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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු  චමල් රාජපක්ෂ මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

2014 වර්ෂෙය් අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුවලින් ෙතෝරා 
ගත් අමාත ාංශවල  

වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ විවාදය 
2014ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த் திட்ட 

மதிப்பீட் ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அைமச்சுக்களின் 
ெசல த் தைலப் கள் ெதாடர்பான விவாதம் 

DEBATE ON HEADS OF EXPENDITURE OF THE MINISTRIES 
SELECTED FROM THE  

 BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 2014 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
2014 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙතෝරා ගත් 

අමාත ාංශවල වැය ශී ර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වූ 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලද 
අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂ පහත සඳහන් පරිදි සභාෙව්දී විවාද කිරීමට 
2013 ෙනොවැම්බර් 12වැනි දින රැස් වූ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය කරන ලද බව සභාවට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

2013 ෙදසැම්බර් මස 17වැනි අඟහරුවාදා 
 

විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය (ෙජ ෂ්ඨ 
අමාත වරු),  

බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු, සමාජ ෙසේවා,  

මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු, ජාතික උරුමයන්, 

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ජාතික භාෂා හා සමාජ 
ඒකාබද්ධතා, 

නැවත පදිංචි කිරීෙම්, ආපදා කළමනාකරණ, 

උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු, 

වනජීවි සම්පත් සංරක්ෂණ සහ ඵලදායිතා පවර්ධන.  

2013 ෙදසැම්බර් මස 18වැනි බදාදා  
 

වැවිලි කර්මාන්ත, සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන, 

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන, 

සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන, 

තැපැල් ෙසේවා, පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා, 

රාජ  කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ, 

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා, 

රාජ  සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන, 

පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන, 

පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති, සහ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු.  

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල්, වාලෙවල, පමුණුව යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ජිනපාල ෙහේවෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 
Hon. Speaker, I present a petition received  from Mr. 

K.P. Somaratne of No. 18 B, Mawihena Road, Mirigama.  
 
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 
 

තැලසීමියා ෙරෝගීන්: විසත්ර 
தலசீமியா ேநாயாளிகள் :விபரம் 
THALASSAEMIA PATIENTS : DETAILS  

 
2371/’12 

3. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ තැලසීමියා ෙරෝගය ව ාප්තව 
පවතින දිසත්ික්ක කවෙර්ද; 

 (ii)  වර්ෂ 2005 සිට 2011 දක්වා වාර්තා වී ඇති 
තැලසීමියා ෙරෝගීන් සංඛ ාව හා මරණ සංඛ ාව 
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙම් වන විට තැලසීමියා ෙරෝගය ව ාප්ත වී ඇති 
දිසත්ික්කවල ෙවෙසන සමසත් තැලසීමියා 
ෙරෝගීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වැඩිම තැලසීමියා ෙරෝගීන් සංඛ ාවක් සිටින සහ 
එම ෙරෝගෙයන් වැඩිම  මරණ සංඛ ාවක් වාර්තා 
වන දිසත්ික්කය කවෙර්ද; 
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 (v) එම මරණ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (vi) එම දිසත්ික්කෙය් සිටින තැලසීමියා ෙරෝගීන් 

සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) තැලසීමියා ෙරෝගය සඳහා සථ්ිර පතිකාර කමයක් 

තිෙබ්ද; 
 (ii) එෙසේ නම්, එම කමය ලංකාෙව් කියාත්මක 

වන්ෙන්ද;  
 (iii) තැලසීමියා ෙරෝගීන් සඳහා ලබා ෙදන එන්නත් 

වර්ගය කවෙර්ද;  
 (iv) එම එන්නත ආනයනය කරන රට කවෙර්ද; 
 (v) එන්නත් ආනයනය සඳහා වාර්ෂිකව වැය වන මුදල  

ෙකොපමණද; 
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) இலங்ைகயில் தலசீமியா ேநாய் பரவி ள்ள 

மாவட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) 2005ஆம் ஆண்  தல் 2011ஆம் ஆண்  வைர 

அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள தலசீமியா 
ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
மரணமைடந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்த 
ாீதியில் ெவவ்ெவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  தலசீமியா ேநாய் பரவி ள்ள 
மாவட்டங்களில் வா கின்ற ெமாத்த தலசீமியா 
ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அதிகமான தலசீமியா ேநாயாளிகைளக் 
ெகாண்ட ம் இதனால் அதிகமான மரணங்கள் 
சம்பவித் ள்ள மான மாவட்டம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  மரணங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) அந்த மாவட்டத்தி ள்ள தலசீமியா 
ேநாயாளாக்ளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) தலசீமியா ேநாய்க்கு நிரந்தரமான சிகிச்ைச ைற 

உள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அந்த ைற இலங்ைகயில் 

நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (iii) தலசீமியா ேநாயாளிக க்கு வழங்கப்ப கின்ற 

ஊசி ம ந்  யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) இம்ம ந்  எந்நாட் ந்  இறக்குமதி 

ெசய்யப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 
 (v) ஊசிம ந்  இறக்குமதிக்காக வ டாந்தம் 

ெசலவிடப்ப ம் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he state - 
 (i) the names of the districts in Sri Lanka in 

which Thalassaemia has spread; 

 (ii) separately, the number of Thalassaemia 
patients and the number of deaths from 
Thalassaemia reported in each year during 
the period from the year 2005 to year 2011; 

 (iii) the total number of Thalassaemia patients 
found in the districts in which Thalassaemia 
has spread at present; 

 (iv) the name of the district in which the highest 
number of  Thalassaemia patients are found 
and from which the highest number of 
deaths from Thalassaemia have been 
reported; 

 (v) the number of deaths caused by 
Thalassaemia in the aforesaid district; and 

 (vi) the number of Thalassaemia patients found 
in the aforesaid district? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether there is a permanent cure for 

Thalassaemia; 
 (ii) if so, whether that treatment is provided in 

Sri Lanka; 
 (iii) of the type of vaccine given to 

Thalassaemia patients; 
 (iv) the name of the country from which the 

aforesaid vaccine is imported; and 
 (v) the amount of money spent annually on 

importing the aforesaid vaccine?  

(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 පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) සමසත්යක් ෙලස ලංකාෙව් සියලු දිසත්ික්කවල 
තැලසීමියා ෙරෝගීන් වාර්තා වන නමුත් 
කුරුණෑගල, මහනුවර, පුත්තලම, බදුල්ල, 
ෙමොනරාගල, අනුරාධපුරය, ෙපොෙලොන්නරුව, 
මාතෙල් සහ නුවරඑළිය යන දිසත්ික්කයන්හි 
ෙරෝගීන් බහුලව වාර්තා ෙව්. 

 (ii) වර්ෂ 2005 සිට 2011 දක්වා වාර්තා වී ඇති 
තැලසීමියා ෙරෝගීන් සංඛ ාෙව් සහ මරණ 
සංඛ ාෙව් වාර්ෂික දත්තයන් පහත පරිදි ෙව්.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2205 2206 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 

වර්ෂය වාර්තා වූ 
ෙරෝගීන් 
සංඛ ාව 

වාර්තා වූ මරණ 
සංඛ ාව 

2005 2,094 08 

2006 3,123 134 

2007 3,576 05 

2008 3,854 11 

2009 3,999 21 

2010 4,924 12 

2011 දත්ත සමාෙලෝචනය ෙකෙරමින් 
පවතී. 
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 (iii) දැනට පවතින වාර්තා අනුව තැලසීමියා ෙරෝගය 
ව ාප්ත වී ඇති දිසත්ික්කයන්හි සිටින මුළු 
තැලසීමියා ෙරෝගීන් ගණන 4,924කි. (2010 
වාර්තා අනුව) 

 (iv) කුරුණෑගල දිසත්ික්කය 
 (v) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් වාර්තා වී ඇති 

තැලසීමියා ෙරෝගීන්ෙග් මරණ සංඛ ාව 102කි. 
  (2005 සිට 2013 දක්වා) 
 (vi) කුරුණෑගල දිසත්ික්ක ෙය් වාර්තා වී ඇති 

තැලිසීමියා ෙරෝගීන් සංඛ ාව 574කි. (2005 සිට 
2013 දක්වා) 

(ආ) (i) තැලිසීමියා ෙරෝගය සඳහා සථ්ීර පතිකාර කමයක් 
ෙනොමැති අතර, ඒ ෙරෝගය පාලනය කිරීම හා එහි 
සංකූලතා මැඬලීම සඳහා ඉවහල් වන පතිකාර 
භාවිත ෙකෙර්.  

 (ii) ලංකාව තුළ දැනට අනුගමනය කරනු ලබන්ෙන් 
තැලසීමියා ෙරෝගීන් සඳහා වන රුධිර     
පාරවිලයනය හා  එහිදී ඇති වන සංකූලතා අවම 
කිරීම සඳහා යකඩ නිෙරෝදන නික්ෙෂේපන - Iron 
Chelating Injection - පතිකාර කමය පමණි.  

 (iii) තැලසීමියා ෙරෝගය වැළැක්වීම සඳහා විෙශේෂ 
එන්නතක් ලබා ෙනොෙද්.  

 ( iv) අදාළ  ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

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

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, දැනට තැලසීමියා ෙරෝගය සඳහා 
තිරසාර ෛවද  විසඳුමක් තිෙබනවා. ඒ ඇට මිදුළු බද්ධ කිරීම. ඒ 
කියන්ෙන්, bone marrow transplant. එතෙකොට ඇට මිදුළු බද්ධ 
කිරීෙම් මධ ස්ථාන ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා, පාකිස්තානෙය් 
තිෙබනවා, බංග්ලාෙද්ශෙය් තිෙබනවා. අෙප් රෙට්  ඇට මිදුළු බද්ධ 
කිරීෙම් මධ ස්ථානයක් පිහිටුවලා තැලසීමියා ෙරෝගීන්ට සථ්ිර 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න ෙදකක්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඒ එකක් ඉතිරි කර ගන්න. ඒකට කමක් නැහැ. ඇත්ෙතන්ම 

ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්. තැලසීමියා ෙරෝගය ගැන පජාව දැනුවත් 
වීම ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, තැලසීමියා ෙරෝගයට තිෙබන 
එකම පතිකාර කමය තමයි එතුමා කිව්ව ආකාරයට - 

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා කිව්වා ස්ථීර පතිකාරයක් නැහැයි කියලා. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
නැහැ, ඒක ෙනොෙවයි. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා පනින්න 

එපා. මම උත්තර ෙදන ෙතක් ඉන්නෙකෝ. මමත් ෛවද වරෙයක් 

ෙනොෙවයි. මට ලැබුණ ෙතොරතුරු විතරයි කියන්ෙන්. ඒ සඳහා ඇට 
මිදුළු බද්ධ කිරීෙම් පතිකාර කමයක් තිෙබනවා. ඒක ඉතාලිෙය් 
කරනවා නම් රුපියල් ලක්ෂ 150ක් විතර යනවා. ඉන්දියාෙව් ෙහෝ 
පාකිස්තානෙය් කරනවා නම් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් විතර යනවා. 
ෙම් ඇට මිදුළු සමාන ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනට 
තැලසීමියා ෙරෝගයට භාජනය ෙවලා ඉන්න දරුවන්ෙග් 
ෙදමව්පියන් ඇතුළු සංවිධානයක් හදා ෙගන ඒ සමානතාව පිළිබඳ 
පරීක්ෂණයක් කර ෙගන යනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒ ආයතන 
සහ ෙපොදු ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් 
වැය ෙවනවා. දැනට ෙදමව්පියන් සංවිධානය ෙවලා තිෙබනවා. 
අමාත ාංශයට දැනුම් දීලා අමාත ාංශයත් සමඟ ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි 
මධ ස්ථානයක් ලංකාෙව්ත් ස්ථාපිත කරන්න බලාපාෙරොත්තු 
ෙවනවා. ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් නිදහස් ෙසෞඛ   ෙසේවාවක්. එය 
ඇත්ෙතන්ම වටිනවා. ඒ නිසා අනාගතෙය්දී එවැනි කමයක්  ඇති  
කරන්නට  කටයුතු කරනවා.  

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

මහාචාර්ය ගයිෙඩෝ ලුකරලි ඉතාලි ජාතික ෛවද වරෙයක්. එතුමා  
වසර 30කට ෙපර තැලසීමියා ෙරෝගයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙසොයා 
දුන්නා. ෙම් වන විට ඉතාලිෙය්ත්, යුෙරෝපා රටවලත්  තැලසීමියා 
ෙරෝගයට ඒ පතිකර්මය  කියාත්මක කරලා සියයට සියයක 
සාර්ථකත්වයක් ලබා තිෙබනවා.  ගරු නිෙයෝජ   ඇමතිතුමාෙගන් 
මම නැවතත් වරක් අහන්න කැමැතියි,  අවුරුදු 30කට ඉස්ෙසල්ලා 
මහාචාර්ය  ගයිෙඩෝ ලුකරලි ෙසොයා ගත් ඒ විසඳුම -ඇට මිදුලු 
බද්ධ කිරීම- සඳහා ශී ලංකාෙව් මධ ස්ථානයක් පිහිටුවා ස්ථාපනය 
කරන්ෙන් කවදාද කියා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මහාචාර්ය  ගයිෙඩෝ ලුකරලි  ගැන 

කථා කරනවා. අෙප්  ලංකාෙව් නිදහස් අධ ාපනෙයන්  බිහි වුණු  
විෙශේෂඥ ෛවද  ෙජ්.එම්. නිලාම් මහත්මයාටත්, තවත් කිහිප 
ෙදෙනකුටත්  මම ෙම් සම්බන්ධෙයන්  කථා කළා.  එංගලන්තෙය්  
ෙවන්න පුළුවන්, ඉතාලිෙය් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්  අෙප් 
ලංකාෙව් කිසිම මුදලක්  ෙම් සඳහා වැය කරන්ෙන් නැහැ.   ෙම් 
ෙරෝගීන් සඳහා සති තුෙනන් තුනට රුධිරය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
දැනට සති තුෙනන්  තුනට ලබා ෙදනවා. එතෙකොට රුධිරෙය් 
තිෙබන  යකඩ  පමාණය ශරීරය  තුළ තැන්පත් ෙවනවා. ඒ නිසා 
ඒ සඳහා ෙවනත් injection එකක් ෙදනවා. ඒකට රුපියල් 800ක් 
විතර වැය ෙවනවා.  ෙම් සියල්ල කරන්ෙන් ෙනොමිලෙය්.  අවුරුදු 
30කට ඉස්ෙසල්ලා ෙසොයා ගත්ත බව ඇත්ත.  දැනට  අෙප් 
ෛවද වරුන්ෙග් අදහස අනුව  ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒකකයක් 
පිහිටුවන්න ෙදමාපියන් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා අමාත ාංශයට 
දැනුම් දී තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අපට ඒක පිහිටුවන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඒක ඉක්මනට, හදිසියට, එක පාරටම  කරන්න අමාරුයි.  

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙරෝගය හැෙදන්ෙන් ජාන විකෘති 
වීම තුළින්. මවෙග් සියයට 50කුත්, පියාෙග් සියයට 50කුත් ජාන 
විකෘති වීම තුළින් තමයි ෙම්ක සිද්ධ වන්ෙන්. අෙප් රෙට් 
දරුෙවකුට BCG, Polio, Measles, ඒ වාෙග්ම Triple injection 
එක ෙදන ෙකොට HPLC කියලා පරීක්ෂණයක් කරන්න තිෙබනවා. 
ෙම් HPLC කියන පරීක්ෂණය කෙළොත්, තැලසීමියා වාහකෙයක්ද, 
නැද්ද කියන එක අපට ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. මම ගරු ෙසෞඛ  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, කුඩා දරුවන්ට 
BCG, Polio, Triple ඒ වාෙග්ම,  Measles කියන injections ලබා 
ෙදන ෙමොෙහොෙත් ෙම් HPLC පරීක්ෂණය පවත්වා තැලසීමියා 
ෙරෝග වාහකයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්ෙන් කවදාද කියලා. ඒ වාෙග්ම ජාන ගැළපීෙම් HLA 
molecules කියන කමය අෙප් රෙට් ස්ථාපනය කරන්ෙන් කවදාද 
කියලාත් මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් HPLC කියන රුධිරය පරීක්ෂණය 

සාමාන ෙයන් ෙපෞද්ගලිකව කරනවා නම්, රුපියල් 5,000ක් 
පමණ වැය වනවා. ඒ කටයුතු දැනට කර ෙගන යනවා. අෙප් රෙට් 
ෙම් ෙරෝගය බහුලව තිෙබන දිස්තික්කවල තැලසීමියා මධ ස්ථාන 
පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ අනුව ඒ පෙද්ශවල තිෙබන පාසල්වලින් 
ලැෙබන ඉල්ලීම් අනුව ඒ පාසල්වලට ගිහිල්ලා ඒ පරීක්ෂණය 
කරනවා.  

සාමාන ෙයන් විවාහයකදී ෙපොෙරොන්දම් හතරයි ගළපන්ෙන්. 
පස්වන ෙපොෙරොන්දම කියලා ෙම්කට අලුත් පචාරක ව ාපාරයකුත් 
අපි අරෙගන යනවා. ෙමොකද, තැලසීමියා ෙරෝගිෙයකු තවත් 
තැලසීමියා ෙරෝගිෙයකු හා විවාහ වුණත් සමහර විට ඔවුන්ට 
උපදින දරුවන්ෙගන් සියයට 25කටයි ෙම් ෙරෝගය හැෙදන්ෙන්. 
නමුත් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් පජාව දැනුවත් කරනවා. ෙමොකද, 
ෙම්ක පජාවෙග් පශ්නයක්. ඔවුන්ට ෙම් ෙරෝගය තිෙබනවාද යන්න 
පරීක්ෂා කිරීමට අවශ  සියලුම පහසුකම් දැන් තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, නමුත් පජාව දැනුවත් ෙවලා නැහැ. වයස 12-45 අතර 
සිටින තරුණ ෙකොටස්වලට තමයි ෙම්ක විෙශේෂ වන්ෙන්. විවාහයට 
ෙපර ෙම් පරීක්ෂණය කර ගන්න කියලා අපි ඔවුන් දැනුවත් 
කරනවා.  ඔය ආයතන පටන් ගන්නවාටත් වැඩිය ජනතාව දැනුවත් 
කිරීම තුළින් ෙම් ෙරෝගය ඇති වීම සම්පූර්ණෙයන්ම වළක්වා 
ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැනට ෙකෙරන්ෙන්. ඒ නිසා විවාහෙය්දී 
පස්වන ෙපොෙරොන්දම හරියට ගළපා ගන්න කියන්න. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙපොෙරොන්දම් බලා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -900/'13-(1), ගරු ෙරෝසි  ෙසේනානායක මත්මිය.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා  එම පශ්නය අහනවා 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙසෞඛ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා හය මාසයක්  කල් ඉල්ලා සි ටිනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථනායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට විතරක් ෙනොෙවයි. හැම 

පශ්නයකටම උත්තර ෙදන්න  බැරි නිසා- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
 පශ්නයට පිළිතුර සූදානම්  නැති නිසා කල් ඉල්ලනවා.  [බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ෙබෙහත්  පිළිකා ෙරෝහෙල් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඔබතුමා ෙනොෙවයි ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා  ඉල්ලා 

සිටින්න. ඒ ෙබෙහත් ෙදකම තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් ගරු සභාෙව්  පශ්න  ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඔබතුමායි,  

ඇමතිතුමායි එක්ක මමත් එන්නම්, පිළිකා ෙරෝහලට ගිහින් බලා 
එන්න.   

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා වැස්සකටවත් ෙගොඩ ෙවලා 

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

අධ ාපන අධ ක්ෂවරු : වැඩ ආවරණය 
கல்விப் பணிப்பாளர்கள் : பதில் கடைம 

DIRECTORS OF EDUCATION: COVERING OF DUTIES 

 2437/'12 

8. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):   

(අ)    ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය්, අධ ාපන අධ ක්ෂ 
තනතුරුවල වැඩ ආවරණය  කරනු ලබන වැඩ බලන 
අධ ාපන අධ ක්ෂවරුන්ෙග්, 

 (i) සංඛ ාව ෙකොපමණද;  
 (ii) නම් හා වත්මන් ෙසේවා සථ්ාන කවෙර්ද;  
 (iii)  පත්වීම් සිදු කිරීමට ෙපර ඒ සඳහා අයදුම්පත් 

කැඳවූෙය්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)    වැඩ බලන අධ ක්ෂවරුන් ෙලස පත්වීම් ලද අයෙග්, 

 (i) ෙපර  ෙසේවා සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (ii) ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් ෙහෝ ශී ලංකා විදුහල්පති 
ෙසේවෙය් පන්ති හා ෙශේණි කවෙර්ද;  

 (iii) වෘත්තීය හා ශාසත්ීය සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iv) පත්වීම් සිදු කරන ලද්ෙද් කවරකු විසින්ද; 

 යන්නත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 
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(ඇ) (i) ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවා ව වසථ්ාව 
පරිදි අධ ක්ෂ තනතුරුවල වැඩ ආවරණය කරන 
නිලධාරීන් පත් කිරීමට ෙනොහැකි බවත්;  

 (ii) එම ෙසේවෙය් තනතුරු සඳහා වැඩබැලීෙම් පත්වීම් 
ලබා දීමට හැක්ෙක් රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාවට පමණක් බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ෙම් වනවිට  ඉහත ෙසේවෙය් ඇති නිත  තනතුරු 
පුරප්පාඩු සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පුරප්පාඩු  පිරවීම සඳහා ෙසේවා ව වසථ්ාව 
අනුව ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් අයදුම්පත් 
කැඳවා, සුදුසු  නිලධාරීන් බඳවා ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

( அ) இலங்ைக கல்வி நி வாகச் ேசைவயில் கல்விப் 
பணிப்பாளர் பதவிகளில் பதில் கடைமயாற் ம் பதில் 
கல்விப் பணிப்பாளர்களின், 

 ( i )  எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 ( i i )  ெபயர்கள் மற் ம் தற்ேபா  பணி ாி ம் 
இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 ( i ii )  நியமனங்கள் ெசய்யப்ப வதற்கு ன்னர் 
அதற்கான விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

( ஆ) பதில் பணிப்பாளர்களாக நியமனம் ெபற்றவர்களின், 

 ( i )  ன்னர் பணி ாிந்த இடங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 ( i i )  இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயில் அல்ல  
இலங்ைக அதிபர்கள் ேசைவயில் வகுப்  மற் ம் 
தரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 ( i ii )  ெதாழில் மற் ம் கல்வித் தைகைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 ( i v )  நியமனம் யாரால் வழங்கப்பட்ட  என்பைத ம் 

 அவர் ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா? 
 

( இ) (i )  இலங்ைக கல்வி நி வாகச் ேசைவப் 
பிரமாணங்களின்ப  பணிப்பாளர் பதவிகளில் 
பதில் கடைமயாற் ம் அ ப்பைடயில் 
உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிக்க யா  
என்பைத ம்; 

 ( i i )  அந்தச் ேசைவயில் பதவிக க்கான பதில் 
நியமனங்கைள வழங்கும் அதிகாரம் பகிரங்க 
ேசைவகள் ஆைணக்கு விற்கு மாத்திரேம 
உள்ளெதன்பைத ம் 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
 

( ஈ) (i )  தற்ேபா  ேமற்கூறிய ேசைவயி ள்ள நிரந்தர 
பதவி ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 ( i i  இந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக ேசைவப் 
பிரமாணங்க க்கைமய வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் லம் விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்பட்  தகுந்த உத்திேயாகத்தர்கள் 
ஆட்ேசர்க்கப்ப மா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he state - 

 (i) the number; 

 (ii) the names and present places of 
employment; and 

 (iii) whether applications were called prior to 
making the appointments, 

(b) of the Acting Directors of Education covering 
duties of the offices of Directors of Education in 
the Sri Lanka Education Administrative Service? 

 (i) Will he also state separately with relevance 
to those appointed as Acting Directors - 

 (ii) the previous places of employment; 
 (iii) the classes and grades of Sri Lanka 

Teachers’ Service or Sri Lanka Principals’ 
Service; 

 (iv) the professional and academic 
qualifications; and 

 by whom the appointments were made? 

(c) Will he admit that - 
 (i) officers covering duties of the office of 

Directors cannot be appointed as per the 
circular of the Sri Lanka Education 
Administrative Service; and 

 (ii) only the Public Services Commission has 
the authority to make Acting appointments 
for the posts in the aforesaid service? 

(d) Will he inform this House - 
 (i) of the number of permanent vacancies 

available in the above service at present; 
and 

 (ii) whether suitable officers will be recruited 
to fill the aforesaid vacancies by calling for 
applications through Gazette Notification 
as per the service circular? 

(e) If not, why? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට මා පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)  (i)   ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා අධ ාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් අධ ාපන අධ ක්ෂ 
තනතුරුවල වැඩ ආවරණය කරනු ලබන 
අධ ක්ෂවරුන්ෙග් සංඛ ාව  795යි.  
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        (ii)   නම් හා වත්මන් ෙසේවාවන් පිළිබඳ  විසත්ර  
ඇමුණුම් 01 හි  ඇතුළත් කර තිෙබනවා.  කලාපය, 
උපන් දිනය  අයත් ෙසේවය /පන්තිය,   රාජකාරි 
ආවරණය කරනු ලබන තනතුර, රාජකාරි 
ආවරණය ලබා දුන් දිනය ලබා ඇති අධ ාපන හා 
ෙවනත් සුදුසුකම්  සියල්ල ඇතුළත් කර ඉතාමත් 
පැහැදිලිව සකස ්කළ ඇමුණුම 01 ෙල්ඛනය මා 
සභාගත * කරනවා. 

 (iii)  පළාත් රාජ  ෙසේවය මඟින් රාජකාරි ආවරණ 
පත්වීම් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සඳහා වන කියා 
මාර්ගෙය්දී පළාත් රාජ  ෙසේවෙය් උපෙදස ්
අනුගමනය කර තිෙබනවා. 

(ආ)  (i)  ඔවුන් පළාත් පාසල්වල ෙසේවය කර තිෙබනවා. 
ෙමම පත්වීම් සහකාර අධ ාපන අධ ක්ෂ 
තනතුරුවල රාජකාරි ආවරණ පත්වීම් පමණක් 
වන බව දන්වා තිෙබනවා.  

 (ii)  බහුතර නිලධාරින් ගුරු ෙසේවය 1, 2-I, 2-II 
ෙශේණිවල වන අතර, විදුහල්පති ෙසේවෙය් I, 2-II 
ෙශේණිවල නිලධාරින්ද සිටී. ඇමුණුම 01 හි c 
තීරුෙව් ඒ බව දක්වා තිෙබනවා.  

 (iii)  ඇමුණුම 01 හි F තීරුෙව් නිශච්ිතව සඳහන් ෙකොට 
තිෙබනවා.  

 (iv)  රාජකාරී ආවරණ පත්වීම් ලබා දී ඇත්ෙත් පළාත් 
රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්/පධාන 
ෙල්කම්/පළාත් ෙල්කම්/ පළාත් අධ ාපන 
අධ ක්ෂ විසිනි.  

(ඇ)  (i)  තාවකාලික වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස එවැනි රාජකාරි 
ආවරණය සඳහා නිලධාරින් පත් කිරීම, 
අධ ාපනෙය් ගුණාත්මක බව පහත ෙනොවැටී 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා අත වශ  වන බැවින්, 
තාවකාලික වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස අදාළ 
පරිපාලන බලධාරින්ට  එෙසේ කිරීමට හැකියාව 
තිෙබනවා.  

 (ii)  පිළි ගනී. 

(ඈ)  (i)  2012.6.1 දිනට 3වන ෙශේණිෙය් පන්තිෙය් 
පුරප්පාඩු සංඛ ාව 558කි.  

 (ii)  ඔව්. ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවා 
ව වසථ්ාව අනුව විවෘත, සීමිත හා ෙජ ෂ්ඨතා 
කුසලතා විභාග දැන්වීම්, ගැසට් පතෙය් පළ කර 
ඇත. ගැසට් නිෙව්දනය ඇමුණුම 02 වශෙයන් මා  
සභාගත* කරනවා.  

  ෙජ ෂ්ඨතා කුසලතා සහ විවෘත (1 ෙකොටස)  
විභාග ෙම් වන විට පවත්වා අවසන් කර තිෙබනවා. 
සීමිත තරග විභාගය 2013.11.24 වන දින පවත්වා 
තිෙබනවා.  

(ඉ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

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

ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පරිපාලන ෙසේවයට අධ ක්ෂවරුන් 
පත් කර ගැනීම සඳහා 2010.12.31 දින අයදුම් පත් කැෙඳව්වා. 

අයදුම් පත් 37,000ක් කැඳවා 410 ෙදෙනක් බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව තවත් පුරප්පාඩු 550ක් 
තිෙබනවා. 12,000ක් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ අය සිටියදී    වැඩ 
ආවරණය කරන්නට 783 ෙදෙනක් ෙම් විභාග කමෙයන් 
පරිබාහිරව ෙද්ශපාලන හිතවත්කමට බඳවා ගත්ෙත් ඇයි කියා මා 
අහන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියල්ල සම්බන්ධව දහතුන්වන 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අනුව බලය පවරා තිෙබන්ෙන් 
පළාත් සභාවටයි. පළාත් සභාෙව් පළාත් අධ ාපන 
ෙල්කම්වරෙයක් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම පළාෙත් අධ ාපන 
අමාත වරෙයක් සිටිනවා. ඒ පළාත්වල පවතින දුෂ්කර 
තත්ත්වයන් නිසා විෙශේෂිත අවශ තා මත ඒ අය විසින් විභාග 
පවත්වා අවශ  අය බඳවා ගන්නා ෙතක් අධ ාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවය පහත ෙනොවැටී පවත්වා ෙගන යන්න 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙනොව, අවශ  සුදුසුකම් මත -ඒ සුදුසුකම් 
මම දක්වලා තිෙබනවා- වඩාත් සුදුසු ෙකෙනක් තාවකාලිකව වැඩ 
ආවරණය කිරීම සඳහා ඒ තනතුරට පත් කරනවා. ෙම්ක නිත  
කමයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. මක් නිසාද යත්, ඒ ඒ පළාතට රාජ  
ෙසේවා ෙකොමිසමක් තිෙබනවා. ජාතික පතිපත්ති තීරණය කරන 
අමාත වරයා වශෙයන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව මට ඒ සඳහා 
මැදිහත් ෙවන්න ෙහෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මැදිහත් ෙවන්න ෙහෝ 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ජාතික පතිපත්තිය තුළ ගුරු ව වස්ථාව 
කියාත්මක කරන්න, විදුහල්පති ව වස්ථාව කියාත්මක කරන්න, 
අධ ාපනඥ ව වස්ථාව කියාත්මක කරන්න අපි පියවර අරෙගන 
තිෙබනවා; අඛණ්ඩව විභාග පවත්වනවා; පරණ arrears සියල්ල 
නැති ෙවනවා. ලබන වර්ෂය වන විට සුදුසුකම් නැති කිසිෙවකුත් 
තනතුරුවල ඉන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, 37,000ක් අයදුම් පත් කැඳවලා 

12,000ක් සුදුසු යැයි ෙතෝරලා, පත් වීම් ෙදන්ෙන් 410කට පමණයි. 
හැබැයි, 783 ෙදෙනකුට ෙම් කමෙයන් පරිබාහිරව තමන්ට 
හිතුමෙත්ට වැඩ බලන පත්වීම් ලබා දී තිෙබනවා. මම ඇමතිතුමාට 
කියනවා, ෙම්ක අසාධාරණයි කියලා. ෙම් අසාධාරණයට 
සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්න ඔබතුමා කටයුතු කරනවා ද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්න 

කටයුතු කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, මම උදාහරණයක් කියන්නම්. 
විදුහල්පතිවරෙයක් පත් කළාම මටවත්, මෙග් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ටවත් අවශ  ෙලස ෙමොන ෙහේතුව නිසාවත් ෙවනස් 
කරන්න බැහැ. අෙප් ගරු කථානායකතුමා එතුමාෙග් පළාෙත් 
විදුහල්පතිවරෙයක් ෙමන්න ෙම් ෙම් ෙහේතු නිසා  මාරු කරන්නය 
කියලා මට කිව්වාට මට ඒක කරන්න බැහැ. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව ස්වාධීනව කටයුතු 
කරන්න කියලා ස්වාධීන ෙකොමිසමක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම. අපට අෙප් අභිමතය පරිදි කිසිම 
ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් ගන්න බැහැ. ෙම් සියල්ල අපි රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිසමට  යවන්න ඕනෑ. පරීක්ෂණ කරන කමෙව්දය, ඉවත් 
කරන කමෙව්දය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට තිබුණු බලය 
තමුන්නාන්ෙසේලා ස්වාධීන ෙකොමිසමකට පවරලා තිෙබනවා. 
ඉතින් රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම තමයි ෙම් හා සම්බන්ධව කියා 
කරන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට පටහැනිව කියා කෙළොත් රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිසම අ ෙප් නිලධාරින්ට විරුද්ධව නඩු පවරනවා. 
උදාහරණයක් වශෙයන් මෙග් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් හිටපු 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙල්කම්වරයාට විරුද්ධව රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් පැවරුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි 
කිව්ෙව් ස්වාධීන ෙවන්න ස්වාධීන ෙකොමිසම ඕනෑය කියලා. 
එතෙකොට ෙද්ශපාලනඥයින්ට බලයක් නැහැ. අපි මැදිහත් ෙවන්න 
බලනවා, අපිට පුළුවන් උපරිම පමාණයට. නමුත් රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිසම තමයි ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. 

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

අධ ාපන ඇමතිතුමා පකාශ කළා, ෙද්ශපාලනඥයින්ට ඇඟිලි 
ගහන්න බැහැයි කියලා. විභාග කමෙයන් පරිබාහිරව පත් කරපු  
795 ෙදනා ස්ථිර කරන්නට ඔබතුමාම ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 
2012/ඊඩී/ඊ13 කියන කැබිනට් පතිකාව. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ම ෙග් අතුරු පශ්නය අහන තුරු ඉන්න. ඔබතුමා 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා කියනවා, ෙම් සියල්ලම 
කරන්ෙන් රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් කියලා. වැරැදි විධියට 
පත් කරපු, කමවත්ව පත් ෙනොකරපු 795 ෙදනා ස්ථිර කරන්නට 
ඔබතුමා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සාධාරණ ද කියලා 
මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියලා තිෙබනවා, ඒක ඉතාම සාධාරණයි 
කියලා. ෙමොකද, එවකට පැවතුණු යුදමය තත්ත්වය යටෙත් උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල විෙශේෂෙයන් මායිම් ගම්මානවල ජීවිත 
පරදුවට තබලා තමයි ඒ අය වැඩ  කටයුතු ආවරණ කෙළේ.  ගාමිණී 
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා.  

ඒ මිනිස්සු ඔක්ෙකොම දමලා ආවා. ඔබතුමාත් එය පිළිගන්නවා. 
එල්ටීටීඊ එෙක් මිනීමරු තර්ජන යටෙත් ෙමතුමන්ලාෙග් ගම් 
පළාත්වල මිනිස්සු ඒවා දමලා ආපු ෙවලාෙව් තමයි ඒ මනුෂ ෙයෝ 
ඒ කටයුත්ත කෙළේ. ඒ කරපු මහා කැප වීමට තමයි, එවැනි 
සුදුසුකම් තිෙබන අයෙග් පත්වීම් ස්ථිර කිරීම කැබිනට් මණ්ඩලය 
විසින් කරනු ලැබුෙව්. 

 
සම්පත්නුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය: පානීය 

ජලය 
சம்பத் வர பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  : கு நீர்  
 SAMPATHNUWARA DS DIVISION: DRINKING WATER  
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10.ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය - 

(2):  

(අ) (i) උතුරු පළාෙත්, සම්පත්නුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බල පෙද්ශය තුළ පිරිසිදු පානීය නල ජල සැපයුමක් 
ඇති ගම්මාන කවෙර්ද; 

 (ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ පිරිසිදු 
පානීය නල ජල සැපයුම ෙනොමැති ගම්මාන 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම ගම්මානවලට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර කාල වකවානුවක් තුළදී ද; 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)    ෙනො එ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) வட மாகாணத்தில் சம்பத் வர பிரேதச 

ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள் 
சுத்தமான குழாய் கு நீர் வழங்கப்ப ம் 
கிராமங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தி ள் சுத்தமான குழாய் கு நீர் 
வழங்கப்படாத கிராமங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கிராமங்க க்கு சுத்தமான கு நீைர 
வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில் அ  எக்கால கட்டத்தி ள்  
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Water Supply and Drainage:  
(a) Will he state - 
 (i) the names of the villages in the 

Sampathnuwara Divisional Secretary's 
Division to which purified pipe-borne 
drinking water is supplied; 

 (ii) the names of the villages in the aforesaid 
Divisional Secretary's Division to which 
purified pipe-borne drinking water is not 
supplied; 

 (iii) whether action will be taken to supply 
purified drinking water to the villages 
mentioned  above; and 

 (iv) if so, the period of time within which 
purified drinking water will be supplied to 
those villages?  

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

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 
(අ)  (i)  වැලිඔය සම්පත්නුවර පිහිටි පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල 

ප ෙද්ශය, ගාම නිලධාරි වසම් 09කින් සමන්විතයි. 
එම ගාම නිලධාරි වසම් 09 යටෙත් ගම්මාන18ක් 
පවතී. මින් එක් ගම්මානයක් වන ඇහැටුගසව්ැව 
සඳහා ගාමීය ජල සම්පාදන කමයක් කියාත්මක 
ෙව්.  

 (ii)  ෙමම ගාම නිලධාරි වසම් 09න්, එක් ගාම නිලධාරි 
වසමකට අයත් එක් ගම්මානයක් හැර අනිකුත් 
ගම්මාන 17කට නල ජල සැපයුමක් හරියාකාරව 
නැත. එනම් නව ගජබාපුර, නව ෙමොණර වැව, 
කල ාණපුර I, කල ාණපුර II, කල ාණපුර III, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කල ාණපුර IV, කල ාණපුර V කිරිඉබ්බන් වැව, 
ඇතා වැටුණු වැව, ජනකපුර, හැළඹ වැව, 
කිරිඉබ්බන් වැව වම, නික වැව දකුණ, නික වැව 
වම, සම්පත් ගම, ගජබාපුර, ෙමොණර වැව යන 
ගම්මාන ෙව්. 

 (iii)  ඔව්. දැනටමත් නව ගජබාපුර, නව ෙමොණරවැව, 
කල ාණපුර I, කල ාණපුර II, කිරිඉබ්බන් වැව 
සහ ජනකපුර යන ගම්මාන සඳහා ද ගාමීය ජල 
සම්පාදන කම ඉදි ෙවමින් පවතී. තවද, දැනට ෙමම 
ගම්මානවල ජනතාවට නළ ළිං හා RO 
plantsවලින් ජලය ලබා ගැනීෙම් කියාවලිය 
සැලසුම් කර ඇත.  

 (iv)  නැවත පදිංචි කිරීෙම් කියාවලියට සමගාමීව 
කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්ම සඳහන් වුණා 

ගම්මාන 18කින් අද වන විට පිරිසිදු පානීය ජලය තිෙබන්ෙන් එක 
ගමකට විතරයි කියලා. මම අහන්නට කැමැතියි, "යුද්ධය අවසන් 
ෙවලා වසර හතරහමාරක් ගත ෙවලාත්, උතුරු වසන්තය යටෙත් 
ෙම් සම්පත්නුවර ෙකොට්ඨාසයට තවම පිරිසිදු පානීය ජලය ලැබිලා 
නැහැ ෙන්ද?" කියලා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිරිසිදු පානීය ජලය නළ මාර්ගෙයන් 

ලබා ගැනීම ගැනයි ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නෙයන් අසා 
තිෙබන්ෙන්.  Access to good water  කියන එක ඊට වඩා ෙවනස් 
වර්ගයක්. ඔබතුමා අසන  පශ්නෙය් ෙම් ගම්මාන අයත් වන්ෙන්, 
access to good water  කමයටයි; අඩු පාඩුකම් පිරිමසා ලිය යුතු 
ගම්මාන හැටියටයි. උතුරු නැ ෙඟනහිර යථා තත්ත්වයට පත් 
වීෙමන් පසු ජනතාව ඒ පෙද්ශවල පදිංචි කිරීම සඳහා කාලයක් ගත 
වුණු බව ගරු මන්තීතුමා පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඉදි කිරීෙම් 
කටයුතු කරෙගන යනවා. මම පිළිතුෙර් දී ඒ විස්තර ලබා දුන්නා. 
ඊට සමගාමීව නිවාස, ජලය, ෙසෞඛ  වැනි පහසුකම් සමඟයි එම 
කටයුතු නිම ෙවන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අතරතුර පධාන 
නළ මාර්ග ලැෙබන තුරු ගාමීය ජල පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා 
උතුරු පළාෙත්ත්, රජ රටත් අපි දැන්  කුඩා පිරිපහදු - RO plants - 
සවි කරමින් යනවා.  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නයටයි, පිළිතුරටයි මිනිත්තුවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 

ෙකටිෙයන් අහන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
තව විනාඩි පහක් තිෙබනවා ෙන්ද? 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක ම ෙග් අෙනක් වැඩවලට ෙයොදා ගන්න එපා යැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ වැඩවලට මෙග් අතුරු පශ්න ෙදකත් ඇතුළත් කරන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා පිරිසිදු පානීය නළ ජලය ගැන කථා 
කෙළේ එක ෙහේතුවක් නිසායි.  ඒ ෙමොකද,  එම පෙද්ශය වකුගඩු 
ආසාදනය පබලව තිෙබන බල පෙද්ශයක්. ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් 
මා අහන්න කැමැතියි,  ඔබතුමන්ලාෙග් ජාතික පමුඛතා 
ෙල්ඛනෙය් පිරිසිදු පානීය නළ ජලය සැපයීම කියන කාරණයට 
ඉහළ පමුඛතාවක් ලබා දුන්ෙනොත් නරකද කියලා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ  අමාත ාංශයත්, අපිත් ඒකාබද්ධව 

වැඩ කරනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, නළ මාර්ගෙයන් ජලය 
සැපයීෙම්  නව කමෙව්දයන් අනුගමනය කරනවා.  ඒ  අනුව ළඟම 
තිෙබන පිරිපහදුවට නළ සවි කරලා ඒ ළඟින්ම ජලය ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.  එෙහම නැතිව ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආකල්පය අනුව ඈත පළාතක මහා ව ාපෘතියක් සකස් කරලා, 
නළ එළාෙගන එන්නට අවුරුද්දක්, ෙදකක් ගත ෙවනවා. ඒ නිසා 
අපට ඉතා ඉක්මනින් එම ගම්මානය තුළම කිට්ටුම පෙද්ශවලින් 
ජලය ලබා ගැනීමට හැකි වන ආකාරෙයන් ෙම් පිරිපහදු නළ දැන් 
රජ රට සවිකරෙගන යනවා. ඒ බව අෙප් ඇමතිතුමන්ලා ෙම් ගරු 
සභාෙව් කියලා තිෙබනවා.  ඔබතුමාෙග් සැකය දුරු කර ගැනීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා  කියලා කියන්න කැමැතියි.  

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

ගරු ඇමතිතුමනි, අය වැය කථාවට පසුවදාම  CHOGM වියදම 
සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 109ක පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක්  ඉදිරිපත් 
කළා. මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කථා පවත්වන්න බැහැ, මම ෙදවැනි වටයට යනවා.  
 
නක්කල සති ෙපොළ: ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ගැටලු  
நக்கல வாரச் சந்ைத : பா காப் ப் பிரச்சிைன 

NAKKALA WEEKLY FAIR: SECURITY PROBLEMS  
1949/’11 

1. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக)  
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana) 
පළාත්  පාලන  හා  පළාත්  සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසු 

පශ්නය - (2) :  

(අ) (i) ෙමොනරාගල දිසත්ික්කෙය්, බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් නක්කල සති ෙපොළ මීට වර්ෂයකට 
පමණ ෙපර විවෘත කළ බවත්;  
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[ගරු  දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන  මහතා] 
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 (ii) විවිධ පුද්ගලයන්ෙග් බලපෑම් නිසා ෙම් වන විට 
ෙවෙළදුන්ට එහි පැමිණ ෙවළඳාම් කිරීමට 
ෙනොහැකිවී ඇති බවත්;  

 (iii) ඒ නිසාම සති ෙපොළ පාළුවට ෙගොස ්ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) නක්කල සති ෙපොෙළහි පවත්නා ෙමම තත්ත්වය 
මගහරවා ෙවෙළදුන්ට නිදහෙසේ ෙවළඳාම් 
කිරීමටත් ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
පවත්නා ගැටලු විසඳා දීමටත් කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ  නම්, ඊට ගත වන කාලය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள்  அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) ெமானறாகைல மாவட்டத்தில் படல்கும் ர 
பிரேதச சைபக்குச் ெசாந்தமான நக்கல வாரச் 
சந்ைத இற்ைறக்கு சுமார் ஓராண் க்கு ன்னர் 
அங்குரார்ப்பணம் ெசய்யப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 ( i i )  பல்ேவ  ஆட்களின் நிர்ப்பந்தங்கள் காரணமாக 
தற்ேபா  வியாபாாிக க்கு அங்குவந்  
வியாபாரம் ெசய்ய யா ள்ள   என்பைத ம்; 

 ( i ii )  இதனால் வாரச் சந்ைத பாழைடந்  
காணப்ப கிற  என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நக்கல வாரச்சந்ைதயில் நில கின்ற 
இந்நிைலைமைய தவிர்த்  வியாபாாிக க்கு 
சுதந்திரமாக வியாபாரத்தில் ஈ ப வதற்கும் 
பா காப்  ெதாடர்பில் இவர்க க்குள்ள 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கும் நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 ( i i )  ஆெமனின், அதற்கு எ க்கும் காலம் 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Nakkala weekly fair which comes under 
the Badalkumbura Pradeshiya Sabha in 
Monaragala District was opened about a 
year ago;  

 (ii) at present, traders are unable to come there 
and carry out their business activities due to 
the influences of various persons; and 

 (iii) the weekly fair has been deserted as a 
result? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to prevent this 
situation and allow the traders to carry out 

their business activities freely by solving 
the problems related to their security; and 

 (ii) if so, the period of time required for that?  

(c) 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 එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

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

 
(අ) (i) ඔව්.  

 (ii) නැත.  

 (iii)  2011 සහ 2012 වර්ෂවල ෙටන්ඩර් කැඳවූ නමුත් 
බදුකරුවන් ඉදිරිපත් ෙනොවීම නිසා බදු දීමට ෙනොහැකි වී  
ඇත.  

(ආ) (i) 2013.03.01 දින සිට පාෙද්ශීය සභාව මඟින් පවත්වාෙගන 
යනු ලැෙබ්.  

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා  ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත ාංශය: ඉදි කළ නිවාස 

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 
ெபா  வசதிகள் அைமச்சு: நிர்மாணித்த கள் 

MINISTRY OF CONSTRUCTION, ENGINEERING SERVICES, 
HOUSING AND COMMON AMENITIES: HOUSES 

CONSTRUCTED  
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2. 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) 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත තුමාෙගන් ඇසු පශ්නය  - (3) :  

(අ) 2011 වර්ෂයට අදාළව, 

 (i) නිවාස ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා  ෙපොදු පහසුකම් අමාත ාංශය 
විසින් වැය කර ඇති මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉදි කරන ලද නිවාස සංඛ ාව  ෙකොපමණද;   

 (iii) එම නිවාස ඉදි කරනු ලැබ ඇති සථ්ාන කවෙර්ද;
  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද ?         

(ආ) 2012 වර්ෂයට අදාළව, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (i) නිවාස සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙම් වන විට ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද;   

 (iii) අලුතින් ඉදි කරන ලද නිවාස පිහිටා ඇති සථ්ාන 
කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

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

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2011ஆம் ஆண் ல், 

 (i) நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 
ெபா  வசதிகள் அைமச்சினால் கள் 
கட் வதில் ெசலவழித்த ெதாைகைய ம்; 

 (ii) கட்டப்பட்ட களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) அவ் கள் கட்டப்பட் க்கும் 
அைமவிடங்கைள ம்  

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) 2012ஆம் ஆண் ல், 

 (i) டைமத்த க்காக ஒ க்கப்பட்ட 
ெதாைகைய ம்; 

 (ii) அேத விடயத்தில் இற்ைறவைர ெசலவழித்த 
ெதாைகைய ம்; 

 (iii) திதாக கட்டப்பட்ட களின் 
அைமவிடங்கைள ம்  

 அவர் ேம ம் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities:  

(a) Will he state for the year 2011 - 

 (i) the amount spent by the Ministry of 
Construction, Engineering Services, 
Housing and Common Amenities on the 
construction of houses; 

 (ii) the number of houses built up; and 

 (iii) the locations where those houses have been 
constructed? 

(b) Will he also state for the year 2012 - 

 (i) the amount of money allocated for housing; 
and 

 (ii) the amount that has been spent on the same 
to date; and 

 (iii) the locations of newly constructed houses? 

(c) If not, why? 

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, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 

ෙපොදු පහසුකම්  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) රුපියල් මිලියන 3,727.4කි. 

 (ii) නිවාස 26,499කි. 

 (iii) ආයතනය  විස්තරය ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
දිවයිෙන් සියලුම දිසත්ික්කවල සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයක්ම ආවරණය වන පරිදි නිවාස වැඩසටහන් 
දියත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. නාගරික ජනාවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය   

 1. සිංහපුර II නිවාස ෙයෝජනා කමය,  තිඹිරිගසය්ාය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ 

 2. අගුලාන මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමය 1, ෙමොරටුව 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ ඕෂන් විව් 
 ඩිවෙලොප්මන්ට් සමාගම ෙහෝමාගම, කඩුෙවල, ෙමොරටුව, 
ෙකොෙලොන්නාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුළ නිවාස 
ඉදිකර ඇත.  

(ආ) (i) රුපියල් මිලියන 12,472.53කි.  

 (ii) රුපියල් මිලියන 6,968.091කි.  

 (iii) ආයතනය විස්තරය ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
දිවයිෙන් සියලුම දිසත්ික්කවල සෑම ගාමෙසේවා  වසමක්ම 
ආවරණය වන පරිදි නිවාස  වැඩසටහන් දියත් කිරීමට 
කටයුතු කර ඇත. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

 1. අගුලාන II නිවාස ෙයෝජනා කමය ෙමොරටුව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ  

 2. ලුනාව නිවාස ෙයෝජනා කමය ෙමොරටුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය තුළ     

 3. කටුකැලියාව නිවාස ෙයෝජනා කමය මධ ම නුවරගම් 
පළාත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ 

 4. විසිරි නිවාස ෙයෝජනා කමය කඩුෙවල  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය තුළ ඕෂන් විව් ඩිවෙලොප්මන්ට් සමාගම මහර, 
ෙකොෙළොන්නාව, ෙහෝමාගම, පාදුක්ක,  දඹුල්ල යන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය  තුළ නිවාස ඉදිකර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ජල ගැලීම් නිසා හානියට පත් වගාවන් : වන්දි 
ெவள்ளப்ெப க்கினால் ேசதமைடந்த பயிர்ச்ெசய்ைக: 

நட்டஈ  
CULTIVATIONS DESTROYED DUE TO FLOODS : 

COMPENSATION  
3427/’13 

4. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
சார்பாக) 
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. P. 
Harrison) 
කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) ජල ගැලීම් නිසා හානියට පත් එළවළු, පලතුරු හා 
ධාන  වගාවන් ෙවනුෙවන් ඒවා වගා කළ 
ෙගොවීන්ට ආධාර ලබා ෙදන්ෙන්ද;  
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 (ii) එෙසේ නම්, අක්කරයක් සඳහා ලබා ෙදන වන්දි 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ වන්දි ෙගවීමක් සිදු ෙනොකරන්ෙන් නම්, එම 
ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන සහන කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெவள்ளப் ெப க்கின் காரணமாக ேசதமைடந்த 
மரக்கறி, பழங்கள் மற் ம் தானியப் 
பயிர்ச்ெசய்ைகக க்காக இவற்ைறச் 
ெசய்ைகபண்ணிய விவசாயிக க்கு உதவி 
வழங்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், பயிர்ச்ெசய்ைக ஓர் ஏக்க க்கு 
வழங்கப்ப ம் நட்டஈட் த் ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  நட்டஈ  வழங்கப்படாவி ன் 
இவ்விவசாயிக க்கு வழங்கப்ப ம் நிவாரணம் 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Agriculture:   

(a) Will he state - 

 (i) whether relief will be provided to the 
farmers for the vegetables, fruits and grain 
cultivations destroyed due to floods; 

 (ii) if so, the amount of compensation that 
would be paid, per acre; 

 (iii) if such a compensation will not be paid, 
what kind of relief would be provided to the 
aforesaid farmers? 

(b)    If not, why? 
 
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා (කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි,   කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නයට පිළිතුර  සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ) (i) කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය මඟින් වී වගාවට පමණක් 2011 
වසෙර්දී සහනාධාර ලබා දී ඇති  අතර, එළවලු, පලතුරු හා 
ධාන  වගාවන් ෙවනුෙවන් ෙගොවීන්ට ආධාර ලබා දී නැත.  

 (ii) කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය මඟින් ජල ගැලීම් නිසා හානියට පත් 
වගාවන් ෙවනුෙවන් වන්දි මුදල් ලබා ෙනොෙදන අතර, වගා 
විනාශ වූ ඉඩම් පමාණයට සරිලන පරිදි අවශ  බිත්තර වී 
පමණක් ලබා ෙදයි.  

 (iii) ශී ලංකාෙව් ජල ගැලීම් නිසා වාර්ෂිකව වගාවන්ට සිදු වන 
හානිය සදහා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය මඟින් වාර්ෂිකව 
පතිපාදන ෙවන් කිරීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්. නමුත් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ෙදන විට රක්ෂණ මුදලක් අය කරෙගන 
රක්ෂණ භාරකාර අරමුදලට බැර කරන අතර, ඉදිරිෙය්දී 

ගංවතුර වැනි වගා හානිවලදී වී ෙබෝගය සඳහා එමඟින් 
ෙගවීම් කටයුතු ෙකෙරනු ඇත. එෙසේම ෙමම කමෙව්දෙය් 
සාර්ථකත්වය මත ඉදිරිෙය්දී අෙනකුත් ෙබෝගයන් සඳහා ද 
උක්ත කියාමාර්ගය අනුගමනය කිරීම සලකා බැෙල්.  

(අ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 

ගා/පජාපතී ෙගෝතමී බාලිකා විද ාලය: රැසව්ීම් 
ශාලාව 

கா/பிரஜாபதி ேகாதமி மகளிர் கல் ாி : கூட்ட 
மண்டபம் 

GA/ PRAJAPATHI GOTHAMI BALIKA VIDYALAYA: 
AUDITORIUM 

1955/’11 
6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. John Amaratunga on hehalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) ගා/පජාපතී ෙගෝතමී බාලිකා විද ාලයට 
ෙපෞද්ගලික හිමිකරුවකු විසින් වර්ෂ තුනකට 
පමණ ෙපර පරිත ාග කරන ලද අම්බලන්ෙගොඩ 
විෙල්ෙගොඩ පිහිටි ෙතමහල් නිවස ෙම් දක්වා කිසිදු 
පෙයෝජනයකට ෙනොෙගන දිරාපත් ෙවමින්  
පවතින බවත්; 

 (ii) අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින ඉහත නිවස පාසෙල් 
අධ ාපනය ලබන සිසුවියන්ෙග් ජීවිතවලට 
තර්ජනයක්ව ඇති බවත්; 

 (iii) එම ෙගොඩනැගිල්ල කඩා ඉවත් කර එම සථ්ානෙය් 
රැසව්ීම් ශාලාවක් ඉදි කර ෙදන ෙලස 
විදුහල්පතිතුමිය විසින් අවසථ්ා ගණනාවක දී 
අදාළ බලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා ඇති බවත්; 

 එතුමා  දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) විදුහල්පතිතුමියෙග් ඉහත ඉල්ලීම අනුව කටයුතු 
කිරීම සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද; 

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

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

(அ) (i) கா/பிரஜாபதி ேகாதமி மகளிர் கல் ாிக்கு 
ன்  வ டங்க க்கு ன்னர் தனிப்பட்ட 

உாிைமயாளெரா வர் அன்பளிப்பாக நல்கிய 
அம்பலன்ெகாைட விேலெகாைடயில் 
அைமந் ள்ள ன்  மா , இ வைர 
எந்தவித பயன்பாட் க்கும் எ க்கப்படா  
ேசதத்திற்குள்ளாகி வ கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) ேசதமைடந்த நிைலயில் காணப்ப ம் ேமற்ப  
, பாடசாைலயில் கல்வி பயி ம் 

மாணவிகள  உயி க்கு அச்சு த்தலாக 
அைமந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கட் டத்ைத இ த்தகற்றிவிட் , அந்த 
இடத்தில் கூட்ட மண்டபெமான்ைற அைமத் த் 
த மா  பாடசாைல அதிபர் பல தடைவகள் 
உாிய அதிகாாிகளிடம் ேவண் ள்ளார் 
என்பைத ம் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பாடசாைல அதிபாின் ேமற்ப  ேகாாிக்ைகக்கு 
அைமய ெசயற்ப ம் ெபா ட்  நிதி ஏற்பா கள் 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நிர்மாணிப் ப் பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a three-storey house located at Wilegoda, 
Ambalangoda donated to Ga/Prajapathi 
Gothami Balika Vidyalaya by a private 
owner three years ago has been left to decay 
without being put to any use;  

 (ii) the above house, which is in a dilapidated 
state, has posed a threat to the lives of 
students studying in the school; and 

 (iii) the Principal has repeatedly requested the 
authorities to demolish the aforesaid 
building and construct an auditorium in that 
place? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether provisions have been allocated to 
take action as per the above request of the 
principal; and 

 (ii) if so, the date on which construction 
activities will be started? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ඔව්. (දකුණු පළාත් අධ ාපන ෙල්කම්ෙග් ලිපියට අනුව)  

 (ii) නැත. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii)  දිනය තීරණය කර නැත. 

(ඇ)  ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල පාසල් ළමුන්ෙග් පෙයෝජනය සදහා ෙයොදා 
ෙගන ෙනොමැති බැවින්ද, ෙවන්ව පිහිටා ඇති බැවින් හා ළමුන් එම 
ෙගොඩනැඟිල්ල ෙදසට යාම වළක්වා ඇති බැවින් ළමුන්ෙග් ජීවිතවලට 
තර්ජනයක් වී ෙනොමැත. ෙමය පරිහරණයට ගැනීමට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයට අබලන් වී ඇති නිසා කඩා ඉවත් කර එම ස්ථානෙය් රැසව්ීම් 
ශාලාවක් ඉදි කිරීමට විදුහල්පතිනිය විසින් දකුණු පළාත් අධ ාපන 
ෙල්කම් ෙවත ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර, පතිපාදන සලසා ෙගන අවශ  
ඉදිරි කටයුතු කරන බවද දන්වා එවා ඇත. 

පළාත් සභා අරමුදල් : ෙවන් කළ අමාත ාංශ 
மாகாண சைபக க்கான நிதி : ஒ க்கப்பட்ட 

அைமச்சுக்கள் 
FUNDS TO PROVINCIAL COUNCILS : ALLOTTED MINISTRIES 
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7. 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) 
පළාත්  පාලන  හා  පළාත්  සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) 2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂයන්හි පළාත් සභා 9 
සඳහා ෙවන් ෙකොට තිබූ සමසත් අරමුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත කී වර්ෂයන් තුළ අරමුදල් ලබා දී ඇති, එක් 
එක් පළාත් සභාවට අයත් අමාත ාංශයන් 
කවෙර්ද;   

 යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

 (ආ) 2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂයන්හිදී,  

 (i) එක් එක් පළාත් සභාව විසින්, රජෙය් 
පතිපාදනවලින් වියදම් ෙකොට තිබූ මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) පළාත් සභාව විසින්ම උපයාගත් මුදලින් කළ 
වියදම්වල වටිනාකම ෙකොපමණද;  

 (iii) රජෙය් පදානයන් සහ ආදායම් ෙබදා ගැනීම් ෙලස 
එක් එක් පළාත් සභාව විසින් ලබා ගන්නා ලද 
මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iv) එක් එක් පළාත් සභාවන්හි අය වැය අවශ තාවන්හි 
හිඟය පියවා ගන්නා ආකාරය කවෙර්ද;  

 යන්නත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද ?         

(ඇ) ඉහත කී පළාත් සභාවන්ට මධ ම ආණ්ඩුව සතු බලතල 
ලබා දීෙමන් අනතුරුව, පළාත් සභාවන්හි ආදායම් එකතු 
කිරීෙම් කමෙව්දය වැඩිදියුණු වී තිෙබ්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) 2010, 2011, மற் ம் 2012 ஆகிய வ டங்களில் 9 

மாகாண சைபக க்கும் ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்த 
நிதிைய ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட வ டங்களில் ஒவ்ெவா  
மாகாண சைபயி ம் நிதி ஒ க்கப்பட்ட 
அைமச்சுக்கைளத் தனித்தனியாக ம்  

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) 2010, 2011, மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில், 

 (i) ஒவ்ெவா  மாகாண சைபயினா ம் அரசாங்க 
ஒ க்கீ களி ந்  ெசலவிடப்பட்ட 
ெதாைகைய ம்; 
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 (ii) மாகாண சைபயினால் ஈட்டப்பட்ட 
பணத்தி ந்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெசலவினத்தின் ெப மதிைய ம்; 

 (iii) அரசாங்க ெகாைடயாக ம், வ மானப் 
பங்காக ம் ஒவ்ெவா  மாகாண சைபயினா ம் 
ெபறப்பட்ட ெதாைகைய ம்; 

 (iv) ஒவ்ெவா  மாகாண சைபயின ம் வர  ெசல த் 
திட்டப் பற்றாக்குைறத் ேதைவப்பா கள் 
எவ்வா  நிவர்த்தி ெசய்யப்பட்டன என்பைத ம்;  

 தனித்தனியாக அவர் கூ வாரா? 

(இ) ெசால்லப்பட்ட மாகாண சைபக க்கு மத்திய 
அரசாங்கத்திடம் இ ந்த அதிகாரங்கள் தரமாகப் 
ெபறப்பட்டதன் பின்னர்அவற்றின் வ மான ேசகாிப்  

ைறைம ன்ேனற்றமைடந் ள்ளதா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?  

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he state, separately - 

 (i) the total funds allocated to all nine 
provincial councils in the years 2010, 2011 
and 2012; and  

 (ii) the ministries of each provincial council that 
the funds had been allocated for, in the 
aforesaid years? 

(b) Will he also state for the years 2010,2011 and 
2012, separately - 

 (i) the amount of money  spent out of the 
government allocations by each provincial 
council; 

 (ii) the value of expenses made out of the 
money generated by the provincial council 
itself;  

 (iii) the amount of money obtained by the each 
provincial council as government grants and 
revenue sharing; and 

 (iv) as to how the deficit in budgetary 
requirement of each provincial council is 
met? 

(c) Will he inform this House whether the revenue 
collection method in provincial councils has been 
improved after the arrogation of powers of the 
Central Government to the said councils? 

(d) If, not why? 
 

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

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ)  (i) 

 
 

 (ii)  ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.  

(ආ)  (i)    

 * මධ ම රජෙය් මුළු පදාන යන්නට සාමුහික පදාන, උපමාන 
පාදක පදාන හා පළාත් කාර්ය නිශච්ිත සංවර්ධන පදාන 
ඇතුළත් ෙව්. 

(iv)  
 

බස්නාහිර - දක්වා ඇති වර්ෂයන්හි පළාත් සභාව 
සඳහා හිඟ අය වැයක් ඉදිරිපත් කර 
ෙනොමැත. 

දකුණ - මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැෙබන සාමූහික 
පදානයන් සහ පළාත් සභාවට ලැෙබන 
සියලුම ආදායම් එකතුවට ගැළෙපන පරිදි 
වැය පතිපාදනයන් තුලනය කරන බැවින් 
අය වැය හිඟයන් ඇති ෙනොෙව්. 

උතුරු මැද - පළාත් සභාෙව් අය වැය අවශ තාවය 
සඳහා රජෙයන් ලබා ෙදන පදාන සහ 
පළාත් සභාෙව් ආදායම පමණක් ෙයොදවා 
ගතයුතු වන අතර, ෙමම පභවයන් යටෙත් 
ලැෙබන මුදල්වලින් අතිරික්තයක් ඇති 
වුවෙහොත් එම මුදල ඊළඟ වර්ෂෙය් 
පෙයෝජනයට ගනු ලැෙබ්. එෙසේ ලැෙබන 
මුදල්වලට අමතරව ෙවනත් පභව (ණය 
ගැනීම වැනි) පළාත් සභාෙව් අය වැය 
කටයුතු සඳහා භාවිත කරනු ලැෙබ්. 
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වයඹ - අය වැය හිඟයක් ඇති වන ආකාරයට අය 
වැය ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරනු 
ෙනොලැෙබ්.  

ඌව - පළාත් සභා අරමුදලින් 
සබරගමුව - භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැෙබන පදානයන් සහ 

ආදායම් පදනම් කරෙගන පමණක් අය 
වැය සකස්  කරනු ලබන නිසා අය වැය 
හිඟයන් ඇති ෙනොෙව්. 

නැ ෙඟනහිර - අය වැය හිඟයක් ඇති වන ආකාරයට අය 
වැය ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරනු 
ෙනොලැෙබ්. 

උතුර - අය වැය හිඟයක් ඇති වන ආකාරයට අය 
වැය ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරනු 
ෙනොලැෙබ්. 

මධ ම - මධ ම රජෙය් පදාන මඟින් අය වැය හිඟය 
පියවා ගනු ලැෙබ්. 

(ඇ) 
බස්නාහිර - පළාත් සභාවන්ට මධ ම ආණ්ඩුව සතු 

බලතල ලබා දීෙමන් අනතුරුව ආදායම් 
එකතු කිරීෙම් කමෙව්දය වැඩි දියුණු වී 
තිෙබ්. 

දකුණ - මධ ම රජය සතු බලතල පළාත් සභා 
ෙවත විමධ ගත කිරීෙමන් පසු 1991 සිට 
2010 දක්වා සමස්ත ආදායෙමහි පගතියක් 
ෙපන්නුම් කළ අතර, 2011.01.01 දින සිට 
පිරිවැටුම් බදු ඉවත් කිරීම මත සමස්ත 
ආදායෙමහි අඩු වීමක් ෙපන්නුම් ෙකෙර්.  

උතුරු මැද - ආදායම් එකතු කිරීෙම් කමෙව්දය වැඩි 
දියුණු වී තිෙබ්. 

වයඹ - ආදායම් එකතු කිරීෙම් කමෙව්දය වැඩි 
දියුණු වී තිෙබ්. 

ඌව - ආදායම් එකතු කිරීෙම් කමෙව්දය වැඩි 
දියුණු වී තිෙබ්. 

සබරගමුව - ආදායම් එකතු කිරීෙම් කමෙව්දය වැඩි 
දියුණු වී තිෙබ්. 

නැ ෙඟනහිර - ආදායම් එකතු කිරීෙම් කමෙව්දය වැඩි 
දියුණු වී තිෙබ්. 

උතුර - ආදායම් එකතු කරනු ෙනොලැෙබ්. 
මධ ම - ආදායම් එකතු කිරීෙම් කමෙව්දය වැඩි 

දියුණු වී තිෙබ්. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
     ඇමුණුම 01 

 

 

පළාත අමාත ාංශයන් 

උතුරු 
මැද 

1.  පධාන අමාත  හා මුදල්, කමසම්පාදන, නීතිය හා 
සාමය, ආර්ථික පවර්ධන, පළාත් ඉංජිෙන්රු, ඉදි කිරීම් 
යන්ෙතෝපකරණ, පවෘත්ති, අධ ාපන, පළාත් පාලන, 
පළාත් වාරිමාර්ග, ඉඩම්, පරිසර, පවාහන සංස්කෘතික, 
සංචාරක සහ බලශක්ති අමාත ාංශය. 

2.  කෘෂිකර්ම, කෘෂි නිෂ්පාදන, අෙළවි, සත්ව නිෂ්පාදන හා 
සත්ව ෙසෞඛ , වනිතා කටයුතු සහ පළාත් සභා කටයුතු 
අමාත ාංශය. 

3.  ෙසෞඛ , ෙද්ශීය ෛවද , සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා 
ළමාරක්ෂක, කීඩා හා ෙයෞවන කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත ාංශය. 

4. සමූපකාර, ෙවෙළඳ හා ආහාර, ෙප්ෂ කර්මාන්ත, ගාම 
සංවර්ධන, කර්මාන්ත සහ නිවාස කටයුතු අමාත ාංශය. 

5. ගාමීය යටිතල පහසුකම්, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, 
විදුලිබල සහ ධීවර කටයුතු අමාත ාංශය.  

වයඹ 1.  පධාන අමාත  හා මුදල්, කමසම්පාදන, නීතිය හා සාමය, 
පළාත් පාලන හා පළාත් පරිපාලන, මිනිස්බල, අධ ාපන 
හා සංස්කෘතික කටයුතු, ඉඩම්, පවාහන, පරිසර, 
සංචාරක, ආෙයෝජන සම්බන්ධීකරණ, සමූපකාර 
සංවර්ධන සහ ආහාර සැපයීම් හා ෙබදා හැරීම් කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත ාංශය. 

2.  සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, වනිතා 
කටයුතු, ගාමීය කර්මාන්ත සංවර්ධන සහ ගාම සංවර්ධන 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශය. 

3.  ෙසෞඛ , ෙද්ශීය ෛවද , කීඩා හා ෙයෞවන කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත ාංශය. 

4.  මාර්ග සංවර්ධන, විදුලිබල, නිවාස හා ඉදිකිරීම් සහ ධීවර 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශය. 

5. කෘෂිකර්ම, සත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන, සුළු වාරිමාර්ග 
සහ ෙගොවිජන  සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශය. 
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[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා] 

පළාත අමාත ාංශයන් 
බස්නා
හිර 

1. ඉඩම්, අධ ාපන, පළාත් පාලන, මිනිස්බල හා රැකී රක්ෂා, 
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය. 

2. ෙසෞඛ , ෙද්ශීය ෛවද , සමාජ සුභසාධන හා කාන්තා 
කටයුතු, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා හා සභා කටයුතු 
අමාත ාංශය. 

3. කෘෂිකර්ම, ෙගොවිජන සංවර්ධන, සුළු වාරිමාර්ග, 
කර්මාන්ත හා පරිසර කටයුතු අමාත ාංශය. 

4. පවාහන, කීඩා හා තරුණ කටයුතු, සංස්කෘතික හා කලා 
කටයුතු, සමූපකාර සංවර්ධන, ආහාර සැපයීම් හා ෙබදා 
හැරීම් කටයුතු සහ ගාම සංවර්ධන අමාත ාංශය. 

5. මාර්ග සංවර්ධන, සත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන, නිවාස 
හා ඉදිකිරීම්,  ධීවර හා සංචාරක කටයුතු අමාත ාංශය. 

දකුණ 1.  පධාන අමාත  හා මුදල්, කම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, 
පවාහන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, විදුලිබල, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, ෙසෞඛ , ෙද්ශීය ෛවද  සහ පළාත් 
පාලන අමාත ාංශය. 

2.  ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, මහාමාර්ග, පවෘත්ති 
සහ ගාමීය හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාත ාංශය. 

3.  අධ ාපන හා සංස්කෘතික ආහාර සැපයුම් හා ෙබදා හැරීම්, 
ෙවෙළඳ සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත ාංශය. 

4.  කෘෂිකර්ම ෙගොවිජන සංවර්ධන, සත්ව නිෂ්පාදන හා 
සංවර්ධන, ධීවර සහ පරිසර කටයුතු අමාත ාංශය. 

5. කීඩා, ෙයෞවන කටයුතු, ගාමීය කර්මාන්ත, ගාම 
සංවර්ධන, සංචාරක ආර්ථික පවර්ධන, සමාජ සුභසාධන, 
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා, වනිතා කටයුතු, නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් සහ මිනිස්බල හා රැකී රක්ෂා අමාත ාංශය. 

ඌව 1.  පධාන අමාත  හා මුදල් හා කම සම්පාදන, නීතිය හා 
සාමය, අධ ාපන, පළාත් පාලන, සංස්කෘතික කටයුතු, 
පවාහන, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ආර්ථික පවර්ධන, සහ ගාමීය 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන, හා ඉදි කිරීම් අමාත ාංශය. 

2.  ෙයෞවන කටයුතු, කීඩා, සමාජ, සුබසාධන, වතු යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධන, විදුලිබල හා බලශක්ති, ෙප්ෂ 
කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත අමාත ාංශය. 

3.  කෘෂිකර්ම, ෙගොවිජන සංවර්ධන, සත්ව නිෂ්පාදන, මිරිදිය 
ධීවර කර්මාන්ත, පරිසර හා සංචාරක කටයුතු 
අමාත ාංශය. 

4.  ෙසෞඛ , ෙද්ශීය ෛවද , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක කටයුතු 
සහ වනිතා කටයුතු අමාත ාංශය. 

5.  මාර්ග සංවර්ධන, නිවාස, ජල සම්පාදන, පාරිෙභෝගික 
කටයුතු හා සමූපකාර සහ ආහාර සැපයීම් හා ෙබදා හැරීම් 
අමාත ාංශය. 
 

සබරගමුව 1.  පධාන අමාත ාංශය සහ නීතිය හා සාමය, මුදල් හා 
සැලසුම් පළාත් පාලන, අධ ාපනය හා ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ, පවෘත්ති, සංස්කෘතික හා කීඩා කටයුතු, 
විදුලිබල, නිවාස හා ඉදි කිරීම්, සමූපකාර, ෙවෙළඳ හා 
ආහාර, මගී පවාහන සහ වතු සුභසාධන කටයුතු 
අමාත ාංශය. 

2.  ඉඩම්, පළාත් වාරිමාර්ග, කෘෂිකර්ම, සත්ව නිෂ්පාදනය හා 
සත්ව ෙසෞඛ , කීඩා හා ෙයෞවන කටයුතු අමාත ාංශය. 

3.  පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ගාමීය යටිතල පහසුකම් සහ 
සංචාරක අමාත ාංශය. 

4.  ෙසෞඛ , ෙද්ශීය ෛවද  සහ වනිතා කටයුතු 
අමාත ාංශය. 

5. සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, ගාම 
සංවර්ධන සහ ගාමීය කර්මාන්ත අමාත ාංශය. 

නැ ෙඟන
හිර 

1.  පධාන අමාත ාංශය, මුදල් හා සැලසුම්, පළාත් පාලන, 
ගාමීය සංවර්ධන, සංචාරක සහ පරිසර අමාත ාංශය. 

2.  අධ ාපන, සංස්කෘතික සබඳතා, ඉඩම් සංවර්ධන හා 
පවාහන අමාත ාංශය. 

3.  කෘෂිකර්ම, සත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන, ගාමීය 
කර්මාන්ත සංවර්ධන හා ධීවර අමාත ාංශය. 

4.  ෙසෞඛ , කීඩා හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත ාංශය. 
5. මාර්ග සංවර්ධන, වාරිමාර්ග නිවාස හා ඉදි කිරීම්, ගාමීය 

විදුලිබල හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය. 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 2684/'12  - (2), ගරු රවි කරුණානායක 

මහතා. 
 

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීමට 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) 
අමාත ාංශ නිෙව්දන. වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත  ගරු 

ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා. 

මධ ම 1.  පධාන අමාත ාංශය, මුදල් හා කම සම්පාදන, නීතිය හා 
සාමය, පළාත් පාලන හා පළාත් පරිපාලනය මිනිස් බල, 
අධ ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු, සංචාරක හා පවාහන, 
ඉඩම්, සමූපකාර සංවර්ධන, ෙවෙළඳ හා වාණිජ,  ආහාර 
සැපයුම් හා ෙබදා හැරීම් කටයුතු, ආෙයෝජන 
සම්බන්ධීකරණ සහ ෙවනත් අමාත ාංශයන් යටතට 
ෙනො ගැෙනන විෂයන් සම්බන්ධ අමාත ාංශය. 

2.  ෙසෞඛ , ෙද්ශීය ෛවද , සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා 
ළමාරක්ෂක ෙසේවා අමාත ාංශය. 

3.  මාර්ග සංවර්ධන, විදුලිබල හා බලශක්ති, නිවාස, 
ඉදිකිරීම් හා විදුලිබල අමාත ාංශය. 

4.  කර්මාන්ත, කීඩා, කාන්තා කටයතු, ගාමීය සංවර්ධන, 
වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන, හින්දු සංස්කෘතික 
කටයුතු, අධ ාපන (දමිළ) සහ තරුණ කටයුතු 
අමාත ාංශය. 

5. කෘෂිකර්ම, සුළු වාරිමාර්ග, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා 
සංවර්ධන, ෙගොවිජන සංවර්ධන, මිරිදිය ධීවර හා පරිසර 
කටයුතු අමාත ාංශය. 

උතුර 1.  කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන, ධීවර හා 
ඉඩම් අමාත ාංශය. 

2.  අධ ාපන, සංස්කෘතික හා කීඩා අමාත ාංශය. 

3.  ෙසෞඛ  හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශය. 

4.  ගාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත ාංශය. 

5. පළාත් පාලන, සමූපකාර, ගාමීය සංවර්ධන, කර්මාන්ත, 
සමාජ ෙසේවා, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
අමාත ාංශය. 

ෙහොරෙගොල්ල ජාතික වන උද ානය 
සම්බන්ධෙයන් වූ පුවත් පත් වාර්තාව:  

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමාෙග් 
පකාශය 

ெஹாரெகால்ல ேதசியப் ங்கா பற்றிய 
பத்திாிைக அறிக்ைக: வனசீவராசிகள் வளப் 

ேப ைக அைமச்சாின  கூற்  
NEWSPAPER REPORT ON HORAGOLLA 

NATIONAL PARK:  STATEMENT BY MINISTER OF 
WILDLIFE RESOURCES CONSERVATION  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී 
සම්පත් සංරක්ෂණ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 
of Wildlife Resources Conservation) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, 

අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන. "හිටපු ෙලොක්කි ෙග් කීමට 
ෙහොරෙගොල්ල උද ානය වසා දමයි" මැෙයන් 2013 ෙදසැම්බර් මස 
08වන දින "දිවයින ඉරිදා සංගහය" පුවත් පෙත්  පළවූ පුවත් පත් 
දැන්වීම හා බැ ෙඳේ. 

මවිසින් අමාත ාංශෙය් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ 
ගැනීෙම්දී අමාත ාංශ ෙල්කම්, අධ ක්ෂ ජනරාල් සමඟ සාකච්ඡා 
කර ඒකාබද්ධව කටයුතු කරමි. එම කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
පිටස්තර කිසිදු අයෙග් උපෙදස් අවශ  ෙනොවන බව සඳහන් කරමි. 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා ෙලස අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පමණක් අත වශ  බව දන්වමි.  

රෙට් වනජීවී සංරක්ෂණෙය් අභාවය ගැන පුවත් පෙත් 
ලියුම්කරු විසින් සඳහන් කරයි. මා අමාත වරයා වශෙයන් 
පත්වන අවස්ථාෙව්දී එවැනි අභාවයක් සිදුවී තිබුණි. එනම් වන 
උද ානවල මහා පරිමාණෙයන් ගංජා වගාව සහ ෙවනත් වන 
අපරාධ සිදු ෙවමින් පැවැති අතර, වලාෙන් ගංජා ෙහේනක් වැටලීමට 
පැමිණි ෙපොලිස් නිලධාරින්ට වනජීවී නිලධාරින් විසින් පහර දී අත් 
අඩංගුවට ෙගන නඩු පවරා ඇත. එෙමන්ම එෙසේ පහර දුන් වනජීවී 
නිලධාරින්ට වනජීවී අමාත ාංශෙයන් මුදල් වියදම් කර නඩු ගාස්තු 
ද ෙගවා ඇත. උඩවලව, ගල් ඔය (ෙසේනානායක සමුද), වස්ගමුව 
යන ජාතික උද ාන දැඩි ෙලසම අනවසර මැණික් ගැරීම්වලට 
ෙගොදුරුව පැවතිණි.  

මා අමාත වරයා ෙලස පත්වීෙමන් පසුව මාෙග් නිෙයෝග මත 
විෙශේෂ  ෙමෙහයුමක් කියාත්මක වූ අතර එමඟින් දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ පවත්වාෙගන ගිය උඩවලව ජාතික වන උද ානෙය් 
අක්කර සිය ගණනක මහා පරිමාණෙය් පතල් කැනීමක් පැවති 
බවට කරුණු ෙසොයා ගැනීමට හැකි වූ අතර එය ජයටම කරෙගන 
යන බවට ද පැහැදිලි විය. සෘජුවම නිලධාරින්ෙග් සහාය ඇතිව 
ෙමම කටයුතු සිදු වන බව මනාව පැහැදිලිය. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
මවිසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කර ඇති අතර අදාළ 
ලිපිෙය් පිටපතක් ඇමුණුම් අංක 01 වශෙයන් ඉදිරිපත් කරමි. ෙමම 
වසෙර් වැටලීම් 408ක් සිදු කර ඇත. එවැනි ස්ථාන හඳුනාෙගන 
වනරක්ෂක මුර කෙපොලු ෙයදීමට මවිසින් නිෙයෝග කර ඇත.  

ෙසෝමාවතිය, විල්පත්තුව ජාතික උද ාන වැලි 
ජාවාරම්කරුවන්ෙග් ෙක්න්දස්ථාන බවට පත්ව ඇත. කිසියම් 
ස්ථානයකින් වැලි ලබා දීෙම්දී භූ විද ා හා පතල් කැනීම් 
කාර්යාංශෙය් සහාය ඇතිව රාජ  භාගය ද අය කර වනජීවි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් නියමෙයන් අදාළ කටයුතු මා 
පැමිණීමට ෙපර සිදු වී ඇත.  

වෙනෝද ානවල සිටින ගෘහාශිත හරකුන් 

මා අමාත වරයා ෙලස පත්වීමට ෙපර සිට ෙමම  ගෘහාශිත 
හරකුන් ගාල් කිරීම සිදුව පැවති අතර, එම සතුන් එළියට දැමීෙමන් 
මස් කඩයට දැක්කවීමට මම සූදානම් නැත. තවද ෙමම ගැටලුව 
ගැන ෙමෙතක් කිසිදු විධිමත් ෙයෝජනාවක් ෙනොතිබූ අතර ඒ සඳහා 
ඉතා  කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් මවිසින් සකස් කර ඇත. වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් තණබිම් ෙවන් කරවීමට හා 
අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා මඟින් ඉල්ලුම් කිරීමට ද එම 
තණබිම් ආශිතව අවශ  ජලාශ, වැව් වනජීවි අමාත ාංශය මඟින් 
ඉදි කිරීම ඇතුළු පතිපත්තියක් පිළිගැනීමට ලක් කර ඇත.  

විෙශේෂෙයන්ම ජාතික වෙනෝද ානවල සිදු වන නීති විෙරෝධී 
කියාකාරකම් මැඬලීම සඳහා මා අමාත වරයා වශෙයන් පත් 
වීෙමන් පසුව කිසිදු අවසරයකින් ෙතොරව තිවිධ හමුදාව හා 
ෙපොලීසියට වනජීවි අමාත ාංශෙය් අවසරයකින් ෙතොරව සෘජුවම 
අදාළ වැටලීම් සිදු කිරීමට මාෙග් සහ අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයාෙග් 
අත්සනින් යුතුව ලිඛිත අවසරයක් ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ෙවත 
ලබා දී ඇත. අදාළ ලිපිෙය් පිටපතක් ඇමුණුම් අංක 02 වශෙයන් 
ඉදිරිපත් කරමි.    

වනජීවී අධ ක්ෂ ජනරාල් එම තනතුෙරන් ඉවත් කිරීම. 
අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙහෝ ෙවනත් තනතුරක නිලධාරිෙයකු පත් 
කිරීම හා ඉවත් කිරීෙම් බලය කැබිනට් මණ්ඩලය සතු වන බව 
මතක් කර සිටිමි.  

තවද, ඉහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ඇතැම් 
පරිසරෙව්දීන් දැනට සිදු වන ජාන මංෙකොල්ලය ගැන කථා 
ෙනොකරයි.  පතිඅපනයනය මුවාෙවන් සිදු කරන අකමිකතා 
මඟ හැරවීම තුළින් එම මුදල් රෙට් ජනතාවට හා රජයට ලබා 
ගැනීමට අවශ  නීති වනජීවී අමාත ාංශය මඟින් දැනට 
සම්පාදනය කරමින් පවතී. උදාහරණයක් ෙලස ලංකාෙව් 
ඉතාම දුර්ලභ ෙකොරල් පර ආශිතව ජීවත් වන මත්ස  විෙශේෂ 
පතිඅපනයනය නමැති ෙල්බලය උපෙයෝගි කර ෙගන අප 
රටින්ම අල්ලා ෙගන යැවීම. ඊට අමතරව ලංකාෙව් කටුස්සන්, 
ෙගම්බන් රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා මිලකට ෙහොෙරන් මහා 
පරිමාණෙයන් රට පටවන ජාවාරමක් පිළිබඳව අප ෙසොයා 
ෙගන ඇත.  වන අලින් ඇල්ලීම අවසන් කිරීමට විෙශේෂ  ජාන 
පරීක්ෂාවක් සිදු කර ඔවුන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් වනජීවී අමාත ාංශය විසින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත 
අතර එම වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිෙය්දී ෙමම ගරු සභාවට ද 
ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමි.  

වල්ලාපට්ට,  ෙකොතලහිඹුටු, සුදු හඳුන් ජාවාරම ජයටම සිදු වන 
අතර, සමහර නිලධාරින් විසින් කරන ෙමම අකටයුතු මර්දනය 
කර, නීත නුකූල කර ඒවාෙය් ආදායම රජයට සහ රෙට් 
ජනතාවට ලබා දී ෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් වනජීවී 
අමාත ාංශය මඟින් සකස් කරමින් පවතින අතර එයද ගරු 
සභාවට ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් කරමි.  
 

කැසබ්ෑ සංරක්ෂණය. 

පථම වතාවට වනජීවී අමාත වරයා ෙපෞද්ගලිකව කැස්බෑ 
සංරක්ෂණ මධ ස්ථාන නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නියැළී කැස්බෑ 
සංරක්ෂණ මධ ස්ථාන නියාමනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කර ඇත.  

උතුර සහ නැ ෙඟනහිර ජාතික උද ාන පිහිටුවීම යටෙත් 
ෙඩල්ෆ් දුපත පකාශ කිරීමට අවශ  මූලික එකඟතාව ලබා 
ඇත. (ලංකාෙව් අශ්ව සංරක්ෂණය ගැන)  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙතක් හුෙදක් ජාන 
මංෙකොල්ලකරුවන්ෙග්, ව ාපාරිකයන්ෙග් හා ඇතැම් 

නිලධාරින්ෙග් අවශ තා සපුරාලමින් කටයුතු සිදු ෙවමින් 
පැවති වනජීවී සංරක්ෂණ අමාත ාංශෙය් කටයුතු නීත නුකූල 
කර, එමඟින් ලැෙබන්නා වූ ආදායම රජයට සහ ජනතාවට 
ලබා දීමට කටයුතු කරන ෙමම අවස්ථාෙව්දී ඇතැම් රාජ  
විෙරෝධී හා රාජ  ෙනොවන සංවිධාන විසින් ෙමෙසේ මා හට 
අපහාස කරමින්, අසත  ෙචෝදනා නඟමින් මාෙග් ෙද්ශපාලන 
ගමන අඩාළ කිරීමට තැත් කිරීම ගැන මා කනගාටු ෙනොවන 
අතර,  ඔවුන්ෙග් ෙමම මඩ ගැසිලි, ෙකෙනහිලිකම් හමුෙව් මා 
තවත් දිරිමත් වනවා මිස පසුබට ෙනොවන බව ද සඳහන් කරමි.  

මාධ ෙව්දීන් සමඟ මා ඉතා සුහදශීලීව කටයුතු කරන අතර මා 
ඔවුන්ට ගරු කරන පුද්ගලෙයකි. එෙහත් ඇතැම් මාධ ෙව්දීන් 
කලක් ෙව්ලාවක් ෙනොබලා ෙකටි පශ්න  ඉදිරිපත් කරමින් 
සැබෑ පශ්නය සඟවමින් පිළිතුරු ලබා ෙගන ඔවුන්ට අවශ  ෙද් 
පමණක් ඉදිරිපත් කරයි. එම කියාදාමයට මම එකඟ 
ෙනොෙවමි.  

තවද, වග කිවයුතු පුවත් පත් ආයතනයක් මඟින් නිකුත් කරන 
"දිවයින" පුවත් පෙත්  ජගත් කණහැරආරච්චි සහ අනුර 
බාලසූරිය යන මාධ ෙව්දීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
කරුණු වග කීමකින් ෙතොරව ෙමෙසේ ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අවශ  කටයුතු සලසා ෙදන 
ෙලස ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමි.  

මා ඉදිරිපත් කරන ලද ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014.   
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2014 

APPROPRIATION BILL, 2014 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.- [පගතිය: 
ෙදසැම්බර් 13] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 13] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 
Considered further in Committee - [Progress: 13th December] 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

136 වන ශීර්ෂය.- කීඩා අමාත වරයා 
01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.207,925,000 
 

தைலப்  136.- விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 207,925,000 

 

HEAD 136.- MINISTER OF SPORTS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 207,925,000 

2233 2234 

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

[ගරු ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ශීර්ෂ අංක 136 සහ 219, සලකා බැලීම අපර භාග 12.30 

දක්වා. විවාදය ආරම්භ කරන්ෙන් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා. 
 

[පූ.භා. 10.05] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2014 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් 2013.12.14වැනි ෙසනසුරාදා -අද දින- 
විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 136 සහ 219 දරන 
වැය ශීර්ෂවලින් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපට විෂයය ෙවලා තිෙබන කීඩා 
අමාත ාංශයට අදාළ කාරණා කථා කරන්න කලින්, ඔබතුමාත් ෙම් 
ගරු සභා ගැෙබ් ඉන්න ෙවලාෙව් මම කල්පනා කරනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවෘතභාවය ඇති කිරීම පිළිබඳව ෙපෞද්ගලිකව 
මෙග්ත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත් ස්තුතිය ඔබතුමාට 
පිරිනමන්න. කල් තබා අවසර ගැනීමක් ෙනොමැතිව ඕනෑම 
ෙකනකුට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන්න පුළුවන් කියන කාරණය 
සඳහන් කරමින් ඊෙය් අෙප් ජංගම දුරකථනවලට ඇවිත් තිබුණු 
පණිවිඩය දැක්කාම මම  ෙබොෙහොම සතුටු වුණා.  

 පාර්ලිෙම්න්තුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ටිකින් ටික සාමාන  
ජනතාවෙගන් ඈත් වූ තැනක් බවට පත් වුණා. ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
පශ්නය නිසා එය තවත් වැඩි වුණා. යුද්ධය ඉවර ෙවලා අවුරුදු 
හතරක් ගත වුණත්, අෙප් ආකල්ප නිසා හුඟක් පමාද වුණා අපට 
ෙම් තත්ත්වය ඇති කර ගන්න. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම 
තත්ත්වය ඇති කිරීම පිළිබඳව අපි ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

පළමුව පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිට තිෙබන ඒ දැවැන්ත දර්ශන 
තිරය හරහා සජීවීව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු නරඹන්න අවස්ථාව 
ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ අවස්ථාව වැඩිපුර ලැෙබන්ෙන් 
කාර්ය මණ්ඩල සහ ආරක්ෂක නිලධාරින්ටයි. ඒ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අභ න්තරෙය්  සිදු වන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දැන ගැනීමට. ඒ 
වාෙග්ම, PEO TV නාලිකාව හරහා සජීවීව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු බලන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒත් එක්කම තවත් 
පියවරක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා, මන්තීවරයකුෙග් ෙපෞද්ගලික 
ආරාධනයක් නැතිව ඕනෑම ෙකනකුට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
නැරඹීම සඳහා ගැලරියට පැමිණීමට අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා. 
එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැති වූ ෙගෞරවය ෙහෝ අඩු වූ ෙගෞරවය 
නැවත ලබා ගැනීෙම් පියවරක් විධියටත් මම දකිනවා. 

