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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.

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

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා
ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු හූෙනයිස් ෆාරුක් මහතා

II

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

I

“ශී ලංකා කෘෂිකර්ම ආයතනය” , “ජම් ඉය්යතුස් සහ්වා අල් හයිරිය්යා (ජස්කා)”, “අනුර විදානගමෙග් පජා සංවර්ධන පදනම”,
“ජයන්තිපුර සුභසාධක සංගමය”, “ජයරත්න පදනම”, “ෙමත්
ෙසේවා පදනම” නමැති සංස්ථාගත කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත්
සලකා බැලීම පිණිස, “ඒ” සහ “බී” ස්ථාවර කාරක සභාවල
සභාපති වශෙයන් නිෙයෝජ කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු
චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, 139 වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කරන ලද බවත්,

2015 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන්
ෙතෝරාගත් අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන
විෙශේෂ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් කිරීම

තවද, එකී “ඒ” සහ “බී” ස්ථාවර කාරක සභාවලට අතිෙර්ක
සාමාජිකයන් වශෙයන් මා විසින් නම් කරන ලද ගරු
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් නම් සියල්ලම දැක්ෙවන නිෙව්දන
6ක් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සභාගත කරන බවත්, සභාවට දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

2015ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட
மதிப்பீ களி
ந் ெதாி ெசய்யப்பட்ட
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் கள் பற்றிக்
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு : உ ப்பினர்கள்
நியமனம்
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED FROM THE
BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 2015 : NOMINATION OF
MEMBERS

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

2015 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරාගත්
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පත් කරන
ලද පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතුව මතු සඳහන්
ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ගරු කථානායකතුමා විසින් නම්
කරනු ලැබ ඇති බව ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

*සභාෙම්සය මත තබන ලද නාම ෙල්ඛනය:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ெபயர்ப்பட் யல் :
List of names tabled:

'ඒ' ස්ථාවර කාරක සභාව : අතිෙර්ක සාමාජිකයන්
நிைலக்கு

'ஏ' : ேமலதிக உ ப்பினர்கள்

STANDING COMMITTEE “A” : ADDITIONAL MEMBERS

ශී ලංකා කෘෂිකර්ම ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
லங்கா கமநல நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

SRI LANKA INSTITUTE OF AGRICULTURE (INCORPORATION) BILL.

ගරු සී. බී. රත්නායක
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු එම්.එස්. තව්ෆීක් මහතා
ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா

ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා

மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா
மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்

மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க

மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம

மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன

மாண் மிகு பிரபா கேணசன்

மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார

மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா

மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம

மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்

மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி

மாண் மிகு அஜித் குமார

மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா

மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க

மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்

மாண் மிகு வசந்த அ

மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்

மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட

மாண் மிகு அஜித் குமார

மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்

விஹாேர

மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க

மாண் மிகு சி. சிறீதரன்

மாண் மிகு தி

மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்

ம் அ

மாண் மிகு வசந்த அ

கம
விஹாேர

மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்
மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மாண் மிகு சி. சிறீதரன்

Hon. C.B. Rathnayake
Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
Hon. A.P. Jagath Pushpakumara
Hon. Susantha Punchinilame
Hon. C.A. Suriyaarachchi
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. P. Harrison
Hon. M.S. Thowfeek
Hon. Ajith Kumara
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. Dilum Amunugama
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. Seeniththamby Yoheswaran
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. S. Shritharan

ජම් ඉය්යතුස් සහ්වා අල් - හයිරිය්යා (ජස්කා) (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
ஜம்மியத் ஸ் ஸஹ்வா அல்-ைகாிய்யா (ஜஸ்கா) (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட

லம்

JAM’IYYATHUS SAHWA AL-KHAIRIYYA (JASKA) (INCORPORATION)
BILL

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා

Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Hon. Felix Perera
Hon. (Dr.) Mervyn Silva
Hon. A.R.M. Abdul Cader
Hon. Susantha Punchinilame
Hon. Prabha Ganesan
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. P. Harrison
Hon. Ajith Kumara
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. Vijitha Berugoda
Hon. Seeniththamby Yoheswaran
Hon. S. Shritharan
Hon. H.M.M. Harees

'බී' ස්ථාවර කාරක සභාව : අතිෙර්ක සාමාජිකයන්
நிைலக்கு

'பி' : ேமலதிக உ ப்பினர்கள்

STANDING COMMITTEE “B” : ADDITIONAL MEMBERS

අනුර විදානගමෙග් පජා සංවර්ධන පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
அ

ர விதானகமேக பிரஜா சங்வர்தன மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

ANURA VIDANAGAMAGE PRAJA SANWARDANA PADANAMA
(INCORPORATION) BILL

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා
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மாண் மிகு

லான் ெபேரரா

மாண் மிகு ல

1246

மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க

மன் ெசெனவிரத்ன

மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன

மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்

மாண் மிகு

மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க

ப் விேஜேசகர

மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர

மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி

மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க

மாண் மிகு எஸ். விேனா

மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்

மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக

மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க

மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா

மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி

மாண் மிகு ஆர்.

மிந்த சில்வா

மாண் மிகு எஸ். விேனா

Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena
Hon. Milroy Fernando
Hon. H.R. Mithrapala
Hon. Y.G. Padmasiri
Hon. Achala Jagodage
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. Faizal Cassim
Hon. Abdul Haleem
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Dilip Wedaarachchi
Hon. S. Vino
Hon. P. Ariyanethran
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali
Hon. R. Dumindha Silva

மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண ஷ்பகுமார
மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க
மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க

Hon. Dilan Perera
Hon. Lakshman Senewiratne
Hon. Lasantha Alagiyawanna
Hon. Duleep Wijesekera
Hon. Hemal Gunasekera
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. Abdul Haleem
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Dilip Wedaarachchi
Hon. S. Vino
Hon. P.Ariyanethran
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara
Hon.Tharanath Basnayaka
Hon. Nimal Wijesinghe

ජයරත්න පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
ஜயரத்ன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

ජයන්තිපුර සුභසාධක සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
ஜயந்தி ர நலன் ாிச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

JAYANTHIPURA SUBASADAKA SANGAMAYA (INCORPORATION) BILL

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා

லம்

JAYARATNE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා
ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා
ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා
மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்
மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்

மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரன

மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்
மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க
மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மாண் மிகு எஸ். விேனா

மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன

மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்

மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக

மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால

மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக

மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி

மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா

மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக

மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர

පාර්ලිෙම්න්තුව

1247
[ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමා]

1248

Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. Abdul Haleem
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Dilip Wedaarachchi
Hon. S. Vino
Hon. P. Ariyanethran
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara
Hon. A.M. Chamika Buddhadasa
Hon. Udith Lokubandara
Hon. Neranjan Wickremasinghe
Hon. Thenuka Vidanagamage
Hon. (Mrs.) Malani Fonseka

Hon. Jayarathna Herath
Hon. Muthu Sivalingam
Hon. Gitanjana Gunawardena
Hon. Sarana Gunawardena
Hon. S.C. Mutukumarana
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. Abdul Haleem
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Dilip Wedaarachchi
Hon. S. Vino
Hon. P. Ariyanethran
Hon. V.K. Indika
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. T. Ranjith De Zoysa
Hon. Janaka Wakkumbura

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
ෙමත් ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
ெமத் ேசவா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

METH SEVA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා
ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා
ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண
மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்

மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்
மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க
மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மாண் மிகு எஸ். விேனா
மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண ஷ்பகுமார
மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ
மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார
மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க
மாண் மிகு ேத

க விதானகமேக

PAPERS PRESENTED
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால
ைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ
අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම 2011
වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா

Hon (Prof.) Tissa Vitarana
Hon. Muthu Sivalingam

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

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

வினாக்க

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙද්ශීය ෛවද කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් 2012
වර්ෂය සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෛවද සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය ෛවද කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

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

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 1- 2693/'12 - (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කල් ගන්ෙන් නැතිව පිළිතුර
දැන්මම ලබා ෙදනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂාෙවන් මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

- පැමිණ නැත.

ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා (කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම උසස් අධ ාපන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ
மற்ெறா
தினத்திற்
யிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

சமர்ப்பிக்கக்

கட்டைள

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) උඩුබද්දාව, පරණගම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.එම්.ඒ.
රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) ජා ඇල, දඬුගම, පරණ මීගමු පාර, අංක 451 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ. ඇල්බට් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් රජෙය් ෙරෝහල් : කාර්ය
මණ්ඩල
ெகா ம் மாவட்ட அரச ைவத்தியசாைலகள் :
பணியாளர்கள்

GOVERNMENT HOSPITALS IN COLOMBO DISTRICT : STAFF

3309/’12

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, බදුල්ල, පළාත් අධ ාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, ෙසේවෙය් නියුතු එම්.එම්. විමලෙසේකර
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙම් වනවිට තිෙබන සමස්ත
රජෙය් ෙරෝහල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඉහත කී එක් එක් ෙරෝහල සඳහා අනුමත ෙසේවක
සංඛ ාව තුළ සිටිය යුතු ෛවද වරුන්, ෙහදියන්,
සාත්තු ෙසේවකයන්, කම්කරුවන් සහ අෙනකුත්
ෙශේණිවල නිලධාරින් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

වර්තමානෙය් එම ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන,
ඉහත එක් එක් තනතුරට අදාළ කාර්ය මණ්ඩල
සාමාජික සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

ඉහත කී ෙරෝහල්වල පුරප්පාඩු කිසිවක් ෙහෝ තිෙබ්
නම්, ඒවා පිරවීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එය කවර කාලසීමාවක් තුළ සිදුකරනු
ලබන්ෙන්ද;

(vi)

ඉහත කී ෙරෝහල්වල අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩල
සිටින්ෙන් නම්, ඔවුන් අනුයුක්ත කරනු ලබන
කාර්යයන් කවෙර්ද;

(The Deputy Speaker)

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා

- පැමිණ නැත.

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මාතර, වල්ගම, උපතිස්ස
මාවත, ෙදෙවනි පටුමඟ, අංක 17/74 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එච්.බී. ආරියපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම
පිළිගන්වමි.

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.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(අ)

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]
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(i)

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ேமற்கூறிய ஒவ்ெவா ைவத்தியசாைலகளி ம்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
பதவியணியில்
இ க்க
ேவண் ய ைவத்தியர்கள், தாதிமார்கள், உதவி
யாட்கள், ெதாழிலாளர்கள், பிற தரங்களி ள்ள
அ வலர்கள் ஆகிேயாாின் எண்ணிக்ைகைய
தனித்தனியாக ம்;

(iii)

அவ்ைவத்தியசாைலகளில்
ேமற்கூறிய
ஒவ்
ெவா பதவிகளி ம் தற்ேபா ேசைவயாற் ம்
பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்;

(iv)

ேமற்கூறிய ைவத்தியசாைலகளில் பதவி ெவற்றி
டங்கள் ஏேத ம் காணப்ப மாயின் அவற்ைற
நிரப்ப நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்ப
ைத ம்;

(v)

அவ்வாெறனின்,
அ
காலப்பகுதிைய ம்;

(vi)

ேமற்கூறிய
ைவத்தியசாைலகளில்
மிைகப்
பணியாளர்கள் காணப்ப ன், அவர்கள் ஈ ப த்
தப்ப ம் பணிகைள ம்

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:

(b)

ෙකොළඹ
දිස්තික්කෙය්
සංඛ ාව 24යි.

Will he inform this House -

ඇමුණුෙමහි දැක් ෙව්.
ඇමුණුෙමහි දැක් ෙව්.

(iv)

ඔව්.

(v)

2015 වර්ෂෙය් ජුනි මාසය පමණ වන විට ෛවද
නිලධාරි පුරප්පාඩු සඳහා වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්,
විෙශේෂ අභියාචනා ස්ථාන මාරුවීම් මඟින් හා
පශ්චාත් සීමාවාසික පත්වීම් මඟින් ෛවද
නිලධාරින් ලබා දීමට කටයුතු ෙකෙර්. ෙහද
නිලධාරි පුරප්පාඩු 2015 වසෙර් ජුනි මස පමණ
වන විට පිරවීමට පියවර ගනු ලැෙබ්. උපස්ථායක
තනතුරු පිරවීමට 2014.09.28 දින විභාග පවත්වා
ඇත. එම පතිඵල නිකුත් කිරීමත් සමඟ පුරප්පාඩු
පිරවීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ෙදසැම්බර් මස 31
දින අවසාන වීමට පථම ෙසෞඛ කාර්ය සහායක
තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරනු ලබන
අතර අෙනකුත් තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීමටද
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

(vi)

දැනට ෙබොෙහොමයක් ෙරෝහල්වල නව ඒකක
ආරම්භ කර ඇතත්, ඒ සඳහා අනුමත කාර්ය
මණ්ඩලය යාවත්කාලීන වී ෙනොමැති බැවින්
ෙරෝහල් කිහිපයක සමහර තනතුරුවල කාර්ය
මණ්ඩල අතිරික්තයක් ෙපන්නුම් ෙකෙර්. ඒ සඳහා
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්
අදාළ කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි කිරීමට අනුමැතිය
ලබා ගැනීම සඳහා අවශ කටයුතු ෙම් වන විට සිදු
කරමින් පවතී. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී අතිරික්ත කාර්ය
මණ්ඩල පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය වනු ඇත.

the total number of Government Hospitals
in the Colombo District at present;

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

(ii)

separately the number of doctors, nurses,
attendants, labourers and officers in other
grades that should be in the approved cadre
for each of the aforesaid hospitals;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

the numbers of staff, in relation to each of
the above positions, who serve in those
hospitals at present;

(iv)

whether steps will be taken to fill the
vacancies in aforesaid hospitals, if any;

(v)

if so, the period of time within which it will
be done; and

(vi)

if there is excess staff in aforesaid hospitals,
the tasks for which they will be deployed?

If not, why ?

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

අමාත තුමා

ෙරෝහල්

(ii)

(i)

(iii)

සමස්ත

(iii)

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

(a)

බස්නාහිර පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන
ෙරෝහල් සංඛ ාව 11යි.

ெகா ம் மாவட்டத்தில் தற்ேபா ள்ள அரசாங்க
ைவத்தியசாைலகளின் ெமாத்த எண்ணிக்ைகைய
ம்;

(ii)

ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් පාලනය වන ෙරෝහල්
සංඛ ාව
13යි.

ඇමුණුම සභාගත*
කරමි

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි.
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී
අහන්න අවශ වන්ෙන් ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල ගැනයි. එහි යම්
විධියක අලුත් කමෙව්දයක් යටෙත් පරිපාලනය ටිකක් දියුණු
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එම ෙරෝහලට අය වැෙයන් පාග්ධන
වියදම් සඳහා ෙවන් කර තිෙබන මුදල එහි පුනරාවර්තන
වියදම්වලට පාවිච්චි කර තිෙබනවා. කරුණාකර ඔබතුමා ෙම් ගැන
ෙසොයා බලා, එය පාග්ධන වියදම්වලට ෙයොමු කරන්න පුළුවන්
ෙවයිද කියා කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඔබතුමාට දැනුම් දීමට කටයුතු
කරන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඒ ගැන දැනුම් දුන්නාට.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. එම ෙරෝහෙල් වාට්ටු
ෙදකක් වහලා තිෙබනවා. ඒ ෙරෝහල ඇතුෙළේ යම් විධියකින්
බැක්ටීරියාවක් spread ෙවලා තිෙබනවා.
ෙරෝහලක ෙමවැනි
තත්ත්වයක් ඇති වීම ඉතාම භයානකයි. ගරු නිෙයෝජ
අමාත තුමනි, කරුණාකර ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න
පුළුවන්ද? ෙමොකද, ෙදොස්තරවරුන් කිව්වාට එය ගණන් අරෙගන
නැහැ. ඊට පස්ෙසේ පරිපාලනය තමයි ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා
බලා ඒ වසා දැමීම කර තිෙබන්ෙන්. ඇයි ෙමවැනි ෙදයක් ඇති
වුෙණ් කියන එකවත් කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
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ESTATES UNDER COCONUT RESEARCH INSTITUTE
LUNUWILA: SALE OF MILK COWS
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3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ලුණුවිල ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය යටෙත් ඇති
වතුවල සිටි කිරි ගවයින් 300ක් පමණ ව ාජ
ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කරමින් මස් සඳහා
විකුණා ඇති බවත්;

(ii)

එම ගවයින් අතර කිරි එළෙදනුන්, වසු පැටවුන්
සහ ගැබ්බර එළෙදනුන් සිටි බවත්;

(iii)

රජෙය් නීති රීති අනුව මස් පිණිස අෙළවි කළ
හැක්ෙක් පිරිමි ගවයින් (ෙගොනුන්) පමණක් බවත්;

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ ගැන ෙසොයා බලා මම ඔබතුමාට කියන්නම්. දැනට ශී
ජයවර්ධනපුර ෙරෝහෙල් කටයුතු නව සභාපතිතුමා විසින් ඉතාම
උෙද ෝගෙයන් කර ෙගන යනු ලබනවා. එවැනි අඩු පාඩුවක්
තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න මට පුළුවන්.
ඒ දැනුම් දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත පරිදි විකුණා ඇති එක් එක් ගවයාෙග් වයස
හා බර ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම ගවයින් මිලදී ෙගන ඇති පුද්ගලයින්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. ෙද්ශපාලනීකරණය නවත්වලා කටයුතු කෙළොත් ඒ
ෙරෝහල මීට වඩා හුඟක් ෙහොඳින් කරෙගන යන්න පුළුවන්. මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ෙකොළඹ ෙරෝහල ගැනත් ෙමොෙහොතක් මතක්
කරනවා. ෙම් ෙරෝහල් ෙදකම මීට වඩා විධිමත් පරිපාලනයකට
ෙයොමු කෙළොත් එමඟින් ෙරෝගීන්ට වඩා ෙහොඳ ෙසේවයක් ලැෙබ්වි
කියා මම විශ්වාස කරනවා. නිර්ෙද්ශපාලනීකරණ පාලනයක්
ඒවාෙය් ෙගන යන්න බැරිද? බැරි නම්, ඇයි එෙසේ කරන්න බැරි
වන්ෙන්?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉහත සඳහන් ගවයින් අෙළවි කිරීම සිදු ෙකොට
ඇත්ෙත් පවතින නීති රීතිවලට පටහැනිව බව
පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම වංචනික ගනුෙදනුව පිළිබඳව
විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

දැනට ෙකොළඹ ෙරෝහල තුළ කටයුතු ෙහොඳින් සිදු ෙවනවා.
නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී යම් යම් ගැටලු ඇති ෙවන්න පුළුවන්.
ෙමොකද, වෘත්තීය සමිති 102ක් විතර තිෙබනවා. ඒ වෘත්තීය
පශ්නත් එන අතෙර් තමයි ඒ ෙරෝහල් පරිපාලනය සිදු කරන්න සිදු
වන්ෙන් ගරු මන්තීතුමා. නමුත් පධාන ෙරෝහල් ටිෙක් නම් පාලන
කටයුතු ෙහොඳින් සිදු ෙවනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක කාසල්
ෙරෝහලට ෙලෝක බැංකුෙව් සාර්ක් කලාපීය සභාපතිතුමිය ආවා.
එම ෙරෝහෙල් කටයුතු ඉතාම ෙහොඳින් සිදු ෙවනවා කියලා, ඒ
ෙරෝහලට ගිහින් පරීක්ෂා කළ ෙවලාෙව් එතුමිය ෙබෙහවින් සතුටු
වුණා. එතුමිය පශ්නයකුත් ඇහුවා, "අද මා එන හින්දාද ෙම්?"
කියලා. එතෙකොට ෙලෝක බැංකුෙව් ලංකාෙව් නිෙයෝජිත ෛවද
ෙම්තා මහත්මයා කිව්වා, "නැහැ, නැහැ, ශී ලංකාෙව් ෙරෝහල්
ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයක තිෙබනවා කියා නිර්ෙද්ශ කර
තිෙබනවා." කියලා. ඇත්තටම එවැනි ෙහොඳ තත්ත්වයකින් ෙම්
ෙරෝහල් පවත්වාෙගන යනවා. සමහර විට යම් යම් අඩු පාඩුකම්
ඇති ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් සමස්තයක් වශෙයන් බැලුවාම
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙරෝහල්වල කටයුතු ඉතාම ෙහොඳින් සිදු
ෙවනවා.

ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
அைமச் சைரக் ேகட்ட வினா:

ேதாட்ட

அபிவி த்தி

(அ) (i)

வில ெதங்கு ஆராய்ச்சி நி வகத்தின்
கீ ள்ள ேதாட்டங்களி
ந்த சுமார் 300 கறைவ
மா கள் ேபா யான ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்
பட்
இைறச்சிக்காக விற்பைன ெசய்யப்
பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப மா களில் கறைவப் பசுக்க ம் கன்
க ம் சிைனப் பசுக்க ம் இ ந்தனெவன்
பைத ம்;

(iii)

அரச சட்ட விதிக க்கைமய இைறச்சிக்காக
காைள மா கைள மாத்திரேம விற்பைன ெசய்ய
ம் என்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமேல
குறிப்பிடப்பட்டவா
விற்பைன
ெசய்யப்பட் ள்ள
ஒவ்ெவா
மாட் ன ம்
வய மற் ம் நிைற தனித்தனியாக யாெதன்ப
ைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

ேமற்ப மா கைளக் ெகாள்வன ெசய் ள்ள
நபர்களின் ெபயர் மற் ம்
கவாிகள் யாைவ
ெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மா கள் நைட ைற
யி ள்ள சட்ட விதிக க்கு ரணாக விற்பைன
ெசய்யப்பட் ள்ளைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப ேமாச மிக்க ெகா க்கல்
வாங்கல்கைளப் பற்றி ைறசார்ந்த விசாரைண
ெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Coconut Development and
Janatha Estate Development:
(a)

Is he aware that (i)

(b)

(c)

(d)

(අ)

about 300 milk cows that were in estates
coming under the purview of Coconut
Research Institute, Lunuwila have been sold
for meat by calling a forged tender;

(ii)

among those cows sold, there were milk
cows, calves and pregnant cows; and

(iii)

according to the rules and regulations of the
Government only oxen can be sold for
meat?

Will he state (i)

the weight and age of each cow/calf sold as
above; and

(ii)

the names and addresses of persons who
have purchased those cows/calves?

Will he inform this House (i)

whether he admits the fact that the above
mentioned cows/calves have been sold in
violation of the existing rules and
regulations; and

(ii)

if so, whether steps will be taken to hold a
formal investigation about this fraudulent
transaction?

If not, why?

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி - ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු
ෙදනවා.
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(i)

ව ාජ ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් ෙහෝ මස් සඳහා ගවයින්
විකිණීමක් සිදු කර ෙනොමැත. කෘෂිකාර්මික
කටයුතු සඳහා ගවයින් අෙලවි කර ඇත.

(ii)

ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

(iii)
(ආ)
(ඇ)

ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

(i)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(ii)

ඉහත (ආ) (i) හි දක්වා ඇත.

(i)

නැත.

(ii)

ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

(ඈ) ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, (ආ) (ii) ෙකොටසට අදාළව, එම
ගවයන් මිලදී ෙගන ඇති පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් ගැන
සඳහන් කරනවා නම් ෙහොඳයි.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විශාල පිරිසක් සිටිනවා.
සභාගත කරන ලද ඇමුණුෙමහි ඇතුළත් වනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමාෙගන් මම දැන ගන්නට
කැමතියි, ඔබතුමාට ෙම් ගරු සභාෙව් දී කියන්න පුළුවන්ද,
ලුණුවිල ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට සම්බන්ධ වතුවල ඉන්න
කිරි ගවයන් 300ක් 2013 ෙපබරවාරි මාසෙය්දී අෙලවි කිරීෙම් දී, ඒ
300න් කිසිම ගවෙයක් ෙමොනම ආකාරෙයන්වත් මස් සඳහා අෙලවි
වුෙණ් නැහැ කියලා ?

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු මන්තීතුමනි, අපි කිරි ගවයන් විකුණන්ෙන් නැහැ,
මස්වලට. ඒ කාරණය ගැන ෙපොඩ්ඩක් ඔබතුමා දැන ගන්න ඕනෑ.
ගව වස්ෙසෝ ඉන්නවා නම් ඒ වස්සන් විකුණන්න ගන්නා යම්කිසි
කියා පටිපාටියක් තිෙබනවා. ඒ කියා පාටිය තුළ තමයි ඒ ගවයන්
විකුණන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට කිරි වැරූ වැස්සිෙයෝ ඉන්නවා නම්
අප කෘෂි කාර්මික කටයුතු සඳහා ඕනෑම ෙකෙනකුට විකුණන්න
කැමැතියි. එෙහමයි සාමාන ෙයන් සිද්ධ ෙවන්ෙන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම් විකුණපු 300
ඉන්ෙන් කිරි ගන්නා වැස්සිෙයෝ. ඒ කියන්ෙන් ගැහැණු සතුන්. ෙම්
ගැහුණු සතුන් 300 ෙමොනම ආකාරයකින්වත් මස් කඩයකට
විකුණුෙව් නැහැ කියලා ඔබතුමා සහතිකයක් ෙදනවා ද කියලායි
මා ඇහුෙව්. හරක් සහ වැස්සියන් අතර ෙවනස මා දන්නවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

2014 ඔක්ෙතෝබර් 23

1257

1258

(ආ)

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(i)

ඉහත පරිදි දූෂිත පිරිස් පළාත් සභා සහ පළාත්
පාලන
ආයතන
නිෙයෝජනය
කිරීම
සංවිධානාත්මක දූෂණ, අපරාධ හා ෙනොෙයකුත්
නීති විෙරෝධී කියාකාරකම් තවදුරටත් සිදුවීමට
ෙහේතු වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

නීති විෙරෝධී කියාවන්හි ෙයෙදන දූෂිතයන් හා
අපරාධකරුවන් පාෙද්ශීය හා පළාත් සභා
ෙද්ශපාලනයට පිවිසීම වැළැක්වීම සඳහා
ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;

(The Hon.Victor Antony)

ෙම්ෙක් එළ වැස්සිෙයෝ විතරක් ෙනොෙවයි, මී වස්ෙසොත්
ඉන්නවා. එළ හරකුත් ඉන්නවා; එළ වැස්සිෙයොත් ඉන්නවා. සතුන්
විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ෙම් සතුන් කවර මස් කඩයකට
විකුණුවා ද කියලා කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. අපි නියමිත
පටිපාටිය අනුව ඒ සතුන් විකුණලා තිෙබනවා. ඒකයි මට කියන්න
තිෙබන්ෙන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විධියට මා ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙගන්
දැන ගන්න කැමැතියි. කිරි පිණිස ඇති කරපු සතුන්ෙග් ජීව බර
කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 80ක් වශෙයන් කෘෂි කාර්මික
කටයුතුවලට ෙසේවකයන් ඉල්ලුවත්, වතු කළමනාකාරවරයාෙග්ත්
සහභාගිත්වය ඇතිව අෙලවිය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජීව බර
කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 30ක් වශෙයනුයි. ඔබතුමා ෙකෙසේ
කිව්වත් රුපියල් 30ට ඒ ගැහැණු ගවයින් මස් කඩවලට අෙලවි
ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් කාරණය ගැන ෙහොයා බලන්න
පරීක්ෂණයක් කරනවාද?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்
வினா:

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

2004ஆம் ஆண்
தல் இன்
வைர மக்கள்
வாக்குகளின்
லம் ெதாி
ெசய்யப்பட் ள்ள
பிரேதச சைப பிரதிநிதிகள், நகர சைப
பிரதிநிதிகள் மற் ம் மாகாண சைப பிரதிநிதி
களில் தற்ேபா ஊழல், குற்றச்ெசயல் அல்ல
ேவ
சட்டவிேராத நடவ க்ைககைள ேமற்
ெகாண்டைம
காரணமாக
குற்றச்சாட் கள்
சுமத்தப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;

(ii)

இவர்களின் ெபயர்கள், உாித்தான அரசியல்
கட்சிகள் மற் ம் இவர்கள் மாகாண சைபயில்,
நகர சைபயில் மற் ம் பிரேதச சைபயில் வகித்த
அல்ல தற்ேபா வகித் வ கின்ற பதவிகள்
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளில்
தற்ேபா
சட்ட நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்
பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள
என்பைத ம்;

(iv)

தற்ேபா
சட்டத்தின்
ன் நி த்தப்பட்
குற்றவாளிகளாக்கப்பட்
தண்டைன ெபற்
ள்ள வர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள
என்பைத ம்

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

මා දන්නා තරමට නම් එෙහම ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා කියන
විධියට එෙහම ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි ඒ ගැන ෙසොයා
බලන්නම්.

පළාත් සභා / පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයන්: නීති
විෙරෝධී කියා

உள்

ராட்சி / மாகாண சைபகளின் பிரதிநிதிகள் :
சட்டவிேராத நடவ க்ைககள்

REPRESENTATIVES OF PROVINCIAL COUNCILS / LOCAL
AUTHORITIES : CORRUPT PRACTICES
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5. ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (5) :
(අ)

(i)

2004 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා මහජන ඡන්දෙයන්
ෙත්රී පත්වූ පාෙද්ශීය සභා නිෙයෝජිතයින්, නගර
සභා නිෙයෝජිතයින් සහ පළාත් සභා
නිෙයෝජිතයින් අතරින් ෙම් වන විට දූෂණ, අපරාධ
ෙහෝ ෙවනත් නීති විෙරෝධී කියා සිදුකිරීම
ෙහේතුෙවන් ෙචෝදනා එල්ල වී ඇති සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

ඔවුන්ෙග් නම්, අයත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ ඔවුන්
පළාත් සභාෙව්, නගර සභාෙව් ෙහෝ පාෙද්ශීය
සභාෙව් දැරූ ෙහෝ දැනට දරන තනතුරු ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

ඉහත සඳහන් මහජන නිෙයෝජිතයින් අතරින් ෙම්
වන විට නීති මගින් කටයුතු කිරීම ආරම්භකර ඇති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

ෙම් වන විට නීතිය ඉදිරියට පමුණුවා වරදකරුවන්
වී, දඬුවම් ලැබූවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமேல குறிப்பிட்டவா
ஊழல் ேபர்வழிகள்
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி மன்றங்
கைளப் பிரதிநிதித் வம் ெசய்வதன் காரணமாக
திட்டமிடப்பட்ட ஊழல்கள், குற்றச் ெசயல்கள்
மற் ம் பலதரப்பட்ட சட்ட விேராத நடவ க்
ைககள்
ெதாடர்ந் ம்
இடம்ெப வதற்கு
ஏ வாயைமகின்றெதன்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii)

சட்டவிேராத நடவ க்ைககளில் ஈ ப கின்ற
ஊழல் ேபர்வழிகள் மற் ம் குற்றவாளிகள்
பிரேதச மற் ம் மாகாண சைப அரசிய ல்
பிரேவசிப்பைத த ப்பதற்கு எதிர்காலத்தில்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ආ)

[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා]

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

the number of members who got elected
throughout the period 2004 up to now for
the Pradeshiya Sabhas, Urban Councils
and Provincial Councils and by now
have allegations levelled against them
with regard to corruption, crimes and other
illegal activities;

(ii)

separately, the names of them, the political
parties to which they belong, and the
positions held or being held by them in the
Provincial Council, Urban Council and
Pradeshiya Sabha;

(iii)

the number of elected members out of the
aforesaid number that the legal actions
have been taken; and

(iv)

the number of members who were brought
before the law and were convicted and
punished by the court of law?

Will he also inform this House (i)

(ii)

(c)

(i)

එකඟ ෙනොෙවමි. අදාළ නීති-රීති අනුව කටයුතු
කරනු ලැෙබ්.

(ii)

පවතින නීති-රීති අනුව කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

Will he inform this House (i)

(b)
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whether he accepts that there is a possibility
for the organized corruption, crimes and
various types of illegal activities to take
place as a result of the representation of
those corrupt groups in Provincial Councils
and Local Authorities; and
the steps that will be taken in future to
prevent the corrupt persons who are
engaged in illegal activities and criminals
entering into provincial and local level
politics?

If not why?

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු ෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙම්කයි. මා ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් වර්තමානයට
අදාළ පශ්නයක් නිසා, ඉතිහාසෙයන් උදාහරණ ෙනොදී
වර්තමානයට ගැලෙපන උත්තරයක් ලබා ෙදයි කියා හිතනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්
යම් කිසි අපරාධකරුෙවක් රජෙය් පාර්ශවකරුෙවක් වූවාම ඒ
පුද්ගලයා - ඔහු ෙහෝ ඇය - ඉතිහාසෙය් කරන ලද සියලු
වැරදිවලින් නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් ෙවනවාද කියන එක ගැනයි.
උදාහරණ වශෙයන් කරුණා අම්මාන්, ෙක්.පී, පිල්ෙලයාන්,
බාලසූරිය මැතිතුමා, බිෙග්ඩියර් ෙද්ශපිය වාෙග් චරිත.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ
නැහැ. එතුමා අහපු පශ්නයට මම පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ පශ්නෙයන් පැණ නඟින ගැටලුවකට මට පිළිතුරු
ෙදන්න පුළුවන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, අදාළ පශ්නයට ගැලෙපන ආකාරයට අතුරු
පශ්න අහන්න.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ෙත්රුණා. ඒත් එතුමාට ෙත්රුෙණ් නැහැ.

ராட்சி, மாகாண

(The Deputy Speaker)

මන්තීතුමා කරුණාකර පශ්නය අහන්න.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා
ෙදනවා.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(i)
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(ii)

ඇමුණුම බලන්න. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(iii)
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(iv)

57

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පශ්නය

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

(අ)

ඔබතුමාට

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

මම දැන් අහපු පශ්නය අදාළ නැද්ද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා ඇසූ පශ්නයට
පැහැදිලි පිළිතුරක් මම ලබා දීලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමා ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්නය අහන්න.
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙහොඳයි, මම නැවත
අහන්නම්, මම අහපු අතුරු පශ්නය ඔබතුමාට ෙත්රුණා.
ෙමතුමාට ෙත්රුෙණ් නැහැ. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි.
ෙද්ශපාලනඥයන් පාර්ශ්වය මාරු කරලා, පාට මාරු කරලා ආවාම
ඒ අය ඉතිහාසෙය් ෙපර කළ ෙසේරම වැරදිවලින් නිෙදොස් ෙකොට
නිදහස් ෙවනවාද? දඩුවම් ෙදන්ෙන් නැද්ද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්ක අදාළ වන්ෙන් නැහැ.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පැහැදිලි පිළිතුරක් මා
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට අදාළව අතුරු
පශ්නයක් ඇහුෙවොත් මට ඒකට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Hon. Deputy Speaker, several times I have drawn
your attention to Standing Order No. 28 which states, I
quote:
“A supplementary question must not introduce matter not included
in the original question.”

This is very clear in the Standing Orders. So, let us
strictly follow the Standing Orders in this House because
otherwise, you would not be able to carry out the
Business of Parliament.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාත් ඒ පැත්ෙත්ද?

Your point is noted.

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ස්ථාවර නිෙයෝග පරිදි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට තමයි ඒ
පශ්නය අදාළද නැද්ද කියන එක කියන්න පුළුවන්. එතුමා කියනවා
නම් අදාළ නැහැ කියලා එතැනින් එහාට අවස්ථාව ෙදන්න විධියක්
නැහැ. ඒකයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ස්ථාවර නිෙයෝගය.
ඔබතුමා ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සමාෙවන්න. එෙහම නම්
මා ෙමෙහම අහන්නම්. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ජනතාව
අහන පශ්නයක්. ඉන්දියාව වාෙග් රටක බැංගෙලෝර් උසාවිෙය්
සුබමනියම් සාමි ඒ ඇමතිතුමියට විරුද්ධව නඩුවක් දැම්මා.
ෙගදරටම ගිහිල්ලා ඒ ඇමතිතුමියව අත් අඩංගුවට ගත්තා. ලංකාෙව්
- [බාධා කිරීම්]
මා අහන්ෙන් රෙට් දූෂණ, වංචා කරපු
ෙද්ශපාලනඥයන් අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැති පශ්නයයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහලා ඉවර කරන්න.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන ආයතනයක
ෙහෝ පළාත් සභාවක කිසියම් නිෙයෝජිතයකු කිසියම් ආකාරෙය්
දූෂණයක් ෙහෝ අපරාධයක් සිද්ධ කළා නම් ඒ පිළිබඳව අපි නීතිමය
කටයුතු කරනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

කරලා තිෙබනවාද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

කරලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිතුෙරන් කියලා තිෙබනවා ෙන්, අපි
එෙහම කරලා තිෙබනවා කියලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

මම ඇහුවා, පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි - [බාධා කිරීම්]

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු
පශ්නය ෙම්කයි. පසු ගිය ඉතිහාසෙය්ම ඒ වාෙග් ෙදයක් සිද්ධ
වුණාම ඇති වුණ තත්ත්වය අපි දැක්කා. "නාෙකොටික්ස්" එෙකන්
එෙහම ගිහිල්ලා පළාත් සභාෙව් ෙහෝ පාෙද්ශීය සභාෙව් ඉන්න
කවුරු ෙහෝ නිෙයෝජිතයකු අල්ලා ගත්තාම රෙට් ඉන්න
නායකෙයෝ ගිහිල්ලා ඒ පරීක්ෂණ අත් හිටුවන්න උත්සාහ
කරනවා. ඉන්දියාෙව් එෙහම ෙවලා නැහැ. ලංකාෙව් ඒ වාෙග්
පවණතාවක් ඇති ෙවන්ෙන් කවදාද කියා ජනතාව බලා ෙගන
ඉන්නවා. අෙප් ඉතිහාසෙය් ඒ විධියට සිරගත කළ
ෙද්ශපාලනඥයා කවුද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

මැද ෙපරදිග රටවල ශී ලාංකික ශමිකයන්: විස්තර
மத்திய கிழக்கு நா களி ள்ள இலங்ைகத்
ெதாழிலாளர்: விபரம்

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, යම් ආයතනයක
නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ නිෙයෝජිතෙයකුට කිසියම් ෙචෝදනාවක් එල්ල
වුණා නම්, ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව, පක්ෂ පාට
ෙනොබලා අපි කටයුතු කරනවා. ෙමොනවා හරි තිෙබනවා නම්
ඔබතුමා අපට විස්තර ලබා ෙදන්න, අපි ඒ පිළිබඳව කටයුතු
කරනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාෙගන් මටත් පශ්නයක් අහන්න
තිෙබනවා.
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7. ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය- (3):
(අ)

(i)

විෙද්ශගත ශී ලාංකික ශමිකයින් විසින් වැඩිම
විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ශී ලංකාවට උපයා
ෙදන මැද ෙපරදිග රටවල් දහය කවෙර්ද;

(ii)

එම එක් එක් රෙටහි ෙසේවෙය් නියුතු
ශී ලාංකිකයින් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

එම සෑම රටකම ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල
පිහිටා තිෙබ්ද;

(iv)

එම එක් එක් තානාපති කාර්යාලෙයහි ෙසේවය
කරනු ලබන භාෂා පරිවර්තක නිලධාරින් සහ
කම්කරු නිලධාරින් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(v)

එම රටවල ෙසේවය කරනු ලබන ශී ලාංකික
ශමිකයින් සංඛ ාවට සාෙප්ක්ෂව පමාණවත්
කාර්ය මණ්ඩලයක් තානාපති කාර්යාලවල
ෙසේවෙය් ෙයොදවා ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමියනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමියට
අහන්න තිෙබන පශ්නය?

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සීතාවක පාෙද්ශීය සභාෙව්
වසර 21ක කාලයක් අඛණ්ඩව මන්තීවරියක් විධියට ෙසේවය කරපු
රංජනී ඉද්දෙගොඩ මන්තීතුමියට පසු ගිය 21 වැනි දා පැවැති සභා
වාරය තුළදී පහර දීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් පළාත්
පාලන හා පළාත් සභා අමාත ාංශය විධියට අරෙගන තිෙබන
පියවර ෙමොනවාද කියලායි මම අහන්ෙන්.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා
එතුමියට වාර්තා කරන්නම්.

(ආ)

(i)

ශී ලාංකික ශමිකයින් එම රටවලදී ෙපොලිස්
අත්අඩංගුවට පත්වුවෙහොත්, එම අවස්ථාෙව්දීම ඒ
බව ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලවලට දැනුම් දීම
සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් වී තිෙබ්ද;

(ii)

ශී ලංකාව සහ එම රටවල් අතර අවෙබෝධතා
ගිවිසුම් ඇති කර එවැනි කමෙව්දයක් සකසා
ගැනීම තුළ නීතිමය පශ්නවලට මුහුණ ෙදන
ශී ලාංකික ශමිකයින්ට තානාපති කාර්යාලවල
රැකවරණය ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව
සැලෙසන බව පිළිගන්ෙන්ද;

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 6-4297/'13-(1), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා (සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர - கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Cooperatives and Internal Trade)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවෙළඳ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக

(அ) (i)

ெவளிநா ெசன் ள்ள இலங்ைக ஊழியர்கள்
மிகக்கூ தலான ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய
இலங்ைகக்கு ஈட் த்த ம் பத் மத்திய கிழக்கு
நா கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப ஒவ்ெவா நாட்
ம் ேசைவயாற் ம்
இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
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(iii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நாட்
ம் இலங்ைகத்
தரகங்கள் அைமந் ள்ளனவா என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
தரகத்தி ம் ேசைவ
யாற் கின்ற
ெமாழிெபயர்ப்
அ வலர்
களின ம்
ெதாழில்
அ வலர்களின ம்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள
ெவன்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
நா களில்
ேசைவயாற் கின்ற
இலங்ைக
ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைகக்கு
ஒப்பீட்டளவில் ேபாதியள
பணியாட்ெடாகுதி
யினர்
தரகங்களில் ேசைவயில் அமர்த்தப்
படவில்ைல என்பைத எற் க் ெகாள்கின்றாரா
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைக ஊழியர்கள் ேமற்ப
நா களில்
ெபா சாரால் ைக
ெசய்யப்ப ம் பட்சத்தில்
உடேனேய
அ
ெதாடர்பாக
இலங்ைக
தரகங்க க்கு அறிவிப்பதற்கு
ைறசார்ந்த
ேவைலத்திட்டெமான்
வகுக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

(இ)

இலங்ைகக்கும் ேமற்ப
நா க க்குமிைடேய
ாிந் ணர்
உடன்ப க்ைககைள ஏற்ப த்தி
அவ்வாறான
ைறைமெயான்ைற வகுப்பதன்
லம் சட்டப் பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கு
கின்ற இலங்ைக ஊழியர்க க்கு தரகங்களின்
ஆதரைவப் ெப வதற்கு வாய்ப் க் கிைடக்கு
ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்

(b)
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Will he inform this House (i)

whether a systematic procedure has been
formulated to inform the Sri Lankan
embassies when Sri Lankan workers are
arrested by the police in those countries;
and

(ii)

(c)

whether he admits that the Sri Lankan
migrant workers who happen to encounter
legal issues are bestowed with the
opportunity to seek refuge from the
embassies through the formulation of such a
procedure by signing MOUs between Sri
Lanka and the aforesaid countries?
If not, why?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

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

ගරු නිෙයෝජ
ෙදනවා.
(අ)

කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)
මැද ෙපරදිග රට
1

කටාර්

2

සවුදි අරාබිය

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

3

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ ය

இன்ேறல், ஏன்?

4

කුෙව්ට්

5

ෙජෝර්දාන්

6

ඕමානය

7

බහෙර්න්

8

ෙලබනන්

9
10

ඊශායල්
ඉරාකය

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

ேவைலவாய்ப்

Will he state (i) the top ten Middle East countries from
which the Sri Lankan immigrant workers
bring the highest amount of foreign
exchange earning;
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

separately, the number of Sri Lankans
(approximately) employed in each of the
aforesaid countries;
whether Sri Lankan embassies are available
in all of the aforesaid countries;
separately, the numbers of translators and
labour officers serving in each of the
aforesaid embassies; and
whether he admits that a sufficient staff has
not been deployed to serve in the embassies
when compared with the number of Sri
Lankan workers employed in those
countries?

(ii)
රට

ෙසේවක සංඛ ාව
(ආසන්න
වශෙයන්)
250,000

1

එක්සත් අරාබි
එමීර් රාජ ය

2

සවුදි අරාබිය

350,000

3

කටාර්

116,000

4

කුෙව්ට්

200,000

5

ෙජෝර්දාන්

40,000

6

බහෙර්න්

20,000

7

ඕමානය

25,000

8

ෙලබනන්

70,000

9

ඊශායල්

7,000

10

ඉරාකය

100

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ආ)

[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා]

(iii)

ඔව්.

(iv)

මැද ෙපරදිග රාජ යන්හි පිහිටි ශී ලංකා තානාපති
කාර්යාලයන්හි ෙසේවෙයහි නියුතු කම්කරු, භාෂා
පරිවර්තක සහ එරටින් බඳවා ගන්නා ලද පදනම
මත බඳවා ගත් නිලධාරින් පිළිබඳ විස්තර.

තානාපති
කාර්යාලය

කම්කරු නිලධාරින්
කාර්යාංශ
නිලධාරින්

1

භාෂා
පරිවර්තක

එරටින් බඳවා
ගන්නා ලද
පදනම මත

කම්කරු
අමාත ාශ
නිලධාරින්

(i)

අත් අඩංගුවට පත් අවස්ථාෙව්දීම තානාපති
කාර්යාල දැනුවත් ෙනොෙව්.
සමහර කාර්යාලවල දැනුවත් ෙවනවා. සමහර
කාර්යාලවල ඒ අවස්ථාෙව්දීම දැනුවත්වීමක් සිදු
වන්ෙන් නැහැ. පසුව තමයි දැනුවත් ෙවන්ෙන්.

(ii)

ඔව්.
ඒ කාරණය මම පිළිගන්නවා. ෙම් වන විට ෙසෞදි
අරාබියාව, ඕමානය සහ කුෙව්ට් කියන රටවල්
සමඟ ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම හරහා
අපට එය කරන්නට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

සවුදි අරාබිය

(மாண் மிகு

රියාද්

3

1

3

13

ෙජඩා

3

1

1

8

2

කුෙව්ට්

1

2

2

16

3

කටාර්

3

0

1

6

4

ෙජෝර්දාන්

2

0

0

6

5

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ ය
අබුඩාබි

1

1

1

6

ඩුබායි

1

1

1

6

6

ඕමානය

2

1

0

3

7

බහෙර්න්

1

0

0

0

8

ෙලබනන්

1

2

0

6

9

ඊශායල්

2

0

0

1

10

ඉරාකය

0

0

0

0

(v)

1268

පිළිගනී.
ඒ ඒ රටවල පවතින නීතිමය ගැටලු ෙහේතුෙවන්
ෙයොදවා ඇති ෙසේවක සංඛ ාව පමාණවත්
ෙනොවීය.
ගරු මන්තීතුමා සමහර තැන්වල පමාණවත්
සංඛ ාවක් නැහැ. ඒකට පධාන ෙහේතුව සමහර
රටවල තිෙබන නීති. උදාහරණයක් හැටියට, අපට
ෙසෞදි අරාබිෙය් දමාන්වල කාර්යාලයක්
පවත්වාෙගන යන්න අවශ යි. අෙප් කැබිනට්
මණ්ඩලයත් ෙම් සඳහා අවසර දුන්නා. නමුත්
ෙසෞදි අරාබි රාජ ය දමාන්වල තුන්ෙවනි
කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යාමට අපට අවසර
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එක රටකට කාර්යාල
ෙදකක් පවත්වාෙගන යාමට පමණයි ඉඩ
ෙදන්ෙන්. අපි කාර්යාල ෙදකක් ෙජඩා සහ
රියාද්වල පිහිටුවා තිෙබනවා. අපට ඕමාන්වලත්
කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යාමට අවශ තාව
තිෙබනවා. නමුත් ඒ සඳහා අවසර ලැෙබන්ෙන්
නැහැ.

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුරුවලට මම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි
අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
විෙශේෂෙයන්ම ගම්වල ඉන්න අෙප් අම්මලා, අක්කලා, නංඟිලා
ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට ඒ වාෙග් ඉතාමත් අවම වැටුපක් ලබන
රැකියාවලට යවනවා. විෙශේෂෙයන්ම Central Bank Reports
බැලුවාම ෙපෙනනවා, ෙම් පිරිස ෙලෝකෙය් ඉහළ ජීවන මට්ටමක්
සහිත රටවලට යවා තිෙබන පතිශතය ඉතාමත්ම අවම බව. අපි
දන්නවා, රිසානාෙග් හිස ගසා දැමීෙම්දී මූලිකම පශ්නය වුෙණ්
තානාපති කාර්යාලය හරහා අවශ ෙමොෙහොෙත්දී -පැමිණිල්ල
විභාග කරන ෙමොෙහොෙත්දී- භාෂා පරිවර්තකෙයක් ෙහෝ අෙප්
නිලධාරින්ට එතැනට යාමට ෙනොහැකි වීම බව. ඒ ළමයාට කිරි
ෙපොවන අවස්ථාෙව්දී කිරි හිරෙවලා මැරුණා කියන එක උසාවියට
ඉදිරිපත් කරනෙකොට වාර්තාව අරෙගන ඉවරයි. එවැනි
ෙමොෙහොතකදී ඔබතුමන්ලා රජයක් හැටියට ගත්ත පියවර
ෙමොකක්ද? අෙප් රටට පධානම විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන විෙද්ශ
රැකියා අංශය ගත්තාම, 2013 වර්ෂෙය් නිසි පුහුණුව ෙනොලැබූ ගෘහ
ෙසේවිකාවන් සියයට 82 ක වෙග් පමාණයක් ගිහිල්ලා තිෙබන බව
ෙපෙනනවා. අපි විපක්ෂයක් හැටියට ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක්
කරනවා. ෙහොඳ පුහුණුවක් දීලා පිටරට යවනෙකොට ඉහළ ජීවන
මට්ටමක් සහිත රටවලට යවන්න ලැබී තිෙබන්ෙන් සියයට 6ක්
වාෙගයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා ෙකටිෙයන් පශ්නය අහන්න.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

විෙද්ශ රැකියාවලට යවනෙකොට ඉහළ ආර්ථික මට්ටමක්
තිෙබන, ජීවන මට්ටමක් තිෙබන රටකට යවන්න ඔබතුමන්ලා
රජයක් හැටියට අරෙගන තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පශ්නය දීර්ඝ වුණත් ඉතාම
වැදගත් පශ්නයක් ඒ ගරු මන්තීතුමා අහන්ෙන්. ඒකට උත්තර
ෙදන්නට ඕනෑ. එතුමා කියපු විධියට සමහර කාරණා හරි. සමහර
කාරණා වැරදියි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, පසු ගිය
අවුරුද්ද තුළ ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට ෙම් රෙටන් පිට රටවලට
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පිටත්ව ගිය පමාණය සියයට 82 ෙනොෙවයි, සියයට 33 යි. මා
අමාත ාංශය භාර ගන්නා විට ගෘහ ෙසේවිකාවන් වශෙයන්
සමස්ත ෙසේවක සංඛ ාෙවන් පිටරට ගිය පමාණය සියයට 52ක
මට්ටෙම් තිබුෙණ්. දැන් සියයට 33යි. එයට පධාන ෙහේතුව දැන්
අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් සිටින කාන්තාවන් යවන්ෙන් නැහැ. ෙම්
ගැන ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය ඉතාම ෙහොඳින්
දන්නවා. අප අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් ඉන්නවාද, නැද්ද කියා බලා
වාර්තාවක් අරෙගන තමයි කාන්තාවන් පිට රට යවන්ෙන්. එෙහම
වාර්තාවක් නැත්නම් අප ඒ අය පිටරට ගෘහ ෙසේවයට යවන්ෙන්
නැහැ. වාර්තාවක් නැති අවස්ථාවල මම මැදිහත් ෙවන්ෙන්ත්
නැහැ. මෑතකදී මා මැදිහත් වුණා. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මන්තීතුමියෙග් guarantee එක මත ලංකාෙව් ෙකෙනකුෙග්
ෙගදරකට ලංකාෙව් ෙකෙනකු යන තත්ත්වය තුළ. නැත්නම්
කවදාවත් මම මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාර්තාව අනුව අවුරුදු
5ට අඩු දරුවන් ඉන්නවා නම් යවන්ෙන්ම නැහැ. එම නිසාම
ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට යන පමාණය සියයට 33කට අඩු ෙවලා
තිෙබනවා.
තව කාරණයක්
තිෙබනවා. අපි ෙම් අමාත ාංශය භාර
ගත්තායින් පස්ෙසේ ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට යන අයෙග් වයස්
සීමාව අවුරුදු 18 සිට අවුරුදු 21 දක්වා දික් කර, දැන් අවුරුදු 23
ක් කර තිෙබනවා. සවුදි ආරාබියාවට යන අයෙග් වයස් සීමාව
අවුරුදු 25යි. එම නිසා බාල වයස්කාර දරුෙවකුට ෙහොර passport
එකක් අරෙගන යන්න තිෙබන අවකාශය ඉතාම අඩුයි.
ගරු මන්තීතුමා පුහුණුව සම්බන්ධව ඉතාම ෙහොඳ පශ්නයක්
මතු කෙළේ. දැන් අප NVQ 3 පුහුණුව අනිවාර්ය කර තිෙබනවා.
සවුදි අරාබියාෙව් ෙසේවයට යාම සඳහා NVQ 3 පුහුණු පාඨමාලාව
හදාරා එය සමත් ෙවන්ෙන් නැතිව යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. NVQ
3 පාඨමාලාව සමත් වුණාම ඒ අය යන්ෙන්, ගෘහ පාලක
සහායිකාවන් හැටියටයි. එතෙකොට ඒ අයට ගෘහ ෙසේවිකාව තියන
වැටුප් තලයට වඩා ඉහළ වැටුප් තලයකට යාමට හැකියාව
තිෙබනවා.
අෙනකුත් රටවලට ශමිකයන් වශෙයන් යනෙකොට NVQ 3
පාඨමාලාව හැදෑරීම අපි අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. NVQ 3
පාඨමාලාව හැදෑරීම පමණක් ෙනොෙවයි, ඊළඟ අවුරුද්ද වන ෙකොට
එය සමත් වීමත් අනිවාර්ය කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ නිසාම පසු ගිය අවුරුදු 3 තුළ ගෘහ ෙසේවිකාවන්
හැටියට අවම තලෙය් වැටුපකට යන අයෙග් වැටුප් පමාණය අවම
වශෙයන් රුපියල් 13,000කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සමහර
අයෙග් වැටුප රුපියල් 18,000කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සමහර
අයෙග් වැටුප රුපියල් 20,000කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
පිට රටවලට ශමිකයින් වශෙයන් යන අයෙග් පුහුණුව වැඩි
කරන්න අපි කමකමෙයන් උත්සාහ කරනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව අෙනක් කාරණය මම
පිළිගන්නවා. ඒ කාරණය තමයි, අපට දැනට තිෙබන විෙද්ශ
රැකියා ෙවළඳ ෙපොළට -රටවලට- අමතරව අලුත් ෙවළඳ ෙපොළවල්
අපි ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි "ෙකොළඹ කියාදාමය" කියන
ආසියානු රටවලින් පිට රටවලට ශමිකයන් යවන කියාදාමෙය්
ජාත න්තර සමුළුවක් ආරම්භ කෙළේ. ඒ සමුළුෙව් සභාපති ධුරය
දරන්ෙන් මම. ෙකොළඹ කියාදාමයට අයිති රටවල් සහ යුෙරෝපා
සංගමෙයන් පිට රටවලට ශමිකයන් යවන රටවල් 37ක් යුෙරෝපාකරෙය් EU - Asia Dialogue එක- ෙගනැල්ලා ගිය
සතිෙය් පථම වතාවට යුෙරෝපෙයන් පිට ෙම් සංවිධාන ෙදක එකතු
ෙවලා සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ සාකච්ඡාෙව් පතිඵලයක් හැටියට
දැනට අෙප් ශමිකයන් යන මැද ෙපරදිග බහුතරයක් රටවලට
අමතරව යුෙරෝපාකරෙය් රැකියා සඳහාත් ෙවළඳ ෙපොළවල්
නිර්මාණය කර ගැනීෙම්දී අපි කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා හඳුනා ගන්න එහිදී අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා අපි ඒ
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ඒ රටවල් එක්ක ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ඇති කර ෙගන දැන් තිෙබන
ෙවළඳ ෙපොෙළේ අෙප් ෙසේවකයන්ෙග් තත්ත්වය දියුණු කරන්න
කටයුතු කරන ගමන්ම, බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම් හරහා විවිධ
සංවිධාන එක්ක එකතු ෙවලා කටයුතු කිරීමත් ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
මම අහනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙකටිෙයන් පශ්නය ඇසුෙවොත් සහ ෙකටිෙයන් පිළිතුරු
දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි වාෙග්.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

2013 වර්ෂෙය් විෙද්ශ රැකියාවලට ගිය අයෙගන් සියයට
94ක්ම ගිහින් තිෙබන්ෙන් මැද ෙපරදිග රටවලටයි. ගරු
ඇමතිතුමනි, සියයට 6ක් වන ඉතුරු පමාණය ගිහින් තිෙබන්ෙන්
මැෙල්සියාව, ෙහොංෙකොං, සී ෙෂල්ස්, ෙමොරිෂස් වාෙග් රටවල්
කිහිපයකටයි. ඔබතුමන්ලා ෙම් සියයට 6 පමාණය වර්ධනය කර
ගන්න විෙශේෂෙයන්ම මැෙල්සියාව, ෙහොංෙකොං, සී ෙෂල්ස්,
ෙමොරිෂස් වාෙග් රටවල් එක්ක ෙම් ෙවන ෙකොට අරෙගන තිෙබන
කියාවලිය ෙමොකක්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කිව්ව සංඛ ා ෙල්ඛන ෙපොඩ්ඩක්
නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. සියයට 6 පමාණය දැන් වන විට සියයට 12
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට අඩංගු
කරන්න බැරි වුණු දකුණු ෙකොරියාව කියන රෙටන් ලැබුණු රැකියා
පමාණයත්, ඔබතුමාත් මමත් ඉතාමත්ම ෙහොඳින් දන්නා සයිපස්
කියන රෙටන් අපට ලැබුණු රැකියා පමාණයත් නිසා. එම නිසා
දැන් වන විට එය සියයට 12 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා, මැද
ෙපරදිගින් පිට. ඔබතුමා කියන විධියටම අපට ගිය අවුරුද්ෙද් සී
ෙෂල්ස් කියන රෙටන් අවස්ථාව ලැබුණා, ඉංගීසි ගුරුවරියන්ට සහ
අෙප් නීතිඥවරුන්ට - අඩුම මට්ටෙම් රැකියා තලවලින් එහාට
ෙගොස් - professional මට්ටෙම් රැකියා ලබා දීමට. ඒක අපි මෑතකදී
ලබා ගත්ත අලුත් ෙවළඳ ෙපොළක්. ඒ වාෙග්ම ෙමොරිෂස් කියන
රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්ත අංශෙයන් රැකියා අවස්ථා ගණනාවක්
ලබා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. ඊට අමතරව ඉතාලිය කියන
රටට ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් -රටවල් 2 අතර ගිවිසුමක් අත්සන්
කර- caregivers කියන රැකියාවට අෙප් කාන්තාවන් 57 ෙදෙනකු
පිටත් කර තිෙබනවා.
ඒ මට්ටෙම් අය තව හතළිස් ගණනක් යන්න ඉන්නවා.
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඒ අයෙග් වීසා ඉවර ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ අය
ෙම් දවස්වල අෙපන් ඉල්ලීම් ගණනාවක් කරනවා, ඒ අයව
ඉක්මනටම යවන්න කියලා. අපට ඒ රැකියා අවස්ථා ලැබුෙණොත්
තමයි ඒ අයට clearance එකට පසුව වීසා එක ලැෙබන්ෙන්.
ඉතාලියට ෙම් 47ෙදනාවත් යවන්න අප උත්සාහ කරනවා. එෙහම
බැරි වුෙණොත් අප ෙම් 47ෙදනාට විෙශේෂ පහසුකම් ඔස්ෙසේ සයිපස්
වැනි රටක වුණත් රැකියා ලබා ෙදන්න උත්සාහ කරනවා. ෙමොකද,
ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් caregiver රැකියාවලට යන්නයි.
ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම් වන විට ජපානය සමඟත් ෙම්
ෙවනුෙවන් යම් යම් කටයුතු කර තිෙබනවා. ජපානය කියන රට

පාර්ලිෙම්න්තුව

1271

(iv)

[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා]

අපට රැකියා ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. අභ ාසලාභීන් හැටියට අවුරුදු
ෙදකක කාල සීමාවකට තමයි ඒ අය අෙප් අයව බඳවා ගන්ෙන්.
පසු ගිය වකවානුවල අෙප් අය අභ ාසලාභීන් හැටියට බඳවා
ගැනීෙම්දී ජපානය අවසර දීලා තිබුණු සමහර ආයතන ඒ අයෙගන්
විශාල මුදලක් අය කරපු නිසා ඔවුන් ටිකක් අෛධර්යයට පත්
ෙවලා තිබුණා. නමුත් අප ජපානෙය් ලංකාෙව් තානාපතිතුමාෙග්ත්
සහෙයෝගය අරෙගන, නැවත ඒ මාවත විවර කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අප ෙකොයි තරම් පගතියක් ලබා
තිෙබනවාද කියලා මම පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් කියන්න කැමැති
නැහැ. ෙමොකද, ඒෙක් පගතියක් ලබා තිෙබනවාය කියලා
කිව්ෙවොත්, ඊළඟට ෙහට ඉඳලා ජපානයට යවන්න පටන් ගත්තාය
කියලා මිනිසුන්ව රවට්ටලා එක එක තැන්වලින් සල්ලි එකතු
කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අප සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ කාරණය
අවසන් වුණාට පසුව තමයි ඒක පකාශයට පත් කරන්ෙන්.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வ

, சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

ைரச்ேசாைலைய மின் உற்பத்தி நிைலயத்தில்
பயன்ப த் வதற்காக அண்ைமயில் ேமற்ெகாள்
ளப்பட்ட நிலக்காி இறக்குமதி ெதாடர்பாக,
குற்றப் லனாய் த்
திைணக்களம்
விசார
ைணைய ஆரம்பித் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
இறக்குமதி டன்
ெதாடர் பட்ட
நிலக்காியின் அளைவ எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப விடயம் குறித் ஏன் விசாரைண ஆரம்
பிக்கப்பட்ட என்பைத ம்;

ேனஷ் கங்கந்த)

அவர் கூ வாரா?

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

(ஆ) (i)

ගරු ඇමතිතුමනි, දුෂ්කර ජීවිත ගතකරන අප හඳුනන අම්මලා,
අක්කලා සහ නංගිලා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අෙප් ගම්දනව්වල
ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙදන ඒ විෙද්ශ රැකියා ඉඩ
පස්ථාවල quota එකක් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් ලබා ෙදන්න
කියා කරනවාද කියලා මා අහන්න කැමැතියි.

ேமற்ப நிலக்காித்ெதாகுதி இறக்குமதியாளாின்
ெபயர் என்னெவன்பைத ம்;

(ii)

ெசால்லப்பட்ட
இறக்குமதியாளர்
ெதாி ெசய்யப்பட்டார் என்பைத ம்;

(iii)

இறக்குமதியாளாிடம்
இ ந்
நட்டத்ைத
அறவி வதற்கு
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
நடவ க்ைக என்னெவன்பைத ம்;

(iv)

எதிர்காலத்தில் நிலக்காி இறக்குமதி ெதாடர்பில்
இவ்வாறான நிகழ் இடம்ெப வைதத் தவிர்க்க
எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்
பைத ம்

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ඔබතුමාට මම දැන් විවෘතව කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලාට
කවුරු හරි යවන්න ඕනෑකම තිෙබනවා නම්, ෙහට ඉදලා ඒ අය
පිළිබඳව මට ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් ෙදන්න. ඕනෑම ෙවලාවක ඒ
ගැන සලකා බලන්න සූදානමින් ඉන්නවා.

පමිතිෙයන් ෙතොර ගල් අඟුරු ආනයනය :
පරීක්ෂණය

தரங்குைறந்த நிலக்காி இறக்குமதி: விசாரைண
IMPORT OF SUBSTANDARD COAL : INVESTIGATION

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will she state (i)

whether the Criminal Investigation
Department has initiated an investigation
on a recent importation of coal to be used at
the Norachcholai Power Plant;

(ii)

the quantity of coal connected to the
aforesaid importation; and

(iii)

as to why an investigation as of above was
initiated?

8. ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4):
(i)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙයහි භාවිත
කිරීම පිණිස මෑතකදී ආනයනය කළ ගල් අඟුරු
පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් පරීක්ෂණයක් අරඹා තිෙබ්ද;

(ii)

ඉහත කී ආනයනයට සම්බන්ධ ගල් අඟුරු
පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

ඉහත කී කරුණ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක්
අරඹා ඇත්ෙත් මන්ද;

(b)

Will she also state (i) the name of the importer of the aforesaid
consignment of coal;
(ii) as to how the said importer was selected?
(iii) the action that has been taken to recover the
loss from the importer; and
(iv) the action that will be taken to avoid such
an occurrence pertaining to the importation
of coal in the future?

(c)

If not, why?

යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත කී ගල් අඟුරු බහාලුෙමහි ආනයනකරුෙග්
නම කවෙර්ද;

(ii)

ඉහත කී ආනයනකරු ෙතෝරාගත්ෙත් ෙකෙසේද;

(iii)

ආනයනකරුෙගන් අලාභය අය කර ගැනීමට
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;

எவ்வா

அவர் கூ வாரா?

4586/’13

(අ)

ගල්
අඟුරු
ආනයනය
සම්බන්ධෙයන්
අනාගතෙය්දී එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇතිවීම
වළක්වා ගැනීමට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு
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ඊට අමතරව ඉහත ගිවිසුමට අනුව ආනයනකරු
විසින් ලබා ගත් ගල් අඟුරු එම මිලටම, එම
පමිතියටම අනුකූලව සැපයීමට එකඟ වූ ගල් අඟුරු
පමාණෙයන් ෙමටික්ෙටොන් 29,896ක පමාණයක්
අඩුෙවන් සැපයීම නිසා සිදු වූ අලාභය රු.
654,276,116.25ක් ෙලස ගණනය කර ඇත. ඒ
අනුව මුළු අලාභය රු. 1,507,044,116.25කි.

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

, சக்தி

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.
(අ)

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)

2012 වසෙර් සැප්තැම්බර් මාසෙය් දී දිවයිනට
ෙගන එනු ලැබූ නැව් 02ක තිබූ ගල් අඟුරු
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් නැංගුරම්
කර සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගොඩ බෑමට ෙනොහැකි විය.
එයට පිළියමක් ෙලස ෙගොඩ බෑමට ෙනොහැකි වූ
ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 85,891ක ෙතොගය
විකුණා මුදල් කර, එම වටිනාකමට සරිලන එම
පමිතිෙයන් යුත් ගල් අඟුරු පමාණය සැපයීමට සහ
ඊට අමතරව එනිසා සැපයුම්කරුට සිදු වන පාඩුව
ෙවනුෙවන් තවත් ගල් අඟුරු නැව් ෙතොග 05ක්
සැපයීමට හදිසි ෙටන්ඩරයක් පදානය කර ඇත.
ඒ අනුව 2012 ෙනොවැම්බර් මස ආනයනය
කරන ලද ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන්
143,932ක් සම්බන්ධෙයන් අපරාධ පරීක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පරීක්ෂණයක් අරඹා ඇත.

(ii)

ඉහත කී ආයතනයට අදාළ විස්තර පහත දැක්ෙව්.

ෙනෞකාෙව්
නම

පුත්තලම
නැංගුරම්
ෙපොළට
ළඟා වූ
දිනය
2012.11.06

ෙම. ෙටො. 55,994

ආනයනය කළ ගල් අඟුරු
පමාණය

1

M.V. Prabhu
Parvati

2

M.V. Ten Yu
Maru

2012.11.10

ෙම. ෙටො. 32,827

3

M.V. Mokara
Colossus

2012.11.15

ෙම. ෙටො. 55,111

(iii)

(ආ)

(i)

ඉහතින් සඳහන් කළ ගල් අඟුරු නැව් ෙතොග 03
සම්බන්ධෙයන් ඉන්දුනීසියාෙව් පැටවුම් වරාෙය්දී loading port - නිකුත් කරන ලද විද ාගාර
පරීක්ෂණ වාර්තා ව ාජ බවට පුවත් පත්වල පළවූ
වාර්තා නිසා, ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිෙග්
උපෙදස් අනුව ෙමම වාර්තාවල නිරවද තාව
තහවුරු කරගැනීමට පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලස
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා
සිටින ලදී. ඒ අනුව පරීක්ෂණයක් අරඹා ඇත.
ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම සහ සීමාසහිත ලංකා
නැව් සංස්ථාව අතර 2012 ජුනි 29 දින එළැඹුණු
ගිවිසුම අනුව හදිසි ගල් අඟුරු සැපයුම පදානය කර
ඇත්ෙත් සීමාසහිත ෙතෝරියන් අයන් ඇන්ඩ් ස්ටීල්
(ෙපෞද්ගලික) සමාගමටය - Taurian Iron and
Steel Company (Pvt.) Limited - එම සමාගම
ෙමහිදී ආනයනකරු ෙලස කටයුතු කර ඇත.

(ii)

ආනයනකරු ෙතෝරා ගන්නා ලද්ෙද් සීමාසහිත
ලංකා නැව් සංස්ථාව විසිනි.

(iii)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 2013 ජූලි 29 දින
වාර්තා කරන ලද පරිදි ෙමම ගල් අඟුරු දහනය කර
විදුලිය උත්පාදනය කිරීම නිසා රු. 852,768,000/ක අලාභයක් සිදු වී ඇත.

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම සහ ලංකා නැව් සංස්ථාව
අතර 2012 ජුනි මස 29වන දින එළැඹුන ගිවිසුම
අනුව ඉදිරිපත් වූ ලිපි ෙල්ඛන, ගල් අඟුරු නැව්ගත
කළ වරාෙය්දී ලබා ගත් සාම්පලවල විද ාගාර
වාර්තා සහ ගල් අඟුරු ෙගොඩබාන අවස්ථාෙව් ලබා
ගත් සාම්පලවල විද ාගාර වාර්තා පරීක්ෂා කර
බැලීෙම්දී, ගල් අඟුරුවල පමිතිෙය් අඩු පාඩුවක්
බැලූ බැල්මට ෙනොෙපනුනත් එම ගල් අඟුරු
ෙතොගය දහනය කර උත්පාදනය කළ බලශක්ති
පමාණය ගණන් බැලීෙම්දී අදාළ ගල් අඟුරු
ෙතොගෙය් කැලරිමය අගය - Calorific Value ඉදිරිපත් කළ විද ාගාර වාර්තාවල ඇති කැලරිමය
අගයට වඩා අඩු බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
වාර්තා කර ඇත.
අලාභය අය කර ගැනීම සඳහා ලංකා ගල් අඟුරු
සමාගම නීතිපතිෙග් උපෙදස් අනුව කටයුතු
කරමින් සිටී.
(iv)

යන්තාගාරෙය් පමිතීන්ට ගැළෙපන පිරිවිතරයන්
ෙගන් සමන්විත ගල් අඟුරු සැපයීම සඳහා
සැපයුම්කරුවන් ෙදෙදෙනකු වර්ෂ හතරක
කාලයක් සඳහා ජාත න්තර තරගකාරී ෙටන්ඩර්
කැඳවීම හරහා ෙතෝරාෙගන ගිවිසුම් ගත කරවා
ගැනීමට කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු

දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමියට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔබතුමිය ගණන් ෙගොඩක් කිව්වා. ඒවා ලියා
ගන්නත් අමාරුයි. ඔබතුමිය කියපු විධියට, රුපියල්
1,507,044,116.25ක පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා ෙම් ගල් අඟුරු
ගැනීම නිසා. එතෙකොට ෙම්ක 2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් දී සිදු
වුණු කටයුත්තක්. අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ
කළ පරීක්ෂණ දැන් අවසන් ෙවලා තිෙබන නිසා ෙවන්න ඇති
ෙමච්චර පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා දැන ගන්න ඇත්ෙත්.
දැන් රුපියල් 1,507,044,116.25ක පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබන
අවස්ථාවක ඒ මුදල අය කර ගන්න ෙගන තිෙබන පියවර
ෙමොනවාද? ෙම් ෙවනෙකොට ෙම් සමාගම් blacklist කරලා ඉවත්
කර තිෙබනවාද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔව්, ෙම් සමාගම blacklist කර තිෙබනවා. ෙදවැනි පිළිතුර
වශෙයන් මා ඔබතුමාට කියන්නට ඕනෑ, ෙමය මා අමාත ධුරය
දරන කාලෙය් සිදු වුණු කටයුත්තක් ෙනොවුණත්, මා ඇමතිවරිය
වශෙයන් පත් වුණාට පස්ෙසේ, පත්තරවල ෙම් පිළිබඳව වාර්තා
පළවීමත් එක්ක ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා CID
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය]

එකට භාර දීමට අපි නීතිපතිතුමාෙගන් උපෙදස් පැතුවා. ඒ අනුව
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න CID එකට භාර දුන්නා. එෙසේ භාර දීලා,
අදාළ ගණනය කිරීම්වලින් පස්ෙසේ, අෙප් port එෙකන් දීපු
වාර්තාත්, ඒ රෙට් port එෙකන් දීපු වාර්තාත් අතර එතරම්
පශ්නයක් නැහැ කියලායි වාර්තා වුෙණ්. ෙම් කාරණය පුවත්
පත්වල පළ වුණ නිසා, අපි විදුලිබල මණ්ඩලෙයනුත් වාර්තාවක්
කැෙඳව්වා. ඒ කියන පමිතිෙයන් යුතු ගල් අඟුරු නම්, ඒවා දහනය
කිරීෙම් දී යම්කිසි පාඩුවක් සිද්ධ ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි, අපි
අමාත ාංශය විධියට විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් වාර්තාවක්
කැෙඳව්ෙව්, ඒවා දහනය කළාම ඒ නියමිත තත්ත්වය අපට
ලැෙබනවාද කියලා දැන ගන්න. ඒ අනුව තමයි අපි ගණන් හැදුෙව්
ඒක නිසා ෙම් විධිෙය් පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, වැරැද්දක් කළ කිසිම
ෙකෙනක් ආරක්ෂා කිරීමට අපට, අෙප් රජයට කිසිෙසේත්ම
අවශ තාවක් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම තව දුරටත් පසු පසින්
ඉඳෙගන කටයුතු කරනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් නඩු පවරලා අවශ ෙද්
රට ෙවනුෙවන් ඉටු කරන්න කියලා. ෙම් සම්න්ධෙයන් තව දුරටත්
කටයුතු කරනවාය කියන එක අපි ඔබතුමාට දැනුම් ෙදනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙවනුෙවන් ලබා දුන් උත්තරයට
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙම්ක ෙවන්න ඇති මෑත කාලෙය්දී ෙසොයා ගත්
විශාලම ෙහොරකම. රුපියල් ෙකෝටි 150ක වංචාවක්. ඔබතුමිය ෙම්
පිළිබඳව ඉක්මනට කියා කරලා රුපියල් ෙකෝටි 150ක් ෙහොරකම්
කරපු කට්ටියට එෙරහිව වහාම පියවර ගන්න කියලා මම
ඉල්ලනවා.

