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(අෙශෝධිත පිටපත /பிைழ தி த்தப்படாத  /Uncorrected) 





පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

වරපසාද: 
 පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්වලින් පසු නිවසට යාෙම්දී බාධා කිරීම 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
    වික්ටර් ඇන්ටනි අධ්යාපන, සමාජ, ආර්ථික සත්කාරක හා පුණ්යාධාර පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත්    

ෙකටුම්පත -[ජානක බණ්ඩාර මහතා] පළමුවන වර කියවන ලදී 
    ශී ගුණරතන ජාත්යන්තර පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත - [ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය] 

පළමුවන වර කියවන ලදී 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
    මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය  

පශන්වලට ලිඛිත පිළිතුරු 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

PRIVILEGE: 
   Obstruction while leaving for home after Parliamentary Sittings 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Victor Antony Educational, Social, Economic Services and Charity Foundation (Incorporation) 

– [The Hon. Janaka Bandara] – Read the First time 

Sri Gunarathana International Foundation (Incorporation) – [The Hon. (Mrs.) Sriyani 
Wijewickrama] – Read the First time 

ADJOURNMENT MOTION: 
   Malabe Private Medical College 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
சிறப் ாிைம: 
 பாரா மன்றக் கூட்டத்தின்பின்  ெசல்ைகயில் இைட  விைளவித்தைம 
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
      விக்டர் அந்தனீ கல்வி, ச க, ெபா ளாதார ேசைவகள் அறக்கட்டைள மன்றம் ( கூட் ைணத்தல்) –   
                   [மாண் மிகு ஜானக பண்டார]- தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
      ஸ்ரீ குணரதன சர்வேதச மன்றம் ( கூட் ைணத்தல்) –   
                   [மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம]- தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
    மாலேப தனியார் ம த் வக் கல் ாி 
 

வினாக்க க்கு எ த் ல விைடகள் 
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අ. භා.1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැසව්ිය. නිෙයෝජ්ය 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. 
 
 
 
 

පිළිගන්වන ලද වාර්තා 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள் 

REPORTS PRESENTED 
 
  
 

රණ කලා ආයතනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

தற்காப் க் கைலக க்கான நி வகம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

INSTITUTE OF MARTIAL ARTS  (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "බී" ස්ථාවර කාරක සභාෙව් 

සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් "රණ කලා ආයතනය (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්)" පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ "බී" ස්ථාවර කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව හා එහි කාර්ය සටහන් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

"වාර්තාව 

'රණ කලා ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)' නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
සහ ඒ පිළිබඳව ගරු කීඩා අමාත්යතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන ලද වාර්තාව කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලද අතර සියලුම 
කීඩා සහ ෙරගුලාසි කීඩා අමාත්යාංශෙය් විෂය පථය යටතට වැෙටන 
බැවින් සහ රණ කලා යටතට ගැෙනන කීඩා වර්ග හතක් ද ඇතුළුව 
කීඩා සංගම් 52ක් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනත යටෙත් ලියාපදිංචි වී 
ඇති ෙහයින් ද රණ කලා කටයුතු සඳහා ෙවනම පනත් ෙක ටුම්පතක් 
සම්මත කිරීම කාරක සභාව විසින් නිර්ෙද්ශ ෙනොකරන ලදී.'' 

 

පනත් ෙකටුම්පත ''බී' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන 
ලද පරිදි 2012 ජුනි 21 වන  බහසප්තින්දා සලකා බලනු ලැෙබ්.  

சட்ட லம் நிைலக்கு  "பி" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா  
2012  ன் 21, வியாழக்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற . 

Bill, as reported by Standing Committee "B", to be considered upon 
Thursday, 21st June, 2012. 

ආචාර්ය මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා පදනම  
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
கலாநிதி மா னி ெபான்ேசகா மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்   
   (DR.) MALANI FONSEKA FOUNDATION  

(INCORPORATION) BILL  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "බී" ස්ථාවර කාරක සභාෙව් 

සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් "ආචාර්ය මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා පදනම 
(සංස්ථාගත කිරීෙම්)"  නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ "බී" 
ස්ථාවර කාරක සභාෙව් වාර්තාව හා එහි කාර්ය සටහන් මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 
"වාර්තාව 

 
'ආචාර්ය මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)'  නමැති 
පනත් ෙකටුම්පත නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් කරන ලද 
සංෙශෝධන සහිතව කාරක සභාව සලකා බැලූ අතර, ෙමයට අමුණා 
ඇති පුනර් මුදණෙය් දැක්ෙවන යෙථෝක්ත සංෙශෝධන සහිතව පනත් 
ෙකටුම්පතට එකඟ වී ඇත." 

 
පනත් ෙකටුම්පත ''බී' සථ්ාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන 

ලද පරිදි 2012 ජුනි 21 වන  බහසප්තින්දා සලකා බලනු ලැෙබ්.  
சட்ட லம் நிைலக்கு  "பி" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா  

2012  ன் 21, வியாழக்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற . 
Bill, as reported by Standing Committee "B", to be considered upon 

Thursday, 21st June, 2012. 
 
 

 
පිය දසුන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
பிய தசுன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
 PIYA DASUNA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "බී" ස්ථාවර කාරක සභාෙව් 

සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් "පිය දසුන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)" 
නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ "බී" ස්ථාවර කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව හා එහි කාර්ය සටහන් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
"වාර්තාව 

 
'පිය දසුන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)'  නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් කරන ලද සංෙශෝධන සහිතව 
කාරක සභාව සලකා බැලූ අතර, ෙමයට අමුණා ඇති පුනර් මුදණෙය් 
දැක්ෙවන යෙථෝක්ත සංෙශෝධන සහිතව පනත් ෙකටුම්පතට එකඟ වී 
ඇත." 

 
පනත් ෙකටුම්පත ''බී' සථ්ාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන 

ලද පරිදි 2012 ජුනි 21 වන  බහසප්තින්දා සලකා බලනු ලැෙබ්.  
சட்ட லம் நிைலக்கு  "பி" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா  

2012  ன் 21, வியாழக்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற . 
Bill, as reported by Standing Committee "B", to be considered upon 

Thursday, 21st  June, 2012. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා  -  පැමිණ නැත. 
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා 
(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா வக்கு) 
(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකොෙලොන්න, ෙපොලිස් 

ස්ථානෙය්, ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති වශෙයන් ෙසේවය කරන සම්පත් 
අෙබ්විකම මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිවුලපිටිය, වැවෙගදර, අංක 

282/බී/1 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.එම්. චන්දවංශ 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. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2-1329/'11-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

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

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4-2037/'11-(1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති 

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

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

 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නිකුත් කළ 
ණය : අනුරාධපුර දිසත්ික්කය 

ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகார சைப 
வழங்கிய கடன்கள்: அ ராத ர மாவட்டம் 

LOANS GRANTED BY NATIONAL HOUSING AUTHORITY : 
ANURADHAPURA  DISTRICT 

2254/’12 

6. ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ)    (i) 2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් 
ජනතාවට නිකුත් කර ඇති ණය ඉල්ලුම් පත් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉල්ලුම් පත් අතරින් නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය ෙවත ලැබී ඇති නිවාස ණය ඉල්ලුම් පත් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

  (iii) එම අයදුම් පත් අනුව නිවාස ණය ලබා දී ඇති 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iv)  නිවාස ණය ෙලස ලබා දී ඇති මුදල ෙකොපමණද;  

 (v) එම නිවාස ණයලාභීන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 යන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) 2012 දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටෙත් අනුරාධපුර 
දිසත්ික්කෙය් අලුතින් ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ්යාව 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2010 மற் ம் 2011ஆம் ஆண் களில் ேதசிய 
டைமப்  அபிவி த்தி அதிகார சைபயினால் 

அ ராத ர மாவட்டத்தி ள்ள மக்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள கடன் விண்ணப்பப் 
ப வங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விண்ணப்பப் ப வங்களில் ேதசிய 
டைமப்  அபிவி த்தி அதிகார சைபக்குக் 

கிைடக்கப்ெபற் ள்ள டைமப் க் கடன் 
விண்ணப்பப் ப வங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த விண்ணப்பப் ப வங்களின்ப  
வழங்கப்பட் ள்ள டைமப் க் கடன்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) டைமப் க் கடன்களாக வழங்கப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  டைமப்  கடன்ெபற்றவர்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) 2012 தயட்ட கி ள நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
அ ராத ர மாவட்டத்தில் திதாக 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

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

(a) (i) Will he state separately in terms of 
Divisional Secretaries Divisions - 

 (ii) the number of loan application forms issued 
to the people of Anuradhapura District by 
the National Housing Development 
Authority in the years 2010 and 2011; 

 (iii) the number of housing loan applications 
received by the Housing Development 
Authority out of the aforesaid number of 
applications; 

 (iv) the number of persons provided with 
housing loans on the above-mentioned 
applications; 

 (v) the amount provided as housing loans; and 
the names of the recipients of those housing 
loans? 

(b) Will he state separately the number of houses 
newly constructed in each of the Divisional 
Secretaries' Divisions in the Anuradhapura District 
under the 2012 "Deyata Kirula" Programme? 

(c) If not, why? 

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

නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  2010 වසර  - 978 

  2011 වසර  - 1,504 

  දව්ය ආධාර 30,630. (2011 වර්ෂෙය් ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය හා නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය අධීක්ෂණය යටෙත් ලබා දී ඇත.) 

 (ii) 2010 වසර  - 389 

  2011 වසර  - 780 

  දව්ය ආධාර - 6,570 

 (iii) 2010 වසර -  389 

  2011 වසර 780 

  දව්ය ආධාර 6,570 

 (iv) 2010 වසර රුපියල් මිලියන 27.995 

  2011 වසර රුපියල් මිලියන 103.651 

  දව්ය ආධාර රුපියල් මිලියන 210.908 

  ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය මඟින් නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අධීක්ෂණය යටෙත්ත් 
රුපියල් මිලියන 210ක දව්යමය ආධාර ලබා දී 
ඇත. 

 (v)  පිළිතුර ඇමුණුම් 1 සහ 2 හි දැක් ෙව්.   

             ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ආ) ඔව්. 

 2012 දැයට කිරුළ වැඩ සටහන යටෙත් අනුරාධපුර 
දිසත්ික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් 

අලුතින් ඉදි කර ඇති නිවාස සංඛ්යාව:  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

ඉදි කර ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව 

කැබිතිෙගොල්ලෑව 62 

තිරප්පෙන් 37 

කහටගස්දිගිලිය 48 

ඉපෙලෝගම 19 

පලාගල 22 

මැදවච්චිය 13 

නැ.නු.ප. 58 

තලාව 26 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 දැයට කිරුළ වැඩ සටහනට අයත් 2011 වසෙර් නිවාස 
සංඛ්යාව ද ෙමයට ඇතුළත්ව ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
දීර්ඝ නාම ෙල්ඛනයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මට නාම ෙල්ඛන අවශ්ය නැහැ. නිවාස සංඛ්යාව කීයද 

කියන්න. 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මම ඒක බලලා කියන්නම්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. දැයට කිරුළ වැඩසටහන සඳහා ෙකොපමණ 

මුදලක් ෙවන් කළාද? ඒ ෙවන් කළ මුදලින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
විසින් නිවාස ගම්මාන කීයක් විවෘත කළාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඇත්ත වශෙයන්ම දැයට කිරුළට සමගාමීව තමයි ආර්ථික 

සංවර්ධන අමාත්යාංශය මඟින් රුපියල් මිලියන 210ක් වියදම් 
කෙළේ. නිවාස 6,570කට දව්යමය වශෙයන් උළු ආධාර ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අධීක්ෂණය ය ටෙත්යි 
කියාත්මක කෙළේ. 

එතැන නිවාස 6,550කට ආසන්න පමාණයක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමා  ලිඛිතව අහපු  පශ්නෙය් හරියටම  එය සඳහන් කරලා 
නැහැ. ගම්මාන පිළිබඳව සහ හදපු  නිවාස පිළිබඳ විස්තර මම පසුව 
ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මම ඇහුෙව් හැදුව නිවාස සංඛ්යාව ෙකොච්චරද, අතිගරු  

ජනාධිපතිතුමා ගම්මාන කීයක් විවෘත කරන්න ගියාද කියලායි.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
නමුත් ඔබතුමා ඒ පශ්නය ෙමහි ලිඛිතව  අහලා නැහැ ෙන්?  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
නැහැ, ෙම් අතුරු පශ්නයක්. ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය නිවාස ඇමති. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අතුරු පශ්නයකට වුණත් වග කීමක් ඇතුව මම පිළිතුර ෙදන්න 

ඕනෑ.  ජනාධිපතිතුමා නිවාස  ගම්මාන කීපයක් විවෘත කරන්න 
සහභාගි වුණා. ඒ නිවාස පමාණය පිළිබඳ විස්තර මම පසුව 
ෙදන්නම්.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මම කනගාටු වනවා, ඔබතුමා වැනි  නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් 

ඒ පිළිබඳව  ෙනොදැන සිටීම ගැන.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක 
ගම්මානයයි විවෘත ෙකරුෙව්. ඒ දැයට කිරුළ,  ඔයාමඩුව 
ගම්මානය.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමා දන්නවාද, ගරු 
ජනාධිපතිතුමා ගිහින් විවෘත කළ ඔයාමඩුව ගම්මානෙය් ඒ 
ෙගවල්වල පවුල් 33කට තවම  විදුලිය නැහැ කියලා; පවුල් 32කට  
ජලය නැහැ කියලා; පවුල් 18කට වැසිකිළි  නැහැ කියලා. ඔබතුමා  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට එය දන්නවාද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු  මන්තීතුමනි, - 
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[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න  මහතා] 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

ඉදි කර ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව 

කැකිරාව 38 

පදවිය 122 

ෙහොෙරොව්පතාන 17 

මිහින්තෙල් 31 

ම.නු.ප 216 

ගල්නෑව 23 

රාජාංගනය 13 

පලුගස්වැව 22 

විලච්චිය 125 

තඹුත්ෙත්ගම 15 

නාච්චාදූව 15 

එකතුව 978 

ෙනොච්චියාගම 11 

ගෙලන්බිදුණුවැව 21 

රඹෑව 24 
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජායි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
එතුමා ඔයාමඩුව ගෙම් මන්තීතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 