ෙමය, ෙම් රෙට් ව වස්ථාදායකය හැටියට ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙවන් තහවුරු කර තිෙබන අයිතිය, -මූල  පාලනය 
පිළිබඳව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ලබා දී තිෙබන සියයට 100ක 
අයිතිය- රාජ  පරිපාලනය විමර්ශනය කිරීම පිළිබඳව කටයුතු 
කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දී තිෙබන අයිතිය නැවත 
තහවුරු කිරීම සඳහා ගත් ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් හැටියට මම 
කල්පනා කරනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, තව එක කාරණයක් කියන්න අවශ යි. 
දැනට ෙමම සජීවී විකාශනය ෙගන යන නාලිකාව පිළිගත්, 

වැදගත් නාලිකාවක්. වියදම පිළිබඳ පශ්නය සලකන ෙකොට පළමු 
පියවර විධියට එම නාලිකාව හරහා ෙම් පචාරය ආරම්භ කිරීම 
සුදුසුයි. නමුත් ෙම් රෙට් ඈත ගම් නියම්ගම්වල ඉන්න සාමාන  
ජනතාවට වියදමක් ෙනොමැතිව අෙනකුත් නාලිකා නරඹන 
අතරතුර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු නරඹන්නට අවස්ථාව 
දුන්ෙනොත් එක අතකින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පිළිබඳව 
ජනතාව දැනුවත් වන අතර  අෙනක් අතින් ෙම් සභා ගර්භෙය් 
ෙකෙරන කථාවල ගුණාත්මකභාවයක් ඇති ෙවනවා වාෙග්ම, 
මාධ  ආයතනවල කැමැත්ත ඇතිව ෙහෝ නැතිව ඒවා ෙවනස් කිරීම් 
ෙහෝ සංස්කරණය කිරීම් නැතිව රෙට් ජනතාවට ක්ෂණිකව, 
එෙලසින්ම -ඇති හැටියටම- සම්පූර්ණ කථාව අසන්නට අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ෙම් අවස්ථාව ජනතාවට ලැෙබන ෙකොට ජනතාවට ඒ 
අයිතිවාසිකම තහවුරු ෙවනවා වාෙග්ම, ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතුවලට 
උනන්දුෙවන් සහභාගි වන ගරු මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට 
ෙද්ශපාලනිකව එය වාසියක් ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකෙරහි 
ෙගෞරවය ඇතිව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ෙකෙරහි ෙගෞරවයක් 
ඇතිව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලට කියාකාරීව සහභාගි වන 
මන්තීවරුන්ට ජනතා කැමැත්තක් ඇති ෙවනවා.  
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගත්තාම  ජනතාවෙග් 
අවශ තාවත්, ෙද්ශපාලන් ඥයන්ෙග් අවශ තාවත් අෙන ොන  
වශෙයන් සමතුලනය ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගෞරවනීය තැනක් 
බවට පත් ෙවනවා. 

 ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් මිනිස්සු කැමැති නැහැ, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසභ  වචන කථා කරනවාට; පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අදාළ නැති කරුණු කථා කරනවාට. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඕනෑම ෙදයක් කියලා සංස්කරණය මඟින් ඒ පශන්ය විසඳා ගන්න 
පුළුවන් කියන කාරණය දැන ගත් නිසා ෙබොෙහෝ විට 
පාර්ලිෙම්න්තුව අපට -විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට- පමණක් 
ෙනොෙවයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් අපසාද තැනක්  බවට 
පත් වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, අපට තව 
එක් ඉදිරි පියවරක් තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් ධුර කාලය තුළ ඒ 
පියවරත් සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරනවා. ඒක ඉතාමත් වටිනා පියවරක්; සුළු පියවරක් ෙනොෙවයි.  
ඉතාමත් වටිනා පියවරක් කියලා ෙපෞද්ගලිකවත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැටියටත් ඒක අගය කරන බව ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්න 
කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම පථමෙයන්ම විෂයය භාර ඇමතිතුමා 
වන ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට සත්ුතිවන්ත වන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, මම උපන් බිම, මෙග් උපන් ගම වන බණ්ඩාරගමට 
දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණයක් ලබා දීම පිළිබඳව. මම  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු දවෙසේ ඉඳලා කරපු ඉල්ලීමක් අනුව 
ඔබතුමාෙග් පූර්වගාමී අමාත තුමාෙගන් ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා 
ගත්තා, මට ෙම් කටයුත්ත ඉෂ්ට කරලා ෙදනවා කියලා. නමුත් 
ඔබතුමා තමයි ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරලා දුන්ෙන්. එය විශාල 
ආෙයෝජනයක්. දැන් එය ලස්සනට ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. 
බණ්ඩාරගම කීඩා සංකීර්ණයට රජය  කළ විශාල ආෙයෝජනය සහ 
අවශ  ආකාරයට, පමාණවත්ව ඒ කටයුතු ඉදි කිරීම ගැන 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු වුණත් මම ඔබතුමාට පළමුව 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එෙහම ෙනොකෙළොත් මෙග් යුතුකම පැහැර 
හැරීමක් වනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය දවස්වල අෙප් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් 
ඉතාම බරපතළ පශ්න කීපයක්  ඇති වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
රෙට් පාසල් මට්ටෙමන් කීඩා කරන කීඩකයින් එතැනින් ඉදිරියට 
තමන්ෙග් කීඩාව ෙගන යන්ෙන් නැහැ. පාසල් මට්ටමින් එහාට 
කීඩාව ෙගන යන්න නම්, ගම් මට්ටමින් කීඩා සමාජ වර්ධනය 
වන්න අවශ යි. කිකට්, පා පන්දු, ෙවොලිෙබෝල් වැනි කීඩා සමාජ 

2235 2236 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කීපයක් හැෙරන්නට මලල කීඩා සහ අෙනකුත් කීඩා සම්බන්ධව 
ගම්බද මට්ටමින් අද කීඩා සමාජවල කියාකාරීත්වය ඉතාමත් අඩුයි. 
ගරු සභාපතිතුමනි,  පාසල් යන කාලෙය් අපි පාසලට කීඩා කිරීමට 
අමතරව ගෙම් තිබුණු කීඩා සමාජයටත් කීඩා කළා. මම අදත් 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, මෙග් ගෙම් බණ්ඩාරගම කීඩා 
සමාජෙය් මම අවුරුදු හයක් සභාපති ෙවලා සිටියා කියන එක. මම 
ඒක ෙබො ෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියන්ෙන්.  ෙමොකද, ඒ අවුරුදු 
හයක කාලය එක අතකින් මෙග් නායකත්ව ලක්ෂණ  වර්ධනය 
කර ගන්න මට උදවු වුණා. ඒ වාෙග්ම අතිවිශාල පිරිසක් සමඟ 
සුහදත්වය, මිතත්වය ඇති කර ගන්නත්, ගෙම්කම ඇති කර 
ගන්නත් ඒ කාලය මට උදවු වුණා. අදටත්, මා සමඟ එකට කීඩා 
කරපු කීඩකයන්, කීඩිකාවන් හමු වුණාම, ඔවුන්ෙග්  දරුවන් අපට 
හමු වුණාම ෙලොකු සතුටක්, වින්දනයක් අපි ලබනවා. අපි ෙකොළඹ 
ඉෙගන ගත්තත්,  ගම සමඟ සම්බන්ධය තිබුෙණ් කීඩාව හරහායි.  

1980 ගණන්වල, 1990 ගණන්වල මුල් කාලෙය් පාෙද්ශීය 
අන්තර් කීඩා සමාජයීය කීඩා තරග  පැවැත්වූවා. ඊට කලින් අන්තර් 
ගාම ෙසේවා වසම් කීඩා තරග පැවැත්වූවා. ඒවාට මම කීඩා කරලා 
නැහැ. නමුත් අද වන ෙකොට අෙප් රෙට් ගාමීය මට්ටෙම් කීඩා 
සමාජවල පැවැත්ම පිළිබඳව ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ට උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් මම ෙම් 
කාරණය විෙශේෂෙයන් කිව්වා. ෙමෙහම වන්ෙන් ඇයි කියලා 
ෙසොයා බැලුවාම ෙපනුණා, ෙම් කාරණයට පධානතම ෙහේතුව 
තමයි, කීඩා නිලධාරින් බහුතරයක් තම කටයුතු උනන්දුෙවන් 
ෙනොකිරීම කියන එක. මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, කීඩා 
නිලධාරින් සියලු ෙදනා ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් බල පෙද්ශය තුළ 
ඉතාමත්ම උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන කීඩා නිලධාරින් 
අතෙළොස්සක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙසොයා බැලීෙමන් පසුව, බහුතරයක් කීඩා නිලධාරින් තමන්ෙග් 
යුතුකම ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මම කියනවා. 

අෙප් පෙද්ශවල වුණත් කීඩා සමාජයක් ලියා පදිංචි කරලා, ඒ 
කීඩා සමාජය සකීයව පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා, අන්තර් කීඩා සමාජ    
තරගාවලියට සම්බන්ධ කරලා, එදිෙනදා  කීඩා පුහුණු වීම සහ  
විෙනෝදාස්වාදයට කරන කීඩා වර්ධනය කිරීම උෙදසා කීඩා  
නිලධාරින්ෙග් කැප වීම නම් ඉතාමත්ම අල්ප බව මම ඔබතුමාට 
කියනවා. -ෙමොකද, අපි තරගකාරිත්වය උෙදසා විතරක් ෙනොෙවයි, 
විෙනෝදාස්වාදය  උෙදසාත්  කීඩා කරනවා.- ෙම් තත්ත්වය වළක්වා 
ගන්නට තිෙබන එකම  කමය තමයි  එක් එක්  පාෙද්ශීය  ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්, ඒ  ඒ කීඩා නිලධාරියාෙග් ෙකොට්ඨාසය තුළ ඒ 
වසර සඳහා  ලියා පදිංචි කීඩා සමාජ කීයක් තිෙබනවා ද කියා 
බලන එක.  විමධ ගත මුදල් සඳහා අවුරුද්දකට  රුපියල් ලක්ෂ 
50යි අපට හම්බ ෙවන්ෙන්. ඒක ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක්.  හැබැයි 
ඒෙකන් සැලකිය යුතු මුදලක් කීඩා සමාජ සඳහා ෙවන් කරනවා.  
එෙහම ෙවන් කරලා භාණ්ඩ ෙබදා  ෙදන්න බලනෙකොට ලියා 
පදිංචි කීඩා සමාජ කිහිපයයි තිෙබන්ෙන්.  ඉන්පසුව ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවට ගියාම අපට ෙපෙනනවා, අන්තර් කීඩා සමාජීය 
තරගවලට සහභාගි ෙවන්ෙන් තරගකරුවන් 20ක්, 25ක්, 30ක් 
වාෙග් ගණනක්ය කියන එක.  අපට  මතකයි අපි කීඩා කරන 
කාලෙය්දී කීඩා සමාජ 20ක් විතර තිබුණා. පිට්ටනිය පිෙරන තරමට 
කීඩකයන් 200ක්, 300ක්, 400ක් ඒ දවස පුරා හිටපු බව අපට 
මතකයි.  එතෙකොට අප අතර ෙලොකු සතුටක්, සම්බන්ධයක් ඇති  
වුණා.  

ගරු  කීඩා ඇමතිතුමනි, නමුත් අද ෙවනෙකොට අන්තර් සමාජීය 
කීඩා තරගාවලිය ඉතාමත් පහළ තත්ත්වයකට වැටිලා තිෙබනවා.  
පාසල් මට්ටෙමන් කීඩා කරන  කීඩකයන් කිහිප ෙදෙනක්  සහ 
ජාතික මට්ටෙමන් දක්ෂතා ෙපන්වපු කීඩකයන් කිහිප ෙදෙනක් 
ඇෙරන්න අතරමැද මට්ටමක් ඇත්ෙත්ම නැති තරම්. ෙම් 
තත්ත්වයට ෙමොකක් හරි  දැවැන්ත ෙවනසක් ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 

අෙප් රෙට්  මලල කීඩාව දියුණු ෙනොවීමට ෙහේතුව ෙම්කයි.  
ගම්බදව දක්ෂයන් ඉන්නවා. නමුත්  මුල් අවස්ථාෙව් පාසෙල්දී ඒ 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  දුප්පත්කම නිසා ෙහෝ නිසි මඟ 
ෙපන්වීමක් නැතිකම නිසා ෙහෝ  ඒ අවසථ්ාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
සමහර ෙවලාවට නිවැරදි උපෙද්ශකෙයක් ඔහුෙග් දක්ෂතාවන් 
හඳුනා ෙගන නියම ඉසව්වට ඔහු  ෙයොමු කරලා ඔහුට අවශ  
අවස්ථාව ලබා  ෙදන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට  මීටර් 100 දුවන 
කීඩකයා හිෙත් හයියට මීටර් 100 දිව්වත් දක්ෂ පුහුණුකරුෙවකුට  
පුළුවන් ඔහුව හඳුනා ගන්න ඔහු ගැළෙපන්ෙන් මීටර්  400ට, 
800ට, එෙහම  නැත්නම් 1500ටය කියා.  මීටර්  1500 දුවන  
ෙකෙනක් ගැන කියන්න පුළුවන්, ඔබට ගැළෙපන්ෙන් මීටර් 
5,000, 10,000, එෙහම  නැත්නම් මැරතන් දිවීමය කියා.  එෙහම 
හඳුනා ෙගන  ඒ කීඩකයාට ගැළෙපන ආකාරයට ඒ දක්ෂතාවන් 
වර්ධනය කරලා, ජාතික කුසලතාවන් වර්ධනය කරලා, රෙට් 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා  කරනවා වාෙග්ම  ෙම්  රෙට් පුරවැසියන්ෙග් 
හිෙත් සතුට  සහ ශාරීරික ෙයෝග තාව පවත්වාෙගන යාම උෙදසා 
අන්තර්  කීඩා සමාජීය තරගාවලියන් සහ එක් එක් කීඩා සමාජවල 
වර්ධනයන් ඇති කිරීමට ඔබතුමා විෙග්ෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ජාත න්තර මට්ටෙම්  ෙද්වල් කරන අතරතුර ගෙම් 
බිම් මට්ටෙම් කීඩාව  වර්ධනය කිරීම උෙදසා ඔබතුමාට ෙලොකු වග 
කීමක් තිෙබනවා. ඔබතුමාට ඒ ශක්තිය  තිෙබනවාය කියන එක 
මා දන්නවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  අෙප් හිතට දුක ෙගෙනන  එක්තරා 
කටයුත්තක් අප පසු ගිය දවස්වල දැක්කා. ඒ තමයි අන්තර් ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුව පිළිබඳ පශ්නය. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් 
ෙබොෙහොම ආෙව්ගෙයන් පුවත් පත්වලට කාරණා පකාශ කර 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් පාර්ශ්වයත් යම් යම් පාර්ශ්වික 
කාරණා පකාශ කර තිබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් කීඩාව කාටවත් අයිති නැහැ. ෙම්  
රෙට් කීඩාව ආණ්ඩුවට අයිතිත් නැහැ.    ෙම් රෙට් කීඩාව පාලක 
පක්ෂයට අයිතිත් නැහැ.  ෙම් රෙට් කීඩාව කීඩා ඇමතිතුමාට 
අයිතිත් නැහැ. ෙම් රෙට් කීඩාව විපක්ෂයට අයිතිත් නැහැ. ෙම් 
රෙට් කීඩාව අයිති වන්ෙන් ෙම් රෙට් සාමාන  පුරවැසියන්ට.  ෙම් 
ර ෙට්  සාමාන  පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් රැෙකනවා ද, ෙම් 
රෙට්  කීඩාව දියුණු ෙවනවා ද,  එහි පතිඵල ලැෙබනවා ද කියන 
කාරණය අප සලකා බලන්න  ඕනෑ. අෙප් තරුණ කාලෙය් අප 
ඒවාට  ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් කටයුතු කළා; ඉතා ඉහළ ජාතික 
මට්ටෙම් කීඩා ෙනොකළාට දිස්තික් මට්ටෙම්, පාෙද්ශීය මට්ටෙම් 
කීඩා කළා. මෙග් පාසල- ආනන්ද විද ාලය- මා නිෙයෝජනය 
කළා.  අෙප්  ජීවිතෙය් පමුඛතා ෙවන ෙද්වල්  නිසා  කීඩාව 
ෙපොඩ්ඩක් පස්සට ගියා. නමුත්  කීඩාව  පිළිබඳ උනන්දුව,  ආශාව 
අෙප් තිෙබනවා; ෙතොරතුරු අප ළඟ තිෙබනවා.   

අද සිදු වී තිෙබන ෙදය ෙමයයි.  ෙම් කීඩා සම්ෙම්ලනවල,  ඒ 
වාෙග්ම ඔලිම්පික් කමිටුෙව්   ෙම් තනතුරුවලට අයිතිකාරෙයෝ 
ඉන්නවා.  ''මම විතරක්;  මට විතරයි;  දන්ෙන් මා විතරයි;  මා හැර 
ෙවන ෙකෙනකුට බැහැ.  ෙමච්චර දවසක් ෙහෝ කරෙගන ආෙව්  
මම.  කවුද ෙම්වා ගැන දන්නා ෙවන ෙකෙනක් ඉන්ෙන්'' කියා 
කල්පනා කරන කමයක් හැදිලා තිෙබනවා.   ෙම්කට ෙහේතුව තමයි 
ෙම් සියලු තනතුරුවල දිගින් දිගට වරපසාද උෙදසා රැඳී  ඉන්න 
පවණතාවක්  තිබීම.  ෙම්ක ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන්, අෙනක් 
ක්ෙෂේතවලත් ෙම් තත්ත්වය තිෙබනවාය කියා. නමුත් කීඩාව තුළ 
එකම පුද්ගලෙයක්, එකම කණ්ඩායමක්  බලෙය් රැඳී සිටියාම  ඒක 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් වුණත්,  කීඩා සම්ෙම්ලනයක වුණත් ෙලොකු 
පශ්නයක්. එම නිසා ෙම් ධුර දැරීමට තිෙබන  කාලය, ඒ  වාර 
ගණන  යම් ආකාරයක සීමා කිරීම පිළිබඳව යම් ව වස්ථාමය  
පතිපාදනයක් ඇති වන්නට අවශ යි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් කිසිම ආයතනයක සදාකාලික, 
යාවජීව සභාපතිලා, ෙල්කම්ලා, භාණ්ඩාගාරිකලා ඉන්න බැහැ. 
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අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම රජයත් ඒවා ෙකෙරහි 
අනවශ  ෙලස ඇඟිලි ෙනොගැසිය යුතුයි. නමුත් මා ඔබතුමාෙග් එක 
කරණයක් පිළිගන්නවා.  අධීක්ෂණ වග කීමක් රජයට තිෙබනවා.  
මැදිහත්ෙවන්නට බැහැ.  අයුතු ෙලස මැදිහත් ෙවන්න බැහැ.  ෙම්  
රෙට් භූමිය තුළ  තිෙබන ඕනෑම ආයතනයක් ගැන  අධීක්ෂණය 
කිරීෙම් වග කීමක් රජයට තිෙබනවා.  ඒ අයිතිය පිළිගන්න ගමන් 
කිසිම කීඩාවකට  ෙහෝ ඔලිම්පික් කමිටුවට  මැදිහත්  ෙවන්නත්, 
අයුතු ෙලස මැදිහත් ෙවන්නත් ආණ්ඩුවට  බැහැයි කියන කාරණය 
අප පිළිගන්නවා.  අෙප් අන්තර් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව අකිය 
වුෙණොත් ජාත න්තර තරගවලට අපට සහභාගි  වන්නට බැරි 
ෙවනවා.   ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව  යම් ආකාරයක  පෙයෝගික  වැඩ 
පිළිෙවළකට යා යුතුයි.   නීතිමය පැත්ත  ෙවනුවට සුහදත්වෙයන් 
ෙම් පශ්න විසදා ෙගන,  ඒ අදාළ පුද්ගලයන් එක්ක සාකච්ඡා කර 
ෙම් කාරණා සමතයකට පත් කර ගැනීමයි රටට පෙයෝජනවත් 
වන්ෙන්. 

ඒක උසාවියට ගිහිල්ලා විසඳා ගන්න ගිෙයොත් එෙහම ෙම් 
පශ්න විස ෙඳන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක රටට ෙහොඳ 
නැහැ; ඔබතුමාට ෙහොඳත් නැහැ; සාමාන  ජනතාවට ෙහොඳත් 
නැහැ. තව විෙශේෂ කරුණක් කියන්න අවශ යි. රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් -Public Accounts Committee - 
සාමාජිකෙයක් විධියට මම දැක්කා, රජය හා සම්බන්ධ කීඩා 
සම්ෙම්ලනවල පරිපාලනෙය් තිෙබන අකමිකතා. ශී ලංකා 
බැඩ්මින්ටන් සම්ෙම්ලනය කැඳවා බැලුවාම ෙපනුණා, ෙමොන තරම් 
පාථමික මට්ටමින් ද ෙම් ෙද් ෙවන්ෙන් කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් 
රෙට් කීඩා පරිපාලනෙය් පධාන ධුර සඳහා ඉදිරිපත් වන සෑම 
ෙකෙනක්ම ජාතික කීඩා විද ා ආයතනෙය් යම් ආකාරයක කීඩා 
පරිපාලනය පිළිබඳ ෙකටි කාලීන සහතික පත පාඨමාලාවකට 
සහභාගි ෙවලා එය සමත් වීම අවශ යි කියා.  ෙමොකද, රෙට් කීඩා 
නීතිය දන්ෙන් නැතිව, ඒ කීඩාෙව් පරිපාලනය පිළිබඳ මූල ධර්ම 
දන්ෙන් නැතිව එක කීඩාවක් කළ පමණකින් ෙහෝ එක කීඩාවකට 
තමන් ආශා කළ පමණකින් ෙම් පරිපාලනය කරන්නට බැහැ. 
ඒවාෙය් ගිණුම්කරණය, ඒ පිළිබඳව ඇති වග කීම, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන වග කීම, සාමාජිකයන්ට තිෙබන වග 
කීම යන ෙම් කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් අවශ යි. ඒ නිසා 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කීඩා විද ා ආයතනය තුළ කීඩා 
පරිපාලනය පිළිබඳ සහතික පත මට්ටෙම් ෙකටි කාලීන 
පාඨමාලාවක් පටන් ගන්න, ෙම් සම්ෙම්ලනවල තනතුරු දරන 
සියලු ෙදනාට එය මූලික අවශ තාවක් වශෙයන් සලකන්න 
කියලා.  

ෙමය අභිෙයෝගාත්මක ක්ෙෂේතයක්. ඒ අභිෙයෝගාත්මක 
ක්ෙෂේතය තුළ සාර්ථක වීමට අමාත තුමාට ශුභ පතනවා. ඒ 
වාෙග්ම වඩා ඉවසීෙමන් හා කල්පනාෙවන් යුතුව කටයුතු කරන්න 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
[පූ.භා. 10.21] 
 
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 සභාපතිතුමනි, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙග් 

කථාෙව් අවසාන භාගය මම සභා ගැබට පිවිෙසමින් සිටියදී 
අසන්න ලැබුණා. එතුමාෙග් කථාෙව් අවසාන භාගෙයන්ම මම 
කථාව ආරම්භ කරන්නට ඕනෑ කියලා කල්පනා කළා.   

මට ෙව්ලාව ෙකොපමණ තිෙබනවාද ගරු සභාපතිතුමනි? 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
විනාඩි 14ක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් උපසභාපතිවරෙයක් හැටියට මම 

එතුමාත් සමඟ එකඟ ෙවනවා, ෙම් රෙට් කිසිම ආයතනයක් 
තිෙබන්න බැහැ, රජෙය් අධීක්ෂණයක් නැතිව කියලා. 
අධීක්ෂණයයි, අනවශ  ඇඟිලි ගැසීම් කියන්ෙන් ෙදකක්.  

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
මම ද උපසභාපති ධුරය දරන ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව අධීක්ෂණය 
සහ අත ෙපවීම කියන කාරණා ෙදක නිවැරදිව ෙත්රුම් ගත්ෙත් 
නැති නිසයි. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව කළ යුතුව තිබුෙණ්, ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභා ව ගත් තීන්දුව අනුව කියාත්මක 
වීමයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 2013 මාර්තු මාසෙය් 27 වන දා ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුව තීරණය කරනවා, ගරු කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කර  ගත්ත කීඩා ෙරගුලාසි සමහර ඒවා 
තවදුරටත් කීඩා සංගම්වල ස්වාධීනත්වයට බලපානවා නම් කළ 
යුතු වන්ෙන් ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුවට යන එක ෙනොෙවයි, 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමා හමු ෙවලා ඒ පිළිබඳව යම් තීන්දුවක් ගත 
යුතුයි කියලා.  ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් 2013 මාර්තු මාසෙය් 27 
වන දින සම්පූර්ණ minutes මම හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳකහා 
සභාගත* කරනවා. 

එහි පස් වන කාරණය යටෙත්  විධායක කමිටුෙව් ෙද්ව ෙහන්රි 
උප සභාපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුක්තව පැහැදිලිව  
කමිටුවක් පත් කරනවා, කීඩා ඇමතිතුමා හමු ෙවලා ෙම්ක 
සාකච්ඡා කර විසඳා ගනිමු කියා. මීට ෙපරත් ගරු සභාපතිතුමනි, 
එවැනි කාරණා අප සාකච්ඡා කළ අවස්ථා තිබුණා. ෙම් දවස්වල 
පුවත් පත්වල සාමාන ෙයන් කියැෙවන්ෙන් මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාව ඔලිම්පික් 
කමිටුෙව් සභාපති කරන්න හදනවා කියන කාරණයයි. ඒක 
වැරදියි. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කීඩා 
ඇමතිතුමා වුණාට පසුව මුලින්ම ගහන්න හැදුෙව් මට. ඒක ඇත්ත. 
එතුමා ආව ගමන් කිව්වා, ෙද්ශපාලනඥයන් කීඩා සංගම්වල ඉන්න 
ඕනෑ නැහැ කියා. දැඩි ෙලස කිව්වා; ෙම් ගරු සභා ෙව්දී කිව්වා. 
මෙග් ෙහොඳ කියන ගමන් කිව්වා, ''ෙහොඳට වැඩ කළත් කරන්න 
ෙදයක් නැහැ, එතුමා ෙද්ශපාලනය  නිසා යන්න ඕනෑ''ය කියා. 
ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ත් පළ වී තිෙබනවා. හැබැයි, මා මිත 
අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න මට රැඳී සිටින්න 
හැකියාව ලැබුණා.  එතුමාටත් ෙම් ෙද්ම කරන්න හැදුවා, ගරු 
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා, එතුමා කිකට් සංගමෙය් සභාපති 
ධුරයට තරග කරන ෙවලාෙව්. එතුමා උසාවි ගියා. සුපිම් උසාවිය 
කිව්වා, ''නැහැ එෙහම ෙද්ශපාලනඥයන්ට කීඩා සංගම්වලට එන්න 
බැහැ කියා නීතියක් දමන්න බැහැ.'' කියා.  ඒ නඩු තීන්දුව අරෙගන 
මහින්දානන්ද ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් නීතිඥ පණ්ඩුක 
මහත්මයා, DG ෙනෝනා, ෙදොස්තර මයියා ගුණෙසේකර ඇතුළු ඒ 
කමිටුව ඉදිරියට ගිහින් මමයි දයාන් ෙගෝමිස් මහත්මයායි කරුණු 
කාරණා කියලා යාන්තම් එක ෙරගුලාසියක් අයින් කර ගත්තා.   

ඇත්තටම මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කීඩා ඇමති 
වුණාට පස්ෙසේ කෙළේ ඩිලාන් ෙපෙර්රා  NOC පුටුවට ෙගනාව එක 
ෙනොෙවයි. ෙවොලිෙබෝල් පුටුෙවනුත් එළියට දමන්න පුළුවන් ද 
කියා බැලුව  එකයි. එතුමා ඒක කෙළේ ඩිලාන් ෙපෙර් රාත් සමඟ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන තරහකට ෙනොෙවයි.  කවුරු ෙහෝ දුන් උපෙදසක් අනුව 
එතුමා කල්පනා කළා, ෙද්ශපාලනඥයන් ට ඒ පුටුවලට එන්න 
ෙදන්න ඕනෑ නැහැ කියා. ඒක වැරදි උපෙදසක්.  

ඒක තමයි එතුමා කල්පනා කෙළේ. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමනි, මම නැවත පස්තුත කාරණයට එන්නම්. ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභාව තීන්දු කරනවා, ෙද්වා ෙහන්රි 
මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන් යුත් කමිටුවක් හදලා කීඩා 
ඇමතිතුමා හමු ෙවලා ෙපර සාකච්ඡාවලින් පශ්න විසඳා ගත් 
ආකාරයටම විසඳා ගනිමු, ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුව ඉස්සරහට 
යන්න එපාය කියලා. ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ කමිටුව කීඩා 
ඇමතිතුමාව හමු ෙවන්ෙන් නැහැ. කීඩා ඇමතිතුමා හමු ෙවන්න 
උත්සාහයක්වත් ගන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභාෙව් තීන්දුවට පටහැනිව -
පරස්පරව- ඍජුව ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුවට ලියනවා. 
ලියන්ෙන් ෙමොනවා ගැන ද? ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවට ඒ වාෙග්ම 
ෙම් විධායක සභාවට සම්බන්ධ සමහර කීඩා සංගම්වලට පශ්නය 
ෙවලා තිබුෙණ් කීඩා ඇමතිතුමා පනවපු ෙරගුලාසි ගැනයි; කීඩා 
පනත ගැන ෙනොෙවයි. කීඩා පනත 1973 ඉඳලා තිෙබන පනතක්. 

වී.ඒ. සුගතදාස කියන කීඩා ඇමතිතුමා කාලයක් ශී ලංකා 
පාපැදි සම්ෙම්ලනෙය් සභාපති ෙවලා හිටියා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
එතුමා කීඩා ඇමතිකම දරමින්ම යම් යම් කාල සීමාවල ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සභාපති ෙවලා සිටියා. ඒ කීඩා පනත 1973 
ඉඳලා තිෙබන පනතක්. කීඩා ෙරගුලාසි පිළිබඳව කථා කරලා 
ඔලිම්පික් කමිටුවට ලියන්ෙන් ෙමොනවා ගැන ද? විගණනය ගැන. 
කීඩා සංගමයක් පරිපාලනය කරපු ෙකෙනක් හැටියට ෙම් කාරණය 
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා දන්නවා; මම දන්නවා; අර්ජුන 
රණතුංග මැතිතුමාෙග් පියාත් ෙම් කාරණය දැන ෙගන හිටියා. 
ඕනෑම කීඩා සංගමයක් විගණනය කරන්න ඕනෑ. විගණනය 
කරනවා නම් ෙහොඳම විගණනය තමයි, රාජ  විගණනය. ජාතික 
ෙවොලිෙබෝල් සංගමය හැම දාම විගණනය කරන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  පුදුමයක මහත ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් 
යැයි කියා ගනිමින්, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභාෙව් 
තීන්දුවටත් පටහැනිව යමින්, ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුවට 
ඍජුව ලියන ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්මයා පමුඛ ඒ නඩය එම 
කමිටුවට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "විගණනය කිරීම වැරදියි" 
කියනවා. ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුව කීඩා ඇමතිතුමාව 
ජිනීවාවලට කැඳවලා කියනවා, "ආණ්ඩුෙවන් ෙදන සල්ලි ඔබතුමා 
විගණනය කරන්න, අෙනක් ඒවා විගණනය කරන්න එපා"යි 
කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රටට ෙකොෙහන් ෙහෝ සල්ලි එනවා 
නම් ඒවා ගැන විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා සමහර විට 
රාජ  විගණනයක් කරනවා. 

කීඩා සංගම්වලට සමහර ෙරගුලාසි පිළිබඳව තිබුණු පශ්නය 
ෙපන්වලා, "ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභාව කීඩා 
ඇමතිතුමාත් එක්ක මුලින් කථා කරමු. ෙකළින්ම ජීනීවා යන්න 
එපා"යි කියන ඒ ගත්ත තීන්දුවත් කඩ කරලා, ජිනීවාවලට ගිහිල්ලා 
අවසානෙය් කථා කරන්ෙන් ෙරගුලාසිවලට වඩා ෙමොනවා ගැනද? 
විගණනය ගැන.  

ගරු සභාපතිතුමනි, "සල්ලි ගැන ෙහොයන්න එපා, වියදම් කරපු 
ඒවා ගැන ෙහොයන්න එපා" කියලා කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් ඒෙක් 
ෙමොකක් ෙහෝ ෙහොරයක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ ෙහොරය අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමා කීඩා අමාත ාංශයට දැනුම් දීලා තිබුණා. ගරු 
අර්ජුන ර ණතුංග මන්තීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂ ෙය් මන්තීවරෙයකු 
ෙනොෙවයි. එතුමා කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් මුදල් පාලනය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
කරන්නය කියලා. මම නිවැරැදිද? 

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

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒ පරීක්ෂණය ආරම්භ වුණා. ඒ පරීක්ෂණය ආරම්භ වුණාට 

පසු සිදු වුණු ෙද්වල් අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා දන්න විධියට ෙම් 
ගරු සභාවට කියාවි. ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුෙව් නිලධාරි 
මහත්මෙයක් ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු අටයි. ෙහේමසිරි පනාන්දු 
මහත්තයා අවුරුදු දහසයක් ඉන්නවා. අවුරුදු අට, අවුරුදු දහසය 
වුණ කමයට වග කියන්නත් ඕනෑ, අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් මැති-
ඇමතිවරුම තමයි. ඒ කාරණය මම පිළිගන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
අවුරුදු දහසයක් ඉඳලා නිලවරණය ළඟ තියා ෙගන  ජීනීවාවලට 
ගිහිල්ලා කියනවා, කීඩා පනත සංෙශෝධනය කරන තුරු ෙම් 
ෙරගුලාසි - [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාද ඉල්ලන සංෙශෝධනයන්? 
"විගණකාධිපතිතුමාට විගණනය කළ ෙනොහැක, කීඩා අධ ක්ෂ 
ජනරාල් නිල බලෙයන් ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක 
සභාෙව් ඉඳ ගන්න එක නවත්වන්න" කියන කාරණා ඇතුළුව 
සංෙශෝධන ගණනාවක් කරන්න ඉල්ලනවා. ඒ සංෙශෝධන කරන 
තුරු අවුරුදු දහසයක් හිටපු ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්මයාම  ඉන්න 
ඕනෑ. ෙකොතැනද? පුටුෙව්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පශ්නය දැන් කාටත් ෙත්ෙරනවා. පශ්නය 
ෙත්රි ෙත්රීත් සමහර ජනමාධ  වුණත් ෙම් පශ්නය උලුප්පන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි කියන කාරණය මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
"විගණනය කරන්න ඕනෑ. වංචා කරන්න එපා. මුදල් ෙහොරකම් 
එපා. කීඩා සංගම්වල මුදල් පරිපාලනය නිවැරැදිව තිෙබන්න 
ඕනෑ"ය කියලා අද කෑ ගහන්ෙන්  ඔලිම්පික් කමිටුෙව් 
සභාපතිතුමා, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු තුන් හතර ෙදෙනකුෙග් නඩයක්; 
ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ෙනොෙවයි. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් 
විධායක සභාෙව් තීන්දුව ජාත න්තරයට ෙගන යන්න එපා, ෙද්වා 
ෙහන්රි මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන් යුක්ත කමිටුව කීඩා 
ඇමතිතුමා සමග මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑය කියලා, ඒ 
ගත්ත තීන්දුවට පටහැනිව ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්මයාෙග් නඩය 
ජිනීවාවලට ගිහිල්ලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? විගණනය එපා 
කියලා.   

සල්ලි ගැන ෙසොයන්න එපා; මුදල් වියදම් කරන කමය ගැන 
ෙසොයන්න එපා; Chinese restaurant එක ගැන ෙසොයන්න එපා; 
ticket agency එක ගැන ෙසොයන්න එපා; ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය 
ධජය, ගිනි සිළුව අරෙගන ගිය දුම්රියට ෙගවපු ගාස්තුව ෙසොයන්න 
එපා; ඒ දුම්රිය කාෙග්ද කියලා ෙසොයන්න එපා කියලා තමයි 
කියන්ෙන්. එතෙකොට මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, දිගින් දිගටම 
කීඩාවට ආදරය කරන ජන මාධ ෙව්දින් කීඩාවට ආදරය කළත්, 
ෙනොකළත්, ෙම් රෙට් විගණනයක්, විනිවිදභාවයක් පිළිබඳව ජන 
මා ධ ෙව්දීන්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා, සාමාන  පුරවැසියන් 
හැම දාම ඉල්ලපු විගණනය, එපාය කියලා ෙහේමසිරි පනාන්දු 
මහත්මයා ඇතුළු නඩයක් කියන ෙකොට, ඒක වැරැදියි කියලා 
කියන්න බැරි ඇයි කියලා.  

අපි කියන්ෙන් විගණනය කරන්න කියලායි. අපි දන්ෙන් 
නැහැ, විගණනය කළාම ඒෙක් තීන්දුව ෙමොකක්ද කියලා. එය හරි 
නම් හරියි, වැරැදි නම් වැරැදියි. නමුත් අද තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුව 'ඔෙහන් වෙරෝ' 
කියන්ෙන් නැතුව 'වෙහන් ඔෙරෝ' කියනවා, ෙම්වා ෙනොකෙළොත් 
ඔලිම්පික් තහනම් කරනවාය කියලා. එතෙකොට කීඩා ඇමතිතුමා 
ඉස්සරහ පැත්තට ෙනොෙවයි, he will bend backwards. එතුමා 
කැමැති නැහැ, එතුමාෙග් කාලය තුළ ඔලිම්පික් තහනම් කරනවාය 
කියලා අහගන්න. එතුමා, "හා, මම කරන්නම්" කියලා කියනවා. 
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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ඇයි? එෙහම නැත්නම් පතෙය් headlines පළ වන්ෙන්, 
"මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඔලිම්පික් 
තහනම් විය" කියලායි. "තහනම් කරනවා"යි කියලා ෙපන්නලා 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "විගණනය එපා"යි කියනවා. ෙම් රෙට් කීඩා 
අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමිය ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභාෙව් 
ඉඳෙගන ඒ කටයුතු පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කරන්න එපාය කියනවා. 
ඇයි, හංගන්ෙන්? වරදක් නැත්නම් ඇයි හංගන්ෙන්? අපි නම් 
කැමැතියි, ෙවොලිෙබෝල් සම්ෙම්ලනෙය් විධායක සභා රැස්වීම්වලට 
හැම දාම කීඩා අමාත ාංශෙයන් ෙකෙනක් එනවා නම්. අපට 
හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ඇයි, හංගන්ෙන්? ෙමන්න ෙම් කාරණය 
නිසා තමයි, අද ජන සමාජෙය් කාටත් වැරදිලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒක කියන්ෙන් නැතුව, "ජාතික ඔලිම්පික් 
කමිටුෙව් නිල වරණයක් පවත්වන්න ගියා, ඒ නිල වරණෙය්දී 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා කියලා ෙද්ශපාලනඥෙයක් සභාපතිකමට ඡන්දය 
ඉල්ලන්න ගියා, ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහින්දානන්ද ෙගෙනන්න ගියා, 
එම නිසා ෙහොරකම් නැතුව විගණනය ඔෙහොම යන්න ෙදන්න 
ඕනෑ"යි කියලා තමයි කියන්ෙන්. ඇත්ත කථාව ඒක ෙනොෙවයි. 
ඔලිම්පික් කමිටුෙවන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවොලිෙබෝල් පිටිෙයනුත් 
මාව අයින් කරන්නයි මහින්දානන්ද මෙග් මිතයා උත්සාහ කෙළේ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය හරියට ෙත්රුම් ගන්න. 
ජාත න්තරයට යන එක ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ගත් තීන්දුවක් 
ෙනොෙවයි. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභාව මාර්තු 
මාසෙය් 27වන දා ගත්ත තීන්දුව "ජාත න්තරයට යන්න එපා"යි 
කියන එකයි. 

උප කමිටුවක් පත් කරලා ඒ කමිටුව හරහා සාකච්ඡා කරමු 
කියලායි තීන්දුව ගත්ෙත්. ඊට ෙපරත් ෙම් ෙරගුලාසි ගැනම කථා 
කරන්න මාවයි, දයාන් ෙගොමසව්යි පත් කළා. එදා අපි ගිහින් කීඩා 
ඇමතිතුමාෙගන් යම් යම් සහන ලබා ගත්ත විධියටම සහන ලබා 
ගන්න ෙද්වා ෙහන්රි මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන් කමිටුවත් පත්  
කරමු කියලායි කිවෙව්. එෙහම ෙනොකෙළේ ඇයි? එෙහම ෙනොකෙළේ 
එෙහම කළා නම් දිගටම ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුෙව් මුදල් 
විගණනය කරන නිසායි. දැන් තාවකාලිකව විගණනය නවත්වා 
ගත්තා.  තාවකාලිකව ෙහොරකම් වහන්න පුළුවන් වුණා. ගරු 
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා දන්නවා, ඔබතුමාෙග් විමර්ශනයට 
ගියාමත් කීඩා අමාත ාංශෙය් filesවල තිබුණු ලිපි ෙමොනවාද 
කියලා. ලිපි තිබුණා ද, නැද්ද කියලා එතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
කියයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය වරදවා වටහා ගන්න එපා.  

පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් පක්ෂ, විපක්ෂ මන්තීවරුන් සියලු 
ෙදනාම නිතරම කථා කරනවා COPE වාර්තාව ගැන. ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් ෙගන යන COPE  
වාර්තාෙව් කරුණු කියාත්මක කරන්න කියලා අපි කියනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කථානායකවරයා විධියට මෑතකදී 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව ඓතිහාසික තීන්දු කිහිපයක්ම ගත්තා. මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. ජාත න්තර ඔලිම්පික් 
කමිටුව ෙම් රෙට් කීඩාව ඔලිම්පික්වලට තහනම් කරනවාය කියන 
ඒ වාක ය කියමින් අපිව බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා, ෙම් රෙට් 
ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් නාම පුවරුව ෙයොදා ෙගන ෙහොරකම් 
කරන සුළු නඩයකට ෙහොරකම් කරන්න ෙදන්න බැහැ. කීඩා 
ඇමතිතුමා මහත් අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබන ෙමවැනි 
ෙවලාවක, අෙප් COPE එක ඉදිරියට ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව 
කැඳවන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. COPE එෙක් පක්ෂ, විපක්ෂ 
මන්තීවරුන් සිටිනවා. ජාත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුව, ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විගණනය නවත්වන්න කියලා කිව්වාට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. එම නිසා Sri Lanka Cricket 
ආයතනය කැඳවූවා වාෙග් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව, ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරිෙය් විමර්ශනයකට ලක් කරලා, ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් දැන ගන්නට අවශ  කරන 
වාතාවරණය සලසා ෙදන්නය කියා මා ඔබතුමාෙගන් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව පිළිබඳව 

අද මතු ෙවලා තිෙබන මතෙභ්දය, ඇත්ත කථාව ෙම් සභා ගර්භයට 
ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[ .ப. 10.37] 
 
ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் சம்பந்தமான கு நிைல 
விவாதத்தில் சில க த் க்கைளச் ெசால்வதற்கு வாய்ப் த் 
தந்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். வட 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, அங்கு விைளயாட் த் 

ைறக்குக் ெகா த்தி க்கின்ற க்கியத் வம் அல்ல  
ஊக்குவிப்  மிக ம் குைறந்த அளவிேலதான் காணப்ப  
கின்ற . கடந்தகால த்தத்தினால் மிக ம் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்திேல 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்கான அல்ல  
விைளயாட்  ரர்கைள ஊக்குவித் த் ேதசிய மட்டத்திேல 
அவர்க ைடய திறைமகைள ெவளிக்ெகாணர்வதற்கான 

யற்சிகள் மிகக் குைறவாகேவ இ ப்பைத நாங்கள் 
அவதானிக்கின்ேறாம். குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களி ள்ள ெப ம்பாலான இைளஞர் வதிகள் உயர் 
கல்விையக் கற் ம்கூட அவர்க க்கு ேவைல வாய்ப் க்கள் 
கிைடக்காத அல்ல  அவர்கள் றக்கணிக்கப்ப கின்ற ஒ  
நிைல இ ந் ெகாண் க்கின்ற . இவ்வா  ேவைல 
வாய்ப்பில் றக்கணிக்கப்ப வ ேபால, விைளயாட் த் 

ைறயி ம் தாம் றக்கணிக்கப்ப வதாக அவர்கள் 
க கின்றார்கள். அந்த நிைலைய இனிவ ம் காலங்களில் 
நிச்சயமாக மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

கடந்த த்த காலத்திேல மேனாாீதியாக ம் எம  
இைளஞர் வதிகள் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். இப்ெபா  
கூட இரா வ ெக பி க க்கு மத்தியில் அங்கு 
கிைடக்கக்கூ ய வளங்கைளப் பயன்ப த்தித் தங்க ைடய 
ெசாந்த யற்சியினா ம் அங்கி க்கின்ற விைளயாட்  
ஆர்வலர்க ைடய யற்சியினா ம் அவர்கள் தங்க ைடய 
திறைமைய ெவளிக்காட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அங்ேக 

ள்ள விைளயாட்  ைமதானங்கள் மிக ம் ேமாசமான 
நிைலயில்தான் இ க்கின்றன. விைளயாட்  ரர்களின் 
தகுதிக்ேகற்ப ேபாதியளவான விைளயாட்  உபகரணங்கள் 
விைளயாட் க் கழகங்க க்குக் கிைடப்பதில்ைல. குறிப்பாக, 
ேகா ன்றிப் பாய்தல் என்ற விைளயாட் க்குத் ேதைவயான 
விாிப் க்கள், ேகால்கள் ேபான்ற உபகரணங்கள் வடக்கிேல 
எந்தெவா  மாவட்டத்தி ம் இல்லாத ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . ஆனால், பாடசாைல மட்டத்தி ம் 
விைளயாட் க் கழக மட்டத்தி ம் ேகா ன்றிப் பாய்த ல் 
திறைமயான ரர்கள் அங்கி க்கின்றனர். அவர்கள் 
ேபாட் களில் பங்குபற் வதற்குத் தயாராக இ ந் ம், 
அவர்க க்கு விைளயா வதற்குத் ேதைவயான உபகர 
ணங்கள் இல்ைல. இதனால், ேதசிய மட்டத்திேல மிளி ம் 
வாய்ப் க்கூட அவர்க க்கு ம க்கப்ப கின்ற .  

ேம ம், எதிர்வ ம் 2014ஆம் ஆண் க்குாிய ேதசிய 
ெமய்வல் நர் ேபாட் கள் கிளிெநாச்சியில் நடத்தப்பட 
வி ப்பதாக அறிவிக்கப்பட் க்கின்ற . ேதசிய அளவிேல 
மாகாணத்திற்கு ஒ  ைமதானம் என்ற ாீதியிேல அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற கிளிெநாச்சி விைளயாட்  ைமதானத்தின் 
அபிவி த்தி ேவைலகள் மிக ம் மந்தகதியிேல நடந்  
ெகாண் ப்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க க்குச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்த 
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நிைலைமயிேல அதற்கான நிதிெயா க்கீ  மிக ம் 
குைறக்கப்பட் ப்பதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். இதனால் 
ஒப்பந்தக்காரர்கள் அந்த ேவைலையச் ெசய்  ப்பதற்கு 
தயங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். இதனால், 2014ஆம் 
ஆண் க்குாிய ேதசிய ெமய்வல் நர் ேபாட் ைய கிளிெநாச்சி 
யில் நடத் வதற்கான வாய்ப் க்க ம் குைறந்  ெகாண் க் 
கின்றன. ைமதான ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல 
என்பைதக் காரணங்காட் , வட மாகாணத் க்குக் கிைடக்க 
வி க்கின்ற அந்த வாய்ப்பிைன இல்லாமற் ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைகயாகேவ நாங்கள் இைதக் க கின்ேறாம். 
ஆகேவ, ாித கதியில் அந்த விைளயாட்  ைமதானத்தின் 
அபிவி த்திப் பணிகைள நிைற ெசய் , - [இைடயீ ] நன்றி! 
ஆனால், நீங்கள் அவசரப்பட் , அத ைடய பணிகைள 
அைறகுைறயாகச் ெசய்வதன் லம், ஒ  சீரான ைமதானமாக 
அ  அைம மா என்ப தான் சந்ேதகம்! ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, நீங்கள் அந்த ைமதானத்ைதத் திறந் ைவத் , 
அதில் அந்த ெமய்வல் நர் ேபாட் ைய நடத்த ேவண் ம். 
அந்த விடயத்திேல தைடகைள ஏற்ப த்தக்கூடா  என நான் 
இந்த ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மாவட்டத் க்கு ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் என்ற 
ாீதியில் மன்னார் மாவட்டத்தில் அங்குள்ள  எமில்நகர் 
கிராமத்திேல சுமார் 17 ஏக்கர் காணி இனம் காணப்பட் , 
ைமதானத் க்காக ஒ க்கப்பட் ந்த . அதற்கான அைனத் 

ப் ர்வாங்க ேவைலப்பா க ம் நிைற  ெசய்யப்பட்ட 
ேபாதி ம், அந்த ைமதானத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
இன்ன ம் நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்படவில்ைல. அரசியல் 
காரணங்க க்காக, ெகளரவ அைமச்சர் ஒ வர் தன  ெசாந்தக் 
கிராமத்தில் அந்த விைளயாட்  ைமதானம் அைமக்கப்பட 
ேவண் ம் என்  க வதற்கைமய அத ைடய அபிவி த்தி 
ேவைலகள் கிடப்பிேல ேபாடப்பட் ள்ளன. ஏற்ெகனேவ, நான் 
இ  ெதாடர்பில் அைமச்சுக்குக் க தம் அ ப்பியி க் 
கின்ேறன்.  ெதாைலேபசி டாக அைமச்சரவர்க ட ம் 
கைதத்தி க்கின்ேறன். அேதேபால், அங்குள்ள விைளயாட்  
ஆர்வலர்கள் உட்பட விைளயாட்  அதிகாாிக ம் அந்த 
ைமதானத்தின் ேவைலத்திட்டங்கைள உடன யாக ஆரம்பிக்க 
ேவண் ெமன் ம் மன்னார் மாவட்டத் க்குக் கிைடக்கின்ற 
வாய்ப்பிைன வழங்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க்கின்றார்கள். 
இந்த ைமதானமான  அரசியல் காரணங்க க்காக ேவ  
இடத் க்கு மாற்றப்பட் , அங்கும் அதைனச் ெசய்ய யாத 
நிைலயில், இன்  அத ைடய ேவைலகள் தைடப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. எனேவ, மன்னார் மாவட்ட மக்களா ம் 
அரசாங்க அதிகாாிகளா ம் விைளயாட் த் ைற சார்ந்தவர் 
களா ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட, அங்கீகாிக்கப்பட்ட எமில் 
நகாி ள்ள அந்த விைளயாட்  ைமதானத்ைத அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்  
ெமன்  நான் இந்த ேநரத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அவ்வாேற, வ னியா மாவட்டத்தி ம் உைதபந்தாட்டத் 
க்ெகன ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் இல்ைல. வ னியா 

நகர சைபக்குட்பட்ட ைமதானத்ைதத்தான் அங்குள்ள உைத 
பந்தாட்ட ரர்கள் பயன்ப த் கின்றார்கள். அந்த ைமதானம் 
பல்ேவ  நிகழ் க க்காக ம் - ேபாட் கள், விழாக்கள், 
ஏைனய நடவ க்ைகக க்காக - பயன்ப த்தப்ப கிற . 
இதனால், உைதபந்தாட்ட ரர்கள் ஒ ங்காகப் பயிற்சிகைளப் 
ெபறேவா அல்ல  ேபாட் கைள நடத்தேவா யாத ஒ  
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, மன்னாாில் 
அைமப்ப ேபான்  வ னியாவி ம் விைளயாட்  ைமதான 
ெமான்ைற அைமக்கேவண் ம். அேதேநரத்தில் உைத 

பந்தாட்ட ரர்க க்குாிய வசதி வாய்ப் க்கைள ம் வழங்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அங்குள்ள 
உைதபந்தாட்ட ரர்கள் சீரான பயிற்சி இல்லாமல் இ க் 
கின்றனர். எனேவ, வன்னி மாவட்ட உைதபந்தாட்ட 

ரர்க க்கு பயிற்சி காம்கள் அைமக்கப்பட ேவண் ம். 
அதன் லம் ேதசிய மட்டத் க்கு அவ் ரர்கைள அ ப்ப 

ம். வன்னிப் பிராந்தியத்தில் குறிப்பாக, மன்னார், 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களிேல உைதபந்தாட்டம் மிக ம் 

பிரசித்திெபற்ற விைளயாட்டாக இ க்கின்ற . அங்கு பல 
திறைமயான ரர்கள் இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் அவ் 
விைளயாட் ல் ேதசிய ாீதியில் பங்குபற் வதற்கு உாிய 
பயிற்சிகைள வழங்கேவண் ெமன நான் இந்த ேநரத்திேல 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ல், விைளயாட்  
அதிகாாிக க்கான ெவற்றிடங்கள் அைனத்  மாவட்டங் 
களி ம் காணப்ப கின்றன. எனேவ, இவ்ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்கு ஏற்ற ஒ ங்குகள் ெசய்யப்படேவண் ம். 
தற்ேபா , வட மாகாண சைப இயங்குகின்ற சூழ்நிைலயில், 
அங்குள்ள ஆ நர் அதிகாரங்கைளத் தன்னிச்ைசயாகப் 
பயன்ப த் வதன் லம் வட மாகாண சைபக்கும் அவ க்கும் 
இைடயில் ரண்பா கள் காணப்ப வதால், விைளயாட் த் 

ைற ம் பாதிப்பைடயக்கூ ய நிைலைம ஏற்பட் க் 
கின்ற . ஏைனய விடயங்களில் - கல்வி, சுகாதாரத் 

ைறகளில் இ க்கின்ற ரண்பா கைளப்ேபால் - 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் 

த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, வட மாகாண 

ஆ ந டன் எங்க க்கு எந்தவித பிரச்சிைன ம் இல்ைல.  
 

ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, வட மாகாண சைபக்கும் 

ஆ ந க்கும் இைடயில் இ க்கின்ற ரண்பா  காரணமாக 
விைளயாட் த் ைற பாதிப்பைடயக்கூ ய நிைலைம இ க் 
கின்ற . எனேவ, இதில் ஆ ந ைடய தைலயீட்ைடத் 
தவிர்த் , வட மாகாண சைபயி ைடய விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சு சுதந்திரமாக ம் சுயாதீனமாக ம் ெசயற்படக்கூ ய 
வாய்ப்ைப நீங்கள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். அத  
டாக - 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
இப்ெபா  நாங்கள் உங்க ைடய தலைமச்ச 

ேரா தான் ேபசுகின்ேறாம்; ஆ ந டன் அல்ல. நீங்கள் 
பயப்படாதீர்கள்! இப்ெபா  எங்க க்குச் ேசைவ ெசய்ய 
இய ம்.  
 

ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
Okay. சந்ேதாஷம்!  

அங்குள்ள அந்த விைளயாட் த் ைற அைமச்சும் மத்திய 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சும் ஒத் ைழத் ச் ெசயற்ப  
வதன் லம் இந்த விைளயாட்  ரர்கைள ஊக்குவிக்க 

ம். ஆகேவ, நீங்கள் இங்கு கூறிய ேபால் அதற்கான 
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[ගරු එස්. විෙනෝ මහතා] 
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நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் நான் இந்த 
ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எங்க ைடய இைள 
ஞர்கள் கடந்த கால த்தத்தினால் மனாீதியாகப் பாதிக்கப் 
பட்டேபாதி ம் நிச்சயமாக அவர்க க்கு விைளயாட் ல் 
ஆர்வம் இ க்கின்ற . ஆனால், விைளயாட் த் ைறேயா  
சார்ந்த ஆற் ப்ப த்தல்கள் ஊடாக அவர்க க்கு மனாீதியில் 
ெதம்  - உற்சாகம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். அதற்குாிய 
ஒ ங்குகைள விைளயாட் த் ைற அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள  
ேவண் ம். அேதேநரம் அங்கு இைலமைற காயாக இ க்கின்ற 
விைளயாட்  ரர்கைள ஊக்குவிக்கின்ற ஒ ங்குகள் 
அைமச்சி டாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்  நான்   
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல அங்கு 
பாடசாைல மட்டத்தி ம் கழகங்கள் மட்டத்தி ம் பல ர 

ராங்கைனகள் ெமய்வல் னர் ேபாட் களில் பங்குபற்  
கின்றனர். ஆகேவ, அவர்க ம் ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம். 
ஆனால், அங்கு பாடசாைலகளில் விைளயாட்  உபகரணங்கள் 
இல்ைல. அதனால் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய 
எங்களிடம் அவர்கள் விைளயாட்  உபகரணங்கைளக் 
ேகட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ேபாதிய வசதிகள் மற் ம் 
விைளயாட்  உபகரணங்கள் இல்லாைமயினால் தாங்கள் 
ேதசிய மற் ம் மாகாண மட்டப் ேபாட் களில் மட் மன்றி 
ஏைனய ேபாட் களி ம்கூட கலந் ெகாள்ள யாத 
நிைலைம இ ப்பதாகக் கூ கின்றார்கள். ஆகேவ, அங்கு 
பாடசாைல மாணவர்க க்கு மத்தியில் விைளயாட் த் 

ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக பாடசாைலகள் மட்டத்திேல 
ேதைவயான விைளயாட்  உபகரணங்கைள வழங்க 
ேவண் ம்.  

நான் ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபான்  விைளயாட்  
ைமதானங்கள் மிக க்கியமானைவ. ஆனால், அங்கு எல்லா 
மாவட்டங்களி ம் ேபா மான விைளயாட்  ைமதானங்கள் 
இல்லாத ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதனால் 
விைளயாட் க் கழகங்கள் சீரான ைறயில் பயிற்சிகைளப் 
ெபற யா ள்ள . ஆகேவ, அங்கு ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி 

ம் ேபா மான அளவில் விைளயாட்  ைமதானங்கைள 
அைமக்க ேவண் ம். கிழக்கு மாகாணத்தி ம்கூட அதாவ  
மட்டக்களப் , அம்பாைற மாவட்டங்களி ம் இப்ப யான 
நிைலைம இ க்கின்ற . ஆகேவ, அங்கும் விைளயாட்  

ரர்கைள ஊக்குவிப்பதற்குாிய ஒ ங்குகைளக் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேகட் , 
என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.    

 
[පූ.භා. 10.50] 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් කීඩාව ෙවනුෙවන් වචන 

කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන්ම සතුටු 
වනවා. අෙප් රටට විශාල කීර්තියක් ෙගන ෙදන, කිකට් කීඩාෙව් 
විශිෂ්ට ගණෙය් කීඩකයකු ෙලස සලකන කුමාර සංගක්කාර 
කීඩකයාට  ජාත න්තර කිකට් කවුන්සලය මඟින්, එක් දින 
විශිෂ්ටතම කීඩකයා බවට සම්මානය ඊෙය් දවෙසේදී ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම මෙහේල ජයවර්ධන කීඩකයාට ෙහොඳ ගුණාංගවලින් ෙහබි 
 කීඩකයා බවට සම්මාන හිමි කර ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ 
ෙදෙදනාට මා මුලින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප හැම ෙදනාෙග්ම 
සුබ පැතුම් එකතු කරන්න කැමැතියි. ඒක  අපි රටක් හැටියට  ලැබූ 
විශාල ජයගහණයක්. ඒ කීඩකයන් ෙදෙපොළට වාෙග්ම, තවදුරටත් 
ෙලෝකෙය් විශිෂ්ටතම කිකට් කණ්ඩායම ශී ලංකා කිකට් 

කණ්ඩායම බවට පත් කරමින්, ඊෙය් දින 20-20  තරගය 
ජයගහණය කළ  අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට අෙප් ෙගෞරවය පුද 
කරමින් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් කථා කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නීෙරෝගී සිරුරක් තුළ තමයි නී ෙරෝගී 
මනසක් තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිෙබන  හැෙමෝම ඈත ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම 
කීඩාවට ෙගොඩක් සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළා. ඒ නිසා 
පුද්ගලයකුට සමබර ෙපෞරුෂත්වයක් බිහි කිරීමට කීඩාව 
පැහැදිලිවම ඉවහල් වනවා කියන එක අපි කවුරුත් අවෙබෝධ 
කරෙගනයි කටයුතු කරන්ෙන්.    

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රට ලබා ගත්ත නිදහසත් එක්ක, 
කීඩාව රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පෙයෝජනයට ගන්න 
ඕනෑ ආකාරයට ෙම් රෙට් ඒ අවශ  වටපිටාව නිර්මාණය කරන්න 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි, අෙප් ගරු කීඩා 
අමාත තුමා කටයුතු කර ෙගන යන බව විෙශේෂෙයන්ම අපි 
දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඉතිහාසය ගත්තාම කීඩාෙව් යම් යම්  
වැටුණු ස්ථාන, නැඟිටපු ස්ථාන අපට දකින්න ලැබුණා. හැබැයි, 
අපි නැඟිටින අවස්ථාවලදී ඒ තත්ත්වයන් දිගටම පවත්වාෙගන 
යන්නට අපට අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 1948 දී ඩන්කන් වයිට් 
කීඩකයා අෙප් රටට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ෙගන ෙදන්නට කටයුතු 
කළාට පසුව නැවත ඔලිම්පික් සිහිනය සැබෑ කර ගන්නට 2000 
අවුරුද්ද වන තුරු අපට බලාෙගන ඉන්නට සිදු වුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපට ෙහොඳ අඩිතාලමක්, පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක්, 
දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් අෙප් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ  නිසා තමයි ඒ 
තත්ත්වය අපට උදා වුෙණ් කියන එක මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ ඒ 
ආණ්ඩුවල සිටි කීඩා අමාත වරුන් ඒ හා සම්බන්ධ ෙවලා  සිටි 
කීඩා ක්ෙෂේතෙය් නිලධාරින් කැප කිරීම් කෙළේ නැහැ කියන එක 
ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. නමුත් අපි ගන්නට ඕනෑ තීන්දු, තීරණ  ඒ 
ඒ අවස්ථාවල හරියාකාරෙයන් ෙනොගත් නිසා තමයි අපට ඒ 
තත්ත්වය උදා ෙවලා තිබුෙණ්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මුළු රට පුරාම ෙම් යටිතල පහසුකම් ෙබදී 
යන ආකාරයට පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් අද සකස් කර තිෙබන 
බව විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරන්නට ඕනෑ.  අපට මතකයි,  
සාමාන ෙයන් කීඩා ඇමතිතුමාෙග් දිස්තික්කයට, කීඩා ඇමතිතුමා 
නිෙයෝජනය කළ ආසනයට එෙහමත් නැත්නම් ආණ් ඩුෙව් සිටි 
බලසම්පන්නම අමාත වරෙයකුෙග්, නැත්නම් නිෙයෝජිතෙයකුෙග් 
ආසනයට තමයි කීඩාවට වැඩි යටිතල පහසුකම් පමාණයක් 
ලැබුෙණ්. නමුත් වර්තමාන කීඩා අමාත  ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා හැම පළාතකටම, හැම දිස් තික්කයකටම 
කීඩා සංකීර්ණයක් බැගින් ලබා ෙදන්න ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් 
හැදුවා;  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් ගාමීය 
කීඩකයන් ජාතික තලයට ෙගන ඒම සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකට කීඩා පිටියක් බැගින් ලබා දීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
හැදුවා. ෙම්ක එක පාරම  කරන්න බැරි බව අප කාටත් පැහැදිලියි.   

මට ෙපර කථා කළ අෙප් ගරු එස්. විෙනෝ මන්තීතුමා උතුරු 
සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල කීඩාව පිළිබඳව කථා කළා.  හැබැයි, ඒ 
උතුරු සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල පසු ගිය අවුරුදු 30ක කාලය 
තුළ පැවැති එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිසා  කීඩාව තියා ෙවනත්  කිසිම 
ෙදයක් කරන්න ළමෙයකුටවත්, තරුණෙයකුටවත් එළියටවත් 
එන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ 
තසත්වාදය නිමාවට පත් කළායින් පසුව ඒ තරුණයන් 
පුනරුත්ථාපනය කර කීඩාවට සම්බන්ධ කර ගන්න විෙශේෂෙයන්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව කීඩා අමාත තුමා ෙම් 
වනෙකොට කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත ාංශයත් ඒ තරුණයන් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා පසු ගිය කාල ෙය් අපිත් 
එක්ක  ඒ  පෙද්ශවලට  ගිහිල්ලා ෙයෞවන සමාජ පිහිටුවමින් 
කීඩාවට තරුණ තරුණියන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට විශාල වෑයමක් 
දැරුවා. ෙම් අවස්ථාෙව් කීඩා අමාත තුමාත්  ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා.  උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල කීඩකයින් රාශියක්  
ජාතික කීඩා සංචිතවලට ඇතුළත් කර ගන්න ෙම් වනෙකොට 
කටයුතු කර තිෙබනවා කියන එක අපි ෙගෞරවෙයන් මතක් 
කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, උතුරු පළාතට හිමි වන කීඩා සංකීර්ණය 
ෙම් ව  නෙකොට කිලිෙනොච්චිෙය් ආරම්භ කර තිෙබනවා.  උතුරු මැද 
පළාෙත් අනුරාධපුරෙය්, ඌව පළාෙත් බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස ්
කීඩාංගනෙය්, මධ ම පළාෙත් දිගන කීඩාංගනෙය්, ඒ වාෙග්ම, 
දිස්තික් මට්ටමින් නාවලපිටිය ජයතිලක කීඩාංගනෙය්, මාතර කීඩා 
සංකීර්ණෙය්, කළුතර බණ්ඩාරගම කීඩා සංකීර්ණෙය්, මඩකළපුව 
කීඩා සංකීර්ණෙය්, පුත්තලම කීඩා සංකීර්ණෙය්, අම්පාර කීඩා 
සංකීර්ණෙය්, ෙපොෙළොන්නරුව කීඩා සංකීර්ණෙය් වැඩ ෙම් ෙවන 
ෙකොට ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මම අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා,  කුරුණෑගල කීඩා සංකීර්ණය ගැනත් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා.  පශ්න  -ඉඩෙම් පශ්න- කිහිපයක් තිබුණත් 
අපි දැන් ඒ පශ්න  නිරාකරණය කරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කුරුණෑගල කීඩා සංකීර්ණෙය් වැඩ කටයුතුත් ලබන අවුරුද්ෙද් -
2014දී- ආරම්භ කරන්න අවශ  සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා 
ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් වැඩ පටන් ගන්නවා.  

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. අෙප් එකම 

බලාෙපොෙරොත්තුව කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් කීඩා සංකීර්ණය ඉදි 
කරන එකයි. ෙවොලිෙබෝල්  කීඩකයකු හැටියට, මලල කීඩාෙවන් 
ජාතික මට්ටමට ගිය කීඩකයකු හැටියට, ෙම් රට නිෙයෝජනය 
කරපු -ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කරපු- කීඩකයකු හැටියට මා අද 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,  අෙප් පෙද්ශවල කීඩා යටිතල 
පහසුකම් දියුණු කරන්න ඒ සහෙයෝගය ලබා දීම ගැන. දිවා රාතී  
කීඩා කරන්න පුළුවන් ඉතා  අලංකාර ෙවොලිෙබෝල් කීඩා පිටියක් 
දඹෙදණිෙය් ඉදි කරන්න අවශ  පහසුකම් ලබා දුන්නා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගාමීය කීඩා පිටි ඉදි කරන්නත් ඔබතුමා ලබා දුන්නු 
සහෙයෝගයට, ශක්තියට ෙම් ෙවලාෙව් ෙගෞරවය පුද කරනවා.  

ඔබතුමා කීඩාෙව් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම ෙවනුෙවන් 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් හැදුවා වාෙග්ම, තවත් ඉතාම වැදගත් 
කාර්ය භාරයකට අත ගැහුවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කටයුත්ත 
මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලා ෙවන්න තිබුණු ෙදයක්. 
දරුෙවක් කීඩාවට ෙයොමු ෙවන්ෙන් පාසල් අවදිෙය්දීයි. පාසල් කීඩා 
පිටිය තුළින් තමයි කීඩා ක්ෙෂේතයට දරුවකු අවතීර්ණ ෙවන්ෙන්. 
හැබැයි, පාසල තුළ කීඩාව විධිමත්ව ෙකරුෙණ් නැත්නම්, ඊ ළඟට 
කීඩා අමාත ාංශය භාර ගන්න කීඩකයන් නැති ෙවනවා. 
සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාව එදා නිවාසාන්තර කීඩා පිටිෙය් 
දක්වපු දක්ෂතාවන් දැකලා තමයි ඇය ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා 
විධිමත් පුහුණුවක් ලබා දීලා ඔලිම්පික් රිදී පදක්කමක් දක්වා ෙගන 
යන්න අපට හැකියාව ලැබුෙණ්. ඒ නිසා අධ ාපන අමාත ාංශයත් 
එක්ක කීඩා අමාත ාංශය ඒකාබද්ධතාවක් ඇති කරෙගන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි, අමාත  මණ්ඩලෙයන් අවශ  
නිර්ෙද්ශ ලබා ෙගන, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සහෙයෝගය ලබා ෙගන 

අද ඒ සම්බන්ධෙයන් වැදගත් තීන්දු තීරණ රාශියක් අරෙගන 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒක කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමා කරපු ඉතාම වැදගත් කාර්යභාරයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපට කීඩා පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා කීඩා පතිපත්තියක් හදන්න ගරු කීඩා අමාත තුමා මෑත 
කාලෙය්දී කටයුතු කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 1973 අංක 25 දරන 
කීඩා පනත සංෙශෝධනය කෙළේ 2013 වර්ෂෙය්දී. ඒ කීඩා පනෙත් 
සංෙශෝධනයත් එක්ක ෙම් කීඩා සංගම්වල තිබුණු ගැටලු රාශියක් 
නිරාකරණය කරන්න කටයුතු කළා. ඒවා විධිමත් කිරීම, ඒවා 
නිවැරැදි කිරීමට කටයුතු කිරීම නිසා තමයි අද කීඩා ඇමතිතුමාට 
යම් යම් ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කීඩා ඇමතිතුමාට යම් 
යම් ෙචෝදනා එල්ල වන්ෙන් ෙම් කටයුතු විධිමත් කරන්න ගිය 
නිසායි. නමුත් ඔබතුමා ෙම් කටයුතු විධිමත් කරන්න. ඒක රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් කරන වැදගත්ම කාර්ය භාරයක්. ෙම් රෙට් 
කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ගන්නා හැම තීන්දුවකදීම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට අප සියලු ෙදනාම ඔබතුමා සමඟ 
ඉන්නවාය කියන කාරණය මතක් කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

[පූ.භා. 10.59] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2014 අය වැය විවාදෙය්දී කීඩා 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් දක්වන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මට 
වැඩිපුර කාල ෙව්ලාවක් ලබා දීම ගැන විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, 2001 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා වසර 12ක 
කාලයක් කීඩා ක්ෙෂේතයට අදාළව, කීඩා ආරක්ෂාව, සංවර්ධනය 
සහ එයට බලපා ඇති දූෂණ, අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් මම 
නිතරම ෙම් ගරු සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එෙහත් එදා සිට 
ෙම් දක්වා ඇමතිකම් දැරූ කීඩා අමාත වරු සහ රාජ  පාලකයන් 
අප ඉදිරිපත් කළ සංවර්ධන ෙයෝජනා පිළිබඳ කිසිදු අවධානයක් 
ෙයොමු ෙනොකිරීම ඉතා  කනගාටුවට කාරණයක්.   

පසු ගිය දිනක අෙප් ගරු ඇමතිතුමා කීඩා පනතට අවශ  
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී, මාත් ෙම් රෙට් කීඩාව ගැන 
පුළුල් අවෙබෝධයක් ඇති පවීණයන් රාශියක් සමඟ සාකච්ඡා 
ෙකොට කීඩාෙව් ආරක්ෂාවට සහ සංවර්ධනයට තුඩු ෙදන 
සංෙශෝධන රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ඒ ෙකටුම්පතට  මාෙග් 
සංෙශෝධන කිසිවක් ඇතුළත් කර ෙනොමැති බව දකින්නට  ලැබුණු 
බැවින්, ඒ සංෙශෝධන සියල්ලම මා සභාගත කළා.  කීඩා 
ඇමතිතුමා ෙහෝ කීඩා උපෙද්ශකයන් ඒ කිසිවක් පනතට ඇතුළු 
ෙනොකිරීම නිසා අද අෙප් කීඩා ඇමතිවරයාට පශ්න රාශියකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැනට වසර  12ට ෙපර සිටම ෙම් කීඩා 
මාෆියාව ගැන මා කථා කර තිෙබනවා. ෙම් කීඩා මාෆියාෙව් 
කාරණා තුනක් තිෙබනවා. පළමුෙවනි එක තමයි ඔලිම්පික් කමිටු 
මාෆියාව. ඊළඟ එක තමයි කිකට් මාෆියාව. තුන්වැනි එක තමයි 
පාපන්දු මාෆියාව. තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ඒක තමයි,  කීඩා 
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
දූෂණ සහ අකමිකතා. ෙම් සියලුම කාරණා පසු ගිය කාලය 
තිස්ෙසේම මම ඒ අදාළ ඇමතිවරුන්ට කියලා ඒ ෙතොරතුරු 
සියල්ලම ෙම් ගරු සභාෙව් සභාගත කර තිෙබනවා. නමුත් 
අවාසනාවකට වාෙග් පසු ගිය කාලෙය් හිටපු කිසිම ඇමතිවරෙයක් 
ඒ ගැන කියා ෙනොකිරීම නිසා අද මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමාට පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  
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[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා] 
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පසු ගිය කාලය පුරාම සිදු වුෙණ් ෙම් රෙට් ඇති දූෂිත කීඩා 
මාෆියාව විසින් ෙමහි සිටි ඇමතිවරු ආරක්ෂා කිරීමයි, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  ෙම් රෙට් හිටපු හුඟක් ඇමතිවරු ෙම් මාෆියාවට 
යට ෙවලා, වරපසාද ෙවනුෙවන් ෙම් කීඩාව විනාශ ෙවන 
තත්ත්වයකට පත් කර තිෙබනවා.  ෙම් කීඩා ඇමතිතුමා යම් වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්න හැදුවා. මට මතකයි, එතුමා අප සමඟත් 
සාකච්ඡා කරලා ඒ වැඩ ෙකොටස කරන්න හදපු බව. නමුත් 
එතුමාටත් අද ඒ වැඩ ෙකොටස කරන්න බැරි ෙවන තත්ත්වයට පත් 
කර තිෙබන්ෙන් ෙම් මාෆියාව විසින්.  

ෙම් කීඩා වට ෙවලා තිෙබන  හානිය ගැන අප ෙකොයි තරම් 
ෙද්වල් කිව්වත්,  ෙකොයි තරම් කථා කළත්,  සාධක සමඟ ෙකොයි 
තරම්  ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කළත්,  ඒ කරුණු ගැන කවදාවත් 
තීරණයක් අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී 
මම ගරු ඇමතිතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කළා ෙම් ෙහොරකම්, දූෂණ 
නවත්වන්න කියලා.  අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග්, ෙම් අකටයුතුකම් ගැන පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේම 
උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී මම  කරුණු ඉදිරිපත් කළා, ෙම් 
කරුණු ගැන අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ඒවා ගැන ෙහොයා බලලා, 
පරීක්ෂණ කරලා වග කිව යුතු පුද්ගලයන්ට  විරුද්ධව කටයුතු 
කරන්න කියලා. ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි,  තමුන්නාන්ෙසේට අද ෙම් 
පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ වැඩක් 
කරන්න උත්සාහ දරපු නිසායි.  

මට ඉස්සර ෙවලා කථා කරපු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
තමුන්නාන්ෙසේත් ටිකක් තරුණ ඇමතිවරෙයක්. තමුන්නාන්ෙසේටත් 
වැඩක් කරන්න ඕනෑකමක් තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් 
තමුන්නාන්ෙසේත් ගිෙය් හතරවැනි, පස්වැනි gear එෙක්. ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් වැඩ කරන ෙකොට එෙක්, ෙදෙක් gear වල යන්න ඕනෑ. 
ඊට වැඩි ඒවාෙය් ගියාම ෙකළින්ම neutral gear එකට දාලා පස්සට 
අදිනවා.  අදත් තමුන්නාන්ෙසේට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක. අපි 
පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේම ඒක දැක්කා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කිකට් ආයතනෙය් සභාපති ෙවලා ඉන්න 
ෙකොට ෙහොරකම් නවත්වන්න ගිහිල්ලා, කීඩා ඇමතිවරුන්ෙග් 
උත්සවවලට සල්ලි ෙදන එක නවත්වන්න ගිහිල්ලා, අවුරුද්දක් 
ඇතුළත එතැනින් එළියට යන්න මටත් සිද්ධ වුණා. මා ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. හරි ෙද් කරන්න එතැනට ගිහිල්ලා ඒක කර 
ගන්න බැරි ෙවලා එළියට යන්න සිද්ධ වීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. එක එක ඇමතිවරුන් ගහන පෙද්ට නටන්න මම එතැන 
සිටිෙය් නැති නිසා මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම ගරු අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ඇතුළු අපි කථා කළා අද 
රෙට් කීඩාවට ෙවලා තිෙබන ෙලොකුම වින්නැහිය ගැන. ඒ තමයි, 
ෙම් ඔලිම්පික් කමිටුව. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවට “NOC” 
කියනවා. ජත න්තර ඔලිම්පික් කමිටුවට “IOC” කියනවා. ෙම් 
සියලු ආයතන ස්ෙව්ච්ඡා ආයතන; non-profitable ආයතන. ෙම් 
ආයතන පවත්වාෙගන යන්ෙන් කිසිම වාසිසහගත ෙදයක් නැතිව. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සියලු ආයතන රෙට් නීතිය යටෙත් 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙමතැන තමයි අප වරද්දා 
ගන්නා තැන. අෙප් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා; කීඩා නීතියක් 
තිෙබනවා. ෙම් කීඩා නීතියට යටත්ව තමයි ඒ ආයතන කියා කළ 
යුත්ෙත්. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් ෙම් මාෆියා තුනම පසු ගිය 
කාලෙය් කියාත්මක වුෙණ්, ෙම් රෙට් කීඩා නීතියට යටත්ව ෙනොව 
ඒ අයට අවශ  විධියටයි. එෙසේ කටයුතු කිරීම තමයි පසු ගිය කාලය 
තිස්ෙසේම සිද්ධ වුෙණ්. අද අපි දකිනවා ඔලිම්පික් කමිටු මාෆියාව 
නිසා ගරු ඇමතිතුමා ෙලොකු අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිෙබන බව. 
මම ආපු දවෙසේ ඉඳලාම ඒ ගැන කරුණු ෙපන්වා දුන්නා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සභාපති ෙහේමසිරි 
පනාන්දු මහතා ඇතුළු  එතුමාෙග් හිතවත්තු ටික ෙදෙනක් 

ඉන්නවා. ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්මයා ඔලිම්පික් කමිටුෙව් 
සභාපති. ෙල්කම් තවත් ෙකෙනක්. එකම පිරිස හැම දාම ඉන්නවා. 
ඒ අයෙග් තානාන්තර කවදාවත් නැති වන්ෙන් නැහැ.  අෙප් 
ඔලිම්පික් කමිටුවට පිට රටින් ලැෙබනවා, විශාල මුදලක්. අද වන 
ෙතක් ඒ  ගිණුම් ෙපන්නන්න ඒ කමිටුව කැමැති නැහැ. අන්න 
ඒකයි ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඉල්ලා 
සිටියා,  ඒ ගිණුම් ෙපන්නන්න කියලා. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමා සමඟ මම එකඟ ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ඔලිම්පික් 
කමිටුව COPE එකට කැඳවා ෙදන්න කියලා. මම හිතනවා, එය 
ඔබතුමා ෙම් රටට කරන විශාලම ෙසේවයක් කියලා. මම අනුමත 
කරනවා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කියපු ෙද්. ඒ කැඳවීම 
හරහා අපට පුළුවන් ෙම් ආයතනෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන වැරැදි 
ගැන, ෙහොරකම් ගැන දීර්ඝව කථා කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්මයා ඔලිම්පික් 
පඥප්තියට විරුද්ධව, එය උල්ලංඝනය කරමින් 1996 ඉඳලා අද 
වන කල්ම -අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ-  සභාපති ෙලස ඉන්නවා. 
ඔලිම්පික් පඥප්තිෙය් තිෙබන විධියට අවුරුදු 4 ගණෙන් ෙදපාරයි 
තනතු ෙර් ඉන්න පුළුවන්, ගරු සභාපතිතුමනි. ජාත න්තර 
ඔලිම්පික් කමිටුව - International Olympic Committee - ඇයි 
අහන්ෙන් නැත්ෙත් එතුමා ෙකොෙහොමද අවුරුදු 8ක් සිටිෙය් කියලා? 
මම දන්නවා, සමහර ඇමතිවරුන් හරහා අෙප් කීඩා නීතියත් එහාට 
ෙමහාට කර ෙගන තිබුණාය කියලා. ඒක තමයි මා කථාව පටන් 
ගන්නෙකොටම කිව්ෙව්. අද කවුද ෙම්  පශන්වලට මුහුණ ෙදන්ෙන්? 
අහිංසක කීඩකයන් තමයි මුහුණ ෙදන්ෙන්. එම කමිටුව අවුරුදු 
17ක් තිස්ෙසේ විගණනයක් කර ගන්ෙන් නැතිව ඉන්න ෙකොට, අෙප් 
ඉල්ලීම මත ගරු ඇමතිතුමාට ඕනෑකමක් තිබුණා, ඒ වැෙඩ් 
කරන්න. අප විපක්ෂෙය් සිටියත්, ආණ්ඩුෙව් සිටියත් ෙහොඳ ෙද්වල් 
දකින ෙකොට ෙහොඳ කියනවා; වැරැදි ෙද්වලට වැරැදි කියනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙප් ඉල්ලීම මත ඔබතුමා ඒ වැෙඩ් කරන්න ගියා. 
දැන් ඒ නිසා ඔබතුමා පශ්න ෙගොඩකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි,  අමතක කරන්න එපා අෙප් ගරු 
මන්තීවරුන් කිව්වා වාෙග්ම, හරි ෙද් කරන ෙකොට අපිත් ඔබතුමා 
සමඟ සිටින බව. ඒ වාෙග්ම ෙම් පශ්නයට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
පසු ගිය කාලෙය් ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සියලු ෙදනාෙග් සාකච්ඡාව  
අනුව ගත්තු තීරණයක් ෙනොෙව්. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා 
ඒ ගැන දීර්ඝව කරුණු ෙපන්වා දුන්නා. එතැන  මාෆියාවක් 
තිෙබනවා. ඒ මාෆියාව හරහා ෙලෝකයට ෙතොරතුරු ගිහිල්ලා තමයි, 
ෙම් රෙට් කීඩාවට ෙද්ශපාලනය අත ගහලා තිෙබන්ෙන්.        

ෙම් රෙට් කීඩාවට ෙද්ශපාලනය අතගහලා තිෙබනවා කියලා 
මම දන්නවා. ෙද්ශපාලනඥයන් කීඩාවට එකතු වීෙම් වරදක් 
නැහැ. එෙහම ෙනොවුණත්  කීඩාවට ෙද්ශපාලන අතගැසීම් පසු ගිය 
කාලය තිස්ෙසේම සිද්ධ වුණා.  අපි දැක්කා කිකට් කීඩාෙව්, 
බැඩ්මින්ටන් කීඩාෙව් ෙම් සියලුම කීඩාවල ඒක සිදු වුණාය කියලා.  
අපි ෙහේමසිරි පනාන්දුලාට පාලමක් හදලා දුන්නා, ෙමන්න සිද්ධ 
වුණ ෙද්වල් කියලා ෙලෝකයට ගිහිල්ලා ෙපන්වන්න. ඒක තමයි 
අපි කර ගත් ෙලොකුම විනාශය. ගරු ඇමතිතුමනි, මම දන්නවා 
තමුන්නාන්ෙසේටත් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් තිෙබන බව. උඩින් 
එන බලපෑම් තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොපමණ නැහැයි 
කිව්වත්.  මම කලිනුත් කිව්වා වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන ෙද්වල් මා ඉදිරිෙය්දී කියන්නම්.  ෙමවැනි කාරණා සිද්ධ 
ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙද්ශපාලන අතගැසීම් ආපු නිසායි. ඒ 
තත්ත්වය හරහා අද අපි ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අසරණ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කාරණා කිහිපයක් ගැන ඔබතුමාව දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. ඔලිම්පික් පඥප්තිය යටෙත් කීඩා පනත 
උල්ලංඝනය වන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එක අපි ඔලිම්පික් 
කමිටුෙවන් දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක ස්වාධීන රටක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්මයා අවුරුදු 16ක් ඉන්නවා. 

අෙප් රෙට් එක එක පශ්න තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් 
ගැන පශ්න තිෙබනවා. එක එක පුද්ගලයන් අතුරුදන් වන පශ්න 
ගැන කථා කරනවා. ෙම්වා ගැන කථා කරන පුද්ගලෙයෝ ෙද්ශ 
ෙදෝහිෙයෝ. ෙම් රෙට් විසඳා ගන්න බැරි පශ්නයක් පිටට ෙගන ගිය 
මිනිහා ෙද්ශ ෙදෝහියා. නමුත් දැන් බලන්න, ෙමතැන මහා පුදුම 
අද්භූත ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්තයා 
ෙලෝකයට ගිහිල්ලා රටට විරුද්ධව කියලා,  ලංකාවට එන්න 
තිෙබන ෙද්වල් නැති කරනවා.  ඒ  පුද්ගලයා  අද අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කීඩා උපෙද්ශක. මම වග කීෙමන් කියනවා, 
එතුමා කීඩා උපෙද්ශක කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්  ෙකෙනක්. අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් 
ෙකෙනක් ෙමෙහම කරන ෙකොටත්, ජනාධිපතිතුමා එතුමාව තවම 
තියා ෙගන ඉන්නවා. ඒකයි මම ඔබතුමාට ෙපන්වා ෙදන්න 
හදන්ෙන්. ඔබතුමා යන්න ගිය ගමන- [බාධා කිරීමක්] ෙම් වාෙග් 
පුද්ගලෙයෝ තියා ෙගන ඉන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් අය ෙද්ශ 
ෙදෝහිෙයෝ ෙනොෙවයි, ඊටත් වඩා ඔබ්බට ගිය පුද්ගලෙයෝ. ඒකයි 
මම ෙපන්වා ෙදන්න හදන්ෙන්. ෙම්ක හරිම අද්භූත ෙදයක්.  

මම සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමවැනි පුද්ගලයන් 
රාජ  ෙසේවෙය් තියා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න කියලා. 
අෙප් සහෙයෝගයත් ලබා ෙදනවා. එතුමා රාජ  ෙසේවෙය් හිටපු 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. එතුමා  ෙද්ශපාලන පත්වීමක්. ෙද්ශපාලන 
පත්වීමක් ලබා ෙගන රටට විරුද්ධව වැඩ කරනවා නම්, එතුමා ඒ 
පුටුෙව් සිටිය යුතු නැහැයි කියලා මම හිතනවා. මම කිකට් 
ආයතනෙය් ඉන්න ෙකොට ෙම් රෙට් ආපු බලපෑම් ගැන මම ෙලෝක 
කිකට් කවුන්සිලයට කියන්න ගිෙය් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් 
රෙට් ෙවන ෙද්වල් මටත් ගිහින් කියන්න තිබුණා. නමුත්   ඒක 
ෙනොෙවයි, හරි ෙද්. ෙම් රට අපි හැෙමෝෙග්ම රට. ෙම්ක 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රටත් ෙනොෙවයි; ආණ්ඩුෙව් රටත්  ෙනොෙවයි; 
විපක්ෂෙය් රටත් ෙනොෙවයි.  අපි හැම ෙදනාෙග්ම රට. ඒ නිසා  
ෙමොන ෙද්වල් සිද්ධ වුණත් අපි අපි අතෙර් විසඳා ගන්න බැරි නම් 
විතරක් එතැනින් ඔබ්බට යාම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා. අන්න 
එතැනදී තමයි මම දකින්ෙන් ෙම් කීඩාෙව් ආණ්ඩුව හදලා දුන්න 
පාලම උඩින් ගිහිල්ලා තමයි ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්තයා අද ෙම් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙම් ගැන දීර්ඝව කථා කරන්න අවශ  
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම කල්පනා කළා ඔබතුමා පළමුවැනි 
රැස්වීමට ගිය එක සුදුසුද කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමා තමයි, ෙම් රෙට් 
කීඩාව ගැන අන්තිම තීරණය ගන්නා පුද්ගලයා. ෙම් සාකච්ඡාවලට 
ඔබතුමාට වඩා ඔබතුමාෙග් ෙල්කම් ෙකෙනක් ගියා නම් ෙම්ෙකන් 
අපට ෙදවන වටයක් ඇති කර ගන්න තිබුණා. ෙම් මම දකින ෙද්. 
ඔබතුමා එක වරටම ගියා. මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා දක්ෂ අයත් 
අර ෙගන ගියා. දන්ෙන් නැති අයත් අර ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඒ 
ගැන මම දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් තත්ත්වය 
යට ෙත් ඔලිම්පික් කමිටුව පශ්න ෙගොඩකට මුහුණ දී තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ් මම කලිනුත් කිව්වා වාෙග් පසු ගිය කාලෙය් 
හිටපු කීඩා ඇමතිවරු හරි තීරණ ගත ්ෙත් නැති නිසායි. මම දැක්කා, 
ෙම් ෙහේමසිරි පනාන්දු මහත්මයා විෙශේෂෙයන්ම ජාතික කීඩා 
සංගම්වල නිලවරණවලටත් යම් යම් බලපෑම් කරනවා. කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත් පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේ පැවති ජාතික 
නිලවරණවලදී බැඩ්මින්ටන්, මලල කීඩා, කිකට් වැනි සියලුම කීඩා 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. 
ෙදවනුවට මම කථා කරන්න ආශයි, පාපන්දු මාෆියාව ගැන.  

ඒ ගැන මම දීර්ඝව කථා කරන්න අවශ  නැහැ. අද  පා පන්දු 
මාෆියාෙව් හිටපු මනිලාල් පනාන්දු මහතාටත් පශ්න රාශියකට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. එතුමාට පා පන්දු කීඩාව සම්බන්ධෙයන් 
කිසිදු අංශයකින් සම්බන්ධ විය ෙනොහැකි ෙලස ජාත න්තර පා 
පන්දු සම්ෙම්ලනය විසින් තරග තහනමක් පනවා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මම ඒ ගැන දීර්ඝව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම 
එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. කිකට් ආයතනෙය් සිටින පුද්ගලයන් 
වන්න පුළුවන්, ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සිටින පුද්ගලයන් වන්න 
පුළුවන්, තමන් කරන ෙහොරකම් වහන්න පුළුවන්, හංගා ගන්න 
පුළුවන්, ඇමතිවරුන්ට කියලා ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්, නමුත් 
තමන්ෙග් හිතට එකඟව බැලුෙවොත් කවදාවත් තමන් වංචාවක් 
කළා කියන ෙද් තමන්ෙග් හිෙතන් නැති වන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය 
කාලය තිස්ෙසේ ෙහොරකම් කරපු සියලුම ෙදනා ෙකොෙළන් 
ෙබ්රුණාට, කවදාවත් තමන්ෙග් හිතට එකඟව ඒවාෙයන් 
ෙබ්ෙරන්න බැහැයි කියන එක අමතක කරන්න එපා.  