1276

පළමුවැනි ගල් අඟුරු බලාගාරය නැවත maintenance සඳහා
නවත්වා තිෙබනවා. තව සතියක් යන ෙකොට ඒ maintenance
අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මම හිතනවා. සාමාන ෙයන්
ලංකාෙව් ජලය මඟින් විදුලිය නිපදවන බලාගාර ෙවන්න පුළුවන්,
ගල් අඟුරුවලින් විදුලිය නිපදවන බලාගාර ෙවන්න පුළුවන්,
ඉන්ධන දහනය කරලා විදුලිය නිපදවන බලාගාර ෙවන්න පුළුවන්
ඒවාෙය් නඩත්තු කටයුතු අත වශ යි. ඒ නිසා හැෙරන්න ෙවන
කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි පළමුවැනි බලාගාරෙය් විදුලිය
නිෂ්පාදන කටයුතු ෙම් වන විට නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන
විට එය maintenance සඳහා නවත්වලා තිෙබනවා. හැබැයි තව
සතියක් විතර යන ෙකොට එය යථා තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්
ෙවයි කියා මම හිතනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු ඇමතිතුමියනි, සාමාන ෙයන් ෙපොඩි යන්තයක් ගත්තත්,
photocopy මැෂින් එකක් ගත්තත් කැෙඩන්ෙන් නැතුව, නඩත්තු
ෙනොකර එක දිගට අවුරුදු තුන හතරක් වැඩ කරන්න පුළුවන්.
ෙමෙහම වුණු එක ගැන අපි ඉතාමත්ම කනගාටු ෙවනවා.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඒ පිළිබඳවත් මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම අහන්නම්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා
ගරු ඇමතිතුමියනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඒ
නිසාද ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් පළමුවැනි ෙකොටසින්
විදුලිය ෙමගාෙවොට් පැය 6,000ක් ජනනය කරන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබන ෙමොෙහොතක, ඊෙය් වන විට විදුලිය ෙමගාෙවොට් එක
පැයක්වත් නිෂ්පාදනය කෙළේ නැත්ෙත්? ගල් අඟුරු නැති නිසාද,
ගල් අඟුරුවල පමිතිය අඩු නිසාද කියා මම ඔබතුමියෙගන් අහනවා.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඊෙය් ෙවන ෙකොට නිෂ්පාදන කටයුතු නවත්වලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොන plant එෙක් කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් පළමුවැනි අදියෙර්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් ලංකාෙව්
සියලුම plantsවල යම් යම් ගැටලු ඇති ෙවනවා. ශරීරයක් වුණත්
අපි ඒක maintain කරන්න ඕනෑ. අද ෙවන ෙකොටත්, ගිය සතිය
ෙවන ෙකොටත්, ගිය මාසය ෙවන ෙකොටත් ගල් අඟුරුවල කිසිම
පශ්නයක් නැහැ. ගල් අඟුරු ෙගොඩ බෑම දිගටම සිද්ධ ෙවනවා.
ඔබතුමා ෙම් මතු කරන්ෙන්, "ගල් අඟුරුවල අඩුවක් නිසාද
බලාගාරෙය් පළමුවැනි අදියෙර් විදුලිය නිෂ්පාදන කටයුතු නවතා
තිෙබන්ෙන්" කියන පශ්නයයි. නැහැ, හර්ෂද සිල්වා මන්තීතුමනි.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය කිව්වා, අවුරුදු 4කට ගල් අඟුරු
ෙතොග 5ක් order කළා කියලා. ජූලි මාසෙය්දී ඔය කටයුත්ත
කරනෙකොට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගල් අඟුරු මිල ෙමටික්
ෙටොන් එකක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 62යි. නමුත් ඊෙය් වනෙකොට
ගල් අඟුරු මිල ශීඝෙයන් පහත බැහැලා ෙමටික් ෙටොන් එකක්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 50 දක්වා අඩු වන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 60 සිට 50 දක්වා අඩු වුණාය
කියන්ෙන් ෙලොකු අඩු වීමක්. ඔබතුමිය කිව්වා, අවුරුදු හතරක්
සඳහා එකම මිලකට ගිවිසුම් අත්සන් කළාය කියා. මම හිතන්ෙන්
ෙමටික් ෙටොන් එකක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 75කට එහා මිලකට
තමයි අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් අන්දමින් දීර්ඝකාලීන
ෙටන්ඩරයක් අවුරුදු හතරක කාලයක් සඳහා අත්සන් කිරීම
සුදුසුය කියා ඔබතුමිය විශ්වාස කරනවාද කියා මම අහනවා.
ෙමොකද, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගල් අඟුරු මිල අඩු වනෙකොට,
ඒවා අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ සහනය ජනතාවට
ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙන්ද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහෙසේදී ගල් අඟුරු
ෙහෝ විදුලි බලාගාර ෙහෝ ඕනෑම එකක් සාමාන ෙයන් අවුරුදු
පහක් නඩත්තු ෙනොකර ඉන්න බැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
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කාලෙය්දී පටන් ගත්තා ෙවන්න පුළුවන්, අෙප් රජය කාලෙය්දී
පටන් ගත්තා ෙවන්න පුළුවන් ලංකාෙව් ඕනෑම බලාගාරයක් යම්
යම් නතර වීම් - outage වීම් - ෙවනවා. ෙම්වාෙය් යාන්තික
කියාවලියක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එෙහම ෙදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා
එෙහම කියනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය්දී පටන් ගත්තු බලාගාර වුණත් එක් එක් වර්ෂවලදී
වසා තැබූ දින වකවානු මීට වඩා වැඩියි.
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(v)

එෙසේ නම්, එම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම
ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

சி நீரக ேநாய் பற்றிய விதப் ைரகைளப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 2012 நவம்பர் மாதம்
அைமச்சரைவ உபகு ெவான்
நியமிக்கப்
பட்டதா;

(ii)

அக்கு
க்கு நியமிக்கப்பட்ட அைமச்சர்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

(iii)

அவ்வைமச்சர்களின் ெபயர்கள் யாைவ

ඔබතුමිය කිව්වා -

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගරු මන්තීතුමා මතු කළ ෙදවන කාරණය ගැන කියනවා නම්
ෙම්වා විවෘත ෙටන්ඩර්වලින් යන්ෙන්. තවම ෙම් පිළිබඳව කිසිම
ෙටන්ඩර්කරුෙවක් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(ஆ) (i)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ேமேல குறிப்பிட்ட அைமச்சரைவ
வினால் லைமசா கள் கு ெவான்
கப்பட்டதா;

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔබතුමා ෙම් කාරණය පටලවාෙගන තිෙබනවා. ඒ කිව්ෙව්,
2011 වර්ෂෙය්දී නැෙවන් ගල් අඟුරු ෙගොඩ බාන්න බැරිව, නැව
ආපහු හරවා යැවීම නිසා ඇති වූ තත්ත්වය; මම ෙම් පිළිතුෙර්දී
මුලදී කියපු කාරණය. ඒකයි, ෙම්කයි ෙවනස්. දැන් ඔබතුමා මතු
කරන්ෙන් වර්තමානෙය් සිදුෙවමින් පවතින තත්ත්වයයි. අෙනක්
කාරණය 2011 දී සිදු වූ එකක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් පශ්නයක්
තිබිච්ච බව මට දැනුණු නිසා තමයි නීතිපතිතුමාෙගන් උපෙදස්
අරෙගන CID එකට පරීක්ෂණය බාර දුන්ෙන්. පුළුවන් ඉක්මනින්
ෙම් නඩු පැවරීම කරන්න මම කටයුතු කරනවා, අදාළ ආයතනයට
විරුද්ධව.

உபகு
நியமிக்

(ii)

ஆெமனில், அத்திகதி யா ;

(iii)

ேமற்ப
லைமசா கள் கு வினால் சி நீரக
ேநாையத் த ப்பதற்காக ம் ேநாயாளர்கைளப்
பராமாிப்பதற்காக ம்
ன்ைவக்கப்பட்ட விதப்
ைரகள் யாைவ;

(iv)

அவ்விதப் ைரகள் தற்ேபா
தப்ப கின்றனவா;

(v)

ஆெமனில் அவ்விதப் ைரகைள நைட ைறப்
ப த் தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா

நைட ைறப்ப த்

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

වකුගඩු ෙරෝගය පිළිබඳ අමාත මණ්ඩල අනු
කමිටුව : නිර්ෙද්ශ

சி நீரக ேநாய் பற்றிய அைமச்சரைவ உபகு
விதப் ைரகள்

(இ)

:

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:
(a)

CABINET SUB-COMMITTEE ON KIDNEY DISEASE:
RECOMMENDATIONS

Will he inform this House (i)

whether a Cabinet Sub-Committee was
appointed in November 2012 to obtain
recommendations on Kidney disease;

(ii)

the number of Ministers appointed to that
Committee; and

(iii)

the names of those Ministers?
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9. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

වකුගඩු ෙරෝගය පිළිබඳ නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීම
සඳහා 2012 ෙනොවැම්බර් මස අමාත මණ්ඩල අනු
කමිටුවක් පත් කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එම කමිටුවට පත් කළ අමාත වරුන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iii)

එම අමාත වරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(b)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

Will he also inform this House (i)

whether a Committee of Experts was
appointed by the above-mentioned Cabinet
Sub-Committee;

(ii)

if so, the date on which it was appointed;

(iii)

the recommendations submitted by that
Committee of Experts relating to the
prevention of kidney disease and looking
after the patients afflicted with the disease;

(i)

ඉහත සඳහන් අමාත මණ්ඩල අනු කමිටුව විසින්
විද්වත් කමිටුවක් පත් කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iv)

(iii)

එම විද්වත් කමිටුව විසින් වකුගඩු ෙරෝගය වළක්වා
ගැනීමට සහ ෙරෝගීන් රැක බලා ගැනීමට ඉදිරිපත්
කරන ලද නිර්ෙද්ශ කවෙර්ද;

whether those recommendations are at the
implementation phase at present;

(v)

if so, the date on which the implementation
of those recommendations commenced?

(iv)

එම නිර්ෙද්ශ ෙම් වන විට කියාත්මක වන්ෙන්ද;

(c)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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5.

පරිසරයට වන හානිය සඳහා විෙශේෂ අවදානයක් ෙයොමු කරමින්
ෙපොෙහොර පිළිබඳ නිර්ෙද්ශ ලබා ෙදන කියාවලිය වැඩිදුර
විශ්ෙල්ෂණය සඳහා ෙයොමු කිරීම.

6.

ෙහේතු කාරකය හඳුනා ෙනොගත් නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය පිළිබඳ
දැනුවත් කිරීම් හා ව ාපෘති දියත් කිරීම හා සුදුසු කෘෂි කාර්මික උපකම
කියාවට නැංවීම.

7.

බැර ෙලෝහවලින් සිදු වන ෙසෞඛ හා පාරිසරික පතිවිපාක සහ
ෙපොෙහොර භාවිතය පිළිබඳ ෙතොරතුරු පාසල් විෂය ධාරාවට එක් කිරීම.

8.

බැර ෙලෝහ හා පළිෙබෝධක නාශක පමාණාත්මක විශ්ෙල්ෂණය
සඳහා අවදානම ෙසවීම සඳහා දැනට පවතින රසායනාගාරවලට
අමතරව පිළිගත් ස්වයං රසායනාගාර ස්ථාපිත කිරීම.

9.

කෘෂි රසායනික සමාගම් හා අෙනකුත් ආයතන මඟින් කෘෂි රසායන
හා ෙපොෙහොර පිළිබඳ මාධ හරහා සිදු කරන පචාරක වැඩ කටයුතු
විධිමත් කිරීම හා පාලනයකට නතු කිරීම.

10.

පළිෙබෝධ නාශක හා බැර ෙලෝහ තත්ත්ව සහතික පිළිබඳ නීතිමය
රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම.

11.

ෙහේතු කාරකය හඳුනා ෙනොගත් නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය සඳහා
අවදානමක් ඇති පෙද්ශ සඳහා කඨින (කිවුල්) අවම ෙහෝ රහිත පානීය
ජලය ලබා දීම.

12.

ෙරෝගය සඳහා අවදානම වැඩි පෙද්ශවල නව ෙගොඩනැඟිලි ඉදි
කිරීෙම්දී වැසි ජලය රැස්කරන උපාංග භාවිත කිරීම පවර්ධනය කිරීම.

13.

ෙහේතු කාරකය හඳුනා ෙනොගත් නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය තදබලව
පවතින පෙද්ශ ෙතෝරා ගැනීම හා ෙරෝගය ඇති වීමට අදාළ ෙහේතු
කාරකයන් රහිත පෙද්ශ හරිත කලාප ෙලස ස්ථාපිත කිරීම.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා;

14.

කෘෂි රසායනවලින් ෙතොර වගා කමය සඳහා ෙයොමු වන ෙගොවීන්
සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළ පහසුකම් හා දිරි දීමනා ලබා දීම.

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා;

15.

ෙරෝගීන් සඳහා අරමුදලක් පිහිටු වීම සහ ඔවුන්ෙග් පවුෙල් පැවැත්ම
සඳහා ආදායම් මාර්ග ඉපයීෙම් සැකසීෙම් කමයක්.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා.

16.

ෙරෝගය පවතින පෙද්ශවල වැඩි බලපෑමක් ඇති වකුගඩු ෙරෝගය
සහිත ෙරෝගීන් සඳහා ෛවද පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.

(i)

ඔව්.

17.

(ii)

2012.10.18

ෙද්ශීය ෛවද කර්මය සඳහා කැමැත්ත ඇති ෙරෝගීන්ට පාරම්පරික
ෛවද වරන්ෙග් පතිකාර කම කර ෙගන යාම සඳහා පහසුකම් ලබා
දීම.

(iii)

ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

18.

(iv)

ඔව්.

එප්පාවල ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය මඟින් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීෙම්දී
අවම බැර ෙලෝහ ඇති ෙයෝජිත පළිෙබෝධ නාශක නිෂ්පාදනය ස්ථාපිත
කිරීම කඩිනම් කිරීම.

(v)

සමහර කියාකාරකම් එම නිර්ෙද්ශවලට ෙපර
සිටම ආරම්භ කර ඇති අතර එම නිර්ෙද්ශවලට
අදාළ අෙනකුත් වැඩසටහන් වසරක පමණ
කාලයක සිට කියාත්මක ෙව්.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ
ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

16කි.

(iii)

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා;

අමාත තුමා

ගරු පී. දයාරත්න මහතා;
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා;
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා;
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා;
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා;
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා;
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා;
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා;
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා;
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා;
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා;

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා;
(ආ)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම :

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :

දීර්ඝ කාලීන නිර්ෙද්ශ
01.

තත්ත්වෙයන් උසස් කෘෂි රසායන දව පරීක්ෂණය සඳහා කමයන්
ස්ථාපිත කිරීම.

02.

රජෙය් ආයතනයන්හි නිරීක්ෂණය යටෙත් පිළිගත් ආයතන හරහා
දීර්ඝ කාලීන ෙලස ජලෙය් තත්ත්ව පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා
නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම.

03.

බීජ සඳහා ෙපොෙහොර හා පළිෙබෝධ නාශක අවම භාවිතය, කාබනික
ෙපොෙහොර හා පළිෙබෝධ නාශක කම භාවිතය හා විෙශේෂෙයන් කෘෂි
රසායනික භාවිතෙය්දී පිළිපැදිය යුතු ආරක්ෂක කම උපායන් පිළිබඳ
ෙගොවීන් දැනුවත් කිරීමට කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් මුල් මට්ටෙම්
නිලධාරින්ෙග් ඇති හැකියාවන් බලගැන්වීම හා ශක්තිමත් කිරීම
සඳහා දීර්ඝ කාලීන කියා මාර්ගයන් සැකසීම.

04.

කෘෂි රසායනික භාවිතය අවම කිරීම සඳහා කෘෂි රසායනිකවලින්
පමාණෙයන් හා විවිධත්වයට අදාළව දූෂිත පෙද්ශ සිතියම්ගත කිරීමට
සැලසුම් කිරීම.

05.

ෙද්ශගුණික පරාමිතීන් හා වතුර බැස යාෙම් ඉංජිෙන්රු මානයන් සහ
පාංශු රක්ෂණ සැලසුම්වලට අනුව වගා ඉඩම් නැවත නිර්මාණය
කිරීම.

06.

හරිත ෙපොෙහොර බැංකු, හරිත ෙගවතු, ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර
අංගන සහ විෂ රහිත කලාප ස්ථාපිත කිරීම.

07.

ෙගොවීන් සහ ෙගොවි සංවිධාන හඳුනා ෙගන කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයදීම්
පාලනය කිරීම සඳහා වගකීම් සහිත මැදිහත්කරුවන්/කෘෂි පරිසර
ආරක්ෂකයින් ෙලස පත් කිරීම.

08.

කාබනික හා කල් පවතින ෙගොවි නිෂ්පාදන සඳහා ෙහොඳ මිලක් ලබා
දීමට කියාවලියක් ඇති කිරීම.

09.

ෙයෝජිත නිවැරදි විකල්ප කම සඳහා ලබා දිය හැකි දීමනා හා
පතිපාදන ලබා දීම සඳහා බැංකු, රක්ෂණ සමාගම්, රජෙය් ෙනොවන
ආයතන (NGO) සහ ෙද්ශීය ආයතනයන් හරහා සුදුසු CSR
අවස්ථාවන් ඇති කිරීම.

Annex tabled:
ෙකටි කාලීන නිර්ෙද්ශ
1.

ෙහේතු කාරකය හඳුනා ෙනොගත් නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය වැලඳී ඇති
ෙරෝගීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා දීප ව ාප්ත වැඩසටහනක් කියාත්මක
කිරීම සහ විෙශේෂෙයන් එය උතුරු මැද පළාත තුළ දියත් කිරීම හා එය
දනුම් දිය යුතු ෙරෝගයක් බවට පත් කිරීම.

2.

ෙහේතු කාරකය හඳුනා ෙනොගත් නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය තදින්ම
පැතිරී ඇති පෙද්ශ හඳනා ගැනීම සඳහා විධිමත් (GIS) සමීක්ෂණයක්
දියත් කිරීම. එමඟින් ෙරෝගීන් සංඛ ාව මත අවදානම් කලාප
පමුඛතාගත කිරීම සහ ෙරෝගීන් පැතිර සිටින පමාණය අනුව ගාම
නිලධාරි වසම්වලින් යුත් සවිස්තරාත්මක සිතියම්ගත කිරීමක් දීප
ව ාප්තව සිදු කිරීම.

3.

4.

ෙහේතු කාරකය හඳුනා ෙනොගත් නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය තදින්ම
පැතිර ඇති පෙද්ශ නම් ෙකොට ෙරෝගය සඳහා ෙහේතු සාධක ස්ථාපිත
කිරීම සඳහා අවශ ව ාපෘති සහ වැඩසටහන් පවත්වා ෙගන යාමට
විෙශේෂ අවධානයක් ලබා දී වැඩිදුර අධ යනය සඳහා සියලු පමුඛතා
ලබා දීම.
අදාළ අමාත ාංශවලට සුදුසු ෙලස කියාත්මක වීම සඳහා නිවැරදි ෙහේතු
සාධකය ෙසොයා ගැනීමට අදාළ පර්ෙය්ෂණ සහ පර්ෙය්ෂණ ව ාපෘති
තවදුරටත් ආරම්භ කිරීම.

2014 ඔක්ෙතෝබර් 23

1281
10.

කෘෂි රසායනික භාවිතෙය් සමාජීය හා පාරිසරික බලපෑම පිළිබඳව
සැලකිල්ලට ගනිමින් වියදම හා අත්වන පතිලාභ පිළිබඳ අධ යනයක්
කිරීම.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා අහන්න කැමැතියි, ෙම්
අමාත මණ්ඩල අනු කමිටුව අවස්ථා කීයක් රැස්ෙවලා තිෙබනවාද
කියලා. ෙම් අමාත මණ්ඩල අනු කමිටුව 2012 සිට ෙම් දක්වා
අවස්ථා කීයකදී රැස්ෙවලා සාකච්ඡා කර තිෙබනවාද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රැස්වීම් කීයක් පැවැත්වූවාද යන්න සම්බන්ධෙයන් මා දැනුවත්
ෙවලා නැහැ. නමුත් ඒ පැවරුණු කාර්යයන් ඉටු ෙවමින් පවතිනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් උතුරු මැද පළාෙත්
කාර්යාල සම්බන්ධ කර ෙගන, ෙසෞඛ අමාත ාංශයත් සම්බන්ධ
කර ෙගන අවුරුදු 5ක් සඳහා වූ මධ කාලීන පතිපාදන වැඩසටහන
ෙහට කලාවැෙව්දී ආරම්භ කරනවා. වකුගඩු ෙරෝගය
සම්බන්ධෙයන් බිම් මට්ටමින් කටයුතු කිරීම සඳහා අමාත ාංශ
13ක් සම්බන්ධ කර ෙගන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා.
ෙම් දක්වා පැවැත්වූ රැස්වීම් සංඛ ාව කීයද කියා මට කියන්න
බැහැ. නමුත් ෙම් කමිටුෙවන් යම් යම් කියා දාමයන් සිදු වනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මීට ෙපර සිටම වකුගඩු ෙරෝගය සම්බන්ධෙයන් ෙම් කමිටුව
කියාත්මකව සිටිෙය් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකටි කාලීන සහ
දීර්ඝ කාලීන නිර්ෙද්ශ විශාල සංඛ ාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අද දිනය වන විට ඒවා කියාත්මක ෙවමින්
පවතිනවා. ඒ වකුගඩු ෙරෝගීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා සතියකට එක
වතාවක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් මුළු පෙද්ශයම
ආවරණය වන පරිදි සායන කටයුතු කියාත්මක වනවා.
ඊළඟට, රුධිර කාන්දු ෙපරන යන්ත - dialysis යන්ත- අවශ
පමාණයට ලබා ෙදනවා. ෙරෝහල්වලට එම යන්ත තව තවත් ලබා
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.
ෙම් ෙරෝගය ක්ෂණිකව ඇති වූවක් ෙනොෙවයි. දීර්ඝ කාලීනව,
විවිධ කරුණු කාරණා රැසක් ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඇති වූ ෙරෝගයක්.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ අමාත ාංශයට ඇඟිල්ල දිගු කරනවා
තමයි. නමුත් ෙම් ෙවනුෙවන් අෙප් සියලු අංශ එකතු ෙවලා කටයුතු
කළ යුතුයි. දැනට ෙම් ෙරෝගය අවම කර ගන්න වාෙග්ම එම
ෙරෝගින් සඳහා පතිකාර කමෙව්ද සියල්ල අපි කර ෙගන යනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 10-4767/'14-(1), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Deputy Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය.

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා (සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ නිෙයෝජ අමාත තුමා)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர - கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Cooperatives and Internal Trade)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා කනගාටු වනවා, පැවැත්
වූ රැස්වීම් වාර ගණන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැති එක
ගැන. එක රැස්වීම් වාරයයි පවත්වා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ෙද් ජුනි
මාසෙය් විතරයි අමාත
මණ්ඩල අනු කමිටුව රැස්ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමන්ලා කියා
තිෙබනවා, වකුගඩු ෙරෝගීන්ට රුපියල් 3,000 බැගින් ෙදනවාය
කියලා. ෙමම මුදල ෙදන්ෙන් උතුරු මැද පළාෙත් වකුගඩු
ෙරෝගීන්ට විතරද, එෙහම නැත්නම් සමස්ත ලංකාෙව්ම වකුගඩු
ෙරෝගීන්ට ෙම් මුදල ෙදනවාද කියා දැන ගන්න කැමැතියි. එම මුදල
ෙදන්ෙන් කවදාද කියලාත් දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ සම්බන්ධෙයන් තවම අවසන් නිර්ණායකයන් කියලා නැහැ.
වකුගඩු ෙරෝගීන් සියලු ෙදනාටම එම මුදල ලබා දිය යුතුයි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. විද්වත් කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. ෙම් විද්වත් කමිටුව
මඟින් කරන ලද නිර්ෙද්ශ පිළිබඳව දැනට ෙසෞඛ අමාත ාංශය
කර ඇති අධ යනය සහ ඒ කමිටුෙව් තීන්දු තීරණ කියාත්මක
කරන්න ෙගන ඇති පියවර ෙමොනවාද කියා මා දැන ගන්න
කැමැතියි.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Question No.15-5359/'14-(2), Hon. A.Vinayagamoorthy.

ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා
(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Sir, I ask that Question.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I ask for two
weeks' time to answer that Question.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ඇ)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(i)

එම ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් හා ෙවනත් දීමනා
ෙගවීම ෙවනුෙවන් රජය වාර්ෂිකව වැය කරන
මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

කිතුල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තෙයන් රජය ලබන
ආදායම ෙකොපමණද;

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 4-4091/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பாரம்பாிய
ைகத்ெதாழில்கள்,
சி
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ெதாழில் யற்சி

யக்

(அ) (i)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

இலங்ைகயில் கித் ல் ெசய்ைக பரவலாகக்
காணப்ப ம் பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

கித் ல் ெசய்ைகயில் ஈ கின்ற மற் ம் கித் ல்
சார்ந்த உற்பத்திகள்
லமாக வ மானம்
ெப கின்றவர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

கித் ல் ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ளவர்கள் அச்
ெசய்ைகயிைன
ெப ந்ேதாட்டங்கள்/ேதாட்
டங்கள்
மட்டத்தில்
ேமற்ெகாள்கின்றாரா
என்பைத ம்;

(iv)

கித் ல் உற்பத்திகைள
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
யாைவ என்பைத ம்;

11. (ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය ෙවනුවට)

(v)

கித் ல்
உற்பத்திகைள
ெவளிநா களில்
பிரல்யப்ப த்த
நடவ க்ைக
எ ப்பாரா
என்பைத ம்;

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage)

(vi)

ஆெமனின், அந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ
என்பைத ம்

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කිතුල් වගාව වැඩි දියුණු කිරීම : කියා මාර්ග

கித் ல் ெசய்ைகைய ேமம்ப த்தல்: நடவ க்ைக
DEVELOPMENT OF KITUL CULTIVATION: MEASURES TAKEN

4942/’14

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
அேனாமா கமேக சார்பாக)

-

மாண் மிகு

(தி மதி)

සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) ශී ලංකාෙව් කිතුල් වගාව ඉතා බහුලව පවතින
පෙද්ශ කවෙර්ද;

ேமம்ப த் வதற்காக
நடவ க்ைககள்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

கித் ல் சார்ந்த உற்பத்தி வைககள் யாைவ
என்பைத ம்;

(ii)

කිතුල් වගාෙව් ෙයෙදන හා කිතුල් ආශිත
නිෂ්පාදන මගින් ආදායම් ලබන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

இவற்றின் வ டாந்த உற்பத்திகள் பற்றிய
மதிப்பீெடான்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iii)

කිතුල් වගාෙව් ෙයදී සිටින අය එම වගාව යාය/වතු
මට්ටමින් සිදු කරන්ෙන්ද;

(iii)

ஆெமனின், இவற்றின்
என்பைத ம்;

(iv)

කිතුල් වගාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෙගන ඇති
කියා මාර්ග කවෙර්ද;

(iv)

(v)

කිතුල් නිෂ්පාදන විෙද්ශයන්හි ජනපිය කරවීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(vi)

එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන් කවෙර්ද;

கித் ல்
ெசய்ைக
மற் ம்
அத டன்
ெதாடர் ைடய ைகத்ெதாழில்களில் ேசைவயில்
ஈ பட் ள்ள அரச
ைற ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
பதவிக்கு ஏற்ப
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) කිතුල් ආශිත නිෂ්පාදන වර්ග කවෙර්ද;
(ii)

ඒවාෙය් වාර්ෂික නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳව ඇගයීමක්
කර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම පමාණයන් කවෙර්ද;

(iv)

කිතුල් වගාව හා ඒ ආශිත කර්මාන්තයන්හි
ෙසේවෙය් නියුතු රාජ අංශෙය් ෙසේවක සංඛ ාව
එක් එක් තනතුර අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?

அள கள்

யாைவ

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?
(இ) (i)

(ii)

ேமற்ப
ஊழியர்க க்கான சம்பளம் மற் ம்
ஏைனய ெகா ப்பன கைள ெச த் வதற்காக
அரசாங்கம் வ டாந்தம் ெசலவி ம் பணத்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
கித் ல்
உற்பத்திக்
அரசாங்கம்
ஈட் ம்
ெவன்பைத ம்;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ைகத்ெதாழில்
லம்
வ மானம்
எவ்வள
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(iv)

asked the Minister of Traditional Industries and Small
Enterprise Development:
(a)

(b)

(c)

Will he state -

සිටුවීමට සුදුසු පැළ අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව,
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ෙමම අමාත ාංශය
විසින් කියාත්මක කරනු ලබන කිතුල් සංවර්ධන ජාතික
වැඩසටහන මඟින් සපයනු ලබයි.

(i)

the areas where Kitul cultivation is
prevalent in abundance in Sri Lanka;

2012 වර්ෂෙය්දී අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
කිතුල් පැළ 6,185ක් ලබාෙගන කුරුණෑගල, රත්නපුරය හා
මහනුවර කිතුල් වගාකරුවන්ට ෙබදා ෙදන ලදී.

(ii)

the number, engaged in Kitul cultivation
and obtain income from Kitul related
products;

2013 වර්ෂෙය්දී කිතුල් පැළ 20,000ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දී එයින් පැළ
1,050ක් රත්නපුරය හා බදුල්ල දිස්තික්කවල කිතුල්
වගාකරුවන්ට ෙබදා ෙදන ලදි.

(iii)

whether Kitul cultivation is conducted at
field/estate level by the individuals engaged
in the said cultivation;

ඉතිරි පැළවලින් ෙමම වර්ෂෙය්දී පැළ 1,025ක් ෙකොළඹ,
හම්බන්ෙතොට හා ෙමොනරාගල දිස්තික්කවල ෙබදා ෙදන
ලදි.

(iv)

the measures that have been taken in view
of developing Kitul cultivation;

(v)

whether action will be taken to popularize
Kitul products overseas; and

2014 වර්ෂෙය්දී හඳුනාගත් පැළ තවාන් 5ක් තුළින් කිතුල්
පැළ ෙබදා දීම සඳහා කිතුල් ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන
යටෙත් අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් ෙකොට ඇති අතර, ෙම්
වසර අවසන් වීමට ෙපර එය නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

(vi)

if so, what those programmes are?

ඉක්මනින් ෙහොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට වගා කළ යුතු
කිතුල් ගස් හඳුනාගැනීෙම් කමයක් සකස් කිරීම සඳහා
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ෙවත භාර දී ඇත. තවද
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය විසින් කැස්පර් තාක්ෂණය
හඳුන්වා දී ඇති අතර, ෙමම තාක්ෂණය සියලු දිස්තික්කවල
කියාත්මක කර ඇති අතර, 2014 වසෙර්දී කැස්පර් ෙබෝතල්
8,990ක් (මිලි ලීටර් 100 පමාණෙයන්) ෙබදා දී ඇත. 2013,
2014 වසරවල කිතුල් කාර්මිකයන් (මදින්නන්) 1,650ක්
පුහුණු කර ඇති අතර, ආරක්ෂක කට්ටල හා උපකරණ
1,962ක් ලබා දී ඇත.

Will he table (i)

the names of Kitul related products;

(ii)

whether the relevant annual productions
have been evaluated;

(iii)

if so, what those quantities are; and

(iv)

separately on the basis of each post, the
number of public sector employees engaged
in Kitul cultivation and related industries?

(v)

ඔව්.

(vi)

මිලදී ගැනීම් විධිවිධාන සහිතව විශාල පරිමාණ කිතුල්
අපනයනකරුවන් හා විෙද්ශ ගැනුම්කරුවන් අතර සබඳතා
ඇති කරවීම.
කිතුල් ජාතික හා පාෙද්ශීය පදර්ශනවලදී විෙද්ශ
ගැනුම්කරුවන් හා කිතුල් නිෂ්පාදකයන් අතර සබඳතා ඇති
කරවීම. කිතුල් නිෂ්පාදන ජනපිය කරවීෙම් අරමුණින්
"කිතුලක වරුණ" ජාතික පදර්ශනය හා දිස්තික් පදර්ශන
පැවැත්වීම.

Will he also state (i)

(ii)
(d)
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the amount of money spent by the
Government for the payment of salaries and
other allowances of the aforesaid public
servants annually; and

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ෙවත ගුණාත්මකව කිතුල්
නිෂ්පාදනෙය් ෙයෙදන කිතුල් කාර්මිකයන් පිළිබඳ
ෙතොරතුරු ලබා දීම මඟින් ඔවුන්ට විෙදස් ෙවළඳ ෙපොළ
අවස්ථා ඇති කරවීම.

the income received by the Government
from Kitul products industry?

ගැනුම්කරුවන් සහ ෙමරට කිතුල් නිෂ්පාදකයන් අතර
අමාත ාංශෙය් මැදිහත් වීම මත කිතුල් පැණි ජපානය,
එක්සත් රාජධානිය හා යුෙරෝපා සංගමෙය් රටවල් ෙවත
අපනයනය කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත.

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ආ)

(i)

හකුරු සහ පැණි

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

කිතුල් පැණි සහ හකුරු මඟින් පණීත ආහාර වර්ග, බීම වර්ග

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කිතුල් පිටි මඟින් කිතුල් කැඳ හා කිතුල් තලප

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා
කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

කිතුල් ආශිත නව නිෂ්පාදන ෙලස කිතුල් ෙජලි මාමෙල්ඩ්,
කිතුල් බීම සහ කිතුල් ෙචොක්ලට්
කිතුල් දැව හා අෙනකුත් අමු දව ආශිත හස්ත කර්මාන්ත
නිෂ්පාදන

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් කිතුල් වගාව ඉතා බහුලව පවතින පෙද්ශ
පිළිෙවළින් රත්නපුරය, මහනුවර, බදුල්ල, ෙමොනරාගල,
මාතර, කෑගල්ල, නුවරඑළිය, කළුතර, ගාල්ල, කුරුණෑගල,
මාතෙල් යන දිස්තික්ක ෙව්. (2009 කිතුල් සමීක්ෂණ දත්ත
අනුව)

(ii)

කිතුල් වගාව පවත්නා දිස්තික්ක 18හි ම කිතුල් කාර්මිකෙයෝ
35,000කට අධික පිරිසක් ෙමම කර්මාන්තෙය් ෙයදී ආදායම්
ලබා ගනිති.

(iii)

ෙමම කර්මාන්තය ෙගවතු හා වනාන්තරවල ඇති ගස්
ආශිතව සිදු කරයි. සමීක්ෂණ දත්ත අනුව දැනට මල් මැදීමට
සුදුසු පීදුණු ගස් දළ වශෙයන් මිලියන 1.5ක් ඇත.

කිතුල් ලී බඩු, කිතුල් ලීෙයන් කළ බිම් ඇතිරීම්.
(ii)

කිතුල් නිෂ්පාදන පිළිබඳව ඇගයීම (අවසන් වරට
සමීක්ෂණය 2009) සඳහා ෙතොරතුරු කලින් කලට කරනු
ලබන සමීක්ෂණ මඟින් ලබා ගැනීම සිදු කරයි. කිතුල්
නිෂ්පාදන කුඩා පරිමාණෙයන් ගෘහස්ථ මට්ටමින් සිදු කරනු
ලබන ෙහයින් කාර්තුමය වශෙයන් ෙතොරතුරු ලබාගැනීෙම්
දුෂ්කරතාවක් පවතී. ෙකෙසේ වුවද, 2015 වසෙර්දී දීප
ව ාප්තව පැවැත්වීමට ෙයෝජිත ඊළඟ සමීක්ෂණෙය්දී කිතුල්
නිෂ්පාදන පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඇගයීමට ලක් කරනු ඇත.

(iii)

උක්ත ගැටලුව නිසා එම පමාණයන් ගණනය කිරීමට
ෙනොහැකි වී ඇත. ෙකෙසේ වුවද, 2013 වසර සඳහා අපනයන
පමාණයන් ෙර්ගු ෙතොරතුරු අනුව පහත දක්වා ඇත.
කිතුල් හකුරු කිෙලෝ ගෑම් 141,501
කිතුල් පැණි කිෙලෝ ගෑම් 74,396

පාර්ලිෙම්න්තුව
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நீர்ப்பாசன, நீர் வள
வினா:

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
(iv)

(ඇ)

(i)

(ii)

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් දිස්තික් ජාලය හරහා
කිතුල් වැෙවන දිස්තික්කවල කියාත්මක කරනු ලබන
"කිතුල් සංවර්ධන ජාතික වැඩසටහන" නමින් හඳුන්වන
විෙශේෂ වැඩසටහනක් ඇත. අමාත ාංශය මඟින් ලංකා
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් දිස්තික් කාර්යාල හරහා සහ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල සමඟ දිවයින පුරා කිතුල්
සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක කරනු ලබයි. මහා
භාණ්ඩාගාරය ෙම් සඳහා පතිපාදන ලබා ෙදන අතර,
අමාත ාංශය යටෙත් කිතුල් සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා
වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 25-30ක පතිපාදන ලබා ෙද්.
තවද අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වන
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්
ෙවත කිතුල් වගාව හා සංවර්ධනය සඳහා අමතර පතිපාදන
ලැෙබ් යැයි සිතමි.

ෙමම අමාත ාංශෙයන් මූලික සහෙයෝගය ලබා ෙදන කිතුල්
ආශිත නිෂ්පාදන හා පැණි, හකුරු කර්මාන්තය, කුඩා
පරිමාණෙයන් ගෘහස්ථව සිදු කරන අතර, ෙම් මඟින් රජයට
ආදායමක් ෙනොලැෙබ්. එෙසේ වුවද, රා නිෂ්පාදනය මඟින්
රජයට බදු ආදායම් ලැෙබ්.

පැන ෙනොනඟියි.

நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத்தினால் மகாவ
நீைர வடேமற்கிற்குத் திைசதி ப் ம் நிகழ்ச்சித்
திட்டம் என்ற ெபயாில் நிகழ்ச்சித்திட் டெமான்
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ேநாக்
கங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

இ வைர அதன்கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள பிரதா
னமான க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு ஒ க்கப்பட்
ள்ள நிதி எவ்வள என்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
நிதி ஏற்பா கள் ெபற் க்ெகாள்ளப்
ப கின்ற நிதி லங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(vi)

மகாவ
நீைர வடேமற்கிற்குத் திைசதி ப் ம்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத
ைமயாக
நிைற
ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள காலஎல்ைல
யா என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

நீைர வடேமற்கிற்குத் திைசதி ப் ம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் : விபரம்

(a)

Will he state (i)

whether a programme by the name
"Diverting Mahaweli Water to NorthWest" has been initiated by the Department
of Irrigation;

(ii)

if so, the objectives behind the aforesaid
programme;

(iii)

the major projects that have
implemented under that by now;

(iv)

the funds that have been allocated for the
aforesaid programme;

(v)

the sources of funding; and

(vi)

the time period in which the programme of
Diverting Mahaweli Water to North-West
is expected to be completed?

DIVERTING MAHAWELI WATER TO NORTH-WEST
PROGRAMME: DETAILS

5034/’14
12. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அகில விராஜ்
காாியவசம் சார்பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila
Viraj Kariyawasam)

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් වයඹට
මහවැලි ජලය හැරවීෙම් වැඩසටහන නමින්
වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම වැඩසටහෙනහි අරමුණු කවෙර්ද;

(iii)

ෙම් වන විට ඒ යටෙත් ආරම්භ කර ඇති පධාන
ව ාපෘති කවෙර්ද;

(iv)

එම වැඩසටහන සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල
ෙකොපමණද;

(v)

එම මූල
කවෙර්ද;

(vi)

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:

මහවැලි ජලය වයඹට හැරවීෙම් වැඩසටහන : විස්තර
மகாவ

(அ (i)

කැප වූ කාර්ය මණ්ඩලයක් ද සමඟ කිතුල් සංවර්ධන ජාතික
වැඩසටහන කියාත්මක කරනු ලබයි. කිතුල් සංවර්ධන
අංශයට ඉතාම ඉහළ අවධානයක් ෙයොමු වී ඇති අතර, ඉහත
(iv) යටෙත් දක්වා ඇති ජාලය මඟින් කිතුල් සංවර්ධන
වැඩසටහන් අෙනකුත් ගාමීය සංවර්ධන කියාකාරකම් සමඟ
සිදු කරනු ලබයි.

ඉතා වැදගත් ෙලස 2013 වසෙර් අපනයන ආදායම රුපියල්
මිලියන 69.2ක සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ෙපන්වන අතර,
ෙමය ශීඝෙයන් වර්ධනය වන්නකි.
(ඈ)
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පතිපාදන සපයා ගනු ලබන මූලාශ

වයඹට මහවැලි ජලය හැරවීෙම් වැඩසටහන
සම්පූර්ණෙයන් නිම කිරීමට අෙප්ක්ෂිත කාල
සීමාව කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(b)

been

If not, why?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

එම වැඩසටහෙන් අරමුණ - ෙමම වැඩසටහන අදියර
ෙදකකින් කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබ්.

-

කළු ගඟ ජලාශය තැනීම සඳහා "සවුදි / කුෙව්ට් /
ඔෙපක් අරමුදල්" මඟින් ණය ආධාර

-

වයඹට ජලය හැරවීෙම් ව ාපෘතිය සඳහා ඉහත සඳහන්
පරිදි ආසියානු බැංකු ණය ආධාර

-

තවද, ෙමම වැඩ ඉටු කිරීෙම්දී විශාල පවුල් පමාණයක්
නැවත පදිංචි කිරීමට සිදු වන අතර, ඒ සඳහා විශාල
මුදල් පමාණයක් ශී ලංකා ආණ්ඩුව විසින්
භාණ්ඩාගාරය මඟින් ලබා ෙදයි.

අදියර 01
(vi)

නාලන්ද ජලාශය අලුත්වැඩියා කර, එම ජලාශය තුළ වැඩිපුර
ජල පමාණයක් රඳවාගැනීමට පියවර ගැනීමත්, එමඟින්
වෑමැඩිල්ල ජලාශය හරහා ෙද්වහූව ෙපෝෂිත ඇළ (Feeder
Canal) පෙයෝජනයට ගනිමින්, "හක්වටුනා ඔය / හා මී ඔය
ජල ධාරා පෙද්ශෙය් ඉහළ ෙකොටස" සඳහා ජලය MCM
30ක් පමණ ලබා දීම. ෙම් නිසා හක්වටුනා ඔය ජලාශය
යටෙත් යල / මහ ෙදකන්නයට වගා කිරීමට හැකියාව
ලැෙබන අතර, "හක්වටුනා ඔය / හා මී ඔය ජල ධාරා
පෙද්ශෙය් ඉහළ ෙකොටස තුළ" කුඩා වැව් 150කට යල / මහ
ෙදකන්නෙය් වගා කිරීමට හැකියාව ඇති වීම.

වයඹට ජලය ලබා දීම සඳහා ඉහත පැහැදිලි කරනු ලැබූ
අදියර 01හි හා අදියර 02හි සඳහන් වැඩ ෙකොටස් නිම කළ
යුතුව ඇති අතර, එෙසේම අවශ සම්පූර්ණ ජලය පමාණය
ලබා දීම සඳහා ෙමොරගහකන්ද - කළු ගඟ ජලාශ ෙදකට
අමතරව ඉහළ ඇළහැර ඇළ මාර්ගය ද නිම කළ යුතුව
තිෙබ්.
අදියර 01හි ඉදි කිරීම් 2017 වසර අවසානෙය් ද, ඉන්
අනතුරුව අදියර 02හි වැඩ 2020 දී ද අවසන් කිරීමට
සැලසුම් කර ඇත. එෙසේ වුවත්, වයඹට ජලය
සම්පූර්ණෙයන්, එනම් MAM 130ක් ම ලබා දීම සඳහා
ඉහළ ඇළහැර ඇළ මාර්ගෙය් ද ඉදි කිරීම් අවසන් කළ යුතු
අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඒ සඳහා ගත වන කාලය
2024 ෙලස ඇස්තෙම්න්තු කර ඇතත්, ෙමම අමාත ාංශය
එම වැඩ සියල්ල 2020 වන විට නිම කිරීමට කටයුතු කරමින්
සිටී.

ෙමම ජල සැපයීම ඵලදායී ෙලස ඉටු කිරීම සඳහා කහල්ල
පල්ෙල්කැෙල් රක්ෂිතය තුළ මහකිරුළ හා මහකිතුල යන
මධ ම පමාණෙය් ජලාශ 02ක් තැනීමට ෙයෝජිතය.
අදියර 02
ෙමොරගහකන්ද - කළු ගඟ ජලාශය තැනීෙම් වැඩ නිම
කිරීමත් සමඟ එම ජලාශය තුළ ගබඩා වන ජලෙය්
ෙකොටසක් ෙයෝජිත "ඉහළ ඇළහැර ඇළ මාර්ගය" මඟින්
"හුරුළු වැව / නාච්චදූව" වැනි වැව්වලට මුදා හැරීම කළ
හැකි වන නිසා, ඒ අනුව ෙබෝවතැන්න ජලාශය මඟින්
"හුරුළු වැව / නාච්චදූව" වැනි ජලාශ සඳහා ලබා දිය යුතු
ජලය සීමා කිරීමට හැකි වන අතර, එෙසේ සීමා කරන ජලය
MCM 100 දඹුලු ඔය හරහා ඉදි කරනු ලබන අමුණක් මඟින්
වෑමැඩිල්ල ජලාශයටත් ඉන් අනතුරුව අදියර 01හි සඳහන්
පරිදි ෙමම ජලය MCM 100 ද "හක්වටුනා ඔය / මී ඔය
ෙදෝණියට" ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, ෙම් නිසා
"හක්වටුනා ඔය / මී ඔය ෙදෝණිෙය් පහළ පෙද්ශෙය්" පිහිටි
කුඩා වැව් 200ක් පමණ යල / මහ කන්න 02හි දී ම වගාව
සඳහා ජලය ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.
(iii)

(iv)

(v)

ෙම් වන විට ආරම්භ කර ඇති වැඩ:
(1)

වෑමැඩිල්ල ජලාශය තැනීම කර අවසන් කිරීම.

(2)

නාලන්දා ජලාශෙය් වැව් බැම්ම ශක්තිමත් කිරීම හා එම
ජලාශෙයන් වැඩිපුර ජල පමාණයක් වෑමැඩිල්ල හරහා
නිකුත් කිරීමට හැකි කමෙව්දයක් සකස් කිරීෙම් වැඩ
කටයුතු සියයට 80ක් පමණ නිම කිරීම.

(3)

ෙමොරගහකන්ද කළු ගඟ ජලාශ වැඩ කටයුතු ඵලදායී
ෙලස කරෙගන යෑම.

(4)

ඉහළ ඇළහැර මාර්ගය තැනීම සඳහා සැලසුම් සකස්
කිරීම නිම කර ඇති අතර, එම වැඩ ෙකොන්තාත් පදානය
කිරීමට අවශ පසම්පාදන කියාවලිය කරෙගන යනු
ලබයි.

(5)

වෑමැඩිල්ල සිට ෙද්වහූව ෙපෝෂිත ඇළ දක්වා හා එතැන්
සිට තැනීමට ෙයෝජිත "මහකිරුළ / මහකිතුල" ජලාශ
දක්වා ඇළ මාර්ග තැනීමට ෙකොන්තාත් පදානය කිරීම
සඳහා පසම්පාදන කියාවලිය කරෙගන යනු ලබයි.

(ආ)

අදාළ ෙනොෙව්.

ඒ.එම්. කරුණාපාල මහතා: පාරිෙතෝෂිකය
தி . ஏ.எம். க ணபால : பணிக்ெகாைட
MR. A.M. KARUNAPALA: GRATUITY

5168/’14
13. (ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම
බණ්ඩාර මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்
மத் ம பண்டார சார்பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. R.M.
Ranjith Madduma Bandara)

පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

බිබිල, දියෙකොබල, `මයුරසිරි' හි පදිංචි ඒ. එම්.
කරුණාපාල මහතා, ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකෙයකු ෙලස වර්ෂ 1980.12.16
දින ෙසේවයට බැඳී වර්ෂ 2013.06.24 දින විශාම ගත්
බවත්;

(ii)

වර්ෂ 32ක ෙසේවා කාලයක් සපුරා ඇති ඒ මහතාට
රුපියල් 1,250,400.00ක පාරිෙතෝෂික මුදලක් හිමි
විය යුතු බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඒ. එම්. කරුණාපාල මහතාට හිමි පාරිෙතෝෂික මුදල
කඩිනමින් ඔහුට ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(6)

"මහ කිරුළ / මහකිතුල" ජලාශ තැනීම සඳහා
ෙකොන්තාත් පදානය කිරීම සඳහා පසම්පාදන
කියාවලිය කරෙගන යනු ලබයි.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)

ඉහත තැනීම් වැඩ කියාත්මක කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්
පත් කර ගැනීෙම් වැඩ, නැවත පදිංචි කිරීම් වැඩ
කරෙගන යනු ලබන අතර, "පාරිසරික අධ යන
කටයුතු ද" දැන් නිම ෙවමින් පවතී.

(அ (i)

ෙමොරගහකන්ද - කළු ගඟ ජලාශ තැනීමට ෙවන් කර ඇති
මුදල් පමාණයට අමතරව, "ඉහළ ඇළහැර මාර්ගය" තැනීම
ඇතුළු වයඹ ජලය හැරවීෙම් ව ාපෘතිෙය් වැඩට අදාළ "සියලු
වැඩ ෙකොටස් නිම කිරීම සඳහා" ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව
මඟින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 550ක් ලබා දීම.
මූල පතිපාදන ලැෙබන ආකාරය
-

ෙමොරගහකන්ද ජලාශය තැනීම සඳහා චීන ණය ආධාර

ேபாக்குவரத்

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

பிபிைல, தியெகாபல, `ம ரசிறி' இல் வசிக்கும்
தி . ஏ.எம். க ணபால இலங்ைகப் ேபாக்கு
வரத் ச் சைபயின் ஊழியராக 1980.12.16ஆம்
திகதி ேசைவயில் இைணந்
2013.06.24ஆம்
திகதி ஓய் ெபற்றாெரன்பைத ம்;

(ii)

32 வ டகால ேசைவையப்
ர்த்திெசய் ள்ள
இவ க்கு
பா 1,250,400.00 பணிக்ெகாைட
யாக கிைடக்கேவண் ெமன்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?

පාර්ලිෙම්න්තුව

1291

1292

(අ)

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(i)

ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය පනෙත් 13
(ඉ) උප වගන්තිය පකාරව, කැබිනට් මණ්ඩල
තීරණයක් පරිදි දක්ෂිණ සංවර්ධන මූල සමාගම
පිහිටුවා ඇති බව දන්ෙන්ද;

(ii)

දිවි

(iii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය
ෙගන තිෙබ්ද;

(iv)

එම සමාගෙම් ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවය 2014
අෙපේල් මස 30වැනි දිෙනන් අවසන් කරන බව
ඔවුන්ට ලිඛිතව දැනුම් දී තිෙබ්ද;

(v)

එම ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා අහිමි කිරීම තුළ
සාධාරණත්වයක් තිෙබ්ද;

(vi)

එම සමාගමට අයත් ෙද්පළ සහ වාහන දක්ෂිණ
සංවර්ධන අධිකාරිය යටතට පවරාෙගන තිෙබ්ද;

(vii)

එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ஆ) தி . ஏ.எம். க ணபாலவிற்குாிய பணிக்ெகாைடையத்
ாிதமாகப்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Transport:
(a)

Is he aware (i)

(ii)

(b)

(c)

that the Mr. A.M. Karunapala residing at
‘Mayurasiri’ in Diyakobala, Bibile joined
the SLTB on 16th December,1980 and went
on retirement on 24th June, 2013; and
that the said officer who has completed a
service period of 32 years, deserves a
gratuity of Rs. 1,250,400.00?

Will he state whether arrangements will be made
to award the gratuity deserved by Mr. A.M.
Karunapala expeditiously?

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

If not, why?

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(அ

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා)

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

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

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

(i) இலங்ைக ெதற்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைபச்
சட்டத்தின் 13 (உ) உப பிாிவின் பிரகாரம்
அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கு அைமய ெதற்கு
அபிவி த்தி நிதி நி வனம் தாபிக்கப்பட்
ள்ளைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii)

வாழ்வின் எ ச்சி சட்டத்தின்கீழ் இலங்ைக
ெதற்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு உாித்தான
தாகக் காணப்பட்ட ேமற்ப
நி வனத்ைத
வி வதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்
ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில், அதற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம்
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப நி வனத்தின் ஊழியர்களின் ேசைவ
2014 ஏப்ரல் மாதம் 30ஆம் திகதி டன்
த்தப்ப வதாக இவர்க க்கு எ த்
லம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
ஊழியர்களின் ெதாழில் இழக்கச்
ெசய்யப்ப வதில் நியாயத்தன்ைம உள்ளதா
என்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப நி வனத்திற்கு உாித்தான ஆதனங்கள்
மற் ம் வாகனங்கள் ெதற்கு அபிவி த்தி
அதிகாரசைபக்கு
ெபா ப்ேபற்கப்பட்
ள்ளனவா என்பைத ம்;

(vii)

ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

නැගුම පනත යටෙත් ශී ලංකා දක්ෂිණ
සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්ව තිබූ ඉහත සමාගම
වසා දැමීමට තීරණය කර තිෙබ්ද;

(i)

ඔව්.

(ii)

ඒ. එම්. කරුණාතිලක මහතාෙග් වර්ෂ 32ක ෙසේවා කාලය
සඳහා වන පාරිෙතෝෂික මුදල රුපියල් 1,250,400.00කි.
නමුත් 1991.07.07 ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය
ජනතාකරණය කරන ලද අවස්ථාෙව්දී ඒ මහතාට
පාරිෙතෝෂික මුදල වශෙයන් රුපියල් 11,925.00ක් ෙගවා
ඇත. එම නිසා ෙගවිය යුතු පාරිෙතෝෂික මුදල රුපියල්
1,238,475.00ක් වන අතර, සියයට 25ක අධිභාරය ද සහිතව
(රුපියල් 309,618.75) ඒ මහතාට ෙගවිය යුතු මුළු
පාරිෙතෝෂික මුදල රුපියල් 1,548,093.75ක් ෙව්.

(ආ)

දින 30ක කාල සීමාවක් තුළ ෙගවීම් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.

(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

දක්ෂිණ සංවර්ධන මූල සමාගම: වසා දැමීෙම්
තීරණය
ெதற்கு அபிவி த்தி நிதி நி வனம் :
தீர்மானம்

வி ம்

SOUTHERN DEVELOPMENT FINANCE COMPANY: DECISION
FOR CLOSURE

5201/’14
14. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக)

-

மாண் மிகு

சுனில்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Sunil
Handunnetti)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a)

Will he state (i)

whether he is aware that Southern
Development Finance Company has been
established in pursuance of a Cabinet
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අවසන් කර ඇත. අෙනකුත් ෙසේවකයන් පස්ෙදනා
2014.04.30 දින සිට තාවකාලික පදනමින් දිවි නැගුම
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇත.
රජෙය් නිලධාරින් බඳවාගැනීම සම්බන්ධව බලය පැවරී ඇති
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් උපෙදස් ලබාෙගන එම
ෙසේවකයන් සම්බන්ධව ඉදිරි කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

decision as per sub section 13(e) of the Sri
Lanka Southern Development Authority
Act;
(ii)

(b)

whether a decision has been taken to close
down the above company that belonged to
the Sri Lanka Southern Development
Authority under the Divi Neguma Act;

(iii)

if so, whether the approval of the Cabinet
has been obtained for same;

(iv)

whether the employees of the said company
have been informed in writing that their
services would be terminated as at 30 April
2014;

(v)

whether the termination of their services
justifiable;

(vi)

whether the property and vehicles belonging
to the said company have been acquired by
the Southern Development Authority;

(vii)

if so, the reasons for same?

(v)

ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා අහිමි කිරීමක් සිදුව ෙනොමැත. එම
ෙසේවකයන් අතුරින් වන්දි ලබාෙගන ෙසේවෙයන් ඉවත් වීමට
කැමැත්ත පළ කර ඇති නිලධාරින් පස්ෙදෙනකුෙග් ෙසේවය
2014.04.30 දිනට අවසන් කර ඇත.
අෙනකුත් ෙසේවකයන් පස්ෙදනා තාවකාලික පදනම මත
2014.04.30
දින
සිට
දිවි
නැගුම
සංවර්ධන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි ෙසේවෙය් ෙයදවීමට කටයුතු කර ඇත.

(ආ)

(vi)

ඔව්.

(vii)

දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත, දක්ෂිණ සංවර්ධන මූල
සමාගෙමන් අය විය යුතු ණය මුදල පියවීම සඳහා දක්ෂිණ
සංවර්ධන මූල සමාගෙම් පධාන කාර්යාලය පිහිටි ඉඩම හා
සමාගම සතු වාහන ෙදකක් තක්ෙසේරු කර පවරාෙගන ඇත.

අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

If not, why?

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා,-

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சுசந்த
பிரதி அைமச்சர்)

ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Economic Development)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
(අ)

(i)

කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියක් ලබාෙගන ෙනොමැත.
සී/ස දක්ෂිණ සංවර්ධන මූල සමාගම ලංකා බැංකුව,
මහජන බැංකුව සහ ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය
එක්ව රුපියල් මිලියන 60ක මූලික පාග්ධනයකින් යුක්තව
1997 වර්ෂෙය් 1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනත යටෙත්
ආරම්භ කරන ලද සී/ස ෙපොදු සමාගමකි.

(ii)

(iii)
(iv)

ෙමම සමාගම 1997 වර්ෂෙය් සිට 2010 වර්ෂය දක්වා දිගින්
දිගටම සෑම වර්ෂයකදීම පාඩු ලැබීම ෙහේතුෙවන් 2012.11.20
දින ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයට අදාළ විගණන හා
කළමනාකරණ කමිටුව මඟින් සී/ස දක්ෂිණ සංවර්ධන මූල
සමාගෙම් කටයුතු ෙකොටස් හිමියන්ෙග් ෙයෝජනාවක්
සම්මත ෙකොට ඈවර කරන ෙලස තීරණය කරන ලදි.
නැත. ෙකොටස් හිමියන්ෙග් ෙයෝජනාවක් සම්මත ෙකොට
ඈවර කරන ෙලස තීරණය කරන ලදි.
ඔව්.
ඒ සම්බන්ධෙයන් 1971 අංක 45 දරන ෙසේවය අවසන්
කිරීෙම් පනත සහ පාරිෙතෝෂිත ෙගවීම් පනත පදනම්
කරෙගන 2014.04.30 දිනට බලපාන පරිදි ෙසේවකයන්ට
දැනුම් දී ඇත. තවද, සමාගෙම් ෙසේවකයන් අතුරින් වන්දි
ලබාෙගන ෙසේවෙයන් ඉවත් වීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති
නිලධාරින් පස්ෙදෙනකුෙග් ෙසේවය 2014.04.30 දිනට

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සඳුදා දවෙසේ සජින් ද වාස්
ගුණවර්ධන අධීක්ෂණ මන්තීතුමා ෙම් සභා ගර්භෙය්දී පකාශ කළා,
ජී. එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා අඟහරුවාදා දවෙසේ ෙම් ගරු සභාවට
ඇවිල්ලා ජිනීවා තානාපති කාර්යාලෙය් ෙකොටි ගනුෙදනුව පිළිබඳව
විස්තර පකාශයට පත් කරනවා කියලා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, එෙසේ සිදු වුෙණ් නැහැ. ජී. එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා
පවෘත්ති නිෙව්දනයක් පමණක් නිකුත් කළා. ඉතින් මා අහන්න
කැමැතියි, ඒ අධීක්ෂණ මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමෙසේ
ෙනොමඟ යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, that is not a point of Order. It is only a
statement made by a Member of Parliament.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා ෙම් ගරු සභාව
ෙනොමඟ යවලායි තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

It does not amount to a point of Order.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා හිතන්ෙන්, mike එක on
කරන්න ඒ අයට අමාරුයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් සභා ගර්භෙය් වගකිව
යුතු මන්තීවරෙයක් ඇවිල්ලා පකාශ කළා. අඟහරුවාදා දවෙසේ ගරු
ජී.එල්. පීරිස් අමාත තුමා ඇවිල්ලා පකාශයක් කරනවාය කියලා.
[බාධා කිරීම්]
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

අරුන්දික පනාන්දු සහන ෙසේවා සහ ෙගොඩ්ෆි
පනාන්දු අනුස්මරණ පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත

அ ந்திக பர்னாந் நிவாரண ேசைவகள் மற் ம்
ெகாட்பிறி பர்னாந் ஞாபகார்த்த மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
ARUNDIKA FERNANDO RELIEF SERVICES AND GODFREY
FERNANDO MEMORIAL FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
මා ඉදිරිපත් කරනවා.
"අරුන්දික පනාන්දු සහන ෙසේවා සහ ෙගොඩ්ෆි පනාන්දු අනුස්මරණ පදනම
සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය
යුතුය."

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
නිෙව්දනයයි.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත -2015, ෙදවැනි වර කියවීම පිණිස
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 24 වන දින සිකුරාදා අ.භා. 01.30ට
සාමාන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වීමට නියමිත බවත්, ගරු මුදල්
හා කම සම්පාදන අමාත වරයා විසින් අය වැය කතාව ඉදිරිපත්
කිරීමට නියමිත බවත්, ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ச க ேசைவகள்
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරනවා:
"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 දින
පාර්ලිම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව
තිබුණද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා.
8.30 දක්වා විය යුතුය. අ.භා. 06.30 ට ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5)
කියාත්මක විය යුතුය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත්
ෙකටුම්පත
இலங்ைக அ

சக்தி சட்ட

லம்

SRI LANKA ATOMIC ENERGY BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.
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ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (තාක්ෂණ හා
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - ெதாழில் ட்ப,
ஆராய்ச்சி அைமச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of

Technology and Research)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "ශී ලංකා පරමාණුක
බලශක්ති පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවිය යුතුය"යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දැනට තිෙබන ශී ලංකා
පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය ෙවනුවට ආයතන ෙදකක් පිහිටුවීම
සඳහා එනම්, වාණිජ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා පරමාණුක
බලශක්ති මණ්ඩලය සහ නියාමන කටයුතු සඳහා පරමාණු
බලශක්ති නියාමන සභාව පිහිටුවීම සඳහා තමයි ෙම් පනත්
කටුම්පත අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. පරමාණු ශක්ති භාවිතය
පිළිබඳ පනවා ඇති නීති රීතින්ෙග් සැළකිය යුතු ෙවනස්කම් ෙම්
අතර කාලෙය් දී සිදු ෙවලා තිෙබන නිසා 1969 අංක 16 දරණ
"පරමාණු ශක්ති අධිකාරී පනත" සංෙශෝධනය කරලා නව විධි
විධාන කිහිපයක් ඇතුළත් කිරීෙම් අවශ තාවයත් පැන නැඟී
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම උපෙද්ශන හා පවර්ධන කාර්යයන්වලදී
නියාමන කාර්යයන් ෙවන් කිරීෙම් අවශ තාව වැදගත් ෙකොට
සලකලා නියාමනය සඳහා ෙවනම ආයතනයකුත්, පරමාණු
බලශක්තිය සාමකාමී භාවිතය සඳහා ෙයොදා ගැනීමට වාණිජ හා
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් තවත් ආයතනයකුත් පිහිටුවීම තමයි ෙමම
පනත් ෙකටුම්පෙත් පධාන අරමුණ.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති
නීතියටත් අනුකූල වන ආකාරයට තමයි අපි සකස් කරලා
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය කාලය තුළ පරමාණුක බලශක්ති කිව්වාම
හුඟ ෙදෙනකු තැති ගැන්මට ලක් වුණා; බියට පත් වුණා. ෙමොකද,
පරමාණුක ෙබෝම්බ එෙහම නැත්නම් පරමාණු බලාගාරවල සිදු
වුණු අනතුරු අපට මතක් වනවා. 2011 වසෙර්දීත් ජපානෙය්
ෆුකුෂිමා බලාගාරෙය් ඇති වූ අනතුර නිසා විශාල බිය පත් වීමක්
සමාජෙය් තිබුණා. දැනට ශී ලංකාව පරමාණු ෙබෝම්බ තැනීම
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු ආකාරයක පියවරක් ෙනොගන්නා බවට අපි
පනත් ෙකටුම්පත මගින්ම සහතික ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
පරමාණුක බලශක්තිය නිපදවීම පිළිබඳ කාරණය ෙබොෙහොම
සංකීර්ණ කාරණයක්. එවැනි කටයුත්තක් ශී ලංකාෙව් ආරම්භ
කිරීමට විශාල ජාතික එකඟතාවක් අවශ යි. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම්
පරමාණුක බලශක්තිය සහිත තවත් සිවිල් තාක්ෂණයන් අතිවිශාල
පමාණයක් විවිධ ක්ෙෂේතවල පැතිරී තිෙබනවා. අන්න ඒ නවීන
තාක්ෂණය ශී ලංකාවට අපි දැන් පියවෙරන් පියවර හඳුන්වා
ෙදමින් යනවා.
ගැමා පතිවිකිරණ මධ ස්ථානය බියගම නිදහස් ෙවෙළඳ
කලාපෙය් ෙම් වසෙර් දී විවෘත කරන්න අපට හැකි වුණා. එමගින්
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන සඳහා අවශ කරන ෙසෞඛ ආවරණය, ඒ
කියන්ෙන් ෙම් නිපදවන භාණ්ඩ විෂබීජ විරහිතයි කියන එක
පිළිබඳව පරමාණුක තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා සහතිකයක් දීෙම්
හැකියාව අපට ලැබුණා. දැනට අපි ශී ලංකාෙව් නිපදවන rubber
gloves සඳහා ඒක පාවිච්චි කරෙගන යනවා. ඉදිරිෙය් දී අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, එම මධ ස්ථානෙය් කටයුතු ආහාර සහ
ෙමරටින් අපනයනය කරන ෙවනත් භාණ්ඩ සඳහාත් දීර්ඝ
කරන්න. එමගින් ෙම් රෙට් අපනයනකරුවන්ට ෙමෙතක් කලක්
විෙද්ශ රටවලදී කර ගත්ත තාක්ෂණික කියාදාමය ශී ලංකාෙව්දී
කර ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි මෑතක දී කැලණිෙය් තවත්
ආයතනයක් විවෘත කළා. ඒක තමයි නිර්විකාශන මධ ස්ථානය.
එමගින් ඉංජිෙන්රුමය ඉදි කිරීම්වල -ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙව්වා,
පාලමක් ෙව්වා, ෙවනත් ෙදයක් ෙව්වා- යම්කිසි පලුදු වීමක්,
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යම්කිසි පිපිරීම් තිෙබනවා නම් ඒවා විද ානුකූලව පරීක්ෂා කර
බලලා ඒවාට සහතික නිකුත් කිරීෙම් හැකියාව අපට ලැෙබනවා.
ෙම් රෙට් අද සිදු ෙවමින් පවතින ඉදිකිරීම් විප්ලවයට විශාල
දායකත්වයක් අපට ෙම් තුළින් සිදු කර ගන්න හැකියාව
ලැෙබනවා. විෙද්ශ විෙශේෂඥයන්ෙගන් ෙතොරව ෙද්ශීය
විෙශේෂඥයන් ෙම් සඳහා පුහුණු කිරීමක් කරන නිසා එක්තරා
ආකාරයකට ෙම් රෙට් විද ාත්මක රැකියා ක්ෙෂේතෙය්ත් අලුත්
පිම්මක් පනින්න එමගින් අපට හැකියාව ලැෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දැනටමත්
ෛවද ක්ෙෂේතෙය් ෙනොෙයක් ෙද්වල්වලට පරමාණුක ශක්තිය
පාවිච්චි කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, පිළිකා පිළිබඳ ගැටලු සඳහා අපි
පරමාණුක තාක්ෂණය භාවිත කරනවා. ඒ වාෙග්ම
පුරාවිද ා ක්ෙෂේතෙය් කාල නිර්ණය සඳහා පරමාණුක
තාක්ෂණයන් භාවිත කරනවා. ඒවා ශී ලංකාව තුළම සිදු කර
ගැනීම සඳහා අවශ වැඩ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අපි පියවර
ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, වැව්වල එෙහමත් නැත්නම්
ජලාශවල ජල කාන්දුවීම් සිද්ධ ෙවනවා නම්, ජල සමස්ථානික
භාවිත කරලා ඒවා ෙසොයා ගැනීමට හැකි තාක්ෂණයන් අපි
වර්ධනය කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 1991 සිට සිදුෙවමින් තිබූ
සමනල වැව ජලකාන්දුව එම තාක්ෂණය භාවිතා කරලා නිර්ණය
කරන්න අෙප් විද ාඥයින්ට හැකියාව ලැබුණා. ෙමන්න ෙම්
විධියට ෙලෝකෙය් න ෂ්ටික තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ළඟා කර
ගත හැකි සෑම ආකාරයකම තාක්ෂණයන් ළඟා කර ගන්න අපි
කියා කර ෙගන යන බව පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒක ෙම් රෙට්
තාක්ෂණික වශෙයන් අපට තිෙබන විශාල ඉදිරි පිම්මක් හැටියට
අපි සලකනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් න ෂ්ටික තාක්ෂණයත් සමඟම
පැණ නඟින බියක්, ගැටලුවක් තමයි අයනීකරණය වුණු යම් යම්
තරංග මඟින් මිනිස්සුන්ට හානි ෙවන්න පුළුවන්ය කියන එක. ඒක
ෙලෝකය පිළිගත්ත කාරණයක්. න ෂ්ටික තරංග මඟින්
අයනීකරණය වුෙණොත්, මනුෂ යාට ෙරෝග වැළෙඳනවා.
පිළිකාවලට ෙගොදුරු ෙවලා මිය යන්න ෙහේතුකාරක ෙවන්න
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම දැන් අලුෙතන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක්
තමයි, අයනීකරණය ෙනොවන තරංග මඟිනුත් එවැනි ෙරෝගී
තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා ද කියලා ෙසොයා බලන එක. දැන් ඒ
පිළිබඳවත් ලංකාව පර්ෙය්ෂණ කර ෙගන යනවා.
උදාහරණයක් වශෙයන්, තමන්ෙග් නිෙවස් ඉදිරිෙය් ඉදි කර
තිෙබන ජංගම දුරකථන එෙහම නැත්නම් රූපවාහිනී කුළුණු නිසා
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් බියට පත් වී සිටිනවා. ලංකාව වෙට් ෙබොෙහෝ
ස්ථානවල ෙමම කුළුණු දහස් ගණනක් ඉදි කර තිෙබනවා.
ෙම්වායින් අෙප් ජීවිතවලට, ෙසෞඛ යට අනතුරක් ෙවනවාද? අපි
අද විශාල වශෙයන් ෙම් තරංග සන්නිෙව්දනය සඳහා පාවිච්චි
කරනවා. ඒ සන්නිෙව්දනය සඳහා පාවිච්චි කරන තරංගවලින් අෙප්
ෙසෞඛ යට බලපෑමක් ෙවනවාද කියලා ෙබොෙහෝ අයට පශ්නයක්
තිෙබනවා. ඒවා අයනීකරණය කරන න ෂ්ටික විකිරණ තරංග
ෙනොවුණත්, ඒවායින් ෙසෞඛ යට ෙපොදුෙව් හානියක් ෙවන්ෙන්
නැහැ කියලා පිළිගැනීමක් තිබුණත්, ඒවායින් මනුෂ ෙසෞඛ යට
යම්කිසි බලපෑමක් එල්ල ෙවනවා ද නැද්ද කියලා ෙසොයා
බලන්නට ඒ සඳහාත් පර්ෙය්ෂණ කර ෙගන යනවා. සියලු
ක්ෙෂේතයන්හී එන්න එන්නම ෙම් තාක්ෂණය භාවිත වන නිසා,
එක පැත්තකින් වානිජ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අපට වැදගත්
ඉහළ ගණෙය් තාක්ෂණය ෙම් ෙභෞතික විද ා තාක්ෂණය කියලා
ෙම් ෙලෝක තාක්ෂණය අනුව කියන්න පුළුවන්.
ඊට අමතරව ෙම් තාක්ෂණ භාවිතය ඉතාම විධිමත්ව කළ යුතු
නිසා ඒ සඳහා නියාමන මණ්ඩලයක්, නියාමන කියාවලියක්
අත වශ වනවා. නියාමනය බලවත් කිරීම අවශ වනවා. ඒ අනුව
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් පස්ෙසේ නියාමනය සඳහාත්, සංවර්ධනය
සඳහාත් ආයතන ෙදකක් පත් වනවා. දැනට පරමාණුක බලශක්ති
අධිකාරිෙය් ෙසේවය කරන පිරිස්ම ඒ ආයතන ෙදකට ෙවන් කරලා
අනාගතෙය් අවශ තාව මත ඒ කියාදාමයන් ඉදිරියට ෙගන යන්න
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමහි අතිවිශාල ආර්ථික
වැදගත්කමක් තිෙබනවා. අපි කල්පනා කර බැලුෙවොත්, ෙබොෙහෝ
කාලයක් ෙලෝකෙය් කියාත්මක වුෙණ් ලාභ ශමය, ලාභ සම්පත්,
ලාභ බලශක්තිය, සුලභ පාග්ධනය මත ආර්ථිකය ඉදිරියට යාමයි.
නිදහස් ෙවෙළඳ කලාප ආදිය ඇති කරලා, අපනයනය වැඩිදියුණු
කරලා ආර්ථිකය ෙම් කියාදාමය ඔස්ෙසේ ඉදිරියට ෙගන යන එක
තමයි ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර සෑම ෙකනකුම ආර්ථික උපාය
මාර්ගය හැටියට දැක්ෙක්. ඒ අනුව තමයි අපිත් 1977 දී රට විවෘත
කරලා නිදහස් ෙවෙළඳ කලාප ඇති කරලා ලාභ ශමය ලාභ
බලශක්තිය, ලාභ සම්පත්, සුලභ පාග්ධනය ඉදිරිෙය් ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තරගකාරී භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා
අපනයනයට දිරි ෙදන ආර්ථික කියාදාමයක් විවෘත ආර්ථික කමය
නමින් ෙගොඩ නැඟුෙව්.
ඒ කාලෙය් අෙප් රට පමණයි ෙම් කලාපෙයන් විවෘත
ආර්ථිකයට ෙයොමු ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම් කලාපෙය් ෙවනත් කිසිදු
රටක් ඒකට ෙයොමු වී තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපට යම්කිසි
වාසිදායක තත්ත්වයක් යුෙරෝපීය සහ උතුරු ඇෙමරිකානු ෙවෙළඳ
ෙපොළවල්වල ඇති වී තිබුණා. ෙම් නිසා අපට මුල් යුගෙය්දී
ෙමමඟින් විශාල වාසියක් ලැබුණා. නමුත් අද වන ෙකොට
ශී ලංකාෙව් ලාභ ශමයවත්, ලාභ බලශක්තියවත් ඒ වාෙග්ම ලාභ
පරිසර නීතිවත්, සුලභ පාග්ධනයවත් දැක ගන්න බැහැ. ෙමොකද,
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් ෙමන්ම අප අවට කලාපෙය් රටවල්
වන ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය, පාකිස්තානය සමහර ෙවලාවට
අපටත් වඩා ලාභදායි ෙකොන්ෙද්සි ආෙයෝජකයන්ට ඉදිරිපත්
කරනවා. එම නිසා දැන් ෙලෝකෙය් අලුත්ම පවණතාව බවට පත්
වී තිෙබන්ෙන් නෙවෝත්පාදනයයි; නව නිපැයුම් මඟින්, දැනුම
පදනම් කර ගත් ආර්ථිකයක් මඟින් තමන්ෙග් ආර්ථිකෙය්
ඵලදායිතාව ඉහළ නංවාෙගන තරගකාරී භාණ්ඩ නිපදවීෙම්
ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළු වීමයි. අද ෙම් තත්ත්වය අතින් ශී ලංකාෙව්
ආර්ථිකය යම් පමාණයකට දුර්වල තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. අද
ෙලෝක ආර්ථිකය ගත්තාම, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය, ෙලෝක
නිෂ්පාදනය ගත්තාම සියයට 30ක් පමණ ඉහළ ගණෙය්
තාක්ෂණික නිපැයුම්වලිනුයි සැකෙසන්ෙන්. ඒ වුණත් ශී ලංකාෙව්
ෙම් අධි තාක්ෂණික නිපැයුම් පමාණය අෙප් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට දශම නවයක් වාෙග් ෙපොඩි අගයක්
හැටියටයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඉහළ ගණෙය් තාක්ෂණ
කටයුතු සඳහා ෙකෙරන ආෙයෝජනය ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල
ඉහළ මට්ටෙම් තිබුණාට අෙප් රෙට් දළ ජාතික ආදායෙමන් සියයට
එකයි දශම ෙදකක්, තුනක් තරම් ෙපොඩි අගයකයි පවතින්ෙන්.
අන්න ඒ නිසා තමයි අෙප් අමාත ාංශය මුල් ෙවලා තවදුරටත්
ෙම් ආර්ථිකය පිම්මක් හැටියට ඉදිරියට ෙගන යාමට
නෙවෝත්පාදනය පදනම් කර ගත්ත, දැනුම මුල් කර ගත්ත
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑය කියන පදනම මත ක්ෙෂේත
10ක් හඳුනා ෙගන, ඒ වාෙග්ම මැදිහත් වීම් 10ක් හඳුනා ෙගන පසු
ගිය ජූලි මාසෙය්දී පර්ෙය්ෂණ ආෙයෝජන සැලැස්මක් රටට
ඉදිරිපත් කෙළේ. එතැනදී ඉදිරිෙයන්ම තිෙබන තාක්ෂණයක් තමයි
අෙප් ඉදිරි මඟට බලපාන ෙම් න ෂ්ටික තාක්ෂණය. අද ෙම්
ෙලෝකෙය් ඉදිරිෙයන්ම තිෙබන තාක්ෂණයන් කිහිපයක්
තිෙබනවා. එකක් නැෙනෝ තාක්ෂණය. ඒ මඟින් අපට පුළුවන්කම
ලැෙබනවා, ඉතා සියුම් තත්ත්වයන් තුළ එකම මූල දව යක, එකම
දව යක ගුණාංග ෙවනස් කර ගන්න. සමහර විට ශක්තිය ෙවන්න
පුළුවන්, සමහර විට සන්නායකතාව ෙවන්න පුළුවන්, එෙහමත්
නැත්නම් ඒවාෙය් ස්වරූපය ෙවන්න පුළුවන්, ඉතාම සියුම්
තත්ත්වයන් තුළ ෙවනස්කම් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ
සඳහා වූ මධ ස්ථානයක් අද ශී ලංකාෙව් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ
ඔස්ෙසේ නව නිර්මාණ ගණනාවක් ෙකරීෙගන යනවා.
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ඊළඟට, න ෂ්ටික තාක්ෂණය සහ ක්ෙවොන්ටම් තාක්ෂණය.
ඒක තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉහළම ගණෙය් තාක්ෂණය. එම
ඉහළම ගණෙය් ෙභෞතික විද ා තාක්ෂණෙය් පළමු පියවර අපි ෙම්
න ෂ්ටික තාක්ෂණ කියාවලිය හරහා විවිධ තාක්ෂණයන් හඳුන්වා
දීම ඔස්ෙසේ කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ඉදිරි කාලෙය්දී
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙලෝකෙය් ඉහළම ගණෙය් තිෙබන
ක්ෙවොන්ටම් තාක්ෂණය වාෙග් තාක්ෂණයන්ෙග් පවණතාවනුත්
අෙප් රට තුළ ස්ථාපිත කරන්න. අෙප් රෙට් මහනුවර මූලික
අධ යන ආයතනය පිහිටුවීෙම්දී අදහස් කෙළේ, ෙමවැනි ඉහළ
ගණෙය් තාක්ෂණ සහ සිද්ධාන්ත පිළිබඳව හැදෑරීමයි. අපි නැවත
වතාවක් එම ආයතන ෙගොනු කරෙගන ඉදිරි කාලෙය්දී එම
කියාදාමයට ෙයොමු ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් බලගතු
තාක්ෂණයක් තමයි ජීව තාක්ෂණය. එමඟින් පලතුරුවල,
එළවලුවල, එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් ජීවීන්ෙග් ගුණාංග ෙවනස්
කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ මඟින් ෙරෝගවලට ඔෙරොත්තු
ෙදන, ෙපෝෂ දායිතාව වැඩි එළවලු පළතුරු ආදිය නිර්මාණය
කිරීම සඳහා තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. ඒ
සඳහා න ෂ්ටික තාක්ෂණයත් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි
දැනටමත් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට සියලුම පර්ෙය්ෂණ ශක්තීන්
ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙප්රාෙදණිෙය් ඒ කටයුතු සිදු වුණාම ජීව
තාක්ෂණයටත් යම්කිසි බලපෑමක්, යම්කිසි කියාදාමයක්
අනාගතෙය්දී ඇති කර ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා.
ඊළඟට, ජීව තාක්ෂණයටත් ඔබ්ෙබන් ගිය ජාන තාක්ෂණය.
ෙම්කට හුඟක් ෙදෙනක් බයයි. ෙමොකද, ෙම් මඟින් හානිකර
ෙද්වලුත් සිදු ෙවලා තිෙබන බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින්
අපි උත්සාහ කරනවා, ශී ලංකාව තුළ ෙසෞඛ ක්ෙෂේතෙය්, ආහාර
ක්ෙෂේතෙය්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ක්ෙෂේතවලත්, ෙම් තාක්ෂණය
ඵලදායී ආකාරයට වර්ධනය කර ගන්න. දැනටමත් අෙප් රෙට්
ඇති කර තිෙබන ජාන තාක්ෂණ කියාවලිය මඟින් අෙප්
ෛවද වරුන් අපරාධ නිර්ණය කිරීම සඳහා වැදගත් සාක්ෂි ලබා
දීමක් කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් දරුවන්ට
වැළෙඳන ඇතැම් ජානමය ෙරෝග විසඳා ගැනීම සඳහා ෙයොදා ගත්
ෙසේවාවන් කිහිපයක්, පර්ෙය්ෂණ කිහිපයක්, නව ෙසොයා ගැනීම්
ගණනාවක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා, ෙම් ජාන තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් පධාන මධ ස්ථානය
හැටියට අෙප් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ලබන වසෙර් සිට
මාලෙබ් ෙගොඩ නඟාෙගන යන්න. එමඟින් ඒ ක්ෙෂේතෙය් නව
පර්ෙය්ෂණ පිම්මක් ඉදිරියට ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට්
ඉතාම ශීඝෙයන් වර්ධනය වන ක්ෙෂේතයක් තමයි ෙතොරතුරු
තාක්ෂණය. ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් පැති ෙදකක් තිෙබනවා.
එකක් ඒ භාණ්ඩ නිපදවීෙම් පැත්ත. අෙනක් එක ෙසේවා සැපයීෙම්
පැත්ත. ඇත්තටම භාණ්ඩ නිපදවීමට වඩා ෙසේවා සැපයීම
පැත්ෙතන් තමයි ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් විශාල ආදායමක්
ෙලෝකය පුරා උපයන්ෙන්. ඉතින් ෙම් ක්ෙෂේතය ශී ලංකාෙව්
තවමත් ළදරු විෙය් තිබුණාට මහත් බලාෙපොෙරොත්තු ඇති කර
ගනිමින් ඒ ක්ෙෂේතෙය් ෙව්ගවත් වර්ධනයක් පසු ගිය කාලෙය් අපට
දැක ගන්න ලැබුණා. ෙම් රෙට් පවතින තත්ත්වයත් එක්ක ඒක අපි
බලාෙපොෙරොත්තු විය යුතු ෙදයක්; අපි ඉදිරිෙය්දී දියුණු කර ගත
යුතු තත්ත්වයක්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අද ෙලෝකෙය් නව
පවණතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් විවිධ තාක්ෂණයන් හමුෙව්
ෙවන හාමුවීම්; මුසුවීම්; සංවාසයන්. උදාහරණයක් හැටියට
නැෙනෝ තාක්ෂණය මඟින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් ඉදිරි පියවර
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ගණනාවක් ළඟා කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජාන තාක්ෂණය
මඟින් ජීවමය ෙද්වල් ෙයොදා ෙගන නව පරිගණක බිහි කිරීමට
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් පරිගණක හා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ වර්ධනය කිරීෙම් පැති අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙතොරතුරු තාක්ෂණය විසින් අෙනකුත් සෑම
තාක්ෂණයකටම විශාල බලපෑමක් කරලා නව කාර්මික විප්ලවයක්
1990 ඉඳන් අපට දැක ගත හැකි ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් විධිෙය්
තාක්ෂණයන් එකට මුසුවීම් එක්ක, තාක්ෂණයන් එකට ගමන්
කිරීම් එක්ක නව කාර්මික විප්ලවයක් රට තුළත්, ෙලෝකය තුළත්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අවාසනාවකට ෙලෝකය තුළ ඇති ෙවලා
තිෙබන ෙම් තත්ත්වය ශී ලංකාවට තවම ගලාෙගන ආෙව් නැහැ.
පළමුවැනි කාර්මික විප්ලවෙය් රැල්ල, ෙදවැනි කාර්මික විප්ලවෙය්
රැල්ල අපට හරිහමන් විධියට මුසු කර ගන්න බැරි වුණා. අෙප් රට
තුළ සාර්ථකව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වුෙණ් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය්
සහ තවත් ක්ෙෂේත කිහිපයක පමණයි. නමුත් අෙනකුත් සෑම
ක්ෙෂේතයක්ම අපට ෙම් මහා ඉදිරි පිම්මට දායක කර ගැනීෙම්
හැකියාව තිෙබනවා. අන්න ඒ සඳහා න ෂ්ටික තාක්ෂණෙය් ෙම්
කියාවලියත් ඉතාමත් වැදගත් විධියට උපස්තම්භක ෙවයි කියා අපි
විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම රටක
ආර්ථිකයක් ඉදිරියට ෙගන යාෙම්දී ඒ රෙට් ආර්ථිකය තිරසාරව
ඉදිරියට ෙගන යන්න එක පැත්තකින් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි
කර ගත යුතුයි. හැබැයි ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වූ පමණින්ම ඒ
ආර්ථිකය ඉදිරියට යන්ෙන් නැහැ, ඒ ආර්ථිකය තිරසාර ෙවන්ෙන්
නැහැ, කල් පවතින්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තව ෙකොන්ෙද්සි ෙදකක්
තිෙබනවා. ඒ තමයි සමාජමය වශෙයන් ලැෙබන රැකවරණය,
සමාජමය වශෙයන් ලැෙබන ස්ථාවරත්වය. සමාජමය වශෙයන්
තිෙබන ෙභ්දබින්නකම් අඩු කරන්න ආර්ථිකයට පුළුවන්ද,
තාක්ෂණයට පුළුවන්ද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි
පරිසරය හා පරිසරයට දක්වන දාකයකත්වය. පරිසරය
සංරක්ෂණය කරන්න, බිඳ වැෙටන පරිසර පද්ධති ෙගොඩ නඟන්න
ආර්ථිකයට පුළුවන්ද, තාක්ෂණයට පුළුවන්ද කියන පශ්නය
තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි ආර්ථික දියුණුව ළඟා කර ගන්නෙකොට
අෙප් පරිසරය විනාශ ෙවලා නම්, ජලය විනාශ ෙවලා නම්, පස
විනාශ ෙවලා නම්, ජනතාව ෙලඩ දුක්වලට ෙගොදුරු ෙවලා
තිෙබනවා නම් ඒ ආර්ථික වර්ධනෙයන් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා තිරසර පරිසර වර්ධනයත්, තිරසර සමාජ වර්ධනයත්, තිරසර
ආර්ථික වර්ධනයත් ඉදිරියට ෙගන යන්නට අපට ඉතාම වැදගත්,
දැඩි වැඩ පිළිෙවළක් අවශ ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් දුප්පත්කම විශාල
ගැටලුවක් හැටියට තිබුණා. අද ෙලෝකෙය් තිෙබන දුප්පත්කම
මැනීෙම් මිණුම් දඬු අනුව 1970 කාලෙය් රෙට් ජනගහනෙයන්
අඩක් පමණ දුප්පත්කෙම් සිටිෙය්. අප සාමාන ෙයන් දුප්පත්කම
හඳුනා ෙගන තිෙබන අන්දමට, දවසකට කිෙලෝ කැලරි 2030ක්
ආහාරයට ගන්න ලංකාෙව් පුද්ගලෙයකුට හැකියාවක් නැත්නම්
එතැන ආහාර දුගීකම තිෙබනවා කියා පිළිෙගන තිෙබනවා. අද
වනෙකොට ආහාර පමණක් ෙනොෙවයි, ෙවනත් අවශ තා
ගණනාවක්ම ඇවිත් තිෙබනවා. කලකට ෙපර අෙප් ආහාර තමයි
මුල් ෙවලා තිබුෙණ්. අද ආහාරවලට අෙප් ජනතාව වියදම්
කරන්ෙන් තමන්ෙග් ආදායෙමන් සියයට 40යි. සියයට 60ක්
වියදම් කරන්ෙන් ආහාර ෙනොවන දෑ සඳහා. ආහාර ෙනොවන අෙප්
ඇඟලුම්, වාසස්ථාන, ෙසෞඛ ය, අධ ාපනය, සන්නිෙව්දනය,
විෙනෝදාස්වාද ආදී ෙනොෙයක් කාරණා රාශියක් අද ෙකළින්ම
මූලික අවශ තා බවට - ඒවා මූලික අවශ තා ෙනොෙව්.- පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයන් තුළ අද අෙප් රෙට් දුප්පත්කම සියයට
6.7කට අඩු කර තිෙබනවා. නමුත් අදටත් අෙප් ජනතාවෙගන්
සැලකිය යුතු පිරිසක් අනතුරුදායක මට්ටමකයි ඉන්ෙන්. ඒක
2012 සංගණනෙය්දී ෙහොඳට ෙත්රුණා.
2012 සංගණනය
නියඟයක් තිබුණු අවස්ථාවකයි පැවතුෙණ්. ඊට පථම ෙම්
සංගණනය 2009 දී පැවැත්වුෙණ්. 2009ට වඩා ඇතැම්
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දිස්තික්කවල දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය්
සංවාදයට ලක් වුණ ෙමොනරාගල 2006 දී සියයට 12කට තිබුණු
දුප්පත්කම 2012 දී සියයට 20ක් ෙවලා තිබුණා. ඒකට පධාන
ෙහේතුව, ඒ කාලෙය් ඒ කලාපෙය් පැවැති දැඩි නියඟය. අම්පාර,
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුර ආදී හැම දිස්තික්කයටම ඒ නියඟය
බලපා තිබුණා. දුගී දුප්පත්කම එවැනි අනතුරුදායක මට්ටමකට
වැෙටනවා නම් එතැනදී පශ්නයක් මතු ෙවනවා. නියඟයක්, ගං
වතුරක්, ආර්ථික අර්බුදයක් ආවාම දුප්පත් පිරිස වැඩි ෙවනවා
කියන්ෙන් ස්ථීරසාර විධියට දුප්පත්කම වැඩි වීමක් ෙනොෙවයි,
ඔවුන් අනතුරුදායක සීමාෙවන් ෙමහාට ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා
නැතිකමයි.
දුප්පත්කම සම්බන්ධෙයන් වූ 2012 සංඛ ා ෙල්ඛන අරෙගන
බැලුවාම ෙපෙනනවා, විශාම වැටුප තමයි දුප්පත්කම අඩු ෙවන්න
පධානම සාධකය ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. දුප්පත්කම අඩු ෙවන්න
ෙහේතු වුණු විශාල ෙයෝජනා කම ගණනාවක් තිෙබනවා. සමෘද්ධි
ෙයෝජනා කමය, ජන සවිය, හාල් ෙසේරු ෙදක දීම, ධාන රාත්තල්
අට දීම වැනි ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන ෙයෝජනා කියාත්මක ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් අදටත් ලංකාෙව් දුප්පත්කම අඩු වීමට පධානම
දායකත්වය දරලා තිෙබන්ෙන් අෙප් විශාම වැටුප. විශාම වැටුප
ෙනොවුණා නම් ෙම් රෙට් සියයට 6.7ක්ව පැවැති දුප්පත්කම
සියයට 7.6ක් දක්වා වැඩි ෙවන්න නියමිතව තිබුණා.
ඒ නිසා අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි, දුප්පත්කම නැති කරන්න
ෙගනැත් තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාවල සඵලදායීත්වය, ඒවාෙය්
කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව පශ්න පැන නැඟිලා තිෙබන බව. ඒ නිසා
ෙම් දුප්පත්කෙම් පශ්නය තාක්ෂණය මඟින් විසඳන්නට පුළුවන්.
අපි තාක්ෂණය ගමට ෙගනියනවා නම්, තාක්ෂණය මඟින් සුළු හා
මධ පරිමාණ කර්මාන්ත නඟා සිටුවනවා නම්, සෑම ෙකනාම
ගෙම් සම්පත් භාවිත කරලා ඒ කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු
කරන තත්ත්වයට පත් කරන්න ඕනෑ. න ෂ්ටික තාක්ෂණය
කියන්ෙන් එවැනි අවස්ථාවලදී පවා අෙප් සාමාන ජනතාවෙග්
නිෂ්පාදනවලට නව වටිනාකමක් ලබා දිය හැකි තත්ත්වයක් බව
අපි අවෙබෝධ කර ගත යුතු ෙවනවා.
විරැකියාව බලමු. අද අෙප් රෙට් විශාල පශ්නයක්, ගැටලුවක්
විධියට තිෙබන්ෙන් ශම බලකායට තිෙබන විරැකියාව. ෙම් රෙට්
තරුණ කැරලි ගණනාවක් ඇති වුණා. ඒ තරුණ කැරලි සමඟ ගැට
ගැහිලා තිබුණු පධාන, වැදගත් පශ්නයක් වුෙණ් උගත් විරැකියාව.
ෙම් රට තුළ ස්වභාෂා අධ ාපනයත් සමඟ 1956 දී අධ ාපනික
විප්ලවයක් ඇති වුණා. නමුත් 1968 වන විට උපාධිධාරින්ට රැකියා
නැතිවීම පිළිබඳ පශ්නය පැන නැඟුණා. එය 1971 දී ඇති වුණු
කැරැල්ලට පධාන ෙහේතු සාධකයක් හැටියට තිබුණා. ඒ වාෙග්ම
1987 - 89 කැරැල්ල ඇති වන ෙවලාෙව්දීත් ෙම් රෙට් උගත්
විරැකියාව ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. ෙපොදුෙව් විරැකියාව
සියයට 28ක මට්ටෙම් පැවතුණා. සංඛ ා ෙල්ඛනයක් හැටියට අද
ෙම් විරැකියාව සියයට 4ට අපි අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම් කලාපෙය්
අෙනක් රටවල් සමඟ බලන විට ඒක ෙයෝධ ජයගහණයක්. නමුත්
තවමත් ලංකාෙව් උගත් විරැකියාව බරපතළ පශ්නයක් හැටියට
තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. රෙට්ම විරැකියාව සියයට 4ට අඩු
වුණාට උසස් ෙපළ සමත් අය අතෙර් විරැකියාව සියයට 10කට
වැඩි පමාණයක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 20 - 24ත් අතර නියම
තරුණ ජීවය තිෙබන පිරිස් අතෙර් ෙම් විරැකියාව සියයට 20
ඉක්මවලා තිෙබනවා. ෙම්කට පධාන ෙහේතුව අෙප් දරුෙවෝ විශාල
පිරිසක් විශ්වවිද ාලවල අධ ාපනය ලැබීම. ෙපර කාලෙය් නම්
දරුවන්ට විශ්වවිද ාල උපාධිය අවුරුදු 21න් ලැෙබනවා. ඒ තමයි
1970 දශකෙය්, 80 දශකෙය් අත් දැකීම්. 1980 ගණන්වල ඇති
වුණු සමාජ පශ්න නිසා ඒක කල් ගියා. තවමත් අපට බැරි ෙවලා
තිෙබනවා දරුෙවක්ව අවුරුදු 24ක් 25ක් ෙවන්න කලින්
විශ්වවිද ාලෙයන් පිට මං කර ගන්න, ඒ අය උපාධිධාරි උගත්
පිරිසක් හැටියට සමාජයට ගන්න. ෙම් නිසා තරුණ පිරිස අතෙර්
විරැකියාව ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ෙම් රටට
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