ඇමතිතුමා හැටියට මාධ්යයට කථා කරලා මාත් එක්ක එනවාද, -
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ගිය සුමාෙනත් ගියා. ඔබතුමා  ෙචෝදනා කරන්ෙන්-[බාධා 

කිරීමක්] ෙගවල් හදලා තිෙබනවා.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමාට  මම වග කීෙමන් කියන්ෙන්. ඔබතුමා මෙග් 

අභිෙයෝගය භාර ගන්න.  [බාධා කිරීම්]   

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

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

පශ්නය ෙමයයි. දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 1993  
මිහින්තෙල් ගම් උදාව පවත්වලා ඒ ගම්මාන විවෘත කරන ෙකොට 
ලයිට්, වතුර, විදුලිය විතරක් ෙනොෙවයි සින්නක්කර ඔප්පුත් 
එක්කයි නිවාස පරිත්යාග කෙළේ. ඒත් අද "දැයට කිරුළ" පදර්ශනය 
පවත්වපු ඔයාමඩුව ගම්මානෙය් ෙගවල් 33කට ලයිට් නැහැ; 
ෙගවල් 32කට වතුර නැහැ; ෙගවල් 18කට වැසිකිළි නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අසත්ය ෙද්වල් කියන්න එපා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමා එන්න මෙගත් එක්ක යන්න. මම ෙබොෙහොම වග 

කීෙමන් කියන්ෙන්. මෙග් අභිෙයෝගය භාර ගන්න. [බාධා කිරීම්] 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය ඇහුෙව් මෙගන්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙමතුමා මැද්දට පනිනවාෙන්. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඔබතුමා ඒ දිස්තික්කෙය් නිවාස විෂය භාර හිටපු අමාත්යතුමා 

විධියට හරි නම් එක ෙගයක්වත් හදන්න ඉඩ තිෙයන්න බැහැ. 
නමුත්- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් නිවාස පිළිබඳව, වතුර ජලය පිළිබඳව 
ගරු මන්තීතුමා කියන ආකාරෙයන් කටයුතු සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා නම්  ඒවා ලබා දීමට අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු 
කරනවා.  

  

මාර/කළුෙබෝවිටියන මහ විදුහල :  ෙගොඩනැඟිලි 
අලුත්වැඩියාව 

மாற/க ேபாவிட் யன மகா வித்தியாலயம்: 
கட் டங்கள் னரைமப்  

MR/ KALUBOVITIYANA MAHA VIDYALAYA : 
RENOVATION OF BUILDINGS 
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7.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
      (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු පශ්නය - (2):   

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, ෙදනියාය කලාප අධ්යාපන 
කාර්යාලය මගින් පාලනය වන මාර/
කළුෙබෝවිටියන මහ විදුහෙල්  ෙගොඩනැඟිලි 
කිහිපයක් දැඩි ෙලස අබලන්ව ඇති බවත්; 

     (ii) එම  පාසෙල් සිසු දරුවන් එම අබලන් ෙගොඩනැඟිලි 
තුළ දැඩි අවදානම් තත්වයක් යටෙත් අධ්යාපන 
කටයුතුවල ෙයෙදන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙගොඩනැඟිලි අලුත්වැඩියා කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ඊට අවශ්ය පතිපාදන ෙම් වන විට ෙවන් කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ් නම්, එහි අලුත්වැඩියා 
කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ெதனியாய வலயக் 

கல்வி காாியாலயத்தின் லம் 
நிர்வகிக்கப்ப கின்ற மாற/க ேபாவிட் யன 
மகா வித்தியாலயத்தின் சில கட் டங்கள் மிக ம் 
ேமாசமாக ேசதமாகி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இப்பாடசாைலயின் மாணவர்கள் ேமற்ப  
ேசதமைடந் ள்ள கட் டங்களில் மிக ஆபத்தான 
நிைலயின் கீழ் கல்வி பயில்கின்றார்கள் 
என்ைபத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  கட் டத்ைத தி த் வதற்கு 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (ii) அதற்கு ேதைவயான நிதி தற்ேபா  

ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், இப்பணத்ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பின் அதன் தி த்த 

நடவ க்ைககள் எத் திகதியில் ஆரம்பிக்கப்ப ம் 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 

 (i) some buildings of MR/Kalubovitiyana 
Maha Vidyalaya which comes under the 
Deniyaya Zonal Education Office in the 
Matara district, are in a very dilapidated 
condition; and 

 (ii) the student of the aforesaid school engage in 
their studies inside those buildings in a very 
risky condition? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to renovate the 
aforesaid buildings; 

 (ii) whether the allocations required for it have 
been made by now; 

 (iii) if so, the amount of money that has been 
allocated; and 

 (iv) if allocations have been made, the date on 
which the renovation work of the aforesaid 
building will be started? 

(c) If not, why? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (අධ්යාපන 
නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - கல்வி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 
Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) ඔව්.   

       (ii) නැත. (දැඩි අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින 
ෙගොඩනැඟිලි ෙදකක් භාවිතෙයන් ඉවත් කර ඇත.)  

(ආ) (i) නැත. (ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල ෙවනුවට නව 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීමට නියමිතව ඇත.)  

       (ii)   ඔව්.  

      (iii)   රුපියල් 3,191,000කි. (රුපියල් තිසඑ්ක් ලක්ෂ 
අනූඑක් දහසකි.) 

      (iv) 2012 සංවර්ධන සැලැසම් අනුව පමුඛතාව දීමට 
කටයුතු කරන බව දකුණු පළාත් සභාව දන්වා එවා 
ඇත.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

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

පශ්නය ෙමයයි. මාතර දිස්තික්කෙය් ෙදනියාය අධ්යාපන කලාපය 
තුළ පිහිටි  කළුෙබෝවිටියන මහා විද්යාලය කියන්ෙන් ෙබොෙහොම 
දුෂ්කර පෙද්ශයක දරුෙවෝ පැමිෙණන පාසලක්. ෙම් ඉදි කරන 
ෙගොඩනැඟිල්ලට අමතරව පාසෙල් පුස්තකාලයත් ෙහොඳටම 
අබලන් ෙවලා ෙම් ෙවන ෙකොට පුස්තකාලය පවත්වාෙගන 
යන්ෙන් ගුරු නිවාසෙය් කාමරයක. ෙම් ඉදි කරන 
ෙගොඩනැඟිල්ෙලන් පුස්තකාලය සඳහා පෙයෝජනයක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒකයි ඒ පෙද්ශෙය් දරුවන්ෙග්ත්, ෙදමව්පියන්ෙග්ත්, ගුරු 
භවතුන්ෙග්ත් අදහස. ඒ නිසා පළාත් සභාවට යම් පතිපාදනයක් 
ෙවන් කරලා ෙම් පාසෙල් දරුෙවෝ ෙවනුෙවන් පුස්තකාලයක් ඉදි 
කරන්නටත් සහෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න අමාත්යාංශයට 
හැකියාවක් තිෙබනවාද?  

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

ඔබ එවැනි පූර්ව නිගමනයකට පැමිණීම වරදකි.  ෙකෙසේ නමුත් 
 රුපියල් 31,91,000ක් වියදම් කිරීෙමන් ඉදි කරන ෙගොඩනැඟිල්ල 
තුළ පුස්තකාලයක්ද ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අප කරපු පූර්ව 

නිගමනයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි පාසල තුළ පවතින යථාර්ථය.  

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, නැහැ. මතය   ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, පුස්තකාලය කඩා ෙගන වැටිලා. දැන් 
පුස්තකාලයක් නැහැ. දැනට ගුරු නිවාස ෙය්යි ෙපොත් ටික  තියලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඒක පූර්ව නිගමනයක් වන්ෙන් ෙකොෙහොම ද? තව 
විනාඩි 15කින් ඉස්ෙකෝලය වහනවා. එතැනට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් 
ෙපෙන්වි.  [බාධා කිරීමක්] 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
විවාදයක් ෙනොෙවයි. 

 

ෙදවන අතුරු  පශ්නය අහන්න.  
 

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

ෙමයයි. පාසල්වල  වැසිකිළි සහ  ජල පද්ධති සම්බන්ධෙයන් 
අමාත්යාංශයට 2012 වර්ෂය සඳහා පසු ගිය අය වැෙයන් විෙශේෂ 
මුදල් ෙවන් කිරීමක් සිද්ධ කළා. ෙම් පාසෙල්ත් ඒ පශ්නය 
තිෙබනවා.  මාස හයක් ගිහිල්ලා ඉවරයි.  ඒ ඉදි කිරීම් සහ මුදල් 
ෙවන් කිරීම්, මුදල් ෙයොමු වීම්  සහ  ඒ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව 
අමාත්යාංශෙයන් පගතිය සමාෙලෝචනය කර තිෙබනවා ද?   

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

ද දන්ෙන් නැහැ. ඒ පැත්ෙත් වැසිකිළි හදා  තිෙබන්ෙන්  ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් සම්පූර්ණෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගිහින් බැලුෙව් නැහැ ෙන්ද? ඔය කියන 
කථාවක්.  

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

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඔබතුමා ෙකොෙහොම ද වැසිකිළිවල ෙෆොෙටෝ ගත්ෙත්? ෙකෝ මට  

පින්තූර ෙපන්වන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතර දිස්තික්කෙය් තිෙබන 

පාසල් ගැන ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැති වුණාට  මා  
මාතර දිස්තික්කෙය් සියලුම පාසල්වලට ගිහින්  තිෙබනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, රුපියල්  හතළිස්දාහක උදවුවකුත්  කර තිෙබනවා.  එම 
නිසා  ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට වඩා මාතර දිස්තික්කෙය් පාසල් 
ගැන  මම දන්නවා.   

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාසල  සිසුන් 1100 ක් 
අධ්යාපන ලබන 1ෙවනි ෙශේණිය් සිට 13වන ෙශේණිය දක්වා කලා 
හා වාණිජ පන්ති තිෙබන පාසලක්. නමුත් ෙම් පාසෙල් අනාරක්ෂිත 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා මුලින් පිළිතුරු දීෙම්දී සඳහන් 
කළා, "අනාරක්ෂිතව එෙහම තිෙබන්ෙන් එකයි. අෙනක් ඒවා  
නැහැ" කියා. මම වග කීමක් ඇතිව කියනවා, අනාරක්ෂිත 
තත්ත්වෙය් තිෙබන තවත් ෙගොඩනැඟිලි  තිෙබනවා. ඒ ගැන 
පරීක්ෂණයක් කර,  එම ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරන්නට ෙම් අවුරුද්ෙද් 
මුදල් පතිපාදන ෙයොමු කරන්නට බැරි නම්, ඒ දරුවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව සඳහා යම් කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න අමාත්යාංශය 
මැදිහත් ෙවනවා ද?  

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

හරියට ඇහුම් කන් දීලා නැහැ. මම කියලා තිෙබනවා, "දැඩි 
අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින ෙගොඩනැඟිලි ෙදක භාවිතෙයන් ඉවත් 
කර ඇත" කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින 
ඒ ෙගොඩනැඟිලි ෙදක අපි භාවිතෙයන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා ෙමවැනි පශ්නයක් ඊෙයත් ඇහුවා. අපි ෙම් වන ෙකොට 
සියලුම පළාත් සභා ෙල්කම්වරුන්ට නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්, අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින ෙගොඩනැඟිලි ඉවත් 
කරලා දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සහතික කරන්න කියලා. ඔබතුමාත් 
ඒ සම්බන්ධව නිතර අහනවා; මමත් කියනවා. වැඩකුත් නැහැ; 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලයත් යනවා. ඔබතුමන්ලාට කියන ෙද් 
ෙත්ෙරන්ෙනත් නැහැ. ෙම්කට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා මට 
ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. ඔබතුමා පක්ෂෙයත් නැහැ. මම දන්ෙන් 
නැහැ ඔබතුමා ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලාත්.  

 

විෙද්ශීය ෙටලිනාට්ය විකාශය : ආදායම 
ெவளிநாட் த் ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள் 

ஒளிபரப்  : வ மானம்  
TELECAST OF FOREIGN TELEDRAMAS : INCOME 

2039/’11 
8. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :   

(අ) (i) විෙද්ශීය ෙටලිනාට්ය ෙමරට රූපවාහිනි 
නාලිකාවක විකාශය කිරීෙම් දී එහි එක් ෙකොටසක් 
සඳහා රජය අය කර ගන්නා මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අය කිරීෙම් කමය ආරම්භ කරන ලද දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ආරම්භක දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා එක් එක් 
රූපවාහිනි නාලිකාව මඟින් රජය ෙවත ෙගවන 
ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එයින් ලද සමසත් ආදායම ෙකොපමණද; 

 (v) එම මුදල් ෙයොදවන ලද කටයුතු කවෙර්ද; 

 (vi) අද වන විට ඉහත අ (i) හි අය කිරීම ක යිාත්මක 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெவளிநாட்  ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கைள 
இந்நாட்  ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைச 
ெயான்றில் ஒளிபரப் ம்ேபா  அதன் ஒ  
பகுதிக்காக அரசு அறவி ம் பணத்ெதாைக  
யாெதன்பைத ம்; 

  
 (ii) ேமற்ப  அற ட்  ைற ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

திகதி யாெதன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ஆரம்பித்த திகதி தல் இன் வைர ஒவ்ெவா  
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைச லமாக ம் 
அரசுக்குச் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அதி ந்  ெபறப்பட்ட ெமாத்த வ மானம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அந்தப் பணம் பயன்ப த்தப்பட்ட நடவ க்ைக 
கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) இன்றளவில் ேமற்ப  அ(i) இன் அற  
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Mass Media and Information:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the amount of money charged by the 
Government for each episode of foreign 
teledramas telecast on local television 
channels; 

 (ii) the date of commencement of the system of 
charging money for the aforesaid 
teledramas; 

 (iii) separately the amount of money paid to the 
Government by each of the television 
channels from the commencement of that 
system up to now; 

 (iv) the total income obtained through the 
aforesaid system; 

 (v) the purpose for which that money has been 
utilized; and 

 (vi) whether the system of charging money 
mentioned in (i) above is effective at 
present? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, (අ) (iii) පිළිතුර සම්බන්ධවයි ෙම් අහන්ෙන්.  