අපි කීඩාංගන ගැන කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම සුගතදාස 
කීඩාංගනෙය් සංවර්ධන කටයුතුවලදී විශාල අකමිකතාවක් සිදු 
ෙවලා තිෙබන බව අපි ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ 
වාෙග්ම අද ඒක ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ කී ඩාංගනෙය් ධාවන 
පථෙය් කෑලි ගැලවිලා තිෙබනවා. ඒ කීඩාංගනය සම්බන්ධෙයන්  
පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව ෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව ලබා දුන් පුද්ගලයාම නැවත ෙගනැල්ලා, ඒ සඳහා 
රජෙය් මුදල් ෙවන් ෙනොකර ෙම් තත්ත්වය නිරාකරණය කර 
ගන්න ඔබතුමා ඉදිරිපත් වන එක ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  මම කිකට් කීඩාව ගැන කථා කෙළේ 
නැත්නම්, එතැන ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා. කිකට් කීඩාවත් 
ෙම් රෙට් තිබුණු එක මාෆියාවක්. තමුන්නාන්ෙසේ ඒකත් හදන්න 
ගියා. ෙම් රෙට් තිබුණු මුදලාලි කිකට් මාෆියාව තමුන්නාන්ෙසේ 
කැඩුවා.  කීඩා පනත්වල; කීඩා නීතිවල තිෙබනවා, සූදුකාරයන්ට, 
කැසිෙනෝකාරයන්ට , බුකිකාරයන්ට, අරක්කුකාරයන්ට, 
ෙහොරුන්ට, දූෂිතයන්ට ෙම්වාට එන්න බැහැ කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ පස්වන gear එෙක් දමා ෙගන ගිෙය්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේව reverse gear එක ට දාලා. හැබැයි ඒක කරන්න 
ඇත්ෙත්ත් ආණ්ඩුෙවන් ෙන්. ඇයි ඒවා නවත්වන්න බැරි?  

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

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ආණ්ඩුව තමයි.  තමුන්නාන්ෙසේට ඒ සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඇමතිතුමා හරි gear එකට දමා ගන්න ඕනෑ.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම හරි gear එෙක් යනවා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටීමත් මට 

ගරුත්වයක්. ගරු සභාපතිතුමනි, කිකට් මාෆියාව වැඩි වන්න 
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පටන් ගත්ෙත් 1996 වර්ෂෙය් දී අපි ෙලෝක කුසලානය දිනුවාට 
පස්ෙසේ ඉඳලායි. එදා ඉඳලා තමයි අපට මුදල් ලැෙබන්න පටන් 
ගත්ෙත්. ඊට පස්ෙසේ තමයි කීඩා නීතිෙයන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා; කීඩා 
නීතිය යට ගහලා; අවශ  මැති ඇමතිවරුන් අල්ලා ෙගන අනවශ  
පුද්ගලයන් ෙම් තානාන්තරවලට පත් වුෙණ්. එෙහම පත්වීෙම් ඵල 
විපාක අපි පසු ගිය කාලය තිසේසේම දැක්කා. අපි දැක්කා, ෙලෝක 
කිකට් කවුන්සලය එක ෙවලාවක අෙප් රෙට් කිකට් තහනම් 
කරනවා වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වුණු බව. වර්තමානෙය් කීඩා 
ඇමතිවරයා පනත් ෙගනැල්ලා; ඒ පනත්වලට සංෙශෝධන 
ෙගනැල්ලා ෙම් ෙද්වල් නිවැරැදි කළා. එතුමා ෙම් විධියට කටයුතු 
කරන ෙකොට එතුමාට ෙම් මාෆියා තුනම එකතු ෙවලා පහර 
ගහනවා. ෙම්වා ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් කර ගන්න එපා කියලා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. කීඩා ඇමතිවරයා ෙමොනවා හරි කරන්න හදන 
ෙකොට, එක එක්ෙකනාෙග් පුවත් පත්වල පිටුවක් පුරා එතුමාට 
ෙපෞද්ගලිකව පහර ගහලා තිෙබනවා. ෙම්වා වැරදි ෙද්වල්. අපි පිට 
හිටියත්; ඔතැන හිටියත්; මම ඇත්ත කථා කරන පුද්ගලෙයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේ හරි ෙද් කරන්න ගිය නිසා එතැනදී තමුන්නාන්ෙසේ 
අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවලාවට අපි තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක 
ඉන්නවා.  ඒ වාෙග් ෙද්වල් පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණා. 

කිකට් නිලවරණෙය්දී සභාපති තනතුරට තුන් ෙදෙනක් 
ඉදිරිපත් වුණා. එක පාරටම ඒ තුන් ෙදනාම සුදුසු නැහැයි කියලා 
කිව්වා. ෙම් ඉදිරිපත් වුණු අය අතරින් විෙශේෂෙයන් සුමිත් ෙපෙර්රා 
මහත්මයාට ඒ තනතුර දැරීමට සුදුසුකම් තිබුණු බව මම දන්නවා. 
අවාසනාවකට වාෙග් එතුමාවත් ඉවත් කළා. ඇයි ඉවත් කෙළේ? 
ෙද්ශපාලන මාෆියාවලට අවශ  පුද් ගලෙයකු ඒ තනතුරට දමා 
ගන්නයි. අද ෙම් කිකට් කීඩාවට මුදලාලි මාෆියාෙවන් ඔබ්බට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  අද ෙද්ශපාලන මාෆියාවකුත් ඒකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලවල පැවැත්වූ කිකට් ආයතනෙය් 
නිලවරණවලදී ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන නායකයින්ට අවශ  
පුද්ගලයන් ඒ තනතුරුවලට පත් කරලා අද කිකට් ආයතනය 
බංෙකොෙලොත්භාවයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි අනන්තවත් 
කිව්වා, ෙම් කීඩාංගන හදන ෙකොට කල්පනා කරලා හදන්න 
කියලා. අපට ෙමතරම් කීඩාංගන අවශ  නැහැ. කීඩාංගනයකට 
ෙඩොලර් මිලියන අසූවකට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරලාත් කිකට් 
ආයතනය බංෙකොෙලොත් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. මම කිකට් 
ආයතනෙය් ඉන්න ෙකොට තමයි ෙලෝක කිකට් කවුන්සලෙයන් 
අප ට ෙලෝක කුසලානය ලබා දුන්ෙන්. අපි එහිදී දැනුවත් කළා, අපි 
මුදල් තිෙබන රටක් ෙනොෙවයි, කිකට් ආයතනයට මුදල් නැහැ, 
අපට පුළුවන් විධියට අපි ෙම්ක කර ගන්නම් කියලා.  

කවදාවත් ඒෙගොල්ලන් කිව්ෙව් නැහැ, කීඩාංගන තුනක් 
හදන්නය කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම දැක්කා ෙම් කීඩාංගන 
හදන ෙකොට  අෙප් හිටපු කීඩකයන්ට,  ඒ වාෙග්ම පිට රටින්  ආපු  
කීඩකයන්ට කියලා මාධ  හරහා ෙපන්වූවා, ''ෙම් කීඩාංගන 
ලස්සනයි; ෙම් කීඩාංගන උසස්ම තත්ත්වෙය් ති ෙබනවා''ය කියා. 
කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාට පිළිගන්න වනවා 
හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනය මාසයකට නඩත්තු  කරවන්න  රුපියල් 
මිලියන ෙදකක් තරම්   මුදලක් යනවාය කියන එක. එෙහමත් අඩු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් මැදිහත් වීම මත 
ෙම්  කීඩාංගන තුෙනහි  දිනපතා කටයුතු කර ගැනීමට  සහෙයෝගය 
ලැබී තිෙබන නිසායි.  ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම මත  එතුමා එෙහම 
කටයුතු කිරීම ගැන මා එතුමාට මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය  කාලෙය්  කිකට් ආයතනෙය් උප 
සභාපති ෙකෙනක් අස් වුණු ෙවලාෙව් ඒ සඳහා නම් ෙයෝජනා කර 
තිබුණා අපි දැක්කා.  කිකට් විධායක කමිටුව තමන්ට ඕනෑ අය 
තමයි දමා ෙගන තිෙබන්ෙන්. අපි දැක්කා, අසංග ෙසෙනවිරත්න 
මහත්මයා උප සභාපති ෙකෙනක් වශෙයන් පත් කර තිෙබන බව. 
එතුමා සුදුසුයි. එතුමා කීඩා කර තිෙබනවා. ඒ ගැන මට පශ්නයක් 
නැහැ. නමුත් අද එතුමා රග්බි සංගමෙය් සභාපතිවරයායි. රග්බි 
සංගමෙය් සභාපතිවරයා කිව්ෙව්,  තව අවුරුදු 10ක් යනෙකොට රගර් 
කීඩාව  ලංකාෙව් තිෙබන  පධානම කීඩාව වාෙග්ම ජනපිය කීඩාව 

කරනවාය කියායි. එතුමා එෙහම  කියලා ඇවිල්ලා කිකට් පුටුෙව් 
ඉඳෙගන ෙමොනවා ද කරන්ෙන් කියන එක මට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. එතුමාට සුදුසුකම් ඇති.  මම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් මට පශ්නයක් තිෙබනවා.  විධායක නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් 
පත් කර තිෙබනවා. ඒ නිලධාරින් ෙදෙදනා සුදුසුද කියා බලන්න 
ඕනෑ.  ගරු ඇමතිතුමනි, පහු ගිය දවෙසේ  තිබුණු විධායක කමිටු  
රැස්වීෙම් CD පටයක් මා සතුව තිෙබනවා.  මම ෙම් CD පටය 
සභාගත* කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් copy එකක් ෙදන්නම්. එහිදී 
සභාපතිතුමා කියනවා, ඔබතුමාෙග් අවශ තාව නිසා තමයි, 
ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම මත තමයි අසංග ෙසෙනවිරත්න මහතා 
දමන්ෙන් කියා. ඒ නිසා කරුණාකර ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරලා පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. ෙමොකද,  
ඔබතුමාෙග් නම විකුණලා තමයි එතැනදී ඒ තත්ත්වය ඇති 
කරන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
CD එක අහන්නෙකෝ. එතෙකොට ඔබතුමාට  දැන ගන්න 

පුළුවන් කවුද කථා කරන්ෙන් කියා. ඒකයි මම කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම 
විධායක කමිටුෙව්  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, "අල්ගම" කියන  පුද්ගලයා පිළිබඳව මම 

ෙපෞද්ගලිකව සභාපතිතුමාට කථා කරලා කිව්වා, ඔහුට  විරුද්ධව 
ෙමවැනි  ෙචෝදනා තිෙබනවාය කියා. ඒ මිසක් ඒ සඳහා කිසිම 
විධියකින් මම මැදිහත් ෙවලා නැහැ. ඒක සභාව විසින්  ගත්ත 
තීරණයක්.   

 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔබතුමා ෙනොෙවයි, "අල්ගම" කියන පුද්ගලයා අසංග 

මහත්මයාව පත් කරන්න ඔබතුමාෙග්-  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් වග කීෙමනුයි කියන්ෙන්. අසංග 

ෙසෙනවිරත්න කියන්ෙන් උප සභාපති තනතුර සඳහා තරග කරලා  
ඊළඟට කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් අවසාන නිල                       
වරණෙය්දී වැඩිම  ඡන්ද ගත්ත ෙකනායි. ඒ ෙකනාව පත් කළා,  
ExCo එෙකන්. මට ෙමොකුත් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන ෙදය අහන්න ෙකෝ. ඔබතුමා පත් 

කරපු එකක් ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්.  CD පටයක් 
තිෙබනවා. ඒක හරිද නැද්ද කියන එක  ගැන ඔබතුමා 
පරීක්ෂණයක්  කරන්න.  

2255 2256 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ වාෙග් ෙදයක් කියා තිබුෙණොත් මම වහාම ඒ ගැන 

පරීක්ෂණයක් තියනවා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම  CD පටය  ෙදන්නම්. ඔබතුමා පරීක්ෂණය කරන්න.  

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

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තව කමිටු සාමාජිකෙයක් ජයන්ත 

ධර්මදාස මහතාට ලියුමක් ලියා තිෙබනවා.  බලපෑම් ගැන  එහි 
සඳහන් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එහි ෙමන්න ෙමවැනි ෙදයක් 
කියා තිෙබනවා:  "As you are aware, several times you have 
informally mentioned to us, that due to political influence of  
the highest level, the appointment of the Vice-President 
should be given to Mr. Asanga Seneviratne"  

ෙම් විධායක කමිටු සාමාජිකෙයක් ලියා තිෙබන ෙදයක්. ඒ 
ලියුමත් මම සභාගත* කරනවා. 

ඔබතුමාට ඒක බලන්න  පුළුවන්. ෂම්මි සිල්වා මහතා ඒ ලියුම 
ලියා තිෙබන්ෙන් ජයන්ත ධර්මදාස මහත්මයාටයි. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් යටෙත් ෙද්ශපාලන අතගැසීම් අපට වහන්න බැහැ. 
අනික් පුද්ගලයා තමයි, සමන්ත අල්ගම නමැත්තා. මම ඉන්න 
කාලෙය්දීත් ඒ පුද්ගලයා ආයතනයට රිංගන්න හැදුවා. මම   ඔහුව 
අයින් කළා. එක  කාලයක අෙප් ජාතික සංවර්ධන කමිටුවක් 
තිබුණා. ඒ සංවර්ධන කමිටුෙව්  මූල මය පශ්න ෙගොඩාක් තිබුණා.   
ඒෙක් හිටපු සාමාජිකෙයක් තමයි  ඔහු. ජයන්ත ධර්මදාස මහතා 
එතුමා පත්   කෙළේ ඇයි? එතුමාට ෙබොරුල්ෙල් වයින් ස්ෙටෝර්ස් 
එකක් තිබුණා.  'මතට තිත' වුණත් කිකට්  ආයතනෙය්  තිෙබන 
උත්සවවලට මත්පැන් ලබා ෙදන්ෙන් ඒෙකන්.  එතුමා වැඩි 
මිලකට ඒ මත්පැන් ලබා ෙදන පුද්ගලෙයක්.  එවැනි පුද්ගලෙයක් 
නැවත වරක් කිකට්  ආයතනයට පත් කිරීම  ෙකොතරම් සුදුසුද 
කියන එක මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.     

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, පසු ගිය  කාලය  තිස්ෙසේ   
කිකට් ආයතනය පාඩුවට ගියාට, එක එක්ෙකනාව නැවත වරක් 
පත් කරනවා අප දැක්කා.  පත් කරලා වැඩි මුදල් ලබා ෙදනවා. 
අලුත්ම ෙදය ෙමයයි. කිකට් ආයතනෙය් ඉන්න  නිලධාරින්ට   
iPad   ලබා ෙදන්න  කිකට් ආයතනය   තීරණයක්  අරෙගන 
තිෙබනවා.  පසු ගිය කාලෙය්  කීඩාංගන හදලා රාජ  ආයතනවලට  
ෙලොකු මුදලක් ෙදන්න තිෙබනවා. ෙම් මුදල් දුන්ෙන් නැතිව - 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා  ෙවලාව අවසාන ෙවනවා. 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මා ඉක්මනට කථාව අවසන් කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 

ෙමවැනි අවශ තාවන් තිෙබද්දී iPad දීලා එක එක්ෙකනා 
සන්ෙතෝෂ කිරීම  ෙනොෙවයි අවශ  වන්ෙන්. ගෙම් ඉන්න 
කීඩකයන්ට කිකට් සපත්තුවක් ෙදන්න කිකට් ආයතනයට 
පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ෙමවැනි ෙද්වලුයි කරන්න  ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම  පසු ගිය දවසක  විධායක කමිටුෙවන්  පඩි වැඩි කරන්න   
තීරණයක්   ෙගන තිෙබනවා කියා මට දැන ගන්න ලැබුණා. ඒ 
සඳහා  සකස් කරන ලද පතිකාව මා ළඟ තිෙබනවා. එක 
පුද්ග ලෙයකුට අනූ දාෙහේ සිට එක් ලක්ෂ අනූ දාහ දක්වා පඩි වැඩි   
කරනවා. තව පුද්ගලෙයකුට පණස්දාහක් පඩි වැඩි කරනවා. ඒ අය 
ෙම් කිකට් ආයතනෙය් ඉන්න  ෙලොකු අයෙග් කිට්ටුම  ෙසේවකයන් 
නිසා ෙමවැනි ෙද්වල් කිරීම වැරදිය කියා  මා හිතනවා. කිකට් 
ආයතනෙය් මා ඉන්න කාලෙය් පඩි වැඩි වීමක් කරන්න  ගි ෙය් 
ඒක ෙකොයි විධිෙය් ද කියා බලා ඒ ගැන    ෙජ ෂ්ඨයන් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලායි. ඒ   අවශ  ෙද්වල් තමයි  අප පසු ගිය  කාලෙය් 
කෙළේ.   ෙම් ගැන  පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙමවැනි  ෙද් සිදු  
ෙනොෙවන්න කටයුතු කරන්නය  කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  කාලය ෙනොමැති නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇති 
සියලුම ෙල්ඛන මා සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මා ඉතා ෙකටිෙයන් තව එක  කාරණයක්  කියන්න කැමතියි. 
පසු ගිය කාලෙය් බැඩ්මින්ටන් කීඩාෙව්ත් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති 
වුණු බව අප දන්නවා. 2011 ෙලෝක කිකට් කුසලානය සඳහා 
ලංකාෙව් පැවති  තරගාවලිෙය්දී  සුරාජ් දන්ෙදනිය කියන 
මහත්මෙයක්  තමයි  කිකට් ආයතනෙය් ෙලෝක කිකට් 
කවුන්සිලෙයන් පත් කළ  සභාපති ෙවලා හිටිෙය්. ෙම් පුද්ගලයාට 
ෙලොකු ෙචෝදනා ෙගොඩක් තිබුණා.  නමුත්  ඒ ෙචෝදනාවලට  
ෙපොලීසියට වාර්තා කළත්  ගරු සභාපතිතුමනි,  ඒ පිළිබඳව කිසිම 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූෙය් නැහැ. එතුමා සමඟ සිටි පුද්ගලෙයක්  
තමයි අද බැඩ්මින්ටන් සංගමෙය් නිෙයෝජ  භාණ්ඩාගාරික ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා තමයි ෙලෝක කිකට් කවුන්සිලෙය්  
කාර්යාලෙය් භාණ්ඩාගාරික; අද බැඩ්මින්ටන් සංගමෙය් නිෙයෝජ  
භාණ්ඩාගාරික. ෙමවැනි  පුද්ගලයන්  පත් කිරීම ගරු ඇමතිතුමා 
අනුමත කරනවා ද කියා අසන අතර, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නය 
කියා ඉල්ලනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පුහුණු කරුවන්ෙග් පශ්නයක් ඇවිත් 
තිෙබනවා අප දැක්කා.   ෙජෆ් මාර්ෂ් කියා  ඔස්ෙට්ලියානු පුහුණු 
කරුෙවක් ෙම් රෙට් සිටියා. කිසිම කමෙව්දයක්  නැතිව  එතුමා 
පිටත් කළා. එතුමා    ෙහොඳ  නැත්නම් පිටත් කරන කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. අද අපට  හිඟන්ෙනෝ වාෙග් ගිහින් පුහුණුකරුවන් 
ඉල්ලන්න සිද්ධ වී තිෙබනවා. නමුත් මා ඉතාමත් වග කීමකින් 
කියනවා, අෙප් රෙට් දක්ෂ පුහුණුකරුෙවෝ ඉන්නවාය කියලා. 
ෙරෝයි ඩයස් වාෙග් පුහුණුකරුෙවෝ ඉන්නවා. ෙමවැනි පුද්ගලයන් 
අප  පත් කර ගන්ෙන් නැතිව, ඇයි අප  පිට රට පුහුණුකරුවන් 
ෙසොයන්ෙන්  කියන එක  ගැන අප අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑය   කියා මා හිතනවා. 

පසු ගිය දවස්වල "ෙටන්ස්ෙපෝට්ස්" ආයතනය සමඟ  තිබුණු 
ගිවිසුම දීර්ඝ කළාය කියා මට ආරංචි වුණා. [බාධා කිරීමක්]ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම් කාරණයට ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
සවන් දී ෙගනයි ඉන්ෙන්. 
 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔව්. කරුණාකර ෙම් ගැන  ෙසොයා බලන්න.  ෙකොෙහොම ද  ෙම් 

තත්ත්වය දීර්ඝ වුෙණ් කියා පරීක්ෂණයක්  පවත්වලා ෙම් ගැන 

2257 2258 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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වාර්තාවක් ෙම් ගරු  සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න.  කාලෙව්ලාව 
ෙනොමැති නිසා  තිෙබන සියලුම ෙල්ඛනවල පිටපත් සභාගත* 
කරන අතර  මට ෙම් කාලය ලබා දීම ගැන ගරු සභාපතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 

[පූ.භා. 11.27] 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින  කීඩා අමාත ාංශෙය්  වැය ශීර්ෂ 

යටෙත් අදහස් දැක්වීමට ලැබීම ගැන මා ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

කීඩාව කියන  මාතෘකාව යටෙත් කථා කරනවා නම්, අෙනකුත් 
අමාත ාංශ එක්ක ගන්න ෙකොට එය ෙවනස් අමාත ාංශයක්. 
මනුෂ යාට අත වශ  වූ ෙදයක් තමයි කීඩාව.  

කීඩාව තුළින් තමයි, මනුෂ ෙයකුෙග් ජීවිතෙය් ඉවසීම, 
හැදියාව, විනය, සෘජුභාවය, කියාශීලිත්වය ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙගොඩ 
නැෙඟන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම නිෙරෝගී පරපුරක් බිහි කරන්න 
ඉවහල් වන පධානම සාධකයක් තමයි, කීඩාව.  

අද කීඩා අමාත ාංශය යටෙත් කීඩාව ගාමීය මට්ටෙමන් දියුණු 
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එදාට වඩා අද කීඩා ක්ෙෂේතෙය් 
යම් ෙපරළියක් ඇති කරලා,  විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවට කීඩාව 
පිළිබඳව කථා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරලා 
තිෙබනවාය කියන එකත් මා පැහැදිලිව කියනවා.  

කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ විවිධ මට්ටම් තුළ කථා කරන්නට 
හැකියාව තිෙබනවා. විවිධ කීඩා සංගම් තුළ, විවිධ කීඩා ක්ෙෂේත 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු  අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළා. 
ෙම් සියලු ෙද් ෙපොදුෙව් ගත්තාම අපට කියන්නට පුළුවන්, අද අෙප් 
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මාතෘ භූමියට ආදරය කරන 
නායකෙයක් හැටියට, දරුවන්ට ආදරය කරන නායකෙයක් 
හැටියට, දරුවන්ෙග් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් කීඩාවට විශාල 
ශක්තියක් ලබා දීමට කටයුතු ෙයොදලා තිෙබන බව. එතුමාෙග් 
සැලසුම් තුළ, එතුමාෙග් සහෙයෝගය තුළ අද කීඩා අමාත ාංශය 
යටෙත්  ඉතාමත් කඩිනම් වූ සංවර්ධනයක් -මානව හා ෙභෞතික 
වශෙයන්- කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවාය කියන එක මා 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

කීඩකයන්ට අවශ  පරිසරය කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ නිර්මාණය 
ෙවලා ෙනොතිබුණු කාලයක් තිබුණා. ඒ කාලය තුළ දී කීඩකයා 
කීඩා කෙළේ ඉතාමත්ම අවිශ්වාසෙයනුයි. කීඩකයා තම ශක්තිය, 
කැප කිරීම, සහෙයෝගය තුළ කටයුතු කළත් තරග අවස්ථාවලදී 
තමාෙග් ජයගහණය පිළිබඳව  අවිශ්වාසයක් ඔහුට තිබුණා. ෙකොයි 
තරම් දුරට කැප කිරීම් කළත්, තම ශක්ති පමාණය වැය කළත්, 
තමාෙග් ජයගහණය පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඔහුට තිබුෙණ් නැහැ. 
කීඩා පනත සංෙශෝධනය කරලා, එය ශක්තිමත් කරලා, කීඩා 
සංස්කෘතියක් ඇති කරලා ඒ වාෙග්ම  කීඩා ෛවද  ආයතනය 
ශක්තිමත් කරලා,  කීඩා සංගම්වල දුර්වලතා තිෙබනවා නම් ඒවාත් 
ශක්තිමත් කරලා, ෙපොදුෙව් ලංකාෙව් කීඩාව තුළ කීඩකයාට හිමි 
ස්ථානය  සාදා ෙදන්නට කීඩාව දියුණුවට පත් කරන්න උත්සාහ 
කළ කාලයක් තිබුණා.   

පධාන වශෙයන්ම අෙප් කීඩකයන්ෙග් හැකියා, දක්ෂතා, 
කුසලතා ෙතෝරන ස්ථානයක් තමයි, ජාතික කීඩා උෙළල. ජාතික 
කීඩා උෙළල පැවැත්වීෙම්දී මූලික වන්ෙන් පාසල. පාසල තුළින් 
තමයි,  කීඩාව ශක්තිමත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා පාසල තුළින් ඒ 
දරුවන්ෙග් කීඩා ෙකෞශල තා, දක්ෂතා, හැකියා අවෙබෝධ කර 
ෙගන ඒවා කලාප මට්ටමට ඇවිල්ලා, පළාත් මට්ටමට ඇවිල්ලා, 
සමස්ත ලංකා මට්ටමට ඇවිල්ලා තමයි ජාතික තලයට එන්ෙන්. 
එෙලස එන ඒ කීඩකයන් පසු පස ඒ පාසෙල් පුහුණුකරුවාෙග් සිට 
ජාතික මට්ටෙම් ඉන්න පුහුණුකරුවා දක්වා  සිටිනවා. එෙලස එන 
ඒ කීඩකයා ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් අද ෙම් වන විට 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  

කාලයක් තිබුණා, ඒ කාල වකවානුව තුළ කීඩකයන්ෙග් 
අවශ තාව, කීඩකයන්ෙග් ශක්තිය ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ. අද  
කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ විෙශේෂෙයන් ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම  අෙප් 
රෙට් අභිමානය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා.  කාලයක් තිබුණා,  
විෙශේෂෙයන්ම නගරයට පමණක් සීමා වුණු කිකට් කීඩකයන් 
තමයි සිටිෙය්.  ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා අද  ගෙම් කීඩකයනුත් 
කිකට් කීඩා කරන තත්ත්වයට පැමිණ තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ තත්ත්වය ඇති කිරීම ගැන ගරු අමාත තුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.   ගරු අමාත තුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, කීඩා 
පනත වාෙග්ම කීඩා සංගම් සම්බන්ධෙයන් ද ෙම් කාලය තුළ 
ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය ඉටු කිරීම ගැන.  අද කීඩා පනතක් 
ෙගනැවිත් කීඩාව ශක්තිමත් කරන්න අවශ  කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම කීඩා අමාත ාංශය යටෙත් කීඩා ෛවද  
ආයතනෙය් නිලධාරින්,  පුහුණුකරුවන් ඇතුළු අෙනකුත් 
නිලධාරින්, කීඩකයන්,  කීඩා සංගම්වල නිෙයෝජිතයන් ඒ වාෙග් 
හැම ක්ෙෂේතයකම සියලු ෙදනා කැඳවා  ඔබතුමා සාකච්ඡා කළා. 
ඔබතුමා ඒ තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව අවෙබෝධ කර ෙගන ඒවාට 
අවශ  පිළියම් ෙයදුවා. නමුත් ඔබතුමාට යම් යම් අවස්ථාවලදී ඒවා 
කියාත්මක කරන්න බැරි තත්ත්වයන් උදා ෙවලා තිබුණා. ෙමොකද, 
සමහර නිලධාරින් ඒවා කියාත්මක කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමොකද, මා ඒ ගැන ෙහොඳ අත් දැකීමක් ලබා 
තිෙබනවා. මෙග් පියා කීඩා අමාත වරෙයක් හැටියට කටයුතු කළ 
කාලෙය් දී -එතුමාත් ජාතික මට්ටෙම්  කීඩකෙයක්- ෙම්වා 
කියාත්මක කරන්න යන විට  සමහර නිලධාරින් එවාට ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. හැම නිලධාරිෙයක්ම ෙනොෙවයි, එෙහම ඉඩ දුන්ෙන් නැති 
සමහර නිලධාරින් සිටියා.  සමහර නිලධාරින් මුදල් ෙනෝට්ටුවලට 
තමයි, සීමා ෙවලා හිටිෙය්. ඒ අය ඒවා කියාත්මක කරන්න ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ.  ඒවා පිටු පස ඉඳලා කීඩකයාට ශක්තිය ලබා 
ෙදන්න ඉඩ දුන්ෙනත් නැහැ. ගෙම් හිටපු කීඩකයන් ෙහොඳ 
තැනකට ෙගෙනන්න පුහුණුකරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන් 
නැති යුගයක් තිබුණා. අද ඒවා ටිෙකන් ටික ෙවනස් ෙවලා අද 
කීඩකයාට අවශ  පරිසරය නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
අපි විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත තුමාට ස්තූතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය කාලෙය් කීඩාවට භාවිත කරන තහනම් උත්ෙත්ජක 
පිළිබඳව කථා කළා. ෙම්වා භාවිත කළත් ඒවා සම්බන්ධව නීතිය 
කියාත්මක ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. දහදිය මහන්සිෙයන් හදවතින්ම 
කැප කිරීම් කරලා එන කීඩකයාට අවස්ථාව නිර්මාණය ෙවලා 
තිබුෙණ් නැහැ. ගරු අමාත තුමනි, කීඩාව නැංවීම සඳහා ඔබතුමා 
අරෙගන තිෙබන ශක්තිය, මහන්සිය ෙකොයි ෙවලාවකවත් නතර 
කරන්න එපා. ඔබතුමා අරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට ශක්තිය ලබා 
ෙදන්න අප සිටිනවාය කියමින් ඔබතුමන්ලාට සත්ූතිවන්ත ෙවමින් 
මා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[පූ.භා. 11.35] 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා මුලින්ම ස්තූතිවන්ත ෙවනවා, 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට. අමාත ාංශ විශාල 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමාණයක මුදල් කපා හැර ඇති අවස්ථාවක ෙකෙසේ ෙහෝ 
ජනාධිපතිතුමාව shape කර ෙගන මුදෙල් වැඩි කිරීමක් කර 
ගන්නට එතුමාට හැකියාවක් තිබීම ගැන මා මුලින්ම සතුටු 
ෙවනවා.  මා හිතනවා, ෙමවර අය වැෙයන් මිලියන 2981ක්  ඒ 
කියන්ෙන් ෙකෙසේ ෙහෝ 2013ට වඩා  මිලියන 69ක් වැඩි කර 
ගන්න ශක්තිය, හැකියාව අෙප් ඇමතිතුමාට ලැබිලා තිෙයනවා 
කියලා.  ෙබොෙහෝ අමාත ාංශවලට පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
වැඩිෙයන් මුදල් ෙවන් කරන විට, පාග්ධන වියදම් සඳහා අඩුෙවන් 
මුදල් ෙවන් කරන විට ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙයනවා, 
පුනරාවර්තන වියදම් මිලියන 931ක් වන විට පාග්ධන වියදම් 
සඳහා මිලියන 2,000කට වැඩි පමාණයක් ලබා ගන්නට. ඒ ගැන 
මා ආඩම්බර ෙවනවා.  ඒක ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. ඔබතුමා ඒ 
කටයුතු කරන අතරතුර දිස්තික් මට්ටමින් කීඩාව නංවන්නත් 
විශාල ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, 
බදුල්ල පෙද්ශෙය් තරුණෙයක් හැටියට මා ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. 
බදුල්ල කීඩාංගනය  දියුණු කරනවා. හැබැයි, වැඩ යනවා හිමින් 
වැඩියි. ඒ ගැනත් ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් බැලුවා නම් ෙහොඳයි. එම 
කීඩාංගනෙය් නම තිෙබන්ෙන් වින්සන්ට් ඩයස් කීඩාංගනය 
කියලායි.  ෙද්ශපාලනය ගැන හිතලා කීඩාංගනෙය් නම ෙවනස් 
කරන්න යන්න එපාය කියන ඉල්ලීමත් මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පුංචි පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් වියදම් කරන මුදල්වලින් ගාමීය මට්ටෙම් 
කීඩාංගන හදන්න  වියදම් කළ මුදල පසු ගිය වතාවට වඩා ඔබතුමා 
අඩු කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පධාන කීඩාංගන සංදර්ශන 
තිබුණාට කීඩකයා හැෙදන්ෙන් ගෙමන්. අපි ඒක මතක තබා 
ගන්නට ඕනෑ.  ගෙම් පිට්ටනිෙය්, වත්ෙත් පිෙල් ෙසල්ලම් කරලා 
තමයි, ෙකොල්ලා ෙකල්ල හැෙදන්ෙන්.  සනත් ජයසූරිය 
ඉස්ෙසල්ලාම කිකට් ගැහුෙව් මාතර උයන්වත්ත කීඩාංගනෙය් 
ෙනොෙවයි. ඉස්ෙසල්ලාම කිකට් ගැහුෙව් ගෙම් වැල්ෙල්. එෙහම 
කිකට්  ගහලා තමයි ජාතික තලයට ගිෙය්.  2013ට රුපියල් 
මිලියන 38ක් ෙවන් කර තිෙබන ෙකොට ඒක ෙම් වතාෙව් රුපියල් 
මිලියන 25කට අඩු කර තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් වැඩසටහන කර 
ෙගන යනවාත් සමඟම ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරයි කියා මා ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද විවාදෙය්දී වැඩිෙයන්ම කථා වුණු 
පශ්නයක ෙවනත් පැත්තක් ගැන කථා කරන්න -ඔබතුමාට ෙපොඩි 
අදහසක් ෙදන්න- මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කියපු ෙද්ට, අර්ජුන රණතුංග 
මැතිතුමා කියපු ෙද්ට, අජිත් පී.  ෙපෙර්රා මැතිතුමා කියපු ෙද්ට මම 
සම්පූර්ණ එකඟයි. හැබැයි, ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. එකම 
තනතුෙර් අවුරුදු 16ක් එකම ෙකෙනක් ඉඳීම ෙමොනම 
ෙහේතුවකටවත් ෙහොඳ නැහැ. ඒක මම පිළිගන්නවා. නමුත් ඒකට 
පූර්වාදර්ශය දුන්ෙන් කවුද? දැන් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා 
කියනවා, එක වතාවක් ෙනොෙවයි ෙදවතාවක් ඉන්නවා නම් ඒක 
ෙහොඳ නැහැ කියලා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ඔබතුමාන්ලාටම 
ෙබොරුවක් කරනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් 
ඕනෑ වතාවක් රෙට් ජනාධිපති ෙවලා ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තර්කයක් නම් තර්කයක් 
විධියට කථා කරමු ෙකෝ. ඔබතුමන්ලාෙග් තර්කයට තර්කෙයන් 
කථා කරමු. ඔබතුමන්ලා කියනවා මිනිස්සු කැමැති නම් 
ජනාධිපතිතුමාට ඉන්න පුළුවන් කියලා. 

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

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. එතෙකොට, 

මිනිස්සු කැමැති නම් ඉන්න පුළුවන්. අකමැත්ෙතන් ඉන්න බැහැ 
ෙන්. එතෙකොට කීඩා සංගම්වලින් කැමැති නම් එතුමාට එතැන 
ඉන්න පුළුවන්. එෙහම තර්කයකුත් තිෙබනවා. ෙමතැනදී 
ඔබතුමන්ලා කරන හැම ෙද්ම හරි කියලා හිටිෙයොත් ෙමතැන යම් 
කිසි ෙදයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කීඩා සංගම් කැමැති නැහැ, ඒකට. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
එෙහම නම් ඇමතිතුමා ෙහොඳම ෙද් තමයි මැතිවරණයකට යන 

එක. මෙග් කිසිම තරහක් නැහැ, මම ෙබොෙහොම ආදරය කරන 
ඇමතිවරෙයක් ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමාටත් එකක් 
කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ෙචෝදනා කිහිපයක් කළා. මම ඔබතුමාට 
ෙපෞද්ගලික තරහකින් ෙම්ක කියනවා ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමා. 
ඔබතුමා ෙම් විධායක සභාවට කී සැරයක් සහභාගි වුණා ද පසු ගිය 
අවුරුදු හතරට? ෙදසැරයයි. ඔබතුමා සහභාගි වුෙණ් ෙදසැරයයි. 

 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, විධායක කාරක සභාවට අපි ගිහිල්ලා ගන්න 

තීන්දු කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකටද මම යන්ෙන්? 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හරි, මම කියන්නම්. ඇමතිතුමා, මම විරුද්ධ නැහැ. ඔබතුමා ශී 

ලංකා ෙවොලිෙබෝල් සංගමෙය් වැඩ කිරීම ගැන මම සතුටුයි. 
ඔබතුමා බදුල්ල කිකට් සංගමෙය් සභාපති ෙවලා ඉන්නවා. මෙග් 
ඊර්ෂ ාවක්, ෙකෝධයක් නැහැ, ෙබොෙහොම සතුටුයි. නමුත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් රෙට් වැදගත් ඇමතිවරෙයක්. විෙද්ශ 
රැකියා පවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට වැඩ රාජකාරි 
රාශියක් තිෙබනවා. ඔබතුමාට විධායක සභාවට - Executive 
Committee එකට - යන්න පුළුවන් වුෙණ් පසු ගිය අවුරුදු 
හතරටම ෙදපාරයි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම හතර වතාවක් ගියා. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු ඇමතිතුමා, අවුරුදු හතරට හතර වතාවක් ගියත් මදි ෙන්. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, සංගමෙයන් ෙදන්ෙනක් යනවා. ෙල්කම් සහ 

තවත් අෙයක් යනවා. හැබැයි, එතැනට ගිහිල්ලා ගන්න තීන්දු 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකද කරන්ෙන්? මම දැන් ඔප්පු 
කරලා ෙපන්නුවා ෙන්.  එතැන ව වස්ථාවක් නැහැ, මන්තීතුමා. 
ෙපොඩි නඩයක් ඉන්ෙන්. 
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[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා] 
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඒක හරි, මම පිළිගන්නවා. ඒ නඩය ගැන අර්ජුන රණතුංග 

මහත්මයා කිව්වා ෙන්. නඩෙය් සභාපතිතුමා ඔබතුමන්ලාෙග් 
ජනාධිපති උපෙද්ශක ෙකෙනක්. අෙප් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. එතුමා 
ආරක්ෂා කරන්න අපට කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. අපට  ඕනෑ 
ෙද්ශපාලනය නැති කීඩාවක්; විනිවිදභාවයක් තිෙබන කීඩාවක්. 
ඇමතිතුමනි, අද ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ඇමතිතුමා  
ෙකොච්චර නැහැ කිව්වත් ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බැලුවා. 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 27වැනි දා Executive Committee Meeting 
එෙකන් පස්ෙසේ මැක්ස්ෙවල් ද සිල්වයි, ෙරොහාන් කියන ෙකනායි, 
ඔය කියන කණ්ඩායම අමාත ාංශයට ඇවිල්ලා ඔබතුමාව හම්බ 
වුණා. අමාත ාංශෙය් දී ඔබතුමාව හම්බ ෙවලා ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළා. අමාත ාංශෙය් දී සාකච්ඡා කළාට පස්ෙසේ ඔබතුමා 
යම් යම් කාරණාවලට එතැනදී එකඟ වුණා. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා, 
ඔබතුමාෙග් වචනෙයන් පස්සට ගියා. ඒකයි වුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ 
තමයි ඔලිම්පික් - [බාධා කිරීමක්] ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කියන්න ෙකෝ, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට මෙගන් උදව්වක් ෙදන්නම්. ගරු මන්තීතුමා, ඒ 

සාකච්ඡාෙව්දී එකඟ වුණු සියලු ෙද්ත් එක්ක මම අදත් ඉන්නවා. 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් සාක්ෂි දරයි. අපි ඒක ෙවනස් කෙළේ 
නැහැ. අපි ඒ ස්ථාවරෙය් ඒ විධියටම ඉන්නවා. අදත් ඉන්නවා; 
ෙහටත් ඉන්නවා. අපි සංෙශෝධනවලට ගිෙය් නැහැ. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඇමතිතුමා, ඒ කාලෙය්දී ඔබතුමා ඒ කිසිම ෙද්කට විරුද්ධ 

වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා ෙම් Sports Law එක සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන අඩු පාඩු ගැන කිව්වා. ඇමතිතුමා, කීඩාෙව් අධීක්ෂණයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ඔබතුමා හැම දාම ඇමතිවරයා ෙවන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ඔබතුමාට පස්ෙසේ ෙවන කවුරු හරි ඇමති ෙකෙනක් 
එයි. ශාන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා ඊෙය් කියනවා, එතුමා ආසයි 
කියලා කීඩා ඇමති ෙවන්න. ඇත්තටම කිව්වා. එතුමා කිව්වා, 
නිෙයෝජ  ඇමතිකම හරි හම්බ ෙවනවා නම් ෙහොඳයි කියලා.  ඒ 
වාෙග් තරුණ ෙකොල්ෙලකුට ඒ වාෙග් ඇමතිකමක් ෙදනවා නම් 
ෙහොඳයි; අපි සතුටුයි. [බාධා කිරීමක්] ඒක හරි. මම කියන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා වාෙග්ම තමයි මමත් ඉන්ෙන්. අෙප් ෙගදර 
පශ්න අපි ෙගදරම තියා ගන්න ඕනෑ. අෙප් පක්ෂයටත් මම 
කියන්ෙන් ඒකයි. රටට, ෙලෝකයට කියන්ෙන් නැතුව අෙප් 
අභ න්තරෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඒක අභ න්තරෙය්දීම 
විසඳා ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමාටත් ඒ විධියට විසඳා ගන්න තිබුණා, 
ගරු ඇමතිතුමා. එතැනදී ඔබතුමාෙග් අතින් ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් 
වුණා. ඊට පස්ෙසේ IOC එක ෙම්කට මැදිහත් ෙවනවා නම් ඒක 
විශාල විනාශයක මූලාරම්භයක්. ඉන්දියාවට වුණ ෙද් ලංකාවට 
වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? දැන් බලන්න, ෙම් රෙට් අපි Sports 
Law එකක් පස්ෙසේ දුවනවා. කීඩා නීතියක් සම්බන්ධෙයන් 
ෙවනස්කම් කරන්න දුවනවා. අෙන්! ඊට වඩා ෙහොඳයි medal 
එකක් ගන්න දුවන්න. ඒ ෙවනුෙවන් වැය කරන කාලය, ඒ කරන 
කැප වීම ෙකොපමණ වටිනවා ද? කීඩා සංගම් 25ක් තිෙබනවා. ෙම් 
කීඩා සංගම්වලට ෙද්ශපාලන පත්වීම් කරන්න එපා.  

ඔබතුමා ෙපොතක් ගහලා තිෙබනවා, "අපි කළ ෙමෙහවෙරන් 
බිඳක්" කියලා. ෙහොඳයි, ෙමෙහවරක් කරලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් plan එකක් තිෙබනවා ද කියලා කියන්න. ෙකෝ, 
ෙම් ෙපො ෙත් එෙහම එකක් නැහැ ෙන්. 

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

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙපොතක් දීලා කියනවා, CD එක බලන්න ලු. එෙහනම් CD 

එක විතරක් ගහන්න තිබුණා. ෙපොතක් ගැහුෙව් ඇයි?  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නවීන තාක්ෂණය. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නවීන තාක්ෂණය ෙනොෙවයි, මම කියන්ෙන් 

plan එකක් තිෙබන්න ඕනෑය කියලායි. මම ඔබතුමාට ෛවරෙයන් 
කියනවා ෙනොෙවයි; ඔබතුමාව අපහසුතාවට පත් කරන්න කියනවා 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා නරක ඇමතිවරෙයකු කියලා කියනවා 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දන්නවා, ෙපෞද්ගලිකව මම ඔබතුමාට 
කැමැතියි කියලා. ෙම් පශ්න තිෙබන අවස්ථාෙව් ඔබතුමාෙග් 
අතිනුත් අඩු පාඩුවක් වුණා නම් අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ඒක 
නිවැරැදි කර ගන්නයි, ඇමතිතුමා. ෙහේමසිරි පනාන්දු ආරක්ෂා 
කරන්නවත්, ඒ නඩය ආරක්ෂා කරන්නවත් ෙනොෙවයි මම 
කියන්ෙන්. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
කාලය ඉතා ඉක්මනින් ගිහිල්ලා. ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න 

තිෙබනවා.  

රගර් ගැන කථා කරන්න තිබුණා. කිකට් ගැන කථා කරන්න 
තිබුණා. නමුත් ඒවා ගැන කථා කරන්න කාලය මදි. ඇමතිතුමා, 
මම එක ෙදයක් ඔබතුමාට කියනවා. අද රගර් කීඩාව දියුණුවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මට සතුටුයි. නාමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමන්ලාෙග් කීඩා කිරීම තුළින් ඒකට විශාල ආකර්ෂණයක් 
ලැබිලා තිෙබනවා; Sponsorsලා ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් ගෙම් 
තිෙබන ෙපොඩි කීඩාවලට ඒක නැහැ.  

ඇමතිතුමනි, අෙප් රටට ආෙව්ණික කීඩාවන් තිෙබනවා. රගර් 
ෙහොඳයි. මම රගර් ගැහුවා. මම clubsවලට ෙසල්ලම් කළා. මම 
Under 19 Team එෙක ් Sri Lankaවලට  ෙසල්ලම් කළා. නමුත් 
එතැනදී අපිට යන්න පුළුවන් ජාත න්තර මට්ටමක් තිෙබනවා. 
එතැනින් එහාට යන්න බැහැ. ෙම් ලංකාෙව් අපිට ඊට වඩා medal 
ගන්න පුළුවන් කීඩා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒවාට සල්ලි ටිකක් 
ෙයොදවලා ඒ කීඩාවන් නංවන්න කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා 
මම කියනවා. අෙප් ලංකාෙව් රගර් කීඩාව ඉතාම ඉහළ තැනකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් ශරීර ෙසෞඛ  හැදිලා තිෙබන 
විධියට අපි ට ෙලෝකෙය් ෙශේණිගත කිරීම්වලට එන්න අමාරුයි. 
එෙහනම් අරුන්දික පනාන්දු වාෙග් තුන්-හතර ෙදෙනකු හැම 
ගමකම ඉන්න ඕනෑ. එෙහම නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණය 
ගැනත් කියනවා. මම දැක්කා, බිලියන 3.2ක ණයක් අයින් 

2263 2264 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න යනවා. ඔබතුමන්ලා ඉල්ලලා තිෙබනවා, වරායටයි, State 
Engineering Corporation එකටයි ෙගවන්න තිෙබන ණය, ෙබොල් 
ණය ෙලස කපා හරින්න කියලා. කිකට් ආයතනය කරපු විනාශ 
තමයි ෙම්වා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ලාභ ලබන්න පුළුවන් කිකට් ආයතනය ෙම් 
විධියට පාඩු ලබන එක ගැන ඔබතුමා මීට වඩා concentrate 
කරන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න. අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමා නම් රාශියක් කිව්වා.  ෙම් අය දමා ෙගන 
ෙමොනවා ද කරන්ෙන්? කනවා, ෙබොනවා, ෙහොෙරන් ටිකට් 
ගහනවා, ටිකට් විකුණනවා. ඕවා තමයි කිකට් ආයතනෙය් වුෙණ්. 
ඒ නිසා ඒවා ශුද්ධ කරන්න,  ඇමතිතුමනි. ෙම් ඔලිම්පික් කමිටුෙව් 
පශ්නය විසඳා ගන්න ඔබතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. ඒ කටයුතු කරද්දී නා ගන්න එපා, අනා ගන්න 
එපා කියා මා ඉල්ලනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙකෙනක් ඉන්ෙන්. 
ජනාධිපතිතුමාට කියලා එතුමාව අයින් කරන්න. එතෙකොට වැෙඩ් 
ඉවරයි. ස්තුතියි. 
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ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, என் ைடய நண்ப ம் 
மாண் மிகு அைமச்ச மான மஹிந்தானந்த அ த்கமேக 
அவர்களால் வழிநடத்தப்ப ம் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  உைரயாற் வைதயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைமயிேல எங்க ைடய 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் மிக ம் சு சு ப்பானவர். 
ඇමතිතුමා දක්ෂෙයක්. අපි ගිහින් උදවු ඉල්ලන ඕනෑ ෙවලාවක 
අපට උදවු කරනවා. அந்தவைகயில், எங்க ைடய நிந்த ர் 
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற விைளயாட்  ைமதானத்தின் 

னரைமப்  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க டன் ேபசியேபா , 2014ஆம் ஆண்  ஜனவாி 
மாதமளவில் அம்பாைற மாவட்டத் க்கு ேமற்ெகாள்ள ள்ள 
விஜயத்தின்ேபா , அந்த ைமதானத்ைத ேநர யாகப் 
பார்ைவயிட்டபின் அதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதாக உ தியளித்தி க்கிறார். இதற்காக நான் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்களின் ேநற்ைறய அறிவிப்பின் 
பிரகாரம், " ன் அ மதியின்றிப் ெபா மக்கள் பாரா மன்றக் 
கட் டத் ெதாகுதிையப் பார்ைவயிட ம் விவாதங்கைளச் 
ெசவிம க்க ம் வரலாம்" என்   குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 
இதைனயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். த்தத் க்குப் 
பிற்பா , இவ்வா  அ மதி வழங்கிய  இ ேவ 

தல்தடைவயாகும். இங்கு விைளயாட் த் ைற பற்றிப் 
ேபசிய பலர், நகர மட்டத்தில் ேபசினார்கேள ஒழிய, கிராமிய 
மட்டத்தில் ேபசவில்ைல என்ப தான் கவைலக்குாிய விடயம். 
குறிப்பாக, நான் இவ்விடத்தில் ஒ  விடயத்ைதக் 
குறிப்பிடேவண் ம். என  ஊரான நிந்த ர் கிராமத்ைதச் 
ேசர்ந்த, ப்பாய்ச்ச ல் - triple jump இல் - தங்கப் பதக்கத்ைத 
ெவன்ற ஓர் இைளஞன் கிட்டத்தட்ட ன்  மாதங்க க்கு 

ன்னர் கு திப் ற் ேநாய் - blood cancer - காரணமாக 
மரணமைடந்தான். இதைனயிட்  நிந்த ர் மக்களாகிய 

நாங்கள் மிக ம் கவைலயைடகின்ேறாம். இவ்வாறான 
திறைம ள்ள ஓர் இைளஞன் எங்கைள விட் ப் பிாிந்த , 
எங்க க்கு மட் மல்ல இந்த நாட் க்ேக ஓர் இழப்பாகும் 
என் தான் கூறேவண் ம்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, கிராமங்களி ள்ள 
இைளஞர்கள் குறிப்பாக எம  அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் 
ேசாந்்த இைளஞர்கள், இன்  தங்க ைடய யற்சியினால், 
இரா வ விைளயாட் க் கு வில் இைணந் ள்ளனர். 
அவ்வா , நிந்த ைரச் ேசர்ந்த இரண்  இைளஞர்க ம் 
அட்டாைளச்ேசைனையச் ேசர்ந்த இரண்  இைளஞர்க ம் 
ஒ விைலச் ேசர்ந்த ஓர் இைளஞ ம் ெபாத் விைலச் ேசர்ந்த 
ஒர் இைளஞ ம் இைணந் ள்ளனர். இவர்கள் ெமய்வல் நர் 
ேபாட் களிேல ேபாட் யிட் , த டங்கைளப் ெபற்றதன் 
காரணமாகத்தான் இரா வ விைளயாட் க் கு வில் 
இைணவதற்கு வாய்ப் க் கிைடத்த . நான் என்ன கூற 
வ கின்ேறன் என்றால், இந்த இைளஞர்கள் தங்க ைடய 
ெசாந்த யற்சியினால்தான் இந்த வாய்ப்பிைனப் 
ெபற்றி க்கின்றார்கள் என்பைதத்தான். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் இந்த நாட் ல் த்தத்ைத க்குக் ெகாண் வந்த 
பின்னர், விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிக்கேவண் ம் 
என்பதற்காக, 2014ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் அதிகள  நிதியிைன ஒ க்கியி க்கின்றார். 
இதன் லம் நாங்கள் ெசய்யேவண் ய  என்ன? இன்  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு ஒவ்ெவா  மாகாணத்தி ம் 
அைனத்  வசதிகைள ம் ெகாண்ட விைளயாட்  
ைமதானெமான்ைற உ வாக்கி வ கின்ற . ெகா ம்பி ள்ள 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சின் ைமதானத்ைதப் பா ங்கள்! 
அங்கு ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர் - வதிகள் பயிற்சி 
ெப கின்றார்கள்; அவர்க க்குப் பல வசதிகள் ெசய்  
ெகா க்கப்பட் க்கின்றன; தங்குமிட வசதி மற் ம் 
ேபாஷாக்குள்ள உண   ெகா க்கப்ப கின்ற . ஆனால், 
கிராமங்களிேல வா ம் இைளஞர் வதிக க்கு இவ்வாறான 
வசதிவாய்ப் க்கள் கிைடப்பதில்ைல. மாகாணந்ேதா ம் 
விைளயாட்  ைமதானங்கைள அைமப்ப டன், தைலநகாில் 
உண  வசதிகள், தங்குமிட வசதிகள் மற் ம் வசதிக டன் 
விைளயாட்  ரர்கைள ம் பயிற் வித்  
ஊக்குவிப்ப ேபால், மாகாண மட்டத்திேல கிராமப் 
பிரேதசங்களி ள்ள இைளஞர்க க்கும் குறித்த வசதிகள் 
வழங்கப்பட் , பயிற்சி அளிக்கப்பட்  அவர்க ம் 
ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம் என்  நான் அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். அ மட் மல்லாமல், 
அங்கு கிாிக்கட் பயிற்சி வழங்கப்படாத ஒ  நிைலைம ம் 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, அ குறித் ம் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ம்.  

இன்  ேதசிய பாடசாைலகள் ஒவ்ெவான்றி ம் குைறந்த  
ஐந்  - ஆ  விைளயாட்  ஆசிாியர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க ம் ஒவ்ெவா  விைளயாட் த் ைறயி ம் 
பயிற் விக்கப்பட்  அவர்கள் லம் குறித்த பாடசாைலகளில் 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிக்க ேவண் ம் என்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

உண்ைமயிேல கடந்த இரண்  வ டங்க க்கு ன்னர் 
நடந்த ஒ  சம்பவம் பற்றி நான் இங்கு குறிப்பிட ேவண் ம். 
அதாவ , என  ஊாி ள்ள அல்-அஷ்ரக் பாடசாைல கிாிக்கட் 

ரர்கள் 'லக்பிம' கிாிக்கட் இ திப் ேபாட் யில் கு நாகல் 
ம யேதவ பாடசாைல டன் ேபாட் யி வதற்கு வந்தேபா  
தங்க ைடய bat, pad த யவற்ைற ' றியா' 
உரப்ைபயி ள் ேபாட் க்ெகாண்  வந்தைதக் கண்  நான் 
மிக ம் கவைல ற்ேறன். ஆனால், அன்  அங்கு வந்தி ந்த 

2265 2266 

[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා] 



2013 ෙදසැම්බර් 14 

ம யேதவ பாடசாைல கிாிக்கட் ரர்கள் coat 
அணிந் ெகாண்  மிக ம் கம்பீரமாகக் காணப்பட்டார்கள்.  

இன்  எம  அம்பாைற மாவட்ட இைளஞர்கள் 
விைளயாட் த் ைறயில் மிக ம் ஊக்கம் காட் கின்றார்கள். 
எந்தள க்கு என்றால், club கள் ஒன் ேசர்ந்  பணம் ேசர்த்  
floodlit cricket match கைள நடத் கின்ற அள க்கு அவர்கள் 
விைளயாட் த் ைறயில் காிசைன காட் ச் 
ெசயற்ப கின்றார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள், 
ஒவ்ெவா  DS Office இ ம் பதி  ெசய் ள்ள கிராமிய 
விைளயாட் க் கழகங்கைளச் சந்தித்  அவர்க ைடய குைற 
நிைறகைளக் ேகட்டறிய ேவண் ம் என்  நான் 
வி ம் கின்ேறன். ேவண் மானால், அந்தக் கழகங்கள் 
அத்தைன ம் உங்கைளச் சந்திப்பதற்கான ஏற்பா கைள 
என்னால் ேமற்ெகாள்ள ம்.  

இன்  கிாிக்கட் மட் மல்ல ஏைனய விைளயாட் த் 
ைறக ம் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். இங்கு 'றகர்' 

விைளயாட்ைடப் பற்றிப் ேபசினார்கள்; 'ெஹாக்கி'ையப் பற்றிப் 
ேபசினார்கள். இந்த விைளயாட் க்கள் இன் ம் சாியான 

ைறயில் கிராமங்கைளச் ெசன்றைடயவில்ைல. ஆகேவ, 
இ குறித் ம் நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எனக்கு ன்  ேபசிய 
உ ப்பினர்கள் கூறிய ேபான்  இன்  ெப ம்பா ம் 
கிராமப் றங்களி ள்ள இைளஞர்கள்தாம் தைலநகாில் 
இடம்ெப ம் விைளயாட் க்களில் பங்குபற் கின்றார்கள். 
ஆகேவ, அவர்கைள நல்ல சக்தி ள்ளவர்களாக உ வாக்கி 
விைளயாட் த் ைறைய இன் ம் ேமம்ப த்த ேவண் ம் 
என்  கூறிக்ெகாள்வேதா , ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
என் ைடய ேகாாிக்ைககள் யாவற்ைற ம் நிைறேவற்றித் 
தரேவண் ெமன் ம் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.    
 

[පූ.භා. 11.54] 
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය!  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදී කීඩා 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් යමක් කියන්න මට 
අවස්ථාව ලැබීම මහත් භාග යක් ෙලස සලකනවා. පසු ගිය වසරට 
වඩා කීඩා අමාත ාංශයට රුපියල් මිලියන 300කට වැඩි පමාණයක් 
-රුපියල් බිලියන 3කට කිට්ටු පමාණයක්- ෙවන් කිරීම ගැන අපි 
හුඟක් සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. ෙම් අවුරුද්ෙද් පාග්ධන වියදම් 
සඳහා යටිතල පහසුකම් සහ කීඩාව ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 
2ක් වැනි පමාණයක් ෙවන් කිරීෙම් හැකියාවක් ලැබී තිෙබනවා. 
ගිය වසෙර්  අපට ෛදනික වියදම්වලට ෙවන් කර තිබුණු මුදලට 
වඩා විශාල පමාණයක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කිරීම ගැන අපට 
ෙලොකු සන්ෙතෝෂයක් ඇති වනවා.  

අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ඉස්සර 
නම්, "ෙකොළඹට කිරි - ගමට කැකිරි". දැන් "ෙකොළඹට කැකිරි" 
ෙවලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ අමාත ාංශෙයන් අෙප් 
පළාත්වලට සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ, සල්ලි තිෙබන 
පළාත් කියලා හිතා ෙගන. ඒ පළාත්වල සංවර්ධන කටයුතු 
කරනවා හුඟක් අඩුයි. මිලියන 6කට වැඩි කීඩකයින් පමාණයක් 
බස්නාහිර පළාෙත් ඉන්නවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මිලියන 2කට 
වඩා වැඩි ජනගහනයක් ඉන්නවා. කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කයට ගිය 
අවුරුද්ෙද් විශාල මුදල් පමාණයක් වියදම් කළා. කිලිෙනොච්චිය 
දිස්තික්කයට හුඟක් මහන්සි වුණා; වියදම් කළා. හැබැයි ඒ 

පෙද්ශවල මිනිස්සු ඒ හා සමානව අපට පතිචාර දැක්වූවා ද කියන 
එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. කීඩකයින් වැඩි පමාණයක් ඉන්න 
පෙද්ශ බලා, ජනගහනෙය් පතිශතය අනුව ෙම් සංවර්ධන කටයුතු 
කරන්නය කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමහර කීඩා සඳහා කීඩකයින් 
ස්වාභාවිකව ඉදිරිපත් වන පෙද්ශයන් තිෙබනවා. මුහුද ආශිත අය 
මුහුෙද් පිහිනනවා, ගංගාවල පිහිනන දරුවන් ඉන්නවා. ඒ වාෙග් 
සමහර ගම්වලට, සමහර පෙද්ශවලට පචලිත කීඩාවන් තිෙබනවා. 
එම නිසා ඒ පෙද්ශවලින් ඒ කීඩාවලට දක්ෂ කීඩකයින් බිහි වනවා. 
දැන් මාතෙල් ගත්ෙතොත්, ෙහොකී කීඩාවට දක්ෂ අය හුඟක් ෙදනක් 
මාතෙල් ඉන්නවා. සමහර අවස්ථාවලදී කීඩා අමාත ාංශෙයන් 
මුදල ් ෙබදා ෙදන ෙකොටත්, සංවර්ධනය කරන ෙකොටත් 
සමාන්තරව ෙගොඩක් පැතිවලට යන බව අපි දකිනවා. ජාතික 
සංගම් දැන ගන්න ඕනෑ, වග කීමක් ඇතුව හරියාකාරව ඒවා 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් කීඩා 56ටම කීඩා අමාත ාංශෙය් 
තුන් අවුරුදු සහ පස් අවුරුදු සැලැස්මක් කියාත්මක වනවා නම් ඒ 
අනුව පමුඛතා ගත යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. මට මතකයි, 1994 - 
1995 කාලය. එතෙකොට අපි ෙලෝක කුසලානයක් දිනලා තිබුෙණ් 
නැහැ. එම අවස්ථාෙව්දී අෙප් ෙලොකු අඩු පාඩුවක් හැටියට දැක්ෙක් 
අෙප් තාක්ෂණය පැත්තයි. එම නිසා එදා අපට පුළුවන් වුණා, ෙඩ්ව් 
වට්ෙමෝර් මහත්මයා ෙගන්වා අපට අවශ  පුහුණු කටයුතු වැඩි 
කරන්න. ෙභෞත චිකිත්සකයකුෙග් - physiotherapist ෙකනකුෙග් 
- අවශ තාව ගැන  අපට අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ.  අපි ඒකත් 
ඉෙගන ෙගන එකතු කළා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් ෙදෙදනා මදියි, ජාතික 
තලයට trainer ෙකෙනක්, එෙහම නැත්නම් ව ායාම සඳහාම 
ෙවන් වුණු පුද්ගලෙයක් අත වශ යි කියන එක අපි හඳුනා ගත්තා. 
ලංකාෙව් කිකට් කීඩාව පළමුවන, ෙදවන, තුන්වන, හතරවන 
ස්ථානයන් තුළ පවත්වා ෙගන යන්න පධාන ෙහේතුවක් වුණා, ෙම් 
අංශයන් දියුණු කිරීම. අපි දකිනවා, ජාතිකමය වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
සහජ හැකියාවක් තිෙබන, කුසලතාවන් තිෙබන හුඟක් කීඩකයින් 
ඉන්න බව. ඒ අය ජාතික තලයට ආවාට පස්ෙසේ ෙහොඳ 
පුහුණුකරුවන් වනවා. ඒ කියන්ෙන් අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක 
ෙවන් වුණු පුහුණුකරුවන්. අපට මතකයි, ඉස්සර කිකට් කීඩාෙව් 
තිබුණු නීති-රීති ෙවනස් වුණු බව. මා ඒ ගැන එක උදාහරණයක් 
ගන්නම්. අලුතින්  රූපවාහිනිය පැමිණීමත් එක්ක, ෙබෝලය විසි 
කරන විධිය, එෙහම නැත්නම් ෙබෝලය ලබා ෙදන විධිය 
තාක්ෂණයත් එක්ක ෙවනස් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. එතෙකොට අෙප් 
පුහුණුකරුවන් baseball  වාෙග් ෙද්වල්වල පන්දුව දමලා ගහන 
අලුත් තාක්ෂණ කම  ඉෙගන ගත්තා. ඒ වාෙග් තාක්ෂණය එකතු 
කරලා තාක්ෂණය අතින් හුඟක් දියුණු කරන්න පුළුවන් වුණා.  

ෙම් කීඩා 56න් ගරු ඇමතිතුමා ගිය වසෙර් මා හිතන හැටියට 
කීඩා 20ක් ෙතෝරා ගත්තා. ඒ ෙතෝරා ගත් කීඩා 20 සඳහා 
පමුඛත්වයක් ෙදනවා, අනික් කීඩාවලට ෙවනමම බලනවාය 
කියලා. ඒක ෙහොඳයි. ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් පැමිණීමත් සමඟ 
ෙශේණිගත කිරීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ ෙශේණිගත කිරීමත් සමඟ 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට ඒ හා සමානව විශ්ෙල්ෂණය කිරීෙම් 
හැකියාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. විශ්ෙල්ෂණයක් කිරීම සඳහා 
තාක්ෂණික වශෙයන් පසු බිමක් ඇති වැඩසටහනක් ඒ අයට  
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒකට සම්බන්ධ වුෙණොත් තමයි අවුරුදු ෙදකක 
නැත්නම් තුනක කාලයකදී අමාත ාංශය ඒ සංවර්ධන 
වැඩසටහනින් බලෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කගත කර ගත්ත 
ජයගහණ ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

අපි ආසියානු කීඩා උෙළලට සම්බන්ධ ෙවනවා.  අපි ෙපොදු 
රාජ  මණ්ඩලෙය් කීඩා උෙළලට සම්බන්ධ වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඔලිම්පික් තරග නිෙයෝජනය කරනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම්වාට 
තරග කරන්ෙන් වයස අවුරුදු 14, 15 පාසල් දරුවන් ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා සංචිතවලට  ෙතෝරා ගැනීෙම්දී යම් ෙපළ ගැස්මක් 
අනුව ඒ අය ෙතෝරාෙගන පරිගණකයට ඒ දත්ත එකතු කරලා, ඒ 
දත්තවලට අනුව කටයුතු කළ යුතු බව අපිට ෙපෙනනවා. නමුත්, 
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කීඩා අමාත ාංශය සහ ජාතික කීඩා සංගම්වල තිෙබන පරතරය 
හුඟක් වැඩියි කියන එකයි අෙප් අදහස.  

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වයස අවුරුදු 13න් පහළ දරුවන් 
තරගකාරි කීඩාවලට ෙයොමු කිරීම ගැන කථා කළා අපට මතකයි. 
ඒ ගැන ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළාට පස්ෙසේ අමාත ාංශෙයන් 
පිළිතුරක් යවලා තිබුණා, "එෙහම අත වශ ම නැහැ" කියලා. 
චීනය ගත්ෙතොත් අවුරුදු හය, හ ත වාෙග් ෙබොෙහොම අඩු වයෙසේදී 
ජිම්නාස්ටික් කරන කීඩකයන් ඒ කීඩාවට නැඹුරු කර ගන්නවා. ඒ 
කීඩාවට ඕනෑ විධියට ඒ දරුවන්ෙග් ශරීරය කුඩා කාලෙය්දීම 
අවශ තාවට අනුව ෙපළගස්වනවා. ඒක හුඟක් ෙපොඩි වයෙසේදී 
පටන් ගත්ෙත් නැත්නම් වයස අවුරුදු 14, 15 වුණාම අමාරු 
ෙවනවා. කීඩාෙව්දී තරගකාරිත්වයකුත් අවශ යි. ඒ 
තරගකාරිත්වය තුළින් කීඩාෙව් නීති-රීති පිළිබඳව, පතිවිරුද්ධ 
කණ්ඩායම් එක්ක හැප්ෙපන විධිය, ඔවුන්ට මුහුණ ෙදන විධිය 
පිළිබඳව අධ යනය කිරීෙම් හැකියාවක් ලැ ෙබනවා. ඒ නිසා වයස 
අවුරුදු 13  කියන සීමාව හැම කීඩාවකටම ෙපොදුෙව් සීමා 
කරන්ෙන් නැතිව, ෙතෝරා ගත්ත කීඩාවලට පමණක්  අදාළ විය 
යුතුයි. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, ඔලිම්පික් වාෙග් තරගවලට යවන 
ෙකොට පළමුවැනි වටෙය්දීම අෙප් අයට මුහුණ ෙදන්න  ෙගොඩක් 
ෙවලාවට බැරි ෙවනවා. ඒකට ෙහේතුව,  තමන්ෙග් පැවැත්ම  
පවත්වා ෙගන යෑෙම් හැකියාව අඩුකමයි; කාය වර්ධනය 
පවත්වාෙගන යෑෙම් හැකියාව සහ ඔවුන්ෙග් ශාරීරික ශක්තිය 
අඩුකමයි. ඒ කාරණය ෙකෙරහි ගරු කීඩා අමාත වරයාෙග් 
අවධානය ෙයොමු ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාව ගැන අද ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් 
සඳහන් කළා. කිකට් පාලක මණ්ඩලය ගැනත් සඳහන්  කළා. 
අනුගාහකයන් වන ඩයෙලොග් ආයතනය ඒ අයට laptops  ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ ආයතනවල තත්ත්වය අනුව ඒක සාමාන  
ෙදයක්. ඒ නිසා හැම ෙදයක්ම දිහා කුහකත්වෙයන් බලන්න එපා. 
ඒවා ලබා දීම වරදක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද සඳහන් කළා කීඩකයන්ෙග් 
ෙකෞෂල යන් සහ කීඩා සමාජ ගැන. ඒ සෑම කීඩා සමාජයකම 
ව වස්ථාවක් තිෙබනවා. ඒ ව වස්ථාව අනුව කීඩාවල 
නියැෙලන්නට ඕනෑ. නමුත් ෙමතැනදී ගැටලුවක් තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ තමයි කීඩා පනතට ෙගනාපු ෙරගුලාසි. ඒ 
ෙරගුලාසි පදනම් කරෙගන අද අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන බව අපට ෙපනී ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙරගුලාසි 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එක එක කීඩාවට බලපාන ආකාරයටත්, 
ෙපොදුෙව් කීඩා සංගම්වලට බලපාන ආකාරයටත් සකස් කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙහෝ 
ෙව්වා මාස තුන හතරක් එක දිගටම කථිකාවක් ඇති කෙළොත් 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ, හැෙමෝටම පිළිගන්නට පුළුවන් විසඳුමකට 
යන්න පුළුවන් ෙවයි කියා  විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.02] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත ාංශය පිළිබඳව අදහස් 

දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා, තරුණ 
මන්තීවරයකු විධියට. මට ලැබී ඇති කාලය විනාඩි 9ක් නිසා ඉතාම 
ෙකටිෙයන් මෙග් කරුණු ටික සඳහන් කරන්නම්.  

2017 දී ආසියානු ෙයොවුන් කීඩා උෙළල හම්බන්ෙතොට දී 
පවත්වන්නට නියමිතව තිෙබනවා. ෙම් වන විට  ෙනොෙයකුත් 
විෙද්ශ සමාගම්වලින් සියයට 3ක වාෙග් අඩු ෙපොලියට ඒ කීඩා 

ගම්මානය සකස් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
එෙහම තිබියදී ඔබතුමන්ලා චයිනා හාබර් සමාගම සමඟ MoU 
එකක් අත්සන් කරලා තිෙබනවා, සියයට 6ක් වැනි ෙලොකු ෙපොලී 
අනුපාතයකට. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. රුපියල් බිලියන 25ක් 
වාෙග් විශාල මුදලක් වියදම් ෙවන ෙම් කීඩා උෙළල- 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ( ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 
Management)  
ගරු මන්තීතුමා අපි MoU එකක් අත්සන් කරලා නැහැ. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒ පිළිබඳව එකඟතාවකට එනවා නම්, මා සඳහන් කළ 

කාරණය පිළිබඳව සලකා බලන්න කියලා මා ඉතා ආදරෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, සියයට 3ක ෙපොලියට මුදල් ෙදන්න 
ෙයෝජනා තිබියදී සියයට 6ක ෙපොලියට ගන්න යනවා නම්, මා 
හිතන හැටියට ඒක ෙලොකු පාඩුවක්. එවැනි ගිවිසුමක් අත්සන් 
ෙනොකිරීම තමයි රටට වටින්ෙන්, මම හිතන විධියට.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද  ඔලිම්පික් කමිටුව ගැන 
බරපතළ පශ්න මතු වුණා. අපටත් ඒ ගැන  ෙලොකු පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඔලිම්පික් කමිටුවත්, කීඩා අමාත ාංශයත් අතර තිෙබන 
ෙම් කඹ ඇදිල්ෙලන් අෙප් රටට තමයි අවාසි වන්ෙන්. අෙප් ගරු 
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙහේමසිරි පනාන්දු 
මහත්මයා අවුරුදු 16ක් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට හිටියා නම්, ඒ හිටිෙය්  ෙකොෙහොමද? එතුමා ෙහොඳ 
නැත්නම් ෙමපමණ කාලයක් හිටිෙය් ෙකොෙහොමද? කීඩා සංගම්වල 
අනුමැතිය ලැබුණු නිසා ද එතුමා එතරම් කාලයක් හිටිෙය් කියලා 
බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා ඒ කමිටුෙව් 
විගණනය සම්බන්ධව කිව්වා. අපි  ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවාම දැන 
ගන්න ලැබුණා,  2009 සිටම  ඒක විගණනය කරලා තිෙබන්ෙන් 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියලා. 2009ට කලින් 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ලද ෙපෞද්ගලික විගණන 
සමාගමකින් විගණනය කරලා තිෙබනවා. නමුත් 2009 සිටම 
විගණනය කරලා තිෙබන්ෙන් විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. ඒ නිසා  ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය 
විගණනය සම්බන්ධ ෙදයක් නම්, ඒක අපට විශ්වාස කරන්න 
අමාරුයි. විගණනය නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා අපට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි.  

ෙහේමසිරි පනාන්දු මැතිතුමා පමණක් ෙනොෙවයි, එතැන තවත් 
නිලධාරි මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. කීඩා අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් අද 
ෙම් නිලධාරි කුටියට ඇවිල්ලා ඇති. කීඩා අමාත ාංශෙය්  ෙල්කම් 
හැටියට හිටිෙය් උදය ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා. දැන් ඉන්ෙන් අනුර 
ජයවිකම මැතිතුමා. අපට ආරංචි විධියට, ෙම් නිලධාරින් 
ජනාධිපතිතුමාට complain  කරලා තිෙබනවා, ''ෙම් අමාත ාංශෙය් 
හිටිෙයොත් අපට හිෙර් යන්න ෙවයි.  Pension  එකත් නැති ෙවයි. ඒ 
නිසා කරුණාකර ෙම් අමාත ාංශෙයන් අප අයින් කරන්න'' 
කියලා. මා හිතන හැටියට ෙමෙහම කියන්න ෙහේතුව, දැන් ඉන්න 
කීඩා අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමිය -නාවලපිටිෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරිය විධියට හිටපු රංජනී ජයෙකොඩි මහත්මිය-  අද ෙම් 
ෙල්කම්වරුන් අබිබවා ගිහිල්ලා  සියලු බලතල අතට අරෙගන, 
සියලු ගනුෙදනු සහ සියලු කටයුතු ෙමෙහයවීමයි.  ඒ නිසා ෙම් 
ෙල්කම්වරුත් අද විශාල  අපහසුතාවට පත් ෙවලා සිටින බව තමයි 
අපට ආරංචි මාර්ගවලින් දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඇමතිතුමනි, මට බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමාෙග් 
කාලෙය්දී කථා කරන්න.  

2269 2270 

[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
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 අද විශාල වශෙයන් කීඩාව වළ පල්ලට ගිහින් තිෙබනවා. 
වසර තුනක් වැනි කාලයක් තුළ කිකට් කීඩාව හැර අෙනක් සියලුම 
කීඩා පල්ළම් බැහැලා තිෙබනවා. අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් තිෙබන ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව 
ජාත න්තර වර්ගීකරණෙය් දී අංක 20කින් පහළට ගිහින් 
තිෙබනවා. ෆුඩ් ෙබෝල් කීඩාව ඇතුළු අෙනකුත් කීඩාවලට 
ෙබොෙහොම ෙසොච්චම් සැලකිල්ලක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  ඒ වාෙග්ම එල්ෙල් කීඩාව අෙප් පෙද්ශෙය් 
තිෙබනවා.  එල්ෙල් කීඩාව නංවන්නට කිසිදු උදවුවක් - 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan Perera ) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා  point of Order   එකක් 

ඉදිරිපත් කරනවා.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ගරු කරනවා. හැබැයි  ඔබතුමා 

කියන ආකාරයට ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව ජාත න්තර වර්ගීකරණෙය් 
පහළට ගිහින් නැහැ. අසත  කියන්න එපා. එය ජාත න්තර 
මට්ටෙමන් ඉස්සරහට ගිහින් තිෙබනවා, -   [බාධා කිරීමක්] අසත  
කියන්න එපා. ගහනවා නම් ගහන්න, අසත  කියන්න එපා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කළා.  ගරු මන්තීතුමා කථා 

කරන්න.  
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කිකට් කීඩාවට සම්බන්ධ ශී ලංකා කිකට් ආයතනය  අද විශාල 

වශෙයන් පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
2011 දී රුපියල් මිලියන 394ක් පාඩු ලබලා තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට ෙම්කට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් විශාල වශෙයන් දුෂණ හා 
වංචා සිදුවීමයි.  විශාල වශෙයන් දූෂණ හා වංචා සිදු  වන 
ස්ථානයක් තමයි ශී ලංකා කිකට් ආයතනය.  විගණනයක් සිදු 
ෙනොවන ආයතනයක්.  ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා කිකට් ආයතනය අද 
අනාගතයත් උකස් තබලායි තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනෙය් අනාගතය අද උකස් තබලායි තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය් දී 
පැවැත්වීමට නියමිත කීඩා තරග කාල සටහන  බැංකුවට උකස් 
තබලා අද බැංකු අයිරාවක් ලබා ගන්නා තත්ත්වයට කිකට් 
ආයතනය පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ තත්ත්වයට අද ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබනවා.  මම හිතන්ෙන් ෙම්කට 
ෙහේතුව විශාල වශෙයන් සිදු වන වංචාව  හා දූෂණයි කියලායි. 
ෙමොකද, අනවශ  කීඩාංගන හදලා නැති බර ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය විසින් පවරා ෙගන තිෙබනවා. අෙප් රට ජාත න්තර 
කීර්තියට පත් වුෙණ් අෙප් කිකට් කීඩකෙයෝ නිසායි. අද ඒ 
තත්ත්වය පහළට බැහැලා තිෙබනවා. විශාල වශෙයන් ලාභ 
ලබන්නට පුළුවන් ආයතනයක් වන ශී ලංකා කිකට් ආයතනය අද - 
[බාධා කිරීමක්]  කිකට් කීඩකෙයෝ කීඩා කරනවා. මම කියන්ෙන් 
කිකට් ආයතනය ගැනයි. ශී ලංකා කිකට් ආයතනය අද අලාභ 
ලබන, දූෂණය අධික, වංචාව අධික ස්ථානයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙවන කිසි ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි, ෙම් ෙද්ශපාලන 

බලපෑම් නිසායි.  නැත්නම් කිකට් ආයතනය කිසිෙසේත්ම අලාභ 
ලබන්නට බැහැ.  

අපි දන්නවා, අවුරුදු පහක් වාෙග් කාලයකට ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනෙය් ඒ රූපවාහිනී විකාශන අයිතිය ඉතාම අඩු මුදලකට 
විශාල වංචාවක් සහිතව ආයතනයකට භාර දීලා තිෙබනවාය 
කියලා.   ඒ රූපවාහිනී විකාශන අයිතිය  තමයි ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය වැඩිම ආදායමක් ලබන අවස්ථාව. ෙම්වා සියල්ලම 
විශාල කාල පරිච්ෙඡ්දයකට බදු දීලා තිෙබනවා.   අවුරුදු පහක් 
වාෙග් කාලයකට බදු දීලා තිෙබනවා.   ෙම්ක තමයි  ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනෙය් පරිහානියට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් ශී ලංකා කිකට් ආයතනය ෙම් විධියට පල්ලම් බහින්නට 
බැහැ; ෙම් විධියට අලාභ ලබන්නට බැහැ. 2011 වර්ෂෙය් දී 
රුපියල් මිලියන 394ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා.  2010 වර්ෂෙය් දී  
ලාභ ලබනෙකොට රුපියල් මිලියන 623කුත්, 2011 වර්ෂය 
වනෙකොට රුපියල් මිලියන 394කුත් පාඩු ලබා තිෙබනවා. ඒකට 
ෙහේතුව විධියට මම දකින්ෙන්, දිගින් දිගටම සිදු වන ෙම් වංචාව හා 
දූෂණයයි.  

අපි දන්නවා, අද හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනයට රුපියල් මිලියන 
2ක් වාෙග් මුදලක් මාසයකට ෙවන් කරනවා, එහි නඩත්තුව 
ෙවනුෙවන්. හැබැයි ආදායමක් නැහැ. වසරකටම cricket matches  
ෙදකක් ෙහෝ තුනක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් දුර්වල 
ෙද්ශපාලන තීන්දු නිසා  තමයි අද ෙම් විධියට කිකට් ආයතනය 
පාඩු ලබා තිෙබන්ෙන්.  

සුගතදාස කීඩාංගනෙය් ධාවන පථය හදලා තවමත් වසරක් 
ඉක්ම ගිහින් නැහැ.  වසරක් ගිය තැන අද ෙම් ධාවන පථය කැඩිලා 
ගිහින් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව නිසි  හැකියාවන් තිෙබන, 
නැත්නම් නිසි පළපුරුද්දක් තිෙබන ආයතනවලට  එය භාර 
ෙනොදීමයි.  ඒ සම්බන්ධව ඉතාම දක්ෂ, පළපුරුද්දක් තිෙබන 
ආයතනයක්   රුපියල් මිලියන 400කට ලංසුවක් ඉදිරිපත් කර 
තිබුණා.  ඒ ෙවනුවට රුපියල් මිලියන 280ක් වාෙග්  මුදලකට 
රුපියල් මිලියන 100ක වටිනාකමක් තිෙබන ධාවන පථයක් ඉදි 
කරන්න දුන්නා.  එතැනත් රුපියල් මිලියන 180ක වාෙග් වංචාවක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එහි පතිඵල තමයි වසරක් ගත වන තැන - 
[බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී උත්තර ෙදන්න, ලලිත් 
දිසානායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි.   වසරක් ගත ෙවද්දී ධාවන 
පථය කැඩුෙණ්  ෙමන්න ෙම් ෙහේතුෙවන්.  [බාධා කිරීමක්] 

නැත්නම් මීට කලින් වසර 10ක්, 12ක් යන තුරු කිසිම නඩත්තුවක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  ෙහොඳට තිබුණු ෙම් ධාවන පථය  වසරක් ගත 
ෙවද්දී ෙම් වාෙග් අභාග සම්පන්න තත්ත්වයට පත් වුෙණ් ෙවන 
මුකුත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් විධිෙය් දුර්වල ආයතනවලට  ෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව පැවරීම නිසායි.  

කීඩා නිලධාරින් ගැනත් කථා කරනවා නම්,   ෙම් කීඩාෙව් ජීව 
ගුණය - 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්.    

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, තව විනාඩියක් ෙදන්න.  
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න කාලය අවශ  ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මා අවසන් කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ඇත්තටම ෙම් දවස්වල අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමාටත් කරදර වැඩියි.  අෙප්  අල්ලපු ආසනෙය් සිටින 
ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමාට වාෙග්.  ගරු ඇමතිතුමනි,  මම 
කියන්ෙන් ඔබතුමා ටික කාලයකට ෙම්ක අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර 
මන්තීතුමාට හරි,  ෙවන කාට හරි භාර දීලා  ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් 
rest කරන්න කියලායි.  ෙම් ටිෙක් ඔබතුමාට හරියට කරදර. ෙගදර 
පශ්න;  රෙට් පශ්න; අමාත ාංශෙය් පශ්න; නිලධාරින්ෙග් පශ්න. ඒ 
නිසා ඔබතුමා අගමැතිතුමාත් එක්ක ෙපොඩි විෙව්කයක් ගත කරලා 
කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉතා ආදරෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කියාකාරී අයට විෙව්ක ගන්න ෙවලාවක් නැහැ. මා හිතන්ෙන් 

ෙම් ආයතන හුඟක් විෙව්චනයට ලක් වුණු නිසා, ෙම් හැම 
ආයතනයක්ම ෙකෝප් එක ඉදිරියට ෙගෙනනවා නම් ෙහොඳයි 
කියලායි.   

මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 12.11] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද කීඩා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් 

අදහස් පකාශ කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා අපට ලබා දීපු අදහස් පිළිබඳව අපි එතුමන්ලාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සියල්ල ෙකෙරහි අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කරනවා. ඔබතුමන්ලා ලබා දීපු අදහස්වලට අපි නැවතත් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ෙම් රෙට් කීඩක කීඩිකාවන්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් කීඩාවට 
ආදරය කරන සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් මා මුලින්ම ෙම් රෙට් මුදල් 
අමාත වරයා හැටියට කටයුතු කරන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට  
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. පළමු වතාවට 
පමණක් ෙනොෙවයි, මෑත කාලෙය් සෑම වර්ෂයකම ෙම් රෙට් 
කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් රජය විසින්   ලබා දීපු පතිපාදන 
පමාණය වැඩි කළා අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වර්ෂෙය්ත් රුපියල් 
මිලියන 600ක පතිපාදන අෙප් වැය ශීර්ෂයන්ට වැඩිෙයන් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මුලින්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් රෙට් කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් අපට 
ලබා දුන්නු පතිපාදන පමාණය  පිළිබඳව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා විශ්වාස කරන ආකාරයට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අපට පතිපාදන වැඩි කරන්න මූලික වුණු  
පළමුවැනි කාරණය ෙවන්න ඇත්ෙත්,  2013 වර්ෂයට අපට ලබා 
දීපු පතිපාදන සියයට 98ක් අපි වියදම් කර තිබීමයි.  මෑතකදී 
පත්තරයක තිබුණා, අමාත ාංශවලට දීපු සල්ලිවලින් සියයට 
50ක්වත් සමහර අමාත ාංශ වියදම් කර නැහැයි කියලා. අෙප් 
අමාත ාංශයට ෙම් වර්ෂයට ෙවන් කළ මුදලින් සියයට 98ක් අපි 
වැය කරලා තිබීම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට පතිපාදන වැඩි 
කිරීමට එක් ෙහේතුවක් කියලා මා හිතනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  අපි දීර්ඝ කාලීන  සැලැස්මක් හදලා ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ රජයට, මහා භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කරපු නිසා 
තමයි සෑම වර්ෂයකම අෙප් අය වැෙයන් අෙප් විෂයයට පතිපාදන 
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් කීඩාවට ආදරය කරන නායකයකු නිසා,  
කීඩාව පිළිබඳව එතුමාෙග් ඇල්මක්  දැක්මක් තිෙබන නිසා අෙප් 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ එතුමා හඳුනා ෙගන, එතුමා අපට හැම දාම 
පතිපාදන වැඩි කළා. ඒ නිසා නැවත නැවතත් රජයට, අතිගරු 
 ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් රෙට් කීඩා ෙව් 
උන්නතිය ෙවනුෙවන් අපට පතිපාදන වැඩි කර ලබා දීම පිළිබඳව.   