ෙපොඩි පශ්නයක්. ෙමොකක්ද? උගත් විරැකියාව. අද සාමාන ෙපළ
අසමත් සෑම ෙකෙනකුටම රැකියාවක් තිබුණාට, ගම්බද විරැකියාව
නගරබද විරැකියාවට වඩා අඩු ෙවලා තිබුණාට උගත් තරුණ පිරිස
අතෙර් විරැකියාව ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම්කට
විසඳුම? ෙම්කට පධානම විසඳුම වන්ෙන් අනිවාර්යෙයන්ම
තාක්ෂණය මුල් කර ගත් රැකියා ලබාදීම. අපි නිර්මාණය කළ
නිර්විකාශන මධ ස්ථානය වාෙග් තැනක පුහුණුව ලැබුවා නම් ෙම්
ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් පබල රැකියාවක්
ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඒ තරුණ තරුණියන්ට ලැෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් පශ්නයට තිරසර විසඳුමක් ලබා ෙදන්න අපි අනිවාර්යෙයන්ම
තාක්ෂණික විසඳුම්, නෙවෝත්පාදන විසඳුම් ළඟා කර ගත යුතුයි.
ඒකට ෙම් ෙයෝජනාව, අෙප් දැනට කියාත්මක වන එම තාක්ෂණික
කියාවලියට මහත් පිටුබලයක් ෙවනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ.
අද අෙප් රෙට් තිෙබන බලගතු පශ්නයක් වන්ෙන් රුපියල අව
පමාණය වීම. ගරු නිෙයෝජ කථානායක තුමනි, 1977 දී
ෙඩොලරය රුපියල් 8යි. අද රුපියල් 13 යි. ෙම් කාලවකවානුව තුළ
අවුරුද්දකට සියයට 6ක පමණ ෙව්ගයකින් රුපියල අව පමාණය
වීම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා අෙප් ආනයනවලට, අෙප්
විෙද්ශීය ණය බරට විශාල බලපෑමක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම්කට තිෙබන එක පබල විසඳුමක් තමයි අෙප් අපනයනයන් වැඩි
කර ගැනීම සහ අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීම. ෙම්
සම්පදායික කම ඔස්ෙසේ අෙප් අපනයන ආදායම වැඩි කර ගන්න
තවදුරටත් බැහැ. ෙමොකද, දැන් අනිකුත් අයත් ඇඟලුම් නිපදවනවා.
දැන් අනිකුත් අයත් ෙත්, ෙපොල් හා රබර් වගා කරනවා. ඒ නිසා
අෙප් සුවිෙශේෂී හැකියාවන් කල්පනා කර බලා, අපි
අනිවාර්යෙයන්ම නව තාක්ෂණ නිපැයුම් අපනයනය සඳහා ෙයොමු
කර ගත යුතු ෙවනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජානක බණ්ඩාර මහතා
මූලාසනය ගන්නවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

யக்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර
මහතා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்
தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පකාශ කරමින් සිටිෙය්,
අපනයනය වැඩි කර ෙගන ආනයන වියදම් පාලනය කිරීමට
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ෙමවැනි තාක්ෂණික නිපැයුම් ෙම් කලාපෙය් හැම රටක්ම පාවිච්චි
කර තිබීම සම්බන්ධවයි. අද අපි ඉන්න තැන තමයි 1980 දී
ෙකොරියාව සහ තායිවානය හිටිෙය්. ඒ රටවල් 1990, 92
ෙවනෙකොට ෙඩොලර් 12,000 ඒක පුද්ගල ආදායම පැනලා
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් බවට පත් වුෙණ් තාක්ෂණික ෙමවලම්,
තාක්ෂණික නිපැයුම් නිර්මාණය කිරීම නිසයි. අපි සාමාන ෙයන්
කියනවා, ෙඩොලර් 1000 ඒක පුද්ගල ආදායෙම් ඉඳලා ෙඩොලර්
12,000 දක්වා ඒක පුද්ගල ආදායම ඇති රටක් මැදි ආදායම් ලබන
රටක් කියා. දැන් තිෙබන ආර්ථික ඉලක්ක අනුව අපිට ඒ ෙඩොලර්
12,000 සීමාව ලැෙබන්න 2040 දක්වා බලා සිටින්න ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ ෙවනෙකොට අපට තිෙබන වාසිදායක තත්ත්වයන්
ෙබොෙහොමයක් නැති ෙවලා යන්න නියමිතයි. ඒ නිසා අපි
තාක්ෂණික ක්ෙෂේතෙයන් ඉදිරිපත් වුෙණොත් අෙප් ඒක පුද්ගල
ආදායම නංවා ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික පැත්ෙතන් විශාල බලයක්
ලැෙබනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ ඇයි? මීට කලින් යුෙරෝපය,
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය තමයි තාක්ෂණික ක්ෙෂේතෙය් පබල
තැන්වල වැජඹුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම 1990 දී ජපානය
හැරුණුෙකොට ආසියාෙව් කිසිම රටක් ෙම් තාක්ෂණික ක්ෙෂේතෙය්
පබල තැන්වල හිටිෙය් නැහැ. නමුත් කියන්න සතුටුයි ෙලෝක
තාක්ෂණ කියාදාමය සම්පූර්ණෙයන්ම පාෙහේ දැන් ආසියාවට
පැමිණිලා තිෙබන බව. අපට ආදර්ශයක් හැටියට ෙකොරියාව,
තායිවානය වැනි රටවල් ෙම් නව තාක්ෂණික පවණතාවයන්ෙගන්
විශාල ආදායම් ලබනවා.
ඒ අයෙග් අපනයන ආදායෙමන් සියයට 40ක් 45ක් පමණ,
දළ ජාතික ආදායෙමන් සියයට 20ක් 25ක් පමණ ෙම් නව
තාක්ෂණික පවණතාවන්ෙගන් උපයන තත්ත්වයට එන්නට
ඔවුන්ට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. අෙප් රෙට්ත් උගත් ශමය
තිෙබනවා. රට පුරා පැතිරී ගිය ෙහොඳ යටිතල පහසුකමක්
තිෙබනවා. එම නිසා අපත් ෙම් තාක්ෂණ කියාදාමයට පමා ෙවලා
ෙහෝ ඇතුළු විය යුතුයි. එතැනදී ෙම් න ෂ්ටික තාක්ෂණය ඉතාම
බලගතු ෙමෙහවරක්
කරනවා. ෙමොකද, ඒ තාක්ෂණයන්
ෙබොෙහොමයක අෙප් න ෂ්ටික තාක්ෂණෙය් ඵල පෙයෝජන ළඟා
කර ගැනීමට හැකියාව තිෙබන නිසා. ඒ වාෙග්ම න ෂ්ටික
තාක්ෂණය පමණක් ෙනොෙවයි,
නැෙනෝ තාක්ෂණය, ජාන
තාක්ෂණය, ජීව තාක්ෂණය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ආදී මා කලින්
සඳහන් කළ සෑම තාක්ෂණ පවාහයක්ම රටට අද අත වශ ෙවලා
තිෙබනවා, ෙම් ඉදිරි ගමන සනිටුහන් කර ගන්න. එම නිසා ෙම්
රට ආර්ථිකමය වශෙයන් අලුත් යුගයකට එළෙඹන්න ඕනෑ නම්,
ආර්ථික, සාමාජමය වශෙයන් ඒ වාෙග්ම පාරිසරික විධියට වස
විෙසන් ෙතොර පසක්, වස විෙසන් ෙතොර ජල පද්ධතියක්, වස
විෙසන් ෙතොර වායුෙගෝලයක්, ෙලඩ දුක්වලින් ෙතොර පරිසර
පද්ධතියක්, සමාජ පරිසරයන් තුනී කළ සමාජයක් ඒ වාෙග්ම
ආර්ථික පගමනය විසින් බලාත්මක කළ, සැබෑවටම විරැකියාව
ඉවත් කළ, සැබෑවටම දුගී දුප්පත්කම නැති කළ ජාතියක් බවට
පත් වන්නට ඕනෑ නම් තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් ඒ
නෙවෝත්පාදනය කරා අපි පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව
පියවර තැබිය යුතු ෙවනවා.
එදා විවෘත ආර්ථිකය ෙගනා අවස්ථාෙව්දී, ඒ වාෙග්ම ඊට
කලින් සංවෘත ආර්ථිකය පවත්වාෙගන ගිය අවස්ථාෙව්දී
ෙද්ශපාලන ෙභ්ද රට ඇතුෙළේ තිබුෙණ් නැහැ, “ෙමෙහම
ෙනොෙවයි, ෙමෙහමයි” කරන්න ඕනෑ කියා. නමුත් දැන් ෙම් විවෘත
ආර්ථික පද්ධතියට ෙපොදු එකඟතාවක් ලැබුණා වාෙග්ම ෙම්
නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයටත් අද ෙලෝකෙය් ෙමන්ම ෙම් රට
ඇතුෙළේත් ෙද්ශපාලන ෙභ්දය අත් හළ එකඟතාවක් අවශ යි. ඒ
තුළින් පමණයි නෙවෝත්පාදනෙය් ඉදිරි මගට දැනුම පදනම් කර
ගත් ආර්ථිකයකට ගමන් කළ හැකි වන්ෙන්. ෙම්ක නිකම්
වචනවලට සීමා කර, සටන් පාඨවලට සීමා කර හරියන්ෙන් නැහැ.
ඒක ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් කියාත්මක කළ යුතු, කියාත්මක විය යුතු
කියාදාමයක්. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් විද ාඥයින් ෙයොමු කිරීමට,
විද ාඥයින්ට ජවය සැපයීමට ෙම් ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති

1305

2014 ඔක්ෙතෝබර් 23

පනත් ෙකටුම්පතින් තවත් ශක්තියක් ලැෙබනවා ඇතැයි අප
විශ්වාස කරනවා. ෙම් සඳහා පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාෙගන්ම
ලැබුණු දායකත්වය අප අගය කරනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරින්ෙගන්, පරමාණුක
බලශක්ති අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලෙයන්,
ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර පරමාණු බලශක්ති අධිකාරිය ඇතුළු ඒ
සියලුම නිලධාරින්ෙගන් අපට ලැබුණු සහාය අගය කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කටයුතු මන්තීතුමන්ලා ඒ
සඳහා අපට ලබා දුන් වැදගත් ෙයෝජනාවලට ඔවුන් සියලු ෙදනාට
ස්තුතිවන්තභාවය පකාශ කරමින් ෙම් තැබූ පියවර අනාගත
නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයකට ෙයෝධ පියවරක් වන්නට මුරගලක්
ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු අමාත තුමනි.
මීළඟට ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 30ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 2.27]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක
ඇමතිතුමා ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉතා අවශ ෙදයක් කියලා විපක්ෂයක් විධියට අපත්
කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමට
අපි ඔබතුමාට සම්පූර්ණ සහාය ෙදනවා. ඔබතුමා යමක් කියන,
යමක් කරන අවංක ෙකෙනක් කියලා අපි දන්නවා. මාත් ඉස්සර
ඔබතුමාව විෙව්චනය කළා. විෙව්චනයක් කළාට පස්ෙසේ කාලයත්
එක්ක ඊළඟට අපි අවෙබෝධ මාර්ගයකට පැමිෙණනවා. අෙප් ආගම
අනුව යම් අවෙබෝධ මාර්ගයකට පැමිණිලා ඒ කරන කියා
පතිවර්තකය බලායි මම ෙකෙනකු මනින්ෙන්. මම ගරු කරන්ෙන්
පුද්ගලෙයකුෙග් තනතුරට ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මම ගරු කරන්ෙන් ඒ පුද්ගලයාෙග් පතිපත්තිවලට;
කියාවලට; දර්ශනයට; අවංකභාවයට. විදුලිබල මණ්ඩලය ෙමතුමා
කාලෙය් ඉතා ෙහොඳ පතිසංවිධාන වැඩ
යටෙත් තිබුණු
පිළිෙවළකට ගිහිල්ලා තිබුණු බව මම දැක්කා. නමුත්
අවාසනාවකට හදිසිෙය් එතුමා ඒ අමාත ාංශෙයන් ෙවනස් වුණා.
ෙමොන බලෙව්ග තුළින් එය වුණාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.
තාක්ෂණ හා ඉංජිෙන්රු අංශෙයන් එතුමාට තිෙබන දැනීම හා ඒ
සෑම ෙදයක් එක්ක, එතුමාෙග් ඒ කටයුතුවලට හරස් වුෙණ් ෙමොන
බලෙව්ග තුළින්ද කියන එක මම දන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලනය තුළ යම්
ෙකෙනකු අද ඉන්නවා; ෙහට නැති වන්න පුළුවන්. එතුමා ෙහොඳ
ෙබෞද්ධෙයකු විධියට ෙද්ශපාලනය ආගමක් විධියට සලකා කියා
කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අපි සෑම ෙදනාම
සහාය ෙදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාව කියන්ෙන් කුඩා
දූපතක්. ෙලෝක සිතියම ගත්තාම ඉන්දියන් සාගරය තුළ තිෙබන
කුඩා dot එකක් විධියටයි ලංකාව ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් dot එක
තිෙබන තැන පිළිබඳව මීට අවුරුදු දහස් ගණනකට ෙපර සිට ෙම්
භූමිය ආරක්ෂා කළ අෙප් මුතුන්මිත්තන්ෙගන් ආෙව්ණිකව ආ
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ෙලෝකෙය් ෙවනත් කිසිම රටක නැති ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න
පුළුවන් ඉතිහාසයක් අපට තිෙබනවා. ලංකාව කියන්ෙන්
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඉපදුණු, බුද්ධත්වය ලැබූ, පිරිනිවන් පෑ
දඹදිව ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් ශී ලංකාද්වීපය. ෙම් ශී ලංකාද්වීපෙය්
යම් වාසනාවන්ත පිහිටීමක් තිෙබනවා. ෙනොෙපෙනන හස්තයක
පිහිටීමක් අපට තිෙබනවා. සමහර විට අෙප් රටට ඔන්න සුළි සුළං
එනවා කියනවා; කුණාටු වැනි ෙද්වල් එනවා කියනවා. නමුත්, ඒ
සෑම ෙදයක්ම අෙප් රට මඟ හැරලා ඉන්දියාව පැත්තට යනවා.
එවැනි විපත්වලින් අපි වැළෙකන ආකාරයකුත් තිෙබනවා. හැබැයි,
අපි දැහැමි වන්න ඕනෑ. ෙම් වායුෙගෝලයත් දැහැමි කරන්න ඕනෑ.
හැම ෙකෙනකුම දැහැමි වන්න ඕනෑ. හැම ෙකෙනකුම
අවංකත්වයට එන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඉස්සර නම් මම
ඔබතුමාව ෙබොෙහෝ ෙසේ විෙව්චනය කළා. නමුත් කාලයත් එක්ක
මට ෙපනුණා, ඔබතුමාෙග් අදහස්, දර්ශනය හා කියාත්මකභාවය
ගැන. අවංකත්වෙයන් කියාත්මකවීමක් රටට ෙගන යනවා නම්,
ඒක දීර්ඝ ගමනක් ෙවනවා. දීර්ඝ අනාගතයකට යන්න ෙහේතු
ෙවනවා. ෙම් රටට ඕනෑ, ෙම් ගරු සභාවට ඕනෑ අවංකත්වෙය්
නාමෙයන්, අවංකත්වෙයන් කියාත්මක ෙවන ෙසේවක පිරිසක්.
එවැනි ෙසේවක පිරිසක් තමයි, මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙලසින්
එන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත් අපි පවුකාරෙයෝ, සාපකාරෙයෝ
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජයලලිතා ෙලොව ඉතාමත්ම
බලවත් එක කාන්තාවක්. ඇය ලංකා රජයට, ලංකාවට ෙකළින්ම
අභිෙයෝග කළ කාන්තාවක්. බලන්න, ස්වාධීන අධිකරණෙය්
තිෙබන ගරුත්වය. ඔබතුමාත් අධිකරණෙය් විනිශ්චයකරුෙවක්
විධියට සිටි ෙකෙනක්. ෙකළින් වැඩ කරන්න ගිහින් ඔබතුමාට
වුණු ෙදය මම දන්නවා. ඔබතුමාට ඒ ෙව්දනාව තිෙබනවා. ඔබතුමා
ඔය පුටුෙව් ඉඳ ෙගන ඉන්න ෙවලාවක ඒ ජයලලිතා වැනි
කාන්තාවක් ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
ජයලලිතා වැනි අය ෙම් ගරු සභාෙව් සියයට 80ක් විතර ඉන්නවා.
ඒ අයත් ස්වාධීන අධිකරණයකට මුහුණ දිය යුතුයි. ෙද්ශපාලකයා
කියන ෙසේවකයා වශෙයන් අපි ඉන්නවා. නමුත් අපි ෙකොයි
ෙවලාෙව් මැෙරනවා ද දන්ෙන් නැහැ. අෙප් ඉතිහාසෙයන් එයට
උදාහරණ ෙපන්වනවා ෙන්. අෙප් පක්ෂෙය්ත් නායකෙයෝ සිටියා.
අනාගතයට යෑමට ෙපරුම් පුරමින් සිටි නායකෙයෝ කී ෙදෙනක්
ක්ෂණික මරණවලට මුහුණ දුන්නාද? ඒ අය ෙහොඳ, දක්ෂ
නායකෙයෝ. නායකෙයෝ කියන හැම එක්ෙකනාම නායකෙයක්
ෙනොෙවයි. සහජෙයන් හා දක්ෂකමින් රටට ෙසේවය කරන්න,
කිකට් කීඩාෙව්දී නම් මුත්තයියා මුරලිදරන්, සනත් ජයසූරිය වාෙග්
අයත්, ෙද්ශපාලන කීඩා පිටිෙය්දී ලලිත් ඇතුලත්මුදලි, ගාමිණී
දිසානායක, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා වැනි
අයත් සිටියා. බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් තිබුණු අවංක
පතිපත්තිවලට මම ගරු කරනවා. ෙනොබැඳි පතිපත්තියක එතුමිය
සිටියා.
අද ෙම් රට ගිෙලන නැවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, හදවතින් අහලා බලන්න, පරමාණු ෙබෝම්බයකට
වඩා පිපිරීමක් ෙම් ලංකාද්වීපෙය් මෑත අනාගතෙය් සිදු ෙව් ෙගන
එනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ හදිසිෙයන් තීරණ අරෙගන
හදිසිෙයන් කියා කිරීම සුදුසු නැහැ. අෙප් රටට එන්න කියලා පාප්
වහන්ෙසේට ආරාධනා කරලා, පාප් වහන්ෙසේ ළඟදී ලංකාවට
එනවා. උන්වහන්ෙසේ ෙම් ෙලෝකෙය් සිටින උත්තම, ආගමික මහ
නායකවරෙයක්. උන්වහන්ෙසේ ලංකාවට පැමිෙණන වකවානුෙව්
මැතිවරණයක් පවත්වනවා කියලා රජෙය් මාධ
පකාශක
ඇමතිවරයා පකාශ කරන තරම් පහත් තත්ත්වයකට ඇයි අෙප්
මනස විකෘති ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් රට ෙම් තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? අප ෙම්වා ඔක්ෙකොම බලාෙගන
ඉන්නවාද? නුදුරු අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් පරමාණු ෙබෝම්බයට
වඩා භයංකාර පිපිරීම් ඇති ෙවන්න යනවා.
ෙපෙර්දා විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට
එන්න ඉඩ දුන්ෙන් ඇයි? ඒ ශිෂ යන්ට අමානුෂික ෙලස පහර
ෙදන්න, ඒ අය ෙමතැනට එන තුරු හමුදාව ඇතුළු ඔක්ෙකොම
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[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා]

ෙකරුම්කාරයන් ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ අහිංසක දරුවන් -ශිෂ යන්තස්තයන් කරන්නද තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්
කියලා මම අහනවා. ෙම් අහිංසක දරුවන් අන්තවාදයට ෙයොමු
කරලා, මහා වීරත්වෙයන් ෙපොෙළොව බදා ෙගන රට ෙබ්රා ගත්තා
කියන එක ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ. ෛවරය තුළ ගමන් කළා
ඇති. ෙල් තුළ ගමන් කළා ඇති. ජාතිවාදය, අන්තවාදය
පතුරවනවා. පාලකෙයෝ ටිකමයි ඒක කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුස්ලිම් ජනතාව ෙම් රටට
ආෙව් ෙවෙළන්දන් ෙලසයි. ඔවුන් බැන්ෙද් සිංහල කාන්තාවන්. ඒ
අය අතර අප්පුහාමි කියලා මුල් නම තිෙබන අය ඉන්නවා.
මානප්ෙප් කියලාත් කියනවා. ෙදමළ ජනතාව කියන්ෙන් අෙප්
සෙහෝදරයන්. හින්දු ආගම, සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියන ෙදක
එකට බද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් අවස්ථාවාදිෙයෝ ටික
කාල සටහන් හදාෙගන, දවසින් දවස ෛවරවලට යවමින්,
තස්තවාදයක්, නැති භීෂණයක් ඇති කරන්න හදනවා. පරමාණු
බලශක්තියට වඩා භයංකාර තත්ත්වයක් අනාගතෙය් ඇති ෙවයි
කියලායි මට ෙපෙනන්ෙන්.
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මතිමතාන්තරවල ඉන්න එක ෙනොෙවයි ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් රට
යන මාර්ගය හරිද කියලා බලන්න ඕනෑ. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ
ෙද්ශනා කළා වාෙග්, ෙකෙනක් තණ්හාවක් ඇති කර ගන්නවා,
ආශාවක් ඇති කර ගන්නවා. තණ්හාවයි, ආශාවයි ඇති ෙවනවා.
බලකාමිත්වය පිළිබඳ තණ්හාවක් ඇති ෙවනවා. ෙම්ෙකන් අන්ධ
වූ එක්ෙකනා භයානක පාලකෙයක් නැත්නම් විනාශකාරී
පුද්ගලෙයක් බවට පත් ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් නිසා අෙප්
නායකෙයක් පත් වුණත්, අෙප් පක්ෂය විධායක ජනාධිපති කමය
අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියන එක මම ෙකළින්ම කියනවා.
අනුමත කරනවා නම් මම ඒකට විරුද්ධ ෙවන ෙකෙනක් කියලා
මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා. මම ෙම් ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්ෙන්,-

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
තමුන්නාන්ෙසේ හිටියා ෙන්.

විධායක

ජනාපතිවරු

යටෙත්

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉන්දියාව කියන්ෙන් අෙප් අසල්වැසි රටයි.
චීනයට මම ගරු කරනවා. මම නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
ඇමතිතුමාත් සමඟ ඕස්ෙට්ලියාවට ගියා. කථානායකතුමා ඒ
දිනවල අසනීෙපන් සිටිෙය්. ෛවද සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල්
මැතිනිය, ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් ඒ නිෙයෝජිත
පිරිසට ඇතුළත් වුණා. එතැනදී විශ්වවිද ාලය අපට දුන් පණිවුඩය
ෙමොකක්ද? ෙලෝක ආර්ථිකෙය් දියුණුව තුළ අවුරුදු දහයක් තිස්ෙසේ
චීනය හා ජපානය ආසියාෙව් කරට කර ඉන්නවා. ඊළඟ අවුරුදු පහ
හෙය්දී චීනය ඉදිරියට එනවා. අවුරුදු 20කින් ඉන්දියාව ෙලෝක
ආර්ථිකෙය් පළමුෙවනි තැනට එනවා. ෙනොබැඳි පිළිෙවතක නැති
කියුබාවක් වාෙග් ෙම් කුඩා දූපත ඇෙමරිකාව එක්කම යනවාද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ඉන්දියන් සාගරෙය්
ඉන්ෙන් අන්ධෙයෝ වාෙග්. ෙම්වා කරලා අපි ෙකොෙහේද යන්ෙන්?
අපි කියනවා, අෙප් රෙට් පාරවල් කාපට් කරලා තිෙබනවා කියලා.
ඇත්ත. අපි කියනවා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදලා තිෙබනවා කියලා.
ඇත්ත. අපි කියනවා, වරායවල් හදලා තිෙබනවා කියලා. ඇත්ත.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මිත අනුර පියදර්ශන
යාපා ඇමතිතුමාත් මාත් නිෙයෝජනය කරන්ෙන් එකම ආසනය.
කටුගම්ෙපොල ආසනය. දැන් දුප්පත්කම ගැන කථා කළා. මම ෙම්
කියන්ෙන් අසත යක් නම්, ගිහිල්ලා ෙපන්වන්නම්. මම ඒ ගෙම්
සමිතිවලට යනවා. ෙපොල් ඉඩම් එෙහම තිෙබන කටුගම්ෙපොල
ආසනෙය් කදිරාෙපොල කියන ගෙම් ෙකෙනක් හවසට ගිහිල්ලා
කෙඩ් මුදලාලිෙගන් සීනි ගෑම් 100ක් ඉල්ලනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, මුදලාලි අෙප් ෙකනකුට කියනවාලු, "මම
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, සීනි ගෑම් 100ක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
ෙනොදී හිටිෙයොත් මම කෙඩ් වහන්න ෙවනවා" කියලා. දැන් සීනි
ගෑම් 100 පැකට් එල්ලා තිෙබනවා. ඊෙය් මම ඒ සමිතියට ගියාම
ෙකෙනක් හිනාෙවලා කියනවා, "ගෑම් 100 සීනි පැකට් විතරක්
ෙනොෙවයි සර්, ෙම් කෙඩ් කරවලත් පැකට් තිෙබනවා" කියලා. මම
ඇහුවා, ඒවා ෙකොෙහොමද කියලා. කුඩා සාලෙයෝ හතර ෙදනයි;
ගෑම් 100යි; මිල රුපියල් 70යි. රුපියල් හැත්තෑෙව් ඒවා දහයක්
රුපියල් 700යි. අර විම් පැකට් එෙහම එල්ලා තිෙබනවා වාෙග්
ඒවාත් දැන් එල්ලා තිෙබනවාලු.
ගරු ඇමතිතුමනි, හදවතට එකඟව ඔබතුමාට අපි ෙගෞරව
කරන්ෙන් ඔබතුමා හදවතට එකඟව වැඩ කරන ෙකෙනක් නිසායි.
මම කිහිප වරක් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් වුණු ෙකෙනක්ෙන්. මම
මෙග් පක්ෂෙය් සභාපතිකමිනුත් අයින් වුණා ෙන්. ෙම් රටට අවශ
එකමුතුකම කියන එකයි. අපි එක එක ෙපෞද්ගලික

ඔබතුමාෙග් ෙකරුම් මම දන්නවා. ඔබතුමා පල්ලියට ගිනි

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

තිබ්බ ෙකෙනක්. ඔබතුමා කථා කරන්න එපා. ඔබතුමාෙග්
ඉතිහාසය මෙගන් අහගන්ෙන් නැතිව නිශ්ශබ්ද ෙවලා ඉන්න.
ෙමොකද, මම බාධා කෙළේ නැහැ. නිශ්ශබ්දව ඉන්න. වමාරාගන්න
එපා. අසූචි ගාගන්න එපා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

නැහැ, වමාරාගන්ෙන් නැහැ.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔබතුමා කට වහෙගන ඉන්න. මම කථා කෙළේ ඔබතුමාට
ෙනොෙවයි, ෙම් ගරු සභාවට. මම මුලසුනටයි කථා කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අන්ධභාවය තුළින් ගමන්
කරනෙකොට හිතට එකඟව අපට හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා,
ජනතාවෙග් පරමාධිපත කියන එක විකුණලා අපි අෙප් සැප
ලබාෙගන තිෙබනවා ෙන්ද කියලා.
අද wine store කියන අරක්කු තැබෑරුමක් කීයද? ගිරිඋල්ල
පැත්ෙත් wine store එකක් රුපියල් ෙකෝටි 5කට -ලක්ෂ 500ටවිකුණන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] දැන් කථා කරන අය රුපියල් ලක්ෂ
500ට ගිරිඋල්ල පැත්ෙත් wine store විකුණන්ෙන්. කුරුණෑගල
ලක්ෂ 1000යි. ෙකොළඹ ලක්ෂ 2000යි. එතෙනෝල් දීලා, පවුඩර්
දීලා මිනිසුන්ෙග් කැවුතු, ෙපණහැලි නැති කරනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, අවංකව වෘත්තිය කරන්න ගිහිල්ලා එයින් ඉවත්
ෙවන්න සිද්ධ වුණ ෙකනකු වන ඔබතුමාට මම කියනවා. අද හැම
තැනම ඉස්ෙකෝල ළමයින්ට කුඩු ෙබදනවා එක එක ෙද්වල්වලට
කලවම් කරලා. ෙම් ගැන ෙපොලීසියට බැණලා වැඩක් නැහැ.
ෙපොලීසිය අහිංසකයි. රාජකාරිය කෙළොත් ඒ මිනිහාට ෙමොනවා හරි
කරනවා.
ෙම් වාෙග් තීරණාත්මක අවස්ථාවක එක්සත් ජාතික
පක්ෂයටත් මම කිව්ෙව් රට, ජාතිෙය් නාමෙයන් ෙම් කමය නැති
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කරමු; ෙම් කමය ඉවත් කරමු කියලායි. පජාතන්තවාදී බලය
තිෙබන්ෙන් ජනතාව සතුව. අපි ඡන්දදායකයා ළඟට යනවා. ෙම්
ඔක්ෙකෝටම වඩා මට අයිතියක් තිෙබනවා ෙම් ගැන කථා කිරීමට.
මම 1988 භීෂණය ෙවලාෙව්ත් අයින් වුණා. ගහලා, නිර්වස්ත
කරලා ඡන්දය උදුරා ගත්ත 99 දී චන්දිකා මහා භීෂණය ෙවලාෙව්
මම ෙගදර හිටියා, අවුරුදු ෙදකක්. මම ගිහිල්ලා පළාත් සභාෙව්
කුණු අසූචි පුටුෙව් වාඩි වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මට ඇති ෙවන්න
ෙදයකුත් නැහැ; නැති ෙවන්න ෙදයකුත් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාටත් මම කිව්ෙව්, ෙම් රටට දැහැමි පාලන තන්තයක් ඇති
කරන්න, ෙම් සභාෙව් උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කරන්න අපි
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනමු කියලා. අපි එය ෙගනාවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය මතක් කරමින් ෙමතුමාෙග්
පනත් ෙකටුම්පත ගැන මම කථා කරනවා.
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු විෙශේෂ කමිටුවකින්
හැදුවා, සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතක්; ෙයෝජනා මාලාවක්. ඒ
අනුව, අපි නැවත වතාවක් ආසන මට්ටමින් මැතිවරණ
පවත්වනවා. ෙකෝටි ගණන් දීලා මන්තීවරු ගන්න බැරි ෙවන්න
නීතියක් ෙගෙනනවා. පාෙද්ශීය සභාවට ෙව්වා, නගර සභාවට
ෙව්වා, පළාත් සභාවට ෙව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙව්වා යම්
පක්ෂයකින් පත් වුණාට පස්ෙසේ, ඒ පක්ෂෙයන් ෙවන් වී ෙවනත්
පක්ෂයට යෑෙමන් මන්තීකම අෙහෝසි ෙවනවා කියලා නීතියක්
ෙගෙනනවා, පක්ෂය ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා විනය පියවර
අවසන් තීරණය ෙවන විධියට. ඒ වාෙග්ම දිස්තික් කමය නැති
කරනවා; ආසන කමය ඇති කරනවා. ජනාධිපති කමය නැති කළ
යුතුයි. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය නැවතත්
ෙගනැල්ලා නැවතත් ස්වාධීනත්වය ෙගෙනනවා.
බලන්න, ඉන්දියාව දිහා. ඒ ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තිබුෙණ්
දිල්ලිෙය් ෙනොෙවයි ෙන්. ඡන්දදායකෙයෝ, පාක්ෂිකෙයෝ දිවි නසා
ගනිද්දී ජයලලිතා වැනි පබල කාන්තාවකට එවැනි තීන්දුවක්
ෙදන්න ඒ අධිකරණයට පුළුවන් වුණා. ඒ රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව
විසුරුවා හැරියාම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් තමයි තිවිධ හමුදාවට
අණ ෙදන්ෙන්. කාටත් යටත් ෙනොවුණු ස්වාධීනත්වයක් ඇති
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ඒකට ෙන්.
අෙප් රෙට් අද වන විට මාධ යට සම්බන්ධ කී ෙදෙනක්
අතුරුදන් වුණාද? කී ෙදෙනක් රට හැර ගිහින් ඉන්නවාද? අද මාධ
බැඳ දමලා. පගීත් එක්නැළිෙගොඩ මැතිතුමා මා එක්ක සිංහල
ෙබෞද්ධ ව ාපාරය කළා. එදා ඔබතුමන්ලාෙග් පධාන
ෙමෙහයුම්කරුෙවකු තමයි එක්නැළිෙගොඩ මැතිතුමා. අද එක්තරා
ෙකෙනක් ජිනීවාවලට ගිහින් කියනවා, "එක්නැළිෙගොඩ
යුෙරෝපෙය් ඉන්නවා" කියලා. ෙමෙහේ ඇවිල්ලා ෙමෙහේ උසාවියට
කියනවා, "මම දන්ෙන් නැහැ. මට CID එෙකන් කිව්ෙව්" කියලා.
එයාට මතක නැති ලු. ෙමෙහම සමාජයක් තිෙබන්ෙන්.
අර විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයෝ උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. වැඩිකල්
යන්න ඉස්සර ෙවලා ඒක රටම ගිනි ගන්න ජාලයක් බවට පත්
ෙවනවා. ඒක ෙවඩි උණ්ඩෙයන් නවත්වන්න බැරි ෙවයි. අපි ඒක
වහාම වළක්වමු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට හරි
කනගාටුයි. මට එදා Racecourse එක ළඟට යන්න පැය තුනක්
ගියා. මම ෙකෝට්ෙටන් රාජගිරියට ගිහින් නාරාෙහේන්පිට පැත්ෙතන්
ගිෙය්. ඇයි එෙහම නම් ඒ අයට ෙමතැනට එනෙතක් එන්න ඉඩ
දුන්ෙන්? ෙම් පාලකෙයෝ අයින් විය යුතුයි ෙන්ද? අහිංසක මිනිසුන්
ෙගන්වලා ගහලා, හිරිහැර කරනවා. ඒ කරන නින්දිත, නීච වැඩ
නවත්වන්න ඕනෑ. හිට්ලර් වැනි ෆැසිස්ට්වාදින්ෙග් වැඩ කරන
තත්ත්වයට ෙම් ඇමතිවරුන්ෙග් ඔළුව ඉදිමිලා තිෙබනවා. ෙම්
තත්ත්වය අපි වහාම නැවැත්විය යුතුයි කියලා මම කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා අෙශෝක රජතුමා මිනිස්
ඝාතන කරලා, කරලා අවසානෙය් අසහනය කියන පීඩනය
එතුමාෙග් මනසට ආවා. රජතුමා මාළිගාෙව් සඳලු තලෙය් ඉන්න
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ෙකොට දැක්කා සාමෙණ්ර නමක් ෙබොෙහොම සංසුන්ව ගමන් කරන
හැටි. ඒ සාමෙණ්ර නම මාළිගයට එක්කෙගන එන්න කිව්වා.
සාමෙණ්ර නම වැඩියාම, වාඩි ෙවන්න කිව්වා. උන්වහන්ෙසේ
සිංහාසනෙය් තමයි වාඩි වුෙණ්. රජතුමා තුෂ්ණිම්භූත ෙවලා, ඔබ
වහන්ෙසේ කවුද කියලා ඇහුවා. මම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග්
අහවල් සාමෙණ්ර කියලා කිව්වා. අන්න එතැනදී රජතුමාෙග්
මනස ෙවනස් වුණා. ෙල් පිපාසෙයන් සිටි අෙශෝක රජු අන්තිමට
මිහිඳු මහා රහතන් වහන්ෙසේ ලංකාවට එව්වා බුද්ධ ශාසනය
පිහිටුවීමට. මිහිඳු හිමියන් ෙම් රටට ඇවිල්ලා ෙද්වානම් පියතිස්ස
රජතුමාට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? මහරජ, ඔබ ෙම් භූමිෙය්
අයිතිකරුෙවකු ෙනොෙවයි, පාලකෙයක් පමණයි. ඒක ෙන් කිව්ෙව්.
ෙම් ගරු සභාෙව් අෙනකුත් මති මතාන්තර ඔක්ෙකොම අයින්
කරලා අපි සියලු ෙදනාම එෙහම හිතා ගන්නට ඕනෑ. ෙම් මහ
ෙපොළව සූරාෙගන කාලා විනාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවාට වැඩක් නැහැ, ෙසේරම විනාශ කරලා
ඉවරයි. රජවරු ආරක්ෂා කළ ෙපොෙළොව යට තිබුණු නිදන් ෙකෝ?
අනාගත පරම්පරාවට තිබුණු ඒවා ෙකෝ? මාඔෙය්, දැදුරු ඔෙය් වැලි
අරෙගන ඉවරයි. පරිසරය විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. දැන් පරිසරය
අපට දඬුවම් කරනවා. ස්වභාව ධර්මෙය් නීතිය අපට දඬුවම්
කරනවා. ජපානෙය් පර්ෙය්ෂකෙයක් ඔප්පු කර තිෙබනවා, ජලයට
ජීවය තිෙබනවා කියලා.
මම ඇෙමරිකාෙව් ෙපොත් තුනක් ෙගනත් කිෙයව්වා.
ඉස්ෙසල්ලාම ෙකොමියුනිස්ට් රටක් වන රුසියාෙව් තමයි
වැඩිෙයන්ම පරීක්ෂණ කරලා, ගහට ජීවයක් තිෙබනවාය කියන
එක; ෙකොළයට ජීවයක් තිෙබනවාය කියන එක ඔප්පු කරලා
තිෙබන්ෙන්. අද ඇෙමරිකාව, යුෙරෝපය වැනි රටවලුත් එය
පිළිෙගන තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් පරිසරය විනාශ කරමින්,
පරිසරය දූෂණය කරමින්, ගසා කමින් ෙම් මාවෙත් ෙකටි ගමනක්
යන්ෙන්. ඔබතුමා ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ෙගනැවිත් තිෙබන
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අපි ෙබොෙහොම අගය කරනවා. නමුත්
ඔබතුමාට ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත
කථා කරමු. හිතට එකඟව කථා කරමු.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ගරු ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා අෙප්
පැත්ෙත් අපත් එක්ක සිටියා. ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා අපත් එක්ක
ඉඳලා ෙහොඳ ෙසේවාවන් ෙබොෙහොමයක් කළා. ඒවා ඔක්ෙකොම
කණපිට හැරවුණා, චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියට තිබුණු
නිෙශේධ බලය පාවිච්චි කරමින් අෙප් ආණ්ඩුව අවුරුදු ෙදකකින්
විසුරුවා හැරීෙමන්. ෙම් නිෙශේධ බලය තමයි භයානක කඩුව. ෙම්
කඩුෙව් එක පැත්තක් මුවහත්. කඩුෙව් අෙනක් පැත්ත මුවහත්
නැහැ. කඩුෙව් මුවහත් නැති පැත්ත තමයි යුක්තිය පැත්ත.
අසාධාරණයටයි, අයුක්තියටයි තමයි කඩුෙව් මුවහත් පැත්ත
තිෙබන්ෙන්. බල අන්ධකාරය තුළ ජීවත් වන්ෙන්. රනිල්
විකමසිංහට "ඊළාම" කියන ෙල්බලය අලවමින් මඩ ගහන එක
විතරයි කරන්ෙන්. ෙවන ගහන්න ෙල්බලයක් නැහැ ෙන්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය බලයට ආවාම ඒකත් එෙහම ෙනොවන බව අපි
ඔප්පු කරනවා.
මා දන්නා බැරිස්ටර් ෙකෙනක් ඉන්නවා. 2005 දී එතුමා
එංගලන්තෙය් සිට මට කථා කරලා "ජයවිකම, රනිල් විකමසිංහට
කියන්න ඔය ගිවිසුමට එකඟ වන්න කියලා" කිව්වා. ෙමොකක්ද ඒ
ගිවිසුම? මැතිවරණයට ඉස්සර ෙවලා යම් ෙකොන්ෙද්සි මාලාවක්
ඉදිරිපත් කළා, ඒ අයට වැඩි වාසියට. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
එකඟ වන්න බැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ ශීපති සුරියආරච්චි,
මංගල සමරවීර ෙකෝටි 800ක අල්ලසක් ෙගනිහින් දුන්නා.
කැෙළේට ගිෙය්. ෙමොනවාටද? පභාකරන් දන්නවා, රනිල් විකමසිංහ
ආෙවොත් අවිහිංසාවාදෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් කියලා. කරුණා
අම්මාන්ලාව, පිල්ෙලයාන්ලාව එදා පජාතන්තවාදී රාමුවට
ෙගනාවා වාෙග් - [බාධා කිරීමක්] හරි, ඒක ඔය කට්ටිය අහගන්න
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා]

ෙකෝ. ඒකම වමාරන්ෙන් ඒක ෙන්. පිල්ෙලයාන්ලාව
පජාතන්තවාදී රාමුවට ෙගනාෙව් එදා ඒ කරපු ෙද් නිසායි.
පභාකරන්ෙග් ඔළුවක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. දැඩි අධිෂ්ඨානය
පමණයි තිබුෙණ්. ඒක මා සංසන්දනය කරනවා, ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් දැඩි අධිෂ්ඨානයත්, සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙග්
ඔළුෙවන් අනුගමනය කළ දැඩි කියා මාර්ගයත් සමඟ. ඒ නිසයි
අපි දිනුෙව්. පභාකරන්ෙග්
ඔළුව තමයි කරුණා අම්මාන්.
මඩකළපුෙව් තමයි හමුදාව සිටිෙය්. ඒ සැලසුම් ඔක්ෙකොම දිය
වුණා. ඒ අය පැන ගත්තා; දකුණට ආවා; පිට රටවලට පැන ගත්තා.
පභාකරන් භය වුණා. රනිල් කියන්ෙන් කපටි හිවෙලක් කියලා
ෙන් කිව්ෙව්. රනිල් බලයට ආෙවොත් ඒ පද්ශෙය් සංවර්ධනය
තුළින් පභාකරන්ෙග් බලය දිය කර හරින බව දන්නවා. මමත්
වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් ඒ හැම තැනකටම
ගියා ෙන්. කරුණා අම්මාන් මාත් ඒක්ක මඩකළපුෙව් දී
උන්නිච්චයි වැව බලන්න ගියා. හැතැප්ම 28ක් දුර මම වාහනය
පදවාෙගන ගියා. එහි සිටි Technical Engineer (Irrigation)
රාතිෙය් දී මට කිව්වා, “අර ඉස්සරහින් ඉන්ෙන් පභාකරන්ෙග්
agent ෙකෙනක්, මාව තව සතියක්වත් ෙමෙහ තියන එකක් නැහැ,
මට ෙමොනවා හරි කරයිද දන්ෙන් නැහැ“ කියලා. සතියක් ගත
වුෙණ් නැහැ, ෙමොහුව ෙකළින්ම කරිකාලන් අල්ලා ගත්තා, මරා
දැම්මා. ෙහොඳ මහත්මෙයක්. වාරි මාර්ග අංශය ගැන, සිංහල
ෙහොඳට දන්නවා. ඉතින් ෙම්කයි සත තත්ත්වය. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, මා අහන්ෙන් ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළද ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒන්ෙන් කියන එකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි කීයක්
තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ඔබතුමා භය ෙවන්න
ඒපා. මම කථා කරනවාට ඔබතුමා හරි භයයි වාෙග්.
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ජර්මනිය අවුරුද්දකට මාස 4ක් සීතෙල් ඉන්ෙන්. නමුත් ෙම්
report එෙක් ජර්මනිය පිළිබඳව සඳහන් ෙවනවා.

According to this report, Germany is in the first place
among the top ten countries using solar power.
Germany’s current solar power generation is 35.5
gigawatts. Just imagine! Are we not ashamed of
ourselves? China generates 18.3 gigawatts at present, but
in another 10 years they will be generating 30 gigawatts.
I have all the facts and figures here.
අෙප් රෙට් තිෙබන අව්ෙවන්, සුළඟින් වුණත් ගසාකන්න
පුළුවන් කමයක් තිෙබනවා නම් එතැනින් හිර කරලා ආෙයෝජකයා
අෛධර්වත් කරනවා. දුන්ෙනොත් ෙදනවා. දාලා තිෙබන tax -බදු
බර- ඉවත් කරලා ෙම් රෙට් න ෂ්ටික බලශක්තිය ෙම් රටට
ෙගෙනන්න හිතන්න එපා ඇමතිතුමා. ෙපොඩි තැනක ෙහෝ leak
එකක් වුෙණොත් පශ්නයක්. Websitesවලින් ජපානෙය් ෆුකුෂිමා
ෙදස බලන්න. ජපන් ජාතිකයා තවමත් ඒ භයංකාරත්වෙයන් විඳින
දුක බලන්න. ඒවා දැක දැක අපට ෙම්වා කරන්න බැහැ
ඇමතිතුමනි. Sustainable Energy Authority එක ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශය යටතටද වැෙටන්ෙන්?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

නැහැ.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙහොඳයි. මට ඕනෑ වුෙණ් හිෙත් කැකෑරී තිබුණු ෙද්වල් ටික
කියන්නයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා හිටිෙය් නැහැ ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විකල්ප විදුලිය තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා න ෂ්ටික ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න එපා, වඳින්නම්.
ජපානෙය් ෆුකුෂිමාවල, ඇෙමරිකාෙව් චර්ෙනොබිල්වල සිදු වුණ
ෙද්වල් ගැන බලන ෙකොට ෙම් කුඩා දූපත ගැන කථා කරන්න එපා.
ගරු පාඨලී චම්පික ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙම් විස්තර
ෙදන්නම්. Solar power, wind power පිළිබඳව ඔබතුමා මට වඩා
දන්නවා. ඒ පිළිබඳ වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. මම එය සභාගත*
කරනවා.
ලංකාවට අවශ ෙමගාෙවොට්ස් ගණන ෙනොෙවයි, අපට wind
powerවලින් ෙමගාෙවොට් 22,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්
බව UNEP එකත් එක්ක සිදු කළ සමීක්ෂණයකින් ෙහළි ෙවලා
තිෙබනවා. ඇයි අපි ෙම්වාට ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ? චීනය සහ
ජර්මනිය ෙකොෙහොමද solar power පෙයෝජනයට ගන්ෙන්? මා එම
ලිපිය සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

නැහැ, CEB එක යටතටයි වැෙටන්ෙන්. Sustainable Energy
Authority එක යටෙත් එන projects පිළිබඳව applications
1,300ක් තිෙබනවා, තවම process කරලාවත් නැහැ. ෙමොනවාද
ෙම් කරන්ෙන්? මහා මගඩි ගැන කිව්වා. ෙමොනවාද ෙම් රටට
ෙවන්ෙන්? රට අමුෙවන් විකුණාෙගන කනවා. ඒවා කරන්න
තැනක් තිෙබනවා ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාත් පාපකර්මෙය්
ෙයෙදන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මය අවෙබෝධ
කරෙගන වැඩ කරන්න. ඒවා ෙමෙලොවදීම පළ ෙදනවා. කාටවත්
මඟ හරින්න බැහැ. අෙප් අයටත් ඒක වුණා. මම ඒවා ගැන
කියන්ෙන් නැහැ. ඒවා කවදාවත් කරන්න හදන්න එපා. හිතට
එකඟව වැඩ කරලා මිය යන්න.
බැරි ෙවලාවත් ෙම්ක ආරම්භ කෙළොත්, එහි පතිකියාවලින්
ඉවත් වන විකිරණශීලි න ෂ්ටික අපදව අවුරුදු 10,000ක් ගියත්
ෙම් ෙපොෙළොෙව් තිෙබනවා ෙන්. ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා ෙන්. ෙම්
කුඩා දූපෙත් ඕවා කරන්න පුළුවන්ද? ෙමොනවාද ෙම් කථා
කරන්ෙන්? ෙම්වා මෙග් ෙතොරතුරු ෙනොෙවයි, ජාත න්තර
ෙතොරතුරු මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. න ෂ්ටික අංශෙයන් අෙප්
රෙට් ෙසෞඛ අංශෙය් යම් යම් පරීක්ෂණ, ඒ වාෙග් ෙද්වල් කළාට
කමක් නැහැ. අපට solar powerවලින් ඒවා කරන්න පුළුවන්
කියලා UNEP Report එෙක් ෙපන්වනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන්
ලංකාෙව් CEB එකත් එක්ක සමීක්ෂණ කටයුතු කරපු UNEP
එෙක් report එක.

According to that report, Sri Lanka has wind
electricity potential of about 26,000 megawatts whereas
according to the statistics of the CEB, the consumer
demand for 2013 was 2238.25 megawatts. What potential
do wind power and solar power have? We must give
encouragement to use those powers. If we get this
advantage we can save 95 per cent from the amount
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spent on oil. The Hon. Minister has to curb the
expenditure for oil. How much do we spend for oil? Why
should we do that? Why can we not go for appropriate
technology? I have to be very frank and tell you that the
policy of the United National Party will be that. You are
thinking in terms of large-scale investments which the
country cannot afford and we will become beggars in this
country indebted to the international community. This is a
sad situation.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
How much is the breakdown cost of the Norochcholai
Coal Power Plant? ඒ සම්බන්ධෙයන් ගයන්ත කරුණාතිලක
මන්තීතුමා අහපු පශ්නයකට උත්තර ලැබුණා. The "Daily
Mirror" of 22nd October, 2014 states, I quote:
"NOROCHCHOLAI BREAKDOWN COSTS CEB RS.18 BN"

ෙම් ඔක්ෙකොම කාටද බලපාන්ෙන්? ධනපතියාට ෙනොෙවයි,
අහිංසක පාරිෙභෝගිකයාටයි බලපාන්ෙන්. ෙහට අය වැය
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙහට හැම ෙදයකම මිල අඩු
කරාවි. ෙපොඩි මිනිහා පාවිච්චි කරන සීනි, පරිප්පු, කරවල ආදී
කෑමවල මිල වැඩි කළා. ෙසෞඛ අංශය ගැන බැලුෙවොත් ෙබෙහත්
ටිකක් ගන්න ඕනැ වුණාම රුපියල් 3,000ක් විතර අරෙගන
යන්න ඕනෑ. ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් හැටියට ෙහට ඒවා අඩු කරාවි. ෙම්
තත්ත්වයන් උඩ ෙම් ෙගොල්ල ෙම් සල්ලි ඔක්ෙකොම විනාශ
කරනවා. ෙම් ගැන අපි කාටත් අවංකව හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා.
මම ෙම් කථා කරන්ෙන් පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙනොෙවයි; කාටවත් මඩ
ගහන්න ෙනොෙවයි. රෙට් නාමෙයනුයි මා කථා කරන්ෙන්. රෙට්
නාමෙයන් ෙම් යන මාර්ගය හරිද කියා අපි හිතන්න ඕනෑ. පවුල්
වාදයක් ඇති කරන එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. බලය
නැතැයි කියා එක්තරා රාමුවක් ආරක්ෂා කරන්න මරාෙගන
මැෙරන්න යන එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. අපි
ඔක්ෙකොම හදවතට එකඟව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් සභාෙව්ත්
එවැනි අවංක අය ඉන්න බව මා දන්නවා. මට නම් වශෙයන්
කියන්න බැහැ. ඒ අය මා එක්කත් මිතත්වෙයන් ඉන්නවා. මම ඒ
අයට ගරු කරනවා. එෙහම නම් ෙම් ගැන හිතලා තීරණයක්
ගන්නය කියා කියමින් මා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

[අ.භා. 2.57]

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

யக்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පෙද්ශය
නිෙයෝජනය කරන ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව ෙම්
වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත ගැන මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම
ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.

1314

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ඉතාමත් වැදගත්
පනත් ෙකටුම්පතක් අද ෙම් සභාවට ෙයොමු කර තිෙබනවා.
පරමාණුක බල ශක්තිය පිළිබඳව අප ෙනොදන්නා ඇස් මානයක්
කරා එතුමා අප කැඳවා ෙගන යනවා. අද ෙලෝකය දියුණු ෙවන්ෙන්
තාක්ෂණය තුළිනුයි. සම්පදායික කමෙව්දයන් ඔස්ෙසේ ෙලෝකය
දියුණු කිරීම අසීරුයි. විෙශේෂෙයන් කුඩා රටක් හැටියට තාක්ෂණය
පදනම් වුණු වැඩ පිළිෙවළක් ඔස්ෙසේ ෙලෝකෙය් දියුණුම ජාතියක්
බවට පත් වීමට අපට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ කාර්යයට යන්න
කලින් අපට වැඩ ෙගොඩාක් කළ යුතුව තිබුණා.
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා යම්කිසි ආකාරයක
වැරදි අර්ථ නිරූපණයක ෙයදුණා. අෙප් රට අවුරුදු 25ක පමණ
කාලයක් දැවැන්ත යුද්ධයකට පැටලුණු රටක්. දශක ගණනාවක්
තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් මහජන අවශ තා ගණනාවක් ආපස්සට
යවන්න අපට සිද්ධ වුණා. 1983 ඉඳලා කිසිම ආණ්ඩුවකට
ස්ථාවරව කිසිම වැඩක් කරන්න බැරි වුණා. ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙසේවාවන් ඉටු කිරීම සඳහා වන වැඩ
පිළිෙවළක ෙයදී සිටියදී ඊට එහා පැත්ෙතන් සිදු වුණු මහා
ෙඛ්දවාචකයන් විසින් එම බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ දමනු ලැබුවා. ඒ
නිසා ඒ කාලෙය් මහජනතාව පරමාණු බලශක්තිය ගැන කථා
කෙළේ නැහැ; නැෙනෝ තාක්ෂණය ගැන කථා කෙළේත් නැහැ;
ක්ෙවොන්ටම් රසායන විද ාව ගැන කථා කෙළේත් නැහැ. ඒ
ෙගොල්ලන්ට වුවමනා වුෙණ් ජීවත් ෙවන්න ඉඩකඩක් හදා ගන්න
එකයි.
අපි දන්නවා, ෙලෝකය පුරාම බල අරගලය විසින් නිර්මාණය
කර තිෙබන සමාජ ෙද්හය හැම විටම සාධාරණත්වය මත පදනම්
වුණු සමාජ ෙද්හයක් ෙනොෙවයි කියන එක. විසිවන ශත වර්ෂෙය්
මුල් භාගෙය්, දහනමවන ශත වර්ෂෙය් අග භාගෙය් ෙලෝක
ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත් විෙශේෂෙයන් ෙලෝකෙය් ආරක්ෂකයන්
යයි කියා ගන්නා බිතාන ය සහ පංශය එකතු ෙවලා මහජන
චීනෙය් එවකට හිටපු අධිරාජ යාට විරුද්ධව කරපු අරගලෙය්දී
චීනෙය් ෙබයිජිං නුවරට කරපු විනාශය ගැන අපි කල්පනා කර
බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙලෝකය පවතින්ෙන් සාධාරණත්වය මතය
කියන අදහසට මා එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකය පවතින්ෙන්
බලය මතයි. ඒ නිසා ඒ ෙඛ්දවාචකෙයන් මිදිලා තමයි අද අපි අෙප්
රට ගැන වුණත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙමතුමා කියන තැනට
ගමන් කරනවා නම්, හැම ෙදයම ෙහොඳ නැහැ කියා කියනවා නම්,
මම හිතන්ෙන් ෙමවැනි රටවල් සම්බන්ධෙයන් ඉතිහාසෙයන්
ඉෙගන ගත්තු පාඩම් අපි අමතක කර තිෙබනවා. බලශක්තිය ගැන
තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. බලශක්තිය ගැන කථා කරන ෙකොට
එතුමාට ඒ ගැන උත්තරයක් ෙනොදී හිටිෙයොත් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒක මම කරන ෙලොකු වැරැද්දක්.
එතුමා හිතනවා, බලය කියන එක පවුලකට සීමා කරන්න අපි
උත්සාහ කරනවාය කියලා. මා හිතන හැටියට ඒ තර්කය ඉතා
වැරැදියි. එෙහම නම් ඒ තර්කය 1948 වර්ෂයටත් වලංගු වන්න
ඕනෑ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඩී.එස්.
ෙසේනානායක මහත්මයාෙග් පළමුවන කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
එතුමාෙග් පුතාත් සිටියා. එම නිසා ඒක තර්කයක් ෙනොෙවයි.
එෙහම නම් එය ඇෙමරිකාවටත් වලංගු වන්න ඕනෑ. ෙජෝන් එෆ්.
ෙකනඩි මැතිතුමාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් එතුමාෙග් සෙහෝදර
ෙරොබට් ෙකනඩි මහතාත් සිටියා. බුෂ් පවුෙල් ෙජෝර්ජ් බුෂ්
ජනාධිපති වන ෙකොට එතුමාෙග් සෙහෝදරයන් ෙදෙදනකු
governorsලා ෙවලා සිටියා. ඒක තර්කයක් ෙනොෙවයි. ඒක ඡන්දය
ගන්න බැරි අයෙග් තර්කයක්.
මා කියා ෙගන ආෙව්, අපි ඒ බිහිසුණු ෙඛ්දවාචකෙයන් ආපසු
හැරිලා රට දිහා අලුත් විධියකට බලන්න පටන් ෙගන තිෙබනවාය
කියන එක ගැනයි. ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත්
ෙකටුම්පතත් එන්ෙන් එය ආශිතවයි. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
2009 වර්ෂයට කලින් ඉදිරිපත් කළා නම් එය කිසිම ෙත්රුමක්
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ඇති ෙදයක් ෙනොෙවයි. කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ. ඒ ගැන කථා
කරලා වැඩක් නැහැ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා අෙප් සමාජෙය් සිද්ධ
වුණු ෙවනස්කම ෙවන පැත්තකට දමන්න අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
උත්සාහ කරනවා. කවුරුවත් කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ, අද අපි
ෙමතැන ඉන්ෙන්, අපි සාමෙයන් ඉන්ෙන්, අෙප් රෙට් ෙම් දියුණුව
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැරි වුණු ෙදයක්
අෙප් ආණ්ඩුෙව් අෙප් ජනාධිපතිතුමා කරපු නිසාය කියලා. අනික්
ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට
ස්තුති කරලා ඉන්න ඕනෑ. අද තර්ක විතර්ක ෙගන එමින්, අඩු පාඩු
ෙපන්වා ෙදමින්, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ෙවනස්කම් ජනාධිපති කමය තිබුණාට වඩා ෙහොඳයි අගමැති කමය තිෙබන
එක, සමානුපාතික මැතිවරණ කමයට වඩා ෙහොඳයි, ෙක්වල
මැතිවරණ කමය- ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන්
ලංකාෙව් ස්ථාවරභාවය පිළිබඳව කිසිම වගකීමක් නැතිවයි.
ඒ වගකීම අවශ යි. කවුරු ආණ්ඩු කළත්, කවුරු ෙමතැන
සිටියත්, කවුරු කථා කළත් ෙම් රෙට් සාර්ථකභාවය ඇති ෙවන්න
නම් යම්කිසි ස්ථාවරභාවයක් නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑ. ඒ උඩ
තමයි අපට අෙනකුත් ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න ෙවන්ෙන්. අද
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවර්ධන
වැඩසටහෙන් -UNDP එෙක්- වාර්තාෙව් ඒ අය කියනවා
දුප්පත්කම අඩු කරන්න අද අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව. ෙම්
කථා කරන්ෙන් අප හා සම්බන්ධ වන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ
වාර්තාව එෙහම කියනවා නම් ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම අද
පිළිගන්න ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් ආණ්ඩුව ෙලොකු වැඩක් කර
තිෙබනවාය කියන එක.
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ෙමොකක්ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලුතින් ෙම් රටට
කියන්ෙන්? ෙමොනවා ගැනද තමුන්නාන්ෙසේලා අලුත් ෙදයක්
හැටියට කථා කරන්ෙන්? ෙමොනවාද කියා තිෙබන්ෙන්? ෙමොනවාද
කරන්න හදන්ෙන්? එෙහම ෙමොකවත් නැහැ. කියන එකම ෙද්
ෙමොකක්ද? "ෙම් ආණ්ඩුව ඒකාධිපතියි, ෙම් ආණ්ඩුව පවුල්වාදියි,
ෙම් ආණ්ඩුව කරලා තිෙබන ෙද්වල් රටට බරක්, ණය ෙගවන්න
බැහැ." කියා තමයි කියන්ෙන්. හැබැයි ෙලෝකෙය් කවුරුවත්
එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
එය පිළිගනීවි. ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙම් රටට ආවා ආසියානු සංවර්ධන
බැංකුෙව් නායකයා. ඒ අය ලංකාෙව් ණය බර ගැන අපට වඩා
ෙහොඳට දන්නවා. ඒ අය ලංකාව ගැන ෙලොකුම ෙලොකු පශංසාවක්
කරලායි ගිෙය්. ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු කරලා, රෙට් ඇති නැති
පරතරය අඩු කරලා, ආදායම් ෙබදී යෑමට සලස්වලා, තාක්ෂණය
ඉස්සරහට ෙගනැල්ලා කටයුතු කරපු ෙම් වාෙග් රටක්, ෙම් වාෙග්
අද්දැකීම් තිෙබන රටක් ෙලෝකෙය් නැහැ කියන අදහස තමයි
නකාඕ මහතා කියලා ගිෙය්. එතුමා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව්
සභාපතිවරයායි. නමුත් විපක්ෂය ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ආණ්ඩුව
ෙමොකවත් කෙළේ නැති ලු. දැන් කියනවා එතුමන්ලා බලයට ආවාම
ෙලොකු ෙද්වල් අත් හැරලා ෙපොඩි ෙද්වල් කරනවාය කියා. ඔෙහොම
යන ෙකොට චූටියටම හම්බ ෙව්වි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒවා කරන්න ෙවන්න ඇති එංගලන්තයට ගිෙය්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙලොකු වැඩ කරනවා
තමයි. ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදනවා; වරායවල් හදනවා; පාරවල්
හදනවා. ඒවා ෙලොකු වැඩ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ඒ
අය බලයට ආවාට පස්ෙසේ ඒ බැර කර්මාන්ත කිසිවක් කරන්ෙන්
නැහැ කියලායි. පාරවල් හදන්ෙන් නැති ලු; වරායවල් හදන්ෙන්
නැති ලු; ඒ අය ඊට වඩා චූටි ඒවා කරනවා ලු. මම දන්ෙන් නැහැ
චූටි ඒවා කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියා. මට එය ෙත්ෙරන්ෙන්
නැතිකමයි තිෙබන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආර්ථික දැක්ම
පිළිබඳව කිසිම හැඟීමක් නැහැ. ඔවුන්ට ෙලෝකය යන දිශාව
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අත් දැකීම් බහුල මිනිසුන් පැත්තකට දමලා
අත් දැකීම් නැති මිනිසුන් ළං කර ගත්තාම ඕක තමයි ෙවන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

චූටියට ඡන්දත් හම්බ ෙව්වි.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

චූටියට ඡන්දත් හම්බ ෙව්වි එෙහම යන ෙකොට. අපට චූටියට
සිතන්න පටන් ගන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩියන්ලා
ඉස්සරහට දමා ෙගන ෙම් නටන නාඩගෙම් සීමාව කවදා ෙහෝ
දවසක මිනිසුන් තීන්දු කරාවි. ඒක දැන් කර ෙගන එනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂය නඟන ඒ තර්කය
ෙත්රුමක් ඇති තර්කයක් ෙනොෙවයි. අපි විශ්වාස කරනවා
රජයකට ස්ථාවරභාවයක් තිබිය යුතුය කියා. මා නම් දැඩිව විශ්වාස
කරන ෙදයක් එය. මා දැඩිව විශ්වාස කරන පළමුවැනි ෙද් තමයි,
රජයකට ස්ථාවරභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියන එක. ඒ
ස්ථාවරභාවය හැදුෙන් නැත්නම් ෙම් ෙසල්ලම් පිට්ටනිෙය්
හැෙමෝම ෙසල්ලම් කරන්න ගන්නවා. අපි ජනතාවට ආණ්ඩු පත්
කරන්න මැතිවරණ පවත්වනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ඡන්ද දායකයාට
සම්පූර්ණ අවස්ථාව තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවන රටක් ෙනොෙවයි
ෙම්ක. ඒ මැතිවරණ අවස්ථාවලදී නිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත්
කරන්න බැරිව පරාද වුණාම අපි නටපු ෙපොෙළොව නම් ඇදයි
යනුෙවන් අද කියන එක සාධාරණයි කියලා මා කල්පනා
කරන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම ෙම් රට දියුණු කරන්න නම් අද ෙම්
රටට චූටි වැඩ කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් රටට අවශ යි
ෙලොකු වැඩ. ෙලොකු ආෙයෝජන අවශ යි. ඒ ආෙයෝජනවලින් තමයි
ඊළඟ දශකෙය් අෙප් ආර්ථිකෙය් දිශාව අපි ෙත්රුම් ගන්ෙන්.
ෙපොඩි වැඩ කළා නම් ඊළඟ දශකෙය් අෙප් දිශාව ෙත්රුම්ගන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්ක එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමා වාෙග් අයට ෙත්රුණා. හැබැයි ඊට පසුව ආපු,
ඒ අයෙග් කිසිම නායකයකුට එවැනි දැවැන්ත අදහසක් ෙකොයි
තැනකදීවත් තිබුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ෙගනාපු ගරු ඇමතිතුමා ඉතාම වැදගත් කරුණු රාශියක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. අපි කල්පනා කරනවා අෙප් ඊළඟ
දශකය තීන්දු වන්ෙන් තාක්ෂණය පදනම් වූ ආර්ථික කමයක් මත
බව. අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව ෙබොෙහෝ විකම
කරලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්මාන්තෙය් සමහර අංශවලින් අපි
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. කාලගුණික විපර්යාස මත කන්න
ෙදකක පශ්නයක් ඇති වුණත්, වී නිෂ්පාදනෙයන් අපි
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ෙහොඳ ආහාර ෙව්ලක් ජනතාවට
ලබා ෙදන්න පුළුවන් විධිෙය් ආර්ථික ශක්තියක් අපි ඇති කරලා
තිෙබනවා.
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දැන් අපි ඊළඟ පියවරට යනවා නම්, අපනයන අංශය වැඩි
කරන්න ඕනෑ නම්, අපි තාක්ෂණය පදනම් වුණු ආර්ථික කමයක්
කරා ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනස්කම නිර්මාණය කරන්න නම්
අපි හැම අංශයක් ගැනම බලන්න ඕනෑ. පරමාණුක බලශක්තිය
එක්ක අෙප් අධ ාපන කමෙය් ෙවනසක් ඇති ෙවන්ෙන් නැත්නම්,
ෙහොඳ විද ාඥෙයෝ බිහි ෙවන අධ ාපන කමයක් නිර්මාණය
ෙවන්ෙන් නැත්නම් අපි ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. අපිට
දිගටම තිබුෙණ් කලා විෂයයන් උගන්වන අධ ාපන කමයක්.
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික
කමය ඇතුෙළේ කිසිම අලුත්කමක් නැහැ කියලා. මහජනතාවෙග්
ඡන්දෙයන් පත් ෙවලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්?