2006 ඉඳලා 2007 වනෙතක් සත පහක්වත් හම්බ ෙවලා නැද්ද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
2006.07.15 දින සිට 2012.04.30 දක්වා සම්පූර්ණ මුදල්-  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
අපට ඒක අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද කියන්න බැරිද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ඔබතුමා ඉල්ලා නැහැ.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
එෙහම කිව්වා නම් ෙහොඳයි ෙන්ද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විස්තරාත්මකව තිෙබනවා. එකතුව ඉල්ලා නැහැ. ආයතන 

වශෙයන් එකතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාට ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ඇමතිතුමා විධියට ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් එච්චර දැනුමක් තිෙබ්විය කියා මා හිතන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, උත්තරයක් - [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ ඉතින්. පනින්ෙන් නැතුව  
ඉන්නෙකෝ. මා පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  
හරි, හරි. එෙහම නම් උත්තරය ෙදන්නෙකෝ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පස්ෙසේ ෙවලාවක අහන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති 

ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් ඔබතුමා උත්තරය ෙදන්න. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් උත්තරෙය් සඳහන් වන විධියට 2006 
ජූලි මාසෙය් 15 වන දා ඉඳලා රුපියල් මිලියන 789ක් බදු මුදල් 

වශෙයන් ලබා ෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් රුපියල් මිලියන 
789 වැය වුණාද, රන්මිහිතැන්න ෙටලි ගම්මානය ඉදි කරන්න?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. රන් මිහිතැන්න ෙටලි ගම්මානය ඉදි කිරීම සඳහා  

පියවර ෙගන තිබීෙමන් ආෙයෝජනයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් 
ෙද්ශීය සිනමා කර්මාන්තෙය් - 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මා අහන්ෙන්, ඒ සඳහා ෙම් රුපියල් මිලියන 789 ෙයදුවාද 

කියලායි.  එෙහම නැත්නම් එම මුදලින් ෙකොපමණ පමාණයක් 
ෙයොදවා තිෙබනවාද කියලායි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් ඇහුෙවොත් ෙම් රුපියල් 

මිලියන 789 ආෙයෝජනය කෙළේ ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියලා 
පැහැදිලිව මා කියන්නම්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
දැන් එතුමා කිව්වා, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ඇමතිතුමා 

ෙනොවන විධියට එතුමා ඒ පශ්නයට හරියට උත්තරය ෙදන්නම් 
කියලා.  

මා ඇස් ෙදක පියා ෙගන ඔබතුමා ජනමාධ්ය ඇමති කියලා 
උපකල්පනය කරෙගන තමයි පශ්නය අහන්ෙන්. රන්මිහිතැන්නට 
රුපියල් මිලියන 789ක් ගියාද, ඊට අඩුෙවන් ගියාද වැඩිෙයන් 
ගියාද කියා කරුණාකර මට කියන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අසන ලද පශ්නයට පිළිතුරු 

වශෙයන් කියන්න පුළුවන්, රුපියල් මිලියන 789ක් හැටියට එකතු 
වූ බදු මුදලින් ෙකොටසක් අපි රන්මිහිතැන්නට ආෙයෝජනය කර 
තිෙබන බව. ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දුන්නා. එතුමාට හරියට      
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඕනෑ නම් ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක් ඇහුෙවොත් අපි 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
එතුමාෙග් උත්තරය ජලසම්පාදන මණ්ඩලෙය් උත්තරයක් 

හැටියටයි ෙපෙනන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා තුන්වන අතුරු පශ්නය 
අහන්නම්. දැන් ෙකොටස් 100කින් යුතු දිගු ෙටලි නාට්යය 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ඒවා ෙකොටස් 100කින් යුතුව තමයි 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් කිසියම් පුද්ගලයකුෙග් 
බලපෑම මත නැත්නම් කිසියම් නිෂ්පාදකයකුෙග් ෙහෝ 
අධ්යක්ෂවරෙයකුෙග් බලපෑම මත ෙකොටස් 100ක පමාණය 108 
දක්වා වැඩි කරන්න යම්කිසි තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවාද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය : 

ආෙයෝජන කමිටුව 
ஊழியர் ேசமலாப நிதிய காைமத் வம்: தலீட் க் 

கு  
MANAGEMENT OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUND : 

INVESTMENT COMMITTEE 

2058/’11 

9.  ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):   

(අ) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් කළමනාකරණ කටයුතු            
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලය විසින් සිදු ෙකෙරන 
බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මුදල් මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ඇතිව, ආෙයෝජන 
පතිපත්ති පකාශනයට අනුකූලව ආෙයෝජන 
කමිටුෙව් ෙමෙහයවීම අනුව ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදෙල් කළමනාකරණය සිදු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල්, අරමුදල් 
කළමනාකරණ අංශය විසින් ඉදිරිපත් ෙකෙරන 
ආෙයෝජන  ෙයෝජනා ඇගැයීම සඳහා ආෙයෝජන 
කමිටුව නියමිත පරිදි, අඛණ්ඩව රැස ්වන්ෙන්ද;  

 (iii) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ආෙයෝජන 
පතිපත්තියට අනුකූලව ආෙයෝජන තීරණ ගනු 
ලබන්ෙන්ද;  

 (iv) පසුගිය වර්ෂ ෙදක සඳහා ආෙයෝජන කමිටු 
රැසව්ීම්වල කාර්ය සටහන් සභාගත කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) පසුගිය වර්ෂ ෙදකක කාලය තුළදී, ආෙයෝජන කමිටුෙව්, 

 (i) සියලුම සාමාජිකයන්ෙග් නම් සහ පත්වීම් දිනයන් 
කවෙර්ද;   

 (ii) රැසව්ීම් පවත්වන ලද දින හා සහභාගි වූ 
සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?   

 
  நிதி திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தின் (EPF) காைமத் வச் 
ெசயற்பா கள் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் நிதி 
சைபயினால் ெபா ப்ேபற்கப்பட் ள்ள  என்பைத 
அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) ஊ.ேச.நிதியத்தின் நிதி காைமத் வம் நிதிச் 
சைபயின் அங்கீகாரத் டன், தலீட் க் 
ெகாள்ைகக் கூற்றின் பிரகாரம், தலீட் க் 
கு வின் பணிப்பில் நடத்தப்ப கிறதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஊ.ேச.நி. திைணக்களத்தின் நிதி காைமத் வப் 
பிாிவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தலீட்  

ன்ெமாழி கைள மதிப்பீ  ெசய்ய ஒ ங்குக் 
கிரமமாக தலீட்  சைப கூ கிறதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஊ.ேச.நி. தலீட் க் ெகாள்ைகயின் பிரகாரம் 
தலீட் த் தீர்மானங்கள் எ க்கப்ப கிறதா 

என்பைத ம்; 

 (iv) கடந்த இரண்  ஆண் க க்கான தலீட் க் 
கு  கூட்ட அறிக்ைககள் சபாபீடத்தில் 
இடப்ப கின்றனவா என்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(இ) கடந்த இரண்  வ டங்களாக தலீட் க் கு  
ெதாடர்பாக, 

 (i) அதன் எல்லா உ ப்பினர்களின ம் ெபயர், 
நியமனத்திகதி ஆகியவற்ைற ம்; 

 (ii) கூட்டம் நடந்த திகதிகைள ச கமளித்த 
உ ப்பினர்களின் ெபயர்க ட ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Is he aware that the management activity of the 
Employees' Provident Fund (EPF) is undertaken 
by the Monetary Board of the Central Bank of Sri 
Lanka? 

(b) Will he state whether - 

 (i) the fund management of the EPF is 
conducted at the direction of the Investment 
Committee in accordance with the 
Investment Policy Statement with the 
approval of the Monetary Board; 

 (ii) the Investment Committee meets on a 
regular basis to evaluate the investment 
proposals presented by the Fund 
Management Division of the EPF 
Department; 

 (iii) the investment decisions are made 
according to the investment policy of the 
EPF; and 

 (iv) the minutes of the meetings of  Investment 
Committee for the last two years are tabled? 

(c) Will he state pertaining to the Investment 
Committee for last two years- 

 (i) the names and the date of appointments of 
all members; and 

 (ii) the dates that the meetings were held along 
with members present? 

(d)    If not, why? 
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ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்சர் ) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of 
Finance and Planning) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) මුදල් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව, ආෙයෝජන 
පතිපත්තියට අනුකූලව ආෙයෝජන කමිටුෙව් 
ෙමෙහයවීෙමන් අරමුදල් කළමනාකරණය සිදු 
ෙව්. 

 (ii) ඔව්. සතියකට වරක් රැස ්ෙව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ආෙයෝජන කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ මත මහ බැංකුෙව් 
මුදල් මණ්ඩලය මඟින් ආෙයෝජන පිළිබඳව 
අවසන් තීරණ ගනු ලැෙබ්. 

  ආෙයෝජන අවසථ්ා පිළිබඳ විශේල්ෂණ හා තීරණ 
මත පදනම් වූ ෙතොරතුරු සංෙව්දී ෙතොරතුරු වන 
අතර, ඒවා බැංකුවට සීමා වූ බුද්ධිමය ෙද්පළ 
බැවින් ඒවා ෙහළිදරවු කිරීම සුදුසු ෙනොවන බව 
නිරීක්ෂණය කරමි. 

(ඇ) (i) සියලුම සාමාජිකයන්ෙග් නම් සහ පත්වීම් දිනයන් 
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු පශන් අංක  2112/’11- (1) 
මඟින් 2012.06.05 දින සභාගත කළ පිළිතුෙරහි 
සඳහන් ෙව්. මම ඒවා නැවතත් සභාගත* කරනවා.  

 (ii) 2012 ජනවාරි සිට අෙපේල් දක්වා පැවැති රැසව්ීම් 
පහතින් සඳහන් කර ඇත. 

  10/01/2012 

  20/01/2012 

  23/01/2012 

  14/02/2012 

  23/02/2012 

  05/03/2012 

  13/03/2012 

  14/03/2012 

  21/03/2012 

  30/03/2012 

  10/04/2012 

  18/04/2012 

  24/04/2012 

  සහභාගි වූ සාමාජිකයන්ෙග් නම් ඇමුණුෙමහි 
සඳහන්ය.  ඇමුණුම සභාගත** කරමි.  

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.  
 
 
 
**සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. දැන් ෙමය විශාල අර්බුදයක් ෙවලා තිෙබනවා. මට 
කියන්න, ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනය කවදා දිනැති ආෙයෝජන 
පතිපත්ති පකාශනයද කියලා. (ආ) (i) සඳහා ඔබතුමා පිළිතුරු දීලා 
කිව්වා, "ඔව්" කියලා. කරුණාකරලා මට එහි දිනය කවදාද කියලා 
කියන්න.  

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
"(අ) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් කළමනාකරණ කටයුතු         

ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලය විසින් සිදු ෙකෙරන බව 
එතුමා දන්ෙනහිද?" කියන පශ්නයටයි  "ඔව්" කියන පිළිතුර 
දුන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
"(අ)" ෙනොෙවයි, "(ආ) (i)" පශ්නය. "මුදල් මණ්ඩලෙය් 

අනුමැතිය ඇතිව, ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනයට අනුකූලව 
ආෙයෝජන කමිටුෙව් ෙමෙහයවීම අනුව ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදෙල් කළමනාකරණය සිදු කරන්ෙන්ද;" කියන පශ්නයට 
ඔබතුමා "ඔව්" කියලා පිළිතුරු දුන්නා. මම අහන්ෙන් එම 
ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනෙය් දිනය ෙමොකක්ද කියලායි. 

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එයට උත්තරය දුන්නා. 

ෙමහි පැහැදිලිව තිෙබනවා. "(ආ) (i)" සඳහා "ඔව්" කියන පිළිතුර 
ෙනොෙවයි මා උත්තරය කිෙයව්වා.   
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
"(ආ) (ii)"  ෙනොෙවයි, "(ආ) (i)" පිළිතුර ගැන අහන්ෙන්.  

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
"(ආ) (i)" සඳහා මා උත්තරය කිෙයව්ෙව්, "මුදල් මණ්ඩලෙය් 

අනුමැතිය ඇතිව, ආෙයෝජන පතිපත්තියට අනුකූලව- 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔය මෙග් පශ්නය.  එයට උත්තරය අහන්ෙන්.  

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
නැහැ, පශ්නය ෙනොෙවයි. මා කියන ෙදයට සවන් ෙදන්න. 

"මුදල් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව, ආෙයෝජන පතිපත්තියට 
අනුකූලව ආෙයෝජන කමිටුෙව් ෙමෙහයවීෙමන් අරමුදල් 
කළමනාකරණය සිදු ෙව්" කියන උත්තරයයි මා දුන්ෙන්.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. එම පශ්නයමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  මා අහන්ෙන්, "මුදල් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
ඇතිව, ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනයට අනුකූලව ආෙයෝජන 
කමිටුෙව් ෙමෙහයවීම අනුව ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
කළමනාකරණය සිදු කරන්ෙන්ද;" කියන එකයි. එතුමා ඒකම 
කියලා "ඔව්" කියලා කියනවා. මෙග් පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
මම "ඔව්" කිව්ෙව් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මෙග් පශ්නය වන්ෙන්, "ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනෙය් 

දිනය ෙමොකක්ද?" කියන එකයි. 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒක පැහැදිලියි. මෙග් 

උත්තරෙය් එක වචනයක් අඩුයි. එතුමාෙග් පශ්නෙය් එක 
වචනයක් මෙග් උත්තරෙය් අඩුයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. ආෙයෝජනය කරන්ෙන් 

ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනයට අනුකූලවයි කියලා කිව්වා ෙන්. 
එෙහම නම් ඒ ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනෙය් දිනය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
ඔබතුමා ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනයක් කියන ටික මෙග් 

කටට දමන්න එපා. මම ඉතා පැහැදිලිව දුන්න උත්තරෙය් 
"පකාශනය" කියන වචනය සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. පතිපත්තිය 
කියන ෙදයයි සඳහන්. ඔබතුමාට වචන ෙදෙක් ෙවනස ෙත්ෙරනවා 
ෙන්.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒෙක් දිනය කවදාද? 