ගරු සභාපතිතුමනි, නිදහසින් පසු ෙම් රෙට් බලයට පත් වුණු 
සෑම රජයක්ම ෙම් රෙට් කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් සුවිශාල 
ෙසේවාවක් කළා. හැබැයි ඔබතුමාට මතක ඇති,  අපි රටක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් ඉතිහාසෙය් ඉඳලා   කීඩාෙවන්  ජයගහණ ලබා 
තිෙබනවා වාෙග්ම පරාජයනුත් ලබා තිෙබනවා. නමුත් ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි උදාහරණයකට අෙනකුත් රටවල් ගත්ෙතොත්, 
දවසින් දවස කීඩාෙව් ජයගහණ  වැඩි වනවා මිසක් පරාජයන් 
ලබන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් තාක්ෂණය, පහසුකම් සියල්ලත් එක්ක 
කටයුතු කරලා ඒ ලබන ජයගහණ වැඩි කර ගන්නවා.  අෙප් 
කීඩාෙව්  තිෙබන පධාන තරගාවලිය ඔලිම්පික් තරාගාවලියයි.  
ඒෙකන් ඩන්කන් වයිට් පදක්කමක් ලබා  ගත්තාට පස්ෙසේ,  ඊළඟට 
සුසන්තිකා පදක්කමක් ලබා ගන්ෙන් අවුරුදු ගානක් ගිහිල්ලායි. 
එනම් දශක හතරකින් විතර. සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය 
පදක්කමක් ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ  දශක ගණනකට අපි 
පදක්කමක් ලබා ෙගන නැහැ. ඒ අතින් ෙලොකු gap එකක් 
තිෙබනවා. දැන් බලන්න, ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරගාවලිෙයන් 
පළමු වතාවට අපි 1996 දිනුවා. හැබැයි, මෑත කාලෙය් අපි ඒ 
ආසන්නයට ආවා. ඒ කියන්ෙන්, අපි අවසාන මහා තරගාවලියට 
ආවා.  හැබැයි,  අපට බැරි වුණා ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය 
කර ගන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දැක්කා එවැනි ෙද්වලට ෙහේතුව.  අපට 
දවසින් දවස කීඩාව අතින් ඉදිරියට යන්න බැරි වන ෙහේතු අපි පසු 
ගිය කාලය පුරා හඳුනා ගත්තා. පළමුවැනි ෙද් තමයි අපට කියලා 
ජාතික පතිපත්තියක් ෙනොමැති වීම. අපට කියලා ජාතික 
පතිපත්තියක් කීඩාෙව් තිබුෙණ් නැති නිසා අෙප් කීඩා අමාත ාංශය 
ෙම් රෙට්  ෙවනමයි වැඩ කෙළේ. ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, 
පළාත් සභාෙව් කීඩා ඇමතිවරු ෙවනම වැඩ කෙළේ.  ඊළඟට සංගම් 
ෙවනම වැඩ කෙළේ, ගරු සභාපතිතුමනි.  අධ ාපන අමාත ාංශය 
කීඩාව ෙවනුෙවන් ෙවනම වැඩ කෙළේ. අද අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි, අපි ෙම් රෙට් කීඩාවට පළමුවැනි 
වතාවට ජාතික පතිපත්තියක් හදලා තිෙබනවා. කීඩා 
අමාත ාංශයත්, අධ ාපන අමාත ාංශයත්, පළාත් සභාවත් වාෙග්ම 
කීඩා සංගම් සියල්ල එකට වැඩ  පිළිෙවළක් හදලා අද ජාතික 
වැඩසටහනකට  අපි යන්න ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි ඉතිහාසෙය් 
ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළකට ගියා නම්, අපි එකට එක සැලැස්මක් 
යටෙත් ගියා නම්, අපට මීට වඩා ජයගහණ ෙගොඩක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් වනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු තිලංග 
සුමතිපාල මන්තීතුමා කිව්වා "දැන් ෙකොළඹට කැකිරි, ගමට කිරි" 
කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ෙකෝටි ෙදකක් වූ 
ජනගහනෙයන් බස්නාහිර පළාෙත් ජීවත් ෙවන්ෙන් මිලියන 
පහහමාරක්.  ඒ කියන්ෙන් සියයට 20කට, 25කට වැඩි  
පමාණයක් ජීවත් ෙවන්ෙන් බස්නාහිර පළාෙත්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් සියලු පහසුකම් සීමා වුෙණ් 
බස්නාහිර පළාතටයි. ඔබතුමා දන්නවා, මීටර් 50 swimming pool 
එකක් ෙකොළඹින් පිට නැති බව. සියලු පහසුකම් සහිත ගෘහසත් 
කීඩාංගනයක් ෙකොළඹින් පිට නැහැ. අපි නිදහසින් පස්ෙසේ ෙම් 
කීඩාව පටන් ගත්තත්  දශක අටක, නවයක කාලය තුළ මීටර් 50ක 
පිහිනුම් තටාකයක් අපට ෙකොළඹින් එහාට ෙගන යන්න බැරි 
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ෙවලා; ගෘහස්ත කීඩාංගනයක් ෙකොළඹින් එහාට ෙගන යන්න බැරි 
ෙවලා; කෘතිම ධාවන පථයක් ෙකොළඹින් එහාට ෙගන යන්න බැරි 
ෙවලා; සියලු පහසුකම් සහිත මීටර් 700 ධාවන පථයක් සහිත 
කීඩාංගනයක් ෙකොළඹින් එහාට ෙගන යන්න බැරි ෙවලා, ගරු 
මන්තීතුමනි. අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළා, යටිතල 
පහසුකම් පිළිබඳව ජාතික වැඩ පිළිෙවළක්; පළාත් නවයට කීඩා 
සංකීර්ණ නවයක්; දිස්තික්ක 25ට කීඩා සංකීර්ණ 25ක්; පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 314ට කීඩාංගන 314ක්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අපට බිලියන හතරහමාරක් දුන්නා. අද ෙවන 
ෙකොට පළාත් මට්ටමින්, දිස්තික්ක මට්ටමින් කීඩාංගණ හැෙදමින් 
යනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් අපි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් කී ඩාංගන හදන්න පටන් ගන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා ගෙම් කීඩා සමාජෙයන් බිහි ෙවන 
කීඩකයාට, ගෙම් ඉඳලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන් 
දිස්තික්කයට, දිසත්ික්කෙයන් පළාතට, පළාෙතන් ජාතික මට්ටමට 
ඇවිල්ලා, ජාතික මට්ටෙමන් ජාත න්තරයට යන්න අවශ  
පහසුකම් ටික හදලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු 
සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් කීඩාෙව් තිබුණු බරපතළ තවත් 
පශ්නයක් තමයි කීඩකයන් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කිරීම. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත ාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ අපි දැකපු 
බරපතළ අභිෙයෝග ෙදකක් තිබුණා. එකක් තමයි, කීඩකයන් 
භාවිත කරන තහනම් උත්ෙත්ජක. ගරු නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමනි, ඊ ළඟ කාරණය තමයි, කීඩකයන් තරග තහනමකට 
ලක් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ආකාරය. අෙප් ගරු අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමා ෙම් ගැන දිගටම කථා කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කිරීම 
වැළැක්වීම සඳහා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතය තහනම් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ආසියාෙව් 
ෙහොඳම පනත ඉදිරිපත් කරපු රට හැටියට අපට වාර්තාගත ෙවන්න 
පුළුවන් වුණා. අපි ඒ පනත් ෙකටුම්පත හදලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා ඒ අවශ  නීතිමය කටයුතු සම්පාදනය කළා. ගරු 
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොටත් තරග පාවා දීම් 
වැළැක්වීමට අදාළ පනත් ෙකටුම්පත හදනවා. කීඩා අමාත වරයා 
හැටියට මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, රුපියල් 15,000ට, 20,000ට 
කීඩා සමාජ අතර කරන තරගාවලදී තරග පාවා දීම් අෙප් 
කීඩකයන් කරන බව. අද අපි තරග පාවා දීම් වැළැක්වීමට අදාළ 
පනත් ෙකටුම්පතක් හදාෙගන යනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. තරග 
පාවා දීම් වැළැක්වීමට පනත් ෙකටුම්පතක් හදලා අපි තව මාස, 
තුන හතරක් යන ෙකොට ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒක 
ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි පදක්කමක් ගන්නවා, ආපහු තව 
අවුරුදු 30ක් යන කල් පදක්කමක් නැහැ. තරගාවලි දිනනවා, තව 
අවුරුදු 20කින් ආපහු දිනන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් ඇයි? 
පැහැදිලි ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් හදලා නැති නිසයි. අද ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ හදලා, ජාතික පතිපත්ති හදලා, ෙරගුලාසි ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා. යටිතල පහසුකම් සඳහා අපි අද ජාතික පතිපත්තියක් 
හදලා, තහනම් උත්ෙත්ජක පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා, තරග 
පාවා දීම් වැළැක්වීමට අදාළ පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනැල්ලා, පළාත් 
සභා අධ ාපන අමාත ාංශ එක්ක එකට වැඩ කරලා  පැහැදිලි වැඩ 
පිළිෙවළක් යනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් මෙග් 
එකම අරමුණ -ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමාත් කිව්වා.- 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් ෙම් අමාත ාංශෙය් බිහි 
කිරීම.  අපි අද ජාත න්තරයත් එක්ක යන ෙකොට අපට තාක්ෂණය 
අවශ යි. අද අෙප් පර්ෙය්ෂණ නැහැ. ගෙම් හැකියාවටයි අපි ෙම් 
යන්ෙන්. අපි ෙම් ෙකොස්, ෙපොෙලො ස්වල හයියට දුවන්ෙන්. 
ජාත න්තර කීඩකෙයෝ තාක්ෂණයත් එක්ක තරග කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපට තිෙබන ෙලොකුම අඩුව කීඩාවට උසස් 
තාක්ෂණයක් ෙනොමැතිකමයි. අපි ලබන වර්ෂෙය් කීඩා ෛවද  
ඒකකය හරහා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක්  ආරම්භ 

කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අධ ාපන 
අමාත ාංශයත්, කීඩා අමාත ාංශයත් ඒකාබද්ධ කරලා අද 
දැවැන්ත ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් අපි රට තුළ කියාත්මක කරනවා. 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය්  අෙප් අමාත ාංශය 
පදක්කම් ගැන විතරයි කථා කෙළේ. කීඩා අමාත ාංශය කථා කෙළේ, 
"මැච් එක ගැහුවා. දින්නාද, පැරදුණාද? ඔලිම්පික් ගියා, පදක්කම් 
කීයද" කියන එක විතරයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කීඩා 
අමාත ාංශය හරහා ෙම් රෙට් ශබ්ද ෙකෝෂයට අලුත් වචන ටිකක් 
ෙගනාවා. ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් හදන්න, ෙම් 
රෙට් කීඩා ආර්ථිකයක් හදන්න එතුමාට අවශ යි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ආර්ථික බලෙව්ගය බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා, කීඩාව. ඔබතුමා දන්නවා, කීඩා කරන 
රටවලින් ඒ රටට ලැෙබන ආදායම් පමාණය ෙකොපමණද කියලා. 
ඒ නිසා  කීඩා ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම සඳහා අපි රජයත් එක්ක 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා. අපට ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 50ක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
වුණා. අෙප් ඉලක්කය 2015 ෙවන ෙකොට යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 
500ක් ෙම්  රෙට් කීඩා ආර්ථිකෙයන් ෙගනැත් ෙදන්න, ගරු 
සභාපතිතුමනි. අෙප් අරමුණ සෑම පුරවැසිෙයක්ම කීඩකෙයක් 
කරන්න. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 20ක් 
දියවැඩියා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන බව. ගරු සභාපතිතුමනි, 
අසල්වැසි ඉන්දියාෙව් ජනගහනෙයන් තුෙනන් එකක් අද 
දියවැඩියා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවා. ගරු සභාපතිතුමනි,  
ඔබතුමාෙග් තරුණ කාලෙය්, අෙප් තරුණ කාලෙය් අපි 
ඔබතුමන්ලා ගෙම්, ෙවෙල් කීඩා කළා.  
    

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
තවම තරුණයි ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තවම තරුණයි. හැබැයි අෙප් තරුණ කාලය වාෙග් ෙනොෙවයි, 

ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, මෙග් පුතාෙග් තරුණ කාලෙය්. 
මම ඒකයි ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ෙමොකද, ඔබතුමා දන්නවා එදා 
වාෙග් ෙනොෙවයි අද තාක්ෂණයත් එක්ක ළමයි පරිගණකයට, 
ජංගම දුරකථනයට සීමා ෙවලා සිටින බව. අද ළමයි කීඩා 
කරන්ෙන් නැහැ. ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් 
පාසල් යන දරුවන්ෙගන් සියයට 5යි කීඩා කරන්ෙන්. 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් පාථමික අධ ාපනෙය් ෙයෙදන දරුවන්ෙගන් 
සියයට 80ක් කීඩා කරනවා. අද ෙදමව්පියන් උත්සාහ කරන්ෙන් 
හැම දරුෙවක්ම ඉංජිෙන්රුෙවක් ෙහෝ ෛවද වරෙයක් කරන්නයි. 
නමුත් ඒ ඉංජිෙන්රුවා, නැත්නම් ෛවද වරයා ෙරෝගිෙයක් කියන 
එක ඒ ෙදමව්පියන්ට ෙත් ෙරන්ෙන් නැහැ. අද අවුරුදු විස්ෙසේ, 
විසිපෙහේ තරුණයන් හෘදය ෙරෝගවලින් ෙපෙළනවා; 
දියවැඩියාෙවන් ෙපෙළනවා. ඇයි ඒ? අද ඔවුන් කීඩා ෙනොකිරීම 
නිසයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, තරුණ කාලෙය්  
ඔබතුමන්ලා හම්බන්ෙතොට මැදමුලන ෙගදර වත්ෙත් පිටිෙය් 
ෙසල්ලම් කළ හැටි. මට මතකයි, මෙග් ග ම වන ගම්ෙපොළ, 
ගල්පාය වත්ෙත්, මෙග් සෙහෝදරයන්, අක්කලා නිවාඩුවට ෙගදර 
ආවාම අප වත්ත පිටිෙය් දුවපු හැටි. අපි කුඹුෙර් කිකට් ගහපු හැටි 
මට මතකයි. අද  එෙහම කාලයක් නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
සභාපතිතුමනි, අප අධ ාපන අමාත ාංශයත් සමඟ ඒකාබද්ධව  
කැබිනට් පතිකාවක් නිකුත් කළා. ලබන වර්ෂෙය් සිට පාසල් යන 
සෑම දරුෙවක්ම එක කීඩාවක් කිරීම අප අනිවාර්ය කළා. අප අද 
අධ ාපන ඇමතිතුමාත් සමඟ එකතු ෙවලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙගන 
යනවා.  ෙම් සියලු කරුණු අවෙබෝධ කරෙගන, අ ෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි පසු ගිය කාලය පුරා මම ෙලොකු 
වැඩ ෙකොටසක්  කළා.  

2275 2276 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි,  කීඩා ක්ෙෂේතෙය් බරපතළ මාෆියාවක් 
තිබුණා. ෙම් මාෆියාව මම ගැෙලව්වා.  ගරු නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති, පාපන්දු කීඩාෙව් බරපතළ 
ෙචෝදනා එල්ල වුණු, ෙකෝටි ගණන් වංචා තිෙබන යම් යම් 
පුද්ගලයන් මට අයින් කරන්න සිද්ධ වුණු බව. ඔබතුමා කිව්වා මට 
පශ්න තිෙබනවාය කියලා.  මට ෙගදර යන්න කියලා කිව්වා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඇයි මට පශ්න ඇවිත් තිෙබන්ෙන්? මෙග් ෙපෞද්ගලික 
ජීවි තෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ඒක පිළිගන්නවා. ෙපෞද්ගලික 
ජීවිතෙය් අප කාටත් පශ්න තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් 
සියයට 80ක් ගත්ෙතොත්, ඒ හැ  ෙමෝෙග්ම ෙපෞද්ගලික ජීවිතවල 
පශ්න තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග් මටත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් එළියට එන්ෙන් මෙග් පශ්නය ෙනොෙවයි 
නලින් මන්තීතුමනි.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් කීඩාෙව් මහා ගස් ටිකක් එහා ෙමහා 
වුණා. මහා දූෂණවලට සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයන් ටිකක් ඉවත් 
කරන්න  මට සිද්ධ වුණා. පාපන්දු කීඩා ෙව්ත් පුද්ගලයන් මට එෙසේ 
ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා. මට කීඩාවට එන්න කියපු සමහර අය 
කීඩා පනත අනුව ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඔලිම්පික් කමිටුව 
විගණනය කරන්න ගිහිල්ලා තමයි අද මට ෙම් විෙරෝධතාව 
එන්ෙන්. ගරු නලින් බණ්ඩාර  මන්තීතුමනි, මම කනගා ටුෙවන් 
වුණත් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අද මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග්ට ෙපෞද්ගලිකව ගහන්ෙන් කවුරුවත් ෙනොෙවයි, 
පාපන්දු, කිකට් සහ ඔලිම්පික් කමිටුව ඒ තුනම එකතු ෙවලා.  
ඔවුන් රාති සමාජ ශාලාවක හම්බ ෙවලා මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග්ට ගහන්න කථා කරනවා.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හුඟක් 
අය මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ගැන දන්ෙන් නැති වුණාට, 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් හුඟක් අය මා ගැන දන්නවා. 
මැතිවරණෙය්දී මට මහනුවර දිස්තික්කෙය් පළමුෙවනි තැනට 
එන්න පුළුවන් වුෙණ් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් පක්ෂයට ආදරය 
කරන, රාජ  නායකයා රකින, ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැති අවංක 
මනුස්සෙයක් නිසායි.  ඩිලාන්ලා, මහින්දානන්දලා වාෙග් ෙම් 
ආණ්ඩුව රකින මිනිසුන්ට ගහන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. ඩිලාන් 
ෙප ෙර්රා ඇමතිතුමාටත් මතක ඇති, එතුමාටත් දවසක් බරපතළ 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කළ බව. හරි ෙද් කරන ෙකොට එවැනි බලෙව්ග 
එනවා. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ෙම්වා අප මහා 
ෙලොකුවට සැෙලන්න ඕනෑ ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  

නුවර මට ෙගයක් ති ෙබනවා. නමුත් මම ෙකොළඹත් ෙගයක් 
හැදුවාය කියලා  පුවත් පතක පිටුවක් පුරා පළ කර තිබුණා. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තී වැ ටුෙපන් ෙකෝටිපතිෙයක් 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා අහනවා. නලින් මන්තීතුමනි, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් පියා සහ මව කවුද කියලා මහනුවර 
දිස්තික්කයට ගිෙයොත් දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමතැන මම 
මා ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  ගරු සභාපතිතුමනි,  මන්තී 
වැටුෙපන් පමණක් කවදාවත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ජීවත් 
ෙවන්න   බැහැ කියලායි මා නම් විශ්වාස කරන්ෙන්. අපට යම් 
ව ාපාරයක් තිෙබන්න ඕනැ. ෙමොනවා හරි ආදායමක් තිබුෙණ් 
නැත්නම් අපට ජීවත් ෙවන්න බැහැ. අප හැෙමෝම යම් යම් ව ාපාර 
කරනවා. මමත් ඒ වාෙග්ම ව ාපාරිකෙයක්. අප  කරන 
ව ාපාරවලින් ආදායම් ලබනවා. ඒ වාෙග්ම  අප ආදායම් බදුත් 
ෙගවනවා. ඒ නිසා සමහර තැන්වලට එන්න බැරි වුණාය කියලා 
අමාත වරුන්ට ෙපෞද්ගලිකව පහත් ෙලස පහර දීම ඉතාම 
කනගාටුෙවන්, පිළිකුල් සහගත ෙලස මා ෙහළා දකිනවා. ඒක 
ඉතාම වැරැදි ෙදයක්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තී වැ ටුෙපන් 
ද ජීවත් වන්ෙන්, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කවුද කියන එක 
නැවතත් ෙසොයා බැලුවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි පුවත් පත්වල මා 
ගැන ලියපු අය ගැන මා කථා කරන එක ඒ තරම් සදාචාරාත්මක 

නැහැ. මම එතැනට වැෙටන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද මෙග් ෙදමව්පියන් 
මට ෙහොඳට උගන්වලා තිෙබනවා. මම ෙහොඳ ඉස්ෙකෝෙලකට 
ගිහින් තිෙබනවා. මම ඒ තත්ත්වයට පත් වන්ෙන් නැහැ කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා පශ්න කීපයක් 
ඇහුවා. මම ඒවායින් කීපයකට උත්තර ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ගෙම් කීඩා සමාජ 
ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව කිව්වා. මම එතුමාත් සමඟ සියයට 
සියයක්ම එකඟයි. පළාත් සභාවලට තමයි ෙම් කීඩා සමාජ 
ශක්තිමත් කිරීෙම් පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන්. කීඩා සමාජ අයත් 
වන්ෙන් පළාත් සභාවලටයි. අප කීඩාව ගමට ෙගන යනවා 
වාෙග්ම, යටිතල පහසුකම් හදනවා වාෙග්ම, කීඩා සමාජ 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන විටත් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත්, 
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාත් ඔලිම්පික්  කමිටුෙව් සිද්ධිය පිළිබඳ 
කථා කළා.  කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව සියලු ෙදනාම එකඟ 
වුණා. ගරු මන්තීතුමා, මම ෙරගුලාසි හරහා ෙගනාවා, කීඩා 
සංගමයක නිල කාලය අවුරුදු හතරකට වඩා ෙගන යන්න එපාය 
කියන තීරණය. පසුව අපි ෙම්ක අවුරුදු 6කට සීමා කළා. මට 
ගහන්ෙන් ෙම්වා නිසායි. ගරු මන්තීතුමා, කීඩාෙව් 
උරුමක්කාරෙයෝ ටික ෙදෙනක් ඉන්නවා. කීඩාව බදා ගත්තු ඒ අය 
කියන්ෙන්, "අපි තමයි කීඩාෙව් උරුමක්කාරෙයෝ" කියලායි. 
හැබැයි කීඩාෙව් කරුමයත් ඒක තමයි. ෙම් උරුෙම් තමයි කරුෙම්! 
සමහරු හිතා ෙගන ඉන්නවා, "මට තමයි ෙම්ක අයිති, ෙම්ක 
මෙගන් යන්න බැහැ"යි කියලා. අවුරුදු 20ක් එක දිගට ඉන්නවා; 
අවුරුදු 15ක් ඉන්නවා. ෙම් ෙරගුලාසි නිසා තමයි, අපටත් ෙම් 
ගහන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. නව ෙරගුලාසි අනුව කීඩා සමාජයක 
ඉන්න ඕනෑ කාලය අපි හදලා තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනා ඒකට 
එකඟයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා කිකට් 
පිළිබඳව කථා කළා. ගරු මන්තීතුමා, මම පිළිගන්නවා 
ඔබතුමාෙග් කථාව. අපි කිකට් පඩි වැඩි කරලා තිෙබනවා. අපි පඩි 
වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් පුහුණුකරුවන්ට සහ ෙත්රීම් කමිටුවට 
විතරයි. ගරු මන්තීතුමා, මා පළමුවැනි වතාවට ෙම් කාරණය 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. අද selectorsලා ගමට යනවා. ෙමච්චර 
කල් ෙකොළඹ ඉඳලා කිකට් බලපු selectorsලා අද ගමට යනවා 
කිකට් මැච් බලන්න. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාත් ඒකට එකඟ 
ෙව්වි. අද ඒ අය club matches බලනවා; අද පාසල් කීඩා තරග - 
school matches - බලන්න යනවා; කීඩා සමාජ බලන්න යනවා. 
ඒ නිසා රුපියල් 78,000ක්, 88,000ක් දීලා තමන්ෙග් වාහනෙයන් 
ගිහිල්ලා නැවතිලා අවශ  කටයුතු කරන්න ෙත්රීම් කමිටුෙව් අයට 
බැහැ. ඒ අනුව වැටුප් වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්, පුහුණුකරුවන්ට 
සහ ෙත්රීම් කමිටුවටයි කියන කාරණය ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. ඊට වඩා 

තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඊට වැඩිය ෙවලා තිෙබනවා ද කියා මා ෙසොයා බලන්නම්.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ඔබතුමා කිව්වා කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා කරපු පත් කිරීම් ෙදකක් පිළිබඳව. අසංග 
ෙසෙනවිරත්න මහත්මයාෙග් පත්වීම පිළිබඳව ඔබතුමා කිව්වා. 

2277 2278 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ගරු මන්තීතුමා, අසංග ෙසෙනවිරත්න මහත්මයාෙග් පත්වීම 
පිළිබඳව මා කියන්නම්. ඒ අය පත් කරන්න කලින් කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා මාව හමු වන්න ඇවිල්ලා මට කිව්වා, 
අපට පුරප්පාඩු කීපයක් තිෙබනවා, අපි ෙමන්න ෙම් ෙම් අය පත් 
කරනවාය කියලා. මම ඇහුවා, "ෙමොකක්ද පදනම?" කියලා. මට 
කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා කිව්ෙව්, උප සභාපති 
තනතුර සඳහා නිලවරණෙයන් පත් ෙවලා වැඩිම ඡන්ද ගත්තු 
ෙකනා අසංග ෙසෙනවිරත්න මහත්මයායි, ඔහු ෙහොඳ 
පරිපාලකෙයක්, ඔහු කිකට් ගහලා තිෙබනවා, ඔහු රග්බි සංගමෙය් 
ඉන්නවා, -මමත් ඒක පිළිගන්නවා- ඒ අනුව ෙචෝදනා අවම කර 
ගනිමින් අපට කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම ෙද් තමයි ඊළඟ ෙකනාට 
ෙමතැනට එන්න ෙදන එක කියලායි. ඒ අනුවයි පත් කර ගත්ෙත් 
කියා ඔහු කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ඔබතුමා කියපු අර 
පුද්ගලයා- 

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මමත් සභාපතිතුමාට කිව්වා, "අල්ගම" කියන පුද්ගලයා 

පිළිබඳව- 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
[බාධා කිරීමක්]-ඔබතුමාෙග් නමම පාවිච්චි කරලා තිබුණා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, එතැනදී කියලා තිෙබන්ෙන් ඇමතිතුමාෙග් 

අනුමැතිය ගත්තා කියන එකයි.  
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා, CD එක අහලා බලන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එවැනි ෙදයක් කියලා තිබුෙණොත්, පැහැදිලිව පරීක්ෂණයක් 

පවත්වලා ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනවා කියන එක ගරු අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමාට මා මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කිව්වා බැට්මින්ටන් 
පිළිබඳව. බැට්මින්ටන් නිලවරණය අපි ෙනොෙවයි පැවැත් වූෙය්. 
බැට්මින්ටන් සංගමය තමයි, නිල වරණය පවත්වන්ෙන්. අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමියට ඒක පවත්වන්න බැහැ. ඒක පවත්වන්ෙන් 
බැට්මින්ටන් සංගමෙයනුයි. නමුත් ජාත න්තරයටත් දාලා 
පරීක්ෂණයක් පවත්වලා, එය නිවැරැදියි කියන එක දැන් 
බැට්මින්ටන් සංගමය කියා තිෙබනවා.  

ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා රගර් ගැන පමණක් කථා කළා. 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා අද රගර් ගහන හින්දා හරින් 
පනාන්දු මන්තීතුමාට ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. මම පැහැදිලිව 
හැම දාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, Carlton Super Sevens 

තරගාවලිය නිසා තමයි, අද ආසියාෙව් තුන්වන ස්ථානයට අෙප් 
රගර් කීඩාව ෙගෙනන්න හැකි වුෙණ් කියන එක.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි තුනක් තිෙබනවා.  

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

පළමුවැනි වතාවට අද අෙප් ෙද්ශීය කීඩකයන්ට ජාත න්තර 
කීඩකයන් එක්ක කීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. අද 
All Blacks කීඩකෙයෝ එනවා ලංකාවට. අද එනවා නවසීලන්තෙය් 
පබල කීඩකෙයෝ. ඒ අද්දැකීමත් එක්ක, ඒ exposure එකත් එක්ක 
තමයි අපට පුළුවන් වුෙණ් රගර් කීඩාව ෙම් තැනට ෙගන එන්න. ඒ 
නිසා ඉරිසියා කරන්න අවශ  නැහැ. කීඩා අමාත වරයා හැටියට 
මම වග කීමකින් කියනවා, Carlton Super Sevens හින්දා තමයි, 
රගර් කීඩාව  ෙම් තැනට ෙගන එන්න අපට පුළුවන් වුෙණ් කියලා. 
හැබැයි රගර් පමණක් ෙනොෙවයි. අද ෙවොලි ෙබෝල් කීඩාවත් තිබුණු 
තැනින් ජාත න්තර තලයට ඇවිල්ලා. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. ගරු මන්තීතුමා, දැන් අපට තිෙබනවා 
අරමුණක්. අෙප් ඉලක්කය, කීඩා 10ක් ෙතෝරා ෙගන ආසියාෙව් 
පමුඛයා වීමයි. ඒ සඳහා ෙම් වන ෙකොට වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
තිෙබනවා. අපි ලබන සතිෙය්දී ඒ කීඩා සංගම් 10ට අතිවිශාල මුදල් 
සම්භාරයක් ෙදනවා. අපි අද කීඩකයන්ට අතිවිශාල ආෙයෝජනයක් 
කරනවා. අපි ෙම් වන ෙකොට කීඩා 10ක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. 
අපි හැම දාම කිකට් එක්ක ෙන් සිටිෙය්. කිකට් දිහා විතරක්ම 
බලලා හරි යන්ෙන් නැහැ. අපට ෙවනත් විශාල දක්ෂතාවන් 
තිෙබනවා. අපට ඉන්නවා, ෙවොලි ෙබෝල් කීඩකෙයෝ; අපට 
ඉන්නවා, ෙහොඳ බැට්මින්ටන් කීඩකෙයෝ. ෙනට් ෙබෝල් කීඩාෙවන් 
අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්; ඉලක්කයට ෙවඩි තැබීම අතින් අපට 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන්; බර ඉසිලීම අතින් අපට ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන්. අපට කීඩා ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. පාපන්දු අෙප් ගෙම් 
කීඩාව. එය වැටුණා. හැබැයි පාපන්දු කීඩාෙවන් අපට උඩට යන්න 
පුළුවන්. රගර් කීඩාව, මලල කීඩා ආදි කීඩා 10ක් ෙතෝරා ෙගන 
ආසියාෙව් පමුඛයා වීමයි, අෙප් ඉලක්කය. තවත් වසර ගණනකින් 
අෙප් රට ආසියාෙව් පමුඛයා බවට පත් කරන්න අෙප් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා. අපි ආසියාෙවන් පටන් ගනිමු. අපි 
ආසියාවට ගිහිල්ලා, ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා ඔලිම්පික් 
යමු. මම කියන්ෙන් නැහැ, මම ෙහට ගිහිල්ලා ඔලිම්පික් පදක්කම් 
ෙගෙනනවා කියලා. අපට එෙහම ෙගෙනන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳවත් 
මම මතක් කරනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න 
ඕනෑ. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා කරද්දී කිව්වා, 
අධ ක්ෂ ජනරාල් මෙග් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරියයි කියලා. ඔව්, 
එතුමිය මෙග් පාෙද්ශීය ෙල්කම් හැටියට වසර 15ක් වැඩ කරපු 
ෙල්කම්වරියක්. රාජ  ෙසේවාෙව් ඉතාම දක්ෂ නිලධාරිනියක් මෙග් 
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය හැටියට කටයුතු කරනවා. එතුමියට 
තිෙබන්ෙන් කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පමණයි. ඒ නිසා 
එතුමිය අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය හැටියට සියලු ෙදනාෙග් වැඩ 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. එතුමියට ෙල්කම්ෙග් වැඩ කරන්න 
බැහැ. ෙල්කම්තුමා ඉන්ෙන් අමාත ාංශෙය්. අමාත ාංශ 
ෙල්කම්තුමාෙග් වැඩ අධ ක්ෂ ජනරාල්ට කරන්න බැහැ. අධ ක්ෂ 
ජනරාල්ෙග් වැඩ ෙල්කම්ට කරන්න බැහැ. ෙල්කම්තුමා ඉන්ෙන් 
අධ ක්ෂ ජනරාල්ට වඩා ඉහළින්. ඔබතුමා කවුෙදෝ දීපු ලණුවක් 
කාලා. ඔබතුමා නවක මන්තීවරෙයක් ෙන්. මම ඔබතුමාට විරුද්ධ 
වන්ෙන්  නැහැ. ඔබතුමා කවුරු ෙහෝ කියපු ෙදයක් කියලා ගියා. 
අපි අතර එෙහම කිසිම පශ්නයක් නැහැ. සාමාන ෙයන් ගම්ෙපොල 
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වාෙග් පෙද්ශවලින් පැමිණි ඉෙගන ගත් ෙකෙනක් අද පරිපාලන 
ෙසේවෙය් ඉහළ තනතුරක් වන අධ ක්ෂ ජනරාල් වාෙග් තනතුරකට 
පත් වුණාම ඒ අයට ෙපොඩ්ඩක් පහර ගහනවා. ඒ හැටි. ෙබොෙහෝ අය 
හිතන්ෙන් ෙම් තනතුරුවල ඉන්න ඕනෑ එක ෙපළන්තියක් පමණයි  
කියලා. එතුමිය ඉතා දක්ෂ නිලධාරිනියක්. මෙග් ෙල්කම්තුමාත්, 
එතුමියත් ඉතාම ෙහොඳින් වැඩ කරනවා. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
අෙප් ෙල්කම්තුමාට අධ ක්ෂ ජනරාල් ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම්, මට කියයි. ඒක ඔබතුමාට කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන 
ඔබතුමාට මා මතක් කරනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, තව කාරණා ෙදකයි.  

කිකට් විකාශන අයිතිය පිළිබඳව ගරු මන්තීතුමා කිව්වා. එහිදී 
අපි කිසිදු වරදක් කරලා නැහැ. වැඩිම ෙටන්ඩරයටයි අපි ඒ 
විකාශන අයිතිය දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට ඕනෑ ෙදයක් අහන්න 
පුළුවන්. ඒකත් ඔබතුමාට දීලා තිෙබන ලණුවක්. 

ඊළඟට සුගතදාස කීඩාංගනය ගැන කිව්වා. මම පිළිගන්නවා, 
මම කරපු එකම වැරැද්ද ෙම් කීඩාංගනය නවීකරණය කිරීෙම් 
කටයුතු අවම ලංසුවට දීමයි කියලා. ගරු මන්තීතුමනි,  මම ෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව දුන්ෙන් රුපියල් මිලියන 200කට ෙනොව, රුපියල් 
මිලියන 103කටයි. ඊළඟ ලංසුව තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 400යි. 
ෙම් රජයට රුපියල් මිලියන 300ක් පාඩු කරලා දුන්නා නම්, මම 
හරි. මම ෙම් රජයට රුපියල් මිලියන 300ක් ඉතිරි කරලා දුන් නිසා 
අද ඔබතුමා මාව වැරදිකරුෙවකු කරලා තිෙබනවා. ඒක මම 
පිළිගන්නවා. මෙග් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට මම හැම දාම 
කියනවා, අවම ලංසුවට ෙදන්න එපා, හරි ෙද්ට ෙදන්න කියලා. 
හැබැයි, අෙප් නිලධාරින්ට ෙකොපමණ කිව්වත්, "අපට පශ්න දමා 
ගන්න බැහැ, අපි ෙදන්ෙන් අවම ලංසුවට" කියලා ඒ 
ෙකොන්තාත්තුව අවම ලංසුවටම ෙදනවා. මට තමයි, අද ඒෙක් 
පතිඵල විඳින්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා මීට වැඩිය මෙග් කාලය ගන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් අමාත ාංශය අපට ඉතාම සාර්ථකව ෙගන යෑම සඳහා 
ෙල්කම්තුමා, කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමිය ඒ වාෙග්ම කීඩා ෛවද  ආයතනෙය් මහාචාර්ය 
අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමා, කීඩා සභාව, සුගතදාස කීඩා අධිකාරිය 
ඇතුළු අෙප් අමාත ාංශය, ෙදපාර්තෙම්න්තු, කීඩා පාසල ඇතුළු 
අෙනකුත් ආයතනවල ෙසේවය කරන සියලු ෙදනා ෙම් ගමන යන්න 
අපට  ෙලොකු සහෙයෝගයක් දුන්නා. ඒ ගැන මා ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩා සංගම්වල නිලධාරින්, පුහුණුකරුවන් යන 
ෙම් සියලු ෙදනාත් අපට ෙලොකු සහායක් ලබා දුන්නා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට පළාත් සභා අපට 
 උදවු කළා. ඒ වාෙග්ම අධ ාපන ඇමතිතුමා අපට උදවු කළා. ෙම් 
ගමන යන්න ෙම් සියලු ෙදනාම අපට ෙලොකු සහායක් ලබා දුන්නා. 
ඒ සහෙයෝගයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, කීඩා අමාත ාංශය පිළිබඳව 
අදහස් ලබා දීපු ඔබ සියලු ෙදනාට නැවත වාරයක් අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. මෙග් මිත නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා  
තරුණෙයකු නිසා ෙපොඩි ෙපොඩි ලණු කයි. ඉදිරි කාලය වන ෙකොට 
ඔබතුමාත් නිවැරදි ෙවයි කියන විශ්වාසය තබමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ස්තුතියි. 

දිවා ආහාර විෙව්කය සඳහා සභාෙව් වැඩ කටයුතු පස් වරු 
1.00 දක්වා අත් හිටුවනවා.  

 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.00ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு  ேகசு சந்திரகுமார்]  தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair. 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Now, we will take up Heads  130, 312 - 319, 321,153, 

286 - 288 and 327.  I call upon the Hon. John 
Amaratunga to move the cut, please. 
 
130 වන ශීර්ෂය.- පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත වරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 197,497,000 
 

தைலப்  130.- உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 197,497,000 

 
HEAD 130.- MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT AND 

PROVINCIAL COUNCILS 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 197,497,000 

 

153 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත වරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 196,058,000 

 

தைலப்  153.- காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 196,058,000 
 

HEAD 153.- MINISTER OF LAND AND LAND DEVELOPMENT  
Programme 1.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 196,058,000 
 
[අ.භා. 1.00]  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 2014 විසර්ජන පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින -2014 ෙදසැම්බර් 
14 වැනි දින– ෙම්  ෙව්ලාෙව්දී විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශය හා 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක  130, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 
153, 286, 287, 288, 327  දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරනවා.  

2281 2282 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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[අ.භා. 1.01]  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත්, 

විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය පළාත්වල ජනතාවට දැෙනන විෂයයක් 
සම්බන්ධවයි විවාද කරන්ෙන්. පළාත් සභා කමය ආරම්භ කෙළේ  
දිවංගත ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමායි.  ජනවාර්ගික අර්බුදය 
සඳහා විසඳුමක් හැටියට  එතුමාට ෙමම කමය හඳුන්වා ෙදන්න 
පුළුවන් වුණා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,   පළාත් සභා කමය 
තුළින් තමයි ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩි මන්තී සංඛ ාවක් නිෙයෝජනය 
වන්ෙන්. අද ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන වැඩි මන්තී 
සංඛ ාවක්  පළාත් සභාවලින් අත් දැකීම් ලබා ගත් අයයි. දිවංගත 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එදා පළාත් සභා කමය ආරම්භ කළා. 
ඒත් එක්කම බිම් මට්ටමට යන අෙනක් ආයතනය වන පාෙද්ශීය 
සභාව ආරම්භ කෙළේ  දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමායි. එදා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම් ආයතන ෙදකම 
ආරම්භ කෙළේ. එදා ඒ ආයතන ෙදක ආරම්භ කරලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙමොකක්ද?  විෙශේෂෙයන්ම බලය 
විමධ ගත කරලා ඒ තුළින් රෙට් ජනතාවට, විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය 
පළාත්වල ජනතාවට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, ෙම් පළාත් සභා කමෙය් පෙව්ශයක් තිබුණා. ඒ 
පෙව්ශය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. එතුමා ඇවිල්ලාත් නැහැ.  

ශී ලංකාෙව් ස්ථාපිත පළාත් සභා කමය විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිර ජනවාර්ගික අර්බුදයට පිළියමක් වශෙයන් බලය 
විමධ ගත කිරීම අරමුණු ෙකොට ගනිමින් ඉන්දියානු මැදිහත් 
වීෙමන්  ෙමරටට ලැබුණු පාලන කමයක්. ෙමම සන්දර්භය තුළ 
ෙමරට පළාත් සභා කමය ආරම්භෙය් සිට වර්තමානය දක්වාම මත 
ෙභ්දයට තුඩු දුන් කාරණාවක් වී තිෙබනවා. ෙමම පළාත් සභා 
කමයට පාදක වූ දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂය තුළත් විපක්ෂය තුළත් විෙශේෂෙයන්ම 
ෙදමළ ජනතා නිෙයෝජිතයන් තුළත් විවිධාකාර මත ෙභ්ද පකාශ 
ෙවමින් පවතිනවා. එෙමන්ම ලාංකික උගතුන්, වියතුන්, 
නීතිෙව්දීන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය සහ ඒ 
ඇසුරින් සැකසුණු පළාත් සභා කමය සම්බන්ධෙයන් විවිධාකාර 
අදහස් පකාශ කරමින් සිටිනවා. පළාත් සභා කමය උතුරු 
නැ ෙඟනහිර ජනවාර්ගික අර්බුදයට පිළියමක් වශෙයන් පිහිටු වුවත් 
එම කමය ඇති කර වසර 22ක් ගත වන තුරුත් ශී ලංකාෙව් පැවති 
ජනවාර්ගික අරගළය නිමාවට පත් වුෙණ් නැහැ. අදත් ඒ 
සම්බන්ධව ගැටලු, ෙයෝජනා තිෙබනවා,ජා ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි. උතුරු නැ ෙඟනහිර අරගළය නිමා වූෙය් පළාත් සභා 
කමය හරහා සිදු කළ බලය විමධ ගතකරණෙය් පතිඵලය මත 
ෙනොෙවයි. එය යුදමය ජයගහණයක්.  උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවල එක් අතකින් සන්නද්ධ අරගළයක ෙයදී සිටි එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදය පරාජයට පත් වුවත් තවත් අතකින් ෙෆඩරල්වාදී 
පාලනයක් සඳහා රාජ  තාන්තික මට්ටමින් උතුරු නැ ෙඟනහිරට 
ස්වයං පාලනයක් ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් කියාත්මක වන ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානයට ඒ සඳහා ෙද්ශපාලනමය විසඳුමක් ෙසවීම 
විශාල අභිෙයෝගයක් වී තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, බලය ෙබදා හැරීම සඳහා 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට ෙහේතු වූ ඉන්දු-
ලංකා ගිවිසුම පිළිබඳවත්, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය මඟින් ෙයෝජිත ෙමරට පළාත් සභා කමය සහ උතුරු 
පළාත් සභාවක් පිහිටුවීම සම්බන්ධව පැවති ඉඩකඩ හා බාධක 
පිළිබඳවත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් පැවැති විවිධ අදහස් පිළිබඳවත් 
සංක්ෂිප්තව සඳහන් කිරීමට මා අදහස් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා කමය හඳුන්වා දීලා, 
ඒ කමය  කියාත්මක කරලා  අද වනෙකොට පළාත් සභාවට තිෙබන  
බලතල  මධ ම රජයට පවරා ගන්න කටයුතු කරනවා.  අපත් 
පළාත් සභාෙව් හිටපු අය. ඒ නිසා අපත් ෙම්වා ගැන දන්නවා. 
ෙමොන විධියට ද ෙම් බලතල පවරා ගන්ෙන්?  බලය විමධ ගත 
කරනෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම  ගැටලු සහගත පශ්න ඇති ෙවනවා. 
අද  උතුරු පළාත් සභාව සම්බන්ධෙයන් රජයට විශාල 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා.   දහතුන්වන සංෙශෝධනෙයන් පැවරිලා  
තිෙබන බලතල ගන්න, අද ඒ මහ ඇමතිවරු කථා කරනවා. 
එ තෙකොට බලතල  ෙදන්න අමාත ාංශයට වග කීමක් තිෙබනවා. 
මා දකින්ෙන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත ාංශය   ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ කියන 
එකයි.  ෙමොනවාද ෙම් අමාත ාංශයන් තුළින් කරන ෙසේවාවන්?  
විෙශේෂෙයන් පළාත් සභාව, එෙහම නැත්නම් පළාත් පාලන 
ආයතන  අතර ෙහොඳ කිට්ටු සම්බන්ධීකරණයක් තිබිය යුතුයි. අද ඒ 
සම්බන්ධතාව නැහැ.  ඒ සම්බන්ධතාව නැති නිසා තමයි 
ෙනොෙයක් ගැටලු -පශ්න- ඇති  ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි.  

ශී ලංකා ඉතිහාසය තුළ බලය විමධ ගත කිරීමට අවස්ථා 
ගණනාවකදී උත්සාහ දැරුවත්  සාර්ථක ෙලස බලය ෙබදීමක් සිදු 
වූෙය් දහතුන්වන  ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව මඟින් පිහිටුවන ලද 
පළාත් සභා කමය මඟිනුයි. ඒ මඟින් ෙද්ශපාලන බලය විමධ ගත 
කිරීමක් සිදු වුණා. ෙපර  පැවතිෙය් පරිපාලනය විමධ ගත කිරීමක්.  
බලය  විමධ ගත කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන  ඉතිහාසය  පිරික්සන 
විට  ගාමීය පරිපාලනය සඳහා ගම් සභා යනුෙවන් හඳුන්වන පළාත් 
පාලන  කමය  වැනි ෙද්ශීය  කමෙව්ද  ශී ලංකාව තුළ  කියාත්මක 
වී තිෙබනවා. පසු කාලීනව  තවත් දියුණු  මට්ටමක පළාත් පාලන 
කමයක් ෙලස රට සභා යනුෙවන් හැඳින්ෙවන පළාත් පාලන 
කමයක්  කියාත්මක වී තිෙබනවා. ෙමම කමෙව්දයන් ෙදකටම 
වඩා පළාත් පාලන කමෙව්දෙය් ස්වරූපය අන්තර්ගත වූ කමයක් 
හැටියට  ශී ලංකාව තුළ  දහනවවන  ශත වර්ෂෙය්  මැද භාගෙය් 
බිතාන  විසින් ෙමරට ඇති කරන ලද  මාර්ග කමිටු සහ 
සනීපාරක්ෂක කමිටු ඇතුළත්  පළාත් පාලන කමය ෙපන්වා දිය 
හැකියි. පළාත් පාලන ඉතිහාසෙය් කැපී ෙපෙනන ෙවනසක් ඇති වී 
තිෙබන්ෙන්  1932 දී  ෙඩොන  ෙමෝර්  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත්යි. එහි දී ඇති කළ නව රාජ  මන්තණ 
සභාෙව් විධායක  කමිටුවලින් එකක් වශෙයන් පළාත් පාලන 
විෂයය ඇමතිවරයකු යටතට පත් කිරීම ෙපන්වා දිය හැකියි.  ඉන් 
පසුව පළාත්  පාලනය  විවිධාකාරෙය් පතිසංස්කරණයට ලක් 
ෙවමින් තරමක් දියුණු මට්ටමකට පැමිණ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, බලය විමධ ගතකරණෙය් 
තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් ෙලස 1983 දී ඇති  කරන  ලද දිස්තික් 
සංවර්ධන සභා වැදගත්  සථ්ානයක් ගන්නවා. එම කමය  
කියාත්මක කිරීෙමන් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු ඉටු ෙනොවූ බැවින් 1987 
දී දිස්තික් සභා  අෙහෝසි වුණා. ඒ ෙවනුවට පාෙද්ශීය සභා නමින් 
අලුතින් ආයතන ඇති වුණා.  අදටත් පවතින පළාත් පාලන කමෙය් 
ආරම්භය එයයි.    

දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා තමයි   දැන් ෙම්  පවතින 
පළාත් පාලන කමය, පාෙද්ශීය සභා කමය ඇති කෙළේ.   පළාත් 
පාලන ආයතනවලට තිෙබන බලතලත් අද ෙමතුමන්ලා පවරා 
ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම මම 
ෙම්  අවස්ථාෙව්දී  වයඹ පළාත් සභාව ගැන කියන්න කැමැතියි. 
වයඹ පළාත්  සභාෙව්  පරිසර විෂයය තිෙබනවා. මට මතකයි  ගරු 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා එදා වයඹ මහ ඇමතිතුමා 
ෙවලා සිටි අවස්ථාෙව්දී පඥප්තියක්  සකස් කර   පරිසර විෂයයට 
ඒ බලතල අරෙගන  කටයුතු කළත්  අද පරිසර විෂයය මධ ම 
ආණ්ඩුවට  පවරා ගන්න කටයුතු කර ෙගන යනවාය කියා අපට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන ගන්න ලැබී තිෙබනවා. මධ ම පරිසර අධිකාරිය සතු බලතල 
පළාත් සභා වශෙයන් ෙහෝ පාෙද්ශීය මට්ටෙමන් ෙහෝ කියාත්මක 
කිරීම අත්හිටුවීෙම්   සන්ෙද්ශයක්  අනුමැතිය සඳහා අමාත  
මණ්ඩලයට  ඉදිරිපත් කිරීමට පරිසර අමාත ාංශය පියවර ෙගන 
ඇති බව දැන ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. අමාත ාංශය ෙම් විධියට 
පවරා  ගැනීම් කරනෙකොට අද ඒ පළාත තුළ අර්බුද   වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විමධ ගත කරලා 
තිෙබන විෂයයක් මධ ම ආණ්ඩුවට පවරා ගත්තාම  ෙකොෙහොමද ඒ 
පළාත් සභාව ෙගන යන්ෙන්? ඒක තමයි අද ඇති ෙවලා  තිෙබන  
ගැටලුව.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අධ ාපන විෂයය ගැන 
බැලුෙවොත්  අධ ාපන විෂය යටෙත් ජාතික පාසල් තිෙබනවා. 
පළාත් සභාෙවන්  ජාතික පාසල් ටික  සංවර්ධනය කළායින් පසුව 
ඒවා මධ ම ආණ්ඩුවට පවරා ගන්නවා.   ෙසෞඛ ය විෂයය 
ගත්ෙතොත්  පළාත් සභාෙවන් සමහර ෙරෝහල් දියුණු  කළාම -  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
දිස්තික්කයකට එකයි ගන්ෙන්. 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි,  සමහර දිස්තික්කවල ෙරෝහල් 

දියුණු කරන්න පළාත් සභාෙවන් විශාල මුදලක් වැය කරනවා. 
නමුත් විශාල මුදලක් වැය කළාට පස්ෙසේ ඒක මධ ම ආණ්ඩුවට 
ගන්නවා. ගරු ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් පළාත් 
සභාෙව් හිටියා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර 
ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, අඩු ගණෙන් අධ ාපනය, කෘෂිකර්මය, 
ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ ය කියන ෙම් විෂයයන් ටිකවත් පළාත් සභාවට 
විමධ ගත කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා විමධ ගත කළාට පස්ෙසේ 
ඔබතුමන්ලාටත් පහසු වනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, සැලසුම් කිරීෙම් අමාත ාංශයක් ඇති 
කරන්න. එෙහම අමාත ාංශයක් ඇති කරලා මධ ම ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන බලතල ටික පළාත් සභාවලට විමධ ගත කරන්න කියලා 
මම ෙයෝජනා කරනවා. අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් හුඟාක් අර්බුද 
තිෙබනවා. උතුරු පළාත් සභාව පිහිටුවූවාට පස්ෙසේ ඒ අය බලය 
ඉල්ලනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත ාංශය ඒ ගැන ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ගරු අතාවුල්ලා ඇමතිතුමනි, වග කීමක් තිෙබන 
ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් වග 
කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් සඳහා 
ෙයොමු කරලා ෙම් බලතල ටික ෙදන්න. පළාත් සභා සතු හැම 
බලතලයක්ම අද මධ ම ආණ්ඩුවට පවරා ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි 
අද ෙම් කමය සාර්ථක වන්ෙන් නැත්ෙත්. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් 
අවුරුදු 22ක් වනවා. අවුරුදු 22ක් තුළ තවම පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන ආයතන අතර ගැටලු තිෙබනවා. ඒ ගැටලු විසඳන්න යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. [බාධා කිරීමක්]ගරු ඇමතිතුමනි, මට 
කාලය මදි නිසා ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම තවත් කරුණක් 
කියන්න ඕනෑ. අද පළාත් පාලන ආයතනවල සිටින සභාපතිවරු, 
මන්තීවරු 60කට දූෂණ සහ අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් පළාත් 
පාලන ආයතනවල, පාෙද්ශීය සභාවල, පළාත් සභාවල මන්තීවරු 
විවිධ අපරාධ හා දූෂණ කියාවල නිරත වනවා. සුදුසුකම් නැති 
එවැනි පුද්ගලයන් ඒ තනතුරුවලට පත් කළාම ඒ ආයතන කඩා 
වැෙටනවා. ඒ ආයතනවල දූෂණ, අකමිකතා වැඩි වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම එක උදාහරණයක් 
කියන්නම්. දීර්ඝ ෙලස ෙම් සම්බන්ධව පකාශ කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 

කෑගල්ල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, කෑගල්ෙල්  පළාත් පාලන 
ආයතන නිෙයෝජිතෙයක් දූෂණ අකමිකතාවලට අහුෙවලා 
තිෙබනවා. රත්නපුර, නුවරඑළිය, හම්බන්ෙතොට, පුත්තලම, 
ෙමොරටුව, මහරගම, මාතර, ෙමොණරාගල, ගම්පහ, ගාල්ල, 
මහනුවර, කළුතර, බදුල්ල, අම්පාර, අනුරාධපුර යනාදී පෙද්ශවල  
පළාත් පාලන ආයතනවල අද දූෂණ  හා  අකමිකතා සිදු  ෙවමින් 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. අද පළාත් පාලන 
ආයතනවල සහ පළාත් සභාවල විශාල වශෙයන් දූෂණ  
අකමිකතා සිදු ෙවමින් පවතිනවා.  ෙම් සම්බන්ධව ඉදිරිෙය්දී දැඩි 
පියවරක් ගත්ෙත් නැත්නම්  විෙශේෂෙයන්  ගාමීය පළාත්වල 
ජනතාවට  තමයි ඒෙක් පාඩුව දරන්නට සිදු වන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි දූෂණ, අකමිකතා සිදු 
ෙවනවා නම්  බදු ෙගවන ජනතාවට  විශාල පාඩුවක් සිදු ෙවනවා.  
මීට අමතරව අයථා ෙලස වත්කම් ඉපැයීම සම්බන්ධෙයන් හා 
අල්ලස් ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  පළාත් පාලන  ආයතන 
මන්තීවරුන් 36 ෙදෙනකුට  විරුද්ධව විමර්ශන සිදු කර ෙගන යන 
බවත්,  මන්තීවරුන් 15 ෙදෙනකුට විරුද්ධව නඩු පවරා ඇති බවත් 
අලලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව  ෙම් වන 
විට  පවසා තිෙබනවා. අද එවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
තත්ත්වය ගැන  කල්පනා කර බලන්න. අසියාෙව් ආශ්චර්යය සහ 
මහින්ද චින්තනය  ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳ සංඛ ා ෙල්ඛනයි මා ෙම් 
ඉදිරිපත්   කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, මන්තීවරුන්ෙග් 
නම් ඇතුළු විස්තර ෙමහි  තිෙබන නිසා මා ෙම් ෙල්ඛනය  සභාගත 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්ව විධියට 
පළාත් සභාවල යම් පතිපත්තියක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  එහි වග කීම 
තිෙබන්ෙන් විෂය භාර ඇමතිවරයාටයි. අප පළාත් සභාවක් 
ගත්ෙතොත්  පළාත් සභාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක 
තනතුරක් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම සභානායක තනතුරක් 
තිෙබනවා.  විපක්ෂ නායක තනතුරක් තිෙබනවා.  විපක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායක තනතුරක් තිෙබනවා. නමුත් ෙම්වා නීතිගත කර 
නැහැ. එතෙකොට ෙම්ෙක් වග කීම කාටද තිෙබන්ෙන්?  වග කීම 
තිෙබන්ෙන් අමාත ාංශයටයි. අමාත ාංශය ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කරන්න  ඕනෑ. වර්ෂයකට වරක් ෙහෝ වර්ෂ ෙදකකට 
වරක් මහ ඇමති සමුළු පැවැත්ෙවනවා.  ඒ  මහ ඇමති සමුළුවලට 
ෙකොච්චර වියදමක් දරනවාද?  විෙශේෂෙයන් ඒ පෙද්ශෙය්  බදු 
ෙගවන ජනතාවෙග් මුදල්වලින් තමයි  ඔය සමුළු ඔක්ෙකොම 
පවත්වන්ෙන්.  ඇයි ෙම්වා නීත නුකූල කරන්න බැරි? 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා, සම්මත කරලා,  
ෙම්වා නීත නුකූල කරන්නට ඕනෑ. එතෙකොට ඒ අයට ඒ වරපසාද  
ලැෙබනවා.  නමුත් එෙහම නීත නුකූල කිරීමක්  සිදු ෙවලා නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරු ඉන්නවා.  
සභාපතිවරුන්ෙග් සමුළු තිෙබනවා.  ෙම් වාෙග් ෙනොෙයක් සමුළු 
පවත්වනවා.  ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරනවා.   ෙම්වා 
විගණනයටත්  ලක් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු  නිෙයෝජ   
සභාපතිතුමනි. නමුත්  ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්ෙන් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, මුදල් ෙකොමිසම ගැන කියන්න 
ඕනෑ.  පළාත් සභාවලට අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් ෙවනවා. පළාත් 
සභාවල ෙයෝජනා කියාත්මක කරනෙකොට ඒ ෙයෝජනා  අෙගෝස්තු 
මාසය නැත්නම් සැප්තැම්බර්  මාසය විතර ෙවන ෙකොට තමයි  
අනුමත ෙවලා එන්ෙන්. මුදල් ෙකොමිසෙම් මුදල් හරියට නිදහස් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා අවිච්ෙඡ්ද ෙවනවා.  ඒ මුදල් අවිච්ෙඡ්ද 
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වුණායින් පස්ෙසේ ඊළඟ වර්ෂය තුළ වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
ගරු  නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි? එතෙකොට ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැතිව, ඒ වග කීම් හරියට ඉෂ්ට ෙවන්ෙන්  නැත්නම්, 
විෙශේෂෙයන් මධ ම ආණ්ඩුෙව්  විෂය භාර අමාත වරයා  ෙම් 
සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරන්නට  ඕනෑය කියන එකයි මා 
කියන්ෙන්, ගරු  නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි. එතුමාට තමයි ඒ වග 
කීම තිෙබන්ෙන්. මහ ඇමතිවරු ටික ෙගනැල්ලා එතුමන්ලාට 
තිෙබන පශ්න සම්බන්ධව සාකච්ඡා කර, එතුමා ඒ තීන්දු තීරණ 
ගන්න  ඕනෑ. නමුත් ඒ තීන්දු තීරණ  ෙම් අමාත ාංශය තුළින් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි අවුරුදු 22ක් තිස්ෙසේ ෙම් පළාත් 
සභා  කමය තුළ පශ්න -ගැටලු- ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධව මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධව යම් පියවරක් ගනීවිය කියා මා බලාෙපො  ෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන් පළාත් පාලන ආයතන ගැන  මතක්  කරන්න  
ඕනෑ.  පළාත් පාලන ආයතනවල තමයි හුඟක් දූෂණ, අකමිකතා  
සිදු වී තිෙබන්ෙන්.  දූෂණ අකමිකතා නිසා පළාත් පාලන  ආයතන 
තුළ එම අය වැය සම්මත කරනෙකොට  ඒ අය වැය පරාජයට පත් 
ෙවනවාය කියන එක අප දකිනවා. අද  පළාත් පාලන ආයතන 
15ක පමණ අය වැය පරාජයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් 
පාලන ආයතන 15ක අය වැය පරාජයට පත් ෙවනෙකොට  පළාත් 
සභාවත්,  පළාත් පාලන අමාත ාංශයත් එකට එකතු වී  ෙම් අය 
වැය පරාජයට පත් වන්ෙන් ඇයි කියා ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමාට කියන්න ඕනෑ, ඒ සභාව තුළ ඒ 
පක්ෂෙය්ම අය ඒ සභාපතිතුමාෙග් දූෂණ හා අකමිකතා නිසා අද ඒ 
පක්ෂය කියන ෙද් අහන්ෙන්ත් නැතුව, ඒ අය වැය පරාජයට පත් 
කරන්න කටයුතු කර ෙගන යන බව. ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන ෙකොට අද පළාත් පාලන කමය තුළත් ෙලොකු 
අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද අපට දැන ගන්න ලැබිලා 
තිෙබනවා, ඒ අදාළ පනතත් සංෙශෝධනය කරන බව.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතනවල 
විෙශේෂෙයන්ම ෙල්කම්වරු පත් කරන ෙකොට සුදුසුකම් නැති 
පළාත් පාලන ෙල්කම්වරු ඒ පළාත් පාලන ආයතනවලට පත් 
කරනවා. සුදුසුකම් නැති අය පළාත් පාලන ආයතනවලට පත් 
කළාම ඒ පළාත් පාලන ආයතනය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා 
වැෙටනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද ඒ සභාවල සභාපතිට ඕනෑ 
විධියට ෙල්කම්වරුන්ව ගන්නවා. එෙහමත් නැත්නම් ඒ පළාත් 
පාලන ෙකොමසාරිස්ට කථා කරලා කියනවා, "අපට ෙමන්න ෙම් 
ෙල්කම්වරයා අවශ යි" කියලා. නමුත් ඒ ෙල්කම්වරයාට සුදුසුකම් 
නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතනයක 
මූල  කළමනාකරණය, ඒ සම්බන්ධෙයන් මනා දැනුමක් ඇති සභා 
ෙල්කම්වරෙයක් ෙවත පැවරීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කිරීම ෙහෝ එම 
සභා ෙල්කම්, අමාත ාංශය පිළිගත් කමෙව්දයක් අනුව පත් කිරීම 
කළ යුතු බවටත් මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එම ෙල්කම්වරයා පත් කරන 
ෙකොට විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ යුත්ෙත් ආයතන 
සංගහය පිළිබඳවත්, මුදල් ෙරගුලාසි පිළිබඳවත්, විනය කාර්ය 
පටිපාටිය පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම රාජ  චක ෙල්ඛන හා අෙනකුත් 
අණපනත් පිළිබඳවත්, පවත්නා නීති ෙරගුලාසි පිළිබඳවත් -ෙම් 
සියලු ෙද් පිළිබඳව- අවෙබෝධයක් තිෙබන සුදුසු ෙල්කම්වරෙයක් 
පත් කර ගැනීම ගැනයි.  එෙහම ෙල්කම්වරෙයක් පත් කරන්ෙන් 
නැත්නම් හැම දාම ඔය පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් ආයතන කඩා වැටීමක් සිදු ෙවනවා. ඒක 
නවත්වන්න බැහැ, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. මට ලබා දී ඇති 
කාලය අවසන් නිසා මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා.  

[අ.භා. 1.20] 

 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான் - காணி, காணி 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Lands 
and Land Development) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ෙවනුෙවන් ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට 
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මම ඉතාම 
සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ශී ලංකාෙව් රජෙය් ඉඩම් ෙමන්ම ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වල 
අයිතිවාසිකම් නිරවුල් කිරීම, ඉඩම් අහිමි ජනතාවට රජෙය් ඉඩම් 
ෙබදා දීම, රජෙය්  විෙශේෂ සංවර්ධන ව ාපෘති සඳහා ඉඩම් ලබා දීම, 
පාරිසරික සමතුලිතතාව සුරකිමින් නිවැරදි ඉඩම් පරිහරණ 
පතිපත්තියක් කියාත්මක කිරීම, උතුරු, නැෙඟනහිර පෙද්ශවල 
අවතැන් වූ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කර 
ෙගන පධාන විෂය ක්ෙෂේත ගණනාවක් යටෙත් අෙප් අමාත ාංශය 
කටයුතු කරනවා. ෙමරට සමාජ ආර්ථික ක්ෙෂේතවල පුනර්ජීවයක් 
ඇති කිරීම සඳහාත්, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ජාතික 
පතිපත්තිෙය් මූලික අරමුණ තුළ ගමන් කරමින් 2013 වර්ෂෙය් 
වැඩසටහන් ගණනාවක් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා.  

එයින් එකක් තමයි, LLRC නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම. උගත් 
පාඩම් හා පතිසංධාන ෙකොමිෂන් සභාව ලබා දී ඇති නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කිරීම යටෙත් මෙග් අමාත ාංශයට නිර්ෙද්ශ 22ක් 
නිකුත් කරනු ලැබුවා. ෙමයින් නිර්ෙද්ශ 12ක්  අපි ෙම් වන විටත් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. තවත් නිර්ෙද්ශ 10ක් කියාත්මක 
කිරීමට විෙශේෂ වැඩසටහන් තුනක් කියාත්මක කිරීමට අපි වැඩ 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙමයින් පධාන වැඩසටහන වන්ෙන්, 
උතුරු නැෙඟනහිර ජනතාවෙග් ඉඩම් ගැටලු විසඳීමයි. ඒ සඳහා 
ගැටලු 1,48,438ක් අපට ලැබී තිෙබන අතර, එයින් 22,488ක් අපි 
විසඳලා තිෙබනවා. තවත් ගැටලු 1,25,950ක් විසඳන්න තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලනමය ගැටලු විසඳීමට අපි 2010 වසෙර් සිට උපරිම 
උත්සාහයක් දරලා තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන උසි ගැන්වීම් මත 
පවත්වා ෙගන යන විවිධ අධිකරණ කියා මාර්ග නිසා එම වැඩ 
පිළිෙවළට බාධා ඇති කරලා තිෙබනවා. උතුරු සහ නැෙඟනහිර 
යුද හමුදාව විසින් අත් කර ගැනීමට ෙයෝජනා කර තිබූ ඉඩම් 
අක්කර 1,375.75ක් ආපසු එම ජනතාවට අපි භාර දීලා තිෙබනවා. 
යුද හමුදාව භාරෙය් තිබූ තවත් ෙපෞද්ගලික ඉඩම් අක්කර 5000කට 
කිට්ටු පමාණයක් මීට කලින් නිදහස් කර තිෙබනවා.ඉතිරි ඉඩම් 
සඳහා වන්දි ෙගවීමට ෙමම වර්ෂෙය් මිලියන 200කුත් 2014 වර්ෂය 
සඳහා තවත් මිලියන 400කුත් ෙවන් කර තිෙබනවා. එෙසේම, ඉඩම් 
අහිමි වන පවුල් සඳහා ෙවනත් පෙද්ශවලින් ඉඩම් ලබා ගැනීමට 
කැමැති අයට විකල්ප ඉඩම් ලබා දීමට අප කටයුතු කරනවා. 

2014 වර්ෂය තුළ මෙග් අමාත ාංශය උතුරු නැෙඟනහිර 
ජනතාවෙග් ඉඩම් ගැටලු අවම වශෙයන් සියයට 75ක්වත් විසඳීමට 
පියවර ගන්නා  බව ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කරන්ෙන් සතුටිනි.  
ඒ සඳහා උතුරු පළාත් සභාෙව් සහ පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන උතුරු පළාෙත් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය අප 
කාරුණිකව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත ාංශය කියාත්මක 
කරන තවත් විෙශේෂ වැඩසටහනක් වන්ෙන් හිමිකම් ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් පනත යටෙත් කියාත්මක කරන බිම්සවිය වැඩසටහනයි. 
2013 වර්ෂය වන විට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 52ක 
කියාත්මක කළ ෙමම වැඩසටහන ලබන වර්ෂෙය්දී තවත් 

2287 2288 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 20ක කියාත්මක කිරීමට අප සැලසුම් 
කර තිෙබනවා. ෙමම වැඩසටහන සම්බන්ධව ජනතාවෙගන් 
ලැබුණු ෙයෝජනා, අදහස ්අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන  
විෙශේෂ කමිටුවකට ෙයොමු කර, ඒවා  පරීක්ෂා කර වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් වුණාට පසු එහි නිර්ෙද්ශ අනුව ෙමම වැඩසටහන 
සංෙශෝධනය කරමින් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙම් වන විට බිම්සවිය වැඩසටහන යටෙත් ඉඩම් කැබලි 
8,22,873ක් මැනුම් කර එයින් ඉඩම් කැබලි 3,45,208ක් සඳහා 
හිමිකම් තීරණය කර තිෙබනවා. එයින් ඉඩම් කැබලි 3,43,758ක් 
සඳහා හිමිකම් සහතික නිකුත් කර තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී 
ඉඩම් කැබලි 2,66,160ක් මැනුම් කර එයින් ඉඩම් කැබලි 
2,15,040ක් සඳහා හිමිකම් සහතික නිකුත් කිරීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව ලබන වර්ෂය වන විට 
පන්ලක්ෂයකට අධික ඉඩම් කැබලි සංඛ ාවක හිමිකම් නිරවුල් 
කර ෙදන බව සතුටින් පකාශ කරනවා. ෙමම වැඩසටහනට 
සමාගමීව ශී ලංකාෙව් ඉඩම් ෙබදා දීෙම් කටයුතු, බදු අය කිරීෙම් 
කටයුතු, ඉඩම් ඔප්පු ලියා පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු, පරිගණක 
ජාලයක් මඟින් සම්බන්ධ කරමින් ඉඩම් ෙතොරතුරු ෙක්න්දයක් 
පිහිටුවීමට කටයුතු කරනවා. ෙම් සඳහා 2014 වර්ෂයට රුපියල් 
මිලියන 32ක් අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමම 
ඉඩම් ෙතොරතුරු පද්ධතිය ෙගොඩ නැඟීෙමන් පසු ෙමරට සිදු වන 
ඉඩම් වංචා, අවිධිමත් ගනුෙදනු ෙබොෙහෝ දුරට අඩු කර ගත හැකි 
ෙව්යැයි අප විශ්වාස කරනවා. එෙසේම 2014 අය වැය මඟින් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් සම්බන්ධව දැක්වූ අවධානය පිළිබඳව 
අෙප් ස්තුතිය එතුමන්ට පිරිනමනවා. 

රජෙය් ඉඩම් කළමනාකරණයට අදාළව පවතින ෙබොෙහෝ නීති
-රීති ඉතා ඉක්මනින් සංෙශෝධනය කළ යුතු බව අප හඳුනා ෙගන 
තිෙයනවා. ෙමයින් ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත, අෙප් රෙට් ජීවත් 
වන ෙගොවි පවුල් ලක්ෂ පහකට පමණ ඉඩම් ලබා දී ඇති පනතක්. 
ෙමම පනෙත් සංෙශෝධන රාශියක් ෙම් වන විට ෙකටුම්පත් කර 
අවසන් කර තිෙබනවා. එම  ෙකටුම්පතට නීතිපතිෙග් එකඟතාව  
ලැබුණු වහාම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමට අප අදහස් කරනවා.  

අපි කවුරුත් දන්නා විධියට පවුෙල් වැඩිමහල් පිරිමි දරුවාට 
ඉඩෙම් අයිතිය ලැබීම, ගැහැනු දරුවන්ට ඒ අයිතිය ෙනොලැබීම 
වැනි අසාමාන  අපට පිළිගත ෙනොහැකි කරුණු ඉඩම් ආඥා 
පනෙත් ඇති නිසා ඒ ගැටලු  විසඳීම සඳහාත්, ගැහැනු ළමයින්ට ඒ 
අයිතිය ලබා දීම සඳහාත් ෙමම පනත සංෙශෝධනය කරන්න 
ඉක්මනින්ම කටයුතු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ස්වර්ණභූමි, ජයභූමි, 
රන්බිම වැනි දීමනා පත දී ඇති ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගනුෙදනු 
කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ඒවාෙය් ෙකොන්ෙද්සි ලිහිල් කර 
ගැනීමටත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සහන සැලසීෙම්දී 
ෙගොවි ජනතාවෙග් ඉඩම් ඔවුන්ෙගන් ගිලිහී ෙනොයාෙම් 
පතිපත්තියකින් අපි කටයුතු කරනවා. එෙසේම ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාවට අයිති ඉඩම් රජයට පවරා ෙගන ෙබදා දීමට 
සකස් කර ඇති 1979 අංක 43 දරන ඉඩම් පදාන (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත අෙහෝසි කර, එම පනෙත් විධිවිධාන ඉඩම් 
සංවර්ධන ආඥාපනතට ඒකාබද්ධ කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. එයට ෙහේතුව එම පනත යටෙත් ෙබදා දී ඇති ඉඩම් 
කැබලි ලක්ෂයකට කිට්ටු පමාණයක ගැටලු රාශියක් මතු වී 
තිබීමයි. 

ශී ලංකාෙව් භූමි සම්පත ඉතාම සීමිත බැවින් මනා 
කළමනාකරණ පතිපත්තියක පිහිටා තව දුරටත් ඉඩම් ෙනොමැති 
ෙගොවි ජනතාවට ෙනොමිෙල් ඉඩම් ලබා දීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ම වැඩසටහන යටෙත් සෑම ෙගොවිෙයකුම ඉඩම් කැබැල්ලක් 
හිමි ෙගොවියකු බවට පත් කිරීෙම් යථාර්ථය අපි ජය ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, 2013 වර්ෂය තුළ දී අපි ඉඩම් කැබලි 
21,850ක් ෙබදා දී තිෙබනවා. ලබන වර්ෂෙය්දී තවත් ඉඩම් කැබලි 
25,000ක් ෙබදා දීමට අපි සැලසුම් කර තිෙබනවා. එෙසේම රණ 
විරු පවුල්, ඉඩම් ෙනොමැති රජෙය් ෙසේවකයන් හා ගැටුම් 
ෙහේතුෙවන් අසරණ වූ කාන්තා මූලික පවුල්වලට ඉඩම් කැබලි 
1,553ක් ෙබදා දී තිෙබනවා. ලබන වර්ෂෙය් දී තවත් ඉඩම් කැබලි 
3,450ක් ෙබදා දීමට අපි සැලසුම් කර තිෙබනවා. රජෙය් ඉඩම් 
සඳහා ඔප්පු ලබා දීෙම් වැඩසටහන යටෙත් 2014 වර්ෂෙය් තවත් 
ඔප්පු 40,000ක් ලබා දීමටත් සැලසුම් කර තිෙබනවා. 

රජෙය් විෙශේෂ සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා අවශ  ෙපෞද්ගලික 
ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම් කාර්යය අෙප් අමාත ාංශය විසින් සිදු 
කරන තවත් විෙශේෂ වැඩසටහනක්. විෙශේෂෙයන් 2013 වර්ෂෙය් 
ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,103ක මුදලක් ලබා දී ඇති අතර, 
2014 වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 1,750ක පතිපාදන ෙම් සඳහා 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉදිරි කාලෙය්දී රජෙය් සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා ෙපෞද්ගලික ඉඩම් අක්කර 4,967ක් සඳහා වන්දි 
ෙගවීමට අපි කටයුතු කරනවා. 

ඊට අමතරව 2014 වර්ෂෙය් විෙශේෂ මහා මාර්ග ව ාපෘති, 
ෙකොළඹ - මහනුවර මහා මාර්ගය පුළුල් කිරීම, ෙමොරගහකනක්ද 
කළු ගඟ ව ාපෘතිය, ජාතික මහා මාර්ග ආංශික ව ාපෘතිය යටෙත් 
දිවයින පුරා මාර්ග පුළුල් කිරීම, ජල සම්පාදන ව ාපෘති, 
ෙප්රාෙදණිය බදුල්ල ෙචන්කලාඩි මාර්ග ව ාපෘතිය, මාතර - 
කතරගම නව දුම්රිය මාර්ග ව ාපෘතිය, ෙව්රැස්ගඟ සංවර්ධන 
ව ාපෘතිය, නාගරික සංවර්ධන ව ාපෘතිය වැනි විෙශේෂ සංවර්ධන 
ව ාපෘති ගණනාවකට ඉඩම් අත් කර ගැනීෙම් කටයුතු අෙප් 
අමාත ාංශ විසින්  සිදු කරනු ලබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ෙකොළඹ නගරය අලංකරණ 
ව ාපෘතිය යටෙත් පැල්පත්වල පදිංචි වී සිටින පවුල් 65,000ක් 
සඳහා නව නිවාස ඉදි කිරීෙම් ව ාපෘතියට අවශ  රජෙය් ඉඩම් 
අක්කර 200කට ආසන්න පමාණයක් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය ෙවත ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙකොළඹ නගරෙය් පදිංචි කිසිදු පවුලකට ඉඩමක් ෙහෝ නිවසක් 
ලබා ෙනොදී එම ස්ථානවලින් ඉවත් ෙනොකරන බවට අපි පතිඥා 
ෙදනවා. කිසිම අවස්ථාවක එවැනි අසාධාරණයක් අෙපන් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, now wind up, please. 
 
 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් කරුණු 

කාරණා කිහිපයක් පකාශ කරන්න තිබුණත් කාල ෙව්ලාව මදිකම 
නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

මෙග් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු මෙග් කාර්ය මණ්ඩලය මට දක්වනු ලබන අතිශය 
සහෙයෝගයට මම හිස නමා ආචාර කරන අතර, ඒ සියලු ෙදනාට 
මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්නත් ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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[1.32 p.m.] 
 

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Thank you Mr. Deputy Chairman, I am happy to 

follow the Minister, the Hon. Janaka Bandara Tennakoon, 
who, I think, in the course of his statement referred to the 
multifarious problems that exist in the North and the East 
pertaining to State land. I will be dealing with some of 
these issues in the course of my speech.  

Lands, Sir, is a fundamental issue. It has  enormous 
influence on vital aspects of human activity and it is 
crucial, particularly from the point of view of the affected 
people, like persons displaced during the war and so on. 
There are private lands. Large extents of private lands are 
to be acquired by the Government in both the North and 
the East. The owners are opposed to such acquisition. 
These are lands on which these people have lived for 
generations and centuries. People have gone to court in 
regard to this matter and the Government has given 
certain commitments to court on this question. But, 
unfortunately, those commitments have not been kept. In 
fact I have raised some of the issues in Parliament and I 
have been given some commitments on the Floor of this 
House, but unfortunately, even those commitments are 
not being kept.  

There are substantial lands held on permits issued by 
the State. There are lands possessed by people over long 
periods of time for which they have not been issued 
permits because Governmental machinery has not 
functioned in some of these areas efficiently for a long 
period of time. No land kachcheries have been held. 
Necessary action was not taken by Government to give 
land to landless people. These people are landless people 
and are entitled to receive land. There is documentary 
proof of the fact that they have cultivated those lands or 
lived on those lands. There is what is known as the 
“Dappu” entered in regard to paddy fields. There are also 
other documents with Local Government officials to 
establish that people have possessed these lands. It is 
necessary that all these people must be given those lands. 
It is also necessary that a vast number of people who do 
not have lands are also given lands to enable them to live 
on such lands and to cultivate such lands.  

People were displaced, Sir, in large numbers both in 
the North and the East. Some have returned Some are 
unable to return because their lands, particularly 
agricultural lands, are unlawfully held by others. Those 
lands have been encroached upon, trespassed upon by 
other persons and are being held by those persons, largely 
new settlers from adjoining areas  in the East and in the 
North, such lands are held by the military.  

There are also instances where persons are being 
brought from other areas to these lands in both the North 

and the East. These people have no means to survive 
unless they cultivate their agricultural land. In the matter 
of residence, those people who do not have land are 
unable to obtain any relief for the purpose of their 
residence because they must own a land before they can 
even build a house. So, these are matters that need to be 
attended to. But, unfortunately, the authorities are not 
resolving these issues. The people have complained to 
Divisional Secretaries, to land authorities, both at central 
and provincial levels. They have complained to the police 
and sought interference by the law-enforcement 
authorities, but there is no resolution. There appears to be 
a lack of will on the part of the authorities to resolve 
these issues in an effective manner. It appears that in 
some instances such delay is deliberate. Land should be 
restored to people who are entitled to such lands, and 
landless people must be given lands. There appears to be 
no definite arrangement to implement this responsibility. 
This is beneficial to people who are unlawfully 
possessing such lands. It gravely affects the displaced 
people who want to return, and the landless people who 
are entitled to State land and want to receive land. These 
people can resume normal lives only when this issue is 
resolved in a just manner.  

The implementation of impartial land dispute 
resolution mechanisms is one of the components in the 
Resolutions adopted by the UN Human Rights Council in 
2012 and 2013, which the Sri Lankan Government had 
been called upon to implement. That is no mechanism 
whatever to resolve such land issues. The position is only 
getting worse by the day. People are suffering 
immensely. In some so-called welfare centres, people are 
living in squalid conditions. I am sorry to state that the 
Government is insensitive to this situation. In some areas, 
high officials want people to suffer because the people 
want to be resettled on the lands from which they were 
displaced and are not willing to comply with the 
directions of the  officials in regard to the area of 
resettlement. This applies to particularly the Sampur area 
in the Trincomalee District. People have been deprived of 
their dry rations; people have been made to starve. There 
is a retired military official who is retained as 
Government Agent in Trincomalee for more than seven 
years. I wish to pose the question whether he is being 
retained to implement such programmes. Such a long 
term for a government agent is not heard of in public 
service. The Governor of the Eastern Province against 
whom the previous provincial government resolved that 
he should be removed, the Cabinet of Ministers 
unanimously resolved that he should be removed and 
wrote to the President but he is not being removed and 
his term has been extended and he has been given a fresh 
term.  

Why are these things being done? The general 
impression is that it is these persons who are creating 
obstruction in regard to the resettlement of these people 
on the lands from which they were displaced. A 
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reasonable resolution in regard to disputes pertaining to 
land is fundamental for reconciliation. There can be no 
reconciliation unless disputes pertaining to lands are 
settled reasonably. Reasonable resolution of issues, 
particularly power pertaining to land, are also inextricably 
linked to the evolution of a reasonable political solution.  

I would like to trace, Sir, the history of this issue. I 
would first like to refer to the Bandaranaike-
Chelvanayakam Pact signed on the 26th of July, 1957. 
What did the Pact say with regard to Colonization 
Schemes? This is what the Pact contained. I quote: 

“(F) It was agreed that in the matter of colonisation schemes 
the powers of the Regional Councils shall include the power to 
select allottees to whom lands within their area of authority 
shall be alienated and also power to select personnel to be 
employed for work on such schemes. The position regarding 
the area at present administered by the Gal Oya Board in this 
matter requires consideration”.  

That is because at that point of time, a substantial 
number of people from outside had been settled in that 
area administered by the Gal Oya Development Board. 
But, other than that area, in the Northern and Eastern 
Provinces, this was to be the position.  

Then, we had the Dudley Senanayake-Chelvanayakam 
Pact, Sir, which was signed on the 24th of March, 1965 
and this is what the Pact stated in regard to State lands. I 
quote:  

“4. The Land Development Ordinance will be amended to 
provide that citizens of Ceylon be entitled to the allotment of 
land under the Ordinance.  

Mr. Senanayake further agreed that in the granting of land 
under colonization schemes the following priorities be 
observed in the Northern and Eastern provinces.  

(a)   Land in the Northern and Eastern Provinces should in 
the first instance be granted to landless persons in the district.  

(b)   Secondly, to Tamil-speaking persons resident in the 
northern and eastern provinces.  

(c)   Thirdly, to other citizens in Ceylon, preference being 
given to Tamil citizens resident in the rest of the Island.”  

That was the Pact signed with Mr. Dudley 
Senanayake. Two of the tallest leaders, Mr. S.W.R.D. 
Bandaranaike and Mr. Dudley Senanayake who served 
this country, signed these Pacts along with the undisputed 
leader of the Tamil people, the late Mr. S.J.V. 
Chelvanayakam, in their capacity as Prime Ministers of 
this country. Their idea was that the territorial identity of 
minority peoples, who preponderantly occupied the 
Northern and Eastern Provinces, must be preserved. That 
is because they felt that such an arrangement was 
fundamental to ethnic peace and harmony. Unfortunately, 
Sir, that matter was not implemented and I think that has 

been the primary cause for the conflict, which everyone 
in this country has faced for several decades.   

I might mention, Sir, - I do not want to be 
misunderstood - that when the country attained 
Independence in 1947, not a single Member of 
Parliament from the majority community was elected in 
the Eastern Province.  But, today we have five Members 
of Parliament who have been elected from the majority 
community in the Eastern Province.  That is because the 
thinking of both Mr. S.W.R.D. Bandaranaike and Mr. 
Dudley Senanayake has not been implemented.  I might 
mention, Mr. Deputy Chairman, that between 1947 and 
1981, while the natural increase in the Sinhala population 
in the whole country was 238 per cent,  the Sinhalese 
population in the Eastern Province increased by 883 per 
cent.  In other words, the natural increase of the Sinhalese 
population in the whole country was less than two and a 
half times between 1947 and 1981, but, in the same 
period, the increase in the Sinhalese population in the 
Eastern Province was almost nine times.  Those facts, Sir, 
speak for themselves and clearly indicate how unjust this 
question of allocation of land has been.   

Then, we come to the Thirteenth Amendment to the 
Constitution, Sir, which was the next step in regard to 
State land.  Item 18 of the Provincial Council List says, I 
quote:  

“Land, - Land, that is to say, rights in or over land, land tenure, 
transfer and alienation of land,  land use, land settlement and 
land improvement, to the extent set out in Appendix II.” 

That is the land power given to Provinces in regard to 
State land.   

Appendix II states, I quote: 

“State land shall continue to vest in the Republic and may be 
disposed of in accordance with Article 33(d) and written law governing 
the matter.  

Subject as aforesaid, land shall be a Provincial Council Subject ….” 

I repeat,  

“Subject as aforesaid, land shall be a Provincial Council 
Subject, subject to the following special provisions:-” 

There were certain special Provisions made in regard 
to that matter.   

Land was also referred to, Sir, in the Reserved List II 
in the Thirteenth Amendment to the Constitution which 
states, on the question of land, I quote: 

“… State Lands and Foreshore, Except to the Extent Specified 
in Item 18 of List I.”  

In other words, that is, except to the extent specified 
in Item 18 of the Provincial Council List. 

2293 2294 

[ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා] 



2013 ෙදසැම්බර් 14 

So, the power devolved on Provincial Councils in 
regard to State land was to remain.  I lay emphasis on this 
matter, Sir, on account of certain developments that have 
taken place recently. 

So, even under the Thirteenth Amendment to the 
Constitution, Sir, you would see that there was power 
given to Provincial Councils over State land however 
limited or inadequate such power may be.  

Then, from there, Sir, we move on to the 
Constitutional proposals of former President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga. I would first briefly refer to 
the proposals that she placed before the country in 1995 
on Land and Land Settlement. Paragraph 4.1 of the 
proposals states, I quote: 

“ 4.1  Land will be a devolved subject and State land within a 
region will be vested in the Regional Councils. State land within 
a Region required for the purposes of the Centre in respect of a 
reserved subject may be utilized by the Centre in consultation 
with the relevant Regional Council in accordance with such 
procedures as may be established by law.  

4.2  Priority in future land settlement schemes will be given to 
persons first of the district and then of the Region. " 

These proposals of Madam Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga in 1995 were followed by the Constitutional 
proposals she placed before Parliament in 2000. What is 
stated under Chapter XVI pertaining to land is as follows. 
I quote: 

“143(2) The Centre and the Regions shall succeed to such State 
land at the commencement of the Constitution in the manner 
hereinafter provided and shall hold such State land in the name 
of the Republic. " 

The next paragraph states further, I quote: 

“(3) (a) The Centre shall succeed to State land controlled or 
used, in relation to subjects and functions enumerated in the 
Reserved List, by the Central Government, its institutions or 
any public corporation at the commencement of the 
Constitution. ” 

Then, Paragraph 5 states, I quote: 

(5) Every Region shall succeed to all other State land within the 
Region and such State land shall, subject to -  
  

(a) The rights enjoyed, immediately prior to the commencement of 
the Constitution, by any person in lawful possession or 
occupation, immediately prior to the commencement of the 
Constitution, of any such land;  and 

(b) be at the disposal of the Regional Administration of that Region 
for the purposes set out in the Regional List, and the Regional 
Administration shall be entitled to exercise rights in or over 
such land, including land tenure, transfer and alienation of land, 
land use, land settlement and land improvement, in accordance 
with applicable written law.  

(6) (a) Where the Central Government is satisfied that State land in a 
Region is required  for the purpose of a subject in the Reserved 
List, the Central Government may, after consultation with the 
relevant Regional Administration, require the Regional 

Administration to make available to the Central Government or 
to such public authority as the Central Government may 
specify, such land as may reasonably be required for such 
purpose and the Regional Administration shall comply with 
such requirement.” 

Further, Sir, on the question of priority it states, I 
quote: 

“(8) Priority in land settlement schemes after the 
commencement of the Constitution shall be accorded first to 
landless persons of any sub-division, recognized by law, of a 
District, then to landless persons of the District and then to 
persons of the Region.” 

That is what Madam Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga’s proposals stated, both in 1995 and 2000.  

What is significant about this proposal, Sir, is that 
President Mahinda Rajapaksa was a Member of President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga’s Cabinet of 
Ministers and was a party to this proposal. That was 
definitely the position of the Sri Lanka Freedom Party 
and all its progressive alliance partners. I am confident 
that this continues be their position even today. In fact, 
President Mahinda Rajapaksa, when he addressed the 
inaugural meeting of the APRC and the Committee of 
Experts in 2006, wanted them to study all earlier 
proposals starting with the Bandaranaike-Chelvanayakam 
Pact and the patterns of power-sharing in other countries 
the world over. Land is always a regional or state subject 
in every other country.  

The majority of the Committee of Experts came up 
with their report on State land and their position is very 
clear. The majority of the Committee of Experts 
appointed by President Mahinda Rajapaksa and guided 
by him in his inaugural address at the first meeting, 
deliberated and came up with their proposals in regard to 
State land. It states in paragraph 17:1, I quote: 

 “The Centre shall succeed to State land controlled or used by the 
Central Government and its institutions in relation to subjects and 
functions in the National List at the commencement of the 
Constitution”. 

 Paragraph 17:2 states: 

 “Every Province shall succeed to all other State land within the 
Province, subject to the rights of persons in lawful possession or 
occupation of such land. A Provincial Government shall be 
entitled to exercise rights in or over such land, including land 
tenure, transfer and alienation of land, land use, land settlement 
and land improvement.”  

That was the Report submitted by the majority of the 
Committee of Experts, eleven of them multiethnic in 
character, the majority of them being Sinhalese appointed 
as experts. This was done during President Mahinda 
Rajapaksa’s first term. This matter had also been 
interpreted by the Supreme Court  in a series of cases 
over a period of time. I will not refer to all those cases but 
I will just refer to one case, the case in which the Hon. 
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Vasudeva Nanayakkara was the Petitioner. A Court 
comprising of three Judges including the Chief Justice 
ruled in that matter. They referred to “Appendix II” of the 
Thirteenth Amendment to the Constitution.  I quote from 
that Judgement.  

“Appendix II” in my view establishes an interactive legal regime 
in respect of State Land within a Province. Whilst the ultimate 
power of alienation and of making a disposition remains with the 
President, the exercise of the power would be subject to the 
conditions in Appendix II  being satisfied. 

A pre-condition laid down in paragraph 1.3 is that an alienation 
or disposition of State land within a Province shall be done in 
terms of the applicable law only on the advice of the Provincial 
Council. The advice would be of the Board of Ministers 
communicated through the Governor. The Board of Ministers 
being responsible in this regard to the Provincial Council.” 

So, Sir, that is the interpretation of the Supreme Court 
on the question of State land, that it is subject to an 
interactive regime where initially the action must be 
initiated by the Provincial Council, who will have to 
advise even the Central Government in regard to what 
needs to be done though the ultimate power of disposition 
of State land, that being property vested in the Republic, 
lies with the President.  

After the alleged impeachment of the former Chief 
Justice, in my view only for the reason that she upheld the 
provisions of the Constitution pertaining to limited 
provincial autonomy,  it would appear that a view  
inconsistent with the view expressed in the Vasudeva 
Nanayakkara case has been taken by a court headed by 
the new Chief Justice. This is a matter of grave concern 
for the reason that the Executive may totally disregard the 
provisions in the Thirteenth Amendment to the 
Constitution pertaining to the province's power over State 
land, however inadequate and limited such power maybe 
in its present form. This would be inconsistent with not 
merely the line of judicial thinking that has hitherto 
prevailed but also the progressive political thinking that 
has developed in regard to provincial power over State 
land which has been enunciated by me earlier in the 
course of my speech. This has also to be viewed in the 
context of the clamour by some extremist forces that the 
provincial power over State land should be annulled. The 
recent developments make this issue a very tense issue in 
relation to the prospect of genuine reconciliation. Genuine 
reconciliation in such circumstances would become 
utterly impossible.  

Sir, I wish to say a few words in regard to the 
provincial council arrangements. Provincial Council 
elections have been held in the Eastern and Northern 
Provincial Councils recently, in the Eastern Provincial 
Council last year and the Northern Provincial Council this 
year. Eleven out of the twelve Tamil Members elected to 
the Eastern Provincial Council were from the Tamil 

National Alliance and thirty of the total of thirty eight 
Members elected to the Northern Provincial Council were 
from the Tamil National Alliance. Of the eight other 
Members elected only three were Tamil Members. The 
democratic verdict of the Tamil people has been made 
abundantly clear by the decisions taken by the people in 
the North and the East at these elections. That verdict 
must be respected. It must be respected by the Central 
Government. It must also be respected by all the 
bureaucrats who ran the Northern Provincial Government 
before the elections. The democratic verdict of the people 
was also against that rule. In fact, some important persons 
who administered the Northern Province earlier, 
campaigned against the TNA on behalf of the present 
ruling party. I would submit Sir, respectfully that it would 
be ridiculous  to expect them to work with the Tamil 
National Alliance in a spirit of cooperation. 

Pending the evolution of a reasonable, workable and 
durable political solution within the framework of a 
united undivided Sri Lanka which cannot be elusive for 
ever, we want to as successfully  as possible work the 
Provincial Council to ameliorate the pathetic plight of our 
people and also in the  interest of goodwill and harmony.  

The Northern Provincial Council, to which elections 
were held on 21st September, has not yet taken off. I will 
on this  occasion, refrain from talking too much  about 
that because the Chief Minister of the Northern Province 
is interacting with  the Presidential Secretariat and we 
would like to see what the result of such interaction 
would be.  

We expect that the verdict of  the people would be 
respected, that is the hallmark of democracy. If the 
Northern Provincial Council is not enabled to function 
effectively,  the holding of the Northern Provincial 
Council Election could only be regarded as a 
disingenuous exercise. Such a conclusion,  I respectfully 
submit Sir,   would be inevitable.  

Before I conclude, there is one matter I want to refer 
to. There has been a letter written recently by the 
Secretary of the Presidential Task Force, one Mr. S.B 
Divaratne,  to Mr. Subinay Nandy, UN Resident/
Humanitarian Coordinator.  I will read the letter, Sir. This 
is what it says:  

 

"Dear Mr. Subinay,   

Humanitarian Development Assistance to the Northern 
Province.  
This note is sent to you to confirm the involvement of the PTF in 
monitoring the above activities in the Northern Province as 
practiced in the previous years. 
The procedure adopted by the PTF in relation to approval and 
monitoring of the above activities carried out for the benefit of  
the resettled families  in the Northern Province remains 
unchanged. I would therefore, be grateful  if you would kindly  
inform all heads of the UN Agencies and the Humanitarian 
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Country Team to follow the same procedure for the year 2014 as 
well. The Monitoring through 3W Monitoring Tool will 
continue. The District Secretaries and the Divisional Secretaries 
have been informed to liaise  with the UN Agencies and the 
INGOs like in previous years in relation to such activities 
implemented in those Divisions.  
Your cooperation is appreciated.  
Yours sincerely,  
 

S.B. Divaratne 

SecretaryPTF 

Cc:     1.     Hon.  Governor,  Northern Province 
 2. Chief Secretary  
 3. All GA’s/ District Secretaries  - for  
  compliance and  to keep the  Divisional  
  Secretaries  informed 
 4. All SF  Commanders.” 

There is no copy to the Chief Minister of the Northern 
Province, a person who has been elected most 
convincingly  by the people of the Northern Province to 
look after their affairs. This is in regard to relief and 
rehabilitation. Social Services and Rehabilitation which 
are item 7 in both the Provincial List and the Concurrent 
List of the  Thirteenth Amendment to the Constitution 
which comes under the jurisdiction of the Provincial 
Council but this gentleman writes to various people 
ignoring  the Chief Minister, not even a copy to be sent  
to the Chief Minister. What does this indicate, Sir? These 
are functions clearly within the purview of the Provincial 
Council. What is the motive behind this letter? Is it to 
prevent the Provincial Council becoming functional?  