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා තල ගුලි කීයක් කාලා තිෙබනවාද?

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ගම්බද පාසල්වල කලාව විතරයි ඉගැන්නුෙව්.
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔව්. ගම්බද පාසල්වල කලාව විතරයි ඉගැන්නුෙව්. ගරු ගාමිණී
ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා දන්නවා, ඒ කාලෙය් කටුගම්ෙපොළ
ආසෙන් -අපි ෙදෙදනාම ඉන්න ආසෙන්- විද ාව උගන්වන පාසල්
තුනයි තිබුෙණ්. පධාන නගරවල පාසල් තුන විතරයි. ඒවාටත්
ළමයි නැහැ. ළමයි ඉෙගන ගන්ෙන් නැහැ. අද ඒ තත්ත්වය
ෙවනස් කරලා අපි තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන් ලබා ෙදනවා. අපි
එෙහම ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් තනතුරු ගන්න ළමයි පුහුණු ෙවන්න
ඕනෑ නිසායි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මහින්ෙදෝදය පාසල් මඟින් ඒක ෙකෙරනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔව්. ඒක මහින්ෙදෝදෙය් කමෙව්දයක්. ෙම් හැම අංශයක්ම
දැන ගන්න ඕනෑ. ෙම් සුළු සුළු වැඩ දැන් බැහැ. අපි ෙම් අය
සමාජෙය් ඉහළට ඔසවලා තබනවා. ෙමමඟින් මහ ජනතාවෙග්
කය ශක්තිය විතරක් ෙනොෙවයි, දැනුමත් අපි දැන් වැඩි කරලා
තිෙබනවා. ගම්බද, නගරබද, කඳුකරෙය් හැම තැනම හැම
ෙකෙනකුටම ෙහොඳ ජීවන මට්ටමක් ඇති කරන්න අවශ සියලු
උත්සාහයන් දරලා තිෙබනවා. ෙපොඩි වැඩ ගැන කතා කරලා
ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන්? ෙපොඩි වැඩ ගැන කතා කරලා
කරන්න පුළුවන් නම ගහලා ගිනි ෙපට්ටියක් ෙදන එක. ඒක
හරියන්ෙන් නැහැ. එම නිසා අද ෙම් හැම අංශයකම ෙවනස්කම්
කරන්න අපි ෙලොකු උත්සාහයක් අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඇයි, තල ගුලි හදන එක?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔව්. ඒවා ෙපොඩි වැඩ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පුළුවන් තල
ගුලි ෆැක්ටරියක් හදන්න. ගිනි ෙපට්ටි ෆැක්ටරියක් හදලා ඒවා එක
එක්ෙකනාට ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

තල ගුලි හදන එක කරන්න පුළුවන් ඔබතුමාලාට. තල ගුලි
අඹරලා ෙහොඳට පුරුදුයි ෙන්.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

අපි ෙම්ක තල ගුලි පිළිබඳ තර්කයක් කර ගන්න ඕනෑ නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කල්පනා කරන හැටියට ආපහු ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තු ආසන මැතිවරණ කමයක් කරා ගිහින් ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] අස්ථාවර
ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරන්න හදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට
කිසිම දැක්මක් නැහැ.
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඔස්ෙසේ
ෙලොකු ෙද්වල් ෙගොඩක් කරන්න පුළුවන් බවයි. දැන් ෙම්
තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ ආහාර හා කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න
පුළුවන්. ආහාර කල් තබා ගැනීම ගැන අලුෙතන් හිතන්න
පුළුවන්. ජල මාර්ග පිරිසිදුව තියා ගන්න එක ගැන කල්පනා
කරන්න පුළුවන්. ඖෂධ ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඒ
වාෙග්ම industries ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. Power
generation ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ජාතික ආරක්ෂාව
පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝකය විවිධ
ගැටලුවලට මුහුණ පානවා. බිලියන 7ක් වූ ෙලෝක ජනගහනෙයන්
මිලියන 800ක් අද මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. ෙමම
තාක්ෂණ කමෙව්දයන් ඔස්ෙසේ විශාල ෙවනස්කම් කරන්න
පුළුවන්. තාක්ෂණය නිසා තමයි ෙලෝකෙය් හැම ෙද්ම ෙවනස්
වුෙණ්. මම හිතනවා, තාක්ෂණය බද්ධ අධ ාපන කමයක්,
තාක්ෂණය බද්ධ විශ්වවිද ාල කමයක්, තාක්ෂණය බද්ධ කාර්මික
විද ාල කමයක් ඇති කිරීෙමන් අපිට විශාල ෙවනසක් කරන්න
පුළුවන් කියලා. එම නිසා තාක්ෂණය පිළිබඳ ෙලොකු ෙවනසක්
කරන්න ගරු ඇමතිතුමා උත්සාහ කර තිෙබනවා.
අද ෙලෝකෙය් ජාන තාක්ෂණය ගැන විශාල වශෙයන් කතා
කරනවා. මනුෂ යාෙග් ජාන විතරක් ෙනොෙවයි. ආහාරවල ජාන
තාක්ෂණය පවා අද දියුණු වී තිෙබනවා. ෙම් ගැන විවිධ මත
තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තාක්ෂණය පිළිබඳ අදහසක් ඇති කර
ගන්න එක ෙහොඳයි.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්ද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදන්න අමාරුයි. මට තිෙබන්ෙන් මිනිත්තු
20යි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ජාන ෙවනස් කරන්න බැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1319
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

1320

කිරීමක්] අප ෙදෙදනා පාෙර් දී හමු ෙවනවා ෙන්. හමු වුණාම මම
කිව්වා, එතුමා අස් වුණු එක අපරාධයක් කියලා.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා කියනවා ඔබතුමන්ලාෙග් ජාන
ෙවනස් කරන්න බැහැයි කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාන
ෙවනස් කරන්න බැහැ කියලා තමයි සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
කියන්ෙන්. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳ
අස්වැන්නක් -

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අප ෙහොඳ සගෙයෝ තමයි. ඔබතුමා නැවත එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් තමයි නවතින්ෙන් කියන කාරණය මතක තියා ගන්න.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

අෙප් පක්ෂෙය් ඉඳලා ගිහිල්ලා සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
ජාන තාක්ෂණය ගැන කියනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔබතුමා විතරයි ආෙව් නැත්ෙත්. ඔබතුමා ආෙව් නැති එක
විතරයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකටද ඕෙක් ඉන්ෙන්?

ඔබතුමා දන්නවා ෙන් මට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එන්න
ඕනෑ නැහැ කියලා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔබතුමාෙග් පවුෙල් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ෙවන කවුරුවත් නැහැ.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔබතුමා දන්නවාද, ඔබතුමා විතරයි ඕෙක් ඉන්ෙන්. අඩු
ගණෙන් ඔබතුමාට තිබුණු තනතුර පරිත ාග කරලා ෙමොකක්ද
ගත්ෙත්? [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා
බාධා කරන නිසා මම කියන්ෙන්.

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

මෙග් පවුල ගැන ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. මට ආපසු ඔය
පක්ෂයට එන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, ෙමෙහේ ෙහොඳයි. ෙමතුමා
සභාපතිකෙමන් අස් වුණා. මම අස් ෙවන්න එපා කියලා කිව්වා.
ඇහුෙව් නැහැ. ඇහුෙව් නැතිව අස් වුණා. අස් වුණාම ෙමතුමාට අද
ෙමොනවත් නැහැ. ඔබතුමා දැන ගන්න, ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය්
ඉහළ ඉන්න අය ඔබතුමාව ෙගොනාට ඇන්දුවා. ඔබතුමාෙග්
පක්ෂෙය් පධානිෙයෝ ඔබතුමාව ෙගොනාට අන්දවලා තිෙබනවාය
කියලා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කියන්න කැමැතියි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

G20 එෙකත් වයඹ කවුරුවත් නැහැ.

UNP එෙක්වත් නැහැ දැන්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා කථා කරන්න.
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා ඒ පක්ෂෙය් හිටපු
සභාපති. එක සැෙර්ට අස් වුණා. දැන් එතුමාට වඩා ෙහොඳ
ෙකෙනකු සභාපති කරලා තිෙබනවාද, ෙජ ෂ්ඨෙයකු හැටියට.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔව්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

දැන් එතුමාට ෙමොකක්වත් නැහැ. සභාපතිකමත් නැහැ.
උපසභාපතිකමත් නැහැ. ෙමොකක්වත් නැහැ. හරිද? [බාධා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

අර කියන්න වාෙග් G20 එෙක් වයඹ කවුරුවත් නැහැ. වයඹට
ෙමොකද කෙළේ? [බාධා කිරීමක්] වයඹ නායකයා ෙමොකද ෙම් ගැන
කියන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලෙයන් තව විනාඩි
ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට
නියමිත කාලයයි අවසාන වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු
අමාත තුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

G20වලින් අප වැඩ කරනවා. G20 එක්ක එකතු ෙවලා ඔය
බලකාමිත්වය, තණ්හාව නැති කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

[අ.භා. 3.17]

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

අවසාන වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ෙම්
ෙලෝකය අද විශාල තාක්ෂණික ෙවනස්කමකට සම්බන්ධ වනවා.
ඒ වාෙග්ම විවිධ රටවල් විවිධ කියා මාර්ග අනුගමනය කරනවා.
මම ඉංගීසි භාෂාෙවන් යමක් කියන්න කැමැතියි.

Major Sterile Insect Technique operations have been
conducted in Mexico, Argentina and Northern Chile
against the Medfly - Mediterranean fruit fly - and in 1981,
this was declared a complete success in Mexico. During
1994 -1995, eradication was achieved in two fruitgrowing areas of Argentina and 95 per cent success in
another, as well as in Chile.
A very successful Sterile Insect Technique campaign
was screwworm eradication in Southern USA, Mexico
and nearby. By 1991, the screwworm eradication had
yielded some US Dollars 3 billion in economic benefits
due to healthier livestock. The Mexican plants and
equipment were then applied to infestations in Libya,
Jamaica and Central America, providing 20 million sterile
pupae per week.
Sterile Insect Technique has been effective on the
Medfly in southern Africa and is now being applied to
Codling Moths which damage citrus crops. The IAEA and
FAO are assessing the potential of using SIT against
Sugarcane Borers on sugarcane, as well as consolidating
Codling Moth management to support the apple and pear
export industries.
There are a number of areas where these new
technologies have been used in developed countries as
well as in developing countries and they have gained
good results.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ෙබොෙහොම ස්තූතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු
පාඨලී චම්පික රණවක අමාත තුමා ෙදවන වර කියැවීම සඳහා අද
ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පතට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
කිසි විෙරෝධතාවයක් නැහැ. එතුමාෙග් සියලු වැඩ කටයුතු
සාර්ථකව කර ෙගන යන්න ලැෙබ්වා කියලා අපි පාර්ථනා
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මාතෘකාවට අදාළව කථා
කරනෙකොට නිරාකරණය කර ගන්න ගැටලුවක් තිෙබනවා. අද
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න යටෙත් ගල් අඟුරු ගැන
අහපු පශ්නෙය්දී පවිතා වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය කිව්වා, ලංකාෙව්
සිදු වී තිෙබන විශාලතම වංචාවක් පිළිබඳව. ඒ තමයි
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරයට ෙටන්ඩර් පටිපාටිය හරහා
ගල් අඟුරු ලබා ගැනීෙම්දී රුපියල් එකසියපනස්ෙකෝටි
හැත්තෑලක්ෂ හතළිස්හතරදහස් එකසියයක මුදල් වංචාවක් සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි
දූෂණයක්, ෙහොරකමක් සම්බන්ධෙයන් මීට කලින් ෙම් ගරු
සභාෙව් කථා ෙවලා නැහැ. දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙලොබියට
ගියාම, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරු පවා ඇවිල්ලා මෙගන් අහනවා
"හර්ෂ ෙමොකක්ද ෙම් කථාෙව් ෙත්රුම? ෙකොෙහොමද, එකසිය
පනස්ෙකෝටියක මුදල් වංචාවක් සිද්ධ ෙවන්ෙන්?" කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එකසිය පනස්ෙකෝටියක මුදල්
වංචාවක් සිද්ධ ෙවලාද කියා මම විෂය භාර ඇමතිතුමියෙගන්
ඇහුවාම එතුමිය "ඔව්" කියා පිළිතුරු දුන්නා. ඇත්ත වශෙයන්ම,
අපි දැනෙගන හිටිෙයත් නැහැ වංචාෙව් පමාණය ෙකොපමණද
කියා. එතුමියමයි කිව්ෙව් "එකසිය පනස්ෙකෝටි හැත්තෑලක්ෂ
හතළිස්හතරදහස් එකසියයක වංචාවක්" කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙමය එෙසේ ෙමෙසේ වංචාවක් ෙවන්න බැහැ. ෙම්ක
දවසකින් ෙදකකින් කරපු වංචාවක් ෙවන්න බැහැ. ෙම් පිළිබඳව
වහාම ෙසොයා බලන්න. [බාධා කිරීමක්]

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 මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමිය ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු
දුන්නා ෙන්.

(The Presiding Member)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

I congratulate the Minister, Hon. Patali Champika
Ranawaka, for bringing in a very pertinent Bill to
Parliament and hopefully we will be able to get through it
with the help of the Opposition.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Thank you very much.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

අපි ෙම් තාක්ෂණය ගැන කථා කරන්ෙන්. තාක්ෂණය පිළිබඳ
ගැටලුවක් තමයි කථා කරන්ෙන්. එතෙකොට ෙමතුමා න ෂ්ටික
තාක්ෂණය ෙගෙනන්න යනවා ෙන්. න ෂ්ටික තාක්ෂණය වාෙග්ම
තමයි ගල් අඟුරු තාක්ෂණයත්. අපි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරයට අලුත් තාක්ෂණයක් ෙගනල්ලා තිෙබන්ෙන්. එකසිය
පනස්ෙකෝටියක වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා කියා ගරු ඇමතිතුමිය පිළි
ගත්තා. ෙම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට CID එකට භාරදීලා
තිෙබනවා කිව්වා. මම අහන්ෙන් ෙම්ක කවදා ඉදන් ෙවච්ච
වංචාවක්ද? එක දවසකින් එකසිය පනස්ෙකෝටියක වංචාවක් සිද්ධ
ෙවන්න බැහැ ෙන්. කවුද, ෙම් ෙටන්ඩර් එක අරෙගන
තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙටන්ඩර් එක ලබා ගත්ෙත් නීත නුකූලවද?
2009 ෙම් ෙටන්ඩර් එක ඉස්ෙසල්ලාම ලබා දුන්නාම රවී
විෙජ්රත්න මහත්මයාට, එදායින් පස්ෙසේ අද ෙවනකම් ඒ ෙටන්ඩර්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

එක නැවත හරි විධියට ලබා දීලා තිෙබනවාද? අපි ළඟ විස්තර
තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් ජූනි මාෙසේ 18 ෙවනි දා ෙටන්ඩර් එක
නවත්වන දවසට කලින් දවෙසේ ෙටන්ඩර් එක කැන්සල් කරනවා.
කැන්සල් කරලා නැවත අලුතින් ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබනවා. ෙම්
අනුව ෙම්ක 2009 ඉදලා සිදු වුණු කාරණාවක්. එතෙකොට ෙමතැන
ලංකා -
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ෙම් ෙනොෙයකුත් කමෙව්දවලින් විදුලිය ජනනය කරන්න පුළුවන්.
අවසානෙය්දී අපි ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් ජනතාව
ෙවනුෙවන් අවම cost එකට විදුලිය ජනනය කරලා ඒ සහනය
ජනතාවට ලබා ෙදන්නයි. නමුත් අප අද දැන ගත්තා, ගල් අඟුරු
පාවිච්චි කර විදුලිය ජනනය කිරීෙම්දී අතිවිශාල වංචාවක් සිදු
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, අද දින විෂයට අදාළව කරුණු දක්වන්න. ෙම්
කාරණයට ගරු ඇමතිතුමිය ලබා දීපු පිළිතුර සම්බන්ධෙයන්
සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී
ෙහෝ අෙනකුත් කාරක සභාවලදී ඔබතුමාට නැවත පශ්න කරන්න
පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විෂයට අදාළව කරුණු
දක්වන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන් ඉහළ
තාක්ෂණය පිළිබදව; උසස් තාක්ෂණය පිළිබදව. අෙප් විදුලිය
ජනනය කරන තාක්ෂණ කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි ජල
විදුලි -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විදුලි හා බලශක්ති අමාත ාංශයට අයත් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරයට අදාළ වංචාවක් සම්බන්ධෙයන් ෙන් ගරු මන්තීතුමා
කරුණු දක්වන්ෙන්. එම අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව්දී විෂය භාර ඇමතිතුමියෙගන් පශ්න කිරීමටත් රජෙය්
ගිණුම් කාරක සභාෙව්දී පශ්න කිරීමටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන්
කරුණු දක්වන්නත් ඔබතුමාට අවස්ථා ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් කාලය, ෙම් පනත සම්බන්ධෙයන් කරුණු දක්වන්න සීමා
කර ගන්න මන්තීතුමා.

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක මහා විශාල වංචාවක්.
අපි 2010 ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආ දවෙසේ ඉඳලා අද දක්වා කාලය
තුළ ෙමතැනදී දැන ගන්න ලැබුණු විශාලම වංචාව ෙම්කයි. ගරු
ඇමතිතුමිය පිළිගත්තා, ෙම් වංචාව සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියා.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ෙගවිලා ගිහින් 2014 වර්ෂය
අවසන් වීෙගන එන්ෙන්. ෙමොකක්ද, ෙම් වංචාව? ෙටන්ඩර්
කමෙව්දයක් හරහාද ගල් අඟුරු ලබා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළවල්
සකස් කර තිෙබන්ෙන්? Lanka Coal Compay තිෙබනවා; ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය තිෙබනවා; ලංකා නැව් සමාගම තිෙබනවා.
ෙම් සියලුම අය එකතු ෙවලායි ගල් අඟුරු ලංකාවට ෙගෙනන්ෙන්.
ෙම්ක ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දීත් මට කියන්න අවශ ෙවලා
තිබුෙණ්, ෙම් පිළිබඳව වහාම ෙහොයා බලා ජනතාව දැනුවත් කරන
ෙලස අපි රජෙයන් ඉතාමත් දැඩිව, සෘජුවම ඉල්ලා සිටිනවා කියන
එකයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න
නිෙයෝජ අමාත තුමා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන් උසස් තාක්ෂණය
පිළිබඳව. න ෂ්ටික තාක්ෂණය ෙමතැනට හදුන්වලා දීලා, ඒ
තාක්ෂණය තුළින් අපට විදුලිබලය උපදවන්න කමෙව්දයක්
හදුන්වලා ෙදන්න තමයි ෙම් වැඩ කටයුත්ත ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. න ෂ්ටික තාක්ෂණය හදුන්වලා ෙදනෙකොට- [බාධා
කිරීමක්]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඔබතුමා දන්නවාද, න ෂ්ටික තාක්ෂණය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද
කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

න ෂ්ටික තාක්ෂණෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, අපට තිෙබන
ජලෙයන් විදුලිය ජනනය කරන්න පුළුවන්. ෙතල්වලින් විදුලිය
ජනනය කරන්න පුළුවන්; ගල් අඟුරුවලින් විදුලිය ජනනය
කරන්න පුළුවන්; nuclearවලින් විදුලිය ජනනය කරන්න පුළුවන්.

[අ.භා. 3.24]

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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි
ඉතාමත් කනගාටු ෙවනවා, ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව පාෙද්ශීය
සභාවකටත් වඩා පහළ මට්ටමකට ෙගන ඒමට විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව.
අද අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා පශ්නයක් ඉදිරිපත්
කළා. ඒ පශ්නයට ගරු ඇමතිතුමිය වග කීමකින් යුතුව පිළිතුරු
ලබා දුන්නා. ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වනවා; නීතිපතිට ෙයොමු
කර තිෙබනවා; රහස් ෙපොලීසියට භාර දීලා තිෙබනවා කියා. ඒ
පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු කියාත්මක ෙව්වි. එම නිසා ෙමවැනි ෙද්වල්
වග කීමකින් ෙතොරව නැවත නැවත ඉදිරිපත් කිරීම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු කිරීමක් විධියටයි මා ෙපෞද්ගලිකව
දකින්ෙන්.
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අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව 1969 අංක 19
දරන පනත තමයි ෙම් දක්වා අෙප් රෙට් කියාත්මක වුෙණ්. නමුත්
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ශීඝ දියුණුව වාෙග්ම
ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුවත් නිසා මීට දශක
කිහිපයකට ෙපර හඳුන්වා දුන්නු නීති ෙවනස් කිරීෙම් කාෙලෝචිත
අවශ තාවක් තිෙබන නිසා තමයි ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන් ෙමහි පධානතම කරුණක් විධියට ඇතුළත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් දක්වා ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ සියලුම
කටයුතු කියාත්මක කිරීම, නියාමනය, අධීක්ෂණය, පතිපත්ති
සකස් කිරීම එක ආයතනයක් මඟිනුයි සිද්ධ වුෙණ්. ඉතින්, ඒක
පාෙයෝගික නැහැ.
උදාහරණයක් විධියට පවාහන ක්ෙෂේතෙය් ලංගමය සහ
මාර්ගස්ථ පවාහන අධිකාරින් විසින් ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවෙය්
ධාවනය සිද්ධ කරනවා වාෙග්ම පවාහනය පිළිබඳව පතිපත්තිමය
කරුණු සහ නව නීති රීති හඳුන්වා දීම සඳහා ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාව නීති ගත කර තිෙබනවා; ස්ථාපිත කර තිෙබනවා.
අන්න ඒ වාෙග් ෙම් දක්වා එක් ආයතනයක් යටෙත් තිබුණු
"නියාමනය" කියන ෙකොටස ෙවනත් ආයතනයක් විධියට පත්
කිරීම තුළින් එහි කියාකාරීත්වය පිළිබඳව නියාමනයක් සිද්ධ
කිරීමයි අද ෙම් ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත් ෙකටුම්පත
මඟින් ඇති වන පධානතම ෙවනස්කම බවට පත් වන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම මම මුලින් සඳහන් කළා වාෙග් කාලයත් එක්ක
අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම තාක්ෂණය අද
විශාල දියුණුවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට
අෙප් රෙට් විදුලිය නිෂ්පාදනය ගැන කියනවා නම්, මුලින්ම විදුලිය
නිෂ්පාදනය කෙළේ ජල විදුලි බලෙයන්. අද විදුලිය නිෂ්පාදනය
කිරීම විවිධ කමවලට ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. සුළං බලය, හිරු
එළිය වැනි ෙද්වල්වලට ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා
න ෂ්ටික බලයත් පාවිච්චි කරන මට්ටමට අද තාක්ෂණය දියුණු
ෙවලා තිෙබනවා.
පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය අෙප් රෙට් ෙරෝහල්වල ෙසෞඛ ක්ෙෂේතෙය්- විකිරණ පරීක්ෂා කටයුතු පිළිබඳ අධීක්ෂණය
කිරීම සිදු කළා. විෙශේෂෙයන්ම X-ray කිරණ වැනි ෙද්වල් තුළින්
ඒවාෙය් කියා කරන ෙසේවකයන්ට සිදු වන යම් යම් හානීන් වාෙග්ම
ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම ඒවාෙය් පමිතීන්
පිළිබඳව අධීක්ෂණ කටයුතු යනාදිය සියල්ලක්ම සිදු කෙළේ
පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය මඟිනුයි. නමුත් ෙම් ක්ෙෂේත සඳහා
පමණක් සීමා ෙවලා තිබුණු න ෂ්ටික තාක්ෂණය කාෙලෝචිතව අද
ෙවනත් ක්ෙෂේතවලටත් පුළුල් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉදි
කිරීම් ක්ෙෂේතයට, විවිධ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට වාෙග්ම කල් තබා
ගැනීම වාෙග් විවිධ ක්ෙෂේතවලටත් අද ෙමය ආෙද්ශනයක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ගම්පහ
දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය
කරන
මහජන
නිෙයෝජිතෙයක් විධියට මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ශී ලංකා
ගැමා පවිකිරණ මධ ස්ථානය බියගම පෙද්ශෙය් මීට මාස
කිහිපයකට ෙපර ආරම්භ කළා. ෙමම මධ ස්ථානය මඟින්
ජීවානුහරණය කිරීම සිදු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෛවද
උපකරණ ජීවානුහරණය කිරීම ඒ වාෙග්ම ආහාර කල් තබා ගැනීම්
යනාදී ෙද්වල් ජීවානුහරණය කිරීම ෙම් මධ ස්ථානය මඟින්
අනිවාර්යෙයන්ම සිදු කරනවා. ෙම් මධ ස්ථානය ආරම්භ වීමට
ෙපර අෙප් රෙට් විෙශේෂෙයන්ම අත්වැසුම් - gloves - නිෂ්පාදනය
තුළින් ඉදිරි පියවර කිහිපයක් තැබුවා. නමුත් ඒවා නිෂ්පාදනය
කළත් ජීවානුහරණය කිරීෙම් කියාවලිය ෙනොකළ නිසා ඒ
නිෂ්පාදනයන් අපනයනය කිරීෙම්දී ඒවා සඳහා නියමිත මිලක්
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ලැබුෙණ් නැහැ. ඒක ආර්ථික වශෙයන් අපට විශාල පාඩුවක්
විධියටයි ෙම් දක්වා අෙප් රටට බලපෑෙව්. ෙම් මධ ස්ථානය
ආරම්භ කිරීමත් සමඟම ඒවා සඳහා ෙහොඳ මිලක් ලැබීෙම්
පවණතාවක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් රෙට් ෛවද උපකරණ නිෂ්පාදනය
කිරීමට අවකාශය තිෙබනවා. ෙම් දක්වා අෙප් රෙට් ඒ ෛවද
උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.
ඒකට ෙහේතුව නියමිත පමිතියකින් යුතුව ෙම් ජීවානුහරණ
කියාවලිය අෙප් රට තුළ කිරීෙම් හැකියාවක් ෙනොතිබුණු නිසායි.
එම නිසා අෙප් රටට එවැනි ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි
වුණා.
ශී ලංකා ගැමා පවිකිරණ මධ ස්ථානය බියගම පෙද්ශෙය්
ආරම්භ කිරීමත් සමඟම විශාල දියුණුවකට පා තබලා තිෙබන
ෙසෞඛ ක්ෙෂේතයට තවත් ශක්තියක් ඒකරාශිවන තත්ත්වයක් අද
උදා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම අමාත ාංශය මඟින් අෙප් ගම්පහ
දිස්තික්කෙය්ම නිර්විනාශික පරීක්ෂණ ජාතික මධ ස්ථානය NCNDT එක - මීට මාස කිහිපයකට ෙපරදී විවෘත කළා. ෙම්
මධ ස්ථානය තුළින් අෙප් රෙට් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය අද විශාල
දියුණුවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල්,
වරායවල්, අධිෙව්ගී මාර්ග, ෙනළුම් කුඵන වැනි දැවැන්ත
ෙගොඩනැඟිලි වාෙග් ඉදි කිරීම් අද රෙට් හැම තැනකම අපට
දක්නට ලැෙබනවා. ෙමවැනි ඉදි කිරීම් තිබුණත්, ෙම්වා පිළිබඳ
නිසි පමිතිය, ෙම්වාෙය් ශක්තිමත්භාවය පරීක්ෂා කර ගැනීම
පිළිබඳව රටක් විධියටත්, ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරන
නිෙයෝජ අමාත වරයා විධියට මටත් පශ්නයක් තිබුණා. ෙම්
ක්ෙෂේතවල සිටින අයෙග් දක්ෂතා හා කුසලතා නිසා ඉදි කිරීම්
ක්ෙෂේතය ගුණාත්මක මට්ටමින් එවැනි පසුබෑමකට ලක් ෙවලා
නැති වුණත් ෙම් ඉදි කිරීම්වල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව
ගැටලුවක් අෙප් රෙට් පැන නැඟිලා නැති වුණත්, ජාත න්තර
මට්ටමින් සැසඳීෙම්දී ෙම් ඉදි කිරීම් සියල්ලක්ම පිළිබඳව නිසි
පර්ෙය්ෂණයක් කරලා ඒවාෙය් ශක්තිමත්භාවය පිළිබඳව නිවැරදි
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීමට අෙප් රෙට් ආයතනයක් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒ අනුව NCNDT ආයතනය ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ
ස්ථාපිත කළා. අද අෙප් රෙට් විවිධ ආකාරෙයන් නව තාක්ෂණය
ෙයොදලා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් විසින් සකස් කරන ලද දැවැන්ත
ෙගොඩනැඟිලිවල ශක්තිමත් භාවය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීෙම්
අවස්ථාව අද ෙම් ආයතනය තුළින් අනිවාර්යෙයන්ම ලැබිලා
තිෙබනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි ආයතන ඇති වීම,
ෙමවැනි නීති හඳුන්වා දීම අෙප් රෙට් දියුණුව, සංවර්ධනය මනින
සාධකයි.
අෙප් ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳව අපි කථා කරනවා. ඉදි කිරීම්
ක්ෙෂේතෙයන් ජාතික නිෂ්පාදනයට වන දායකත්වය පිළිබඳව අපි
හැම විටම කථා කරනවා. ඒකපුද්ගල ආදායම පිළිබඳව අපි කථා
කරනවා. අපි එවැනි ෙද්වල් කථා කරනවා වාෙග්ම, ඒ සාධක
පිළිබඳව බලනවා වාෙග්ම ෙමවැනි උත්තරීතර සභාවක ෙමවැනි
නීති-රීති හඳුන්වා දීමට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියාත්
බලන්න ඕනෑ. ගැමා ආයතනය වාෙග්ම NCNDT වැනි ආයතන
ස්ථාපිත කරන්නට අෙප් රට තුළ සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන
ෙමොකවත් නිසා ෙනොෙවයි, ඒ අෙප් රට තුළ සිදුවන ශීඝ සංවර්ධන
දියුණුව නිසායි කියන එක අපි සියලු ෙදනාම අවෙබෝධ කර ගත
යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ඉතා කාෙලෝචිත අවශ තා.
ෙමවැනි කාෙලෝචිත අවශ තා මත ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ෙග් වගකීම ඉතාමත් ෙහොඳින් අපට අවෙබෝධ වනවා.
මම ෙම් කාරණය මීට ෙපරත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියා
තිෙබනවා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ කිසිදු කරුණක් පිළිබඳව
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කථා කෙළේ නැහැ; අදහස් ඉදිරිපත්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා]

කෙළේ නැහැ. ෙම් තුළින් ඉතා ෙහොඳින් පැහැදිලි ෙවනවා, ජනතාව
ෙවනුෙවන් නිසි වගකීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ අය ඉටු
කරනවාද කියන පශ්නය. ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා,
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙම් කිසිදු කරුණක් පිළිබඳව කථා කෙළේ
නැහැ. ඒ අය ෙවන ෙවන ෙද්වල් තමයි කිව්ෙව්. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
බුද්ධිමත් ජනතාව ෙම්වා පිළිබදව ඉතාමත් නිවැරදි තීන්දු
තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා; ඒ අවෙබෝධය ලබා ගත යුතුව
තිෙබනවා. ජනතාව ෙවනුෙවන් සැබෑ ෙලස වග කියනවා නම්,
කටයුතු කරනවා නම් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට ඇවිල්ලා
කථා කරන අවස්ථාවලදීත් ජනතාවෙග් සැබෑ පශ්න හඳුනා ෙගන
අපි කථා කළ යුතුව තිෙබනවා.
ෙම් තාක්ෂණෙය් දියුණුව අෙප් රට තුළ සිද්ධ ෙවනවා වාෙග්ම
අෙප් අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා සඳහන් කළ පරිදි අෙප්
රෙට් පාසෙලන්, විශ්වවිද ාලෙයන් තමයි ෙම් දියුණුවට අවශ
කරන මානව සම්පත ලබා දිය යුතු වන්ෙන්. අෙප් රෙට් ෙම් දක්වා
ෙම් පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් තිබුණා. අපි පිළිගත යුතුයි, අෙප්
රෙට් අධ ාපන පද්ධතිය පසු ගිය දශක හය තුළ විශාල දියුණුවක්
ලබා ෙගන තිෙබන බව. ඒ දියුණුව ලබා ෙගන තිබුණත්,
විෙශේෂෙයන්ම රටට අවශ කරන පුද්ගලයන් බිහි කිරීෙම් කාර්ය
භාරය පාසෙලන්, විශ්වවිද ාලය තුළින් බිහි කෙළේ නැහැ. එම නිසා
තමයි අෙප් රෙට් අධ ාපන පද්ධතියට නව විෂය ධාරාවක් විධියට
තාක්ෂණය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
සිද්ධ වුෙණ්.
ඒ හඳුන්වා දීම තුළින් 2016 වසෙරන් පස්ෙසේ පාසෙලන් හා
විශ්වවිද ාලෙයන් අෙප් රෙට් සංවර්ධන කියාවලිය සඳහා අවශ
කරන පුද්ගලයන් බිහි කිරීෙම් කාර්යභාරයත් අනිවාර්යෙයන්ම
ආරම්භ ෙවනවා. එම නිසා අද ෙමවැනි ඉතාම කාෙලෝචිත පනතක්
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ගරු අමාත තුමාට අෙප් ස්තුතිය පළ
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.38]

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ශී ලංකා පරමාණු
බලශක්ති මණ්ඩලය හා ශී ලංකා පරමාණු බලශක්ති නියාමන
සභාව පිහිටුවන අවස්ථාව. පරමාණු බලශක්ති භාවිතය
සම්බන්ධෙයන් වර්තමානෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනස
සැලකිල්ලට ෙගන ජාත න්තර පරමාණු බලශක්ති ආයතනෙය්
නිර්ෙද්ශය මත - විෙශේෂෙයන්ම උපෙද්ශන හා පවර්ධන
කාර්යයන්වලින් නියාමන කාර්යයන් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා
තිෙබන ඉල්ලීම මත - අද 1969 අංක 16 දරන පරමාණු බලශක්ති
අධිකාරි පනත ඉවත් කරලා නව පනත ෙගන ඒම සඳහා අෙප්
පාඨලී චම්පික රණවක ගරු අමාත තුමා කියා කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවන්ෙන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමන්ෙග් වැඩ පිළිෙවළ නිසායි. වසර 30ක් තිස්ෙසේ
තිබුණු යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ආරම්භ කරලා
අද ෙලෝකෙය් තිෙබන නූතන තාක්ෂණයත් සමඟ ඉදිරියට යන්න
පුළුවන් ආකාරයට අපට අවස්ථාවක්, පසු බිමක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා හදපු නිසා තමයි අද ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. පරමාණු බලශක්තිය ෙවනුෙවන් ෙම්
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ඒ
නිසායි. ඒ නිසා ශී ලංකා පරමාණු බලශක්ති මණ්ඩලය හා ශී ලංකා
පරමාණු බලශක්ති නියාමන සභාව ස්ථාපිත කිරීම ඉතාම වැදගත්
ෙලස මා දකිනවා.
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විෙශේෂෙයන්ම පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය යටෙත්,
න ෂ්ටික තාක්ෂණය සාමකාමීව ෙයොදා ෙගන පවර්ධනය,
දිරිගැන්වීම, ෙසේවා සැලසීම සහ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම ආදී වැඩ
රාශියක් ෙම් කාලය ෙවද්දී කියාත්මක ෙවනවා. අද ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත වීම තුළින් ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් සියලුම
කාර්යයන් පරමාණු බලශක්ති මණ්ඩලය යටෙත් කියාත්මක
ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් විකිරණශීලී
දව සහ අයනීකරණ විකිරණ භාවිත කිරීම ඉතාම වැදගත්
ෙවනවා. අපි ෙසෞඛ අංශය ගැන බැලුෙවොත්, X-ray භාවිත කිරීම
අෙප් ෛවද විද ාවට ඉතා පෙයෝජනවත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
තමයි අද කාර්මික අංශය බැලුවත්. අද ෙලෝකෙය් බලශක්තිය ගැන
කථා කරනවා. අෙප් ගල් අඟුරු, ෙබොර ෙතල් නිෂ්පාදනය අඩු
ෙවලා ක්ෂය ෙවමින් පවතින නිසා ෙවනත් බලශක්ති ෙවතට අපි
ගමන් කරනවා. ඒ නිසා තමයි අද ඇෙමරිකාව වැනි සංවර්ධිත
රටවල් - දියුණු රටවල් - න ෂ්ටික බලය වැනි තාක්ෂණය භාවිත
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි අනාගතෙය්දී අෙප් රෙට්ත් න ෂ්ටික
බලය තුළින් බලශක්තිය නිපදවන්න පුළුවන් නම් ඉතා අඩු
මුදලකින් බලශක්තිය නිපදවීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා.
යුෙර්නියම් වැනි මූලදව යක් භාවිත කරලා තමයි එය සිදු
කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි කාර්මික
අංශයටත්. අපි පසු ගිය කාලෙය් ගුවන් යානා නඩත්තුව සඳහා Xray භාවිත කළා. ඒ වාෙග්ම ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ඛනිජ
ෙතල් ටැංකි හා බටවල නඩත්තු කිරීම් සඳහා සහ ඒවාෙය් පලුදු
තිෙබන තැන් ෙසොයා ගැනීම සඳහාත් පසු ගිය කාලෙය් X-ray
භාවිත කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙමවැනි කටයුතු කරපු පරමාණුක
බලශක්ති අධිකාරිය අද තවත් ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. අද එය
ජාත න්තර මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ජාත න්තර
පරමාණු බලශක්ති ආයතනය නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබන
ආකරෙයන් ඒ පමිතියක් ඇතුව කටයුතු කරන්න අවස්ථාවක්
ලැබිලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් විකිරණ
තාක්ෂණය තුළින් ඉදිරි කාලෙය්දී ඛනිජ සම්පත් ෙසොයා ගන්න
අපට පුළුවන් නම්, ඒ සඳහාත් ෙමය භාවිත කරන්න පුළුවන් බව
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය කාලෙය්
ආහාර සම්බන්ධෙයන් අෙප් රටට තිබුණු ෙලොකුම ගැටලුවක්
තමයි කිරිපිටිවල තිෙබන අයනීකාරක, එෙහමත් නැත්නම්
විකිරණශීලිතාව ෙසොයා ගැනීෙම් ගැටලුව. පසු ගිය කාලෙය් ෙම්
ආයතනය හරහා ඒ සඳහා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ටින් මාළුවල තිෙබන විකිරණශීලිතාව ෙසොයා ගැනීම සඳහාත්
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. බහුතරයක් මහජනතාව ෙම් ගැන
දන්ෙන් නැති වුණත් ෙමවැනි විශාල වැඩ ෙකොටසක් දියුණු
තාක්ෂණයත් සමඟ ෙමම ආයතනය මගින් කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීම, පරිසර
සමතුලිතතාව ඇති කිරීම, පරිසරයට හානි කරන විකිරණශීලි
අපදව කළමනාකරණය සහ බැහැර කිරීෙම් වැඩසටහන්
කියාත්මක කිරීෙම් අවශ තාවක් තිෙබනවා. ඒක තමයි ඉතාම
වැදගත් වන්ෙන්. මහජනතාවෙග් සිරුරුවලට ඒ විකිරණශීලී දව
ගිෙයොත්, ඒ තුළින් ෙලඩ ෙරෝග ඇතිවීෙම් ඉඩ පස්ථාව වැඩි
ෙවනවා.
න ෂ්ටික තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර ගනිමින් පර්ෙය්ෂණ
පැවැත්වීම සඳහා අවශ පරීක්ෂණාගාර, විද ාගාර ආරම්භ
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පරීක්ෂණ සහ සංවර්ධනය
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ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් පසු ගිය
අය වැෙය්දී ෙමන්ම මම හිතන හැටියට ඉදිරි අය වැෙය්දීත් මුදල්
පතිපාදන ෙවන් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ
කටයුතුවලටත් ෙම් පිහිටුවන පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය
වැදගත් ෙවනවා.
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පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

විෙශේෂෙයන් රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට ෙම්
න ෂ්ටික භාවිතය පිළිබඳව, විකිරණශීලි දව භාවිතය පිළිබඳව
පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් ඛණිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සහ ශී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඒ පුහුණු
පාඨමාලා ලබා දීලා, ඒ කටයුතු ෙහොඳින් කියාත්මක කරලා තිෙබන
බව. ඒ සම්බන්ධ ජාත න්තර මට්ටෙම් පුහුණුවක් ඒ ආයතනවලට
ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් ආයතනයට ෙහොඳ පමිතියක් ලබා
දුන්නාම, ඊටත් වඩා ෙහොඳින් ඒ පුහුණු පාඨමාලා අෙප් රෙට්
කාර්මිකයන්ට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ
කාර්මිකයන්ටත් අෙප් රටට ඇවිල්ලා ඒ පුහුණුව ලබා ගන්න හැකි
ෙවනවා. ඒකත් ඉතාම වැදගත් ෙසේ මා සලකනවා.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට
පැවරිය යුතු ය.''
-[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පරමාණුක
බලශක්ති නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව තුළින් අයනීකරණ විකිරණ
නියාමනය හා පාලනය ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. අපි දන්නවා,
ෙසෞඛ දියුණු වීමත් සමඟම අද රෙට් සෑම නගරයකම කුඩා
ෙරෝහල්වල පවා X-ray භාවිත කරන්න කටයුතු කරන බව.
නමුත් අපි පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ, පමිතියට අනුව කියාත්මක වන
බලපතයක් ඒ සියලුම ස්ථානවල තිෙබනවාද කියන එක. එෙහම
නැත්නම් ඒෙකන් අෙප් මහජනතාවට ෙලොකු හානියක් ෙවන්න
පුළුවන්. ෙමම සියලුම ආයතන කමවත්ව ලියාපදිංචි කළාම අපි
දන්නවා, නීති විෙරෝධීව පවත්වාෙගන යන ස්ථානවලට ගිහින් ඒවා
පරීක්ෂා කරන්නත් හැකියාවක් ලැෙබන බව.

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විකිරණශීලී
අපදව කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් ජාතික පතිපත්තියක්
ෙගොඩ නැඟීම වැදගත් ෙවනවා. ඒ සඳහාත් ෙමම පනත හරහා
කියාත්මක ෙවයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම පුද්ගලයන්ට ෙහෝ පරිසරයට හානියක් ෙනොවන
ආකාරෙයන් විකිරණශීලී අපදව බැහැර කිරීෙම් වැඩසටහන
කියාත්මක වුෙණොත් තමයි ඉතා වැදගත් ෙවන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, විකිරණශීලී ෙහෝ
න ෂ්ටික දව සම්බන්ධ හදිසි අනතුරක් සිදු වුෙණොත්, එහිදී අපි
කුමන ආකාරෙයන් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑද කියන ජාතික
සැලැස්මක් සකස් කිරීම සහ කියාත්මක කිරීම ඉතාම වැදගත්
වනවා.
අද අෙප් රෙට් ෙමම තාක්ෂණයත් සමඟ ඉදිරියට යන්න
පුළුවන් ආකාරයට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසුබිම සකස් කරලා
තිෙබනවා. අපි තාක්ෂණය පැත්ෙතන් ඉදිරියට යන්න නම්,
න ෂ්ටික විද ාව පිළිබඳව සමාජය දැනුවත් කරලා, මහජනතාව
දැනුවත් කරලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් ඉදිරියට යන්න අද
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙමන් හැකියාව ලැෙබයි
කියන බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා. ඒ සඳහා කටයුතු කරන
සියලුම ෙදනා, ගරු අමාත තුමා, ෙල්කම්තුමිය, පරමාණුක
බලශක්ති අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ නිලධාරින් ෙගන
යන ෙසේවය; විෙශේෂෙයන් මහජනතාව ෙනොදන්නවා වුණත් ඒ
ෙගන යන ෙසේවය අප අගය කරනවා. ඒ සම්බන්ධ පුහුණුව ලබා දී
දැනුවත් කිරීම තුළින් අෙප් රටට ඉදිරියට යන්නට අවස්ථාව
සැලෙසේවායි පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබෙහොම ස්තුතියි.

தீர்மானிக்கப்பட்ட :

-

"சட்ட லம்
ப் பாரா மன்றக் கு
க்குச் சாட்டப்ப மாக"
[மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Patali Champika Ranawaka]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

1 සිට 10 වන ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகத்தி
ந்
10ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 1 to 10 ordered to stand part of the Bill.

11 වන වගන්තිය.-(සභාෙව් කර්තව .)
வாசகம் 11.-(ேபரைவயின் பணிகள்.)
CLAUSE 11.- (Functions of the Council.)

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා.
(1) "9 වන පිටුෙව්,

24 වන සහ 25 වන ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට ඒ
ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:
'සභාවට ෙයොමු කරන ලද යම් කරුණක්
ෙහෝ සභාෙව් උපෙදස් දීම ෙයෝග යයි සභාව
අදහස් කරන කරුණු' "

(2)"9 වන පිටුෙව්,

27 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'(එ) සභාෙව් අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා
අවශ යයි සභාව' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

11වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
11ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1331
[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

12 සිට 74 වන ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
12ஆம் வாசகத்தி

ந்
74ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

75 වන වගන්තිය.- (අදාළ අධිකාරිෙය් අරමුදල.)

வாசகம் 75.- (இையபான அதிகாரசைபயின் நிதியம்.)
CLAUSE 75.- (Fund of the relevant authority.)

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

" 50 වන පිටුෙව්,

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

Clauses 12 to 74 ordered to stand part of the Bill.

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:
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මා

පහත

සඳහන්

16 සිට 19 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
' විෙද්ශීය ණය, පදාන, ත ාග සහ පරිත ාග
සම්බන්ධෙයන් අදාළ අධිකාරිය විසින් මුදල්
විෂයය භාර අමාත වරයාෙග් අමාත ාංශෙය්
විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පූර්ව
ලිඛිත අවසරය ලබා ගත යුතු අතර ශී ලංකාව
ඇතුළත කවර ෙහෝ පභවයකින් අදාළ
අධිකාරියට
ණය,
පරිත ාග,
ත ාග,
රික්තවරණ සහ පදාන වශෙයන් ලැෙබන
සියලු මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරනු
ලැබිය යුතු අතර, ඉන් පසුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අනුමතය ඇතිව අදාළ අධිකාරිෙය් අරමුදලට
බැර කරනු ලැබිය යුතු ය; සහ' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

ன்றாம்

ைறயாக

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අද දින න ාය පතෙය් විෂයය අංක 2 සිට 7 දක්වා -විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය අංක 1 සිට 6 දක්වාඅනුමත කිරීම, ගරු සරත් අමුණුගම අමාත තුමා.

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ்ட் ச்
சட்டம் : கட்டைள

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT : ORDER

75වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

I

75ஆம்

[අ.භා. 3.55]

Clause 75 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

76 සිට 91 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
76ஆம் வாசகத்தி

ந்
91ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 76 to 91 ordered to stand part of the Bill.

උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
அட்டவைண சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Schedule,ordered to stand part of the Bill.

පූර්විකාව පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි
නිෙයෝග කරන ලදී.
ன் ைர சட்ட லத்தின் பகுதியாக
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Preamble ordered to stand part of the Bill.

இ க்க ேவண் ெமனக்

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා
ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 මාර්තු 14 දිනැති අංක 1853/45
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.10.09 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සහ අෙප් රජෙය්
පතිපත්තිය වන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයා ෙමන්ම නිෂ්පාදකයාත් රැක
ගැනීම කියලා තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා. සංවර්ධන ක්ෙෂේතය
අනුව පතිපත්ති සකස් කරන ෙකොට ඕනෑම රජයකට, ඕනෑම
පරිපාලනයකට අනිවාර්යෙයන් අභිෙයෝග ෙදකකට මුහුණ පාන්න
සිද්ධ වනවා.
ඉන් පළමුවැනි එක තමයි, ඒ රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
සම්බන්ධ අභිෙයෝගය. විෙශේෂෙයන්ම අද අපි සාකච්ඡා කරන
ෙද්වලින් සහල්, ෙබොම්බයි ලූනු, සීනි, ඒ වාෙග්ම එළවලු, මසුන්
සහ බඩ ඉරිඟු වැනි ෙද්වල් පාරිෙභෝගිකයාට අත වශ ෙද්වල්.
ෙම්වා සාධාරණ මිලකට ලබා ගන්න පාරිෙභෝගිකයා පුරුදු ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් මූලික අදහස තමයි, සාධාරණ මිලකට ෙම්
භාණ්ඩ ලබා දීමට නම්, ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඒ මට්ටමට ෙග්න්න
ඕනෑය කියන එක. සමහර ෙද්වල් අපට ෙද්ශීය වශෙයන්
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. තවත් සමහර ෙද්වල් අපට
ආනයනය කරන්න සිද්ධ වනවා. ඒ ෙකෙසේ නමුත්, අෙප්
පතිපත්තිය වන්ෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට අත හිත දීලා, ඒවාට
උනන්දු කිරීම් කරලා ඒ අතර තුෙර් පාරිෙභෝගිකයාටත් සාධාරණ
මිලකට ඒ භාණ්ඩ ලබා දීමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
වාෙග් පරමාර්ථ තිබුණත්, ෙනොෙයක් පස්තුත ෙහේතූන් නිසා ෙම්වා
උච්චාවචනය වන බව අපි දන්නවා. අෙප් රෙට්ම ෙද්ශගුණය
නිදසුනක් වශෙයන් ගනිමු.
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බිඳලා - ඒකට කියන්ෙන් fracking කියලා - ෙතල් නිෂ්පාදනය
කරන්න පටන් අරෙගන, අද වන විට ඇෙමරිකාව මැද ෙපරදිග
තරම්ම ෙතල් නිපදවන රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට මැද ෙපරදිග රටවල් ෙකොෙහොමද ෙම්කට පතිකියා
කරන්ෙන්? ඒෙගොල්ල භයයි. අද ජාත න්තර ෙලෝකෙය් ආර්ථික
තත්ත්වයන් ගැන අපි විමසිලිමත්ව ඉන්න ඕනෑ. මෙග් ෙහොඳ මිත
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙම්වා ගැන ෙහොඳට දන්නවා.
එෙහම වුණාම මැද ෙපරදිග රටවලින් පතිකියා කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞදි රට. ෙම් විධියට අපි මිල වැඩි කර ෙගන,
වැඩි කර ෙගන ගිෙයොත් ඇෙමරිකන්කාරෙයෝ තව තවත්
පර්ෙය්ෂණ කරලා - අපි මීට ටික ෙවලාවකට ෙපර පර්ෙය්ෂණ
ගැන කථා කළා. ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන හැටි, විශාල ෙලස
මුදල් යට කරන හැටි ගැන කථා කළා. - නව තාක්ෂණය ෙයොදලා
තව තවත් ඉක්මනට ෙතල් ගන්නවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා ආර්ථික
පතිකියාවක් හැටියට ෙතල් මිල රඳවා ෙගන ඉන්නවා. අද
අලුෙතන් එන වාර්තාවල සමහර විට ෙතල් බැරලයක මිල
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 80කට පමණ ස්ථාවර වන්නට ඉඩ
තිෙබනවා. තව අවුරුදු 3ක් පමණ යනතුරු ඒ විධියට තියා ගන්නට
ඉඩ තිෙබනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්, ෙම්ක ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත
රජයක්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වාසනාවන්ත ජනාධිපතිවරෙයක්
කියලා. ෙමොකද, අපි අය වැය සකස් කරන විට ෙම් විධිෙය් space
එකක්, සහනකාරී අවස්ථාවක් අපට සැලසිලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
අපි දන්නවා, පසු ගිය වර්ෂෙය්ත්, ෙම් වර්ෂෙය්ත් කාලගුණික
පශ්න නිසා අෙප් පරිෙභෝජනයට අවශ භාණ්ඩ කිහිපයකම
නිෂ්පාදනය පහළ වැටුණු බව. නිෂ්පාදනය පහළ වැටුණාම
සාමාන ආර්ථික කියාවලිය යටෙත් ඒෙක් මිල වැඩි ෙවනවා.
Demand and Supply කියන න ාය කියාත්මක ෙවනවා.
Demand එක වැඩි ෙවලා එයට අවශ Supply එක ලබා ගන්න
බැරි වුෙණොත් අනිවාර්යෙයන්ම එය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ඉහළ
යාමක් හැටියට තමයි පදර්ශනය වන්ෙන්. ඒ නිසා
අනිවාර්යෙයන්ම මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශය සහ රජය
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විමසිලිමත්ව ඉඳලා බදු පැනවීම සහ බදු ලිහිල්
කිරීම තුළින් එක පැත්තකින් අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය රැක
ගන්නවා. අෙනක් පැත්තෙන් අපි පාරිෙභෝගිකයාටත් සාධාරණ
මිලක් ලබා ෙදනවා. එක සාධකයක් තමයි, ෙද්ශගුණික තත්ත්වය.
තවත් සාධකයක් තමයි, ජාත න්තර පවණතාවන්. අද අෙප්
රෙට් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හැෙරන්නට සීනි, පිටි වාෙග්
ෙද්වල්වල මිල ෙබොෙහෝ දුරට ඒවා නිෂ්පාදනය කරන රටවල
තිෙබන මිල උච්චාවචනය මත ෙවනස් කරන්නට සිදු වනවා.
සමහර විට අපි සහන කමයට ෙදන ෙද්වල්වල මිල වැඩි ෙවන්නට
ඉඩ තිෙබනවා. නිරන්තරෙයන්ම අපි ඒවාෙය් බදු පරිපාලනය
කිරීෙමන් තමයි ඒ අෙප්ක්ෂාවන් ෙදකම ඉෂ්ට කර ගන්ෙන්.
අපි නිදසුනක් ගනිමු. මම හිතනවා, අෙප් රජය ඉතාමත්
වාසනාවන්ත රජයක් කියලා. ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත රජයක්.
ෙමොකද, මම එෙහම කියන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල දිහා බලන්න. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 120ට
තිබුණු ෙතල් බැරලයක මිල අද කමකමෙයන් බැහැෙගන යනවා.
අපි අලුත්ම වාර්තා බැලුවා. ඒකට විවිධ ෙහේතූන් තිෙබනවා. එක
ෙහේතුවක් තමයි, ෙතල් මිළ ඉහළ ගියාම ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල්
- ෙම් මත විශාල වශෙයන් යැෙපන රටවල් - එක පැත්තකින් මැද
ෙපරදිගට අත ෙපොවලා ඒ ෙතල් නිෂ්පාදන තමන්ට අභිමත මිලකට
ලබා ගන්නට, ෙද්ශපාලන සහ ආකමණශීලී පිළිෙවත් අනුගමනය
කිරීම. ෙමොකද, ෙම් භාණ්ඩෙය් තිෙබන අත වශ භාවය නිසායි.
අෙනක් අතට ඒ අය එතැනින් නැවතිලා හිටිෙය් නැහැ.
තමන්ෙග් ඒ භූමිය පතුෙළේ තිෙබන shale කියන ස්ථරයන් කඩලා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! මූලාසනය සඳහා ගරු ශියානි විෙජ්විකම
මහත්මියෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
අමාත තුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா
அ வல்கள் அைமச்சர்)

மன்ற

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ශියානි විෙජ්විකම
මහත්මිය දැන් මුලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන් ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
யாணி

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කර ෙගන යන්න. [බාධා
කිරීමක්] ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී ඒ ගැන
පශ්න කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඉක්මනට අහන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා,
රජයත් වාසනාවන්තයි, ජනාධිපතිතුමාත් වාසනාවන්තයි කියලා.
නමුත් රෙට් ජනතාව ඉන්ෙන් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක. ෙමොකද,
එක පුද්ගලෙයක් -

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක ෙමතැනට අදාළ නැහැ ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඒක
ඔබතුමාෙග් මතය. ඒක ඔබතුමාෙග් මතය පමණයි. දැන් මෙග්
මතය පකාශ කරන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] දැන්
ෙමතැන වාද විවාද කරන්න බැහැ. මම තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන
ෙකොට - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට කථා කරන්න ඕනෑ තරම්
ෙවලාව තිෙබනවා. ඒ ෙවලාෙව්දී කථා කරන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් පධාන තර්කය
ෙම්කයි. අපි ෙකොයි තරම් ෙද්ශීය ආර්ථිකයක් ගැන කිව්වත්, අපි
ෙකොයි තරම් උනන්දු කිරීම් කළත් අපිට ජාත න්තර තත්ත්වය
ගැන, අත වශ භාණ්ඩවල මිල ගැන විමසිලිමත්ව ඉන්න
ෙවනවා. ඒක අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් ආර්ථිකය ෙකෙරහිත්
ෙකළින්ම බලපානවා. මම ඒක නිදසුනක් හැටියටයි ගත්ෙත්.
තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. අපිට ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක
ෙවන්න සිදු ෙවනවා. ඒ තමයි, විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශගුණික
පශ්නය. දැන් බලන්න, අෙප් සහල් කර්මාන්තය, අෙප් එළවළු
කර්මාන්තය, ඒ වාෙග්ම බඩ ඉරිඟු කර්මාන්තය, තරමක් දුරට
මුහුෙද් මත්ස කර්මාන්තය වාෙග් ෙද්වල් අද එන්න එන්නම
හුඟක් දුරට ෙද්ශගුණික පශ්න මත ෙවනස් ෙවන ස්වරූපයක
තිෙබනවා. ඔබතුමියෙග් පෙද්ශය දිහා බැලුවාම ඔබතුමිය ඒ ගැන
ෙහොඳටම දන්නවා. අපි ෙම්වාට පතිපත්තිමය විසඳුම් ගන්න ඕනෑ.
එක විසඳුමක් හැටියට අපි රජයක් හැටියට අද කවරදාකටත් වඩා
වාරිමාර්ග සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරනවා. ෙද්ශගුණික පශ්න
ඇති ෙවයි, නැත්නම් නියඟ ඇති ෙවයි කියලා අපිට නිකම් ඉන්න
බැහැ. හැම දාම ඒ මත ඉඳෙගන අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ
සඳහා අපි පතිපත්තිමය පතිකියාවක් දක්වන්න ඕනෑ. එම
පතිකියාව ෙමොකක් ද? වතුර සංරක්ෂණය කිරීම. අපි ඒ සඳහා
විශාල වශෙයන් මහන්සි ෙවනවා. අය වැයවලින් මුදල් ලබා
ෙදනවා. පසු ගිය අය වැෙයන් වාරිමාර්ග සඳහා විශාල මුදල්
පමාණයක් ෙවන් කරන්න අපට සිදු වුණා. අනාගතෙය්දීත් අපි
එෙසේ ෙවන් කරනවා.
නියඟය තිෙබන කාලෙය් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම
ඔබතුමියෙග් දිස්තික්කෙය්ත් - ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්ත් විශාල වාරිමාර්ග ව ාපෘති යටෙත් තිෙබන පෙද්ශවලට වතුර
ෙදන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ගැන ඔබතුමිය දන්නවා. මමත් ගිහින්
බැලුවා. ඒ කර්මාන්ත කර ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා. මම ඇසින්
දැක්කා. වෙට්ටම නියඟය තිබුණාට, වාරි ජලය ලබා ෙදන
පළාත්වල ඒ කෘෂිකර්ම කටයුතු කර ගන්න පුළුවන් වුණා.
උඩවලෙව්, චන්දිකා වැව, ඌරුෙබොක්ක වාෙග් තැන්වල වාෙග්ම
අෙප් ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මැතිනියෙග් ෙමොනරාගල
දිස්තික්කෙය් මුතුකණ්ඩිය වාෙග් තැන්වලිනුත් කෘෂිකර්ම කටයුතු
සඳහා ජලය ලබා ෙදන්න පුළුවන්. එම නිසා අපි එය පතිපත්තියක්
හැටියට සකස් කරනවා. නමුත් දිෙනන් දින උච්චාවචනය ෙවන
භාණ්ඩ මිල අපට මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙයන් සහ
රජය තුළින් හසුරුවන්න සිදු ෙවනවා. දැන් බලන්න, ෙවලා
තිෙබන ෙද්වල්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය
දන්නවා, මීට ෙපර කන්න ෙදක, තුනකට ඉස්ෙසල්ලා අම්පාර
දිස්තික්කෙයන් අපට ඉතාම දැවැන්ත අස්වැන්නක් ලැබුණු බව. මා
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හිතන හැටියට එය වාර්තාගත අස්වැන්නක්. එම අස්වැන්න අපි
ගබඩා කළා. එක කාලයක ෙකොපමණ ගබඩා කර තිබුණා ද
කිව්ෙවොත්, ඊළඟ අස්වැන්න ලැෙබන ෙකොට ඒ අස්වැන්න ගබඩා
කරන්න තැනක් නැති ෙවයි කියලා සැකයට අපි ගබඩා කර තිබුණු
ඒවා නිදහස් කළා. විකුණුවා. සමහර ඒවා පිට රට යැව්වා. නමුත්
ඊට පසුව ෙමොකද වුෙණ්? ෙද්ශගුණික ෙවනස්වීම නිසා අෙප්
අවශ තාවට, රෙට් අවශ තාවට සහල් මදි වුණා.
එෙහම බලන ෙකොට, ෙකොටසක් දැන් ගබඩාවලින් ගිහිල්ලාත්
ඉවරයි. ඉන් පසුව නැවත අපට ෙග්න්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ අනුව
බදු පනවන එක, බදු අඩු කරන එක අපට කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.
පසු ගිය දිනවල පැවැත්වූ ඌව පළාත් සභා ඡන්දය බලන්න. ඒ
කාලෙය් අල පශ්නය ෙලොකු ගැටලුවක් බවට පත් වුණා. ෙම් අල
පශ්නය ගැන ෙහොඳට කල්පනා කර බලන්න. ෙම්ක හැම දාම,
නිතර නිතර ඉදිරියට එන පශ්නයක්. අප අනිවාර්යෙයන් අල
ෙගොවියා රැක ගන්න ඕනෑ. මට මතකයි, අප තරුණ රජෙය්
ෙසේවකයන් හැටියට සිටි කාලෙය් තමයි මුලින්ම අල සහ ලූනු ෙම්
රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලා හිතුෙව්. ඊට කලින්
කාල පරිච්ෙඡ්දවල -නිදහස ලබා ගත් කාලෙය්ත්, ඉන් පසුවත්අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රටට අල ෙගනාවා, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්
රටට ලූනු ෙගනාවා, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රටට මිරිස් ෙගනාවා.
ෙම් රෙට් ෙම් ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කරන්න බැහැ කියලා එක
කාලයක මතයක් තිබුණා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට්
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් ෙහොඳ අත්හදා බැලීම් කරලා අපට අද ඒ
ෙක්ෂේතයට යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අප සන්ෙතෝෂ
ෙවන්න ඕනෑ. මට මතකයි, ෙනෝමන් ගුණතිලක කියලා
මහත්මෙයක් තමයි ඒ කාලෙය් ඌෙව් අල වවන්න පුළුවන් කියලා
මුලින්ම එය පටන් ගත්ෙත්. ඔක්ෙකොම ඒකට හිනා වුණා. නමුත්
අද ඒක කෘෂි කාර්මික අංශෙය් විශාල කර්මාන්තයක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, ලූනු නිෂ්පාදනය දිහා බලන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය දඹුල්ෙල් ඉඳලා හුරුළු වැව පැත්තට
ගිහින් බලන්න. ඒ ඇළ ෙදපැත්ෙත් පුදුමාකාර විධියට ලූනු
වවනවා. මට මතකයි, මම වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත්
කළමනාකරණ ඇමති විධියට කටයුතු කළ කාලෙය් හුරුළු වැව
පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් ඇවිත් කිව්වා, "බලන්න ඇමතිතුමනි, ෙම්
වතුර ගන්නවා, ඇළ දිෙග් වතුර අරෙගන ෙදපැත්ෙත්
අනවසරෙයන් ලූනු වවනවා, හුරුළු වැවට වතුර එන්ෙන් නැහැ"
කියලා. ඇත්ත තමයි. ෙමොකද, දඹුල්ල පැත්ෙතන්ම වතුර ෙගොඩ
කරෙගන ඒ කාලෙය් ඉතාම ෙහොඳට ලූනු වැව්වා. දැන් නම්
ෙවනත් කමයකින්, විෙශේෂෙයන් මහවැලි කමය තුළින් හුරුළු
වැවට වතුර ෙදන්න අප කටයුතු කරෙගන යනවා. දැන් අපට ලූනු,
අල, කිරි, සහල්, බඩ ඉරිඟු ආදිෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන්න
පුළුවන්. ඒකට අවශ බදු සැලැස්මක් තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම
නැතිව එක පාරටම විෙද්ශ බඩු -ලාභයට ෙවන්න පුළුවන්- ෙම්
රටට එන්න දුන්ෙනොත් ෙගොවියා අසරණ ෙවනවා. ෙබොෙහෝ විට
විරුද්ධ පක්ෂය ෙකොෙහන් හරි සංඛ ා ෙල්ඛන ටිකක් ෙගනැවිත්
ෙම්වා ෙම් ගණනට ෙදන්න බැරි ඇයි කියලා අහනවා. ඉන්දියාෙව්
ෙමච්චරයි, තායිලන්තෙය් ෙමච්චරයි කියනවා. ඒ පැත්ත ගැන
විතරයි එතුමන්ලා කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බලන්න දැන් ෙම් ගරු
සභාෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය් එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. සහල් ගැන
කථා කරන ෙකොට අර ෙව්දිකාවල කෑ ෙමොර ගහන උදවිය
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ; ලූනු ගැන කථා කරන ෙකොට
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ; මිරිස් ගැන කථා කරන ෙකොට
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ; බඩ ඉරිඟු ගැන කථා කරන ෙකොට
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ; සීනි ගැන කථා කරන ෙකොට
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ; මාළු ගැන කථා කරන ෙකොට
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඔන්න එතුමන්ලාෙග් පතිපත්ති.
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ෙව්දිකාවට නැග්ගාම කෑ ගහන්ෙන් අරක නැහැ, ෙම්ක නැහැ
කියලායි. ඒවා ගැන කථා කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නාම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කවුරුවත්
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමියනි, බලන්න විරුද්ධ පක්ෂෙය් එක්ෙකෙනක් ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවාද කියලා. එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ෙම්ෙකන්
ෙප්නවා ෙන්ද, එතුමන්ලා කියන්ෙන් දිව ෙදෙක් කථා කියලා.
බෙඩ් බිජු තියාෙගන තමයි එතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්.
කෘෂිකර්මය ගැන කථා කෙළොත් බෙඩ් බිජු; සංවර්ධනය ගැන කථා
කෙළොත් බෙඩ් බිජු. කිසිම ෙදයක් ගැන අවංකභාවයක් නැහැ.
සාකච්ඡා කරන්න ෙව්දිකාවක් දුන්නාම ඒෙක් කථා කරන්ෙන්
නැහැ. මඩ ගහන්න අවස්ථාවක් තිබුණා නම් අද ෙම් හැම පුටුවකම
ඉඳෙගන ඉඳියි. ෙම්ක විහිළුවක් ෙන්. ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක්
දුන්නාම විරුද්ධ පක්ෂය ෙකොයි තරම් කථා කරන්න ඕනෑද? අප
කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ ෙපොදු පතිපත්තියක් ගැනයි.
අපට අවශ කෘෂි භාණ්ඩ ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි
ඇයි? ෙහොඳ කමයක් හදලා පාරිෙභෝජකයා සහ නිෂ්පාදකයාට
සාධාරණ කමයක් ලබා ෙදන්න බැරි ඇයි? ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි,
අද අප ඒ දුර හුඟක් ඇවිත් තිෙබනවා. අත්හදා බලලා අපට හුඟක්
ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්. මට ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි, අෙප් රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාවට පැමිණීම ගැන.
මට මතකයි, ලලිත් ඇතුලත් මුදලි මැතිතුමා සිටි කාලෙය් එතුමා
නිෂ්පාදන සහ අපනයන ගම්මාන හැදුවා. එෙහම ෙන්ද, ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමනි? ඇත්ත වශෙයන්ම මා ඒ ගැන ෙහොඳ
කියන්න ඕනෑ.
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වැෙටන්ෙන්" කියලා. ෙකෝ, අද කවුරුවත් නැහැ ෙන්. G20 එෙක්
මාළු ගැන කථා කරන අය කවුරුවත් නැහැ. ඒවා ගැන අදහස්
ඉදිරිපත් කරන්න කවුරුවත් නැහැ. අපට ෙකොච්චර අවස්ථා
තිෙබනවාද? මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි, දැන් අෙප්ම මාළු
අසුරුම් කරන ආයතන හදලා තිෙබන එක ගැන. ඒ නිසා
ඉතාමත්ම වැදගත් ෙද් තමයි; අර්ථ ශාස්තය අනුව හැම ෙදනාම
පිළිගන්නා ෙද් තමයි පරිෙභෝජනය සහ නිෂ්පාදනය අතර
සමතුලිතතාව හදා ගන්න අවශ යි කියන එක. ෙම්ක ෙලෙහසි
වැඩක් ෙනොෙවයි. අද පරිෙභෝජනෙය් තිෙබන විලාසිතාව - fashion
එක- ෙවනස් ෙවනවා. විෙව්චනය කළාට ෙබොෙහෝ විට ඒක
විලාසිතාවක් නිසා ඇති වුණු අවශ තාවක්. එතෙකොට කියනවා,
ෙම්ෙක් අඩුවක් තිෙබනවාය කියලා. තවත් සමහර තැන්වල
ෙවනත් ෙද්වල් වැඩිෙයන් තිෙබනවා. ෙම් විධියට ඉක්මනට
ෙවනස් වන වර්තමාන ඉල්ලුම ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු
ෙවන්න ඕනෑ. අපට ෙම්වා තවත් දියුණු කරන්න පුළුවන්. මම
නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙබදා හැරීෙම් කමය බලන්න.
ඉස්සර ෙබදා හැරීෙම් ක්ෙෂේතෙයන් රාජ අංශය සම්පූර්ණෙයන්ම
කපා දමා තිබුණා. දැන් ෙදෙගොල්ල තරග කරන්න ඕනෑ. ඒ තරගය
තුළ පාරිෙභෝගිකයාට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි
ෙම්වා ගැන නිර්මාණශීලී විධියට බලන්න ඕනෑ. දැන් තවත්
කමයක් අත්හදා බලා ෙගන යනවා. ෙම්වා අෙප් ගරු මන්තීවරුත්
දැන ගන්න ඕනෑ. හුඟක් දුරට ඒක සාර්ථකයි කියලා මම හිතනවා.
ඒක තමයි out-grower system එක. Out-grower system
කියන්ෙන් කෘෂි කාර්මික වැඩවලට අවශ වන මූලික ෙද්වල්;
විද ාගාර, පැළ තවාන - nursery එක - සහ මධ ගත පරිපාලන
කාර්යාල වාෙග් ෙද්වල්.

පළමුවැනි වතාවට ලංකාෙව් අක්කර දහස් ගණනක ෙකෙසල්
වවලා ෙම් රටින් පිටරට යවන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් හදන ෙකොට
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඒකට විරුද්ධයි. ඊෙය් ඒ ගැන කිවූ
ෙද්වල් මම අහෙගන හිටියා. ඒ ගැන ෙබොෙහොම කනගාටුයි. අෙප්
රෙට් තිෙබන ෙද්ශගුණය යටෙත් පලතුරු වගා කරලා පිට
රටවලට ෙකොච්චර යවන්න පුළුවන්ද? අද ඉන්දියාව ෙකොච්චර
පලතුරු අපනයනය කරනවාද? තායිලන්තයට ගිහිල්ලා බලන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය දන්නවා ඇති,
තායිලන්තෙය් සියඹලා අද ෙලෝකෙය් හැම තැනටම යන බව. මම
බලන්න ගියා. අක්කර දහස් ගණනක සියඹලා වවලා තිෙබනවා.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කියනවා වාෙග් ඒ ෙගොල්ලන් අහනවද,
ෙම් සියඹලා ගහ ගහ ෙබදලා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා.
එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ වතු හදලා ඒවායින් විශාල
වශෙයන් ආදායම් ගන්ෙන් කවුද? ෙකෙසල් විප්ලවෙයන් ආදායම
ලැෙබන්ෙන් අසරණ ෙගොවීන්ටයි. දැන් ඒෙගොල්ෙලෝ Cavendish
කියලා විෙශේෂ ෙකෙසල් වර්ගයක් වගා කරනවා. මම හිතන්ෙන්
මාස අටකින් ෙකෙසල් කැන් ගන්න පුළුවන්. ෙකටිකාලීන
ෙකෙසල් වර්ගයක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට අලුත්
සැලසුම්වලට අපි යන්න ඕනෑ. ඒ අනුව අලුත් කෘෂි නිෂ්පාදන
පිටරට යවන්න බලන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය සීනි කර්මාන්තය
ගැන දන්නා නිසා ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒ ෙකොම්පැනි විතරක්
අපට තියා ගන්න පුළුවන්. ෙගොවීන්ට out-grower system එකට
යන්න පුළුවන්. තමන්ෙග් ඉඩම් කට්ටිය අයිති කර ෙගන ඒ ඉඩම්
කට්ටිය තුළ උක් වවලා කර්මාන්තශාලාවට ෙගනැවිත් ෙදන්න
පුළුවන්. ෙලොකු ෙලොකු වතු හැටියට හදනවාට වඩා ඒක වඩාත්
ෙහොඳයි. ෙහොඳම නිදසුන තමයි ෙත් කර්මාන්තය. අද ලංකාෙව්
ෙත්වලින් සියයට 65ක් නිෂ්පාදනය වන්ෙන් අක්කර ෙදෙක්,
තුෙන් පුංචි ඉඩම් කට්ටිවල. ෙම් පරිවර්තනය ෙවලාෙව් තරුණ
නිලධාරිෙයක් හැටියට මම ඒකට සම්බන්ධ වුණා. ඒ ගැන මට
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. ඒවා පටන් ගන්න ෙකොට මම රත්නපුර
දිස්තික්කෙය්ත්, ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ත් ෙපෞද්ගලිකව වැඩ කර
තිෙබනවා. ඒවා පුංචි ෙත් වතු. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් සී.පී. ද
සිල්වා මහත්තයා කියනවා, "ෙනොෙයක් පශ්න තිෙබන නිසා උතුරු
නැෙඟනහිරට යන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි දකුණවත් දියුණු
කරන්න ඕනෑ" කියලා. රත්නපුරය දියුණු කරන්න ඕනෑ. මධ ම
කඳුකරය දියුණු කරන්න ඕනෑ. දකුණු පළාත දියුණු කරන්න ඕනෑ.
ෙකොෙහොමද කෙළේ? සුළු ෙත් කර්මාන්තය සහ සුළු රබර්
කර්මාන්තය Outgrower System එකට දියුණු කරන්න ඕනෑ.
අපි ඒ පුද්ගලයාට ඉඩම් කට්ටිය ෙදනවා. ඔහු ඒක භුක්ති විඳිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම දැක්කා දකුෙණ් පසු ගිය
ඡන්දය තිබුණු කාලෙය් ෙගවත්තක ෙත් වවලා තිබුණා, නිවෙසේ
පඩි ෙපළ දක්වා. අපට ෙත් ෙකෝප්පයක් ෙබොන්න ෙග් ඇතුළට
යන්න, විසිත්ත කාමරයට යන්න වුෙණ් ෙත් මැදින්. ඒ තරමට ඒ
පවුෙල් සියලු ෙදනා සම්පූර්ණෙයන්ම මහන්සි ෙවලා ඒක නඩත්තු
කරනවා. ෙම් වාෙග් නිර්මාණාත්මක කමයට අපි ජනතාවෙග්
ඉල්ලීම්වලට මුහුණ ෙදන්න අලුත් කම සකස් කරන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් මත්ස ක්ෙෂේතය
බලන්න. මත්ස ක්ෙෂේතෙය් බදු ගැන කථා කරන ෙකොට හැමදාම
කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? සැමන් ටින් එක කීයද කියලා
මැෙරන්න හදනවා. අද සැමන් ටින් එක ගැන කථා කරන්න
කවුරුවත් නැහැ. අන්තිමට අෙප් රවි කරුණානායක මහත්මයා
විතරයි
ඉතිරි ෙවලා ඉන්ෙන්. එතුමා රැස්වීම්වලත් කියලා
තිෙබනවා "අන්තිමට ෙම්වා මෙග් කරපිට තමයි කඩා ෙගන

ඊළඟට, ජලය ගනිමු. දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස්
පරිදි අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් පානීය ජලය, වාරිමාර්ග ජලය
ඇතුළු ෙම් රෙට් ජලය හැසිරවීම සඳහායි. ඒවා තුළින්
උච්චාවචනය ෙවන මිල පාලනය කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. මිල උච්චාවචනය සියයට 100ක් නවත්වන්න පුළුවන්
ෙවයි කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. රටක් හැටියට සමහර ෙද්වල්
අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා අපිට නිෂ්පාදනය

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා]

කරන්න බැහැ. නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි ෙද්වල් ෙම් රටට
වාසිදායක විධියට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ සංකීර්ණ කියාවලිය
කියාෙව් ෙයොදන්න ෙම් සභාෙව් සියලු ෙදනාටම අපි දන්වන්න
ඕනෑ . අපට සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් වැදගත්. මට කනගාටුයි,
ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරන්න කවුරුත් අද ෙම් සභාෙව් නැති එක
ගැන. අවසාන වශෙයන් ෙම්වා අනුමත කර ෙදන්න කියා ෙම්
සභාෙවන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි.
ඊළඟට ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.