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
 2002 තමයි ඔබතුමන්ලා පළමුව පතිපත්තිය පකාශයට පත් 

කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ සංෙශෝධනය කරපු දින ටික මම සභාගත 
කරන්නම්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සභාගත කරන්න එපා. පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න.  

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
නැහැ, මම සභාගත කරන්නම්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සභාගත කරන්න එපා. ඒ දිනය කියන්න. 

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
ඒ සංෙශෝධනය කරපු දින ෙමෙසේයි. 1998 අෙපේල් 07 එක 

දිනයක්. ෙදවැනි දිනය 2007 මාර්තු 08. ඉන් පසු 2002 සහ ඉන් 
අනතුරුව 2005 අෙගෝස්තු 16, 2009 ඔක්ෙතෝබර් 12, 2009 
ෙනොවැම්බර් 17, 2009 ෙදසැම්බර් 11, 2010 ජනවාරි 05 සහ 2010 
මාර්තු 17. ෙම් දිනවල මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2002 පතිපත්තියට 
අනුකූලව එහි 6වැනි වගන්තියට අදාළව ෙම්වා ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා.  
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් පශ්න ය ෙවන්ෙන් - 

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

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා "2002 Investment 

Policy Statement & Standards of Professional Conduct" එක 
සභාගත* කරනවා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක මුදල් ෙනොෙවයි; ජනතාවෙග් 

මුදල්. ජනතාවෙග් accounts  මිලියන 13ක් තිෙබනවා. ෙම් මුදල් 
ආෙයෝජනය කරන ෙකොට ඒ ෙක් පාරදෘශ්යභාවයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, inside information කියලා තිෙබනවා. ෙම් ළඟදී 
රාජ් රාජරත්නම් සහ තවත් ෙකෙනකුයි හිෙර් ගිහිල්ලා තිෙබනවා, 
inside informationවලට. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා 
අහන්ෙන් ෙමයයි.  2002 පතිපත්ති පකාශනය තමයි ඔය ෙවනස් 
කළාය කියලා කිව්ෙව්. ඒක තමයි  කිව්ෙව්. ඒෙක් 2.6.2.2 
වගන්තිය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවාද නැද්ද කියන්න.   
 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
2.6.2.2 වගන්තිය අනුව තමයි ෙම් තීරණ මුදල් මණ්ඩලයට 

තිෙබන -  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම අහන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
මමයි උත්තර ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා ෙනොෙවයි උත්තර ෙදන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් දී ගන්න උත් තෙර්. [බාධා කිරීමක්] දී 
ගන්න උත්තෙර්. මම උත්තරය දුන්නාම එතුමා උත්තර ෙදනවා 
නම් - [බාධා කිරීමක්] ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට 
උත්තර ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. මා  2002 පතිපත්ති පකාශනය 
සභාගත කරන්නම්. එහි 2.6.2.2 අනුව තිබුණු  බලතල හා මුදල් 
මණ්ඩලයට තිෙබන බලතල අනුව ඒ තීරණ ගැනීම සඳහා ඒ 
පතිපත්තිය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. ඊෙය්, S & P  කියන ෙලෝකෙය් පසිද්ධම ණය ෙශේණිගත 
කිරීෙම් ආයතනය ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් කියලා තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකෙය් අවදානම -  
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න. පකාශයක් කිරීමට - 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අතුරු පශ්නයයි අහන්ෙන්. රෙට් අවදානම ඉතාමත්ම ඉහළයි 

කියලා ඔවුන් පකාශයක් කරලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙමතුමාෙග් 
උත්තරයට අදාළ කාරණයක් එහි තිෙබනවා. It states, 
“Moreover, we see a potential conflict of interest …”  
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඔය පකාශය කරන්න. 

ෙමතැනදී අතුරු පශ්නයක් හැටියට ස්ථාවර නිෙයෝග පකාරව 
ඇසිය හැකි ෙද් පමණක් අහන්න. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එත ෙකොට ඊෙය්, S & P ආයතනය ජාත්යන්තර නිෙව්දනයක් 

නිකුත් කරලා තිෙබනවා, මහ බැංකුව සහ අර්ථ සාධක අරමුදල 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කරන ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන් 
සම්පූර්ණ අපසාදය ජාත්යන්තර ආෙයෝජකෙයෝ පළ කරනවාය 
කියලා. ඒකට ඔබතුමා ෙදන උත්තෙර් ෙමොකක්ද?  
 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ජූලි මාසෙය් 

6වැනි දා පැවැත්ෙවන උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී පැහැදිලි 
කිරීමක් කර ගත හැක. ඊට අමතරව ෙමවැනි පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම් ෙපොදු ව්යාපාර  පිළිබඳ කාරක සභාව තුළත්  එය මතු කළ 
හැක.  

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔබතුමන්ලාට ඒ සඳහා ආරාධනා කරනවා. 

 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය : නිවාස සහ ණය  

ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைப: கள் மற் ம் 
கடன்கள்  

NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY: HOUSES 
AND LOANS 

2255/’12 
11. ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
 (மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
 (The Hon. P. Harrison) 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) 2011 වර්ෂෙය්දී  ශී ලංකාව තුළ  ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් ඉදිකර ඇති මහල් නිවාස 

833 834 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංඛ්යාව, නිවාස ගම්මාන සංඛ්යාව, එම ගම්මානවල නම් 
හා එක් එක් ගම්මානෙය් නිවාස සංඛ්යාව සහ විසිරි නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද යන්න දිසත්ික් මට්ටමින්, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 (ආ)  (i) 2011 වර්ෂෙය්දී අනුරාධපුර දිසත්ික්කය හැර 
අෙනකුත් දිසත්ික්ක සඳහා ලබා දී ඇති නිවාස ණය 
ආධාර  පමාණය කවෙර්ද;  

 (ii) එම නිවාස ණය ආධාර ලබා දීමට ෙතෝරා ගන්නා 
ලද නිවාසලාභීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 යන්න එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)      (i)  නිවාස ණය ලබා ෙදන්ෙන් රාජ්ය බැංකු මගින් 
නම්, එම බැංකු කවෙර්ද; 

     (ii)   එම නිවාස ණය සඳහා අය කරනු ලබන ෙපොලී 
අනුපාතය කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙපොලිය අය කර ගැනීෙමන් ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරියට ලාභයක් තිෙබ් නම්, එය 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2011ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகயில் ேதசிய டைமப்  
அதிகாரசைபயின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மா களின் எண்ணிக்ைக, 

டைமப் க் கிராமங்களின் எண்ணிக்ைக, ேமற்ப  
கிராமங்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ஒவ்ெவா  
கிராமத்தி ம் உள்ள களின் எண்ணிக்ைக, 
பரந் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத மாவட்ட மட்டத்தில் ெவவ்ேவறாக 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2011ஆம் ஆண் ல் அ ராத ர மாவட்டம் தவிர 
ஏைனய மாவட்டங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள 

டைமப்  கடன் உதவித்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  டைமப் க் கடன் உதவிகைள 
வழங்குவதற்கு ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ள 

டைமப்  பயனாளிகளின் ெபயர்கள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

 ஒவ்ெவா  மாவட்ட மட்டத்தில் ெவவ்ேவறாக  அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) டைமப்  கடன்கள் அரச வங்கிகள் ஊடாக 
வழங்கப்ப மாயின் அவ்வங்கிகளின் ெபயர்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  டைமப் க் கடன்க க்காக 
அறவிடப்ப ம் வட்  தங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வட் ைய அறவி வதன் லம் ேதசிய 
டைமப்  அதிகாரசைபக்கு இலாபம் 

கிைடப்பதாயின் அத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

(a) Will he state separately at district level, the 
number of apartment houses, the number of 
housing villages, the names of those villages, the 
number of houses in each village and the number 
of scattered houses constructed under the 
supervision of the National Housing Development 
Authority in Sri Lanka in the year 2011 ? 

(b) Will he state separately as per each district- 

 (i) the amount given as housing loan 
assistance to other districts other than the 
Anuradhapura District in the year 2011; 
and 

 (ii) the names of recipients of houses selected 
for granting the aforesaid housing loan 
assistance ? 

(c) Will he state- 

 (i) if loans are given by the state banks, the 
names of those banks; 

 (ii) the interest rate charged on such housing 
loans; and 

 (iii) if the National Housing Development 
Authority makes a profit by charging this 
interest, the amount of that profit ? 

(d) If not, why ? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 

නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

 මහල් නිවාස සංඛ්යාව 16 

 (ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ඉදිකර ඇත.) 

 මහල් නිවාස සංඛ්යාව 60 

 (ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් 
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ඉදිකර 
ඇත.) 

 නිවාස ගම්මාන සංඛ්යාව 58 

 එම ගම්මානවල නාමෙල්ඛණය හා නිවාස සංඛ්යාව 
ඇමුණුම් 01හි දක්වා ඇත.   

 විසිරි නිවාස සංඛ්යාව 24,236 

 දිසත්ික්ක ම ට්ටමින් ඇති විසිරි නිවාස සංඛ්යාව ඇමුණුම් 
02හි දක්වා ඇත.    

(ආ) (i) විසිරි ණයලාභීන් 25,293 (අනුරාධපුරය හැර) 

  නිවාස ණය ආධාර පමාණය රුපියල් මිලියන 
3,113,801 (අනුරාධපුරය හැර) 

 (ii) ඔව්. ඇමුණුම් 03හි දක්වා ඇත.   

(ඇ) (i) මහජන බැංකුව 

  ලංකා බැංකුව 

835 836 

[ගරු පී. හැරිසන්  මහතා] 
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  ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව 

  රාජ්ය උකස ්හා ආෙයෝජන බැංකුව 

  පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව 

  නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංසථ්ා බැංකුව 

 (ii) I අදියර උපහාර වැඩසටහන 

  ෙමම අදියර යටෙත් සියයට 12.5ක ෙපොලියක් අය 
කර ඇති අතර, එම ෙපොලිෙයන් සියයට 10ක්  
අදාළ බැංකු ෙවත ලබා ෙදන අතර, ඉතිරි සියයට 
2.50ක මුදල ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
අභ්යන්තර පරිපාලන වියදම් සඳහා ෙයොදවා 
ගන්නා ලදී. 

  II අදියර උපහාර වැඩසටහන 

  ෙමම වැඩසටහෙන්දී ණය ලබා ගත් බැංකු සඳහා 
සියයට 10ක ෙපොලියක් පමණක් අය කර ෙගන 
ඇත. 

 (iii) නැත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  

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

පශ්නය ෙමයයි. ෙමතුමා කිව්වා, 2011 වර්ෂෙය්දී නිවාස 
විසිහයදහස් ගණනක් ඉදි කරලා තිෙබනවා කියලා. හැබැයි ඉදි 
කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා 
මාධ්යයට පකාශයක් කරලා තිෙබනවා, 2011 වර්ෂෙය්දී නිවාස 
40,000ක් ඉදි කරලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම නම් ඔබතුමා 
කියන එකද හරි, ගරු ඇමතිතුමා කියන එකද හරි? 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඔබතුමා පශ්නය ඇහුෙව් විසිරි ණය පමාණය ගැන ෙන්. මම 

උත්තර ෙදන්ෙන්ත් විසිරි ණය පමාණය ගැන. පශ්නයට උත්තරය 
දීලායි තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් එක ව්යාපෘතියකින් විතරයි ඒ 
විසිපන්දහස් ගණන.  අෙනක් වැඩසටහන් එක්ක බැලුවාම තමයි ඒ 
මුළු ගණන එන්ෙන්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. නිවාස වැඩසටහන 

සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
"ෙසවණ අරමුදල" පිහිෙටව්වා. ඒ අරමුදෙල් මුදල් 
සම්පූර්ණෙයන්ම නිවාස ආධාර සඳහා දැන් ලැෙබනවාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
දැනට ඒ ලැෙබන මුදල් පමාණය නිවාස ආධාර සඳහා 

ෙයදවීමක් කරනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා තමයි ඒ 

අරමුදෙල් සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව 
දැනට කටයුතු ෙකරී ෙගන යනවා. ඒ නිසා දැනට ඒ පිළිබඳව 
ගැටලුවක් මතු ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. HDFC බැංකුව පිහිෙටව්ෙව් දුගී දුප්පත් 
ජනතාවෙග් නිවාස ගැටලුව විසඳන්නයි. අපට දැන ගන්න තිෙබන 
විධියට අද වන විට එය මුදල් අමාත්යාංශයට පවරා ෙගන 
තිෙබනවා.  දුප්පත් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳනවා ෙවනුවට ඒ මුදල් 
මහා පරිමාණ වැඩ කටයුතුවලට ෙයදිලා තිෙබනවා කියලා තමයි 
දැන ගන්න තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙමොකද ඒ ගැන කියන්ෙන්? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒ බැංකුව දැනට අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් ෙනොෙවයි            

මුදල් අමාත්යාංශ යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් විමසීමක් කරන්න. 