Is it hubris on the part of an individual who writes this 
letter, who imagines that the verdict of the people in the 
North can be discarded and rejected and that he can do 
what he likes? Or is it that a sense of impunity induces 
him to think that the bureaucracy can do whatever they 
want? What is the purpose of the Northern Provincial 
Council Election being held and a Chief Minister being 
elected by the people if, after the Election is held, this 
type of letter is going to be sent in regard to work 
pertaining to relief, rehabilitation and services to the 
affected people, the displaced people?  These are the 
questions, Sir, that we want to pose. It appears to me that 
if this be the trend, that is not a happy augury. I refrain 
from posing that question, whether this letter is indicative 
of Government policy, in view of the fact that the Chief 
Minister has been interacting with the Presidential 
Secretariat and that we expect that through such 
interaction, the Provincial Council will be able to function 
effectively. But, it is a matter that is relevant, that such a 
letter has gone out at this crucial time.  

I remember, Sir, when I was in Jaffna during the 
course of the election campaign, I read a statement made 
by the Hon. Basil Rajapaksa - the powerful Minister of 
Economic Development in this country - that once the 
election was over, the programme known as “Uthuru 
Wasanthaya” would be handed over to the Northern 

Provincial Council. Has that been done? Can anyone 
please tell me? If the TNA had not won, it may have been 
done. What happens to the “Uthuru Wasanthaya” 
programme now? Are you prepared to hand over that 
programme to the Northern Provincial Council in keeping 
with the commitment you made publicly at the time of 
the election and enable the Provincial Council to 
function?  

Before I conclude, Sir, I think it will be relevant for 
me to read just one paragraph of the Report that had been 
released just a few days ago by the UN Special 
Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced 
Persons. While being in Sri Lanka recently, he visited the 
Northern Province and met with a large number of 
people. This is what he says in his Report. I will read just 
one paragraph, Sir, before I conclude. It states, I quote: 

“Key issues to address include protection of the physical 
integrity and bodily autonomy of women and girls and their 
reproductive rights, of children, feasible access to land, and a 
proportionate balance between justifiable military concerns of 
national security and freedom of movement and choice of place 
for IDPS seeking to return to their original places of residence. 
Transparent information on plans to release land currently under 
military control and withdrawal of the military from all civilian 
functions would help to find durable solutions for people in 
conflict-affected areas. While significant numbers of IDPs 
secured their residential plots of land, some still need access to 
their original farmland or fishing areas to sustain their 
livelihood. Displaced and resettled communities seem to remain 
vulnerable to recurrent shocks. Their situation is exacerbated by 
growing food-insecurity and indebtedness in the Northern 
Province, partly due to the lack of sustainable livelihood 
opportunities. “The situation of single female headed 
households and of orphan girls is particularly preoccupying.  
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Sampanthan, you have only two 

more minutes.  
 

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
I am finishing up, Sir. It further states, I quote: 

“While some received assistance to rebuild their houses, others 
live in extreme poverty, without adequate access to services and 
livelihood,” added Mr. Beyani.”,  

the Special Rapporteur on the Human Rights of 
Internally Displaced Persons.  

Sir, we have raised some fundamental questions 
today, particularly on the question of State land and on 
the question of the functioning of the Northern Provincial 
Council. Mr. Beyani has also raised questions in regard to 
the security of females in the Northern Province and the 
right of persons to livelihood.   

We seldom receive an answer from the Government 
in regard to the questions we raise.  I am grateful that I 
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have not been interrupted today; I am thankful for that. 
But, we would expect the Government to respond to our 
questions and let the people of this country know what is 
happening.  

I thank you, Sir. 
 
[අ.භා. 2.17] 

 
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 නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද දින පළාත් පාලන හා පළාත් 

සභා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් දී  මුදල් අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු කරන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ, වැඩි මුදල් 
පමාණයක් ෙමම අමාත ාංශයට ෙවන් කර දීම ගැන.  ෙමම 
අමාත ාංශය  සඳහා 2012 අය වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 12,976ක්  
ෙවන් කර තිබුණු අතර, එම පමාණය  2013 වර්ෂය සඳහා රුපියල් 
ෙකෝටි 13,279ක් දක්වා වැඩි කර ති බුණා.  ඒ වාෙග්ම 2014 වර්ෂය 
ෙවනුෙවන්  රුපියල් ෙකෝටි 14,884ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා රුපියල් ෙකෝටි 2014ක් 
වැඩිෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. සෑම වසරකම වැඩි මුදල් 
පමාණයක් පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත ාංශයට ෙවන් 
කිරීම ගැන අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.  

ෙම් පළාත් පාලන කමය ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදෙය් 
පධානතම අංගය කියලා කියන්නට පුළුවන්.  ෙමොකද,  එතැනින් 
තමයි මූලිකවම අෙප් ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධය තිෙබන 
මහජන නිෙයෝජිතයන් අපට සම්බන්ධ වන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම් 
පළාත් පාලන කමය ගැන, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා කමය ගැන අපි 
සතුටු වන්නට ඕනෑ.  අෙප් වසන්ත අලුවිහාෙර් මන්තීතුමා කිව්වා, 
ෙම් රජය යටෙත් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ලබා දී තිෙබන බලතල ෙවනස් ෙවනවා කියලා. 
එෙහම ෙවනස් කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලයට බැහැ. ෙමොකද, 
ෙහේතුව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 82 වන ව වස්ථාව යටෙත් එෙහම 
කරන්න නම් ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයි.  එෙහම  
ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් කරන්ෙන් නැතිව ගැසට් පතයක් මඟින් 
එවැනි පළාත් සභා බලතල ෙවනස් කිරීමක් කරන්න කැබිනට් 
මණ්ඩලයට බැහැ. එෙහම මතයක් ඇති කරවනවා නම් ඒක 
වැරැදියි. ෙමොකද, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය් 
ෙවනසක් කරන්නට  ඒ ආකාරෙයන් බලතල නැති  බව නීතිය 
ගැන දැනීමක් තිෙබන අය දන්නවා. හැබැයි, එක ෙදයක් කියන්නට 
ඕනෑ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් කමෙව්දය 
ෙගනාෙව් හදිසිෙයනුයි.  ඒ කාල ෙය් ලංකාවට උඩින් ඇවිල්ලා 
ඉන්දියාෙවන් පරිප්පු දැම්මා. පභාකරන් ෙකොටු කර තිෙබන 
ෙවලාවක, ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව රණ විරුවා එෙහම ආපස්සට  
ගමන් කළ ෙවලාවක තමයි ෙම් පළාත් සභා කමය ඇති කෙළේ.  අද 
ෙකොයි ආකාරෙයන් ෙහෝ ඒ පළාත් සභා කමය අෙප් රට තුළ 
කියාත්මක ෙවනවා. මමත් පළාත් සභාව තුළ ෙසෞඛ  
අමාත වරයා ව ශෙයන් ෙදවතාවකුත්, කෘෂිකර්ම අමාත වරයා 
වශෙයන් එක වතාවකුත් කටයුතු කර තිෙබනවා.   

ඒ පළාත් සභා කමය ෙහොඳයි. ෙමොකද, යම් බලය විමධ ගත 
වීමක් ෙම් රට තුළ තිෙබන්නට  ඕනෑ. හැබැයි මීට කලින් කථා කළ 
ගරු මන්තීතුමා ෙදමළ  -දවිඩ - කියලායි  කථා කෙළේ.  එෙහම 
කථා කරන්න එපා.  අෙප් විපක්ෂෙය්  ගරු මන්තීතුෙමකුත් එදා ඒ 
ගැන කිව්වා. අපි ශී ලාංකිකයන් හැටියට කථා කරන්න ඕනෑ.  අපි 
පුංචි කාලෙය්  අෙප් ඉස්ෙකෝෙලට උගන්වන්න යාපනෙයන් ෙදමළ 

ගුරුවරුන් ඇවිල්ලා සිටියා. හැබැයි ඒක 1977න් පසුව ටික ටික 
ඈත් ෙවලා යනවා අපි දැක්කා.  මට මතකයි මා විශ්වවිද ාල 
ශිෂ ෙයක් හැටියට 1977 දී යාපනයට විෙනෝද චාරිකාවක් ගියා.  
එෙහම ගිහිල්ලා යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් කීඩා පිට්ටනිෙය් අපි 
ෙවොලිෙබෝල් ගහලාත් ආවා.  එවැනි සෙහෝදරත්වයක් අපි අතර 
තිබුණා.  හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන විධිය වැරැදියි. 
එෙහම මතවාදයක්, ජාතිවාදයක් ඇති කළ යුතු නැහැ. ෙම්ක අෙප් 
රට;  අපි ඉපදුණු රට.   අපි තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක තරහක් නැහැ. 
ඉතින් අපි ෙකොෙහේ යන්න ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට නම් ගහනෙකොට 
මැද ෙපරදිග යන්න පුළුවන්, ඉන්දියාවට යන්න පුළුවන්, 
කැනඩාවට යන්න පුළුවන්. අපට යන්න තැනක් නැහැ.  අපි ෙමහි 
ඉන්න ඕනෑ. ෙම් අෙප් රට ෙන්. අෙප් දරුෙවොත් එක්ක අපි ෙකොෙහේ 
යන්න ද? අපි එෙහම යන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඔෙහොම කථා කරන්න එපා. අද ෙම් රෙටන් තස්තවාදය තුරන් 
කරලා, ෙම් පුංචි රෙට් අපි සියලු ෙදනාටම  ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් වන්නට පුළුවන් පරිසරයක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඇති කරලා දීලා තිෙබනවා.   

පශන් නැති වන්ෙන් නැහැ. මැදෙපරදිග රටවලට ගිහින් 
බලන්න. සමහර විට ෙනෝම්බි දවසට එහි වතුර ෙපොදක්වත් 
ෙබොන්න බැහැ. ඒක ඒ රෙට් සිරිත. ඒක ඒ රෙට් පතිපත්තිය.  ඒ 
රෙට් ෂරි-ආ නීතිය තිෙබනවා.  අෙප් රෙට් දැරියක් ගිහිල්ලා 
වැරැද්දක් කළා කියලා ෙබල්ල කපලා මරලා දැම්මා. මුළු 
ෙලෝකයම කෑගැහුවත් වැඩක් වුෙණ් නැහැ ෙන්. ඒක ඒ රෙට් 
නීතිය. එතෙකොට ඒ ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙම් රෙට් ෙකොපමණ ෙහොඳ 
පජාතන්තවාදයක් තිෙබනවා ද?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙබල්ල කපන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග් ෙබල්ල කපන්ෙන් 

නැහැ ෙන්.  ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි පළාත් සභා කමය ඇති කරලා දුන්නා. 
අපි නම් ෙපොලිස් බලතල ඉල්ලුෙව්ත් නැහැ. ෙපොලිස් බලතල 
උතුරටත් නැහැ; දකුණටත් නැහැ. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ආණ්ඩුකාරවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමා හමුදාෙව් ෙකෙනක්ද කියන 
එක අදාළ වන්ෙන් නැහැ. එතුමා තමුන්නාන්ෙසේලාට වැඩක් 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
කියන්න, “ෙමතුමා බාධා කරනවා, වැඩක් කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ” යි කියලා.  අපටත් ආණ්ඩුකාරවරු සිටියා, බලපෑම් ආවා. 
යම් යම් පශ්න  තිෙබනවා.  ෙම්ක එකපාරටම යම් කිසි විසඳුමක් 
හැටියට ෙම් කමයට ඔබන ලද  ෙදයක්. විග්ෙන්ෂ්වරන් මැතිතුමා 
උතුෙර් පළාත් සභාවට මහජන ඡන්දෙයනුයි පත්වුෙණ්.  එතුමා 
එහි ජාතික ෙකොඩිය ඔසවන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් පුවත්  
පත්වලට කියලා තිබුණා, "මම ජාතික ෙකොඩිය ඔසවන්නට 
ෙදන්ෙන් නැහැ" යි කියලා. එෙහම ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. එෙහම 
ජාතික ෙකොඩිය ඔසවන්නට ෙදන්න බැරි නම්  අපි ෙම් රෙට් ඉන්න 
ෙදන්ෙනත් නැහැ.  ෙම්ක අෙප් රට.  ඒක අපි සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්නවා.  ෙම් රෙට් පුරවැසියන් හැටියට ජාතික ෙකොඩියට 
ගරහනවා නම්, ජාතික ෙකොඩිය ඔසවන්නට ෙදන්ෙන් නැත්නම් 
ඒක වැරැදියි. ෙම් රෙට් අපි සියලු ෙදනාම ෙහොඳින් ජීවත් වන්නට 
ඕනෑ. එෙහම වැරැදි ෙද්වල් කරන්න එපා. පභාකරන්ෙග් 
තස්තවාදය නැවත ෙගෙනන්න එපා. මිනිසුන් මරපු, ළදරුවන් 
මරපු, ඒ මිනිසුන් සිහි කරන්න යන්න එපා. ඒවා වැරැදි ෙද්වල්. 
ෙපොලිස් බලතල අපට ඕනෑ නැහැ. ඊෙය් ෙපෙර්දා යාපනයට ගිය 
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ෙවලාවක ෙපොලීසිෙය් සිංහල මහත්තෙයකුෙගන් මම ඇහුවා, 
"ෙකොෙහොමද?" කියලා. "අෙන් සර්,  අ ෙප් ෙදමළ ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයකුයි, අපයි ගියාම ඒෙගොල්ෙලෝ ඉඳ ගන්න ෙදන්ෙන් 
අපට" කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ ෙමොනවා කිව්වත් 
 යාපනෙය් කුලවාදය හරියට තිෙබනවා. පභාකරන් ළඟ තිබුෙණ්ත් 
කුලවාදය. අහිංසක දුප්පත් මිනිෙහකු තැනකට ගියාම ඔවුන්ට 
සලකන්ෙන් ෙවනත් කමයකට. කුලවාදය යාපනෙය් තිෙබනවා 
ෙන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අපට සමානාත්මතාව ගැන කථා 
කරනවා. ඉස්ෙසල්ලාම තමුන්නාන්ෙසේලා යාපනෙය් ඉන්න අන්ත 
දිළිඳු, පුංචි මිනිසුන්ට කුලවාදය නැතිව එක විධියකට සලකන්න. 
එෙහම  කරලා ඒ ආදර්ශය ෙපන්වන්න. ෙදමළ හැටියට ෙනොෙවයි, 
අපි ශී ලංකා පුරවැසියන් හැටියට එකට ඉන්ෙන් කියලා හිතන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා "ෙදමළ" කියලා කියන්ෙන් ඇයි? අපි ඔක්ෙකොම 
ශී ලාංකිකෙයෝ. විපක්ෂෙය් තරුණ මන්තීවරෙයකුත් ගිය සතිෙය් 
කථා කරන ෙකොට ෙම් කාරණය කිව්වා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම්  තත්ත්වය ඇති කරන්න එපා.  

අද ෙම් රට ෙකොපමණ ලස්සන ද බලන්න. අපි ෙහොඳට කනවා, 
ෙබොනවා, ඉන්නවා. අෙප් දකුෙණ් කට්ටිය අද යාපනයට යනවා; 
ෙසේරුවාවිලට යනවා. එෙහේ අය ෙකොළඹට එනවා. ෙදමළ, සිංහල 
කියලා කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා ද  බලන්න ෙකෝ. නැහැෙන්. දවිඩ 
තරුණ කට්ටිය ෙමෙහේට එනවා. ෙකොපමණ ලස්සන ද ෙම් රට? අද 
බයක් නැතිව අපට යාපනයට යන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට - 

 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Sir, I rise to a point of Order. 

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

 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
The problem between the Sinhalese and the Tamils 

started  with the Sinhala Only Act. 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක අපි 

සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවන්න කැමැතියි. මාත් පළාත් සභාෙව් 
හිටියා. අපි වැඩ කරමු.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා උතුරු පළාතට මහ ඇමති ෙකෙනක් 
පත් කර ගත්තා. දැන් යාපනෙය් අයිතිකාරයා ෙකොළඹ හිටපු 
නඩුකාර උන්නාන්ෙසේ ෙකෙනක්. සම්පන්දන් මන්තීතුමාට ඒ මහ 
ඇමතිකම ෙදන්න ෙකෝ. සම්පන්දන් මහත්මයා, තමුන්නාෙසේ 
උතුරු පළාෙත් මහ ඇමති තනතුරට යන්න. පභාකරන් අෙප් 
මිනිසුන් මරන කාලෙය්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මිනිසුන් මැෙරන 
ෙකොට හැම දාම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන නැඟිටලා කිව්ෙව් 
ෙවන ෙවන ෙද්වල්. සැබෑ වශෙයන්ම යාපනය ෙපොෙළොෙව් පය 
ගහලා හිටිය එක් ෙකෙනකුට මහ ඇමතිකම ෙදන්න  ෙකෝ.  

මම අරණායක අම්බලකන්ද කියන පුංචි ගෙම් ඉපදුෙණ්. මුළු 
ගෙම්ම විස්තර ෙකොෙහොමද කියලා මට කියන්න පුළුවන්.  මම 
අරණායක අම්බලකන්ද කියන ගෙම් පාසෙල් තුන වසරට යන 
තුරු ඉෙගන ගත්ත මනුස්සෙයක්. ඒ නිසා ගෙම් ෙකෙනකුට ඒ 
තනතුර ෙදන්න.  අෙප් නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමාට උතුරු 
පළාෙත් මහ ඇමති තනතුර ෙදන්න ෙකෝ. ෙමොකද, එතුමා 
යාපනෙය් ෙකෙනක් ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ඒ පළාෙත් කරපු 
සංවර්ධන වැඩක් විවෘත කරන්නත් බයයි. ඒක දුන්ෙන්  ෙලෝක 
ආධාර යටෙත් කියනවා. අෙප් රෙට් ෙකොඩිය උස්සන්න කැමැති 
නැහැ. ඒ ව ාපෘතියකට ජනාධිපතිතුමාෙග් නම දමනවාට කැමැති 
නැහැ.  

බැසිල් ඇමතිතුමා කවදාවත් කිව්ෙව් නැහැ, "උතුරු වසන්තය 
අයින් කරනවා" කියලා. ෙම් රෙට් පළාත් සභා තිබුණාට,  ජාතික 
වැඩ පිළිෙවළකුත් තිෙබනවා ෙන්. අපි අෙප් අමාත ාශෙයන් 
ජයිකා ආධාර යට ෙත් ෙරෝහල් හදනවා.  ඒ ෙරෝහල් අපි උතුරු 
පළාෙත්ත් හදනවා.  සබරගමුව පළාෙත් වරකාෙපොළට ෙරෝහලක්, 
මධ ම පළාෙත් ෙතල්ෙදණියට  ෙරෝහලක් ෙදනෙකොට, උතුරු 
පළාතටත් ෙරෝහල් ෙදකක් දීලා තිෙබනවා.  අපි යාපනය ෙරෝහල 
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. මම ඊෙය් ෙපෙර්දා යාපනය 
ෙරෝහලට ගියා. එහි මාතෘ නිවාසෙය් පහසුකම් ෙබොෙහොම අඩුයි. 
මම ඒ ගැන ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා; නාමල් මන්තීතුමාට කිව්වා. 
ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනිය කිව්වා, "අපි ගිහිල්ලා ඒක හදමු" 
කියලා. එෙහම කැමැත්ෙතන්, ඕනෑකමින් අපි ඒ කටයුතු කරනවා. 
සියලු ෙදනාම ශී ලාංකිකයන් හැටියටයි අපි සලකන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලා ඒ විධියට කථා කරන්න එපා.  

පළාත් සභා කමය ඇති  කිරීම ෙහොඳයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙම් දුන්නු බලයත් එක්ක වැඩ කරලා ෙපන්වන්න, “ෙමන්න 
පළාත් සභාෙවන් අපි වැඩ කළා” කියලා. අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා 
නම් අපට කියන්න. ආණ්ඩුකාරතුමා කරදර කරනවා නම් අපට 
කියන්න.  හමුදාෙව් ෙකෙනක් ආණ්ඩුකාරතුමා හැටියට ඉන්නවා 
කියලා කියන්න එපා. එෙහම කථා කරන්න එපා. හමුදාෙව් 
 ෙකෙනකුටත් ඒ තනතුරට යන්න පුළුවන් ෙන්. හමුදාෙව්  
ෙකෙනකුට තානාපති ෙකෙනකු ෙවන්න පුළුවන් ෙන්. 
ඒෙගොල්ලන් කරපු ෙසේවය ඇගැයීමක් කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉතිහාසය ගැන කථා කරන්න.  එදා අරණායක අම්බලකන්ද මම 
ඉෙගන ගත්ත ඉස්ෙකෝෙලට ෙදමළ ගුරුවරෙයකුට ඇවිල්ලා 
ඉන්න පුළුවන් පරිසරයක් තිබුණා. අපි බිව්ෙව් ''කිරි අයියාෙග්'' කිරි 
ෙබෝතෙල්. අපි ඔහුට ''ෙදමළා'' කිව්ෙව් නැහැ. අපි ඒ විධියට තමයි 
ගම්වල හිටිෙය්. අෙප් වතුවල වැඩ කෙළේ ෙදමළ ජනතාව. අදත් 
ඔවුන් අපත් සමඟ ෙබොෙහොම සෙහෝදරත්වෙයන් ඉන්නවා.   
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පභාකරන්ට කවදාවත් ඒ වතුකරෙය් ෙදමළ 
ජනතාව අල්ලා ගන්න බැරි වුණා. අද ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා 
අපත් එක්ක ඉන්ෙන්. අද මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමා අපත් එක්ක ඉන්ෙන්. ඒ අයත් එක්ක අද අපි ෙහොඳ 
ගමනක් යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
පළාත් පාලන ආයතනවල අය වැය පරදිනවා කියලා සමහරු 
කලබල ෙවලා. ෙම් රෙට් මහා නගර සභා 23ක් තිෙබනවා. නගර 
සභා 41ක් තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා 272ක් තිෙබනවා. ඔක්ෙකොම 
336යි. ඒවායින් 14ක පමණයි අය වැය පැරදිලා තිෙබන්ෙන්. 
සමහරු කියනවා, මීට අදාළ පනත සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ  
කියලා.  නැත්නම් උප සභාපතිට තනතුර යනවා කියනවා.  උප 
සභාපති නැත්නම් පැරැදියි කියනවා. එෙහම ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. 
අය වැය පරදින ආයතනවල සියයට ගණන ගන්න ෙකෝ. සියයට 
ගණන ගත්තාම, පළාත් පාලන ආයතන 14යි පැරදිලා 
තිෙබන්ෙන්. පළාත් පාලන ආයතන 25ක අය වැය පැරදුණා 
කියලා කියමු ෙකෝ. ඒෙකන් බහුතරය ෙන් අපි ගන්න ඕනෑ.  
පළාත් පාලන ආයතන 25ක අය වැය  පැරදුණා වුණත්, තව 300ට 
වැඩි ගණනක් තිෙබනවා ෙන්. වැරැදි කරන මිනිසුන් ඕනෑ තැනක 
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ඉන්නවා. ඕනෑ පක්ෂයක වැරැදි කරන මිනිසුන් ඉන්නවා. 
තමන්ෙග් පතිපත්තිය කථා කරන්ෙන් නැති, මුදල් හම්බ කරන, 
පක්ෂය තුළ කථා කරන්න ඕනෑ ෙද්  ඕනෑ නැති තැන  කථා කරන, 
ෙපෞද්ගලික ෙකෝන්තරයට තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනය පාවා ෙදන අය 
ඉන්නවා. ඒවාෙය් පතිඵල තමයි ඔය තිෙබන්ෙන්.  ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
නැවත ගමට ගියාම ජනතාව උත්තර ෙදයි. ජනතාව ඒ ෙගොල්ලන්ට 
කතිරය ගැහුෙව් පාෙද්ශීය සභාවට  ගිහින් වැඩ කරන්නයි. හැබැයි, 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙකෝන්තර නිසා පාෙද්ශීය සභාෙව් 
අය වැය පරාජය කරනවා නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට ගමට යන්න බැහැ; 
ගමට ගිහින් ඡන්දයක් ඉල්ලන්න බැහැ. ජනතාව ඒ අයට කතිරය 
ගහලා තිෙබන්ෙන් ඒ duty එක කරන්නයි. ඒ අය ෙපෞද්ගලික 
ෙකෝන්තර නිසා පාෙද්ශීය සභාවල අය වැය පරාජය කෙළොත්, ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී ජනතාව ඒ අයට උත්තර ලබා ෙදයි. ඒ නිසා ෙම් නව 
නීති ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ.  

1989 දී තමයි මනාප කමය ෙගනැල්ලා ෙම් පුංචි වැරැද්ද කර 
ගත්ෙත්. ඊට ෙපර  ගෙම් සිටිෙය් ''මැම්බර්'' මහත්මයා. ඒ කාලෙය් 
ඔහුට පඩි හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඔහු ෙහොඳට වැඩ කළා; 
ගෙම් මඟුල් ෙගදරට, මළ ෙගදරට ගියා; ෙබෝක්කුෙව්, පාලෙම් වැඩ 
ටික කළා. ජනතාව ආශය කරපු, ඔවුන් දන්නා ෙකෙනක් තමයි 
''මැම්බර්''හැටියට පත් වුෙණ්. 1989න් පස්ෙසේ ඒ කමය ෙවනස් 
වුණා. ඒ කමය ආවාට පස්ෙසේ පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක් මුළු 
ආසනෙය්ම දුවන්න ඕනෑ, ඡන්ද ගන්න. මැතිවරණ තරගයට මුහුණ 
ෙදන්න නම් සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනෑ. එතැනින් ඒ  කමෙව්දය 
වැරැදි තැනට ගියා.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අෙප් රජය, අෙප් පළාත් පාලන හා පළාත් 
සභා ඇමතිතුමා ඒ  කමය දැන් ෙවනස් කරලා තිෙබනවා, 2012 දී 
ඒ පනතට කළ සංෙශෝධනෙයන්.  ෙම් සංෙශෝධනය අනුව නව 
කමය යටෙත් අනුපාත කමයත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පරාජය වුණු 
ආසන නි ෙයෝජනය කරන්නත් සියයට 35ක විතර  නිෙයෝජනයක් 
ලැෙබනවා. එයින් ෙහොඳ නිෙයෝජනයක් තිෙබනවා. අපි ඒක 
අත්හදා බලමු.  අපි ෙම් කමය  අත් හදා බලන්ෙන් නැතුව නරකයි 
කියන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් අලුත්  කමයට අපි  මැතිවරණ තියන්න 
ඕනෑ. මැතිවරණ තියලා ඒක ෙහොඳ නම් ෙහොඳයි කියන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා පළාත් පාලන ආයතන 336කින් 14ක අය වැය  පැරදුණාය 
කියලා ෙම් අලුත් කමය ෙහොඳ නැහැයි කියලා කියන්න ෙහොඳ 
නැහැ. මා හිතන හැටියට පුද්ගලයන් ෙවනස් වුණාට ඒ 
පතිපත්තිමය තීන්දු ෙවනස් වීම අවශ  නැහැ. ඒ පුද්ගලයන් කළ 
කියාකාරකමට  අනුව අවශ  පතිඵලය ලැෙබයි. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන තුළින් 
ඉතාම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වන බව මා කියන්න 
ඕනෑ. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා,  පළාත් පාලන ආයතනවල ෙසේවා සැපයීම දියුණු කිරීම 
සඳහා මාසික වශෙයන් විශාල  මුදලක් ලබා ෙදන්න. ඒක ඉතා 
වැදගත්. ෙමොකද, අෙප් අරණායක පාෙද්ශීය සභාව වැනි පාෙද්ශීය 
සභාවලට ආදායම් උත්පාදන මාර්ග ඉතා අඩුයි. පසු ගිය වසෙර් 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා පුර නැඟුම ව ාපෘතිය 
යටෙත්  රුපියල් ලක්ෂ 500ක මුදලක් ලැබුණා,  අෙප් පාෙද්ශීය 
සභා ෙගොඩනැඟිල්ල හදා ගන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
පදර්ශනයක් හැටියට  "දැයට කිරුළ" වැඩසටහන ආරම්භ කෙළේ 
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ජනතාවට ෙපන්වන්නයි. 2014 "දැයට 
කිරුළ" වැඩසටහන යටෙත්  පුත්තලම, කුරුණෑගල සහ කෑගල්ල 
යන දිස්තික්ක තුෙන් අද විශාල සංවර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
"දැයට කිරුළ" වැඩසටහන යටෙත් මෙග් අරණායක 
ෙකොට්ඨාසයට එකක් රුපියල් ලක්ෂ 120ක් වටිනා ෙසෞඛ  
මධ ස්ථාන 4ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ආදාහනාගාරයක් - 

crematorium එකක්- හදන්න මුදල් පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා.  
සුළු වාරි මාර්ග ව ාපෘති සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 100කට වැඩි 
මුදලක් ලැබී තිෙබනවා.  කුඩා මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා "දැයට 
කිරුළ" වැඩසටහන යටෙත් රුපියල් ලක්ෂ 610ක විතර මුදලක් 
ලැබී තිෙබනවා. ෙමවැනි විශාල සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ජාතීන් හැටියට ෙවනස් වන්ෙන් 
නැතුව, ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා 
එකම ජන ෙකොටසක් හැටියට වැඩ කරමු. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට 
අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා නැ ෙඟනහිර පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කළත් අපි සියලු ෙදනාටම,  පළාත් සභා සභාපතිවරුන් සියලු 
ෙදනාටම ෙහොඳට උදවු කරනවා. ඒ ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා.   

අද අෙප් රජය, අෙප් ජනාධිපතිතුමා එතුමන්ලාට ඒ බලතල 
දීලා තිෙබනවා. රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාට අධිකරණ අමාත ාංශය 
භාර දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මුස්ලිම් ජනතාවට වැඩ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දවිඩ ජනතාවටත් ඒ විධියට වැඩ කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා අද ඉතා 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් වතු ක ්ෙෂේතයට  කරනවා. ඒ සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අෙප් ඉඩම් ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා 
ගැනත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. එතුමා ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්; මා 
ගිය ධර්මරාජ විද ාලෙය් ආදි ශිෂ ෙයක්; ෙහොඳ cricketer 
ෙකෙනක්. එතුමාත් ඉතාම ෙහොඳින් ෙද්ශපාලන කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ඒ සියලුෙදනාටම ශුභාශිංසනය කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.31] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන ෙහවත් 

පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා, මහ නගර සභා  කියන්ෙන් බිම් 
මට්ටෙම් මහජන නිෙයෝජිතයන්  කියාත්මක වන වැදගත්ම 
ආයතන. පහළම මට්ටෙම්  ජනතාවෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා ඒ 
ආයතනවලට ඇවිල්ලා,  ඒවා ගැන  තීන්දු තීරණ  ගන්නා පධාන 
ස්ථාන තමයි ෙම් පළාත් පාලන ආයතන.  මා හිතන හැටියට, ඒ 
නිසා තමයි ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අපි කවුරුත් පළාත් පාලන 
ආයතනවල වැදගත්කම ඒ ආකාරෙයන් දකින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන්, දැන් අෙප් 
රෙට් තිෙබන පළාත් පාලන ආයතනවල අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ඔය කියන උසස් ගුණාත්මක තත්ත්වය තිෙබනවාද කියන එකයි. 
අන්න එතැනදී තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඇඟිල්ල දික් 
වන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය ෙහොඳ තත්ත්වයට ෙගෙනන්න ඒ අවශ  
ෙවනස්කම් කරන්න ඔබතුමාට තවමත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, බිම් මට්ටෙම් පුරවැසියාට බලය දීම තමයි, 
බලය ෙබදා හැරීම්, බලය ෙබදීම් කියන ඔය සියල්ලටම වඩා 
වැදගත් කියාව.  

සාමාන ෙයන් තනි පුද්ගලෙයකුට අදහස් හා ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් බලය, තීන්දු, තීරණ ගැනීෙම් බලය, රාජ  
ව හයට සම්බන්ධ වීෙම් හැකියාව ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. 
සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, බර්ගර් ෙව්වා, මැෙල් 
ෙව්වා කුමන ජාතියකට අයිති වුණත් ඒ පුද්ගලයාට ඒ බලය 
ලැෙබනවා නම්, ඔහු ෙමහි සකීය කියාදරෙයකු ෙවනවා නම් ඔහුට 
අසමානතාවක් දැෙනන්ෙන් නැහැ;  ෙවනස්කමක් දැෙනන්ෙන් 
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා] 
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නැහැ. අෙප් රෙට් ජාතික පශ්නයට ඇත්තටම ලබා දිය යුත්ෙත් 
පළාත් සභා ෙහෝ ෙවනත් විකාර උත්තර ෙනොෙවයි. බිම් මට්ටෙම් 
තිෙබන පාෙද්ශීය ආයතන බලගැන්වීමක් තමයි කළ යුතු වන්ෙන්. 
ඒවාෙය් පජාතන්තවාදය නිවැරදිව කියාත්මක කිරීම, ඒ 
ආයතනවල ආර්ථිකමය තත්ත්වය ශක්තිමත් කරලා මහ ජනතාවට 
වැඩිෙයන් ෙසේවාවන් සැපයීමට අවශ  පතිපාදන ලබාදීම සහ ඒ 
හරහා මහ ජනතාවත් සමග වඩා කිට්ටු ආයතන බවට පාෙද්ශීය 
සභා, නගර සභා, මහ නගර සභා පත් කිරීම තමයි ඇත්තටම ෙම් 
ජාතික පශ්නය බිම් මට්ටෙමන් මතු වීම වැළැක් වීමට එක පධාන 
උත්තරයක් වන්ෙන්. නමුත් ඔබතුමන්ලා දැන් කරන්ෙන් ඒක 
ෙනොෙවයි.  

මුදල් අමාත වරයා විධියට ජනාධිපතිවරයා ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කළ ෙමවර අය වැය කථාෙව්දීත් ඉතා පැහැදිලිව තිබුෙණ් 
ෙමොකක්ද? දැනටත් ෙමම පළාත් පාලන ආයතන සතුව තිෙබන 
යම් යම් මුදල් ඉපයීෙම් හැකියාවන් ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශයට පවරාෙගන තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ 
අතාවුල්ලා ඇමතිතුමාෙග් එකඟත්වය මත ද එය වුෙණ් කියලා. 
මම හිතන්ෙන් නැහැ එතුමාෙග් කැමැත්ෙතන් වුෙණ් කියලා. 
නමුත් දිවි නැඟුම ව ාපෘතිය හරහා  දැන් ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? පාෙද්ශීය සභාවලට, ඒ පළාත් පාලන ආතනවලට 
දැනට ලැෙබන ආදායම්වලින්  පංගුවක් දිවි නැඟුමට යන පාරක් 
හදලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා බිම් මට්ටෙම් මහජන නිෙයෝජිත 
ආයතන ශක්තිමත් කිරීම කියලා කියන්ෙන් ෙම්ක නම්, ෙම්ක 
සම්පූර්ණ පරස්පරයක්. ෙම්ක ෙනොෙවයි ජනතාව බලාෙපොෙරොත ්තු 
වන්ෙන්. ෙම්ක ෙනොෙවයි පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ෙම්ක ෙනොෙවයි පාෙද්ශීය සභා මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඊට සම්පූර්ණෙයන් 
ෙවනස් ෙදයක් තමයි අද කරමින් යන්ෙන්.  

ඊළඟට, දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් ආයතනවලට අලුෙතන් 
ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? ෙම් ආයතනවලින් තමයි 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන, ආර්ථිකෙය් තිෙබන 
බංෙකොෙලොත්කම වහ ගන්නට යන්ෙන්. පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේ 
නාස්ති කරලා, දූෂණය කරලා, වංචා කරලා විනාශ කළ ඒ මහා 
ධනස්කන්දය ෙසොයා ගන්නට යන්ෙන් ෙම් පළාත් පාලන ආයතන 
හරහා. ඒ සඳහා දැන් ඔබතුමන්ලා අලුත් කැබිනට් පතිකාවක් 
ෙග්නවා. ඔබතුමාෙග් නමින්ම  ඉදිරිපත් වුණු කැබිනට් පතිකාව. 
ෙමොකක්ද ඒෙකන් කියන්ෙන්? 1946 අංක 30 දරන වරිපනම් හා 
තක්ෙසේරු ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම. දැන් ඔබතුමන්ලා පසු 
ගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට අලුෙතන් කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කැබිනට් පතිකාෙවන් ඔබතුමන්ලා 
කරන්න යන්ෙන් 1946  ෙගනාව වරිපනම් හා තක්ෙසේරු 
ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම. සංෙශෝධනය කිරීෙම් අරමුණ 
විධියට යහපත් අරමුණක් ෙපන්වලා තිෙබනවා. ඒ, ෙම්ක පරණයි; 
යල් පැන ගිහිල්ලා; මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ; සංකීර්ණයි, ඒ 
නිසා සරල කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒක තමයි 
පාවිච්චි කරලා තිෙබන උපකමය. ජාත න්තර මූල  අරමුදල එදා 
ලංකාවට ඇවිල්ලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.6ක ණය 
මුදලක් ෙදන විට පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළ ෙකොන්ෙද්සියක් තමයි 
ලංකාෙව් බදු පතිපත්තිය ෙවනස් කළ යුතුයි කියන කාරණය. බදු 
කමය සරල කරන්න, බදු පරාසය වැඩි කරන්න කිව්වා. මිනිසුන්ට 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් විධියට බදු කමය සරල කරන්න කිව්වා. 
එෙහම සරල කරලා ඉන් පසුව ෙම්ක පළල් කරන්න කිව්වා. 
එතෙකොට වැඩිෙයන් බදු ගන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒ නිසා අෙප්ක්ෂිත 
බදු ආදායම් ගැන ඔබතුමන්ලා ඉලක්ක තිබ්බා. දැන් ෙම් කරලා 
තිෙබන්ෙනත් ඒක තමයි. බදු කමය සරල කිරීම කියන වාක යට 
මුවා ෙවලා දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් කැබිනට් පතිකාව හරහා අලුත් 
සංෙශෝධනයක් ෙග්නවා. ෙමොකක්ද ඒ? ෙමෙතක් කල් තිබුණු 
වාර්ෂික වටිනාකම මත වූ තක්ෙසේරු කමය ෙවනුවට ෙද්පෙළහි 
පාග්ධන වටිනාකම මත තක්ෙසේරු කිරීෙම් කමයක්, එනම් එම 
ෙද්පළ අදාළ කාලෙය්දී ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙළවි කිරීෙමන් ලබා 

ගත හැකි වටිනාකම මත තක්ෙසේරුව සිදු කිරීෙම් කමයක් 
අනුගමනය කිරීමට හැකි වන පරිදි පතිපාදන ඇතුළත් කිරීම. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමෙතක් කල් රජය පිළිගත්  තක්ෙසේරු 
කිරීමට අනුව -valuation එකට අනුව- තමයි වරිපනම් බදු අය 
කෙළේ. පාෙද්ශීය සභාව, නගර සභාව, මහ නගර සභාව ෙමෙතක් 
කල් කරෙගන ආපු, අය කළ කමෙව්දය තමයි රජය පිළිගත් 
තක්ෙසේරුවට අනුව බදු අය කිරීම. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් කැබිනට් 
පතිකාව හරහා කරන්න යන්ෙන්, ඒක ෙවනස් කරලා ෙවෙළඳ 
ෙපොළ වටිනාකම මත බදු අය කර ගන්න: බදු කමය ෙවනස් 
කරන්න. ෙවෙළඳ ෙපොළ වටිනාකම මත බදු අය කර ගන්නවා 
කියන්ෙන්,  බද්ද වැඩි වනවා කියන එකයි. ෙම් කියන්ෙන් බිම් 
මට්ටෙම් සාමාන  ජනතාවට වරිපනම් බද්ද වැඩි වනවා කියන 
එකයි. සරල භාෂාෙවන් කියනවා නම් ඒකයි ෙවන්ෙන්. ෙම් 
වචනවලට මුවා ෙවලා, එක එක සුන්දර වාක  ඇතුළත් කරලා, 
ෙම් ෙගනාපු කැබිනට් පතිකාව සම්මත කරලා තිෙබන්ෙන් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන්. ෙම්ක ෙහට අනිද්දා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එනවා,  ගැසට් නිෙව්දන විධියට. ඒ ගැසට් නිෙව්දන විධියට 
ඇවිල්ලා අන්තිමට බිම් මට්ටමට යනවා. බිම් මට්ටමට යන ෙකොට 
බිම් මට්ටෙම් ඉන්න සාමාන  ජනතාව ෙමෙතක් ෙගවාපු වරිපනම් 
බද්ද අනිවාර්යෙයන් වැඩි වනවා. ඒ වැඩි කිරීම ඔබතුමන්ලා ෙම් 
කැබිනට් පතිකාෙව් ඉතා පැහැදිලිව වාසි අවාසි ගැන සඳහන් 
කරලා  තිෙබනවා. ඒ වාසි අවාසි ගැන සඳහන් කරද්දී,  අවාසි 
විධියට කියනවා,  "පරණ කමය සංකීර්ණයි. ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා තමයි අලුත් කමය ෙගෙනන්ෙන්. අලුත් කමය සරලයි. 
සංකීර්ණ නැහැ." කියලා. හැබැයි ඒ අතරතුෙර් අන්තිමට 
ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා, "ඔප්පු පැවරීෙම්දී වටිනාකම පකාශ 
කිරී ෙම් පදනමක් වශෙයන් පෙයෝජනයට ගත හැකි, එම ෙද්ෙපොළ 
හිමිකම් පැවරීෙම්දී වටිනාකම අඩුෙවන් පකාශ කිරීෙමන් රජයට 
සිදු වන පාඩුව අඩු කර ගැනීම" කියන එක. හරි පැහැදිලියි. දැන් 
ඔබතුමන්ලා  ඔබතුමන්ලාෙග් බදු ආදායම වැඩි කර ගන්න තමයි 
ෙම්ක ෙගෙනන්ෙන්. ෙවන ෙමොනවාටවත් ෙනොෙවයි.  අර  

Carlton Colombo Night Race  එෙක් බදු නිදහස්. විෙනෝද 
බද්ෙදන් නිදහස්. ගිය අවුරුද්ෙදත් නිදහස්. ෙම් වතාෙවත් අන්න 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට ඉල්ලුම් කරලා මහ ඇමතිවරයා 
නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා.  Carlton Colombo Night Race 
එෙක් බදු සියල්ල නිදහස්.  විෙනෝද බද්දත් නිදහස්, ඔක්ෙකෝම 
නිදහස්. පවුෙල් කට්ටියෙග්  Race එක පදින්න  බද්ද නිදහස්. 
සාමාන  ගම් මට්ටෙම්, බිම් මට්ටෙම් ජනතාවට වරිපනම් බද්ද 
වැඩි කරලා, Carlton Colombo Night Race පදින පුතාෙග් බද්ද 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ෙම්කද, ඔබතුමන්ලාෙග් බදු සාධාරණ 
බදු පතිපත්තිය? හමුදාෙව් ෙකොල්ෙලෝ දාලා වැලි ෙකොට්ට පුරවලා,  
ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා බයිස්ෙකෝප් නටන්න සල්ලි නාස්ති 
කරනවා.   ඒවාට  බදු නිදහස් කරනවා. ඒවාට බදු නිදහස් කරන 
ගමන්, අහිංසක මිනිස්සුන්ට වරිපනම් බදු ගහනවා.  ඒක ද 
සාධාරණ බදු පතිපත්තිය? ඒක ෙනොෙවයි. එෙහම නම් 
ඔබතුමන්ලා හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ෙකොෙහොමද ෙම් කැබිනට් 
පතිකාව අනුමත කෙළේ?  පවුෙල් අයට ෙදන සන්ෙතෝසම්වලට 
විරුද්ධව අත උසස්න්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඇයි, Carlton Colombo 
Night Race එකට ෙදන බදු සහනවලට විරුද්ධ වුෙණ් නැත්ෙත්?  
ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්න ෙකොන්දක් නැහැ. ඔය කයිවාරු ගහන, කෑ 
ගහන මහත්වරු, ෙමතැන සද්ෙද් දමන මහත්වරු කැබිනට් එෙක්දී 
මීෙයෝ වාෙග් සද්ද නැතිව ඉන්නවා. ඇයි ඒ? ඒවා කථා කරන්න 
ගිෙයොත් ෙලොක්කාෙගන් වැඩ වරදින හින්දා භයයි. ඒ නිසා 
මහජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරනවා නම්, ෙසේවය කරනවා නම් 
මහජනතා වෙග් සුභසිද්ධිය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් වග කීම ඉෂ්ට 
කරනවා නම් සාධාරණව ෙම්වාට මැදිහත් විය යුතුව තිෙබනවා. 
නමුත් ඔබතුමන්ලා අද ඒ වග කීම ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි වරිපනම් බදු වැඩි කරන්ෙන්. 

දැනටමත් පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායමින් සියයට 
හැටක් විතර තිෙබන්ෙන් වරිපනම්. ඒ වරිපනම් බදු අය කර 
ගැනීමට සාෙප්ක්ෂව මහජනතාවට ෙසේවාවක් ෙදන්ෙනත් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කුණු ටික අයින් කරන්න කුණු ටැක්ටරය එන්ෙන් නැහැ. ඒ කුණු 
ටික ඉවත් කරන්න මහනගර සභාව, නගර සභාව නිවැරදිව 
මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන ජනතාව පැහැදිලි කළාම, ඒ 
ගැන මැසිවිලි නැඟුවාම ඒවාට උත්තර නැහැ.  ඒවාට ෙදන්න 
ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියනවා.  ඒවාට කියන්ෙන් ෙවන ෙවන 
කථාන්දර. නමුත් ෙම් හම්බ කරන ආදායමින් ඔබතුමන්ලා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒවා තමයි Carlton Colombo Night 
Raceවලට වියදම් කරන්ෙන්.  

අද පාෙද්ශීය සභා  බිම් මට්ටෙම් ආයතන විධියට ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනෑය කියන සංකල්පෙය් ඔබතුමන්ලා කථා කරනවා. 
හැබැයි, ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් අෙප් රෙට් පාෙද්ශීය සභා බහුතරයක 
මහජනතාවට වාඩි ෙවන්න පුටුවක්වත් නැහැ. ඊෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ගරු කථානායකතුමා තීන්දුවක් ගත්තා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඕනෑම ෙකනකුට ඕනෑම ෙවලාවක පෙව්ශ 
ෙවන්න පුළුවන්, කලින් අවසර ගත යුතු නැහැ කියලා. ඒක 
ෙහොඳයි. ඒ තුළින් මහජනතාවට යම් කිසි පමාණයකින් ෙහෝ ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා සභාව, වාද විවාද දැක බලා ගන්න අවස්ථාව 
තිෙබනවා. එතෙකොට එෙහම කරද්දී,  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් විවාද 
සජීවීව විකාශනය කරද්දී,  පාෙද්ශීය සභාෙව් විවාදය, පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සාමාන  සභාවන් නැරඹීමට සාමාන  ජනතාවට 
ගැලරියක්වත් හදන්ෙන් නැහැ. අලුතින් building එක හදනවා. 
හැබැයි ගැලරිය නැහැ. අෙප් නිෙයෝජිතෙයෝ ෙමොනවාද කථා 
කරන්ෙන් කියලා සාමාන  ජනතාවට ඇවිල්ලා  අහෙගන ඉන්න 
බංකුවක් තියන්න ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි ෙවලා තිෙබනවා, 
අමාත ාංශයට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් නම් කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. නම් කියන්න  ඕනෑ නම් මා නම් වශෙයන් කියන්නම්.  
අෙනක් පැත්තට ඒවාෙය් සම්පූර්ණෙයන් තිෙබන්ෙන් බල 
අධිකාරියක්. ඒ නිසා තමයි දැන් ෙම් පාෙද්ශීය සභා ෙපෝලිෙම් පිට 
පිට ෙපරළන්ෙන්.  

සභාපතිවරයා අත්තෙනෝමතිකව, තනි බලය පාවිච්චි කරලා ඒ 
පාෙද්ශීය සභාෙව් මුදල්, ඒ පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙද්ශපාලන බලය 
තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙමච්චර කාලයක් පාවිච්චි කළා. අලුත් පනත 
අනුව දැන් මට්ටු ෙවමින් යනවා. ඒ මට්ටු කරන්ෙන් ෙමොකටද? 
තනි පාලනයට විරුද්ධව, තමන්ෙග් පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතවරු 
සභාපතිවරයාට විරුද්ධව ඡන්දය පකාශ කරනවා. ඒ අය වැයට 
විරුද්ධව ඡන්දය පකාශ කරන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා 
ෙනොෙවයි, තනි ඒකාධිපති බලය පාවිච්චි කරන්න ගියාමයි. අද මහ 
ආණ්ඩුෙව්ත් තිෙබන්ෙන් ඕක තමයි. මහ ආණ්ඩුෙව්ත් තනි බලය, 
ඒකාධිපති බලය තිෙබන්ෙන්. මුළු අය වැෙයන් සියයට 47ක් 
වියදම් කරන්ෙන් පධාන අමාත ාංශවලට. අෙනක් ඇමතිවරුන්ට 
තිෙබන්ෙන් ෙසොච්චම් මුදලක්. සියයට බින්දුවයි දශම ගණනක්. ඒ 
නිසා තමයි රෙට් පධාන නිෂ්පාදන කරන අමාත ාංශවල සල්ලි අඩු 
කරන්ෙන්; කප්පාදු කරන්ෙන්. ආර්ථික බලය විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙද්ශපාලන බලයත් ඒ විධියට හසුරුවන ෙකොට ඇතුෙළන්ම 
පුපුරනවා. පාෙද්ශීය සභාෙවන් අද ෙපන්නුම් කරන්ෙන්  ඒක. 
පාෙද්ශීය සභාපතිවරුන්ට විරුද්ධව ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ම 
නිෙයෝජිතවරු නැඟිටින්ෙන් තනි බලයට, ඒකාධිපතිවාදයට 
විරුද්ධවයි. මධ ම ආණ්ඩුෙව්ත් -මහ ආණ්ඩුෙව්ත්- 
ඒකාධිපතිභාවයට විරුද්ධව ෙම්ක ඇතුෙළේම පුපුරනවා; ෙම්ක 
ඇතුෙළේම විරුද්ධව නැඟී සිටිනවා. ඒ දවස තමයි ෙම් ළඟ ළඟ 
එන්ෙන්. හිටපු ගමන්ම ඔබතුමන්ලා කියනවා, ෙම් පනත ෙවනස් 
කරනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අද පවෘත්ති පළ ෙවලා 
තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ ඒක ඇත්ත ද, ෙබොරු ද කියලා. ඒ 
නිසා ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි ෙම් පනත ෙවනස් 
කරනවා ද කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් ඉඩම් ඇමතිතුමා ඉඩම් 
අමාත ාංශෙය් විවිධ වැඩ කටයුතු කරෙගන යද්දී ෙවනම කැබිනට් 
පතිකා එනවා, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන ඉඩම් ටික 

පවරා ගන්න; ඉඩම් ටික ෙකොල්ල කන්න. ඒක එන්ෙන් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා. පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉදිරිපත් 
කරපු කැබිනට් පතිකාෙව් ඒ ගැන හරි පැහැදිලිව කියනවා.  
ෙකොළඹ ඉඩම් ටික පවරා ගැනීමට ඒ කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. එය මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ කැබිනට් පතිකාෙව් 
තිෙබනවා, "ඉහත කරුණු අනුව එකී ඉඩම් ෙකොටස් රජෙය් ඉඩම් 
ආඥාපනෙත් 6:1 වගන්තිය යටෙත් කිසිදු ෙගවීමකින් ෙතොරව 
නිදහස් දීමනා ෙලස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත පවරා 
දීමට අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අෙප්ක්ෂා කරමි. මහින්ද 
රාජපක්ෂ." කියලා. ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් 
පතිකාවක්. ෙම් කැබිනට් පතිකාව හරහා ෙකොළඹ තිෙබන පධාන 
වටිනා ඉඩම් ෙකොල්ල කනවා. ඉඩම් අමාත ාංශයට ෙමොකුත් 
කරන්න බැහැ. ෙදමටෙගොඩ දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිවාස 
සංකීර්ණය කඩලා බිඳලා කාල්ටන් ජාත න්තර පාසල ඉදිකරන 
වැඩ දැනටමත් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ඉඩම් 
මංෙකොල්ලයත් නතර කරලා උතුෙර් ඉඩම් පශ්නයට සාධාරණ 
විසඳුමක් වහාම ලබා ෙදන්න ආණ්ඩුවට බල කරමින් මා නතර 
ෙවනවා.   

 
 

[අ.භා. 2.45] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාවට විරුද්ධව 

යුෙරෝපෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් -යුෙරෝපා හවුෙල්- ඊෙය් සම්මත 
කරෙගන තිෙබනවා, ෙයෝජනාවක් වහාම එල්එල්ආර්සී වාර්තාව 
කියාත්මක කරන්න කියලා. එහි තවදුරටත් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා, ජන සම්මතවාදය, පජාතන්තවාදය, මානව හිමිකම් 
කියන නිර්ෙද්ශයන් වහාම කියාත්මක කරන්න කියලා. ඇයි ෙම්ක 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වළක්වා ගන්න බැරුව ගිෙය්? අෙප් තානාපති 
කාර්යාල තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමති ෙකෙනක් ඉන්නවා. 
මම හිතනවා, ෙම්ක මාර්තු මාසෙය් එන අෙනකුත් සමුළුවලටත් 
බලපාන පශ්නයක් කියලා. ෙම්වා එන්න ෙහේතුව ගරු විජිත ෙහේරත් 
මැතිතුමාත්, ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමාත්, අෙප් ගරු අලුවිහාෙර් 
මැතිතුමාත් කිව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කාරක සභාවක් පත් කරලා අපි 
ෙබොෙහොම මහන්සි ෙවලා අවුරුදු ගණනක් සාකච්ඡා කරලා පළාත් 
පාලන ඡන්ද විමසීම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්තා. අද 
පත්තෙර් තිෙබනවා, ඒක ෙවනස් කරන්න යනවා කියලා. 
ෙමොකක්ද ෙම් කථාෙව් ෙත්රුම? අපි ෙම් පනත හුඟක් අගය 
කරනවා. අද පැහැදිලිවම තමුන්නාන්ෙසේ අපට පතිඥාවක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙම් පනෙත් තිෙබන විධි විධාන නිසා තමයි පාෙද්ශීය 
සභාවල්, නගර සභාවල් ආරක්ෂා වුෙණ්. දැන් ඒක ෙවනස් 
කරන්න හදනවා. ෙමොකද සභාපතිවරුන්ව පන්නන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් එතැන සකස් ෙවලා තිෙබන හින්දා. ෙම්ක කරනවාද, 
නැද්ද කියන එක කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා (පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா - உள் ராட்சி, மாகாண 
சைபகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local 
Government and Provincial Councils) 
දැන් ෙවලාවක් නැති නිසා මම කථා කරන ෙකොට කියන්නම්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
කථා කරන ෙකොට කියන්න. 
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ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
හැබැයි ඔබතුමා ඉන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මම හිටියත් නැති වුණත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් ආණ්ඩුව 

කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා කරුණාකර ෙම්ක ගැන කියන්න.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
දැන් කියන්න ද?  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒත් කමක් නැහැ. ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා නැඟිටලා කියන්න. වචන ෙදකයි ෙන්.  
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
කියන්න, කියන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම් සියලුම මන්තීවරු ඔබතුමාට කියනවා, "කියන්න" කියලා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair.  
 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  MR. SPEAKER  took the Chair. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙකටිෙයන් කියන්න. ඒ කාලය 

තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙව්ලාෙවන් අඩු කර ගන්න ඕනෑ. මෙග් 
ෙව්ලාෙවන් ෙනොෙවයි. ෙහොඳයි. කියන්න.   

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
අපි සියලු ෙදනාම ඒක රාශි ෙවලා තමයි ඒ සංෙශෝධනය 

කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
හරියට හරි.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඒ ෙවලාෙව්ම අප එකඟතාවට ආවා ෙමොනවා හරි පශ්න, අඩු 

පාඩු තිෙබනවා නම් අපි delimitation අවසන් වුණාට පසුව ඒවා 
ෙග්නවාය කියලා. එතෙකොට ෙවනස් කරන්න ඉඩ තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ෙකොට්ඨාස කමයට ෙන්.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  Local Authorities 335යි ඔක්ෙකොම 

තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් 8ක් පැරදුණාය කියලා අපි හිතමු.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
14ක්.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
හරි, 14ක් කියලා හිතමු.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔබතුමා ගණන දන්ෙනත් නැහැ ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඒක ෙනොෙවයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙදවැනි වටෙය්. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔව්. ෙදවැනි වටෙය්, ඒ  ඔක්ෙකොම තමයි.  
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඒක ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ෙන්, එෙහම කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

අපට අවශ  නම් අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ඕනෑ එක ෙවනස් 
කරමු. ඒක පමණක් ෙනොෙවයි.  

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අෙප් අනුමැතියත් ඇතිව තමයි කරන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
අපි තවම තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැහැ.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
එෙහනම් ෙම් පුවත් පෙත් තිෙබන්ෙන්, රජෙය් අවධානය ෙයොමු 

ෙවලා තිෙබනවා කියලා ෙවනස් කරන්න.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂයටත් ඒක ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
එෙහම නම් මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ෙම් කාරණය අහනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම පක්ෂය තමයි ෙම් පළාත් පාලන ආයතන 
වැඩි හරියක් පාලනය කරන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බලය 
තිෙබන්ෙන් පළාත් පාලන ආයතන එකක  ෙදකක වාෙග්යි. 
ෙමතැනදී ආණ්ඩුෙව්ම ඉන්න මන්තීවරු, පාෙද්ශීය සභා, නගර 
සභාවල උප සභාපතිවරු ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා තමයි ෙම්වාෙය් 
අය වැය පරද්දවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා 
ඒ අයට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑය කියලා. එෙහම 
නැත්නම් ඒ අයට බල කරනවා ෙදවැනි වටෙය්දී ඡන්දය ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙක් ෙත්රුම? ෙකෝ,  ෙම් පජාතන්තවාදය? 
ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන්? මම දන්නවා, වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් 
උප සභාපතිතුමාට මරණ තර්ජන තිෙබන බව. එතුමා   උසාවි 
ගිහිල්ලා. එතුමා උසාවි ගිහින් නිෙයෝගයක් ගත්තා.  

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඔබතුමාෙග් පක්ෂය ඇතුෙළේ පශ්න තිෙබනවා ෙන්.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අෙප් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්යි පශ්නය. උප සභාපති 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත්. 
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් නායකතුමා, - 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අෙප් නායකතුමා ගැන ෙමතැනට අදාළ නැහැ ෙන්.  
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
නායකතුමා disciplinary action ගැන කථා කරන්න ලියුම 

එවලා නැද්ද?  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙමොන ලියුමක්ද?  

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
විනය පරීක්ෂණයක් තියන්න.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අෙප් ලියුමක් ගැන ෙනොෙවයි,  ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් 

අයෙග් විනය ගැනයි කථා කරන්න ඕනෑ.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඔක්ෙකෝටම ඒක තිෙබනවා. සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයාට 

විරුද්ධව කටයුතු කළා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒවා ෙමතැනට අදාළ නැහැ ෙන්.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
අදාළයි.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
සිංහල භාෂාෙවන් කියනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේෙග් පළාත් 

පාලන ක්ෙෂේතය බල්ලට ගිහිල්ලා. අද ඔක්ෙකෝම දුෂිතෙයෝ ටික 
එතැන. ආණ්ඩුෙව් පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට විරුද්ධව තිෙබන 
ෙචෝදනා ලැයිසත්ුවක් මා ළඟ තිෙබනවා. 100කට වැඩියි. සත්ී 
දූෂණ, සල්ලි ෙහොරකරම්, ෙපොලීසියට පහර දීම්, මංෙකොල්ල කෑම් 
වැනි  ෙචෝදනා තිෙබන්ෙන්. මා ළඟ ඒ ලැයිස්තුව තිෙබනවා. ඕනෑ 
නම් කියවන්නම්.  ෙමොනවාද කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලා ඔවුන්ට 
විරුද්ධව කිසිම විනය පරීක්ෂණයක් තියන්ෙන් නැහැ. මූල මය 
වංචා පිළිබඳව කිසිම පරීක්ෂණයක් තියන්ෙන් නැහැ. ඒ ආයතන 
පධානීන්ට, පළාත් පාලන ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට ඕනෑ ඕනෑ 
විධියට වැඩ කරන්න දීලා,  ඒ අයට සල්ලි මංෙකොල්ල කන්න දීලා,
- 

 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
නැහැ, නැහැ.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඇයි නැත්ෙත්? දහස් ගණන්. ෙටන්ඩර් නැහැ. ෙමොනම 

කමෙව්දයක්වත් නැහැ. තමුන්ෙග් හිතවතුන්ට, තමන්ට ෙකොටස 
ෙදන, සියයට පමාණය ෙදන අයට වැඩ භාර දීලා, ෙටන්ඩර් දීලා 
තිෙබනවා. අද කිසිම පිළිෙවළක් නැහැ. විගණකාධිපති වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කළාට ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම පක්ෂෙය් ඉන්න උප සභාපතිවරු, 
මන්තීවරු එකතු ෙවලා අද ඒවාෙය් අය වැය පරද්දලා 
සභාපතිතුමන්ලා ෙගදර යවන්න ලෑස්ති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒකට 
හරස් කපන්න හදන්ෙන්  ඇයි?  එෙහම දූෂිතයන් එලවන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙකෙරනවා නම්, ඒක ෙහොඳයි කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  ඒ සභාව 
අෙප් පැත්තට එනවාද?  නැහැ ෙන්. ඊළඟට ඉන්න උප 
සභාපතිතුමාට තමයි ඒ සභාෙව් සභාපතිකම ලැෙබන්ෙන්.  
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ඊෙය් ෙපෙර්දා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මහ 
ෙල්කම්  

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

ඒ අය ෙගන්වලා තර්ජනය කළා ලු, තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම 
විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙනොත් අස් කරලා දමනවා කියලා. ෙකෝ 
පජාතන්තවාදය?  [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද නැත්ෙත්? ෙම් පුවත් 
පෙත් තිෙබනවා. ඒ රැස්වීමට පැමිණි මන්තීවරු ඇවිල්ලා අපත් 
එක්ක ෙම්වා කියනවා. "ෙම් බලන්නෙකෝ, අපි ෙම් ෙහොරු 
එලවන්න හැදුවාම, ෙහොරකම අල්ලා ෙදන්න හැදුවාම, අපව 
පාෙද්ශීය සභාෙවන් එලවන්න හදනවා, ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුව?" 
කියලා එතුමන්ලා අහනවා. එෙහම කරන්න ෙදන්න එපා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා හිතන විධියට තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොෙහොම 
සාධාරණව හිතන ඇමතිවරෙයක්. කරුණාකර ඒක නවත්වන්න. 
අපට සිද්ධ වුණා, ඒ අයට උදවු කරන්න. වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපසභාපති ඒ තර්ජන, මර්දනවලින් 
වළකින්න,  ෙපොලීසිය ලවා පූර්ණ ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්නය කියලා 
උසාවියට ගිහිල්ලා නිෙයෝගයක් ගත්තා. ෙමොකක්ද, ෙම් විහිළුව? 
ඇයි, ෙමෙහම කරන්න හදන්ෙන්? තමන්ෙග්ම මිනිසුන්ට ගහන්න, 
මරන්න හදනවා.  

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ගරු මන්තීතුමා, සිරිෙකොතට ගල් ගැහුවා ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
සිරිෙකොත කථාවක් ෙනොෙවයි ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ගල් 

ගහයි ළඟදීම. ගල් ගහයි, වැඩි කල් යන්න ඉස්සර ෙවලා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙගදර හදා ගන්න ඕනෑ ඉස්සර ෙවලා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔව්, ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමන්ලා හදා ගන්න ඕනෑ ෙගදර. 

ඒක තමයි, මා කියන්ෙන්.  

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
මහෙගදර, සිරිෙකොත. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නාන්ෙසේ පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් ඇමතිවරයා නම් අය 

වැයට විරුද්ධව ඡන්දය දීලා සභාපති පන්නන්න හදන ඒ අයට 
සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. ඒක කරන්ෙන් නැතිව ඒ අයව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන්නලා, පක්ෂ මූලස්ථානයට ෙගන්නලා 
තර්ජනය කරනවා, අය වැයට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙනොත් පන්නා 
දමනවාය කියලා. 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
කවුද, කියන්ෙන්? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම් තිෙබන්ෙන් පත්තෙර්. මා ළඟ තිෙබනවා, ඒ පත්තරය.  

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
දූෂණ තිෙබනවා නම්, පක්ෂෙයන් ඒ සම්බන්ධව 

අනිවාර්යෙයන් විනය පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙමච්චර කල් එෙහම කළා ද? අවුරුදු ෙදකහමාරක් ගත වුණා. 

කරපු ෙදයක් නැහැ.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
පක්ෂයක් තුළ තිෙබනවා ෙන්, මනාප පශ්නය.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මනාප කථාවක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඒ පශ්නය උඩ තමයි, ෙම්ක සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම් පත්තරෙය් සඳහන්ව තිෙබනවා, "පැරදුණු මන්තීන්ට 

විනය පියවර -සන්ධාන ෙල්කම්-" කියලා. ෙමොනවාද, ෙම් කථා 
කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ නමට ඇමති. ඒකයි, ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කාලෙය් ගම් සභා තිෙයද්දී ෙහොඳ 
චරිතයක් ඇති පුද්ගලයන් මන්තීවරුන් විධියට පත් ෙවලා 
ෙබොෙහොම සාධාරණ ෙලස ගමට, රටට වැඩ කළා. අද ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අද සභාපති තමයි, ෙකොන්තාත්කාරයා. සභාපති තමයි 
commission එක ගන්ෙන්. සභාපති තමයි, පාලනයට විරුද්ධව 
තනිකරම නැඟී සිටින්ෙන්. අෙප් මන්තීවරුන්ටත් වඩා 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන් තමයි, එක්කාසු ෙවලා ඒවා පරාජය 
කරන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය මර්දනය කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ගැන කල්පනා කරන්න. අය 
වැයට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා කියලා විනය පියවර ගන්න යන්න 
එපා. අෙනක් අතට, අප අමාරුෙවන් සම්මත කර ගත්තු ෙම් පනත 
ආෙයත් සංෙශෝධනය කරලා ෙම් තිෙබන අවස්ථාව මන්තීවරුන්ට 
නැති කරලා දමන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා එෙසේ කෙළොත් එය 
දූෂිතයන්ට, අකමිකතා කරන අයට අනුබල දීමක්ය කියන එක මා 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පනෙතන්  තමයි ඔය 
කාර්යය කරන්න අවස්ථාව දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොකෙළොත් හැම නගර සභාවකම, හැම පාෙද්ශීය සභාවකම 
තිෙබන සල්ලි ඔක්ෙකෝම   ෙකොල්ල කාලා විනාශ කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ, ඒවා ගැන. අපි දකිනවා, ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන් කියන එක. අද ණය ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම වැඩ කරනවා 
කිසිම ෙටන්ඩර් එකක් නැතිව, ඇස්තෙම්න්තුවක් හදන්ෙන් නැතිව. 
ඒ වාෙග් මහා භයානක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද 
ජනතාව කිපිලා ඉන්නවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළට විරුද්ධව. 
විගණකාධිපති වාර්තා දුන්නාම ඇයි ඒවා ගැන ෙසොයා බලන්ෙන් 
නැත්ෙත්? එෙහම ෙසොයා බලන්ෙන් නැති හින්දා තමයි, 
සභාපතිවරු ෙම්වාට ෙපළඹිලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඇයි අපට මෙහස්තාත් නිෙයෝගයක් ගන්න 
සිදු වුෙණ්? ඒ උප සභාපතිතුමා අපට දැනුම් දුන්නා, අය වැය 
පරද්දන්න හදනවා කියලා සභාපති ඇතුළු ඒ ආසනෙය් 
සංවිධායකෙයෝ එක්කාසු ෙවලා එතුමාව මරන්න හදනවා කියලා. 
ෙමොකක්ද ෙම් විහිළුව? ෙම්කද, පජාතන්තවාදය? ෙම්කද, මහින්ද 
චින්තනය? ෙම්කද, ෙපොදු රාජ  මණ්ඩල රාජ  නායක සමුළුෙව් 
සභාපතිතුමාෙග් චින්තනය? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනාධිපතිටත් 
අවනම්බුවක් ෙම් කරන වැඩ පිළිෙවළ. අය වැය පරදවනවා නම් 
පරදවලා ෙගදර යවන්න ඒ පාෙද්ශීය සභාවල සහ නගර සභාවල 
සභාපතිතුමන්ලා සහ නගරාධිපතිතුමන්ලා. ඒ ෙවනුවට 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න හදන්ෙන් ඒ මිනිසුන්ව තවත් ආරක්ෂා 
කරන්න හදන එකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, අය වැයට 
විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙනොත් එෙහම, ඒ මන්තීවරුන් එම 
තනතුෙරන් පහ කර දමනවා කියලා. ඒ මදිවාට තවත් මැරයන් ඒ 
වාෙග්ම විවිධාකාර වූ මිනිසුන් ෙයොදවලා ඒ මන්තීවරුන් සභාවට 
ඇතුළු වීමත් වළක්වන්න හදනවා. ඒ නිසා තමයි, වත්තල පාෙද්ශීය 
සභාෙව් උප සභාපති උසාවියට ගිහිල්ලා නිෙයෝගයක් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඉල්ලීමක් කරනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන්. කරුණාකර ෙපොලිස් නිලධාරින්ට කියන්න ඒ 
පාෙද්ශීය සභාවට යන මන්තීවරුන්ට පූර්ණ ආරක්ෂාව ලබා 
ෙදන්න කියලා. කිසි ෙකනකුට හිරිහැර කරන්න, අවහිර කරන්න, 
පැහැර ෙගන යන්න, ඒ අය මර්දනය කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. 
ඒක තමුන්නාන්ෙසේෙග් යුතුකමක්. අන්න ඒ විධියට තමයි, පළාත් 
පාලන හා පළාත් සභා ඇමතිවරයා හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙමහාට ෙගන්වලා ඒ මිනිස්සුන්ට 
බැණලා, තර්ජනය කරන එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක දන්නවා ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සාකච්ඡාවට තමුන්නාන්ෙසේ සහභාගි වුණා ද? දන්ෙන් නැහැ,  ෙන්. 
දන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි, අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා 
ගිහින් කියන්න- 

 
ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா )- 
(The Hon. A.L.M. Athaullah)  
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන කියන්නම්. මම කථා  

කරන ෙතක් ඉන්න ෙකෝ.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මම ඉන්නම්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව් අහන්න 

ෙදයක් නැහැ. ෙම් පත්තරවල කියන ෙද්- 

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
පත්තරවල තිෙබන ෙද්වල් විතරයි ෙන් ඔබතුමන්ලා 

බලන්ෙන්. ඒක ෙන් ෙමච්චර කල් පැරදිලා ඉන්ෙන්.  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
පළාත් පාලන ආයතනවල තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් 

ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් උප සභාපතිවරු, මන්තීවරු අපට 
ඇවිල්ලා කිව්වා, අපට ෙමන්න ෙමෙහම තර්ජනය කරනවාය 
කියලා. ඒක තමයි ෙහේතුව. [බාධා කිරීම්] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
බාධා කරන්න එපා. එතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවන ඉල්ලීම ෙම්කයි.  ෙම් 

සභාපතිවරුන්ෙග් අය වැය පරාජය කරන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම 
පැත්ෙත් ඉන්න මන්තීවරුන්ට තර්ජනය කරලා ඒ මිනිස්සුන්ට 
එතැනට ෙනොයන්න වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න එපාය කියන 
එක මෙග් එක ඉල්ලීමක්.  

ෙදවැනි ඉල්ලීම ෙම්කයි. ෙම් දූෂිත මන්තීවරු 100කට වැඩිය 
ඉන්නවා.  පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා මන්තීවරු කරලා තිෙබන 
අපරාධ ෙකොපමණද?.  ඒ ලැයිසත්ුව මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම්වා සිදු 
ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ඔබතුමන්ලාෙග් කටයුතු  මීට වඩා 
සුපරීක්ෂාකාරීව, හරියාකාරව කරන ෙලසත්, පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතය විනාශ ෙවන්න ෙනොදී ආරක්ෂා කරන ෙලසත් ඉල්ලා 
සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.   

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු චන්දකුමාර්  මුරුෙග්සු මන්තීතුමා. 
 
[பி.ப. 2.59] 
 

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon. Murugesu Chandrakumar  ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, உள் ராட்சி, மாகாண 

சைபகள் மற் ம் காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சுக்களின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
அளித்தைமக்காக நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். உள் ராட்சிச் 
சைபகைளப் ெபா த்தவைரயில் வட மாகாணத்திேல 
2011ஆம் ஆண் ல் நைடெபற்ற ேதர்த ன் லம் 
உள் ராட்சிச் சைபக க்கான அரசியல் தைலைமத் வம் 
ெபறப்பட்ட . த்தத்தின் பின்னர், 2009ஆம் ஆண்  தல் 
இற்ைறவைர, இந்த உள் ராட்சிச் சைபகள்  விைனத்திறைம 
மிக்கதாகச் ெசயற்ப ம் வைகயில் அவற் க்குாிய 
ெப ம்பாலான வளங்கைள அரசு வழங்கியி க்கிற . 
இ ப்பி ம், இந்த உள் ராட்சிச் சைபகளின் லமான 
பயன்கள் மக்கைளச் ெசன்றைடகின்றனவா? என்ற 
ேகள்விைய நான் இந்தச் சைபயிேல எ ப்ப வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனனில், வட மாகாணத்தி ள்ள ெப ம்பாலான 
உள் ராட்சி சைபகைளத் ேதர்த ன் லம் தம் 
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා] 
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ைகவசப்ப த்திக்ெகாண்ட தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர், 
அங்கு ஏராளமான நிதி வளங்கைள ஒ க்கீ  ெசய்  அங்குள்ள 
மக்கள் பயன்ெபறக்கூ ய சூழைல இந்த அரசு ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்தெபா தி ம் ரதி ஷ்டவசமாக, அந்த 
உள் ராட்சிச் சைபகைள நிர்வகிக்கும் நிர்வாகத் திறைமயற்ற 
பிரதிநிதிகள் லம் மக்கள் அவற்றின் உண்ைமயான பயைனப் 
ெபற யாத  சூழைல உ வாக்கிக்ெகாண் க்கிறார்கள். 
இந்த நிர்வாகத் திறைமயற்ற தன்ைம மக்க க்கு 
உண்ைமயான பயைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு எதிராகேவ 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக வ . ெதன்ேமற்கு, வ . கிழக்கு 
ஆகிய பிரேதச சைபகள் உட் சல்களின் காரணமாக 
மக்க க்குச் சிறந்த ேசைவ ஆற்ற யாத நிைலயில் உள்ளன.  
வ . கிழக்கு பிரேதச சைபயில் அவர்க ைடய கட்சிையச் 
சார்ந்த உ ப்பினர்களாேலேய அந்தச் சைபயின் அ த்த 
ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டம் 
ேதாற்க க்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த நிைலைமகைள 
மாற்றியைமத்  மக்க க்குத் திறைமயான ேசைவையச் ெசய்ய 
உள் ராட்சி மன்றங்க ம் உள் ராட்சிச் சைபக ம் 

ன்வரேவண ம் என்பைத நான் இங்கு 
வ த் கின்ேறன்.  

வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் உள் ராட்சிச் 
சைபகள் ெவ ம் அரசியல் நடத் கின்ற, அரசியல் 
தீர்மானங்கைள நிைறேவற் கின்ற சைபகளாக 
இயங்குகின்றனேவ தவிர, கிைடக்கும் சந்தர்ப்பங்கைளப் 
பயன்ப த்தி மக்க க்குப் பிரேயாசனமளிக்கும் திட்டங்கைள 
அ ல்ப த் வதில் அைவ பின்நிற்கின்றன. ெபா வாக தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் உள் ராட்சிச் சைப 
உ ப்பினர்களாகேவா, பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகேவா 
அல்ல  தைலவர்களாகேவா யாராக இ ந்தா ம் "அரசாங்கம் 
வடக்கு, கிழக்குக்கு நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யா  

றக்கணிக்கின்ற " என் ம் குற்றச்சாட்ைடத் 
ெதாடர்ச்சியாகத் தி ம்பத் தி ம்பச் ெசால் க்ெகாண்ேட 
இ க்கிறார்கள். தம  நிர்வாகத் திறைமயீனத் க்கு, அல்ல  
மக்கள் மத்தியில் எ கின்ற விமர்சனங்க க்குப் 
பதிலளிக்கு கமாகேவ இவ்வாறான கைதையத் தி ம்பத் 
தி ம்பச் ெசால்கிறார்கள்.  

நான் இங்கு சில ள்ளிவிபரங்கைளத் தர வி ம் கின்ேறன். 
யாழ்ப்பாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் உள் ராட்சிச் 
சைபக க்கு கணிசமான அள  நிதி - ேகா க்கணக்கான 

பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கிற . 2009ஆம் ஆண் ல் 
400 மில் யன் பா ம், 2010ஆம் ஆண் ல்  450 மில் யன் 

பா ம், 2011ஆம் ஆண்  2,000 மில் யன் பா ம், 
2012ஆம் ஆண் ல் 1,450 மில் யன் பா ம், 2013ஆம் 
ஆண் ல் 1,100 மில் யன் பா ம்  ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளன.  இைதவிட பிரேதச சைப 
நி வாகத்திற்கூடாக  ெபா ளாதார அைமச்சின் லம் 
ெசயற்ப த்தப்ப ம் உலக வங்கியின் 'ெநல்சிப்' என் ம் கடன் 
திட்டத் க்கூடாக கடந்த 3 ஆண் களில் 1,755 மில் யன் 

பாய் தி அபிவி த்திக்காகச் ெசலவிடப்பட் க்கிற . 
இைதவிட அரசின்  பல்ேவ  விேசட திட்டங்க க்கூடாக 
2009ஆம் ஆண் ல் 380 மில் யன் பா ம், 2010ஆம் 
ஆண் ல்  350  மில் யன் பா ம், 2011ஆம் ஆண் ல் 1,210 
மில் யன் பா ம், 2012ஆம் ஆண் ல்  280 மில் யன் 

பா ம், 2013ஆம் ஆண் ல்  300 மில் யன் பா மாக 
ெமாத்தம் 2,520 மில் யன் பாய் நிதி ஒ க்கப்பட் க்கிற . 
இைவ உள்ளடங்கலாக த்தத்திற்குப் பிறகு சாவகச்ேசாி நகர 
சைப மற் ம் பிரேதச சைப, வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப, 
வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப, வ காமம் ெதன்ேமற்கு 
பிரேதச சைப, வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப, 

ஊர்காவற் ைற பிரேதச சைப ேபான்ற பிரேதச 
சைபக க்கான நிரந்தர கட் டங்கைள அரசு 
நிர்மாணித்தி க்கின்ற .  

தி அபிவி த்திக்காக ஒவ்ெவா  நகர சைபக்கும் 200 
மில் யன் பாய் ெசல  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . நகைரச் 
சுற்றி ள்ள திகள் 'காபட்' திகளாகப் 

னரைமக்கப்பட் க்கின்றன. யாழ். மாநகர சைபப் பகுதியில் 
மட் ம் கிட்டத்தட்ட 40 கி.மீ. நீளம் ெகாண்ட 42 திகள் 708 
மில் யன் பாய் ெசலவில் னரைமப் ச் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. உண்ைமயிேல இைவ அந்த 
உள் ராட்சிச் சைபகைளப் பலப்ப த் வதற்காக பல்ேவ  
விேசட திட்டங்களின் நிதிெயா க்கீ க க்கூடாக 
ெசயற்ப த்தப்பட்ட திட்டங்களாகும். எதிர்காலத்தில் 
இ ேபான்ற இன் ம் பல்ேவ  திட்டங்கள் எம  வட 
மாகாணத்தி ள்ள உள் ராட்சிச் சைபக க்குக் 
கிைடக்கவி க்கின்ற இந்த ேநரத்தில், இச்சைபகள் ெவ மேன 
அரசியல் நடத் ம் சைபகளாகேவா, நைட ைறக்கு ஒவ்வாத 
தீர்மானங்கைள நிைறேவற் ம் சைபகளாகேவா இ க்கா  
மக்க க்குப் பயைனப் ெபற் க்ெகா க்கும் சைபகளாக மாற 
ேவண் ம். அதற்கு தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் மிக 
மதிப் க்குாிய தைலவரான ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்கள் 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் நீங்க ம் 
நாங்க ம் ேநசிக்கின்ற மக்க க்குச் சிறந்த ேசைவயிைனப் 
ெபற் க்ெகா க்க ம்.  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 3 உள் ராட்சிச் 
சைபக க்கூடாக 621 மில் யன் பாய் ெசல  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . இைதவிட, பல்ேவ  விேசட 
நிதிெயா க்கீ க க்கூடாக இந்த மாவட்டத்தின் 102 

திகைளப் னரைமப்பதற்கான திட்டம் 6,368 மில் யன் 
பாய் ெசலவில் ெசயற்ப த்தப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . 

45 திகளின் னரைமப் ப் பணிகள் நிைற  
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. நகாியில் 35 திக ம் பைளயில் 
16 திக ம் கைரச்சியில் 29 திக ம் கண்டாவைளயில் 22 

திக ம் இந்தத் திட்டத்திற்குள் 
உள்வாங்கப்பட் க்கின்றன. இைதவிட, ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சின் ாித மீெள ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட நிதியி ந்  நகாி பிரேதச சைப 
அ வலகம், லகம் என்பவற்றின் கட் ட நிர்மாணத் க்காக 
கிட்டத்தட்ட 19 மில் யன் பாய் ெசல  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . 60 இலட்சம் பாய் ெசலவில் 
வட்டக்கச்சியில் சந்ைதக் கட் டம் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள . 
60 இலட்சம் பாய் ெசலவில் ஸ்கந்த ரத்தி ம் 50 இலட்சம் 

பாய் ெசலவில் பரந்தனி ம் 50 இலட்சம் பாய் ெசலவில் 
நகாியி ம் 10 இலட்சம் பாய் ெசலவில் பைள, 

க்காட் ச்சந்தியி ம் சந்ைதக் கட் டங்கள் 
நிர்மாணிக்கப்பட் ்ள்ளன. பைள பஸ் நிைலயத்திற்கு 

தற்கட்டமாக 50 இலட்சம் பாய் ெசலவிடப்பட் ள்ள . 
அ த்தகட்ட ெசயற்பா க க்கு ேம ம் 50 இலட்ச பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஆகேவ, அரசிடமி ந்  எந்தவித நிதி 
ஒ க்கீ க ம் கிைடக்கவில்ைலெயன்ற ேகாஷங்கைள 
மட் ம் ெதாடர்ச்சியாக எ ப் வ  ெபா த்தமில்ைல 
என்பைத நான் இங்கு வ த் கின்ேறன்.   

ேம ம், ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சின் 
நிதிெயா க்கீட் ன்கீழ் கைரச்சியில் 23 கி.மீ. ரம்ெகாண்ட 
14 திகள் 53 மில் யன் பாய் ெசலவி ம், 
கண்டாவைளயில் 28 கி.மீ. ரம்ெகாண்ட 17 திகள் 63 
மில் யன் பாய் ெசலவி ம், நகாியில் 25 கி.மீ. 
நீளம்ெகாண்ட 10 திகள் 54 மில் யன் பாய் ெசலவி ம் 
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பைளயில் 2 திகள் 6 மில் யன் பாய் ெசலவி ம்  
நிர்மாணிக்கப்பட் க்கின்றன. ஆகேவ, நிதிெயா க்கீ கள் 
கிைடக்கவில்ைல என்  குற்றஞ்சாட் வைத நான் இங்கு 
ம த க்க வி ம் கின்ேறன். நிதிகள் தாராளமாக எங்க க்குக் 
கிைடக்கின்றன. எதிர்காலத்தி ம் கிைடப்பதற்குாிய 
வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன. ஆனால், அதற்குாிய ஓர் அரசியல் 
சாதக இணக்கத் தன்ைமகைள உ வாக்கிக்ெகாண்  
ெசயற்பட ேவண் ய அவசியத்ைத நான் இங்கு 
வ த் கின்ேறன். ெதாடர்ந் ம், எந்த ேநர ம் ஓர் இன 
நல் ணக்கத் க்கு எதிராக வி க்கப்ப ம் சவால்கைளத் 
தவிர்த் க்ெகாண்  மக்க க்குக் கிைடக்க ேவண் ய 
வாய்ப் க்கைள உ வாக்கிக் ெகா ப்பதற்கு ன்வர 
ேவண் ம் என்பைத நான் இங்ேக வ த் கின்ேறன்.  

2014ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தில், வாி 
வ மானம் குைறந்த உள் ராட்சிச் சைபக க்கு மாதாமாதம் 
ஒ  மில் யன் - பத்  இலட்சம் - பாைய வழங்குவதற்கு 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . இ  வாி வ மானம் 
குைறந்த, அதிக உள் ராட்சிச் சைபகைளக்ெகாண்ட 
எங்கள  மாகாணத் க்கு மிகப் ெபாிய வரப்பிரசாதமாகும். 
கிைடத்த வாய்ப் க்கைள நாங்கள் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஆனால், ஒ  விைனத்திறனற்ற நிர்வாகத்ைத 
ைவத் க்ெகாண் , கிைடக்கும் வாய்ப் க்கள் மக்க க்குச் 
ெசன்றைடவைத உ திப்ப த்த யாம க்கும். ஆகேவ, 
அந்த வாய்ப் கைள மக்க க்குாியதாக மாற் வதற்குத் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  ன்வர ேவண் ம்.  

இைதவிட நான் வடக்கு மாகாண சைபையப் பற்றிச் சில 
விஷயங்கைள இங்கு குறிப்பிட ேவண் ம். வடக்கு மாகாண 
சைபயின் 2014ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட 
விவாதம் ன் நாள் நைடெபற்  ஏகமனதாக 
நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற . ஆனால், அங்ேக அந்த 

ன் நாள் விவாதங்களில் இடம்ெபற்ற விடயங்கள் 
பத்திாிைகயாளர்க க்கு மைறக்கப்பட் க்கின்றன. அதாவ  
பத்திாிைகயாளர்கள் அங்கு உள்ேள ேபாக யாமல் 
த க்கப்பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, எந்தப் பத்திாிைககள் 
அவர்கள  ெவற்றிக்காக உைழத்தனேவா, அந்தப் 
பத்திாிைககளின் சுதந்திரத்ைத அவர்கேள 
த த்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், இங்கு பாரா மன்றத்தில் 
பத்திாிைகயாளர்களின் சுதந்திரத்ைதப் பற்றி ம் 
பத்திாிைகயாளர்களின் நலன்கைளப் பற்றி ம் அவர்க க்கு 
எதிராக இைழக்கப்ப ம் ெகா ைம பற்றி ம் உரக்கப் 
ேபசுகின்றார்கள். ஆனால், ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைம 
ெகாண்ட  ப்பலத் டன்கூ ய வட மாகாண சைபக்குள் 
பத்திாிைகயாளர்கைள உள்ேள விடாமல் 
த த்தி க்கின்றார்கள். அந்த மாகாண சைபக்ெகன 
ஒ க்கப்பட்ட நிதிகள் மக்க க்குச் ெசன்றைடவதற்கு இந்தப் 
பத்திாிைககள் காரணமாக இ ந் வி ம் என் தான் இவர்கள் 
அங்கு அந்தப் பத்திாிைகயாளர்கைளத் த த்தார்கள் என்  
நான் அறிகின்ேறன். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக 
வடக்கு மாகாண சைபக்கு 19,483 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . வட மாகாணத்தின் 
அபிவி த்திக்காக வட மாகாண சைபயி டாகச் 
ெசயற்ப த் ம் திட்டங்க க்காக 5,831 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற .  ஒன்ப  மாகாணங்களில் 
வட மாகாணத் க்குத்தான் அதிகமான நிதிெயா க்கீ  
என்பைத இவர்கள் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆனால், இைத 
மக்கள் அறிந் வி வார்கள் என்பதற்காகத்தான் அந்த 
விவாதத்தின்ேபா  ஊடகவியலாளர்கள் ெசல்வைதத் 
த த்தி க்கின்றார்கள்.  

ஆனால், நாங்கள் கிைடக்கும் வாய்ப் க்கைளப் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். இன்  வடக்கு மாகாண 
சைப என்ன ெசய்கின்ற ? அ  உ வாக்கப்பட்  
கிட்டத்தட்ட ன்  மாதங்களாகின்றேபாதி ம் அங்கு  
மக்களின் எதிர்பார்ப் க்கு ஏற்றமாதிாி உ ப்ப யாக ஏதாவ  
நைடெபற்றி க்கின்றதா? ஆனால், தலைமச்சர் ெதாடக்கம் 
சகல உ ப்பினர்க ம் நைட ைறக்கு ஒவ்வாத ர வசனப் 
ேபச்சுக்கைளேய ேபசிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ெகளரவ 

தலைமச்சர் அவர்கைள நாங்கள் வித்தியாசமானவராகப் 
பார்த்ேதாம். அவர் ஒ  நல் ணக்கத்தின் அ ப்பைடயில் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ன்னிைலயில் 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய்தார். நாங்கள் பாராட் ேனாம், 
வாழ்த்திேனாம். மக்க ம் அந்த நல் ணக்கச் சமிக்ைஞைய 
ஏற் க்ெகாண்டார்கள். ஒ சிலர் விமர்சித்தி க்கலாம். 
ெகளரவ சம்பந்தன் ஐயா அவர்கேள! நீங்கள் பிரச்சிைனகைள 
அ கும் ைறையப் பார்க்கும்ேபா , உங்கள் 
கூட்டைமப்பி க்கும் ஐந்  கட்சிகளின் 
ெப ம்பான்ைமயான உ ப்பினர்களின் நிைலப்பாட் க்கு 
நீங்கள் மா பட்டவர் என்பைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், நீங்கள் நைட ைற சார்ந்  சிந்திக்கின்றீர்கள். 
அதாவ  மக்களின் பிரச்சிைனைய எப்ப  ன்ென த்  
அதற்குத் தீர்  காண ேவண் ம் என்  சிந்திக்கின்ற மிகப் 
ெபாிய த்த தைலவர் நீங்கள். ஆனால், உங்கள  இந்த 

யற்சிகள் எல்லாவற் க்கும் தைடேபா ம் விதமாக 
உங்க ைடய கூட்டைமப் க்குள் இ க்கின்ற extremist 
politicians வி க்கின்ற அறிக்ைகக ம் ரப் ேபச்சுக்க ம் 
நீங்கள் ன்ென த் ச் ெசல் ம் ஓர் அரசியல் பாைதக்குத் 
தைடயாக இ க்கின்றன. ஆகேவ, இவர்கள் ெதாடர்பாக 
நீங்கள் ஒ   ெவ க்க ேவண் ம். இதற்குப் பின்னால் 
தமிழ் மக்க ைடய வாழ்க்ைக அைமந்தி க்கின்ற . ரமாகப் 
ேபசி ழக்கமி பவர்கள் மக்க க்குப் பிரச்சிைன வ கின்ற 
ேவைளகளில் ஓ  ஒழிந் வி கிறார்கள். 2004ஆம் ஆண் ல் 
நீங்கள் 22 பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட 
மிகப்ெபாிய கட்சியாக இப்பாரா மன்றத்தில் 
இ ந்தி க்கிறீர்கள். மக்கள் அழி  த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்டெபா  இவர்கள் எந்த நாட் க்குச் 
ெசன்றார்கள் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். மக்கைள 
உசுப்ேபற்றியவர்கள், மக்க ைடய அழி க்குக் காரணமாக 
இ ந்தவர்கள் தங்க ைடய கு ம்பத்தினைர ம் 
பிள்ைளகைள ம் உற கைள ம் அைழத் க்ெகாண்  
ஓ விட்டார்கள். ஆனால், இவர்க ைடய உசுப்ேபற்றல் 
அரசிய க்குப் பின்னால் அணிதிரண்ட ெபா மக்கள்தாம் 
அழிந்தார்கள். ஆகேவ, எம  மக்கைள மீண் ம் அத்தைகய 
ஒ  கத் க்குள் ெகாண் ெசல்வைத நீங்கள் த க்க 
ேவண் ம்.  இல்ைலேயல், அந்த மக்க க்கு மீட்சிேய 
கிைடயா .   

