපියල් ලක්ෂ පහකට ෙනොඅඩු සහ  ලක්ෂ 
දහයකට ෙනොවැඩි දඩයකට යටත් ෙවනවා. ෙම් කණකර උකස් 
තබලා, වෙට්ටම ණය ෙවලා, තමන්ෙග් දරුවාව ජාත න්තර කීඩා 
තරගයකට යවපු ෙදමවුපියන්ට රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙගවන්න 
පුළුවන්ද? ඒ තරම් වත්කමක් තිෙබනවාද? එෙහම නම් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඒ ෙදමවුපියන් අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ ෙම් දරුවාව හිෙර් 
යවන්න තමයි ෙවන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙවන කරන්න ෙදයක් නැති 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන 
ඒම  නැඟී එන කීඩකයන්ට කරන ෙකොඩිවිනයක් හැටියටයි මා 
දකින්ෙන්.  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කරන්න. ෙම් නැඟී 
එන කීඩකයන් නැත්නම් පාසල් දරුවන් නිතර පරීක්ෂාවට ලක් 
වන කමයක් සකස් කරන්න.  එෙහම නැතිව   ෙම් නීතිය ෙහොඳ 
වුණත්, පකාශනය ෙහොඳ වුණත්, ෙමය කියාත්මක කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන සෑහීමකට පත් වන්නට බැහැ යි කියන එක  මා 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා.  

අපි දන්නවා, අද ජාත න්තර තරගවලට පාසල් දරුවන් 
සහභාගි වන බව. ගම්වල දරුවන් ජාත න්තර තරගවලට සහභාගි 
වනවා. නැත්නම් ජාතික මට්ටෙම් තරගවලට සහභාගි වනවා. ෙම් 
අයව ඒ සඳහා ෙයොමු කරන්න වුණාම අෙත් සල්ලි නැති 
ෙදමවුපියන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම්ක බරපතළ කාරණයක් 
බවට පත් ෙවනවා. ඇයි? ෙපොඩ්ඩක් වැරදුෙණොත්, කවුරු හරි ෙම් 
ළමයාට ෙමොනවා හරි ඒ වාෙග් ෙදයක් දීලා තිබුෙණොත්, රුපියල් 
ලක්ෂ පහක් ෙගවන්නට  සිදු ෙවනවා. ඒ ළමයාට රුපියල් ලක්ෂ 
පහක් ෙගවන්න බැරි වුෙණොත් අවුරුදු ෙදකකට හිෙර් යන්න සිදු 
ෙවනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් ෙදයක් සිදු වුෙණොත් රුපියල් ලක්ෂ 
පහක් ෙගවන්න පුළුවන් ෙදමවුපිෙයෝ කවුද? අවමය රුපියල් ලක්ෂ 
පහයි.  උපරිමය රුපියල් ලක්ෂ දහයයි. රුපියල් හාරලක්ෂ පනස් 
දාහක් ෙගවන්නත් බැහැ. අවමය රුපියල් ලක්ෂ පහයි. එෙහම 
නැත්නම් අවුරුදු ෙදකකට ෙනොවැඩි කාලයක සිර දඬුවමකට ලක් 
වන්නට සිදු වනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, බාධා කරනවාට සමා ෙවන්න. මෙග් මිත 

මන්තීතුමා වැරැදි මතයක ඉඳෙගනයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන 
කථා කරන්ෙන්.  ෙමහි ෙමොනම ෙහේතුවකටවත් ෙම් රෙට් කීඩාෙව් 
විනාශය - [බාධා කිරීමක්] මෙග් කාලෙයන් ඉල්ලාෙගනයි මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් කාලය අරෙගන ෙනොෙවයි. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඔබතුමා හරියට අධ යනය කළා නම්, ඔබතුමා 
කීඩාවට ආදරය කරන පුද්ගලයකු නම් ඔබතුමා කවදාවත් 
කියන්ෙන් නැහැ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් විනාශයක් වනවාය 
කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 224 ෙදෙනක් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ගැන ෙහොඳ කියනෙකොට ඔබතුමා කියනවා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙමන් රටට සිදු වන්ෙන් මහා විනාශයක් 
කියලා. [බාධා කිරීමක්] - 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, -  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙග් කාලෙයන් මම ගන්ෙන්. 

ඔබතුමාෙගන් කාලය ගන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
වැරැදි මතයක ඉඳෙගනයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා, 
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 
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ෙම් කීඩකයන්ට රට යන්න සල්ලි නැහැ. ෙදමවුපියන් ෙකොෙහන් 
හරි සල්ලි ෙහොයලා ෙම් කීඩකයන්ව රට යැව්වාට පසුව ඒ වාෙග් 
ෙචෝදනාවකට වැරැදිකරු  වුෙණොත් අවුරුදු ෙදකකට හිෙර් යන්න 
සිදු ෙවනවා කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න.  
පංශෙය් ෙමවැනි ෙචෝදනාවකට වැරැදිකරු වුෙණොත් යූෙරෝ 
75,000ක් දඩ ගහනවා, අවුරුදු 10කට හිෙර් යවනවා. අද මට 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 
සමාවන්න. අද ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය කීඩාව තුළට 
ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. අද කීඩා අටක විතර ෙම් තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතය මහා පරිමාණෙයන් ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක නවත්වන්න නම් ඒ සඳහා  අවශ  නීති, අණපනත් 
ෙගෙනන්නට ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙමය  කීඩාෙව් 
උන්නතිය සඳහා ෙහොඳ ෙච්තනාවකින් අපි ෙගනැවිත්  තිෙබන 
පනත් ෙකටුම්පතක්. ඔබතුමන්ලා හැමදාමත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය විධියට - විපක්ෂය විධියට- ෙම්වා ගැන බලන්න එපා. 
කීඩාව ගැන දන්නා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලුම මන්තීවරුන් 
අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුමත කරන බව සඳහන් කළා. අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමාට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙහොඳයි. අෙනකුත් 
සියලුම මන්තීතුමන්ලාට ෙමය ෙහොඳයි. නමුත් මෙග් මිත 
මන්තීතුමා ෙම් ෙදස වැරැදි ෙකෝණයකින් බලනවා කියන එකයි මා 
කියන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you continue with your speech. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් නීතිය ගැන, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන 

මෙග් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් මා කියන්ෙන්, ෙමහි  යම් 
සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයි කියන එකයි. ගෙමන් ඉදිරියට එන 
දරුවාව,  - අර සුසන්තිකා එදා ෙකොළඹට ආවා වාෙග් -  ඒ  stage 
එෙක් සිටින දරුවාව ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් තුළ 
තිෙබන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] සංෙශෝධනය කරන්න ෙවනවා, 
ඇමතිතුමනි. අපි  සිටින්ෙන් ශී ලංකාෙව්.  අපි සිටින්ෙන් පංශෙය් 
ෙනොෙවයි ඇමතිතුමනි.  

බලන්න, පාසල් දරුවාව මත් දව වලින් වළක්වන්න අද 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවාද? අද පාසල් දරුවා මත් දව  ෙලස 
එක්ෙකෝ පිළිකා ෙරෝගයට ලබා ෙදන ෙව්දනා නාශක පාවිච්චි 
කරනවා. එෙහම නැත්නම් මානසික ෙරෝගය සඳහා ලබා ෙදන 
ෙබෙහත් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ඇයි ෙම් දරුවන්ට විරුද්ධව 
කටයුතු කරන්න බැරි කියලා, අපි ෙපොලීසිෙයන් ඇහුවාම,  
ෙපොලීසිය කියනවා, "ඒ අය නීත නුකුල ෙදයක් පාවිච්චි කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපට අත් අඩංගුවට ගන්න විධියක් නැහැ." යි කියලා.  

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ 

යවන නිසායි මම ෙම් කියන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමා මම දන්න නිසායි 

ෙම් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. ෙමතුමාට ෙපොඩි 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්. මට විනාඩියක් ෙදන්න. ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමා මට ෙවලාව ෙදනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Ajith Mannapperuma, you continue with your 

speech. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අද ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවනවාද?  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි,  ෙම්වා කරන්න 
ඉස්සර ෙවලා  ෙම්  ගැන බලන්න.  ෙසෞඛ  හා ශාරීරික අධ යනය 
කියලා විෂයයක්  තිෙබනවා, O/L විභාගයට [බාධා කිරීම්] මෙග් 
ෙවලාව නාස්ති කරන්න එපා.  විරුද්ධව යම් ෙදයක් කථා කරන්න 
තිෙබනවා නම් ඒකට ඉඩ ෙදන්න.  විරුද්ධව  යම් ෙදයක් පකාශ 
කරන්න  තිෙබනවා නම් ඒකට ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් පිට කහනවා නම් විතරක් ෙහොඳයි කියන්න යන්න 
එපා. වැරදියි ඒක.  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පිට කහනවා නම් විතරයි 
ෙහොඳයි කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඕනෑ බලු වැඩක් කරලා ෙහොඳයි  
කියනවා නම් විතරයි ෙහොඳයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  කථා 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න කරුණාකර. [බාධා කිරීමක්]  අෙනක් අයෙග් 
මත ඉවසන්න පුරුදු ෙවන්න.  

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමාටත් නිෙයෝජ  ඇමතිකමක් හම්බ ෙවයි, ඉඳ ගන්න. 

[බාධා කිරීමක්] ඉඳගන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
බලන්න අද ෙම් රෙට් ෙසෞඛ ය හා ශාරීරික අධ යනය කියලා 
ඉස්ෙකෝෙල් විෂයයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙසෞඛ ය හා ශාරීරික 
අධ යනය කියන විෂයයට තිෙබන්ෙන් paper එකක් ලියන්න.  
ෙම්කට period එකක් නැහැ; පාෙයෝගික තත්ත්වයක් නැහැ. ෙම් 
රෙට් පාසල් පද්ධතිෙයන් කීඩාව, ව ායාම සියල්ලම අයින් කරලා. 
ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, අෙප් නීතිෙයන් වැරදිකාරෙයෝ 
අල්ලන්න උගුල් හදන ෙවලාෙව්  කීඩකයන්ව නිර්මාණය කරන්න 
අවස්ථාව හදන්න කියලා. කීඩකයන්ව නිර්මාණය කරන්න 
ඉඩපස්ථාව හදන්න. ෙම් රෙට් කීඩා පද්ධතිය කඩා වැෙටන්න 
ඇරලා ඇයි ෙම් වාෙග් නීති හදන්න උත්සාහ කරන්ෙන්?   

පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගය වාෙග් විභාග ඇති කරලා පාසල් 
මුළුමනින්ම කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ජනපිය පාසල් එකක් ෙදකක් 
විතරක් අද ෙම් රෙට් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පාසල් 
සියල්ල කඩා වැටිලා තිෙබනවා.  ෙදමාපිෙයෝ පිස්සු  බල්ෙලෝ ටික 
වාෙග් ළමයින්ව ඉස්ෙකෝෙල් යවන්න, පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගය 
සමත් කරවන්න දුවනවා. ඒ,  interview එෙක්දී රස්සාවක් හම්බ 
ෙවන හින්දා ෙනොෙවයි; ශිෂ ාධාර ගන්න හැකියාවක් නැති හින්දා 
ෙනොෙවයි. ෙම් පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගය සමත් කරවා ගන්න උෙද් 
සිට සවස ් වන ෙතක් දුවන්ෙන් ෙම් රෙට් පාසල් පද්ධතිය කඩා 
වැටිලා හින්දායි; දරුවාට පාසලක් ෙතෝරා ගන්න බැරි හින්දායි.  
ෙම් සමාජය ඒ තත්ත්වයට පත් කරලා, පාසල් පද්ධතිය ඒ 
තත්ත්වයට පත් කරලා කීඩාෙව්දී තහනම් උත්ෙත්ජක ගන්න අයට 
නීති හදන්න හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ජාතික කීඩාෙව් 
ෙතොටිල්ල තමයි පාසල් කීඩාව කියලා. නමුත් අද පාසෙලන් කීඩාව 
ඈත් ෙවලා. තරග විභාගවලට ළමයි ෙයොමු කරවලා. ඇමතිවරු 
කථා කරන්ෙන් පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගය ගැන, O/L   විභාගය ගැන.  
නමුත් කීඩාවට ෙවලාව දීලා නැහැ. ශාරීරික අධ යනයට හා 
ෙසෞඛ යට සතියකට තිෙබන්ෙන් පැය එක හමාරයි. ඒ පැය එක 
හමාෙරනුත් විනාඩි 45ක් කරන්ෙන්  ෙපොෙත් පෙත් වැඩ.  එළියට 
යන්න තිෙබන්ෙන් සතියකට  විනාඩි 45යි. ෙමෙහමද පාසල් 
කීඩාව විය යුත්ෙත්?  

අද බලන්න, මලල කීඩාව පාසෙලන් තුරන් ෙවලා. කීඩාව 
පාසෙලන් තුරන් ෙවලා.  

 
 

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

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් නීති හදලා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔය මයික් එක වැඩ කරන්ෙන්  නැහැ. ෙම්ක 

අහ ගන්න. ගරු මන්තීතුමා, සමා ෙවන්න, තත්පරයකට ෙම්ක අහ 
ගන්න. මට ෙත්ෙරනවා, ඔබතුමා කීඩාවට ෙබොෙහොම ආදරෙයන් 
කථා කරනවා කියලා. ඔබතුමා දැක්කාද, මීට මාස ෙදකකට කලින් 
අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා, 
පාසල් යන හැම දරුෙවකුටම  ෙම් වර්ෂෙය් ඉඳලා කීඩාව 
අනිවාර්යය කරලා?  ශාරීරික අධ ාපනය, ෙසෞඛ ය විෂෙයන්  
අයින් කළා. අපි සතියකට විෂයයන් හතරක් ෙදනවා. ගරු 
මන්තීතුමා, අපි ෙහොඳ තීරණ අරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා 
කියන්ෙන් අවුරුදු ගණනකට කලින් තත්ත්වයක්.  

 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Thank you, Hon. Minister. Hon. Ajith Mannapperuma, 

please try to wind up your speech.  
 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 ගරු ඇමතිතුමා, මා ඔබතුමා ගන්න තීන්දු වැරදියි කියනවා 

ෙනොෙවයි.  ඔබතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලනීකරණය හින්දා අධ ාපන 
අධ ක්ෂවරයා ෙවලා ඉන්ෙන් සමහරවිට සුදුසුකම් නැති 
පුද්ගලෙයක්. ඉස්ෙකෝෙල්  principal හැටියට  ඉන්ෙන් සුදුසුකම් 
තිෙබන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි, principal හැටියට වැඩ බලන  
ෙකෙනක්.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙකොෙහේද  ඉස්ෙකෝෙල්?  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙකොච්චර ඉන්නවාද? ඒ වාෙග් 

තත්ත්වයක් තිෙයද්දී ඔබතුමා කියන ඔය නීති රීති කියාත්මක 
වනවා ද ෙම්  රෙට්? ෙකොයි නීතියද ෙම් රෙට් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Eric Prasanna 

Weerawardhana. 

 
 

[අ.භා. 4.58] 
 
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன) 
(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කීඩාෙව් උන්නතිය 

ෙවනුෙවන් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය පිළිබඳ ඉතා වැදගත් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙදවන වර කියැවීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම 
ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට අද 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩ පිළිෙවළ අනුව යමින් ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අමාත තුමා ශී ලංකා කීඩා ක්ෙෂේතය 
තුළ  ඉතා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක්, ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක රට 
තුළ සිදු ෙනොවුණු ආකාර ෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරමින් 
යනවා. ඒ යන ගමන ෙනොෙයකුත් අඩු පාඩුකම් හදාෙගන යන 
ගමනක්. ඒ තුළ බරපතළ පශ්නයක්ව පවතින ෙම් තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතය පිළිබඳ ෙනොදැනුවත්කම ඇතුළු ෙනොෙයකුත් 
ෙද්වල් අයින් කරලා ෙම් ක්ෙෂේතය කමවත් තැනකට ෙගෙනන්න 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අපි එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අද ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය 
දියුණු ෙවලා  ෙනොෙයකුත් ඖෂධ -ෙබෙහත්- වර්ග ෙහොයා ගන්නා 
අවස්ථාවක, ඒ වාෙග්ම විශාල තරගකාරීත්වයකට කීඩාව ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබන අවධියක ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම අදට 
වඩා අනාගතයට විශාල වශෙයන් ෙයෝග  වනවා. ඒ වාෙග්ම අද 
ලංකා කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ තිෙබන ෙබොෙහෝ පශ්න ෙහොයමින් ඒවා 
නිවැරදි කරමින් අලුත් අලුත් ෙද්වල් ලංකාෙව් කීඩා ක්ෙෂේතයට 
එකතු කරමින් ඉදිරියට යන ෙමොෙහොතක ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගන ඒම පිළිබඳවත් ගරු අමාත තුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවායි කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ. 

ලංකාෙව් කීඩා ක්ෙෂේතය ගත්තාම අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ,  
අපි කියවපු තැනක සඳහන් ෙවලා නැහැ අද කියාත්මක වනවා 
වාෙග් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව. ෙබොෙහෝ විට කීඩාව 
ලංකාෙව් සීමා ෙවලා තිබුෙණ් ෙකොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල වාෙග් 
පැතිවලට විතරයි. අපි කවුරුත් ආදරය කරන කිකට් කීඩාව 
ගත්තත් ෙබොෙහෝ විට නගරාසන්න පෙද්ශවලට විතරයි සීමා 
ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් අද කීඩාව ගමට අරෙගන යන දැවැන්ත 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වනවාය කියන කාරණය පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගම්වල තරුණයින් මීට ෙපර ෙබොෙහෝ විට 
කෙළේ, ෙටනිස් ෙබෝලයක් අරෙගන පාරවල්වල softball cricket  
ගහපු එක විතරයි.  නමුත් අද කීඩාව ගමට රැෙගන යාම තුළින් 
ගම්වල තරුණ තරුණියන්ට විශාල වශෙයන් කීඩාෙව් ෙයදීෙම් 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් මීට ෙපර පත් වුණු 
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ෙබොෙහෝ අමාත වරු, කීඩා අමාත වරු, ෙබොෙහෝ නායකයින් ෙම් 
හැම ෙදයක්ම කෙළේ ෙකොළඹට විතරයි. නමුත් අද ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අමාත තුමා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
හදලා හැම පළාතකටම ජාත න්තර මට්ටෙම් කීඩා සංකීර්ණයක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ගම්වල ෙටනිස් ෙබෝලෙයන් කිකට් ගහමින් 
සිටි ළමයින්ට, තරුණයින්ට අද ෙකොළඹ තිෙබන මට්ටෙම් කීඩා 
සංකීර්ණයක් තමන්ෙග් ගමට ලැෙබනවා. හැම දිස්තික්කයටම 
කීඩා සංකීර්ණයක් ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. 
හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම ෙහොඳ කීඩා පිටියක් ලබා 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට අද ඉදිරිපත් 
කරලා එය කියාත්මක වනවායි කියන කාරණය පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ. අපි කීඩා අමාත ාංශයට, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ගරු අමාත තුමාට ඉදිරිපත් කරපුවාම "අෙප් ගම්වල 
ළමයකු කවදාවත් ෙලදර් ෙබෝලයක් අල්ලලා නැහැ, ඒක නිසා 
අපට කිකට් හඳුන්වා ෙදන්න" කියලා ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා හාරිස්පත්තුව ආසනෙය් ළමයින් 1,000ට 
වැඩිෙයන් ඉන්න හැම පාසලකටම ෙලදර් කිකට් කීඩාව පටන් 
ගන්න අවශ  උපකරණ ලබා දීලා තිෙබනවා.  ඒ විධියට අද ගමට 
කීඩාව යන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. මා නිශාන්ත රණතුංග 
අෙප් ෙල්කම්තුමාවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිපූර්වකව මතක් 
කරනවා. 

අද ඕස්ෙට්ලියාෙව් වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් 
ජනගහනයට සමාන ජනගහනයකුයි ඉන්ෙන්.  එනම් මිලියන 20ක් 
විතර. බලන්න, කීඩා ක්ෙෂේතය ෙකොච්චර ඉහළට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා ද කියලා. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් කරන දැවැන්ත 
ආෙයෝජනත් එක්ක, ෙම් අමාත ාංශය තුළින්  කරෙගන යන 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක අනාගතෙය් අපටත් ඒ වාෙග් 
ෙහොඳ තැනකට යාෙම් හැකියාව තිෙබනවාය කියන කාරණය ෙම් 
අවස්ථාෙව් පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ. එෙහම ගමනක් යන ෙකොට 
ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනැල්ලා අඩු පාඩු තිෙබන තැන් 
සම්පූර්ණ කරලා කටයුතු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා.  

ෙම් ෙවලාෙව් ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා "යන්ෙන් 
ෙකොෙහේද - මල්ෙල් ෙපොල්" වාෙග් ෙපොට පටලවාෙගනයි කථා 
කෙළේ. මංජු වන්නිආරච්චි මහතා කියන්ෙන් ලංකාවට විශාල 
ෙගෞරවයක් ෙගනැවිත් දුන්නු කීඩකෙයක්. මා නිෙයෝජනය කරන 
හාරිස්පත්තුව ආසනෙය් ඉන්න කීඩකෙයක්. එතුමා ෙපොඩි කාලෙය් 
සිටම ඇදුම ෙරෝගෙයන් ෙපළුණු ෙකෙනක්. නමුත් ෙම් තහනම් 
උත්ෙත්ජක ෙහෝ ෙවනත් ෙද්වල් පිළිබඳව එතුමාට ෙහොඳ 
දැනුවත්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එක එක තැන්වලින් ෙබෙහත් 
අරෙගන ඒ සිදු වුණු ෙද්ත් එක්ක අවසානෙය්දී අපට ලැෙබන්න 
තිබුණු පදක්කම අහිමි වුණා. හැබැයි, ෙමතුමා කිව්වා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් තුළින් ඒ වාෙග් කීඩකයින්ට අසාධාරණයක් ෙවනවා 
කියලා. ෙමොකද, ලංකාෙව්දී ෙනොෙවයි, ජාත න්තර තරගයකදියි 
මංජු වන්නිආරච්චි මහතා  ඒ තහනමට ලක් වුෙණ්. හැබැයි ෙම් 
වාෙග් පනතක් ෙගනැල්ලා, ජනතාව දැනුවත් කරන, පාසල් 
මට්ටමින් කීඩකයින් දැනුවත් කරන   වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම මංජු වන්නිආරච්චි වැනි කීඩකයින් දැන ගන්නවා 
ෙම් ෙබෙහත් ගන්න ෙකොට අපි පරිස්සම් ෙවන්න ඕනෑය කියලා. 

තරගයක් කිට්ටු වුණාම, කෑම බීම වාෙග් ෙද්වල් ගන්න විට අපි 
පරිස්සම් ෙවන්න ඕනෑ, අපි ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ කියලා දැන 
ගන්නවා.  අපි ෙම් ෙගොඩ නඟන දැවැන්ත ආෙයෝජනය තුළින් තව 
අවුරුදු හත අටක් යන විට ෙම් රෙට් බිහි වන කීඩකයන් තහනම් 
උත්ෙත්ජක පිළිබඳව, ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳව ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක් ලබා ෙගන ඉදිරි අනාගතෙය්දී අෙප් රටට පදක්කම් 
ෙගන ඒෙම් හැකියාව ලබා ගන්නවා. අපිට මතක් ෙවනවා, මංජු 
වන්නිආරච්චි ෙබොක්සින්වලින් ඒ පදක්කම දිනා ෙගන අෙප් 
ආසනයට එන විට අපි ඉහළින් පිළිගැනීම කළා. මල් මාලා දාලා, 
ෙතොරන් ගහලා ඒ සියල්ලම කළාට පසුව එක පාරටම ආරංචිය 
ආවා ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් ඒ 

කීඩකයා එෙහම ෙදයක් දන්ෙනත් නැහැ. තරගය ජයගහණය 
කිරීෙම් අරමුණින් විෙශේෂ  ෙදයක් පාවිච්චි කරලා තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙනොදැනුවත්කම නිසා ඇති වුණු සිද්ධියක් තමයි ෙවලා තිබුෙණ්. 
ඒ නිසා අපි ෙම් වාෙග් පනත් ෙකොටුම්පත් ෙග්න්න ඕනෑ. ගරු 
අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඒ නිසා පැහැදිලිවම දැන 
ෙගන කථා කරන්න කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඔබතුමාට කියනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමතුමා පකාශ කළා-[බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම බාධා කෙළේ නැහැ. 
මම හිතන හැටියට ෙමතුමා තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරලා 
ෙවන්න ඇති පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, අෙප් රෙට්දී නැතත් 
එළියට ගියාම අහු ෙවනවා. ඒක ෙම් ගෙම් තරුණයාට කියලා 
තියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා කිව්වා, දන්ෙන් නැතිව බිව්ෙව් කියලා. දන්ෙන් නැතිව 

බිව්ව මිනිහාට තිෙබන රැකවරණය ෙමොකක්ද, අෙප් රටට ආවාට 
පස්ෙසේවත්? ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා වාෙග්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன) 
(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 
ඔබතුමා එෙහම කථා කරනවා වාෙග් මට ෙප්නවා. ඒ නිසා 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් කරන ෙම් දැනුවත් කිරීම ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම 
පකාශ කරනවා.  

ඔබතුමා තව කාරණයක් කිව්වා. ජනාධිපති මන්දිරෙය් 
ෙකොෙහේද "මතට තිත" තිෙබන්ෙන් කියලා ඇහුවා. ජනාධිපති 
මන්දිරෙය් ෙබොන්න ෙදනවා කියලා කිව්වා. අපි අවුරුදු 3ක් 
ජනාධිපති මන්දිරයට යනවා. එෙහම ෙදයක් කවදාවත් දැකලා 
නැහැ කියන කාරණය පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් 
අසත  පකාශ කරන්න එපා ඔබතුමා. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද 
දන්ෙන් නැති කාරණයක් සම්බන්ධ පකාශයක් ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක නගර සභාවක් 
කියලාද හිතාෙගන ඉන්ෙන්?  

ඒ වාෙග්ම ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා නැඟුවා. අපි ඒවා නිවැරදි 
කරන්නට ඕනෑ. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, එතුමා 
පසු ගිය කාලෙය් රගර් කීඩාව කෙළේ නැහැ කියලා. මම හැම දාම 
"රගර් මැච්" බලන ෙකෙනක්. එතුමා හැම අවුරුද්ෙද්ම top season  
එෙක් ෙසල්ලම් කළා. ඒ නිසා එෙහම කීඩා කෙළේ නැහැ කියන 
කථාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පතික්ෙෂේප කරන්නට ඕනෑ. 