 

 
ගල්දැට්ට, පුහුල්ෙහේන පාලම : අලුත්වැඩියාව 

கல்ெதட்ட, ஹுல்ேஹன பாலம் : னரைமப்  
GALDETTA, PUHULHENA BRIDGE : RENOVATION  

     1816/’11 
12.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
  (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
  (The Hon. Buddhika Pathirana)   

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ           
පශ්නය - (1):   

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, මුලටියන පා ෙද්ශීය ෙල්කම් 
බල ප ෙද්ශයට අයත්, ෙද්වාලගම, නැෙගනහිර 
ගල්දැට්ට, පුහුල්ෙහේන පාලම ගංවතුර ෙහේතුෙවන්  
කැඩී බිඳී ෙගොස ්වර්ෂ කිහිපයක් ගත වී ඇති බවත්; 

 (ii) එම නිසා ප  ෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට 
මුහුණපාන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම පාලෙම් පතිසංසක්රණ කටයුතු  ආරම්භ 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv)  පාලෙම් ඉදි කිරීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන 
දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ගංවතුෙරන් හානි වූ ගල්දැට්ට, පුහුල්ෙහේන පාලම 
නිසි පමිතියකින් ෙතොරව ඉදි කර තිබූ බවට  
ප ෙද්ශෙය් ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව  දන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු 
කරනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள் ராட்சி, மாகாணசைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் லட் யன பிரேதச 
ெசயலக ஆ ைகப் பிரேதசத் க்குாிய 
ேதவாலகம கிழக்கு கல்ெதட்ட, ஹுல்ேஹன 
பாலம் ெவள்ளப்ெப க்கு காரணமாக 
இ ந் ேபாய் பல வ டங்கள் 
கழிந் ள்ளனெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதனால் பகுதிவாழ் மக்கள் க ம் 
வசதியீனங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றனர் 
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் னரைமப் ப் பணிகைள 
ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு அவசியமான 
நிதிேயற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஒ க்கப்பட் ள்ள  பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் மீண் ம் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெவள்ளப்ெப க்கினால் ேசதமைடந்த கல்ெதட்ட 
ஹுல்ேஹன பாலம் உாிய தரமின்றி 

நிர்மாணிக்கப்பட் ந்ததாக மக்கள் 
குற்றஞ்சாட் கிறார்கள் என்பைத அவர் 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இ  சம்பந்தமாக ைறசார்ந்த 
விசாரைணெயான்ைற ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம் 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that- 

 (i) several years have lapsed since the Galdetta, 
Puhulhena bridge in Dewalegama East 
which comes under the Mulatiyana 
Divisional Secretary's Division in the 
Matara District was damaged owing to 
floods; and 

 (ii) as a result, the people of the area are faced 
with severe hardships? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to commence 
the renovation work of the aforesaid bridge; 

 (ii) if so, whether necessary allocations have 
been made for that purpose; 

 (iii) of the amount of money so allocated; and 

 (iv) of the date on which the construction work 
of the bridge will be recommenced? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that the people of the 
area level allegations that the Galdetta, 
Puhulhena bridge, damaged by the floods 
was constructed without adhering to proper 
standards; and 

 (ii) if so, whether a formal inquiry will be 
conducted in this regard? 

(d) If not, why? 

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

සභා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

  පාලම කැඩී ෙගොස ් ෙනොමැති අතර පාලමට 
සම්බන්ධ මාර්ගෙය් ෙකොටසක් කැඩී ෙගොස ්ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

  මාර්ගය කැඩී යෑම ෙහේතුෙවන් ජනතාව දැඩි 
දුෂ්කරතාවට පත් වී ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

  එම සථ්ානෙය් ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් ෙයදීමට 
ෙයෝජනා වී ඇත. 

 (ii) ඇසත්ෙම්න්තුව පමණක් සකස ් කර ඇති අතර 
දැනට පතිපාදන ෙවන් කර ෙනොමැත. 

 (iii) දැනට මුදල් ෙවන් කර ෙනොමැත. 

 (iv) පතිපාදන ලැබුණු පසුව ආරම්භ ෙකෙර්. 

(ඇ) (i) නැත. 

  එවැනි ගැටලුවක් පැන නැඟී ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

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

කලින් එතුමාෙග් පිළිතුර ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර 
ගන්න තිෙබනවා. 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පැහැදිලි කර ගැනීමකට තමයි අතුරු පශ්න 

අහන්ෙන්. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 ෙහොඳයි.  
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා (අ) (i) පිළිතුෙරහි සඳහන් කළා 
පාලම කැඩිලා නැහැ කියලා. ඉන් පසුව (ආ) (i) පිළිතුෙරහි සඳහන් 
කළා එතැන පාරට ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් දමනවා කියලා. ෙපට්ටි 
ෙබෝක්කුවක් දාන්ෙන් අනිවාර්යෙයන්ම පාලමක් තිබුණ නිසා ෙන්. 
එතෙකොට පාලමත් එක්ක පාර කැඩුණා කියන එක ඉතා 
පැහැදිලියි. ඒ නිසා ෙම් දුන්න පිළිතුරත් සමඟ ෙම් පතිසංස්කරණ 
කටයුතුවල පරස්පරයක් තිෙබනවාය කියන එක ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා පිළිගන්නවාද? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහි කිසිම පරස්පරතාවක් 

නැහැ. ෙම් පාලම කැඩිලා නැහැ. ෙමතුමා අහන්ෙන් ෙද්වාලගම, 
නැ ෙඟනහිර ගල්දැට්ට, පුහුල්ෙහේන පාලම ගැනයි. පාලමට 
සම්බන්ධ පාර තමයි කැඩිලා තිෙබන්ෙන්. පාලම කැඩිලා නැහැ. 
 

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana) 
ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් දාන්න නම් එතැන වතුර බහින තැනක් 

තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්. පාර මැද්ෙදන් වතුර බහින්ෙන් නැහැ ෙන්. 
එත ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් කැඩුණු තැනට  ෙන් ෙපට්ටි 
ෙබෝක්කුව  දාන්න තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉතා පැහැදිලියි.  ෙම් ගමට 
යන්න  ගිය සතිෙය්ත් මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒක නිසායි මම 
ෙමය වග කීමක් ඇතුව කියන්ෙන්. ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් 
වැෙටන්ෙන් නැහැ ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජල 
බැස්මක් නැත්නම්. ජල බැස්මක් තිෙබන නිසා ෙන් ෙපට්ටි 
ෙබෝක්කුවක් එතැන ඉදි වන්ෙන්. පාර කැඩුණු තැනට ෙපට්ටි 
ෙබෝක්කු දාන්ෙන් ෙමොකටද? ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් දානවා නම් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතැන ඇළක් කපන්න; කපලා වතුර 
බස්සවන්න. මට එච්චරයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. මට තවත් අතුරු 
පශ්න  නැහැ. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාලම කැඩිලා නැහැ. 

ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් දැමීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා, 
රුපියල් 8,49,373ක්. ඒ මුදල ලබා ගැනීම සඳහා මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ මුදල ලැබුණාට පස්ෙසේ 
ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් සවි කිරීමට කටයුතු කරනවා.  
 

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

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
නැවත අහන්න. එතුමා උත්තරය ෙදයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පාලමක් තිෙබනවා. ඒ පාලම  කැඩිලා. පාලම ෙදපැත්ෙත් 

තිෙබන්ෙන් පාර. එතෙකොට පාරට ෙපට්ටි ෙබෝක්කු දමන්ෙන් 

නැහැ ෙන්. අපි කවුරුත් දන්නවා ෙන්, ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් ෙහෝ 
ෙමොකක් ෙහෝ දමන්ෙන් වතුර බැස්මක් තිෙබන තැනකට  කියලා. 
දැන් ෙම් කියන විධියට වතුර බැස්මක් නැති තැනට ෙපට්ටි 
ෙබෝක්කුවක් දමන්න හදන්ෙන්. එතැනට  ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක්  
දැම්මාට බහින්න වතුර නැහැ. එෙහම නම් වතුර බහින්න පුළුවන්- 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාලම කැඩිලා නැහැ. 

පාලමත් එක්ක සම්බන්ධ මාර්ගය තමයි කැඩිලා තිෙබන්ෙන්. 
ගංවතුර නිසා තමයි මාර්ගය කැඩිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
මාර්ගෙය් වතුර බහින්න ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක් සවි කරන්න කටයුතු 
කරනවා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මාර්ගයට ෙමොකටද ෙපට්ටි ෙබෝක්කු?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙපට්ටි ෙබෝක්කු ගැන පිළිතුරක් දුන්නා. තවම ෙපට්ටි ෙබෝක්කු 

ගැන තමයි ෙමතුමා කථා කරන්ෙන්.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කරුණාකරලා, පශ්නයට 

නිසි පිළිතුරක් ෙදන්න කියන්න.  
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කළා.   

 
එළවලු හා පලතුරු ප වාහනය සඳහා පාවිච්චි කරන 

ප්ලාසට්ික් ඇසුරුම් : විසත්ර 
மரக்கறிகள் மற் ம் பழங்கைளப் ெபாதியி ம் 

பிளாஸ் க் கூைடகள்: விபரம் 
PLASTIC CRATES USED FOR VEGETABLE AND FRUIT 

TRANSPORTATION : DETAILS 
2040/’11 

13. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
 (The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
 සමූපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) එළවලු හා පලතුරු ප වාහනය සඳහා ප්ලාසට්ික් 
ඇසුරුම් භාවිත කිරීම අනිවාර්ය කරන ලද දිනය 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් ප්ලාසට්ික් ඇසුරුමක් සඳහා වැය වන 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඇසුරුමක සාමාන්යෙයන් ඇසිරිය හැකි 
එළවලු ෙහෝ පලතුරු කිෙලෝගෑම් ගණන 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එක් ඇසුරුමක ධාරිතාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i)  එම ඇසුරුම් ක මය සථ්ාපිත කිරීෙම් දී නිසි 
අධ්යයනයක් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම අධ්යයන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  එම ප්ලාසට්ික් ඇසුරුම් ෙමරට නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්ද, නැතෙහොත් ආනයනය කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම ප්ලාසට්ික් ඇසුරුම් නිෂ්පාදනය කරන ෙහෝ 
ආනයනය කරන ආයතනෙය් නම, ලිපිනය, 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් නම් සහ 
ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

  (iii)  ප්ලාසට්ික් ඇසුරුම් සැපයීමට අදාළව කමවත් 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය කෙළේද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඊට ඉදිරිපත් වූ ෙටන්ඩර්කරුවන්ෙග් 
නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන ලද මිල 
ගණන්  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) மரக்கறிகைள ம் பழங்கைள ம் 
ஏற்றிச்ெசல்வதற்கு பிளாஸ் க் கூைடகைளப் 
பயன்ப த்தல் கட்டாயமாக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒ  பிளாஸ் க் கூைடக்கு ெசலவாகும் 
ெதாைக யாெதன்பைத ம்;  

 (iii) ேமற்ப  கூைடெயான்றில் சராசாியாக எத்தைன 
கிேலாகிராம்  மரக்கறிகள் அல்ல  பழங்கைள 
ெபாதியிட ம் என்பைத ம்; 

 (iv) ஒ  கூைடயின் ெகாள்ளள  யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ெபாதியிடல் ைற 
தாபிக்கப்ப கின்றேபா  உாிய ஆய்ெவான்  
நடத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அந்த ஆய்வறிக்ைகையச் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  பிளாஸ் க் கூைடகள் இந்நாட் ல் 

உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்றதா இல்லாவி ன் 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) பிளாஸ் க் கூைடகைள உற்பத்தி ெசய் ம் 
அல்ல  இறக்குமதி ெசய் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர், கவாி, பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) பிளாஸ் க் கூைட வழங்க டன் 
ெதாடர் ைடயதாக ைறசார்ந்த ேகள்விப்பத்திர 
நைட ைறெயான்  பின்பற்றப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாறாயின், அதற்கு ன்வந்த 
ேகள்விப்பத்திரதாரர்களின் ெபயர்கள், 

கவாிகள் மற் ம் விைலகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Co-operatives and Internal 
Trade : 

(a) Will he state- 
 (i) the date from which the use of plastic crates 

for transporting vegetables and fruits was 
made mandatory; 

 (ii) the price of one plastic crate; 
 (iii) the average number of kilograms of 

vegetables or fruits that can be packed in 
one crate; and 

 (iv) the capacity of one crate? 
(b) Will he inform this House- 
 (i) whether a proper study was conducted 

when establishing the above-mentioned 
system of using crates; and 

 (ii) if so, whether the report of that study will 
be submitted? 

(c) Will he state- 
 (i) whether those plastic crates are 

manufactured locally or whether they are 
imported; 

 (ii) the name and address of the  company 
which manufacture or import the crates and 
the names and addresses of the members of 
the Board of Directors of that company; 

 (iii) whether a proper tender procedure was 
followed with regard to the supply of 
crates; and 

 (iv) if so,  separately of the names and 
addresses of the tenderers and the bids 
offered by them? 

(d) If not, why? 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ්යන්තර 
ෙවළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்  - கூட் ற , உள்நாட்  
வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Johnston Fernando -  Minister of Co-operatives 
and Internal Trade) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 

මහතාෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) 2011 ජනවාරි 10  

       (ii) විසත්ර ඇමුණුම 1 හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම 
සභාගත** කරමි.  

843 844 

————————— 
** පිළිතුර අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
**விைடயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
** Produced at end of Answer. 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඇසුරුමක් සඳහා යන වියදම කියන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
එක සමාගමක විස්තර පමණක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම 

නම් සියලුම සමාගම්වල විස්තර කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට ඕනෑ 
නම් මම කියවන්නම්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
පධාන සමාගම්  ටික විතරක් කියන්න.  

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ෆීනික්ස් සමාගම     

කිෙලෝගෑම් 50 ඇසුරුම, ඒකකයක මිල රුපියල් 1,550.00යි, 
පාරිෙභෝගික මිල රුපියල් 1,162.50යි, සහනාධාර මුදල රුපියල් 
387.50යි. කිෙලෝගෑම් 30  ඇසුරුම, (ෙකොකු සහිත) ඒකකයක මිල 
රුපියල් 850.00යි, පාරිෙභෝගික මිල රුපියල් 637.50යි, සහනාධාර 
මුදල රුපියල් 212.50යි. ෆීනික්ස් සමාගම කිෙලෝගෑම් 30 ෙකොකු 
රහිත ඒකකයක මිල රුපියල් 650යි. පාරිෙභෝගික මිල රුපියල් 
487.50යි. සහනාධාර මුදල රුපියල් 162.50යි.  නිෙපෝන් සමාගම- 
[බාධා කිරීමක්] පශ්නයක් තිෙබනවා ෙන්ද? ෙකොකු දමා ගන්ෙන් 
නැතිව, මම  ෙම් ෙල්ඛනය  සභාගත කළා. 

 

  (iii)  පිළිතුර ඇමුණුම II හි දක්වා තිෙබනවා.  එය මා 
කියවන්නම්.  

  නිෂ්පාදන සමාගම  
  ෆීනික්ස ්සමාගම  
   - කිෙලෝගෑම් 50,  
    කිෙලෝගෑම් 30 (ෙකොකු සහිත),  
    කිෙලෝගෑම් 30 
  නිෙපෝන් සමාගම 
   - කිෙලෝගෑම් 30  
  නිල්කමල් සමාගම  
   - කිෙලෝගෑම් 50, 
    කිෙලෝගෑම් 30 

 (iv) ඇමුණුම II හි සඳහන් කර ඇති පිළිතුරමයි.   