சில விடயங்கைள நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். வடக்கு 
மாகாண சைப அதிகாரப் பரவலாக்கல் ேகாாிக்ைககைள 

ன்ைவத்  ேகாசங்கைள எ ப் வைத நா ம் உங்க டன் 
இைணந்  ஆதாிக்கின்ேறன். 13ஆவ  தி த்தச் 
சட்டத்தி டாக எங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள சகல 
அதிகாரங்கைள ம் நாங்கள் ெபற ேவண் ம். அந்த 
விடயத்தில் உங்க க்கும் எங்க க்கும் இைடயில் எந்தவித 
க த்  ேவ பா ம் இல்ைல. அரசிய க்கப்பால் நாங்கள் 
அதைன ஆதாிக்கின்ேறாம். ஆனால், வடக்கு மாகாண சைபத் 
ேதர்தைல எதிர்ெகாள் ம்ெபா  மாகாண சைபக்குாிய 
அதிகாரங்கைள ம் அதி ள்ள பிரச்சிைனகைள ம் 
ெதாியாமல் நீங்கள் ேபாட் யிடவில்ைல. அவற்ைறத் 
ெதாிந் ெகாண்ட நிைலயில்தான் ேதர்த ல் 
ேபாட் யிட்டீர்கள். அவ்ேவைளயில் உங்க ைடய எண்ணம் 

2321 2322 

[ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 



2013 ෙදසැම්බර් 14 

என்னவாக இ ந்த ? வடக்கு மாகாண சைபையக் ைகப்பற்றி 
அரசாங்கத் டன் ேபசி உண்ைமயான அர்த்த ள்ள அதிகாரப் 
பரவலாக்கைலப் ெபறேவண் ெமன் தாேன நீங்கள் 
நிைனத்தி ப்பீர்கள். அ தாேன நைட ைறச்சாத்தியமான 
விடயம். இப்ெபா  பல அதிகாரங்க ம் 
கிைடத்தி க்கின்றன. கல்விையப் ெபா த்தவைரயில் 
கிட்டத்தட்ட 99 சத தமான விடயங்கள் மாகாண சைபயின் 
ைககளில்தான் இ க்கின்றன. அவ்வாேற சுகாதார ம் 
உள்ள . வட மாகாணத்தி ள்ள ஒேரெயா  ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலையத் தவிர ஏைனய அைனத்  
ைவத்தியசாைலக ைடய  நிர்வாக ம் வட மாகாண 
சைபயின் கீழ்தான் உள்ளன. ஆகேவ, மக்க ைடய 
எதிர்பார்ப் க்கள் நிைறய இ க்கின்றன. கல்வி  சம்பந்தமான 

ன்ேனற்ற நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ய ெபா ப்  வட 
மாகாண சைபக்கு இ க்கின்ற .  

ஆனால், இைவ யாவற்ைற ம் ஒ றம் 
தள்ளிைவத் விட்  கல்வி அைமச்சர், விவசாய அைமச்சர் 
உட்பட அைனவ ம்  தம  கடைமப்ெபா ப்ைபப் பற்றிேயா 
மக்க ைடய எதிர்பார்ப்ைபப் ர்த்தி ெசய்வ  பற்றிேயா 
எ ம் ேபசா , ழக்க அரசியைலேய ெசய்கின்றார்கள். 
ஒ வர் "ேதசியக்ெகா ைய ஏற்ற விடமாட்ேடன்!" என்  
ெசால்கின்றார். நான், நீங்கள் உட்பட வட மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள், உள் ராட்சி சைப உ ப்பினர்கள் 
அைனவ ம் அரசியலைமப்பின் 6ஆவ  தி த்தச் 
சட்டத்தின்கீழ் சத்தியப்பிரமாணம் ெசய்தி க்கிேறாம். ஐயா, 
நீங்கள் 2013ஆம் ஆண்  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் தைலவர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க டன் வட மாகாணத் க்குச் 
ெசன்   ேதசியக்ெகா ையப் பி த்தவர். நான் அதைன  
விமா்ச்சிக்கவில்ைல. உங்க டன் இ ந்தவர்கள்தான் அ  
ெதாடர்பில் விமர்சனம் ெசய்தி ந்தார்கள். நீங்கள் ேதசியக் 
ெகா ையப் பி ப்ப  என்ப  குற்றமல்ல. ஆகேவ, 
அரசியலைமப்பின் 6ஆவ  தி த்தச் சட்டத்தின்கீழ் 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாண்ட ஒ  வட மாகாண 
சைபயின் விவசாய அைமச்சர்  ேதசியக் ெகா ைய ஏற்ற 
ேவண்டாம் என்  எவ்வா  உத்தரவிட ம்? தனிப்பட்ட 
ாீதியில் அவ க்கு வி ப்பமில்லாமல் இ க்கலாம். அ  ேவ  
விடயம். ஆனால், அவர் இந்த அரசுக்குள் வந் விட்டால் 
அரசின் சட்டதிட்டத் க்கு உட்பட் த்தான் நடக்க ேவண் ம்.   

நாங்கள் இப்பாரா மன்றத் க்குள் சட்டத்ைத மீறிச் 
ெசயற்பட யா . இந்தப் பரா மன்றத் க்குள் நாங்கள் 
சட்டத் க்கு விேராதமாகப் ேபச ம்  யா .  இன்  கல்வி 
அைமச்சர் உட்பட அைனவ ம்  பாடசாைலக்குச் ெசன்  
அரசியல் ேபசுகிறார்கள். நான் இ  ெதாடர்பாக கல்வி 
அைமச்சு ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்தில்கூட 
சுட் க்காட் யி ந்ேதன். அங்ேக ள்ள எம  இளம் 
பிள்ைளகள் தற்ெபா தான் ப க்க 
ஆரம்பித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ,  தய ெசய்  அவர்கைளப் 
ப க்க வி ங்கள்! இப்ேபாைதக்கு அவர்க க்கு அரசியல் 
விஷமக் க த் கள்  அவசியமில்ைல.  

அ த் , காணி அபிவி த்தி ெதாடர்பான ஒ  சில 
விடயங்கைள நான் இங்கு ெசால்லேவண் ம். காணிையப் 
ெபா த்தவைரயில், சு காிக்கப்ப கின்ற காணிகள் அ  

ாில் இடம்ெபற்றால் என்ன, வ . வடக்கில் 
இடம்ெபற்றால் என்ன, இரா வத் ேதைவக க்காக 
மக்க ைடய காணிகைளச் சு காிப்பைத நாங்கள் 
எதிர்க்கின்ேறாம். அவ்வா  சு காிக்கப்பட்ட காணிகள் அந்த 
மக்க க்ேக ெகா க்கப்படல் ேவண் ம். அ  சம் ர் மக்களாக 
இ ந்தாெலன்ன, வ . வடக்கு மக்களாக இ ந்தாெலன்ன. 
எனேவ, இக்காணிகள் மக்கைளச் ேசரேவண் ெமன்  நான் 

இவ்விடத்திேல வ த் கின்ேறன். அபிவி த்திக்காகக் 
காணிகைளச் சு காிப்ப  என்ப  ேவ , இரா வத் 
ேதைவக க்காகக் காணிகைளச் சு காிப்ப  என்ப  ேவ . 
அபிவி த்திக்காகக் காணிகைளச் சு காிப்பைத நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். அ  தவிர்க்க யாத ; அ  
நாட் க்கு அவசியம். எனி ம், மக்க ைடய கு யி ப் க் 
காணிகைள இரா வத் ேதைவக க்காகப் 
பயன்ப த் வைத நாங்கள் எதிர்க்கின்ேறாம். காணி, காணி 
அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்கள் காணியற்றவர்க க்கு காணி 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ த் ள்ளார். இ  
ெதாடர்பிலான சில தர கைள நான் இங்கு பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர, 2,644 
கு ம்பங்கள் காணியற்றவர்கெளன தங்கைளப் பதி  
ெசய்தி க்கின்றார்கள். இவர்க க்கு விைரவாகக் 
காணிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம். அ மட் மல்ல, MCC Land என்  
ெசால்லப்ப கின்ற மத்திய வகுப் த் திட்டத்தின்கீழ் 
ஒ க்கப்பட்ட காணிகளிேல கிட்டத்தட்ட 1,500 கு ம்பங்கள் 
நீண்டகாலமாக சுமார் 35-40 வ டங்களாகக் 
கு யி க்கின்றார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அந்தக் 
காணி உாிமத்ைத அந்த மக்க க்குப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
உாிய நடவ க்ைககைள விைரவாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன வ த்தி, சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி,  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ජනතාවට සමීපතම  පජාතන්තවාදය  

කියාත්මක වන මහජන  නිෙයෝජිත ආයතන වන පළාත් පාලන 
ආයතන  335ක් පිළිබඳව, පළාත්  සභා 9ක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වන 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට  අවස්ථාව  
ලැබීම  ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් මහ නගර සභා 23ක, නගර සභා 
42ක, පාෙද්ශීය සභා 271ක පළාත් පාලන මහජන  නිෙයෝජිතයන් 
4,488ක් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ අය අතරින් පාෙද්ශීය සභා  
මන්තීතුමන්ලාට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 5,000ක ෙසොච්චම් 
වැටුපක්. ඒ රුපියල් 5,000ක වැටුපක් ලබා ෙගන, ජනතාවට 
සමීපතම මහජන  නිෙයෝජිතයා හැටියට ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ජනතා ෙසේවාව  කරන්න පුළුවන් ද කියන එක පශ්නයක්. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අයට ෙවනත් කිසිම සහනයක් ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. 
ලිපි දව  පැත්ෙතන් බැලුවත්, කාර්යාලීය පහසුකම් පැත්ෙතන් 
බැලුවත්,  මුද්දර ගාස්තු  පැත්ෙතන් බැලුවත්, විශාම වැටුපක්  
සම්බන්ධෙයන් බැලුවත්, ඒ මන්තීවරයාෙග් ෙහෝ පවුෙල් 
ෙකනකුෙග් මරණයකදී අවශ  සුබ සාධන කටයුතු පැත්ෙතන් 
බැලුවත්, ඒ කිසිම  පැත්තකින් කිසිම සහනයක්  ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ, පළාත් පාලන ආයතන මන්තීවරුන්ට.   

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මහජන ෙසේවකයන් ඒවා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.   
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එනමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 

ලැෙබන සහන දිහා බලන්න. අපත් මහජන ෙසේවකෙයෝ. මම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමාට ගරු කරනවා, ඒ මාතෘකාවට මා ෙයොමු කිරීම  පිළිබඳව. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුට ලැෙබන සහන දිහා බලන්න.  
Vehicle permits හම්බ ෙවනවා; කාර්යාලීය පහසුකම්  
ලැෙබනවා;  නිල  නිවාස  ලැෙබනවා; වැටුප්, දීමනා ලැෙබනවා; 
දුරකථන පහසුකම්  ලැෙබනවා. ඒවා ලැෙබන්න ඕනෑ.  ඒවා අවශ  
නැහැ කියන්න  බැහැ. මම කියන්ෙන්  නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට ලැෙබන සියලු ෙද් පළාත් පාලන ආයතන 
මන්තීවරුන්ටත් ලැෙබන්න ඕනෑ කියලා. නමුත්, රුපියල් 5,000ක 
ෙසොච්චම් දීමනාවක් ලබා ෙගන, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
පරිණත ජනතා ෙසේවාව ඉෂ්ට කරන්න අද  බැහැ. ඒ නිසා ෛවද  
පහසුකම්, ජීවිත රක්ෂණ, දීමනා, තීරු බදු රහිත වාහන බලපත 
ලබන මන්තීවරුන් 225ක් සිටින ෙම් ගරු සභාෙව්දී  මා ඔබතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් රුපියල් 5,000ක ෙසොච්චම් දීමනාව යම් 
පමාණයකින් වැඩි කිරීම ෙයෝග යි, කාෙලෝචිතයි කියලා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතනවල තවත් 
මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවා, තමන්ටම කියලා භූමි භාගයක් නැති. 
ඇත්ෙතන්ම කුලී  නිවාසවල ජීවත් ෙවන පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවා. ඒ අයට තමන්ෙග්ය කියන භූමි භාගයක් 
ලබා දීමට යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ 
පිළිබඳවත් මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. දීර්ඝ 
කාලයක් පුරාවට -1991 ඉඳලා  අද දක්වා- පක්ෂ ෙබ්දෙයන් 
ෙතොරව විශාල ෙසේවාවක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරපු,  පරිණත ජනතා 
ෙසේවාවක් ඉෂ්ට කරපු ඒ මන්තීතුමන්ලා යම් ඇගැයීමකට ලක්  
කරන්න ඕනෑය කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා 
කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි,  පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමන්ලාට 
ඒ මන්තීකමත් සමඟ සාම විනිසුරු තනතුරු ලැෙබනවා.   මම 
ෙයෝජනා කරනවා,  ඒ පෙද්ශයට පමණක් බලපාන ඒ සාම 
විනිසුරු තනතුර මුළු රටටම බලපාන සාම විනිසුරු තනතුරක් බවට 
පත්  කරන්න කියලා. ඒ  ලැෙබන සාම විනිසුරු තනතුර, ඒ 
ෙගෞරව නාමය මන්තීකම නැති  වුෙණොත්   අෙහෝසි ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම  තවදුරටත් ෙයෝජනා කරනවා, යම් මහජන ෙසේවාවක රැඳී  
හිටපු නිෙයෝජිතයන් ෙකොට්ඨාසයක් හැටියට ඒ අයට ඒ සාම 
විනිසුරු තනතුරු  තමන්ෙග් තනතුර අෙහෝසි වුණත් ඉදිරියටත් 
පවත්වාෙගන යන්නට අවස්ථාව ලබා  ෙදන්න  කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමන්ලා දිහා බැලුවාම 
ඒ බහුතරයක් අයෙග් ආර්ථිකය ඉතා පහත් තත්ත්වයක  
තිෙබන්ෙන්. හැෙමෝෙග්ම ෙනොෙවයි, බහුතරයකෙග්. ඒ නිසා 
විෙශේෂ බැංකු ණය සහන කමයක් තුළින් ඒ අයෙග් ජීවන මට්ටම 
ශක්තිමත් කිරීම ඉතාම  වැදගත්. ඒ වාෙග්ම මුළු රට පුරාම 
සිටින්නා වූ පළාත් පාලන මන්තීතුමන්ලාට නිශ්චිත විමධ ගත 
අරමුදලක් ලබා දීලා, ඒ විමධ ගත අරමුදල තුළින් තමන් 
නිෙයෝජනය කරන ජනතාවට, ඒ ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙසේවාෙවන් ෙකොටසක් ෙහෝ, බිඳක් ෙහෝ ලබා ෙදන්නට අවස්ථාව, 
ඉඩ පස්ථාව සලසා ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් පළාත් පාලන මැතිවරණ 
සංෙශෝධන පනතක් ෙගනාවා. ඒ  පනතට මාත් සංෙශෝධන ෙදකක් 
ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් කිව්වා, 
"කිසි පශ්නයක් නැහැ,  අපි ඕවා  ඉදිරියට කරනවා" කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාට පාෙද්ශීය සභා රැස්වීමට 
එන්න කියලා ලිපිය යවන්ෙන් ඒ සභාෙවන්. එෙහම ෙන්ද? 
සභාෙවන් ලිපිය යවන්ෙන් "පාෙද්ශීය සභා මන්තී" කියලා 
ආමන්තණය කරලා. හැබැයි, මන්තීවරයාෙග් නිල නාමය වන්ෙන් 
"සභික." කියන එක.  මම ඒ පිළිබඳ සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා. එදා 
ඔබතුමන්ලා ඒකට ධනාත්මක විසඳුමක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 

නිසා මම ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර ෙම් 
"සභික' කියන නම ෙවනුවට"මන්තී" කියන නාමය පාවිච්චි 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා. "මන්තී" කියලා ලියුම් යවනවා නම්, 
ඇයි නිල වශෙයන් "මන්තී" කියන නාමය පාවිච්චි කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න බැරි? ඒක කරන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  මම ඉදිරිපත් කළා, සියයට 25ක් 
කාන්තාවන්ට, සියයට 25ක් තරුණයන්ට, ස්ථිර 
නිෙයෝජනත්වයක් ලබා දිය යුතුයි, අෙප්ක්ෂකත්වය ෙවන් කිරීමක්  
කළ යුතුයි කියලා. මම එදා ඒක ෙයෝජනා කළා. ඒකටත් ඵලදායී 
පිළිතුරක් ඔබතුමාෙගන් ලැබුෙණ් නැහැ. "ඉසස්රහට කරන්නම්, 
ඉස්සරහට කරන්නම්" කිව්වා.  නමුත් අද ඒකත් කියාත්මක ෙවලා 
නැහැ.  

මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි, 
"මහින්ද චින්තන දිනවමු ශී ලංකා" වැඩ සටහෙන් 15 වැනි පිටුවට. 
එහිදී ගරු ජනාධිපතිතුමාත් පිළිගන්නවා කාන්තා නිෙයෝජනය 
අවම වශෙයන්  සියයට 25කින් වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා. ඉතින්, 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ 
චින්තනයට, අදහස්වලට පටහැනිව කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව, 
කාන්තාවන්ට ලබා දිය යුතු ඒ ෙවන් කිරීම අනිවාර්යෙයන්ම 
කියාත්මක කරන්න  කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම ඔබතුමාට තවත් කාරණයක් මතක් 
කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 1971 භීෂණ කාලය තුළත්, 
1988-89 භීෂණ කාලය තුළත් ඇති වුණ ඒ පශ්න දිහා බලලා 
තරුණ අසහන ෙකොමිසමක් පත් කළා. තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් 
කියාවලියන්වලට තරුණෙයෝ එකතු කර ගන්න ඕනෑය කියලා 
නිර්ෙද්ශ කෙළේ ෙම් තරුණ අසහන ෙකොමිසමයි. එතෙකොට අපට 
පුළුවන්, යම් කිසි අභ න්තර විප්ලවකාරී තත්ත්වයන්, සමාජයීය 
ව සනයන් වළක්වා ගන්න. එෙහම කියලා තමයි තරුණයින් 
ෙවනුෙවන් සියයට 40ක ෙවනමම ෙවන් කිරීමක්, 
අෙප්ක්ෂකත්වයක් එදා සිද්ධ කෙළේ. ගරු ඇමතිතුමනි, සියයට 40 
අද බින්දුවට බැහැලා. කිසිම ෛනතික බලපෑමක් නැහැ. දැන් 
ඔබතුමා ෙදන උත්තරය තමයි, සියයට 40ක් ෙනොෙවයි, සියයට 
සියයක් දමා ගන්නය කියන උත්තරය.  

ඒ අදාළ හැන්සාඩ් වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා. 2012 
ඔක්ෙතෝබර් 10ෙවනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 252, 253 
සහ 264හි ෙම් ගැන සඳහන් වනවා.  2012 ඔක්ෙතෝබර් 10 දිනැති 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් එකී තීරු කිහිපය හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා 
මා සභාගත* කරනවා.  

මම ෙම්වා සභාගත කරන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට ෙපොඩ්ඩක් මතක් 
කර ෙදන්නයි. ගරු ඇමතිතුමනි, සියයට සියයක් දමා ගන්න 
පුළුවන් කියලා ඔබතුමා උත්තර දී තිෙබනවා. නමුත් ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කාන්තාවන්ටත්, 
තරුණයන්ටත් ඒ ලබා දිය යුතු නිශ්චිත ෙවන් කිරීම 
අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක කළ යුතුයි. ඒක රට ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමා කළ යුතු යුතුකමක්. එය ෙම් රෙට් සිටින සියයට 51.5ක්වූ 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ඔබතුමා කළ යුතු යුතුකමක්. එය ෙම් 
රෙට් සිටින සියයට 25ක් වූ තරුණ පරපුර ෙවනුෙවන් ඔබතුමා 
කළ යුතු යුතුකමක්. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී 
කියන්න යන්න එපා, "ෙම්ක ෙහට කරන්නම්, අනිද්දා කරන්නම්, 
අරක කරන්නම්." කියලා. නිශ්චිත දින වකවානුවක් සහිතව ෙම් 
තරුණ නිෙයෝජනත්වයට, කාන්තා නිෙයෝජනත්වයට ෛනතික 

2325 2326 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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බලයක් - legal effect එකක්- ලබා දීලා ෙම් රෙට් සුවහසක් 
කාන්තා සහ තරුණ පරපුරට පජාතන්තවාදී රාමුව තුළ තමන්ෙග් 
ජනමතය, තමන්ෙග් ජනතාවෙග් හද ගැස්ම නිෙයෝජනය 
කරන්නට කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම ඔබතුමාෙගන් ෙබොෙහොම කරුණාෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් මෑත කාලෙය් පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතෙය් සිදු වුණු සිදුවීම් සම්භාරය දිහා බැලුවාම මම විශ්වාස 
කරනවා, ෙම් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් මහජන නිෙයෝජිතයින්ට 
කියාත්මක වන ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් සකස් කිරීම අතිශය 
වැදගත් වනවා කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද පළාත් පාලන පධානීන්ෙග් -හැෙමෝෙගම 
ෙනොෙවයි, යම් ෙකොට්ඨාසයකෙග්- හැසිරීම් රටා දිහා බැලුවාම 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙද්ශපාලනඥයින්; මහජන නිෙයෝජිතයින් 
කියන ෙකොට්ඨාසය ජනතාව අතර අපසාදයට පත් වුණු, ජනතාව 
අතර කුජීත වුණු ෙකොට්ඨාසයක් බවට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
දැන් දකින දකින තැන අපට අහන්න ලැෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? 
දූෂණයි. කාන්තා දූෂණ, කාන්තා හිංසනය, ළමා අපචාර, කුඩු 
ෙද්ශපාලනය. අද සමහර පළාත් පාලන ආයතනවල පධානීන් 
කටයුතු කරන්ෙන් ඉතාමත්ම අත්තෙනෝමතික අන්දමටයි.  ඒ අය 
කියාත්මක කරන්ෙන් ආඥාදායකත්වෙයන් යුත් පාලනයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමවර සභා 14ක අය වැය පරාදයි කියලා 
ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? තනි තීන්දු ගැනීම. තනි 
මතයට මහා බල පරාකමය ඒකාධිකාරයක් කර ෙගන තමන්ෙග් 
හිතුමෙත්ට කටයුතු කිරීම. හැබැයි, ෙම් වාර්තාෙවන් ෙබොෙහොම 
නරක සංඥාවක් ඔබතුමන්ලා ලබා ෙදනවා. ෙම් තනි තීන්දු ගන්න 
සභාපතිවරු ෙවනුෙවන් පනත සංෙශෝධනය කරන්නට යනවා 
කියලා පුවත් පත්වල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මම පාර්ථනා 
කරනවා, ෙම් ෙතොරතුර වැරදි ෙතොරතුරක් වන්න ඕනෑය කියලා. 
ෙමෙහම ෙද්වල් කරන්න යන්න එපා. ෙම් වැරදි වැඩ කරන 
සභාපතිවරු රැක ගන්න ෙම් පනතට සංෙශෝධන ෙගන එන්න දැන් 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම්, ඇයි ෙදවියෙන් කාන්තා 
නිෙයෝජනත්වය වැඩි කරන්න සංෙශෝධනයක් ෙග්න්න බැරි? 
තරුණ නිෙයෝජනත්වය වැඩි කරන්න සංෙශෝධනයක් ෙග්න්න බැරි 
ඇයි? "සභික" කියන වචනය ෙවනස් කරලා "මන්තී" කියන 
නාමය ලබා ෙදන්නට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි ඇයි? 
ෙමොකද, ඒවා නරක ෙයෝජනා ද? ෙම්ක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ද? 
14ක් පරදින ෙකොට, ඒ පරදින 14 රැක ගන්න සංෙශෝධන ෙග්න 
එක ෙහොඳයි. තරුණෙයෝ, කාන්තාවන්, ඒ වාෙග්ම "සභික" කියන 
නාමය ෙවනස් කරලා "මන්තී" නාමය ලබා ෙදන එක ෙහොඳ 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 
තව දුරටත් හිතලා බලන්න. 14ක් ෙනොෙවයි, ෙහට අනිද්දා වන 
ෙකොට ෙම්ක 24 වන්නත් ඉඩ තිෙබනවා. 34 වන්නත් ඉඩ 
තිෙබනවා. නමුත් පනත සංෙශෝධනය කරන එක ෙම් පශ්නයට 
විසඳුමක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
කරුණාකර ඔබතුමා ෙම් පළාත් පාලන නිෙයෝජිතවරුන්ට, 
මන්තීවරුන්ට ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් සකස් කරන්න කියලා. 
ආචාර ධර්ම පඥප්තියක් සකස් කරන්න. හැබැයි ෙකො ළයකට, 
පකාශනයකට, එෙහමත් නැත්නම් පවෘත්ති සාකච්ඡාවකට සීමා 
වුණු ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ෙනොෙවයි, ඒවාට ෛනතික බලයක් 
ලබා ෙදන්න. "ෙමෙහම වැරදි විධියට හැසිරුෙණොත් තමන්ෙග් 
පාෙද්ශීය සභා  මන්තීකම අෙහෝසියි" යනාදී වශෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා විනයානුකූල පැත්ෙතන් සමස්ත පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතයටම, සමස්ත පළාත් සභා ක්ෙෂේතයටම, සමසත් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ක්ෙෂේතයටම ඒ අණ පනත් ෙගනාෙවොත් මම 
හිතන්ෙන් අපි 225 ෙදනාම ඒකමතිකව එය අනුමත කරාවි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණයත්  සඳහන් 
කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. බලන්න, පාෙද්ශීය සභා  

සභාපතිවරුන්ෙග්,  නගරාධිපතිවරුන්ෙග් හැසිරීම. අකුරැස්ෙසේ 
සිද්ධිය  තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. පළාත් පාලන ක්ෙෂේතය භාරව 
කටයුතු කරන  පධානිෙයක් හැටියට    ඒ පළාත් පාලන  
නිෙයෝජිතයන්ෙග් පැත්ෙතන් අර ෙගන තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද? 
හම්බන්ෙතොට එෙහම සිද්ධියක් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමා 
ඒ ගැන  දන්නවා.  මා විස්තර  කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද,  උසාවිවල ඒ පිළබඳව නඩු  හබ තිෙබන නිසා. අපත්  
ඒවාට ගරු කරලා, ඒ විස්තර අප  කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ.  

බලන්න,  අකුරැස්ෙසේ  පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරයාෙග් කියා 
කලාපය. පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරුන්ෙගන් ෙම්කද අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්?  විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය සභාවල  
සභාපතිතුමන්ලාෙග් කියා කලාපයන් සියල්ලක්ම මා  ෙල්ඛනගත 
කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඒ සියල්ලක්ම ඔබතුමාෙග් දැන 
ගැනීම සඳහා මා ෙම් අවස්ථාෙව්  සභාගත* කරනවා. 

ෙම් පශ්නවලින් තමුන්නාන ්ෙසේ මඟ හරින්නට එපා. ඉදිරියට 
කවුරු පත් වුණත් වැරදි විධියට හැසිෙරන පුද්ගලයන් 
ෙකොට්ඨාසයක්  ඉන්නවා නම්,   ඒ අයට  විරුද්ධව  ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශය  හරහා දැඩි  පියවරක් ගන්නට  ඕනෑ. ඒක අද යුගෙය් 
අවශ තාවක්.  ඒක  ෙම් රජය පාලනය කරන කාල වකවානුවට  
පමණක් ෙනොෙවයි,  ඉදිරියටත් බලපාන්නට  ඕනෑ. 

ගරු  සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා ක ්ෙෂේතය ගැනත් මම ෙම්  
අවස්ථාෙව්දී වචනයක් කියන්නට  ඕනෑ. උතුරු පළාත්  සභාවක් 
ස්ථාපනය ෙවලා තිෙබනවා. යුද්ධය ජයගහණය කිරීම තුළ, 
තමන්ෙග් පජාතන්තවාදී  අයිතිය පකාශයට පත් කරන්න  උතුරු 
පළාෙත් ජනතාවට අනභිභවනීය අවස්ථාවක් ලැබුණා. යුද්ධය 
පිළිබඳව විවිධ පුද්ගලයින්ට විවිධ මතිමතාන්තර තිෙබනවා. මා 
ෙම්  රෙට් ඒකීයභාවය ෙවනුෙවන්,   ෙභෞමික  අඛණ්ඩතාව 
ෙවනුෙවන්  ඒ කියාත්මක වුණු  යුද ෙමෙහයුමට පක්ෂ වුණු 
පුද්ගලෙයක්. එදත් පක්ෂයි. අදත් පක්ෂයි. ෙහට දවෙසේත් රෙට් 
ස්ෛවරීත්වය ෙවනුෙවන් රට සුරකින්නට  අප නියම තැන 
ඉන්නවා.  

හැබැයි ගරු  ඇමතිතුමනි, දැන් උතුරු පළාෙත් බහුතරයක්  
තමන්ෙග් හඬ ඉස්මතු කර තිෙබනවා. ෙමොකක්ද හඬ ? එක්තරා 
පාර්ශ්වයකට අතිබහුතරයක් ඡන්දය දුන්නා. ඒ පාර්ශ්වය 
නිෙයෝජනය කරන්නට මහ ඇමතිවරෙයක්, ඇමති මණ්ඩලයක්, 
මන්තී මණඩලයක් ඉන්නවා. එෙහම නම් ෙලෝකයට ෙපෙනන්නට 
මැතිවරණය පැවැත්වූවාට මදි. ඒ පත් වුණු පළාත් සභාවට 
ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට අවශ   පතිපාදන 
ටික ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ.  මුදල්  හදල් ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ. 
ඡන්දයක් තියලා තමන් පැරදුණාය කියා, එක පැත්තක් උඩින්ම 
දිනුවාය  කියා ඒ අයට මූල  සම්පත් අහිමි කි රීෙමන්   ඔබතුමන්ලා  
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද, කරන්ෙන්? ෙම් රටට  විෙද්ශීය 
ඇඟිලි ගැසීම්වලට ෙදොරටු විවෘත කරනවා. ඒකයි  
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්. මහ ෙලොකුවට නිදහස ගැන කථා 
කරනවා. මහ ෙලොකුවට පජාතන්තවාදය ගැන  කථා කරනවා. 
ෙද්ශපාලන නිදහස, කථා කිරීෙම් අයිතිය , ඡන්දය දීෙම් අයිතිය 
ගැන කථා කරනවා. නිදහසක් තිෙබනවා නම්, ඡන්දයක් දුන්නා  
නම්  ජනතාව හඬ නැඟුවා නම් , ජනතාව තීන්දුවක් ගත්තා  නම්  
ඒ ජනතාවෙග් මතයට හිස නමන්නට  ඕනෑ. ෙකොච්චර  තුෙනන් 
ෙදෙක් බලයක් තිබුණත් මදි. ෙම් රෙට් පළාත් පාලන 
ආයතනවලින් ෙකොච්චර බහුතරයක්  තමන්ෙග් අයිතියට තිබුණාට 
මදි. ජනතාවෙග් හඬට සවන් ෙදන්නට  ඕනෑ.  

එම නිසා පළාත් සභා ක්ෙෂේතෙය් පධානියා හැටියට  ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා. උතුෙර් ජනතාව  
තමන්ෙග් හඬ නඟලා තිෙබනවා. කරුණාකර, ඒ හඬට සවන් දීලා, 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ පත් කර ගත් පළාත් සභාවට පරිණත ජනතා ෙසේවාවක්, ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තුවන ෙසේවාවක් ඉෂ්ට  කරන්නට ඒ මුදල් පතිපාදන 
ෙවන් කරන්නට ඔබතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී  කථා කරන්න. 
ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන්න, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්න, ඔබතුමා 
ෙම් මතය ෙවනුෙවන් හඬක් නඟන්න. ඇයි මම එෙහම කියන්ෙන්? 
ඒකයි නිවැරදි මතය. ඒකයි හරි තැන. හැබැයි මහජන මතයට 
සවන් ෙදන්ෙන් නැතුව, බැරි ෙවලාවත් උතුෙර් පජාතන්තවාදයට 
ඔබතුමන්ලා  මුදල් පසුම්බිෙයන් මරු පහරක් එල්ල කෙළොත් 
ෙහොඳට මතක තියා ගන්න ෙමොකක්ද, එයින් උතුෙර් ජනතාවට 
ෙදන පණිවුඩය කියන එක. ෙමොකක්ද, පණිවුඩය?   

"ඔබලාට පජාතන්තවාදය තුළින් සහනයක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  ඔබලාට තිෙබන එකම විසඳුම නැවත වතාවක් අවි ආයුධ 
අතට ගැනීම" කියන පණිවුඩයයි. ඔවුන්ට ඒ පණිවුඩය ලබා 
ෙදන්නට එපා. තිස් වසරක කාලකණ්ණි යුද්ධයකින් ජාති, ආගම්, 
කුල මල, පන්ති ෙභ්දයකින් ෙතොරව මුළු රටම බැට කාලා 
තිෙබන්ෙන්. ජාති, ආගම්, කුල මල, පන්ති, පක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව කිසිම ෙකෙනකුට වුවමනාවක් නැහැ, අද නැවත වතාවක් 
යුද්ධයක් කරා යන්න. හැබැයි ඒ විප්ලවවාදී මත, ඒ විප්ලවකාරී 
මතවලට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙහොර දමන්න යන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ විප්ලවකාරී තැනට උතුෙර් තරුණ පරපුර 
තල්ලු කරන්න යන්න එපා. ඒක ෙම් රටට කරන ෙදෝහීකමක්. ෙම් 
ර ෙට් ස්ෛවරීත්වයට, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවට, ඒකීයභාවයට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැමැත්තක් තිෙබනවා නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට කථා කරන 'ඒකීය ශී ලංකාව' 
වචනෙයන් පමණක්  ෙනොෙවයි, කියාෙවන්ද සුරකින්නට 
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම් උතුෙර් ජනතාවට 
යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න; සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න. උතුෙර් 
ජනතාව කියන්ෙන් ෙවනම රටක පුරවැසියන් ෙනොෙවයි; අෙප් 
රෙට් පුරවැසියන්. උතුරු පළාෙත් බහුතරයක් දමිළ වන්නට 
පුළුවන්. නමුත් ''දමිළ'' කියන්ෙන් අෙප් සිංහලයන්ෙග් 
සෙහෝදරෙයෝ; මුස්ලිම්, බර්ගර්, විවිධ ජාති ආගම්වලට සම්බන්ධ 
සියලු ෙදනාෙග්ම සෙහෝදරෙයෝ. එෙහම නම් එක පවුලක 
සාමාජිකෙයෝ සුරකින ආකාරයට උතුෙර් ජනතාවත් සුරකින්නට 
අපි කැප ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල් කප්පාදු තුළින් උතුෙර් ජනතාවෙග් 
ජනමතය නිහඬ කරන්නට ෙම් ගන්නා වූ නින්දිත උත්සාහයට 
විරුද්ධව ඔබතුමා හඬක් නඟලා, උතුෙර් පජාතන්තවාදය, නිකම් 
මැතිවරණයක් පැවැත්වීෙමන් පමණක් ෙනොෙවයි, ජනතා ෙසේවය 
පැත්ෙතනුත් තහවුරු කරන්නට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු සභාපතිතුමනි, මාෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නට ෙපර මම වැදගත් කාරණාවක් කියන්නට ඕනෑ. දැන් අපි 
හැෙමෝම කථා කරනවා, රට ආරක්ෂා කිරීම ගැන. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපි අෙප් මාතෘ භූමිය ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. මාතෘ 
භූමිය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් කථා කරන ෙකොට සමහෙරක් 
ෙචෝදනා කරනවා, "අරයා ෙවනුෙවන් කෙඩ් යනවා, ෙමයා 
ෙවනුෙවන් කෙඩ් යනවා" කියලා. අපි කෙඩ් යන්ෙන් රට 
ෙවනුෙවන්; රෙට් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්. ඒ නිසා අපි හැම විටම 
ෙකොපමණ පරස්පර ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර තිබුණත් අපි ඒ 
ෙද්ශපාලන පශ්න ටික විසඳා ගන්නට ඕනෑ, අෙප් රට තුළ; පිට 
රටවල ෙනොෙවයි; ජාත න්තර සංවිධානවල ෙනොෙවයි.  

හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි, අමනාප ෙවන්නට එපා. පිට 
රටවලට ගිහින් ෙක්ළාම් කියන පූර්වාදර්ශය අපට ලැබුෙණ් 
ෙකොතැනින්ද කියන එක ගැනත් වචනයක් කියන්නට ඕනෑ. මම 
එය කියන්ෙන් ෙවනත් ෙකොෙහන්වත් අරෙගන ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම මාෙග් දිවංගත පියාණන්ෙග් කාල සමය මම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් මම 
උපුටා දක්වන්නට කැමැතියි, එවකට මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 
කරපු පකාශයක්. එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 365හි  එතුමා 
ෙමෙහම කියනවා: 

"මම කියනවා ෙම් ආණ්ඩුව මානව අයිතිය නැති කරන්න යනවා නම් 
ජිනීවාවලට ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය් ඕනෑ තැනකට එෙහම නැත්නම් නරකාදියට 
ෙහෝ ෙගොස් ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කියා කරන බව. ඒ අයිතීන් ලබාගැනීම 
සඳහා කියන්න තිෙබන ඕනෑම තැනකට යන්න අපි සූදානම්...." 

මම නම් ඒක කරන්න සූදානම් නැහැ. මම ඒක අවංකව 
කියන්නට  ඕනෑ.  [බාධා කිරීමක්] දැන් මම ෙම්ක කියන ෙකොට 
අස්වර් මන්තීතුමා පතිචාර දැක්වූවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙහොඳයි, දැන් අවසන් කරන්න.  

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

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කථාව ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා කියන ෙකොට -මම කියන්ෙන් ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්
- කවුද ඒකට පතිචාර දැක්  වූෙය්? ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 
365හිම ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"රාජෙදෝහී වැඩ කරන්න එපා. ජාති ෙදෝහී වැඩ කරන්න එපා." 

කවුද? ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා.  

1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 
365 හා 366 ඇතුළත් පිටුෙව් ඡායා පිටපතක්  මා සභාගත* 
කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අප ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් කථා කරන්න 
ඕනෑ. අප කිසිම දවසක ෙම් මාතෘ භූමිය -ෙම් රට- පාවා ෙදන්න 
යන්ෙන් නැහැ. කිසිම දවස ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ පාවා ෙදන්නට 
යන්ෙන් නැහැ. අප කරන්නාවූ හැම ෙදයක්ම අප ෙම් රට තුළ 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒක  කරන්න නම් ෙම් රට තුළ 
ෙද්ශපාලන නිදහස, පජාතන්තවාදය, යහපාලනය, යුක්තිය, 
සාධාරණත්වය රජයන්නට ඕනෑ. ඒ අරමුණ ඉෂ්ට කර ගන්නට අප 
එකතු ෙවමුයි කියා ෙයෝජනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද? 

2329 2330 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 3.45] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා 

මතු කළ කරුණු කිහිපයකට ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. අපි ඕනෑම 
කරුණක්, ඕනෑම නිගමනයක් එෙහම නැත්නම් පරීක්ෂණයක් 
සම්බන්ධ කරන්ෙන් පවතින තත්ත්වයට හා පවතින වටපිටාවට. 
ෙම්වාෙය් කිසිම පරම ස්වභාවයක් නැහැ. ෙම්වාෙය් තිෙබන්ෙන් 
සාෙප්ක්ෂ ස්වභාවයක්. ආඥාදායකත්වයකට රට යනවා නම් එයට 
විරුද්ධව ඒ ආඥාදායකත්වය වළක්වන්නට කියා කිරීම සඳහා අප 
මුළු ෙලෝකයම අවදි කර ගත යුතුයි. ඒක තමයි එදා ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා, මන්තීතුමා හැටියට සිටින විට කෙළේ.   

Apartheid regime එකට විරුද්ධව -සුදු අධිරාජ වාදී 
පාලනයට විරුද්ධව- මුළු ෙලෝකයම අවදි වුණා. වියට්නාමෙය් 
ඇෙමරිකානු අධිරාජ වාදයට විරුද්ධව ෙලෝකයම අවදි වුණා. 
ඉතාම මෑතක ෙම් කියුබාවට දමා තිෙබන සම්බාධකවලට විරුද්ධව 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් රටවල් ෙදකක් හැර -එක්සත් 
ජනපදයයි, ඊශායලයයි හැර- සියලුම රටවල් ඡන්දය දුන්නා. ඒ 
තත්ත්වයන් අනුව තමයි ෙලෝකයම එකතු කර ගන්නවා ද නැද්ද 
කියන එක තිෙබන්ෙන්. මා ඒ ගැන ඊට වඩා කියන්න යන්ෙන් 
නැහැ. එදා තිබුණු අඳුරු තත්ත්වය, භීෂණ තත්ත්වය යටෙත් මුළු 
ෙලෝකයම අවදි කර ගත යුතුව තිබුණා. ඒ සඳහා එදා ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා සමඟ එදා මටත් සහභාගි ෙවන්න ලැබීම 
ගැන මම අදත් ආඩම්බර ෙවනවා.  

පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙග් ෙගවීම් පිළිබඳව සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමා කිව්වා. මම හිතන්ෙන් ඔවුන්ෙග් මහජන නිෙයෝජිත 
කටයුතු කරන්න අවශ  වන සෑම වියදමක්ම, සෑම පහසුකමක්ම 
ෙදන්න ඕනෑ කියලායි. වැටුප් ෙනොෙවයි. ඔවුන් සාමාන  ජීවිතයක් 
ගත කරන්න ඕනෑ. අෙප් ඉදිරි පළාත් පාලන කමය තුළ ෙකොට්ඨාස 
කමය එන්ෙන්. ඒ ෙකොට්ඨාස කමය තුළ තිෙබන්ෙන් ෙගවල් තුන් 
සියයක් හාර සියයක්. ඒ ෙගවල්  තුන් සියය, හාර සියය තමයි ඔහුට 
භාර වන්ෙන්. එතෙකොට ඔහු යන්ෙන් බයිසිකලෙයන්. උෙද් 
බයිසිකලෙයන් ගිහින්, පයින් ගිහින් ෙම් මිනිසුන් සමඟ කථා 
කරලා ආපහු කුඹුෙර් වැඩට යනවා. ආපහු ඇවිත් ඔහුෙග් ෙම් 
රාජකාරි කරන්න තිෙබන්ෙන් ඔහුට සීමා වූ පෙද්ශයක.  පාෙද්ශීය 
සභා කමය, පළාත් පාලන කමය සැබවින්ම ඉන්දියාව වාෙග් 
පංචායත් කමය දක්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. සාමාන  ජීවිතයයි 
ඔවුන්ට තිෙබන මහජන නිෙයෝජිත වග කීමයි කිසියම් ආකාරයකට 
එකට එකක් ගැෙටන්ෙන් නැහැ. මට මතකයි, ඒ දවස්වල තිබුණු 
ගම් සභාව.  අෙප් කරුණාරත්න බාස් උන්නැෙහේ වඩු වැඩ කර කර 
ඉඳලා උෙද්ට ගම් සභාවට එනවා.  මම ෙම් කියන්ෙන් 
කරුණාරත්න බාස් උන්නැෙහේ ගැන. ඒ බාස ්උන්නැෙහේ දැනටත් 
ජීවතුන් අතර සිටිනවා. මා ෙම් ළඟදි ගිහින් එතුමා බැහැ දැකලා 
ආවා.  ගම් සභාෙව් කථා කරලා, ගම් සභාෙව් තමන්ෙග් 
ෙකොට්ඨාසය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරලා, එතුමා ආපසු ගිහින් වඩු 
මඩුෙව් වැඩ පටන් ගන්නවා. එෙහම තත්ත්වයක් තමයි එදා 
තිබුෙණ්. එතුමාෙග් එක පුතෙයක් අද පළාත් සභා මන්තී, 
සබරගමුව.  අෙනක් පුතයා පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තී.  

අප අනාගතය කරා යන්න ඕනෑ. ඒ අනාගතය කරා යා යුත්ෙත් 
අතීතෙය්  ඉතාමත් වටිනා අත් දැකීම් අරෙගන. ඒ නිසා ෙමොවුන් 
සමාජෙයන් උඩට ඔසවන්න එපා. ෙමොවුන් සමාජය ඇතුළත 
රඳවන්න. ඔවුන්ට නිෙයෝජිතයන් හැටියට වැඩ කරන්න ඕනෑ නම් 

සියලු වියදම් පහසුකම් ෙදන්න. යම් යම් තැන්වල යන්න එන්න 
පළාත් සභාව සමඟ කටයුතු කරන්න සියලු පහසුකම් ෙදන්න; ඒ 
සඳහා සියලු වියදම් ෙදන්න. නමුත් ඔවුන් තමන්ෙග් ගැමි 
සමාජෙය් ජීවිතෙයන් ෙවන් කරන්න එපා. එෙහම වුෙණොත් අෙප් 
ෙම් සංකල්පයට මහා අනර්ථයක්  සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා වැටුප් 
වැඩි කිරීෙම් පශ්නයක් ගැන අපි කල්පනා කළ යුතුයි කියා මා නම් 
හිතන්ෙන් නැහැ. 

කාන්තාවන් හා තරුණයන් ගැන ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමා හැම දාම කියනවා. නරකද, ඔය කාරණය 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙයන් හරියාකාරව ආදර්ශයක් හැටිය ට 
දුන්ෙනොත්? ඇයි, ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙයන් ඒ ආදර්ශය 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? නීතියක් නැති නිසා ද? ඔබතුමන්ට 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂ ය තුළ ෙම් කටයුත්ත කරන්න නීතියක් ඕනෑ 
ද?   නීතියක් ඕනෑ නම් ඕනෑ ෙවන්ෙන් ෙමන්න ෙම් සඳහායි. ලියා 
පදිංචි ෙද්ශපාලන පක්ෂ තමන්ෙග් ෙයෝජනා පතවලින් යම් 
පතිශතයක් කාන්තාවන් හා තරුණයන් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් 
ෙනොකරනවා නම් ඒ පක්ෂවල වලංගුභාවය ගැන පශ්නයක් මතු 
ෙවන්නට ඕනෑ.  අපි කථා කරන ෙකොට හිෙත් එකක් තියාෙගන 
කටින් තව එකක් කථා කරන එක වැරදියි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙනොකරන ෙද් නීතියක් බවට ෙපරළන්න කියලා කියනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඒ නීතියට යටත් කෙළොත් විතරයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් පජාතන්තවාදය පිළිගන්නවා 
ෙවන්ෙන්. මට ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න බැරි ෙදයක්. මම නම් 
කියන්ෙන්, හැම පක්ෂයකටම තරුණයන් සහ කාන්තාවන් යම් 
පතිශතයක් නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් වන විධියට කටයුතු 
සැලසුම් කළ යුතුයි කියන එකයි. එෙසේ ෙනොකරන පක්ෂවල ලියා 
පදිංචිය ගැන නැවත සලකා බලන්න අෙප් මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාට බලයක් ෙදන්නට පුළුවන්ය කියායි මා 
හිතන්ෙන්. 

ඊළඟට, පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයන් වරදකට සැකකරුවන් වූ 
කල අප කුමක් කළ යුතු ද කියන පශ්නය ගැන මා කල්පනා කළා. 
ඒවා පධාන සිරස්තල හැටියට පුවත් පත්වල පළ කරනවා. ෙමොකද, 
ඒ මඟින් තමයි පුවත් පත්වලට යම් පවෘත්තිමය වටිනාකමක් 
ලැෙබන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි.  ඕනෑම ෙකෙනක් 
සැකකරුෙවක් ෙවන්න පුළුවන්. හැම පාෙද්ශීය සභාවකම 
සභාපතිවරෙයක් සැකකරුෙවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා ද? 
නැහැ. අපි ෙම් පාෙද්ශීය සභා නිෙයෝජනය ගැන ෙපොදු 
පරිභවයකට යන එක වැරදියි. යම් සැකකරුෙවක් සිටිනවා නම්, 
ඔහුට විරුද්ධව නීති කියා මාර්ගයක් අරෙගන ඒ නීති කියා මාර්ගය 
තුළ වරදක් කළා කියලා ෙපනී යනවා නම් අන්න එතැන ඉඳලා 
තමයි ඔහුෙග් නිෙයෝජනෙය් අයිතිය නැති ෙවන්ෙන්. ඒ වන තුරු 
ඔහු පිළිබඳව නිකම් අපවාද කීෙමන් විතරක් ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න බැහැ. නමුත් නීතිය පැත්ෙතන් ෙනොව සාමාන  විධියටත් 
ඒ පක්ෂයට ෙපනී යනවා නම් ෙම් සභාපතිවරයා ෙම් පිළිබඳව 
කියා කර තිෙබන ආකාරය පිළිගත ෙනොහැකියි කියලා, එතෙකොට 
පක්ෂයට පුළුවනි, ඔහු ගැන විනය කියා මාර්ගයක් ගන්න. 

ඊළඟට, උතුරට මුදල් ෙනොදී ඉන්න ඉඩ තිෙබනවා කියලා 
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා සැකයක් පහළ කළා. කිසිෙසේත්ම 
එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. මුදල් ෙකොමිසෙමන් තමයි, පළාත් 
සභාවලට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන්. ඒ සඳහා නිර්ණායකයන් 
තිෙබනවා. ජනගහනෙය් නිර්ණායකය, සංවර්ධන මට්ටෙම් 
නිර්ණායකය, ෙභෞමික නිර්ණායකය වැනි නිර්ණායක ගණනාවක් 
උඩ තමයි, ෙම් මුදල් ෙවන් කිරීම මුදල් ෙකොමිසම විසින් කරනු 
ලබන්ෙන්. මුදල් ෙකොමිසෙම් ෙම් කියාදාමය උතුරු පළාත් සභාව 
සම්බන්ධෙයන් පමණක් ෙවනසක් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා එවැනි 
සැකයක් පහළ කර ගැනීෙම් ෙත්රුමක් නැහැ. 

පළාත් සභා ගැනත් කථා කරපු නිසා කියන්න ඕනෑ, ඇත්තටම 
අපි පළාත් සභා සහ මධ ම ආණ්ඩුව සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කළ 
යුතුයි කියන කාරණය. යම් පළාත් සභාවක ෙහෝ පාෙද්ශීය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාවක ෙහෝ නගර සභාවක ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙනොවන විපක්ෂෙය් 
බලයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ විධිෙය් පාෙද්ශීය සභා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පධානත්වය දරන, බහුතරෙය් බලය දරන 
පාෙද්ශීය සභා සහ නගර සභා තිෙබනවා. දැන් ඒ පාෙද්ශීය සභා ඒ 
පෙද්ශෙය් තිෙබන සන්ධානෙය් පළාත් සභාවත් එක්ක 
සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරනවා. කරනවාද, නැද්ද? එෙහම පශ්නයක් 
මතු ෙවලා තිෙබනවා ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වය 
තිෙබන පාෙද්ශීය සභාවක් සම්බන්ධෙයන් අෙප් එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයට බලය තිෙබන පළාත් සභාවක් ෙවනස්කම් 
කළාය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිසි ෙචෝදනාවක් කරලා තිෙබනවා 
ද? අන්න ඒ වාෙග්ම අෙප් පක්ෂෙය් ෙනොවන විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
පක්ෂයක්  වන ෙදමළ ජාතික සන්ධාන ය නායකත්වය දරන උතුරු 
පළාත් සභාවත් ෙම් ආණ්ඩුවත් සහෙයෝගෙයන් වැඩ කිරීම ආණ්ඩු 
පාලනෙය්දී අවශ ම ෙදයක්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් වැඩසටහන් ෙදකක් 

තිෙබනවා, "ගම නැඟුම" හා "මඟ නැඟුම" කියලා. ඒවා කියාත්මක 
කිරීම සඳහා පතිපාදන ලැෙබන්ෙන් රාජ  පාර්ශ්වෙය් පළාත් 
පාලන මන්තීතුමන්ලාට පමණයි. ඔන්න ෙවනස. විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලාට එම පතිපාදන ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක වැරදියි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් ඒක කරන්ෙන් ෙද්ශීය ණය 

හා සංවර්ධන අරමුදෙල් මුදල්වලින්. සියලුම පාෙද්ශීය සභාවලට 
දීර්ඝ කාලීනව ආපසු ෙගවන්න ණය පහසුකම් ෙදනවා. මා දන්නා 
හැටියට නම් අෙප් පෙද්ශෙය් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් යම් 
ආකාරයකට ෙම්වාට හවුල් ෙවන්න ඉඩක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ 
පෙද්ශවලට ෙයොදවන මුදල් ගැන අධීක්ෂණය කිරීෙම්දී ෙමන්න 
ෙමෙහම එකක් තිෙබනවා. ෙම්ක ආණ්ඩුෙවන් කර ෙගන යන  
වැඩක් නිසා ආණ්ඩුවට හිතවත් මන්තීවරුන්ට කියලා තිෙබනවා, 
ෙම්ක වඩාත් අධීක්ෂණය කරන්නය කියලා. මම ඒ ගැන දන්ෙන් 
නැහැ. යම් ෙවනස්කමක් කරනවා නම් ඒක වැරැදියි. ඔබතුමන්ලා 
ඒ වැරැද්ද ෙපන්වලා ෙදනවා නම් මම ආණ්ඩුෙව් ඒ වැරැදි කියාව 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් නැහැ.  

මම ඊළඟට ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැන කියන්න ඕනෑ. 
ඇත්තටම ෙම් අධිපතිවාදය උඩ රටක පාලනයක් ෙගන යන්න 
බැහැ. අපි සම්මුතිවාදයටයි එන්න ඕනෑ. ඒක තමයි, මැන්ෙඩලා 
ෙපන්වලා දුන්ෙන්. ෙදමළ ජාතික සන්ධානයත්, අෙප් ෙද්ශපාලන 
දර්ශනයත් අතෙර් පරස්පරයක් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් උතුරු 
පළාත් සභාවත්, ෙම් ආණ්ඩුවත් සහෙයෝගෙයන් වැඩ කළ යුතුයි. 
උතුරු පළාත් සභාෙවන් ඉල්ලා තිෙබනවා, "අපිට ෙම් 
ආණ්ඩුකාරවරයා ෙනොෙවයි, අපිට සිවිල් ආණ්ඩුකාරවරෙයක් 
ෙදන්න"යි  කියලා. උතුරු පළාත් සභාව ෙකොයි ෙවලා වකවත් අපට 
කියලා නැහැ,  සිංහල ආණ් ඩුකාරවරෙයක් එපාය කියලා. උතුරු 
පළාත් සභාව ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අදහසක් කියලා තිෙබනවා. ඒ 
අදහස අපට පිළිගත හැකිද, බැරිද කියන කාරණය අපි කල්පනා 
කරලා බලන්න ඕනෑ. ඒක අෙප් මධ ම ආණ්ඩුවත්, උතුරු පළාත් 
සභාවත් සාකච්ඡාවක් හරහා සම්මුතියකට පැමිණිය යුතු 
කාරණයක්.  

ඊළඟට, උතුරු පළාත් සභාව අහලා තිෙබනවා, "නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පති පත් කරන  ෙකොට අපත් එක්ක කථා කරලා පත් 
ෙනොකෙළේ ඇයි?" කියලා. උතුරු පළාත් සභාව කියලා නැහැ, 

"අනික් පළාත් සභාවල්වලට ෙනොදී තිෙබන්නා වූ ෙපොලිස් බලය 
අපිට ෙදන්න"යි කියලා. කියලා තිෙබන්ෙන්, "අපි එක්කත් කථා 
කරලා නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති පත් කළා නම් අපි කැමැතියි" 
කියලායි. ෙම්වා සාධාරණ  කරුණු. මම කියන්ෙන් ෙම්වා ගැන 
අෙප් මධ ම ආණ් ඩුවත්, උතුරු පළාත් සභාවත් සාකච්ඡාවකට 
එන්නට  ඕනෑ; සහෙයෝගීතාවකට එන්න ඕනෑ; සම්මුතියකට 
එන්න ඕනෑය කියලායි. සම්මුතිය හා සහ ෙයෝගීතාව නැතිව පළාත් 
සභාවටත්, මධ ම ආණ්ඩුවටත් කටයුතු කරන්න බැහැ; පාෙද්ශීය 
සභාවකටත්, පළාත් සභාවකටත් කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 
මම විශ්වාස කරනවා, ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මධ ම ආණ්ඩුවත්, 
අෙප් උතුරු පළාත් සභාවත් අතර සාකච්ඡා ආරම්භ ෙවයි කියලා. 
ඒක ෙම් ටීඑන්ඒ එකයි, සන්ධානයයි අතර සාකච්ඡාවක් 
ෙනොෙවයි. ඒක උතුරු පළාත් සභාවයි, අෙප් මධ ම ආණ්ඩුවයි 
අතර සාකච්ඡාවක් විය යුතුයි.  

ෙමවර අය වැෙයන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මාසයකට 
රුපියල් ලක්ෂ දහය බැගින් ෙම් පළාත් පාලන ආයතනවලට 
ෙදන්නට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ අතර 
නඩත්තු ඒකක පවත්වා ගැනීමට, මූලික යන්ත සූත මිල දී ගැනීමට 
ඔවුන්ට මුදල් නැති නිසා ඒ යන්ත සූත සැපයීමට අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 
මසකට රුපියල් ලක්ෂ දහය ගණෙන් ලබා දීම නිසා ෙම්වාට නව 
ජීවන හුස්මක් ලැෙබනවාය කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය. ඒ 
පිළිබඳව අෙප් ආණ්ඩුවට මා පශංසා කළ යුතුයි. අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා හැටියට ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට ඒ පිළිබඳව මෙග් අගය 
කිරීම පකාශ කළ යුතුව තිෙබනවා. නමුත් අෙප් පාෙද්ශීය සභාවක 
සභාපතිවරෙයකු මට මතක් කළා, ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
දී මතු කරන්නය කියලා. දැනට ඒ  පාෙද්ශීය සභාවට උසාවි දඩ 
මුදල් ලැෙබනවා; ලියන ඔප්පුවලට මුද්දර ගාසත්ු ලැෙබනවා.  
පාෙද්ශීය සභාවකට ලැෙබනවා, ෙවෙළඳ බලපතවල ආදායම. 
ෙම්වායින් ෙවෙළඳ බලපතවල ආදායම නැති ෙවලා යනවා. 
ෙමොකද, සියලුම කුඩා ෙවෙළඳාම බලපතවලින් නිදහස් කිරීමට 
යනවා; වරිපනම්වලින් නිදහස් කිරීමට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඒ ආදායම් පාෙද්ශීය සභාවට නැති වී යනවා. ලියන 
ඔප්පුවලට ලැෙබන මුද්දර ආදායම, උසාවිවල දඩ මුදල් ආදායම 
ලැබීම දිගටම සිද්ධ ෙවනවා ද, ඒ අතරම ෙවෙළඳ බලපත නිකුත් 
කිරීමට බැරි වන නිසා එයින් ආදායමක් ෙනොලැබීමත්, වරිපනම් 
ගාස්තු ෙනොලැබීමත් නිසා ඒ අයට එයින්  වන පාඩුව පිරවීමට 
අවශ  කරන මුදල ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 10 තුළ ඇතුළත් ද කියලා 
මා දැන ගන්න කැමැතියි. අෙප් ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව අපට 
පිළිතුරක් ෙදයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ අඩු වන මුදෙල් 
පමාණය ෙම් ලැෙබන්නා වූ මාසික දීමනාෙව් ෙකොපමණ 
පමාණයක් ෙවයි ද? ඒ ඒ පා ෙද්ශීය සභාෙව් තත්ත්වය එක එක 
විධියයි. ඒ නිසා ෙම්ක ෙපොදු වශෙයන් අපට ගන්නට බැහැ. ඒ 
සභාෙව් තිෙබන ආදායම් තත්ත්වයන් එක්ක ගළපලා තමයි, ෙම්ක 
ගන්නට ෙවන්ෙන්.   

අපි දන්නවා, පළාත් පාලන ආයතනවලට අද තිෙබන වග කීම් 
ෙමොනවා ද කියලා. ඒවා මා නැවත කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා 
තමයි, ජනතාවෙග් හදවෙත් ස්පන්දනය දැෙනන්නා වූ මහජන 
නිෙයෝජිත සභා.  ෙම් සභා පෙද්ශයට කවුරු ෙමොනවා කළත් අපි 
ෙම් සභාව හවුල් කර ගන්නට ඕනෑ. මධ ම ආණ්ඩුෙවන් යම් 
ව ාපෘතියක් කළත්, පළාත් සභාෙවන් යම් ව ාපෘතියක් කළත් යම් 
හවුල්කරුවකු හැටියට පළාත් පාලන ආයතනය හවුල් කර ගන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඔවුන් බැහැර වනවා. ඔවුන්ෙග්ම පෙද්ශය 
තුළ සිදු වන විවිධ සංවර්ධන කියාදාමයන්ෙගන් ඔවුන් බැහැර 
වුෙණොත්, අන්තිමට ඒවා පිළිබඳව ඔවුන්ට තිෙබන්නා වූ දැනුම 
ෙත්රුමත් එක්ක ඔවුන්ට දිය හැකි දායකත්වය ලබා ෙදන්න බැරි 
වනවා. ඔවුන් ඇත්තටම ජනතාවට ළඟින්ම සවන් ෙදන අය 
හැටියට, ජනතාවෙග් එදිෙනදා ජීවිතයත් එක්ක බැඳී ජීවත් වන අය 
හැටියට ඔවුන් සමඟ එකඟත්වයක් ඇතුව තමයි ඒ පළාත්වල අපි 
ෙමොන ව ාපෘතියක් වුණත් කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. 
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සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත විනාඩි 15 අවසානයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව තිෙබනවා. ෙම් අයෙග් 

අධිකාර බලය අපි වර්ධනය කරන්නට ඕනෑ. පාෙද්ශීය සභාව, 
නගර සභාව පෙද්ශෙය් පධාන අධිකාරය බවට පත් කරන්න ඕනෑ, 
ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ සඳහා දැනට බලතල වැඩි කිරීම හා මුදල් 
සම්පත් වැඩි කිරීම පෙසක තබා අවම වශෙයන් ඔවුන් හවුල් කර 
ගන්න ඕනෑ, පළාත් සභාෙව් කියාවලට හා මධ ම  ආණ්ඩුෙව් 
කියාවලට. ඊට අමතරව පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙහෝ නගර සභාෙව් 
සභාපතිවරයාට පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම 
සභාපතිත්වයක්වත් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. එමඟින් තමයි අපට 
ඔවුන්ෙග් අධිකාරය වැඩි කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

අන්තිම වශෙයන් ගාන්ධිතුමා කිව්ව ෙදයක් කියලා මෙග් 
කථාව නවත්වනවා.  

"නිදහස පතුලින් පටන් ගත යුතුය. සෑම ගමක්ම පූර්ණ බලතල 
සහිත සමූහ ආණ්ඩුවක් වැනි පංචායට් ආයතනයක් විය යුතුය. ඒ 
සඳහා ද, එම නිසා ද එය ස්වයංෙපෝෂිත විය යුතුය. එහි කටයුතු 
යැපීමකින් ෙතොරව කර ගැනීමට හැකි විය යුතුය. කිසිවකුට 
හිතුමතයට එම ආයතනය යටත් කර ගත ෙනොහැකි විය යුතුය." 

ෙමන්න ෙමබඳු සිද්ධාන්තයක් අපි පදනම් කර ගත යුතුයි. 
එවැනි සිද්ධාන්තයක් පදනම් කර ගන්ෙන් නම් ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතනවල ආදායම් උත්පාදන මාර්ග ඇති කළ යුතුයි. චීනය අද 
විශාල වශෙයන් පළාත් පාලන ආයතන තුළ ආදායම් උපදවන 
මාර්ග, ව වසායන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ආරම්භක 
ශක්තියක් වී තිෙබනවා, ෙපොලී විරහිත ණය මුදල් ලබා දීම. එබඳු 
කියාදාමයක් ගැන අපි කල්පනා කළ යුතුයි. එයම එම පාෙද්ශීය 
සභාවල ස්වාධීනත්වය තහවුරු කිරීෙම් මාර්ගයක් වන බව කියමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් හමාර කරනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවා ද, ගරු සභාපතිතුමනි? 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාට විනාඩි 19ක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 4.02] 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් මිත වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

ඇමතිතුමාෙග් හරබර කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න ලැබීම 

ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. පළාත් පාලන ආයතන ඇති ෙවන්නත්, 
පළාත් සභා ඇති ෙවන්නත් ඉස්ෙසල්ලා අපි මුදුනින් පටන් ගත් 
අවංකත්වයට එන්න ඕනෑ. තාත්තා සහ අම්මා ෙගදර ෙදබිඩි 
පිළිෙවතකින් කටයුතු කෙළොත් ඒ පවුල කඩා වැෙටනවා. අද 
එවැනි තත්ත්වයත් තමයි තිෙබන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. මා වැදි 
බණ කියනවා ෙනොෙවයි. මා ෙම්වා කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, මා ගම් සභාෙවන් ආපු 
ෙකෙනක්. 1968 - 1970 කාලෙය් තිබුණු ගම් සභා එවකට හිටපු 
ඇමති ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා විසුරුවා හැරියා. 
එතෙකොට මා ගම් සභාෙව් සිටිෙය්. මා ෙම්ෙක් "අ" යන්ෙන් ඉඳලා 
ආපු ෙකෙනක්. මා දන්නවා, ගම් සභාෙව් තිබුණු වටිනාකම. 
නැවත ගම් සභා ෙකොට්ඨාස කමය ෙගෙනන්නත් හදනවා. නමුත් 
මට ආරංචි විධියට ෙකොට්ඨාස කමෙය් කලාප ෙවන් කරන එෙක් 
ලිපි ෙගොනුව - file එක- බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් කාමරෙය් 
තිෙබනවා ලු. මා දන්ෙන් නැහැ, එයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද  කියලා. 
මට ආරංචි විධියට ඒක එෙහමම තිෙබනවා. අදාළ ඇමතිවරයා 
ළඟ ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන පස්ෙසේ කියන්න පුළුවන්.  

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඒක වැරැදියි. එෙහම ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. මා ෙම් මෙග් කථාව 

කරන්ෙන්. මට බාධා කරන්න එපා. You can reply later. I am 
speaking to the Chairman. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද පළාත් පාලන හා පළාත් සභා ගැනයි 
කථා කරන්ෙන්. ෙම් තරම් යුද්ධයක් දිනපු රටක් අද ෙමවැනි 
ෙඛ්දනීය තත්ත්වයකට කඩා වැෙටන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
අපි අපට අවංක නැති නිසායි. මා පධාන ඇමති වශෙයන් සිටියදී, 
එදා ෙපේමදාස රජය යටෙත් අෙප් ආණ්ඩුෙව්ම ධර්මදාස බණ්ඩා 
ඇමතිතුමා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
අපට බලය දුන්න ෙගොවිජන ෙසේවා පනත සම්බන්ධෙයන් 
ෙකළින්ම අධිකරණයට ගියා. ඒ සම්බන්ධව අපි ඉහළ 
අධිකරණයට ගිෙය් නැහැ, අෙප් ආණ්ඩුවත් එක්ක හැප්ෙපන්න 
බැරි නිසා. අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. ඒ බලය ආණ්ඩුවට 
ගත්තා. එදා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අස් ෙවලා ගිහින් වයඹ පළාත් 
සභාෙව් පධාන ඇමති විධියට වයඹ පළාත් සභාවට පළාත් පරිසර 
අධිකාරියක් අනුමත කිරීමට යාෙම්දී, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි 
පරිසර ඇමති ආචාර්ය විමල් විකමසිංහ මහතා  ෙමොකක්ද ක ෙළේ? 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා ද දන්ෙන් නැහැ. එදා මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා මෙග් ඒ ෙයෝජනාව අනුමත කරන්න 
කියලා. නමුත් අනුමත ෙකරුෙව් නැහැ. ඒ ෙමොකද, මම ෙගනාව 
පනත් ෙකටුම්පෙත් බලතල වැඩියි කිව්වා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ ගැන 
තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් දහතුන්වන 
සංෙශෝධනය පරිදි මාසයක් ඇතුළත එය ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ෙයොමු කිරීම සඳහා ජනාධිපතිට යවන්න ඕනෑ. ඒ ගැන 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. ගත්ෙත් නැහැ. 
ෙදෙවනි වර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් අනුමැතිය මත තමයි එය 
බලාත්මක වුෙණ්.  

දැන් මට තිෙබනවා, පශ්නයක්. ෙමොකක්ද? දැන් පරිසර විෂය 
සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා අවංකව කටයුතු කරනවාද? ෙම්ක 
ඔබතුමාෙග් බලයක්වත්, මෙග් බලයක්වත් ෙනොෙවයි. මම කථා 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම ෙම් ගරු සභාව දිහා 
බලන්ෙන්. අතාවුල්ලා ඇමතිතුමාෙග් ලස්සන මුහුණ ෙදස 
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ෙනොෙවයි බලන්ෙන්. මම ඒක පස්ෙසේ කථා කරනවා. මම කථා 
කරන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට. තමුන්නාන්ෙසේට ෙනොෙවයි කථා 
කරන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් 
තිෙබන පරිසර අධිකාරිය අෙහෝසි කරන්න හදනවා. පුවත් පත්වල 
ඒ ගැන සඳහන් වී තිෙබනවා. ඇයි ෙම්ක අෙහෝසි කරන්න 
හදන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසරය විනාශ කරනවා මදිවාට 
පරිසරය සූරා කන්න මධ ම පරිසර අධිකාරිෙයන් බලපත ෙදනවා. 
අද ෙම් නිසා ඝට්ටනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. වයඹ පළාත් 
සභාෙව් නිලධාරින් ඒකට විරුද්ධව පියවර ගන්න හදන විට, ඒ 
තුවාලය අයින් කරන්න හදන විට වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරිය 
අෙහෝසි කරන්න හදනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම යනවා LLRC එකට. 
ෙමය උතුෙර් තිෙබන පශ්නයක් ෙනොෙවයි ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර ඇමතිතුමනි. ෙමෙහම නම් අවංකව වැඩ කරන්න 
බැහැ. අපි අපට අවංක ෙවන්න ඕනෑ කිව්ෙව් ඒකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආත්මාර්ථකාමීව වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරිය 
අෙහෝසි කරන්න හදනවා නම් අපි, අපම වළක් කපා ෙගන ඒ වළට 
බහින තත්ත්වයට පත් වනවා. අද ඒක රටට, ෙලෝකයට ෙගන 
යාවි. ජිනිවා සමුළුවටත් යාවි. මම කලින් කිව්වා වාෙග් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත් ආත්මාර්ථකාමීව කටයුතු කළා.  නමුත් අපි රට 
ගැන පුළුල්ව හිතා බලන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමා කිව්වා චීනෙය් පළාත් පාලන ආයතන ගැන. මම වයඹ 
පළාත් සභාෙව් සිටි කාලෙය් චීනෙය් ෂන්ෙදොං පාන්තයත් එක්ක 
ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්න කථා කළා. ඒ අනුව වයඹ දියුණු කිරීම 
චීන රජය අනුමත කළා. මම ඒ බව අෙප් එවකට හිටි විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමති හැරල්ඩ් ෙහේරත් ඇමතිතුමාට කිව්වා. මට ඒ 
ගිවිසුමට අත්සන් කරන්න අයිතියක් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
අනුව ඒක විමධ ගත විෂයයක් ෙනොෙවයි. එතුමාට ඒ ගිවිසුමට 
අත්සන් කරන්න කිව්වා. ඒ ගිවිසුමට අත්සන් කළා නම් ධීවර,  
කර්මාන්ත, ආෙයෝජන සෑම ෙදයක්ම දියුණු කරන්න තිබුණා. අපට 
චීනෙය් ෂන්ෙදොං පාන්තෙය් උදවු ගන්න තිබුණා. ඒක කෙළේ නැහැ. 
ඒ වාෙග් ෙඛ්දනීය, පටු ෙද්ශපාලන ආකල්ප තුළ අපට ඉදිරියට 
යන්න බැහැ. අපි යන්න ඕනෑ මීට වඩා පුළුල් විධියට හිතලායි. 

පළාත් සභා බලතල ගැන කථා කිරීෙම්දී  විෙශේෂෙයන්ම අද 
පළාත් සභාව සහ මහ ආණ්ඩුව අතර තිෙබන සම්බන්ධතාව ගැන 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? හරිම කනගාටුයි ගරු 
සභාපතිතුමනි. ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ ගැන විවාද කළා. අපි රුපියල් ෙකෝටි ගණනක, බිලියන 
ගණනක බීජ පිට රටින් ෙගන්වනවා. අපි සියයට 85ක් බීජ වර්ග 
ෙගන්වන්ෙන් පිට රටින්. අපට හැම පළාතකම සම්පත් තිෙබනවා. 
නමුත් පළාත් සභා සමඟ සම්බන්ධයක් නැහැ. පළාත් සභා තනි 
කරනවා. මහ ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් තම තමන්ට ඕනෑ විධියට 
තනි කැමැත්තට වැඩ කරනවා. ෙම් ෙදක අතර සම්බන්ධයක් 
නැහැ. අපි පිට රටින් බීජ ෙග්නවා. නරක් වුණු ඒවා ෙග්නවා. 
ඊළඟට කියනවා අතිරික්තයක් තිෙබනවා කියලා. ෙම් විධියට 
ෙගොවියාවත් අපහසුතාවට පත් කරන, රට වැසියාවත් අපහසුතාවට 
පත් කරන පතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා. මට කනගාටු 
ෙම්කයි, පළාත් සභා ඇති කරලා දැන් අවුරුදු විසි ගණනක් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් තවම බැරි වුණා පළාත් සභාව සහ මහ 
ආණ්ඩුව අතර  සම්බන්ධීකරණයක් කරන්න. ජාතික සැලසුමක් 
හදන්න. මහ ආණ්ඩුව කල්පනා කරන්ෙන් මහ ආණ්ඩුව ගැන 
විතරයි. ගරු අතාවුල්ලා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ෙම් ගැන කල්පනා කරන්න. මම ෙම් 
කියන එක වැරදි නම් කියන්න. ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙමතැනදී- 

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
පළාත් සභාව අනුමත කරන්න ඕනෑ, හැම ජාතික 

පතිපත්තියක්ම හැදීෙම්දී. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අන්න හරි. ඒක තමයි මම එන්න හදන කාරණය. You are 

right. මම එතැනදී ඔබතුමාව අගය කරනවා. කිසිම තැනක එෙහම 
කරලා නැහැ ෙන්. ෙකොෙහේද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා මම 
අහනවා. වාරිමාර්ග සහ ජල කළමනාකරණ ඇමතිවරයා වශෙයන් 
සිටි අවුරුදු එකහමාරක කාලය තුළ මම උතුරටත් ගියා. හැම 
තැනටම ගියා. ඒ ෙවලාෙව් කරිකාලන් එක්ක උන්නච්චි කියන 
වැව බලන්නත් ගියා. ඔහුව සතිෙයන් ආපසු පභාකරන් අල්ලා 
ගත්තා, මා එක්ක කැෙල් ගිහින් වැව බලලා ආවා කියලා. එදා අපි  
කෘෂිකර්මයට අදාළ වාරි මාර්ග ආදී හැම ෙදයක්ම හැදුවා.  එදා මම  
පළාත් සභාවට, පාෙද්ශීය සභාවට ගිහිල්ලා කිව්වා, තමන්ෙග් 
ගම්වල තිෙබන  වාරි  පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්න,  ඒ අවශ  
සැලසුම් ටික අපට හදලා  ෙදන්න කියලා.  ඒ ෙපොත්  ෙසට් එකම 
මා ළඟ තිෙබනවා. අමාත ාංශවල නැතිව ඇති. පළාත් සභාෙව්ත්,  
පාෙද්ශීය සභාෙව්ත් ඒ හැම ෙදයක්ම මා හැෙදව්ෙව්  වාරිමාර්ග හා 
ජල කළමනාකරණ ඇමති  විධියට  මෙග් අත් දැකීම් තුළිනුයි. මම 
ඒ අත් දැකීම් පෙයෝජනයට අරෙගන ඒවා ඒ විධියට හැෙදව්වා. ඒ 
ෙපොත් ෙසට් එකම මෙග් ෙගදර මා ළඟ මම තියාෙගන ඉන්නවා. 
ඒවා අමාත ාංශවලවත් නැතිව ඇති.  ඒවා හමස් ෙපට්ටියට දමලා 
ඇති.  ඒක තමයි ෙම් රෙට් තත්ත්වය. ඒක තමයි කනගාටුව.  

ෙම් වාෙග් සම්බන්ධීකරණයක් නැතිව ෙකොෙහොමද කථා 
කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාට කරුමය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔන්න 
ඔතැනයි. පළාත් සභා සාර්ථක වන්න නම් මීට වඩා විධිමත් 
කමයක් තිෙබන්නට ඕනෑ, ගරු සභාපතිතුමනි.  එවැනි විධිමත් 
කමයක් ඇති ෙවලා නැහැ. ඒකාධිකාරි රාජ යක් තිෙබන්ෙන්. 
ඇමතිවරුන් මාසෙයන් මාසයට  මාරු කරනවා. පතිපත්ති ෙවනස් 
ෙවනවා.  ඒ හදපු පතිපත්ති එෙහම පිටින්ම පැත්තකට දමනවා.  ඒ 
නිලධාරි මහත්වරුනුත් මාරු ෙවනවා. නමුත් ඉන්දියාෙව් වාෙග් 
දීර්ඝ කාලීන, මධ  කාලීන, ෙකටි කාලීන  ජාතික පතිපත්ති 
හදන්න අපට බැරි ඇයි?  

ගරු සභාපතිතුමනි, බලන්න, ඉන්දියාෙව් පළාත් සභා කියන 
එක  ආණ්ඩුවට වඩා බලවත්.  ඉන්දියාෙව් ඊළඟ අගමැති වන්ෙන් 
කවුද?  පළාත් පධාන ඇමතිවරෙයක්. නවාස් ෂරිප් කියන්ෙන් 
කවුද?  හිටපු පාන්ත පධාන ඇමතිවරෙයක්. ඒ රාජ යන්වල ඒ 
තරම් බලවත් ෙලස  නැඟී එන විධියට ඔවුන් ෙසේවය කර 
තිෙබනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ ඉදිරිෙය් දී කනගාටුදායක භයානක  තත්ත්වයක් ඇති වන බව 
මා කියන්නට ඕනෑ. අද ඉන්දියාෙව් ෙකොංගසය පළාත් පාලන 
මැතිවරණෙයන් පරාද ෙවලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ෙම්කට ලංකා ආණ්ඩුවත් වග කියන්නට ඕනෑ. ෙම්ෙක් 
භයංකාරත්වය ඉදිරිෙය් දී දකින්නට ලැෙබනවා. මම එෙහම 
කියන්ෙන් ඇයි?  අපට යුද්ධය දිනා ගන්න ඉන්දියන් රජය උදවු 
වුණා.  අවි ආයුධ දුන්නා, සැටලයිට් හරහා ෙතොරතුරු දුන්නා.  
ලංකාව ෙදකට ෙබෙදනවා බලන්න ඉන්දියාව කවදාවත් කැමැති 
නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාව ෙද කට කැෙඩනවා කියලා 
කියන්ෙන්,  ඉන්දියාවත් කෑලි කෑලි කැඩිලා, රාජ වල් ඇති ෙවලා 
ඉන්දියාෙව්ත් ඊළමක් ඇති වන එකයි. ඉන්දියාව කවදාවත් ඒකට 
කැමැති නැහැ.  නමුත් කනගාටුවට කරුණක් වන්ෙන් අෙප් රජෙය් 
ෙදබිඩි පතිපත්තියයි. ගිවිසුම් කීයක් ගැහුවා ද? යුද්ධය ජයගහණය 
කිරීෙමන් පසු  අපි  එයින් පෙයෝජනයක් ගත්තා ද? ඒ ජයගහණය 
තුළින්  පෙයෝජන අරෙගන, අර  ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා  කියන  
මහා ෙශේෂ්ඨ උත්තමයා කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ වැනි වැඩ 
පිළිෙවළක්   ෙගන යන්න අපට පුළුවන් වුණා ද කියලා මා අහනවා. 
නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  ඉන්දියාෙව් ඊළඟට බලයට එන්ෙන් 
මහා භයංකාර දැඩි රැඩිකල් පක්ෂයක්.  ඒ පක්ෂය බලයට ආපුවාම 
අපට විශාල පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වනවා. අපි චීනය 
පස්ෙසන් විතරක් ගිහිල්ලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය් තිෙබන 
බලවත්ම රටවල් ෙදක තමයි  ෙම් තිෙබන්ෙන්. ජාත න්තර 
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බලපෑමක හස්තයට ෙම් කුඩා ශී ලංකාව හසුෙවලා භයංකාර 
තත්ත්වයට අපි පත්ෙව්ෙගන එන ෙවලාවක් ෙම්.  එවැනි ෙවලාවක 
 ෙම් පළාත් සභාවලට LLRC එෙකන් නිර්ෙද්ශ කළ බලය  ෙදන්න 
අපි භය ෙවන්ෙන් ඇයි?  

මට මතකයි දිවංගත රංජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමාෙග් පුතාෙග් 
විවාහ මංගල යට අෙප් පධාන ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාම වාෙග් 
පැමිණ සිටියා.  එදා ඔබෙරෝයි ෙහෝටලෙය් දී මම වර්ධරාජා 
ෙපරුමාල්ට කිව්වා,"ඔබ හදිසි ෙවලා ඕවා ගන්න යන්න එපා. 
රැඩිකල් විධියට ඉල්ලන්න යන්න එපා. අපි අඩිෙයන් අඩිය 
ශක්තිමත් ෙවමු" කියලා. ඊළම පකාශ කරන්න ගිහිල්ලා  ඉන්දියන් 
හමුදාවත් එක්ක ඝට්ටන ඇති ෙවලා එදා පළාත් සභාව විසුරුවා 
හැරියා. ජනාධිපතිට බලය තිෙබනවා, විසුරුවා හරින්න. බලයක් 
නැතිව ෙනොෙවයි. ඉතින් ෙමවැනි තත්ත්වයක්  තිෙබද්දී යුද්ධය  
ජයගහණය කරපු එෙක්ත් පතිඵලයක් ලබා ගන්ෙන් නැතිව අද අපි 
ඉතා කනගාටුදායක තත්ත්වයකට පත්ෙව්ෙගන එනවා. 
 ඉතිහාසෙය් පළාත් සභා කියන එක අපට අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි, 
ගරු සභාපතිතුමනි. රාජ යුගෙය්ත් තිබුණා.  පාන්ත රාජ යන් 
වාෙග් ඒවා ඇති කරලා තමන්ෙග් පළාත් දියුණු කිරීමට ඒ බලය 
දීලා තිබුණා ෙන්.  නමුත් අද එෙහම ෙනොෙවයි. අපි හරි 
කනගාටුදායක තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් 
ගැනත් අපි විෙශේෂෙයන් හිතන්නට ෙවලා තිෙබනවා.   

පළාත් සභා ගැන ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාට 
ෙත්රුමක් තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා. එතුමා අවංකව වැඩ 
කරන ෙකෙනක් බව මා දන්නවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙලෝකෙය් 
හැම රටකම ෙම් කමය තිෙබනවා. ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම උතුෙර් 
පශ්නය විසඳන්නට ඇති කළ එකක් ෙනොෙවයි.  මම ඒක 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. මමත් දිසා ඇමතිවරෙයක් විධියට කටයුතු කළ 
ෙකෙනක්. අර වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් 
පාන්ත කමයක් ඇති කරලා, ඒ පාන්ත තුළ - පළාත් සභා තුළ -   
ඔවුන් අතර ඇති වන තරගයක් තුළින් ෙම් ආෙයෝජකයන් 
ෙගන්වන්නට මධ ම ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.     

ආෙයෝජකෙයෝ ෙගෙනන්න.  තමන්ෙග් පළාෙත් ජනතාවෙග් 
ජීවන රටාව, ආර්ථිකය දියුණු කරන මාර්ග ඇති කරන්න.  පධාන 
ඇමති විධියට මම ඒක ෙකරුවා. ඒ ආෙයෝජකෙයෝ ෙගෙනන්න. 
ඊළඟට ආර්ථිකය දියුණු කරන්න. ෙකොෙහොමද ඒක කළ යුත්ෙත්? 
අෙන ෝන  තරගයක් ඇති ෙවන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
මහාණ්ඩුව -මහප්පා- ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. මහප්පා ඒක 
කරන්ෙන් නැත්නම් ෙකෙනහිලිකම් කරනවා නම්, ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? පළාත් සභාෙව් තිබුණු බලය ගන්න, දිවි නැගුම පනත් 
ෙකටුම්පත අනුමත කර ගන්න කටයුතු කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මුස්ලිම් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පධාන ඇමතිවරයකු ඉන්නවා. 
ඒක ෙම් රෙට් ෙහොඳ සංෙක්තයක්. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන පධාන ඇමතිවරයකු උතුෙර් ඉන්නවා. බලය 
තිබුණු නිසා බල කරලා අර පළාත් සභාෙව් තිබුණු බලතල ඒකට 
දුන්නා. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලයක පධාන ඇමති 
විධියට හිටියා නම්,  මම නැෙමන්ෙන් නැහැ. එදා වයඹ පධාන 
ඇමති විධියට කටයුතු කළ කාලෙය්  මා කිසි ෙද්කට නැමුෙණ් 
නැහැ. මා හැම ෙවලාෙව්ම බැලුෙව්, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් අපට දුන්නු බලය ශක්තිමත් කරලා 
මෙග් වයඹ ජනතාවට ෙසේවය කරන්නයි. ගරු සභාපතිතුමනි,  
ඔබතුමාත් දන්නවා, භීෂණය ඉවර ෙවලා ඒ අවුරුදු එකහමාරක 
කාලය තුළ මම එදා  කර්මාන්තපුර පහක් ඇති ෙකරුවාය කියලා. 
Hon. Minister, check and find out. Even now, you can go 
and see the sales centre of the Wayamba producers’ export 
products at the Bandaranaike International Airport, 
Katunayake, which I started. The then Prime Minister, the 
late Hon. D.B. Wijetunga, who was my Governor at one 
time, opened it.  ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් ෙකොපමණ 

මුදලක් ලැෙබනවා ද කියලා මම අහනවා.  මට ඒ විස්තර ඒ 
නිලධාරින්ෙගන් තවම ගන්න බැරි වුණා. 1992 ආරම්භ කළ ඒ 
showroom  එෙකන් ෙඩොලර්, පවුම්  එෙහම තමයි හම්බ 
ෙවන්ෙන්. ෙකොපමණ මුදලක් ලැබුණා ද? ෙම් අවුරුදු 22 තුළ ඒ 
මුදල් හරියාකාරව තැන්පත් කරලා තිබුණා නම් ෙලොකු ආෙයෝජන 
කරලා  වයඹ   සංවර්ධනය කරන්න ඒ තැන්පත් මුදල ඇති.  

මාලදිවයිනට මමයි ඉස්ෙසල්ලාම ගිෙය්. මම පධාන ඇමති 
විධියට එදා බෙලන් ගිෙය්.  මෙග් නිෂ්පාදකෙයෝ ජාත න්තර 
පදර්ශනයකට එක්ක ෙගන ගියා. Frostaire සමාගෙම් අයත් එදා 
ගියා. මාලදිව යිෙන් විෙද්ශ ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා ඒ පදර්ශනය 
විවෘත කරමින් කිව්වා, “I am so happy to see that at least you 
have come as a provincial Chief Minister to an international 
fair like this". That was in 1992. At that time, the Maldives 
was just coming up.  එෙහමයි අපි වැඩ ෙකරුෙව්. ආත්ම 
විශ්වාසයක්, ආත්ම ශක්තියක් දැන් ෙම් පධාන ඇමතිවරුන්ට  
නැහැ. ඔවුන්ට දර්ශනයක් තිෙබනවා ද? There should be a 
vision; there should be a plan to implement something. 
When they do not have a vision and a plan, they just sit there 
as Chief Ministers. It is a very sad situation. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා මීට වඩා පළාත් සභාවල තිෙබන වැදගත්කම 
ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් සභාවලට මා පැහැදිලිවම 
ෙයෝජනාවක් කරනවා.  අද ෙම් වකුගඩු පශ්නයට විසඳුම් ෙහොයන 
එක මහ ආණ්ඩුවට විතරක් පවරන්න බැහැ. වකුගඩු පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් පළාත් මට්ටෙම්යි. එෙහම නම් පළාත් මට්ටෙම්  
අනාථ වන අහිංසක ජනතාවෙග් ෙම් ෙඛ්දනීය තත්ත්වය පිළිබඳව 
මහ ආණ්ඩුවට වඩා වග කීමක් ගන්න ඕනෑ ප  ළාත් සභා විසිනුයි. 
මම වයඹ පධාන ඇමති විධියට හිටියා නම්,  එෙහම නැත්නම් 
ෙවන ෙකොෙහෝ ෙහෝ හිටියා වුණත්  මෙග් පතිපත්තිය අනුව ෙම් 
පශ්නයට මම මුල් තැනක් ෙදනවා, මාව පත් කළ ජනතාව 
ෙවනුෙවන්. එෙහම නම් ඒ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ෙදන්න 
කටයුතු කරනවා, ජනතා සහභාගීත්වෙයන්. ෙකොන්තාත්කාරයින් 
මාර්ගෙයන් ෙනොෙවයි. ඔවුන් ස්ෙවෝත්සාහෙයන් එකමුතු ෙවලා 
කරන ව ාපෘතිවලින් පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ 
අනුව කටයුතු කරන්නය කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් පත් 
ෙවලා ඉන්න අය පළාත් සභාවල පළමුවැනි අවුරුදු ෙදෙක් 
තමන්ෙග් ජනතාව ආරක්ෂා කර ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමට පළාත් සභා මුදල්  
සියයට හතළිහක්වත් වියදම් කළ යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙමොනවාටද පළාත් සභාවක් තිෙබන්ෙන්? පාරක් හදන්න 
විතරක් ෙනොෙවයි; විදුලිය  ෙදන්න විතරක් ෙනොෙවයි. පළාත් සභා 
ඇති ෙකරුෙව් ඒ පළාෙත් ආර්ථික, සාමාජික මහා සංවර්ධනයක් 
ඇති කරන්නයි.  ඒ සඳහා කටයුතු කරන හැටි ඕනෑ නම් මා 
උගන්වන්නම්.  මම එෙහම කටයුතු කරපු ෙකනකු විධියටයි ෙම් 
කථා කරන්ෙන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ගෙම් ෙකනකු විධියට ඔබතුමා අහලා 
තිෙබනවා ෙන්ද, ඉඟිනි ඇට ගැන. ෙමොනවාටද ඉඟිනි ඇට 
ගන්ෙන්?  ඉඟිනි ඇට තමයි ගෙම් මිනිස්සු ළිංවල වතුර පිරිසිදු 
කරන්න දමන්ෙන්. අෙප් ගම්වල කවුරුත් දන්නා ෙදයක් තමයි මම 
ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් ඉඟිනි ඇට ෙපොට්ටනියක් හදලා ළි ඳට දැම්මා 
නම් එහි වතුර පිරිසිදු ෙවනවා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
ඇමතිතුමනි, දැන් ඉඟිනි ඇට තියා ඉඟිනි ගහක්වත් නැහැ. ඒවා 
ඔක්ෙකෝම ඉවර ෙව් ෙගන යනවා. ෙම් ස්වභාව ධර්මය අපට දුන්නු 
ෙද්වල්. අපි ස්වභාව ධර්මයට  විරුද්ධව ගිහිල්ලා ඒවා විනාශ 
කරන නිසා ස්වභාව ධර්මය අද අපට දඬුවම් කරනවා. සුනාමිය 
නිකම් එනවා ෙනොෙවයි. මහා සුළි සුළං එන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි. 
ෙම් විපත් ඔක්ෙකෝම එන්ෙන් අෙප් ජනතාව පරිසරයට කරන 
හානිය නිසායි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලය අවසන් නිසා මම ඉක්මනට මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. අෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඉල්ලන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් 
එක එක පත්තරවල ෙයෝජනාවන් තිෙබනවා. යුද්ධය ඉවර ෙවලා 
අවුරුදු පහක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. දකුණු අපිකාෙව් සිදු වුණු 
ෙද්වල් ෙසොයන්න සත  ගෙව්ෂණ ෙකොමිසමක් පත් කරලා 
තිබුණා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා දකුණු අපිකාවට ගියා. ෙලෝක පූජිත 
ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා මැතිතුමා මහත්මා ගාන්ධි වාෙග්, ඒබහම් 
ලින්කන් වාෙග්, මාටින් ලූතර් කිං වාෙග් ෙකෙනක්. තමන්ෙග් ඇස් 
ෙදකත් අන්ධ ෙවන්න වාෙග් ඇවිල්ලා අර කළුවර කාමරයක 
අවුරුදු 27ක් ඉඳලා නිදහස ලබලා ඡන්දෙයන් ජයගහණය කරලා 
සුදු ජාතික අගමැතිවරයා නිෙයෝජ  ජනාධිපති කරලා කිව්වා, අපි 
ඔක්ෙකෝම අපිකානු ෙවෝ කළු, සුදු කියලා ෙවනසක් නැහැ කියලා. 
අපටත් එෙහම පුළුවන් නම් ෙකොපමණ ෙහොඳද? ෙලෝක පූජිත 
නායකයාට රටවල් 91ක නායකයන් ඇවිල්ලා ෙගෞරව දැක්වූවා. 
එතුමා කරපු ෙද් කරන්න අපි තවම පරක්කු නැහැ. එෙහම 
ෙනොකෙළොත් වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අෙප් රෙට් තස්තවාදය 
නැවත ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් නැවත තස්තවාදය 
ඇතිවීමට ඉඩ තියන්න එපා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරපු 
1971 කැරැල්ල, 1988-89 භීෂණ කාලය, අවුරුදු 30ක යුද්ධය 
වාෙග් ෙනොෙවයි, නැවත යුද්ධයක් ඇති වුෙණොත් ඒක ඊට වඩා 
භයංකාර ෙවනවා. අපි ෙකොයි ෙවෙල් ඉවර ෙවයි ද දන්ෙන් නැහැ. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා අවංකව ෙම් පශ්නය විසඳන ෙලස ඉල්ලමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා  
(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ )  
(The Hon. M.T. Hasen Ali) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் றஹீம். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2014ஆம் ஆண் க்கான 
வர  ெசல த் திட்டம் பற்றிய ேயாசைனகள் இந்தச் சைபயில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், கடந்த ன்  வார காலமாக 
இந்தச் சைபயி ம் ெவளியி ம் ஊடகங்களி ம் அதற்குச் 
சாதகமாக ம் பாதகமாக ம் பலவிதமான விமர்சனங்கள் 
எ ந்தவண்ண ள்ளன. ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
நம்பிக்ைக ஏற்ப த்தக்கூ ய பல வாக்கு திகைள 
வழங்கியி க்கின்றார். எவ்வள தான் வாக்கு திகைள அள்ளி 
வழங்கினா ம் அந்த வாக்கு திகைளச் சாியான ைறயில் 
ெசயற்ப த்தக்கூ ய ஒ  ெபாறி ைறையக் ைகயாண் , 
ெநறிப்ப த்த யா ேபானால் ெகா க்கப்பட் ம் 
ெசயற்ப த்தப்படாத வாக்கு திகள் மக்கள் மத்தியில் 
எதிர்மைறயான விைள கைள ஏற்ப த்திவி ம்.  