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමාට ෙබොෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් කීඩාව ගමට 
අරෙගන යන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, -ඒ වාෙග්ම පළාතට, 
දිස්තික්කයට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට- ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් දැකපු නැති විධියට ඒ සම්පත් ගෙම් තරුණ 
තරුණියන්ට ලබා දීලා ඉදිරි අනාගතෙය් ශක්තිමත් කීඩා පරපුරක් 
හදන්න ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගැන. ඒ වාෙග්ම අපි 
විෙශේෂෙයන්ම සත්ුති කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. දැන් 
එතුමා තීරණය කරලා තිෙබනවා 5 වසෙරන් පසුව 6 වසරට එන 
විට හැම ළමෙයකුම එක කීඩාවක් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒකට 
අදාළව ෛවද වරු ගිහින් පරීක්ෂණ පවත්වලා ඒ ළමයාට සුදුසු 
කීඩාව ෙමොකක්ද කියලා ෙතෝරා ෙදන වැඩ පිළිෙවළකුත් 
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කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. අද ලංකාෙව් හැම ක්ෙෂේතයකම 
මහින්ද චින්තනය වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
යනවා වාෙග්, ගරු ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් කීඩා 
ක්ෙෂේතෙය්ත් ඉතාමත් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වීම 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද දින අෙප් 
තරුණ තරුණිෙයෝ, කීඩක කීඩිකාවන් මුහුණ දීලා තිෙබන 
පශ්නවල විසඳුම් ෙදන්නට වාෙග්ම ෙම් තරගකාරිත්වය තුළ, දියුණු 
තාක්ෂණි සමාජය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නවලට විසඳුම් 
ෙදන්නට ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම  පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

[අ.භා. 5.08] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද  දින ෙම්  විවාදෙය්දී 

තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය සම්බන්ධෙයන් විවිධ මත පළ වුණා. 
ඇත්ෙතන්ම අද අෙප් රෙට් කන ෙබොන ෙද්වල් දිහා බැලුවාම   
තහනම් උත්ෙත්ජක  තිෙබන්ෙන් ෙමොන ෙද්වල්වලද, නැත්ෙත් 
ෙමොන ෙද්වල්වලද,  ෙමොන ඖෂධෙය්ද තහනම් උත්ෙත්ජක 
තිෙබන්ෙන් කියන එක ෙසොයා ගන්නත් බැහැ.  ගරු එරික් පසන්න 
වීරවර්ධන මන්තීතුමාම කිව්වා  ඇදුම   ෙරෝගයට පාවිච්චි කරපු 
ඖෂධයක් නිසා තමයි  මංජු වන්නිආරච්චි නමැති එතුමාෙග් මිතයා 
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි  කළාය  කියා අහු  වුෙණ් කියා. ඒ 
කියන්ෙන් මංජු වන්නිආරච්චි කියන ඒ කීඩකයා ඒ ගැන දන්ෙනත් 
නැහැ. ඒ තැනැත්තා ඒ ඖෂධය  පාවිච්චි කෙළේ ඇදුම ෙරෝගය සුව 
කර ගැනීමටයි.  හැබැයි ඒ ඖෂධෙය් අඩංගු දව   තහනම්  
උත්ෙත්ජකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව බලනෙකොට 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් උත්සාහය  ෙහොඳයි. ගරු අජිත් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා කියපු විධියට ෙම්ෙක්  තවත් අඩු පාඩු තිෙබනවා. 
ෙමොකද,  ෙමතැනදි ලැයිස්තුගත කරන්න ඕනෑ, ෙමොනවාද 
තහනම්, ෙමොනවාද තහනම් නැත්ෙත් කියලා. අපි ෙකොෙහොමද 
දන්ෙන් තහනම් උත්ෙත්ජක  තිෙබන්ෙන් ෙමොන ෙද්වල්වලද  
කියලා.  උපෙල්ඛනයක් තිබු ෙණොත් තමයි  අපට  කියන්න  පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්, ෙමන්න ෙම්වා කන්න ෙහොඳ නැහැ, අෙප් කීඩකයන්ට 
ෙම්වා ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ, අෙප්  දරුවන්ට ෙම්වා ෙදන්න ෙහොඳ 
නැහැ කියා. හැබැයි ෙම් විධියට බලනෙකොට ෙනොදැනුවත්කම 
නිසා අෙප් දරුවන් ෙමොනවා හරි ෙබෙහතක් බීලා හරි, කෑමක් 
බීමක් අරෙගන හරි තරගයකට ගිහින් ජයගහණය කරලා 
පරීක්ෂණයක් කරලා අහු වුෙණොත් ඒ ළමයා තහනම් උත්ෙත්ජක 
අරෙගනය කියා,  හත්ෙදයියෙන්! එතෙකොට ඒ ළමයාෙග් 
ෙදමව්පියන්ට සිද්ධ ෙවනවා, රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙසොයා ගන්න. 
එෙහම නැත්නම් හිෙර් යන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මමත්  මීටර් 400, මීටර් 800 තරගවලට දුවපු 
ෙහොඳ  කීඩකෙයක්. 1993 දී මම ජාතික පාසල් කීඩා තරගවලට 
සහභාගි වුණා.  ඒ මූලික තරගවලදී අයියා ෙකෙනක් මට ෙපත්තක් 
දුන්නා,  "මල්ලි, ෙමන්න ෙම් ෙපත්ත ගහපන්, ගහලා දුවපන්" 
කියලා. මූලික තරගවලදී මම පළමුවැනියා වුණා. මූලික තරග 
වටෙය්දී  කාලය අනුව මම ෙදවැනියාටයි හිටිෙය්. හැබැයි, අවසාන 
තරග වටෙය්දී ඒ අයියා මට ෙපත්ත දුන්ෙන් නැහැ. ඒෙකදි මට 
දිනන්න  බැරි වුණා. පස්ෙසදි තමයි මට කිව්ෙව් මට  දුන්ෙන් 
nandrolone  කියන ඖෂධයයි කියා. එදා   ෙම් නීතිය  තිබුණා නම් 
   මට අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න  ෙනොෙවයි,  අවුරුදු ෙදකක් හිෙර් 

තපින්න  තිබුණා. ෙමොකද, අෙප් ෙදමව්පියන්ට ඒ තරම් සල්ලි 
තිබුෙණත් නැහැ. හිෙර් තැපලා පාසල් ජීවිතය එතැනින්ම අඩාල 
කරෙගන හිර කාරෙයක් බවට පත් ෙවන්න තිබුණා.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, හුඟාක් කීඩකයන් ෙම්  පිළිබඳව දන්ෙන් 

නැහැ.  ඒ නිසා අපි awareness campaign   එකක් කරනවා.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒක තමයි අපි කියන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියවන්න. අපි ෙම්ක  

අධ ාපන අමාත ාංශෙය් විෂයයක් හැටියට ඇතුළත් කරනවා.   
ඒකට එකඟතාව තිෙබනවා 

  
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් ඒ ෙදය  කරලා  ෙම්  නීතිය 

ෙකටුම්පත් කරන්න. ඒකයි ෙම්කයි එකට ගියාම - [බාධා කිරීමක්] 
එෙහම නම් දැන්ම ෙම්ක  කියාත්මක කරන්න එපා. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් කිරිපිටිවලට ෙවච්ච ෙදය 

ඔබතුමා දන්නවා.  අපි අවුරුදු ගණනක් කිරිපිටි බිව්වා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කිරිපිටියි, කීඩාවයි පටලවා ගන්න එපා. සජිතුයි, රනිලුයි  

වාෙග් -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එෙහම කියන්න එපා, ඇමතිතුමනි. කිරිපිටිවල විෂ රසායන 

දව  තිෙබනවාය කියා ෙසොයා ගත්ෙත් ෙබොෙහොම කාලයකට 
පසුවයි. හැබැයි  ඒ වාෙග්ම තමයි, අපි කාලා ඉවර ෙවලා තරග 
කිහිපයකට ගිහිල්ලා, තරගය ජයගහණය කරලා  ෙල්  පරීක්ෂා 
කරනෙකොට තහනම් උත්ෙත්ජක තිබුණාය කියා අහු වුෙණොත් 
ඔබතුමා ෙමොකද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. 
ඔබතුමන්ලා දැනෙගන හිටියාද වසර ගණනාවක් අෙප්  රටට ආපු 
කිරිපිටිවල තිබුණු - [බාධා කිරීමක්] අන්න ඒක තමයි, කෑවට පසුව 
ෙන් දැන ගන්ෙන්. කාලා  ඉවර ෙවලා ෙල් පරීක්ෂා කළාට පසුව 
තමයි දැන ගන්ෙන් අපි කාලා  තිෙබන්ෙන් තහනම් උත්ෙත්ජක 
දව යක්ය කියා. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා අෙප් රටට  එන සියලුම 
ආහාර දව  ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය පරීක්ෂණාගාරෙය්දී පරීක්ෂා 
කරලා තහනම් උත්ෙත්ජක තිෙබනවාද කියා බලලා තමයි එවන්න 
ෙවන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ඒක කරනවාද? [බාධා කිරීමක්] 
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[ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන  මහතා] 
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාට - 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අපි ඒක  විසඳා ගන්නම්. ඔබතුමා ඉන්න.  ඔබතුමාට  ලැෙබන  

ඔච්චර තමයි. නිෙයෝජ  ඇමතිකම විතරයි. ඔයිට එහා යන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන්  නැහැ. ඔතැනින් ඉවරයි. ඔබතුමා ඔතැනම තමයි. මෙග්  
කාලය ගන්න එපා. කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ඒ නිසා මම  
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් ෙම්ක හරියට කරෙගන යන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් හදා ගන්නය කියන එකයි. අපි කියන්ෙන් ෙම්ක 
කියාත්මක කරන්න කලින් තහනම් උත්ෙත්ජක තිෙබන්ෙන් 
ෙමොන ඖෂධවලද , ෙමොන කෑම  බීමවලද කියන එක ඔබතුමන්ලා 
ඉස්ෙසල්ලා ලැයිස්තුගත කරන්න. අද කාලෙය් ෙම් රටට එන 
ෙද්වල් ගැන ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙන්. එතෙනෝල් ආවා. 
අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? එතෙනෝල්වලට ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. 
ඒවා ෙමතෙනෝල්  ෙවලා.  ඒ නිසා ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජකවලටත් 
ඔය ටිකම තමයි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම්ක හරියට කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා මහ උජාරුෙවන් කිව්වා, - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
ෙම්  මන්තීතුමා තහනම් උත්ෙත්ජක දැන්ම පානය කරලා 

තිෙබන්ෙන්.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of  Order. Hon. Member, you 

continue with your speech.   
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක මන්තීවරෙයක්. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමන්ලා දැන් කිව්වා - [බාධා කිරීම්]  ෙපත්ත අද ගැහුවා 

නම් මම ඉවරයි ෙන්. ෙහොඳ ෙවලාවට ඒ කාලෙය් ෙපත්ත ගැහුෙව්. 
අද ෙම් ගැලරිෙය් පාසල් දරුෙවෝත් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙබොෙහොම උජාරුෙවන් කිව්වා, ෙමවැනි පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන ෙලෝකෙය් තුන්ෙවනි රට අෙප් රට 
කියලා. එරික් පසන්න මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් රට ඕස්ෙට්ලියාෙව් 
තත්ත්වයට ගන්නවා කියලා. අපි ඕස්ෙට්ලියාවට වඩා ෙබොෙහොම 
දුප්පත් රටක්. ඒ නිසා අපි ෙලෝකෙය් ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගෙනන තුන්ෙවනි රට වන්න කලින් අෙප් රෙට් කීඩාව 
සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා මීට වඩා ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න.   

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.   
 

අනතුරුව ගරු හුෙනයිස ් ෆාරූක් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ஹுைனஸ் பா க்  அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK  left the Chair and 

MR.DEPUTY SPEAKER [THE HON.  CHANDIMA 
WEERAKKODY] took the Chair. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමන්ලා තහනම් උත්ෙත්ජක සම්බන්ධව කටයුතු කරන 

ගමන් කිව්වා, ගමට කිකට් ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා. මම 
නිෙයෝජනය කරන බිංගිරිය ආසනෙය් නම් leather bat එකක්  
පාවිච්චි කරන එකම පාසලක්වත් නැහැ. රගර් ගහන එක 
පාසලක්වත් නැහැ. ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය කීඩා උෙළල 
ලංකාවට ෙග්න්න කැරබියන් දූපත්වලට යන්න ඔබතුමන්ලා 
රුපියල් මිලියන 880ක් වියදම් ෙකරුවා. [බාධා කිරීම්] බිංගිරිය 
ආසනෙය් කිසිම පාසලක කිකට් නැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට ඒ පාසල්වල නම් ටික ෙදන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හරි, මම ඔබතුමාට ඒ විස්තර ටික ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලා 

කැරබියන් දූපත්වල සංචාරයට රුපියල් මිලියන 880ක් වියදම් 
ෙකරුවා ලංකාවට ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය කීඩා උෙළල ෙග්න්න. 
ඒක ෙබොරු වැඩක්. ඒ මුදල් ටික අෙප්  පාසල්වල දුප්පත් ළමයින්ට 
කීඩා භාණ්ඩ ෙග්න්න දුන්නා නම් ඊට වඩා ෙහොඳයි.  

මා නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය් තිෙබන උඩුබද්දාව 
පෙද්ශෙය් කීඩා සමාජවලට වසර හතකින් කිසිම කීඩා භාණ්ඩයක් 
දීලා නැහැ. ෙමපමණ කලකට දීලා නැහැ. දැන් ෙදන්න එනවා 
කියලා අපට කියන්න එපා. දීලා නැති ඒවා අහගන්න ෙකෝ. කීඩා 
පුහුණු පාසල්වලට කිසිම කීඩා භාණ්ඩයක් දීලා නැහැ. අෙප් 
volleyball නිෙයෝජ  ඇමති ශාන්ත බණ්ඩාර මහතාත් දැන් ෙම් 
ගරු සභාවට පැමිණියා.  

2004, 2005 වර්ෂවල මීටර් 400 කඩුලු පැනීෙම් ශූරයා, වසර 
තුනක් තිස්ෙසේ රිටි පැනීෙම් gold medal එක දිනූ බාලසූරිය කියන 
කීඩකයා, මැරතන් එෙක් ශූරයා වන ජයරත්න කියන කීඩකයා 
උඩුබද්දාව පෙද්ශෙය් ඉන්නවා. හැබැයි මම නිෙයෝජනය කරන 
ආසනෙය්  මීටර් 200ක ධාවන පථයක් තිෙබන කීඩාංගනයක් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කීඩාංගන ගැන කියනවා. 
පුළුවන් නම්, අපට කීඩාංගනයක් හදා ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා 
කැරබියන් සංචාරයට රුපියල් මිලියන 880ක් වියදම් කළා.  ෙම්වා 
කරලා ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටිය 
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ආසනෙය් තිබුණු තරගාවලියකදී කීඩා නිලධාරින්ට දවසකට 
රුපියල් 1,500ක දීමනාවක් ෙගව්වා. එම තරගාවලිය දවස් හතරක් 
පැවැත්වුණා. ඒ අනුව එම දවස් හතරට එම නිලධාරින්ට රුපියල් 
6,000ක් ලැෙබන්න ඕනෑ. තවම ඒ රුපියල් 6,000 ඔවුන්ට දීලා 
නැහැ. වයඹ පළාෙත් කිසිම කීඩා නිලධාරිෙයකුට ඒ රුපියල් 
6,000 තවම දීලා නැහැ. මම අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් ඒ 
මුදල ඔවුන්ට ලබා දුන්නා කියලා ඔප්පු කරන්න කියලා. ඔවුන්ට 
කන්න දීලා තිෙබනවා, ඉන්න දීලා තිෙබනවා. එපමණයි. [බාධා 
කිරීමක්] අෙනක් පළාත්වල දීලා තිබුණාට වයඹ පළාතට දීලා 
නැහැ. කීඩා නිලධාරින් ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. කීඩා 
නිලධාරින්ට එම මුදල දීලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා රුපියල් මිලියන 
880ක් වියදම් කරලා කැරබියන් දූපත්වල සංචා රය කරලා ෆුල් 
ආතල් අරෙගන ආවා. හැබැයි රුපියල් 1,500 ගණෙන් දවස් 
හතරක මුදල කීඩා නිලධාරින්ට ෙදන්න බැහැ. 2006 වර්ෂෙය් 
නිකුත් කළ චකෙල්ඛනයකින් වැඩි කරපු වැටුපත් ඔබතුමන්ලා 
තවම කීඩා නිලධාරින්ට  දීලා නැහැ. කීඩා නිලධාරින්ට වඩා වැටුප් 
ගන්නවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල කම්කරුවන්. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙද්වල් කරන්න. ඒවා පින් සිද්ධ වන වැඩ. 
කීඩකයන් නඟා සිටුවන්න නම් ඉස්ෙසල්ලාම කීඩා නිලධාරින්ට 
අවශ  සම්පත් ටික ෙදන්න. අවශ  පමාණයට කීඩා නිලධාරින් 
නැහැ, පුහුණු වන්න උපකරණ නැහැ, පාසල්වලට අවශ  කීඩා 
භාණ්ඩ නැහැ, කීඩා සංගම්වලට අවශ  කීඩා භාණ්ඩ ගන්න මුදල් 
නැහැ. කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි 
සම්මුති පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා ඔබතුමන්ලා ෙලෝකෙය් 
තුන්ෙවනියා ෙවන්න හදනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒවා කරන්න 
කලින් ගෙම් තිෙබන පශ්න ටික විසඳලා ෙදන්න. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලවලට අවශ  භාණ්ඩ ටික ෙදන්න. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් සිටින කීඩා නිලධාරියාෙග් වැටුප හදා 
ෙදන්න. ඔවුන්ට අවශ  භාණ්ඩ ටික ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 
මම දයාසිරි මහත්තයාෙග් යාළුවා. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. ඔය 
ශාන්ත බණ්ඩාර මහත්තයාත් මෙග් යාළුවා. [බාධා කිරීමක්] 
එනවා; අපි ෙසේරම එනවා ඔය පැත්තට  තව දවස් 1,000ක් යන්න 
කලින්. ඔක්ෙකොම ටික එනවා ඔය පැත්තට. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
පැත්තට දමනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මා කියන්නද කරන්න ඕනෑ 
ෙහොඳම ෙද්? ඔබතුමාට ඕක තනියම කරන්න බැහැ. අෙප් ශාන්ත 
බණ්ඩාර මන්තීතුමාටත් ෙමොකක් හරි  නිෙයෝජ  ඇමතිකමක්, 
අඩුම ගණෙන් කීඩා ෙසේවා නිෙයෝජ  ඇමතිකම හරි ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] ෙමොකද, එතුමාත් සෑෙහන්න මහන්සි වුණා පසු ගිය 
කාලෙය් නිෙයෝජ  ඇමතිකමක් ගන්න. පුදුම මහන්සියක් ගත්ෙත්. 
එතුමා ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කෙඩ් ගියා. අද නාමල් මහත්මයා 
ෙබ්රා ගත්ෙත් කවුද? ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නාමල් කුමාරයාව 
ෙබ්රා ගත්ෙත් ඔබතුමායි. ඔබතුමාට සහෙයෝගයටයි මා ෙම් 
කියන්ෙන්. නි ෙයෝජ  ඇමතිකමක්වත් නැති කිහිපෙදනයි අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ඉන්ෙන්; තුන්ෙදනයි ඉන්ෙන්. ඒ තුන්ෙදනාෙගන් 
එක් ෙකෙනක්, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා. අර බලන්නෙකෝ 
හිනාව! ෙකොච්චර ආසද නිෙයෝජ  ඇමතිකමකට. අන්න අෙනක් 
බඩුව! එතුමාත් අෙප් දිස්තික්කෙය්. ෙදන්න ඕනෑ එතුමාටත් 
නිෙයෝජ  ඇමතිකමක්. ඔරු පැදීෙම් නිෙයෝජ  ඇමතිකම හරි 
ෙමොකක් හරි ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
තුන්ෙදෙනකු විතරයි ඉතිරි ෙවලා ඉන්ෙන් නිෙයෝජ  
ඇමතිකමක්වත් නැති. ඒ අයටත් නිෙයෝජ  ඇමතිකමක් දීලා 
කීඩාව නඟා සිටුවන්න කටයුතු ෙකරුෙවොත් ෙහොඳයි. කීඩාව නඟා 
සිටුවීම තමයි ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ඔය කථාව කවුද ලියලා දුන්ෙන්? 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කවුරුවත් ෙම් කථාව ලිව්ෙව් නැහැ. ෙම්වා ඕනෑ නැහැ අපට 

කථා කරන්න. අපි ෙහොඳ බඩු තමයි ෙමෙහම හිටියාට. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තවම මාසයයි. තවම වැඩ 
ෙපන්නුෙව් නැහැ. ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන් වැඩ. ෙම්වා ඕනෑ 
නැහැ කථා කරන්න. මමත් ෙහොඳ බඩුවක් තමයි. ඉස්ෙකෝෙල් 
මහත්තෙයක්, කීඩකෙයක්. අපි ෙසල්ලම් කරලා තිෙබනවා. ඕනෑ 
ෙසල්ලමක් දාලා තිෙබනවා. අර  දිනන ෙවලාවට ෙල්සිෙයන් 
ගිහිල්ලා අන්තිමට ෙකොක්ෙක් එල්ෙලන තාරානාත් මහත්තයාලා 
වාෙග් ෙනොෙවයි අපි. පරදින ෙවලාවට එළියට ආපු බඩුවක්. 
ඉස්සර ෙවලාම ඡන්දෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු බඩුවක් මම. 
ඔබතුමා වාෙග් ෙකොක්ෙක් එල්ලිලා ආපු ෙකෙනක්  ෙනොෙවයි මම. 
අර අෙප් සුදු මහත්තයාෙග් -බිංගිරිෙය් සුදු මහත්තයාෙග්- මනාප 
ටික අරෙගනයි ආෙව්, අෙප් තාරානාත් මහත්තයා. අෙන්, අර 
තාත්තා තව ෙහොඳයි. ඕවා ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කීඩාෙව් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් තවත් ෙගොඩක් වැඩ කරන්න තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙප් පාසල් කීඩකයන්ට දුන්නු සපත්තු ටික දුන්ෙන් 
නැහැ වයඹ පළාෙත් මූලස්ථාන කීඩා නිලධාරිතුමා . සපත්තු ටික 
ෙදන්ෙන් නැතිව ඒ සල්ලි ටික ෙහොරකම් කළා. [බාධා කිරීම්] 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] හරි හරි. ඒවා හරි. ඒ බඩු ෙහොඳයි. ඒවා 
නියෙමට ඒවි. ඒ කීඩා නිලධාරියා සපත්තු ටික ෙහොරකම් කළා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් අවධානෙයන් 
ෙසොයා බලන්න. වයඹ පළාෙත් ඉන්න මූලස්ථාන කීඩා නිලධාරියා 
සපත්තු ටික ෙසොරකම් කළා. පස්ෙසේ ෙසොයා බලන ෙකොට, 
ළමයින්ට කථා කරලා අහන ෙකොට ළමයි කිව්වා සපත්තු දුන්ෙන් 
නැහැ කියලා. හැබැයි පසුව ගිහිල්ලා ළමයින්ට බලපෑම් කරලා 
තුණ්ඩුවකට අත්සන් කරවා ගත්තා සපත්තු භාර ගත්තා කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ සපත්තු ටික දුන්නා. දැනුත් පාසල් ළමයි ඉන්නවා  ෙම් 
ගැලරිෙය්. ඔන්න ඔෙහොම ෙහොරකම් කරන අය තමයි ඒ 
නිලධාරින්. ඒ නිලධාරින්ට ඒ අවශ  වටපිටාව හදලා දීලා 
තිෙබනවා; ඒ විධියට ෙහොරකම් කරගන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා මිලියන 880ක් වියදම් කරලා කැරිබියන් ගිහිල්ලා 
ආතල් ගන්න ෙකොට නිලධාරින් ෙග්ම් ගහනවා යටින්. ඉතින් හරි 
ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට උඩ ගහනවා. එයාලා යට ඉඳන් 
ෙබෝෙල් අල්ලනවා. ෙබෝෙල් අල්ලලා ෙග්ම ගහනවා. මා 
කියන්ෙන් ගමට කීඩාව ෙගන යන්න නම් ඔබතුමන්ලා ෙම් 
ෙහොරකම නතර කරන්න කියලායි.  

කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි සම්මුති 
පනත්                   ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න කලින් අර සපත්තු ටික කීඩකයන්ට 
ලැෙබන්න සලස්වන්න, කීඩා භාණ්ඩ ටික කීඩකයන්ට ලැෙබන්න 
සලස්වන්න,  ශක්තිමත් ආහාර ෙව්ලක් සකස් කරන්න තිෙපෝෂ 
ටික ෙදන්න. අද කීඩා පාසල් ටිකට කන්න ෙදනවාද ඔබතුමන්ලා? 
නැහැ, කීඩා පාසල්වල කීඩා ගුරුවරුන්ට අවශ  සම්පත් ටික 
නැහැ. කීඩා පාසල්වලට අවශ  කීඩා භාණ්ඩ ටික නැහැ. අෙප් 
පැතිවල ඉස්ෙකෝලවලට ෙලදර් ෙබෝල තියා ෙටනිස් ෙබෝලයක්වත් 
ගන්න සල්ලි නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා මිලියන 880ක් වියදම් 
කරලා කැරිබියන් ගියා ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය කීඩා උෙළල 
ෙගෙනන්න. මා කියන්ෙන් ෙම් කරුණු ගැන ෙම් ගරු සභාව 
දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ කියායි. ෙමොකද, ගමට කීඩාව ෙගන යන්න 
නම් ෙම් අණ පනත්වලට කලින් ඒ දුප්පත් ඉස්ෙකෝලවලට, දුප්පත් 
කීඩා පාසල්වලට අවශ  ශක්තිය ෙදන්න ඕනෑ. අර කීඩා 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 2006 ඉඳලා -ඒ 
චකෙල්ඛනෙයන්- තවම වැටුප් වැඩි ෙවලා නැහැ. කම්කරුෙවෝ 
ගන්නවා ඊට වඩා වැටුපක්. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාව 
දැනුවත් කරනවා. අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමාට ශක්තියක් ෙදන්න අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර 
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මන්තීතුමාවත් ශක්තිමත් කරන්න. එතුමා ෙවොලිෙබෝල් ගහපු 
කීඩකෙයක්. දක්ෂ කීඩකෙයක් ඔෙහොම හිටියාට. අර! එෙහම 
කියන ෙකොට බලන්න ෙකෝ හිනාව. එතුමාට නිෙයෝජ  
ඇමතිකමක් ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙපොලිෙඩෝල් ෙදන්න එපා 
එතුමාට. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා තවත් විනාඩියයි තිෙබන්ෙන් කථාව අවසන් 

කරන්න.  
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාට 

උත්ෙත්ජනය, තහනම් උත්ෙත්ජනය ෙනොව කීඩාව දියුණු කරන්න 
අවශ  උත්ෙත්ජනය ලැෙබන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම උත්ෙත්ජක ෙදන්න ෙවන්ෙන් ෙජෝන් අමරතුංග 

මන්තීතුමාට.  
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතුමාෙගන් ගන්න ලැයිස්තුව. එතුමා ඒක ෙද්වි. එතුමා 

දන්නවා ලැයිස්තුව. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමාට තමයි බැරි. [බාධා කිරීම්] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අෙප් කීඩකයන්ට තහනම් උත්ෙත්ජක ෙනොදී අෙප් කීඩා 

ඇමතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ  ඇමතිකම් ගන්න ඉන්නා අෙප් 
මන්තීවරුන්ට උත්ෙත්ජනය ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි එතුමන්ලාට 
තහනම් පනවන්න එපා. එතුමන්ලාෙගන් වැඩි වැඩ ෙකොටසක් 
ගන්න කියලා මා ඉතාම ආදරෙයන් ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

 
 

[අ.භා. 5.23] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරා ෙම් 

රෙට් කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන්, විෙශේෂෙයන් කීඩා 
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ අණපනත්, ෙරගුලාසි, පතිපත්ති යම් කිසි 
පමාණයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අපට පුළුවන් 
වීම ගැන  කීඩා අමාත වරයා වශෙයන් මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කීඩා 
ජාතික පතිපත්තියත්, කීඩා ෙරගුලාසි, යටිතල පහසුකම් සඳහා 
ජාතික වැඩසටහනක්, අධ ාපන අමාත ාංශය සහ කීඩා 
අමාත ාංශය ඒකාබද්ධ ජාතික වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කිරීම 
වාෙග්ම අද අපි ඉදිරිපත් කළ කීඩාවල ෙයදීෙම්දී  උත්ෙත්ජක දව  

ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත  වැනි නීත නුකූල 
අණපනත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවීම ගැන 
කීඩා අමාත වරයා හැටියට මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම තරග පාවා දීම් වැළැක්වීම සම්බන්ධෙයනුත් ඉදිරිෙය්දී 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් කීඩාව 
ෙගොදුරු වී ඇති මහා ව සනය  වන ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිතය වැළැක්වීම සම්බන්ධ නීතිමය පනත් ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවීම ගැන මම ඉතාමත් 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද අපට 
කීඩාෙව් තිෙබන බරපතළම පශ්නයක් තමයි ෙම් තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතය. මලල කීඩාව, රගර් කීඩාව, පාපන්දු කීඩාව, 
කිකට් කීඩාව, බර ඉසිලීෙම් කීඩාව, boxing වැනි කීඩාවල  
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය ශීඝ ෙලස අද ඉහළ නඟිමින් යනවා. 
අෙප් මිත අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාටත්, නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමාටත් මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය ෙම් 
රෙට් තහනම් කරන්න කලින් එක කීඩාවක  -මම ඒ කීඩාව 
කියන්න කැමති නැහැ-  ජාතික සංචිතය අපි හදිසිෙය් test කළා. 
Anti-doping test එකක් කළා. ඔබතුමා කිව්වාට පිළිගන්න එකක් 
නැහැ. අපි මුලින් test එක කරන ෙකොට කීඩකයන්ෙග් පරිසාධන 
මට්ටම් ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා. අපි ඊට පස්ෙසේ දැනුම් දීලා test 
එක කළාට පස්ෙසේ සියයට 60ක් ඔවුන්ෙග් පරිසාධන මට්ටම් 
බැහැලා තිබුණා. ඒ කියන්ෙන් ජාතික සංචිතයම තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිත කරලා තිෙබනවා.  ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය ෙම් රෙට් 
බරපතළ ෙලස  කීඩාවට ව ාප්ත ෙවමින් පැවතුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 1999 වර්ෂෙය්දී ෙලෝක 
තහනම් උත්ෙත්ජක මධ ස්ථානයක් ආරම්භ කළ බව අපි කවුරුත් 
දන්නවා. ෙමය යුෙනස්ෙකෝ ආයතනයට අනුබද්ධ ආයතනයක් 
බව මතක් කරන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ඒ 
වාෙග්ම 2005 යුෙනස්ෙකෝ සමුළුවකදී ශී ලංකාවද තහනම් 
උත්ෙත්ජක ගැනීමට එෙරහි ජාත න්තර සම්මුතියකට එකඟ 
වුණා. නමුත් 2005 සිට 2008 දක්වා කාලය තුළ ඒ අවශ  නීති, 
අණපනත් අපට කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා; 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසාම ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරා අපි ෙම් අවශ  
නීති, අණපනත් ෙගනැල්ලා දැනුවත් කිරීම් ෙනොකිරීම නිසා ෙම් 
රෙට් විශාල පමාණයක් ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතයට පුරුදු 
වුණා. ඔබතුමාට මම කිව්ෙවොතින්, 2009 අවුරුද්ෙද් අපි තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතා කරන එක ගැන පරීක්ෂා කෙළේ 20යි. 2010 
අවුරුද්ෙද් 40යි. මම කීඩා අමාත ාවරයා හැටියට ආවාට පස්ෙසේ 
2011 අවුරුද්ෙද් ලංකාෙව් 179ක් test කළා. අපි 2012 අවුරුද්ෙද් 
176ක් testings කළා. සාමාන ෙයන් ඊට කලින් අවුරුද්දකට 
15යි, 20යි තමයි වැඩිෙයන්ම තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළ 
කීඩකයන් අපි test කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන විට තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිත කරන අය අල්ලන්න ෙවනම කඩා පනින 
කණ්ඩායමක් දාලා කටයුතු කිරීම නිසා ඒ උවදුරට ලක්ෙවන 
කීඩකයන් අවම කර ගන්න අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. 
හැබැයි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීමත් එක්ක ෙම්ක 
නීතිගත වුණාට පස්ෙසේ ෙම් වැරැදිවලට දැඩි දඬුවම් ලැෙබන වැඩ 
පිළිෙවළක් හදනවා.  ෙමහි  තිෙබන දඬුවම් පිළිබඳව නලින් 
බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තහනම් 
උත්ෙත්ජක පනත ෙලෝකෙය් රටවල් ෙබොෙහොමයක් සම්මත 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් වාෙග් දැඩි නීති-රීති දැමූ  පනතක් 
ආසියාෙව් සම්මත වුණු පළමුවැනි අවස්ථාව ෙමයයි. ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපා රටවල් ගත්තාම ඔස්ටියාෙව් ෙමවැනි කීඩකෙයක් 
වැරැද්දක් කෙළොත් වසර 10ක සිර දඬුවමක් ෙදනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ෙමවැනි කීඩකෙයක්  වැරැද්දක් කෙළොත් යුෙරෝ 75,000ක් දඩ 
ගහනවා.  