  ඔබතුමා (අ)(iii) පශන්ෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන් 
කිෙලෝගෑම් ගණන ගැනයි. (iv) පශන්ෙය්  අහලා 
තිෙබන්ෙන් ධාරිතාව ගැනයි. එම නිසා (අ)(iii) 
පශන්යට දී ඇති පිළිතුරමයි ෙදන්න තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
අන්තර්ගත වර්ග අඩි පමාණය අහලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
එෙහම අහලා නැහැ. කී ෙවනි පශ්නයද? 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මම එවාපු පශ්නෙය් එෙහමයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මම එවා තිෙබන පශ්නෙය් තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ෙම් පශ්නෙය් 

දාලා තිෙබන්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි. Original  එකයි මම බැලුෙව්.   
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඒ පශ්න ෙදකම එකයි. 

(ආ) (i)  ඔව්. 

 (ii) විසත්ර ඇමුණුම III හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි.  

(ඇ) (i) ෙමරට නිෂ්පාදනය කරන අතර අමුදව්ය ආනයනය 
කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) විසත්ර ඇමුණුම IV හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම 
සභාගත** 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඇමුණුම V හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත** 
කරමි. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
**සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
**சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள்: 
** Annexes tabled: 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කූඩ නීතිය නිසා  පශ්නයක් මතු ෙවලා 

තිෙබනවා. ෙලොකු කූඩයක සාමාන්ය මිල රුපියල් 1,450යි. කුඩා 
කූඩයක මිල රුපියල් 650යි. දළ වශෙයන් කිෙලෝගෑම් 30ක විතර 
පමාණයක් තමයි  දමන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
කූඩ නීතිය පිළිබඳව සමාජෙය්ත් සමහර ෙවලාවට මත ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ෙවනදා අෙප් ගම්වලින්, ලෑන්ඩ් 
මාසට්ර් එකක ෙහෝ  ෙමොකක් හරි වාහනයක දමා ෙගන එළවලු 
අරෙගන ඇවිල්ලා, ආපසු යනෙකොට ඒ එළවලු ෙගනාපු ෙගෝනි 
ටික  අකුළා ෙගන බස් එකක දමා ෙගන තමයි  ගිෙය් කියලා. දැන් 
ෙම් කූඩ නීතිය නිසා, ඒ බඩු දමාපු කූඩ ටික ෙපොළට අරෙගන 
එන්න ෙවන්ෙන්ත් වාහනයක දමා ෙගනයි; ඒ කූඩ ටික ආපහු 
ෙගදර අරෙගන යන්න ෙවන්ෙන්ත් වාහනයක දමා ෙගනයි. ඒ 
නිසා ෙමහිදී වාහන කුලිය පිළිබඳවත් විශාල පශ්නයක් මතු 
ෙවනවා. මා හිතන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
පිරිසක් කියා තිබුණා, ෙගොවීන්ට ෙම් කූඩ ආපහු ෙගනිහින් ෙදන්න 
අවශ්ය කරන කටයුතු ටික සකස් කරනවා කියලා. මා අහන්න 
කැමැතියි ෙම් ගැටලුව සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා යම් කිසි විසඳුමක් 
ලබා ෙදනවාද කියලා. එළවලුවල මිල විශාල වශෙයන් වැඩි 
ෙවන්නත් ෙම් කාරණය ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනදා එක 
පැත්තකට විතරක් කරපු පවාහනය දැන් ෙදපැත්තටම කරන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  
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[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා] 
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ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොයි ෙපොළට පවාහනය කරපුවාද අල්ලලා 

තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමාෙග් පඬුවස්නුවර ෙපොෙළේ අල්ලලා 
තිෙබනවාද?  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ෙපොළ පිළිබඳව පශ්නයක් ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමා ෙම්ක පටලවාෙගනයි තිෙබන්ෙන්. දැන් ඔබතුමා 

කිව්ෙව් ෙගොවි ෙයෝ එළවලු ෙපොළට ෙගනාවාම- [බාධා කිරීමක්] 
ඉන්න, මම උත්තර ෙදනකම්. ඔබතුමා කිව්වා ෙපොළට ෙගනාවාම 
අල්ලනවා කියලා. ෙකොෙහේවත් එෙහම අල්ලන්ෙන් නැහැ. 
ෙකොළඹ තිෙබන පධාන මැනිං මාර්කට් එක, මීෙගොඩ ආර්ථික 
මධ්යස්ථානය, කිරි මණ්ඩල ආර්ථික මධ්යස්ථානය වාෙග් ආර්ථික 
මධ්යස්ථානවලට එන ඒවා විතරයි තවම අල්ලන්ෙන්. ලංකාෙව් 
ෙවන කිසිම තැනක කූඩ නැතිව එළවලු ෙගනාවා කියලා 
ෙගොවිෙයෝ අල්ලන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඔබතුමා 
ඇහුෙව් එෙහමයි. [බාධා කිරීමක්] 

 ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා එක පාරටම පැනලා යන්න හදන්න එපා.   
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමා පශ්න දහයක් හරි අහන්න. මම පැනලා යන්ෙන් 

නැහැ. එෙහම පැනලා ගිහිල්ලා පුරුදු නැහැ.   
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා තරහා ගන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් ෙහමිහිට අපි ෙම් 

පශ්නය විසඳා ගනිමු.  [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

ෙපොළ පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්. ඉස්සර 
සාමාන්යෙයන්  ෙගොවීන් බඩු ෙගනාෙව් ෙගෝනිවල දමා ෙගන ෙන්. 
දැන් තමයි ෙම් කූඩ පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මම 
ඔබතුමාට කිව්ෙව්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ෙහක්ටර් 
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු ආයතනෙය් 
පධානියා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා,  "ෙම් කූඩ භාවිත 
කිරීෙමන්  සියයට 40ක නාස්තියක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ" කියලා.  
ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් කූඩ භාවිතය නිසා අනිවාර්යෙයන් 
එළවලුවල මිල ෙදගුණයකින් වැඩි වීමට තිෙබන ඉඩකඩ වැඩියි 
කියලාත් කියනවා. ඔබතුමා ඒ  කථාව  පිළිගන්නවා ද, නැද්ද? 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමා එය කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් අහන්න. ෙහේතුව, 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් තමයි -2002 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතික 

පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි- ෙමය ඉස්ෙසල්ලාම පටන් 
ගත්ෙත්. ඒ, ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන්  යූඇන්පී එකට 
ආව කාලෙය්. අපිත් එක්ක ෙන් හිටිෙය්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. 2000 
වර්ෂෙය්. අවුරුදු ෙදකයි. ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉඳලා 
යූඑන්පී ආණ්ඩුවට ආව කාලෙය්. ඒ කාලෙය් තමයි ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙමය ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය  වාර්තා බැලුෙවොත් එය 
ෙපෙන්වි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, දැන් මම ෙම් පැත්ෙත් ඉන්ෙන්.  
ඔබතුමා දන්නවා ෙන්,  තිබුණු බලය; කරන්න හම්බ වුෙණ් 
ෙමොනවාද කියලා.  අප ෙදන්නාම හිටිෙය් එක තැන ෙන් හරි. ඒ 
කාලෙය් ඔබතුමා සභාපතිතුමා. මම ඇමති. [බාධා කිරීමක්] 2002 
වර්ෂෙය්දීයි ෙමය  පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්.  ෙම් පිළිබඳව පශ්චාත් 
අස්වනු තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්තාවක් තිෙබනවා. ඒ අර මම 
කලින් සඳහන් කළ -සභාගත කළ- පිටු 47කින් යුත් වාර්තාව. ඒ 
වාර්තාවට අනුව තමයි එදා සිට පැවති ආණ්ඩු කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. 2006 වැය බර  සියයට 50යි. දැන් වැය බර සියයට 
25යි. 2006 සිට සියයට 50 ගණෙන් කූඩ ලක්ෂ එකහමාරක් 
ලංකාෙව් ෙබදා තිෙබනවා.  සියයට 50ක් තමයි ෙගොවියාට වැය බර 
වශෙයන් වියදම් කරන්නට සිද්ධ වුෙණ්. ෙමය අද ඊෙය් පටන් ගත් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම ඉතාමත්ම වග කීෙමන් ඔබතුමාට කියනවා. 
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු 
ආයතනෙයන්  ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි වාර්තාවක් දී  තිෙබනවා 
නම් ඒ වාර්තාව මට එවන්න. එෙහම නැත්නම් උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කරන්න.  අපි ඒ  ගැන සාකච්ඡා කරමු.  

 පශ්චාත් අස්වනු තාක්ෂණ ආයතනය සහ ෙහක්ටර් 
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු ආයතනය යන 
ආයතන ෙදකම තිෙබන්ෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත්යි. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන්ෙන් ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් 
කරන්නයි. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය තිෙබන්ෙන් 
මෙග් අමාත්යාංශය -සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යාංශය- 
යටෙත්යි.  2011 ජනවාරි මාසෙය් අපි ෙමය ගැසට් කර තිෙබනවා. 
නමුත් විටින් විට ෙමය  ෙවනස් කළා. එළවලු වර්ග තිස් ගණනක් 
තිබුණා. 2011 වර්ෂෙය්දී ඉස්ෙසල්ලාම පළතුරුත් එක්ක වර්ග  
37ක් ගැසට් කර තිෙබනවා. ඒක 21ට අඩු කර තිෙබනවා. එළවලු 
වර්ග තිෙබන්ෙන් 11යි.  ෙබොෙහොම ෙපොඩි ගණනක්  තිෙබන්ෙන්. 
එත ෙකොට ඔබතුමා එදා විවාදෙය්දී කිව්වා,"ෙමය ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
වැඩ සටහනක්"ය කියා.  අෙප් පැරණි නායකතුමා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නායකතුමා වන රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් "ෙහොඳයි" 
කියලා කියා තිෙබනවා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් 
"ෙහොඳයි" කියලා කියා තිෙබනවා. ඔක්ෙකොම, "ෙහොඳයි" කියලා 
කියනවා.  ඉතින් ෙම් ෙහොඳ ෙදයට, රෙට් නීතියක් තිෙබනවා; ඒ 
නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. Seat belt law එක ආවාමත් ෙම් 
විධියට තමයි විරුද්ධ වුෙණ්. නමුත් seat belt law එක  කියාත්මක 
ෙවනවා.   

පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙයන් ෙම්  නීතිය  ගැසට්  
කර තිෙබනවා. එම  නිසා ඒ නිලධාරින්ට ෙම් නීතිය  කියාත්මක 
කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  ඔබතුමාට මම වගකීෙමන් ෙම් කාරණය 
ගැන කියනවා. කිසිම තැනක ෙගොවිෙයක් ඔය ෙපොඩි 
ෙපොළවල්වලට එළවලු ෙගනයද්දී, ෙපොඩි මාර්කට්වලට එළවලු 
ෙගන යද්දී අල්ලන්ෙන් නැහැ; අල්ලලාත් නැහැ. ඔබතුමා එය 
ඔප්පු කෙළොත් මම ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්නට කැමැතියි. කිසිම 
තැනක එෙහම ෙකෙනක් අල්ලා ෙගන නැහැ. ඒ වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා බිලියන 9,000ක මහා විශාල විනාශයක් වනවා කියලා. 
අපි ඒ නිසා තමයි එළවලු හා පලතුරු පවාහනයට ඇසුරුම් භාවිතය 
කියාත්මක කෙළේ. ඒක රටට ෙහොඳ ෙදයක්; ජනතාවට ෙහොඳ 
ෙදයක්; ෙගොවියන්ට ෙහොඳ ෙදයක්.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා,"එළවලු මිල ඉහළ යනවා" 
කියලා. කිසි ෙසේත් ඉහළ යන්ෙන් නැහැ. එෙහම ඉහළ යන්න 
විධියක් නැහැ. ඔබතුමා කියනවා, ප්ලාස්ටික් කූඩ ටික නැවත 
transport කරන්න ෙවනවා කියලා. අවුරුදු ගණනක සිට, දැනටත් 

849 850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තක්කාලි ෙගෙනන්ෙන් ෙපට්ටිවල. පවාහනයට ගන්ෙන් ප්ලාස්ටික් 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඝන කඩදාසිවලින් හදපු ෙපට්ටිවලින් 
ෙගෙනන්න පුළුවන්. ලී ෙපට්ටිවල ෙගෙනන්න පුළුවන්. ගැසට් 
කරලා තිෙබන්ෙන් "ප්ලාස්ටික් කූඩවල විතරක්" කියලා ෙනොෙවයි.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකට එතුමාට එෙහම 

උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් මම ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. ෙමය ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු 
පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ, ලලිත් කාන්ත 
ජයෙසේකර මහතා තමයි කියලා තිෙබන්ෙන්. "අදාළ නීතිය සඳහා 
තම ආයතනය තරෙය් විරුද්ධ වූ බවත්, තම ආයතනය මීට ෙපර 
සිටම කළ සමීක්ෂණ අනුව, රජය කූඩ භාවිත ෙනොකිරීෙමන් 
පවසන සියයට 40ක නාස්තියක් සිදු වුණා යන්න සත්ය 
ෙනොවන්නක් බවත් අදාළ සමීක්ෂණ වාර්තාව රජයට මීට ෙපර 
ඉදිරිපත් කළද, ෙමහි අසාර්ථකභාවය ෙපනි ෙපනීත් කූඩ නීතිය 
ෙමවරද ෙගනා බවත් ජයෙසේකර මහතා පැවසීය." කියලායි 
තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය අනුව මම අහන්ෙන්, ඔය අධ්යක්ෂතුමා 

ඒක කාටද දන්වලා තිෙබන්ෙන් කියලායි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. එතුමාව ෙගන්වලා 

ඔබතුමන්ලා අහන්න කියන එකයි මම කියන්ෙන්. එතුමා තමයි 
කියලා තිෙබන්ෙන්, පවාහනය සඳහා ෙදගුණයක අමතර වියදමක් 
දැරීමට සිද්ධ ෙවනවා කියලා. ඇත්තටම ෙම් දවස්වල එළවලු 
මිෙල් යම් කිසි වැඩි වීමක් තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ කූඩ 
නීතිය ආපහු කියාත්මක වුණ නිසාම මිල වැඩි වුණාද කියලා.  