[අ.භා. 4.19]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. නිෙයෝජ මුදල්
ඇමති සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු තර්ක
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ලැබීම මා අගය කරනවා.
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, ඔබතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව්
සිටිනවා කියා. ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු 145ක් ඉන්නවා.
නමුත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් තුන් හතර ෙදෙනක් පමණයි.
ඒකට අපි ෙමොකද කරන්ෙන්? ඔබතුමා කථා කළා හැම field
එකක් ගැනම. අපටත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකමයි.
අෙප්
මන්තීවරු 50න් ෙදතුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන් 145න් තුන් හතර ෙදනයි ෙන්ද ඉන්ෙන්.
ඒක අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිරිත බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක
තමයි දුක. ෙම්ක ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් සභාව අපි නිකම්
පාෙද්ශීය සභාවක මට්ටමට වට්ටලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සභාව අපි
උත්තරීතර ෙලස පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. අද ඇමතිවරුන්ට
සලකන්ෙන් නිකම් clerksලාට වාෙගයි. එතෙකොට සාමාන
මන්තීවරෙයක් ගත්ෙතොත් clerk ෙගත් clerk වාෙගයි. එතෙකොට
ඔවුන් හිතනවා, අපි ඇවිල්ලා ෙමොකටද තුන්ෙදෙනක්,
හතරෙදෙනක් තමයි තීන්දු ගන්ෙන්. අපි ආවත් නැතත් වැඩක්
නැහැ කියලා. ඒත් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳ අදහස් ටිකක්
ඉදිරිපත් කළා. අපි විපක්ෂෙය් කියා නිකරුෙණ් ඒවාට විරුද්ධ මත
ෙනොෙවයි ඉදිරිපත් කරන්න අවශ ෙවන්ෙන්. රටට ඔබින මතය
ෙමොකක්ද කියන්න.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ෙම් හවුල් ආණ්ඩුව කෘෂිකර්මය
සම්බන්ධෙයන් 1994 ඉඳන් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් සටන් පාඨ
කියනවා. "අපි වවමු රට හදමු" කියනවා. ඊට පස්ෙසේ චින්තනෙයන්
දකින කෘෂිකර්ම පැත්ත ගැන කියනවා. වී වලින් ෙහෝ අල, ලූනු
වලින් ෙහෝ ෙම් කථා කරන ෙද්වල්වලින් වැඩිම වුෙණොත්
අස්වැන්න ෙනළා ගන්න යන්ෙන් මාස 6, 8, 9 වාෙග් කාලයක්.
අවුරුදු 20ක් ෙම් සභාව තුළ ඉඳලාත් ඇයි, අපිට කෘෂිකර්ම
පතිපත්තියක් ඇති කරන්න බැරි. අල, ලූනු, වීවලට මිල
තිෙබන්ෙන් ඡන්දය කාලෙය් විතරයි. ඊට පස්ෙසේ ෙගොවියාට ෙහණ
ගැහුවත් කමක් නැහැ කියා හිතනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය. ඡන්දයක් එනෙකොට කියනවා, ෙපොෙහොර ෙදනවා
කියා. එතෙකොට farmgate price එක නැති ෙවනවා. ඒ අහිංසක
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ෙගොවියා සම්පූර්ණෙයන් නන්නත්තාර ෙවලා අන්තිමට
අස්වැන්නකුත් නැහැ. ඔහුට ජීවත් ෙවන්න මාර්ගයකුත් නැහැ.
ඔහුෙග් ණයබරතාව තමයි වැඩි වන්ෙන්. ෙම්ක තමයි අපි අතර
තිෙබන ෙවනස. අපි කියනවා, ෙම්කට ෙහොඳ farmgate price
එකක් ලබලා ෙදන්න ඕනෑ කියා. දැන් වී නිෂ්පාදනය කරන්න
රුපියල් 45 ක් 50 ක් වියදම් කරනවා නම් සහතික මිල රුපියල්
40ක් කරලා වැඩක් නැහැ. එතන ඉන්න ඒ වී මුදලාලිලා රුපියල්
30, 35 ට වී මිලදී ගන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද තිෙබන
සැබෑ තත්ත්වය. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා ෙවනසක් කරන්න
ඕනෑ.
ඌව පළාෙත් විතරක් ඇයි එක පාරටම අල පශ්නය
විසඳන්න බැලුෙව්? ඒක වැලිමඩ තිෙබන පශ්නයක්. වැලිමඩ අල
පශ්නය නිසා ඡන්දය කාලෙය් ඔන්න ගිහිල්ලා අල ගන්නවා. ඊට
පස්ෙසේ අමතක ෙවනවා, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියා. නැවත
වතාවක් ඡන්දයක් එන තුරු ඒ ගැන අමතක ෙවනවා.
දැන් ෙම් වතාෙව් වුෙණ් ඌව පළාෙත් ඡන්දය නිසා අල
ගත්තා. ගත්තාට පසු විකුණන්න බැරි වුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒවා ලක්
සෙතොසට ෙගනල්ලා සමෘද්ධිලාභීන්ට නිකම් ෙබදන්න පටන්
ගත්තා. ෙම්වාෙග් විහිළු පතිපත්ති ෙගන එනෙකොට ආණ්ඩුව
ෙකොෙහොමද රෙට් කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, මීට අවුරුදු එකහමාරකට ෙපර මම
පශ්නයක් ඇහුවා, 1994 වන ෙතක් ලූනු, මිරිස් හා අල ෙකොපමණ
පමාණයක් ආනයනය කළාද කියා. එදා මට ලැබුණු උත්තරය
තමයි, "අපි සියයට 35ක් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතුරු
සියයට 65 ආනයනය කරනවා" කියා. ෙම් මෑතකදී, ඒ කියන්ෙන්
දැනට මාස 7කට, 8කට ඉස්ෙසල්ලා මම එවැනිම පශ්නයක් අහලා
ඒ ලැබුණු පිළිතුර ගැන ඇත්තවශෙයන්ම මා පුදුම වුණා. ෙමොකද,
අල සියයට 85ක් ආනයනය කරනවා; ලූනු සියයට 78ක්
ආනයනය කරනවා; මිරිස් සියයට 78ක්ද, 80ක්ද ෙකොෙහේද
ආනයනය කරනවා. අවුරුදු 20කට ඉස්ෙසල්ලා නිෂ්පාදනය කළ
පමාණයවත් අද ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක
ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. සටන් පාඨ ෙහොඳයි. නමුත්
සටන් පාඨ කියාත්මක කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැති එකයි
පශ්නය.
ගරු ඇමතිතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙයන්
මුදල් උපයන්න තිෙබන නිසා තමයි අද ෙම් නියමයන් ඔබතුමා
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක defend කරන strategy එක ගැන ඔබතුමා
කථා කළාට කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා තමයි ෙම් ගැන කථා කරන්න
අවශ . නමුත් එතුමා අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර විට
එතුමාත් හිතනවා ඇති, වැඩක් නැහැ; ඔක්ෙකෝම මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් කරනවා නම් ෙමොකටද අපි
ෙමෙහේ ඇවිල්ලා ෙවලාව නාස්ති කරන්ෙන් කියා. ඒක ෙන් ඇත්ත
තත්ත්වය. කමක් නැහැ. අඩු ගණෙන් ෙම් නියමයන් තුළින්වත්
අපට හරි මාර්ගයට පිවිෙසන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතා ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, flight එෙක් පැයකින් යන්න
පුළුවන් ඉන්දියාෙව් අල, ලූනු රුපියල් 10ට, 15ට විකුණන්ෙන්.
අෙප් රට හා ඉන්දියාව අතර නිෂ්පාදන වියදෙම් එච්චර ෙවනසක්
තිෙබන්න පුළුවන්ද? ඉන්දියාෙව් සිල්ලර මිල Sri Lankan
Rupeesවලින් රුපියල් 15ක් වනවා. එෙහම නම් ඒ රෙට් නිෂ්පාදන
වියදම රුපියල් 10ක් විතර ෙවයි ෙන්. අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය
කරන්න රුපියල් 65ක් යනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙදක අතර ෙවනස.
ෙමෙහේ රත්තරන් දාලා ද අල ටික වගා කරන්ෙන්? නැහැ. අෙප්
රෙට් ඵලදායිතාව ඉතාම අඩුයි. හැබැයි, වියදම වැඩියි. ෙමන්න ෙම්
නිසා තමයි අද පශ්නයක් ඇති වන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට
පාරිෙභෝගිකයා බලනවා, ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න අපි 300, 400
ගුණයක් වැඩිෙයන් ෙගවන්ෙන් ඇයි කියා. ෙගොවියා ආරක්ෂා
කරන්නත් ඕනෑ නිසා ඒක ජාතික පතිපත්තියක් අනුව කරන්න
තිෙබන ෙදයක්. නමුත් සමබරතාවක් තිෙබන්න අවශ යි. ඒක
තමයි නැත්ෙත්. සමහර ෙවලාවට ෙගොවියාට මීට වඩා ෙහොඳ
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තාක්ෂණයක් ලබා දුන්නා නම් ෙම් පශ්නය නැති ෙවලා යයි. ඒක
අල, ලූනු හා මිරිස් සම්බන්ධව තිෙබන පශ්නයක්. ඒ පශ්නයම වී
සම්බන්ධෙයනුත් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 2002
දී අපනයනය කරන්න පටන් ගත්ෙත්. එදා මම ෙවෙළඳ ඇමති
වශෙයන් ඉන්නෙකොට, ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා
කෘෂිකර්ම ඇමති වශෙයන් ඉන්නෙකොට අපි පථම වතාවට
මාලදිවයිනට අපනයනය කළා. ඊට පස්ෙසේ අපට පුළුවන් වුණා
ඉන්දුනීසියාවට රතු කැකුළු අපනයනය කරන්න. නමුත් ඊට පස්ෙසේ
ඒක ටිකක් අඩු වුණා. නමුත් දැන් ස්වයංෙපෝෂිත තත්ත්වයට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒත් ගරු ඇමතිතුමනි, මට හිෙතන විධියට
අෙප් පතිපත්තිය තවම වැරදි විධියටයි යන්ෙන්. Sustainable
agricultural policy එකක් නැතුව Subsistence Agricultural
System එකක් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, යැපීම් ආර්ථික
කමයක් තමයි ෙමතැන අනුගමනය කරන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ගරු ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා අපනයන ගම්මාන ඇති කෙළේ භාණ්ඩවලට
ෙවෙළඳ වටිනාකමක් දීලා, ඒ තුළින් අපනයනය සඳහා
දිරිගැන්වීමක් ඇති කරන්නයි. ඒෙකන් වැඩිපුර නිෂ්පාදනයක්
ෙකෙරනවා. Quality එක අඩු නිෂ්පාදන ෙම් රටට එන්න පුළුවන්.
හැබැයි, market එකක් ඇති වනවා. අතිරික්තය අපනයනය
කරන්න හැකියාව තිෙබනවා. ඒ අවස්ථා තමයි අද නැති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට, ඔබතුමා ෙතල් මිල ගැනත් කථා කළා. ෙතල්වල මිල
උච්චාවචනය ෙවනවා. ඒක සැබෑවක්. නමුත් මිල අඩුවීෙම් සහනය
ඇයි අහිංසක පාරිෙභෝගිකයන්ට දීලා නැත්ෙත්. මට මතකයි මීට
අවුරුදු හතරහමාරකට, පහකට ඉස්ෙසල්ලා අපි උසාවි ගියා.
ගරුතර පාලිත ස්වාමින් වහන්ෙසේත්, මමත්, රවි ජයවර්ධන කියන
පුද්ගලයකුත් උසාවි ගිෙය් ෙතල් මිල අධික මට්ටමක තිෙබන
නිසායි. අපට හැකියාව තිෙබනවා ෙතල් මීට වඩා අඩුෙවන්
විකුණන්න. ඔබතුමා අද කථා කළා Brent Crude price එක ගැන.
ඒක US Dollars 76යි. ඒ කියන්ෙන්, පිරිසිදු කළ ෙතල් ෙකොළඹ
වරායට ෙගෙනන්න පුළුවන්, රුපියල් 72ට. රුපියල් 72ට ෙදන්න
පුළුවන්කම තිෙබද්දී රුපියල් 162ට දීලා රුපියල් 5ක් ඌව පළාත්
සභා ඡන්දෙය්දී අඩු කළා. ෙහට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඒක රුපියල් 25කින් අඩු කරන්න යනවා. එතුමා රුපියල්
25කින් අඩු කර වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, තවමත් කළුකඩ ව ාපාරය
ෙගනි යනවා. රුපියල් 162 තිෙබන එක ඇත්ත වශෙයන්ම රුපියල්
96ට, 97ට ෙහෝ 98ට අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්ෙන් නැති
එකට තමයි අපි අභිෙයෝග කරන්ෙන්. ෙහට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා අඩු කරන එක හරි යන්ෙන් නැහැ. අපි
කිව්වා, කරුණාකර රුපියල් 99ට අඩු කරන්න කියා. ෙමොකද,
කරන්ෙන් නැති ෙද් ෙමවර අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.
නමුත් කියාත්මක කරන්නට සිදු වන්ෙන් අෙප් රජයකටයි. ඒ නිසා
අපි රුපියල් 99ට ෙතල් ලීටරය ෙදනවායි කියන එක අපි
ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. ෙමන්න ෙමෙහමයි කරන්ෙන් කියලා අපිට
කියන්න පුළුවන්. ජනතාවට ෙබොරු කිරීෙම් සීමාවක් තිෙබන්නට
ඕනෑ. ෙතල් මිල සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කිව්ව නිසායි මා ඒකට
පති උත්තරයක් දුන්ෙන්.
ඊළඟට, වී සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම් කවදාවත්
නිෂ්පාදන වියදමට වැඩිෙයන් සහතික මිල නියම වන්ෙන් නැහැ. ඒ
ළඟින් මිලක් නියම ෙවනවා. කළු කඩ ව ාපාරයක් ෙහෝ, වී
සම්බන්ධෙයන් වන මාෆියාව ෙහෝ ගිහිල්ලා ඊට වඩා අඩු මුදලකට
වී අරෙගන ඔන්න ෙගොවියා නැති කරන තැනට කටයුතු කරනවා.
ෙමහි ඉදිරිපත් කර තිෙබන කියාත්මක කරන්නට නියමිත
අදහස් හයකින් ෙදකක්, තුනක් ගැන මම කථා කළා. ඊට පසුව
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කථා කළ යුතු අෙනක් කාරණය තමයි මාළු සම්බන්ධ කාරණය.
මාළු සම්බන්ධෙයන් දැන් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඉතා ඕනෑකමින් -ඔබතුමන්ලා ඔය හිතන
මට්ටම ගැන- සාකච්ඡා කරලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සටන් කිරීම
අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. නමුත් අද පත්තරය බැලුවාම, ෙම්
සම්බන්ධෙයන් හැසිරිලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ෙපනී
යනවා.ඒ ගැන අප ෙබොෙහොම කනගාටුවට පත් වනවා. අද සියලුම
පකාශ ෙකෙරන්ෙන් ඡන්දය මුල්ෙකොට ෙගනයි.

The “DailyFT” dated 15th October, 2014 states, I
quote:
“EU flashes red for Lankan fish.”

ඊට ඉස්සර yellow card එකක් දීලා තිබුණා. දැන් red
card එකක් ෙන් දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්
15වැනි දා තමයි red card එක දුන්ෙන්. නමුත් මීට මාස
හයකට විතර ඉස්සර ෙවලා yellow card එකක් දුන්නා,
ෙමන්න ෙම්වා හදාගන්න කියලා. නමුත් ඒවා හැදුෙණ් නැහැ.
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙමහි කියනවා, ''යුෙරෝපා
සංගමෙය් ෙකොන්ෙද්සිවලින් අෙප් ධීවර කර්මාන්තයට
හානියක් නැහැ'' කියලා. දැන් ෙම්කම අපි Labour GSP
සම්බන්ධෙයන් කථා කළාම, ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා
කියනවා, "ෙම්ක අෙප් ඒකීය භාවයට ෙබොෙහොම පශ්නයක්,
ශී ලංකා අනන තාවට පශ්නයක්, ෙකොටි ෙමෙහම කරනවා"
කියලා. ෙම් ෙදබිඩි ස්වරූපයක් තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙමන්න
ෙමතැන තමයි ඔය පශ්න තිෙබන්ෙන්. ෙකටි මාර්ග අනුගමනය
කරන්න ගිහිල්ලා, ෙම් Labour GSP එක කියාත්මක
ෙනොකිරීම නිසා අද ලංකාවට රුපියල් ෙකෝටි ෙදොෙළොස් දහස්
අටසීයක් විතර අහිමිෙවලා තිෙබනවා. යුෙරෝපා සංගමය අෙප්
ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ඇති කර තිෙබන තහනම
ගැන අපි ඉතාමත් ඕනෑකමින් කටයුතු කෙළේ නැත්නම් අපට
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. රුපියල් ෙකෝටි 1300ක මත්ස
සම්පතක් ලංකාෙවන් අපනයනය කරනවා. ෙම්කට තහංචියක්
ආෙවොත් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
කියාත්මක කරන්නට තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙපොඩි ෙදයයි.
අද මා ධීවර අමාත ාංශෙය් කාරක සභාව අවස්ථාෙව් දී
ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවා, ෙමොකක්ද තිෙබන පශ්නය කියලා.
එතුමා කිව්ෙව්, අපි අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ ෙටන්ඩර් කැඳවලා
තිෙබනවා. අවුරුදු තුනක් ගතෙවලාත් තවම ඒක කියාත්මක
කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා කියලායි. කියාත්මක
කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන්
ෙනොෙවයි. අෙනකුත් අමාත ාංශවල තිෙබන පශ්නයක් නිසා,
අපැහැදිලිතාව නිසා ඒක ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
කරු ජයසූරිය මැතිතුමාත්, අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මැතිතුමාත්, මංගල සමරවීර මැතිතුමාත් ඇතුළුව අපි යුෙරෝපා
සංගමෙය් තානාපති හමුවන්නට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් දී ඔහු
කිව්වා,"අපි ලංකාවට ෙම් ගැන කියලා දුන්නා, ෙම් හැම
ෙදයක්ම අන්තවාදීව බලන එකයි තිෙබන පශ්නය" කියලා.
ෙමතැනදී අපි කැමැතියි, උදවු කරන්න. නමුත් ආණ්ඩුව
හදන්ෙන්, ෙමහි පශ්න ඇති කරලා ෙද්ශපාලනීකරණය
කරන්නයි. ෙම් Labour GSP එෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ.
එය කියාත්මක කරනවා නම් රුපියල් ෙකෝටි ෙදොෙලොස් දහස්
අටසීයක් විතර අෙප් රටට නිකම්ම එනවා. ෙම්ක ණයක්
ෙනොෙවයි. ෙම්ක trade facilitation එකක්. සියයට 11.5ක බදු
වාසියක් ලැෙබනවා. දැන් ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් ධීවර අමාත ාංශෙය් පශ්නය ගැනත් අපි මීට
ඉස්සරෙවලා කිව්වා. නමුත් ඒක ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.
ෙමන්න ෙම්ක තමයි, තිෙබන පශ්නය.
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ඊළඟට, technical knowledge එක තිෙබන Technical
Committee එක. Ministry of Fisheries and Aquatic
Resources Development සහ European Fisheries Control
Agency එක අතර ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. නමුත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙයන් කරන්න
තිෙබන ෙද් කරලා නැහැ. ගරු ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාට අඩු ගණෙන් කැබිනට් එෙක්දීවත් ෙම් පශ්න ගැන
අහන්න බැරිද? ඔබතුමා අපට ෙහොඳ උපෙදස් ෙදනවා,
විපක්ෂෙයන් ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ වන්ෙන් කියලා. නමුත්
තමන්ෙග් ඇමති මණ්ඩලයට කියන්න බැරිද, ෙමොකක්ද
කරන්න ඕනෑ වන්ෙන් කියලා. හිටපු මුදල් ඇමතිවරයකු
වශෙයන් ඔබතුමා ෙම්වා දන්නවා. ධීවර නිෙයෝජ ඇමතිවරයා
අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මා එතුමාත් එක්ක කථා කරලායි ආෙව්.
ෙබොෙහොම සුබවාදී ෙදයක් ගැනයි අප එතැන දී ෙපන්වා
දුන්ෙන්.
අඩු ගණෙන් වැඩක් කරන්න ඉදිරිපත් ෙවලා
තිෙබනවා නම් එයට උදවු කිරීම අෙපත් යුතුකමක්. නමුත් ෙම්
උදවු ලබා ගන්න ඕනෑ නැත්නම්? බූරුවාව වතුරට ෙගන යන්න
පුළුවන්, නමුත් ෙපොවන්න බැහැ ෙන්. අන්න ඒ වාෙග්
තත්ත්වයක් තමයි ෙමතැන ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ඒ නිසා මා එතුමාෙග් ෙවලාව ගන්නවා.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙදයක දී ඒ සරල කරුණු කියාත්මක
කරන්ෙන් නැති නිසා, ෙම්වා ගැන ඇහුම්කන් ෙදන්ෙන් නැති නිසා
එතැන පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. එතැන තවත් පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිබුණා. එතැන හිටපු Deputy High Commissioner ලංකාවට
recall කරලා තිෙබනවා. ඇයි? සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා

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

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කිස් ෙනෝනිස් මහතාෙග් කම්මුලට ගැහුව එක e-mailsවල පළ
වුණා කියලා එතුමාව ෙමහාට ෙගන්වා ගත්තා. ෙමොන වාෙග් ළා
බාල, ෙමොන්ටිෙසෝරි වැඩද ෙම් කරන්ෙන්? විෙද්ශ කටයුතු
අමාත ාංශය දඟලනවා, 27වැනි දා එහාට ගිහිල්ලා සටන් කරනවා
කියලා. අස්මි ෙන්ද එතැන deputy විධියට හිටිෙය්, ගරු
ඇමතිතුමනි? අසාම්ද, අස්මිද කියලා පුද්ගලෙයක්. ඔහුව ෙමහාට
recall කරලා තිබුණා. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් බලන ෙකොට අඩු
ගණෙන් දන්ෙන් නැද්ද ලංකාවට පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා.
සජින් ද වාස් මහතා

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

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගැහුවාද නැද්ද කියන එක e-mailsවලින් කථා කළා කියලා
Deputy High Commissionerව ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න එක
ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. රට ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද
කරන්න තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න ඕනෑ. ඔන්න ඔතැනදී
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පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ෙමතැනදී සරල වශෙයන් කරන්න
තිෙබන ෙද් කරලා නැහැ. ඊට වැඩිය අන්ත ෙදයක් ෙවලා
තිෙබනවා. ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා අද පකාශ කරනවා,
“Government of Sri Lanka explains its efforts to assist
defendants” කියලා. ෙමෙතක් කල් වරාය අධිකාරිෙය් වාහන
පාවිච්චි කරලා රට පුරාම posters ගැහුවා "අලි ෙකොටි සමඟ
තිෙබන සම්බන්ධකම" කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොටිත් එක්ක
දඟලන ආකාරය ෙපෙනනවා. අවුරුදු 4කට ඉස්ෙසල්ලා යුෙරෝපා
සංගමය - European Union එක - අපට උදවු කළා.
"ඔබතුමන්ලාට පශ්නයක් තිෙබනවා, අපි ෙකොටින්ට තහංචි
පනවනවා - proscribe කරනවා-" කියලා කිව්වා. ඒක කළාට
පස්ෙසේ ආණ්ඩුව ෙම්ක ගැන දැක්ෙක් නැද්ද, ෙනොදන්නවාද? අද
උත්තරයක් ෙදනවා. ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මම පුදුම
වුණා. ෙම් වාෙග් පුද්ගලෙයක්, ඒ කියන්ෙන් රෙට් විෙද්ශ කටයුතු
ඇමති -ඔහු ෙපෞද්ගලික company එකක director ෙකෙනක්
ෙනොෙවයි- ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?

A news article titled “EU court lifting ban on LTTE :
GoSL explains its efforts to assist defendant” published
in “The Island” of 23rd October, 2014 states, I quote:
“The Ministry of External Affairs is surprised at some of the recent
statements on the outcome of the case filed by the LTTE in 2011 at
the General Court of the European Union in which the Council of
the European Union was the defendant supported by the Kingdom
of the Netherlands, the United Kingdom and the European
Commission as interveners. These statements by interested parties
are based on an inaccurate premise.”

යුෙරෝපා සංගමය එදා ෙමොන ෙකොන්ෙද්සියක් දැම්මත් නැතත්,
ෙමොන ෙහේතුවක් තිබුණත් නැතත්, ඔන්න දැන් e-mail එක පාවිච්චි
කරලා තහංචියක් දැම්මා. අපි ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි
එදාත් ගිහිල්ලා කිව්වා කරුණාකර ඒක කරන්න කියලා. ආණ්ඩුව
ඒක දැන ගත්තා නම් අවුරුදු 3ක්, 4ක් ෙපොල් ගෑවාද? අෙප්
තානාපති කාර්යාල ඒ රටවල තිෙබන්ෙන් ෙම්වාට උත්තර
ෙදන්නයි. ෙම්කට ධීවර පශ්නයත් අඩංගුයි. ඒකයි මම ෙම් කථා
කරන්ෙන්. එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තැන්වල තානාපතිවරු
ඉන්ෙන් ෙමෙහේ ඇමතිවරු ගියාම ඒ අයෙග් bags උස්සාෙගන
යන්න ෙනොෙවයි. ඒ අය ඉන්ෙන් ලංකාව ෙවනුෙවන් ෙපනී
සිටින්නයි. එෙසේ ෙපනී ඉඳලා ලංකාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ
ෙමොනවාද කරන්න තිෙබන්ෙන් කියලා. සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන

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

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මහත්මයා කිස් ෙනෝනිස් මහතාෙග් කම්මුලට පහරක් ගැහුවා
කියලා හම්සා මහතා ෙමහාට ෙගන්වා ගත්තාම ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? ෙම් වාෙග් ළා බාල වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට
වුෙණ් ෙමොකක්ද? ලංකාවට red card එක දුන්නා. අද ඇමතිතුමා
කාරක සභාෙව්දී කිව්වා ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි උද්ගත
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා කියනවා,
"මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙවනවා" කියලා. මාර
වැඩක්ෙන්. ඔච්චර බුද්ධියක් තිෙබන ගරු ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් අහනවා, ෙම් සඳහා
ෙමොනවාද කරන්න තිෙබන්ෙන් කියලා කියන්ෙන් නැද්ද, ෙම්වා
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කථා කරන්ෙන් නැද්ද කියලා. ෙම් ගැන
අපට දුකයි. අපි විපක්ෂයක් වශෙයන් මීට වඩා විධිමත් තත්ත්වයක
සිටිනවා. හැබැයි, ෙම්ක ෙලෙහසියි. ෙබොෙහොම ෙලෙහසිෙයන්
කියනවා, "ඔන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසා එල්ටීටීඊ එකට
පනවා තිබූ තහංචිය ඉවත් කළා" කියලා. ළා බාල ෙමොන්ටිෙසෝරි
ළමෙයක් වුණත් දන්නවා, ෙම් ආණ්ඩුව කරන්න හදන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ තහනම ඉවත් කළාට පස්ෙසේ, එල්ටීටීඊ ඒෙක්
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සල්ලි ෙක්පී අෙත් තිෙබන නිසා ඒ සල්ලි ටිකට ෙකළවන්න තමයි
-ෙක්පී අෙත් තිෙබන සල්ලි ටික ගන්න තමයි- ෙම් කටයුතු
කරෙගන යන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. එෙහම
නැත්නම් ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා ෙමෙහම පකාශයක් කරනවාද?
මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ ෙකොටි තහංචිය ඉවත් කළා නම් අඩු
ගණෙන් අෙප් තානාපති කාර්යාලෙයන් ගිහිල්ලා ඒ සඳහා
affidavit එකක් දුන්නාද?
ඊට පස්ෙසේ කියනවා, "We will help the people who
intervene" කියලා. අෙප් රෙට් අයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක්
නැත්නම් ෙමොකක්ද අර ෙගොල්ලන්ට තිෙබන පශ්නය? ෙමතැනදී
අපට කියන්න පුළුවන් "අපි යුෙරෝපා හවුෙල් සාමාජිකෙයක්
ෙනොෙවයි" කියලා. ඒක තමයි ෙමතැන පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන්.
යුෙරෝපා හවුලට සම්බන්ධ නැති වුණාට අඩු ගණෙන් ලාංකිකයන්
ලක්ෂ තුනහමාරක් යුෙරෝපෙය් ඉන්නවා. ඒ එක්ෙකෙනකුට,
ෙදෙදෙනකුට, ඒ දහෙදෙනකුට උසාවියට ගිහිල්ලා කියන්න
පුළුවන් "ෙම්ක අපට බලපානවා, ඔබතුමන්ලාට උදවු කරන්න අපි
ෙමතැන සිටියාට අෙප් මව් බිම ශී ලංකාව" කියලා. ඒ නිසා ඒ අයට
උසාවි යන්න තිබුණා. ඇයි, අෙප් තානාපති කාර්යාලෙය් අයට
උසාවි යන්න බැරිද? We are held liable vicariously . So, as a
result, we must have a direct interest in the process. ෙමතැනදී
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් වුණාම විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට සහ
ආණ්ඩුවට ෙලෙහසිෙයන් කියන්න තිබුණා, "ඇයි ඔබතුමන්ලා
අෙපන් අහන්ෙන්" කියලා. ෙම්ක නැති වුෙණ් තාක්ෂණ ෙදෝෂයක්
නිසා - technical error එකකින්- කියලා කියනවා ෙන්. නමුත්
ආණ්ඩුවට ෙලෙහසිෙයන් කියන්න තිබුණා, "අෙපන් අහන්ෙන්
නැතුව UN එෙක් නවනීදන් පිල්ෙල්ෙග් Report එෙකන් අහන්න"
කියලා. ඒෙක් කියලා තිෙබනවා, එල්ටීටීඊය කියන්ෙන් තස්තවාදී
සංවිධානයක්, ෙම්වා ඔක්ෙකෝම නැති වුණාට ෙමන්න ෙමෙහම
තමයි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අඩු ගණෙන් මහාචාර්ය
ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා කිව්වා නම්, ''ක්ෙෂනුකා ෙසෙනවිරත්න
කියන ෙල්කම්තුමිය ෙවන ඒවාට ඇඟිලි ගැසීම් කරන්ෙන් නැතිව
තමන්ෙග් කාර්ය භාරය හරියට කළා නම්'' කියලා, එතැනින්ම
ෙම්කට උත්තර ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් අහනවා.
ඔබතුමන්ලා කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයිද ෙම් ෙකොටි තහංචිය
ඉවත්කර ගන්ෙන්? නැව් 29ක් තිෙබනවාය කියපු ෙක්පී අඩු
ගණෙන් උසාවියටවත් ෙගනියන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අඟහරුවාදා ෙකොම්පඤ්ඤ
වීදිෙය් තිෙබන වරාය අධිකාරිෙය් එක්තරා තැනකට ගියා. එතැන
කරන්ෙන් වරාෙය් කටයුතු ෙනොෙවයි. එතැන ෙව්දිකා හදනවා,
billboards ගහනවා, ඇමතිවරුන්ෙග් නම් දමලා billboards
හදාෙගන ජනාධිපතිවරණයට කටයුතු කරනවා. ලක්ෂ පනහක
විතර posters එතැන තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 120ක්, 150ක්
විතර එතැන නාස්ති කරලා තිෙබනවා. දැන් SMS පණිවුඩයක්
තිෙබනවා, එතැනට ගිය නිසා උසාවි එන්න කියලා අපට notice
කර තිෙබනවා කියලා. ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් නම් අපි උසාවියට
ෙගන්වන්න, ෙකොටි තහංචිය නවත්වන්න එපා කියලා උසාවි
යන්න බැරිද? ඒකට ෙමොළයක් නැද්ද? දැන් අපට ෙපෙනනවා, ෙම්
තිෙබන ෙකොටි සම්බන්ධකම ෙමොකක්ද කියලා. ඒ නිසා මම
නැවත නැවතත් ෙම් ආණ්ඩුවට කියන්ෙන් ෙකොටි ඉන්ෙන්
ආණ්ඩුව
සමඟ බවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපති
''කරුණා අම්මාන්'' ෙනොෙවයිද? ''කරුණා'' කියන්ෙන් දළදා
මාළිගාවට ෙබෝම්බ ගහපු එක්ෙකනා ෙනොෙවයිද? ඒ ෙබෝම්බය
ෙගනියපු පිල්ෙලයාන්ට ෙමොනවාද කෙළේ? එයා මහ ඇමති. එයා
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් උපෙද්ශක - adviser - ෙකෙනක්
ෙනොෙවයිද? මැෙල්සියාෙව්දී අල්ලාෙගන ෙම් රටට ෙගනාවාය
කියපු, නැව් 29ක් තිෙබනවාය කියපු, ෙකෝටි 5,800ක් තිෙබනවාය
කියලා ෙලොකුවට සද්ද කරපු ෙක්පී, දැන් ඉන්ෙන් රජ ෙගදර
ෙනොෙවයිද? ''ෙමයා තමයි අෙප් අගමැති නැති කෙළේ, ඒ
තස්තවාදියා අපට ෙදන්න'' කියලා ඉන්දියාව ඉල්ලනවා. ෙමයා
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තමයි සල්ලි එකතු කරලා ශී ලංකා යුධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය්
80,000ක් මැරුෙව්, ෙමයා තමයි සල්ලි එකතු කරලා ශී ලංකා යුද
හමුදාෙව් සහ ෙපොලිසිෙය් 80,000ක් මැරුෙව්, ෙමයා තමයි බැංකු
ෙහොරකම් කෙළේ කියලා පත්තරවල තිෙබනවා. නමුත් ඒවා ගැන
කථා කරන්ෙන් නැහැ. දැන් ඔහු රජ ෙගදර සිටිනවා. ඒ
connection එක නිසා තමයි විමල් වීරවංශ, ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමන්ලා කියන්ෙන්, ''ඔව්, ජිනීවාවල නිත නිෙයෝජිත නිල
නිවස පතිසංස්කරණය කරන්න දීලා තිෙබනවා. ඒ දීලා
තිෙබන්ෙන් පී.බී. ජයසුන්දර වාර්තාව අනුව ෙකොටි හිතවාදී
ෙකොම්පැනියකට.'' කියලා. ඊෙය් BBC එෙක් තුෙරයිරාජා කියන
පුද්ගලෙයක් කිව්වා, ''ඔව් අපි ඒක ලබා ගත්තා, හම්සා කියන
මෙග් මිතෙයක් මාර්ගෙයන් තමයි ඒක ලබා ගත්ෙත්, ආණ්ඩුව
ඒක දීලා තිෙබනවා.'' කියලා.
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න හදන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ෙකොටිත්
එක්ක ජීවත් ෙවලා, ෙම් ඔක්ෙකොම දැනෙගන කටයුතු කරලා,
ඊට පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දික් කරනවා.
එංගලන්තෙය් හරි, ජිනීවාවල හරි ගහකින් ෙගඩියක් වැටුණත්
ඒකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිටින් තමයි යන්ෙන්. ඒ ගැන
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා කියලා තිබුණා,
"බලන්න අෙප් luck එක, අපට ෙම්ක ආවා" කියලා. ඒක තමයි
ෙම් ෙවන්ෙන්. ඒ විධියට කටයුතු කරන නිසා තමයි ජනතාවටත්
ඔබතුමන්ලා තිත්ත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොටිෙයොත් එක්ක එෙහම
කටයුතු කරලා අද තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවෙග් සාක්කුව එෙහම
පිටින්ම සූරා කනවා.
යුද්ධය සාමය බවට පරිවර්තනය වුණාට පස්ෙසේ ඒෙක්
පතිලාභ ජනතාවට දීලා තිෙබනවාද? එදා යුද්ධය පැවති කාලෙය්
රුපියල් 240ට තිබුණු කිරි පිටි පැකට් එකක් අද රුපියල් 400යි.
එදා රුපියල් 35ට තිබුණු භූමිෙතල් ලීටරය අද රුපියල් 80යි. එදා
රුපියල් 22ට තිබුණු පාන් ෙගඩිය අද රුපියල් 75යි, 80යි.
ෙමන්න, යුද්ධය සාමය බවට පරිවර්තනය වුණාට පස්ෙසේ
ජනතාවට ලැබී තිෙබන පතිලාභ. ඇමතිතුමනි, ෙමොනවාද
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් විහිළු කථා? කරුණාකරලා ෙම් ගැන හිතලා
බලන්න. අන්තවාදයත් එක්ක ෙසල්ලම් කරලා රටක් හදන්න
බැහැ. රටක් හදන්න පුළුවන් පතිපත්ති අනුව, ඉදිරි දැක්මක්
සහිතව කටයුතු කරන්න අවශ යි. ෙම් ෙපොෙළොව ඉම්බාට
ලාංකිකෙයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් චීන්නුන්ට ෙකොළඹින් අක්කර
500ක් විකුණන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම්
කරන්න හදන්ෙන්? කිස් ෙනෝනිස්ට කෙන් පාරක් ගැහුෙව් ඇයි
කියලා සජින් ද වාස් ගුණවර්ධනෙගන් පශ්න කරන්න බැරි
විෙද්ශ ඇමතිවරයා අර වාෙග් පකාශයක් කිරීෙමන් ආණ්ඩුව
ෙකොටිත් එක්ක ජීවත් ෙවනවාය කියන එක අද ඔප්පු ෙවනවා
ෙන්ද ගරු ඇමතිතුමනි? ඔබතුමන්ලාටත් විලි ලජ්ජාවක් නැහැ,
ෙම් කැබිනට් එෙක් ඉන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දක්ෂෙයක්.
කම්කරු ඇමති ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමාත්
දක්ෂෙයක්. අෙප් සුසන්ත පුංචි නිලෙම් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ඉන්නවා. එතුමාත් දක්ෂෙයක්. ඒ තුන් ෙදනාම යූඑන්පී එෙක්
හිටපු අය. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඉතින්
අන්තිමට
අන්තවාදය විකුණලා, අහිංසක මුස්ලිම් ජනතාවට හිරිහැර
කරනවා; ෙදමළ ජනතාව භය කරනවා. පාප් වහන්ෙසේ එනවා
කියලා කෙතෝලික ජනතාවට කියලා දැන් මැතිවරණයකට යන්න
හදනවා. එෙහම කරලා සියයට 65ක්, 70ක් ඡන්ද ගන්න
හදනවා. ඒ කියන්ෙන් ඉන්දියාෙවන් ඡන්ද දමා ගන්න හදනවාද?
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න හදන්ෙන්?
අපි අද ගිහින් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා හමු වුණා. අපි
කිව්වා ෙම් කරන්ෙන් විහිළුවක් කියලා. අපි මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන් අහනවා, "අද රජ ෙගදර
එතුමාෙග්
ස්වාධීනත්වය පැහැරෙගන තිෙබනවාද?" කියලා. නක්ෂතය අනුව
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් ජනවාරි 08වන දාය කියනවා.
මැතිවරණයක් පවත්වන්න දින නියම කිරීමට මැතිවරණ
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ෙකොමසාරිස්ට තිෙබන අයිතිය කවදාද ෙම් අයට පවරා
තිෙබන්ෙන්? අපි ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් කියනවා, මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස් ෙලෝකයට විහිළුවක් බවට පත් වනවා කියලා.
ජනවාරි 08වන දා දිනය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි ලු; නක්ෂතය අනුව
ෙහොඳ දවසක් ලු. ෙම්වා ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. කරුණාකරලා
ජනතාවට ෙහොඳ කාලය උදා කරන්න. එෙහම කළා නම් තමයි
වටිනාකම තිෙබන්ෙන්. ෙමෙහම විහිළු කර-කර එක ෙරජීමයක්
ෙගන යෑම ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. මුළු ජනතාවම ඉදිරියට
ෙගන යන එක තමයි සංවර්ධනය කියන්ෙන්. ෙම්වා සියල්ෙල්ම
academic value එකක් තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමාට මා කියනවා, කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිල්ලා, "අෙප් අදක්ෂතාව නිසා ෙම් පශ්නය ඇති වුණා. අපි
ෙකොටිත් එක්ක හිතවාදී ගිවිසුමකට අත්සන් කර තිෙබන නිසා
තමයි අපට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්" කියලා අපි ඉදිරිෙය් කියන්න
කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි,
තිෙබන්ෙන්.

තව

විනාඩියක

කාලයයි

ඔබතුමාට

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ ෙවලාවත් අවසන්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒ ෙවලාවත් අවසානයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තව මිනිත්තු තුනකින්, මිනිත්තු හතරකින් මෙග් කථාව අවසන්
කරන්නම්. විපක්ෂෙයන් කථා කරන්න ඉන්ෙන් අෙප් නලින්
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා විතරයි.
මා ඉතාම ඕනෑකමින් කියන්ෙන්, අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න නිසා
නිකම් කෑ ගහන්ෙන් නැහැ කියලායි. ෙම් අෙප් රට. ඔබතුමන්ලා
තාවකාලිකව ෙම් රට පාලනය කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
පාලනය කරපු රට තමයි, එදා 2001දී ගාමිණී ෙලොකුෙග්
අමාත තුමාත්, අපිත් භාරෙගන, සංවර්ධනය කරලා නිවැරැදි
මාර්ගයට ෙගනාෙව්. ඊට පස්ෙසේ ඒ සංවර්ධනය නැති වුණු නිසා
තමයි අද ෙම් වාෙග් විනාශයකට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. අද යුද්ධය
සාමයට පරිවර්තනය කරලා තිබියදීත් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න
බැරි නම් තව ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්?
ඉතින් මහින්දට බැහැ කිය-කියා ෙලොකුවට පශ්න කර-කර
යනවා. ඔව්, බැහැ තමයි. ජීවන වියදම අඩු කරන්න බැහැ, දූෂණය
නවත්වන්න බැහැ, පවුල්වාදය නවත්වන්න බැහැ, ෙම් රට සුද්දන්ට
විකුණන එක නවත්වන්න බැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොටින් සමඟ
ගිවිසුම ගහලා තිෙබන නිසා ෙම්වා නවත්වන්න බැහැ. ෙම් නිසා
තමයි බැහැයි කියලා කියන්ෙන්. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන
ෙද් බල-බලා එය උල්ලංඝනය කරන ෙකොට තව ෙමොනවාද
කියන්න තිෙබන්ෙන්?
ෙහොඳම උදාහරණයක් මා කියන්නම්. අපි ශී ලංකා වරාය
අධිකාරියට ගියා. එහි ෙසේවක පිරිස කියනවා, "කරුණාකරලා අෙප්
රක්ෂාව ආරක්ෂා කරන්න. එන්න, බලන්න. බලලා ෙම්වා නැති
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කරන්න" කියලා. එතැනට ගියාම අපි පුදුම වුණා. ආර්.
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා ෙම් සභාෙව් සිටිනවා. ආර්. ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමා, මම, අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ මන්තීතුමා ගිහින් බලන ෙකොට අපි දැක්කා, විළිලජ්ජාවක්
නැතුව මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික ඇමතිෙග් ෙපෝස්ටර් ගහනවා;
ජනාධිපතිෙග් ෙපෝස්ටර් ගහනවා; නිල් බලකාෙය් billboards
ඔක්ෙකොම එතැන තිෙබනවා. එතැන අංක නැති රථ වාහන 10ක්,
15ක් තිෙබනවා. අර උහනදී ඇල්ලූ වාහනය ගිහිල්ලා තිබුෙණ්
එතැනින්. ෙම්වාට උත්තර ෙදන්ෙන් කවුද? ෙම්වා ෙපෞද්ගලික
ධනෙයන්ද කරන්ෙන්? එක පවුලක අයිතිවාසිකමක් තිබිලාද
ෙම්වා කරන්ෙන්? ඒ නිසා කරුණාකරලා ජනතාවත් එක්ක
ෙසල්ලම් කරන එක නවත්වමු.
මැතිවරණය පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එනවාය කියන එක, එක
විධියකින් ෙහොඳයි. ජනතාව විඳින දුකට ඉක්මනින් තිතක් තබන්න
පුළුවන් අවස්ථාව ඒ තුළින් ලැෙබනවා.
අපට ෙම් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා කිසිෙසේත්ම පශ්න
ෙනොෙවයි. අපි උදවු කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාට ආදායම්
උපයන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙහට ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙලොකු විහිළුවක්, සංදර්ශනයක් ඇති කරාවි, "අපි ඉන්ධන මිල
රුපියල් 25කින් අඩු කරනවා" කියලා. අපි කියනවා, ඉන්ධන මිල
රුපියල් 50කින් අඩු කරන්ෙන් නැත්නම් අඩු කරන්න එපා
කියලා. ෙමොකද, ඊට අඩු මුදලකින් මිල අඩු කරලා වැඩක් නැහැ.
රුපියල් 50කින් මිල අඩු කරන්න පුළුවන්. ශී ලංකා වරාය
අධිකාරිෙය් ෙසේවක පිරිස කිව්වා, "අෙප් රක්ෂාව ආරක්ෂා කරන්න
ෙමහාට එන්න"යි කියලා. උෙද්නි ජයරත්න මැතිතුමා, පිළියන්දල
මැතිතුමා ඇතුළු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලුෙදනාට අපට අඬ
ගැහුවා. අපට උසාවියට එන්න ලු, සඳුදා. ෙමොකටද? ෙම් සල්ලි
ෙහොරකම් කරන එක ෙපන්වන්නද? ඒක අපි කරන්නම්. නමුත්
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න එපා. ඇයි, ෙම් ආණ්ඩුවට යන්න බැරි
ෙකොටි-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙකොටින්ට විරුද්ධව උසාවියට යන්න බැරි ඇයි? ෙකොටියා
තමන්ෙග් උකුෙළේ තබා ෙගන ඉන්න නිසාද ඒක කරන්ෙන්
නැත්ෙත්? විෙද්ශ ඇමතිට ඉහළින් ඉන්න, කැබිනට් මණ්ඩලයටත්
ඉහළින් වැඩ කරන සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන ඉන්නවා. නිෙයෝජ
විෙද්ශ ඇමති සහ විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය
කරුණාකර ඉල්ලා අස් ෙවන්න. ෙම් වාෙග් වැඩ කිරීම තමයි ෙම්
රටට කරන අවනම්බුව. ෙකොටි තස්තවාදය නැති කරන්න අපි ෙම්
ආණ්ඩුවට උදවු කෙළේ නැහැයි කියනවා. වැදගත්කමක් නැති
නිසාද එෙහම කෙළේ?
මා මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපි එකතු ෙවලා
ආර්ථිකයක් හදමු. අෙප් ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
කිව්වා, "අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකයක් හදමු" කියලා. අපි හදමු.
කවදාද, හදන්ෙන්? ෙම් ආර්ථිකය වැටුණාට පසුවද, රට
බංෙකොෙලොත් වුණාට පසුවද? මැතිවරණයක් පුළුවන් තරම්
ඉක්මනට පවත්වන තුරු තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය වශෙයන්
අපි බලා ෙගන සිටින්ෙන්. අපි විතරක් ෙනොෙවයි, අනික් ෙසසු
පක්ෂ සහ ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය පැත්ෙත් ඉන්න මැති ඇමතිවරුත්.
දැන් පිස්සු ෙකළියා ඇති. දැන් අපි ෙවනසක් කරමු, රට මුල් තැන
තබමු, දැන්වත් අපට එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඇති
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කරමු කියා මතක් කරනවා. ජාතික ආර්ථිකයක් හදන කටයුත්ෙත්
අපි එදාත් සිටියා; අදත්, ඉදිරියටත් සිටිනවා. රට ෙබ්රාගන්න අත්
වැල් බැඳගන්න, ජනතාවට ඒ පතිලාභය ලබා ෙදන්න කියන එක
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙත්මාව. අපි ඒ කටයුත්ත කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.48]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද අෙප් ගරු මුදල් හා
කමසම්පාදන නිෙයෝජ අමාත තුමා -ෙජ ේෂ්ඨ අමාත තුමාඉතාම වැදගත් කරුණු ද සහිතව ඉතාම කාෙලෝචිත අනුමැතියක්
ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අවශ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත්
කළා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. අෙප් රෙට් ආදායම දිහා බැලුවාම, බදු සහ බදු ෙනොවන
ආදායම්වලින් තමයි අෙප් රෙට් ආදායම ශක්තිමත් වන්ෙන් කියන
එක අපි කවුරුත් දන්නවා. "මහින්ද චින්තන" තුළ අප විෙශේෂෙයන්
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කෙළේ බදු ෙනොවන ආදායම කමානුකූලව
වර්ධනය කර ගන්නයි. ඒ නිසා සියයට 8ක පමණ තිබූ බදු ෙනොවන
ආදායම පසු ගිය වර්ෂය වන ෙකොට සියයට 12 දක්වා ෙගනැල්ලා,
ෙම් වන ෙකොට එය සියයට 20ට ආසන්න පමාණයක් දක්වාම
ෙගන එන්න අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් අෙප්
ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් ඇති ෙවනවා කියන එක අපි
දන්නවා. ජනතාව මත බදු පටවන්ෙන් නැතිව ඒ ෙවනුවට විකල්ප
මාර්ග ඔස්ෙසේ රටට මුදල් ෙගන ඒම සඳහා, ආදායම තර කරගැනීම
සඳහා අපි කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. අපි ෙම් වන ෙකොට ඒ සඳහා
අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ අභිෙයෝගය ජයගහණය කරගනිමින්
සිටිනවා. ඒ නිසා තමයි මුදල් අමාත වරයා හැටියට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් ඉදිරිපත් කරපු හැම අය වැය
අවස්ථාවකදී ම විෙශේෂෙයන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය, ෙද්ශීය
කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සහ ඔවුන්ට දිරිය
දීම සඳහා බදු සහන ලබා දීම් කෙළේ. ෙම් වන ෙකොට අෙප් රටට
ෙගෙනන යන්ත සූත සහ කර්මාන්ත ෙවනුෙවන් ආනයනය කරන
විවිධ ෙද්වල් සඳහා සම්පූර්ණෙයන් බදු නිදහස් කරපු අවස්ථා
ෙගොඩක් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ
ආර්ථිකමය වශෙයන්. සමහර බදු අය ෙනොකර, -එක පැත්තකින්
බදු ෙනොවන ආදායම් පමාණය ලබා ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් ෙනොකර, අෙනක් පැත්ෙතන් බදු ආදායම වැඩි කරගැනීම
සඳහා බදු ආදායම් සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු ෙනොකර- රටක්
හැටියට අපි ෙකොෙහොමද ආර්ථිකය ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන්? ඒ
නිසා ෙම් දිහා ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් බලනවාට වඩා
විෙශේෂෙයන් රෙට් ආර්ථිකය සමස්තය හැටියට අරෙගන සලකා
බැලිය යුතුය කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
ඒ නිසා තමයි අප ඉතාම පෙරස්සෙමන් කටයුතු කරන්ෙන්. සමහර
අවස්ථාවලදී ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ මිල උච්චාවචනය ෙවනවා.
ෙද්ශීය වශෙයන් අපට සිදු ෙවනවා ෙද්ශගුණික බලපෑම්වලට යට
ෙවන්න; එෙහම නැත්නම් ඒවාට මුහුණ ෙදන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම, විවිධ නිෂ්පාදන
කරන රටවල ෙද්ශගුණික පශ්න ඇති ෙවලා ඒ රටවල මිල මට්ටම්
ශීඝෙයන් ඉහළ යනවා. ෙම් හැම එකකටම ඔෙරොත්තු ෙදන
ආකාරයට, ඒ ඒ අවස්ථාවට ගැළෙපන ආකාරයට අපි කටයුතු කර
තිෙබනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි වූ ෙවලාෙව් අෙප් ෙද්ශීය
ෙගොවීන් ආරක්ෂා කර ගන්න ඒ නිෂ්පාදනවලට අදාළ ආනයනික
භාණ්ඩවල මිල වැඩි කිරීම සඳහා, එෙහම නැත්නම් බදු වැඩි කිරීම
සඳහා අපි පසු ගිය කාලවල පියවර ගත්තා. අලවල ආනයනික බද්ද
වැඩි කළා. ලූනුවල ආනයනික බද්ද වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම කව්පි,
මුං වාෙග් ෙද්වල ආනයනික බද්ද වැඩි කරලා, ඒවා පිට රටින්
ෙගන එන එක නවත්වලා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට වැඩි ඉඩක් ෙම් රට
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තුළ ලබා දීම සඳහා විෙශේෂෙයන් මුදල් අමාත ාංශය කටයුතු කළා
කියන එක අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. අප ෙම්
විධියට ෙහොඳ ආර්ථික කළමනාකරණයක් කරෙගන යන ෙකොට
සුපුරුදු පරිදි අෙප් රවි කරුණානායක මන්තීතුමන්ලා ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? එතුමන්ලා දැන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක
තමයි අප ෙම් වර්ෂ කීපෙය්දී දැකපු ෙලොකුම විහිළුව. දැන්
ෙබොෙහෝ අය ආණ්ඩුකම ව වස්ථා හදනවා; පතිපත්ති හදනවා;
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ කියලා කියනවා.
ෙම් විධියට එක එක විධිෙය් පුදුම ෙයෝජනා, පුදුම සංකල්ප, පුදුම
ෙද්වල් තමයි දැන් ඉදිරියට එන්ෙන්. ෙම්වා පිළිබඳව කවුරුවත්
කථා කෙළේ නැහැ එල්ටීටීඊ තස්තවාදය ෙම් රට ෙවළාෙගන තිබුණු
කාලෙය්; ෙබෝම්බ පිපිරුණු කාලෙය්. ෙම් රෙට් ෙහට හුස්ම
ගන්නවාද නැද්ද කියා තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ ෙවලා තිබුණු
කාලෙය් ෙම්වා පහළ වුෙණ් නැහැ. ෙම්වා පහළ ෙවන්න තියා
ෙම්වා ගැන කථා කරන්න එළියට බැස්ෙසේත් නැහැ. එෙහම හිටපු
උදවිය දැන් විවිධ ෙද්වල් කියනවා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා අය වැයක්. ඒ අය වැෙයන් ෙතල් මිල අඩු
කරනවාලු. රාජ ෙසේවකයාට වැටුප් වැඩි කරනවාලු. තරුණ
තරුණියන් දසලක්ෂයකට රැකියා ෙදනවාලු. අපි අහනවා,
ෙකොෙහන්ද කථා කරන්ෙන් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි බලන්න, ෙම් වැඩි ඈතක
ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් දැන් ඉතිරි ෙවලා ඉන්න
නායකෙයෝ ටිකම තමයි 2001-2004 ආණ්ඩුව කෙළේ. අපි
අහන්න කැමැතියි, අඩුම ගාෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙකෙනකුට එෙහම නැත්නම් ෙවනත් තරුණ තරුණිෙයකුට
ෙනොෙවයි, අඩුම තරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දරදිය ඇදපු,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙපෝස්ටර් ගහපු, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුවක් හදන්න ඒ කැප ෙවච්ච එක තරුණෙයකුට රජෙය්
රස්සාවක් ෙදන්න පුළුවන් වුණාද? අපි අහනවා ෙකොයි
දිස්තික්කෙය්, ෙකොයි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාශෙය් කාට ද දුන්ෙන්
කියා. එෙහම ෙදන්න බැරි වුණා. අෙප් ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම්
මැතිතුමා, අෙප් ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා වාෙග් අය
දන්නවා. එෙහම ෙදන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා තමයි එතුමන්ලා
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක්ක අත්වැල් බැඳගත්ෙත්. එෙහම
ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක්, විධියක් හදා ගන්න බැරි වුණා. 16/1
කියන චකෙල්ඛය ගහලා රාජ ෙසේවයට බදවා ගැනීම් කප්පාදු
කරපු අය දැන් කියනවා දස ලක්ෂයක තරුණ තරුණියන්ට රැකියා
ෙදනවා කියලා. ඔන්න ඡන්ද ගුණ්ඩු. ඕවා තමයි ඡන්ද ගුණ්ඩු. ඒ
කරන්න බැරි වුණු අය, ෙනොකරපු අය, කරලා පුරුද්දක් නැති අය,
දැන් ෙම් මැතිවරණයක් ඉලක්ක කර ෙගන ෙම් වාෙග් ෙද්වල්
කියන එක විහිළුවක් කියන එකත් මතක් කරලා ෙදන්න
කැමැතියි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ ෙසේවකයාෙග් අභිමානය, රාජ
ෙසේවකයාට තිෙබන එකම අනාගත වත්කම තමයි විශාම වැටුප.
රාජ ෙසේවකයා ගැන කදුළු හළන ෙම් අය තමයි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී රජෙය් ෙසේවකයාෙග් විශාම
වැටුප කප්පාදු කරන ෙයෝජනා සම්මත කෙළේ. අෙප් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් රාජ ෙසේවකෙයෝ විශාල පමාණයක් ඉන්නවා.
ඔවුන් බලා ෙගන ඉන්දැද්දීම, ඔවුන්ෙග් ඇස් ඉදිරිපිටම එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සම්මත කර ගත්තා,
විශාම වැටුප නවත්වන්න. ඒක 2004 නැවත ඇති කෙළේ අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. ඒ නිසායි ඒවා මතක තිෙයන
ෙසේවකයන් පමාණයක් දවසින් දවස
ෙමපමණ රාජ
මැතිවරණෙයන්, මැතිවරණය අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා සමඟ හිට ගන්ෙන්. තැපැල් ඡන්දවලින් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය හැමදාම පරදින්ෙන් ඒ නිසායි. ඒවා රාජ
ෙසේවකෙයෝ දන්නවා. එදා අවම වැටුප තිබුෙණ් කීයද? රුපියල්
7900ට තිබුණු අවම වැටුපට එකවර රුපියල් 5000ක් වැඩි කරපු
ෙම් රෙට් නායකෙයක් ඉන්නවා නම්, ඒ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මුදල් ඇමතිතුමා -ජනාධිපතිතුමා- පමණයි කියන එක අපි කියන්න
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ඕනෑ. එෙහමයි රාජ ෙසේවකයාට ශක්තිය දුන්ෙන්. අවුරුද්ෙදන්
අවුරුද්ද වැටුප් වැඩි කළා. ෙකොයි අවුරුද්ෙද්ද වැටුප් වැඩි කෙළේ
නැත්ෙත්? හැම අවුරුද්ෙද්ම දීමනා ෙහෝ වැටුප් වැඩි කර ෙගන,
වැඩි කරෙගන ආවා. ඉදිරිෙය්දීත් රාජ ෙසේවකයාට යම් වැටුපක්
වැඩි කරලා ෙදන්න පුළුවන් නම්, රාජ ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න
පුළුවන් නම් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පමණයි ඒ සංකල්පය,
ඒ වැඩ පිළිෙවළ තිෙබන්ෙන්.
ක්ෙෂේත නිලධාරීන්ට අද ෙමෝටර් බයිසිකල් ලබා ෙදනවා. දැන්
ඒ ගැනත් ෙනොෙයක් කථා කියනවා. ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට ෙමෝටර්
සයිකල් ලබා ෙදන්ෙන් -ෙමච්චර සහනයක් ඒ අයට ලබා
ෙදනෙකොට ඒක ලබා ෙදන්ෙන්- ඉදිරි ෙද්ශපාලන කටයුතු කරන්න
ගම්වල ඇවිදින්න කියලා. ෙම් වෙග් විහිළු කතා මාධ ඉස්සරහට
ඇවිල්ලා කියනවා. අද ක්ෙෂේතවල වැඩ කරන අෙප් නිලධාරීන්
අෙප් ගම්මානවල ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල කැපකිරීමක්
කරනවා. ඒ අයට සතුටින් ගිහිල්ලා, ඒ අයට ජනතාව මුණ ගැහිලා,
ඇවිදලා ඒ අඩුපාඩු ෙහොයලා බලලා පෙද්ශෙය් මහජන
නිෙයෝජිතෙයෝ එක්ක කතා කරලා ඒ වැඩ ටික කාර්යක්ෂම කිරීම
සඳහා තමයි ඒ අයට ෙමෝටර් බයිසිකල් ලබා ෙදන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා තීන්දු කෙළේ.
යූඑන්පී ආණ්ඩුෙව් අය වැයට පුළුවන් වුණාද බඩු මිල අඩු
කරන්න? ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව බඩු මිල අඩු කරපු හැටි ඔබතුමාට මතකද? වැඩිය ඕනෑ
නැහැ, සංවර්ධන ව ාපෘතියක් කළාද? ඊළඟට නලින් බණ්ඩාර
මන්තීතුමා කතා කරන නිසා පුළුවන්නම් ෙමයට උත්තරයක්
ෙදන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව කාලෙය් බිංගිරිය
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් -විමධ ගත පළාත් ආෙයෝජන ගැන
ෙනෙමයි මම ෙම් කියන්ෙන්- රජෙය් මුදල් පාවිච්චි කරලා හදපු
පාර ෙමොකක්ද කියලා කියන්න? රජෙය් මුදල් - පාද්ශීය සභාවක
මුදල් ෙහෝ පළාත් ආෙයෝජන ෙහෝ ෙනොෙවයි- ආණ්ඩුෙව්
අමාත ාංශයකින් මුදල් ෙවන් කරලා හදපු පාර ෙමොකක්ද
කියන්න. බිංගිරිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාශෙය් අද ෙන්ද පාරවල් ටික
හැෙදන්ෙන්? යන්න බැරිව හැම පාරක්ම අබලන් ෙවලා තිබුෙණ්.
එදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා ෙබෝවත්ත මාර්ගයටත් අවශ
මුදල් ඔක්ෙකෝම ෙවන් කරලා දුන්නා. ඔක්ෙකොම පාරවල් ටික
හදනවා කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් නාරම්මල නගරෙය්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

පාරවල් හැර ෙමොනවාද දුන්ෙන්?

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

පාසලකට ගිහිල්ලා බලන්න. බිංගිරිෙය් මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාශෙය් ඉස්ෙකෝෙල්ට යන්න. ඉස්ෙකෝෙලට ගිහිල්ලා
මහින්ෙදෝදය විද ාගාරයට යන්න එපා; වැලිකිළියට යන්න.
වැසිකිළියත් ටයිල් අල්ලලා හදලා දීලා තිෙයන්ෙන් දරුවන්ට. අපි
පාරවල් හදලා දී තිෙබනවා විතරක් ෙනෙමයි. කුලියාපිටිෙය්
ෙරෝහලට යන්න. ඒ ෙරෝහෙල් පුංචි පුංචි අඩු පාඩු තිෙයන්න
පුළුවන්. හැබැයි, ඒ වුණාට රුපියල් ලක්ෂ 700ක් වියදම් කරලා
ෙරෝහල හදලා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට අවශ පහසුකම් ලබා දී
තිෙබනවා. කුලියාපිටිය මධ මහා විද ාලයට යන්න. බලන්න, එහි
ඇති කරලා තිෙබන දියුණුව. කුලියාපිටිෙය් වයඹ විශ්වවිද ාලයට
ගිහිල්ලා බලන්න, එහි ඇති කරලා තිෙබන දියුණුව. මෙග්
නාරම්මල නගරයට එන්න. ඔබතුමා නාරම්මල නගරයට ඇවිල්ලා
සති ෙපොළ බලන්න යන්න. ජනාධිපතිතුමා තමයි විවෘත කෙළේ.
රුපියල් ලක්ෂ 938යි. මෙග් නගරෙය් තිෙබන බස් නැවතුම් ෙපොළ
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බලන්න. ආදාහනාගාරය බලන්න. පාරවල් ටික හැදිලා, නගරය
හැදිලා තිෙබන හැටි බලන්න. එෙහම ඊර්ෂ ාෙවන් කථා කරන්න
එපා, නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
ඔවුන්ෙග් පාලන කාලය තුළ දී කිසිදු සංවර්ධන ව ාපෘතියක්
කරන්න බැරි වුණා කියලා කියන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, දයාසිරි
ජයෙසේකර මැතිතුමන්ලායි. අපි ෙනොෙවයි කියන්ෙන් ෙජොන්ස්ටන්
පනාන්දු ඇමතිතුමන්ලායි කියන්ෙන්. එතුමන්ලා තමයි ආණ්ඩුෙව්
හිටපු ෙකළිකාරෙයෝ; එතුමන්ලා තමයි ආණ්ඩුෙව් හිටපු
ඇමතිවරු. ඒ අය කියනවා, අඩු ගණෙන් අඩි 100ක ෙකොන්කීට්
එකක් දමා ගන්න අපට බැරි වුණා කියලා. දැන් ඇවිල්ලා අය
වැයක් ඉදිරිපත් කරනවා, "ෙමන්න අෙප් අය වැය, රැකියා දස
ලක්ෂයයි, ෙතල් මිල රුපියල් 95කින් අඩු කරනවා"ය කියලා.
ඇත්ත කථාව ඒක ෙනොෙවයි. අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, පසු ගිය
අවුරුදු අටක කාලය තුළ දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය අපි ශක්තිමත් කර ගත් බව.
ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන ගමන්, සමෘද්ධි
සහනාධාරය ලබා ෙදන ගමන්, පාසල් දරුවන්ෙග් අවශ තා ටික
ඉටු කර ෙදන ගමන්, වැඩිහිටියන්ට රුපියල් දාහක දීමනාවක්
නිකම් ෙදන ගමන්, ආබාධිත පුද්ගලයින්ෙග් පවුල්වලට රුපියල්
තුන්දාහක් බැගින් ෙදන ගමන්, "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත්
විශාල මුදලක් වැය කරලා සංවර්ධන කටයුතු විශාල පමාණයක්
කරන ගමන් අපි ෙහමිහිට ෙහමිහිට අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර
ගත්තා. එෙහම ෙන්ද, අෙප් මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි?
අෙප් භාණ්ඩාගාරය අපි ශක්තිමත් කර ගත්තා. ඒ නිසා දැන්
අපි ශක්තිමත්. ඒ නිසා තමයි අපි කමානුකූලව ඒ ශක්තිය
ජනතාවට ෙබදා හරින්න පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
තමයි ෙපටල් මිල අපට රුපියල් පහකින් අඩු කරන්න පුළුවන්
වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් තුනකින් අඩු
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි ධීවරයින්ට විශාල වශෙයන්
වැදගත් වන භූමිෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් විස්සකින් අඩු
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි ගෑස් මිල රුපියල් ෙදසීය
පනහකින් අඩු කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි ෙහට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඇවිල්ලා අය වැය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වට්ටන්ෙන් නැතිව ආරක්ෂා කර
ගනිමින්, සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළත් ඉදිරියට ෙගන යමින්
ජනතාවට සහන ෙදන අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න ශක්තිය
නිර්මාණය වුෙණ් ෙවන ෙමොනවාවත් නිසා ෙනොෙවයි, නිවැරැදි
ආර්ථික කළමනාකරණය නිසාය කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව්
මතක් කරන්න ඕනෑ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අලුත් අය වැය හදන්න සුදු මහත්මයා
ආෙව් නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් සුදු මහත්තෙයක්
ඇවිල්ලා තමයි ෙම් විධියට ෙම් විධියට කරන්න කියලා අය වැය
හදන්න උපෙදස් දුන්ෙන්. දැන් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
කියනවා, "අෙප් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අවශ
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න"යි කියලා. ෙමොකක්ද ආර්ථික වැඩ
පිළිෙවළ? "යළි පුබුදමු ශී ලංකා". ෙම්ක තමයි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ. ෙම් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවෙළේ
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? මහජන උපෙයෝගීතා සියලු ආයතන ටික
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න; SLTB එක ෙපෞද්ගලීකරණය
කරන්න; රක්ෂණ සමාගම් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න; බැංකු ටික
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න. ඒවා ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා ඔවුන්ට
ඕනෑ විධියට ඒ පරිපාලනය කරෙගන යෑම තමයි, රාජ සම්පත්
ටික විකුණා දැමීම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආර්ථිකය
වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි ඒ ආර්ථිකය ජනතාව පැත්තකට විසි කරලා
දැම්ෙම්. ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ ආණ්ඩුවක් ෙගදර යැව්වා නම්
ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙගදර යවන්න ෙම් රෙට්
ජනතාව කටයුතු කෙළේ නිකම්ම නිකම් ෙනොෙවයි. ඒ "යළි පුබුදමු
ශී ලංකා" කියන වැඩ පිළිෙවළ රටට වැදගත්කමක් නැති ආර්ථික
වැඩ පිළිෙවළක්ය කියලා ජනතාව ෙත්රුම් ගත් නිසයි. ඒ නිසා අපි
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රවි කරුණානායක මැතිතුමාට කියනවා, රෑ වැටුණ වෙළේ දවල්
වැෙටන්න ආපසු අෙප් ජනතාව කැමැති වන්ෙන් නැහැ කියන එක.
කථාවක් තිෙබනවා, එංගලන්තයට පූෙසකු ෙගනිච්චත් "ඤාව්"
කියනවා මිසක් "බව්, බව්" ගාන්ෙන් නැහැ කියලා. එදා ආණ්ඩුව
කරපු අයම තමයි ෙහට ආවාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
එන්ෙන්. ඒක ගෙම්, රෙට් ඉන්න ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා තමයි
ඒ බලය ඔවුන්ට ලබා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්. "දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට බැහැ" කියන එක තමයි අද ඔවුන්ෙග් පධානම
මාතෘකාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. "ජනාධිපතිතුමාට එන්න බැහැ"
කියලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්ෙන් නීත නුකූල පැත්ෙතන්
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනි යන්නත්
ජනාධිපතිතුමාට බැරිලු.
මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක කාරණයක් මතක් වනවා. අපි එදා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ. නමුත් අපි
එදා ෙම්වා
රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා. අෙප් වීෙරෝදාර රණවිරුවන් දවසින් දවස
යුද ජයගහණ අත් පත් කරෙගන ඉදිරියට ගිහිල්ලා කිලිෙනොච්චිය
අල්ලා ගත්තාට පස්ෙසේ ඒකට සතුට පකාශ කරනවා ෙවනුවට, ඒ
ෙවලාෙව් අෙප් රණවිරුවන්ව දිරි ගන්වනවා ෙවනුවට රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "අෙන්!
කිලිෙනොච්චියට ෙනොෙවයි. ඔය ෙබොරුවක්, මැදවච්චියටයි ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන්" කියලා රවි කරුණානායක මන්තීතුමා එදා කිව්වා. අපි
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එදා අලිමංකඩ අල්ලා ගත්ෙත්. අලිමංකඩ දී
අෙප් රණවිරුවන් කී ෙදෙනකු මැරුණාද? ෙම් රට ආරක්ෂා කර
ගන්න ගිය අෙප් රණවිරුවන්ෙග් ෙද්හයන් ෙකොපමණ සංඛ ාවක්
සීල් කරපු ෙපට්ටිවලින් නැවත ෙගන ආවා ද? ඒ අවස්ථාෙව්දී රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? එතුමාට එෙහම
පකාශ කෙළේ නැහැ කියලා කියන්න බැහැ ෙන්. ඒ පකාශය හැංගි
ෙහොරා
කියාපු
ෙදයක්
ෙනොෙවයි
ෙන්.
උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එදා කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද? "අෙන් අලිමංකඩ
ගිහිල්ලා නැහැ. ෙම් නිකන් පාමංකඩ ගිහින් ෙබොරු කියනවා"
කියලා කිව්වා. එෙහමයි අෙප් යුද ජයගහණ හෑල්ලු කෙළේ;
එෙහමයි එදා රණවිරුවන්ෙග් මානසිකත්වය බිඳ වට්ටලා දැම්ෙම්.
එෙහම කියාපු අය එදත් කිව්වා "මහින්ද රාජපක්ෂට ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය හදන්න බැහැ" කියලා. නමුත්, අද රෙට් ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය කීයද? සිව් වසරක් පුරා සියයට 7.5ක ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගයක් එක දිගට පවත්වා ෙගන ගිෙය් ෙමොන කාල සීමාෙව් ද,
කුමන රාජ නායකයකුෙග් කාලෙය් ද කියලා අපි විපක්ෂෙයන්
අහනවා. ඊළඟට කථා කරන මන්තීතුමා පුළුවන් නම් උත්තර
ෙදන්න. උද්ධමනය ෙම් වාෙග් මට්ටමකට අඩු කරලා - තනි
ඉලක්කමකට ෙගනැල්ලා - සිව් වසරක් පුරා ෙනොකඩවා පවත්වා
ෙගන ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දයක් තිබුෙණ් කුමන ආණ්ඩු කාලෙය්දීද
කියලා කියන්න? සමහර කාලපරිච්ෙඡ්දවල තිබුණා තමයි.
හැබැයි, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් නැවතත් වැඩි වුණා. නැවත පහළට
එන්න පුළුවන්. නැවතත් අවුරුදු ෙදක තුනකට නැග්ගා. නමුත්
අපි ෙම්ක සාමාන අගයක දිගටම පවත්වා ෙගන යනවා. විරැකියා
අනුපාතය සියයට 4.9ක් දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. දුප්පත්කම
සියයට 6.7ක් දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒක පුද්ගල ආදායම ෙනොසිතූ විරූ
අන්දමින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
ෙම් රෙට් ඒකපුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ෙඩොලර් 1,000ක් දක්වා
වර්ධනය කර ගන්න, 1948 ඉඳලා 2000 වසර දකවා කාලය ගත
වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙඩොලර් 1,000ක්ව
තිබුණු ඒක පුද්ගල ආදායම 2005 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා, 2014 ෙවන
ෙකොට ඇමරිකානු ෙඩොලර් 3,000ක් දක්වා වර්ධනය කරලා
තිෙබනවා. එෙහනම් ෙකොෙහොමද, ෙමොන දර්ශකවලින්ද
ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා කියලා. ෙම් කථාව
විපක්ෂෙයන් හැම දාම කියනවා. අපි ආධුනික මන්තීවරු වශෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආව දවෙසේ ඉඳන්, රවි කරුණානායක මන්තීතුමා,
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා, ෙමතැන ඉන්න හර්ෂ ද සිල්වා ආර්ථික
විෙශේෂඥ මන්තීතුමා ඔක්ෙකෝම කිව්වා "යන්න බැහැ, මාසෙයන්
වැෙටනවා, මාස තුෙනන් වැෙටනවා" කියලා. ෙම් කථාව දිගටම
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කිව්වා. නමුත්, අපි ශක්තිමත්ම ෙනොවැටී ඉස්සරහට යනවා.
එතුමන්ලා වැටිලාම ඉන්නවා. මට මතක් ෙවනවා, ගෙම් මිනිස්සු
කියන "එළුවාෙගයි නරියාෙගයි" කථාව. ඒ ෙද් තමයි අද එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් වැෙටයි, දැන් වැෙටයි,
දැන් වැෙටයි කියලා පස්ෙසන් යනවා. හැබැයි වැටිච්ච දවසක්
නැහැ. අපි ශක්තිමත්ව දිෙනන් දින ඉදිරියට යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක්
තිෙබන ආසියාෙව් නැඟී එන රට ශී ලංකාව කියලා අද ෙලෝක
බැංකුව කියනවා; ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කියනවා;
ජාත න්තර මූල අරමුදල කියනවා. ඔවුන් අද එෙහම කිව්වාට,
එදා ෙමෙහම කිව්ෙව් නැහැ. එදා ණයක් දුන්ෙන් නැහැ. නමුත්,
අද පන්න පන්නා ණය ෙදන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය
ශක්තිමත් වීම ඔවුන් අඟය කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයකින් ඔබතුමාෙග්
කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙවන ෙකොට අපි දකුණු
ආසියාෙව් පමුඛම රට බවට පරිවර්තනය ෙවලා ඉවරයි. පිරිසිදුකම
අතින්, ආයු කාලය අතින්, සාක්ෂරතාව අතින් ඒ හැමෙද්කින්ම
අෙප් රට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. අද අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ
අනුපාතය අඩු වී තිෙබනවා; ළදරු මරණ අනුපාතය අඩු වී
තිෙබනවා. මානව සංවර්ධන දර්ශකවලින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා
සිටිනවා. ආර්ථික සංවර්ධන දර්ශකවලින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා
සිටිනවා. අද ශී ලංකාව ආසියාෙව් මුල්ම රටවල් පහ අතරට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන සතුටු ෙවන්නට ඕනෑ. සතුටු ෙවලා
අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් කියන්න. ඒෙක් ගැටලුවක් නැහැ.
විපක්ෂය අඩු පාඩු ෙපන්නා ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒක
ෛවරෙයන්, ඊෂ ාෙවන්, ෙකෝධෙයන් ෙනොෙවයි, රෙට් ඉදිරි
ගමනට ශක්තියක් වශෙයන්, හදවතින්ම ෙපන්වා ෙදන්නට ඕනෑ.
අන්න එෙහම විපක්ෂයකටයි ජනතාවෙග් කැමත්ත තිෙබන්ෙන්.
දැන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කඩා පනින හමුදාවක් වාෙග් එක
පාරටම තැන් තැන්වලට පනින අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් පටන්
අරෙගන තිෙබනවා. වරාෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, හැම තැනකම,
හැම පක්ෂෙය්ම වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් වෘත්තීය සමිති නැද්ද? තිෙබනවා. ඒ අය ෙහොඳට
ෙද්ශපාලනය කරනවා. අපි දන්නා පාසල් ගුරුවරු ඉන්නවා රාජකාරී නිවාඩු දමලා යනවාද නැද්ද කියන්න දන්ෙන් නැහැ ඉස්ෙකෝෙල් ෙව්ලාෙව්ම ගිහිල්ලා ෙද්ශන පවත්වනවා, රැස්වීම්
පවත්වනවා, පත්තර ෙබදනවා, දැන්වීම් පුවරුෙව් ඒ අයෙග්
ෙපෝස්ටෙර් ගහනවා, ඒවා ඔක්ෙකෝම කරනවා. අපටත් තිෙබනවා,
ශී ලංකා නිදහස් ගුරු සංගමයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්
තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම වරාෙය් අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ වෘත්තීය
සමිතියත් තිෙබනවා. ඉතාම ශක්තිමත් වෘත්තිය සමිතියක්. ඒවා
පසු ගිය කාලවල වැටිලා තිබුෙණ්. ඒවා ඔක්ෙකෝම ඉස්සර
කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව අෙත්යි තිබුෙණ්. හැබැයි,
ඒවා දැන් සුනුවිසුනු ෙවලා නිවැරදි තැනට ඒ ෙසේවකයින් ඇවිල්ලා
අද බලවත්ම, ශක්තිමත්ම වෘත්තීය සංවිධානයක් හැටියට වරාෙය්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ෙසේවක සංගමය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
ෙද්ෙපොළ සම්පූර්ණෙයන්ම ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙද්ෙපොළ. ඒ
අයෙග් අරමුදලක් තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1355

1356

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(The Hon. Shantha Bandara)

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. වරාෙයන්
පඩි අරෙගන, OT අරෙගන වෘත්තීය සමිතිවල වැඩ කරන එක
ඔබතුමා අනුමත කරනවාද?