445 446 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ෙම් නීති දැඩි කරන්න 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අෙප් මිත ගරු එරික් වීරවර්ධන මන්තීතුමා 
කිව්වා, ඒ කීඩකයා ෙනොදැනුවත්ව තමයි ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිතා කරන්ෙන් කියලා. මම එය කවදාවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ, 
ගරු මන්තීතුමා. මම නම් කියන්න කැමති නැහැ. සෑම 
කීඩකෙයක්ම දැනුවත්ව තමයි ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් වන ෙකොට අල්ලපු හැම කීඩකෙයකුම තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිත කර තිබුෙණ් තමන්ෙග් පුහුණුකරුවා 
දැනුවත්වයි. සමහර කීඩකයන් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත 
කරන්ෙන් තමන්ෙග් කළමනාකරු දැනුවත්වයි. ඒ නිසා ෙම්ක 
ෙනොදැන කරන සූදුවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක දැනුවත්ව කරන සූදුවක්. 
අපි ඒ අය අල්ලන්න පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ දැන් අලුෙතන් 
කමයක් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා. ඒ තමයි, තහනම් උත්ෙත්ජක 
පාවිච්චි කරලා රාබු කනවා. දැන් අලුත්ම කමය ඒක ෙන්ද 
මහාචාර්යතුමා? දැන් අලුත්ම කමය තමයි තහනම් උත්ෙත්ජක 
පාවිච්චි කරලා, අපි test කරන්න එනවා කිව්වාම රාබු කනවා. 
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරලා රාබු කාලා පැය 24ක් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම්ක නවත්වා ගන්න හරිම අමාරුයි. ෙම්ක අද 
අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ ව ාප්ත ෙවලා. දැන් ෙම්කට මා 
කිව්ෙවොත්, "තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කෙළොත් අවවාද කරනවා" 
කියලා කවදාවත් ෙම්ක නවත්වන්න බැහැ. අපි අවුරුදු අටක් 
අවවාද කරලා බැලුවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
නීති හා අණපනත් ෙගනාවාට පස්ෙසේ තමයි තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිතය අද රෙට් අඩුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉතාමත් වටින එකක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අලුතින් පත්ව ආපු මන්තීවරු ෙදෙදනාටයි මා ෙම් 
කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා නවක මන්තීවරු ෙදෙදෙනක්. 
ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා ගම් මට්ටමින් කීඩාෙව් පවතින අඩු පාඩු 
ගැන කිව්වා. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නවක 
මන්තීතුෙමක්. ඔබතුමා අලුෙතන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්ව ආෙව්. 
ඔබතුමාෙග් ගෙම් කීඩා සමාජවල යම් අඩු පාඩු ඇති. මා නැහැයි 
කියන්ෙන් නැහැ. පළාත් සභාවල යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා. මා 
නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් අමාත ාංශෙය් යම් අඩු පාඩු 
තිෙබනවා. මා නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි මා ඔබතුමාට 
කියනවා, ෙම් කාලය තුළ අපි කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් 
ෙගොඩක් වැඩ කර තිෙබනවා කියලා. ඔබතුමා බලන්න පළමුවැනි 
වතාවට අපි කළ යටිතල පහසුකම් සැපයීෙම් වැඩසටහන. අපි 
ලංකාෙව් පළාත් නවෙය් අද ජාත න්තර මට්ටෙම් කීඩා සංකීර්ණ 
නවයක් හදනවා. අපි ලංකාෙව් දිස්තික්ක 25 ජාත න්තර මට්ටෙම් 
කීඩාංගන 25ක් හදනවා.  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 319 අපි 
කීඩාංගන 319ක් හදනවා. ඔබතුමාෙග් බිංගිරිය ආසනයට, 
ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 2ට කීඩාංගන 
ෙදකක් හැෙදනවා. 2016 වන ෙකොට ඒ යටිතල පහසුකම් අපි 
සපයලා ඉවරයි. අද ගරු මන්තීතුමා ගෙම් කීඩා සමාජයට යන්න, 
ගෙම් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට යන්න, එතැනින් 
දිස්තික්කයට යන්න, දිස්තික්කෙයන් පළාතට යන්න, පළාෙතන්  
ජාතික මට්ටමට යන්න අපි පඩි ෙපළ හදලා තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා නවක මන්තීවරු හැටියට 
ඔබතුමන්ලාෙග් අත් දැකීම් එක්ක ෙමෙලස කථා කරනවා ෙවන්න 
පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කවදාවත් ෙහොඳ කියන්ෙන් නැහැෙන්. හරිම 
අමාරුයි අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙගන් ෙහොඳක් අහ ගන්න. ඒ 
වාෙග්ම අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා කීඩාව පැත්ෙතන් කවදාවත් 
මට ෙහොඳ කියන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට 

ෙහොඳ වුණු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත, අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාට 
ෙහොඳ වුණු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අෙප් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 
මන්තීතුමාටයි, අෙප් අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාටයි ෙහොඳ 
නැති වුෙණ් ඇයි කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා 
නවක මන්තීවරු; තරුණ මන්තීවරු. ඔබතුමන්ලාට අදහස් පකාශ 
කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. අපිත් ආපු කාලෙය් ඔෙහොම කෑ ගැහුවා. 
හැබැයි ෙමවැනි වටිනාකමක් ඇති අණපනත් පිළිබඳව මීට වඩා 
අධ යනය කරලා කථා කරන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් පකාශ 
කිරීමට මා විරුද්ධ නැහැ. ගෙම් තිෙබන කීඩා සමාජවල අඩු පාඩු 
ගැන කියන්න. පළාත් සභාෙව් අඩු පාඩු ගැන කියන්න. අපි ඒවා 
පිළිගන්නවා. ඒවා හදා ගනිමු. හැබැයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
වටිනාකම අධ යනය ෙනොකර ෙම් පිළිබඳව කථා කරන එක 
වැරදියි. ෙම්ක පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ෙහොඳ අධ යනයකින් කථා 
කළා නම් ෙහොඳයි කියන එකයි මා කියන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්] මා කිව්වා, 
අපි හදපු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ආසියාෙව්ම තිෙබන ෙහොඳම පනත් 
ෙකටුම්පතක් කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉන්දියාව ආදර්ශයට 
අරෙගන තිෙබනවා. අද ඉන්දියාව ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත අෙපන් 
ඉල්ලනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වටිනා පනත් 
ෙකටුම්පතක් කියා මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නයක් අහන්න අවස්ථාවක් ෙදනවාද? 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රීති පශ්නයක්ද? 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නැහැ. මා සද්භාවෙයන් ෙමය අහන්ෙන්.  ද්ෙව්ශ සහගතව 

ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 

ඉතාම වටිනා පනත් ෙකටුම්පතක් බැවින් ෙමය සම්මත වීමත් 
සමඟ කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ දැවැන්ත පරිවර්තනයක් සිදු වන බව 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව යම් යම් මන්තීවරු අදහස් පළ කළා. එෙසේ 
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අදහස් පළ කළ ගරු මන්තීවරු කීප ෙදෙනකුට උත්තර කීපයක් 
ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා කිව්වා, අභියාචනා මූල මණ්ඩලය පිළිබඳව. අභියාචනා 
මූල මණ්ඩලෙය් ධුර කාලය ගැන ඇහුවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත වීෙමන් පසු එම මණ්ඩලය මඟින් නිෙයෝග සකස් කරන්න 
අපි කටයුතු කරන බව එතුමාට කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම රීති 
පද්ධතිය සකස් කිරීම පිළිබඳවත් එතුමා ඇහුවා. රීති පද්ධතිය 
සකස් කළ යුත්ෙත් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වී සභාපතිවරෙයකු 
හා අධ ක්ෂ මණ්ඩලය පත් කිරීෙමන් පසුව බව අපි ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙම් 
කමිටුවල කාල සීමාව ඇහුවා. ඒ සාමාජිකයන් පත් කරන කාල 
සීමාවටම ෙම් කමිටු සාමාජිකයන් පත් කරන බවත් අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට මා මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වා ෙග්ම තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතය පිළිබඳව පාසල් ශිෂ යන් දැනුවත් කළ යුතු 
බව ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා. ඒ අනුව පාසල්වල 
උගන්වන ෙසෞඛ  විෂයයට ෙම් කාරණයත් ඇතුළත් කරන්න අපි 
ෙම් වන ෙකොටත් අධ ාපන ඇමතිතුමා දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමා කථා කරමින් කිව්වා, ඔලිම්පික් කමිටුෙව් නිලධාරි 
මණ්ඩලය පිළිබඳව. අලුතින් පත් වූ සියලුම නිලධාරින්ෙග් නාම 
ෙල්ඛනය ඔලිම් පික් කමිටුවට යැවීමටත්, ඒක නීත නුකූල 
කිරීමටත්, ඡන්දෙයන් පත් ෙනොවුණු අය ඉන්නවා නම් ඒ අය ඉවත් 
කරලා අවශ  කටයුතු කරන්නත් අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමියට මා 
වහාම නිෙයෝග කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අර්ජුන රණතුංග 
මන්තීතුමා කථා කරමින් කිකට් කීඩාව පිළිබඳව කිව්වා. එතුමාට 
හැම දාම කිකට් කීඩාව පිළිබඳව උත්තර ෙදන නිසා ඒ ෙවනුෙවන් 
මාෙග් කාලය ගන්ෙන් නැහැ. එතුමා කීඩාවට ෙද්ශපාලනය ඒම 
පිළිබඳව කිව්වා. මම ෙම් ගැන එතුමාට හැම දාම කියලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා, දඬුවම් ලබා 
දීෙම්දී එක එක කීඩකයන්ට එක එක විධියට දඬුවම් ෙදන්න එපා 
කියලා.  අෙප් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හදලා තිෙබන්ෙන් එෙහම 
කරන්න බැරි විධියටයි. තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කරලා අහු 
වුෙණොත් ෙදන එකම දඬුවම තමයි වසර ෙදකක් හිෙර් යැවීම. 
ෙදවැනිවර අහු වුෙණොත් ඒ කීඩකයාට ජීවිතාන්තය දක්වා කීඩා 
කිරීම තහනම් ෙවනවා. ඒ නිසා එක් එක් කීඩකයන්ට ෙවන 
ෙවනම   දඬුවම් ෙදන්න අපට බැහැ. ෙපොදුෙව් සියලුම ෙදනාට ෙම් 
දඬුවම එක හා සමානයි කියලා කියන්න ඕනෑ.  

තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් පිළිබඳව 
පාසල් මට්ටමින් ශිෂ යන් දැනුවත් කරන්න කියලා. ෙම් සඳහා ෙම් 
වන ෙකොටත් අපට UNESCO ආයතනෙයන් යූඑස් ෙඩොලර් 
මිලියන ෙදකක් ලබා දී තිෙබනවා. අපි ෙම් වන ෙකොට  පළාත් 
මට්ටමින් ෙම් ගැන දැනුවත් කිරීෙම් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරෙගන යනවා.  

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කාල්ටන් සැණෙකළිය ගැන කථා 
කළා. ඒ වාෙග්ම ගාල්ල කීඩාංගනයට ලැෙබන මුදල්වලට 
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා ඇහුවා. ගාල්ල කීඩාංගනය හැදුවාට 
පස්  ෙසේ ඒකට සල්ලි ෙගවන්ෙන් කවුද කියලා එතුමා මෙගන් 
ඇහුවා. ශී ලංකා රගර් කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් පත් වීම පිළිබඳව, ෙයෝෂිත 
රාජපක්ෂෙගන් පස්ෙසේ ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන කාරණය  ඔබතුමා 
ඇහුවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි,  අපි හැම දාම කීඩාව ගැන 
කථා කරද්දී කථා කෙළේ කිකට් කීඩාව ගැන විතරයි. අපි ෙලෝක 
කුසලානයක් ජයගහණය කෙළේ  කිකට් කීඩාෙවන් විතරයි. 
හැබැයි, ඩන්කන්වයිට්ෙගන්, සුසන්තිකාෙගන්  පස්ෙසේ ආසියානු 
මට්ටමින්වත් අපට ජයගහණ ලබා ගන්න බැරි වුණා. පසු ගිය 
කාලෙය් අපි ආසියානු තරගාවලියට ගියත් එකම පදක්කමවත්  
දිනාෙගන එන්න බැරි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ඉලක්කය තමයි 
කීඩාව අතින් ආසියාෙව් පළමුවැනි ස්ථානයට එන එක. කීඩා 10ක් 
ෙතෝරාෙගන ආසියානු කලාපෙය් පළමුවැනියා ෙවන්න අපි 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන ෙකොට හදාෙගන යනවා. අද 
ආසියානු කලාපෙය් පළමුවැනියාට එන්න අපිට කිකට්වලින් 
පස්ෙසේ ඉදිරිෙයන්ම තිෙබන කීඩාව තමයි රගර් කීඩාව.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කීඩාව 
පිළිබඳව දන්නා කීප ෙදෙනකු එක්ක කථා කරලා බලන්න. අද ෙම් 
කාල්ටන් තරගාවලිය නිසා තමයි,- [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් උත්තර ෙදන්නම්. 
එතැනට එන්න කලින් ෙම් කාල්ටන් තරගාවලිය ගැන කියන්න 
එපායැ. ෙම් කාල්ටන් තරගාවලිය කීඩා කරපු නිසා ශී ලංකාෙව් 
රගර් කීඩකයන්ට ෙලෝකෙය් පබලම රටවල කීඩකයන් එක්ක 
කීඩා කිරීෙම් අත්දැකීම, ඒ ආභාසය ලබා ගන්න හැකියාව 
ලැබුණා.  ලංකා ෙව් කීඩා සමාජවලට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා, 
ෙලෝකෙය් ඉන්න පබලම කීඩකෙයෝ ෙගෙනන්න. සමහර 
කීඩකෙයෝ ෙගනාෙව් ෙඩොලර් 10,000ට. තරගාවලියට සමහර 
කීඩකෙයෝ ෙගනාෙව් ෙඩොලර් 20,000ට. එංගලන්ත කණ්ඩායෙම් 
නායකයා, නවසීලන්ත කණ්ඩායෙම් නායකයා, උපනායකයා 
ඇවිල්ලා අෙප් ගම වන මහනුවර කිංස්වුඩ් විද ාලෙය් 
ෙකොල්ෙලොත් එක්ක තමයි රගර් ගැහුෙව්. අද අෙප් කීඩකයන්ට 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, විෙද්ශ කීඩකයන් එක්ක කීඩා 
කරලා ආභාසයක් නැතිකම.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද වන ෙකොට ආසියාෙව් 
තුන්වැනි ස්ථානයට ශී ලංකා රගර් කණ්ඩායම ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. අෙප් ඉලක්කය ලබන අවුරුද්ෙද් ආසියාෙව් 
පළමුවැනියා වීමයි. අ ෙප් රෙට් රගර් ගැහුවා. රගර් ගැහුෙව්  කී  
ෙදනාද කියලා ඔබතුමාට මතකද? Clubs අටයි තිබුෙණ්. Forces 
ටික අයින් කළාම ෙම් රෙට් රගර් ගැහුෙව් clubs තුනයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද පාසල් අටසියයකට 
ආසන්න පමාණයක් රගර් ගහනවා. ෙම් කාල්ටන් තරගාවලියත් 
එක්ක අද රගර් කීඩාව ව ාප්ත ෙවලා. අද ඉස්ෙකෝලවල රගර් 
ගහනවා. අද මට පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, පාපන්දු ගහන 
එක නවත්වලා අද ඉස්ෙකෝලවල රගර් ගහන එක. අද රගර් කීඩාව 
දැඩි ෙලස ව ාප්ත ෙවලා. ඔබතුමාට කිව්ෙවොත්, අද  ෙම් කීඩාව 
වෘත්තීය  කීඩාවක් බවට පත් ෙවලා. අද ෙම්ක professional sport 
එකක් බවට පත් ෙවලා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. අද 
රගර් කීඩකෙයකු මාසයකට ලක්ෂ ෙදකහමාරක ආදායමක් 
ලබනවා. මම මහනුවර පෙද්ශෙය් මන්තීවරෙයක්. මහනුවර 
ෙහොඳට රගර් ගහන මිනිස්සු  ඉන්ෙන්. කිංස්වුඩ් විද ාලෙය්, 
ධර්මරාජ විද ාලෙය්, ටිනිටි විද ාලෙය් අෙප් ෙකොල්ෙලෝ O/L 
කරලා, රගර් ගහලා, ඊට පස්ෙසේ national level ඇවිල්ලා කෙළේ          
තී වීලර් එළවපු එක; නැත්නම් මාර්කට් එෙක් එළවලු  වික්ක එක. 
එෙහම නැත්නම් ඒ ෙකොල්ෙලෝ ගිහිල්ලා pavement එෙක් ෙපොඩි 
කඩයක් කළා. අද මහනුවර රගර් කීඩා කරන හැම කීඩකෙයකුම 
මාසයකට ලක්ෂ ෙදකහමාරක දීමනාවක් ලබනවා. ඔවුන් අද 
වාහනයක් ගන්නවා; ෙගයක් හදා ගන්නවා. අද වෘත්තීය කීඩාවක් 
බවට රගර් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒකට ෙලොකු ශක්තියක් වුණා, 
ෙම් කාල්ටන් තරගාවලිය. ෙම් කාල්ටන් තරගාවලිය පැවැත්වීෙම්දී  
විවිධ පෙද්ශවල එය පවත්වන්න අපට සිද්ධ වුණා. මම සිටින 
නාවලපිටිය පෙද්ශෙය්ත්  තරගාවලියක් පැවැත්වූවා. 
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අපට තිබුණා, ෙම් තරග ෙකොළඹ පවත්වන්න. ගරු මන්තීතුමා, 
අෙප් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කීඩාව ගමට ෙගන යන එකයි. අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය සංවර්ධනය ගමට ෙගන යන එකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා නම් ඔක්ෙකොම 
හදන්ෙන් ෙකොළඹට. හැම ෙදයක්ම ෙකොළඹට. ෙකොළඹ සහ 
සිංගප්පූරුව තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා එෙහම නැහැ. හැම ෙදයම ගමට ෙගන යන්ෙන්. 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ගමට ෙගන යන්න, වරාය ගමට ෙගන යන්න, 
කීඩාව ගමට ෙගන යන්න - 

      
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගමට ෙනොෙවයි හම්බන්ෙතොටට.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මුහුද තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොට ඇතුළුව රට වෙට් තමයි. 

[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙකොළඹ. ජනාධිපතිතුමා 

හම්බන්ෙතොට.  
 

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

සිටියා. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්මයා ෙකොෙහේද? ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මහත්මයා ෙකොෙහේද? රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
ෙකොෙහේද? ගම්පහ පාරවල් ටික කාපට් කෙළේත් බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ඇවිල්ලා කියන එක පිළිගන්නවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
පිළිගන්න, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් හිටපු චන්දිකා මැතිනිය, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ඇතුළු රාජ  නායකයන් හතරෙදනකුට 
ගම්පහ දිස්තික්කයට කරන්න බැරි වුණු ෙද් අෙප් ඇමතිතුමා තමයි 
කෙළේ කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න බැරි වුණාට අපි 
ෙමොනවා කරන්නද?  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගිරුවා පත්තුෙවන් ආපු, 
ෙරද්ද බැනියම අඳින ගෙම් මනුස්සෙයක්. එතුමා තමන්ෙග් ගෙම් 
ඡන්ද දායකයාට වැඩ කරනවා. කවුද හිතුෙව් හම්බන්ෙතොටට 
airport එකක් එයි කියලා? කවුද හිතුෙව් හම්බන්ෙතොටට වරායක් 
එයි කියලා? [බාධා කිරීමක්] අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, 
මට ෙත්ෙරනවා. අෙප් නායකයා ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඊර්ෂ ාවක් හිෙතනවා. අෙප් නායකයාට අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා හම්බ වුෙණොත් අතින් අල්ලලා, "මල්ලි, ෙකොෙහොමද?" 
කියලා අහනවා. ඔබතුමාෙග් නායකයා ඔබතුමාට හම්බ වුෙණොත් 
අනික් පැත්ත බලා ෙගන විරිත්තෙගන යනවා. ඉතින් ෙමොකද 
කරන්ෙන්? 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නැහැ. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇයි, නැහැ කියන්ෙන්? මම නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමාෙගන් අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා,- [බාධා කිරීම්] 

නලින් මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ බිංගිරිය පෙද්ශෙය් රැස්වීමකට 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙගන්වන්න. තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් 
නම් එතුමා බිංගිරියට ෙගන්වන්න. එතුමා තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
මුහුණ බලා, හිනා ෙවලා කථා කෙළොත් මා ෙම් ඇමතිකෙමන් 
අයින් ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙත්රුම් ගන්න,- [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. John Amaratunga, what is your point of Order? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, he is referring to the Hon. Ranil Wickremasinghe 

by name. That should be expunged from Hansard.  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
If there was any reference made contrary to the 

Standing Orders, that will be expunged. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "රනිල් විකමසිංහ" කියන 

වචන ඉවත් කරලා ඒ ෙවනුවට "එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකයා" කියා ඇතුළත් කරන්න කියලා මා කියනවා. ෙජෝන් 
අමරතුංග මහත්තෙයෝ, තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොල් ගහ වාෙග් 
ෙමතැනට ෙවලා ඉන්නවා. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Dilan Perera, what is your point of Order?  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමොනවා වුණත් විපක්ෂ 

නායකතුමා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙන්. විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක මහත්මයා දැන් හදන්ෙන් රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් නම දමන එකත් නවත්වන්නයි. ෙමච්චර 
කැපිල්ලක්! මහා අසාධාරණයක්. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order.  
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ එක්සත් 

ජාතික පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වුණාට වැඩිය 
ෙහොඳයි, ෙබෝම්බයක් බැඳ ෙගන මුහුදට පනින්න. ඔය පක්ෂෙය් 
මන්තීකමක් කරනවාට වඩා  ෙහොඳයි ගෙම් මරණාධාර සමිතියක 
සභාපතිකම කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය තරම් පීචං 
පක්ෂ යක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකයා තරම් මැතිවරණ පරාජය වුණු නායකෙයක් ෙකොෙහේවත් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ෙමතැන රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට 
කෙඩ් යනවා. රෑට සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් ෙගදර යනවා. 
දවාලට රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙගදර යනවා.  
     

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, point of Order එකක් 

තිෙබනවා. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද, point of 

Order එක? 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අෙප් ඇමතිතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් නම කියලා එතුමිය 

කිසිම වැඩක් කෙළේ නැහැයි  කිව්වා. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ මතක තබා 

ගන්න, තමුන්නාන්ෙසේ දයාසිරි සරණං ගච්ඡාමි. දයාසිරි සරණං 
ගච්ඡාමි. තමුන්නාන්ෙසේ ෙගදර ගිහින් දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් ෙෆොෙටෝ එක ගහගන්න. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේ කෑ ගහන්න. ෙහට අනිද්දා ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා අයින් කරලා තමුන්නාන්ෙසේ විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක කරයි. [බාධා කිරීම්] වැඩිය කෑ ගහන්න එපා. [බාධා 
කිරීම්] වැඩිය කෑ ගැහුවාට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] නලින් 
මන්තීතුමා, මට බාධා කරන්න එපා. මා ඔබතුමාට,- [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා මිත නලින් 
මන්තීතුමාෙගන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමට යන ෙකොට, 
සිරිෙකොතට යන ෙකොට, නායකතුමා හම්බ ෙවන්න යන ෙකොට 
මතක් කරලා plaster එකක් අරෙගන යන්න කියලා. මා ඒ ගැන 
මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇයි, plaster එකක්? 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අහනවා, ඇයි plaster එකක් 

කියලා. ඒක ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාෙගන් ඇහුවා නම් කියයි. 

 එම නිසා ඒක මම  කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. 
අත තුවාල වුෙණොත් දමන්න. [බාධා කිරීමක්] මම කිව්ෙව් අත 
තුවාල වුෙණොත් දමන්න කියලායි. [බාධා කිරීමක්] මම  plaster 
කරන්න කිව්ෙව් අත.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම 

කියනවා. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා සම්බන්ධව ස්ථාවර 

නිෙයෝගවලට පටහැනි යමක් කියවුණා නම් ඒ ෙකොටස ඉවත් 
කරනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝගවලට  

පටහැනිව යමක් කියවුණා නම් මා ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා. 
නලින් මන්තීතුමා plaster එකක් ගන්නා විට එතුමා පහක් ළඟ 
තියා ෙගනයි  ඉන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමා, එයා එකක් ගන්නවා  නම් 
ඔබතුමා පහක් තියා ගන්න. ඒෙක් වැරැද්දක් නැහැ.  ෙසෞඛ යට 
හිතකරයි. සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා පුදුම අමාරුවකින් ෙබ්රිලා 
ඉන්ෙන්. එතුමාෙගන් අහන්න. සිරිෙකොතට යන හැම ෙවලාෙව්ම 
ඉ ෙන් පිහියක් තිෙබනවා. ඉෙන් පිහියක් තියාෙගන තමයි 
සිරිෙකොතට යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නලින් මන් තීතුමා ෙම්ක 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තත්ත්වය. අද තරුණ සුදු 
මන්තීවරෙයකුට පක්ෂයට එන්න බැහැ; පාර්ලිෙම්න්තු 
කණ්ඩායමට එන්න බැහැ. ඉෙන් පිහියක් ගහෙගන එන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක තමයි සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කියන්ෙන්. අද ඒ 
තත්ත්වයට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පත්  ෙවලා. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ගරු ඇමතිතුමන්ලා දැන් ෙවන දා වාෙග් 

ෙනොෙවයි, කථා කරන ඒවා එළියට ෙපෙනනවා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
දැනුයි මතක් වුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන 
තරුණ මන්තීවරුන්ෙග් ෙසෞඛ  ආරක්ෂා කරන එක මෙග් 
යුතුකමක්. කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාව රැක බලා 
ගැනීම මෙග් යුතුකමක්. [බාධා කිරීමක්] එතුමාෙග් පරිවාරක 
රථෙය් උදවිය ෙකොෙහොමත්  plaster දමා ෙගනයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Plaster එක දමා ගන්න ෙගදර සිටින අයට.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මා ඒ උදවියට plaster එක දමන්නම්. හැබැයි, ඔබතුමා 

ඉස්සරෙවලා දකුණු අපිකාෙව් උදවියට plaster එක දමන්න.  
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා මා ෙහොඳට දන්නවා ෙන්. ඒ නිසා නලින් 
මන්තීතුමනි, සාමාන   plaster දමන්න එපා. ෙහොඳ handy plaster 
එකක් ගන්න. ෙම් ගැන කථා කරන්න මෙග් කාලය මීට වැඩිය 
ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙලොකු ෙදෝෂාෙරෝපණයක් එල්ල කළ 
නිසායි මා ඒ ගැන කථා කෙළේ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි,  ෙම් තරගාවලිය නිසා අපට 
කීඩාෙවන් ඉදිරියට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමා කිව්වා, ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් කණ්ඩායෙම් 
නායකයා හැටියට සිටි බව. එතුමාව ෙත්රුෙව් ෙත්රීම් කමිටුව 
විසිනුයි. එතුමා ෙම් කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට සිටි කාලෙය් 
තමයි අපට ආසියාෙව් තුන් වැනි තැනට එන්න පුළුවන් වුෙණ්. ෙම් 
වන විට ඔහු ෛවද  පතිකාර සඳහා තරගෙයන් ඉවත් ෙවලා 
සිටිනවා. ඊළඟට කණ්ඩායම් නායකයා ෙත්රීෙම්දී නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීවරයා කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට ෙත්රීම් 
කමිටුව විසින් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න, 
මම කීඩා ඇමතිවරයා ෙවලා සිටින නිසා මෙග් පුතා ෙම් රෙට් 
කිකට් ගහන්න අයිතියක් නැද්ද?  මම කීඩා ඇමතිවරයා ෙවලා 
සිටින නිසා මෙග් පුතාට කිකට් ගහන්න අයිතියක්  නැහැ. ඇයි? 
තාත්තා කීඩා ඇමති නිසයි. ඒක බරපතළ අසාධාරණයක්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා කීඩාවට ආදරය  කරන නායකෙයක් බව.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් අමාත ාංශයට, අපට blank cheques 
දීලා තිෙබනවා. කීඩාව කිව්ෙවොත් ඕනෑ ෙදයක් අපට ෙදනවා. 
නලීන් මන්තීතුමනි, අෙප් ජනාධිපතිතුමා කීඩාෙව් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක් දුන්නා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වයඹ පළාෙත් රුපියල් මිලියන 400ක 
කීඩාංගන ෙදකක් හැෙදනවා. කිකට් කීඩාවට ෙවනම 
කීඩාංගනයක් හැෙදනවා. අෙනක් කීඩාවලට ෙවනම කීඩාංගනයක් 
හැෙදනවා. Indoor stadium එකක් හැෙදනවා; swimming pool 
එකක ් හැෙදනවා. නලින් මන්තීතුමාට ගිහින් නාන්න පුළුවන්. 
නාලා group meeting එකට එන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් powder 
දමන්න  පුළුවන්. ඒ සියල්ල අපි හදනවා.  [බාධා කිරීම්] ඒ සියල්ල 
ඔබතුමන්ලා ෙවනුෙවන් හදනවා. ෙම් රගර් කීඩාව පිළිබඳව වැරදි 
ෙකෝණෙයන් බලන්න එපා. ෙම් දිහා ෛවරෙයන් බලන්න එපා. 
[බාධා කිරීම්]  නුවර කණ්ඩායම දක්ෂයි. නුවර  කණ්ඩායෙම් සියලු 
කීඩකෙයෝ ෙම් තරගාවලියට ඇවිත් තිෙබනවා. යම් කීඩකෙයකුට 
අසාධාරණයක් වුණා නම් ඔහුට විෙරෝධතාව පළ කරන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා ෙමහි කිසිදු වැරැද්දක්  නැහැ. ෙම් ෙසනසුරාදා මා ඔබතුමාව 
ෙමවැනි තරගාවලියක් බලන්න  එක්ක ෙගන යන්නම්.  ඔබතුමා 
ෙම් ෙසනසුරාදා මාත් සමඟ එන්න පළමු තරගාවලිය බලන්න. 
නලින් මන්තීතුමාටත් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාටත් මා ටිකට් 
ෙදකක් ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා තුන් ෙදනා ඇවිත් නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා රගර් ගහන හැටි බලලා රගර් ගහන හැටි 
ඉෙගන ගන්න.  නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා රගර් ගහන හැටි 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න. එතුමා දක්ෂ කීඩකෙයක්. මටත් එතුමා 
කීඩා කරන එක පශ්නයක්. ෙමොකද, එතුමා ගැහුෙවොත් අෙප් club 
එකත් පරාදයි. ෙමොකද, එතුමා දක්ෂ කීඩකෙයක්. එතුමා ඉතාම 
දක්ෂ ෙලස කීඩා කරනවා. එතුමා හිටපු ගමන් වව්නියාෙව්. ඊළඟට 
යාපනෙය්. හවස ground එෙක්.   අපිත් අහනවා ෙකොෙහොමද ෙම්ක 
කරන්ෙන් කියා. එතුමාට ඒ හැකියාව උප්පත්තිෙයන්ම ලැබී 
තිෙබනවා. එතුමා කීඩකෙයක්. [බාධා කිරීම්] අපි නුවර ගැහුවා 
ෙන්.  [බාධා කිරීම්]  නාවලපිටිය තමයි  පසු ගිය වර seven-a-side 
champions. කීඩාව එෙහමයි. කීඩක ෙයෝ ෙවනයි. ඒ නිසා අපි 

ඔබතුමාෙගන් නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පිළිබඳ වැරදි 
මතයකින් වැරදි ෙකෝණයකින් බලන්න එපා කියා. මූලසානා රූඪ 
ගරු මන්තිතුමනි, මා මීට වැඩිය කාලය ගන්ෙන් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කිරීම සඳහා 
අපට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන් අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාට, ඒ වාෙග්ම අනුර ජයවිකම මැතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම 
කීඩා ෛවද  ආයතනෙය් අධ ක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අර්ජුන ද 
සිල්වා මැතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ෙම් 
ආයතනයට ආපු කාලෙය් ඉඳලා ෙලොකු කැප කිරීමක් කළා. ඒ 
සඳහා එතුමා ෙලොකු මහන්සියක් දැරුවා. අපි එතුමාට අෙප් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම නීතිඥ පණ්ඩුක 
කීර්තිනන්ද මැතිතුමා අෙප් කීඩා අමාත ාංශයට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
ඇවිල්ලා ෙම් කටයුතුවලට අපත් සමඟ නිතරම සම්බන්ධ ෙවනවා. 
පණ්ඩුක කීර්තිනන්ද මැතිතුමාටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම නීතිපතිතුමා ඇතුළු නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම 
නිලධාරින්ටත්, නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීති 
සම්පාදකයින් ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරින්ටත් මෙග් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය පුද කරනවා. 