த்தம் ந்த பின்னரான கடந்த நாலைர வ ட 
காலங்களில் எம  அம்பாைற மாவட்டத்தில் காணிப் 
பிரச்சிைனக க்கான தீர் கள் ெதாடர்பாக அைமச்சர்களால் 
வழங்கப்பட்ட பல வாக்கு திகள் அதிகாாிகள் மட்டத்தில் 

றக்கணிக்கப்பட்ேட வந் ள்ளன. இனிேம ம் அவ்வாறான 
தவ கள் இடம்ெப வைதத் தவிர்ப்பதற்கான ஓர் அ த்தமான 
ெபாறி ைறைய அந்தப் பிரேதசத்திற்கான மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின் பங்களிப் டன் நைட ைறப்ப த்த அரசு 

ைனயேவண் ம் என ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். காணி 
அைமச்சர் மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னக்ேகான் 
அவர்கள் கடந்த இரண்  வ டங்க க்கு ன்னர் ெபாத் வில் 
பிரேதசத் க்கு வ ைகதந்  காணிப் 
பிரச்சிைனக க்குள்ளாகியி ந்த விவசாயிக க்கு ஆ தல் 
கூறிச்ெசன்றார். அைமச்சர் ஜனக பண்டார ெதன்னேகான் 

அவர்கள் எம  மாவட்ட விவசாயிகள் மத்தியில் நல்ல 
ெசல்வாக்ைகக் ெகாண்டவர்; அவர்களின் 
நம்பிக்ைகக்குாியவர்; சி பான்ைமச் ச கத்தினர் மத்தியில் 
மிக ம் மதிக்கப்ப பவர். அவ க்கு எல்லாம் வல்ல இைறவன் 
நீண்ட ஆ ைள வழங்கேவண் ெமனப் பிரார்த்திக்கின்ேறன். 
இம் ைற சகல தைடகைள ம் தாண் , அவர் தமக்கு உதவ 

ன்வரேவண் ம் என காணிகைள இழந்த விவசாயிகள் 
எதிர்பார்க்கின்றனர்.  

எம  மாவட்டத்தில் தற்ேபா ள்ள காணிப் 
பிரச்சிைனக க்கு க்கிய காரணிகளாகப் பின்வ ம் 
விடயங்கள் எம்மால் அைடயாளம் காணப்பட் ள்ளன. வன 
சீவராசிகள் பா காப்  இலாகா, வன பாிபாலன இலாகா, 
ெதால்ெபா ள் ஆராய்ச்சி இலாகா மற் ம் திய பைட 

காம்கள் அைமக்கும் திட்டங்கைள அ ல்ப த் பவர்கள் 
1986ஆம் ஆண்  திய பிரேதச சைபக க்கான 
எல்ைலகைளத் தீர்மானித்தேபா , இனவாதப்ேபாக்குள்ள 
அதிகாாிகள் மக்கள் ஆேலாசைனகைளப் றக்கணித்  
ஒ தைலப்பட்சமாகச் ெசயற்பட்டனர். ஹிங்குராைன சீனித் 
ெதாழிற்சாைல, ஓட் த் ெதாழிற்சாைல என்பவற் க்கு வளம் 
ேசர்க்கத் ேதைவயான காணிகள் நான்கு தசாப்தங்க க்கு 

ன்னர் தனியாாிடமி ந்  ெபறப்பட்டேபா  அவர்கள் 
ைறயான நைட ைறகைளப் பின்பற்றவில்ைல. த்த 

காலத்தில் விவசாயிகளின் பிரச்சிைனகைள ம் 
பிணக்குகைள ம் தீர்த் த்தர உத கின்ற ேபார்ைவயில், 
அப்பாவி விவசாயிகள் வசமி ந்த காணிகள் சம்பந்தமான 
ஆவணங்கைளக் ைகப்பற்றி நிர் லமாக்கிய வி தைலப் 

க ம் ேவ  ஆ தக் கு வின ம் காணிச் 
ெசாந்தக்காரர்கைள ெந க்குதல்க க்குள்ளாக்கி அவர்கள  
காணிகைளத் ப்பாக்கி ைனயில் அடாத்தான விைலகளில் 
தம  அ வ க க்குப் பலாத்காரமாக விற்பைன ெசய்ய 
ைவத்தனர். பிரேதச மக்க க்கும் பிரேதச ெசயலாளர்க க்கும் 
ெதாியாமல் தன்னிச்ைசயாகப் பிரகடனப்ப த்திய வர்த்தமானி 
அறிவித்தல்கைள 2010ஆம் ஆண்  ெவளியி வதற்குப் 
பக்கச்சார்பான அதிகாாிகள் பமிட்டனர். அதன்ப  த்தம் 

ந்த ைகேயா  அவசர அவசரமாக 125,000 ஏக்கர் 
காணிகைள வன இலாகாவினர் தமக்குச் ெசாந்தமானைவ என 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் ெவளிப்ப த்தினர்.  

1963ஆம் ஆண் க்கு ன்னர் மட்டக்களப்பில் கச்ேசாி 
இ ந்தேபா , ஸ் ம்க க்கு வழங்கப்பட்ட 'ெபர்மிட்' 
காணிக ம் த்த காரணங்க க்காக 30 வ டங்களாகச் 
ெசய்ைக பண்ணப்படா  கா  வளர்ந் கிடந்த ஸ் ம் 
விவசாயிகளின் காணிக ம் இந்த வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் லம் பறிக்கப்பட் ள்ளன. ெபாத் வில் கிராமம், 
அஷ்ரப் நகர் கிராமம் ேபான்ற பிரேதசங்களில் வசிக்கின்ற 

ஸ் ம்களின் நிலங்கள் தற்ேபா  சி கச்சி கப் பறிேபாய்க் 
ெகாண் ப்பதாக அந்தப் பிரேதசத்தில் வா ம் மக்கள் 
அங்கலாய்த் க்ெகாள்கின்றனர். ெசன்ற மாதம் ெபாத் வி ல் 
நைடெபற்ற கூட்டத்தில் பாரா மன்ற, மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள் மற் ம் அரசாங்க அதிகாாிகள் ன்னிைலயில் 
இ  ெதாடர்பில் ஒ   எ க்கப்பட்ட . அதாவ , காணி 
உாிைமப் பத்திரங்களின் உண்ைமத் தன்ைம பற்றிய 
விடயங்கைளத் தீர்மானிக்கும்வைர வழக்கம்ேபால விவசாயம் 
ெசய்வதற்கு உாித்தான விவசாயிக க்கு அ மதி 
வழங்குவதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்ட . ஆனால் நடந்த  
என்ன? விவசாயிகள் தங்கள  வயற்காணிக க்குள் ெசல்ல 
சகல ஆயத்தங்கைள ம் ெசய் ெகாண் ந்தேபா , 19 
ேகள்விகள் அடங்கிய ஆவணம் ஒன்  அவர்களிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் , அதைன நிரப்பிக் ெகா த்  அ மதி 
ெபறேவண் ம் எனக் கட்டைளயிடப்பட் ந்த . 

2341 2342 
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ெபாத் விைல வதிவிடமாகக் ெகாண்ட விவசாயிகளிடம் 
லகுகைல பிரேதசத்தில் வசிப்பதற்கான ஆதாரங்கைள 
உ திப்ப த் மா  ேகட்கப்பட் ந்ததாக அவர்கள் 
எம்மிடத்தில் ைறப்பா  ெசய் ள்ளனர். தற்ேபாைதய 
ேபாகத் க்கான விவசாயச் ெசய்ைகயின் கால எல்ைலையக் 
கடக்கைவக்கும் ஒ  தந்திேராபாயமாக ேவண் ெமன்ேற 
அதிகாாிகளால் இவ்வா  ெசய்யப்ப வதாக அவர்கள் 
சந்ேதகிக்கின்றனர்.  

சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்காக ைரச்ேசாைல 
என்ற கிராமத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 500 கள் 
பயனாளிக க்கு வழங்கப்ப ெமன்  அ க்க  
உ தியளிக்கப்ப வ ம் நாள் குறிப்பிடப்ப வ ம் பின்னர் 
அைலக்கழிக்கப்ப வ மான நிைலைம எவ்வா  ெதாடராக 
உள்ளேதா, அேதகதிதான் எம  மாவட்டத்தில் காணிகைளப் 
பறிெகா த் ள்ள விவசாயிக க்கும் ஏற்பட் ள்ள . 
அக்கைரப்பற்ைறச் ேசாந்்த, இரண்  கண்களி ம் பார்ைவைய 
இழந்த கலந்தர்ெலவ்ைவ என்ற ஒ  ெபாியவர் சீனிக் 
கூட் த்தாபனத்தால் ைகப்பற்றப்பட்ட தன  காணிக்கு நீதி 
ேத ப் பல ைற அம்பாைற கச்ேசாிப் ப கைள மிதித் ள்ளார். 
மனிதாபிமானமாக அவாின் பிரச்சிைனகள் 
ேநாக்கப்ப வதில்ைல. சீனிக் கூட் த்தாபனத்தால் 
ைகப்பற்றப்பட்ட ஸ் ம்களின் காணிகள், கூட் த்தாபனம் 
நட்டமைடந்  அ  டப்பட்டதனால், அங்கு கடைமயாற்றிய 
ஊழியர்க க்கான நஷ்டஈடாக விவசாயம் ெசய்வதற்ெகனத் 
தற்ேபா  பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள . கடந்த 30 வ டங்களாக 
ஏமாற்றப்பட் வ ம் ஸ் ம் ச கத்ைதச் ேசர்ந்த காணிச் 
ெசாந்தக்காரர்கள் சார்பில் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக எத்தைனேயா 
தரம் உாிய அதிகாாிகளிடம் இவ்விடயம் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்  
வந் ள்ளேபாதி ம் ஏேதா ஒ  மைற கமான காரணத் க்காக 
அதிகாாிகள் மட்டத்தில் தீர் கள் றந்தள்ளப்பட்  
வ கின்றன.  

ஸ் ம்களின் இப்பிரச்சிைன, 2010ஆம் ஆண் ல் 
அன்றி ந்த காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சின் 
ஆேலாசைனச் சைபக் கூட்டத்தில் ஆராயப்பட் , நிவாரணம் 
வழங்குவ  பற்றி ஆேலாசிப்பதற்கான ஒ  கு ைவ 
அைமப்பதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்ட . பின்  2011ஆம் ஆண்  

ன் மாதம் 8 ஆம் திகதி நைடெபற்ற அைமச்சின் 
ஆேலாசைனச் சைபக் கூட்டத்தில் இவ்விடயத்ைத நான் 
பிரஸ்தாபித்தேபா  உடன யாகக் குறிப்பிட்ட கு விைன 
அைமக்குமா  உத்தர  பிறப்பிக்கப்பட்ட . அதற்கைமய 
அைமச்சின் ெசயலாளர், காணி அைமச்சின் ஆைணயாளர் 
நாயகத் க்குப் பணிப் ைர வழங்கினார். அதன் பின்னர் நீதி 
அைமச்சர் ர ப் ஹக்கீம் அவர்க டன் நா ம் விவசாயப் 
பிரதிநிதிக ம் ெசன்ற 11.04.2012 இல் திய அரச அதிபைரச் 
சந்தித்  அைமச்சின் ஆேலாசைனச் சைபயின் பணிப் ைரைய 
உடன யாக நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன் ம் ேமற்ப  
குறித்த கு விைன மீண் ம் கூட்ட ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாண்ேடாம். ஒ வார காலத்தில் அக்கு விைனக் 
கூட் வதாக அப்ேபா  உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட் ம் 
இ வைரயில் எவ்வித பல ம் கிைடக்கவில்ைல. கடந்த 
இரண்  மாதங்க க்கு ன்னர் இவ்விடயத்ைத அரச 
அதிபாிடம் நான் பிரஸ்தாபித்தேபா , க ம் க் காணிகள் 
பற்றிய ேகாைவகள் எம  பிரேதசத்தி ள்ள பிரேதச 
ெசயலாளர்களிடம் அறிக்ைககள் சமர்ப்பிக்கப்ப வதற்காக 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளெதனக் கூறப்பட்ட . இன் வைர 
அ பற்றிய எவ்வித ன்ேனற்ற ம் இல்ைல.   

அஷ்ரஃப் நகர், விளாங்கா , திைரய வட்ைட, 
பள்ளக்கா , சின்னப்பள்ளக்கா , காட் வட்ைட, 

ஆ டகா , ஆ ம்ேசைன ேபான்ற கிராமங்களில் உள்ள 
காணிகளின் பிரச்சிைனகள் பற்றிப் பல கூட்டங்கள் 
நடத்தப்பட் த் தீர்மானங்க ம் நிைறேவற்றப்பட்டன. 69 
விவசாயக் கு ம்பங்கள் நிம்மதியாகத் தங்கள  
வாழ்வாதாரங்க டன் அங்கு கு யி ந்தேவைள, திடீெரனப் 
பா காப் ப் பைடயினரா ம் வன இலாகாவினரா ம் 
பலவந்தமாக அவர்கள் இடம்ெபயர ைவக்கப்பட் ள்ளனர். 
நீதிமன்றங்கைள நா ப் ெபற் க்ெகாண்ட சாதகமான 
தீர்ப் க்கைளக்கூட அ ல்ப த் வதற்கான எந்தவிதமான 
நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப வதில்ைலெயன 
இவர்கள் அங்கலாய்க்கி்ன்றனர். நீதிமன்றத் தீர்ப்  
இவர்க க்குச் சாதகமாக அைமந்த பின்னேர 
ஆ தப்பைடயினர் இவர்களின் நிலங்கைள 
ஆக்கிரமித் ள்ளதாக அவர்கள் கூ கின்றனர். தற்ேபா  4 
கு ம்பங்கள் மாத்திரம் ணிந்  அஷ்ரஃப் நகாில் மிக ம் 
ஆபத்தான சூழ ல் சீவித் வ வதாக அறிய கின்ற . 
ெபாத் வி ல் ேவகாமம், கிரான்ேகாமாாி, 
ஆைமெவட் வான், குடாக்கள்ளி ேபான்ற பகுதிகளில் 

ஸ் ம்க க்குச் ெசாந்தமான சுமார் 5,200 ஏக்கர் காணிகள் 
பிரச்சிைனக்குட்பட் ள்ளன. வட்டம  க்கண்டத்தில் 185 
ஏக்கர் காணி ம் வட்டம  ெதன் கண்டத்தில் 250 ஏக்கர் 
காணி ம் தற்ேபா  இேதேபான்  பறிக்கப்பட் ள்ள . 
இங்குள்ள 250 ஏக்கர் ேமட்  நிலங்கள் கு யி ந்தவர்க க்கு 
ம க்கப்பட் ள்ளன. நீதிமன்றத் தீர்ப் க்கள் தமக்குச் 
சாதகமாகவி ந் ம் அவற்ைற அ ல்ப த்தி உத வதற்கு 
அரச நிர்வாகம் தயங்குகின்றதாக விவசாயிகள் எம்மிடம் 

ைறயி கின்றனர்.  

அண்ைமயில் ஒ வில் ைற க திறப் விழா 
ைவபவத்தின்ேபா  ைற க அதிகாரசைப அதிகாாிகளின் 
அசமந்தப் ேபாக்கால் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 
ெபய க்கும் நன்மதிப் க்கும் களங்கம் ஏற்ப த்தக்கூ ய ஒ  
சம்பவம் நடந்ேதறி ள்ள . சு காிக்கப்பட்ட காணிச் 
ெசாந்தக்காரர்க க்கு நஷ்டஈடாக, ைற கத் திறப் விழா 
ைவபவ ேமைடயில் ைவத்  ஜனாதிபதி அவர்களால் 
வழங்கப்பட்ட காேசாைலகள் வங்கியினால் 
தி ப்பப்பட் ள்ளன. காேசாைலகைளப் 
ெபற் க்ெகாண்டவர்கள் ெசய்வதறியா  இப்ேபா  த மாறித் 
திாிகின்றனர். ைற க அதிகாரசைப ம் காேசாைலைய 
வழங்கி ைவப்பதற்கு அந்த ஒ வில் திறப்  விழாைவப் 
பயன்ப த்தத் தீர்மானித்த அதிகாாிக ம் ஜனாதிபதி 
காாியாலயத்ைதப் பிைழயாக வழிநடத்தி ள்ளனர். இ  ஒ  
பார ரமான தவறாகும். ேமதகு ஜனாதிபதியவர்களின் ேநர  
ஆ ைமக்குட்பட்ட ைற க அதிகாரசைபயின் குறித்த 
அதிகாாிகள் உடன யாக விசாரைணக்குட்ப த்தப்பட்  
அந்தக் காணிச் ெசாந்தக்காரார்க க்குாிய நஷ்டஈ கைள 
எவ்வித தடங்க மின்றி வழங்கி ைவப்பதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, கடந்த 3 வ ட காலமாக 
ஒவ்ெவா  வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தின்ேபா ம் நான் 
ேமேல குறிப்பிட்ட விடயங்கைள மீண் ம் மீண் ம் 
பிரஸ்தாபித்  வ கின்ேறன். ஆனால், சாதகமான 
தீர் கள்தான் எமக்குக் கிைடப்பதில்ைல. இதனால், மக்கள் 
மத்தியில் எ ப்பப்ப ம் ேகள்விக க்கு எம்மால் எவ்விதமான 
பதில்கைள ம் ெசால்ல யாமல் இ க்கின்ற . எனேவ, 
நான்காவ  ைறயாக ம் இப்பிரச்சிைனகைள மீண் ம் 
பிரஸ்தாபிப்பதற்கு வழிவகுக்க ேவண்டாெமன 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் சம்பந்தப்பட்டவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ேமற்குறிப்பிட்ட சர்ச்ைசக்குாிய வர்த்தமானி 
அறிவித்தல்கள் இரத்தச் ெசய்யப்பட்  பாதிக்கப்பட்ட காணிச் 
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ெசாந்தக்காரர்க டன் ைறயான கலந் ைரயாடல்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். நீண்டகாலமாக 
உாிைமப்பத்திரம் ைவத்தி ப்பவர்க க்குச் சுவர்ண மி 
உ திகள் வழங்கப்பட ேவண் ம். உாிைமப்பத்திரங்கைள 
அசாதாரண சூழ னால் இழந்தவர்க க்கு ைறயான 
விசாரைணகள் நடத்தப்பட்  திய permit கள் வழங்க 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙහොඳයි, දැන් අවසන් කරන්න.  
 

ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා  
(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ )  
(The Hon. M.T. Hasen Ali) 
Sir, please give me one more minute.  

இந்த நாட் ல் கடந்த ன்றைர தசாப்தங்களாக 
இடம்ெபற்  வந்த அசம்பாவிதங்கள் அைனத்தி ம் ஏைனய 
ச கங்கைளப்ேபால் ன்பங்கைள அ பவித் வந்த ஒ  
ச கம்தான் எம  ஸ் ம் ச கம். வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களி ம் அவற் க்கு ெவளியி ம் பரவலாக ஏைனய 
ச கங்க டன் நாம் அந்நிேயான்னியமாக 
வாழ்ந் வந்தேபாதி ம் எம  உள்ளங்களில் நாம் ைதத்  
ைவத்தி க்கும் யரங்கள் ெசால் லடங்கா. எம்ைமப்ேபால் 
மற்றவர்க ம் இவ்வா  தம  உள்ளங்களில் பலவற்ைறப் 

ைதத்  ைவத் ள்ளனர். இவ்வாறான மைற கமான 
உணர் கள் பாிசீ க்கப்பட் ச் சாியான தீர் கள் எட்டப்பட 
ேவண் ம். உதட்டளவில் எட்டப்ப ம் எந்தத் தீர் க ம் பலன் 
தரமாட்டா. ச கங்க க்கிைடயில் நல் ணக்கங்கைளக் 
கட் ெய ப் ம் ேவைலத்திட்டங்கள் த்தம் நடந்த 
பிரேதசங்களில் இதய சுத்தி டன் எவ்வித பாகுபா க மின்றி, 
அரசியல் ேவ பா களின்றிச் ெசயல்ப த்தப்பட்டால் 
மட் ேம நம்மால் உாிய பலைன அைடந் ெகாள்ள ம். 
அந்த வைகயில் மனிதாபிமான ேநாக்ேகா  எம  காணிப் 
பிரச்சிைனக ம் அத டன் ெதாடர்பான வாழ்வாதாரப் 
பிரச்சிைனக ம் ேநாக்கப்பட ேவண் ம் என்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
[අ.භා. 4.34] 

 
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 සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාෙව් පජාතාන්තික සහ සහභාගීත්ව 

පාලන කමෙය් පධාන ආයතන වන පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 
ආයතන ෙවනුෙවන් රජෙය් වග කීම හා පහසුකම් සැලසීෙම් 
කර්තව  ඉටු කරන පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද කරන අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාව 
ඉදිරිෙය් අදහස් කීපයක් පකාශ කිරීමට ලැබීම මා භාග යක් ෙකොට 
සලකනවා.  

ෙමම වසර පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත ාංශය 
පමණක් ෙනොව, සියලුම පළාත් සහා හා පළාත් පාලන ආයතන ද 
සතුටට පත්වන අන්දෙම් ආකර්ෂණීය ජයගහණ සනිටුහන් කරවන 

වසරක් බව සඳහන් කරන්ෙන් ඉතාමත් සතුටින්. මහින්ද චින්තන 
ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති රාමුව තුළ සැලසුම් කර ඇති සංවර්ධන 
ආකෘතිවලට සමගාමීව 2014 වර්ෂය තුළ කියාත්මක කිරීමට 
පැව ෙරන වැදගත් කියාකාරකම් හා 2013 වර්ෂය තුළ ළඟා කර 
ගත් ජයගහණයන් පිළිබඳව පැහැදිලි චිතයක් ඇතුළත් සංවර්ධන 
වාර්තාවක් ෙමම ගරු සභාෙව් සියලුම ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලාට 
අප ලබා දී තිෙබනවා.  

සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය අතින් සියලුම පළාත් සහා 
හා පළාත් පාලන ආයතනවලට මඟ ෙපන්වීම සහ සහාය සැපයීම 
සඳහා වූ අමාත ාංශෙය් දැක්ම අනුව පරිපාලනය, 
කළමනාකරණය, සංවර්ධනය සහ පතිසංස්කරණ කටයුතු 
ඇතුළත්ව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් පුළුල් විෂය 
පථයක් 2013 වසර තුළ දී අප අමාත ාංශය මඟින් ආවරණය 
කළා. 2013 වසර තුළ දී ෙමම අමාත ාංශය මඟින් පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන ෙක්ෂේතෙය් සංවර්ධනය උෙදසා ෙලෝක බැංකුව, 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජපන් ජාත න්තර සහෙයෝගිතා 
ආයතනය වැනි ණය ආධාර සපයන ආයතන මඟින් සපයන ලද 
අඛණ්ඩ සහායන් මඟින් ලබා ෙදන සංවර්ධන ණය ආධාර පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන ආයතන ෙවත ලබා දී තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ක්ෙෂේතය 
පුළුල් විෂයයක්. ඉතිහාසෙය් ෙම් විෂයය අමතක කරලා වැඩ 
කටයුතු කරපු යුගයක් තිබුණා. නමුත් අෙප් අතිගරු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 දී ෙම් රෙට් බලයට ආවාට පසුව, 
පළාත් පාලන ක්ෙෂේතය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරලා කටයුතු කර තිෙබනවා.  පළාත් පාලන ආයතන ජනතාවට 
ෙසේවා සහ පහසුකම් සපයන සමීපතම ආයතන බවට පත් කිරීම 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය සහ 
ආශිර්වාදය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව එතුමා සෑම වසරකම 
අතිවිශාල මුදලක් පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත් සභා සඳහා 
නිදහස් කර තිෙබනවා. ඒ ඔස්ෙසේ ඒ පළාත් පාලන ආයතන 
ශක්තිමත් කරන්න අද කටයුතු කරෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මාතෘ සායන පැවැත්වීෙම් සිට ආදාහනාගාර 
දක්වා වූ ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් පහසුකම් අප අමාත ාංශය මඟින් 
ජනතාවට සලසනවා. ෙම් වන විට ෙම් සියලුම ක්ෙෂේතවල විශාල 
දියුණුවක් ඇති කරන්න අෙප් රජයට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. අද 
රට පුරාම මාතෘ සායන පවත්වනවා. මාතෘ සායන වැඩිදියුණු 
කරන්න ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයත් අපට විශාල 
දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබනවා. එම අමාත ාංශය ඒවා අලුතින් 
නිර්මාණය කරන්න අවශ  කරන සහෙයෝගය අප ෙවත ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද පළාත් සභා සමඟ එකතු ෙවලා ෙපර 
පාසල් පද්ධතිය දියුණු කරන්න අප කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ 
සඳහා අපට විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. පුස්තකාල 
පහසුකම් වැඩිදියුණු කරන්න අද අප කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් ජනතාවෙග් කියවීම වැඩිදියුණු කිරීෙම් අරමුණින් පුස්තකාල 
පහසුකම් වැඩි කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හා මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙමම අය වැෙයන් විශාල මුදලක් අපට 
ලබා දී තිෙබනවා.  

අද අප ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා  
රට පුරාම තිෙබන සති ෙපොළවල් දියුණු  කරන්න කටයුතු 
කරනවා.  අද ෙම් රෙට් විශාල ඉඩම් හිඟයක් නිර්මාණය ෙව්ෙගන 
එනවා. මිය යන ජනතාව භූමදානය කිරීම අද විශාල ගැටලුවක් 
ෙවලා තිෙබනවා. අද සෑම පළාත් පාලන ආයතන බල 
පෙද්ශයකම ආදාහනාගාර ඉදි කරලා ඒවා ඉතාම කමානුකූලව 
සකස් කර තිෙබනවා. අෙප් අමාත ාංශය පසුගාමී පළාත් පාලන 
ආයතන පිළිබඳව අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවූවාට පසුව පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනය 
මඟින් පසු ගාමී පළාත් පාලන ආයතන 101ක් සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1,700ක මුදලක් අප ෙවත නිදහස් කරලා 

2345 2346 

[ගරු එම්.ටී. හසන් අලි  මහතා] 
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තිෙබනවා. ඒ යටෙත් ආදායම රුපියල් මිලියන 10ට වඩා අඩු 
පළාත් පාලන ආයතනවලට ආදායම රුපියල් මිලියන 10 දක්වා 
වැඩි කර ගන්න අවශ  කරන පතිපාදන අය වැය තුළින් අප ෙවත 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්න ඒ ආයතනවලට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසුගාමී ආයතනවල ගාමීය ජනතාවෙග් 
දිළිඳුභාවය පිටු දැකීම සඳහා පළාත් පාලන අමාත ාංශයට පසු ගිය 
වසෙර් රුපියල් මිලියන 2,000ක මුදලක් ලබා දුන්නා. ඒ හරහා ඒ 
ගාමීය පෙද්ශවල දිළිඳුකම පිටු දැකීෙම් ෙනොෙයකුත් ව ාපෘති 
කියාත්මක කරන්න අෙප් අමාත ාංශයට හැකියාව ලැබිලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නගර සංවර්ධනය පිළිබඳව අපි විෙශේෂ 
අවධානෙයන් කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන් පුර නැඟුම 
ව ාපෘතිය හරහා නගර සංවර්ධන ව ාපෘති කියාත්මක කරනවා. 
අපි නගර 108ක් ෙතෝරාෙගන රුපියල් මිලියන 8,490ක 
ව ාපෘතියක් ෙම් වන ෙකොට ආරම්භ කරලා පළාත් පාලන ආයතන 
ෙබොෙහොමයක ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන යමින් පවතිනවා. ඒ 
යටෙත් සති ෙපොළ ඉදි කිරීම, ෙවළඳ සංකීර්ණ ඉදි කිරීම, 
පුස්තකාල ඉදි කිරීම, රථ ගාල් ඉදි කිරීම, පාෙද්ශීය සභා 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම ආදි වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 2015 ජුනි මාසය අවසන් වන විට පුර 
නැඟුම ව ාපෘතිෙය් වැඩ ඉතාම සාර්ථකව නිම කරන්න. අපි ඒ 
සඳහා ෙම් වන විට සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් සමඟ එක්ව ෙතෝරාගත් නගර 
ගණනාවක් සංවර්ධනය කරනවා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පූර්ණ අශීර්වාදයත් එක්ක අෙප් ර ට පුරාම නගර 
කමානුකූලව, විධිමත්ව සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ සටහනකුත් 
කියාත්මක කරන්න අෙප් අමාත ාංශය අද කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද අෙප් පළාත් පාලන ආයතනවලට 
පධාන ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් පළාත් මාර්ගයි. අද 
අෙප් රෙට් මහාමාර්ග ගත්තාම, "ඒ" සහ "බී" මාර්ග කිෙලෝමීටර් 
11,000ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාවට අයිති "සී" 
සහ "ඩී" කියන මාර්ග කිෙලෝමීටර් 13,000ක් විතර තිෙබනවා. 
වැඩිම පමාණයක් තිෙබන්ෙන් පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් 
"ඊ" ෙශේණිෙය් මාර්ගයි. ෙම්වා කිෙලෝමීටර් ලක්ෂයකට අධික 
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ මාර්ග වැඩිදියුණු කරන්න, 
සංවර්ධනය කරන්න විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව අපි ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙව්, ෙලෝක බැංකුෙව්, ජපානෙය් ආධාර යටෙත් පසු ගිය වසර 
තුළදී අෙප් ජාතික මාර්ග කිෙලෝමීටර් 200කුත්, පළාත් මාර්ග 
කිෙලෝමීටර් 2,000ක් පමණ සහ ගාමීය මාර්ග කිෙලෝමීටර් 1,000ක් 
පමණ පතිසංස්කරණය කරලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමීය මාර්ග වැඩිදියුණු කරගැනීම පිණිස 
සියලු පළාත් පාලන ආයතනවලට යන්ෙතෝපකරණ ඒකක පිහිටුවා 
ගැනීම සඳහා අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් 
රුපියල් මිලියන 12,000ක විතර මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඉදිරි 
කාලය තුළ ඒ යන්ෙතෝපකරණ ඒකක ඒ ඒ පළාත් පාලන 
ආයතනවලට ලබා දුන්නාට පසුව ඒ ආයතන ඒ ජනතාව සමඟ 
එකතු ෙවලා, ශම දායකත්වය ලබාෙගන විෙශේෂෙයන් ඒ ගාමීය 
මාර්ග ටික ඉතාම කමානුකූලව සංවර්ධනය කර ගනීවි කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා පළාත් පාලනය ආයතනය 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පළාත් පාලන ආයතනවල ඉන්න 
සභිකයන්, ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් නිලධාරින් පුහුණු කිරීෙම් වැඩ 
කටයුතු අඛණ්ඩව කරෙගන එනවා. ෙම් සඳහා අපට විශාල මුදලක් 
අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා පළාත් 

පාලන ආයතනයට නව ෙගොඩනැඟිල්ලක් සාදා ගැනීම සඳහා 
අවශ  කරන මුදල් පතිපාදන ෙම් අය වැෙයන් අපට ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලය තුළදී ඒ වැඩ පිළිෙවළ මීටත් වඩා 
ශක්තිමත්ව කරන්න අෙප් අමාත ාංශයට හැකියාව ලැෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපට ෙපෙනනවා ඝන අපදව  
කළමනාකරණය පිළිබඳව අද විශාල අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන් අෙප් අමාත ාංශය ඝන අපදව  
කළමනාකරණය විධිමත් කරන්න, කමවත් කරන්න නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සහෙයෝගයත් සමඟ ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. ඒ ආයතනවලට අවශ  කරන 
යන්ත සූත අෙප් අමාත ාංශය හරහා ලබා ෙදන්න අපි ෙම් වන 
ෙකොට කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පවතින මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්න 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත ාංශය හරහා අපි පසු ගිය 
කාලෙය් කටයුතු කරෙගන ආවා. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් 
මහ ජන නිෙයෝජිතෙයෝ ඒකමතිකව ඒ ෙකටුම්පත අනුමත කළා. 
ඒ ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීෙම් කටයුතු අවසන් කරන්න අපි ෙම් 
වන විට කටයුතු කරනවා. ඒ ජාතික කමිටුව පිහිටුවා, ඒ වාෙග්ම 
දිස්තික් කමිටුවට වැඩ කටයුතු භාර දීලා ඒ සියලු වැඩ කටයුතු 
අවසන් කරන්න ෙම් වන ෙකොට කටයුතු කරෙගන යනවා. 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා සඳහන් කළා, ෙම් වාර්තා ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් තිෙබනවා කියලා. නමුත් අපි ඉතාමත් 
පැහැදිලිව ෙම් කාරණය පකාශ කරනවා. ෙකොට්ඨාස නිර්ණය 
කිරීෙම් වැඩ කටයුතු තවම අවසන් ෙවලා නැහැ. ඒ සියලුම වාර්තා 
අෙප් ජාතික කමිටුවට සම්බන්ධ ඒ නිලධාරින් යටෙත් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඉදිරි කාලය තුළදී අපට හැකියාව ලැෙබනවා නව 
මැතිවරණ කමයක් යටෙත් මැතිවරණය පවත්වන්න. ඒ වාෙග්ම 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම- 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීෙම්දී 

පශ්න රාශියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
පශ්නය මතු කරලා ඒවා පසිද්ධ කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. ෙමොකද 
ඒ තුළින් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරන හැටි මහ ජනතාවට දැන 
ගැනීමට පුළුවන් නිසා. මම ෙයෝජනාවක් කළා. ඇමතිතුමා ඒකට 
එකඟ වුණා.  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීෙම් ජාතික 

කමිටුව පිහිටුවූවාට පස්ෙසේ පුවත් පත්වල දැන්වීම් දැම්මා, සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙකොට්ඨාස කැඩීම පිළිබඳ තමන්ෙග් අදහස් හා 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් 
කරපු ෙයෝජනාත් අපි සැලකිල්ලට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීම සඳහා ඒ සියලු 
ෙදනාෙග්ම ෙයෝජනා අරෙගන දිස්තික් ෙල්කම්තුමන්ලා හරහා, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා හරහා ඒවා පිළිෙයල කරලා අපි ෙම් 
ෙවන ෙකොට ජාතික කමිටුවට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
සියලුම ෙද්වල් ජාතික කමිටුෙව් තිෙබනවා. ඒ වැඩ කටයුත්ත 
අවසාන වුණාට පස්ෙසේ අපි ඒක පසිද්ධ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
අපි ඉල්ලා සිටිෙය් ඉස්ෙසල්ලා පසිද්ධ කරන්න කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් පළාත් පාලන 

ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩල හිඟයක් තිබුණා. ඒ හරහා පළාත් 
පාලන ආයතන ෙනොෙයකුත් දුෂ්කරතාවට පත් වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරලා කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ වාෙග්ම වැටුප් 
හා ෙසේවා සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාව සහ මුදල් ෙකොමිෂන් සභාව 
හරහා ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ බඳවා ගැනීම් සියල්ලක්ම අපි කරලා 
තිෙබනවා. ඒ හරහා ෙම් වන විට කාර්ය මණ්ඩල ගැටලුව 
නිරාකරණය ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතනවලට 
වාහන සැපයීම අපි අඛණ්ඩව කර ෙගන යනවා. පළාත් පාලන 
ආයතනවල  ෙගොඩනැඟිලිවලට අවශ  පතිපාදන ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒවා ජනතාවට  ආකර්ෂණීය, ජනතාවට 
ෙබොෙහොම සුව පහසු ආකාරයට ඒ ආයතනවලට ගිහිල්ලා වැඩ 
කටයුතු ටික කර ගන්න පුළුවන් විධියට ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරන්න 
අවශ  මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමා කථාව අවසන් කෙළොත් ෙහොඳයි. 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
තව ෙකොපමණ ෙවලාවක් තිෙබනවා ද? 
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දැන් කාලය හරි. 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා කියන්න කැමැතියි, 

අෙප් අමාත ාංශෙය් ඉතාමත් දියුණුම යුගය අද නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා කියා. ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු අමාත තුමා, 
අමාත ාංශෙය්  ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා, ව ාපෘති 
අධ ක්ෂතුමන්ලා විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්න ගන්නා 
උත්සාහය පිළිබඳව නිෙයෝජ  අමාත වරයා විධියට  ස්තුතිය 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මී ළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා.   
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  පළාත් පාලන 

ආයතන ගැන අෙප් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කථා කළා. මට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 10ක වෙග් කාලයක් නිසා ෙකටිෙයන් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරනවා. විනාඩි 10කුත් නැද්ද ගරු සභාපතිතුමනි? 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
නැහැ ෙන්. විනාඩි 9ක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 4.46] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් 

පාලන ආයතන දූෂිතයි කියන එක අපි අමුතුෙවන් කියන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඒ ගැන ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් අෙප් පක්ෂෙය් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි.  පළාත් පාලන ආයතන විශාල වශෙයන් දූෂිතයි. 
ෙකොන්තාත් පදනම මත සිදු කරන ෙද්වල් නිසා මුදල්වලින්  
සියයට 30ක්, සියයට 40ක් වාෙග් පමාණයක් ඒ කාර්යය සඳහා 
ෙයදෙවන්ෙන් නැහැ. පාරකට  රුපියල් ලක්ෂයක් ෙවන් කෙළොත් 
රුපියල් 50,000ක, 60,000ක වාෙග් මුදලකින් තමයි තාර 
දැෙමන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙයෝජනා කරනවා  
ඔබතුමන්ලා  ෙම් අය පත් ෙවනවාත්  එක්කම වත්කම් පකාශයක් 
ලබා ගන්න කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් නීත නුකූලව වත්කම්  
පකාශ ලබා ගන්නවා. හැබැයි, ඇමතිවරුන්ෙග් වත්කම් පකාශ 
ලබා ගත්තාට ඒවා ගණනය කිරීමක් වන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් 
කරන ෙයෝජනාව ඔක්ෙකොටම ෙහොඳයි. පාර්ලිෙම්න්තුවටත් 
ෙහොඳයි, පළාත් සභාවටත් ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන 
ආයතනවලට තරග කරන්න කලින් ඒ අයෙග් වත්කම් පකාශ ලබා 
ෙගන ඒ අයෙග් වත්කම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙසොයලා, ඒ තනතුරු 
අවසන් වන විට වත්කම් පමාණය අධික ෙලස ෙවනස්ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ෙවනත් රටවල -විෙශේෂෙයන්ම බටහිර රටවල- 
කරනවා වාෙග් නීත නුකූලව ෙසොයා බලා දඬුවම් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්.  ඔබතුමන්ලාට මම ඒ ෙයෝජනාව කරනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
We have that provision.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I know. But, the problem is that there has not been a 

single case filed in the Commission to Investigate 
Allegations of Corruption or Bribery.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
There was. One Wanigasekara - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I want to find that out. To my knowledge -  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමනි. මම හිතන විධියට ඒක 
කෙළොත් විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාට පළාත් පාලන  ආයතනවල 
මන්තීවරු සම්බන්ධෙයන්  නීත නුකූලව කියා කරන්න පුළුවන්. 
ඒ පළාත් පාලන ආයතනවල මන්තීවරුන්ෙග් -සභිකයන්ෙග්- 
අවුරුදු තුනකට හතරකට වරක් වත්කම් පකාශ පරීක්ෂා කර බලා 
නීතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම්, දූෂණ වංචා සිදු වී 
තිෙබනවා නම් ඒවා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් අපට යම්කිසි 
ආකාරයක සාධාරණයක් ඉටු කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න එක ෙහොඳයි. අෙප් විග්ෙන්ස්වරන් මහ 
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ඇමතිතුමා ගැන සඳහන් කරමින් ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා වැරදි පකාශයක් කළා. එතුමා  අෙප් ජාතික ෙකොඩිය 
උස්සන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැයි කියලා කිව්වා. ඒක අහෙගන ඉඳලා 
අෙප් සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙගන් මම ඒ ගැන පශ්න කළා. එතුමා 
කිව්වා එෙහම ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ, හැබැයි අෙප් ජාතික 
ෙකොඩිය එසවීෙම්දී  ෙවනත් ඇමති ෙකෙනක් බාධාවක් ඇති 
කළාය කියලා කිව්වා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එපා කිව්වා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 එපා කිව්වා. ඒ ගැන ඔබතුමන්ලා කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. 

රෙට් සියලු ෙදනාම ජාතික ෙකොඩියට ගරු කරන්න ඕනෑ. සිංහයා 
කියන්ෙන්වත්, සිංහ ෙකොඩිය කියන්ෙන්වත් සිංහල, ෙදමළ කියලා 
ෙවනම එකක් ෙනොෙවයි. සියලු ෙදනාම ජාතික ෙකොඩියට ගරු 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඉන්න නිසා තව එක කාරණයක් 
කියන්නම්. ෙම් මහ ඇමතිතුමා ඉන්න ෙකොට ෙම් පශන්ය විසඳා 
ගත්ෙත් නැත්නම් ඔබතුමන්ලාට ඊට පස්ෙසේ අවස්ථාවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳට ඉෙගන ගත්, ෙහොඳ ෙත්රුමක් තිෙබන, 
ෙහොඳ දැනීමක් තිෙබන, ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් සංෙව්දීව 
බලලා විසඳා ගන්න පුද්ගලෙයක් තමයි  මහ ඇමති විධියට පත් 
ෙවලා ඉන්ෙන්. අපි පළාත් සභා කමය ලබා දුන්නා. අපි ආණ්ඩුවට 
බල කරනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දික් කර කර 
ඉන්ෙන් නැතිව ෙම් අයට ඉඩම් බලතල ෙදනවා ද, ෙපොලිස් බලතල 
ෙදනවා ද කියන එකට ඔබතුමන්ලා උත්තරයක් ෙදන්න කියලා. 
ෙමතැන අෙප් ඉඩම් ඇමතිතුමා හිටියා. උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. 
ඉඩම් බලතල- 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
අෙන ෝන  විශ්වාසයක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ. එතෙකොට හරි.     
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අෙන ෝන  විශ්වාසයක් ඇති කර ගන්නවත් උත්සාහ 

කරන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. 

ෙමොකද, හැම ෙවලාෙව්ම ඡන්ද වාසිවලට තමයි ෙම් කාරණය 
ජනාධිපතිතුමාත්, ආණ්ඩුවත් පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ වුණාට විසඳුම 
ෙදන්න එනෙකොට ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක අන අනා ඉන්නවා. 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කරනවා කියනවා, හැබැයි 
විසඳුමක් ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් ගැන කථා කරද්දි 
විශාල දූෂණයක් සිදු වන බව කියන්න ඕනෑ. මම හිතන හැටියට 
පත්තර  තුනක එක්තරා රජෙය් ඉඩමක් සම්බන්ධෙයන් එකම 
දැන්වීම ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. "ලංකාදීප" පත්තරය ඉන් එකක්.  

"ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභා සභාපති අත් අඩංගුවට. ෙහොර 
ඔප්පුවකින් රජෙය් ඉඩමක් විකුණුවයි ෙචෝදනා. අක්කර 48ක්." 

"රිවිර" පත්තරෙය්ත් ඒ headline එකම තිෙබනවා. "ලක්බිම" 
පත්තරෙය්ත් ඒ headline එකමයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 

සිද්ධියට "තිස්ස" කියලා ජනාධිපති ආරක්ෂක ෙසේවෙය් 
පුද්ගලෙයකුත් සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්නවා. ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සභාපති කියන්ෙන්, පළාත් අමාත  සනත් නිශාන්ත 
මැතිතුමාෙග් සෙහෝදරෙයක්. අක්කර 48ක් ෙහොරට ලියලා 
සුද්ෙදකුට විකුණලා, ඒක අහු ෙවලා CID එෙකන් දැන් ෙම් 
පශ්නය යට ගහලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඒ පෙද්ශයටත් පශ්නයක්. 
ෙම් ඇමතිවරයා කප්පම් ගන්නවා කියලා කියනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙනකුත් නීති විෙරෝධී ෙද්වලටත් ෙමොහු සම්බන්ධ වනවා කියලා 
කියනවා. හැබැයි, නීතිය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ඇමතිවරයා පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් ඇමතිවරයාෙග් ෙගෝල 
බාලෙයෝ සියලු ෙදනාත් එකතු ෙවලායි ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, රජෙය් ඉඩම් අක්කර 48කට ෙහොර ඔප්පුවක් 
ලියලා අහු වුණා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පුද්ගලයාට විරුද්ධව 
නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ බව ඔබතුමාත් දන්නවා. දැන් ෙම් 
පශ්නය CID එෙක් තිෙබනවා, යට ගහලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පෙද්ශෙය් රජෙය් ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් 
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. රජෙය් ඉඩම් ෙමොනවාද, ඒ වාෙග්ම 
සංරක්ෂණය කරන ඉඩම් ෙමොනවාද කියන එක හඳුනා ගන්න 
බැහැ. ෙම් පෙද්ශෙය් ඉඩම් ඔප්පුවල පශ්න තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පුද්ගලෙයෝ ෙද්ශපාලන බලය 
පාවිච්චි කරලා නීති විෙරෝධී වැඩවල ෙයෙදනවා නම්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙම් සඳහා ෙයොමු කරන්න. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා සාධාරණයක් 
ඉටු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් පශ්නය 
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න. CID එෙකන් දැන් ෙම් 
පරීක්ෂණය ආරම්භ කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණය කර 
ෙගන යන අතර මඟදී ආපහු නැවතිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් සඳහා ෙයොමු කරනවා. 
ෙම් පශ්නය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ෙකොමසාරිස්තුමාට ඉදිරිපත් කරන්නත් බැහැ. දැන් 
එතැනත් පශ්න. ෙකොමසාරිස්තුමාටත් අල්ලස් සම්බන්ධෙයන් 
පශ්න තිෙබනවා. එතුමාටත් දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් හරියට 
උත්තර ෙදන්න විධියක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක නිසා දැන් 
ෙම් මුළු ක්ෂ්තයම කඩා වැෙටනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොමසාරිස්ටත් අල්ලස් 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා තිෙබනවා. එතුමා කියලා තිබුණා, එතුමා 
ඒ නඩුවට ඉඳ ගත්ෙත්ත් නැහැ කියලා. ඒ හා සම්බන්ධ ලිය 
කියවිලි මට ලැබී තිෙබනවා. වාහන 140ක් නිදහස් කරලා, ඒවා 
register කරන්න කියන තුන් ෙදනාෙග් විනිසුරු මණ්ඩලෙය් 
එතුමා ඉන්නවා. එතුමා කියනවා, නඩු තීන්දුව දුන්ෙන් එතුමා 
ෙනොෙවයි කියලා. හැබැයි එතුමා කියන්ෙන් නැහැ, නඩුව ඇහුවා 
කියලා. ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, ෙටොෙයෝටා වාහන තමයි ෙම් 
විධියට ෙගනැල්ලා කෑලි එකතු කරලා හදන්ෙන් කියලා. 
උසාවිෙයන් තීන්දුවක් දුන්නා, ෙම්ක "එම්පරර්" කියලා. 
ෙටොෙයෝටා කියලා ෙම් වාහන පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ෙමොකද, 
ෙටොෙයෝටා කියන ආයතනෙයන් ෙම්කට පශ්නයක් තිෙබනවා. 
"එම්පරර්" කියන නාමෙයන් ෙම් වාහන ලියා පදිංචි කරන්න 
පුළුවන් කියලා තමයි තීන්දුව දුන්ෙන්. ඒ වාහනය ෙමතුමා පාවිච්චි 
කරලා තිෙබනවා. නඩු තීන්දුවට පස්ෙසේ තමයි "එම්පරර්" 
වශෙයන් ලියා පදිංචි වුෙණ්. ඒ වාහනය ෙම් සභාපතිතුමාත් 
පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාට මා 
මීට වැඩිය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

අධිකරණ ක්ෙෂේතයත් ඒ වාෙග්ම අෙනක් සියලුම අංශත් 
ෙද්ශපාලනය නිසා දූෂණය වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
ෙම්කට තිතක් තැබුෙව් නැත්නම් අප සහ ඔබතුමන්ලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කවදාවත් ලංකාවට 
එන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ආසියාෙව් දූෂිතම රාජ  බවට පත් වන එක 
පමණයි වන්ෙන්. අෙප් ගරු කථානායකතුමාටත් ඉදිරිෙය්දී මීට 
වැඩිය ෙලොකු තනතුරක් ලැෙබනවාය කියලා අපට ආරංචියක් 
තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඊළඟ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා ෙම් කරපු කාර්ය භාරය එතැනට ගිහිල්ලා ඊටත් වඩා 

ෙහොඳට කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මීළගට, ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා. ඊට ෙපර ගරු 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.  
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා  මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 
[4.55 p.m.] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman, I am very happy that you 
have taken the Chair. Today, Sir, you have gone down in 
the history of this country for making a statement like 
speech. Your speech should be printed and sent to the 
diaspora and all the Western countries. You proved with 
statistics that the Northern Province or the Northern area 
is getting much more money and other facilities than any 
other province in this country. You were also very 
formidable in expressing your views about the National 
Flag. Sir, the National Flag has a very rich history. It is 
not based on one culture, it is based on all the cultures 
that represent Sri Lanka. Originally, the National Flag 
Committee consisted of the Hon. S.W.R.D. Bandaranaike, 
the Hon. J.R. Jayewardene, Sir G.G. Ponnambalam and 
Dr. T.B. Jayah. They were the people who designed the 
National Flag. So, it is the flag of the Sri Lankan nation. 
What happened to Mr. Varadharaja Perumal? The 
election was held democratically. He assumed the Chief 
Ministership of the North Eastern Province. Then, he 
went to Trincomalee and  unfurled the Tiger flag. What 
happened thereafter? The then President R. Premadasa 
had to dissolve the country and Varadharaja Perumal had 
to flee the country. That is the sour history that we have 
tasted. The Hon. Sampanthan and the Hon.  Sumanthiran 
wanted to recreate the history. No, we will not allow that.  
අෙප් අභිමානය, ලාංකීය සංෙක්තය තමයි, අෙප් ජාතික ෙකොඩිය. 
එතැනින් තමයි, සියලු ෙදයක්ම පටන් ගන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් 
බලන්න, පාකිස්තානෙය් බලන්න. ජාතික ෙකොඩිය  ඔසවන ෙකොට 

"සින්දාබාද්- සින්දාබාද්" කියනවා. ඉන්දියාෙව්  ෙකොඩිය උඩට 
යන ෙකොට "ෙජයි හින්ද් - ෙජයි හින්ද්" කියා ඔල්වරසන් ෙදනවා. 
බලන්න, ඊෙය් පාකිස්තානෙය්, සාජා කීඩාංගනෙය්දී ලංකාෙව් 
කිකට් කීඩකයන් ජයගහණය කළ අවස්ථාෙව්දී ලංකාෙව් ළමයින් 
ජාතික ෙකොඩිය ඔසවා ෙගන -පාකිස්තානය අන්ත පරාජයක් 
ලබන ෙකොට- අෙප් කීඩකයින් ෙවනුෙවන් "ජයෙව්වා! "ජයෙව්වා! 
කියමින් කරපු උද්ෙඝෝෂණය. 

Sir, I also want to make one reference. Yesterday, in 
this House, the Hon.  Sumanthiran, though he is a lawyer, 
very obtrusively and unashamedly exploited the 
opportunity afforded to him in this House to speak on the 
Committee Stage Discussion on the Ministry of  
Transport to castigate the Governor of the Northern 
Province. What did he say?  He said, “The Governor is a 
fool. He must be removed”. Then, whom shall we 
appoint? There is a Suppiah in the Suruttukadai in the 
Hospital Street in Fort. Shall we appoint him? Will they 
accept? Or shall we appoint you, Sir, the Hon. Murugesu 
Chandrakumar? Will they accept you? Shall we appoint 
Mr. V. Anandasangari who is a moderate Tamil whom 
your people have dumped him into a corner. He is also 
psychologically down.  

Sir, read this book, "Unedited Media reports - Media 
reports on the humanitarian mission to defeat terrorism in 
Sri Lanka” published by the Department of Government 
Information, ably edited by Prof. Ariyarathna Athugala, 
the Director-General of the Department of Government 
Information.  

Page 11 of the book states, I quote: 

“This book also provides a fitting answer to western media 
networks conspiring to hide the truth beyond this operation. All in 
all the humanitarian world community and Sri Lankan foreign 
forces posing challenges to Sri Lanka by making unfounded 
allegations and threat can elicit the truth by reading this book.”    

Hon. Sampanthan, read this book. You have not read 
this. This book has very well documented all the 
atrocities committed by the terrorists - the Tigers. This 
contains 1120 pages. I call this, "මාධ ෙය් මහ ෙපොත." It is 
very educative for everybody.   

What did the Hon. Sumanthiran do yesterday? He 
said, the Governor of the Northern Province must be 
removed. Then, who should be appointed? They will 
never be pleased the way that they are going. They want 
lands; they want the police; they want everything under 
the earth. They will never be satisfied even all those are 
given. They have to find a place in the moon. 
சந்திரனில்தான் அவர்க க்கு காணி - மி ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். அப்ெபா தாவ  அவர்கள் தி ப்தி வார்களா 
என்ப  எங்க க்குத் ெதாியா ! 

Sir, Article 154B. (2) under Chapter XVIIA of the 
Constitution, states, I quote: 

"The Governor shall be appointed by the President by warrant 
under his hand and shall hold office, in accordance with Article 4
(b) during the pleasure of the President." 
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Therefore, it is a Constitutional provision. Nobody can 
change it for the will or pleasure of the Hon. 
Sumanthiran, the Hon. Sampanthan, the diaspora or 
anybody. There are several Governors, the Hon. Alavi 
Moulana - the Governor for the Western Province, the 
Hon. W.J.M. Lokubandara - the Governor for the 
Sambaragamuwa Province and Mr. S.M. Ranjith - the 
Governor for the North Central Province. Like that, there 
are several Governors. They all have been appointed by 
the President. They make pronouncements; they address 
meetings.   

Further, Article 154B. (3) of the Constitution states, I 
quote: 

"Governor may, by writing addressed to the President, resign his 
office." 

That is, if he wants to.  That is a different matter.   

Then, again the Article 154B. (4) (a) states, I quote; 

"The Provincial council may, subject to sub-paragraph (b), present 
an address to the President advising the removal of the Governor on 
the ground that the Governor - 

(i) has intentionally violated the provisions of the Constitution;" 

But, in this case, the Governor, G.A. Chandrasiri has 
never violated Constitution. He is a straight man. He is a 
great gentleman. He has a great culture and history. He 
was in the army and saved the nation.  

Sir, I would like to quote again the Article 154B. (4) 
(a) (ii) of the Constitution.  It states, I quote:  

“is guilty of misconduct or corruption involving the abuse of the 
powers of his  office;” 

He has not abused the power of the office, I dare say 
in this House, Sir. 

Further, the Article 154B. (4) (a) (iii) states, I quote: 

“...is guilty of bribery or an offence involving moral turpitude,...” 

He has not committed all those. Now, why the Hon. 
Sumanthiran is worried about, is this. Sir, again I would 
like to quote the Article 154B.  (8)  (b) of the 
Constitution. It states, I quote:  

“The Governor may, from time to time, prorogue the Provincial 
Council.”  

විසුරුවා හරින්න පුළුවන්. ඒ බලය තිෙබනවා. 

Then, under  Article 154B. (8)  (c) it states: 

“The Governor may dissolve the Provincial Council.”  

He has the power. ෙම්කටයි ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම් කෑ 
ගහන්ෙන්. කාටද ෙම් ගහන්ෙන්? ඒ Governorට ෙනොෙවයි, ඒ 

ගහන්ෙන් චන්දසිරි මැතිතුමාට ෙනොෙවයි, ෙම් ගහන්ෙන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට. ජනාධිපතිතුමා තමයි appoint ෙකරුෙව්. අද 
සම්පන්දන් මන්තීතුමා කථා කෙළේ ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙනොෙවයි. එතුමා කථා කෙළේ ඩයස්ෙපෝරාවට, ෙනෝර්ෙව්වලට, 
ඇෙමරිකාවට, බිතාන යට. ඒ ෙගොල්ලන්ට සල්ලි ෙදන, මුදල් 
ෙදන, ගිනි ෙදන ෙහංචයියන්ට තමයි කථා කෙළේ. අපි ෙම් ගැන 
කනගාටු ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I hope you would give me two more minutes.    

Therefore, Sir, I express my regret. The Hon. 
Sumanthiran - it is not becoming for his status as a 
lawyer - should have not exploited the situation and 
attack the Governor. They wanted Major General 
Mahinda Hathurusinghe, Security Forces Commander of 
Jaffna out; they wanted everybody out. You correctly 
said that they were doing all these things in order to hide 
-அவர்க ைடய மானத்ைதக் காப்பாற்றிக்ெகாள்வதற்காக 
அவர்கள் என்ன promise கைள  மக்க க்கு ெகா த்தார்கள்? 
அவர்க ைடய ைகயாலாகாத்தனத்தின்  காரணமாக வட மாகாண 
சைப லமாக  அதைனச் ெசய் ெகாள்ள யா . அதைன 

மைறப்பதற்குத்தான் இங்ேக வந்  அவர்கள் ேபசுகின்றார்கள்.  

எங்க ைடய அைமச்சர் ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா 
அவர்கைளப் பற்றி ம் ஒ  வார்த்ைத ெசால்ல ேவண் ம். மிக 
அற் தமான ஒ  மனிதர்! அேதேபான் தான் எங்க ைடய 
அைமச்சர் ஜனக பண்டார ெதன்னேகான் அவர்க ம் பிரதி 
அைமச்சர் சிறிபால கமலத் அவர்க ம்!   

අන්න අෙප් වතුර ෙදන ඇමතිතුමා; දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා එනවා. එදා වියලුෙව්දී එතුමායි, මමයි තමයි ගලඋඩ 
ගිෙය්. දැනට අවුරුදු තුනක් ෙවනවා. ෙනෝම්බි තුනක් ගියා. 
"ගලඋඩ බට්ටා" කියා කවුෙදෝ Deputy Chairman ෙකෙනක්  
ඉන්නවා. ඇමතිතුමා කිව්වත් එයා තාම ඒ කාර්යය කරලා  දුන්ෙන් 
නැහැ. මම හිතන හැටියට ඇමතිවරු ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා ඒක  
කරලා ෙදන්න ඕනෑ. ගලඋඩ ජල ෙයෝජනා කමය -  ගලඋඩ 
scheme එක -  ඔබතුමන්ලා ෙහොඳාකාරවම දන්නවා.   

තමුන්නාන්ෙසේ අක්කෙරයිපත්තුෙව් අලුත් නගරයක් හදා 
තිෙබනවා. දැන් අක්කෙරයිපත්තුවට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
இந்தச் சைபயிேல அக்கைரப்பற்ைறப் பற்றி நான் 
கூ ேவன், அ  ஒ  ெபான்பற் ! நீங்கள் அந்த நகைரப் 
ெபான்பற்றாக மாற்றியி க்கின்றீர்கள்! அேதேபான்  
ஏைனய நகரங்கைள ம் மாற்றியைமப்பதற்கு நீங்கள் 

ன்வரேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
குறிப்பாக ஏறா ர் நகர சைப, த்தளம் நகர சைப ேபான்ற 
நகர சைபகைள ம் மாநகர சைபகளாக மாற் வதற்கு 
நீங்கள் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , 
உங்க க்கு என் ைடய ஸலாத்ைத ம் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இந்த வ டத்தில் இ தியாகப் 
ேபசக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பமாக இ  அைமயலாெமன்  
நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, அைனவ க்கும் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

குறிப்பாக, எங்க ைடய ஊடக සෙහෝදරවරුන්ට අෙප් 
සුභාශිංසන පිරිනමනවා. අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුම් පුද කරලා සමු 
ගන්නවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.05] 
 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம - இைளஞர் அ வல்கள், 
திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 
and Skills Development) 
ගරු  නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  අද  ඉතා වැදගත් වූ, ජාතික 

මට්ටෙමන්ම වැදගත් වූ අමාත ාංශ   ෙදකක් පිළිබඳව  සාකච්ඡා 
කරන  ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතා ෙකටි ෙවලාවක් ෙහෝ   අප ෙවත ලබා 
දීමට ගනු ලැබූ තීරණය සම්බන්ධෙයන් මම  පළමුෙවන්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මෙග් හිත  මිත ගරු ජනක  බණ්ඩාර 
ෙතන්නෙකෝන් ඇමතිතුමාෙග් -අෙප් මල්ෙබරි සගයාෙග්-  
අමාත ාංශය වාෙග්ම ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා  ඇමතිතුමා 
නායකත්වය දරන පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත ාංශය 
පිළිබඳව ෙකෙරන ෙමම සාකච්ඡාෙව්දී මා පළමුෙවන්ම  ඒ 
ෙදපළටත්, සෙහෝදර නිෙයෝජ  ඇමති ෙදපළටත් අෙප් ෙගෞරවය 
පකාශ  කරන්න කැමැතියි. ඉතාම ආචාරශීලී අමාත ාංශ ෙදකක් 
ෙලස ඒ අමාත ාංශ ෙදක පවත්වාෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් අදාළ 
ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත් ඒ ෙගෞරවය හිමි 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ මම ඉතා ෙකටි 
ෙව්ලාවක් ෙහෝ ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිෙය්  ෙම් ෙමොෙහොත 
ෙවනෙකොට පළාත් පාලන  විෂයයට සම්බන්ධව සමාජගත  ෙවලා 
තිෙබන, පළාත් පාලන ආයතනවල අය  වැය  පිළිබඳව  සාකච්ඡා 
වන ෙවලාෙව්දී  ඒ හරහා මතු වී සමාජගත ෙවලා තිෙබන, පළාත් 
පාලන ආයතන කිහිපයක අය වැය  ෙයෝජනා පරාජයට පත් වීම 
පිළිබඳව ෙගොඩ නැගුණු සංවාදයට එකතු වීමටයි. ඒ සංවාදයට 
එකතු ෙවන්න ෙපර මම කැමැතියි ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
ෙම්  සංවාදෙය්දී මතු වුණු කාරණා ෙදකක් නිවැරදි කරන්න.     

පළමුවැනි කාරණාව ෙම්කයි. අෙප් හිත මිත විපක්ෂෙය් පධාන  
සංවිධායක ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා  පුවත් පත් වාර්තාවක් 
උපුටා දක්වමින් කිව්වා, අය  වැය පරාජයට පත් වුණු  පළාත් 
පාලන ආයතනවල මන්තීවරුන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවා අය 
වැයට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරපු අයට සන්ධානෙය් 
ෙල්කම්තුමා  තර්ජනයක් කර තිෙබනවාය කියා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මමත් එතුමාත් එක්ක පළාත් 
පාලන ආයතන 12ක සාමාජිකයන්ට ඇහුම් කන් දීම සඳහා ඒ 
කාමර අංක 4 ශාලාෙව් මුළු දවසම -වරු ෙදකක්-  ගත කළා. ඒ 
නිසා මම එම පකාශය පතික්ෙෂේප කරනවා. නමුත් ෙජෝන් 
අමරතුංග හිටපු අමාත තුමා සත  විකෘති කළායි කියලා මම 
කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා පුවත් පත් වාර්තාවක් උපුටා දැක්වීමකුයි 
කෙළේ. ඒ වාෙග්ම සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් කියා කලාපය පිළිබඳව අවුරුදු ෙදකකට 
කලින් මතු වුණ  කරුණු නැවත උපුටා දක්වමින්,  ෙම් පාෙද්ශීය 
සභා නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවන් ගන්න තීන්දුව ෙමොකක්ද කියලා 
ඇහුවා. මම හිතන හැටියට එක්ෙකෝ එතුමා දන්ෙන් නැහැ,  
නැත්නම් දැන ෙගන ඒක අමතක කළා ද කියලා මම දන්ෙනත් 
නැහැ . පක්ෂෙය් විනය යටෙත් කටයුතු කරලා අදාළ සභාපතිවරයා 
තනතුෙරනුත් ඉවත් කරලා තිෙබන බව සහ ෛනතික වශෙයන් 
අධිකරණ කියා මාර්ග ඔහුට එෙරහිව ගනිමින් තිෙබන බව එතුමා 
දන්ෙන් නැතිව ඇතියි කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් පළාත් පාලන 
ආයතන 335ක් අතරින් ආයතන 17ක අය වැය පරාජයට පත් 
වුණා. ෙදෙවනි වටෙය්  එයින් ආයතන අටක අය වැය ෙයෝජනා 
ඊෙය් වන ෙකොට පරාජයට පත් වුණා. ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
පරාජයට පත් වීම ඇතැමුන් අර්ථ දක්වන්න හැදුවා ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
පරාජයක් විධියට; අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පරාජයක් විධියට; 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පරාජයක් විධියට. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අයිතිය තිෙබනවා, කැමැති අර්ථ නිරූපණයක් 
කරන්න. නමුත් ඇත්තටම ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
ෙමොකක්ද ෙම් වුෙණ්? ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන්?  ඒ පශ්නයට 
උත්තර ෙසොයන්න කලින් මම කැමැතියි, ඔබට කියන්න පළාත් 
පාලන ආයතන 335 අතරින් ආයතන 17ක තමයි ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාව පරාජයට පත් වුෙණ් කියලා. ඒ ආයතන 17න් එකක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාලනය කරන සීතාවක පාෙද්ශීය සභාව. 
ෙදෙවනි වටෙය්දී ආයතන 8ක අය වැය ෙයෝජනා පරාජය ෙවලා 
තිෙබනවා. පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත් කීය ද ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි?  එය සියයට 3ක පමාණයක්. එක පැත්තකින් 
ෙම්ක සමස්තයට  ගළපන්න හදනවා.  

හැබැයි අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, කලින් පශ්නයට 
උත්තරය ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද ෙම් වුෙණ්? මම විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා අතාවුල්ලා ඇමතිතුමාට, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාත තුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අපි සියලුම පාර්ශ්ව එකතු ෙවලා වසර 
ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා, පළාත් පාලන ආයතන 
සම්බන්ධෙයන් පනතට ෙගනා සංෙශෝධන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත 
කරලා ඒක කියාත්මක කරන්නට ගනු ලැබූ තීන්දුව 
සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමාව ඉතිහාසයට එකතු වනවා, අතාවුල්ලා 
ඇමතිතුමනි. ෙම් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 
ෙජ ෂ්ඨ මන්තීතුමා දන්නවා, ෙම් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද 
විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත  මඟින් තමයි 1987 දී ෙම් රටට 
පාෙද්ශීය සභා හඳුන්වා දුන්ෙන් කියලා.  1988 සිට ඒක බලාත්මක 
වුණා. 1988 සිට ෙම් දක්වා ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? සභාපතිතුමා අය වැය ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා. පරාජයට පත් වුෙණොත් දින 14කට පස්ෙසේ නැවත 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ දින 14කට පස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරලාත් 
පරාජයට පත් වුෙණොත් සභාපතිවරයාට තිෙබනවා අභිමතයක්, එය 
සම්මත වූවා ෙසේ සලකා කියාත්මක කරන්න. එතෙකොට පාෙද්ශීය 
සභා මන්තීවරු, ජනතාව, පජාතන්තවාදය පිළිබඳව උනන්දුව 
දක්වන අය ඇහුවා,  ෙම්කද  පජාතන්තවාදය කියලා.  ෙම්ක 
පජාතන්තවාදයද කියලා ඇහුවා.  සභාවක යම්කිසි පනතක් 
පරාජයට පත් වුණාට පස්ෙසේ, ෙදෙවනි වතාවටත් පරාජයට පත් 
වුණාට පස්ෙසේ එය සම්මත වූවා ෙසේ සලකා කියාත්මක කරන්නට 
ඉඩ දීම පජාතන්තවාදයද කියන පශ්නය, තර්කය මතු ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඒ කියාත්මක 
වුණු පළාත් පාලන පනත අවුරුදු විසිපහකට පසුව තමයි ෙම් 
සංෙශෝධනය වන්ෙන්. මම ෙම් ගරු සභාෙව් සටහන් ෙවන්න 
කියන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙජෝශප් 
මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි,  පළාත් පාලන ආයතන ඇතුළට 
අවුරුදු විසිපහකට පස්ෙසේ ෙම් සංෙශෝධන හරහා  පජාතන්තවාදය 
එන්නත් වන බව.   

ඒ නිසා ෙම් ඇති ෙවන තත්ත්වයට කරුණාකර විකෘති අර්ථ 
නිරූපණ ෙදන්න එපා. පජාතන්තවාදය පිළිබඳ සංකල්පයක් 
විධියට  ෙම්ක හඳුනා ගන්න. ෙම් ආණ්ඩුව ඒකාධිපති ගමනක් 
යනවා, ෙම් ආණ්ඩුව පජාතන්තවාදය රුස්සන්ෙන් නැහැ, 
ඒකාධිපති ෙරජීමයක් කියා තමුන්නාන්ෙසේලා එක පැත්තකින් 
ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අවුරුදු 25ක් 
තිස්ෙසේ තිබුෙණ් නැති පජාතන්තවාදය පළාත් පාලන 
ආයතනවලට දුන්නාම ඒක ආණ්ඩුෙව් නාය යෑම කඩා වැටීම කියා 
කියනවා.   
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නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have only one more minute.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා අවසාන කරනවා. 

මා  මිතෙයක් විධියට ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ෙමතැන එක 
සභාවක අය වැය පරාජයට පත් ෙවලා, එක සභාවක බලය 
හුවමාරු ෙවලා තිෙබනවා ද කියා. අෙප් සෙහෝදර එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට එක සභාවකවත් බලය ගිහින් තිෙබනවා ද?  මන්තීවරු 
4471ක් ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතනවල මන්තීවරු හැටියට 
සිටිනවා. එයින් 2856ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
මන්තීවරු. එක්සත් ජාතික පක්ෂය  නිෙයෝජනය කරන 1160 
අතරින් ගරු සජිත් මන්තීතුමනි, 171 ෙදෙනක් ඒ අය වැයට පක්ෂව 
ඡන්දය පාවිච්චි කර තිෙබනවා. පතිශතය ෙදස බලන්න. අප කිව්වා 
ද ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නාය යෑමක් කියා. ඒ නිසා 
කරුණාකර, පජාතන්තවාදයට සාෙප්ක්ෂව ෙම් තර්කය ෙගොඩ 
නඟන්න. අප ෙපෙර්දා පළමුදා සභා 12කට 17කට ඇහුම්කන් 
දුන්නා. ඇතැම් තැන්වල ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පධාන 
කාරණා තුනක් තිෙබනවා. එක තැනක සභාපතිවරයා 
අත්තෙනෝමතිකව කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ එක ෙහේතුවක්. ඔහු 
උප සභාපතිවරයාෙග්, ඔහු මන්තීතුමන්ලාෙග් අදහස් මායිම් 
ෙනොෙකොට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ එක ෙහේතුවක්. සමහර 
තැන්වල උප සභාපතිතුමා හිතනවා, ෙම් හරහා සභාපති ධුරයට 
යන්න  අපට පාරක් කපා ගන්න පුළුවන් කියා. ඔහු 
මන්තීතුමන්ලාත් සමඟ එකතු ෙවලා ෙපොඩි කැරැල්ලක් හදලා 
තිෙබනවා. සමහර තැන්වල කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ, 
අෙප් ෙද්ශපාලන සංවිධායකතුමාත් ෙම්ෙක් පාර්ශ්වකරුෙවක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතු තුන හැෙරන්න ෙවන ෙහේතුවක් නැහැ.  
අෙප් සන්ධානෙය් ෙද්ශපාලන දිග පළල මණින අනාගතය මණින 
මිම්මක් ෙකෝදුවක් විධියට ෙමය පාවිච්චි කරන්න එපා. එක 
සභාවකවත් බල තුලනය පිළිබඳ පශ්නයක් ෙම් හරහා ෙගොඩ 
නැඟිලා නැහැ.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Now, please wind up.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මට සමා ෙවලා එක විනාඩියක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ  

සභාපතිතුමනි.   

ෙමතැනදී අෙප් අතාවුල්ලා ඇමතිතුමා කිව්වා, අප ෙම් ගැන 
නැවත සාකච්ඡා කරමු කියා. මන්තීවරෙයක් විධියට, ජනතා 
නිෙයෝජිතෙයක් විධියට මට හිෙතනවා මැතිවරණ සංෙශෝධනයට 
පසු ෙම් අය වැය සම්බන්ධ ගැසට් නිෙව්දන නිකුත් ෙවන ෙකොට 
සමානුපාතික කමයක් යටෙත් ෙත්රී පත් වුණු ෙම් සභාවල 
මන්තීවරුන්ට අර ජනපිය මනාප ෙපොරෙය් ෙපොර බදලා ඒ 
ෙව්දනාවන් සහිතව ආ ඒ සභාවලට ෙම් නව කමෙව්දය ගැලප්පීම 
හරහා විකෘතියක් ඇති ෙවනවාද කියා. අප ඒක සාකච්ජා කරමු. 
ෙම්ක ධනාත්මකව අරෙගන සාකච්ඡා කරමු. ෙම්ක 
පජාතන්තවාදෙය් නාමෙයන් අරෙගන සාකච්ඡා කරමු. අන්න ඒ 
සාකච්ඡාවට ෙම් සභාව ෙයොමු විය යුතුයි කියා ෙයෝජනා කරමින් 
මැදින් ෙහෝ ෙකටි ෙවලාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තූතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

[5.17 p.m.] 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman, for giving me this 

opportunity to speak on the Votes of the Ministry of 
Local Government and Provincial Councils.  

The Hon. Vasudeva Nanayakkara spoke today about 
the funds allocated to the Northern Provincial Council 
and said that that is done by an independent National 
Finance Commission. True, under certain criteria. Hon. 
Minister, that was the original expectation, but it does not 
happen today. You would have seen, two weeks ago, 
there was a news item where the National Finance 
Commission said that they will ask the Ministry of 
Finance and Planning and then make some special 
allocation for some issue, which I cannot remember now. 
Today, the National Finance Commission does not act 
independently and objectively, as it was supposed to do. 
In India, they have a National Planning Commission and 
a National Finance Commission. The National Finance 
Commission has to find the finances necessary to 
implement the National Planning Commission’s Five-
year Plan. There, it happens, but not in Sri Lanka.   

You know, Hon. Minister, the Secretary to the 
Ministry of Finance and Planning and the Governor of 
the Central Bank are Members of the National Finance 
Commission in Sri Lanka. They dominate the discussions 
and the decisions that are taken by the National Finance 
Commission in Sri Lanka. This should not be so, but that 
is the reality. So, saying that it is being done under a 
criteria and in an independent manner is not true, Hon. 
Minister. 

Sir, I remember, a former Chairman of the National 
Finance Commission appeared before the All Party 
Representatives Committee that sat from 2006 to 2009. 
At that Committee, he specifically told us that they have 
no independence to take any decisions, that  they only 
reflect the views of the Ministry of Finance and Planning 
and nothing more. The APRC Report itself gives a very 
comprehensive fiscal independence proposal as far as the 
Provincial Councils are concerned. In that, it was stated 
that there should be a Planning Commission comprising 
of all the Chief Ministers and then, the recommendations 
of the Planning Commission should be taken as a basis 
for the National Finance Commission to evolve its 
recommendations. It also said that the National Finance 
Commission’s recommendations should be placed before 
Parliament and once adopted, the National Finance 
Commission’s recommendations become binding on the 
Central Government to provide funds to the Provincial 
Councils. You know, Hon. Minister, that today, funds are 
allocated in the Budget for Provincial Councils. But, 
halfway through the year, the funds are cut off or reduced 
unilaterally by the Central Government. Not only that, the 
funds have to be released by the Ministry of Finance and 
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Planning. The Department of Treasury Operations makes 
the priority decisions and a lot of funds not only do not 
reach the Provincial Councils, but also many of the 
Ministers who are unable to use their leverage with the 
Government, the Minister of Finance and Planning or the 
Secretary to the Ministry of Finance and Planning. So, 
they do not get the full quota of funds allocated to their 
Ministries during the year. This is the reality. So, talking 
about an independent Finance Commission allocating 
funds, is not true. But, at the same time, I do appreciate 
that this year, the largest amount of funds have been 
allocated to the Northern Province, an  area that is 
emerging from a lot of destruction that took place during 
the 30-year war. So, there is a need for those funds, and 
provisions have been made. This is something that we 
should appreciate and I do commend the Government for 
doing so.  

The Hon. Dullas Alahapperuma today referred to the 
collapse of Pradeshiya Sabhas due to UPFA Members 
themselves voting against the Chairman. We know that 
the Local Authorities Chairmen were like the president or 
an executive president. They had all the authority. The 
other members had to be at the mercy of the Chairman. 
Work was allocated, programmes were decided 
independently by the Chairman and that was a major issue 
between the Members and the Chairman of these Local 
Authorities. It is like an executive president. I am sure a 
lot of Members of the Government today feel that they do 
not get a fair share of the funds or the authority that 
should be given to them. If we had a change in the system 
like in the Local Authorities, where when a budget fails 
twice, the Chairman has to leave. Similarly, if it was 
required or if it was possible that the President could be 
removed by a Vote in Parliament or a second Vote in 
Parliament, then, there maybe a lot of people in this 
Government who would rally, maybe, around the Prime 
Minister like how the Pradeshiya Sabha Members rally 
today around the Vice-Chairman of the Local Authority, 
to remove the Executive, whom they feel is not acting 
fairly to all the Ministers. This can be led even by one of 
the senior Ministers. So, it is a very dangerous trend that 
you have started in the Local Authorities. If it comes to 
the national government, it will be a disaster.  

Sir, we are discussing today the Votes of the Ministry 
of Local Government and Provincial Councils. Having a 
Ministry for Provincial Councils is fair, it has to be there. 
But, whether we should have at the centre, a Ministry for 
Local Government is a question mark - [Interruption.] 
Hon. Azwer, those days you called the President a traitor. 
Does it apply today for you? No. Today it does not apply 
to you. The Hon. Sajith Premadasa quoted in this House 
what you said those days. So, do not worry about those 
days and these days. Talk facts. When Local Government 
is a devolved subject, whether we can have a Ministry in 
the centre is a question mark. However, we have to talk 

about the Local Authorities and a proposal in the Budget 
this year. A proposal in the Budget this year says  Rs. 1 
million will be given to each Pradeshiya Sabha every 
month, for development. It is a good move. But, is Rs. 1 
million for every Pradeshiya Sabha, a fair amount?  There 
are two Pradeshiya Sabhas in the Nuwara Eliya District: 
the Nuwara Eliya Pradeshiya Sabha and the 
Ambagamuwa Pradeshiya Sabha. The population of each 
Pradeshiya Sabha is 200,000. So, when you allocate Rs. 1 
million, each citizen in that Pradeshiya Sabha can benefit 
only to the extent of Rs. 5. There were some Pradeshiya 
Sabhas created in the Trincomalee District, because there 
were pockets of Sinhala people living, which have as 
little as 7,000 as the population in the Pradeshiya Sabha. 
In Vavuniya also, we have similar situations. So, these 
are affirmative actions to empower the Sinhala people 
who are living among the Tamils. It is very fair. But, why 
do you not apply that to the areas where Tamil people 
live also?  

For the last 20 years, I can remember, since the day I 
came to Parliament, the CWC and I, as an individual, 
have been asking that the Nuwara Eliya Pradeshiya Sabha 
and the Ambagamuwa Pradeshiya Sabha be split and 
more Pradeshiya Sabhas be created so that those 
Pradeshiya Sabhas can serve the people better. But, why 
do you not do that? Three years ago, the Minister of 
Public Administration and Home Affairs appointed a 
Committee to study the boundaries of all the divisional 
Secretaries' Divisions. But, this study is still taking place 
and we have not yet got the necessary pradeshiya sabhas. 
We, from the Nuwara Eliya District, have been asking 
that the Nuwara Eliya Pradeshiya Sabha be divided into 
three; Ambagamuwa Pradeshiya Sabha be divided into 
three; Kotmale Pradeshiya Sabha be divided into two 
with Pundaluoya and Kotmale; Walapane Pradeshiya 
Sabha be divided into two with Ragala and Walapane; 
and Hanguranketha Pradeshiya Sabha also be divided 
into two, so that instead of the five we have today, we  
will have 12 Pradeshiya Sabhas, 12 Chairmen, and Rs.12 
million that you are allocating in the new Budget. So, 
why is this delay?  

The Hon. Vasudeva Nanayakkara today said that a 
Pradeshiya Sabha Member has to look after  about 300 
families.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, thank you very much. Now wind up 

please. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Sir, I will end with this. The Hon. Vasudeva 

Nanayakkara said that Rs. 5,000 is enough for a 
Pradeshiya Sabha member  because  he looks after  only 
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[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා] 
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250 to 300 families. But, when you look at the Nuwara 
Eliya Pradeshiya Sabha there is as much as 1,500 families 
for each member. So, this is not fair.  So, we appeal to 
you to please make a change.  

 
[අ.භා. 5.30] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට 
එම අමාත ාංශ අෙප් රෙට් ජනතාවට වඩාත්ම කිට්ටු ක්ෙෂේත 
ෙදකක් හැටියට සලකන්නට පුළුවන්. ඒවාෙය් පසු ගිය දීර්ඝ කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ තිබුණු නිදි කිරාව අද ෙවනස් කර තිෙබනවා. 
එම නිදි කිරාව නම්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ව වස්ථාව අනුව අනුපාතික ඡන්ද කමය යටෙත් නිෙයෝජිතෙයකුට 
පාලනය කරගත ෙනොහැකි බලෙකොට්ඨාසයක් නිෙයෝජනය කිරීෙම් 
මහා බර ඉවත් කරීමයි. එම කමය ෙවනස් කිරීම සඳහා විරුද්ධ 
පාර්ශ්වය ද ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එකඟ කර ෙගන අපි 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාවක් මඟින් ෙයෝජනා ෙගනාවා. 
එම කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා හැටියට මට මතකයි, ඒ සඳහා 
ෙකොයි තරම් කාලයක් ගත වුණා ද කියලා. සෑම ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතයක් එක්කම සාකච්ඡා කළා. ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා 
ඇමතිතුමාට මම නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා එම තීරණයන් 
පකාශයට පත් කරලා අද එහි සීමා නීර්ණ කටයුතු හමාර කරන 
අවස්ථාවට පරිවර්තනය කර තිබීම පිළිබඳව. මීළඟ පළාත් පාලන 
ආයතන සඳහා වන මැතිවරණය ෙකොට්ඨාස කමයට පිවිස මහ 
ජනයාට කිට්ටු නිෙයෝජිතෙයක් පත් කිරීමට පුළුවන් ෙපරළිකාර 
අවස්ථාවකට පැමිෙණනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙඩොනෙමෝර් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ගැන අපි අසා තිෙබනවා. නමුත් අපි එය අධ යනය 
කරලා නැහැ. ෙඩොනෙමෝර් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තමයි පළමු 
ෙකොට පළාත් පාලන ආයතනවලට ඇති කරපු කමෙව්දය. 
ෙඩොනෙමෝර් කමය කියන්ෙන් පළාත් පාලන කමෙව්දයක්. ඒ 
කමෙව්දය අෙප් රටට ෙගනාවාට පස්ෙසේ නිෙයෝජන රටාව, 
සහභාගිත්වය හැම අතින්ම ෙවනස් ෙවලා අමාත වරු යටෙත් 
සර්ව පාක්ෂික සහභාගිත්වයක් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් සිද්ධ වුණා. 
මා ෙමෙසේ කිව්ෙවොත් ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා මෙගත් එක්ක 
එකඟ ෙවයි. The first Minister in the State Council came from 
the Plantation Sector. නමුත් අෙනක් මන්තීවරු සියලුම ෙදනා 
ෙමම කාරක සභාෙව් වැඩ කරලා, නීති-රීති හදලා ජනතාවෙග් 
දියුණුව පිණිස වැඩ කළා. ඉතින් ෙම් කමය පවතින්ෙන් නගර සභා, 
මහ නගර සභාවල පමණයි. අද ෙකොළඹ නගර සභාෙව් 
පුරපතිවරයාෙග් ෙමන්ම ෙමම කාරක සභාවන්වල සිටින 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස්, ෙයෝජනා මහජනයා එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවලා ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පස්ෙසේ තමයි අය වැය ෙල්ඛනයක් සකස් 
වී එය පෙද්ශෙය් දියුණුව පිණිස ෙයොමු වන්ෙන්. පජාතන්තවාදී වූ 
ෙමන්න  ෙම් මූල ධර්මය අවෙබෝධ කර ගැනීමට අෙපොෙහොසත් 
වුෙණොත් එය පජාතන්තවාදෙය් පසු බෑමක් ෙලස අපි සලකන්නට 
ඕනෑ. 

සීතාවක නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් පාලනය 
වුණු නගර සභාවක් බව ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමාත් 
කිව්වා. ඒක ගම්පහ මන්තී ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් 

දන්නවා. සීතාවක පාෙද්ශීය සභාව එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය යටෙත් මහජන එක්සත් ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන 
සභාපතිවරෙයක් ඉන්න තැනක්. එම නගර සභාෙව් අය වැය 
සම්මත වුණා, 18-1ක් වශෙයන්. එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයිනුත් 
අපට ඡන්දය දුන්නා. සීතාවක නගර සභාෙව් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අය වැය ෙල්ඛනය පළමු අවස්ථාෙව් පරාජයට පත් වුණා. 
සභාපතිවරයා යම් යම් ෙවනස්කම් ඇති කරලා කටයුතු කරන්න 
මන්තීවරුන්ට දුන් පතිඥාව අනුව දවස් 5කට පස්ෙසේ සියලු 
මන්තීවරු එකතු ෙවලා යළිත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය වැය 
ෙල්ඛනය සම්මත කර දුන්නා. ෙමන්න ෙමයයි අවෙබෝධ කරගත 
යුතු හරය. තනි පාලනයක් ෙගන යාමට රෙට් පළාත් පාලන 
කමෙය් ඇති කර තිෙබන නීතිය ෙහෝ ඒ බලය කමානුකූලව අඩු 
ෙකොට පළල් වූ එකඟතාවකින් ඒ සභාවන් සංවර්ධනය හා අෙනක් 
තීරණ ගැනීමට අවතීර්ණ වීෙම් වැදගත්කම තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 
තමයි අපි වැඩ කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අය වැය ෙල්ඛනය පරාජයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසත් 
තව තැනක අය වැය ෙල්ඛනයක් පරාජයට පත් වුණා. සමහර 
තැන්වල අෙප් සභාපතිවරුත් පරාජයට පත් ෙවලා තිෙබනවා; යළි 
සම්මත කරලා තිෙබනවා; යළි සම්මත ෙනොවුණු තැන් තිෙබනවා. 
ඒ නීතිෙය් තිෙබන කියාකාරීත්වය. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. විරුද්ධ 
පාර්ශ්වයත් ඉන්නවා. පළාත් සභා අපි ඇති කළා. විශාල මුදලක් 
පළාත් සභාවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කරලා ෙදනවා; 
පළාත් පාලන ආයතනවලට අනුමත කරලා ෙදනවා. නමුත් 
ෙම්වාෙය් හරියට විගණනයක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. The Public 
Accounts Committee in Parliament cannot handle this. The 
situation has grown to such an extent that Parliament should, 
by now, consider appointing separate Public Accounts 
Committees in local government authorities and provincial 
councils, which will monitor all the activities of  Chairmen 
and Provincial Councils and the funds allocated to the 
Provincial Councils. ෙම් වාෙග් කමයක් ඇති කෙළොත් මීට වඩා 
කමෙව්දයකින් ගමන් කරන්න පුළුවන්. අෙප් පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා ෙම් 
සඳහා උත්සාහයක් දරලා තිෙබනවා. An unprecedented number 
of cadre vacancies exist in all the local government 
authorities. The Hon. Minister goes on requesting to fill 
those; the Provincial Councils are requesting but it has not 
been granted by the Treasury. I must openly say that the 
Treasury has not granted permission. Therefore, there is a 
tremendous vacuum in the cadre availability in the local 
government authorities. As a result, few officers control a lot 
of the work and they dictate to politically-elected 
representatives. This is another dangerous aspect, which we 
must address.  