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

ෙහොඳයි. ඔහු ඒ සංවිධානය අතහැර ආපු ෙකෙනක්. ඒ
සංවිධානය අතහැර පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලනයට එක් වුණු
ෙකෙනක්. ඒ බව තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කර ෙදන්න
කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

වරාෙයන් පඩි අරෙගන ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමා. ඒ අයට
නිවාඩු ගන්න පුළුවන් කමයක් තිෙබනවා. ඒ අයට වැටුප් සහිත
නිවාඩු ගන්න පුළුවන්; වැටුප් රහිත නිවාඩු ගන්න පුළුවන්;
රාජකාරි නිවාඩු ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඇයි, බැරි? ඒ
අයට නීත නුකූලව ඒ පරිසරය නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන්. ඒ
අයෙග් අරමුදලක් තිෙබනවා. ඒ අරමුදල තුළ ඒ අයට පුළුවන් ෙම්
රෙට් රාජ නායකයා ආරක්ෂා කර ගන්න -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මට විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. දැන්
ෙමතුමන්ලා එල්ටීටීඊ සංවිධානය ගැන කිව්වා. අපි එල්ටීටීඊ
සංවිධානය ගැන කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙචෝදනා
කරන්ෙන් ෙපර වැරදි තිෙබන නිසයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ෙපර වැරදි තිෙබනවා. ඒක නිසයි ෙචෝදනා කරන්ෙන්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් එල්ටීටීඊ එකට අවිආයුධ දුන්නා;
මුදල් දුන්නා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් කියන්ෙන්
නැතිව එල්ටීටීඊ එකට ෙම් රෙට් ෙකොටසක් ෙවන් කරලා දුන්නා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ වාෙග් ෙපර වැරදි තිෙබනවා.
අද ඥානෙකෝන් ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? කාෙග්ද පක්ෂය? කාෙග්ද
නිෙයෝජිතයා? අද ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? අද වන විට එල්ටීටීඊ දමිළ
ඩයස් ෙපෝරාවත් එක්ක සාකච්ඡා තියනවා මැෙල්සියාෙව්. පුළුවන්
නම් ෙම්වාට උත්තර ෙදන්නය කියලා අපි කියනවා. ඒ අය කාෙග්
නිෙයෝජිතෙයොද? සම්පූර්ණෙයන්ම රටට එෙරහි කුමන්තණවල
ෙයදී සිටිනවා. අපි පැහැදිලිවම කියනවා එල්ටීටීඊ දමිළ ඩයස්
ෙපෝරාවත් එක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිට ෙගන ඉන්නවා
කියලා. අද ජනතාවෙග් කැමැත්ෙතන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස්
කරන්න බැරි නිසා සම්පූර්ණෙයන් ඒ සහෙයෝගය අරෙගන, ඒ
ශක්තිය අරෙගන ඒ කුමන්තණවලින් ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස්
කරන්න සූදානම් ෙවනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් උදවිය කරුණා අම්මාන් ගැන හැම
දාම කියනවා. මාධ වලිනුත් කියනවා. ඔව්, කරුණා අම්මාන්
ඉන්නවා තමයි. හැබැයි, එල්ටීටීඊ එකට ෙවනම රාජ යක් හදන්න
ඕනෑය කියන අයට වඩා කරුණා අම්මාන් ෙවනස්. ඒ ෙවනම
රාජ යක් ඕනෑය කියන සංකල්පය අතහැරලායි කරුණා අම්මාන්
ආෙව්. ඔහු කිව්වා ඒක වැරදියි කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාට නියමිත
කාලය අවසන්.

[අ.භා. 5.10]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා කිවූ කරුණක් ගැන සැලකිලිමත් ෙවමින් මෙග් කථාව
පටන් ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. එතුමා අෙප්
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්. වරාය පුහුණු
පාසලට අපි ඊෙය් ගියාම අපට ෙබොෙහොම කනගාටුදායක
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ඔබතුමන්ලාට කියලා යන්න තිබුණා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපි එතැනට ගිෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විධියටයි. අපට
අයිතියක් තිෙබනවා රෙට් මූල පාලනය කරන ආයතනය
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් විධියට රෙට් අෙනකුත් ආයතන
ෙම් මූල පාලන කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
ෙසොයා බලන්න. අපි ඒ පුහුණු පාසලට යන විට කියලා ගියා නම්
අපට ෙවන ෙද් අපි දන්නවා. එෙහම නම් අපට එතැන තත්ත්වය
බලා ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි කියලා ගිය සමහර
තැන්වලදී අපට සලකපු විධිය අපි දන්නවා. අපි කියලා ගියාට
පස්ෙසේත් අපට මත්තලදී පිස්ෙතෝල එල්ල කළා; හම්බන්ෙතොට
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේදී අපට ගහන්න ආවා; හම්බන්ෙතොට ගුවන්
ෙතොටුෙපොෙළේදී පිස්ෙතෝල අරෙගන අප පසුපසින් එළවාෙගන
ආවා. කියලා ගිහිල්ලා තමයි ඒ තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු
වුෙණ්. අපි කියලා ෙනොගිෙය් ඒකයි. ෙමතැන ෙවන්ෙන් ඊට වඩා
ෙවනස් තත්ත්වයක්. විෙශේෂෙයන් වරාය අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින්
150කට වැඩි පිරිසක් ෙයොදා ෙගන, OT පැය 900, 1000 ෙගවලා,
වරාය අධිකාරිෙය් සම්පත්, එහි තිෙබන ආයුධ, විදුලි බලය,
යන්ෙතෝපකරණ ෙයොදා ෙගන විශාල ෙව්දිකා හදනවා. චීනෙයන්
ෙගන්වන ලද ෙද්වල් ෙයොදා ෙගන විශාල digital boards
හදනවා. ඒ වාෙග්ම cut-out හදනවා. ෙම් ෙසේරම කරන්ෙන්
වරාෙය් ෙසේවකයින් 150ක් විතර ෙයොදා ෙගනයි. ෙම් අයට වැටුප
විතරක් ෙනොෙවයි ෙගවන්ෙන්. OT පැය 900කට වැඩි පමාණයක්
ෙගවනවා. ෙම්ක වරාය අධිකාරිය විසින් පවත්වාෙගන යන
මැතිවරණ වැඩෙපොළක්.
අපි අභිෙයෝග කරනවා, ඔය කියන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
ෙසේවක සංගමයට ඒ භූමිය පවරා තිෙබනවා නම් අපට ඒ
ලිපිෙල්ඛන
ෙපන්වන්න
කියලා.
පුළුවන්
නම්
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඔය කියන විධියට ඒක
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති ආයතනයක් නම් අපට ඒ
ලිපිෙල්ඛන ෙපන්වන්න. ඒක එෙහම එකක් ෙනොෙවයි. ඒක වරාය
පුහුණු පාසල. ඉතින් ඒ board එකත් ගහෙගන, වරාය අධිකාරිෙය්
ෙසේවකයින් 150ක් විතර ෙයොදා ෙගන, රාජ ෙද්ෙපොළ ෙයොදා
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ෙගන මැතිවරණයට සූදානම් වීම ෙහළි කර ගන්න තමයි අපි
එතැනට ගිෙය්. එෙහම නැතුව අපට ෙවන අමාරුවක් තිබුෙණ්
නැහැ, එතැනට යන්න. ඒ නිසා තමයි ෙම් අය ෙම් විධියට කලබල
වුෙණ්. SLPA කියන overall එක ඇඳ ගත්තු ෙසේවකෙයෝ එතැන
වැඩ කරන්ෙන්. O/T අරෙගන SLPA එෙක් වැටුප් අරෙගන
ෙසේවය කරන ෙසේවකයන් පිරිසක් එතැන ඉන්ෙන්. ඒ සමහර
ෙසේවකෙයෝ අපට කිව්වා, ෙමන්න ෙම් වැඩවලට අවශ ෙද්වල්
ගන්න රුපියල් ෙකෝටි 160ක් වාෙග් පමාණයක් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් කලබල ෙවලා යම් උසස්
නිලධාරිෙයකුට කථා කරලා අපි ඇතුෙළේ ඉන්ෙදද්දී ෙග්ට්ටුව lock
කෙළේ. අපට ඇහුණා, "ඔය කට්ටිය හිර කර ගන්න අපි එනකල්"
කියලා අණක් ලැබුණා. ෙමය ෙමෙහයවන පිටස්තර උසස්
නිලධාරිෙයකුෙගන් ෙහෝ ෙද්ශපාලන අධිකාරියකින් අණක්
ලැබුණා. අපි ඇතුෙළේ දාලා හිර කරෙගන අපට පහර ෙදන්නයි
උත්සාහ කෙළේ. එය බැරුව ගියා. අපි එළියට ගිහින් මාධ යත්
සමඟ ඉන්ෙදද්දී අපට ගල් ගහලා අෙප් වාහන කුඩු කරලා
ආරක්ෂක අංශෙය් ෙපොලිස් නිලධාරින්ටත් ගහන්න උත්සාහ කළා.
ඒ අය ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි අපව රැකෙගන එළියට ආෙව්.
27වැනි දා ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් උසාවිෙය් ෙපනී සිටින්න කියලා
අපට නිෙයෝගයකුත් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ඔන්න අද රෙට්
නීතිය. ඔන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ෙම් ආණ්ඩුව
සලකන විධිය. [බාධා කිරීමක්] ඒෙක් පතිඵලයක් විධියට ෙම්
ගබඩාෙව් තිෙබන බඩු ෙම් වන විට වරාය අධිකාරිෙය්ම වාහන
ෙයොදා ෙගන කැලණිය පෙද්ශෙය් ගබඩාවකට අදින්න සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ඔන්න ෙහොරකම. "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්"
කියලා කියමනක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒවාත් අපි වීඩිෙයෝ
කරෙගන තමයි ඉන්ෙන්. අද ඒ ගබඩාෙව් තිෙබන බඩු ටික අදිනවා
කැලණිය පෙද්ශෙය් ගබඩාවකට, වරාය අධිකාරිෙය් වාහන
ෙයොදාෙගන. ඔන්න ඔය තත්ත්වය තමයි අද තිෙබන්ෙන්.
වරාය අධිකාරිය කියන්ෙන් අද සියයට සියයක්ම
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු තැනක්. අපි දැක්කා ඊෙය්-ෙපෙර්දා,
අම්පාර උහන පෙද්ශෙය්දී වාහනයක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාට විරුද්ධව මඩ ෙපෝස්ටර් ගහන වාහනයක්. අද
ෙම් ආණ්ඩුවට ජනාධිපතිවරණයට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් මඩවලින් සහ එල්ටීටීඊ ෙල්බලය එල්ටීටීඊ batch එක - නැවත වතාවක් අපට අලවන්න දරන
උත්සාහයත් එක්කයි. ෙමොකද, ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙවන
කියන්න ෙදයක් නැහැ. ෙවන කරපු ෙද්වල් කියන්න නැහැ.
ෙහොරකම් කරපු ඒවා තමයි තිෙබන තරමක් තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා
පාරවල් ගැන කිව්වා. අපි දන්නවා, පාරවල් තමයි හදලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. පාරවල් හදන්ෙන් පාරවල්වලින් ෙහොරකම්
කරන්න පුළුවන් නිසා. එක රැකියා අවස්ථාවක් උදා කරලා දීලා
තිෙබනවාද? ඔබතුමා කියන විධියට එක රැකියා අවස්ථාවක් උදා
කරන කර්මාන්තශාලාවක් දාලා තිෙබනවාද? ෙමොකක්ද කරලා
තිෙබන්ෙන්? හම්බ කරන්න පුළුවන් පාරවල්වලින් නිසා ඒකට
මූලිකත්වය දීලා තිෙබනවා මිසක් කිසිම රැකියා අවස්ථාවක් උදා
කරලා නැහැ, ඔබතුමා කියන විධියට.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාත් ෙබොරුවට කෑ ගැහුවාට
එතුමා අලව්ව පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමාව අයින් කරලා
එතුමාෙග් මාමණ්ඩි දමා ගත්තා. ඉතින් එෙහම කරපු -

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

අහගන්න. ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ ෙන්. මට මාමණ්ඩි
ෙකෙනක් නැහැ. එතුමා මැරිලා. අසත පකාශ කරන්න එපා.
ඔබතුමා MAS Holdings ආයතනයට ගිහිල්ලා බලන්න.
ඔබතුමන්ලාෙග් රජය කාලෙය් ඒක වැහුවා.
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි, MAS Holdings ආයතනය හැදුෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්. [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඇවිල්ලා නින්ෙදන් නැඟිටලා වාෙග්යි කථා
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට කියන්නම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය කාලෙය් හදපු ඒවා. [බාධා කිරීමක්] MAS Holdings
ආයතනය හැදුවා, Nestlé ආයතනය හැදුවා, කර්මාන්තශාලා
හැදුවා. [බාධා කිරීමක්] කුරුණෑගල දිස්තිකෙය් විතරක් garment
factories 50කට වඩා හැදුවා. [බාධා කිරීමක්] ඔය ෙසේරම කෙළේ
එක්සත් ජාතික පක්ෂය. [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමන්ලා
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඇවිල්ලා කරපු ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
දඹෙදණිය ආසනයට කරපු ෙදයකුත් නැහැ, කුරුණෑගල
දිස්තික්කයට කරපු ෙදයකුත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] පාරවල්
ටිකක් හදලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, පාරවල් කිෙලෝමීටර 100ක් හැදුවා නම්, ඒ
සල්ලිවලින් පාරවල් කිෙලෝමීටර 200ක්, 300ක් හදන්න තිබුණා.
[බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ඔය පාරවල් හැදුවා කියලා ඔබතුමන්ලාට
මිනිස්සු ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැහැ. අද කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්
මිනිස්සු ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ලැබුණු
ෙදයක් නැති බව. ෙම් ආණ්ඩුව කරපු ෙදයක් නැති බව. ඒ නිසා
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙකරුවාෙව් පතිඵලය ලබන ජනවාරි ෙවන ෙකොට
බලා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.
අද අෙප් මුදල් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා ජනාධිපතිතුමාෙග්
වාසනාවට ෙතල් මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 120ට අඩු ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. එතුමාෙග් වාසනාවට ෙතල් මිල අඩු වුණා නම්,
ඒ වාසනාව ජනතාවට උදා කරලා ෙදන්න බැරි ඇයි? ඇයි ෙතල්
මිල අඩු කරන්න බැරි? ඇයි ගෑස් මිල අඩු කරන්න බැරි? රුපියල්
1000කින් ගෑස් මිල වැඩි කරලා රුපියල් 250කින් අඩු කරනවා. අද
ෙතල් මිල කීයද? ෙතල් ලීටරයකින් අද රුපියල් 60ක්, 70ක්
ආණ්ඩුව ලාභ ලබනවා. අද ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 50ක්
අඩුෙවන් ෙදන්න පුළුවන්. රුපියල් 50ක් අඩුෙවන් ෙපටල්
ලීටරයක් ෙදන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙපොෙරොන්දු ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා මීට කලින්
කියලා තිෙබනවා, රනිල් විකමසිංහ මහතාෙගන් කවදාවත්
ෙපොෙරොන්දුවක් ගන්න බැහැ, ඒ වාෙග්ම ෙපොෙරොන්දුවක්
දුන්ෙනොත් ඒක ඉෂ්ට ෙනොකර ඉන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. අද රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, රුපියල්
50කින් ෙපටල් මිල අඩු කරනවා කියලා; රුපියල් 15කින් ඩීසල්
මිල අඩු කරනවා කියලා; රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක
වැටුප් වැඩි කිරීමක් ෙදනවා කියලා.
අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා කිව්වා, "අවුරුද්දක්
අවුරුද්දක් ගණෙන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි ෙකරුවා"
කියා. 2006න් පස්ෙසේ කිසිම වැටුපක් වැඩි කර නැහැ. දීමනා
කිහිපයක් විතරයි වැඩි කර තිෙබන්ෙන්. 2006න් පස්ෙසේ වැටුප්
වැඩි කිරීමක් කර නැහැ. ජනාධිපතිවරණය කට මුල තියාෙගන
දැන් ෙදන්න තිෙබන ෙද්වල් ෙදන්න උත්සාහ කරනවා. ෙමොනවා
දුන්නත් අද ජනතාව තීන්දු කර තිෙබනවා, ෙම් තත්ත්වයත් සමඟ
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් ෙගෙනන්න ඕනෑ කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ
බදු පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙගෙනනවා. අෙප් පෙද්ශෙය් මහා
පරිමාණ බිත්තර නිෂ්පාදකයන් ඉන්නවා; කුකුළු ෙගොවි ෙපොළවල්
කරන අය ඉන්නවා. අද ෙම් සියලුම කර්මාන්ත වැටිලායි
තිෙබන්ෙන්. අද බිත්තරයක මිල රුපියල් අටකට වාෙග් පහළ
බැහැලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමහි නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් දහයක්
විතර ෙවනවා. අද ලංකාෙව්ම බිත්තර ඒකාධිකාරය -බිත්තර මිල
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]

පාලනය- පවත්වාෙගන යන්ෙන් මඩවල කියන ව ාපාරිකයායි. ඒ
තත්ත්වයට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, අද සෙතොස
කියාත්මක නැහැ; රජය කියාත්මක නැහැ. බිත්තර ෙගොවියා රැක
ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. පාරිෙභෝගිකයා රැක ගන්න වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ. ෙම් මඩවල කියන ව ාපාරිකයා සති හයක්
ඇතුළත රුපියල් 13 සිට රුපියල් 7 දක්වා බිත්තර මිල අඩු
කරෙගන ඇවිල්ලා ඔහු සති තුනක් ඇතුළත stock කරෙගන එක
පාරටම රුපියල් 14ට ෙගන යනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒක විකුණලා
ආපහු සති හයක් අඩු කරෙගන යනවා. ආපසු වැඩි කරනවා. ෙම්
නිසා පාලන මිලක් ෙගෙනන්න රජය තවම සමත් ෙවලා නැහැ. ඒ
සඳහා රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා.
බිත්තර ව ාපාරෙය් දරුණුම තත්ත්වයක් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම්
battery cage කමය යටෙත් කුකුළන් ඇති කිරීමට පටන් ගැනීම.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, battery cage කමෙය්දී වර්ග
අඩියක් තුළ කුකුළන් තුන් ෙදෙනකු ඇති කරනවා. ඒ සතාට හිට
ෙගන ඉන්න පුළුවන්. බිත්තර දමනවා, කෑම කනවා හැෙරන්න
ෙවන කිසිම චලනයක්වත් කරන්න බැහැ. එහාට ෙමහාට
ඇවිදින්න බැහැ. ෙම් කමය තුළින් විශාල සත්ව හිංසනයක් සිදු
ෙවනවා. එංගලන්තය, යුෙරෝපය වැනි රටවල් ෙම් battery cage
කමය තහනම් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමමඟින් විශාල සත්ව
හිංසනයක් සිදු ෙවනවා. වර්ග අඩියක වාෙග් පමාණයක කුකුළන්
තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. මහා පරිමාණ ව ාපාරිකෙයෝ battery
cage කමය භාවිත කරලා කුකුළන් ලක්ෂ ගණනක් ඇති කරනවා.
ෙම් කමය තුළින් තමයි අද බිත්තර වැඩි පමාණයක් නිෂ්පාදනය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සුළු ෙගොවි ෙපොළවල් දමා තිෙබන -සාමාන
ෙගොවි ෙපොළවල් දමා තිෙබන- සියලුම ව ාපාරිකෙයෝ වැෙටන
තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටිනවා. ෙබෞද්ධ රටක් විධියට අපට
කිසිෙසේත්ම අනුමත කරන්න බැරි කමෙව්දයක් තමයි අනුගමනය
කරන්ෙන්.
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ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් අවධානය
ෙයොමු කරන්න කියා.
අල ෙගොවියන් ගැන කථා කරනෙකොට ෙම් කාරණය කියන්න
ඕනෑ. අල සඳහා පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් 80ක ස්ථාවර මිලක්
නියම කර තිබුණා. හැබැයි, ඒ මිල නියම කරන ගමන් සෙතොස
කියනවා, ඒ අල ෙගඩියක පමාණය ෙලොකු ෙවන්නත් බැහැ, කුඩා
ෙවන්නත් බැහැ කියා. මධ ම පමාණෙය් අල තමයි සෙතොස මිලදී
ගන්ෙන්. අල ෙගඩිෙය් පමාණය නිර්ණය කරන්න ෙගොවියන්ට
පුළුවන්ද? ඒවා ස්වාභාවිකව හැෙදනවා. එතෙකොට ෙගොවියන්ට
සිද්ධෙවනවා, සෙතොසට අල ෙතෝරලා ෙදන්න. පසුව ෙලොකු අල
ෙගඩියකට කරන්න ෙදයකුත් නැහැ; ෙපොඩි අල ෙගඩියකට
කරන්න ෙදයකුත් නැහැ. ඒ නිසා නිසි කමෙව්දයකින් ෙතොරව
සෙතොස ෙගෙනන ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා, ෙම් වාෙග් කියා මාර්ග
අපට කීයටවත් අනුමත කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒවායින් සිද්ධ
ෙවන්ෙන් ෙගොවියා තවදුරටත් අපහසුතාවට පත් වන එක විතරයි.
ෙම් දවස්වල රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට නැවත ෙකොටි
ෙල්බලය අලවාෙගන යන ව ාපෘතියක් කියාත්මක ෙවනවා.
යුෙරෝපයට ගියාම, යුෙරෝපය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ශාඛා
සමිතිෙය් නිලධාරින් එක්ක ගත්ත ෙෆොෙටෝ එක ෙකොටින්
ඩයස්ෙපෝරාවත් එක්ක ගත්ත ඡායාරූපයක් හැටියට ෙපන්වන්න
උත්සාහ කළ අන්දම අපි දැක්කා. ෙම් ගැන අපි ඉතා කනගාටු
ෙවන්න ඕනෑ. යුෙරෝපා සංගමය ෙකොටි ඩයස්ෙපෝරාව තහනම්
කළාම, ඒකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා කරපු ෙදයක් හැටියට ෙපන්වන්න උත්සාහ කළා. රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාට එච්චර ෙදයක් කරන්න පුළුවන් කියා
ෙමතුමන්ලා කියනවා නම්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා තමයි අෙප්
රෙට් නායකයා විය යුත්ෙත්. ෙමොකද, එතුමාට යුෙරෝපා සංගමයත්
පාලනය කරන්න පුළුවන් නම්, ෙමතුමන්ලාමයි කියන්ෙන්
එතුමා දක්ෂ නායකෙයක් කියා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

අද එංගලන්තය වාෙග් රටවල free-range poultry කියන
කමයට තමයි සතුන් ඇති කරන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් විවෘත භූමිවල
සතුන් ඇති කරලා බිත්තර සහ කෑමට අවශ ෙද්වල් ලබා
ගන්ෙන්. නමුත් ෙම් battery cage කමය අද ලංකාවට ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. කිසිම බදු පැනවීමකින් ෙතොරව ෙම් battery cage
කුකුළු ෙකොටු ලංකාවට ෙගෙනන්න අවශ බදු සහන දීලා
තිෙබනවා. අෙප් පෙද්ශෙය් සාමාන කුකුළු ෙගොවි ෙපොළවල්
කරන ව ාපාරිකයන් ෙම් හරහා දරුණු විධියට වැටිලා තිෙබනවා.
බිත්තර මිල පහළ වැටීමටත් ෙම්ක ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
මහා පරිමාණ බිත්තර ව ාපාරිකෙයෝ අද අසරණ ෙවලා සිටිනවා.

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Madam, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

අෙප් පෙද්ශෙය් ව ාපාරිකෙයෝ පැහැදිලිවම රජයට කියා
තිෙබනවා, වයඹ පළාෙතන් විතරක් බිත්තර ලක්ෂ ෙදකක් ඒ
ෙගොල්ලන් ෙනොමිලෙය් ෙදන්න සූදානම්, රජයට වැඩ පිළිෙවළක්
තිෙබනවා නම් අෙප් පාසල්වල ළමයින්ට ඒ බිත්තර ලබා ෙදන්න
කටයුතු කරන්න කියා. ව ාපාරිකෙයෝ අද ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා
සිටිනවා. අද බිත්තර මිල පාලනයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි රජෙයන්
ඉල්ලා සිටිනවා, බිත්තර සඳහා පාලන මිලක් ඇති කර කුකුළු
ව ාපාරය කරන ෙගොවියන් වාෙග්ම පාරිෙභෝගිකයන්ටත්
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ෙදන්න කියා. වසර පුරාම සාධාරණ මිලක්
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒක විශාල සහනයක්.

අන්න, බළලා මල්ෙලන් එළියට පැන්නා. ඩයස්ෙපෝරාවට
ෙක්ලාම් කියනවා නම්, එතුමා සුදුසු නායකයා කියනවා නම්,
ඔබතුමා කියන්ෙන් ජාති ෙදෝහී කථාවක්. අන්න නායකතුමා පාවා
දුන්නා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ඊට අමතරව කුකුළු කෑමවලට අවශ කරන ෙසෝයා වාෙග්
ෙද්වල් පිට රටින් ෙගෙනද්දී සියයට 40ක බදු පැනවීමක් කර
තිෙබනවා. හැබැයි, BOI approval ගත්තාම මහා පරිමාණ
ව ාපාරිකයන්ට බදු සහන ලැෙබනවා. නමුත් අර සුළු පරිමාණ
ෙගොවියන්ට -කුකුළු ෙගොවි ෙපොළවල් කරන අයට- ෙම් හරහා
විශාල අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු මුදල්

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒ දවස්වල අස්වර් මන්තීතුමාෙග් කටින්ම රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාෙග් ගුණ ගායනා කරපු හැටි අපි ෙහොඳට අහලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කථා කරන්න එපා. ඔබතුමා ගුණ
ගායනා කළ ඒවාත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරපු ඒවාත් අපි ෙහොඳට අහලා තිෙබනවා.
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ෙම් රජය උත්සාහ කරනවා, රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට
ෙකොටි ෙල්බලය අලවන්න. හැබැයි ඒක කවදාවත් කරන්න බැහැ.
ෙමොකද, අපි දන්නවා, 2005 ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව්දී, ෙකොටි
තස්තවාදීන්, ෙකොටි සංවිධානෙය් නායක පභාකරන් කාටද භය
වුෙණ් කියා. 2005 දී භය වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂටද, රනිල්
විකමසිංහටද? එදා 2005 ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව්දී මහින්ද
රාජපක්ෂව අනියම් විධියට දිනවන්න රනිල් විකමසිංහ පරද්දන්න,
ෙදමළ ජනතාවට ඡන්දය දමන්න එපා කියා නිෙයෝගය නිකුත්
කෙළේ කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ජයගහණය
ෙවනුෙවන් ඒ ශක්තිය දුන්ෙන් කවුද? පභාකරන්. ෙමොකද, එදා
පභාකරන් දැක්කා, තව අවුරුද්දක් ෙදකක් හිටිෙයොත් මහින්ද
රාජපක්ෂට වඩා හානියක් රනිල් විකමසිංහෙගන් සිදු වනවා කියා.
රනිල් විකමසිංහ, මහින්ද රාජපක්ෂට වඩා කපටි නායකෙයක්ය
කියන එක එදා පභාකරන් දැක්කා. අවුරුදු තිහක් යුද්ධය කරපු
නායකෙයක් -පභාකරන්- තමන්ෙග් සංවිධානෙය් තිෙබන පශ්න,
තම සංවිධානෙය් බිඳ වැටීම්, කරුණා අම්මාන් නැෙඟනහිර කඩා
ෙගන පැත්තකට ගිය එක, යුද ආධාර ෙනොලැෙබන ඒවා, යුද නැව්
අත් අඩංගුවට ගත්ත ඒවා දැකලා එදා තීන්දු කළා, 2005 දී රනිල්
විකමසිංහ පරාජය කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ දිනවන්න උදවු
කරන්න ඕනෑ කියා. පභාකරන් එෙසේ තීන්දු කර, 2005 දී අනියම්
අයුරින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවන්
වැඩ කෙළේ පභාකරන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා අද උත්සාහ කරනවා
නම්, ෙම් රනිල් විකමසිංහ කියන පිරිසිදු නායකයාට නැවත ෙකොටි
ෙල්බලය අලවන්න, ඒක කවදාවත් හරි යන්ෙන් නැහැ. එදා 2005
දී රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඡන්ද 1,80,000කින් පැරදුෙණ් ෙවන
කිසිවක් නිසා ෙනොෙවයි. උතුරු නැෙඟනහිර, ෙකොළඹ,
වැල්ලවත්ත කියන පෙද්ශවල ෙදමළ මිනිසුන් ඡන්දය දැම්ෙම්
නැති නිසයි.
එදා පභාකරන්ට දැනුණු විධියටම, එදා පභාකරන්ට හිතුණු
විධියටම, පභාකරන්ෙග් සංවිධානයට දැනුණු විධියටම 2007,
2008 ෙවද්දී ෙම් යුද්ධය අවසන් ෙවනවා; අනිවාර්යෙයන් ඒක
ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි එදා පභාකරන් තීන්දු කෙළේ 2005 දී ෙම්
කපටි නායකයා, ෙම් ශූර නායකයා පරාජය කරන්න. අන්න ඒෙක්
පතිඵලයක් විධියට තමයි, ඒ හදපු වටාපිටාවත් එක්ක තමයි
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට 2009 දී යුද්ධය දිනන්න පුළුවන්
වුෙණ්. ඒ නිසා තවදුරටත් ඔබතුමන්ලා ෙම් 2014, 2015 දී එන
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙකොටි
ෙල්බලය අලවන්න හදනවා නම් ඒක කවදාවත් හරි යන්ෙන්
නැහැ. අද ෙම් රෙට් ඉන්ෙන් බුද්ධිමත් ජනතාවක්; තීන්දු තීරණ
ගන්න තරුණ පිරිසක් ඉන්ෙන්. අද තරුණයන්ෙග් අධ ාපන
අයිතිවාසිකම් නැති කර තිෙබනවා. අධ ාපනය ෙවනුෙවන් සටන්
කළ තරුණයන්ට ජල පහාර එල්ල කරලා, කඳුළු ගෑස් ගහනවා.
එදා සබරගමුව විශ්වවිද ාලෙය් සිසුන්ට මැරෙයෝ ෙගනැල්ලා
පහර දුන්නා. ඔය විධියට සලකන සමාජයක් තුළ අද තරුණෙයෝ
තීන්දු කර තිෙබනවා, ෙම් කෲර පාලනය අවසන් කර, ෙම්
ෙහොරකම් කරන පාලනය අවසන් කර, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
වාෙග් පිරිසිදු පක්ෂයකට, ෙහොරකම් ෙනොකරන නායකෙයක්
ඉන්න පක්ෂයකට -දකුණු ආසියාෙව් ෙනොෙවයි, ආසියාෙව්ත්
ෙනොෙවයි- මුළු ෙලෝකෙය්ම පිරිසිදුම නායකයා විධියට අෙප් රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙම් රෙට් පාලනය භාර ෙදන්න ඕනෑ කියා.
එම තීන්දු තීරණයට අද මුළු රටම ඇවිල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, අද
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයක්වත් කියන්ෙන් නැහැ, රනිල්
විකමසිංහ කියන්ෙන් ෙහොෙරක් කියා. ෙමොකද, රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාට රකින්න පරපුරක් නැහැ; හදන්න පරපුරක් නැහැ;
ෙපෞද්ගලික න ාය පත නැහැ.
මෙගන් පස්ෙසේ අහවලාට නායකකම ෙදන්න ඕනෑ; ඊට පස්ෙසේ
අහවලාට ෙදන්න ඕනෑ කියලා කියන්න, එතුමාට පරපුරක් නැහැ.
ෙපෞද්ගලික න ාය පතයක් නැති නායකෙයක් තමයි රටක
නායකෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික න ාය පතයක් තිෙබන
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නායකෙයක් රටක නායකෙයක් වුණු දාට ඒ රට දියුණු ෙවන්ෙන්
නැහැ. ෙමොකද, එතුමාෙග් තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික න ාය
පතයක්. රට ගැන ෙනොෙවයි, අංක එකට තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග්
පවුල ගැනයි. අද අෙප් රෙට් ඉන්න ෙපෞද්ගලික න ාය පතයක්
නැති එකම නායකයා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි. ඒ නිසා
එතුමාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවන් අද මුළු රෙට්ම ඉන්න
තරුණයන්, ෙගොවීන්, කම්කරුවන් ඇතුළු සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම්
කියන සියලුම ජනතාව එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රට එක
ධජයක් යටෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය යටෙත් පාලනය කරලා,
ෙම් රට ෙමතැනින් එහාට සංවර්ධන දිශාවට අරෙගන යන්න ඒ
අය එකතු ෙවලා ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව ෙමෙතකින් අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
ඊළඟට ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත තුමාෙග් කථාව.
ඊට ෙපර, මූලාසනය සඳහා ගරු තලතා අතුෙකෝරල
මන්තීතුමියෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ගරු තලතා අතුෙකෝරල
මන්තීතුමිය දැන් මුලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන් ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
தலதா அத் ேகாரல அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE took
the Chair.

[අ.භා. 5.28]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් පිළිබඳවයි.
අෙප් පතිපත්තිය
ෙවන්ෙන්
බදු
ෙදෝලනය
කිරීමයි.
පාරිෙභෝගිකයාට අවශ ෙවලාවට ඒ භාණ්ඩවල මිල අඩු
කිරීමටත්, නිෂ්පාදනය වැඩි වන විට නිෂ්පාදකයා රැක ගැනීමටත්
ආණ්ඩුව කියා කරනවා. ඒක තමයි අෙප් පතිපත්තිය. ඒක ෙහොඳ
පතිපත්තියක්. බදු එකාකාරව තියා ගන්ෙන් නැතිව බදු ෙදෝලනය
කරන්නට ඕනෑ. ෙදෝලනය කෙළේ නැත්නම් බදු පතිපත්තිය
සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා අපි හිතනවා. විෙශේෂෙයන්
පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල බදු. අපි හැම දාම කියන ෙදයක් තමයි,
අෙප් ආර්ථික කළමනාකරණය නම තාෙවන් යුක්තයි කියන
කාරණය. ඍජු -ඝණකම් වුණු- එකක් ෙනොෙවයි. ඒ නම තාව
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමයි විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත
හඳුන්වා දුන්ෙන්. පාරිෙභෝගිකයා කියන්ෙන් ඉතා සංෙව්දී
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ෙකෙනක්. නිකම් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. පාරිෙභෝගිකයා සංෙව්දී
වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුවක් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුෙවන් තමයි ෙම් කටයුත්ත හරියටම කියාත්මක කෙළේ.
මිල ඉල්ලුම් නම තාව කියලා කියන්ෙන් භාණ්ඩෙය් මිලට
දක්වන සංෙව්දී බවයි. මම කිව්ව සංෙව්දී කථාන්තරය ඒක තමයි.
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ගණනය කිරීෙම්දී මිල ඉල්ලුම්
නම තාව සලකා බලා තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් සඳහා
ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන් මිල අඩු වීෙම්දී ඊට සාෙප්ක්ෂව ඉල්ලුම
වැඩි වන භාණ්ඩයි; අත වශ පාරිෙභෝගික භාණ්ඩයි.
සාමාන ෙයන් ලංකාෙව් පාරිෙභෝගිකයා හැසිෙරන්ෙන්
ඇත්තටම කියනවා නම් ෙවනස් ස්වරූපයකටයි. ලංකාෙව් ඉන්ෙන්
ෙබොෙහොම රැඩිකල් පාරිෙභෝගිකෙයෝ. ලංකාෙව් ඉන්ෙන් නිකම්
කට්ටියක් ෙනොෙවයි, රැඩිකල් පාරිෙභෝගිකෙයෝ. අපි ෙම් ගැන
හිතන විට අපට පැහැදිලි වන කාරණයක් තිෙබනවා. ලංකාෙව්
පාරිෙභෝගිකෙයෝ රැඩිකල් කියලා කියන්ෙන් භාණ්ඩ මිල වැඩි
වුණාම ඒක ෙද්ශපාලන issue එකක් කර ගන්නවා; උද්ෙඝෝෂණ
කරනවා; කථා කරනවා. විසඳුමක් ෙසොයනවාට වඩා ෙම්කට
ෙද්ශපාලනය ගාවා ගැනීමට විපක්ෂය හැම විටම උත්සාහ
කරනවා. ඒක අෙප් රෙට් තිෙබන ගතියක්. ඒ සඳහා රජය
අනුගමනය කරන විසඳුම තමයි ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමා, ෙපේමදාස මැතිතුමා වාෙග්ම චන්දිකා
මැතිනිය, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙනොකළ ෙදයක් තමයි
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කරන්ෙන්. ඉස්සර
බදු බර විතැන් කිරීම සිදු කළා. දැන් පාරිෙභෝගිකයා කෑ ගහන විට
නිෂ්පාදකයා විතැන් කරනවා. නිෂ්පාදකයා කෑ ගහන විට
පාරිෙභෝගිකයා විතැන් කරනවා. නමුත් අද බදු ෙදෝලනය කිරීමක්
සිදු ෙවද්දී වකාකාරෙයන් නිෂ්පාදකයා, පාරිෙභෝගිකයා සහ
ආනයනකරු අතර නිතරම ෙදෝලනය වන පතිපත්තියක් අෙප්
තිෙබනවා. වර්ධනය කියන එක පහළට කාන්දු ෙවන්නට ඕනෑ.
අපි ඒකට කියනවා trickle-down effect එකක් කියලා. ඒ effect
එකට අපි ඉඩ දීලා නැහැ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කළ ආකාරයට, ඉහළ
ආදායම්ලාභීන් තව තවත් බලවත් කර ඔවුන් විසින් තම පහළ අඩු
ආදායම්ලාභීන් ෙපෝෂණය කිරීම අපි කරන්ෙන් නැහැ. බදු
පතිපත්තිය කරන්ෙන් ඒකයි. නමුත් අපට පශ්න ටිකක් තිෙබනවා.
අපි දැන් "දිවි නැඟුම" සංවර්ධන වැඩසටහන පටන් අරෙගන
තිෙබනවා. දිවි නැඟුම පටන් ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් තුළින්
ගෘහ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. මීට ෙපර
කථා කළ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කුකුළු ෙගොවි
ෙපොළවල් සම්බන්ධව කිව්වා. එතුමා කියූ කථාන්තරෙය් ෙපොඩි
ඇත්තකුත් තිෙබනවා. අද යම් කිසි නිෂ්පාදනයක් කරද්දී ඒක ටික
ටික කීප ෙදෙනක් අතර යනවා. නමුත් ෙම්ක විමධ ගත ෙවන්න
ඕනෑ. එකාකාරී ස්වරූපය නැති කර දමන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා
ෙහොඳම උදාහරණයක් තමයි පලතුරු.
අපි පලතුරු විධියට ෙමොනවාද කන්ෙන්? අපි ෙදොඩම් විතරක්
වාර්ෂිකව මිලියන 6ක් ආනයනය කරනවා. ඒවාෙය් වටිනාකම
ෙකොච්චරද? රුපියල් මිලියන 500ක් ඒ සඳහා අපි විෙද්ශගත
කරනවා. ඒ වෙග්ම අපි මිදි මිලියන 5ක් ආනයනය කරනවා. ඒ
සඳහා අපි රුපියල් බිලියනයක් වැය කරනවා. ඊළඟට තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය තමයි ඇපල්. අපි දන්ෙන් නැතිව ඇපල් කනවා. මට ෙම් පිළිබඳව ෙපොඩි අවෙබෝධයකුත් තිෙබනවා- පිට රටවල
විශාල පමාණවල ඇපල් වතුයි වවන්ෙන්. කෘමි නාශක ගහන්ෙන්
plane එෙකන් ඇවිල්ලායි. ඒවා ගහටත්, ෙගඩියටත් වදිනවා.
ඇපල් සම්පූර්ණෙයන්ම කෘමි නාශක අඩංගු පලතුරක් බවට
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පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඇපල් ආනයනය කිරීමට අෙප් රෙට් මුදල්
රුපියල් බිලියනයක් වියදම් කරනවා. ෙම්වා ගැන බලන්න ඕනෑ.
රසායනික දව වලින් සියයට 98ක් ඇපල් ෙගඩිෙය් තිෙබනවා.
සාමාන ෙයන් ඇපල් ෙගඩියක් ඉදිලා, බිමට වැෙටන්න යන
කාලයට වඩා ලංකාෙව් ඇපල් දිගටම තිෙබනවා. බලන්න, ෙපොඩි
ළමයි ඒවා කාපුවාම ඔළුව කසනවා; මූණ කසනවා; වමනය
දමනවා. සාමාන ෙයන් party එකකට ගියාම ෙපොඩි drink එකක්
ගත්තත් බයිට් එකටත් ඇපල්, මුද්දරප්පලම්, මිදි තිෙබනවා. මිදිත්
එෙහමයි.
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලනවා, ෙම් පිළිබඳව බදු
වැඩි කරලා ෙහෝ ෙමොකක් හරි කරලා ෙම් පමාණය අඩු කරන්න
කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් ෙම්ක අෙප් රටට ෙලොකු
පශ්නයක් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රටකජුත් එෙහමයි.
ආනයනය කරන රටකජුවල කෘමි නාශක විශාල පමාණයක්
තිෙබනවා කියා කියනවා. දැන් බලන්න, ඕනෑම ඇපල් ෙගඩියක
කළු තිතක් තිෙබනවා. ෙම්වා ෙවනුෙවන් අපට රුපියල් බිලියන
1.8ක් වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඇයි ෙම්? මම කියනවා බදු
ෙදෝලනය කරන පතිපත්තිය අනුව ෙම්කටත් ෙලොකු බද්දක්
ගහන්න කියලා. ඒ කාලෙය් "The Sunday Times" පත්තෙර්ක
විෙශේෂ ලිපියක් පලෙවලා තිබුණා. මම ඒ ලිපිය කිෙයව්වා. ඒ
ලිපිෙය් තිෙබනවා ෙම්වායින් ෙසෞඛ යට ෙකොතරම් හානියක්
ෙවනවාද කියලා. ඒ නිසා අපි ෙම් ගැන සැලකිලිමත් ෙවන්න
ඕනෑ.
ඊළඟට, "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් බැසිල් රාජපක්ෂ
මහත්මයා කුකුළු පැටව් ලක්ෂ ගණනක් ඇරලා හදන්න -එතුමා
ෙයෝජනා කරපු පතිපත්තිය යටෙත්- ෙබදලා දුන්නා. කෑම දීලා
ෙනොෙවයි, අහුලාෙගන කන්න දීලා ඒ පැටව් හදන්න අපි උත්සාහ
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ වැඩසටහන යටෙත් ෙගවල්වල වගා
කර ගත්තාම කෘමි නාශකවලින් ෙතොර එළවලු, පළතුරු ලබා
ගන්න තමුන්ට පුළුවන්.
බලන්න, ෙබොෙහොම ෙපොෙහොසත් ෙගවල්වල අය දැන්
ෙමොනවාද කන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ලන් කන්ෙන් කලු හීනැටි,
කුරුලුතුඩ, මඩතාවුලු වැනි කෘමි නාශක අඩංගු නැති සහල්වල
බත්. ඒ සහල්වලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අද ෙම් කමය
දවසින් දවස ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ජනතාව මියයන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? අනුරාධපුෙර් විතරක් දවසකට හෘදය ෙරෝගීන්
තුන්ෙදෙනක් මිය යනවා. 1993 දී ඒ පමාණය තිබුෙණ් සියයට 3
යි. දැන් සියයට 16 යි. ඇයි ෙම්? අපි පාවිච්චි කරන ෙපොෙහොර
පමාණය වැඩියි; කෘමි නාශක පමාණය වැඩියි. අපි ෙම්වා කතා
කරලා, ගණනය කරලා ෙම්වාට උපරිම බදු පනවන්න ඕනෑ. බදු
පනවලා සීමාව දීපුවාම අෙප් විෙද්ශ විනිමය ඉතිරි කර ගන්නත්,
අෙප් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ ය ආරක්ෂා කරගන්නත් පුළුවන් කියන
මතෙය් අපි ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඇපල් ෙගඩිෙය් කෘමි
නාශක වර්ග 15ක් තිෙයනවා ලු. ෙම් ඇපල් කතන්දරයට මෙග්
ෙලොකු උනන්දුවක් තිෙබනවා. දැන් හුඟක් ෙදෙනක් ෙද්ශීය
පලතුරු කන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශීය පලතුරු කෑම පතික්ෙෂේප කරනවා.
දැන් ඇට නැති මිදි තිෙබනවා. ඇත්ත කතන්දරය නම්, හුඟක්
ෙදෙනක් කැමැතියි ඇට නැති මිදි කන්න. ඇට තිෙබන මිදි
කාපුවාම ෙපොඩ්ඩක් ඇෙට් හැෙපනවා ෙන්. ඇට නැති මිදි
කියන්ෙන් ෙමොනවාද? ඇටවලින් තමයි මිදිවල නිෂ්පාදනය ඇති
ෙවන්ෙන්. ෙම්, ඇට නැති විෙශේෂ මිදි ජාතියක්. ඇට නැති මිදි
කාපුවාම ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? සිංහල වචනයක් තිෙබනවා,
කියන්න ෙහොඳ නැහැ. ඇත්තටම "සන්ෙපොන්" මිදි වාෙග්. ඒක
අනික් පැත්තට හරවාගන්නෙකෝ. "සන්ෙපොන් මිදි" කියන්ෙන්
ඒකයි.
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ඒවා කාලා වැඩක් නැහැ. ඒවා කන මිනිසුන්ෙග් සල්ලි ටික
අපරාෙද්. ඒ නිසා ෙම් ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ඊළඟට, අපි සහල් මිල ගැන මතක් කරන්න ඕනෑ. දැන් අෙප්
හුඟ ෙදෙනක් පාන් කෑම අතහැරලා දාලා තිෙබනවා. ෙහොඳ
ෙසෞඛ ෙයන් ඉන්න මිනිස්සු කැමැතියි. සහල් මිල දැන් එන්න
එන්නම වැඩි ෙවලා. ඒ වැඩි ෙවන ෙවලාෙව්දී ආණ්ඩුව ෙමොනවාද
කරන්ෙන්? හිඟයක් ඇති වුණාම, නියඟය ආවාම ගැසට්
පතිකාෙවන් සහල් මිල අඩු කරනවා. ඒ කාල සීමාෙව්ත් ඒක
සාර්ථක වුෙණ් නැත්නම්, හිඟය වැඩි වුෙණොත් කරන්ෙන් ඒ මිල
එෙහමම තිෙයන්න අරිනවා. නැත්නම් නැවත වරක් මිල වැඩි
කරනවා.
මම ෙම් ෙදෝලනය වන පතිපත්ති ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඔය
අනම් මනම් කථා කරන්ෙන් නැතිව ඇත්ත කථා කෙළේ ඒකයි.
ඊළඟට කියන්න ඕනෑ වකුගඩු ෙරෝගය ගැන. රජරට වකුගඩු
ෙරෝගය තිබුණු පතිශතය 1993 දී සියයට 3යි. අද සියයට 17යි.
ෙකොළඹ තිෙයන රටකජු කෑවාම පිළිකා වර්ධනය වීම සියයට
40ක්! ෙකොච්චර පිළිකා හැදිලා තිෙබනවාද කියලා බලන්න.
සමාජ ෙසේවා ඇමති වශෙයන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ පැත්ත
ගැනත් බලන්න කියලා. ෙම් ෙරෝග මර්දනය කරන්න පුළුවන්
එකම කෘමි නාශකය තමයි, ආනයන බදු වැඩි කරලා ෙම් ආහාර
ෙම් රටට ෙගන්වන එක අෛධර්යවත් කිරීම. එෙහම කෙළොත්
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්නත් පුළුවන් ෙවයි කියන
එක මතයක් වශෙයන් පකාශ කරන්න කැමැතියි.
අෙප් ආහාර සුරක්ෂිතව තියා ගන්න බැරිකමයි ෙලොකුම
පශ්නය හැටියට අපට තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අපට කමෙව්දයක්
නැහැ. අපි ධාන තියා ගන්ෙන් ස්ෙටෝරුවල. පිට රටවල ධාන
තියා ගන්ෙන් silos වල. ඒවාෙය් යන්ත සවිකර තිෙබනවා. ඒ
ආහාර ෙකොච්චර dehydrate ෙවනවාද කියලා ඒ යන්තවලින්
බලනවා. ඒ ඇසුරුම් විජලනය ෙවනවාද කියලා බලනවා. ඒ
විජලනය ෙවන පමාණය යාන්තිකව පාලනය කළාම ඒ ආහාර
කල් තබා ගත හැකි කාලය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව දැන්
ඕනෑම ආහාරයක් මාස හයක්, හතක්, අවුරුද්දක් තියා ගන්න
පුළුවන්. ඒ සඳහා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. අෙප්
එළවලුවලින් සියයට 40ක් නරක් ෙවනවා. නමුත් විෙද්ශ රටවල
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ
රටවල ශීත ඍතුව තිෙබනවා. ශිත ඍතුෙව්දී ෙමොනවාද
වැෙවන්ෙන්? ෙමොකුත් නැහැ. ගහක කුරුල්ෙලක්වත් නැහැ;
ෙකොළයක්වත් නැහැ. නමුත් අපි ඒ රටවලට ගියාම අපට අලුත්
එළවලු ටිකක් කන්න පුළුවන්. ෙකොෙහොමද ඒ?
නිෂ්පාදනය
තිෙයන ෙවලාවට ඒ අය හරි විධියට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා
ආහාර ගබඩා කරලා, කෘමි නාශක දාන්ෙන් නැතිව සුරක්ෂිත කර
ගන්නවා. ගහක ෙකොළයක් කැඩුවාම ඒක නරක් ෙවන්ෙන්
විජලනය වීෙමන්. ඒකයි ඇත්ත කතන්දරය. Cold storage
පිළිබඳව මටත් ෙපොඩි දැනීමක් තිෙබනවා. ඒ ශාස්තය අපි ෙම්
රෙට් භාවිත කරලා රට හදා ගන්න ඕනෑ. ඒ විධියට අෙප් රට හදා
ගත්ෙතොත් ඔය කියන කතන්දර නැහැ.
අල ගැන කල්පනා කරලා බලන්නෙකෝ. මම වරක් අල පිළිබඳ
පරීක්ෂණයක් කරන්න බංග්ලාෙද්ශයට ගියා. බංග්ලාෙද්ශෙය් අල
වවන්ෙන්
කුඹුරුවල. ෙපොෙහොර ටිකක් දැම්මත් ඒක රැඳී
පවතිනවා. අෙප් රෙට් අල වවන්ෙන් කඳු බෑවුම්වල. කඳු බෑවුම්වල
අල වැව්වාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ මුල් වැඩිපුර ගැඹුරට යන්ෙන්
නැති නිසා, ෙපොෙළොව මතුපිට තිබීම නිසා වතුරක් ආවාම, වතුර
දැම්මාම ඒ ෙපොෙහොර ටික ගහෙගන ගිහිල්ලා අන්තිෙම්දී නැති
නාස්තිෙවලා යනවා. අපි ෙපොෙහොර වැඩිෙයන් භාවිත කරනවා.
එතෙකොට නිෂ්පාදන වියදම වැඩි ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ වියදමත්
අල්ලා ෙගන තමයි මිනිස්සු අල විකුණන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙගොවියා
දැනුවත් කිරීෙමන් සහ තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීෙමන් ෙම් වගා
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කමය යථාවත් කරන්න කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා. ඔබතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ ඇමති ෙකෙනක්. ඔබතුමාට
ඉදිරියක් ෙපෙනනවා. ඉදිරිය ෙපෙනන නිසා, ඒ හැකියාව ෙම්
සඳහා පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් අපරාෙද් එළවලු ටික විනාශ
ෙවනවා.
දැන් දඹුල්ෙල් එළවලු කන්න අලි එනවාෙන්. කුණුෙවච්ච
එළවලු ටික අලි කාලා යනවා. නමුත් පිට රටවල එෙහම සතුන්ට
කන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. පිට රටවල ඒවා ආරක්ෂා කර ගන්නවා.
ෙලෝකෙය් එළවලු පළතුරු වැෙවන්ෙන් නැති ෙද්ශ තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් කාන්තාර තිෙබන රටවල එළවලු වැෙවන්ෙන් නැහැ.
එම නිසා ඒවාට ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. මාලදිවයිෙන් කිසිම
එළවලුවක් වවන්න බැහැ. අෙප් රෙටන් තමයි එෙහේට අරෙගන
යන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ අෙපන් එළවලු අරෙගන ගිහිල්ලා ෙමොකද
කරන්ෙන්? එදාම පාවිච්චි කරනවාද? නැහැ. ඒවා මාස ෙදක තුන
තියා ගන්නවා. මාත් ඒ ව ාපාරවල ඉඳලා තිෙබනවා. මාස ෙදක
තුන ඒ එළවලු තියා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා තාක්ෂණය
පාවිච්චි කරනවා. නමුත් අපි කිසිම තාක්ෂණයක් පාවිච්චි
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් නිෂ්පාදනවලින් සියයට හතළිහක් නාස්ති
ෙවනවා නම්, තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඒ නාස්තිය නැති කර
ගැනීමට ඉදිරි අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අපට උදවු වුෙණොත්
ජනාධිපතිතුමා තවත් ෙසේවාවක් කළා ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම කෘෂි රසායනික භාවිතය නැති කරන්නට නම්,
වැඩිපුර ෙපොෙහොර භාවිතයට කරන මුදල් ආෙයෝජනය ෙපොඩ්ඩක්
අවම කරලා දාන්න ඕනෑ. මා එක්ක ෙගොවිෙයෝ තරහා ෙවයි.
ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඇත්ත කතන්දරය ඒකයි. කෘමි
නාශක ෙගන්වන පමාණය අඩු කරලා දමන්න. මම ෙමෙහම
කිව්වාම කෘමි නාශක ෙගන්වන අය මා එක්ක තරහා ෙවයි. නමුත්,
ඒ තුළින් අපට ජීවිත ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපට ෙම් පශ්නය
පිළිබඳව ෙහොඳටම ෙත්ෙරන්ෙන් වකුගඩු ෙරෝගය නිසායි. ඉස්සර
ෙම්වා තිබුෙණ් නැහැ. ඉස්සර ෙමපමණ පිළිකා ෙරෝගීන් පිරිසක්
සිටිෙය් නැහැ. අපි දවසකට මරණ ෙගවල් හතකට, අටකට
ගිෙයොත් එෙහම, එයින් තුන් ෙදෙනකුවත් මැරිලා තිෙබන්ෙන්
පිළිකා ෙරෝගෙයන්. පිළිකාවට තවමත් ෙබෙහතක් ෙහොයා ෙගන
නැහැ. ෙම් විෂ රසායන ඇඟට ඇතුළු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
වකුගඩු ෙරෝගය ඇති වීමට මූලික ෙහේතුව වතුරද කියලා
ෛවද වරෙයකුෙගන් මම ඇහුවා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා,
"නැහැ, අෙප් ආහාරත් ඒකට මූලික ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා."
කියලා. ඒකට ෙහේතුව arsenic සහ heavy metals කියන ඒවා.
ඒවා kidney වලදී කවදාවත් දිය වන්ෙන් නැහැලු. ෙම් මට දැන
ගන්න ලැබුණු ෙද්. ඕනෑ නම්, ෙදොස්තර මහත්වරුන්ෙගන් ෙම්
පිළිබඳව අහගන්න. මට ෙම් පිළිබඳව විශ්ව දැනුමක් තිෙබනවා
කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත්, වතුරවලින් පමණක්ද ෙම්
ෙරෝගය හැෙදන්ෙන් කියලා ඇහුවාම ෙදන උත්තරය ඒක.
වතුරවලින් පමණක් ෙනොෙවයි, ආහාරවලිනුත් හැෙදනවා
කියනවා. ඒ ආහාරවලට ෙහොඳම උදාහරණයක් තමයි ඇපල් සහ
මිදි. ඒවා ඕනෑවට වඩා ලංකාවට ෙගන්වනවා. අද ඒවා හැම තැනම
තිෙබනවා ෙන්. ෙකොෙහේද නැත්ෙත්? අද අම්මා හරි, තාත්තා හරි,
කවුරු හරි ෙගදරකට යද්දී ළමයින්ට ඇපල් ෙගඩි 10ක්, 15ක්
අරෙගන යනවා; මුද්දරප්පලම් ටිකක් අරෙගන යනවා. ඒත්
රඹුටන් ෙගඩියක් අරෙගන යනවාද? නැහැ. නමුත්, රඹුටන් වැනි
තවත් ෙහොඳ පලතුරු වර්ග කීපයක් තිෙබනවා. ඒවාට කෘමි නාශක
ගහන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගඩි හැෙදන්ෙන් ගස් මුදුෙන්. ඒ
ෙගඩිවලට කෘමි නාශක ගහන්න බැහැ. Machine එෙකන් කෘමි
නාශක ඒ ගස්වල මුදුනට ගහන්න බැහැ. ඒ නිසා කන්න ෙහොඳ
ෙමොනවාද කියලා ජනතාව දැනුවත් කරන්න. හැබැයි, දැන්
ජනතාව ඒ පිළිබඳව ටිකක් දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන්
ජනතාව පාන් කන්ෙන් නැහැ. පාන් නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්
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තිරිඟු ෙපොත්ත - ෙහොඳ ටික- අරෙගන මදය අපට ෙදනවා. ඒෙකන්
අපි බඩ පුරවා ගන්නවා. නමුත්, අෙප් ශක්තිය නැතිව යනවා. ෙම්
ටික හිතන්න. මම කියන්ෙන් ඒකයි.
ඊළඟට, මාළු ගැනත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ඇයි
මාළු නරක් වන්ෙන්? ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මාළු
ෙකොපමණ කල් තියා ගන්න පුළුවන්ද? ඕනෑ කාලයක් තියා ගන්න
පුළුවන්. තාපාංක බින්දුෙව්දී තමයි අයිස් මිෙදන්ෙන්. නමුත්
සියයට 80ක් ක්ෂණිකව අයිස් මුදවා ගන්න පුළුවන් වුෙණොත්
බැක්ටීරියා හැෙදන්ෙන් නැතිව අලුත්ම තත්ත්වෙයන් අඩු තරමින්
මාස හතක්, අටක් මාළු තියා ගන්න පුළුවන්. එෙසේ තියා ගත්තාම
ධීවරයාත් ආරක්ෂා වනවා; පාරිෙභෝගිකයාත් ආරක්ෂා වනවා;
අවශ විටමින් ටිකත් ලැෙබනවා. ෙම් කියාවලියට ෙපොඩි ගණනක්
වැඩිෙයන් වියදම් වුණත්, නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලාවට අඩු ගණනට
මාළු ගත්තාම, පාරිෙභෝගිකයාට ස්ථාවර මිලකට මාළු මිලදී ගන්න
පුළුවන්. ගරු සරත් අරමුණුගම ඇමතිතුමනි, මම හිතන හැටියට
ඔබතුමාට ෙම්ක කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ෙම් ගැන කථා කරලා
කමෙව්ද හදන්න. එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොල්ලන්න බැහැ. ෙම්
ආණ්ඩුවට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ජීවන වියදම වැඩියි කියනවා.
ජීවන වියදම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපට ජීවත් වන්න අවශ
ෙද්වල් ලබා ගැනීමට තිෙබන විෂමතාව. ෙම් විෂමතා ඇති කර
ගත්ෙත් ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි. අෙප්ම වැඩ පිළිෙවළ තුළින්
තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙහක්ටර්
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම්
ආයතනයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙම් ගැන පර්ෙය්ෂණයක්
කරලා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් හදා ගන්න. දැන් අපට ඒ ටික කර
ගන්න පුළුවන්.
අද තිෙබනවා, body shop ව ාපාර. අද ලංකාෙව් සාමාන
මට්ටෙමන් රූප ලාවණ ව ාපාරය කර ෙගන යනවා. නමුත්,
ෙමයින් අපට ලැෙබන පණිවුඩය තමයි, ගුණාත්මකභාවය. ඕනෑම
ෙදයක් ගුණාත්මකභාවෙයන් තිෙබන ෙකොට ඒ සඳහා ෙලොකු
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අද මිනිස්සු යන්ෙන් ඒ පැත්තට. දැන් මිනිස්සු
ෙවනස් ෙවලා. Green Conceptවලට touristලා ෙකොපමණ ආසද?
Touristලා ආසා cabana එකටද, එෙහම නැත්නම් තට්ටු
ෙගවල්වලටද? ඒ අය ෙමෙහේ එන්ෙන් ෙමොකටද? ෙකොන්කීට්
වනාන්තරවල ඉඳලා ඉඳලා, ගහක් යට cabana එකක ඉන්න
තිෙබනවා නම්, ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ ෙවනස අපි
ඇති කරන්න ඕනෑ.
Carbon credit කියන එක දැන් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. පිට
රටවල් හුඟක් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ලන් කාර්මික
නිෂ්පාදන කරලා ඕෙසෝන් ස්ථරයට carbon පිට කරනවා.
අන්තිෙම්දී සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොනවාද? ඕෙසෝන් ස්ථරය හිල් වීම
නිසා දැන් කැනඩාෙව් පිළිකා ෙරෝගීන් වැඩි ෙවලා. නමුත්, ඒ
ෙගොල්ලන් ඒ කර්මාන්ත නවත්වන්ෙන් නැහැ. කර්මාන්ත එපා
කියලා වකව කියන්න තමයි අපට ෙම් carbon credit එක දීලා
තිෙබන්ෙන්. ඒකත් අපි ගන්න ඕනෑ. අරෙගන, solar system එක
හදන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේ ෙයෝජනා කරන්ෙන්
ඇයි? ඉරට - සූර්යයාට- value addition එකක් ෙදන්න අපට
පුළුවන්. ඉෙරන් වටිනාකම එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉර නැත්නම්
අපට ජීවත් වන්න බැහැ ෙන්. ගහක් වුණත් හැෙරන්ෙන් ඉර
තිෙබන පැත්තට. ගහක් ඉර තිෙබන පැත්තට හැෙරන්ෙන් ඇයි?
ඉර තමයි අපට ෙම් හැම ෙද්ම දීලා තිෙබන්ෙන්. හඳට එළිය ලබා
ෙදන්ෙන්ත් ඉර. නමුත් අපි තවම ඉර එළිෙයන් පෙයෝජනයක්
ගන්ෙන් නැහැ. අපි ඉර එළිය, බලය ලබා ගැනීමට පාවිච්චි කරන
පමාණය අඩුයි. සුළඟින් අපට හැම දාම බලය ලබා ගන්න බැහැ.
අපිට සුළඟ හැම දාම ඒකාකාරීව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් Green
Concept එකට අපි වැඩ පිළිෙවළ හදා ෙගන යනවා. මම ජා ඇල
පෙද්ශෙයන් ඒක පටන් ගත්තා. කර්මාන්තශාලා 160ක් තිෙබනවා.
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ඒ කර්මාන්තශාලා 160න් අඩු තරෙම් සුළු පමාණයක් හරි solar
system පාවිච්චි කරන්න කියලා ඊෙය්-ෙපෙර්දා සම්මන්තණයක්
පවත්වා එකඟ කර ගත්තා. ඒක පටන් ගන්නවා. එය පටන්
ගත්තායින් පසුව ෙමය රටටම ෙගන යන්න පුළුවන් වැඩ
පිළිෙවළක් අපි හදනවා.
ඒ දවස්වල මම කිව්වා, දවල්ට ෙවනත් කමයකින් විදුලිය
අරෙගන, රෑට ආණ්ඩුෙවන් ෙදන විදුලිය අරෙගන පරතරයට
ෙගවන්න කියලා. එතෙකොට මට හිනා වුණා. නමුත් අපි ස්තුති
කරන්න ඕනෑ, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාට 2-way
system එක ලංකාවට ලබා දීම ගැන. එෙසේ ලබා දුන්නා විතරක්
ෙනොෙවයි, එය ස්ථාපිත කර පාවිච්චි කිරීම නිසා අද විදුලි බිල අඩු
කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා
කියනවා, විදුලි බිලත් වැඩියි කියලා. නමුත් මූලික ආෙයෝජනයක්
කරනවා නම්, එම ආෙයෝජනයට බැංකුෙවන් සහන ලබා දුන්නා
නම් අපට පුළුවන් ෙවනවා, හැම ෙගදරකම විදුලි බිල හුඟක් අඩු
කරලා, එක්ෙකෝ zero කර ගන්න, එෙහම නැත්නම් පුංචි ගණනක්
කර ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක්
කල්පනා කරන්න. මම වැඩි දුර කථා කරන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

කාලය ඉවර ද? ඔය ටික තමයි කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්.
"The Sunday Times" පුවත් පෙත් ඇපල් ගැන පළකර තිබූ
ලිපියක පිටපතක් මම අද සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ෙම්ක
ෙහොඳ විස්තරයක්. ෙමම විස්තරය බලා එහි දක්වා තිෙබන විෂ
කාරක අෙපන් අයින් කර දමන්න ඕනෑ. එම විෂ කාරක අයින්
කෙළේ නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක් ද? කිහිප ෙදෙනක් හැෙදයි;
දහස් ගණනක් මිය යයි. ෙනොදැනුවත්කම තමයි අෙප් තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය. ආහාර පද්ධතිය තමයි අෙප් ජීවිතය එක්ක
බැඳිලා තිෙබන්ෙන්. අපි එම ආහාර පද්ධතිය විනාශ කර
ගත්ෙතොත්, අපි දන්ෙන්ම නැතුව අවරට යනවා, ෙකොපමණ රට
සංවර්ධනය වුණත්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශාල ෙමෙහවරක් කරනවා, රට
සංවර්ධනය කිරීමට. ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහත්මයා
කුකුළු පැටවු ලක්ෂ ගණනක් ෙබදා දුන්නා. එෙසේ ෙබදා දුන්ෙන්
ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. අහුළා ෙගන කන්න. හැබැයි,
මුලින් කථා කළ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කියපු
කතන්දරය ඇත්තයි. කුකුළන් ෙපොඩි ෙපොඩි තැන්වල දමලා හදන
එක හරි යන්ෙන් නැහැ. එෙහම දමලා හැදුෙවොත් එතැන සත්ව
හිංසාවත් ඇති වනවා. විපක්ෂෙයන් වුණත් කමක් නැහැ, ආහාර
ගැන ෙහොඳ අදහසක් ඉදිරිපත් වුෙණොත් අපි එයට එකඟෙවන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, අපි සියලු ෙදනාම ආහාර භුක්ති විඳිනවා ෙන්.
ආහාර නැතුව ඉන්න අපට බැහැ ෙන්, ඇමතිතුමනි. අපි ජීවත්
ෙවන්ෙන් ආහාරවලින් ෙන්.
හැබැයි, ආණ්ඩුව ෙමෙහම ෙදයක් කරනවා. ආණ්ඩුව
පාරිෙභෝගිකයාත් රකිනවා; ඒ වාෙග්ම ආහාර නිෂ්පාදකයාත්
රකිනවා. එෙසේ රැක ගන්න තමයි, බදු ෙදෝලනය ෙවන කමය
හදලා තිෙබන්ෙන්. මම ඒ ගැන සතුටුෙවනවා. ඒක ෙහොඳයි. ඒ
ෙහොඳ කමය ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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එතුමාෙග් ෙහොඳ ගතියක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක් ද? එතුමා අය වැය
ෙල්ඛනය සකස් කරද්දී, ජනතාවෙග් අදහස් විමසනවා. Lab එකක්
හදලා තිෙබනවා, "Temple Trees" වල. පැත්තකම ජනතාව
ෙගන්වා අදහස් විමසනවා. හැම පැත්තකින්ම ජනතාව ෙගන්වා ඒ
අයෙග් අදහස් විමසා ඒ අදහස් අනුව තමයි, අය වැය ෙල්ඛනය
හදන්ෙන්. ෙහට බලමු. ෙහට අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත්
කරනවාෙන්. ජනතාවෙග් අදහස් එක්ක තමයි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනය හදන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය ෙල්ඛනය හැදුෙව් ෙකොෙහොම ද?
සුද්ෙදක්ව ෙගනැල්ලා සුද්දාෙග් උපෙදස් මත තමයි හැදුෙව්.
ඔන්න, සුද්දායි, රෙට් ඉන්න ''සාටකයායි'' අතර තිෙබන ෙවනස.
මම හිතන්ෙන් සාටකය පරදින්ෙන් නැත්ෙත් ෙවනත් ෙහේතුවක්
නිසා ෙනොෙවයි. ජනතාවෙග් අදහස් අරෙගන අය වැය ෙල්ඛන
හදන නිසායි. එම නිසා කවදාවත් අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙමොන
මට්ටමකින් දැම්මත් පරාජය කරන්න බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියලාෙග් සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙග් ෙනෝනා මහත්මියත් බදුල්ලට -අෙප් ඡන්ද
දුර්වලම තැනට- ගිහිල්ලා මැතිවරණය ජයගහණය කරන්න
උත්සාහ කළා. ඒකවත් දිනා ගන්න බැරි වුණා. අපි දකුණ දිනුෙව්
ෙකොෙහොම ද? අපි දකුෙණ් පළාත් සභාවත් දිනලා ෙපන්නුවා. දැන්
අපට පළාත් සභාවල ඡන්ද ලක්ෂ 25ක් වැඩිපුර තිෙබනවා. ලක්ෂ
25ක් තිෙබනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඊට වැඩියි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

පළාත් සභාවල ඡන්ද ලක්ෂ 25ක් වැඩිපුර තබා ෙගන තමයි,
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ඡන්දය දිනන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන් ෙවනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තව විනාඩියක් ෙදනවා ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මම හිතන හැටියට ඕවා පසුව කථා කරන්න පුළුවන් ෙවයි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

උතුරට ගියාම, උතුෙර් මිනිස්සු ෙමොනවා ද දන්නවා ද -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන් ෙවනවා.
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ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තත්පරයක කාලයක් ලබා ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙහොඳයි. එෙහම නම් ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.52]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය මූලාසනෙය්
ඉඳෙගන ෙම් ගරු සභාව ෙමෙහය වන අවස්ථාෙව්දී, අෙප් ගරු
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා විසින් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත
යටෙත් ඉදිරිපත් කළ නියම පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මා සන්ෙතෝෂ වන්ෙන් ෙම් කාරණය නිසායි.
ඔබතුමියට ෙහොඳ ස්ථානයක් ලැබිලා තිෙබනවා. එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මණ්ඩලය වාෙග්, සිරිෙකොෙත් G 20 එෙක් ෙහොඳ
ස්ථානයක් ඔබතුමියට ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත්, ඔබතුමියෙග්
ගම්වල මිනිසුන් නම් ඒකට කියන්ෙන්, "ෙගම්ෙබෝ විස්ස"
කියලායි. අෙන්, මම නම් ඔබතුමියට එෙහම කියන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, මම ඔබතුමියෙග් දිවංගත සෙහෝදරයා සමඟ ෙලොකු
ගමනක් ගිය ෙකෙනක්. මම කවදත් එතුමාට ආදරය කරනවා;
ෙගෞරව කරනවා. එතුමා ගිය ගමන් මෙඟ් ගියා නම්, එතුමා
ජීවතුන් අතර හිටියා නම් අද සිරිෙකොෙත් ඉරණම ෙවනස් අතකට
හැෙරනවා. ඒක අප ෙහොඳට දන්නවා. ෙමොනවා කරන්නද? එෙහම
වුෙණ් නැහැ.
ෙමතුමන්ලා චීනයට ගරහනවා; බණිනවා; ඊර්ෂ ා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට මතක ඇති, කන්න
හාල් නැතිව ජනතාව හාමෙත් මැෙරන්න ආසන්නව සිටි කාලයක්
තිබුණු හැටි. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන්
යුතු කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ ෙවලාෙව් තමයි තීරණය කෙළේ එවකට
සිටි ෙවළඳ ඇමති ආර්.ජී. ෙසේනානායක මැතිතුමා චීනයට යවන්න.
එතුමා Rubber-Rice Pact එකක් ගහලා චීනෙයන් හාල් ෙගනාවා,
අෙප් රබර් එහාට විකුණුවා. It was a barter system that was
prevalent in ancient Sri Lanka. He did it very ably and
totally renewed that concept. එතෙකොට ෙමෙහේ ඉන්න අය
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? හාල් ෙගනාවා; බත් කෑවා. ඔබතුමියෙග්
ආසනෙය් අයත් බත් කෑවා. එතෙකොට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "චීන
හාල් කාලා වෙරන්, ෙනොකෑ අයෙග බෙඩ් හුළං" කියලා කිව්වා.
ඔබතුමියයි, මමයි ෙනොෙවයි ඒ දවස්වල කිව්ෙව්. ඉතින් අපට රටක්
හදා දුන්න, රෙට් ජනතාව හාමෙතන් මුදවා ගත්ත ජාතියක් තමයි
චීන ජාතිකයන්.

We have a very great historical link with the Chinese.
Fa-Hien, the Chinese pilgrim monk had come here. Our
Prophet had said, "Go from Arabia even unto China
through the Silk Route in quest of knowledge and
wisdom", because at that time, China academically and in
the field of knowledge, had attained a high standard in
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

world affairs. What is happening now? චීනාට භාර දුන්නා
ලු. මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමිය දත් ගලවන චීන ජාතිකෙයක්
ළඟට ගිහින් තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා. ෙම් කථා කරපු,
“ෙගම්ෙබෝ විස්ෙසේ” හුඟ ෙදෙනක් ෙම් චීනා ළඟට ගිහින්

තිෙබනවා. ෙමොකටද? දත් ගලවන්න; දත් දමන්න. එතෙකොට
රට පමණක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාෙග් කටත් හදලා දීලා
තිෙබන්ෙන් චීන ජාතිකයන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් G 20
එෙක් කටවල් ටික හදා තිෙබන්ෙන් චීන ජාතිකයන් කියන එක
අපට අද අමතක කරන්න බැරි ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා.
ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මහත්මයා, ෆීලික්ස් ඩයස්, ස්ටැන්ලි
ෙසොයියා වැනි අය අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, බඩු මිල
නැඟලා තිබුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ අය වැෙයන් බඩු මිල අඩු කරනවා.
අය වැයට ඉස්සර ෙවලා බඩු මිල අඩු කළ ආණ්ඩුවක් ලංකාෙව්
තිබුණා නම් ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවය කියන
එක අප ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් යුතුව රටට පකාශ කරනවා. එතුමා
භූමිෙතල් මිල අඩු කළා; ඩීසල් මිල අඩු කළා; ගෑස් මිල අඩු කළා;
ෙපටල් මිල අඩු කළා. ඉන් පසුව තමයි අන්න ජනතාවාදී අය
වැයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. අද හැම තැනම සංවර්ධනය ෙවලා. එදා ජනාධිපතිතුමා
ගියාම අර මුස්ලිම්වරුන් එළවපු - they were driven away in

1970. Nearly 72,000 people from Moor Street, Jaffna
were driven away. The people of that area gave their vote
to Wigneswaran. Wigneswaran Aiyya, you have become
the Chief Minister of the North. You failed to give an
inch of land to the people there: the Muslims, the Tamils
and even the Sinhalese. Our Nayakathuma went and gave
20,000 land permits. That is a remarkable achievement in
this modern world. Nowhere have we seen this. We have
seen prolonged wars being waged in Korea, Vietnam and
other places. But, this miracle has not taken place in any
of these countries.
එපමණක් ෙනොෙවයි, එතුමා යාපනයට ගියාම මූර් වීදිෙය් අය
කිව්වා, "සර් අපට ඉඩම් දුන්ෙන් නැහැ, අපට ෙම් ෙගොඩනැඟිලි
හදලා දුන්ෙන් නැහැ" කියලා.