විෙශේෂෙයන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අදහස් පකාශ 
කළ පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාටමත් මා ස්තුති වන්ත ෙවනවා.  
කීඩා අමාත ංශය හැටියට පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ මම ෙගන ආ 
හැම අණපනතක්ම පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාම එකට එකතු වුණු 
නිසා සම්මත කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක තමයි අපි ලබපු 
ෙලොකුම ජයගහණය. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි අපත් 
කියන්ෙන්. කීඩාවට ෙද්ශපාලනය ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ. කීඩාවට 
පක්ෂයක් විපක්ෂයක් නැහැ.  කීඩා අමාත ාංශය විසින් ෙගන ආ 
සෑම පනත් ෙකටුම්පතකටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ විපක්ෂ 
සියලු ෙදනාම අපට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. කීඩාෙව් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් කථා කළ පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාටමත් මෙග් 
ෙගෞරවනීය සත්ුතිය පුද කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම බිංගිරිය 
ආසනෙය් නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා පශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාට තව අවුරුදු 60කටවත් ආණ්ඩුවක් 
පිහිටුවන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට හැම දාම විපක්ෂෙය් 
ඉන්නයි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනා අපට 
ෙගනත් ෙදන්න. කීඩාවට ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. අපට කරන්න 
පුළුවන් උදව්වක් අපි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් කර ෙදන බව 
මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට 

පැවරිය   යුතු ය.'' - [ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
 
 

 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [ மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக ] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Mahindananda Aluthgamage] 
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කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සිට 29 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  29ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 1 to 29 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

30 වන වගන්තිය.- (ගිණුම් විගණනය කිරීම.) 
வாசகம் 30.- (கணக்குகளின் கணக்காய் ) 

CLAUSE 30. - (Audit of Accounts) 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"21 වන පිටුෙව් 24 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආ ෙද්ශ කරන්න: 

'(2) 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II වන ෙකොටෙසේ විධිවිධාන' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
30 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

30ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 30 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

31 සිට 37 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
31ஆம் வாசகத்தி ந்  37ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Clauses 31 to 37 ordered to stand part of the Bill. 
 
පූර්විකාව පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි 

නිෙයෝග කරන ලදී. 
ன் ைர சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Preamble ordered to stand part of the Bill. 
 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී. 
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමකී පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

මුදණ ෙදෝෂ තිෙබ් නම් එකී මුදණ ෙදෝෂ නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා 
නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to.  
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය''යි  මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු ෙජෝන් 

අමරතුංග මහතා. Order, please! Before he starts his speech, 
will an Hon. Member propose the Hon. Janaka Bandara 
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. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு  ஜானக பண்டார அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER  left the Chair, and  THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොම්පඤඤ් වීදිෙය් ඉඩම් පවරා ගැනීම 
ெகாம்பனித் ெத வில் காணிகள் சு காிப்  

ACQUISITION OF LANDS IN SLAVE ISLAND  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ 02, ෙකොම්පඤ්ඤ 

වීදිෙය් තිෙබන භූමි භාගයක පදිංචිකරුවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වී 
තිෙබන පශ්නයක් ගැනයි මම ෙම් ගරු සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. මා දැන් ඔබතුමා ඉදිරිෙය් එම 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"රට තුළ ස්ථාපිත ෙවමින් පවත්නා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව ාපෘති 
ආශෙයන් කැසිෙනෝ ව ාපාර පිහිටුවීම පිණිස පසු ගිය වසර 50ක් 
පුරා තම ඉඩම්වල පදිංචිකරුවන් හට එකවරම ඔවුන්ෙග් පදිංචි  
ස්ථාන හැර යාමට බල කරනු ලැබ ඇත.  

ස්වකීය වාසස්ථානවල ජීවිත කාලයක් පුරා කළ ඉපැයුම් 
ආෙයෝජනය ෙකොට ඇති ජනතාව ෙවත ඔවුන්ෙග් කිසිදු 
කැමැත්තකින් ෙතොරව එම ස්ථාන හැර යාමට ෙම් වන විට 
උපායශීලීව ෙහෝ චාටුෙවන් ෙහෝ බලහත්කාරෙයන් ෙපළඹවීම් 
කරනු ලැෙබ්. එබැවින් ජනතාවෙග් නිදහස උකසට තබමින් 
වාණිජමය පතිලාභ අරමුණු කර ගනිමින් ඔවුන් මත 
බලහත්කාරෙයන් පැටෙවන්නා වූ සංවර්ධනයට වඩා, සැබෑ අරුතින් 
රෙට් සංවර්ධනය සිදු විය යුත්ෙත් ජනතාවෙග් හදවත්වල සහ 
සිත්සතන්වල ආශිර්වාද මත ෙනොවන්ෙන් ද යන්න ගරු 
අගාමාත තුමාෙගන් විමසීමට කැමැත්ෙතමි.  

එබැවින් අප ඉතසිතින්ම ස්ථිරසාර සංවර්ධනයකට පක්ෂපාතී වන 
නමුදු අතෙලොස්සක් ෙදනාෙග් ලාභ පෙයෝජනය පිණිස බිලි දීමට සිදු 
වන ජනතාවෙග් අනාගතය උකසට තබමින් එය සිදු ෙනොවන බවට 
වගබලා ගන්නා ෙලස කරුණාෙවන් ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා 
සිටිමි. " 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
තිබුණ පශ්නයක්. ඒ ඉඩම්වල පදිංචිව සිටින ජනතාවට විශාල 
අභිෙයෝගයක් එල්ලෙවලා තිබුණා. ඔවුන්ෙග් ඉඩකඩම්, වාසස්ථාන 
පවරා ෙගන, ඔවුන්ට ඉන්න තැනක් -ෙගයක් ෙදොරක්- නැතිව යයි 
කියලා විශාල බයක් තිබුණා. මම කියන්න ඕනෑ, ඒ අවස්ථාෙව් 
අෙප් ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ 
ගැන කථා කළ බව. ඒ වාෙග්ම ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා 
ඊටත් වඩා උදාර ෙසේවයක් කළා. එතුමා උසාවියට ගියා. සුපිම් 
උසාවියට ගිහිල්ලා විවිධ තර්ජන, ගර්ජන මධ ෙය් ෙම් 
පදිංචිකරුවන් ෙවනුෙවන් එතුමා විශාල සටනක් කළා. ඒ තුළින් 
අද ඔවුන්ට සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් තවම කිසිම භූමි භාගයක් ඔවුන්ට ලැබිලා නැහැ. 
ෙගයක් ෙදොරක් ලැබිලාත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද ෙම් ගරු සභාව 
කල් තැබීෙම් විවාදය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න අපි කල්පනා 
කෙළේ. ඒ සම්බන්ධෙයන්  සත  වශෙයන්ම  රජෙයන් අපට 
යම්කිසි ෙපොෙරොන්දුවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අවශ  ෙවනවා. ෙම් 
අයට වාසස්ථානයක් සහ ඔවුන්ෙග් භූමි භාගය ෙවනුෙවන් භූමි 
භාගයක් ලබා ෙදනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව ලබා ගන්න අවශ  
ෙවනවා. ඒ සඳහා තමයි අද ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි අධිකරණයට පශංසා කරනවා ෙම් පශ්නය 
ගැන සානුකම්පිත ෙලස සලකා බලා, ඒ පදිංචිකරුවන්ට එතැන 
හදන නිවාසවලින් එකක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මම 
මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මෙග් ෙයෝජනාව සථ්ිර කරන්න ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමාට 
මම ආරාධනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එම ෙයෝජනාව මා ස්ථිර 

කරනවා. ෙමය කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. අද රෙට් විශාල 
පශ්නයක් වී  තිෙබන නිවාස පශ්නය ගැන ආණ්ඩුෙවන් ගන්නා 
කියාමාර්ගය සම්බන්ධෙයන් අෙප් යම් කිසි  විෙරෝධය පෑමක්  
වශෙයන්  ෙම් කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමහි විෙශේෂත්වය තමයි  ෙම් 
භූමිය ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට  අයිති   පෙද්ශයක් වීම.  ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල ආණ්ඩුෙව්  නිවාස ෙයෝජනා කමවලදී   නීත නුකූල 
ෙනොවන, බෙලන්  පදිංචි ෙවලා ඉන්න පෙද්ශවල නිෙවස් හිමියන් 
ඉවත් කිරීෙම්දී  අනුගමනය කරන කියා පටිපාටිය ගැන තමයි අපට 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සවන් ෙදන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්ක  එෙහම පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  ෙම්ක  පළමුවන වතාවට මහා 
පරිමාණෙයන් සිද්ධ වුණු ෙදයක්. ජනතාවට අයිති, අවුරුදු එකසිය 
පණහක්,  ෙදසියයක්  වාෙග්  කාලයක් තුළ තමන්  භුක්ති වින්ද, ඒ 
වාෙග්ම පැහැදිලි ඔප්පු තිෙබන ඉඩම්වලින් තමයි  ෙම් ජනතාව 
ඉවත් කරන්ෙන්. එහි  පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි  ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කිරීමට සිදු  ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අවුරුදු ෙදකහමාරකට පමණ පථම ෙම් පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන්  මාව දැනුවත්  කළා.  මා පාර්ලි ෙම්න්තුවට පැමිණ 
අවුරුදු  තුනයි. ෙම් කාලය තුළ-[බාධා කිරීමක්]  පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආපු කාල ෙය්දීම වාෙග් මට  ෙම් පශ්නය  ඉදිරිපත් කරද්දී, ජනතා 
ෙසේවකෙයක් වශෙයන් ඔවුන්ෙග් ඒ කනස්සල්ලට  ඇහුම්කන් 
දීලා, ඔවුන්ට අස්වැසිල්ලක් ෙවන ආකාරෙය් කියාදාමයක්  
කරන්නට මා ඉදිරිපත් වුණා. මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට 
පාර්ලි ෙම්න්තුෙව්  කථා කරන්නට පුළුවන්.   ෙවන තැන්වල   කථා 
කරන්නට පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි ෙදයක් කරන්නට සිදු වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගැසට් නිෙව්ද නයක් මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට  ෙයොමු කරනවා. Land Acquisition Act 
(Chapter 460) - Notice under Section 2. ගැන නීතිඥවරෙයකු 
වශෙයන්, ඒ වාෙග්ම නඩුකාරවරයකු වශෙයන් ඔබතුමා දන්නවා. 
Section 2 යටෙත් Notice  එකක් නිකුත් කරලා, ෙම් වාෙග්ම 
අවස්ථාවක නිවුස් වීදිෙය්, පවුල් 29ක් ඉවත් කළා, කිසිම හිතා  
බැලීමකින් ෙතොරව. හැන්දෑෙව් ආවා; මා කිව්වා, "අපි නඩු 
මාර්ගයට පිවිෙසමු. අපි උසාවියට යමු" කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී  
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් යම් උපෙදසකට සවන් දීලා, එෙසේ ෙනොකර 
ඉන්න අවස්ථාෙව්දී, ෙසනසුරාදා දවසක ඇවිත්, බුල්ෙඩෝසර 
ඇවිත්, හමුදාෙවන් ෙදසියයක්, ෙදසිය පණහක් වාෙග් පමාණක් 
ඇවිත්, ෙපොලීසිෙයන් ඇවිත්, නිෙවස් 29ක් කඩා බිඳලා ඉවත් කර 
දැමුවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මා ඒ සථ්ානයට ගියා. හමුදාවත් එක්ක 
මටත් සටන් කරන්නට සිදු වුණා. ෙකෙසේ ෙවතත්, හමුදාෙව් 
බලයට, ෙපොලීසිෙය් බලයට  අපට යටත් වන්නට සිදු වුණා. නමුත් 
තව ෙවනතුරු ඒ නිෙවස් හිමියන්ට  නිෙවස් ලබා  දී නැහැ. ෙම් ඒ 
ජනතාවට  අයිති ෙද්පළ. බෙලන් පදිංචි වූවන් ෙනොෙවයි. ෙම් ඒ 
ජනතාවට අයිති ෙද්පළ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පිළිබඳව ෙලෝකෙය් නීතියක් තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. එම 
ජාත න්තර නීතිය අනුව තමන් කැමති තැනක පදිංචි වීෙම් අයිතිය 
ජනතාවට තිෙබනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාෙව්  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙවලා තිෙබනවා, සංවර්ධන ෙයෝජනා 
කමයක් සඳහා  ජනතාවට  අයිති භූමියකින් ඔවුන් ඉවත් කිරීෙම්දී  
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අනුගමනය කළ යුතු කියා  පිළිෙවත. සංවර්ධන ෙයෝජනා කමයක්  
කියාත්මක කරන්ෙන් නාගරික පෙද්ශයක නම්, ජනතාව  ඉන්න ඒ 
ස්ථානෙය් වටිනාකම ෙමන් ෙදගුණයක් ඒ නිෙවස් හිමියන්ට 
ෙගවන්නට  ඕනෑ, ගාමීය පෙද්ශයක් නම් වටිනාකම වාෙග් හතර 
ගුණයක් ෙගවන්නට ඕනෑය  කියා  ඉන්දියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
නීති සම්පාදනය ෙවලා තිෙබනවා. 

ඉදිරි අනාගතෙය්දී ලංකාෙව්ත් ෙමවැනි නීතියක් සම්පාදනය 
ෙව්ය කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 විෙශේෂෙයන් ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය ලැබුණාට පස්ෙසේ,  
Section 2 Notice එකත්  සමඟම, ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් 
කළ  ගැසට් නිෙව්දනයකුත් අපට ලැබුණ. එහි සඳහන් කර තිබුණා,   
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් නිෙවස්   පමාණය  කඩා ඉවත් කරනවාය 
කියා.   

ඒ ජනතාවට සහනයක් ලබා දීමට, මහන්සි ෙවලා  මා ඒ නඩු 
කටයුතු කළා.  නඩුෙව්  විස්තර මා ළඟ තිෙබනවා. SC 496/2012  
අංක දරන එම නඩුෙව් වාර්තාව පිටු 500කට වැඩි පමාණයක් 
වුණා. ජනතාව ෙවනුෙවන් අප කථා කළාට මදි. නමුත් ඒ 
අවස්ථාවට  ජනතා නිෙයෝජිතෙයෝ  පැමිණිෙය් නැහැ. විශාල බියක් 
පැවතුණා. විෙශේෂෙයන් ජනාධිපතිතුමාෙග්  ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන්  ෙම් ෙයෝජනා කමය ඉදිරිපත් 
වුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව්දී අප, අප ගැන සිතන්ෙන් නැතිව, අෙප් 
අනාගතය ගැන සිතන්ෙන් නැතිව, ඉදිරිපත් ෙවලා, සුපිම් උසාවියට 
ගිහින් තහනම් නිෙයෝගයක් ලබා ගත්තා. හැබැයි ඔබතුමා දන්නවා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය යම් යම් ෙවනස්වීමවලට භාජනය වුණා. ඒ 
භාජනය වීම්වලින් පසුව සෑදුණු වාතාවරණය තුළ ෙම් තහනම් 
නිෙයෝගය ඉවත කළා. ඊට පසේසේ නැවතත් මට විරුද්ධව "මා 
මරණ තර්ජන එල්ල කළාය" කියා මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය්  අංක  
D445/2013  දරන නඩුෙව් හත්වන වග උත්තරකරු විසින් මාව 
නඩුෙවන් ඉවත් කරන්න විශාල පරිශම යක් ෙයදුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් ආකාරෙය් 
තර්ජන ගර්ජන, මරණ තර්ජන මධ ෙය් ඒ නඩුව කථා කරලා අද 
වන විට ඒ ජනතාවට අප යම් සහනයක් අරෙගන දීලා තිෙබනවා. 
ෙම් තිෙබන අසාධාරණ කමය තුළ අපට පුළුවන් කාර්ය භාරය අප 
ඉටු කළා. මන්තීවරයකු වශෙයන් කථා කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, 
උසාවියට ගිහින් නීතිඥ පැය 250කට අධික පමාණයක් වැය 
කරලා, ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙනොමිෙල් 
අප නඩු කථා කළා. ඒ ජනතාව ඉල්ලා සිටියා අනිවාර්යෙයන්ම 
ඔවුන්ට ෙම් ස්ථානෙයන් නිෙවස් ඕනෑය කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නඩුෙව්දී ඉදිරිපත් කළ කරුණු ෙකෙරහි 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අද වන විට තීන්දුවක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ තීන්දුව 
අනුව දැන් අනිවාර්යෙයන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
කියාත්මක වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ටාටා ආයතනය කියාත්මක 
වන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත් ෆර්මාන් කසීම් 
මැතිතුමාත්, චාරුක මැතිතුමාත් ඇතුළු ඒ නීතිඥ මහත්වරු උෙද් 
හවා ගිහින් ඒ ජනතාව හම්බ ෙවලා, ඒ ලියකියවිලි එකතු කරලා, 
ඔවුන්ෙගන් සතයක්වත් අය ෙනොකර, ඒ ජනතාවට යම් 
අස්වැසිල්ලක් ලබා ෙදන්න ඉතාම ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා කටයුතු 
කළා.  ඉතා දිළිඳු, අහිංසක, ඉතාම සාධාරණව, නීතිගරුකව ජීවත් 
වන ජනතාවක් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න අපට අවස්ථාව ලැබුණා.  
එහිදී ඒ ස්ථානෙය්ම සුෙඛෝපෙභෝගි මහල් නිවාස ලබා ෙදන බවට 

අධිකරණය ෙපොෙරොන්දු වුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට වන්දි 
මුදලක් ලබා ගන්න ඕනෑ නම් ඒ අවස්ථාෙව්දීම ඒ වන්දි මුදල ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරන ෙලස අප ඉල්ලා සිටියා. නමුත් 
අධිකරණෙයන් පවසා සිටියා තක්ෙසේරු වාර්තාවක් ෙනොමැතිව ඒ 
වන්දි මුදල ලබා දීමට ෙනොහැකි බව. මාස හයක් වැනි ෙකටි 
කාලයක් තුළ අනිවාර්යෙයන්ම ඒ වන්දි මුදල ලබා ෙදන්න කියලා 
අධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් ලැබුණා. ඔවුන්ට ඒ වන්දි මුදල ලබා 
ගන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේත් නැත්නම් 
ඒ ජනතාවට අයිතිවාසිකමක් තිෙබනවා ඒ මහල් නිවාස 
සංකීර්ණෙයන් සුෙඛෝපෙභෝගී මහල් නිවසක් ලබා ගන්න. ඒ 
ෙදකින් එකක් ඔවුන්ට ෙතෝරා ගන්න පුළුවන්. උසාවිෙයන් අප 
ලබා ගත්ත තීන්දුව අනුව ඒ  සහනයන් ෙදෙකන් එකක් ලැෙබන 
තුරු ෙම් අයට කුලී නිවැසියන් වශෙයන් -ඒ තිෙබන වර්ග 
පමාණය අනුව- යම් කිසි මුදලක් ෙගවන්නත් තීන්දු වුණා.  
අයිතිකරුවන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ ස්ථානෙය් පදිංචි කුලී 
නිවැසියන්ටත්, නීත නුකූල ෙනොවන පදිංචිකරුවන්ටත් 
අධිකරණය ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නා.  එපමණක් ෙනොෙවයි. එම 
ජනතාවෙග් දරුවන්ෙග් අධ ාපන කටයුතුවලදී ඒ ලිපිනයන් 
ෙනොකැඩී ඒ ආකාරෙයන්ම භාවිත කරන්නත්, එම ලිපිනයම ඡන්ද 
හිමි නාම ෙල්ඛනයට  ඇතුළත් කිරීෙම් අයිතියත් ඒ නිවැසියන්ට 
ලබා දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
වශෙයන් කථා කළාට විතරක් මදි. අප අෙප් ශමය, අෙප් වෘත්තීය 
දැනුම අපට පුළුවන් අවස්ථාවලදී ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙයොදන්න 
ඕනෑ. අප ෙද්ශපාලනයට ආෙව් අෙප් නායකයන් වන ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, සර්  ෙජෝන් ෙකොතලාවල, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්වරුන් වාෙග් ආදරය, පශංසාව, 
ෙගෞරවය ලබා ගන්නයි. එෙහම නැතිව ෙම් ෙද්ශපාලනෙයන් 
මුදල් ලබා ගන්න ෙනොෙවයි අප ආෙව්. ෙද්ශපාලනෙයන් යාන 
වාහන ලබා ගන්න,  ආරක්ෂක භටයන් ලබා ගන්න ෙනොෙවයි අප 
ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණ වුෙණ්. ෙද්ශපාලනෙයන් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ආදරය, පශංසාව හා ෙගෞරවය ලබා 
ගැනීමයි. ඒ ආදරය, පංශසාව, ෙගෞරවය ලබා ෙදන එක 
ජනතාවෙග් යුතුකමක්. ජනතාව අපට ආදරය, පශංසාව, ෙගෞරවය 
ලබා දුන්නත්, නුදුන්නත් අෙප් ජනතා ෙසේවය අප ඉදිරියටත් 
කරෙගන යනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ රණසිංහ 
ෙපේමදාස මහත්මයා නිවාස ලක්ෂ 25ක් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා 
දුන් බව. අද වන විට ඒ තත්ත්වය කඩා වැටිලා. අද රෙට් නිෙවස් 
ලබා දීම ඉතාම පහත් තත්ත්වයකට වැටිලා තිෙබනවා. නිෙවස්වල 
පාට ගෑම පමණයි වර්තමානෙය් සිදු වන්ෙන්. ඒ නිසා එම 
කාරණය ෙකෙරහි විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. රජයට නිවැරදි නිවාස පතිපත්තියක් නැහැ.  පිට 
රට ආයතනවලට අෙප් වටිනා ඉඩම් දීෙම්දී, නිවාස පශ්නය 
නිරාකරණය කිරීෙම්දී අනු  පිළිෙවළකට කරන්න ඕනෑ. දැන් ෙගන 
යන්ෙන් එවැනි කියා මාර්ගයක් ෙනොෙවයි. රෙට් නිවාස 
පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ කාලෙය් ආසියාව බඩගාද්දි 
ෙපේමදාස මහත්මයා ෙම් රෙට් නිවාස විශාල සංඛ ාවක් ඉදි කළා. 
එවැනි නිවාස පතිපත්තියක් ආණ්ඩුෙවන් කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතා සන ්ෙතෝෂෙයන් 
පකාශ කරනවා ෙම් නඩු කියා මාර්ගය තුළින් අද වන විට ඉතා 
ෙහොඳ පතිඵලයක් ලැබී තිෙබන බව. මා හිතන හැටියට පළමුෙවනි 
නඩු තීන්දුව ලැබුෙණ් මටයි. ඒ තීන්දුව අනුව ඒ නිවැසියන් ඉවත් 
කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු යම් කිසි පිළිෙවළක් අධිකරණය 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම්ක ඒ නිවැසියන්  
සන්ෙතෝෂෙයන් යන ගමනක් ෙනොෙවයි. හැබැයි අපට පුළුවන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාර්ය භාරය අප කළා. අවුරුදු ෙදකකට කලින් මම ඒ ස්ථානයට 
ආෙව් නැත්නම් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය අනුව ෙම් 
නිෙවස් හිමියන් පැය 24ක් ඇතුළත ඒවායින් අයින් ෙවන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම ගැසට් නිෙව්දනය මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා. 

පැය 24ක් ඇතුළත ඒ ජනතාව එතැනින් අයින් වුෙණ් 
නැත්නම්, බුල්ෙඩෝසර් දමලා, හමුදාෙව් අය දමලා අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙම් නිවාස කඩලා සුනු විසුනු කරලා, ඒ ජනතාව පාරට ඇද දමලා, 
ඔවුන්ට යන්න එන්න තැනක් නැති ආකාරෙය් වාතාවරණයක් 
තමයි උදා ෙවන්න තිබුෙණ්. ඒ ආකාරෙයන් සිදු වුණා නම් පවුල් 
480කට යන්න එන්න තැනක් නැති ෙවනවා. ඔවුන්ට පදිංචියට 
තැනක් ෙහොයා ගන්න බැරි ෙවනවා. පළමුෙවන්ම කිව්වා ඔවුන් 
අවිස්සාෙව්ල්ලට යවනවා කියලා. ඊළඟට කිව්වා ෙතොටළඟට 
යවනවා කියලා. එෙහම කරන්න  ෙදන්ෙන් නැතිව, කිසිම ජනතා 
නිෙයෝජිතෙයක් ආපු නැති අවස්ථාවක - ඒ ෙවලාෙව් ඒ ස්ථානයට 
ෙමොන පක්ෂයකින්වත් එක ජනතා නිෙයෝජිතෙයක්වත් ආෙව් 
නැහැ- අප ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා කටයුතු කළා. ඒ 
ජනතාවෙග් දුක, ඔවුන්ෙග් හදවෙත් ගින්න අපට දැනුණා.   

ඒ අවස්ථාෙව් දී මෙග් ශමය, නීතිඥ දැනුම ෙයොදවමින් ෙමවැනි 
කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් උසාවියට ඉදිරිපත් කරන ලංකාෙව් 
පළමු නඩුව ෙම් නඩුව බවට වාර්තාගත කළා.   ඉදිරි අනාගතෙය් දී 
යම් කිසි ෙහේතුවක් මත නිෙවස් හිමියන්ව ඔවුන් පදිංචි ස්ථානෙයන් 
ඉවත් කරන්නට සිදු වුෙණොත් අනුගමනය කළ යුතු කියා පටිපාටිය 
සම්බන්ධෙයන් ආදර්ශයක් ෙලස ගත හැකි තීන්දුවක් දැන් 
වනෙකොට උසාවිෙයන්  ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුව සම්බන්ධෙයන් මා සෑහීමකට පත් 
වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපට ෙවන කරන්නට ෙදයක් නැහැ. 
ෙමොකද, අනිවාර්ෙයන්ම එම තීන්දුව අනුව අපි කියාත්මක වන්නට 
ඕනෑ. හැබැයි, අපි ජනතාව ෙවනුෙවන්  ඒ සටන උපරිමෙයන් 
කියාත්මක කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත තුමා ෙනොෙයක් වර මට ෙදෝෂාෙරෝපණය කර 
තිබුණා, ෙම් අවස්ථාවට මා සම්බන්ධ වීම ගැන. එවැනි අවස්ථාවක් 
මා ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  එතුමා 
ඒ අවස්ථාෙව් මට කථා කරලා කිව්වා, "මන්තීතුමා, ඔබතුමා 
ෙමයට මැදිහත් වන්න එපා, අපි අනිවාර්ෙයන්ම ජනතාවට සුබදායි 
විසඳුමක් ලබා ෙදනවා" කියලා. මම කිව්වා, "ඔබතුමා සුබදායී 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න" කියලා. එච්චරයි මම කිව්ෙව්.  
ඇමතිතුමනි, ජනතා නිෙයෝජිතයකු වශෙයන් ඔබතුමාත් දන්නවා 
ඇති, එවැනි අවස්ථාවක දී අපි අනිවාර්ෙයන්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ඉදිරිපත් වන බව. මා ඒ අවස්ථාෙව් ඔබතුමාට කිව්වා, "ඔබතුමා 
ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඒ ජනතාව සෑහීමකට පත් කරනවා නම්, ඒ 
ජනතාවට විසඳුමක් ලබා ෙදනවා නම් මෙග් පශ්නයක් නැහැ" 
කියලා. ඒ ආකාරෙයන්ම ඒ ස්ථානයට මා කථා කරලා ඇහුවා, 
එතුමන්ලා කිව්වා ඒ පශ්නය විසඳලා තිෙබනවා කියලා. අපි 
ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් එෙහමයි. අපට ජනතාව අවුස්සලා 
ෙමයින් වාසියක් ලබා ගන්නට වුවමනා නැහැ.හැබැයි, ජනතාව 
කරදරයකට පත් ෙවනවා නම්, අසහනයට පත් ෙවනවා නම්,  
අනිවාර්ෙයන්ම අපි ඒ අවස්ථාෙව් දී ඉදිරිපත් ෙවනවා. ඒ 

ආකාරෙයන් කුහකකමින් ෙතොරව ආණ්ඩුෙව් සියලුම 
කාරණාවලට බාධා ෙනොකර, ජනතාවෙග් අවශ තාවන් අනුව 
කියා කිරීෙම් හැකියාව අපට ලැබිලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙමවැනිම කාරණයක් සම්බන්ධෙයන්  ඉන්දියාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ගත් තීන්දුවක් ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. නාගරික පෙද්ශයක නම් වටිනාකෙමන් 
ෙදගුණයකුත්, ගාමීය පෙද්ශයක නම් වටිනාකෙමන් හතර 
ගුණයකුත් වශෙයන්  වන්දි ලබා දීෙම් කියා දාමයක් නිෙවස්වල 
පදිංචි වී සිටින ඒ නිෙවස් හිමියන් ඉවත් කිරීෙම් දී අනුගමනය 
කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මා හිතන විධියට 
අෙනකුත් නීති විෙරෝධී පැල්පත්වාසීන් ඉවත් කිරීෙම් දී යම්  
කමයක් දැනට අනුගමනය කරනවා. අපි ඒ ගැන යම්කිසි 
ආකාරයකට සෑහීමකට පත් ෙවනවා. එම පෙද්ශෙය් ජීවත් වන 
ජනතාවට ඒ ආසන්නෙයන්ම ෙවනත් මහල් නිවාස ලබා ෙදනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරනෙකොට  ගරු 
කථානායක  චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කි ව්ෙව්,  ඒ පිරිසට තමන්  
පදිංචි ෙවලා සිටි ඉඩම් පමාණය වාෙග් ෙදගුණයක පමාණයක්වත් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියන එකයි. එෙහම නැත්නම් ඒ අයට එම 
නිෙවස්වල ජීවත් වන්නට බැහැ. වර්ග අඩි 350ක්, 400ක් වැනි සුළු 
බිම් පමාණයක් මහල් නිවාසයක් සඳහා ලබා දුන්නාම, අඩුම 
ගණෙන් මිනී ෙපට්ටියක්වත් ඒ නිවෙසන් එළියට ගන්න බැහැ.  
එෙහම එළියට ගත්ෙතොත් බැල්කනිෙයන් එළියටයි වැෙටන්ෙන්.   