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමා ගණන් ටික කියන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමා කියවපු- [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමා කියන්න ෙකෝ එළවලුවල වැඩි වුණ මිල ගණන් ටික? 

දැන් ඔබතුමා කියනවා ෙන් කූඩ භාවිතය නිසා මිල වැඩි ෙවලා 
කියලා. ඔබතුමා කරුණු කාරණා ඇතිව කියන්න එළවලුවල වැඩි 
වුණ මිල ගණන් කීයද කියලා? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මට, ඔබතුමාට වාෙග් අෙත් සංඛ්යා ෙල්ඛන- 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමා එළවලුවල වැඩි වුණ මිල ගණන් ටික කියලා ඉන්න 

ෙකෝ.    
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා වාෙග් අෙත් සංඛ්යා ෙල්ඛන 

තියා ෙගන ෙනොෙවයි මම ඇහුෙව්. 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
සංඛ්යා ෙල්ඛනත් අරෙගන එන්න ෙකෝ. පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගෑම් 250ක් රුපියල් 25ට, 30ට තිබුණු එළවලු දැන් රුපියල් 

60යි, 70යි. [බාධා කිරීම්] කූඩවලින් පවාහනය කිරීෙම් නීතිය 
ෙගනාවාට පස්ෙසේ හැම එළවලුවකම මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමා කවදාද ෙපොෙළේ ගිෙය් කියන්න? 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, ඔබතුමා අතුරු පශ්නය 

අහන්න. ෙමතැන බඩු මිල සම්බන්ධ විවාදයක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන්න කවදාද market එකට 

ගිහින් එළවලු ගත්ෙත් කියලා. [බාධා කිරීම්] 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
අෙප් එස්.බී.දිසානායක ඇමතිතුමාත් අත පය ෙසොලවමින් 

ෙමොනවාද ටිකක් කියන්න හදනවා. 
 

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

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මම අහන්ෙන්, කූඩ නීතිය ෙගනාපු නිසාද එළවලු මිල වැඩි 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්, නැත්නම් අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා 
කියනවා වාෙග් එළවලු හිඟ නිසාද කියලායි. අන්න ඒකට 
උත්තරයක් ෙදන්නෙකෝ.  
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ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඒක තමයි. ඔබතුමා ෙම්වා ෙහොයා ගන්න  ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් 

එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන්වත් ඉඳලා හිටලා අහලා ෙම්වා 
ටිකක් ඉෙගන ගන්න. ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙදයක්. එතුමා 
ඔබතුමාෙග් පැරණි මිතයා.  

 
 

ආෙයෝජන මණ්ඩල කර්මාන්තශාලා : රැකියා සහ බදු 
ආදායම 

தலீட் ச் சைபத் ெதாழிற்சாைலகள் : 
ேவைலவாய்ப்  மற் ம் வாி வ மானம் 

 FACTORIES UNDER BOARD OF INVESTMENT : EMPLOYMENT 
AND  INCOME FROM TAX 

  
1065/’11 

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

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

 (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 
Karunanayake) 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) ආෙයෝජන මණ්ඩල පනෙත් 16 සහ 17 වගන්ති යටෙත් 
2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා පිහිටුවන ලද 
කර්මාන්තශාලා තුළින් අෙප්ක්ෂා කළ මුළු රැකියා සංඛ්යාව 
කවෙර්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අලුතින් පිහිටුවන ලද ආෙයෝජන මණ්ඩල 
සමාගම්හි වාර්ෂික අපනයන ශක්යතාවෙය් 
පමාණය කවෙර්ද; 

 (ii) ආෙයෝජනයන් සිදු කළ පධාන රටවල් ෙමොනවාද; 

 (iii) බදු ෙගවීමට නියමිත දිනෙය් සිට ඉහත කී 
ආෙයෝජනවලින් අෙප්ක්ෂිත බදු මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) தலீட் ச் சைப சட்டம் 16 மற் ம் 17ஆம் 
பிாி களின்கீழ் உ வாக்கப்ப ம் ெதாழிற்சாைலகள் 

லமாக 2009, 2010, 2011ஆம் ஆண் களில் 
உ வாக்கப்ப வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
ேவைலவாய்ப் களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைகைய 
தனித்தனியாக அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) திதாக உ வாக்கப்பட்ட தலீட் ச் சைபக் 
கம்பனிகள் லமாக வ டாந்தம் 
ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய ஏற் மதியின் அளைவ ம்; 

 (ii) தலீ கைள ேமற்ெகாள் ம் பிரதான 
நா கைள ம்; 

 (iii) வாி ெச த்தத் வங்கும் காலப்பகுதி தல், 
ேமற்ப  தலீ களி ந்  எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
வாித்ெதாைகயின் அள  யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Economic Development:  

(a) Will he state the total employment envisaged in 
creating with the setting up the factories under 
section 16 and 17 of the BOI Act in years 
2009,2010, 2011 to date separately? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) the export potential in volume terms per 
year from the new BOI companies 
established; 

 (ii) the main countries that the investments have 
been come from; and  

 (iii) the amount of tax expected from the 
aforesaid investments from the due date of 
paying taxes? 

(c) If  not, why? 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister 
of Economic Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම  පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
 

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

853 854 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 3 -1911/'11-(2),  ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 

මහතා.   

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මම එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.  

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 -2248/'12- (1),  ගරු  තිස්ස අත්තනායක මහතා.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ගරු තිස්ස අත්තනායක 

මහතා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඵලදායිතා පවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. එම පශ්නය වැරදි අමාත්යාංශයකට ෙයොමු 
කර තිෙබන නිසායි සති ෙදකක් කල් ගන්නට සිදු වුෙණ්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  කාර්ය මණ්ඩලය ඒ ගැන අවධානය 
ෙයොමු  කරනු ඇතැයි  මා සිතනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්තීතුමාට දැනුම් ෙදන්න, නිවැරදි 

අමාත්යාංශයට ඒ පශ්නය ෙයොමු කරන්නය කියා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

  
 

සිසුන් 50 ට වඩා අඩු පාසල් : විසත්ර 
50 மாணவர்கைள விடக் குைறவாக ள்ள 

பாடசாைலகள் : விபரம்  
SCHOOLS WITH LESS THAN 50 STUDENTS : DETAILS 

2249/’12 
 

10. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා මහතා (ගරු තිසස් 
අත්තනායක මහතා  ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு திஸ்ஸ 
அத்தநாயக்க சார்பாக)  

 (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Tissa  
Attanayake) 

 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් රජෙය් පාසල් අතරින් සිසුන් 50 ට 
වඩා අඩුෙවන් සිටින පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාසල් සංඛ්යාව පළාත් අනුව, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ අතරින් දැනට වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති 
පාසල් සංඛ්යාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසල්වල නම්, ලිපිනයන් සහ දුරකථන අංක 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සිසුන් 50ට අඩු පාසල් සංවර්ධනය කරමින් 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා රජය කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  
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 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගනු ලබන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயின் அரசாங்க பாடசாைலகளில் 50 
மாணவர்கைள விடக் குைறவாக ள்ள 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
மாகாணங்களின் பிரகாரம் தனித் தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில்  தற்ேபா  
வதற்காகத் தீர்மானிக்கப்பட் ள்்ள 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பாடசாைலகளின் ெபயர்கள், 
கவாிகள் மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 50 மாணவர்கைள விடக் குைறவாக ள்ள 
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்  
ேபணிவ வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்குமா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
    

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of schools with less than 50 
students out of the Government schools in 
Sri Lanka; 

 (ii) separately the number of such schools in 
each province; 

 (iii) the number of schools that have been 
decided to be closed down out of the 
aforesaid schools; and 

 (iv) the names, address and telephone numbers 
of those schools? 

(b) Will he state - 

 (i) whether Government will take action to 
develop the schools with less than 50 
students  and keep them functional; 

 (ii) if so, the measures taken in that regard; and 

 (iii) the period of time required for that ? 

(c) If not, why? 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම  පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

(අ) (i) පාසල් 1552යි. 

 (ii) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   

 (iii) කිසිදු පාසලක් වසා දැමීමට තීරණය කර ෙනොමැත. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ජනාධිපති කාර්යාලෙය් ෙමෙහයවීෙමන් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය හා පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශ, කලාප 
අධ්යාපන කාර්යාල, ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාලද, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලද, ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයද, රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයද, විදුලි සන්ෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාවද, 
ශී ලංකා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ නිෙයෝජිත ආයතනයද, මුදල් 
ෙකොමිෂන් සභාවද එක්ව පළාත් මට්ටමින් කියාකාරී 
සැලැස්මක්  සකස් කර එය කියාත්මක කරමින් පවතී.  

  ඊට අමතරව පාථමික පාසල්, ළමා මිතුරු පාසල් ෙලස 
සංවර්ධනය කිරීම අරඹා ඇත. ළමා මිතුරු පෙව්ශය මාන 6ක් 
ඔස්ෙසේ කියාත්මක ෙව්.  

  එනම්:  

01. අයිතිවාසිකම් පාදක වූ සකිය අන්තර්කරණය 

02. ස්තී පුරුෂ සමාජානුභාවයට පතිචාරී වීම. 

03. ළමයින්ෙග් ඉෙගනුම් ඵල සංවර්ධනය කිරීම. 

04. ළමයින්ෙග් ෙසෞඛ්යය, ආරක්ෂාව හා  රැකවරණය 
තහවුරු කිරීම.  

05. ශිෂ්ය්යන්, පවුල් හා  පජාවෙග් සකිය දායකත්වය. 

06. ළමා මිතුරු පද්ධති පරිචය හා ෙරගුලාසි මඟින් 
සහාය ලැබීම. 

වැඩිදුර විස්තර ෙම් සමඟ ඇති පතිකාෙවහි ඇත.  

 (iii) 2012 වර්ෂෙය් ෙමම සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භ කර 
ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පළාත පාසල් සංඛ්යාව 

බස්නාහිර 93 

මධ්යම 242 

දකුණ 56 

උතුර 189 

නැෙඟනහිර 115 

වයඹ 195 

උතුරු මැද 170 

ඌව 154 

සබරගමුව 258 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වරපසාද:  පාර්ලිෙම්න්තු රැසව්ීම්වලින් පසු 
නිවසට යාෙම්දී බාධා කිරීම  

சிறப் ாிைம: பாரா மன்றக் கூட்டத்தின் 
பின்  ெசல்ைகயில் இைட  

விைளவித்தைம 
PRIVILEGE: OBSTRUCTION WHILE LEAVING FOR 

HOME AFTER PARLIAMENTARY SITTINGS  
  

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2012 ජුනි මස 05 වන දින 

සිට ජුනි 08 වන දින දක්වා පැවති පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු වැඩ කටයුතුවලට සහභාගි වීෙමන් අනතුරුව 2012 
ජුනි මස 08 වන දින මා පුත්තලම, කරුවලගස්වැව පිහිටි මාෙග් 
නිවසට යමින් සිටියදී එදින පස් වරු 3.45ට පමණ ආණමඩුව - 
කුරුණෑගල මාර්ගෙය් වල්පාලුවට හැෙරන හන්දිය අසලදී මා 
පදවන ලද වාහනය නතර කර එම ස්ථානෙය් සිටි මාෙග් හිතවතකු 
වන වල්පාලුව පදිංචි ගාමිණී අෙබ්සිංහ මහතා සමඟ කථා කරමින් 
සිටියදී ආණමඩුව නගරෙය් වල්පාලුවට හැෙරන හන්දිය 
ආසන්නෙය් පදිංචිකරුවකු වන ශාන්ත ෙනල්සන් ජයවීර නමැති 
අය මාෙග් වාහනය ඉදිරියට පැමිණ ''තමුෙසේ මීට පස්ෙසේ ආණමඩුව 
හරහා පාර්ලිෙම්න්තු යන්ඩවත්, ෙවන ෙමොනවට හරිවත් ආෙවොත් 

ඉතුරු කරන්ෙන් නැහැ. මීට  ඉස්ෙසල්ලා සැෙර් ශාන්ත අයියත් 
එක්කලා උඹ නැති කරන්නමයි වැෙඩ් දුන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
යනෙකොට හරි එනෙකොට හරි ෙමෙහන් ඇවිල්ලා අහු වුෙණොත් 
උඹ ඉවරයක් කරනවා.'' කියා මා ෙදසට ඔහුෙග් දබරැඟිල්ල දිගු 
කරමින් තර්ජනය කළා.  ෙම් අවස්ථාෙව් මා සමග ආණමඩුව 
පාෙද්ශීය සභා මන්තී අෙසේල ෙපේමලාල්, ආණමඩුව 
තලාෙකොලවැව පදිංචි ටිකිරි චමින්ද බණ්ඩාර සහ තට්ටෑව පාර, 
ආණමඩුව පදිංචි සරත් වනිගසිංහ යන අයවළුන් සිටි අතර ඔවුන් 
ෙමම සිද්ධිය පිළිබඳව සාක්ෂි දරනවා ඇත.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු පාර්ලිෙම්න්තුවට යාෙම්දී සහ 
ඒෙම්දී කිසිදු බාධාවකට ලක් ෙනොකළ යුතුය යන වරපසාදය ෙමම 
අයවළුන් විසින් උල්ලංඝනය කර ඇති බැවින් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස කාරුණිකව ඉල්ලමි. 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා නිසි නිෙයෝගයක් නිකුත් කිරීමට 

කටයුතු කරන බව දන්වා සිටිමි. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්     

සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

 

"ස්ථාවර නිෙයෝග 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 දින පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, අද  දින 
රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල  ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා 
විය යුතුය. අ. භා. 2.00 ට ස්ථාවර නිෙයෝග 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය." 