He ordered the appointment of a special committee
under the leadership of the Hon. Douglas Devananda,
comprising of the Hon. Risad Badhiutheen, the Governor,
Major-General G.A. Chandrasiri, the Government Agent,
the Mayor, Moulavi A.B. Suffiyan and the District
Secretary. They are going to even put up flats.
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දැන් ඔබතුමිය ඉන්නවා ෙන් G-20 එකට. ඒ ෙගොල්ලන් කියන
ආර්ථිකය ෙකොෙහොමද? ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා," අපි ෙදනවා,
අපි ෙදනවා" කියලා. ෙමොනවාද ෙදන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ඊෙය්-ෙපෙර්දා බණ්ඩාරනායක සම්මන්තණ
ශාලාෙව් ෙහොඳ බණක් තිබුණා. කාෙගද දන්නවාද? අර සුදට සුෙද්
ඉන්න ඕලන්දෙය් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ෙග්. ඒකට අෙප් ගරු
කථානායකතුමා, Assistant Secretary-General ඔක්ෙකොම ගියා.
එතැනදී ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "ෙදනවා, කරනවා, ෙදනවා, කරනවා"
කියන එක විශ්වාස කරන්න එපා කියලා ඒ හාමුදුරුෙවෝ කියනවා.
දුන්න ෙද්වල් ගැන - ෙමොනවාද දුන්ෙන් කියන එක ගැන - හිතා
බලන්න. ඒ කාලෙය් රජෙය් ෙසේවය කප්පාදු කළා. Peon
ෙකෙනක්වත් බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. රජෙය් ෙසේවයට කළ අපරාධය
අපි දන්නවා. අද හැම ක්ෙෂේතෙය්ම jobs ලක්ෂ ගණන් දීලා
අවසානයි. අෙප් ඕලන්දෙය් හාමුදුරුවන්ට පින් සිද්ධ ෙවන්න
ජාතියටම බණ කිව්වා. කරපු ෙද් ගැන හිතා බලන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order please! Hon. Member, you have two minutes
more.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

එක්ෙකෙනක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා මට තව මිනිත්තු පහක්
ෙදන්න. ඔබතුමිය මෙග් යහළුවා ෙන්. ෙමතැනදී පශ්නයක්
අහනවා. කවුද? This is very relevant. ෙම්ක අහන්න ඕනෑ. I
quote from the news item in the "Daily News" of 22nd
October, 2014:
“Why was Ranil invited to GTF, TGTE Forum?
He said that the GTF and TGTE have organized a mega forum in
Malaysia this week with the objective of electing a President and
Defence Secretary to this imaginary utopian state.”

අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් අපි කවුරුත් oath
ගන්නවා. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාත් oath ගත්තා ෙන්. ඒ
අනුව ෙකළින් ෙහෝ වකව ෙම් රට ෙබදීම, එල්ටීටීඊ එකට
සහෙයෝගය දීම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට විරුද්ධයි. එෙහම නම්
ෙම් රෙට් විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමා වශෙයන් රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කියන්න ඕනෑ -

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අන්න, Bloemendhal Road එෙක් "සිරිසර ෙසවණ"
ගිහිල්ලා බලන්න. ලස්සනයි; පියංකරයි. උසට උෙසේ,
ෙහොංෙකොං රෙට් වාෙග්. තලතා මැතිනිය ගිහිල්ලා ඒවා
ෙපොඩ්ඩක් බලන්න එපායැ. ෙමෙහේ ඉඳලා නිවිතිගලට ගිහිල්ලා
පමණක් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාෙය් සශිකභාවය
බලන්න. මනරම් භූමි පෙද්ශයක් අපි හදලා තිෙබනවා. අප්සරා
කඳනආරච්චි කියන ළමයා ලන්ඩන්වල ඉඳලා ආපු ගමන්
කිව්වා, "Sir, I am going to come back to Sri Lanka".
People can see the enchanting beauty of the Diyawanna
Oya, the Colombo Viharamaha Devi Park and other
things. People who cannot see are not blind; those who
refuse to see are blind. That is what is happening to the
Eksath Jathika Pakshaya.

Madam, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order please! Hon. John Amaratunga, what is your
point of Order?
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

I raise a Matter of Privilege. He has no right to
mention names. You cannot do that.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Ajith Kumara)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Hon. Azwer, you cannot mention names.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Why? You are mentioning the name of "Rajapaksa" a
hundred thousand times. I am asking the Hon. Leader of
the Opposition මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

This is the Ruling from the Chair. Anyway, your time
is over. So, please wind up.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රීති පශ්නය යටෙත් මෙග්
වරපසාද සම්බන්ධ පශ්නයක් අහන්ෙන්. 2014.09.24 වන දින
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී මම පශ්නයක් ඇහුවා. ඊළඟ
සතිෙය් එයට උත්තර ෙදන බව කිව්වා. මම ඉදිරිපත් කෙළේ විද ත්
හැඳුනුම්පත සම්බන්ධ පශ්නයක්. ඒ ගැන මා විමසා බැලුවා. ෙම්
වන ෙතක් මට උත්තරය ලැබුෙණ්ත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී ඒ
ගැන උත්තරයක් ෙදන බවක් ෙපෙනන්නත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන
මා ඔබතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මන්තීවරෙයක්
විධියට ෙම් ගරු සභාෙව්දී අහපු පශ්නයකට උත්තර ෙනොදී
ෙමතරම් කාලයක් ගැනීම පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන් හදිසි පශ්න
තමයි අපි සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් අහන්ෙන්. ඒ නිසා
ඉදිරිෙය්දී එයට පිළිතුරක් ලබා දීම සඳහා ගරු කථානායකතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

II

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Now that you are in the Chair, do not fight. He has a
responsibility to come and tell the House whether he met
the GTF, TGTE and whether he has agreed to divide the
country into two. That is responsibility cast on him and
we have a duty to question him. If that is so, he is
violating the Constitution - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

You are mentioning the name of "Rajapaksa" a
hundred thousand times. This is an important national
issue. Did he go? Did he meet them? Did he meet the
LTTE leaders? Tell that to the nation through this House.
I am challenging the UNP Leader and the Chief
Opposition Whip, the Hon. John Amaratunga; let him
come and answer. I am asking that question today. I am
addressing the world community. Let him come and tell
whether this is true or not.
Thank you.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

On behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the Minister of Finance and Planning
under Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007 read with Article 44(2) of the Constitution, relating to Special
Commodity Levy and published in the Gazette Extraordinary No.
1863/13 of 21st May 2014, which was presented on 09.10.2014, be
approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

III

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

On behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the Minister of Finance and Planning
under Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007 read with Article 44(2) of the Constitution, relating to Special
Commodity Levy and published in the Gazette Extraordinary No.
1870/21 of 09th July 2014, which was presented on 09.10.2014, be
approved.

I rise to a point of Order.
(Cabinet approval signified.)"

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

ஒத்திைவப்

IV

ADJOURNMENT

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

On behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the Minister of Finance and Planning
under Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007 read with Article 44(2) of the Constitution, relating to Special
Commodity Levy and published in the Gazette Extraordinary No.
1871/23 of 15th July 2014, which was presented on 09.10.2014, be
approved."
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, " පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The Adjourment Motion is to be moved by the Hon.
Eran Wickramaratne.

V
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

On behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the Minister of Finance and Planning
under Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007 read with Article 44(2) of the Constitution, relating to Special
Commodity Levy and published in the Gazette Extraordinary No.
1871/35 of 17th July 2014, which was presented on 09.10.2014, be
approved.

කීඩාවලදී උත්ෙත්ජක දව භාවිතය වැළැක්වීම
விைளயாட் க்களில் ெசயற்பாட் ஊக்குப்
பதார்த்தப் பயன்பாட்ைடத் த த்தல்

PREVENTING USE OF PERFORMANCE ENHANCING
SUBSTANCES IN SPORTS

[අ.භා. 6.03]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

VI
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

On behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the Minister of Finance and Planning
under Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007 read with Article 44(2) of the Constitution, relating to Special
Commodity Levy and published in the Gazette Extraordinary No.
1872/35 of 25th July 2014, which was presented on 09.10.2014, be
approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
" කීඩාවලදී උත්ෙත්ජක දව භාවිතෙය් ශීඝ වර්ධනයක් ෙලෝකෙය් කීඩා
ක්ෙෂේතය තුළ සිදු වී ඇත. ෙමම උවදුර සිය ගහණය ශී ලංකාව තුළ ද
පතුරවමින් සිටින බව ෙපනී යයි.
ෙමවන් සන්දර්භයක් තුළ, ෙමම ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් කියා කළ යුතු
ආකාරය පිළිබඳව රජය විසින් දැනටමත් නීති ෙරගුලාසි සම්මත කර ඇත.
ෙකෙසේ වුවද, නීති පැනවීම පමණක් පමාණවත් ෙනොවන බවත්, එම නීති
ෙරගුලාසි බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ වන යාන්තණ සහ යටිතල
පහසුකම් ලබා දීම සිදු කළ යුතු බවත් පකාශ කිරීමට කැමැත්ෙතමි.
ෙමම නීති කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ වන යාන්තණ සහ යටිතල
පහසුකම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් රජය විසින් කුමන පියවර ගනු
ලබන්ෙන්ද යන්න අමාත වරයා විසින් ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?"

අද අපි ෙමය සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් හැටියට
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් නීති සම්මත කරන ෙකොට අපට ඒක ගැන
වාද විවාද කරන්න අවස්ථාවක් ෙනොතිබුණ නිසායි. කීඩාවලදී
උත්ෙත්ජක දව භාවිතා කරලා කීඩා කිරීම ගැන සිහිපත් කරන
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට විෙශේෂෙයන්ම මතක් ෙවනවා, ශී ලංකාෙව්
සුපකටම කීඩිකාවක් වන සුසන්තිකා ජයසිංහ. ඇය ලංකාවට
විශාල ෙගෞරවයක් ෙගන දුන්නා. පැරීසිෙයදීත් ඒ වාෙග්ම
ඔලිම්පික් කීඩා උළෙල්දීත් ඇය පදක්කම් ලබා ගත්තා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී ඇය සමඟ තරග කරපු කීඩිකාව උත්ෙත්ජක දව
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භාවිතා කර කීඩා කර තිෙබනවාය කියලා පසු කෙලක ඔප්පු වීම
නිසා ඇය ලබා ගත් පදක්කම ඇයට අහිමි ෙවලා එම පදක්කම
සුසන්තිකාට ලැබුණා; උසස් වීමකුත් ලැබුණා. ෙම් උත්ෙත්ජක
භාවිතය තිබුෙණ් නැත්නම්, එදා ලංකාවට ලබා දුන්න
ෙගෞරවයටත් වැඩිය විශාල ෙගෞරවයක් සුසන්තිකා ජයසිංහ අෙප්
රටට ලබා ෙදනවා. ෙම්ක ෙලෝකෙය් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් හුඟක් සිද්ධ
ෙවන ෙදයක්.
නමුත් මෑතක දී වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා,
ලංකාෙවත් ෙම් ෙද් එක එක කීඩා ක්ෙෂේතවල සිදු ෙවනවාය කියන
එක ගැන. ඒ ගැන කට කථාවල් තිෙබනවා. ෙම්වා ඇත්තද ෙබොරුද
කියලා කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්වාෙග් කථාවල්
තිෙබන එක ෙබොෙහොම භයානකයි. ෙමොකද ෙම් වැරදි ෙද්වල්
නිසා ඒෙකන් අෙප් රට අපකීර්තියට පත් ෙවන්න පුළුවන්. නීති
ෙරගුලාසි ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. නමුත් නීතිෙය් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි හුඟක් ෙවලාවට ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන්. නීතිය
කියාත්මක කිරීෙම් පශ්නයකුයි, නීතියට ෙගෞරව කිරීම පිළිබඳ
පශ්නයකුයි අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්. නීතිවල අඩු පාඩුවක් නැහැ.
නීතියක් තිෙබන පමණින්ම පශ්නය විසෙඳන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ
උදාහරණයක් ගත්ෙතොත් අපිට ව වස්ථාවක් තිෙබනවා. අපි
ඔක්ෙකෝම පාලනය ෙවන්ෙන් ෙම් ව වස්ථාව තුළිනුයි. නමුත් ෙම්
රෙට් විධායකය ඒ ව වස්ථාව සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක
කරන්ෙන් නැහැ. නීතිය තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව මූලික
නීතිය. නමුත් නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. උත්ෙත්ජක
දව ශීඝ භාවිතය අඩු කරන්න නීතිය තිෙබන්නට පුළුවන්; නමුත්
ඒ නීතිය කියාත්මක ෙනොෙවන එක තමයි අපිට තිෙබන පශ්නය.
විෙශේෂෙයන්ම සමහර කීඩාවල් තිෙබනවා, අපි විෙශේෂෙයන්
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කීඩාවල් තිෙබනවා. Athletics එයින්
එකක්.
අෙනක් එක තමයි-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Janaka Bandara to take the Chair?
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த
த் ைற அைமச்சர்)

அ

த்கமேக

-

விைளயாட்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

Minister of

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

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE left the
Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න.
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය් අපි
විෙශේෂෙයන් ෙයොමු විය යුතු කීඩා තිෙබන බවයි. Athletics එයින්
එකක්. ඒ වාෙග්ම කිකට්. අපි කිකට් කීඩාව සඳහා ෙයොමු ෙවලා
තිෙබනවා. කිකට් කීඩාෙවන් අපි ෙලෝකෙය් ඉහළම හා කීර්තිමත්
ස්ථානයකයි සිටින්ෙන්. කවදාවත් අපි කිකට් කීඩාව තුළින්
අපකීර්තියට පත් ෙනොවිය යුතුයි. එෙහම ෙදයක් සිදු වුෙණොත් අපි
කීඩකයාට වරද පටවලා වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, අපි දන්නවා
එවැනි ෙද්වල් ෙලෝකෙය් සිදු වන බව. ලංකාෙවත් ඒ ෙද්වල් සිදු
ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා සිදු ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා අපි යටිතල
පහසුකම් සහ යාන්තණය සකස් කරලා තිබුෙණොත් අපට ඒවා
වළක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගකීම තිෙබන්ෙන් ඇමතිතුමාටයි,
අමාත ාංශයටයි. ෙමොකද, ඒවා සිදු ෙවන්න යනවා. අපි දැනටම
දන්නවා තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කරනවා කියලා. ඉතින් මම
කියන්ෙන්, ඒක ජාත න්තරයට අහු ෙවලා අපකීර්තියට පත්
ෙවන්න පථමෙයන් රට තුළ යාන්තණය හදා ගත්ෙතොත් අපට ඒක
වළක්වා ගන්න පුළුවන් කියලායි.
අපි දන්නවා, ෙබොක්සිං කීඩකෙයක් තහනම් උත්ෙත්ජක
ගැනීම නිසා දිනා ගත්ත සම්මානය ආපසු ෙදන්න සිදු වූ බව. රටට
අපකීර්තිය ෙගනා අයෙග් නමවත් මම ෙම් ගරු සභාව තුළ
කියන්න ලෑස්ති නැහැ. ෙබොක්සිං කීඩාව තුළින් ඒ වාෙග් ෙදයක්
සිදු වුණු එකත් පුදුමයක්. ෙමොකද, ඒ කීඩාවට විශාල ෙයොමු වීමක්
තිෙබනවා. අපි ඒ කීඩාෙවන් ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනන්න ඕනෑ
කියලා ෙයොමු වීමක් තිෙබනවා. එයට ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
දායකත්වයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි අපකීර්තියක් සිදු වීම
ෙබොෙහොම අවාසනාවන්ත ෙදයක්. එතැන වරදක් සිදු ෙවලා
තිෙබන නිසා ෙබොක්සිං කීඩාව ගැනත් අෙප් අවධානය ෙයොමු
ෙවන්න ඕනෑ.
ඊළඟට, රග්බි කීඩාව. අපි රග්බි කීඩාෙවන් ජාත න්තර
මට්ටෙම් නැති වුණත්, ආසියාතික මට්ටෙම්දීත් ඉහළම මට්ටෙමන්
සාර්ථක ෙනොවුණත් ඒ කීඩාවටත් විෙශේෂ ෙයොමුවක් සහ
ආෙයෝජනයක් තිෙබනවා. රග්බි කීඩාෙවන් ජාත න්තර සම්මාන
දිනන්න ඕනෑ කියලා වැඩි පීඩනයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම
කැමැතියි, ගරු ඇමතිතුමාව රග්බි කීඩාව ෙදසටත් ෙයොමු
කරවන්න. ෙමොකද, එතැනත් කට කථා තිෙබනවා. අපට නිශ්චිතව
ෙනොදැන සැකයක් මත ඒ ගැන පකාශ කරන්න බැහැ. සමහර විට
එතැනත් තරගකාරිත්වය නිසා උත්ෙත්ජක භාවිතයක් තිෙබනවා
කියලා කට කථා තිෙබනවා ඇති. රග්බි කීඩකයන් පරීක්ෂා කර
තිෙබනවා කියලා වාර්තා පසිද්ධ කරලා නැහැ. නමුත් රග්බි කීඩාව
ගැනත් ෙසොයා බලන්න කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ජාත න්තරව කියාත්මක වන නීතිය
ගැනයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ෙම්
සම්බන්ධව නීතිය හැම තිස්ෙසේම කියාත්මක ෙනොවුණත්
ජාත න්තර නීතිය කියාත්මක වනවා. ජාත න්තරව විධායකයයි,
අධිකරණයයි අතෙර් විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. අධිකරණ
කටයුතු එම මාර්ගෙය් කියාත්මක වීෙගන යනවා. ඒකට ඇඟිලි
ගහන්න විධායකයට බැහැ. අෙප් රෙට් එෙහම ෙනොවන නිසා මට
බියක් තිෙබනවා. සමහර විට හිතන්න පුළුවන් යම් වරදක් කරලා
ෙහෝ තහනම් උත්ෙත්ජක අරෙගන ෙහෝ අසු වුෙණොත් ජාත න්තර
අධිකරණයකට, ජාත න්තර කීඩා සංගමයකට නිදහසට කරුණු
කියලා ෙකොෙහොම හරි ඒ කීඩකයාව ෙහෝ කීඩිකාව ෙබ්රා ගන්න
පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන්ෙන්. මම මීට වැඩිය කරුණු කියන්න යන්ෙන්
නැහැ. අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලනවා, ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර ගරු සභාවට දන්වන ෙලස.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.12]

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙගනාපු ෙයෝජනාව මා
ස්ථීර කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව ගැනීමට
එෙරහිව සම්මුති පනත යටෙත් නිෙයෝග කියාත්මක කරන්නට
සුදුසු කාලය පසු ෙවලා තිබුණත්, දැනට ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීති
ෙරගුලාසි සම්මත කර තිබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කීඩා ඇමතිවරයා පසුගිය කාලය තිස්ෙසේ ෙම් ගැන
අපිව දැනුවත් කරමින් සාකච්ඡා කළා. පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ
ෙම් රෙට් සිදු වුණු සිද්ධීන් දිහා බලනෙකොට අෙප් කීඩකයන්ට,
කීඩිකාවන්ට ෙමවැනි ඉරණමක් අත් වන්ෙන් ඇයි කියන එක ගැන
අද වන තුරු කවුරුවත් ෙසොයා බලා නැහැ. අපි හිතනවා ෙම්
කීඩකයන් ෙම්වා තමන්ෙග් ඕනෑකමට කළ ෙද්වල් කියලා. නමුත්
ඊට ඔබ්ෙබන් කල්පනා කර බැලුෙවොත් ෙමතැන තවත් ව ාකූල
ෙදයක් සිදු වනවා. මම කීඩාෙව් නිරතව හිටපු ෙකෙනක් විධියට
දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම මලල කීඩාවල
ෙයදුණු කීඩක
කීඩිකාවන්ට ෙම් ෙචෝදනාව හුඟක් ෙවලාවට එල්ල වුණාය කියා.
මා ෙමහි දී දකිනවා, විෙශේෂෙයන්ම පුහුණුකරුවන්, ඒ වාෙග්ම
කළමනාකරුවන් තමන්ට නමක් ලබා ගැනීම සඳහා, එෙහම
නැත්නම් තමන්ට ෙගෞරවයක් ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් ෙනොදැනුවත්
කීඩකයන්ට ෙමවැනි මත් දව වැනි ෙද්වල් ලබා ෙදන බව.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව ගැනීමට
එෙරහිව සම්මුති පනත අපි කියවා බැලුෙවොත්, එහි තිෙබන සමහර
ෙද්වල් ගැන ෙදොස්තරවරුන්වත් දන්ෙන් නැහැ.
ගරු ඇමතිවරයාෙගන් ෙම් සම්බන්ධව මා ෙපෞද්ගලිකවම
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ෙම්වාෙය් තිෙබන ඵල විපාක
සම්බන්ධෙයන් කුඩා කාලෙය් ඉඳලාම දරුවන්, ඒ වාෙග්ම
ෙදමවුපියන් සහ විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කීඩා පුහුණුකරුවන් දැනුවත්
කළ යුතුයි. ගෙම් සිටින දරුෙවකු ෙම් පනෙත් තිෙබන සමහර
ෙද්වල් ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපිවත් ඒවා ගැන දන්ෙන්
නැහැ. ෙම්වායින් ඇති වන ඵල විපාක පිළිබඳව පාසල් යන කුඩාම
කාලෙය් ඉඳලා ඒ දරුවන්ව දැනුවත් කරන්නට පුළුවන් නම් එය
වඩාත් වැදගත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම කීඩකයන් හැටියට අපට
වුණත් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්, ෙම්වායින් ඇති වන ඵල
විපාක ෙමොනවාද කියන එක ගැන. අපි දකිනවා, ෙම් තහනම්
උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරලා ෙකටි කාලයකදී ෙලොකු වාර්තාවල්
ලබා ගන්න පුළුවන් බව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලොකු ජයගහණ
ලබා ගන්නට පුළුවන්. පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේම අපි දැක්කා, ෙම්
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතා කරපු හුඟාක් කීඩකයන්ෙග් ජීවිතය
පවා අහිමි වන තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිබුණාය කියා.
ෙනොෙයකුත් ෙලඩ ෙරෝගවලට ඔවුන් ෙගොදුරු වුණා. ඉතා ෙකටි
කාලයකින් යම් යම් ෙද්වල් ලබා ගන්නට හදන කීඩක, කීඩිකාවන්
ඔවුන්ෙග් පුහුණුකරුවන්, කළමනාකරුවන් විසින් ෙම් තත්ත්වයට
ඇද දමා තිෙබනවා. එෙසේ සිදු වන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ෙනොදැනුවත්කම
නිසායි. ඒ ගැන මා ඉතාම කනගාටු වනවා.
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විෙශේෂෙයන්ම මා ෙමහිදී ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් දකිනවා, ගරු
ඇමතිතුමනි. ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක ගැන දැනුවත් කළත්, ෙම්
තහනම් උත්ෙත්ජක ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙදන දඬුවම්
ෙමොනවාද කියන එක ගැන අප දැනුවත් කිරීමක් කර නැහැ. ඒ
ගැන දැනුවත් කිරීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
තහනම් උත්ෙත්ජක ගැනීම නිසා ඇති වූ පශ්න පසුගිය කාලය
තිස්ෙසේ අපි දැක්කා. කීඩා අංශෙය් කටයුතු කිරීම සඳහා සමහර
ෛවද වරුන් බැඳී සිටිනවා. ෛවද වරුන් යයි කියා ගන්නා
අයත් සිටිනවා. පසු ගිය කාලෙය් කිකට් කීඩකෙයකුටත් ෙම්
ඉරණම අත්වුණා. ඒ කිකට් කීඩකයාෙග් ෙමොකක් ෙදෝ
වාසනාවකට මාස හයක සිර දඬුවමක් විඳලා ෙබ්ෙරන්නට පුළුවන්
වුණා. සාමාන ෙයන් ෙම් වාෙග් ෙදයකට අවුරුදු ෙදකකට වැඩි
සිර දඬුවමක් ලැෙබනවා. ඒ කීඩකයා තමන්ෙග් ෙරෝගාබාධයකට
ෙබෙහත් ගන්න ගියාම ඔහුට ලබා දුන් ෙබෙහත් පාවිච්චි කිරීෙමන්
ෙම් කීඩකයා තහනම් උත්ෙත්ජක ලබාෙගන තිෙබනවා කියලා
ෙලෝක කිකට් කවුන්සිලෙයන් පශ්නයක් ආවා. ෙම් කීඩකයාව
ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් අෙප් නීතිඥ මහත්වරුන්ෙග් දක්ෂකම
නිසායි. ඉතින් ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකදී වුණත් ඒ
කීඩකයාට කථා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ
කීඩකයා කථා කරන්න ගියා නම් ෙද්ශපාලන රැකවරණය තිෙබන
සමහර ෙදොස්තරවරුන්ෙග් නම් පවා කියන්න සිදු වනවා. ඒ
ෙදොස්තරවරයා ෙමහි නැති නිසා මා ඒ නම කියන්න සතුටු නැහැ.
ෙමවැනි තත්ත්වයක් පසුගිය කාලෙය් අෙප් කීඩකයන්ට ඇති
වුණා. ඉතාමත් ඉක්මනින් සමහර කීඩකයන් සනීප ෙවනවා.
සමහර කීඩකයන්ට ෙබෙහත් දුන්නාම දවස් ගණනකින් සනීප
ෙවනවා.
නමුත් අපි පසු ගිය කාලෙය්ම දැක්කා පිට රටින් කීඩකෙයෝ
ඇවිල්ලා ෙමෙහන් ෙබෙහත් අරෙගන යන බව. නමුත් ඒ අය
ආපසු ඒ රටවලට ගිහිල්ලා දැනුවත් වුණාම ඒ ෙබෙහත්
නවත්වනවා. ෙම්ක ඉතාමත් නරක කාරණාවක්. විෙශේෂෙයන්ම
කීඩක කීඩිකාවන් ෙම්වා ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කීඩක
කීඩිකාවන්ට ෛවද වරු ඉන්නවා නම්, ඉස්ෙසල්ලාම ඒ
ෛවද වරුන්ට නියමිත සුදුසුකම් තිෙබනවාද කියන එක බලන්න
ඕනෑ. එෙහම නැතුව නිකම් ෙබෙහත් ෙදන ෛවද වරුන්, එෙහම
නැත්නම් කාෙග් ෙහෝ ෙද්ශපාලන බලපෑම් ඇතිව කටයුතු කරන
ෛවද වරුන් ෙමවැනි ෙද්වල් කෙළොත් කීඩකයන්ට විතරක්
ෙනොෙවයි එම ෛවද වරුන්ටත් තහනමක් පනවන්න පුළුවන්
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියා මා ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් පසු ගිය කාලය පුරාම
වැරදිකරුවන් නිෙදොස් කරන, නිවැරදිකරුවන් වරදකරුවන් බවට
පත් වන වාතාවරණයක් තිෙබනවා අපි දැක්කා. කීඩා ක්ෙෂේතෙය්
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් අෙනක් ක්ෙෂේතවලත් එම තත්ත්වය
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් ෙවලාෙව් කියන්නට ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම කීඩාෙව් දියුණුව
සඳහා පසු ගිය කාලෙය් ඇමතිතුමා ෙයෝජනා ගණනාවක් ෙගනා
බව. අපත් එම ෙයෝජනාවලට අලුත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා.
කීඩාව ෙද්ශපාලනීකරණය ෙනොකර, ඇමතිවරයාටත් බලතල
ලැෙබන ෙයෝජනා තමයි අපි පසු ගිය කාලෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ.
නමුත් අපි කියන්නට ඕනෑ, අවාසනාවකට වෙග් අද වන තුරු ඒ
කිසිම ෙයෝජනාවක් අදාළ අංශවලට ලබා ෙදන්නවත් ගරු
ඇමතිතුමා කටයුතු කර නැහැ කියා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

සමාෙවන්න ගරු මන්තීතුමා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අමාත තුමා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමා, මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම
ස්තුතියි. ඔබතුමා අපට ඉදිරිපත් කළ සියලු ෙයෝජනා අපි ගත්තා.
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් ෙවනෙකොට අපි ෙරගුලාසි පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරෙගන යන බව. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා
ෙබොෙහොමයක් ඒකට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම එම ෙයෝජනා ෙගනාෙව් අපට වාසියකට
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් කීඩාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නිසයි. එෙහම
කරපු එක ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි දැක්කා පසු ගිය කාලෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ජාතික ඔලිම්පික
කමිටුෙව් ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය්, ශී ලංකා
බැඩ්මින්ටන් සංගමෙය් තිබුණු මහා පරිමාණෙය් දූෂණ පිළිබඳ
වාර්තා ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව්
කියන්න ඕනෑ ඔබතුමා ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් රූපවාහිනී
විකාශන
ගනුෙදනුවක්
ගැන
පරීක්ෂණයක්
පවත්වලා,
විෙශේෂෙයන්ම එම පරීක්ෂණයට අදාළ වාර්තාව වන "නිම්බස්
වාර්තාව" ලබා දී තිෙබනවා. එයින් ෙචෝදනා ලැබූ ෙදෙදෙනක්
ඉන්නවා. නීතිඥවරෙයක් සහ හිටපු ෙල්කම්වරෙයක්. මම
දන්නවා, ඔබතුමාට එතැනින් එහාට කිසිම ෙදයක් කරන්න බැහැ
කියා. නමුත් මම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පශ්නය අපරාධ දූෂණ
කමිටුවට භාර ෙදන්න කියා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි පරීක්ෂණ කටයුතු
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විෙශේෂෙයන්ම ෙමොන වාර්තා
ලබා ගත්තත් එම දූෂිතයන් දිගටම ඉන්නවා නම් එම පරීක්ෂණ
පවත්වන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. ඔබතුමා ෙකොතරම් මහන්සි
ෙවලා පරීක්ෂණ කර වාර්තා ලබා දුන්නත්, එය එතැනින් එහාට
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්නම් අඩුම ගණෙන් එය කියාත්මක කළ
යුතු වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපව දැනුවත්
කරනවා නම් එය ඉතාම ෙහොඳ කාරණාවක් කියා මා හිතනවා.
අය වැය විවාදෙය්දී කීඩාව ගැන කථා කරන්න තිෙබන නිසා
මම වැඩි දුරටත් එම කාරණා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්
පසු ගිය කාලෙය් අපට කීඩාෙව් ෙලොකු පසු බෑම් ෙගොඩකට මුහුණ
ෙදන්න සිද්ධ වුණා. විෙශේෂෙයන්ම මළල කීඩාව ෙලොකු පසු
බෑම්වලට ලක් වුණු බව අපි දැක්කා. කිකට් කීඩාව පිළිබඳව යම්
යම් තීරණ අරෙගන අද වන විට අපි අනවශ ෙද්වල්වලට
පැටලිලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාෙව් පාලනය
ෙලෝකෙය් තුන්ෙදෙනක් අතරට -එංගලන්තය, ඕස්ෙට්ලියාව,
ඉන්දියාව යන රටවලට- යන එක ගැන පසු ගිය කාලය පුරාම අපි
සාකච්ඡා කළා. නමුත් අපටම ෙපෙනනවා, ෙමොනවාද අද ඒ
පුද්ගලෙයෝ කරන්ෙන් කියා. මම ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්
කියන්න ඕනෑ.
ගරු ඇමතිතුමනි, තහනම් උත්ෙත්ජක පිළිබඳ පශ්නය වාෙග්ම
පන්දු යැවීෙම් action එෙක් පශ්නයක් ගැනත් අද ෙලෝකය පුරා
කථා ෙවනවා. අද මාධ හරහා මම දැක්කා, ඒවා ගැන ෙසොයා
බලන්න තිෙබන ආයතන තුන තිෙබන්ෙන් එකක් එංගලන්තෙය්,
එකක් ඕස්ෙට්ලියාෙව්, අනිත් එක ඉන්දියාෙව්. එම "Big Three"
කියන පධාන රටවල තමයි ෙම් සියල්ලම සිද්ධ ෙවන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම අපට සිටින ෙහොඳම කීඩකෙයක් වන සචිත
ෙසේනානායක කීඩකයාව තහනමකට ලක් කර තිෙබනවා. ඒ
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කීඩකයාව ෙබ්රා ගන්න අරෙගන තිෙබන කියාදාමය ගැන මම ඒ
තරම් සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි දැක්කා, පාකිස්තානෙය් සයීඩ්
අජ්මාල් කීඩකයා ෙවනුෙවන් පාකිස්තානු කිකට් ආයතනය, ඒ
රෙට් කීඩා ඇමතිවරයා මූලික ෙවලා ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ
කීඩකයාව ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරන බව. නමුත් අෙප් කිකට්
ආයතනය අරෙගන තිෙබන කියාදාමය ඒ තරම් සාර්ථක ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒක අවශ නැතිකමද කියන එක මට ෙලොකු පශ්නයක්
ෙවලා තිෙබනවා.
පහු ගිය කාලෙය් සමහර කීඩකයන්ෙග් කියාකලාපය අපි
දැක්කා. ඒ සමහර කීඩකයන් ගැන ගත්තු තීරණවලදී ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් හුඟාක් දුරට අසරණ වුණා. පහු ගිය
කාලෙය් සමහර කීඩා ආයතන සමඟ කීඩකයන්ෙග් තිෙබන
සම්බන්ධය හුඟාක් දුරස් ෙවලා තිබුණා. මම කියන්ෙන් නැහැ,
කීඩකෙයෝ කීඩා ආයතන සමඟ සම්බන්ධ විය යුතුයි කියා. නමුත්
කීඩා ආයතනවලට යුතුකමක් තිෙබනවා, ෙම් කීඩකයන් සමඟ
සාකච්ඡා කරන්න. දින ෙදක තුනකට ඉස්ෙසල්ලා අපි දැක්කා,
බටහිර ෙකොෙදව් කිකට් සංචාරය නැවතුණු ගමන් අෙප් කිකට්
ආයතනය ඉදිරිපත් වුණා, ඉන්දියාවට ඒ අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා
අෙප් කණ්ඩායමක් යවන්න. අෙප් පුහුණුකරුවන් කියා තිබුණා,
ෙලෝක කුසලාන තරගයට සූදානම් ෙවන්න අපට මාස ගණනක්
තිෙබනවාය; ෙමවැනි කියාදාමයන් නිසා ඒ සූදානම් ෙවන්න
තිෙබන ගමන අඩපණ ෙවනවාය කියා. ෙම්වා තීරණය කරන්ෙන්
කවුද කියන එක අපට ෙලොකු පශ්නයක්. ෙමොකද, මම දන්නවා,
කිකට් ආයතනෙය් ඉන්ෙන් කිකට් ගහපු අය ෙනොෙවයි, සල්ලි
ෙහොයන්න හදන අයයි කියන එක. ඒ නිසා ෙම් කීඩකයන් ෙලොකු
අසාධාරණයකට ලක් ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි පුහුණුකරුවන්
පවා ෙලොකු අසාධාරණයකට ලක් ෙවනවා. යම් සැලසුමක්
සහිතව කීඩා කරනෙකොට, මාස ෙදක තුනක් පුහුණුවීම් කටයුතු
කරෙගන ගියා නම් ඒෙකන් ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න
සිද්ධ ෙවනවා.
අපට අමතක කරන්න බැරි තවත් කරුණක් තිෙබනවා. අෙප්
පවීණ කිකට් කීඩකයන් දැන් ටිකක් වයස්ගත ෙව්ෙගන යනවා.
ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරන්න නම් ඒ කීඩකයන්
ආරක්ෂා කර ෙගන යන්න ඕනෑ. මම හිතනවා, ෙම් ඉන්න
කණ්ඩායම සමඟ අෙප් රටට ෙලෝක කුසලානයක් ෙගෙනන්න
පුළුවන්ය, අවස්ථාවක් අපට ලැබී තිෙබනවාය කියා. කිකට්
ආයතනයට ඒක කරන්න ඕනෑකමක් තිෙබනවාය කියා මම
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, කිකට් ආයතනය ගන්නා තීරණ අනුව
බැලුවාම ඒ කීඩකයන්ට එතරම් සුදුසු තත්ත්වයකට එන්න බැරි
ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම පහු ගිය කාලෙය් ඉන්දියාව සනසන්න,
ඉන්දියානු කිකට් ආයතනය සනසන්න ගත්තු පියවර නිසා අෙප්
ලංකාවට මුදල් හම්බ ෙවන්න පුළුවන්. සමහර අයට තවත්
ෙපෞද්ගලික වාසි ලැෙබන්න පුළුවන්. නමුත් කීඩාව පැත්ෙතන්
බැලුවාම අපි හුඟාක් පහළට ගිය කාලයක් තමයි මම දැක්ෙක්. මම
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. සමහර කීඩකයන් එක
එක websiteවල ෙහෝ Twitterවල ෙම්වා දමනවාට වඩා මම
ෙපෞද්ගලිකව හිතනවා, කණ්ඩායෙම් නායකයා, පුහුණුකරුවන්
එක්ක සාකච්ඡා කර, කිකට් ආයතනය දැනුවත් කර, ෙමවැනි
සංචාරයකට නුසුදුසු නම් අඩුම ගණෙන් කිකට් ආයතනය
කරන්ෙන් නැත්නම්, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහෝ මැදිහත්
ෙවලා ෙම්වා නවත්වන්න ඕනෑය කියා. ෙමොකද, මුදල් පසුපසම
එළවන කීඩා සංස්කෘතියක් අෙප් රටට ෙගෙනන්න හදන්න එපාය
කියා මම කියනවා. පහු ගිය කාලෙය්ම කරපු ෙද්වල් නිසා
කීඩාව මුදලටම යට වුණ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
කිකට් කීඩාව, බැඩ්මින්ටන්කීඩාව වාෙග්ම අනිකුත් කීඩා අංශත්
ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මෙග් කාලය අවසන් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා මම ගරු
ඇමතිතුමාට ඉතා වැදගත් කාරණාවක් කියන්න ඕනෑ. පහු ගිය
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කාලය තිස්ෙසේම අපි ශී ලංකා බැඩ්මින්ටන් ආයතනය ගැන කථා
කළා. දින කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා අෙප් කීඩකෙයෝ කිහිප
ෙදෙනක් ඇෙමරිකාවට යන්න ලෑස්ති ෙවලා හිටියා. ඒ අය යන්න
සුදුසු කීඩකයන් ෙනොෙවයි කියා ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාවට, කැනඩාවට
යනෙකොට අපට අවුරුදු පහක වීසා ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙමතැනදි එක ජාවාරමක් කරනවාය කියා අපට ආරංචි ලැබී
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලිකව මැදිහත් ෙවලා ෙසොයා
බලන්නය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි ඒ යවන කීඩකයන්, නිලධාරින් ඒ ආයතනෙයන් යන
සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම දරන්න ඕනෑ, ඒ ආයතනෙය්
සභාපතිතුමා විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය ආසියානු තරගාවලිෙය්දී
අෙප් කීඩකයන් ෙදෙදෙනක් ගිහිල්ලා ආපහු ආෙව් නැහැ කියා අපි
දැක්කා. එෙහම ගිහිල්ලා එන්ෙන් නැත්නම් ඒෙකන් රටට ෙලොකු
අෙගෞරවයක් ෙවනවා. නමුත් ෙම් ආයතනවලින් රටට ඊට වඩා
ෙලොකු අෙගෞරවයක් කරනවා. කීඩකයන් යවන ගමන් තමන්ෙග්
හිතවතුනුත් යවලා සමහර ෙවලාවට අවුරුදු පහක වීසා ලබා ෙගන
ඒ ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා ෙදවන වතාවටත් ගිහිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන් ඒ
රෙට් නවතිනවා. එවැනි ෙද්වල් සිදුෙවනවා නම් ඒ ආයතනෙය්
සභාපතිවරයා සහ ෙල්කම්වරයා විතරක් ෙනොෙවයි ඇමතිවරයාත්
ඒ වගකීම දරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙවනවා නම් ඒෙකන් අෙප් රටට
ෙලොකු අෙගෞරවයක් සිදුෙවන බව ඉතා කනගාටුෙවන් වුණත්
කියන්න ඕනෑ. මම දීර්ඝ ෙලස ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ගරු කීඩා අමාත තුමාට මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරන කීඩකයන්ට විතරක් ෙනොෙවයි
ඒ පුහුණුකරුවන් සම්බන්ධෙයනුත් පියවර ගන්නය කියා.
විෙශේෂෙයන් පහුගිය කාලෙය්දී මම දැක්කා පුහුණුකරුවන්
කීඩකයන්ට ඒවා ලබා දී මාසයකට ඉස්ෙසල්ලා අයින් ෙවනවා.
එෙහම අයින් ෙවන්ෙන් තමන්ෙග් නම ෙබ්රා ගන්නයි. පහුගිය
අවුරුදු 20ක කාලෙය්දීම සිදු වූ එවැනි සිදුවීම් ගැන ෙහොඳින්
ෙසොයා බලා ඒ කීඩකයන්ට දඬුවම් කරනවා වාෙග්ම
පුහුණුකරුවන්ටත්, කළමනාකරුවන්ටත් දඬුවම් කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ඉදිරිපත් කරන්නය කියා
ඉල්ලා සිටිමින් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
15ක කාලයක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 6.27]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට්
ඉතාම වැදගත් ක්ෙෂේතයක් සම්බන්ධෙයන් ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව
අදහස් කිහිපයක් දක්වන්න මා කැමැතියි. මා හිතන හැටියට එතුමා
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම හරහා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් පිළිබඳව අමාත ාංශෙය් අවධානය
ෙයොමු කරලා, තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය සම්බන්ධෙයන්
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තිෙබන නීති කඩිනම් කිරීමට අවශ පියවර ගන්නයි. එෙහම
අවධානය ෙයොමු කරන එක ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම එතුමා පුන
-පුනා කියන්න උත්සාහ කළා සහ කිව්වා, ෙම් රෙට් නීති හා
ව වස්ථාවන් පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම නීතිය කියාත්මක වන්ෙන්
නැහැයි කියන එක පිළිබඳවත්.
අපි දන්නවා, කවුරුන් විෂය භාර අමාත වරයා වශෙයන්
සිටියත්, ඒ වාෙග්ම කීඩාව පිළිබඳව තීන්දු තීරණ ගන්න කවුරු
සිටියත් විෙශේෂෙයන්ම කීඩාෙව් නාමෙයන් තමයි සියලු තීන්දු
තීරණ ගන්ෙන් කියලා. සමහර කීඩකයන් සංචිතවලට ෙතෝරා
ගැනීෙම්දී තමන්ෙග් දිස්තික්කෙය් කීඩකයා සංචිතයට ඇතුළත්
කර ගන්න, තමන්ෙග් පළාෙත් කීඩකයා සංචිතයට ඇතුළත් කර
ගන්න, ඒ වාෙග්ම තමන් පුහුණු කරන කීඩකයා සංචිතයට
ඇතුළත් කර ගන්න විශාල උනන්දුවක් දක්වන බව ෙබොෙහෝ විට
අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සංචිතයට ඇතුළත් වුෙණ්
නැත්නම් මාධ යට යම් යම් ෙතොරතුරු ලබා දීලා, තමන්ට
අසාධාරණයක් වුණාය කියන එක උලුප්පා ෙපන්වන්නත් උත්සාහ
ගන්නවා. හැබැයි අපි දකිනවා, ජාතික කමිටුවක් විසින් හැම
ජාතික කණ්ඩායමක්ම ෙතෝරා ගනු ලබන නිර්ණායකයන්
තිෙබනවාය කියලා. ඒ ඒ කීඩාවලට අදාළව කීඩකයාෙග්
දක්ෂතාව, ශිල්පීය කම, ඔහු භාවිත කරන උපකම, ඒ වාෙග්ම
ඔහුෙග් ශාරීරික ෙයෝග තාව ෙසොයා බලා පැහැදිලි
පරීක්ෂණයකින් තමයි ඔවුන් ෙතෝරා ගන්ෙන්.
සමහර විට නමින් ජනපිය කීඩකෙයෝ ඉන්නවා. ඒ අය කීඩා
කණ්ඩායමට ඇතුළත් වුෙණ් නැද්ද කියා අප තුළ කථා බහක් ඇති
ෙවනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී ෙද්ශ ගුණය අනුව සමහර
කීඩකයන්ෙග් දක්ෂතාවන් අඩු වැඩි වන බව අපි දන්නවා. සමහර
විට කුරුණෑගලදී කීඩකයකුට ෙහෝ කීඩිකාවකට මීටර් 100 දුවලා
අවසන් කරන්න ගත වන ෙව්ලාවත්, ඒ කීඩකයාට ෙහෝ කීඩිකාවට
නුවරඑළිෙය් කීඩා පිටියකදී මීටර් 100 දුවලා අවසන් කරන්න ගත
වන ෙව්ලාවත් ෙවනස් වන්න පුළුවන්. මා ෙම් කාරණය මතක්
කෙළේ අපි සියලු ෙදනාම අවෙබෝධ කර ගත යුතු ෙදයක් නිසායි.
ෙමොකද, කීඩාව සම්බන්ධෙයන් විද ාත්මකව තාක්ෂණය
පැත්ෙතන් අපි ෙබොෙහෝ ඉදිරියට යා යුතුව තිෙබනවා. එෙහම
ගිහිල්ලාත් තිෙබනවා. එම නිසා තමයි ෙම් කීඩකයා අයින් ෙවන්න
ඕනෑ, ෙම් කීඩකයා ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් කීඩකයා ඇතුළත්
වුෙණ් නැහැ, ඔහුට අසාධාරණයක් වුණාය කියන විවිධ
විෙව්චනයන් මාධ තුළින් ෙබොෙහෝ විට අපි දකින්ෙන්. යම් යම්
තැන්වල අසාධාරණයනුත් සිද්ධ ෙවනවා. එවැනි සිද්ධීන් වුණු
අවස්ථා නැහැයි කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්
ෙම් තත්ත්වය හරිහැටි ෙත්රුම් ෙගන කීඩාව පිළිබඳව විෂය භාර
අමාත මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම
කීඩාවට නායකත්වය ෙදන සියලුම නිලධාරිනුත් බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්, රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් කීඩක කීඩිකාවන්ට
අවස්ථාව ලබා දීමයි. ඒ සඳහා තමයි ගම්බද කීඩක කීඩිකාවන්
ජාතික මට්ටමට ෙගනැවිත්, ඔවුන් පුහුණු කරලා ඒ කටයුතු කර
ෙගන යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තිෙබන නීති-රීති
ෙවනස් කරලා, ඇමතිවරයාෙග් අතට නීතිය අරෙගන,
ඇමතිවරයාට ඕනෑ විධියට කටයුතු කිරීෙම් කියාවලියක් වර්තමාන
කාලය තුළදී අපි දැක්ෙක් නැහැ. කීඩාෙව් නාමෙයන් ඉතාම
සාධාරණව තමයි අෙප් වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා කටයුතු
කරන්ෙන් කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් වැරැදි
අදහසක් ඉස්මතු කරන්න සූදානම් වන ආකාරයක් අපි දැක්කා. ෙම්
තහනම් උත්ෙත්ජක සම්බන්ධෙයන් නීති රීති යථාවත් කරන්න
ගරු ඇමතිතුමාත්, අමාත ාංශෙය් නිලධාරිනුත් විශාල ෙවෙහසක්
දරා, ඒ සම්බන්ධෙයන් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, අපට ෙයෝජනා හා අදහස්
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දීලා ඒ කටයුතු කමානුකූලව කර
ෙගන යනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර කීඩකයන් එක්ෙකෝ
කීඩාෙව් ෙයදීෙම්දී, එෙහම නැත්නම් ඊට ෙපර, ඒ වාෙග්ම එයින්
බාහිරව තහනම් උත්ෙත්ජක, තහනම් දව පාවිච්චි කරනවා. ෙම්වා
සම්බන්ධෙයන් ෙලෝක උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජිත ආයතනය WADA, World Anti-Doping Agency එක - විසින් හැම
වර්ෂයකම ඔක්ෙතෝබර් 01වන දාට ෙමන්න ෙම් ෙම් වර්ග භාවිත
කරන්න බැහැයි කියා ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇත්තටම
ෙමහි තිෙබන පශ්නය තමයි, එය අෙප් රටට එව්වාට පස්ෙසේ ඒ
සම්බන්ධෙයන් දැන් තිෙබන නීති-රීති අනුව කටයුතු කිරීෙම්දී ඇති
වන පමාදය.
අෙප් රට ෛතභාෂා පාවිච්චි කරන රටක් වන නිසා ඒ ෙල්ඛන
සිංහල භාෂාවට, ෙදමළ භාෂාවට translate කරන්න ඕනෑ. ඒකටත්
සෑෙහන කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගැසට්
කරන්න ෙපර ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය
ලබා ගන්න ඕනෑ. ෙම් කියාවලිය කරන්න සෑෙහන කාලයක් ගත
ෙවනවා. ඒ වන විට අෙනක් ලැයිස්තුවත් එන්න පටන් ෙගනයි
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙමෙහේ ඒ පරීක්ෂණ කරන්න බැරි
තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය අප ෙවනස් කර
ගන්න ඕනෑ. අපි කථා කරලා තීන්දුවක් ගත යුතුයි ෙමය විටින් විට
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුද නැද්ද යන්න සම්බන්ධෙයන්.
අපට වැදගත් වන්ෙන් ෙම් කියාවලියයි. ඒ නිසා ඒ පරීක්ෂණ
කඩිනම් කිරීම සඳහා ගැසට් නිෙව්දනයක පළ කරලා එය
නීත නුකූල කරගන්න විෂයය භාර අමාත වරයාට පුළුවන් නම්,
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව ඒ කටයුතු කරන්න
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන එක තමයි මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස
සහ ෙයෝජනාව වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම
ෙනොවුෙණොත් මතු වන පධාන පශ්නය තමයි ෙමය ඇදි ඇදී යෑම.
අපි දන්නවා, අය වැය සම්මත කළාට පස්ෙසේ යම් කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන්ෙන් නැහැ කියා. ඒ
ලැයිස්තුව සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරද්දී, එවැනි කාලයකුයි
එළෙඹන්ෙන්. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් පළමුවැනි දා ලැයිස්තුව නිකුත්
කළාම ෙනොවැම්බර් විතර වන ෙකොට තමයි අපට එය ලැෙබන්ෙන්.
ඊට පසුව එය translate කරලා, අවශ නීත නුකූල කියා මාර්ග
අරෙගන, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, ඊටත් පස්ෙසේ ගැසට්
කරන්න ඕනෑ.
ෙම් කටයුතු ටික කර ෙගන යන ෙකොට ලබන අවුරුද්ෙද්
භාගයක් ගිහින් ඉවරයි. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් පළමුවැනි දා වන
ෙකොට අෙනක් ලැයිස්තුව ෙමෙහේට එනවා. එතෙකොට ෙම්
පරීක්ෂණ කරන්න බැහැ. කීඩකයකුෙග් මූත සාම්පලයක් අරෙගන,
ෙල් සාම්පලයක් අරෙගන තමයි ඒ පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ. ඒ
පරීක්ෂණ කරද්දී අර ලැයිස්තුෙව් තිෙබන උත්ෙත්ජක දව යන් ද
භාවිත කර තිෙබන්ෙන් කියලා ගළපා බලන්නත් ඕනෑ. ෙමොකද,
කීඩක කීඩිකාවන්ට උත්ෙත්ජක භාවිත කරන්න පුළුවන්. තහනම්
උත්ෙත්ජක දව තමයි භාවිත කරන්න බැරි. මා අර ඉස්සර ෙවලා
කිව්වා වාෙග් ඒවා අතරිනුත් WADA එක සඳහන් කරන
ලැයිස්තුෙව් ඒවා තමයි භාවිත කරන්න බැරි. ෙම් අවුරුද්ෙද්
ලැයිස්තුව ෙනොෙවයි ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ලැයිස්තුව. ඒකත් කාෙලන්
කාලයට ෙවනස් ෙවනවා. අන්න ඒ නිසා ඒ පරීක්ෂා කිරීම්
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් දැනට තිෙබන නීතිෙය් ලිහිල්භාවයක්
පැහැදිලිවම ඇති කළ යුතු ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් අපට ෙම්
ගමන යන්න බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා මා ඒ පිළිබඳව විෂයය භාර ගරු
අමාත තුමාෙග්ත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
කරවන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩකයකු පුහුණු කිරීම කියන
කාරණය ගත්ෙතොත් කුඩා වයෙසේ සිට පටන්ගත්තත් ඒ ඕනෑම
කීඩකයකුට කමානුකූලවයි යම්කිසි ඉලක්කයක් කරා කීඩාව
පුහුණු කරෙගන යන්ෙන්. පුහුණුකරු සහ කීඩකයා අතර
පුදුමාකාර සම්බන්ධයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමහිදී
පුහුණුකරුටත් විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. අන්තර්ජාතික මට්ටමට
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යන කීඩකයකු පුහුණු කරද්දී ඔහුට අනිවාර්යෙයන්
ෛවද වරෙයක්, කළමනාකරුෙවක් ඉන්නවා. ඒ ෛවද වරයාට
විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ කීඩා කණ්ඩායෙම් ෙහෝ කීඩකයා
බාරව සිටින කළමනාකරුට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම කීඩකයන් නිසි මඟට ෙයොමු කිරීෙම් විශාල වගකීමක්
පුහුණුකරුටත් තිෙබනවා. ඕනෑම කීඩකෙයක් කැමැතියි ඉක්මනින්
ඔහුෙග් performance එක, දක්ෂතාවන් ෙපන්වන්න. ඒක තමයි
සාමාන ස්වභාවය. සාමාන ෙයන් කීඩාවක් පුහුණු කරද්දී
training period එක, competition period එක සහ transmission
period එක ආදි වශෙයන් ෙකොටස් තුනකට ෙබදනවා. ඒ පුහුණු
කාල සීමාෙව්දී නිසි පරිදි පුහුණුව සම්පූර්ණ කරන්න ඔහුට බැරි
ෙවන්න පුළුවන්. යා යුතු ඉලක්කය, ෙපන්විය යුතු දක්ෂතාව කරා
ඒ පුහුණුව තුළින් ළඟා ෙවන්න බැරි වුණාම කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ෙවනම උත්ෙත්ජකයක් තුළින් ඒ ඉලක්කයට ගමන් කරවන්න
සූදානම් කරන එකයි කරන්ෙන්. ෙවනත් ෙදයක් ෙනොෙවයි, ඒක
තමයි ෙමහි තිෙබන රහස.
ෙබොක්සිං කීඩාව ගත්තත්, පාපන්දු කීඩාව ගත්තත් එෙහමයි.
විෙශේෂෙයන් මලල කීඩාෙව් තමයි ෙමය පැහැදිලිවම දකින්න
තිෙබන්ෙන්. ඩන්කන් වයිට් කීඩකයාට අපි ගරු කරන්න ඕනෑ.
එතුමා ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න ඕනෑ. එතුමා
පළමුවැනි ඔලිම්පික් පදක්කම 1948 දී අෙප් රටට අරෙගන දුන්නා.
ඒ පළමුවැනි ඔලිම්පික් පදක්කම ගත්තාට පස්ෙසේ සුසන්තිකා
ජයසිංහ කීඩිකාවට තමයි නැවත ඔලිම්පික් පදක්කමක් අෙප් රටට
අරෙගන ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ඒ ෙවලාෙව් අෙප් කීඩා
ඇමතිතුමාව සිටිෙය් ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමායි. අපි ඒකත්
මතක් කරන්න ඕනෑ. සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාවට තුන්වන
ස්ථානෙයන් ෙදවන ස්ථානය දක්වා එන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙදවන
ස්ථානයට පත්වූ කීඩිකාව තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරපු
නිසායි. වැඩිපුරම මලල කීඩාෙව්දී තමයි තහනම් උත්ෙත්ජක
පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒකට පධානම ෙහේතුව තමයි, ඒ කීඩකයාට
ෙහෝ කීඩිකාවට තමා යා යුතු ඉලක්කයට යෑමට ෙනොහැකි වීම. ඒ
නිසා ෙමොකද කරන්ෙන්? බාහිර උත්ෙත්ජනයක් මඟින් ඒ සඳහා
ළඟා වීම තමයි කරන්ෙන්.
ඒ සඳහා සමහර පුහුණුකරුෙවෝ කීඩකයන් ෙපොළඹවනවා.
සමහර ෛවද වරු ඒකට උපෙදස් ෙදනවා. සමහර
කළමනාකරුෙවෝ ඒකට උපෙදස් ෙදනවා. ඒක වැරදියි. ඒක
ඇත්ෙතන්ම කීඩාෙව් නාමෙයන් නැවැත්විය යුතු ෙදයක්. ඒ නිසා
අපි දැකලා තිෙබනවා, පුහුණුකරුෙවෝ මාරු කරන අවස්ථා.
පුහුණුකරු කියනවා, ෙම්වා පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා.
පුහුණුකරුෙවෝ එෙහම කියපු අවස්ථාවල, ඉහළ මට්ටමට ගිය
කීඩක කීඩිකාවන් එක්ක විශාල ඝට්ටන ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
එෙලස ඝට්ටන ඇති ෙවලා පුහුණුකරුෙවෝ මාරු කරලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග් පශ්නත් තිෙබනවා. ඒ නිසා කීඩාෙව් ෙයෙදන කීඩක
කීඩිකාෙවෝ, පුහුණුකරු, කළමනාකරු, ෛවද වරයා ඇතුළු සියලු
ෙදනාම ෙම් පිළිබඳව අවධානෙයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම පුංචි කාලෙය් ඉඳලාම දරුවන්, කීඩකයන් දැනුවත් කිරීම
සඳහා අපි ෙයොමු විය යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මතක් කරන්න
ඕනෑ, අෙප් රෙට් කීඩා අමාත තුමා. කීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපි
එතුමාට ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. කීඩාවට අදාළව ලංකාවට පධාන
පශ්නයක් හැටියට තිබුෙණ් යටිතල පහසුකම්වල දියුණුව
සම්බන්ධ පශ්නය. ඒ පිළිබඳව අද ජාතික වැඩ පිළිෙවළක්
පැහැදිලිවම ඇති කරලා තිෙබනවා. පළාත්බද කීඩාංගන ඇති
කරන්න, දිස්තික්කවලට අදාළ කීඩාංගණ ඇති කරන්න, පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් කීඩාංගන ඇති කරන්න එතුමා
වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිෙබනවා, ජනාධිපතිතුමාෙග් ශක්තියත්
අරෙගන. අපි දන්නවා, ෙමය එකවර කරන්න බැහැ කියලා.
කමානුකූලව ඒවා කරෙගන යන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ හදලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා කුඩා කීඩාපිටි සංවර්ධනය කරන්න
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අවශ මුදල් පතිපාදන පවා ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩාව
ගෙමන් ඉදිරියට ගැනීම සඳහා ඒ අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් එක්ක
එතුමා කැපවීෙමන් කටයුතු කරනවා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක අපි දැක්කා කීඩා නිලධාරින්ෙග්
පශ්නයක් තිෙබන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව වචනයක් කතා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද
මමත් ෙසේවය කෙළේ කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කීඩා
නිලධාරිවරයකු හැටියට. කීඩා නිලධාරින්ටත් විශාල වශෙයන්
පශ්න තිෙබනවා. ඒවායින් ෙගොඩක් ඉටු කර දීලා තිෙබනවා.
ෙමවර ෙමෝටර් සයිකල් ලබා ෙදන විට ඒ ලැයිස්තුෙව් කලින් කීඩා
නිලධාරින් හිටිෙය් නැහැ. නමුත් ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු වුණාට
පස්ෙසේ කීඩා ඇමතිතුමාත් කියලා, අපි හැෙමෝමත් කියලා ඒ අයටත්
ඒ වරපසාදය ලබා දීලා තිෙබනවා. මධ ම රජෙය් ෙව්වා, පළාත්
සභාෙව් ෙව්වා එම කීඩා නිලධාරින් ගමින් ගමට ගිහිල්ලා විශාල
කැප කිරීමක් කරනවා. ඒ නිසා ඒ අයටත් ඒ ෙමෝටර් බයිසිකල්
ලබා ෙදන්න අෙප් රජය පියවර ගත්තා, ඔවුන්ට දිරියක් ලබා දීමට.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් වැටුප්වල
පශ්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් රාජ නිලධාරින්ට
ලැෙබන යම් යම් වරපසාද ෙම් අයට ෙනොලැබීෙම් යම් අඩු පාඩුවක්
තිෙයනවා. ඒවා ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් අමාත වරෙයක් අද
ඉන්ෙන්. ෙම් වැටුප් සම්බන්ධ කටයුතු තනිව කීඩා අමාත ාංශයට
කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒවා එතැනින් එහාට ගිහින්
මුදල් අමාත ාංශයට, වැටුප් ෙකොමිසමට යන්න ඕනෑ ෙද්වල්. ඒ
අවශ තැන්වලට ෙයොමු කරලා, කීඩා නිලධාරින්ටත් යම්
ශක්තියක් ලබා ෙදනවා නම් එය අෙප් රෙට් කීඩා පවර්ධනය
කිරීමට විශාල ශක්තියක් ෙවනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාව්දී මතක්
කරනවා.
විෙශේෂෙයන් කීඩක කීඩිකාවන් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත
කිරීම අවම කිරීම සඳහා කීඩා අමාත ාංශය ෙම් ෙවන විටත් ෙගන
ඇති කියා මාර්ග සම්බන්ධෙයන් අෙප් සතුට පකාශ කරනවා. මම
කලින් කියපු ෙම් බාධාව -අවහිරය- ඉවත් කිරීම සඳහා වැඩි
කාලයක් ගැනීමට සිදු වී ඇති ෛනතික තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම
සඳහා ඉදිරි කාලෙය්දී පියවර ගනිමු කියලා ෙයෝජනා කරමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 6.40]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාෙව් යහ ගුණය සහ ජීවය
පවත්වාෙගන යෑමට මම හිතන හැටියට ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන
ෙයෝජනා ඉතාම කාෙලෝචිතයි. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් කරුණුවලට
අදාළ පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැත් සම්මත කර ෙගන
තිෙබනවා. ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජන සම්බන්ධෙයන් කතා කරද්දී,
යම් යම් අවස්ථාවල ෙම් සම්බන්ධව ගන්න තීන්දු තීරණවලදී ඒ
කටයුතු ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවාය කියලා අපට
ෙත්රිලා තිෙබනවා, සමහර කීඩාවලට එක විධියකට, සමහර
අවස්ථාවල එක විධියකට කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබන නිසා.
අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙගොඩක්
ෙවලාවට ෙම් කීඩකයන් ෙම්වාට ෙපොළඹවන්ෙන් එක්ෙකෝ
කළමනාකාරතුමා; නැත්නම් පුහුණුකරුවා. අපි කීඩකයාට දඩුවම්
ෙදනවාට වඩා, ඒ ෙකෙරහි කීඩකයන් ෙපොළඹවපු පුද්ගලයන්
ෙහොයලා බලලා, ඒ අයට දඩුවම් ෙදන එක තමයි වඩා ෙහොඳ
කියලායි මට නම් හිෙතන්ෙන්. සමහර විට රගර් කීඩාව
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සම්බන්ධවත් අපට යම් යම් ආරංචි ලැබිලා තිෙබනවා, ඒ පරීක්ෂණ
පවත්වන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් එෙහම ෙවන්න බැහැ. මලල
කීඩාව, කිකට් කීඩාව ඇතුළු සියලුම කීඩාවලට ෙම් තහනම්
උත්ෙත්ජක සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවන්න ඕනෑ. කාටත්
ඒක සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ, ෙද්ශපාලනයට අතගහන්න බැරි
ෙවන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අහවල් කීඩකයා තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කරලා අල්ලලා
දඩුවම් දීලා නැහැ, පරීක්ෂණ තියලා නැහැ කියලා
යම්
ෙතොරතුරක් තිෙබනවා නම්, ඔබතුමා ඒ කරුණු ෙපන්නුම්
කෙළොත් මට පහසුයි, එය නිවැරදි කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට සමාෙවන්න. මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ඔබතුමාට ඒ
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න හැකියාවක් නැහැ. මම ඉදිරිෙය්දී
ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නම්.
අද කීඩාවට ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් ගැන කථා කරන ෙකොට,
අවුරුදු 12කින් අපට ජාත න්තර මට්ටෙම් medal එකක් ගන්න
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවරත් ආසියාතික කීඩා උෙළෙල්දී
අපි රන් පදක්කමක් සහ ෙලෝකඩ පදක්කමක් ලබා ගත්ෙත්
කිකට්වලින්. අපට මතක තිෙබන කාලයකින් - අවුරුදු 12ක් විතර
කාලයකින් - පදක්කමක් ෙගෙනන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
දමයන්ති දර්ශලා, සුසන්තිකාලා, සුගත්ලා පදක්කම් ෙගනාවාට
පස්ෙසේ අපට පදක්කම් ෙගෙනන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක
බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් සම්බන්ධ විෙශේෂඥවරු - expertsලාඕනෑ තරම් ඉන්නවා. නමුත් ෙම් අයෙග් උදව් හරියට ගන්නවාද
කියන එක බරපතළ පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන් අමාත ාංශෙය්
තිෙබන කඹ ඇදීම්, ගැටලු ෙම් තත්ත්වයට බලපා තිෙබනවා
කියලා තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.
අපි දන්නවා, දකුණු ආසියානු කීඩා උෙළෙල්දීවත් අපට
ෙවනදා තරම් පදක්කම් ලැෙබන්ෙන් නැති බව. ෙවන දා අපි මලල
කීඩාෙව්දී ඉන්දියාවට ෙබොෙහොම තරගයක් ලබා දුන්නා. අෙප්
ශී ලංකා කීඩකෙයෝ මලල කීඩාෙව්දී ඉන්දියාවත් එක්ක කරට කර
සටන් කළා. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය දකුණු ආසියානු කීඩා
තරගවලදීවත් නැහැ. ආසියාතික මට්ටමට යන්න පුළුවන්
කීඩකයන් අද අපට ෙපෙනන ෙතක් මානයක නැහැ. ෙම්ක
බරපතළ පශ්නයක් විධියට අපි දකිනවා.
අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.
එතුමා මීට කලින් තිබුණු විවාදයකදී කිව්වා, 2006 ඉඳලා දිගටම
පඩි වැඩි වුණා, පඩි වැඩි වුණා, පඩි වැඩි වුණා කියලා. හැබැයි,
එතුමා ෙම් විවාදෙය්දී පිළිගත්තා, කීඩා නිලධාරින්ට 2006 ඉඳලා
පඩි වැඩි ෙවලා නැහැ කියලා. කීඩා නිලධාරින් ෙම් මස 25 වැනි දා
අනුරාධපුරෙය් පැවැත්ෙවන ජාතික මහා කීඩා උෙළල වර්ජනය
කරන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද තීන්දු කරලා
තිෙබනවා, කිසිදු පළාත් සභාවක ඉන්න කීඩා නිලධාරින් ජාතික
මහා කීඩා උෙළලට සහභාගි වන්ෙන් නැහැ කියලා. මම හිතන්ෙන්
ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා
දන්නවා, කීඩා නිලධාරින් කියන්ෙන් කීඩාව ගම් මට්ටමින්
ඉස්සරහට ෙගෙනන්න, කීඩකයන් දියුණු කරන්න ෙබොෙහොම
ෙවෙහස මහන්සි වන කණ්ඩායමක් බව. 1972 දී තමයි කීඩා
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිෙටව්ෙව්.
අද කීඩා නිලධාරින් සියලු ෙදනාම තීන්දු කරලා තිෙබනවා,
ෙහට අනිද්දා පැවැත්ෙවන ජාතික මහා කීඩා උෙළල වර්ජනය
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කරන්න. කීඩා නිලධාරින්ට 2006 ඉඳලා වැටුප් වැඩි වීමක් සිදු
ෙවලා නැහැ. මම අද කීඩා නිලධාරිෙයකුට කථා කළා. ඔහු අවුරුදු
16ක පළපුරුද්දක් තිෙබන කීඩා නිලධාරිෙයක්. නමුත් ඔහු තවම
රුපියල් 16,000 ගණනයි වැටුප ලබන්ෙන්. බලන්න, කීඩා
නිලධාරිෙයකු ඉන්න පවුලක ආදායම රුපියල් 15,000යි, රුපියල්
16,000යි. ෙම්වායින් ෙපෙනනවා, අද රෙට් ෙකෙරන හැම
ෙදයක්ම අසත යක් කියන එක. ෙම් කීඩා නිලධාරින් ගැන කථා
කරද්දී අපි දන්නවා, පළාත් සභාවට තමයි ෙම් කීඩා නිලධාරින්
අයිති කියලා. හැබැයි, කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත්ත්
පුහුණුකරුවන් 147ක් වාෙග් පිරිසක් ඉන්නවා. ජාතික මහා කීඩා
උෙළල පැවැත්ෙවද්දී පළාත් සභාෙවන් ඇඳුම් සහ කෑමවලට
විශාල වියදමක් දරනවා. හැබැයි, ෙම් කීඩා නිලධාරින්ට වැටුප් වැඩි
කරන්න අවශ කටයුතු ෙම් කිසිම ස්ථානයකින් සිද්ධ ෙවලා
නැහැ. ඒ නිසා, කීඩාව නංවන්න නම් ෙම් සියල්ලටම කලින් කීඩා
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න අපට සිද්ධ වනවා.
අප දන්නවා, කීඩා අධ ක්ෂ ජනරාල් කියන තනතුර පිළිබඳව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමපමණ කාලයක් කීඩා අධ ක්ෂ
ජනරාල් කියන තනතුරට පැමිණිෙය්, පළාත් කීඩා නිලධාරින්
විධියට ඉඳලා ඉහළට ආපු අය. එෙහම ෙකනකු තමයි කීඩා
අධ ක්ෂ ජනරාල් කියන තනතුරට පත් වුෙණ්. හැබැයි, අද කීඩා
අධ ක්ෂ ජනරාල් තනතුරට පත් ෙවලා -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

කීඩා අධ ක්ෂ ජනරාල් කියන්ෙන් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන්
කරන ලද පත් වීමක්. කීඩා නිලධාරින්ෙගන් ෙනොෙවයි ඒ තනතුරට
එන්ෙන්. ඔබතුමා ඔය කියන්ෙන් පළාත් කීඩා අධ ක්ෂ තනතුර
පිළිබඳව. මම ඒ කාරණය පිළිගන්නවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

කීඩා අධ ක්ෂ ජනරාල් තනතුර.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නැහැ, නැහැ. කීඩා අධ ක්ෂ ජනරාල් කීඩා නිලධාරිෙගන්
ෙනොෙවයි පත් වන්ෙන්. ඔබතුමා කියන්ෙන් පළාත් කීඩා අධ ක්ෂ
තනතුර පිළිබඳව. එතැන පශ්නයක් තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට සමාෙවන්න. මම ඒ කියපු කාරණය වැරැදි ඇති. පළාත්
කීඩා අධ ක්ෂ තනතුර පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා නම්
ඇත්තටම ඒක නිරාකරණය කරන්න, ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, කීඩා
නිලධාරිෙයකුට පුළුවන් වන්න ඕනෑ, තමන්ෙග් දස්කම් තුළින්
ඉස්සරහට එන්න. ඒ තනතුර සහ කමෙව්දය දැන් ෙවනස් ෙවලා
තිෙබනවා නම් -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

පළාත් සභාෙවන් ඒ කටයුතු කරන්ෙන් මන්තීතුමා, අපි
ෙනොෙවයි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒ කමෙව්දය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඇමතිවරයා
විධියට ඔබතුමා ඊට මැදිහත් ෙවන්න. ඉදිරිෙය් දී කීඩා
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නිලධාරින්ෙගන් ඒ පුරප්පාඩුව පුරවන්න අවශ කටයුතු කෙළොත්
ඒක කීඩා නිලධාරින්ට ෙහොඳ දිරි ගැන්වීමක් ෙවයි කියලා මම
හිතනවා.
කීඩාව ගැන කථා කරද්දී අද අපට කිකට් ගැන කථා ෙනොකරම
බැහැ. අද අපට කිකට් කීඩාව ගැන තිෙබන්ෙන් බරපතළ
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.
විෙශේෂෙයන් අෙප් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් ෙගන
තිෙබන තීන්දු තීරණ නිසා අෙප් රෙට් කිකට් කීඩාව අද වළපල්ලට
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි 2013 දී අවුරුදු 07 කට රූපවාහිනී
පචාරක අයිතිය - TV rights - සම්බන්ධ ගිවිසුමකට ඉන්දියාවත්
සමඟ එළඹුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාවත්
ශී ලංකාවත් අතර පැවැත්ෙවන කිකට් තරගයකදී එක් දිනක්
සාමාන ෙයන් අෙලවි ෙවන්ෙන් ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 6ත්7ත් අතර මුදලකට. අඩුම වශෙයන් 4ක් ෙහෝ 5ක් කියලා අපි
කියමු. අඩුම ගාෙණ් ඒ මුදලටවත් යන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ
ෙන්. නමුත් 2013 අත්සන් කළ ගිවිසුමට අනුව ලංකාෙව්
පැවැත්ෙවන, ඉන්දියාවත් ලංකාවක් අතර කිකට් තරග සඳහා
අපට ලැෙබන්ෙන් ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1.5 යි. අපි
දන්නවා, ඉන්දියාෙව් ෙපේක්ෂකයන්ෙග් පමාණය සහ ෙපේක්ෂක
සංකමණය අනුව ඉන්දියාෙවන් තමයි වැඩිම ආදායමක් ලබා
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියා.[බාධා කිරීමක්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැරදි දත්තයන් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙම්ක වැරදි නැහැ. මිලියන 1.5 කට තමයි අපි-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

එක තරගාවලියයි අවුරුදු 04ටම FTP එක අනුව අපට
ඉන්දියාවත් එක්ක තිෙබන්ෙන්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙටස්ට් තරග සහ එක් දින තරග සහ Twenty20 Matches
ගත්තාම තරග දින 20 ක් විතර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ 20 නිසා අපට අහිමි වන මුදල ඇමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 80ක්; රුපියල්වලින් ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන
10,000ක්; ෙකෝටිවලින් ගත්ෙතොත් ෙකෝටි 1,000ක්. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ෙපොඩි මුදලක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක රටට
කරපු ෙලොකු විනාශයක්. මීට අවුරුදු 12කට 13කට කලින්
ෙමච්චර අෙලවියක් තිබුෙණ් නැති කාලයක වුණත් ඇමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියනයකට වාෙග් මුදලකට අෙප් TV right එක
විකිණුණා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා ඔය කාරණය පශ්නයක් හැටියට ඇහුෙවොත් මම
සම්පූර්ණෙයන්ම ඔබතුමාට breakdown එකත් එක්ක දීලා
පැහැදිලි කරන්නම්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් හැටියට ඔබතුමා
ෙවනත් දවසක ඔය ගැන අහන්න. ෙමොකද ඔබතුමා වැරදි
ෙතොරතුරක් ෙදන්ෙන්. මම ඔබතුමාට ඒක නිවැරදි කරන්නම්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අනිවාර්ෙයන්ම, මම ෙම් ගැන විවාදයකදී ෙහෝ නැත්නම්
පශ්නයක් විධියට අහන්නම්. ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න, ෙවනත්
රටවල් TV rights නිසා ලබා ගන්නා- [බාධා කිරීමක්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා ඔය කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් හැටියට
අහන්න. මම ඔය ගැන ඔබතුමාට ඇත්ත කියන්න ඕනෑ ෙන්. මම
එතෙකොට ඔබතුමාව නිවැරැදි කරන්නම්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට හදිසිෙය් ෙම් සාකච්ඡාවට එන්න වුණු නිසා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙග්න්න බැරි වුණා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් අවුරුදු 07ක
ගිවිසුම නිසා අපිට අහිමි කර ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෝටි
1,000ක් කියන්ෙන් ෙපොඩි මුදලක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගම්වල pad
pair එකක් ගන්න බැරිව, සපත්තු ෙදකක් ගන්න බැරිව, නූල්වලින්
ගැටගහ ෙගන ෙසල්ලම් කරන අය, matting එක ඉරිලා patches
දාෙගන ගැට ගහන අය, ලණු ෙගෝනි දාෙගන ෙසල්ලම් කරන
ළමයි ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ෙම්වාෙග් මුදලක් අපට අහිමි
ෙවනවා නම්, ඒක කිකට් කීඩාෙව් ෙයෙදන අෙප් දරුවන්ට කරන
විශාල අපරාධයක්. වර්තමාන කිකට් බලධාරින් විධියට කටයුතු
කරන ධර්මදාස මහත්මයාත්, රණතුංග මහත්මයාත් අතර තිෙබන
පශ්න නිසා තමයි, ඒ ෙදන්නාෙග් තිෙබන දූෂණ, ෙහොරකම් නිසා
තමයි ෙමෙහම සිදුවන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා ෙකොෙහොම හරි
මැදිහත් ෙවලා ෙදෙදනාෙග් ගැටුම සමථයකට පත් කර ෙගන
යනවා. ෙමෙහම හරි ෙම් ෙදන්නා control කර ෙගන යන එකට
අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා. නමුත්, ෙම් අය ගන්න ෙමෝඩ තීන්දු,
තීරණ නිසා අද වන විට කිකට් පාලක මණ්ඩලය වළපල්ලට යමින්
තිෙබනවා.
කිකට් පාලක මණ්ඩලය කියන්ෙන් අෙප් රටට ෙලොකු
සම්පතක්. අද අනාගත පාසල් කිකට්වලට, අෙප් ගම්වල ඉන්න
කිකට් කීඩකයන්ට ඒ සම්පත ගමට ගලාෙගන එන තත්ත්වය අද
නැතිෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්පත අද කීප ෙදෙනක් එකතුෙවලා
තමන්ෙග් බූදලයක් බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ෙමයින් විශාල
විනාශයක් අෙප් කිකට් කීඩාවට ෙවලා තිෙබනවා. ලබන
අවුරුද්ෙද් කිකට් ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය තිෙබනවා. ගරු
කීඩා ඇමතිතුමනි, මීට අවුරුදු 10කට 15කට විතර කලින්, අපි
1996 ෙලෝක කුසලානයට සහභාගි ෙවනෙකොට, අෙප් කිකට්
කණ්ඩායම ෙමෙහයවන්න, පුහුණු කරන්න, අවශ සැලසුම්
හදන්න World Cup Organizing Committee කියලා ෙලෝක
කුසලානය ඉලක්ක කර ගත් කමිටුවක් පත් කර ෙගන තිබුණා.
තව මාස කිහිපයයි තිෙබන්ෙන් ෙලෝක කුසලානයට. හැබැයි
තවමත් ෙම් ෙලෝක කුසලානය ඉලක්ක කර ගත්ත කමිටුවක් පත්
කර ගන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා ෙම් කිකට් පාලක මණ්ඩලයට.
ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය්
තිෙබන්ෙන්, ෙම් ධර්මදාස යුගෙය්, ෙම් රණතුංග යුගෙය්. ෙම් අයට
ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කිකට් කීඩාව දියුණු කරන්න ෙනොෙවයි.
තමන්ෙග් පුද්ගලික අවශ තා ඉෂ්ට කර ගන්නයි. එෙහම නැත්නම්
කිකට් පාලක මණ්ඩලයට ලැෙබන ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක
මුදල්, ඒ ලැෙබන ආදායම, ලාභය ෙපෞද්ගලිකව තමන්ෙග්
අවශ තාවන් සඳහා ෙයොදා ගන්න, පැහැදිලිවම ෙකටිෙයන්
කියනවා නම් ෙහොරකම් කරන්න ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
තමයි කිකට්වලට ෙම් විධියට ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දා සචිත ෙසේනානායකට පශ්නයක් ඇති වුණා.
අෙප් ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, එවැනිම වූ
අවස්ථාවක සයීඩ් අජ්මාල්ට පාකිස්තාන කිකට් පාලක මණ්ඩලය
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උදවු කළ විධියත්, සචිත ෙසේනානායකට ශී ලංකා කිකට් පාලක
මණ්ඩලය උදවු කළ විධියත් බලපුවාම ඒ ෙදක අහසට ෙපොෙළොව
වාෙගයි. ෙමොකද, අෙප් කීඩකයාට පරීක්ෂණවලට සහභාගී වීෙම්දී
තනියම තමයි ඒවාට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කිකට්
කීඩකයාට ඒ නිරවද තාව ඔප්පු කර ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්
තනිවම මුහුණ දීලායි. ඕස්ෙට්ලියාවට යන්න වුණා; එංගලන්තයට
යන්න වුණා. හැබැයි, ෙම් ෙසේරටම කිකට් පාලක මණ්ඩලෙයන්
හම්බ ෙවන සහෙයෝගය ඉතාම අල්පයි. ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයක්
තිෙබනවා කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
ෙම් කිකට් කීඩාව නිසා තමයි අපට ෙසොච්චමක් ෙහෝ ලබා ගන්න
පුළුවන් වුෙණ්. පදක්කමක් ෙහෝ ආසියානු ෙලෝක කුසලානය ෙහෝ
ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙම් කිකට් කීඩාව නිසයි. ඉතින් ඒ
කිකට් කීඩාවට ෙමෙහම වල පල්ලට යන්න ඉඩ දිය යුතු නැහැ.
අපි දන්නවා, ෙබොෙහෝ කීඩකයින් කලකිරීෙමන් ඉන්න බව.
ෙමොකද, කිකට් පාලක මණ්ඩලය හදිසි තීරණ, තීන්දු ගන්නවා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා ඉන්දියාවට යන්න තීරණයක් ගත්තා. අපි ඒක
නරකයි කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් ෙද්වල්වලදී කීඩකයන්
එක්කත් සාකච්ඡා කරලා, අෙනක් බලධාරින් එක්කත් සාකච්ඡා
කරලා කටයුතු කළ යුතුයි. මා දන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි,
ගරු ඇමතිතුමා එක්කවත් නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා සාකච්ඡා
කළාද කියලා. පුහුණු වැඩමුළුවක් දාලා තිබුණත් කීඩකයන්
එක්ක සාකච්ඡා කරලා සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් තීන්දු
තීරණ ගැනීමයි ෙවන්න ඕනෑ. හදිසිෙය් තීන්දු තීරණ ගන්නවාට
වඩා ෙම් සියලු ෙදනා එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඔබතුමා එක්කත්
සාකච්ඡා කරලා ෙම් තීන්දු තීරණ ගත්තා ෙහොඳයි කියන එකයි මට
කියන්න තිෙබන්ෙන්.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කර
සිටිනවා, ෙම් පනත ෙහොඳයි, ඒක කියාත්මක කළ යුතුයි කියලා.
අඩු පාඩුවක් නැතිව ඒ කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න ගරු
ඇමතිතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වා යි කියා පාර්ථනා කරනවා.
කීඩා නිලධාරින් ගැනත් අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා
වටින් පිටින් කරුණු කාරණා කිව්වා. දැන් එතුමා ගරු සභාෙව්
නැහැ. එතුමා ෙනොකියා කිව්වා, ඒ නිලධාරින් රුපියල් 13,000,
14,000 වැටුප් ලබන අය, එම නිලධාරින්ෙග් වැටුප් විෂමතාව
ඉවත් කරලා කටයුතු කරන්න කියලා. ෙහට අනිද්දා පැවැත්ෙවන
කීඩා උෙළලට ඒ නිලධාරින් ෙයොදා ගන්න. මීට ෙපරත් එය
සාර්ථක කර ගන්න ඒ අය විශාල ශක්තියක් දුන්නා. ඔබතුමන්ලා
වහාම කියාත්මක වන පරිදි, ෙම් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරලා ෙම්
කීඩා නිලධාරින්ට අවශ ශක්තිය ලබා ෙදන්නය කියා ඉතාම
ආදරෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට මෙග්
ස්තුතිය පකාශ කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න
නිෙයෝජ
අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක්
තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.54]

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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව පටන් ගන්න
ඉස්ෙසල්ලා මා හිතාෙගන හිටියා අද ෙම් කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාවට අදාළ නීති ෙරගුලාසි යටෙත් තහනම් උත්ෙත්ජක
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නාම ෙල්ඛනයක් පිළිබඳව කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනවා කියලා. නමුත් අෙප් ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග්
කථාෙව්දී එතුමා පනතක් ගැන කිව්වා. මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
ඇහුවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගෙනන්ෙන් පනත් ෙකටුම්පතක්ද,
ෙරගුලාසි ද කියලා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage )

එතුමා ඒක කියවලා නැහැ.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඔව්. 2013 අංක 33 දරන පනත යටෙත් 2013 ෙනොවැම්බර් 11
වන දින ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කළා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ජාත න්තර ආයතනය ඒ තහනම්
උත්ෙත්ජක නාම ෙල්ඛනය සෑම වර්ෂයකම ඉදිරිපත් කරනවා.
එම නාම ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් වන ෙරගුලාසි යටෙත්, අද දින
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණු ෙම් අවස්ථාෙව්දී,
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් කීඩා ක්ෙෂේතෙය් වැඩිම දියුණුවක් ඇති
ෙවලා තිෙබන ෙම් කාලෙය් ඒ ගැන වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා.
වර්තමාන කීඩා අමාත තුමා 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනත
යටෙත් 2013 අංක 1 දරන සංගම් ෙරගුලාසි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ මා හිතන හැටියට තහනම් උත්ෙත්ජක
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා අවශ නීති-රීති
වර්තමානයට ගැළෙපන ආකාරයට සංෙශෝධනය කිරීම අවස්ථා
ගණනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී සිද්ධ වුණා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්
ඕනෑම රටක කීඩා අමාත ාංශය රෙට් ජාතික කීඩා පතිපත්තිය
සම්බන්ධෙයන් වන අවශ යටිතල පහසුකම් ලබා දීම සිද්ධ
කරනවා වාෙග්ම කීඩා සංගම් තමයි ඒ කීඩාෙව් දියුණුව -උන්නතිය
- ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන්. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්
ෙම් කාර්ය භාරය ඒ සංගම්වලින් නිසි පරිදි ඉටු ෙනොවීම නිසා ඒකට
තිබුණු සියලුම බාධාවන් හඳුනා ෙගන, අෙප් රෙට් ඒ සංගම්වල
යම් යම් පතිපත්ති, කරුණු කාරණා පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී
ෙවනස් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඒ සංගම්වල නිලවරණ පැවැත්වීම,
ඒ සංගම්වල නිල කාලය, ඒ සංගම්වලට පත් විය යුතු නිලධාරින්
පිළිබඳව තිබුණු පශ්න ගණනාවකටම නව ෙරගුලාසි යටෙත්
විසඳුම් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ සංෙශෝධනය නිසා අද වන විට
ෙබොෙහෝ සංගම් කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමට
ඉදිරිපත් වීෙම් පවණතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම
සුබවාදී කරුණක් විධියටයි මා ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
අෙනක් පැත්ෙතන් රටක් විධියට අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා සඳහන් කළා වාෙග් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
සහෙයෝගය තුළ පළාත් මට්ටෙමන් කීඩාංගන හදනවා. ඉතිහාසෙය්
අෙප් රෙට් ෙකොළඹදී පමණයි ජාත න්තර කීඩාංගන පිළිබඳ අත්
දැකීම් ලබා ගන්න අවස්ථාව තිබුෙණ්. නමුත් අද පළාත් මට්ටෙමන්
- පළාත් නවයට - කීඩාංගන නවයකුත්, සෑම දිස්තික්කයකටම
එක කීඩාංගනයක් බැගිනුත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට
එක කීඩාංගනයක් බැඟිනුත් යනාදී වශෙයන් කීඩාංගන
ලැෙබනවා. අවුරුදු කිහිපයක් තුළ ඒ අවශ කරන යටිතල
පහසුකම් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අද ඉතාමත් ෙහොඳින් කියාත්මක
ෙවනවා. අපි ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, මීට සති ෙදකකට පමණ
ෙපර අනුරාධපුර නගරෙය් එවැනි අංග සම්පූර්ණ කීඩාංගණයක්
හදලා ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්
කටයුතු කිරීම ගැන. ඒ වාෙග්ම ඊට සුමාන තුනකට ෙපර බදුල්ල
දිස්තික්කෙය් කීඩාංගනයකුත් ඒ ආකාරෙයන්ම ජනතා අයිතියට
පත් කරන්න කටයුතු කළා.