අනාගතෙය් දී විශාල වශෙයන් ෙම් ෙලෝකය දියුණු ෙවද්දී ඒ 
අමාරුෙවන් ජීවත් වන ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය සම්බන්ධෙයන් 
සාධාරණ විසඳුමක් ආණ්ඩුව ලබා ෙදයි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් ජනතාව ෙම් කියා දාමය 
තුළින් ඉතාමත්ම අසහනකාරී තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා මා හිතනවා. ෙම්ක එතුමන්ලා ඉල්ලපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙකෙසේ ෙවතත් උසාවිෙයන් තීන්දුවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි විශාල සටනක ෙයදී සිටියා. එතුමන්ලාට 
ෙකොළඹ අවටින් නිෙවස් ෙසොයා ගැනීෙම් දී ෙබොෙහෝ කම් කෙටොලු 
විඳින්නට සිදු වුණා.  පවුල් 480කට ෙකොළඹ අවටින් නිෙවස් 
ෙසොයා ගැනීම ඉතාම දුෂ්කර කාර්යයක්. අස්වර් මන්තීතුමාත් 
දන්නවා ඇති,   මුස්ලිම් පවුල් විශාල පමාණයක් ෙම් පෙද්ශෙය්  
වාසය කරනවා. පවුල් 480කට පදිංචියට  කුලී නිෙවස් ෙසොයා 
ගැනීෙම් දී  විශාල පශ්නයක්  තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  ෙම් 
අයට එම නිවාසවලින් ඉවත් වීම සඳහා ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා 
උසාවිෙයන් කල් ලබා දීලා තිෙබනවා.  එෙහත්  ෙම් ජනතාවට 
ඉවත් වීම සඳහා ජනවාරි, ෙපබරවාරි, මාර්තු පමණ වන ෙතක් 
මාස හතර, පහක කාලයක්  තවදුරටත් සාධාරණව ලබා ෙදයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද,  පවුල් 480කට 
නිෙවස් ෙසොයා ගැනීම ඉතාම අමාරු කාර්ය භාරයක්. සාධාරණව 
කටයුතු කරන්නට ඔබතුමන්ලා හිතනවා නම්,  උත්සාහ කරනවා 
නම් ඒ ජනතාවට ඉවත් වීම සඳහා එවැනි කාලයක් ලබා ෙදයි 
කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඒ අයට ලබා ෙදන වන්දි මුදල් පිළිබඳවත් මාස හයක පමණ 
කාලයක් තුළ දී තක්ෙසේරු කරන්න කියලා තීන්දුවක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ වන්දි මුදල 
තක්ෙසේරු කරලා ඒ අයට ලබා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.   
ඒ අයව එම නිෙවස්වලින් එළියට දමන්න කලින්,  නිවැරදි 
තක්ෙසේරුවක් අනුව   ලබා ෙදන එම වන්දි මුදලත් අරෙගන  ඒ 
අයට එම ස්ථානෙයන් ඉවත් ෙවන්න අවස්ථාව ලබා ෙදයි කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාට ෙම් නඩුෙව් තත්ත්වය 
සම්බන්ධෙයන් මා දිගින් දිගටම වාර්තා කර තිෙබනවා. එතුමා ඒ 
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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සම්බන්ධෙයන් ලබා දුන් සහෙයෝගය අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම  
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වශෙයන්  බාධක කම්කෙටොලු, මරණ 
තර්ජන, සිරගත කිරීම් යන ඒ සියලු ෙද්වල් ඉදිරිෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට ෛධර්ය ලැබීම සම්බන්ධෙයන් 
සන්ෙතෝෂ ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  මීළඟට ගරු තිලංග 

සුමතිපාල මන්තීතුමා.  
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය!  ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් 

කරන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අද දින  මටත් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. හැබැයි, රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් 
ඉල්ලීම මත ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා ෙකොළඹ නගරෙය් 
ජනාවාස සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට හිතපු එක ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා නම් 
දිගටම උසාවි ගියා; ෙම් ෙවනුෙවන් කථා කළා; ෙපළ ගැසුණා. 
ෙමොකක් ෙහෝ ෙවන පශ්නයක් මත රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 
ෙවනුෙවන් එතුමා කථා කළාද කියලා මට ෙලොකු සැකයක් ඇති 
වුණා. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම්  පශ්නය  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා.  ෙමොකද, ෙකොළඹ ඉපදිලා, 
ෙකොළඹ හැදී වැඩී, ෙකොළඹ පාසල් ගිය, ෙකොළඹ ම  
ෙද්ශපාලනයට ආපු ෙකෙනක් හැටියට මට ෙම් පශ්නෙය් ගැඹුර 
පිළිබඳව, ෙම් පශ්නය පිළිබඳ විශාල අවෙබෝධයක් තිෙබනවා,  
ජනතාවත් එක්ක නිරන්තෙයන් ගැෙටන නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැම පවුලකටම තමන්ට 
කියලා නිවසක් තිෙබන්න ඕනෑ කියන මතෙය් දැඩි ෙලස සිටින 
නායකෙයක් ඉන්න යුගයකයි අපි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා මම සුජීව 
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණ ගැන  කියන්න ඕනෑ. 
දැනට අවුරුදු  තුන හතරකට කලින් අපට එකඟ වන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒක මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. ඒ 
කියන්ෙන් සමහර අවස්ථාවලදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මැදිහත් වීෙමන්, ෙපොලීසිය මැදිහත් වීෙමන් ෙම්  නිවාසවල අයව 
බලහත්කාරෙයන් එළියට දමන්න ඕනෑයි කියලා මතයක් ඇති 
ෙවලා දැනට අවුරුදු තුනකට ඉස්සර ෙවලා ෙනොසන්සුන්තාවක් 
තිබුණා. හැබැයි අපි කරපු ජනතා නිෙයෝජනයත් එක්ක, ෙම් 
ෙවලාෙව් සිදු ෙකෙරන නාගරික සංවර්ධනයත් එක්ක, නිවාස 
පශ්නයට මැදිහත් වුණු විධිය බැලුවාම අපට මතකයි, දැනට අවුරුදු 
ෙදකකට විතර කාලයකට කලින් ෙකොළඹ නගර සභා 
මැතිවරණෙය්දී, "ෙම් රජෙයන් මිනිසුන්ව බලහත්කාරෙයන් 
එළියට දමනවා" කියලා විශාල පචාරයක් ෙගන ගිය බව. නමුත් 
එක ෙගදරකින්වත් කිසි ෙකෙනක් බලහත්කාරෙයන් පාරට දාපු  
රජයක් ෙනොෙවයි, ෙම් රජය. ඒ වාෙග්ම අපි හුඟක් ෙහොඳට 
ෙසොයලා බලලා, නිවසක් ලබා ගන්න සුදුසුකම් තිෙබන, නිවසක් 
ලබා ගත යුතුයි කියන කණ්ඩායම ගැන ෙසොයලා බලලා,  
පරීක්ෂණාත්මකව අදාළ නිලධාරින් ඒ ගැන මැදිහත් ෙවලා 
කමවත්වයි ෙම් වැඩසටහනට ගිෙය්.  

සංගණනයට අනුව බැලුවාම ෙකොළඹ නගරයට නිවාස 
84,000ක අවශ තාවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට ෙපෙනනවා, 
අවසරයකින් ෙතොරව, නීත නුකූල ෙනොවන, අවිධිමත් නිවාස 
තිෙබන බවත්, පදිංචිකරුවන් ඉන්නා බවත්. සමහරක් අයට නගර 
සභාෙවන් දුන්  'කුටුම්බි පත' කියලා එකක් තිෙබනවා. ඒ මත ඒ 
ෙගවල්වල පදිංචිකරුවන් ඉන්නවා. සමහරක් අයට යම් කිසි 

සහතිකයක් එෙහමත් නැත්නම් තාවකාලික ඔප්පුවක් තිෙබනවා;  
ඔප්පු නැති සමහර අයත් ඉන්නවා; ඔප්පුවක් තිෙබන අයත් 
ඉන්නවා. ඒ සියල්ල මත ෙකොළඹ නගරෙය් ඉන්න බහුතරයක් 
නිවාස ෙහෝ තමන්ෙග් ස්ථාන හදලා තිෙබන්ෙන් අනවසරෙයන්. 
සමහර ෙගවල් පර්චස් එකයි, නැත්නම් පර්චස් ෙදකයි. ෙපොඩි 
කෑලි. ඒවාෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න පුළුවන් උපරිම උසක් 
තිෙබනවා; උපරිම පළලක් තිෙබනවා; පිටුපස නිවසට යාබදව 
ඉඩක් හිස්ව තබන්න තිෙබනවා; ජෙනල් තැබිය යුතු කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. ඒවා සියල්ලක්ම නැතිව නීත නුකූල ෙනොවන විධියට 
තට්ටු ෙදක, තුන නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු ගණනාවක් 
සිට ව ාකූල තත්ත්වයකින්, අනවසරෙයන් කටයුතු කරලා ඒක, 
by convention, එෙහමත් නැත්නම් සම්පදායානුකූලව අවසරය 
ලබා ගත් තත්ත්වයකට පත් ෙවමින් එම නිවාස නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර නිවැසියන් පිට රට ගිහිල්ලා, ආදායම් අරෙගන 
අවුරුදු ගණනාවක් මුදල් ඉතිරි කරලා, ලස්සනට ෙපොෙළොව ටයිල් 
කරලා, ගැනයිට් දාලා, hand railings සියල්ලම stainless 
steelවලින් දාලා මිලියන ෙදක තුනක් වියදම් කරලා හදපු පර්චස් 
ෙදෙක් ෙගවල් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වා 
ඒ මිනිස්සු අවුරුදු ගණනාවක් මහන්සි ෙවලා හදපු තැන්. හැබැයි ඒ 
අයට සමහර විට ඒවාෙය් නීත නුකූල අයිතියක් නැහැ. සමහරක් 
අයට  එක කාමරයක්, ෙපොඩි කෑල්ලක් හදන්න බැහැ. ෙමොකද, 
තට්ටු තුනක් හතරක් ගහලා. ෙම් ව ාකූල තත්ත්වය ගැන 
අවෙබෝධයක් ඇතිව ෙම් පශ්නය විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක කථා කරමින් සංවාදශීලීව 
ෙම් පශ්නය අපි ඉදිරියට ෙගනාවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වනාතමුල්ෙල් හතළිස්පහ 
වත්ත කියලා ඉඩමක් තිෙබනවා. ඒ ෙගවල් කඩලා ඉවත් කරනවා. 
ඒ අයට මාසයකට කුලියක් දුන්ෙනොත් ඒ ෙගවල්වලින් යන්න 
පුළුවන්ද කියලා අපි ෙයෝජනාවක් කළා. ඒ ෙයෝජනාව මමමයි 
ඉස්ෙසල්ලාම කෙළේ. නිකම් එළියට දාන්ෙන් නැහැ, කුලියක් 
ෙදනවා. රුපියල් නවදාහක කුලී පදනමකට අපි වනාතමුල්ෙල් 
හතළිස්පහ වත්ෙතන් ෙගවල් විස්සක් ඉවත් කළා. ඒ අයට දැනට 
අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ කුලී ෙගවනවා. ඒ ෙගවල් කඩා ඉවත් 
කරලා දැන් තට්ටු දහයක ෙගොඩනැඟිල්ලක් හැෙදමින් පවතිනවා. 
තව මාස හයකින්, - එන අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසයට ඉසේසල්ලා-  
ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පදිංචි වීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ හා සමාන 
තවත් නිවාස තිෙබනවා. ඒ නිවාසවල අය කැමැත්ෙතන් ඉවත් 
ෙවලා ගියා. මම කියන්න ඕනෑ, අද ෙම් වන ෙකොට  ෙබොෙහොම 
සාර්ථකව, සංවාදශීලීව, සියලු ෙදනාෙග් සම්මුතියත් එක්ක කම 
කමෙයන් ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න හැකි පරිදි අපි ඉදිරියට  
ඇවිල්ලා සිටින බව. 

ඒ අය ජීවත් වන භූමිය බලලා සුදුසු පරිදි ඒ කටයුතු කර 
තිෙබනවා. වර්ග අඩි 300 ෙගවල් තිෙබනවා; වර්ග අඩි 400 
ෙගවල් තිෙබනවා. සමහර ඒවා වර්ග අඩි 800යි. ඒ ඉන්න භූමි 
පමාණය පදනම් කරෙගන සුදුසු පරිදි ඒ කටයුත්ත කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා මිත 
දිගාමඬුල්ෙල් ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මන්තීතුමා මට වාර්තාවක් ලබා 
දුන්නා. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කරලායි අපි 
ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙමොකද, ෙකොළඹ නගරෙය් විශාල මුස්ලිම් 
ජනතාවක්  ජීවත් වනවා. ඒ අය නිෙයෝජනය කරමින්  එතුමන්ලා 
කිව්වා, අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් අයව පාරට ඇදලා දමන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා.  එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්න 
ඕනෑ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශයත් 
එක්ක කථා කරලා තිෙබනවා. මා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  වර්ග අඩි 300 සහ 500  
නිවසක පදිංචිව සිටි අය ඉවත් කරන විට රුපියල් 16,000ක 
මාසික කුලියක් ලබා ෙදනවා. ඒ යනාදී වශෙයන් වර්ග අඩි 900, 
2,000, 3,000, 4,000 නිවාස දක්වා යන ෙකොට විශාල මුදලක් 
ෙගවන්න ෙවනවා. වර්ග අඩි 4,000ක නිවසක් නම්  ඒ අයට 
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රුපියල් 52,000ක මුදලක් මාසික කුලියක් වශෙයන් ලබා ෙදන්න 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනතාව එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියට ආවා. ඊට පසු තවත් ගැටලුවක් මතු වුණා.  
උදාහරණයක් විධියට වර්ග අඩි 2,000 ගණින්න ගියාම -අපි ඒ 
සඳහා නගර සභාෙවන් වාර්තාවක් ඉල්ලනවා- නගර සභාෙව් 
අනුමැතිය දීලා තිෙබන්ෙන් වර්ග අඩි 500කටයි. ඉතින් ඉතිරි ටික 
හදලා තිෙබන්ෙන් අනවසරෙයනුයි. එතෙකොට අනවසර ඉඩමක 
නිර්මාණය කරපු නිවසකට තක්ෙසේරුවක් - valuation  එකක්- 
ෙදන්න රජෙය් නිලධාරියකුට බැහැ. ඉතින් ෙම්වා ගැන දවස් 
ගණන්, පැය ගණන් සාකච්ඡා කර කර අපි ෙම් සංවාදය ඉහළට 
ෙගනාවා.  ඒ අය කරපු මැසිවිල්ල, ඒ අයෙග් තිබුණු භය, ඒ අයෙග් 
තිබුණු සැකය ෙබොෙහොම සාධාරණයි කියලා මා හිතනවා. ඒ 
මිනිසස්ුන්ට ෙගදරක් ලැෙබන්ෙන් නැති වුණාම පශ්නයක් ඇති වන 
එක සාධාරණයි. ඒ වාෙග්ම අපටත් රජයක් හැටියට යුද්ධය තිබුණු 
ෙවලාෙව් ෙම්වාට ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.දැන් නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය 
තිෙබන්ෙන් ගරු  ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා  යටෙත්යි. ඒ නිසා  
ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවලා සාකච්ඡා කරන්න එතුමාට ශක්තිය 
තිෙබනවා. එෙහම සංවාද රාශියක් අපි ඇති කර ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට පස්ෙසේ ජාතික වශෙයන් 
මුළු රෙට්ම නිවාස භාරව ඉන්න ඇමතිතුමා හැටියට අෙප් ගරු 
විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා එක්කත් කථිකාවක් ඇති කර ගත්තා, ෙම් 
නිවාසවල පමිතීන් සම්බන්ධව වාෙග්ම ෙම්වා කළමනාකරණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන්. ෙමොකද, අපට ෙම්වා හදලා ෙදන්න පුළුවන්. 
හැදුවාට පස්ෙසේ ඒකට සහාධිපත  කළමනාකරණ යන්තණයක් 
හදන්න ඕනෑ. ඊට පසු ඒ හැම නිවසකම ෙකනකු මාසයකට 
ගණනක් ෙදන්න ඕනෑ.  ඒ  වාෙග්ම  සියලු ෙදනා සහභාගි ෙවලා 
සමිතියක් හැෙදන්න ඕනෑ. හැදුණු සමිතිෙය් අයට සිද්ධ ෙවනවා 
ෙම්වා පාලනය කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොරැල්ල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉතාම දුප්පත්, අමාරුෙවන්ම ජීවත් වන  
කණ්ඩායමක් ඉන්න පෙද්ශයකුත් තිෙබනවා. ෙකොළඹ 7 
තිෙබන්ෙන්ත් ෙබොරැල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්යි. ඒ නිසා අපට 
හිර ෙගයත් තිෙබනවා; කටු ෙගයත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජකීය 
විද ාලයත්, අනුරුද්ධ බාලිකා විද ාලයත්, සුසමය වර්ධන 
විද ාලයත්  තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ජීවත් 
වුණු ෙකනකුට තමන්ටම කියලා නිවසක් ලැෙබන අවස්ථාවක් 
ෙම්ක.  ඇත්තටම සමහර  විට  අඩි 10ක ෙපොඩි ෙගදරක පවුල් 
ෙදකක් ජීවත් ෙවනවා. එනම් අම්මා, තාත්තා, සෙහෝදර 
සෙහෝදරියන්, දරුවන්. ෙබොෙහොම ව ාකූලයි. තමන්ෙග් නිවසටම 
කියලා වතුර පයිප්පයක්  නැහැ. ෙපොදු පයිප්පය තමයි තිෙබන්ෙන්. 
තමන්ටම කියලා වැසිකිළියක් නැහැ. තමන්ට ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් උයා ගන්න පුළුවන් මුළුතැන්ෙගයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ 
මිනිස්සුන්ෙග් ෙගවල්වල වහල ෙසවිලි කර තිෙබන්ෙන්  
තහඩුවලින්. ඒවා කාලෙයන් කාලයට දිරනවා. එතෙකොට ඒවා 
මාරු කරන්න ෙසවිලි තහඩු අවශ යි. ෙම් යනාදී වශෙයන් ව ාකූල 
තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් අයට තව සති කිහිපයකින් 
ෙගවල් 500ක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  ඒ සඳහා ෙම් 
ව ාපෘතිෙය් ෙදවැනි අදියර යටෙත්  ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශෙය් නිවාස 
හදලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අපි 
ෙම් ව ාපෘතිය ආරම්භ කරනවා.  අපි ෙම්ෙකදී පශ්න කිහිපයකට  
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් අයට ෙගවල් ෙදන ෙකොට අපි 
බැලුවා, ෙම් නිවාසවලට මලාපවහන පද්ධතිය සම්බන්ධ 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙකොළඹ නගරෙය්  ෙපොෙළොව 
යටින් දාලා තිෙබන මලාපවහන පද්ධතිය අවුරුදු 110ක් පරණයි. 

ඒක නගර සභාෙවන්  හදලා නැහැ. පංගුවක් ඒවා මැටිෙයන් 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොන්කීට් නැහැ. දැන් මධ ම රජෙයන් ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 110ක් ෙවන් කරලා ඒ නළ එලා ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒවා මහල් නිවාස හැෙදන තැන්වලට සම්බන්ධ කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම්වාට පානීය ජලය ලබා දී තිබුෙණ් නැහැ. දැන් 
පානීය ජලය ෙපොම්ප කමයකින් ඒ පැතිවලට ෙදන්න සලස්වනවා. 
ඊළඟට  විදුලිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් දැන් කටයුතු කරනවා. ෙම් සියල්ලම සම්පූර්ණ 
වන අතෙර් ෙම් ෙගවල්වල ඉන්න දරුවන්ට, අලුතින් එන 
පදිංචිකරුවන්ෙග් දරුවන්ට යන්න පාසල් පද්ධතිය දියුණු ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අපට ඒ වග කීමත් තිෙබනවා. ඒ පාසල් ටික දියුණු ෙවනවා 
වාෙග්ම ඒ අයෙග් ආෙරෝග ශාලා, මාතෘ නිවාස, ඒ අයට යෑමට 
අවශ  වන clinics  වාෙග් ෙද්වල් සංවර්ධනය ෙවන්න ඕනෑ. 
ඒවාත් සමඟ දරුවන්ෙග්  කීඩාංගන ඇතුළු ෙපොදු පහසුකම් - 
recreation - වැඩි දියුණු ෙවන්න  ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම්ක, "පැල්පත" 
කියන වචනය අෙප් ශබ්දෙකෝෂෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම අතු ගා 
දමා යන අලුත් ගමනක ආරම්භයක්.  

ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් මන්තීවරයකු හැටියට 
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ඒ අය ෙවනුෙවන් නැඟී සිටීම හරි. ඒ 
වාෙග්ම මම දන්නවා, රජය ෙම් පශ්නය විසඳයි කියන විශ්වාසය 
උඩ එතුමා ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශෙය් කණ්ඩායම් සමඟ ෙම් පිළිබඳව 
සුබවාදීව කථා කළ බව.  මම ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා අගය කරනවා. 
ෙමොකද,  සමහර අය ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශයට ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නය 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න බැලුවා. ඒ අවස්ථාවට  මැදිහත් 
වන්න එතුමා ගිෙය් නැහැ. නමුත් ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් පශ්නය, 
ෙදමටෙගොඩ සහ වනාතමුල්ෙල් පශ්නය වාෙග් ෙනොෙවයි. ඒක 
ෙවනස්.  ඒ පශන්ය සුපිම් උසාවියට ගිහින්, ඒ අෙප්ක්ෂා කරන 
නිවාස ලබා ෙදන්නට යම් කිසි එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඒක ෙපොඩ්ඩක් ව ාකූල පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ඒක අවුරුදු හයක, 
හතක පශ්නයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට වග කීමක් 
තිෙබනවා, අෙප් පළාෙත් පාසල් පද්ධතිය, ආෙරෝග ශාලා, 
යටිතල පහසුකම් සහ අවශ  අෙනකුත් පහසුකම් අලුෙතන් එන 
නිවැසියන්ට ලබා දීම සඳහා  කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා අපි 
ඉල්ලීමක් කළා අපට පමුඛත්වය ෙදන්න කියලා. අෙප් පෙද්ශෙය් 
හැෙදන ෙගවල් සඳහා පෙද්ශෙය් ජනතාවට  පමුඛත්වයක් ෙදන්න 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොරැල්ල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් පමණක් ෙගවල් 8,000ක් හැෙදනවා. ඒ ෙගවල් 
8,000,  කඩලා ඉවත් කරන නිවාසවල සිටි අයට ලබා ෙදන්න 
අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙමතැන තිෙබනසමාජ 
විෂමතාව ගැනත් හිතන්න  ඕනෑ. සමහර ඇත්තන්ට ෙහොඳට 
ආදායම් තිෙබනවා. සමහර ඇත්තන්ට ආදායම් අඩුයි. ඒ අයට 
ෙනොෙයකුත් පසුබිම් තිෙබනවා. ෙනොෙයකුත් ජාතීන් ඉන්නවා. ෙම් 
විධියට සමාජ මිශණයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ අය අලුත් ගමකට, අලුත් 
නගරයකට  එන්ෙන්. තට්ටු 10ක මහල් නිවාසයකට එන්ෙන්. 
ෙම්වාට යන්ෙන් එන්ෙන් lift එෙකන්.  

අෙප් සංස්කෘතිය අනුව මරණයක් වුණාම නිවසට ෙද්හය 
ෙග්නවා. ෙම්  වාෙග් තැන්වලදී ෙපොදු තැනකට විතරයි ෙද්හය 
ෙගන යන්න පුළුවන්. සමහර විට නිවාස 1,200ක පරිසරයක එක 
දවසකට  මරණ කටයුතු ෙදක තුනක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ අය විවිධ 
සංස්කෘතික පසුබිමක සිටින අය ෙවන්න පුළුවන්. අපි ඒ 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙමහි ඇති ව ාකූලතාව  
අපි අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට ගැටලු 
තිබුණා; පශ්න තිබුණා. මුල් කාලෙය්දී  තිබුණ පශ්න  අපි ෙවන් 
කරලා හඳුනා ගත්තා. අපි දැන් ඒ පශ්නවලට ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
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සැලැස්මක් ඇතිව මුහුණ ෙදනවා. කිසිම ෙකෙනකු 
බලහත්කාරෙයක්  නිවාසවලින් එළියට දාන්ෙන් නැහැ. නිවසක් 
තිබුණු හැම ෙකෙනකුටම ඒ නිවස ෙවනුවට ෙම් රජෙයන් නිවසක් 
ෙදනවාය කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙජෝන් 

අමරතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ගැන සුජීව ෙසේනසිංහ 
මන්තීතුමා  සහ තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා අදහස්  දැක්වූ  පසු 
මටත් අදහස ්දැක්වීමට  අවස්ථාවක් ලැබීම සම්බන්ධව මෙග් සතුට 
පකාශ කරනවා.  

විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 19කට ෙපර ෙතොටළඟදී 
අෙප් ගාමිණී දිසානායක, ගාමිණී විෙජ්ෙසේකර, ඔසී 
අෙබ්ගුණෙසේකර ඇතුළු පිරිසක් කෲර ෙබෝබයකින් ඝාතනය කිරීම 
සිහි කරලා පැවැත්වූ ෙබෝධි පූජාවකට සම්බන්ධ ෙවලා තමයි මම 
ෙම් පැමිණිෙය්. ඒ ෙහේතුෙවන්, ෙම්  කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව  සවස  
6.00ට ඉදිරිපත් කිරීමට   මට ෙනොහැකි නිසා තමයි ෙජෝන් 
අමරතුංගු මැතිතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ. මම ඒ පිළිබඳව සමාව භජනය 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව මඟින්  කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙම් ෙගවල්වලින් ඉවත් ෙවලා 
යන්න  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ෙගවල්වලට  අවුරුදු 100ක 
විතර උරුමයක් තිෙබන අහිංසක ජනතාවක්. ඒ ඉවත් වීමට සිදු වීම 
ෙහේතුෙවන් ඒ සියලු ෙදනාටම යම් විධියකින් අසාධාරණයක් 
ෙවනවාය කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම්වා ෙවන්ෙන් අද ෙම් රට විජාතිකකරණයක් 
කරෙගන යන ගම ෙන්දීයි. පර්චස් 2ක, 3ක, 4ක අවුරුදු 100ක්, 
200ක් සිටි ෙම් ජනතාවට -ෙම්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කාලෙය් 
දුන්න ඒවා ෙවන්න පුළුවන්, පීටර් ෙකනමන්ලාෙග් කාලෙය් 
ෙවන්න පුළුවන්, ඕනෑම කාලයක දුන්න ඒවා ෙවන්න පුළුවන්- අද  
ඒවා අහිමි ෙවනවා. ෙම් ඉඩම් කැසිෙනෝ ව ාපාර සහ ෙහෝටල් 
හැදීෙම් අරමුණින් සුද්දන්ට විකුණන්න තමයි ෙම් අහිංසක අයෙග් 
උරුමය නැති කරන්ෙන්. ඒක තමයි ෙම් අවස්ථාෙව් තිෙබන 
පශ්නය. අන්න ඒ නිසා මට වගකීමක් තිෙබනවා ෙකොළඹ 
දිස්තිකක්ෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන්, ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු වශෙයන් ෙම් ෙපෝඩාවට 
විරුද්ධව කථා කරන්න. මම දන්නවා, ෙම් පශ්නෙය් සැබෑ 
ස්වරූපය දන්න නිසා ගරු ඇමතිතුමාත් අපට සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා කියලා. නමුත් ඔබතුමා ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා වුණත්, 
ඔබතුමා ඒ බලතල අහිමි කර තිෙබන ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා 
වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙකෙනක්. මම අනුරාධපුරයට ගිය 
අවස්ථාවකදී  ඔබතුමාෙගන් කරපු ඉල්ලීමක් ගැන මම ෙමතැනදී 
මතක් කරන්න ඕනෑ.පැය හතරක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමා 
මෙග් ඒ ඉල්ලීම ඉටු කර දීම ගැන මා ෙමතැනදී සිහිපත් කළ 
යුතුයි. අප ෙදෙදනා ෙද්ශපාලන වශෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් මත ෙදකක ඉන්ෙන්.  අප ෙවනස් ෙද්ශපාලන මත ෙදකක 
සිටින, නිතර ගැෙටන මන්තීවරු  වුණත් මට යුතුකමක් තිෙබනවා, 
ඒ ගැන මතක් කරන්න.  