The other aspect that I would like to bring to the notice 
of the House is,  පළාත් පාලනය ගැන අෙප්  හැඟීමක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. පළාත් සභාෙව් තියාෙගන ඉන්න මුදල් ඉක්මනින්ම පළාත් 
පාලන ආයතනවලට යන්න නීතියක් හදන්න ඕනෑ. මහ ඇමති 
ෙකෙනකු ඒ මුදල් ති යාෙගන ඉන්නවා නම්  ඔහුට දඬුවම් කරන්න 
ඕනෑ, ෙමොන නීතියක් යටෙත් ද  පළාත් පාලන ආයතනවලට අයිති 
සල්ලි අල්ලාෙගන ඉන්ෙන් කියලා. ෙම් පශ්න නිසා තමයි ගම් 
මට්ටෙම් අර්බුදයන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  When I was the 
Minister in charge, I made an amendment to the Town and 
Country Planning Ordinance. මම ඉතා පැහැදිලිව චකෙල්ඛයක් 
මඟින් දැනුම් දී තිෙබනවා, නිෙයෝජ  නගරාධිපති, නිෙයෝජ  
සභාපති, නිෙයෝජ  පාෙද්ශීය සභා සභාපති අනිවාර්යෙයන්ම 
Planning Committeeෙය්  ඉඳ ගන්න ඕනෑය  කියලා. අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගම්පහ හිටපු නගරාධිපතිතුමා -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා- වුණත් දන්නවා, අපි ඒවා ඇති කෙළේ 
ඇයි කියලා. ඒවා ඇති කෙළේ ඒ අයටත් ඒවාට සහභාගී ෙවන්නයි. 
නමුත් අද නිෙයෝජ  නගරාධිපතිවරුන්, නිෙයෝජ  සභාපතිවරුන් 
කිසිවකු කැඳවන්ෙන් නැතිව, Planning Committees are 
functioning. Then, there is disagreement; there is delay. With 
the development work launched by His Excellency the 
President, there is tremendous development in the country. 
New buildings are coming up but to get approval for a plan, 
people have to wait for months and months. Is that what we 
want? 

ෙම් වාෙග් ෙවනස්කම් කිරීමට අපිට දිය හැකි සෑම 
සහෙයෝගයක්ම නීතිමය වශෙයන් ෙහෝ ෙවනත් වශෙයන් ෙහෝ 
ගරු ඇමතිතුමාට ලබා ෙදන්න අපි සූදානම්. ඒ වාෙග්ම අලුත් 
පඥප්ති ඇති කරලා ෙම් නිදි කිරාවට පත් ෙවලා තිබුණු යල් පැන 
ගිය නීති කම ෙවනස් කිරීෙම් කාලයට අ ෙප් රට පැමිණ තිෙබන 
බව සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් සඳහා අෙප් රෙට් ජනතාව 
සහභාගී වන්නට ඕනෑ; පජාව සහභාගී වන්න ඕනෑ. මුළු ලංකාෙව්ම 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වූෙව් අෙප් අතාවුල්ලා 
ඇමතිතුමායි. මුළු ලංකාෙව්ම -උතුෙර් ෙප්දුරු තුඩුෙව් ඉඳලා 
දකුෙණ් ෙදවුන්දර තුඩුව දක්වාම-  පළාත් පාලන මැතිවරණ 
පවත්වලා ජනතා නිෙයෝජිතයින්ට බලය පවරලා තිෙබනවා. 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා. අෙප් යුතුකම එයට 
අවශ   සහෙයෝගය සහ මුදල් අනුමැතිය ආදිය ලබා දීමයි.  මෙග් 
කථාව අවසන් කිරීමට  ෙපර මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. නව 
යුගයකට අපි පිවිසිලා තිෙබනවා. ඒ නව යුගය නම් තාක්ෂණ 
යුගයයි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් තාක්ෂණ යුගෙය් අන්තර් 
ජාලය වැඩ කරන ෙව්ගය අනුව තවදුරටත් අපට නිෙව්දන 
අල්ලාෙගන ඉන්න බැහැ. අපි තීරණයක් ෙදන්න කලින් ෙතොරතුර 
ජනතාව අෙත් තිෙබනවා. ජනතාව ඒ  තිෙබන ෙතොරතුර මත පශ්න 
කරනවා. ඒ නිසා ජනතාව සහභාගී කරවා ගත හැකි ෙලස පළාත් 
පාලන ආයතනවල කාරක සභා කම  මීට වඩා කමවත් කරන්න 
ඕනෑ. එෙසේ කෙළොත් ජනතාව මීට වඩා පළාෙත් සංවර්ධනයට, 
පළාෙත් සාධාරණ තීරණ ගැනීමට, පළාෙත් ආයතනවල උදව්වට 
හවුල් වනවා. ෙමවැනි ෙවනස්කම් සඳහායි අපි මුදල් අනුමත 
කරන්ෙන් කියා අපි විශ්වාස කරමු. 

1815 දී බිතාන යන් අෙප් රට යටත් කර ගන්න උඩ රට 
ගිවිසුම අත්සන් කරපු දවෙසන් පස්ෙසේ දහනවවන ශත වර්ෂෙය් 
අවසාන භාගෙය් සුදු ආණ්ඩුව ඔවුනට මුදල් අය කර ගන්න, 
ඔවුන්ෙග් පාලනය ශක්තිමත් කරන්න උතුර, දකුණ, නැ ෙඟනහිර, 
බස්නාහිර හා මධ ම වශෙයන් ෙම් රට පළාත් පහකට ෙවන් කළා. 
ඊට පස්ෙසේ ෙම් පළාත් 5, පළාත් 6ක් වුණා, පළාත්7ක් වුණා, 
පළාත් 8ක් වුණා. දැන් පළාත් 9ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් 
පළාත් ෙබදුම ෙමොන සාධාරණත්වෙයන්ද ශිෂ්ට වුෙණ් කියලා සුදු 
ආණ්ඩුෙව් හාම්පුතුන්ෙගන් තමයි දැන ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි 
අනුකරණවාදි ආණ්ඩුකම අනුගමනය කරපු කනගාටුදායක 
ජාතියක්. අෙප් පළාත් ෙබදුමක් තිෙබනවා නම් ෙකෝරළ, පත්තු, 
ගම් මතයි අෙප් පළාත් ෙබදුම තිෙබන්න ඕනෑ. අද වන තුරු එය 
එෙලස දකින්නට බැරි වීම තමයි, ෙම් කනගාටුදායක ෙඛ්දවාචකය 
කියන එකයි අපි ෙත්රුම් කර ගන්නට ඕනෑ. 

 ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා මෙග් මිතයා. එතුමා එකඟ ෙවයි. 
The Northern Provincial Council and the Southern Provincial 
Council are there. Then, there is the Sabaragamuwa 
Provincial Council. From where did it come? Sabaragamuwa 
is the indigenous name of that Province. "North"  කියන්න 
ඕනෑ ද, අපි?  "South" කියන්න ඕනෑ ද? ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 

ෙම්වා ගැන දැන්වත් කල්පනා කරමු. සිංහල භාෂාෙවන් 

මඩකලපුව කියලා කියනවා. දවිඩ භාෂාෙවනුත් "மட்டக்களப் " 
කියලා කියනවා. නමුත් board  එෙක් "Batticaloa" කියලා 
තිෙබනවා. ෙකොෙහන්ද Batticaloa එකක් තිෙබන්ෙන්? විගඩම්. 
ෙම් විගඩම් කවදාද නිවැරැදි වන්ෙන් ?  

මුම්බායි කියන්ෙන් ඉන්දියා ෙව් ෙක්න්දස්ථානයක්; ඉන්දියාෙව් 
ෙවෙළඳ ෙක්න්දස්ථානය. ඉන්දියාෙව් ආ ර්ථික  ෙක්න්දස්ථානය  
ෙබොම්බායි; ෙබොම්ෙබ් කියලායි කිව්ෙව්. ශත වර්ෂ ෙදකක් 
ෙබොම්ෙබ් කිව්වා. නමුත් ඉන්දියාෙව් මුම්බායි නුවර නගර සභාව 
තීරණය කළා, තවදුරටත් "ෙබෝම්බායි" කියලා කියන්ෙන් නැහැ, 
"මුම්බායි" කියලා කියනවාය කියලා.  

අපට විතරක් අෙප් නම් -ෙදමළ පෙද්ශෙය් ෙදමළ ෙව්වා, 
සිංහල පෙද්ශෙය් සිංහල ෙව්වා, මුස්ලිම් පෙද්ශෙය් මුස්ලිම් ෙව්වා- 
දමා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට අපි වැටිලා නිෙව්දන නිකුත් 
කරනවා. එක නිෙව්දනයක තිෙබන ෙද් ෙනොෙවයි, අනික් 
නිෙව්දනෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව අවධානය  ෙගෙනන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, මා සාමාන ෙයන් ෙමෙහම කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. මා ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කථා කරන්ෙන්. ෙමවැනි 
ෙද්වල් නිවැරැදි කිරීමට කාලය පැමිණ තිෙබනවා. 

අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා මා සමඟ එකඟ වන එකක් නැහැ. නමුත් 
අපට සාකච්ඡා කරලා එකඟ වන්න පුළුවන්. උඩ රට ගිවිසුෙමන් 
පස්ෙසේ, උඩ රට කැරැල්ෙලන් පස්ෙසේ කැරලි ගැහුෙව් ඇයි? "සුදු 
ආණ්ඩුව ෙම් රටින් පලයන්" කියලායි අෙප් ගම්වල මිනිස්සු කැරලි 
ගැහුෙව්. ෙවල්ලස්ස පෙද්ශෙය් ෙවල් ලක්ෂයක් විනාශ කළා. 
වයස අවුරුදු 16න් ඉහළ හැම තරුණයකුම මරා දැම්මා. That was 
the order given by the Governor. ඇයි? මින් ඉදිරියට ආපසු 
කවදාවත් ෙම් පළාෙතන් කැරැල්ලක් ඇති ෙනොෙවන්නයි එෙහම 
කෙළේ. එෙහම කරලා, ගම් පිටින් අෙප් ඉඩම් අත් පත් කර ගත්තා. 
ඒ ඉඩම් අද වන තුරු ගම්වලට භාර දීලා නැහැ. වතුකරෙය් 
ජනතාවත්, ගම්වල ජනතාවත් එකමුතුෙවන් ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ටම 
තිෙබන ඉඩම් පශ්නය විසඳා ගන්න ඕනෑ. සමහර තැන්වල 
ගම්වලට යන්න පාරක් නැහැ. ගම්වල පාසලක් නැහැ. පාසලක් 
හදා ගන්න ඉඩම් කැබැල්ලක් නැහැ. පිට්ටනියක් නැහැ. වතු 
කම්කරුවන්ට තමන්ෙග් ෙගවල් හදා ගන්න ඉඩම් කැබැල්ලක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිවාස 50,000ක් සෑදීෙම් 
ෙයෝජනාව අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමන්න ෙම් 
නිසායි. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා සහෙයෝගය ෙදන්න. ඉඩම් අහිමි 
වුණු ජනතාවෙග් ඉඩම් ආපහු ඒ ජනතාවට ෙදන්න තමයි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවක් ෙගනාෙව්. අද යළිත් ඒවා 
ජනතාවට ෙනොෙවයි අයිති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙකොම්පැනිවලටයි 
අයිති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්වා සඳහන් කිරීම මෙග් 
යුතුකමක්. ෙම් අඩු පාඩුකම් නිවැරැදි කිරීම තුළින් තමයි, අෙප් 
රෙට් සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා ඒ ජනතාවට 
සංවර්ධන කියා මාර්ගවල ඵලය ඉදිරියට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. බලය පහළට යවන තරමට අපි බලය ඉහළට 
ෙගෙනන්නයි දැන් කථා කරන්ෙන්. නමුත් බලය පහළට යවන 
තරමට, ජනතාව අතරට යවන තරමට තමයි ජනතා සහභාගිත්වය 
ඇති අනාගතයකට අපට පිවිෙසන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

 
[අ.භා. 5.45] 
 

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத் - காணி, காணி அபிவி த்தி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands 
and Land Development) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට ෙවලාව ෙවන් කර දීම 

පිළිබඳව මම ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත වරයා 
විධියට පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

2365 2366 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2014 අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ඉඩම් 
හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශයටත්, ඒ යටෙත් ඇති සියලුම 
ආයතනවලටත් රුපියල් මිලියන 6,091ක් ලබා දී තිෙබනවා. ෙමය 
පසු ගිය වර්ෂෙය් ලබා දුන් මුදල හා සංසන්දනය කරන විට රුපියල් 
මිලියන 659ක වැඩිවීමක්. ෙම් යටෙත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රුපියල් මිලියන 311ක්, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් 
කිරීෙම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රුපියල් මිලියන 
326ක්, මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රුපියල් මිලියන 2,266ක් 
සහ ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශයට රුපියල් මිලියන 
2,896ක් ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පළමුව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට අපෙග් අමාත ාංශෙය් ෙගෞරවය පුද කරන්නට 
කැමැතියි.  

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් ඇති පරමාර්ථ සාක්ෂාත් කර 
ගනු සඳහා සකස් වී ඇති රජෙය් සංවර්ධන පතිපත්ති රාමුව අනුව 
යමින් ශී ලංකාෙව් සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනයට උපරිම 
දායකත්වය ලැෙබන පරිදි භූමි සම්පත පශස්ත ෙලස 
කළමනාකරණය කිරීම අප අමාත ාංශෙය් ෙමෙහවරයි.  

අප අමාත ාංශෙය් අධීක්ෂණයට අයත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඉඩම් 
හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ඉඩම් පරිහරණ 
පතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු අමාත ාංශෙය් සියලුම 
අංශ අපෙග් ෙමම ෙමෙහවරට උර දී සිටිනවා. ඉඩම් පිළිබඳව 
පවත්නා බැඳිම ෙහේතු ෙකොට ෙගන මහ ජනතාව අතර පැන 
නැ ෙඟන අතිශය සංෙව්දී ගැටලු පිළිබඳව සැලකිල්ල ෙයොමු 
කරමින් අමාත ාංශය  සහ අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු සියල්ල 
ෙමෙහයවමින්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දැක්ම අනුව 
අවිනිශ්චිතව පැමිෙණන මහ ජනයා විශ්වාසවන්තව නැවත 
යවන්නට අපි  නිරතුරුවම පයත්න දරමින් සිටිනවා. ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදෙය්දී අප කාෙග්ත් 
අවධානය ෙයොමු වන්ෙන් ෙම් රෙට් තිෙබන ඉඩම්වල අයිතිවාසිකම් 
ගැනයි.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ආර්. සම්පන්දන් මන්තීතුමා පකාශ 
කළ කාරණයකට පිළිතුරක් සපයන්නම්. ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 
අමාත ාංශය ගැන අපට ෙචෝදනා රාශියක් එල්ල වුණා. මම ඒ 
සියල්ලටම පිළිතුරු ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු ආර්. 
සම්පන්දන් මන්තීතුමා පකාශ කළා, උතුරු පෙද්ශෙය් සහ 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් බලපත නැති ඉඩම්වලට ඉඩම් කච්ෙච්රි 
එකක්වත් පවත්වා නැහැ කියලා. මම කියන්නට ඕනෑ LLRC වැඩ 
සටහන යටෙත් උතුෙර් ඉඩම් කච්ෙච්රි 182ක් සහ නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශෙය් ඉඩම් කච්ෙච්රි 175ක් පවත්වා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම 
ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මන්තීතුමා පකාශ කළා, දැනට වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පාලනය කරන ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් 
කැලෑ ඉඩම් ඇතුළත අතීතෙය්දී මඩකලපු දිසාපතිතුමන් විසින් 
නිකුත් කළ බලපත සහිත කුඹුරු ඉඩම් තිෙබන බවත්, ඒ අතර 
ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් නිකුත් කළ 
බවට ඉදිරිපත් කරන ව ාජ බලපත රාශියක් ද තිෙබන බව. අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමන්ෙග් උපෙදස් මත ෙම් පිළිබඳව කමිටුවක් මඟින් 
විමර්ශනයක් පවත්වා තිෙබනවා. ඒ අනුව  ඉඩම් පරීක්ෂා කර 
නීත නුකූල බලපත සහිත ඉඩම් නිදහස් කිරීමටත්,  ව ාජ බලපත 
අවලංගු කිරීමටත් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් කාර්ය 
ෙකෙරමින් පවතින බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී  කියන්නට ඕනෑ. අද 
පමණක් ෙනොෙවයි, මීට ෙපරත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අදහස් 
ඉදිරිපත් කරපු ටීඑන්ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග්  අදහස වී තිෙබන්ෙන් 
දවිඩ ජනතාවෙග්  ඉඩම් බලහත්කාරෙයන් අරෙගන තිෙබන බවයි. 
මා ෙම් ගරු සභාවට ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් භූමිය 
ෙකොයිම අවස්ථාවකදීවත් ජාතීන් විධියට ෙබදා තිබු ෙණ් නැහැ 
කියන එක.   

අද විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ජාතීන්ට අයත් ෙම් ඉඩම් 
පිළිබඳව කථා කරන බටහිර  බලවතුන් ෙත්රුම් ගත යුතු කරුණක් 

තිෙබනවා.  ඒ තමයි, ඒ ෙගොල්ලන් අෙප් රට අල්ලා ෙගන 1840 දී 
අෙප් රටට හඳුන්වා දුන් මුඩු බිම් පනත.  අ ෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා මීට ෙපර සඳහන් කෙළේත්  ඒ කාරණයයි. 
1840 දී බිතාන  ෙම් රටට හඳුන්වා දුන් මුඩු බිම් පනෙතන් අපි 
හැෙමෝටම අයිති ෙවලා තිබුණු ඉඩම් රජයට පවරා ගත්තා.  ඒ 
අනුව උතුර, දකුණ, නැෙඟනහිර, බටහිර, මධ ම  අෙප් 
මුතුන්මිත්තන්ෙග් සියලු ඉඩම් ඉංගීසි ජාතිකයන් රජයට පවරා 
ගත්තා.  ඒ තත්ත්වය ඇති කරපු අයම අද මානව හිමිකම් 
ආයුධයන් මුල් කර ෙගන ජාතීන් අනුව ඉඩම්වල අයිතිවාසිකම් 
ගැන කථා කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ෙදබිඩි පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද? අපි ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ.  

ටීඑන්ඒ ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි, ජාතීන් අනුව ඉඩම් ෙබදීම පිළිබඳ පශ්නය කථා කිරීම 
කරුණාකර නතර කරමුය කියලා.  අපි ෙසොයා බලමු, උතුෙර්ත්, 
දකු ෙණ්ත්, නැ ෙඟනහිරත්, බටහිරත් ජීවත් වන, ෙගොවිතැන් 
කරන්න ෙගයක් හදා ගන්න ඉඩම් කැබැල්ලක් නැති මිනිසුන් 
ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, යුද හමුදාව දවිඩ ජනතාවෙග් 
ඉඩම් බලහත්කාරෙයන් ගත්තාය කියලා. යුද හමුදාවට යම් ඉඩම් 
පමාණයක් ගත්තත් ඒ අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගන්න වුවමනා නිසායි. රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව කියන්ෙන් මහජන අවශ තාවක්.  

මහජන අවශ තාවක් සඳහා අපි හැම ජාතියකෙග්ම ඉඩම් 
අරෙගන තිෙබනවා. අද ලංකාෙව් අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් 
වනවා. දකුෙණ් අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා ඉඩම් අක්කර 10,000කට 
වැඩි පමාණයක් අපි අත්කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ ඉඩම්වලින් වැඩි 
පමාණයක් ඔබලාෙග් වර්ගීකරණය අනුව සිංහල ජනතාවෙග්යි. 
හැබැයි අපි හැම ෙකෙනක්ම ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් පාරවල් 
පාවිච්චි කරනවා.  

 ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා යුද හමුදාව දකුෙණ් ජනතාවෙග් 
ඉඩම් විශාල පමාණයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ෙම් ඉඩම් 
අයිතිය ජාතීන් වශෙයන් සලකා ෙගන ෙම් ෙගන යන  ව ාපාරය 
කරුණාකර නතර කරන ෙමන් අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  එය ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම අපට 
කියාත්මක කරන්න කියලා තිෙබන සංහිඳියාව ඇති කරන්න 
බාධාවක් ෙවලාත් තිෙබනවා.   

අෙප් අමාත ාංශය LLRC නිර්ෙද්ශ 22ක් කියාත්මක 
කරන්න භාර දීලා තිෙබනවා.  ෙමම නිර්ෙද්ශ හඳුන්වා ෙදන්නට 
ෙපර 2010 වර්ෂෙය් දී   උතුරු නැෙඟනහිර ඉඩම් ගැටලුව විසඳීෙම්  
වැඩ පිළිෙවළ මුලින්ම අමාත ාංශයට ෙයෝජනා කෙළේ මෙග් ගරු 
අමාත තුමායි.  ඒ ෙවලාෙව් ටීඑන්ඒ එක ෙමොකද කෙළේ?  
අභියාචනාධිකරණෙය්ත් ඒ වාෙග්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්ත් ඊට 
විරුද්ධව නඩු දැම්මා.  ඒ වැෙඩන් අවුරුදු ෙදකක් ගත වනෙතක් 
එය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. LLRC ෙයෝජනා අංක 
9/104න් සාම්පූර් හා පළාලිවල රජයට අවශ  ඉඩම් පමාණය තබා 
ෙගන ඉතිරි ඉඩම් නිදහස් කරන ෙලසත්,  රඳවා ගන්නා ඉඩම්වලට 
වන්දි ෙගවන ෙලසත් තමයි, ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්.   

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරුණු මතක තබා ගන්නට ඕනෑ.  ඒ 
නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබන්ෙන් අවශ  පමාණය තබා ෙගන ඉතිරි 
ඒවා නිදහස් කරන්නයි. ඒ අනුව යුද හමුදාව LLRC වාර්තාව ලබා 
ෙදන්නට ඉස්ෙසල්ලා අක්කර 10,639ක් නිදහස් කර තිෙබනවා. 
ඊට පස්ෙසේත් අක්කර 1,374ක් නිදහස් කර තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් 
ඉඩම් සියල්ලම අවුරුදු 30ක් පුරාම තිබුෙණ් එල්ටීටීඊ පාලනය 
යටෙත්යි. එදාත් ෙම් ජනතාවට ෙම් ඉඩම්වලට  එන්න දුන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට 
ගිෙය් නැත්ෙත් ඇයි? ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙම් වාෙග් නඩු 
පැවරුෙව් නැත්ෙත් ඇයි කියලා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී පශ්න 
කරනවා. දැන් ආෙයත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන්- 

2367 2368 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අෙප් රෙට් ඉඩම් නැති පවුල් ෙකොපමණ ඉන්නවා ද කියලා 

කියන්න.   
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
ඒක ෙවනම පශ්නයක් හැටියට අහන්න. එතෙකොට උත්තර 

ෙදන්නම්. 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අෙප් රෙට් ඉඩම් නැති පවුල් ෙකොපමණ ඉන්නවා ද කියලා 

කියන්න.   
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
ඒකට ෙම් ෙවලාෙව් උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

දැන් ආෙයත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු 4කුත්, 
අභියාචනාධිකරණෙය් නඩු 4කුත් පවරලා තිෙබනවා. ඒවා විභාග 
ෙවමින් පවතිනවා. අෙයත් කරන්න හදන්ෙන්  LLRC නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක  කිරීම  වැළැක්වීමයි. LLRC නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
කරන්ෙන් නැහැ කියා ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන විපක්ෂය ඇයි, ෙම් 
ගැන නිහඬ? අපට ෙම්ෙකන් සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලි වන 
සත ය නම් තමුන්නාන්ෙසේලා LLRC වාර්තාවත් ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවකට පාවිච්චි කරන බවයි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කවුද, පත් කෙළේ LLRC එක? 

 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  

උතුරු නැෙඟනහිර ඉඩම් ගැටලු පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිබුණු  හැම විවාදයකදීම අෙප් ගරු අමාත තුමා කිව්ෙව් ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න ඉඩම් අමාත ාංශෙය් ෙදොර  විවෘතව තිෙබනවාය 
කියලායි.  ඒත් කිසිම ෙකෙනක් අද වන තුරු එවැනි සාකච්ඡාවක් 
සඳහා අප මුණ ගැසීමට අමාත ාංශයට ආෙව් නැහැ.  

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රජය බිහි කරපු බබා තමයි, LLRC එක. 
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමාටත්, 

ෙම් අමාත ාංශයට නායකත්වය ෙදන අෙප් ගරු අමාත තුමාටත්, 

ෙල්කම්තුමන්, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු  කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සියලු නිලධාරින්ටත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්, 
දිසාපතිවරුන් ඇතුළු ෙම් ඉඩම් කාර්ය භාරය කර ෙගන යන සියලු 
ෙදනාටමත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුති කරන අතර, 2014 
වර්ෂෙය්දීත් ෙම් කාර්ය කර ෙගන යන්නට ඒ සියලු ෙදනාටම 
ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වාය කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.57] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 2014 අය වැය දිහා බලපුවාම 

අපට ෙපෙනනවා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් පැවැත්ම සඳහා බදු අය කිරීමයි 
පධානම ඉලක්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක.  2012 දී 
ජනතාවෙගන් රුපියල් මිලියන 908ක් බදු අය කළා. ඊට පස්ෙසේ 
2013 දී රුපියල් මිලියන 1052ක් බදු අය කළා. 2014 දී සැලසුම් 
කර තිෙබනවා, ජනතාවෙගන් රුපියල් මිලියන 1274ක් බදු අය 
කරන්න. නමුත් ෙම් බදු අය කරන්ෙන් ෙපොඩි මිනිස්සුන්ෙගන්. අර 
ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා වාෙග් ගණිකා ව ාපාර කරන්න එන අයෙගන්,   
කැසිෙනෝ ව ාපාර කරන්න එන අය ෙගන් බදු අය කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ අය බද්ෙදන් නිදහස්.  නමුත් දුප්පත්,  සාමාන  ජනතාව 
ආහාරයට ගන්නා හාල්මැස්සාට, අල ෙගඩියට, ලූනු ෙගඩියට, 
පරිප්පු ටිකට, සීනි ටිකට තමයි, ෙම් බදු අය කරන්ෙන්. දැන් 
බලන්න, ෙම් "රාවය" පත්තෙර් පළ කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? 
එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා;  

"නාමල්ෙග් නයිට් ෙර්ස් බද්ෙදන් නිදහස්"  

"ෙදසැම්බර් මස 15 දින ෙකොළඹ ෙකොටුව ප ෙද්ශය ආශ ිතව පැවැත්වීමට 
නියමිත ජනාධිපති පුත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත  ීනාමල් රාජපක්ෂෙග් රාත  ී  
ෙමෝටර් රථ ධාවන සැණෙකළිය ඒ ෙවනුෙවන් ෙකොළඹ මහ නගර 
සභාවට ෙගවිය යුතු විෙනෝද බද්ෙදන් නිදහස් කර ඇත."   

ෙම් පත්තෙර් කියනවා, කාල්ටන් කීඩා සමාජෙයන් කරන  ෙම්  
නයිට් ෙර්ස් එක සඳහා අය කරන බදු  ගිය අවුරුද්ෙද්ත්  නිදහස්  
කළාය කියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කාල්ටන් රගර්  සැණෙකළියත් 
බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබනවා.  ෙම් අවුරුද්ෙද් තියන්න යන ෙම්  
නයිට්  ෙර්ස් එකට  ෙගවිය යුතු බදු ඇස්තෙම්න්තු කළාම ලක්ෂ 
34ක් ෙවනවාය කියනවා.  අහිංසක මිනිහාෙගන්  බදු අය කරනවා. 
පරිප්පු ටි ෙක්  මිල  වැඩි කරද්දී, හාල්මැස්සන්  ටිෙක් මිල වැඩි  
කරද්දී,   ලූනු ටිෙක් මිල  වැඩි කරද්දී  නයිට් ෙර්ස්වලට බදු නිදහස  
දී තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැන ෙසොයා බලා වාර්තාවක් 
ෙදන්න.  ෙම්  අහිංසක මිනිහාෙග්  අත වශ   භාණ්ඩවලට බදු  
වැඩි කරද්දී  නයිට් ෙර්ස් බදුවලින් නිදහස් කරන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද  කියා ඉදිරිෙය්දී ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරන ෙලස 
ඉල්ලා  සිටිනවා.  

ගරු  නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතනය 
කියන්ෙන් ජනතාවට ඉතා සමීප ආයතනයක්. දවල්ට පාරට  
බැස්සාම පාර කැඩිලා නම්, පාෙර් කුණු ෙගොඩක් තිෙබනවා නම්  
සභාපති ෙහෝ නගරාධිපති විතරක් ෙනොෙවයි, ජනතාව  ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙදමව්පිෙයෝත් මතක් කරනවා.  එවැනි 
තත්ත්වයකටයි  පත්  ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රෑට පාරට  බැසස්ාම  
ලයිට්  එක පිච්චිලා නම් ඒත් ඒ වාෙග් තමයි.  පළාත් පාලන 
ආයතනය ෙම් රෙට් ස්වාධීන ආයතනයක්. ඒ වාෙග්ම  මහා 
ආණ්ඩුෙව්   බලපෑම්  නැතිව පාලනය කරන්නට පුළුවන් කුඩා 
රාජ යක් විධියටයි  ෙම්  පළාත් පාලන ආයතන හඳුන්වන්ෙන්.  
නමුත් ෙපොඩි කනගාටුවක් තිෙබනවා. වර්තමානෙය්  බැලුවාම 
ඒවාෙය්  ඉන්න නිලධාරින්, ෙසේවක මණ්ඩලෙය් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක්, ෙම්වාට පත් වන සභාපතිවරු, නගරාධිපතිවරු, 
මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පළාත් පාලන නීති හරියට  දැන 
ෙගන ඉන්න බවක් ෙපෙනන්නට නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙමයට 
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ෙහේතුව වශෙයන්  මා කියන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතන   පාලනය කරන්න පළාත් පාලන  නීතියක් තිෙබනවා. 
මහ නගර සභාවක්  නම් ඊට අදාළව මහ නගර සභා ආඥාපනතක් 
තිෙබනවා. ෙම් පනත තුළ පාලනය වනවා මිස  සාමාන  නීතිය 
තුළ   ෙනොෙවයි ෙම්වා පාලනය විය යුත්ෙත්. නීතිය දන්ෙන් නැතිව 
සාමාන  නීතිය අනුව ෙම් ආයතන පාලනය කරන්නට ගියාම  
පළාත් පාලනය අවුල් ෙවනවා.   

එම නිසා පළාත් පාලන   ආඥාපනත  සම්බන්ධව පළාත්  
පාලන ආයතනවල සභාපතිවරුන් දැනුවත්  කරන්න ඕනෑ.  
මන්තීවරුන්ට   ෙම් ආඥාපනත  ෙබදා හරින්නට  ඕනෑ. ෙම් 
ආඥාපනත  උගන්වන්නට, ඒ නීති-රීති අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා 
පුහුණුවක් ෙදන්නට   විෙශේෂ ආයතනයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශී ලංකා ආයතනය. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා,  වර්තමානෙය්  ෙම් 
පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශී ලංකා ආයතනය  ඉතාමත් නිදාශීලි  
ගමනකයි යන්ෙන් කියන කාරණය. ෙම් ආයතනය  මීට වඩා 
අවදිෙයන් කටයුතු කරන්න  ඕනෑ. පළාත් පාලන ආයතන  
පාලනය  කළ යුතු ආකාරය, ඒවාෙය් වැඩ කටයුතු කළ යුතු 
ආකාරය  පිළිබඳව  පළාත් පාලන ෙසේවකයන්ට, නිලධාරින්ට, 
පළාත් පාලන ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට,  නගරාධිපතිවරුන්ට 
උගන්වන වැඩ  පිළිෙවළක්  මීට වඩා ෙහොඳින් කියාත්මක 
ක රන්නය කියා  මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   ෙම් පළාත් 
පාලනය පිළිබඳ ශී ලංකා ආයතනය අද ටිකක් පල්ෙලහාට දමා 
පුහුණු වීම් කටයුතු අඩාල කර තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ඒකාධිපති 
පාලනයක් ෙගන යන්න උත්සාහ කරන නිසා ද,   පළාත් පාලන 
ආතනවල නිදහස් පාලනය බිඳ වට්ටන්න  ඕනෑ නිසා ද කියා  මට 
සැකයක් පහළ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් ආණ්ඩුව   
නගරාධිපතිවරුන්ට, සභාපතිවරුන්ට, මන්තීවරුන්ට  පාරවල් 
හදන  ෙකොන්තාත් වකව ගන්න ඉඩ දීලා, ඒ අයට  වැරදි  
කරන්නට ඉඩ දීලා  ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන්ව පාණ ඇපකරුවන් 
විධියට පත් කර ගන්නවා.  

වර්තමානෙය් ෙම් දූෂණ ෙවන්න ෙහේතුව,   පළාත් පාලන 
මන්තීවරුන්ට හිමි වන රුපියල් 5,000ක මාසික  දිමනාව  වැඩි 
කරන්ෙන් නැතිව,   අයථා කමවලින් සල්ලි හම්බ කරන්න වැඩ 
පිළිෙවළ නිර්මාණය කර දීමයි.  ආණ්ඩුව ඒවාෙය් වැරදි ඇති  
වුණාට පස්ෙසේ ඔවුන්  පාණ ඇපකරුවන් බවට පත් කර ගන්නට 
උත්සාහ කරනවා.  දැන් ආණ්ඩුව කියාත්මක කරන්ෙන්,  පළාත් 
පාලන මන් තීවරුන්ට ෙදන ෙදයක් කාලා තිෙයන වැඩක් බලා 
ගනින් කියන  වැඩ පිළිෙවළයි. 

  ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ඒ  විතරක් ෙනෙවයි. එතැනින් 
නවතින්ෙන් නැහැ. ෙම් පළාත් පාලන  ආයතන සතු   වැඩ ටිකත්  
අතට අරෙගන ඒකාධිපති ස්වරූපෙයන්  මහා ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරනවා. අද පළාත් පාලන ආයතනවලට අයිති  පාරවල් ගැන 
බැලුෙවොත් ඒවා කාපට් කරන්ෙන් මහා ආණ්ඩුවයි.   පළාත් පාලන 
ආයතනවලට ෙම්වා කාපට් කරන්න සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ.  අද 
බලන්න. ගෙම් ෙපොළ හදන්න ඕනෑ පළාත් පාලන ආයතනයයි. 
ගෙම් ජනතාවෙග් වැටහීම තුළ  ගෙම් ෙපොළ නිර්මාණය 
කරන්න ටයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒක කරන්ෙන්ත් මහා 
ආණ්ඩුෙවන්. ටවු න් එෙක් වැසිකිළියක් වුණත් පළාත් පාලන 
ආයතනෙයන්  හදන්න  ඉඩ ෙනොදී ඒකත්  මහා ආණ්ඩුෙවන් හදන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර  පළාත් පාලන 
ආයතනවල නිලධාරින් විතරක් ෙනොෙවයි, මන්තීවරු සභාපතිවරු  
නගාරාධිපතිවරු ෙම්වා දන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් බල පෙද්ශය තුළ 
සිදු වන්ෙන් ෙමොනවාද  කියා ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ.  මහා ආණ්ඩුව 
බලහත්කාරෙයන් ඒ තුළ වැඩ කරන්නට යනවා.  

මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, පළාත් පාලන අයතනවල 
මන්තීවරුන් අද ඉන්ෙන් දැඩි කනස්සල්ෙලන්, දැඩි අසහනෙයන් 

කියලා. ඇයි? තමුන්ට වැඩ කරන්න තිෙබන අවස්ථා මහා ආණ්ඩුව  
අත්පත් කරෙගන ඒකාධිපති ස්වරූපෙයන් වැඩ කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ඡන්ද පරදින්ෙන් ඒ අයෙග් 
තිෙබන  අසහනය, ඒ අයෙග් තිෙබන කනස්සල්ල පිට කරන්න 
ෙවන විධියක් නැති නිසා කියලාත් මට හිෙතනවා. ෙම් අය වැය 
දිහා බැලුවාම, සල්ලි ෙවන් කරලා තිෙබන ආකාරය බැලුවාම, 
ඒෙක් තිෙබන ඒකාධිපති ස්වරූපය දිහා බැලුවාම, රාජපක්ෂ 
පවුලට ෙවන් ෙවලා තිෙබන විධිය බැලුවාම ෙමතැන ඉන්න 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු ඇමතිවරුනුත්, ගරු මන්තීවරුනුත් දැඩි 
කනස්සල්ෙලන් ඉන්නවා කියලා අපට  ෙප්නවා. ෙමොකද, ඒ අයට 
පමාණවත් මුදලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සම්පූර්ණ බලය ඔවුන් 
අතට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් ෙම් 
කාරණයත් අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් 
පළාත් පාලන ආයතනවල විතරක් ෙනොෙවයි පරාජය ලබන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැයත් රහස් ඡන්දයකට ෙයොමු කෙළොත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ආණ්ඩුව පරදිනවා කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා. ෙම් ගරු ඇමතිවරුන්ට තිෙබන පශ්නය 
ඒ තුළින් එළි දැක්ෙවනවා කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම දකිනවා.  

එදා ආණ්ඩුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිනා වුණා, තමුන්ෙග් 
මන්තීවරුන් පාලනය කර ගන්න යූඑන්පී එකට බැහැ කියලා. 
තමුන්ෙග් මන්තීවරයා පාලනය කර ගන්න බැරුව යූඑන්පී  එක  
බලයට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රටක් පාලනය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා හිනා 
වුණා. අද ආණ්ඩුවට ෙම්ක පාරාවලල්ලක් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
වන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් 
පහළ ස්ථරෙය් ඉන්න, ගම් මට්ටෙම් ඉන්න මන්තීවරයාවත් 
ආණ්ඩුවට පාලනය කර ගන්න බැරි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 
පාලනය කර ගන්න බැරි අවස්ථාවක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කියනවා නම්  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය, සන්ධානෙය් මහ ෙල්කම්තුමා නිර්ෙද්ශ කරලා 
ගෙම් මිනිස්සු වැඩිෙයන්ම ඡන්දය දීලා පත් කරපු සභාපතිවරයාව 
අද මන්තීවරු ටික එකතු ෙවලා පලවා හරින තරමට ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පිරිහිලා තිෙබනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම 
කියනවා. ෙම්ක ගෙම් මන්තීවරයා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඡන්දය 
දීමක්. ආණ්ඩුෙවන් පත් කරපු සභාපතිවරයාට නැත්නම් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙයන් පත් කරපු සභාපතිවරයාට, නගරාධිපතිවරයාට 
විරුද්ධව ඡන්දය දීමක්. ඒ කියන්ෙන් ගෙම් හඬ. වැඩි දවසක් 
යන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ගෙම් හඬ  මහා ආණ්ඩුවටත් ඇවිල්ලා මහා 
ආණ්ඩුවටත් ෙගදර යන තත්ත්වය උදා වන බව ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතන රැල්ල තුළින් පැහැදිලි ෙවනවාය කියන එකත් මම 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. 

 ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතනවල 
මූලික වග කීම වන්ෙන් මං මාවත් පිළිසකර කිරීම, පාරවල් පිරිසිදු 
කිරීම, වීදි කසළ සහ නිවාස කසළ ඉවත් කිරීම, පාරවල්වල ලයිට් 
දැමීම, ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  කටයුතු නංවාලීම වැනි කාරණායි. ෙම් 
තත්ත්වය උඩ අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමන්ෙග් ඉහළ 
ආසන සංවිධායකවරයා, ආසනෙය් ඉන්න ඇමතිවරයා තරහ 
වුෙණොත් පළාත් පාලන ආයතනය ෙගන යන්න සභාපතිවරයාට 
බැරි වන නිසා අද ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම්වා පැත්තකට දාලා ඒ 
සංවිධායකවරයාෙග්, ඒ ඉහළින් ෙද්ශපාලන පුටුෙව් ඉන්න 
ෙකනාෙග් photos දාලා cut-outs ගහන්න, ඒ වාෙග්ම ඒ අය 
ෙවනුෙවන් ෙතොරණ ගහන්න කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් බදු මුදල් ලක්ෂ ගණන් ෙගවලා පත්තරවල 
පිටු පිෙරන්න දැන්වීම් පළ කරන්නත් අද පළාත් පාලන 
ආයතනවලට සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මම 
විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන ෙකොටස් 
තුනකට ෙබෙදනවා. එකක් මහ නගර සභාව. අෙනක නගර 
සභාව. අෙනක පාෙද්ශීය සභාව. විෙශේෂෙයන්ම කියනවා නම් මහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නගර සභාව ෙවනුෙවන් 1947 දී තමයි ආඥාපනතක් බිහි වුෙණ්. 
නගර සභාව ෙවනුෙවන් 1939 දී ආඥාපනතක් බිහි වුණා. ඒ 
වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභාව ෙවනුෙවන් 1987 දී තමයි පනතක් බිහි 
වුෙණ්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්වා වර්තමාන තත්ත්වයට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ෙම් ආඥාපනත් ටික අද තත්ත්වයට 
ගැළෙපන විධියට සංෙශෝධනය කරන්න කියලා. විටින් විට ෙම්කට 
පැලැස්තර ඇෙලව්වා මිසක් නියමිත විධියට සංෙශෝධනයක් 
ෙග්නවා අපි දැක්ෙක් නැහැ කියන එකත් පැහැදිලිව කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී එදා පළාත් 
පාලන ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටපු ආර්.  ෙපේමදාස මැතිතුමාට 
ස්තුතිය පුද කරනවා. එතුමා පළාත් පාලන ඇමතිවරයා විධියට 
ෙබොෙහොම විෙශේෂ ෙදයක් කළා. ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා පළාත් 
පාලන ඇමතිවරයා වන ෙකොට මම නගරාධිපතිවරයා ෙවලා 
සිටියා. ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මැතිතුමාත් සුවි ෙශේෂ වැඩ 
ෙකොටසක් කළා. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඔබතුමාත්  
ඉතිහාසයට එක් ෙවයි කියලා. විෙශේෂෙයන් ෙම් ආඥාපනෙත් 
තිෙබන සමහර ෙද්වල් දැක්කාම හිනා යනවා.  

ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැෙයන් ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට පාපැදි 
ලබා දුන්නා. නීතිෙය් හැටියට නගර සභාෙවන් ෙම් පාපැදියට 
licence එකක් ගන්න ඕනෑ. ෙම් ජනාධිපතිතුමා දුන්නු  බයිසිකලය 
පාෙර් ධාවනය කරන්න නගර සභාෙවන් නැත්නම් පාෙද්ශීය 
සභාෙවන් බලපතයක් ගන්න ඕනෑ. නමුත් ඒක කියාත්මක වන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි, කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ බලපතය ලබා 
ගැනීම සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල රුපියල් පහයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
බයිසිකෙල් ලියා පදිංචි කරන්න ෙම් වන තුරුත් අවශ  වන්ෙන් 
රුපියල් පහක මුදලක්. ෙම්ක ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඕනෑ නම් 
පළාත් පාලන ආයතනෙය් ෙකොමසාරිස්තුමාට හරි, ෙල්කම්තුමාට 
හරි බයිසිකෙල් අත් අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක 
පාෙයෝගික ලියවිල්ලක් කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි . ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙම් කාරණයත් ෙයොමු කරවනවා. මහ නගර සභා  
ආඥාපනෙත් 149වැනි පිටුෙව් 253 වගන්තිෙය් සඳහන් ෙවනවා, 
යම් පුද්ගලෙයකු මහ නගර සභාෙව් ෙගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට 
අරෙගන රුපියල් 30කට වඩා අඩු මුදලක් කුලිය වශෙයන් 
මාසයකට ෙගවනවා නම් ඔහු දින 14ක් ඒ කුලිය ෙගවීමට පමාද 
වුෙණෝතින් ෙකොමසාරිස්වරයාට ඒ පුද්ගලයා සතු සියලු නිශ්චල, 
චංචල ෙද්පළ විකුණා දැමිය හැකියි කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඒ ෙගො ඩනැඟිල්ෙල් තිෙබන ඔහුෙග් ෙහෝ අනුන්ෙග් සියලු නිශ්චල, 
චංචල ෙද්පළ විකිණීෙම් බලය තිෙබනවා. ඒවා විකුණලා අර 
රුපියල් 30 ෙනොෙගවීෙමන් එකතු වී තිෙබන මුදල ෙගවලා, ඊට 
පස්ෙසේ  ඉතිරි සල්ලි ටිෙකන් "ඔයාෙග් ඉඩම් ටික විකුණන්න මට 
ෙමච්චර වියදම් වුණා" කියලා ඒවාත් අරෙගන ඉතිරි වන සල්ලි 
ටික භාර ෙදන්න කියලා  ෙම් ආඥාපනෙත් තිෙබනවා. ෙම්වා අදට 
ගැළෙපන ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය බල්ලන්ට තැන දීපු 
අය වැයක්. ජනතාවෙග් ආහාරවල මිල අඩු කරන්ෙන් නැතිව 
බල්ලන්ෙග් ආහාරවල මිල අඩු කරපු අය වැයක්. රට බල්ලාට ගිය 
අය වැයක්. ෙම් අවුරුද්ෙද් බල්ලන්ට ෙහොඳ තැනක් තිෙබනවා.  
ෙපොලීසිෙය් හදන බල්ලන්ට ටයි, ෙකෝට් අන්දවලා උන් කසාද 
බන්දවන හැටි මම ඊෙය් ෙපෙර්දා රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා.  
"බල්ලන් හරි ආදෙරයි, බල්ලන් හදන එක ෙහොඳ නැද්ද?" කියලා 
ගරු අගමැතිතුමා එදා ඇහුවා. නමුත් බල්ලාව හදන්නත් ෙම් මහ 
නගර සභා ආඥාපනත සමඟ එකතු වුණු බලු පනතක් තිෙබනවා . 
ඒක තමයි, බල්ලන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් පනත. ඒ අනුව බල්ලන් 

ලියා පදිංචි කෙළේ නැත්නම් ෙම් පළාත් පාලන ආයතනවල 
ෙසේවකයන්ට ඔය ආදරෙයන් කසාද බන්දපු,  මිල අඩු කරපු කෑම 
දීලා හදපු බල්ෙලෝ ටික මරා දැමීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

බල්ෙලක් ලියා පදිංචි කරන්න රුපියල් පහක් අය කරනවා. 
 ෙම් ආයතන බල පෙද්ශෙයන් පිට ඉන්න බල්ෙලක් නම් 
අවුරුද්දකට සත 25ක් ෙගවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
විෙශේෂෙයන් ෙමහි සඳහන් ක ර තිෙබනවා ෙකොළඹ ඉන්න 
බැල්ලියකට නම් රුපියල් 7.50ක් ෙගවලා අවුරුද්දකට බලපතය 
ගන්න ඕනෑය කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් විහිළු සහගත ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කරුණු මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

ග රු ඇමතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද කමය ෙවනස් 
කරලා ඔබතුමාත් ඉතිහාසගත වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආඥාපනත් 
තුන ගැනත් බලන්න.  දවිඩ භාෂාව කථා කරන්න පුළුවන් ගරු 
ඇමතිතුෙමක් වශෙයන් මම  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
ෙම් මහ නගර සභා පනත, නගර සභා පනත දවිඩ භාෂාෙවන් 
මුදණය කරලා උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පළාත් පාලන 
ආයතනවල ඉන්න සිංහල භාෂාව කථා කරන්න, කියවන්න බැරි, 
ඉංගීසි භාෂාව කථා කරන්න, කියවන්න බැරි අයට ඒවා ප රිහරණය 
කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියා. එතෙකොට අෙප් රෙට් පශ්න  
ෙගොඩක් අවසන් ෙවයි. එවිට සියලු භාෂා කථා කරන අය එක 
නීතියක් තුළ එක තලයකට පත් ෙවයි කියන කාරණය මතක් 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.10] 
 
ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා (පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா - உள் ராட்சி, மாகாண 
சைபகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local 
Government and Provincial Councils) 
බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 2014 වසරට ඉදිරිපත් කරන ලද 
අය වැය පිළිබඳ විවාදෙය් පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ෙමෙහම කවදාවත් පළාත් 
පාලන හා පළාත් සභා අමාත ාංශය සම්බන්ධව  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා ෙවලා නැහැ.  

අෙප් විපක්ෂ මන්තීවරු පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා, විපක්ෂෙය් 
ඉන්න නිසා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙමොනවා හරි කථා කරන්න. 
එෙහම කථා කරලා එතුමන්ලා ඒකට උත්තරය අහගන්ෙන් නැතිව 
ෙම් ගරු  සභාෙවන් යනවා. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමා අගය කරනවා. ඔබතුමා ඉදිරියට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා වන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඒකට අවශ  
පිළිෙවළ දැන්ම පට න් ගත්තා. ඔබතුමාෙග් කථාව "ටීවී" එෙක් 
යන විට ෙබොෙහොම ආඩම්බරයි. රුපවාහිනියටයි, මාධ යටයි 
ජනතාවට ෙමොනවා හරි ෙදන්නට ඔබතුමා කථා කළා.  

2373 2374 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 
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පළාත් සභා  මන්තීවරු සම්බන්ධෙයන් අද වැඩිපුර කථා කළා. 
එතුමන්ලාෙග් දීමනා,  පහසුකම් වැනි ෙද්වල් ගැන කථා කළා. 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති, 
දැන් මන්තීවරුන්ෙග් purview එක අඩු ෙවන බව. අෙප් අලුත් 
පනත අනුව ෙකොට්ඨාස අඩු ෙවනවා. එතෙකොට ඇත්තටම 
එතුමන්ලාට අවශ  පහසුකම් අප ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒකට අප 
ඔක්ෙකොම එකඟයි. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එකඟ ෙවනවා. 
ඒකට අවශ  පහසුකම් අප සලසා ෙදනවා. ඔබතුමාට  කාන්තාව 
නම් ෙපන්වන්න බැහැ. කාන්තාවන්ට නිෙයෝජනය ෙදන්න කියලා 
නිතරම කථා කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. ඇයි කාන්තාව limit 
කරන්ෙන්? චන්දිකා මැතිනිය ෙම් රෙට් නායිකාව ෙලස පත් ෙවලා 
හිටියා. ඒ වාෙග්ම, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පත් ෙවලා 
සිටියා. ඉන්දියාව ගත්ෙතොත්, ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනිය අගමැතිනිය 
ෙලස පත් ෙවලා සිටියා. යම් යම් ෙකොට්ඨාසවලට කාන්තා 
නිෙයෝජනය අවශ  නම් එය decide කරන්න පක්ෂයට ඉඩ 
ෙදන්න. ඒ ඉඩකඩ අඩු කරන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇයි ඔබතුමා විරුද්ධ නීතිමය- 

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
විරුද්ධ නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, හරියට පරීක්ෂා කරලා බලන්න 

ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. Twenty five per cent දාලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමා,-  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
Do not disturb me. - [Interruption.]  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
'විය හැකිය' කියලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
Hon. Member, wait. ඒ 25 per cent තුළ අපට පුළුවන් ඕනෑ 

නම් කාන්තාවන්ට අවස්ථාව ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම තරුණ අයට 
අවස්ථාව ෙදන්න. හැබැයි දැන් තිෙබන system එක අනුව 100 per 
cent දමන්න පුළුවන් ගැහැනු අය. තරුණයන් 100 per cent 
දමන්නත් ඉඩකඩ තිෙබනවා. ඒ ඒ පක්ෂය ඒ වග කීම භාර ගන්න 
ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පක්ෂෙය් නායකයා වනෙකොට 
පක්ෂෙය් ඒ වග කීම භාරෙගන ඔබතුමා එය නිසි විධියට කරන්න 
ඕනෑ, 'ෙමන්න ෙම් ෙකොට්ඨාසයට තරුණ ළමයකු ඕනෑ, ෙම් 
ෙකොට්ඨාසයට වයස වැඩි ෙකනකු දමන්න ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් 
කාන්තාවක් දමන්න ඕනෑ' කියලා. එෙහම හිතලා ඔබතුමාෙග් 
නායකයන් අවශ  විධියට කටයුතු කළා නම් ෙම් පශ්නය එන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා ෙපොඩ්ඩක් අසනීප ෙවලායි 
ඉන්ෙන්. Delimitation ගැන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා 

සම්බන්ධ කරලා කවුෙදෝ ගරු මන්තීවරෙයක් කථා කළා. හැබැයි 
අපි National Delimitation Committee එකක් පත් කරලා ඕනෑම 
අයකුට අවස්ථාව දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] Wait, wait. යූඑන්පී 
ෙව්වා, එෙහම නැත්නම් ටීඑන්ඒ ෙව්වා කවුරු වුණත් ලියුමක් 
ලියලා, 'අපට ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.' 
කියලා කිව්වාම National Delimitation Committee එෙක් 
සභාපතිතුමා ඒ අයට අවස්ථාව දීලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ලියුමක් ලියුවාම එතුමාට 
උත්තරයක් ලිව්වා, 'ඔබතුමා පහසු ෙවලාව කියන්න. අපි අවස්ථාව 
ෙදන්නම්.' කියලා. තවම එතුමා පහසු ෙවලාව දීලා නැහැ. 
බලන්න, කථා කරලා නිකම් යනවා. ඒ National Delimitation 
Committee එෙක් සභාපතිතුමා ෙමහි ඉන්නවා. එතුමාෙග් 
ආසනෙය් ඉන්න යූඑන්පී මන්තීවරුන් සියලු ෙදනා ෙවලාවක් 
ඉල්ලලා ගිහිල්ලා එකට වාඩි ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සාකච්ඡා කරලා තමන්ට ඕනෑ ෙද් කරනවා.  
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
තමන්ට ඕනෑ එක ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]  Wait, wait. 

ගරු බැසිල් ඇමතිතුමා පත් කරලා තිෙබනවා SLFP මන්තීවරුන් 
ඔක්ෙකෝම එකතු කරෙගන ඒ අයෙග් proposal එක ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඒක SLFP එෙක් වැඩක්. ඔබතුමාෙග් නායකතුමා 
යූඑන්පී එෙකන් එෙහම ෙකොමිටියක් පත් කළා ද? රට පුරාම 
delimitation සම්බන්ධව කථා කරන්න ෙකොමිටියක් පත් කළාද? 
ෙකෝ ඒ ෙකොමිටිය?  

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් නායකත්වෙයන්-  
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
සභාපතිතුමාට ලියුමක් ලිව්වා. නමුත් සභාපතිතුමා ඇවිල්ලා 

නැහැ. ඒක තමයි පශ්නය. එතෙකොට කියන්න බැහැ ෙන් බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා එතුමාෙග් ෙගදර ඒ කටයුත්ත කරනවා 
කියලා. එෙහම කියන එක වැරැදියි.  

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමා, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය සභා 

මන්තීවරුන්ට ඕනෑ විධියටයි ෙබදලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
Wait, wait. ගරු මන්තීතුමා, National Delimitation 

Committee එක පත් කරලා තිෙබනවා. ඕනෑම 
ෙද්ශපාලනඥයකුට, ඕනෑම organization එකකට තමන්ෙග් 
අදහස ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අන්තිම තීරණය ඒ කමිටුව 
ගත්තාම අපි ඒක ඉදිරිපත් කරනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙමතැන මඩ ගහන්න ෙහොඳ නැහැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මඩ ගහනවා ෙනොෙවයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඔබතුමා ෙනොෙවයි. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. සාකච්ඡාවට 

අවස්ථාව දුන්නා. ඒකට ඇවිල්ලා සිටි ෙය් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපත් 
ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. හදිසිෙය් ෙනොෙවයි ෙගොඩක් 
සාකච්ඡා කරලා අපි ඒ අලුත් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  අපි සියලු ෙදනා ඒක 
රාශි ෙවලා එය සම්මත කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ ෙවලාෙව් මම ෙම් ගරු 
සභාවට කිව්වා ෙමතැන අඩු පාඩු කීපයක් තිෙබනවා, ෙම් 
delimitation process එක ඉවර වුණාට පස්ෙසේ අපි නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා ඒ අඩු පාඩු ටික හදාෙගන යමු 
කියලා. මම එෙහම කියලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතනවල 
budgets සම්බන්ධවයි, budgets පැරදවීම සම්බන්ධවයි ෙමහිදී 
පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒක එච්චර ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.  
අපි ගැසට් කළා. දැන් අපට ෙපෙනනවා ෙකොෙහේද අඩු පාඩු 
තිෙබන්ෙන් කියලා. අඩු පාඩු එනවා ද, ඉදිරියට හදන්න ඕනෑ ද 
කියන එක අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. හැම පක්ෂයටම බලයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? මන්තී ධුරෙය් ඉන්න අය පක්ෂයට විරුද්ධව 
ෙමොනවා හරි කටයුතු කළා නම් ඒකට disciplinary action ගන්න 
ඒ පක්ෂයට අයිතියක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් - 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
වැඩක් නැහැ. ඕනෑ ෙකනකුට පක්ෂය මාරු කරන්න පුළුවන්. 

මන්තීකම නැති ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
මන්තීකම නැති ෙවනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙකොෙහේද? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කී ෙදෙනක් පක්ෂ මාරු කළා ද? 
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ඉතින් ඒක උසාවියට ගියා ෙන්. පක්ෂයට අනුව පක්ෂය 

කටයුතු කළා. උසාවියකට ගියාම- 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා පිළිගන්නවා උසාවිය වැරදියි කියලා. එෙහමද? 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
එෙහම ෙනොෙවයි. ෙමොකක් හරි පදනමකින් උසාවිය ඒ තීන්දුව 

දීලා තිෙබනවා. මම ෙමොකක් හරි නිකම් පිළිගන්නවා ද? නැහැ. 
ඔබතුමා ඒක කිව්ව එක ෙහොඳයි. ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ඇතුෙළේ ඉඳ ෙගන පක්ෂය දියුණු කරන්නට, ඉදිරියට ෙගන 
එන්නට ෙගොඩක් මහන්සි ෙවනවා. ඒකට නායකතුමා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඉන්න ෙකෝ. නායකතුමා 
ඔබතුමාට විරුද්ධව ලියනවා. ඔබතුමාෙග් පස්ෙසන් ඉන්න 
මන්තීවරු සියලු ෙදනාටම විරුද්ධව ලියනවා.  

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, යූඑන්පී එක ෙනොෙවයි මාතෘකාව. පළාත් 

පාලන ආයතන සහ පළාත් සභා. 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
මම උදාහරණයක් කිව්ෙව්. පළාත් පාලන ආයතන හා පළාත් 

සභා සම්බන්ධව කථා කරන ෙකොට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පක්ෂවල 
බලය සම්බන්ධවත් කථා කරන්න ෙවනවා.  

දැන් බලන්න, පාෙද්ශීය සභාවක අය වැය පැරදුණාම, ඒකට 
බලපාන කරුණු තුනක් තිෙබනවා. ඇත්තටම ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා ඒක ෙහොඳට පැහැදිලි කරලා කිව්වා. 
එතුමා පැහැදිලි කරලා කිව්වා, එක කරුණක් ඒ පළාෙත් 
organizer  සහ සභාපතිතුමා අතර තිෙබන පශ්න. අෙනක, කලින් 
තිබුණ මනාප පශ්නය. ඊළඟ එක  උප සභාපතිතුමාට - vice 
chairman ට- ෙකොෙහොම හරි ෙම් පුටුවට එන්න ඕනෑ කියලා 
තිෙබන අදහස. ෙම් කරුණු තුන තමයි එතැන තිෙබන්ෙන්. දූෂණය 
තිෙබනවා නම්,  වංචාව තිෙබනවා නම් කවදාවත් ඒකට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ; අපත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි 
කවුරුත් හිතනවා ෙම් පළාත් පාලන ආයතනවල බලය මධ ම 
ආණ්ඩුවට - ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට- තිෙබනවා කියලා. එෙහම 
හිතලා තමයි අපි ඔක්ෙකොම කථා කරන්ෙන්.  Thirteenth 
Amendment එක අනුව ඒ බලය සම්පූර්ණෙයන්ම දීලා 
තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවට. පළාත් සභාෙව් ඒ විෂය භාර 
ඇමතිතුමාට පුළුවන් ඒ ගැන හරියට බලලා, ඒ ගැන disciplinary 
action ගන්න; ඒ අනුව එයා ඉවත් කරන්න කමයක් ඇති කරන්න; 
උසාවියකට ඉදිරිපත් දාන්න; කවුරු හරි  judge ෙකෙනක් පත් 
කරලා එයාෙග් විනය බලන්න. අපි ඒක තමයි කර ෙගන යන්ෙන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා උපෙදස් ෙදනවා ද? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
අපි එවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එකම පැත්ෙත් ෙන්.  
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
No, එක පැත්ෙත් ෙනොෙවයි. අපි කථා කරන්න ඕනෑ අෙප් 

මට්ටෙම් තිෙබන ඒවා සම්බන්ධවයි. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳ 
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ෙගන ඒ  සභාපතිතුමාෙග් දූෂණ ගැන අපි කථා කරනවා නම්, අපි 
ලබා  දීපු බලය ආපහු ගන්න ෙවනවා. Thirteenth Amendment  
එෙකන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ බලය දීලා තිෙබනවා.   1987 -[බාධා 
කිරීමක්] No.   ෙම් පළාත් සභා කමය කවුරුවත් ඉල්ලුෙව් නැහැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා කැමැති නැද්ද? 
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වාෙග් ෙපොඩි රටකට පළාත් සභා 

නවයක් දුන්නා. ඒක අවශ ද? ෙමොනවා හරි බලයක්  - powers - 
ඉල්ලුෙව් උතුරු නැ ෙඟනහිරට නම්, ඒකට අවශ  විසඳුම ඒ 
ෙවලාෙව් ෙදන්න බැරිව, ඉන්දියාවත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? අෙප් වාෙග් ෙපොඩි 
රටක ඒ සඳහා recurrent expenditureවලට ෙකොච්චර යනවාද 
කියලා බලන්න. එෙහම නම් අපි ආපහු ඒ බලය ගන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා අපි ඉදිරියට-   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
දැන් “ Thirteen Minus" ද?  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
 “Thirteen minus", “Thirteen plus,” ඒ කථාව වැරදියි, අෙප් 

රටට. දැන් බලන්න, යුද්ධය අවසන් වුණා. යුද්ධය තිෙබන 
කාලෙය් අපට “Thirteen plus” ද, "Thirteen minus"ද කියලා  
කථා කරන්න  බැහැ. ඒ කාලෙය් ඔබතුමාට ජීවත්ව ඉන්න පුළුවන් 
ද කියලා දන්ෙන් නැතිව ඉන්න ෙකොට ෙකොෙහොමද “Thirteen 
plus” ගැන කථා කරන්ෙන්? ඔබතුමාෙග් තාත්තා ගැන බලන්න. 
එතුමා ෙම් රෙට් වැදගත් ෙකෙනක්. බලන්න, ෙකොෙහොමද ඒක 
වුෙණ්? ඒ නිසා පළමුෙවන්ම කරන්න ඕනෑකම තිබුෙණ් "යුද්ධය 
නවත්වා ගනිමු" කියන එක කටින් කියන එකයි. ඊට පස්ෙසේ, 
"යුද්ධය නතර කරනවා ද, යුද්ධය කරනවා ද?" කියලා ඇහුවා. 
"යුද්ධය කරන්න ඕනෑ" කිව්වා. එෙහම නම් යුද්ධය කරලා ඉවර 
කරන්න ඕනෑ. දැන් ඒක ඉවර කරලා තිෙබනවා. අන්න ඒක තමයි 
නායකත්වය. හැබැයි යුද්ධය කරන්න කලින් පභාකරන්ට කිව්වා, 
''අපි ෙපොඩ්ඩක් කථා කරමු'' කියලා. පභාකරන් කථා කරන්න 
ආෙව් නැහැ. යුද්ධයම කරන්න ඕනෑ  කිව්වා. ''හරි, යුද්ධ කරමු'' 
කියලා යුද්ධ කළා. ඊට පස්ෙසේ   ''දැන් කථා කරමු'' කිව්වා. දැන් 
පුළුවන්.   

ඇත්තටම Thirteenth Amendment  එක අපට අවශ ද? ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, අපට Thirteenth Amendment  
එක අවශ ද  කියන්න? ඇත්තටම Thirteenth Amendment  එක 
අවශ  නැහැ. ඒකට ෙවන කමයක්, ෙම් රටට අවශ  වන ෙවන 
කමයක්, ෙම් රට ෙබදන්ෙන් නැතිව එක රටක් විධියට කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් කමයක්, ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල කියන්ෙන් 
නැතිව එක රටක අපි ඔක්ෙකෝම ජීවත් වන කමයක් අපි හදන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ළඟ ඒ කමය තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා නිතරම 
ඒ ගැන කථා කරනවා. ඒක හරි. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස 
අපට කියන්න ඕනෑ. Membersලාට ෙම් ෙද් ෙදන්න ඕනෑ, අරක 
ෙදන්න ඕනෑ, ෙම්ක ෙදන්න ඕනෑ කියලා කියනවා වාෙග්, 
ඔබතුමාෙග් නායකතුමාට කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අදහස  
ෙමොකක්ද, proposal ෙමොනවාද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ෙනොෙවයි, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙනක් මන්තීවරු ෙම් ගරු සභාවට 

ඇවිල්ලා නිකම් කියනවා, උතුරට සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. 
මම දන්ෙන් නැහැ, ඇයි එෙහම කියන්ෙන් කියලා. අෙප් Budget 
එක කියවා බලන්න, හැම පළාතකටම සල්ලි ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. 

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
පළාත් සභාවලට තිෙබනවා ද? 

 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
පළාත් සභාවලට තමයි. හැම පළාත් සභාවකටම ෙම් රෙට් 

Budget එෙකන් සල්ලි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් අමාත ාංශ 
ඇතුෙළේම recurrent expenditure, capital expenditure කියන 
ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උතුරු පළාත් සභාවටත් සල්ලි 
දීලා තිෙබනවා. වැරදි මත ෙමතැන ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. 
උතුරට ෙවනම සල්ලි ෙදන්න ඕනෑය කියනවා. එතෙකොට 
දකුණට, නැ ෙඟනහිරට? ඒවාටත් ෙදන්න ෙවනවා ෙන්.  එෙහම 
එකක් අවශ  නැහැ. වැඩිපුර සල්ලි ෙදන්න කියනවා. වැඩිපුර 
සල්ලි ඕනෑ නම්, ඒ පළාත් සභාෙව් දැන් බලයට ඇවිල්ලා ඉන්න 
කණ්ඩායම ඇවිල්ලා අපට කියන්න ඕනෑ, "අෙප් පළාත් සභාවට 
අෙප් පළාත දියුණු කරන්න තව ටිකක් සල්ලි ෙදන්න" කියලා. ඒ 
විධියට  කථා කරන්න ඕනෑ. එෙහම කථා කරලා තමයි වැඩිපුර 
සල්ලි ඉල්ලන්න ඕනෑ. හැබැයි ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරලා, 
රටට විරුද්ධව නිතරම කථා කරලා සල්ලි ඉල්ලන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? නීත නුකූලව සෑම පළාතකටම සල්ලි ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ඒ ඉල්ලීම තමයි ඔබතුමාට අනිවාර්යෙයන්ම 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තාත්තාෙග් කාලෙය් 
ඇත්තටම ෙම්ක ෙවන විධියකට ෙග්න්න, ඒ කියන්ෙන් Local 
Authorities ටික ෙපොඩ්ඩක් දියුණු කරන්න ෙමොනවා හරි කළා. 
ඒක අපි අගය කරනවා. පාෙද්ශීය සභාව කලින් තිබුෙණ් ෙවන 
විධියකට ෙන්. ඔබතුමාෙග් තාත්තා ෙම් සඳහා යම් කිසි ෙදයක් 
කළ බව අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒක දිගටම අරෙගන ගිහිල්ලා 
දියුණු කරන්න ඔබතුමාෙග් තාත්තාට තිබුණු අදහස ඉටු කිරීමට 
යූඑන්පී එෙක් අෙනක් අයට බැරි වුණා.  ඒ කුණු ෙරොඩු ටික තමයි 
අපි දැන් ඉවත් කර  ෙගන යන්ෙන්. ඒ කුණු ෙරොඩු ටික. [බාධා 
කිරීමක්] තාත්තා කළා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ කවුරු හරි ඉදිරියට ෙගන 
එන්න එපා යැ. කවුද අරෙගන ගිෙය්? [ බාධා කිරීමක්]  අවුරුදු 
17ක් හිටියා. ඒක එක පාරටම ඉවත් කර ෙගන යන්න බැහැ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අවුරුදු විස්සක් යනවා ද  කුණු ෙගොඩ ඉවත් කරන්න? 

 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
අපි ඒක ෙවනම කථා කරමු. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please try to wind up. There is no more 

time because you have taken 20 minutes.  
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
මම ඉවර කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්න ඕනෑ, අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ රට පුරාම පාරවල් 
හදනවා. පාෙද්ශීය සභා ෙගඩනැඟිලි හදනවා. ඒ පාෙද්ශීය සභා 
ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් කරන්න මුදල් ෙවන්  කර තිෙබනවා. 
ඒක  Budget එෙක් බලන්න. අෙප් ගරු  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. මුළු රෙට්ම අපි ඒ තත්ත්වය ඇති 
කරෙගන යනවා. තවම ඒවාට වාහන නැහැ. දැන් අපි වාහන 
දීෙගන යනවා; machineries දීෙගන යනවා.  අඩු  ආදායම් ලබන 
පාෙද්ශීය සභාවලට මාසිකව Rs. 1 million ෙදනවා.    කියවන්න 
බැරි තරම් ෙගොඩක් පහසුකම්  ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා. ඕනෑ නම් 
කියවා බලන්න ෙදන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙම් 
කිහිපයක්  කිව්වා.  "පුර නැගුම" යටෙත් අපි ෙපොඩි  ෙපොඩි ගම්මාන  
දියුණු කර ෙගන යනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් අමාත ාංශය ගැන කථා කළ මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනාටත්, මෙග් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාටත්, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරිවරුන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වා ෙග්ම  National Delimitation Committee Chairman ෙහොඳින් 
කටයුතු කරෙගන යනවා. මාස ෙදකක් ඇතුළත ඒ වාර්තාව භාර 
ෙදනවා.  සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

   
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! There are some Amendments to be 

moved. We  will now resume  to seek the approval of the 
House to sit  after  6.30 p.m.  

 
ඊට  අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ් විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Thereupon the Parliament resumed. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree to sit after 6.30 p.m, until the 

Business is over?  
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

 

කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[නිෙයෝජ  කාරක සභෘපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . -   
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered further in Committee. - 
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
“136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 207,925,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 207,925,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Question, "That the sum of Rs. 207,925,000, for Head 136,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 136, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  

වියදම, රු. 64,420,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 64,420,000  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 64,420,000 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 136 
වන වැය ශීර්ෂෙය් 01වන වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 
"වැඩ සටහන 01 -  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පාග්ධන වියදම් 

සඳහා පතිපාදනය රුපියල් 564,420,000 දක්වා වැඩිකිරීෙමන් 
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

 
(කීඩා අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම 

වැඩසටහෙන් පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය රුපියල් 
500,000,000කින් වැඩි කිරීමය.) 

 
ව ාපෘතිය 02 - පරිපාලනය සහ ආයතන ෙසේවා කියාත්මක 

කිරීෙම් ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පාග්ධන වියදම් 
වැඩි කළ යුතු ය. 

 
 උප ව ාපෘතිය 02 - ආසියානු ෙයෞවන කීඩා උෙළල - 2017 

 
වැය විෂයය 2502 -ආෙයෝජන - රු. 500,000,000  

 “136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන,  පාග්ධන වියදම්  
සඳහා රු. 564,420,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පාග්ධන වියදම 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட பா 564,420,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

2381 2382 

[ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා] 



2013 ෙදසැම්බර් 14 

தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 564,420,000, for Head 

136, Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to. 

 

Head 136, Programme 01, Capital Expenditure, as amended, ordered to 
stand part of the Schedule.   

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 201,675,000 
 

“136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 201,675,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය  විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 234,380,000 

 
"136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 234,380,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 201,675,000 

 
“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 201,675,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 234,380,000 
 
“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 234,380,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 201,675,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 201,675,000, for Head 136,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 136, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 234,380,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 234,380,000, for Head 136, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 136, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

219 වන ශීර්ෂය.- කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  
වියදම, රු. 132,800,000 

 
“219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 132,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  

වියදම, රු. 16,700,000 
 

“219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 16,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු. 388,600,000 
 

“219 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 388,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
219 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු. 1,734,500,000 
 

“219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,734,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
தைலப்  219.-  விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தி திைணக்களம்    

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 132,800,000 

  
“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 132,800,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

2383 2384 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 16,700,000 
 
“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 16,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 388,600,000 

  
“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 388,600,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,734,500,000 
 
“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,734,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 HEAD 219. -  DEPARTMENT OF SPORTS DEVELOPMENT  

 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 132,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 132,800,000, for Head 219,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 16,700,000 

Question, "That the sum of Rs. 16,700,000, for Head 219,  
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule 

 
Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 388,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 388,600,000, for Head 219,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,734,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,734,500,000, for Head 219, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 219, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

"130 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 197,497,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
130 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 73,400,000 
 

"130 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 73,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
130 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.   

 
“தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 197,497,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 73,400,000 
 
“தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 73,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 197,497,000, for Head 130,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 130, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 73,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 73,400,000, for Head 130, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 130, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 

2385 2386 
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කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 130 වන වැය ශීර්ෂෙය් 02වන 
වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 
වැඩ සටහන 02 - සංවර්ධන වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා පතිපාදනය රුපියල් 1,400, 000,000 සහ පාග්ධන වියදම් සඳහා 
රුපියල් 6,708,800,000දක්වා වැඩි කිරීෙමන්, සංෙශෝධනය කළ යුතු 
ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

     
(පළාත් පාලන හා පළාත් සභා  අමාත තුමාෙග් ෙමම 

සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩ සටහෙන් පුනරාවර්තන 
වියදම රු. 1,400,000,000 හා පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදන 
රු.2,000,000,000කින් වැඩි කිරීමය.)  
 

"ව ාපෘතිය 04 - පළාත් පාලන සහ පාෙද්ශීය යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය 

 උප ව ාපෘතිය 18 - පළාත් පාලන ආයතනවල නඩත්තු 
ඒකක භාර ෙමෙහයුම් ආධාර 

වැය විෂයය 1508 - ෙවනත් රු.1,400,000,000 
 වැය විෂයය 2202 - සංවර්ධන සහායන් - රු. 2,000,000,000

  
 

“130 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.1,400,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
130 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

 
“தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,400,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That a sum of Rs. 1,400,000,000, for Head 130, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 130, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  
 
 02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -මූලධන වියදම,  

 රු. 4,708,800,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 4,708,800,000 

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 4,708,800,000  

“130 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 6,708,800,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
130 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

 
“தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட பா 6,708,800,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 6,708,800,000, for Head 

130, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to. 

 
Head 130, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  
 
312  වන ශීර්ෂය. - බසන්ාහිර පළාත් සභාව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 9,000,000,000 

 
தைலப்  312.- ேமல் மாகாண சைப 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 9,000,000,000 

 

HEAD 312. -  WESTERN PROVINCIAL COUNCIL 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 9,000,000,000 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 312 වන වැය ශීර්ෂෙය් 01වන 
වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 
"වැඩ සටහන 01 - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා පතිපාදනය රු. 9,110,000,000 දක්වා වැඩිකිරීෙමන් 
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

 
(පළාත්පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙග් ෙමම 

සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන  
වියදම් සඳහා පතිපාදනය රුපියල් 110,000,000කින්වැඩි කිරීමය.) 

2387 2388 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව ාපෘතිය 01 - පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත 
සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි 
කළ යුතු ය. (අයවැය ෙයෝජනාව)  

වැය විෂයය 1507 - පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය  
 
අයිතම 03  - වෘත්තිය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් 

දීමනා (අයවැය ෙයෝජනා)  
රු.110,000,000 

 
“312වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන,  පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 9,110,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
312වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන  වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

“தைலப்  312, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ்  
ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 9,110,000,000 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  312, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல   

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 9,110,000,000, for Head 

312,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 312, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,   
රු. 2,755,000,000 

 
"312 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා   

රු. 2,755,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
312 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 2,755,000,000 

 
“தைலப்  312, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,755,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”   எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  312, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,755,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,755,000,000, for Head 312, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 312, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

313  වන ශීර්ෂය. - ම්ධ ම පළාත් සභාව 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 15,600,000,000 
 

தைலப்  313.- மத்திய மாகாண சைப 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 15,600,000,000 
 

HEAD 313. -  CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 15,600,000,000 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 313 වන වැය ශීර්ෂෙය් 01වන 
වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 

 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

 
"වැඩ සටහන 01 - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා පතිපාදනය රු.15,765,000,000 දක්වා වැඩිකිරීෙමන් 
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

 
(පළාත්පාලන හා පළාත් සභා  අමාත තුමාෙග් ෙමම ෙශෝධනෙය් 

අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන  වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය රුපියල් 165,000,000කින්වැඩි කිරීමය.)  

 
ව ාපෘතිය 01  - පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත 

සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි 
කළ යුතු ය. (අයවැය ෙයෝජනාව) 

 වැය විෂයය 1507  - පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය  
  
අයිතම 03   - වෘත්තිය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් 

දීමනා (අයවැය ෙයෝජනා) 
රු.165,000,000 

       
“313 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන,  පුනරාවර්තන වියදම්  

සඳහා  රු.15,765,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
313 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන  වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  313, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 15,765,000,000 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  313, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2389 2390 
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Question, "That the increased sum of Rs. 15,765,000,000, for Head 
313,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 313, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,   
රු. 3,927,000,000 

 
"313 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 3,927,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
313 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 3,927,000,000 

 
“தைலப்  313, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,927,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  313, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 3,927,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 3,927,000,000, for Head 313, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 313, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
314 වන ශීර්ෂය.- දකුණු පළාත් සභාව  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. රු. 13,800,000,000 

 
தைலப்  314.- ெதன் மாகாண சைப 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 13,800,000,000 

 
HEAD 314. -  SOUTHERN PROVINCIAL COUNCIL  

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 13,800,000,000 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත්  පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක 
සභා අවස්ථාෙව් දී 314 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන සඳහා 
පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does  the House agree? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 

"වැඩ සටහන 01 - ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා පතිපාදනය රු.13,945,000,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන්  
සංෙශෝධනය කළ  යුතුය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

 

(පළාත් පාලන  සහ පළාත් සභා අමාත තුමාෙග් ෙමම 
සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන්   පුනරාවර්තන 
වියදම් සඳහා පතිපාදනය රුපියල් 145,000,000කින් වැඩි කිරීමය). 

 

ව ාපෘතිය 01  -  පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත 
සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි 
කළ යුතු ය.  (අය වැය ෙයෝජනාව)  

වැය විෂයය 1507  -  පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය 
අයිතම 03            - වෘත්තීය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් 

දීමනා (අය වැය ෙයෝජනා) 
රු.145,000,000"  

 
“314 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.13,945,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

314 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

“தைலப்  314, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 13,945,000,000, 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  314, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 13,945,000,000, for Head 

314,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 314, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
  

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,  
රු. 2,095,000,000 

 
“314 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 2,095,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
314 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 2,095,000,000 

 
“தைலப்  314, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,095,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  314, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,095,000,000 

2391 2392 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Question, "That the sum of Rs. 2,095,000,000, for Head 314, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 314, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of  the Schedule. 
 
 

315 වන ශීර්ෂය.- උතුරු පළාත් සභාව 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  

වියදම, රු. 11,500,000,000 
 

தைலப்  315.- வட மாகாண சைப 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 11,500,000,000 
 

HEAD 315. -  NORTHERN PROVINCIAL COUNCIL 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 11,500,000,000 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත්පාලන හා පළාත් සභා  

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් 315 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන 
සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 

"වැඩ සටහන 01  -  ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම් සඳහා පතිපාදනය 
රු.11,622,000,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් 
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]  

 
  (පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා 

අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් 
අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් 
පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදනය 
රුපියල් 122,000,000කින් වැඩි කිරීමය). 

 
ව ාපෘතිය 01  -  පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත 

සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි 
කළ යුතු ය. (අය වැය ෙයෝජනාව) 

වැය විෂයය 1507  -  පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය 
අයිතම 03  -  වෘත්තීය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් 

දීමනා (අය වැය ෙයෝජනා) 
රු.122,000,000" 

 

“315 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 11,622,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
315 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

“தைலப்  315, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 11,622,000,000, 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  315, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
Question, "That the increased sum of Rs. 11,622,000,000, for Head 

315,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 315, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 5,831,000,000 

 
“315 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා   

රු. 5,831,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
315 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 5,831,000,000 
 
“தைலப்  315, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,831,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  315, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 5,831,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 5,831,000,000, for Head 315, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 315, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

316 වන ශීර්ෂය.- වයඹ පළාත් සභාව 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු. 15,000,000,000 
 

தைலப்  316.- வடேமல் மாகாண சைப 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 15,000,000,000 
 

HEAD 316. -  NORTH WESTERN PROVINCIAL COUNCIL 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 15,000,000,000 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත්පාලන හා පළාත් සභා  

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් 316 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන 
සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා.  

2393 2394 
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නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does  the House agree? 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 

"වැඩ සටහන 01  -  ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා පතිපාදනය රු.15,160,000,000 දක්වා වැඩි 
කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]  

 
  (පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත තුමාෙග් 

ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම 
වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය රුපියල් 160,000,000කින් වැඩි 
කිරීමය). 

 
ව ාපෘතිය 01  -  පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් 

පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කළ යුතු ය. (අය 
වැය ෙයෝජනාව) 

වැය විෂයය 1507 -  පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය 
අයිතම 03  -  වෘත්තීය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් දීමනා (අය 

වැය ෙයෝජනා) රු.160,000,000" 
 

“316 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 15,160,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

316 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

“தைலப்  316, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 15,160,000,000, 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  316, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 15,160,000,000, for Head 

316,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 316, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,  
රු. 2,470,000,000  

 

“316 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා රු. 
2,470,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
316 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 2,470,000,000 

 
“தைலப்  316, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,470,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  316, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,470,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,470,000,000, for Head 316, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 316, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

317 වන ශීර්ෂය.- උතුරු මැද පළාත් සභාව 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු. 9,000,000,000  
 

தைலப்  317.- வட மத்திய மாகாண சைப 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 9,000,000,000 
 

HEAD 317.-  NORTH CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 9,000,000,000 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත්පාලන හා පළාත් සභා  

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් 317 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන 
සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා.  

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 

 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 

"වැඩ සටහන 01  -  ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා පතිපාදනය රු.9,095,000,000 දක්වා 
වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]  

 
  (පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත තුමාෙග් 

ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම 
වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය රුපියල් 95,000,000කින් වැඩි 
කිරීමය). 

 

ව ාපෘතිය 01  -  පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත 
සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කළ යුතු 
ය. (අය වැය ෙයෝජනාව) 

වැය විෂයය 1507  -  පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය 
අයිතම 03  -  වෘත්තීය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් දීමනා 

(අය වැය ෙයෝජනා) රු.95,000,000" 
 

“317 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.9,095,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

317 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

2395 2396 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“தைலப்  317, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 9,095,000,000, 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  317, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 9,095,000,000, for Head 

317,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 317, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,  
රු. 3,393,000,000  

 
“317 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා රු. 

3,393,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
317 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 3,393,000,000 

 
“ தைலப்  317, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,393,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  317, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,393,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,393,000,000, for Head 317, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 317, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

318 වන ශීර්ෂය.- ඌව පළාත් සභාව 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම,  

රු. 11,000,000,000  

 
தைலப்  318.- ஊவா மாகாண சைப 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 11,000,000,000 

 
HEAD 318. - UVA PROVINCIAL COUNCIL 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 11,000,000,000 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත්පාලන හා පළාත් සභා  

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් 318 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන 
සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා.  

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 
"වැඩ සටහන 01  -  ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා පතිපාදනය රු.11,115,000,000 දක්වා වැඩි 
කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]  

 
  (පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත තුමාෙග් 

ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම 
වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය රුපියල් 115,000,000කින් වැඩි 
කිරීමය). 

 
ව ාපෘතිය 01  -  පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් 

පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කළ යුතු ය. 
(අයවැය ෙයෝජනාව) 

වැය විෂයය 1507  -  පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය 
අයිතම 03  -  වෘත්තීය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් දීමනා 

(අයවැය ෙයෝජනා) රු.115,000,000" 
 

“318 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.11,115,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

318 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

“ தைலப்  318, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 11,115,000,000, 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  318, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 11,115,000,000, for Head 

318,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 318, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,  
රු. 3,873,000,000 

 
“318 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා රු. 

3,873,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
318 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 3,873,000,000 

2397 2398 
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“ தைலப்  318, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 3,873,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  318, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,873,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,873,000,000, for Head 318, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 318, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

319 වන ශීර්ෂය.- සබරගමුව පළාත් සභාව 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු. 14,000,000,000 
 

தைலப்  319.- சப்பிரக வ மாகாண சைப 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 14,000,000,000 

 
HEAD 319.- SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 14,000,000,000 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත්පාලන හා පළාත් සභා  

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් 319 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන 
සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 
"වැඩ සටහන 01  -  ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා පතිපාදනය රු.14,150,000,000 දක්වා වැඩි 
කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]  

 
  (පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත තුමාෙග් 

ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම 
වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය රුපියල් 150,000,000කින් වැඩි 
කිරීමය). 

 
ව ාපෘතිය 01  - පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් 

පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කළ යුතු ය. (අය 
වැය ෙයෝජනාව) 

වැය විෂයය 1507  -  පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය 
අයිතම 03  -  වෘත්තීය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් දීමනා (අය 

වැය ෙයෝජනා) රු.150,000,000" 

“319 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.14,150,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
319 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“ தைலப்  319, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 14,150,000,000, 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  319, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 14,150,000,000, for Head 

319,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 319, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,  

රු. 4,580,000,000 
 

“319 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා    
රු. 4,580,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
319 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 4,580,000,000 
 
“ தைலப்  319, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா  4,580,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  319, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,   

Rs. 4,580,000,000 
Question, "That the sum of Rs. 4,580,000,000, for Head 319, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 319, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

321 වන ශීර්ෂය.- නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම,  

රු. 12,500,000,000  
 

தைலப்  321.- கிழக்கு மாகாண சைப 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 12,500,000,000 
 

HEAD 321.- EASTERN PROVINCIAL COUNCIL 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure  

Rs. 12,500,000,000 

2399 2400 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත්පාලන හා පළාත් සභා  

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී 321 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන 
සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Does the House agree? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

 
"වැඩ සටහන 01 - ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන  වියදම් සඳහා  

පතිපාදනය රු.12,632,000,000 දක්වා වැඩි 
කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ  යුතුය. [ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

  (පළාත් පාලන  සහ පළාත් සභා අමාත තුමාෙග් 
ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය්  ෙමම 
වැඩසටහෙන්   පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය  රුපියල් 132,000,000කින් වැඩි 
කිරීමය). 

ව ාපෘතිය 01  - පළාත් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් 
පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කළ යුතු ය.  (අය 
වැය ෙයෝජනාව)  

වැය විෂයය 1507   -  පළාත් සභා සඳහා දායකත්වය 
අයිතම 03            -  වෘත්තීය දීමනා, දිරි දීමනා හා අෙනකුත් දීමනා (අය 

වැය ෙයෝජනා) රු.132,000,000"  
 

“321 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.12,632,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
321 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

“ தைலப்  321, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 12,632,000,000, 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  321, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 12,632,000,000, for Head 

321,  Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 321, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,  
රු. 3,546,000,000  

 

“321 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා  
රු. 3,546,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

321 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா  3,546,000,000 
 
“ தைலப்  321, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,546,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  321, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 3,546,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 3,546,000,000, for Head 321, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 321, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

153 වන 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා               
රු 196,058,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.18,000,000 
“153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 18,000, 000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

02 වන වැඩසටහන - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 2,682,000,000 
 
“153 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,682,000, 000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
153 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
286 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් ෙකොමසාරිස ්ජනරාල් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම  

රු. 221,200,000 
 

“286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 221,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 90,600,000 

 

“286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 90,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

287 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම  
රු. 303,750,000 

 
“287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 303,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 12,500,000 
 
“287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
288 වන ශීර්ෂය.- මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 164,512,000 

 

“288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 164,512,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 37,500,000 

 

“288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 37,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,953,660,000 

 
 “288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,953,660,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වැඩසටහන - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,   
රු. 110,400, 000  

 
”288 වන ශීර්ෂෙයහි 02වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 110,400,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

327 වන ශීර්ෂය.-  ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති සැලසුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 251,970,000 
 
“327 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 251,970,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
327 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 49,000,000 
 
“327 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 49,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

327 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“ தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 196,058,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

   
தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 18,000,000 
 
 “ தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 18,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
 தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,682,000,000 

 

 “ தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,682,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

தைலப்  286.-  காணி ஆைணயாளர்  நாயகம் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 221,200,000 

 
 “ தைலப்  286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 221,200,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
 தைலப்  286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 90,600,000 
 
“ தைலப்  286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 90,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  287.-  காணி உாித்  நிர்ணயத் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 303,750,000 
“ தைலப்  287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 303,750,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 12,500,000 
 “ தைலப்  287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 12,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  288.-  நில அளைவத்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 164,512,000 
 
 “ தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 164,512,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
 தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 37,500,000 
 
“ தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 37,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 1,953,660,000 

 
 “ தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,953,660,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 110,400,000 
 
 “ தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 110,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  327.-  காணிப் பயன்பாட்  ெகாள்ைகத் திட்டமிடல் 
திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 251,970,000 
 
 “ தைலப்  327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 251,970,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 49,000,000 

 
 “ தைலப்  327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 49,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 196,058,000, for Head 153,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 153, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 18,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 18,000,000, for Head 153, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 
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Question, "That the sum of Rs. 164,512,000, for Head 288, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 288, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 37,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 37,500,000, for Head 288, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 288, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,953,660,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,953,660,000, for Head 288, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 288, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 110,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 110,400,000, for Head 288, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 288, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 327.-  DEPARTMENT OF LAND USE POLICY PLANNING 
         

 Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 251,970,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 251,970,000, for Head 327,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 327, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 49,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 49,000,000, for Head 327, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 327, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
අ. භා. 6.38ට, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2013 

ෙදසැම්බර්  17වන අඟහරුවාදා. 
 

பி. ப. 6.38 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி 
அறிவிக்கும்ெபா ட்  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  
2013 சம்பர் 17, ெசவ்வாய்க்கிழைம. 
 

At 6.38 p.m., the Deputy Chairman left the Chair to report 
the Progress. 

Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 17th 
December, 2013.  
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Head 153, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,682,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,682,000,000, for Head 153, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
 
Head 153, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 286. -  DEPARTMENT OF LAND COMMISSIONER 
GENERAL 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 221,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 221,200,000, for Head 286,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 286, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

  Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 90,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 90,600,000, for Head 286, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 286, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 287. -  DEPARTMENT OF LAND TITLE SETTLEMENT 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 303,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 303,750,000, for Head 287,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 287, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 12,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,500,000, for Head 287, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 287, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 288.- DEPARTMENT OF SURVEY  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 164,512,000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.38ට, 2013 ෙනොවැම්බර් 26 දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2013 ෙදසැම්බර් 17වන අඟහරුවාදා  පූ. භා. 9.30 

වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
 

அதன்ப  பி.ப. 6.38 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2013 நவம்பர் 26ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013 சம்பர் 17, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Adjourned accordingly at  6.38 p.m. until 9.30 a.m.  on Tuesday, 17th December, 2013, pursuant to the Resolution of Parliament of 26th 
November, 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. 
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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. 
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