1394

ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක පිළිබඳ ගැටලුව ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්ත් තාක්ෂණය දියුණු වීමත් සමඟයි. මුළු ෙලෝකෙය්ම
කීඩාව අද ශීඝ දියුණුවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නා
විධියට අද ඇතැම් රටවල කීඩා පුහුණුව ආරම්භ කරන්ෙන් මවු
කුෙසේදී. තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීම නිසා අද කීඩාව ඒ තරම් දියුණු
මට්ටමකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඇති ෙවලා තිෙබන
ෙමම තරගකාරිත්වය නිසා ෙකෙසේ ෙහෝ ජය ගැනීම සඳහා තමයි
ෙමවැනි තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරන්ෙන්. අෙනක් රටවල
වාෙග්ම අෙප් රෙට්ත් එවැනි අවසානාවන්ත සිදුවීම් ගණනාවක්
සිදු වුණා. ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න නීතිරීති තිබුෙණ් නැති
නිසා තමයි 2013 අවරුද්ෙද්දී අෙප් රටට ඒ නීති රීති හඳුන්වා දීමට
කටයුතු කෙළේ. නමුත් මා ෙපෞද්ගලිකව දකින විධියට ෙමවැනි නීති
-රීති පමණක් හඳුන්වා දීලා ෙම් සඳහා ස්ථිරසාර, දීර්ඝ කාලීන
විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එවැනි
නීති තිබිය යුතුයි. එවැනි නීති හඳුන්වා දිය යුතුයි. ඊට අමතරව
අෙප් රෙට් කීඩාෙව් දියුණුව - උන්නතිය - ෙවනුෙවන් ඉතාමත්
වැදගත් පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ෙම් වර්ෂෙය්දී අධ ාපන
අමාත ාංශය හා කීඩා අමාත ාංශය එකතු ෙවලා අරෙගන
තිෙබනවා. ඒ කුමක්ද? 2015 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා සෑම පාසල්
දරුෙවක්ම අඩුම තරෙම් එක කීඩාවක් ෙහෝ කළ යුතුයි කියන එක.
ඒ පතිපත්තිමය තීන්දුව අද අමාත මණ්ඩලය විසින් අරෙගන
තිෙබනවා. ඒ අනුව ලබන අවුරුද්ෙද් ඉඳලා - අෙප් රෙට් පාථමික
දරුවන් පමාණය හැරුණු විට හතළිස්ලක්ෂයකට ආසන්න පාසල්
දරුෙවෝ සිටිනවා - එක දරුෙවක් අවම වශෙයන් එක කීඩාවක්
ෙහෝ අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතුයි. ෙම්ක ඉතාමත් ෙහොඳ
පවණතාවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් සභාෙව්
අදහස් හා ෙයෝජනාවලිනුත් ඉදිරිපත් වුණා, කීඩාෙව් දියුණුව රන්
පදක්කමක් ලබා ගැනීම තුළින් මනින්න බැහැ කියලා. දැන්
කියනවා, පසු ගිය ජාත න්තර තරගාවලිවලින් අපට එක රන්
පදක්කමක්වත් ලබා ගන්න බැරි වුණා, ඒ නිසා කීඩාව විශාල
විධියට පිරිහීමට ලක් ෙවලා කියලා. මා ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන්
නැහැ. පසු ගිය දා පැවති ජාතික පාසල් කීඩා උෙළෙල්දී වාර්තා
19ක් බිඳ ෙහලුවා. 1989 වසෙර් ඉඳලා වාර්ෂිකව ෙම් කීඩා
තරගාවලිය පවත්වනවා. ඒ කීඩා තරගාවලිය පවත්වන සෑම
වර්ෂයකම ඒ එක් එක් කීඩා ඉසව්වට තරග වාර්තා පිහිටුවනවා
අපට දකින්නට ලැෙබනවා. ෙමවර ජාතික පාසල් කීඩා උෙළෙල්දී
තරග වාර්තා 19ක් බිඳ ෙහළුවා. යාපනය කීඩිකාවක් තමයි රිට
පැනීෙම් තරග වාර්තාවට දැන් හිමිකම් කියන්ෙන්. අෙප් රෙට්
උතුරු පළාෙත් ඒ කීඩක කීඩිකාවන්ටත් අද ෙම් රෙට් තරග වාර්තා
පිහිටුවීෙම් අයිතිය ලබා ගැනීෙම් නිදහස අද අෙප් රට තුළ ලැබිලා
තිෙබනවා. ෙමවැනි වාර්තා බිඳ ෙහළීම තුළින් කියැෙවන්ෙන්
ෙමොකක්ද? කීඩාෙව් දියුණුවක් නැත්නම් එෙහම වාර්තා බිඳ
ෙහළන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ජාත න්තර තරගවලින් රන් පදක්කම් ලබා ගැනීම කියන
කරුණ විතරක් දිහා බලලා කීඩාෙව් දියුණුව මනින්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක එක කරුණක් පමණයි. අෙනක්
පැත්ෙතන් කීඩාෙව් එකම එක අරමුණ -මූලිකම පරමාර්ථයජයගහණය පමණක් ෙනොෙවයි. ඒක එක අරමුණක් පමණයි.
සහභාගිත්වය, කණ්ඩායම් හැඟීම, එකමුතුව කටයුතු කිරීම සාමූහිකව කටයුතු කිරීම-, ජය පරාජය විඳ දරා ගැනීම ෙමවැනි
ගුණාංග විශාල පමාණයක් ලබා ගැනීම තමයි කීඩාෙව් අරමුණ
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජයගහණය කියන එක, එක
අරමුණක් පමණයි.
අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ, ජාත න්තර තරගාවලියන්වලදී
ෙපරට වඩා සෑම කීඩාවකටම විශාල කීඩක කීඩිකාවන් පමාණයක්
සහභාගී ෙවන එක ගැන. ඒ සහභාගී වුණ තරගාවලියන්වලදී
සමහර අවුරුදුවල මූලික වටෙය් තරගවලින් ඉවත් වුණා. අද
ජාත න්තර තරගාවලින් දිහා බලන්ෙන් රන් පදක්කම, රිදී
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

පදක්කම අරමුණු කර ෙගන පමණයි. නමුත් මීට දශක
එකහමාරකට,
ෙදකකට
පමණ
ෙපර
ජාත න්තර
තරගාවලියන්වලට සහභාගී වුණාම පළමුවැනි තරගෙයන්ම ඉවත්
ෙවනවා. මම ෙට්බල් ෙටනිස් සංගමෙය් සභාපතිවරයා විධියට ඒ
ගැන දන්නවා. නමුත් අද එෙහම පවණතාවක් නැහැ.
අද ආසියාතික, යුෙරෝපා රටවලදී පවා සමහර විට මූලික
වටෙය් වට කිහිපයකදීම ජයගහණය කරලා අවසාන වටෙය්දී
තමයි පරාජයට ලක් ෙවන්ෙන්. එවැනි විශාල ඉදිරි පිමි කීඩාව තුළ
තබලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා නිකම්ම නිකම් ඇති වුණු ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. ෙම්වා රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුවත් සමඟ ඇති
වුණු ෙද්වල්. විෙශේෂෙයන්ම අපට විශාල බලාෙපොෙරොත්තු තබා
ගන්න පුළුවන්, අධ ාපන අමාත ාංශයත්, කීඩා අමාත ාංශයත්
ඒකාබද්ධ ෙවලා වඩා විද ානුකූලව ෙම් කීඩාව පිළිබඳව හිතලා
කටයුතු කරන නිසා. අද දරුෙවක් කුමන කීඩාවට සුදුසුද, කුමන
කීඩාවට ෙහොඳද කියන එක තීරණය කරන්ෙන් ඇතැම් විට
ෙදමව්පිෙයෝ. ඇතැම් විට දරුවාෙග් යාළුෙවෝ කරන කීඩාවට තම
දරුවාත් ෙයොදවනවා. නමුත් එෙහම ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. ඒ
දරුවන්ෙග් ශාරීරික ෙයෝග තාවන් පිළිබඳ පරීක්ෂා කර බලලා, ඒ
දරුවන්ෙග් තිෙබන ශාරීරික ෙයෝග තාවන්වලට ගැළෙපන
කීඩාවලට ෙයොමු කිරීම අත වශ යි. එවැනි කටයුතු පාසල්
කාලෙය්දීම ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබනවා.
දියුණුම රටවල මවු කුස තුළදී ඒ පුහුණුවීම් ආරම්භ කරලා
තමයි එවැනි ජයගහණය ලබා ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.
අපට එවැනි මට්ටමකට යන්න බැරිකමක් තිෙබන නිසා අඩුම
තරමින් පාසෙල්දීවත් නියමිත පරිදි ඒ දරුවන් ඒ අවශ කීඩාවට
ෙයොමු කිරීෙම් කාර්යභාරය ආරම්භ විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා
මානව සම්පත අවශ යි. විෙශේෂෙයන්ම කීඩා අමාත ාංශයත්,
අධ ාපන අමාත ාංශයත් අද ඒ පාසල්වලට අවශ කරන ශාරීරික
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කීඩා ගුරුවරුන් ලබා දීමටත් මූලික කියා
මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පතිපත්තියක් හදලා, පාසල්
දරුෙවකු අනිවාර්යෙයන්ම කීඩා කළ යුතුයි කියලා නීතියක්
පමණක් ෙගනැල්ලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙම් පතිපත්තිය හඳුන්වා
දීමත් සමඟම පාසල්වලට අවශ කරන ෙභෞතික සම්පත් වාෙග්ම
පාසල්වලට අවශ කරන ගුරුවරුන් ලබා දීම සඳහාත් අධ ාපන
අමාත ාංශයත්, කීඩා අමාත ාංශයත් සම්බන්ධ ෙවලා මූලික
කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ලබන අවුරුද්ෙද් සිට
අෙප් රෙට් කීඩාව නව දිශාවකට ගමන් කිරීෙම් ඒ වැඩ පිළිෙවළ
අනිවාර්යෙයන්ම ආරම්භ වනවා. පාසල් පද්ධතියට උසස් ෙපළ
සඳහා නව තාක්ෂණ විෂය හඳුන්වා දීලා ඒ පැත්ෙතන් පන්ති කාමර
අධ ාපන කියාවලිය නිවැරදි දිශාවකට ෙයොමු කරන්නට කටයුතු
කර තිෙබනවා. පාසල් දරුවන්ට අනිවාර්යෙයන්ම එක් කීඩාවක්
කළ යුතුයි කියන පතිපත්තිමය කියාමාර්ගය ගැනීම තුළින් අෙප්
රෙට් කීඩාවත් පාසල හරහා නිවැරදි මාර්ගයකට යෑෙම් කටයුත්ත
ආරම්භ කර තිෙබන බව අපි ඉතා සතුටින් පකාශ කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි එවැනි ෙමොෙහොතක ෙම් ආකාරෙයන් ඒ
කීඩාවට අවශ කරන නීති රීති, ෙරගුලාසි, පනත් හඳුන්වා දීමත්
මම හිතන හැටියට ඉතාමත් කාෙලෝචිතයි.
අෙප්
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා සඳහන් කළ පරිදි,
ඉදිරිෙය්දී 2013 අංක 33 දරන පනත යටෙත් කීඩාව සඳහා
අවශ කරන ෙරගුලාසි සකස් කිරීෙම් අවස්ථාව තිෙබනවා. එම
නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරලා, විෙශේෂ උපෙද්ශක කාරක
සභාවක් මඟින් සැබෑ ෙලසම කීඩාෙව් දියුණුව ෙවනුෙවන් අවශ
කරන නීති රීති සකස් කර ගැනීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට පක්ෂ
ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි ඒක රාශි ෙවලා අෙප් දායකත්වය ලබා දිය
යුතුයි කියන ආරාධනය කරමින් මම නිහඬ වනවා.

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු අජිත් කුමාර මහතා - නැත.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - නැත.
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක්
තිෙබනවා.
[අ.භා. 7.09]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය!
විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාෙවන් අසන්ෙන් "කීඩාවලදී උත්ෙත්ජක දව
භාවිතෙය් ශීඝ වර්ධනයක් ෙලෝකෙය් කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ සිදුවී
ඇත. ෙමම උවදුර සිය ගහණය ශී ලංකාව තුළ ද පතුරවමින් සිටින
බව ෙපනී යයි. ... එම නීති කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ වන
යන්තණය සහ යටිතල පහසුකම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් රජය
විසින් කුමන පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද යන්න අමාත වරයා විසින්
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද" යන්නයි.
ගරු කීඩා අමාත තුමනි, ෙම් විවාදය ෙවනුෙවන් පැය ෙදකක්
විතර නාස්ති කිරීම අපරාධයක්. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
එතුමන්ලාෙග් උනන්දුවක් නැහැයි කියලා ෙපෙනනවා. ෙමොකද,
අඩුම ගණෙන් ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවලා කරුණු ඉදිරිපත්
කිරීමට තරම්වත් විපක්ෂය උනන්දුවක් දක්වන්ෙන් නැහැ. [බාධා
කිරීම්] ඒක තමයි. අඩුම ගණෙන් අපට රජයක් හැටියට වගකීමක්
තිෙබනවා, ෙමහි පසු බිම නැවත වරක් මතක් කර ෙදන්න.
මට ෙහොඳට මතකයි, ගිය වසෙර් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම්
වගන්තිත් සමඟ පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් උත්තරීතර සභාවට
ෙගනාවා. ඒ ෙගනාෙව් 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 08 වන දා.
එය සම්මත වුණා. ඒ ෙවලාෙව්ත් පැහැදිලිවම එම පනත්
ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙම් අරමුණ, අදහස ඉදිරිපත් කළා. ෙලෝකෙය්
කීඩාව යම්කිසි පවණතාවක් සමඟ, යම්කිසි ෙරගුලාසි සමඟ
පාලනයක් ඇතිව කියාත්මක කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා.
ළිෙඳහි ඉන්න ෙගම්ෙබෝ වාෙග් ලංකාවට ෙවනම නීතියක් සහ
ෙලෝකයට තව නීතියක් එක්ක ඉදිරියට යන්න බැහැ. අපි ගිය
වසෙර් -2013 දී- ඉදිරිපත් කෙළේ 2011, 2012 වර්ෂවල ෙම්
පිළිබඳව අධ යනය කරලා, ෙලෝක සම්මුතියත් එකඟතාවත් මත
සැකසූ පනත් ෙකටුම්පතක්. හැම අවුරුද්ෙද්ම ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්
තමයි WADA - World Anti-Doping Agency - එෙකන්
තහනම් උත්ෙත්ජක අනුමත කරන්ෙන්. එෙසේ අනුමත කළාම
ලංකාෙව් එවැනි තහනම් උත්ෙත්ජක හඳුනා ෙගන, අෙප්
ෛවද වරුන්ෙග්ත් අදහස් අරෙගන ඒවා කියාත්මක කිරීමට අපි
බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ පකාශ අපට ලැෙබන්ෙන් ඉංගීසි භාෂාෙවන්.
එය සිංහලට සහ ෙදමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීෙම් අවශ තාව
අමාත ාංශයට තිෙබනවා. ඒකට යම්කිසි කාලයක් යනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් කිසිම පමාදයක් ෙවලා නැහැ. සාමාන ෙයන්
අලුෙතන් drug එකක් එෙහම නැත්නම් ෙබෙහතක්,
උත්ෙත්ජකයක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක අවුරුදු හතක්
අටක් දහයක් තිස්ෙසේ පැවෙතනවා. ෙලෝකෙය් ෙම් තහනම්
උත්ෙත්ජක පළමුව හතක්, පසුව ෙදොළහක් හඳුනා ගත්තා. ඒ ඒ
උත්ෙත්ජකවල ස්වභාවය ෙවනස්. ඒ කියන්ෙන් සමහර
උත්ෙත්ජක ගන්ෙන් මීටර් 100 දුවන්න. සමහර ඒවා අවශ
වන්ෙන් මැරතන් දුවන්න. ඒ වාෙග්ම ඉක්මනටම තමන්ෙග්
ශරීරයට වාසියක් අත් කර ගැනීමට sprintersලා වාෙග් අය ගන්නා
උත්ෙත්ජක තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දීර්ඝ කාලීනව වාසි ගැනීෙම්
හැකියාව තිෙබන ෙබෙහත් වර්ග, එන්නත් වර්ග තිෙබනවා.
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ෙම්වා පාවිච්චි කිරීෙම් කමෙව්දය සහ උපකමත් එක් එක්
කීඩකයන් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක අපට ෙගෞරවයක්.
කීඩාවලදී භාවිත කරන උත්ෙත්ජක සම්බන්ධෙයන් අපි ගිය
වසෙර්දී නීති ෙරගුලාසි පැනවීම නිසා ජාත න්තරෙය් පවණතාවන්
සහ ඒ අයට අවශ තත්ත්වයන් සඳහා උසස් තලයට සමානව
කියාත්මක වන රටක් හැටියට අෙප් රට ස්ථාපිත වුණා. ඒ වාෙග්ම
ජාත න්තරය යම් කිසි ෙබෙහතක්, උත්ෙත්ජකයක් තහනම්
කරනවා නම් අපත් එය තහනම් කිරීමට අෙප් එකඟතාවක්
තිෙබනවා. අපි ෙත්රුම් ගත යුතු ෙදය ෙමයයි. ලංකාව වාෙග් රටක
කීඩකයකුට වඩා ඇෙමරිකාව වාෙග් රටක කීඩකයකුට ෙඩොලර්
මිලියන ගණනක ආදායමක් ලැෙබනවා. ඔහුෙග් තත්ත්වය උසස්
තලයක තියාෙගන ගිෙයොත් අවුරුදු පහක කාලයකදී ඔහුට
ෙඩොලර් මිලියන ගණනක ආදායමක් ලැෙබනවා. ඔහුට ඔහුෙග්
තත්ත්වය අෙළවි කරන්නට පුළුවන්. ඒ කීඩකයන්ට ජාත න්තර
තලෙය් එක් එක් භාණ්ඩ සහ ෙසේවාවන් නිෙයෝජනය කරන්න
අනුගාහයකයින් ලැබිලා විශාල මුදලක් උපයා ගැනීමට හැකියාව
ලැෙබනවා. ෙම් කාරණා සියල්ලම නිසා ඒ කීඩකයින් උසස්
තලෙය් රැඳී සිටින්නට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ස්වාභාවිකව,
ස්වභාව ධර්මය අනුව කීඩකයකුට ඒ විධියට අවුරුදු ගණනාවක්
පවතින්නට බැහැ. ඒ අය ෙම් විධිෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක
ලබාෙගන තමයි පවතින්න උත්සාහ කරන්ෙන්. උදාහරණ හැටියට
මට එවැනි කීඩක කීඩිකාවන් කිහිප ෙදෙනකුෙග් නම් කියන්නට
පුළුවන්. අපට මතකයි ෙම්රියන්ස් ෙජෝන්ස්ට වුණු ෙද්. ඒ වාෙග්ම
1988 දී Ben Johnson 100 metres ජයගහණය කළා. එදාම
ඔහුෙග් urine sample එකක් test කළා. පසු දින ඔහුෙග්
ජයගහණය තහනම් කළා. දවස් හතරකට පසුව ඔහුෙග් urineවල
steroid තිෙබන බවට තහවුරු වුණා. ඔහු gold medal එක ගත්තා
වුණත් ඒක තහනම් කළා. ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වන්ෙන් අපි වාෙග්
අහිංසක, දුප්පත් රටවල ෙනොෙවයි. අයර්ලන්තෙය් ස්මිත් ෙම්
විධිෙය් වරදක් සිදු කර අහු වුණා. ඒ විධියටම ලාන්ස් ඇම්ස්ෙටෝන්
අහු වුණා. ඒ විධියට Olympic raceවලදී ෙලෝක පූජිත කීඩකයින් රෙට් ධජය සමඟ යන්නට දිනනවා කියලා ෙලොකු
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියාෙගන සිටි කීඩකයින්- පරීක්ෂා කරලා
බැලුවාම තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කර ඇති බව ෙහළි වුණා. ඒ
විධියට උදාහරණ ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් රටවල් රාශියක්
තිෙබනවා.
අෙප් රෙට් සහජ හැකියාව තිෙබන, දක්ෂතාව තිෙබන ගෙම්
ඉපදුණු ෙකොල්ෙලකුට ෙකල්ෙලකුට ෙහොඳට මහන්සි ෙවලා,
පුහුණුව ලබා ෙගන ජාත න්තරයට යන්න තිෙබන අවස්ථාව තවත්
ෙකෙනකු තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කරලා ලබා ගන්න බලනවා
නම් එයින් අසාධාරණයක් සිදු වනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ
අසාධාරණය ෙවනුෙවන් සාධාරණයක් ඉටු විය යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පුහුණු කටයුතුවලදී
අෙප් තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කරලා, තාක්ෂණ සහභාගිත්වය
වැඩිදියුණු කරලා, අෙප් පුහුණුකරුවන්ට, ෛවද උපෙද්ශකයින්ට
කීඩකයාෙග් සියලු දක්ෂතාවන් ඉහළට ෙගන ඒම සඳහා ෙපළ
ගැෙසන්නට පුළුවන්. කාෙලෝචිතව අවශ තාව අනුව තමයි අපි
පසු ගිය වර්ෂෙය්දී ෙම් නීති ෙවනස් කර ගැනීමක් සිදු කෙළේ. ෙම්
නීති කියාත්මක කිරීම සඳහා රජයක් හැටියට, කීඩා අමාත ාංශය
හැටියට, කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට, සියලුම නිලධාරින් හැටියට අපි
සියලු ෙදනාම ෙපළ ගැසී සිටිනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කීඩාවලදී තහනම් උත්ෙත්ජක ලබා
ගැනීෙමන් සිදු වන අවාසිය පිළිබඳව ෙබොෙහොම අඩු වයෙසේ සිටම
දරුවන් දැනුවත් කළ යුතුයි. ෙම්වාට ෙපළඹීෙමන් සිදු වන අවාසිය
පිළිබඳව, සිදු වන අසාධාරණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම්
වැඩසටහනක් රජයක් හැටියට කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. කීඩා
උපෙද්ශකවරුන්, කීඩා පුහුණුකරුවන් වාෙග්ම කීඩාවට සම්බන්ධ
තාක්ෂණික ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන අයත් ඒ ෙවනුෙවන් ෙපළ
ගස්වලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමම කාරණය විවාදයට ගැනීම
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අවශ නැති ෙදයක් කියා මම හිතනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්
ෙනොෙයකුත් කීඩාවලට සිදු වන අයුක්තිය, අසාධාරණය ගැන යම්
යම් කරුණු ඉදිරිපත් කළත් ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් action එකක්
ගන්ෙන් නැහැ, කියා කරන්ෙන් නැහැ වාෙග් අදහසක් පකාශ
කරන්නට විපක්ෂෙය් කිහිප ෙදෙනකුම උත්සාහ ගත්තා.
ෙවනස්වීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියලා කියන්නට බැහැ.
අෙප් ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ අමාත තුමා
කිව්වා, කීඩාෙව් medals ගණන අඩු වුණාම කීඩාව වැටිලා කියලා
මතවාදයක් හදන්නට උත්සාහ කරනවා කියලා. ඒ සඳහා රටක
යම් කිසි මිනුම් දණ්ඩක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 1996දී කිකට් ෙලෝක
කුසලානය ගත්තාට පසුව අපි හිතුවා අපට හැම කිකට් ෙලෝක
කුසලානයක්ම දිනන්න පුළුවන් කියලා. ඒක සාමාන හැඟීම.
කීඩා අමාත වරයාත් පසිද්ධිෙය්ම කිව්වා, "අපට රන් පදක්කම් අඩු
වීම ගැන මම ෙපෞද්ගලිකව කනගාටු ෙවනවා"කියලා. නමුත් අපට
ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි කියලා ඇඟිල්ල දික් කරලා කියන්නට
බැහැ. කීඩා අමාත තුමාට පස් අවුරුදු සැලැස්මක් තිබුණා; යටිතල
පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීෙම් සැලැස්මක් තිබුණා. ඒවාට සමගාමීව
තාක්ෂණය, පුහුණුකරුවන්ෙග් තත්ත්වය දියුණු කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. අෙප් රෙට් කීඩාව වැඩිෙයන්ම පස්සට
යන්ෙන් අෙප් කීඩකයින්ට විනිශ්චයකරුවන්ෙගන් එෙහම
නැත්නම් refereesලාෙගන් සිදු වන අසාධාරණය නිසායි. ෙබොෙහෝ
ෙවලාවට විනිශ්චයකරුවන්, තරගවලදී අවසාන වශෙයන් තීන්දු
ගැනීෙම් නියැලී සිටින අයෙග් මධ ස්ථභාවය, කීඩාව පිළිබඳව
ඔවුන්ට තිෙබන දැනුම සහ අවෙබෝධය ඒ වාෙග්ම තමන්
කීඩකෙයක් හැටියට කීඩා කළාද කියන තත්ත්වය පිළිබඳව ඉතාම
අඩු පමාණෙය් පසු බිමක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අවුරුදු 10කට,
15කට, 20කට කලින් බැලුවාම ෙපෙනනවා, කීඩා පුහුණුකරුවන්,
අදාළ ක්ෙෂේතෙය් නියැලී සිටින අයෙග්ත් තාක්ෂණ අංශෙයහි
නියැලී සිටින අයෙග්ත් සහෙයෝගය අමාත ාංශයට දුන්ෙන්
නැතිනම් අපි ෙකොච්චර යටිතල පහසුකම් ලබා දීලා මහන්සි වුණත්
වැඩක් නැහැ කියා. අපි ෙකොච්චර මහන්සි වුණත් අන්තිමට
කීඩකයා එළියට එන්ෙන් පුහුණුකරුවාෙග් කණ්ඩායෙමන්.
මම හිතන විධියට ළඟදි ගිය එක tour එකකදි කීඩකයන්ට
වඩා වැඩි පමාණයක් officialsලා ගියා. ඒක තාක්ෂණ වශෙයන්
බලා ෙපළගස්වලා තිෙබන එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, කීඩාවට දක්ෂ
රටක් හැටියට, නියැෙලන හැම කීඩාවකදීම අඩුම ගණෙන්
තරගයකට ඉදිරිපත් ෙවලා උසස් තලෙය් තරගකාරිත්වයකට
යන්න ඕනෑ කියා රෙට් මතවාදයක් තිෙබනවා. ඒ මතවාදයට හැම
තිස්ෙසේම අමාත ාංශයට සහ අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට
වගකියන්න බැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් ෙසසු කීඩා පරිපාලනය සහ කීඩා
ක්ෙෂේතෙය් නියැලී සිටින සහ කීඩා භාරව සිටින ජාතික
සංවිධානත්, පාසල් කීඩා භාරව සිටින සංවිධානත් පැහැදිලිවම
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. අද පාසල් සංවිධානවල තිෙබන ජාතික
කීඩා ඒ වාෙග්ම ජාතික වශෙයන් තිෙබන සංවිධාන සමඟ ඇති
කථිකාව, සංවාදය මීට වඩා තාක්ෂණය අතින් ඉහළට යන්න ඕනෑ
කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් අවුරුදු තුෙන්දී ඇමතිතුමාට එය
කිරීමට පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා යටිතල
පහසුකම් දැන් හදාෙගන යනවා. ඊට සාෙප්ක්ෂව නිලධාරින්,
පුද්ගලයින් උසස් තලයට ගන්නට පුළුවන් වුෙණොත් අපිට මීට වඩා
පතිඵල ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, අද දවෙසේ විවාදය පිළිබඳව මට කලින් කථා
කරපු මැති-ඇමතිවරුන් අදහස් දැක්වූවා, රට පුරාම පුළුල්
වැඩසටහනක් තිෙබනවා කියා. ඒක ඉතා ෙහොඳ ෙදයක්. මීට
කලින් අපට විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙදපලක් ෙපන්වන්න හැදුවා,
ෙම් රෙට් ෙනොෙයකුත් ගනුෙදනු ෙවනවා, TV ගනුෙදනු ෙවනවා
කියා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම ඉල්ලීමක් කළා, ඒ සමහර කරුණු
පුළුවන් නම් ලබා ෙදන්න කියා. මට මතකයි, දැනට අවුරුදු
ෙදකකට, තුනකට ඉස්සරෙවලා මම පැවසුවා ඇමතිතුමාත්
මැදිහත් ෙවලා ඒවා ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියා.
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අපි 1996 World Cup එක දිනපු ෙවලාෙව් ෙපොඩි පදනමක්
හැදුවා. ඒක හදලා මිනිසුන්ෙගන් ඒකට මුදල් එකතු කරලා, අපි ඒ
පදනම මඟින් චන්දිකා මැතිනියෙගන් ඉඩමකුත් ෙවන්කර ගත්තා.
අපි ඉස්සරෙවලාම වාර්තාවක් ඉල්ලුවා අපට ෙදන්න කියා.
හැෙමෝෙගන්ම වාර්තාවක් ඉල්ලනවා. ඒ වාර්තාවත් අපි සභාගත
කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට අපට දැනගන්න පුළුවන් හැෙමෝම කථා
කරන්ෙන් පිරිසිදුව ඇවිල්ලාද කියා. ෙමොකද, හැම ෙකෙනකුටම
ඇඟිල්ල දික් කරලා වැඩක් නැහැ. තමන්ට පුළුවන්කම තිෙයන්න
ඕනෑ තමන් එකතු කරපු මුදල්වලට ෙමොකද වුෙණ් කියා කියන්න.
ඒවා අපට වාර්තා හැටියට ෙදන්න. මම ඒ ගැන කලින් සාකච්ඡා
කළා. ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්දිත් පුළුවන් නම් ඉදිරිපත්කරන්න
කියා අපි අභිෙයෝග කළා. අද ෙවනෙකොට අවුරුදු 3 කට වැඩියි, අද
ෙවන කල් -

අභිලාෂෙයන්. අපට කරන්නට තිෙබන්ෙන් ෙහොඳ තරගාවලියකට
යන්නට පුළුවන් පසුබිම හදලා, උදවු කර අවශ සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්නයි. ගරු අමාත වරයාත්, අමාත ාංශයත් ඒ කටයුත්ත සිද්ධ
කෙළොත් කීඩකයින් ඒ අයෙග් යුතුකම සහ වගකීම ඉටු කරාවිය
කියා අප අෙප්ක්ෂා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා 2015 වර්ෂෙය් මුල්
භාගෙය් තිෙබන ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය ෙකෙරහි ගරු
ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලමින්
ෙමම කර්තව ය -අද දින සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා තිෙබන
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය පිළිබඳ කාරණය- විසඳීමට ඔබතුමා
ගන්නා උත්සාහය ගැන අප අවංකව ස්තුතිවන්ත ෙවන අතර මට
ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම
නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු මන්තීවරෙයක්

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(The Presiding Member)

(An Hon. Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

යාළුවා නැහැ.

මීළඟට ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්
ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ආ! ගිහිල්ලාද? මම බැලුවා ෙමොකද නිහඬ කියා.
ෙමතැනට ෙපෙනන්ෙන නැහැ ෙන්.
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ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, අද දවෙසේ ෙම් කරුණු ගැන ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරන්න කියා ඔබතුමා දැනුවත් කරනවා.
සමහර ෙවලාවට ජාතික තලෙය් කීඩාෙව්දී කීඩකයින් ෙභ්ද
ෙවනවා, කීඩා පරිපාලනය අවුල් ෙවනවා කියා ෙහොඳටම දැනෙගන
සද්භාවෙයන් ෙතොරව මැදිහත් ෙවන කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. ඒ
වාෙග්ම සද්භාවෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කර හරි මාර්ගයට යැවීෙම්
අවශ තාවය නිෙයෝජනය කරන අවස්ථාද අපි දැකලා තිෙබනවා.
අපි විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාව ගැන කථා කරනෙකොට,
කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ෙලෝක කුසලානයක් අභියස අපි
සිටින බව ෙපෙනනවා. ඉන්දියාෙව් සංචාරයට යන්න ලංකාව තීන්දු
කරපු එක ෙහොඳයි. හැබැයි, පරිපාලකයින් යම් කිසි තීන්දුවක්
ගත්තා නම් ඒ ගැන කීඩකයින් පසිද්ධිෙය් පකාශ කිරීම එච්චර
සුදුසු නැහැ, ඒක කීඩකයින්ෙග් වගකීම ෙනොෙවයි. එතෙකොට
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? පාලකයාත්, කීඩකයාත් ඒ වාෙග්ම කීඩාවත්
මාධ යත් ඒෙක් ෙකොටස් අරෙගන ෙභ්ද ඇති කරනවා. එම නිසා
පාලක මණ්ඩලය පවත්වාෙගන යාම සඳහා කීඩාව අවශ යි.
විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාෙව් තරගවලට. ෙම් ෙවලාෙව් ඉන්දියාෙව්
තරගාවලියට යාම සුදුසුයි. ඒ අය ලංකාවට ආවාම විශාල
ආදායමක් ලැෙබනවා. ඒ පිළිබඳව කියාත්මක වීම කිසිම වරදක්
නැහැ. ෙලෝක කුසලානය ගැන එක් මන්තීවරෙයක් පකාශ කළා.
ෙලෝක කුසලානය සඳහා අවශ පසු බිම හැදීමට වගකීමක්
වර්තමාන පරිපාලනෙය් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිවරයා එම වගකීම
ඉෂ්ට කරයි, ඒ ගැන ෙසොයා බලයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. අප ෙලෝක කුසලානයට පෙව්ශ වන ආකාරය, ඒ පිළිබඳව
කියාත්මක වන ආකාරය ගැන ලංකාෙව් හැෙමෝෙග්ම ෙලොකු
උනන්දුවක් තිෙබනවා. යම් කිසි අභ න්තර ගැටලුවක් මුල් කර
ෙගන ජාතික කණ්ඩායමට ජාත න්තරෙය් ෙපනී සිටීෙම්
අඩුපාඩුවක් කියන්නට ෙහේතුවක් නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබදව ගරු
ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු විය යුතුමයි. නැත්නම් ෙම්
පශ්නය අවසාන ෙවන්ෙන් රජෙය් අඩුපාඩුවක් හැටියටයි.
ෙලෝක කුසලානය අප දිනනවාය කියා කිසිම ෙකෙනකුට
සියයට සියයක් විශ්වාස කරන්නට බැහැ. එෙහම කියන්නට බැහැ.
හැම කණ්ඩායමක්ම එන්ෙන් ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරන

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Bismillahir Rahmanir Raheem.

Sir, sports in this country received a great fillip, a shot
in the arm after His Excellency Mahinda Rajapaksa came
into power and the timely appointment of our good,
energetic and able Minister, the Hon. Mahindananda
Aluthgamage. It is no secret, Sir, that never in the history
of this country has sports reached such heights, internally
and internationally.
Sir, I must pay my tribute today to Anil Prasanna
Jayalath, who was able to win the first Gold Medal for Sri
Lanka in 200 metres - T42 - at the 13th Asian Para
Games held at Asiad Main Stadium, Incheon, Korea
yesterday. There are so many who have won Silver and
Bronze Medals too. So, it is up and up and up that we are
moving in sports .
It was only the other day, when we visited Jaffna with
His Excellency Mahinda Rajapaksa, that he declared at
the Vaddukoddai Madya Maha Vidyalaya, that he will
make sports a compulsory subject in all schools. It was
received with a thunderous applause by boys and girls.
Particularly, Vaddukodai is a place that we cannot forget
because that is where the Federal Party assembled and
passed a Resolution to divide the country. Now, we have
taken sports there so that they can play cricket, volleyball
and football with the students of the other areas,
particularly Colombo. Jaffna boys are coming to
Colombo and Colombo boys are going to Jaffna.
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Sir, there is a another very good news. "The Island
Sport" supplement of 22nd October, 2014 reported, I
quote:
"Mahanama becomes fourth match referee to achieve 200-ODI
landmark"
"Former Sri Lanka captain and World Cup winning team member
Roshan Mahanama became the latest member of the Emirates Elite
Panel of ICC Match Referees to reach the 200-mark in One-Day
Internationals (ODIs) when he took the field to officiate in the first ODI
between New Zealand and South Africa in Mount Maunganui on
Tuesday.
A member of the team that won the ICC Cricket World Cup 1996,
Mahanama represented Sri Lanka in 52 Tests and 213 ODIs between
1986 and 1999, in which he scored 2,576 and 5,162 runs, respectively."

He was also the proud partner with the Hon. Sanath
Jayasuriya, Deputy Minister and Chairman of the Cricket
Selection Committee, in scoring the highest test total in a
cricket match. So, those are great achievements.
Sir, I have in my hand a book titled, “One
Distinguished Family of Moor Street Jaffna”. That family
promote a sport. Alhaj Jameel has taken a lot of pain to
produce these books under Dr. A.M.A. Azeez
Foundation. This book was written by Marina Ismail and
Ali Azeez, the worthy daughter and son of our great man,
Dr. A.M.A. Azeez.
Then, there is also another book titled"அறிேவார் பார்ைவ

யில் கலாநிதி ஏ.எம்.ஏ. அஸீஸ்".

யாழ்ப்பாணத்தில் அந்தப் ேபரறிஞர் கலாநிதி ஏ.எம்.ஏ.
அஸீஸ் அவர்கள் வாழ்ந்த பகுதியில்
தி இ க்கின்ற .
ஆனால், அவர்க ைடய
உைடத்
நாசமாக்கப்
பட்
க்கின்ற . தமிழீழ வி தைலப்
களினால்தான் இ
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற என்பைத நாங்கள் மீண் ம் மீண் ம்
ெசால்வதற்குக் கடைமப்பட் ள்ேளாம்.

I also urge the able Minister, who sees the bright side
of life, the bright side of students and the bright side of
sports, to have a bird’s-eye view on billiards and snooker
as well and promote those, because billiards is one sport
that we can never forget as it is the sport that gave us the
first international champion, M.J.M. Lafir of the Moors’
Islamic Cultural Home.
Then, we should also develop sports such as
volleyball, the poor man’s sport, football, elle, kabaddi,
and carrom, the well-known game played in our homes, et
cetera. Through sports, His Excellency the President said,
we could build up a united and peaceful nation in this
country. Sir, when the students of Jaffna come to schools
like Ananda, Nalanda and Zahira, they cannot speak in
Sinhala. Similarly, when the students of Ananda and
Nalanda Colleges go to Jaffna, they cannot speak in
Tamil. But, see how they interact through sports. So,
sports promote that type of unity and understanding so
that there can be a healthy nation, where all can live
together and make this country the “Wonder of Asia”.
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I am once again thankful to the Hon. Minister of
Sports for doing everything possible to promote sports.
He is taking sports not only to Nawalapitiya, but also to
the other rural areas. He has even put up a magnificent
stadium for those in rural areas. So, thank you very much,
Hon. Minister, for all what you have done for sports in
this country.
Thank you.
[අ.භා. 7.30]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
த் ைற அைமச்சர்)

த்கமேக -

விைளயாட்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත ාංශය විසින්
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය පිළිබඳ පනත පසු ගිය අවුරුද්ෙද්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙවලාෙව් විපක්ෂය අෙපන්
විවාදයක් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් කල්
තැබීෙම් විවාදෙය්දී විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙයොමු කළ
කාරණා කිහිපයකට පිළිතුරු ලබා ෙදන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා ෙමම කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් පකාශ කර සිටිෙය් තහනම්
උත්ෙත්ජක පනත ෙම් රට තුළ කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ
යටිතල පහසුකම් ටික ලබා ෙදන්න කියායි. ඒ වාෙග්ම
ෙරගුලාසි බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ යන්තණය සහ
යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්නය කියායි එතුමා මුලින්ම මතක්
කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මුලින්ම කියන්නට
ඕනෑ, ෙම් පනත අපි ෙගනාෙව් ඇයි කියන එක. ෙම් පනත
ෙගනාවායින් පස්ෙසේ අප ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන් කියන
එක ගැන සභාව දැනුවත් කිරීම මෙග් යුතුකමක් හැටියට මා
විශ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහෝ
ෙම් රෙට් ආසියානු කලාපෙය්ම බරපතළ ෙලස තිබුණු
පශ්නයක් තමයි තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය. නමුත් ආසියානු
කලාපෙය්ම කිසිම රටක පසු ගිය කාලෙය් ෙමවැනි අණපනත්
සම්මත කරමින් නීති සකස් කර තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය
කාලෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළ කීඩක කීඩිකාවන්
ෙබොෙහෝ පිරිසක් ෙම් පශ්නයට ෙගොදුරු ෙවලා ඊට මුහුණ
ෙදමින් සිටිනවා අප දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
උදාහරණයක් වශෙයන් 2009 වර්ෂෙය් අප තහනම්
උත්ෙත්ජක පරීක්ෂණ 33ක් කර තිෙබනවා. ඒෙකන්
එක්ෙකනායි අහු වුෙණ්. 2010 වර්ෂෙය් පරීක්ෂණ 40ක් කරලා
තුන් ෙදනායි අහු වුෙණ්. නමුත් 2011 වසෙර් 14 ෙදෙනක්
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කර වැරදිකරුවන් බවට පත් වුණා.
ෙම් පශ්නය හඳුනා ගත් රජය ෙම් සඳහා අවශ නීතිමය
කරුණු ඇතුළත් කරලා පනත් ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා
2013 අවුරුද්ෙද් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ආසියානු
රටවල් අතරින් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය සම්බන්ධෙයන්
ෙමවැනි සාර්ථක පනතක් කියාත්මක කරන රටක් හැටියට
ලංකාව ෙගන තිෙබනවා. එය අපි ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන්
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එයට
විෙශේෂ ෙහේතුව තමයි අනිකුත් රටවල් අෙප් රට වාෙග් දඬුවම්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

පමුණුවන්ෙන් නැති වීම. අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා කිව්වා,
අෙනකුත් රටවල් වාෙග් අපි තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය
සම්බන්ධෙයන් දඬුවම් පමුණුවන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් පනත
පිළිබඳව විස්තර දන්ෙන් නැහැ, ෙම් පනත අනුව තහනම්
උත්ෙත්ජක භාවිත කළ කීඩකයන්ට දඬුවම් ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද, නීතිය ෙමොකක්ද කියලා එතුමා ඇහුවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත
කළ කීඩකෙයකු වසර ෙදකක සිර දඬුවමකට ලක් කිරීම සඳහා
අවශ නීති ෙම් පනත මඟින් සකස් කරලා තිෙබනවා.
ඔස්ටියාව, ඒ වාෙග්ම ඕස්ෙට්ලියාව, නවසීලන්තය, පංශය
වාෙග් රටවල ෙමවැනි පනත් තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් රෙට්
වාෙග් දැඩි නීති එම රටවල පනත්වලට ඇතුළත් කරලා නැහැ.
ඒ නිසා කීඩාව සම්බන්ධ ෙලෝක සමුළුවලට ගියාම හැම
ෙවලාෙව්ම ඒ ෙගොල්ලන් ලංකාෙව් තිෙබන තහනම්
උත්ෙත්ජක හා සම්බන්ධ පනත ගැන කථා කරනවා. ඒ
ෙමොකද, අපි තමයි ෙබොෙහොම තද විධියට නීති ඇතුළත් කරලා
ෙම් පනත ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත ෙගනාවාට පස්ෙසේ
ෙම් රෙට් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතෙය් විශාල අඩු වීමක් අපි
දැක්කා. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් 2014 වසෙර් -ෙම්
වසෙර්- තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය සම්බන්ධෙයන් අපි
පරීක්ෂණ 215ක් පවත්වා තිෙබනවා. නමුත්, එහිදී තහනම්
උත්ෙත්ජක භාවිත කළ බවට සනාථ වුෙණ් හතර ෙදනායි. 2013
වසෙර් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 76ක් පවත්වා තිෙබනවා.
එහිදී තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළ බවට සනාථ වුෙණ්
ෙදෙදනායි. 2012 වසෙර් පරීක්ෂණ 176ක් පවත්වා, තහනම්
උත්ෙත්ජක භාවිත කළ බවට සනාථ වුෙණ් එක් ෙකනායි.
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අද කිසිම මාධ යක ෙහෝ කිසිම තැනක කියලා නැහැ. අපි ෙම්
පනත ෙගනාෙව් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය නවත්වන්නයි, ගරු
මන්තීතුමනි. අපට ෙම් ෙද්වල් වහන්න ඕනෑ නම්, අපි ෙම් පනත
ෙග්න්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
නීතියක් බවට සම්මත කර ගත්ෙත් අපි. ඒ නිසා දැන් තහනම්
උත්ෙත්ජක භාවිත කිරීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.
මම ඉතා වග කීමකින් ඔබතුමාට ඒ සඳහා උදාහරණයක්
කියන්නම්. මම ඒ කීඩාව ගැන කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත
ෙග්න්න කලින් ෙම් රටට වැඩිම පදක්කම් ෙගනාපු කීඩාවක්
තිබුණා. ෙම් පනත ෙග්න්න කලින් අවුරුද්ෙද් ඒ කීඩාෙව් ජාතික
සංචිතෙය් සිටි කීඩක කීඩිකාවන්ෙග් පරිසාධන මට්ටම් තත්ත්වය
අපි බැලුවා. පනත් ෙකටුම්පත නීතිගත කළාට පස්ෙසේ අපි ෙම්
සම්බන්ධෙයන් test කරන්න පටන් ගත්තා. ගරු නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ මන්තීතුමනි, එහිදී ජාතික සංචිතෙය් කීඩක කීඩිකාවන්ෙග්
පරිසාධන මට්ටම සියයට 50කින් අඩු ෙවලා තිබුණා. ඒෙකන් අපි
හඳුනා ගත්ෙත් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් කීඩාව හා සම්බන්ධව සිටි
මුළු ජාතික සංචිතයම තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කරලා තිබුණු
බවයි. ෙම් පනත ෙගනාවාත් එක්කම ෙම් සම්බන්ධෙයන්
පරීක්ෂණ කරන ආයතනය විසින් විටින් විට කීඩා තරග පවත්වන
ස්ථානවලට කඩා පනිනවා. අපි කලින් කියන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය
දා කීඩා තරගාවලියක් තිබුණා. අෙප් නිලධාරින් ඒ ස්ථානයට
ගියාම test කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට පශ්න ඇති ෙවනවා.
හැබැයි, අපි එවැනි ස්ථානවලට බෙලන් ගිහිල්ලා ඒ පරීක්ෂණ
කරනවා. යම් ස්ථානවලදී එවැනි පශ්න ඇති වනවා.
පරීක්ෂණවලට මුහුණ ෙදන්න කීඩකෙයෝ භයයි. සමහර සංගම්
පරීක්ෂණ කරන්න අපට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපි දිගින්
දිගටම ඒ වැටලීම් කරනවා. දිගින් දිගටම අපි ඒ කටයුතු කරනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

විපක්ෂෙය් සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා රගර් කීඩාව පිළිබඳව
කථා කළා. සමහර මන්තීවරු කිව්වා, පරීක්ෂණ පවත්වනවා,
නමුත් අල්ලන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් වන ෙකොට රගර් කීඩාව
සම්බන්ධෙයන් රෙට් ෙලොකු ව ාප්තියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
ව ාප්තියත් එක්ක කීඩකයන් විශාල පිරිසක් ෙම් කීඩාවට
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මන්තීතුමනි, මෑත කාලෙය් අපි තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය
පිළිබඳව වැඩිම පරීක්ෂණ පමාණයක් පවත්වා තිෙබන්ෙන් රගර්
කීඩකයන් සම්බන්ධෙයනුයි. නමුත් ෙම් සම්බන්ධව අපට අහු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක කීඩකයායි. ඒ කීඩකයාට විරුද්ධව අපි
අන්තර් ජාතික රගර් සම්ෙම්ලනයට - IRB එකට - දැනුම් දීලා ෙම්
වන ෙකොට ඔහුට විරුද්ධව අවශ කටයුතු කර ෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් වන ෙකොට ඒ සඳහා
අවශ නීති පද්ධතිය සකස් කරලා ඉවරයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා
අවශ යටිතල පහසුකම් කිව්වාම, ඒ සඳහා lab එකක් ඕනෑ. අෙප්
රෙට් එවැනි ෙදයක් කරන්න නම්, ෙලොකු ආෙයෝජනයක් කරන්න
ඕනෑ. අපි lab එකක් හදනවා නම්, අවම වශෙයන් tests
2,000ක්වත් කරන්න ඕනෑ. තවම අපි අවුරුද්දකට කරන්ෙන්
100ක්, 200ක් පමණ පමාණයක්. ඒ පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා
කීඩකයන් විෙද්ශ රටවලට යවන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
තවම අපට නැත්ෙත් ඒ පහසුකම පමණයි. නමුත්, අපි පනත තුළින්
නීතිය හදලා නීතිය කියාත්මක කරනවා.
විපක්ෂෙය් සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා, පනත හැදුවාට
වැඩක් නැහැ, පනත කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙමෙතක්
අපට එෙහම කිසිම පැමිණිල්ලක් ලැබී නැහැ. ෙම් කීඩකයා ෙහෝ
කීඩිකාව තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කළාය, ඔහුට ෙහෝ ඇයට
විරුද්ධව පරීක්ෂණ පවත්වා නැහැ, ඒවාට දඬුවම් දීලා නැහැ කියලා

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ තරගාවලිය ෙමොකක්ද?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

යුද හමුදා තරගාවලියක්. අන්තර් හමුදා අතර තිබුණු
තරගාවලියක්. ඔවුන් අපට එතැනදී කිව්ෙව්, අෙප් නිලධාරින්
එනවා කියන එක සම්බන්ධෙයන් කලින් දැනුවත් කෙළේ නැහැ
කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කර කර ඉන්න අවශ නැහැ.
අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළාට පස්ෙසේ අවශ පරීක්ෂණ සිදු
කරන්න අෙප් නිලධාරින්ට අවස්ථාව ලැබුණා. එවැනි සමහර
අවස්ථාත් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් අපි 2011 සහ
2012 අවුරුදුවල ෙමවැනි පරීක්ෂණ 15යි, 20යි කෙළේ. ෙම් වන
ෙකොට අපි පරීක්ෂණ 215ක් පවත්වා තිෙබනවා. ෙම් වසෙර්
ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන ෙකොට අපි tests 215ක් කරලා තිෙබනවා.
2011 වසර ගත්තාම අපි කරලා තිෙබන්ෙන් පරීක්ෂණ 23යි. මෑත
කාලෙය් සියයට හාර පන්සියයකින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි කරන
පරීක්ෂණ පමාණය වැඩි කරලා තිෙබනවා. හංගනවා නම්
මන්තීතුමනි, අපට ෙමෙහම පරීක්ෂණ තියන්න බැහැ. අපි දිගින්
දිගටම පරීක්ෂණ කරනවා. ෙමම පනත බලාත්මක කළා වාෙග්ම,
අපි පැහැදිලිව එය කියාත්මක කිරීමටත් අවශ කටයුතු කර ෙගන
යනවා. ෙමහි ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩුකම් තිබුණා. ෙම්වා සම්බන්ධව
සිටින විෙශේෂඥ පුද්ගලයන් ෙමම කමිටුවට පත් කර ගැනීෙම්
ෙපොඩි පමාදයක් තිබුණා. දැන් ඒ සියල්ල සම්බන්ධෙයන් අපි
කටයුතු කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමහර
පරීක්ෂණවල පමාදයක් තිෙබනවා කියලා ඔබතුමන්ලා සැක
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හිතනවා. උදාහරණයක් විධියට රගර් කීඩාව ගත්ෙතොත්, IRB
එෙකන් තමයි ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා අපට ෙතොරතුරු
එවන්ෙන්. එෙහම එවන ෙකොට යම් පමාදයක් වුණාම, එය
දකින්ෙන් අපි පමාද කරනවා කියලායි. නමුත් අපි ෙනොෙවයි, එෙසේ
පමාද කරන්ෙන්. ඒ ජාත න්තර සම්ෙම්ලනත් එක්ක තමයි අපට
කටයුතු කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව මම
ඔබතුමන්ලාට ඊට වඩා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්
පනත ඉතාම ෙහොඳ පනතක්. ෙම්ක රටට ඉතාම අවශ ෙදයක්. අපි
ෙමම පනත ඉදිරිපත් කෙළේ, එය කියාත්මක කරන්නයි. එම නිසා
ෙම් සම්බන්ධව අවශ සියලු කටයුතු අප කර තිෙබන බව
ඔබතුමන්ලාට මතක් කරනවා.
ඊට අමතරව තවත් කාරණා කිහිපයක් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත්
කළා. එකක් තමයි, දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව විමසුවා. ෙම් පිළිබඳව
වැඩි ෙදෙනක් දන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. අපි ෙම් ෙවන ෙකොට
විශාල වශෙයන් පාසල් මට්ටමින් රට පුරා ෙම් පිළිබඳව දැනුවත්
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කර තිෙබනවා. ඒ සියල්ල ෙම් ෙවන
ෙකොට ෙකෙරමින් පවතිනවා.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කිව්වා තහනම්
උත්ෙත්ජක ආයතනයත් ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා කියලා. ඒ
පිළිබඳව මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාෙග් කටවල්වල තිෙබන්ෙන් ඒක ෙන්. එම නිසා
ඔබතුමන්ලාට මම ඒ පිළිබඳව කියන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි,
ෙම්වා කිසිදු ආකාරයකින් ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න බැහැ. යම්
පුද්ගලෙයක් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කර වැරදිකරුෙවක්
වුෙණොත්, අපට ඒක වහන්න බැහැ. ඒක මුළු රටම දන්නවා;
තරගකරුවන් දන්නවා; මාධ දන්නවා. ඒක පසිද්ධ වන ෙදයක්.
ඒවා වහන්න අපට බැහැ. ජාත න්තර තරගවලදී ජාත න්තර
වශෙයන් නිෙයෝජිතෙයෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ ෙතොරතුරු හංගන්න
බැහැ. එම නිසා ෙම් කටයුතුවල කිසිදු ෙද්ශපාලනීකරණයක්
නැහැ. ඔබතුමා විතරයි, ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා කියලා ඒ
පිළිබඳව වචනයකින් ෙහෝ කිව්ෙව්. කවුරුන් ෙහෝ ඔබතුමාට වැරදි
ෙතොරතුරක් දීලා. ඔබතුමා තරුණ මන්තීවරයකු නිසා මම
ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. ඒ කියපු ෙද් මම
නිවැරදි කරනවා.
කීඩා නිලධාරින්ෙග් වැටුප පිළිබඳව ඔබතුමා කිව්වා. ගරු
මන්තීතුමනි, කීඩා නිලධාරින්ෙග් වැටුප් පශ්නය 2006 වර්ෂෙය්
ඉඳලාම තිබුණා. මම කීඩා අමාත වරයා හැටියට ෙම් විෂය භාර
ගන්නා ෙතක් ෙමම පශ්නයට කවුරුවත් අතගසා තිබුෙණ් නැහැ.
මම ෙම් කීඩාෙව් පරාජයට ෙහේතු සැලකිල්ලට අරෙගන සියලු
පාර්ශ්වයන් කැෙඳව්වා. මම කීඩා සංගම් කැෙඳව්වා; පුහුණුකරුවන්
කැෙඳව්වා; කීඩා නිලධාරින් කැෙඳව්වා. එෙසේ කැඳවා ඒ සියලු
ෙදනාෙග් පශ්න මම ඇසුවා. ඒ සියලු ෙදනාෙග් පශ්නවලට අපි පසු
ගිය කාලෙය් පිළිතුරු දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, කීඩා නිලධාරින්ෙග්
වැටුප් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් මම ෙපෞද්ගලිකව වැටුප් හා ෙසේවක
සංඛ ා ෙකොමිසමට ගියා. කවදාවත් ඇමතිවරෙයක් වැටුප් හා
ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිසමට යන්ෙන් නැහැ. මට එන්න එපා කිව්වා.
ෙම් ෙයෝජනා අවුරුද්දක් වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිසෙම්
තිබුණා. බැරි තැන මම බෙලන් ගිහිල්ලා වැටුප් හා ෙසේවක
සංඛ ා ෙකොමිසෙම් ඉඳ ගත්තා. එෙහම කරලා නිලධාරින්ට කියලා
තමයි අපි ෙම්වා අනුමත කර ගත්ෙත්. ඊට පස්ෙසේ රාජ පරිපාලන
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් ෙම් ෙයෝජනා මාස 4ක්
තිබුණා. දැන් ෙම් ෙයෝජනා තිෙබන්ෙන් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව්. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් වැටුප් තලෙය් පිහිටුවා ඉවරයි. රාජ
ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් අනුමත කළාට පස්ෙසේ ඒ වැටුප ෙගවන එක
විතරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒකට ඔන්න ෙමන්න කියලා
තියාෙගන පළාත් කීඩා නිලධාරින් අෙප් ජාතික කීඩා උෙළල
වර්ජනය කරනවා කියලා ඊෙය් මාධ සාකච්ඡාවකදී කියලා
තිබුණා. මම දන්ෙන් නැහැ, එෙසේ කිරීම එතුමන්ලාෙග් හෘද
සාක්ෂියට එකඟද කියලා. ෙමොකද, එතුමන්ලා දන්නවා, වැටුප්
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පශ්නය විසඳන්න අපි ෙගන ඇති කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා.
මම සියයට සියයක් එකඟයි, ඔවුන්ට ලැෙබන පඩිය මදි. ඔබතුමා
කිව්වා වාෙග් රුපියල් දහසයදහස් ගණනක් තමයි ඔවුන්ට
ලැෙබන්ෙන්. ඒක මදි. ඒ නිසාම තමයි මම ෙම් පශ්නයට අත
ගැසුෙව්. ඒ නිසාම තමයි. ෙමොකද, කීඩා නිලධාරියා තෘප්තිමත්
නැත්නම් මට ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්න බැහැ. එම නිසා ෙම්
පිළිබඳව අපි ජනාධිපතිතුමාට කියලා, එතුමා දැනුවත් කර
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි කටයුතු කර තිෙබනවා.
හැබැයි, ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ,
වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා, රාජ පරිපාලන
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට ගිහිල්ලා, රාජ ෙසේවා
ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා ෙම් වැටුප් වර්ධක හදන්න ගියාම සෑෙහන
කාලයක් යනවා. ඉහළ වැටුප් තලයක තියන්න ගියාම, ෙප් කීඩා
නිලධාරින් කියනවා, උසස් ෙපළ සුදුසුකම් මත ඒ තනතුරුවලට
බඳවා ගන්න කියලා. රාජ ෙසේවා ෙකොමිසම කියනවා, උසස් ෙපළ
සුදුසුකම් මත ගන්න බැහැ කියලා. ෙමොකද, ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග්
වැටුප් වැඩි කරනෙකොට තව කාණ්ඩ පහෙළොවක විතර වැටුප් වැඩි
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්න විසඳලා අපි ෙම් පශ්නය යම් තැනකට
ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙම් කටයුතුවල යම් පමාදයක් තිබුණා. අපි පසු
ගිය දා කීඩා නිලධාරින්ට කථා කරලා කිව්වා, අපි ෙම් පශ්නය
කඩිනමින් විසඳනවා කියලා. හැබැයි, ඒකට ඔන්න ෙමන්න
කියලා තිෙයද්දී කීඩා උෙළල වර්ජනය කරනවා කියලා ඔවුන්
කියා තිෙබනවා. දැන් අෙප් රෙට් පුරුද්දක් ෙවලා තිෙබනවා, හැම
ෙද්ටම වර්ජනය කරන එක. අපි එතුමන්ලාට ලියුමක් යැව්වා,
කඩිනමින් වැටුප් ලබා ෙදනවා කියලා. ඔවුන් වර්ජනයට සම්බන්ධ
වුණත්, නැතත් අපි කීඩා උෙළල පවත්වනවා. එයට සියලුම
කීඩක, කීඩිකාවන් සහභාගි ෙවනවා. ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කිසිම
කීඩා නිලධාරිෙයක් ෙමම වර්ජනයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.
අපි ෙම් කීඩා උෙළල පවත්වනවා. නමුත් අපි එතුමන්ලාටත්
ආරාධනා කරනවා. එතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳට දන්නවා.
ඔවුන් ෙම් වාෙග් තීරණ ගැනීම පිළිබඳව අපි ඉතාම කනගාටු
ෙවනවා.
අවසාන වශෙයන් ඔබතුමා කිව්වා, පදක්කම් පිළිබඳව. ගරු
මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ ගැනත් අහෙගනම යන්න. ගරු
මන්තීතුමනි, දැනට දශක 8ක, 9ක කාලය ගත්ෙතොත්, අපි
ඔලිම්පික් පදක්කම් ෙදකයි දිනා ෙගන තිෙබන්ෙන්. 40 ගණන්වල
ඩන්කන් වයිට් මහතාත්, ඊට පස්ෙසේ සුසන්තිකා ජයසිංහ
මහත්මියත් පමණයි එෙසේ පදක්කම් දිනා ෙගන තිෙබන්ෙන්. එම
නිසා ෙම් කීඩාෙව් පරාජය -

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ආසියානු කුසලාන -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔව්. ගරු මන්තීතුමනි, එක පදක්කමක්වත් නැහැ. ෙම් වතාෙව්
පදක්කම් ෙදකක් දිනා ෙගන තිෙබනවා.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඒ සංඛ ාව ගැන
මම කිසිෙසේත් සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම්
පශ්නවලට කඩිනම් විසඳුම් ෙදන්න බැහැ. ෙමතැන තිෙබන
පළමුවන පශ්නය ෙම්කයි. අපට පදක්කම් දිනන්න කීඩකයන්
ෙකෝ? අද පාසල් කීඩකයන් බිහි වන්ෙන් නැහැ. අද පාසල් යන
දරුවන්ෙගන් සියයට පහයි කීඩා කරන්ෙන්. අද දරුවන් කීඩා
කළත්, සාමාන ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින කාලය වන විට
ෙදමව්පියන් ඒ දරුවන් කීඩාෙවන් අයින් කර ගන්නවා. ඒ පිළිබඳව
පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි දැන් ඒකට විසඳුම හදලා ඉවරයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. හැදී ෙගන එන කීඩකයන් පාසල්
මට්ටමට ඇවිත් ජාතික මට්ටෙම්දී වැෙටන්ෙන් ඇයි? Injuries
වැඩියි. පුහුණුකරුවන් ගැන දන්ෙන් නැහැ. කීඩා පිළිබඳ
ෙනොදැනුවත්කම නිසා සියයට 80ක් කීඩකයන් injuriesවලට ලක්
ෙවනවා. දැන් අපි ඒකට විසඳුමක් හදා තිෙබනවා.
ඊළඟ කාරණය තමයි, අපට ජාතික සැලැස්මක් ෙනොතිබීම.
දැන් අපි ඒ ජාතික සැලැස්ම හදා තිෙබනවා. ෙම් හැම පශ්නයකටම
අපි විසඳුම් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මන්තීතුමනි, අවුරුදු 80ක, 90ක පශ්නයකට අවුරුදු ෙදක තුනකින්
විසඳුම් ෙදන්න අපට බැහැ. අපි ජාතික පතිපත්තිය හැදුවා;
ෙරගුලාසි ෙවනස් කළා; යටිතල පහසුකම් සඳහා ජාතික
පතිපත්තියක් හැදුවා; කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව ගැනීමට
එෙරහි සම්මුති පනත ෙගනාවා; තරග පාවා දීම වැළැක්වීම
සම්බන්ධව පනතක් හැදුවා; සංගම් ටික විධිමත් කළා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සංගම්වල පශ්නයක් තිෙබනවා.
එක්ෙකෙනක් අවුරුදු 7, 8ක් තනතුෙර් ඉඳීම තමයි ඇත්තටම මම
දන්නා විධියට ෙම් පශ්නවලට බලපෑෙව්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් මම සියයට සියයක්ම පිළිගන්නවා,
මලල කීඩාෙව් බරපතළ කඩා වැටීමක් තිෙබන බව. ඒකට මූලික
ෙහේතුව පරිපාලනයයි කියන එක මම කිව්වා. එක පුද්ගලෙයක් එක
දිගට අවුරුදු අටක් හිටියා. ඔහුට යමක් කර ගන්න බැහැ. ඒකට
කීඩා සංගම් සම්පූර්ණෙයන්ම වග කියන්න ඕනෑ. ඒක ඔබතුමා අද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න කලින් මම මාධ යට කිව්වා. මම ඒක
පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අනිකුත් මලල කීඩා සංගම් දැන ගන්න ඕනෑ
අඩු ගණෙන් ඊළඟ වතාෙව්වත් හරි මිනිසුන් ඒකට පත් කර ගන්න.
මම ඔබතුමා කියන ඒ කරුණ පිළිගන්නවා. ඒ පිළිබඳ තර්කයක්
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.
මා හිතන විධියට කීඩාෙව් පසුබෑම වැළැක්වීමට වැඩිෙයන්ම
විසඳුම් ලබා දුන් යුගය තමයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගය. ගරු මන්තීතුමනි, තමන්ෙග් පතිපත්ති
පකාශනෙය් කීඩාව පිළිබඳ ෙවනම පරිච්ෙඡ්දයක් ලියූ එකම
ජනාධිපතිවරයා එතුමායි. එතුමා ඒ පකාශනෙය් කීඩාව ගැන
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ෙවනම ලිව්වා. පළාත් කීඩා සංකීර්ණ හැදීම ගැන, ෙම් රෙට් කීඩා
සංස්කෘතියක් ගැන කියා දුන්ෙන් එතුමායි. කීඩා ආර්ථිකයක් ගැන
කිව්ෙව් එතුමායි. එතුමා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් කීඩාවට
රුපියල් බිලියන 10ක් දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් යුගය තමයි කීඩාෙව්
ස්වර්ණමය යුගය විය යුත්ෙත්. එතුමාෙග් කාලෙය් ෙම් ෙද්වල්
කර ගන්න බැරි වුෙණොත් අපට කවදාවත් කීඩාව ෙවනුෙවන් යම්
ෙදයක් කර ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද එතුමා අපි ඉල්ලන හැම
ෙද්ම දීලා තිෙබනවා. අවශ නීති, අණපනත් සකසලා, මුදල් දීලා
අපට උපකාර කර තිෙබනවා. තව ෙකටි කාලයක් යන විට අපට
ඒවාෙය් පතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, කිකට් පිළිබඳව මම
ඔබතුමාට කිව්වා. ඔබතුමාට වැරැදි සංඛ ා ෙල්ඛන දීලා
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එය පශ්නයක් හැටියට
මෙගන් අහන්න. මම විෂය භාර අමාත වරයා හැටියට අද ෙම්
ගරු සභාෙව්දී කියනවා ඒ සංඛ ාෙල්ඛන සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි
කියලා. ලංකාව පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම දැන්
කීඩා විකාශන ෙවන්ෙද්සි කරන්ෙන් අවුරුදු හතකට. ෙමොකද,
ඉස්සර FTP එක දුන්ෙන් අවුරුදු 3යි. දැන් අවුරුදු 7කට FTP එක
ෙදනවා. ෙවනත් සියලු රටවල් කීඩා විකාශන ෙදන්ෙන් අවුරුදු
හතකටයි. අපි යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 63ක් අරෙගන තිෙබනවා.
අපට ඉදිරිෙය්දී Indian tours තිබුෙණ් එකයි, ගරු මන්තීතුමනි.
මම ඔබතුමාට FTP එක ෙදන්නම්; ඒ මිල මුදල් පිළිබඳ වාර්තා
ෙදන්නම්. ඔබතුමාට වැරැදි ෙතොරතුරක් දීලා තිෙබන්ෙන්. යම්
වරදක්, වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා නම් මට කියන්න. මම එය
නිවැරදි කරන්න සූදානම්.
අවසාන වශෙයන්, ෙමම ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් අදහස් පකාශ
කළ සියලු ෙදනාටම මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් තහනම්
උත්ෙත්ජක ආයතනෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන
අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමා පමුඛ ඒ නිලධාරි මණ්ඩලයටත් මෙග්
ෙගෞරවණීය ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා. 7.45ට, 2014 ඔක්ෙතෝබර්
24වන සිකුරාදා අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.
அதன்ப பி. ப. 7.45 மணிக்குப் பாரா மன்றம், 2014 ஒக்ேராபர்
24, ெவள்ளிக்கிழைம பி. ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட

Adjourned accordingly at 7.45 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 24th
October, 2014.

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 සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව 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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