පර්චස් ෙදක, තුන, හතර, පහ ආදී වශෙයන් තිෙබන ඒ 
ජනතාවෙග් අයිසිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරලා, යුද හමුදාවට 
එතැනට එවලා ඒ ජනතාව භය කරලා, ඒ ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් 
ඉෂ්ට කර තිෙබනවාය කියා ෙපන්වන්න හදනවා.  අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම්වා කරන්න එපා කියන 
එකයි. රටක් සංවර්ධනය කරන්න අවශ  ෙවන්ෙන් ජනතාව 
සංවර්ධනය කරන්නයි. ජනතාව  සංවර්ධනය  කරනවාය 
කියන්ෙන් රටක් සංවර්ධනය කරන එකයි. එෙහම  නැතිව  

කැසිෙනෝකාරයන්ට  ඕනෑ විධියට ෙම්  තිෙබන අක්කර  6, 7, 8 
අරෙගන ෙම් කරන කටයුත්ත ෙනොෙවයි සැබෑ සංවර්ධනය 
කියන්ෙන්.  මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්ෙන් ෙම්කයි. අවුරුදු 100ක් 
යම්  ෙකෙනක් යම් තැනක ජීවත් ෙවනවා නම් ඒ අයට එතැන 
උරුමයක් නැද්ද?  

අෙප් පක්ෂය  කිසිෙසේත් රෙට් සංවර්ධනයට බාධා කරන 
පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. රටට නිදහස ලබා ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා  රට 
සංවර්ධනය කරලා තිෙබන පක්ෂයක් වශෙයන්, ෙම් රෙට්  නිවාස 
ලක්ෂ ගණනාවක් හදා තිෙබන පක්ෂයක් වශෙයන්, ඔබතුමාට  
යම් උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් අපි කරනවා. නමුත් අද 
ෙමතැන ෙමොකක්ද  කරන්ෙන්? ෙමතැන පර්චස් එකක් ලක්ෂ 
70කට 80කට තක්ෙසේරු ෙවලා  තිෙබන අවස්ථාවක, ඊට වඩා අඩු 
මුදලක් දීලා  ඒ අය එතැනින් බලහත්කාරෙයන්  ඉවත් කරනවාය 
කියන එක තමයි  අපට දන්වා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පර්චස් එකකට 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙකොම්පැනිෙයන්  ලක්ෂ 70ක් 80ක් අය කරන්න 
පුළුවන් නම්,  ඇයි ෙම් අයටත් එතරම් වන්දි පමාණයක් ලබා 
ගන්න බැරි? මීට අවුරුදු තුනකට ඉස්ෙසල්ලා සාක් සමුළුව 
පැවැත්වූ අවස්ථාෙව්දීත් ෙමවැනිම තත්ත්වයක් ඇති වුණා. සාක් 
සමුළුව පවත්වන්නට සූදානම්  වූ අවස්ථාෙව්, ඉතාම අමානුෂික  
විධියට ෙගවල් 752ක් කඩා ඉවත් කරන්න  හදපු අවස්ථාෙව්, අපි   
එතැනට ගියාට පස්ෙසේ ෙපොලීසියත් එක්ක යම් විධියක ගැටුමක් 
ඇති වුණා. නමුත් එතැනදී අපට අෙප් පණිවුඩය ෙදන්න 
හැකියාවක් ඇති වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ෙගොඩනැඟිලි නවත්වා 
විකල්ප  ෙගොඩනැඟිලි හදන්න අවස්ථාව උදා  කර දුන්නු එක ගැන 
මම රජයට ස්තුති කරන්න කැමැතියි. නමුත් රජය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඊට වඩා උපකමශීලි  වැඩ  කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
ඉස්ෙසල්ලා ගිහින් සල්ලි ටිකක් ෙපන්වා ඒෙකන් අලුෙතන්  
ගන්න  අවස්ථාවක් ඇති කරන බව කියා තිබුණා. ෙම්ක දැනුණාට 
පසුව ඒ  ජනතාව ඒක පතික්ෙෂේප කළා.  යම් යම් අය බැහැ 
කිව්වාම ඒ අය භය කරන්න පටන් ගත්තා. අන්තිෙම්දී ආරක්ෂක 
අමාත ාංශය සුදු වෑන් එවන්ෙන් නැතිව  යුනිෙෆෝම්  දමා ගත්තු 
කට්ටිය එව්වා. එෙහම ඇවිල්ලා භය කළාම ෙම් අය බෙය් 
ගැෙහන්න පටන් ගන්නවා ෙන්ද?  

ගරු ඇමතිතුමනි,  ආර්ථික ඝාතකෙයක් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවාය 
කියලා ඔබතුමා නිර්භීතව කියන අවස්ථාවක, ඔබතුමාත් දන්නා 
පරිදි අසාධාරණ ගණනාවක් ෙවන අවස්ථාවක,  සුද්දන්ට මිසක් 
ලංකාෙව් අයට  කැසිෙනෝ සඳහා යෑමට අවස්ථාවක්  ඇති ෙනොවන  
අන්දෙම් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑය කියලා ඔබතුමාත් 
කියන අවස්ථාවක,  ඇයි ෙම් විධියට අෙප් රෙට් ඉන්න ජාතිකයන් 
පැත්තකට දමලා සුද්දන්ට ෙම් වාෙග් අවස්ථා ෙදන්න හදන්ෙන්?  
ෙම් ජනතාව ඔබතුමාෙග්ත් ඡන්දදායකෙයෝ; මෙග්ත් 
ඡන්දදායකෙයෝ. මෙග් ඡන්දදායකයන් ගණන වැඩි ෙවන්න 
පුළුවන්. ඔබතුමාෙග් ගණන අඩු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමාට 
යුතුකමක් තිෙබනවා, අමාත ාංශයක් භාර ගත්තාට  පස්ෙසේ පක්ෂ 
පාට ෙබ්දයන් ෙනොබලා කටයුතු කරන්න. ෙම් ජනතාව 
ඔබතුමන්ලාෙගන් කරන එකම ඉල්ලීම තමයි සාධාරණ මිලක් 
ලබා ෙදන්න කියන එක. ෙජෝන් කීල්ස් සමාගමට ෙමච්චර 
ෙගවන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන් නම් ඇයි ඒ අහිංසක අයට, -අමරදාස 
ෙවන්න පුළුවන්, හනීෆා ෙවන්න පුළුවන්,ෙලච්චමී ෙවන්න 
පුළුවන්-  ඒ මුදලම ලබා ෙදන්න බැරි?   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ඒ අයට සුරක්ෂිතභාවයකුත් අවශ යි.  
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු තුනකට ඉසේසල්ලා 
පඩිය රුපියල් 2500කින් වැඩි කරනවා කිව්වා. දළදා මාළිගාව 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලායි ඒක  කිව්ෙව්. එය  ඉටු   ෙනොකළ  ෙදයක් 
නිසා තමයි මා නැවත මතක් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම් ෙම් 
ජනතාවටත් කිව්වා ෙගවල් ෙදනවා කියලා.  ෙම් ෙගවල් ෙදන්ෙන් 
කවදාද  කියලා කියන්න පුළුවන්ද ගරු ඇමතිතුමනි?  ෙජෝන් 
කීල්ස් ෙකොම්පැනියට ෙගවන පමාණයම ෙම් ජනතාවටත් 
ෙගවන්න බැරි ඇයි? ෙගවල් 478ක්, සාප්පු 88ක් තිෙබන 
පෙද්ශයක් ෙම්ක.  නිල ෙනොවන මට්ටමින් එතැන ජීවත් ෙවන තව 
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128 ෙදෙනක් ඉන්නවා. 2,588ක පමණ සාමාන  ජනතාවක් ෙම් 
පෙද්ශෙය් ජීවත් වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 100ක් තිස්ෙසේ 
එන ෙම් අයෙග් උරුමය නැති කරලා ෙජෝන් කීල්ස් කැසිෙනෝ 
මුදලාලි ෙකෙනකුට සංවර්ධනයක් ඇති කර ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා.  ෙමහි යම් විධියක යුක්තිසහගත වග කීමක් ඔබතුමා තුළ 
තිෙබනවා ෙන්ද? අන්න ඒ නිසා තමයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
ෙද්වල් මතක් කරන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා තුළින් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් අවධානයට තව කරුණක් ෙයොමු 
කරනවා. ෙම් අදාළ පෙද්ශය පිළිබඳව තක්ෙසේරු තුන, හතරක් 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට තමන්ෙග් 
අවශ තාව ඉටු කර ගන්න පුළුවන් වන විධියට එක තක්ෙසේරුවක් 
ගන්නවා. රුපියල් ලක්ෂ 90ක තක්ෙසේරුවකුත් ෙමතැන 
තිෙබනවා. රජෙය් හිටපු තක්ෙසේරුකරුෙවක් අද නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සිටිනවා. ඔහු ෙම්කට තක්ෙසේරු කරලා 
තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 68ක්. ඒ වාෙග්ම ෙමතැන තව 
තක්ෙසේරුවක් තිෙබනවා. 2012 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 12ෙවනිදා 
අබ්දුල් මලික් කියන තක්ෙසේරුකරු ෙම්ක රුපියල් ලක්ෂ 70කට 
තක්ෙසේරු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව එක නිවසක වර්ග අඩියක් 
රුපියල් 2,800ක් වශෙයන් තක්ෙසේරු කරලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් සාධාරණව ඉල්ලන්ෙන් ෙමයයි. 
ෙම් කැසිෙනෝකාරයාට තමුන්ෙග් හිස නවා සංවර්ධනයක් කරන්න 
අවශ  නම්, ඒ සංවර්ධනයට ෙයොමු වන්න. නමුත් ෙම් අහිංසක 
ජනතාව එතැනින් ඉවත් කරනවා නම්, සාධාරණව ඔවුන්ට එම 
මුදල් පමාණය ලබා ෙදන්න. ඒ කැසිෙනෝ මුදලාලිට හරි; ෙජෝන් 
කීල්ස් ආයතනයට හරි ඒ සංවර්ධනය කරන්න බදු රහිත කරනවා 
නම් ෙහෝ සියයට 10ක බද්දකට දුන්නා නම්, ෙම් අයට ඒ මුදල් 
ලබා ෙදන්න බැරිද? ඒ තුළින් ෙලොකු ෙකොම්පැනිකාරයින්ට; 
කැසිෙනෝ මුදලාලිලාට සාධාරණයක් කරන ෙකොට ෙම් අහිංසක 
ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වනවාද?  

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටියත්, සාධාරණය ඉෂ්ට කරන පුද්ගලෙයකු වශෙයනුත් 
මම ඔබතුමාව නම් කරන්න කැමතියි. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා 
නම්, "mischievous smile". ෙබොෙහොම භයානකකාරී හිනාවක් 
ඔබතුමාෙග් මුහුෙණන් ෙපෙනනවා. ඒෙකන් මට හිෙතන්ෙන් 
ඔබතුමා මම කියන ෙද් පිළිගන්නවා, නමුත් කියාත්මක කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී හිතනවා ඇති කියලායි. 
ඔබතුමාෙග් දක්ෂ සිංහල කථිකත්වෙයන් ඒ අයට ෙපොෙරොන්දු 
වන්න පුළුවන් විධිෙය් නිසියාකාර උත්තරයක් ලබා ෙදනවා කියන 
එක මට සම්පූර්ණෙයන් විශ්වාසයි. ඒකයි මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන්. ෙම් අය ෙමතැනින් ඉවත් කළාට පස්ෙසේ ඔවුන්ට 
ෙගවල් පශ්නයක් ඇති වනවා. ෙම් අය ෙවනත් තැනකට ගිහිල්ලා 
රුපියල් 10,000කින්, 15,000කින් ෙකොෙහොමද ජීවත් වන්ෙන්? 
ඒෙගොල්ලන්ට ළමයි ෙදන්ෙනක්, තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා නම්, ඒ 
දරුවන් ඉෙගනුම ලබන පාසල් අවට පෙද්ශයක ඔවුන් ජීවත්ව 
සිටියා නම් ඔවුන්ට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් අදක්ෂ 
ආණ්ඩුව තුළ ජීවන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 
10,000කින්, 15,000කින් අවිස්සාෙව්ල්ල පෙද්ශයටවත් ගිහිල්ලා 
ෙගයක් ෙහොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අවුරුදු 100ක් ජීවත් වුණු ඒ ජනතාව 
තමන්ෙග් දරුවන් නැවත ෙවනත් පාසල්වලට ෙයොමු කරලා; ඒ 
වාෙග්ම රක්ෂාවලට ඇවිල්ලා ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විමල් 
වීරවංශ ඇමතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව තුළින් පවාහන ගාස්තුව සියයට 
8කින් වැඩි වුණාම ජීවත් වන්න පුළුවන් වන ්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

මම හිතන හැටියට මට වැඩිපුර කථා කරන්න අවශ තාවක් 
නැහැ. මම ඒ අය ෙවනුෙවන් සාධාරණීකරණය පමණයි ඉෂ්ට 

කරන්න හදන්ෙන්. ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් අදහස් ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
සාකච්ඡා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනාටම මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා, එක තැනක සිට ඉදිරියට යෑම ගැන. නමුත් 
මීට ෙපර සාර්ක් සමුළුව පැවැත්වීම නිසා ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය්ම 
ෙගවල් 672ක් කැඩුවා. එම අහිමි වුණු ෙගවල් 672න්, ෙගවල් 
488ක් ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශෙයන් ලැබී තිබුණා. ඉතිරි අයටත් 
ෙගවල් ලබා ෙදනවා වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අයටත් ලබා 
ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි? ෙජෝන් කීල්ස් ආයතනය ආණ්ඩුවට ෙගවන 
මුදල් පමාණයම -ලක්ෂ 70- ෙම් අහිංසක අයටත් ෙගවන්නය 
කියන ඉල්ලීමත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. ඒ වාෙග්ම කවදාද 
ඒ අයට ෙගවල් ලබා ෙදන්ෙන් කියන එකත් අපට මතක් කරලා 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම ෙමතැනින් ඔවුන්ෙග් ෙගවල් ඉවත් කරනවා 
නම්, ඔවුන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ඔවුන් යන තැන් 
ආසන්නෙයන්ම ඒ අයෙග් දරුවන්ෙග් ඉස්ෙකෝලත් ලබා ෙදන්න.  
ඒ සඳහා පමුඛත්වය  ෙදන්නය කියන ඉල්ලීමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මම ඔබතුමාෙගන් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙයන් ෙගවල් ගණනාවක් හදලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීම ෙමෙතක් කල් ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙයන් කළත්, අද එය රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට පැවරී තිෙබනවා. සිවිල් පාලනයක් 
තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් මුදල් ඔබතුමන්ලාට ලබා ගන්න බැරි 
වන්ෙන් ඇයි කියන කාරණයත්   සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම ෙයෝජනාව තුළින් මා ඔබතුමාට මතක් 
කර ෙදන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ඔබතුමා කියන විධියට ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය හදන්න නම්, ඉදිරි දැක්මක් සහිත; රටට ආදරයක් ඇති 
ආර්ථික ඝාතකෙයෝ ෙනොවන අය සිටිය යුතුයි කියන කාරණයත්  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැවත මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කියන 
එම කරුණ පළමුවැනි වතාවට මම ස්ථාපිත කරනවා. ෙමොකද, මම 
හිතන විධියට ඒ කියන ෙද් හරි. අෙප් රෙට් එක ආර්ථික 
ඝාතකෙයක් ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. ෙදන්ෙනක්, තුන් ෙදෙනක් පමණ 
ඉන්නවා. මහ බැංකුෙව් එක් ෙකෙනක් ඉන්නවා, මුදල් 
අමාත ාංශෙය් අෙනක් ෙකනා ඉන්නවා. ෙම් ෙදෙදනාම නිසා 
තමයි  මුදල් අමාත ාංශෙයන් ආර්ථික ඝාතකයින් ෙපෝෂණය 
කිරීමක් සිදු කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ඔබතුමා එය මුදල් ඇමතිතුමාටත් කිව්වා නම් වඩා ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, හැන්ද තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග් අෙත්. අෙනක් ෙදෙදනා ඒ 
ආයතන ෙදක තුළ කියාත්මක ෙවන ෙකොට, හැන්ද ඇමතිතුමාෙග් 
අෙත් තිෙබන නිසා එතුමාටත් ෙම් ෙදෝෂාෙරෝපණය කළ යුතුය 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවශ  වන්ෙන් ෙම් 
කාරණය ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීමක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
ෙද්ශපාලනය කරන්න ලස්සන කථාවක්. නමුත්, එවැනි 
අවස්ථාවක් ඇති කරන්න අපට අවශ  නැහැ. ෙමොකද, ගරු විමල් 
වීරවංශ ඇමතිතුමා මහන්සිෙයන් වැඩ කරන්න හදනවා කියා මම 
දන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් හැටහුටහමාරක් ඇමතිවරුන් සිටියාට 
ෙදෙදනකුට, තුන්ෙදනකුට විතරයි වැඩ කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
ඒ අතරින් එක් ෙකෙනක්, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. එතුමාට වැඩ 
කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණාට සල්ලි නැත. ඒ ආර්ථික 
ඝාතකයන් ඇමතිතුමාට සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් නැතිව 
ඇමතිතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙවනත් අමාත ාංශයකට දීලා 
එතැනට සල්ලි දමන එක තමයි කරන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි 
වැරැද්ද. 2014 අය වැය මඟින් ඒ සල්ලි ටික එතුමාෙග් 
අමාත ාංශයට ෙවන් කරන්න බැරි වන්ෙන් ඇයි? මා ෙමය 
කියන්න ගිහිල්ලා එතුමාට තිෙබන ටිකත් නැති ෙව්විද කියා මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය වශෙයන් අපි වැඩ 
කරන අය අගය කරනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ, විමල් වීරවංශ, රාජිත 
ෙසේනාරත්න කියන්ෙන් වැඩ කරන අය.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම සතුටු වූ 
කාරණයක් තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය බය නැතිව 
කැසිෙනෝ ව ාපාරයට විරුද්ධව සටන් කරන ෙකොට අද ඒකට 
එකතු ෙවනවා, ජාතික ෙහළ උරුමය, ශී ලංකා මුසල්ිම් ෙකොංගසය, 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ. ෙම් වාෙග් 
පක්ෂ සියල්ලම එකතු වුණාම ඉතිරි වන්ෙන් එක පක්ෂයයි. ඒ, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. අෙප් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙග් 
පක්ෂය විතරයි ඒ කැසිෙනෝකාරයන්ට උදවු කරන්ෙන් කියන 
එකයි දැන් ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. මහ නායක ස්වාමින් 
වහන්ෙසේලා ෙබොරු කරනවා; අෙනක් ආගමික පූජකතුමන්ලා 
ළඟට ගිහින් තවත් එකක් කියනවා. දැන් කියනවා, ෙහෝටලෙය් 
විතරයි කැසිෙනෝ ඇති කරන්ෙන් කියලා. ෙහෝටලෙය් විතරක් 
කැසිෙනෝ ඇති කරනවා නම් ඒ කැසිෙනෝකාරයන්ට ෙමෙහේට 
ආවාම ඇට ෙබෝල ගහන්නද licence ෙදන්න හදන්ෙන්? ලක්ෂ්මන් 
යාපා මහත්තයා ඊෙය් ෙබොෙහොම ලස්සනට ඒක විශ්ෙල්ෂණය 
කළා. ෙමෙහේ සංවර්ධනය කරන්න එන්න කියලා අපි ආරාධනා 
කළාම ඒ අය ෙමෙහේට එන්ෙන් නිකම් plain tea එකක් බීලා 
යන්න ෙනොෙවයි. අපි ආදරෙයන් මතක් කරනවා, අප එදා කියපු 
ෙද් අද එතුමන්ලා තහවුරු කරන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට අවශ යි රට සංවර්ධනය 
කරන්න. අපට අවශ යි ෙගවල් හදන්න. නමුත් ෙජෝන් කීල්ස් 
ආයතනය එතැන ෙකෝටි 12,800ක විතර ආෙයෝජනයක් කරන 
ෙකොට ඒකට අදාළ බදු සියයට 35ක් විතර අහිමි කරලා තමයි ෙම් 
කියන සංවර්ධනය ඇති කරන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
පුළුවන් නම් කැබිනට් එකට ෙයෝජනා කරන්න, 'එතැන ෙකෝටි 
12,800ක් ආෙයෝජනය කරනවා. එහි ඍජු බදු, වක බදු, පළාත් 
සභා බදු ආදිෙයන් සියයට 2ක් ගත්තා නම් ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ඒ 
අහිංසක පුද්ගලයන්ට ලක්ෂ 70ක් ගණෙන් ෙගවන එක පශ්නයක් 
වන්ෙන් නැහැ' කියලා.  ඇයි මා perch එකකට ලක්ෂ 70ක් 
ෙගවන්න කියන්ෙන්? ඒක තමයි ෙජෝන් කීල්ස් ආයතනය 
ආණ්ඩුවට ෙගවන මුදල කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරනවා. ඒක තමයි, ඒ අවට තිෙබන පෙද්ශ, ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙවන් කරන ෙකොට තක්ෙසේරු කරලා ගන්න 
මුදල. අන්න ඒ නිසා තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කියලා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්. ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් කරන ෙම් 
ඉල්ලීම ඔබතුමා මඟින් ඉෂ්ට ෙව්වා කියා මම පාර්ථනා කරනවා. 
ආණ්ඩුවට නම් අමනුෂ භාවයක් තිෙබන්ෙන්. මනුෂ  
ඇමතිවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරන ඔබතුමාට මා නැවත නැවත 
මතක් කරන්ෙන් එය ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන්න කියලායි. 'මුන් ටික 
එළවනවා' කියලා අෙප් ජනතාවට මරගාතයක් වන විධියට කටයුතු 
කරලා, ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලෙය් රැස්වීම ෙමෙහේ තියලා, රට 
සංවර්ධනය ෙවනවා කියලා ෙලෝකයට ෙපන්නුවාට වැඩක් නැහැ. 
එවැන්නක් එදා සාර්ක් සමුළුව ෙවලාෙව් සිදු වුණා. නමුත් ඒෙකන් 
කිසිම වැඩක් වුෙණ් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්ෙන්, 'අෙප් රට 

සංවර්ධනය වන රටක්, අපට ඔය කියන තරම් සල්ලි නැහැ.' කියා 
ෙලෝකයට ෙපන්නන්න කියලායි. රටවල් 54ක් එනවා කියා කිව්වා. 
නමුත් අද රටවල් 14ක්, 15ක් විතර එනවා කියා කියනවා. ඒ 
අයටවත් ෙපන්නුවා නම්, 'අෙප් රට සංවර්ධනය වන රටක්. ඒ නිසා 
කරුණාකර තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සල්ලි ටික අපට ලබා ෙදන්න.' 
කියලා, එය වඩා වටිනවා කියන එක තමයි මම ගරු 

ඇමතිතුමාටත්, ආණ්ඩුවටත් ෙපන්වා ෙදන්ෙන්. කාලය හරස් 
ෙවලා තිෙබන නිසාත්, ගරු ශී රංගා මන්තීතුමාටත් කථා කරන්න 
තිෙබන නිසාත් මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මා ෙම් අවස්ථාව නැවත පාවිච්චි 
කරනවා කලින් කළ ඉල්ලීම කරන්න. ඒ ජනතාවට perch එකට 
රුපියල් ලක්ෂ 70ක් ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙගයක් ඕනෑ කියනවා 
නම් කවදාද ඒ ෙග් ලබා ෙදන්ෙන් කියා ලිඛිතව ෙදන්න. ෙගවල් 
ෙවන් කරන ෙකොට සැලකිලිමත් ෙවන්න. එතැන පවුල් 8ක විතර 
දරුවන්ට ඉස්ෙකෝලයක් නැති ෙවලා තිෙබන බව මම දන්නවා. ඒ 
කාරණයට පමුඛත්වය ලබා ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අද ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන විට කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කරන්න 
කියන ඉල්ලීම ඔබතුමාට කරනවා. ඒ අහිංසක ජනතාව 
ෙවනුෙවන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ ෙද්වල් ලබා ෙදන්න කියා 
ඔබතුමාට කාරුණිකව මතක් කරමින්, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා. ඔබතුමාට 
විනාඩි පහක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි අටක් ෙදන්න. 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඹුර ෙකොටලා, සී                  

සෑම අවසන් කරලා, ෙපෝරු ගාලා, වී වැපුරුවායින්                       
පසුව උදැල්ලක් කර ගහෙගන ඇවිල්ලා කුඹුරු ෙකොටන්නයි 
හදන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා 
ෙකරුෙව්. ඇයි මම එෙහම කියන්ෙන්? ෙම් බලන්න. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී ෙදපාර්ශ්වය අතර සම්මුතියක් ඇති වුණා. ඒ 
පිළිබඳව  සම්පූර්ණ විස්තර හැම පත්තරයකම තිෙබනවා.  
2013.10.22 වන දින "දිනමිණ" පත් තෙර් තිෙබන පධාන                        
සිරස්තලය ෙමයයි. "ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් ෙගවල් හදනවාට 
පදිංචිකරුවන්ෙගන් සහාය, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දී එකඟතාව පළ 
කරති,     සංකීර්ණෙයන්    වසර   2කදී සුෙඛෝපෙභෝගී     නිවාස" -  
"ெசாகுசு கள் இரண்  வ டங்களில் கட் க்ெகா க்கப்ப ம்"  
- නිවාස නිමවන ෙතක් මාසික කුලී ෙහෝ වන්දි, - "அ வைர 
அவர்க க்குத் ேதைவயான மாதாந்தக் கூ  அல்ல  நட்டஈ  
ெகா க்கப்ப ம்" - ඡන්ද ෙල්ඛනයට දැනට පදිංචි ලිපිනයට 
අනුමැතිය, - "அங்ேகேய வாக்களிக்கக்கூ ய உாிைம ம் 
அவர்க க்குக் கிைடப்பேதா  அந்தப் பகுதிகளிேல          
தங்க ைடய பிள்ைளகைளப் பாடசாைலகளில் ேசர்ப்பதற்கும் 
அவர்க க்கு அ மதி வழங்கப்ப ம்" என்ப தான் உயர்நீதி 
மன்றத்தின் தீர்ப்பாகும். இதற்காகத்தான் சுஜீவ ேசனசிங்க 
அவர்கள் நீதிமன்றத் க்குச் ெசன்றி ந்தார்.  அவ ம் இதைன 
ஒத் க்ெகாண்டார். அதன்பிறகு, அன்     மாைலயிேலேய    'சிரச'    
ஊடாக   அவர்    ெசால்கிறார்,   
"අපි ජයගහණය කළා". ෙමොකක්ද ජයගහණය කෙළේ? අපි  
ඉල්ලපු ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් අපට හම්බ වුණා” කියලා. ෙම්ක 
"දිනමිණ" පතෙය්  headline එකක් හැටියට දාලා තිෙබන්ෙන්. 
අෙනක් පත්තරවලත් ෙම්ක තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්ක පහු ෙවච්ච 
ෙදයක්. ෙමතැනට නයි නාඩගම් නටන්නයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
இத டாக அந்தப் பகுதியி ள்ள மக்கைள ஏமாற்ற 

யாெதன்  நான் ெசால்கிேறன். ආණ්ඩුෙව් අමනුෂ ෙයෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලු ඉන්ෙන්. අමනුෂ ෙයෝ හිටියා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්. 
අමනුෂ ෙයෝ තමයි කුරුඳු ෙපොලු අරෙගන ගැහුෙව්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අෙනක් කණ්ඩායමට. "ඝාතකෙයෝ" කියලා කියන්ෙන් 
කාටද? ඒ ඝාතකෙයෝ සිරිෙකොෙත් තමයි ඉන්ෙන් කියන එක අද 
මම ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැතියි.  

ெகாம்பனி தி, ேவக்கந்தயி ந்  இங்கு வந்தி ப்ப 
வர்களில் எனக்கு நன்கு ெதாிந்தவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்கு இந்தச் சைபயி டாக நான் ஒன்ைறச் ெசால்ல 
ேவண் ம். இந்த விடயம் சம்பந்தமாக ஆரம்பத்தி ந்ேத 
ைபசர் ஸ்தபா அவர்க ம் நாங்க ம் பா காப் ச் 
ெசயலாளர் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கேளா  ெதாடர்  
ெகாண் ந்ேதாம். எங்க ைடய நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர் விமல் 

ரவங்ச அவர்கேளா ம் ெதாடர் ெகாண் ந்ேதாம். 
அவர்கள் நல்ல ைறயிேல இந்தப் பிரச்சிைனைய அ கி 
னார்கள். ெகாம்பனித்ெத வில் வதி ம் சிேரஷ்ட ெகா ம்  
M.M.C Alhai Badurdeen இைவகைள நன்கறிவார்.  

Look at the agreement of the UDA. Sir, I would like to 
quote a part of the letter addressed to Mr. Sudath Perera 
by the UDA. 

“ UDA will assure that all existing residential and commercial units 
located within the demarcated project site will be provided with a 
new enhanced residential and commercial development within the 
said project site (i.e.: the land bounded by Malay  Street, Justice 
Akbar Mawatha and Masjidul Jamiah Road and the land of the 
Education Department). 

All the present Residential & Commercial occupants/ Owners who 
are lawfully eligible, will be provided with a minimum of 400 
square foot.....”  

මට ෙපර කථා කරපු ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 
කිව්වා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ පර්චස් ෙදකක, තුනක ලු වාසය කරන්ෙන්, 
අවුරුදු සිය ගණනක් ඉඳන් ලු වාසය කරනවා ලු. ඇත්ත. ඒ 
පෙද්ශය තමයි මෙග් මව ඉපදුණු තැන. එතැන හිටියා, Municipal 
Council  එෙක් Deputy Mayor වුණු එම්.ඩී. කිචිලාන්. එතුමා එදා 
Municipal Council එෙක්දී ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙම් ෙගවල් 
ඔක්ෙකෝම ෙවනුෙවන් අපි ෙහොඳ නිවාස හදලා ෙදන්න ඕනෑය 
කියලා ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් එදා Deputy Mayor, ඊට පස්ෙසේ 
Senator M.D. Kichilan කියන මැෙල් ජාතික නායකෙයකු ය 
කියන එක අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී අවධාරණය කරනවා. මෙග් 
සීයත් Shahabdeen, "Chabon", ජීවත් වුෙණ් Stewart Street 
එෙක්. එතැනින් අස් කරපු අයව  ෙම් ෙගොල්ලන් ගිහිල්ලා ෙනොමඟ 
යැවුවා.  

இவர்கள் அங்கு ெசன்  பாாிய ஆர்ப்பாட்டம் 
ெசய்தார்கள். அந்த Slave Island க்குகளிேல - ேசாி 
களிேல வாழ்ந்தவர்கைள ெதமட்டெகாைடக்குக் ெகாண்  
ெசல் ம்ெபா  அதற்கு விேராதமாக ஆர்ப்பாட்டம் 
ெசய்தார்கள். எல்லாம் அரசியல் பித்தலாட்டம்! 1947ஆம் 
ஆண் ந்  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி எத்தைன ஆண்  
காலம் இந்த நாட்ைட ஆட்சி ெசய்த ? அந்த Slave Island 
பகுதியிேல வாழ்கின்ற ஸ் ம்க க்ெகன்  ஒ  

ட்ைடயாவ  கட் க் ெகா த்தார்களா என்  நான் 
இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ஆகேவ, இந்த ெபாய்ப் பித்தலாட்டங்க க்கு அந்தப் 
பகுதியி ள்ள ஸ் ம்கள் ஒ நா ம் ஏமாற மாட்டார்கள். 

அன்  ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ேதர்த க்கு 
ன்  ெசான்னார்,  

 
An area with carpeted roads, housing and high-rise 

buildings is now in the making. ඒක සුජීව ෙසේනසිංහ මහත්මයා 
ෙහොඳට දන්නවා. හැබැයි UDA Law එකක් තිෙබනවා. ඒ Law 
එක ගැන රවි කරුණානායක මන්තීතුමා දන්ෙන් නැහැ. එතුමාට  
ඒවා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.According to the UDA Law, six 
perches is the minimum. දැන් එක ෙගදරක ජෙන්ලය ඇරියාම 
අෙනක් ෙගදර ජෙන්ලෙය් ගිහිල්ලා වදිනවා. අපි ඒ මුඩුක්කුවලට 
යන ෙකොට ඒවා දැකලා තිෙබනවා. එම්.ඩී. කිචිලාන් මහත්මයාත් 
සමඟ අපි එදා election කරන ෙකොට; එෆ්.ඒ. යාසින් මැතිතුමා, 
පර්සි ගුණතිලක මැතිතුමා, එම්.අයි.එම්. අමීන් ආදී නාගරික 
මන්තීවරුන්  සමඟ පචාරක කටයුතුවලට යන ෙකොට අපි දැකලා 
තිෙබනවා. මෙග් සෙහෝදරවරු එහි ඉන්නවා. මෙග් නෑෙයෝ එෙහේ 
ඉන්නවා. ෙම් අය ෙදමටෙගොඩට ෙගනිහින් ෙගවල් දුන්නාම 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙලොකු උද්ෙඝෝෂණයක් කළා.  
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය්  railway එක ළඟ මුඩුක්කුවල - shantiesවල 
- හිටපු අය එකම වැසිකිළියයි පාවිච්චි කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේ ගියා 
නම් පුදුම ෙවයි. ෙගවල් ෙදපැත්ෙත් 20යි, 25යි. උෙද් පාන්දර 
හයට නැඟිටලා ඒ තරුණ ගෑනු ළමයි, අෙනකුත් ගෑනු උදවිය  ඒ 
වැසිකිළියට යනවා. ඊට පස්ෙසේ තමයි අෙනක් අය යන්ෙන්. 
ෙමවැනි කටුක ජීවිතයක් තමයි ඔවුන් ගත කෙළේ. ඒක නිසා ෙම්වා 
කවදාක ෙහෝ අස් කරන්නට ඕනෑ, ෙම් අයට ෙහොඳ නිවාස 
තනන්නට ඕනෑය කියලා එදා එම්.ඩී. කිචිලාන් මැතිතුමාම දැකපු 
සිහිනය අද ඉෂ්ට කරලා ෙදන්ෙන් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් ආණ්ඩුවයි.  

ඒ එක්කම ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙහොඳට නගරය 
නිර්මාණය  කරලා තිෙබනවා. බලන්න, දැන් ෙකොළඹ නගරය. 
දැන් කුණු කසළ නැහැ. අෙනකුත් තැන්වලට ගිහිල්ලා බලන්න 
ෙමොන තරම් අලංකාර නගරයක්ද කියලා. එදා ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් 
සම්ෙම්ලනය පවත්වන ෙකොට 1976 දී එදා පැවති රජය පැල්පත් 
කැඩුවා. ඇයි කැඩුෙව්? ෙහොඳ නිවාස හදලා ෙදන්නටයි. ෙමන්න 
බලන්න, square feet ගැන කියනවා. ෙමොන තරම් ලස්සනද? 
පර්චස් ෙදක, තුනක කූඹිෙයෝ වාෙග්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙම්ක විතරක් මම කියන්නම්. In that same letter, under 

"Floor Area Entitlement" the UDA states, I quote: 

“Between 01 & 400 sq ft existing houses to be provided with a 400 
sq ft house” 

Square feet 400ක ෙගයක් ෙදනවා. දැන් තිෙබන ඒ ෙගවල්, 
for those existing houses with a floor area between 401 and 
600 square feet, දැන් තිෙබන ෙගවල් ෙවනුෙවන් 600 square 
feet houses ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි අෙනකුත් අයට 800 
square feet, 1,000 square feet, 1,200 square feet ෙම් ආදී 
වශෙයන් සුව පහසුකම් ඇති ෙගවල් ෙදනවා. මම ෙදමටෙගොඩට 
ගියා, මෙග් නෑදෑයින් බලන්න.  

ඉස්සර මුඩුක්කු ෙගවල්වල තමයි ඔවුන් හිටිෙය්. නමුත් 
ඒෙගොල්ලන්ට දැන් ෙදමටෙගොඩ කාමර ෙදකක්, වැසිකිළියක් 
සහිත, පහසුකම් සහිත ෙගවල් තිෙබනවා. ඒ ළමයින්ට ෙසල්ලම් 
පිට්ටනි හදලා දීලා තිෙබනවා. දැන් ඒ ළමයින් ඒවාෙය් ෙසල්ලම් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි-  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි ගරු මන්තීතුමා. The Hon. Minister needs 

time to answer.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මඟින්  නිකුත් කරන ලද සංෙශෝධිත ෙගවල් කුලී සඳහන් ලිපිය මා 
සභාගත* කරනවා.  

நான் ஒ  விடயத்ைதச் ெசால்  என  உைரைய 
க்கின்ேறன். இந்த அரசாங்கம் குறிப்பாக ஏைழ,           

எளிய மக்க க்கு நஷ்டம் ஏற்ப த் ம் எண்ணத் டன்                 
எவ்வித நடவ க்ைகைய ம் ேமற்ெகாள்ளா . மக்க ைடய 
நல க்காக உைழக்கக்கூ ய ஓர் அரசாங்கம்தான்             
இ . பா ங்கள்! நைடெபற்ற 23 ேதர்தல்களி ம் 
ெதாடர்ச்சியாக  இந்த அரசாங்கேம ெவற்றி ெபற்றி க்கின்ற . 
ஆகேவ,     இவர்கள்     எவ்வள தான்      கூக்குர ட்டா ம் -  
ඔබතුමන්ලා මට්ටක්කුලිෙය් මඩකරිෙයෝ වාෙග් කෑ ගහනවා. 
ඔබතුමන්ලාට කවදාවත් ජනතාවෙග් ඡන්දය ලැෙබන්ෙන් නැති 
බව පකාශ කරමින් මා නවතිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
My point of Order is,  අස්වර් මැතිතුමා රණසිංහ ෙපේමදාස 

මහතාෙග් හිටපු translator.  රණසිංහ ෙපේමදාස මහතා තමයි 
වැඩිෙයන්ම ෙගවල්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] රීති පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කථා කරන්න එපා. 

මීළඟට ගරු ෙජ්. ශී රංගා මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 

 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

ஒத்திைவப்  விவாதத்திேல இந்தக் கு கிய ேநரமாவ  
எனக்குப் ேபசக் கிைடத்தி ப்பைதயிட்  உண்ைமயில் நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல ெப ம் 
பாலான தமிழ் ேபசும் மக்கள் இங்கு வந்  இந்த விவாதத்ைத 
அவதானித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். பாதிக்கப்பட்ட மக்க 

க்கு உாிய ைறயில் நியாயம் கிைடக்க ேவண்  

ெமன்ப தான் க்கியமான விடயமாகும்.  இந்த விடயம் 
எப்ப ச் சாதிக்கப்பட் க்கின்ற ? நீதிமன்றத் க்குச் 
ெசன் தான் இ  சாதிக்கப்பட் க்கின்ற .  நீதிமன்றம் 
ெசல்வதற்கு ன்ேப இந்த மக்களின் பிரச்சிைனகைளச் 
சமாதானமான ைறயிேல ஏன் தீர்க்க யவில்ைல? ஏன் 
நீதிமன்றம்வைர இந்த விடயம் எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட ?  

ஒ  நாட் ல் அபிவி த்தி ஏற்ப கின்றெதன்றால் அங்கு 
வா ம் மக்களி ம் அபிவி த்தி  ஏற்பட ேவண் ம். ஒ  
ச கம் பாதிக்கப்பட்  அத டாக இன்ெனா வர் நன்ைம 
அைடவதல்ல அபிவி த்தி! இந்த நா  ன்ேன கின்ற 
ெதன்றால் அந்த ன்ேனற்றம் சாதாரண ஒ  மக க்கும் 
இ க்க ேவண் ம். இந்த விடயம் என்ைன விட ம் அந்தக் 
காலத்தி ந்ேத கம் னிசப் பாைதயில் வந்த அைமச்சர் விமல் 

ரவங்ச அவர்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அன்  அவர்க ைடய அரசியல் 
பயணத்தில் எப்ெபா ம் ஏைழ எளியவர்களின் நண்பர் 
களாகத்தான் அவர்கள் இ ந்தார்கள். அவர் இப்ெபா  
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சராக இ க்கின்றார். நீதிமன்றத்தினால் 
வழங்கப்பட் க்கின்ற தீர்ப் க்கு அப்பால், என்ன நன்ைமைய 
இந்த மக்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்க ெமன்பைத அவர் 
சிந்திக்க ேவண் ம். ஏெனன்றால், அந்த மக்கள் இந்த 
நிலங்கைளத்தான் நம்பியி க்கின்றார்கள்.  

இன்  உண்ைமயில் இந்தச் சைபயில் நான் ஒன்ைறக் கூற 
ேவண் ம். அதாவ  இந்த நாட் ேல நீதிமன்றங்கள் 
இ க்கின்றனவா? வழக்குகள் நீதியான ைறயில் தீர்க்கப் 
ப கின்றனவா என்ற ேகள்விகள் எ கின்றன. அந்தக் ேகள்வி 
க க்கு மத்தியில் "ஆைலயில்லா ஊ க்கு இ ப்ைபப்  
சர்க்கைர" என்ப ேபால்தான் இந்தத் தீர்ப் க்க ம் 
இ க்கின்றன. சிற்சில ேநரங்களிேல ஆங்காங்ேக வ ம் 
மைழத் றல்கள் ேபால் இந்தத் தீர்ப் க்க ம் வ கின்றன.  
இந்த நாட் ல் நீதி நிைலநாட்டப்ப கின்ற  என்ற க த் க்கு 
அைமவாக ஆங்காங்ேக இப்ப யான சில தீர்ப் க்கள் 
வ கின்றைம பற்றி எங்க க்கு அறியக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

இன்  சில தமிழ்ப் பத்திாிைககைள எ த்தால், "தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  தமிழீழத்ைதப் ெபறப்ேபாகின்ற  
என்  விமல் ரவங்ச அவர்கள் கூ கின்றார்" என்  எல்லாம் 
ெசய்திகள் ெவளியிடப்ப வைதக் காண கின்ற . 
இவ்வா  விமல் ரவங்ச அவர்கள் கூறாத க த் க்கள்கூட 
அவர் கூறியதாக ெவளிவ கின்றன. அவர்கள் இவ்வாறான 
ெசய்திகைள ஏன் பிரசுாிக்கின்றார்கள்? இவைர ைவத்  
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைப ெமன்ேம ம் பிரபல்யப்ப த்த 
ேவண் ம் என்பதற்காகேவ இவர்கள் இவ்வா  கூ கின் 
றார்கள். எனேவ, இப்ப யான பல சூழ்ச்சிகளின் 
மத்தியிேலேய இன்  இந்த மக்கள் வாழ்ந்  ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ஆனால், இன்  இந்த மக்களின் வாழ்க்ைகச் 
ெசல  அதிகாித்தி க்கின்றேபா  அவர்களின் அன்றாட 
வாழ்க்ைகேய ஒ  ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . இந்த 
நிைலைமயில் அவர்களின் நிலம் பறிக்கப்பட் க்கின்ற . 
இைதப்பற்றிேய நாங்கள் இந்தச் சைபயில் வந்  
ேபசுகின்ேறாம். எங்கள் ெசாந்த நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டால் 
எங்க க்கு என்ன நிைலைம ஏற்ப ம் என்பைதப் பற்றி 
நாங்கள் சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். நாங்கள் கடந்  வந்த 
பாைதகைளத் தி ம்பிப் பார்க்க ேவண் ம். எங்க ைடய 
நிலம் பறிக்கப்பட்டால், எங்க ைடய  பறிக்கப்பட்டால் 
நாங்கள் எப்ப ப் ேபசுேவாம் என்பைத வி த் ,  நாங்கள் 
இந்த இடங்களிேல வந்  தைலைமக க்கு கூஜா க்கும் 
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ேபச்சுக்கைள வி த் , யதார்த்தத்ைதப் ேபச ேவண் ம். இந்த 
இடத்திேல, இந்தச் சைபயில் உள்ள ஒ வாங்கியின் ன்னால் 
எங்கைளப் ேபச அ ப்பியவர்கள் மக்கேள தவிர ேவ  எவ ம் 
எங்கைளத் ெதாி  ெசய்  இங்ேக அ ப்பவில்ைல. எனேவ, 
அந்த மக்களின் உணர் கள் மற் ம் ன்ப யரங்கள் பற்றி 
நாங்கள் கட்டாயமாகப் ேபச ேவண் ம்.  

உண்ைமயிேல எதிர்க் கட்சியிேல இ க்கின்ற சுஜீவ 
ேசனசிங்க அவர்கள் ெதா த்த வழக்கிேல வழங்கப்பட்ட 
இந்தத்  தீர்ப் க்கு அப்பால் எைத அரசு வழங்கப்ேபாகின்ற ? 
அதாவ  இன்  இந்த வழக்கு ெவல்லப்பட் , இந்தத் தீர்ப்  
வழங்கப்பட் க்கின்ற . இதற்கு அப்பால் எவற்ைற இந்த 
அரசு இந்த மக்க க்கு வழங்கப் ேபாகின்ற  என்பைத 
அைமச்சர் அவர்களின் பதில் உைரயிேல நாங்கள் எதிர் 
பார்க்கின்ேறாம். ஏெனன்றால் அந்த மக்கள் அந்த நிலங்களில் 
கு யி க்கின்றேபாேத அங்கி ந்  ெவளிேயற்றப் 
பட் க்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்கள் இைத எதிர்பார்க்க 
வில்ைல. எனேவ, அவர்க ைடய எதிர்காலம் எப்ப  
அைமயப்ேபாகின்ற  என்ப  பற்றி நாங்கள் உண்ைமயில் 
சிந்திக்க ேவண் ம்.   

ஒ  'லயன்' கு யி ப்பில் கு யி ந்தவைர அங்கி ந்  
ெவளிேய மா  தீர்ப்  வழங்கப்பட்ட வழக்கில் அந்தத் 
தீர்ப்ைப வழங்குவதற்கு மாகாண நீதிமன்றத் க்குத் தகுதியி க் 
கின்றதா? என்ற ஒ  ேகள்வி ேகட்கப் பட் க்கின்ற . அதில் 
சுமந்திரன் அவர்கள் வாதிட்டேபா  ஒ  விடயம் கூறப் 
பட் க்கின்ற .  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
அங்கு கூறப்பட்ட விடயம் அந்தக் காணி அதிகாரம் பற்றிப் 

ேபசுவதற்கு அந்த மாகாண நீதிமன்றத் க்கு அதிகாரம் 
இ க்கின்றதா என்பதாகும். ெகா க்கப்பட்ட தீர்ப்  என்ன? 
காணி அதிகாரம் மாகாணங்க க்கு இல்ைல என்பதாகும்.  

ேநற்ைறய தினம் பாரா மன்ற உணவகத்தில் நா ம் 
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் அவர்க ம் சுமந்திரன் அவர்க ம் 
மதிய ேபாசனம் அ ந்திக்ெகாண் ந்தேபா  அங்கு வந்த 
சஜின் த வாஸ் குணவர்தன அவர்கள் "சுமந்திரன் அவர்கேள! 
இப்ெபா  என்னி ம் பார்க்க நீங்கள்தான் அ க்க  
ஜனாதிபதி மாளிைகக்குப் ேபாய் வ கின்றீர்கள்!" என்  
ெசான்னார். அப்ெபா  சுமந்திரன் அவர்கள், "ஆம்! ேநற் ம் 
ேபாேனன். உங்கைள அங்கு காணவில்ைல!"என்  கூறினார். 
இவ்வா  உைரயா கின்ற அள க்கு இன்  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please now wind up. 

 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
Please give me one more minute, Sir. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, the Oppostion has three more minutes. - 

[Interruption.]  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
No, no he has already taken his five minutes.- 

[Interruption.] No, no. I am sure that I have managed the 
time very well; I have no doubt about it. 

 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
Give me only one more minute, Sir.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Yes, you can take only one more minute, Hon. 

Member. 
 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
ேநற்  சஜின் த வாஸ் குணவர்தன அவர்கள் இவ்வா  

கூ கின்றெபா தான் எங்க க்குத் ெதாி ம், உண்ைமயில் 
சுமந்திரன் அவர்கள் ஜனாதிபதி மாளிைகக்குச் ெசன்றி க் 
கின்றார் என்ப .  

இவர்கள் இவ்வாறான இைணப் கைளப் ேபணிக் 
ெகாண் க்கும்ேபா , காணி அதிகாரம் மாகாண 
சைபக க்கு இல்ைல என்  இன்  நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளிக் 
கின்றன. ஆனால், supreme ஆக இ க்கின்ற அரசியல 
ைமப்பின  பதின் ன்றாவ  தி த்தத்திேல காணி அதிகாரம் 
மாகாணங்க க்குப் பகிரப்படேவண் ய  என்  ெதாிவிக்கப் 
ப கின்ற . அதாவ  devolution of power என்ற வைகயில் 
அ பற்றி Constitution இல் கூறப்பட் க்கின்ற . அேதேநரம் 
அரசியலைமப்பின  பதின் ன்றாவ  தி த் தத்தின் லம் 
காணி அதிகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள  என்ப  பற்றிய பல 
தீர்ப் க்க ம் உள்ளன. அதாவ  ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் 
Land Minister ஆக இ ந்தெபா , வட மத்திய மாகாணத்தில் 
Chief Minister ஆக இ ந்த ேபட்  பிேரமலால் திசாநாயக்க 
அவர்கள் தாக்கல் ெசய்த ஒ  வழக்கிேலகூட காணி அதிகாரம் 
மாகாணங்க க்கு உாிய  என்  ஷிராணி பண்டாரநாயக்க 
அவர்கள் தீர்ப்பளித் தி க்கின்றார். அைதவிட, வாசுேதவ 
நாணாயக்கார அவர்கள், ெகாலன்னாைவயில் இ க்கின்ற 
lands ெதாடர்பாகத் ெதா த்த ஒ  வழக்கில் குறித்த 
விடயத்தில் மாகாணத் க்கு அதிகாரங்கள் இ க்கின்றன 
என்  சரத் என் சில்வா அவர்கள் தீர்ப்  வழங்கியி க்கின்றார். 
அப்ப ெயல்லாம் இ க்கின்ற ெபா  இப்ெபா ள்ள 
வர்கள் காணி அதிகாரம் மாகாண சைபக்கு இல்ைல என்ற 
க த் க்கைளக் கூ கின்றார்கள். இந்த நிைலைமையப் 
பார்க்கின்றேபா  இன்   நீதிமன்றங்கள் லம் நியாயங்கைள 
வழங்குவார்கள் என்  நாங்கள் எப்ப  எதிர்பார்க்க ம்? 
என்  ேகட் , என  உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன்.  

நன்றி. 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

ෙජෝන් අමරතුංග ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව සහ ඉන් අනතුරුව කථා කළ විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ කරුණු සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු දීම 
සඳහා මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ඒ කථා අහ ෙගන හිටියාම මට දැනුණ ෙද් තමයි, 
ෙකොණ්ඩය වැවුනාම කපන්ෙන් නැතුව ඉන්න; දත්වල මැලියම් 
බැඳුනාම සුද්ද කරන්ෙන් නැතුව ඉන්න; කමිස කිලිටි වුණාම 
ෙහෝදන්ෙන් නැතුව, මදින්ෙන් නැතුව අඳින්න ෙමතුමන්ලා 
කැමැතියි කියන එක. ඉන්දියාෙව් ඉන්නවා, බුදුන්ෙග් කාලෙය් 
හිටපු නිගණ්ඨෙයෝ. ඒ අය තවමත් ෙහලුෙවන් පාෙර් යනවා. ඒක 
තමයි ස්වභාව ධර්මයට වඩාත් කිට්ටු ජීවන රටාව කියලා 
එතුමන්ලා හිතනවා. සමහර අයෙග් රැවුල්වල කුරුල්ෙලෝ කූඩුත් 
හදලා යනවා. එෙහම හිතන චින්තනයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
ආරූඪ ෙවලාද කියලා ඒ කථා අහ ෙගන ඉන්න ෙකොට මට හිතුණා.  

අද විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතාම ෙශෝචනීය ඉරණමකට 
ඇද ෙගන වැටිලා තිෙබන්ෙන්. නැති පශ්නයක් මවන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල උත්සාහයක ෙයෙදනවා. ෙකොම්පඤ්ඤ 
වීදිෙය් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙම් අධිකරණ තීන්දුව අරෙගන 
බලන්න. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් අධිකරණ තීන්දුවක් ෙනොෙවයි, 
සම්මුතියක්; සමතයක්. පාර්ශ්ව ෙදෙක් එකඟත්වයක් නැතුව 
සමතයක් සිද්ධ ෙවන්න බැහැ. ඒ ෙදෙක් එකඟත්වයක් නැත්නම් 
තමයි අධිකරණයට තමන්ෙග් තීන්දුව ෙදන්න ෙවන්ෙන්. ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන් සමතයක්. ඒ කියන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියත්, පැමිණිලිකාර පුද්ගලයන් 21 ෙදනාත් අතර ඇති වුණු 
සමතයක්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ සමතයක්. කරුණාකර මට බාධා කරන්න එපා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්, රීති පශ්නයක්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර මට උත්තර 

ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පැහැදිලි කිරීමක් පමණයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, රීති පශ්නයක් පමණයි ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 

කළ හැක්ෙක්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පැහැදිලි කිරීම් මටත් කරන්න තිබුණා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 

සමතයක්. [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, ඔබතුමාට කථා කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න ගරු අමාත තුමාෙග් අවසරයක් නැහැ.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් ජනතාව ෙගවල්වලින් එළවන්න 

ආණ්ඩුව කුරුඳු ෙපොලු අෙගන ගියාද? ආණ්ඩුව කුරුඳු ෙපොලු 
අරෙගන ගියාද ෙගවල්වලින් එළවන්න? [බාධා කිරීමක්] 
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් කිසිම ෙකෙනකුට අර ෛමතී -[බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෛමතී ගුණරත්න මන්තීතුමාෙග් තාත්තා පිස්ෙතෝෙලන් ෙවඩි 

තැබුවා වාෙග් -[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් මිනිසුන්ට අපි කවුරුවත් ගිහින් 

පිස්ෙතෝෙලන් ෙවඩි තැබුවාද? ෙමතැන  එෙහම ෙදයක් නැහැ. 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඉතා පැහැදිලිව සමතයක්. ෙකොම්පඤ්ඤ 
වීදිෙය් පවුල් 456ක් ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් නඩුවට ගිෙය් 21 
ෙදනායි. ෙම් ව ාපෘතියට මුල් අවස්ථාෙව්දීම කැමැත්ත පළ කරලා 
අත්සන් කළ 200 ගණනක් ඉන්නවා. අද වන ෙකොට ඒ 21 ෙදනා 
මඟින් ආපු ඒ ඉල්ලීමටත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ එකඟ වුණාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
පෙද්ශෙය් පදිංචි කීප ෙදෙනකු ෙම් ගැලරියට අරෙගන ඇවිල්ලා 
ෙමතැන ෙපොඩි show එකක් දානවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්. ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, the Standing Orders do not allow a Member to 

mislead Parliament. Here is a clear-cut case where 488 
citizens - [Interruption.]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
No, he is not misleading. - [Interruption.] ගරු 

අමාත තුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කරුණාකර උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙගොතන ෙබොරු බලන්න. රුපියල්  
15,000යි ෙදන්ෙන් කියලා කිව්වා. රුපියල් 15,000 ගණෙන් 
ෙනොෙවයි ෙදන්ෙන්. ඒ අයට අයිති වර්ග අඩි පමාණය, 
ඒෙගොල්ෙලෝ භුක්ති වින්ද තත්ත්වය දිහා බලලා රුපියල් 15,000 
සිට රුපියල් 52,000 දක්වා වන්දි ෙදනවා. නිවාස කුලිය සඳහා 
රුපියල් 52,000 ගන්න පුද්ගලෙයෝත් ෙමතැන ඉන්නවා. රුපියල් 
15,000 ගන්න පවුල්  ඉන්ෙන් 82යි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්වන්න 
හදන්ෙන් පවුල් හාරසිය ගණනකින් අතිශය බහුතර පතිශතයකට 
නිවාස කුලිය වශෙයන් රජය ෙදන්ෙන් රුපියල් 15,000යි කියලායි. 
කරුණාකර ෙමතැන ඇවිල්ලා අසත  කියන්න එපා; ෙම් ගරු 
සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා.  මුළු පවුල් සංඛ ාව 450යි. පවුල් 
82කට පමණයි රුපියල් 15,000 ගණෙන් ලැෙබන්ෙන්. අනික් 
සියලුම ෙදනාට නිවාස කුලිය ෙවනුෙවන් රුපියල් 52,000 දක්වා 
වැඩි මුදල් පමාණයක් ලැෙබනවා.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුපියල් 52,000 ගණෙන් ෙදන්ෙන් කාටද කියලා කියන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමතැන තමුන්නාන්ෙසේලා -[බාධා 

කිරීමක්] මම අහෙගන හිටියා ෙන්. ෙදවියෙන්! මම ෙකොච්චර 
අමාරුෙවන් හරි  අහෙගන හිටියා ෙන්, ඔය අණ්ඩර ෙදමෙළන් 
කියන කථා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. බාධා කරන්න 

එපා. 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
බලන්න, ෙමන්න ෙම්ක තමයි එතුමන්ලාට හම්බ ෙවන නිවාස 

ෙයෝජනා කමය.  ෙම්ක හැෙදන්ෙන්ත් ඒ අවට පරිසරෙය්. ෙම් 
නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් තමයි තව අවුරුදු ෙදකකින් ඒ ජනතාව 
පදිංචි කරවන්ෙන්. ඒ අයට ලැෙබන්ෙන් වර්ග අඩි 450ක 
නිවාසයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය භුක්ති වින්ද ජීවන තත්ත්වයට 
ගැළෙපන නිවාසයක් ෙම් අයට ලැෙබනවා. රජය කිසි 
ෙලසකින්වත් ෙමොනම පෙද්ශයකවත්; ෙම් රෙට් එක රට 
වැසිෙයකුවත් නිවාසයකින් ඉවත් කරනවා නම් ඔවුන්ට නිවසක් 
ෙනොදී එළවා දමා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා නගර සභා ඡන්දය 
කාල ෙය් කිව්වා, "ඔන්න අවිස්සාෙව්ල්ලට ෙගනි යනෙවෝ, අරෙහට 
ෙගනි යනෙවෝ, ෙමහාට ෙගනි යනෙවෝ" කියලා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මෙග් මිත සුජීව මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. මෙග් මිතයා 

කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. මම ෙම් කියන එක අහෙගන ඉන්න. 
[බාධා කිරීමක්] එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? කවිරත්න පෙද්ශෙය් නිවාස ෙයෝජනා 
කමයක් අපි ආරම්භ කළා. ඒකට ආවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නගරාධිපතිතුමා. එතුමා ඇවිල්ලා කරපු කථාෙව්දී ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? බිත්තරය කඩන්ෙන් නැතිව ඔම්ලට් එක දමන්න බැහැ 
කිව්වා. ඔම්ලට් එක දමන්න නම් බිත්තරය කඩන්න ඕනෑය කියලා 
කිව්වා. ඒ නිසා අපි ඒ පෙද්ශවල ෙම් අවිධිමත් ජනාවාස ෙවනස් 
කරන්න නම් යම් කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න ඕනෑය කියලා 
කිව්වා. ෙකොණ්ෙඩ් කැපුවාට පස්ෙසේ කැපිච්ච කෑල්ල ගැන දුක් 
ෙවවී ඉන්න ගිෙයොත් සදාකාලිකවම ෙව්දනාෙවන් ඉන්න 
ෙවන්ෙන්. අද ෙම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා කරුණාකර  
ෙත්රුම් ගන්න. ෙම් කරන්ෙන් ෙකොළඹ අභිමානවත් නගරයක් 
බවට ෙපරළන එකයි. ඒ දුප්පතුන් අයින් කරලා ෙනොෙවයි. 
දුප්පතුන්ට ෙමෙතක් ෙනොලැබුණු ජීවන තත්ත්වයක් උරුම කර 
දීලා. ෙම් මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමවල තිෙබන්ෙන් -ඒ ජනතාව 
මිනී ෙපට්ටිය ෙකොෙහොමද ෙගනි යන්ෙන් කියලා අද අහනවා. ෙම් 
කථා කරන්ෙන් ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ජනතාව ගැන ෙනොෙවයි.  
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ෙපොදුෙව් ගත්ෙතොත් ෙකොළඹ නගරෙය් විශාලත්වය වර්ග 
කිෙලෝමීටර් 36.94ක් ෙවනවා. ඒෙකන් අඩු පහසුකම් ජනාවාස 
සඳහා ෙවන් ෙවලා තිෙබන ඉඩම් පමාණය සියයට 10ක්. ඒ සියයට 
10 ඇතුෙළේ  පවුල් 68,000ක පමණ පමාණයක් ජීවත් ෙවනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන කල්පනා කරලා 
බලන්න. ෙම් අඩු පහසුකම් සහිත නිවාසවල පවුල් 68,000ක් 
පමණ ජීවත් ෙවනවා. ෙම් පවුල් 68,000 ෙවනුෙවන් ඉතාම විධිමත් 
සැලසුමක් යටෙත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමන්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළු රාජ  ආයතන 
සියල්ලම එකට සාමුහිකව කැප ෙවලා කටයුතු කරනවා. අද 
වන ෙකොට එහි සිටින ෙම් පවුල් 68,000ට ඉදිරි අවුරුදු 5ක, 6ක 
සැලැස්මක් ඇතුෙළේ ෙකොළඹ නගරෙය්ම ඔවුන්ට සතුටු වන්න 
පුළුවන් ජීවන තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න කටයුතු කරනවා. එහි 
අඩුම නිවස වර්ග අඩි 450යි. කාමර ෙදකයි; මැද සාලයයි; 
කුස්සියයි; ඔවුන්ටම ෙවන් වුණු ෙවනම වැසිකිළියයි; නාන 
කාමරයයි. ෙම් විධියට තිෙබන නිවසක් ඔවුන්ට  ලැෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒකයි තිෙබන ඊර්ෂ ාව. පැල්පත් හා මුඩුක්කු 
සියයට 60ක් විතර තිෙබනවා, ෙම් කියන අඩු පහසුකම් සහිත 
ජනාවාස ඇතුෙළේ. ඒ ජනතාව අලුත් ජීවන තත්ත්වයකට එනවා. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න. ෙකොළඹ උතුර 
පෙද්ශෙය්, ෙකොළඹ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය්, ෙකොළඹ දකුණ 
පෙද්ශෙය්, ෙකොළඹ අවට -ෙම් හැම තැනකම-  ෙම් අවුරුද්ද 
ඇතුළත මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමය යටෙත් නිවාස 14,000කට 
වැඩි පමාණයක් ඉදිකර, 2015 වසර වන විට එය විවෘත කරන්න 
පුළුවන් වන ආකා රයට සිදු කරන්න රජය සැලසුම් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් නිවාස ලබා ෙදන ෙකොට අපි ෙද්ශපාලනය 
බලන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ නගරෙය් නිවාස ෙදන  ෙකොට මීට 
කලින් බැලුෙව් ෙකොෙහොමද? ආණ්ඩුවක් මාරු ෙවන ෙකොට විරුද්ධ 
පක්ෂයට -ශී  ලංකා නිදහස් පක්ෂයට- වැඩ කරපු මිනිහාට ගහලා, 
එළවලා, තමන්ෙග් කැචර්ලා යවලා, බලහත්කාරෙයන් අල්ලා 
ගත්තු ෙගවල් තිෙබනවා. මහජන දිනය පවත්වන දිනයට ඔවුන් 
මාව ෙහොයා ෙගන එනවා. 

"අෙන් මහත්තෙයෝ, 1977 ආණ්ඩුව ෙපරෙළන ෙකොට ගහලා 
මෙග් ෙගය ගත්තා. දැන් මෙග් අම්මාත් මළා; තාත්තාත් මළා. මම 
තමයි දුව. පුළුවන් නම් මට ඒ ෙගය අරෙගන ෙදන්න"යි කියමින් 
මිනිස්සු එනවා. ෙම් රජය යටෙත් එවැනි ෙද්වල් සිද්ධ ෙවලා 
නැහැ; එක මනුෂ යකුටවත් අවතැන් ෙවන්න ඉඩ හදලා නැහැ. 
2015 වන ෙකොට ෙම් අහිංසක ජනතාව ෙගවල් 14,000ක පමණ 
පදිංචි ෙකෙරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව ාපෘතිය ගත්තත් ෙමය 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධව යන ව ාපෘතියක්. ෙමයට 
ගරු මන්තීතුමා අර ෙමොකක්ද කැසිෙනෝ කථාවක් කියනවා. 
"යන්ෙන ෙකොෙහද මල්ෙල ෙපොල්."  ෙම් ව ාපෘතියට සම්බන්ධ 
ටාටා සමාගම ෙන්. ඇයි, ටාටා සමාගම ගැන කියන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඉන්දියානු තානාපති කාර්යාලය තරහ ෙවයි කියලා හිතලා ෙන් ඒ 
ගැන කියන්ෙන් නැත්ෙත්. ෙමය ටාටා සමාගම. ටාටා ගැන 
ෙනොකියා ෙජෝන් කීල්ස්, අර කීල්ස්, ෙම් කීල්ස් ගැන කිය-කියා 
සිටියා. ෙමය ටාටා සමාගම. එතෙකොට ටාටා සමාගම ගැන 
කියන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එකත් මට පශ්නයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් හැම 
ව ාපෘතියකින්ම ෙකොළඹ නගරය දියුණු නගරයක් බවට 
ෙපරෙළනවා. ෙකොළඹ නගරෙය් දුප්පතුන්ව එළියට දමන්ෙන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 2015 වන ෙකොට නිවාස 
14,764ක් ෙම් ෙපොෙළොෙව් ඉදි ෙවනවාය කියලා. ඒ ෙදමටෙගොඩ 
සහ වනාතමුල්ල පෙද්ශවල විතරක් ෙනොෙවයි. අඩු පහසුකම් 
ජනාවාස ආශිත පෙද්ශවලයි ෙම් නිවාස ෙයෝජනා කම 
හැෙදන්ෙන්. ඒ අයෙග් සමාජ ජීවිතය උසස ්වනවා. අද තිෙබන්ෙන් 
64 වත්ත, 65 වත්ත, 43 වත්ත යනාදී වශෙයනුයි, අංක ගහපු බස් 
රථ වාෙගයි. 178 පාර, 134 පාර යනාදී වශෙයන් ෙන් පාරවල් 

හඳුන්වන්ෙන්. අද ෙකොළඹ අහිංසක දුප්පතුන්ට ෙවන් කරන ලද 
පෙද්ශ ෙමොනවාද? 64 වත්ත, 24 වත්ත, 34 වත්ත, 41 වත්ත 
වශෙයනුයි ඒ ජනාවාස හඳුන්වන්ෙන්. අංකවලින් හඳුන්වන 
ජනාවාස ෙවනුවට අභිමානයක් ෙගන ෙදන ජනාවාසකරණයකට 
ඔවුන් පරිවර්තනය ෙවනවා. එෙහම සිදු වන බව ෙපෙනන නිසා, 
නගර සභා මැතිවරණෙය්දී ෙගොතන ලද ෙබොරු අද ෙගොතන්න බැරි 
නිසා, අද පවුල් 21ක් උසාවියට ගිහින් ඔවුන් සෑහීමකට පත්වන 
විසඳුමක් ලැබුණු නිසා දැන් බලනවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත් 
පරද්දන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට යහපතක් වන 
ෙකොට එය වළක්වන එක ඉතාම ෙද්ශ ෙදෝහී වැඩක්. එෙහම 
කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා යුද්ධෙය්දීත් ඒ වැරැද්ද කළා. ෙම් 
රටට සාමය ෙගන එන ෙමෙහයුෙම්දීත් ඒ වැරැද්ද කළා. ෙකොළඹ 
පරිවර්තනය වනවාය කියන්ෙන් රටට යහපතක්. දුප්පතුන්ට අයිති 
නැති ෙකොළඹක් ෙනොෙවයි ෙම් හදන්ෙන්. දුප්පතුන් එළවන 
ෙකොළඹක් හදන්න අපි ඉඩ තියන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම ඕනෑකමක් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ රාජ  ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාට ෙහෝ ෙම් රජයට ඇත්ෙත්ත් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ජීවත් 
වන ජනතාවට දුකක් දැෙනන එක සාමාන යි. තමන් පුරුදු පුහුණු 
වුණු ජීවිතෙයන්, අවුරුදු ගණනක් සිටි ඒ පරිසරෙයන් එක පාරට 
ෙවනස් ෙවන්න කියන ෙකොට ඕනෑම ෙකනකුට ආගන්තුක බවක් 
ඇති වනවා; ඕනෑම ෙකනකුට යම් කිසි තිගැසම්ක් ඇති වනවා; 
ඕනෑම ෙකනකුට යම් කිසි භයක් ඇති වනවා. එය ස්වාභාවිකයි; 
සාධාරණයි. ඒ ස්වාභාවිකව ඇති වන භය ෙදගුණ, ෙතගුණ, 
සිව්ගුණ කිරීම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන ව ාපෘතිය. 
ඒ ස්වාභාවිකව ඇති වන සාධාරණ භය, ෙබොරු තර්ක ඉදිරිපත් 
කරලා වැඩි කරනවා. දැන් කියනවා, ෙකොම්පඤ්ඤවීදිය 
කැසිෙනෝකාරයකුට ෙදනවාය කියලා. නැහැ. ෙම් ටාටා කියන 
සමාගම නිවාස ව ාපෘති හදන්ෙන්. ඒ නිවාසවල සුද්ෙදෝ පදිංචි 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිවාසවල පදිංචි වන්ෙන් ලංකාෙව් මිනිස්සු. 
ඒවා සුද්දන් පදිංචි කරන්න හදන නිවාස ෙනොෙවයි. එම නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොරු ෙබ්ගල්  ෙගොතලා, ජනතාව කුපිත කරලා, 
නැති පශ්න හදලා ඒෙකන් සතුටු වන්න දරන පයත්නය 
කරුණාකර නවත්වන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතාම පැහැදිලිව දන්නවා, 
ෙකොළඹ නගරෙය් ජනගහනෙයන් සියයට 63ක් පමණ ඉන්ෙන් 
සියයට 10ක පමණ භූමි පෙද්ශයකයි කියලා. දුප්පතුන් සියයට 
60කට අධික පමාණයක් ඉන්ෙන් සියයට 10ක පමණ භූමි 
පෙද්ශයකයි. සියයට 10ක පමණ භූමි පෙද්ශයක ෙමපමණ විශාල 
පිරිසක් ෙකොෙහොමද ඉන්ෙන්? ඒවා තිරස් අතට අතුරපු මහා 
මුඩුක්කු යායක්; අවිධිමත් ජනාවාස යායක්; ගහෙකොළ නැති 
ජනාවාස යායක්; පජා  ෙසෞඛ  පහසුකම් නැති ජනාවාස යායක්; 
කීඩා පිටියක් හරියට නැති, පජා ශාලාවල් හරියට නැති, shift 
කමයට නිදා ගන්නා ජනාවාස යායක්; පැය ගණනට පවුෙල් අය 
ෙබදා ෙගන නිදා ගන්නා ජනාවාස යායක්. ෙම්වා අපි හැම දාම 
තියා ෙගන ඉන්නවාද? ෙම්වා සමහරුන්ට නම් ෙහොඳයි. මැතිවරණ 
කාලයට ඒ ජනාවාසවලට ගිහින්, ෙපොඩි ෙසෝබනයක් දමලා, 
"තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දුප්පත්කම අපි නැති කරනවා"යි කියලා 
ෙලොකු කථාවක් කරලා, ඒ දුප්පතුන්ව රවටා ගන්න ෙමොනවා ෙහෝ 
අල්ලසකුත් දීලා, ඒ මඟින් තමන්ට ඡන්ද කඩා වඩා ගන්න නම් 
ෙම් දුප්පත්කම පවත්වා ෙගන යෑම ෙහොඳයි. ෙම් රජය ඒක 
කරන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් රජය ෙකොළඹ නගර සභා ඡන්දය පැරදුණත් ඒ සැලැස්ම 
අත්හැරිෙය් නැහැ; ෙකොළඹ ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අත්හැ රිෙය් නැහැ. ෙවන ආණ්ඩුවක් නම්, 
"ෙකොළඹ මිනිස්සු යූඑන්පියට ඡන්දය දුන්නා. ඒ අයට එපා නම් 
අපට ෙමොකද?" කියා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අත් හරිනවා. නැහැ 
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එෙහම ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ ඕනෑ මුළු රටටම. ෙකොළඹ ඉන්ෙන් 
ෙකොළඹ ජනතාව වුණාට, ෙකොළඹට මුළු රෙට්ම ජනතාව එනවා. 
ෙකොළඹට  මුළු ෙලෝකෙය්ම ජනතාව එනවා. සාමය උදා වුණු රෙට් 
අභිමානය හා ෙගෞරවය ෙපන්වන පධානතම ස්ථානය තමය ෙම් 
අගනුවර. එතැන ෙවනස් කරන්න යන විට, එතැන ෙවනස ඇති 
වන විට, එතැනට රජෙයන් යමක් ෙයෝජනා කරන විට ඒෙකන් 
සෑහීමට පත් වන අය ඉන්නවා; සෑහීමකට පත් ෙනොවන අය 
ඉන්නවා; සෑහීමකට පත් ෙනොවන අය වයින් කරන්න අය 
ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඊට පසු විවිධ කියා මාර්ග ෙතෝරනවා. 
අවසානෙය් ඒවා විසඳන්න අෙප් රෙට්  කමයක් තිෙබනවා. අපි 
අධිකරණයට යනවා; පශ්න විසඳා ගන්නවා; එකඟතාවලට එනවා; 
තීන්දුවලට එනවා. එෙහම තමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් ෙමොකක්ද තිෙබන කමය? අපි ගියාද කුරුඳු ෙපොලු 
අරෙගන ''බැහැපල්ලා එළියට'' කියන්න. අපි එෙහම කෙළේ නැහැ. 
අපි ගියාද ෛමතී ගුණරත්න මහත්මයාෙග් තාත්තා වාෙග් 
පිස්ෙතෝලය අරෙගන ඩිෂූ ඩිෂූ කියලා ෙවඩි තියන්න? අපි එෙහම 
ගිෙය් නැහැ. ෙම් ජනතාවත් සමඟ රෙට් ති ෙබන පිළිගත් විධිමත් 
කම ෙව්දයට අපි වැඩ කරනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙමතැන සාකච්ඡා කරන්න මාතෘකාවක් නැහැ. 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පැහැදිලිවම, ෙම් ෙවනස් වන ෙකොළඹ, දියුණු 
වන ෙකොළඹ, පරිවර්තනය වන ෙකොළඹ පිළිබඳ ඊර්ෂ ාවක් සහ 
තමන්ෙග් අනාගත පැවැත්ම පිළිබඳ ෙද්ශපාලන භීතිකාවක් තුළින් 
උපදින කතන්දරයක් මිස ෙවන කථාවක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙමතුමන්ලාෙගන් අපි ඉතා ඕනෑකමින් 
ඉල්ලනවා, කරුණාකර ෙම් ෙවනසට ඉඩ ෙදන්න කියලා. 
කරුණාකර ෙම් පරිවර්තනයට ඉඩ ෙදන්න.  

පීටර් ෙක්නමන් මහතාෙග් කාලෙය් සිට හැදූ මහල් නිවාස 
ෙයෝජනා කම දැන් නවීකරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම දුප්පතුන් 
සඳහා අලුතින් මහල් නිවාස ෙයෝජනා කම හැෙදනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් පැරණි මහල් නිවාස ෙයෝජනා කම පතිසංස්කරණය 
ෙවනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට 1970 
ගණන්වල ඉඳන් හැදුණු පැරණි මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමවල 
නිවාස 1881ක් ආවරණය වන විධියට ෙකොළඹ නග රෙය් පමණක් 
නිවාස ව ාපෘති 25කට වැඩි පමාණයක් අද පතිසංස්කරණය 
ෙවනවා. ෙම් නිවාස ෙයෝජනා කමවල වැඩිෙයන් ඉන්ෙන් යූඑන්පී 
එකට ඡන්දය දීපු ජනතාව. ඒක අපි දන්නවා. එෙහමයි කියලා අප 
තුළ ෛවරයක් නැහැ. අද සුචරිතය ළඟ තිෙබන සියලුම නිවාස 
ෙයෝජනා කම පතිසංස්කරණය ෙකෙරනවා. ෙකෙසල්වත්ත 
පෙද්ශෙය් නිවාස ෙයෝජනා කම ඔක්ෙකොම පතිසංස්කරණය 
කරනවා. ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් මැතිනිය -ෙපේමදාස ආර්යාව- 
කථා කරලා මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, ඒ නිවාසවල ෙපේමදාස 
මහත්මයා ගහපු  කවි ටික ඒ විධියටම තියන්න කියලා. අර 
ෙබෙලක් තහඩු කැබලිවලින් හදපු අකුරු ෙවනුවට ඉතාම 
ලස්සනට ඒ කවි අපි බිත්තිවල ගැහුවා. ඉතිහාසයක් මකන්න අපට 
ඕනෑ නැහැ. අතීතයක් මකන්න අපට ඕනෑ නැහැ. අපි කරන්ෙන් 
අපට අයිති යුතුකම. අපි කරන්ෙන් අපට අයිති වග කීම. ෙම් 
ජනතාව ඊළඟ වතාෙව් අලියාට කතිරය ගැහුවත් නැතත්, කාට 
ඡන්ද දුන්නත් නැතත්, ෙකොළඹ නගරය අයිති මුළු රටටම. ෙකොළඹ 
දුප්පතුන්ෙගන් පිරුණු නගරයක්  කියන්ෙන් අපි සියලු ෙදනාටම 
අවමානයක්. ෙකොළඹ මුඩුක්කු පැල්පත්වලින් පිරුණු නගරයක් 
කියන්ෙන් අපි සියලු ෙදනාටම අවමානයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප එකක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
කියන තත්ත්වය යටෙත් වුණත් දකුණු ආසියාෙව්  අඩුම  මුඩුක්කු 
හා පැල්පත්වාසී ජනතාව ඉන්ෙන්ත් ශී ලංකාෙව්. සංඛ ාත්මකව 
දකුණු ආසියාෙව් අඩුම පමාණය ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්.  

අද ෙකොළඹ නගරයට විෙද්ශිකෙයෝ ආවාම විමතියට පත් 
ෙවනවා. මීට අවුරුදු තුනකට හතරකට කලින් ආ ශී ලාංකිකයා 

නැවත ආවාම විමතියට පත් ෙවනවා. ඔවුන්ට ෙමහි සිදු වන 
පරිවර්තනය ෙපෙනනවා. හැම නගරයක්ම ෙවනස් වුෙණ් 
ෙමෙහමයි. හැම නගරයකම පරිවර්තන යුගෙය්දී ගැටලු එනවා; 
අභිෙයෝග එනවා. ඒවා විසඳා ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ ගැටලු වවන 
එක, ඒ අභිෙයෝග වවන එක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙනෝදාස්වාදය 
සඳහා කරනවා නම් කරන්න. නමුත් අපට එක ෙදයක් කියන්න 
පුළුවන්. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් ඊළඟ 
ජනාධිපතිවරණයට යන්ෙන්, 2015 වන විට නිවාස 14,000කට 
වැඩි පමාණයක් ෙකොළඹ නගරෙය් හදලා, ෙකොළඹ නගරෙය් 
15,000කට ආසන්න අලුත් නිවාසවල ෙම් දුප්පත් ජනතාව පදිංචි 
කරවලා, ව ායාම කරන්න ස්ථාන හදලා, පජා ශාලා හදලා, 
ඔවුන්ට අභිමානවත් ජීවිතයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තමයි.  

මහල් නිවාසවල ෙපොඩි ඉඩයි තිෙබන්ෙන්, මිනී ෙපට්ටිය 
ෙකොෙහොමද ෙගනයන්ෙන් කියලා දැන් අහනවා. පැල්පත් මුඩුක්කු 
තිෙබන පෙද්ශවල  මිනී ෙපට්ටිය ෙගන ගිහින් තියා ගන්න දැන් 
හැම ෙගදරකම ඉඩ තිෙබනවා වාෙගයි කථා කරන්ෙන්.සමහර 
ෙගවල්වල තියා ගන්න පුළුවන්.   ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ඊට වැඩිය 
ටිකක් ෙවනස් ජීවන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ අය ගැන විතරක්ම 
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ෙකොළඹ නගරෙය් මහල් නිවාස 
ෙනොවුණත් ෙබොෙහෝ අයෙග් මිනී ෙපට්ටිය තියන්ෙන් පජා 
ශාලාෙව්. සමහර තැන්වල පජා ශාලාව කියන්ෙන් ඒ පැත්ත 
පළාතකට යන්න බැරි තැනක්. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ගණනක් 
ෙකොළඹ පාලනය කළා. ෙකොළඹ නගරය  මුළු මහත් ඉතිහාසය 
පුරා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අෙත් තිබුෙණ්. කනගාටුයි කියන්න, 
නගර සභාවට අයිති ෙගවල්, නිවාස ෙයෝජනා කම ෙකොයි 
ෙවලාෙව් කඩා වැෙටයිද කියලා කියන්න බැහැ.  

මම අමාත  මණ්ඩලයට පතිකාවක් දැම්මා, ඒ විධියට හඳුනා 
ගත් නිවාස ෙයෝජනා කම ෙදකක් සම්බන්ධව. ඒ ෙදෙකන් එකක් 
නගර සභාවට අයිතියි. අනිත් එක පීටර් ෙකනමන් මහත්මයාෙග් 
කාලෙය් හදපු එකක්. ඒ නිවාස ෙයෝජනා කම ෙදෙක්ම ජනතාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අලුතින් හදන නිවාසවලට යවලා, ඒ 
පරණ නිවාස කඩලා ඒ තැන්වල ෙවනත් ව ාපෘති ආරම්භ 
කරන්න අමාත  මණ්ඩලය තීරණය කළා. අද අපි ෙම් පශ්න දිහා 
බල බලා, ෙසොය ෙසොයා විසඳනවා. ඒවා වවාෙගන කන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා පිළුණු බත් පතක් බවට පත් කර ෙගන අපි ඒවායින් ෙවනත් 
විෙනෝදයක් ගන්න හදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කරුණාෙවන් ඉල්ලන්ෙන්  ෙම්කයි . ෙම් 
කියාදාමය ආණ්ඩුවක, එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලන බල 
ව ාපෘතියක ෙකොටසක් හැටියට සලකන්ෙන් නැතුව ෙම් 
කියාදාමයට ආශිර්වාද කරන්න, ෙම් කියාදාමයට උදවු කරන්න, 
අඩු පාඩු ෙපන්වන්න. අඩු පාඩුවක් ෙනොවන කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ. එෙහම සර්ව සම්පූර්ණ නිවැරදි වැඩ පිළිෙවළවල් 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ෙම්වාෙය් අඩු පාඩු ෙවන්න පුළුවන්. 

අපි අනුරාධපුරෙය් ඔයාමඩුව පෙද්ශෙය් හදපු නිවාස ෙයෝජනා 
කමයට ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ගිහිල්ලා, එතැන 
තිබුණු අඩු පාඩුවක් පිළිබඳව අපට කථා කරලා කිව්වා. අපි ඒකට 
ඇහුම් කන් දුන්නා. මම එතුමාට නැවත දුරකථනෙයන් කථා කළා. 
කථා කරලා එතුමාෙග් පශ්නය මම ඇහුවා. අහලා ඒකට ෙදන්න 
පුළුවන් විසඳුම ෙදන්න කියලා දිසාපතිතුමාට කථා කළා. ඒක 
විදුලි බලය සහ ජල පහසුකම් ෙනොමැති වීම පිළිබඳ පශ්නයක්. 
දැන් ඒ පශ්නය විසඳිලා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඒ අවශ තා 
ලැබිලා. එෙහම අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. කරුණාකර අඩු පාඩු 
ෙපන්වන්න; වැරදි ෙපන්වන්න. හැබැයි, මහ ජනයා කුපිත කරලා, 
ෙම් කරන්න හදන්ෙන් ෙකොළඹින් මිනිස්සු එළවන්නය කියන 
ෙබොරු භීතිකා මවලා, මහ ජනතාවට තිෙබන යුක්තිසහගත 
අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන ව ාජ මතයක් හදන්න 
එපා. තමුන්නාන්ෙසේ ඉතින් ඒක කෙළේත් ''සිරස''  ළඟ තියාෙගන. 
ඒක සිරෙසේ විකාශනය වුණා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ දුරකථනෙයන් 
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කථා කරනවා, ෙමන්න ෙබොෙල් ඒකත් සිරෙසේ විකාශනය ෙවනවා. 
මට නම් ඒකට කමක් නැහැ. කමක් නැහැ ඉතින්, ඒ වෙග් ෙපොඩි 
ෙජොලියකුත් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක ෙද්ශපාලනය කරන අයෙග් 
හැටිෙන්. දැන් ගරු ශී රංගා මන්තීතුමාත් කාෙලකට පස්ෙසේ කථා 
කෙළේ  ''සිරෙසේ'' ෙපොඩ්ඩක් දමා ගන්න. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. 
කාෙග් කාෙග් ඒවාත් ෙකොෙහේ ෙකොෙහේ හරි යන්නත් එපායැ. 
නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් අවුරුදු ගණනක් ඉන්නවා, 
ෙමෙලෝ රහක් නැහැෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා කියන්න ෙකෝ, පර්චස් එකට රුපියල් ලක්ෂ 

70ක් ෙදනවාද කියලා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ තීන්දුවට අනුව 

සියල්ල සිදු ෙවනවා. අධිකරණෙයන් ලැබුණු සම්මුතියට අනුව 
සියල්ල සිදු ෙවනවා. අපි පැය 24ක් තුළ කවුරුවත් අයින් 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් වන විට පවුල් 202ක් කුලී මුදල් අරෙගන 
තිෙබනවා. පවුල් 476න් පවුල් 202ක් පදිංචිය සඳහා කුලී නිවාස 
ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙගවල් 
ෙහොයා ගන්න හරි අමාරුයි  කියලා. පවුල් 202ක් ෙම් වන විට 
ෙගවල් ෙහොයාෙගන තිෙබනවා. ඒ පවුල් 202 සඳහාම ෙම් වන විට 
මුදල් ෙගවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි පැය 24ක් තුළ මිනිස්සු ඉවත් 
කරන්න ෙකොෙහත්ම සැලැස්මක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම සැලැසුම් 
හදන්ෙනත් නැහැ. පදිංචිකරුවන් දැනුවත් කළා, ඔවුන් සමඟ 
අවෙබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කළා. වසර 2ක් සඳහා එක වර කුලී 
මුදල් ලබා ෙදන්න එකඟ වුණා. ඒ වාෙග් එකඟතා විශාල 
පමාණයක් ඇතුෙළේ තමයි ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක වුෙණ්. මාස 
ෙදකක කාල සීමාවක් ඇතුළත ෙම් මුදල් ලබා ෙදන්න සැලසුම් 
කරලා තිබුණා. ඒත් සෑහීමකට පත් ෙනොවිච්ච අය උසාවි ගියා. 
උසාවිෙය් කථා කරලා අවෙබෝධයකට ඇවිල්ලා තීන්දුවක් දුන්නා. 
අද ඒක ඒ විධියට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා පවුල්  202ක් ෙම් වන විට 
ෙම් වන්දි මුදල් අරෙගන, නිවාස කුලී  අරෙගන ගිහිල්ලායි 
තිෙබන්ෙන්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා වැඩිකල් යන්න  
කලින්,- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා වැඩිකල් යන්න කලින් -එකඟ 

වුණු කාලයටත් කලින්- ෙමන්න ෙම් කියන නිවාස ෙයෝජනා 
කමෙය් කටයුතු අවසන් කරන්න. ෙම්  නිවාස ෙයෝජනා කමය 
ජනතාවට කවදාවත් දුක හිෙතන නිවාස ෙයෝජනා කමයක් 

ෙනොෙවයි. ව ායාම කරන මධ ස්ථාන තිෙබන, ඒ වාෙග්ම 
උද ාන තිෙබන, ළමයින්ට ෙකළි ෙසල්ලම් කරන්න උද ාන 
තිෙබන, සාමාන ෙයන් නාගරික මධ ම පන්තික නිවාස ෙයෝජනා 
කමයක තිෙබන සියලුම පහසුකම් තිෙබන නිවාස ෙයෝජනා 
කමයක්. ෙම් අවුරුදු ෙදෙක් ෙගයක් ෙහොයා ගන්න අමාරු වුණා 
කියලා ෙපොඩ්ඩක් කනගාටු වන අම්මලා තාත්තලා, දරුවා ෙග් 
ඉස්ෙකෝෙලට ටිකක් දුරින් ෙග් හම්බ වුෙණ් කියලා දුක් වන 
අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. ඒ හැම එකක්ම සියයට සියයක් 
අකුරට ඉටු කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. 
යථාර්ථය ඒකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා වුණත්, අපි වුණත් ෙමොනවා 
හරි සංකමණීය තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්ෙනොත් ඒකට මුහුණ 
ෙදද්දී සාමාන ෙයන් අභිෙයෝග එනවා. ඒවා හැකිතාක් අවම 
කරන එක ෙම් රජෙය් වගකීම හා යුතුකම. අපි ඒ කිසිම පවුලකට 
අසරණ ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. මම හැම බදාදාවකම උෙද් 
ඉඳලා බත්තරමුල්ල ෙසත්සිරිපාෙය් දී මහජන දිනෙය් වැඩ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම සිකුරාදාට මාලිගාවත්ත මහල් නිවාස 
ෙයෝජනා කමෙය් ඉන්නවා. කුලියට ෙගයක් අරෙගන යෑම නිසා ඒ 
ජනතාවට ෙකොතැනින් හරි, පාසලකින් හරි, රජෙය් ෙවනත් 
ආයතනයකින් හරි විෙශේෂ අසාධාරණයක් ෙවනවා නම් අපි ඒ 
ජනතාවට ආරාධනා කරනවා, "ෙම් නිවාස කුලිය අරෙගන 
ගිහිල්ලා  ඉන්න ගියාම මට ෙම් ආයතනෙයන් ෙමන්න ෙම් වැරැද්ද 
වුණා" කියලා ඒ තැන්වලට ඇවිල්ලා මට කියන්න කියලා. හැම 
ෙවලාෙව්ම පුංචි ෙහෝ වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරදි 
කරන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට 

නවීන පජා ශාලාවල් ඇතුළු පහසුකම් භුක්ති විඳින ෙම් ජනතාව 
කියයි  "අෙන් අෙප් පරණ මන්තීතුමන්ලා අපිව අන්දන්න හැදුවා. 
ඒ ලණුව කාලා හිටියා නම් අපට ෙමොන තරම් ෙමෝඩ කමක්ද 
ෙවන්ෙන්" කියලා. ඉදිරි කාලය තුළ අන්න ඒ පඥාව ඔවුන්ට 
ලැෙබනවා. ෙනොලැබී තිෙබන අයටත් ලැෙබනවා. ඒ පඥාව 
ලැෙබන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙටොකු අනින්න ඔළු ෙසොයද්දී  
ඔළුවක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබයිද, නැද්ද කියන සැකය තමයි මට 
තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.25ට, 2013 ඔක්ෙතෝබර් 
මස 25වන සිකුරාදා අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 7.25 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ஒக்ேராபர் 25, 
ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 7.25 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 25th 
October, 2013.  
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
receipt of the uncorrected copy. 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
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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