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

 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

වික්ටර් ඇන්ටනි අධ්යාපන, සමාජ, ආර්ථික 
සත්කාරක හා පුණ්යාධාර පදනම 

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
விக்டர் அந்தனீ கல்வி, ச க, ெபா ளாதார 

ேசைவகள், அறக்கட்டைள மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம்  

VICTOR ANTONY EDUCATIONAL, SOCIAL, ECONOMIC 
SERVICES AND CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 
ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஜானக பண்டார) 
(The Hon. Janaka Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා:  

859 860 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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"වික්ටර් ඇන්ටනි අධ්යාපන, සමාජ, ආර්ථික සත්කාරක හා 
පුණ්යාධාර පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

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

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

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

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

 

 
ශී ගුණරතන ජාත්යන්තර පදනම (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ஸ்ரீ குணரதன சர்வேதச மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
SRI GUNARATHANA INTERNATIONAL FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

"ශී ගුණරතන ජාත්යන්තර පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
 

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஜானக பண்டார) 
(The Hon. Janaka Bandara) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය  කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப  ெபளத்த சாசன, 

மத அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 
  

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

 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the  
Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs  for report. 

 
 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
 

මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය  
மாலேப தனியார் ம த் வக் கல் ாி 

MALABE PRIVATE MEDICAL COLLEGE   

 
[අ.භා. 2.00] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
"ෛවද්ය  උපාධිය ලබා දීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික 

ෛවද්ය විද්යාලයට ෙම් වන විට ශිෂ්ය කණ්ඩායම් 04 ක් බඳවා ෙගන ඇත. 
ෙමම ශිෂ්යයින්ෙග් පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා දීම ඇතුළුව ඔවුන්ෙග් අනාගතය 
පිළිබඳ පවතින අවිනිශ්චිත තත්ත්වයත්, ෙමම විශ්වවිද්යාලය සම්බන්ධෙයන් 
නිසි කමෙව්ද අනුගමනය කර ෙනොතිබීමත් යන කරුණු පිළිබඳව රෙට් ජනතාව 
දැනුවත් වීම සඳහා -පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳව කාරක සභා රැස්වීෙම්දී 
තීරණය කළ පරිදි- අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙමම සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට විෙශේෂෙයන්ම තීරණය 
කෙළේ, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය, එහි කටයුතු, ඒ 
වාෙග්ම එහි කියාකාරිත්වය සම්බන්ධෙයන් අද ෙම් රෙට් ජනතාව 
අතර ගැටලුවක් පවතින බැවින් ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් වීමක 

861 862 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවශ්යතාව පැන නැඟී තිෙබන නිසායි. මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලයට 
ඇතුළත් කර තිෙබන දරුවන්ෙග් ෙදමවුපියන් හා විවිධ පාර්ශ්වයන් 
විපක්ෂය විධියට අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කළ නිසා අපි 
කල්පනා කළා, ඒ පිළිබඳව කල් තැබීෙම් විවාදයක් ඉල්ලා සිටීමට.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ෙම් රටට නිදහස් අධ්යාපනය 
හඳුන්වා දුන් පක්ෂය, ඒ වාෙග්ම නිදහස් අධ්යාපනය තුළින් ෙම් 
රෙට් ගම් දනවුවල ඉන්න දරු දැරියන්ට ඉදිරියට එන්න අවස්ථාව 
සලසා දුන්න පක්ෂය කියලා. නිදහස් අධ්යාපනය ලබා දීම විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙනොමිෙල් ෙපොත් ටික ලබා දීම, ෙනොමිෙල් ඇඳුම් ටික 
ලබා දීම, ෙනොමිෙල් දිවා ආහාරය ලබා දීම වාෙග් ෙබොෙහෝ 
සුබසාධන කටයුතු සැලසුවා.  ඒ නිසා අෙප් පක්ෂය අධ්යාපනය 
ලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම සුබවාදීව බැලුව, 
සුබවාදීව කියා කරන පක්ෂයක්.  

මාලෙබ් විශ්වවිද්යාලය සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා පථමෙයන් අපි කියන්න 
ඕනෑ, විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනෙය් සමහර අංග නැත්නම් විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනෙය් නිදහස නැති කරමින් ඒ සඳහා පහසුකම් ලබා 
ෙනොෙදමින් කරන කියා දාමය සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙවනම 
තර්කයක් තිෙබන බව. උදාහරණයක් විධියට රජ රට 
විශ්වවිද්යාලය ගන්න. රජ රට විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨයක් 
ආරම්භ කළා. රජ රට විශ්වවිද්යාලෙය් ආරම්භ කරපු ඒ ෛවද්ය 
පීඨයට පහසුකම් අඩුකම නිසා -පහසුකම් මදිකම නිසා, පරිගණක 
ෙනොමැති වීම නිසා- පශ්න ගණනාවකට මුහුණ දීලා ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඒ අධ්යාපන කටයුතු කර ෙගන යන්න බැරි 
තත්ත්වයකට ඇවිත් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙනක් විශ්වවිද්යාල 
ක්ෙෂේතය ගත්තත් අද ගැටලු ගණනාවක් ඉස්මතු  ෙවලා තිෙබන 
බව අපි අමුතුෙවන් කියන්න අවශ්ය නැහැ. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
විශ්වවිද්යාල වහලා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට විශ්වවිද්යාලවල ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාෙවෝ ගහ ගන්නවා. දැන් ෙම් අවස්ථාව වන විටත් 
විශ්වවිද්යාලෙය් non-academicsලා ෙපළපාළි යනවා. අධ්යයන 
කාර්ය මණ්ඩලත් වැටුප් සම්බන්ධ පශ්න ගණනාවක් නිසා 
ඉදිරිෙය්දී පාරට බහින්න තීරණය කර තිෙබනවා. ෙමවැනි කරුණු 
ගණනාවක් ගැටලු හැටියට ඉස්මතු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මම 
කියන්න ඕනෑ, පතිපත්තිමය වශෙයන් මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් පශ්නයක් ෙනොමැති වුණත් ෙමම 
විශ්වවිද්යාලය නිසි නියාමනයන් සහිතව, නිසි පමිතියක් අනුව 
පවත්වාෙගන යාමට රජයට ෙනොහැකි වීම පිළිබඳව අෙප් දැඩි 
විෙව්චනයක් තිෙබන බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් විෙරෝධතාව පළ 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය 
ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන් 2009 සැප්තැම්බර් 2වනදා. මාලෙබ් 
ෛවද්ය විද්යාලය සඳහා දැනට කණ්ඩායම් හයක් - batches 6ක්- 
ඇතුළත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2011 අෙගෝස්තු 30වන 
දින උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා විසින් ගැසට් පතයක් මඟින් 
මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලයට ඉදිරිෙය්දී බඳවා ගනු ලබන සිසුන් 
සඳහා  MBBS උපාධිය පිරිනැමීමට අනුමැතිය දී තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. නමුත් ඒ අනුමතිය ලබා දීෙම්දීත් ඊට 
ෙපර සිට මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලබන 
කණ්ඩායම් 4ක් ඒ සඳහා ඇතුළත් ෙනොකර තමයි ඒ කටයුත්තත් 
කර තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳවත් පශ්න ගණනාවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ කණ්ඩායම් හතරට අයත් වන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 200කට වැඩි 
පිරිසකෙග් ෙදමවුපියන් අද අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට, අසරණභාවයට 

පත් ෙවලා සිටිනවා, ඉදිරිෙය්දී ඒ දරුවන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා 
කියා මාර්ගය පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැතිව.  

මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් BOI 
ව්යාපෘතියක් යටෙත්යි. ඇත්ත වශෙයන්ම BOI ව්යාපෘතියක් ෙලස 
පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෛවද්ය උපාධියක් ලබා ෙදනවා 
කියලා ෙනොෙවයි. ඒ BOI ව්යාපෘතියට අනුව ලබා ෙදන උපාධිය 
හැටියට සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් Health Science කියලා එකක්. 
ඒ වාෙග්ම පළමුවැනි කණ්ඩායෙම් සිටම ශිෂ්යයන් ඇතුළත් 
කිරීෙම්දී ෙමම මාලෙබ් SAITM ෛවද්ය විද්යාලයට විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් - UGC එෙක්- අනුමැතිය තිෙබනවා, 
ඒ වාෙග්ම WHO එෙක් අනුමැතිය තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය 
සභාෙව් අනුමැතිය තිෙබනවා කියා ඒ ෙදමවුපියන්ට ලිඛිතව 
කරුණු දක්වලා තිෙබනවා. ෙදමවුපියන්ට ලබා ෙදන පතිකාවලත් 
ඒක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම SAITM ෛවද්ය 
විද්යාලය රුසියාෙව් Nizhny Novgorod Medical Academy 
එකට අනුබද්ධ විශ්වවිද්යාලයක් විධියට සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙක් affiliation එක ලබා ෙගන තිෙබනවා කියලා තමයි මාලෙබ් 
ෛවද්ය විද්යාලෙය් පරිපාලන අධිකාරිය විසින් දැනුම් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් මාලෙබ් SAITM ෛවද්ය පීඨය සඳහා ඒ 
කිසිවකින් අනුමැතිය ලබා ෙගන ෙනොමැති බවයි අපට දැන් 
සම්පූර්ණෙයන් පසක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් මම එහි 
සිටින අධ්යක්ෂවරයාෙගන් විමසුවාම එතුමා මා සමඟ පකාශ කළා 
එම අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබනවාය කියලා. ඊට පස්ෙසේ මම 
එතුමාෙගන් ඇහුවා, ඒක ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, වග 
කිව යුතු පාර්ශ්ව විධියට කවුද ඒ සඳහා අත්සන් තබා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. එතුමා මට පකාශ කළා, එම ෛවද්ය ඇකඩමිෙය් අනුබද්ධ 
ආයතනයක් විධියට මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය ඇතුළත් කරමින් 
රුසියාෙව් තිෙබන ඒ Nizhny Novgorod Medical Academy 
එෙක් Rectorවරයා අත්සන් කරලා තිෙබනවා කියලා. අප ඒ 
පිළිබඳව ෙහොඳට අධ්යයනය කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක 
සම්පූර්ණ ෙබොරුවක් කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්නට ඕනෑ.  

අපි පැහැදිලිව බලද්දී ෙපනී ගියා රුසියාෙව් එම ඇකඩමිය 
රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලයක් බව. රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලයක් 
ෙවනත් රටක ශාඛාවක් ආරම්භ කරනවා නම් ඒ සඳහා රජෙය් 
අනුමැතිය ලබා ගත යුතුව තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම එම රෙට් ෛවද්ය 
සභාෙවන් අනුමැතිය ගත යුතුව තිෙබනවා. හරියට අපි ෙමෙහේ 
උසස් අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක් හරි ෙදයක් කරනවා 
නම් ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ වාෙග්. ඒ කිසිම අනුමැතියක් ලබා 
ෙනොෙගන Rectorවරෙයක් විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ ලියවිල්ලක් 
මත මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය එහි අනුබද්ධ 
ආයතනයක් ෙලස පකාශ කරලා ෙදමවුපියන්ව ෙනොමඟ යවලා 
තිෙබනවා. අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබනවා කියලා පකාශ කළත් 
අපට තවත් ගැටලුවක් ෙලස තිෙබන්ෙන්, මාලෙබ් ෛවද්ය 
විද්යාලයට Nizhny Novgorod Medical Academy ෙයහි 
අනුබද්ධතාව ලබා ගන්නට සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා ඉතා 
මෑතකදී අගාමාත්යවරයා විසින්  රුසියාෙව් රාජ්ය නායකයා වන 
ව්ලැඩිමිර් පුටින් මහත්මයාට ලියුමක් යවා තිබීමයි. මාලෙබ්  
ෛවද්ය විද්යාලෙය් අය ඒ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළත් 
එය ලබා ගත ෙනොහැකි වී ඇති බවයි එම කරුණුවලින් ෙපනී 
යන්ෙන්.  

දැන් ෙමතැන තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. වසර හතරක් 
මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලබලා රුසියාවට ගිහින් 
තවත් වසරක් අධ්යාපනය ලැබුවාම Master of Medicine උපාධිය 
ලබා ෙදන බව තමයි මුලින් සඳහන් කරලා තිබුෙණ්. වසර හතරක් 
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ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ලබා රුසියාෙව් වසරක අධ්යාපනෙයන් පසු 
ලබා ගන්නා උපාධිය ලංකාෙව් ෛවද්ය සභාව විසින් Act 16 
යටෙත් අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒෙගොල්ලන්  උපාධිය 
ලබා ෙගන ෙම් රෙට් ෛවද්යවරුන් වශෙයන් ෙපනී සිටින්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. එවැනි  
ගැටලු ගණනාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් සම්බන්ධෙයන් පස් පුද්ගල කමිටුවක් පත් 
කළා. නමුත් එහි නිර්ෙද්ශ සියල්ලම උල්ලංඝනය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිර්ෙද්ශ හරියාකාරව සපුරා නැහැ. එම ලබා දුන් 
කාල වකවානු හරියට කියාත්මක කරලා නැහැ. එෙහම නම්  
මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය සම්බන්ධෙයන් පශ්න ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  

ෙම් කාරණය ගැනත් මා කියන්නට ඕනෑ. සුදුසුකම් හරියට 
බලන්ෙන් නැතිව, නිසි නියාමනයක් ෙනොමැතිව, නිසි පමිතියක් 
නැතිව උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන්, ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඇති කර තිෙබන ෙම් තත්ත්වය 
නිසා ෙම් රෙට් සිටින මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලයට දරුවන් ඇතුළත් 
කරපු ෙදමවුපියන්ට අද පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. මාලෙබ් 
ෛවද්ය විද්යාලය සඳහා ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳව ෙගන 
යන පචාරක වැඩ පිළිෙවළවල්වලින්, පුවත් පත්වල කරන 
advertisementsවලින් පැහැදිලි වන්ෙන් එම ආයතනය සියලුම 
අනුමැතියන් ලබා ෙගන කියා කරන ආයතනයක් බවයි. නමුත් 
යථාර්ථය එය ෙනොෙවයි.  

ෙම් කාරණය ගැනත් මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි. අපි පිළිගන්නවා, අද ෙම් රෙට් ෛවද්යවරුන්ෙග් 
හිඟයක් තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට ෙත්රී 
පත් වන අෙපොස උසස් ෙපළ සමත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙගනුත් 
ෙබොෙහොම සීමිත පිරිසකට තමයි ෛවද්ය පීඨය සඳහා ඇතුළත් 
වීමට අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. එහිදීත් දිස්තික් කුසලතාව මත 
සියයට 55ක් ගනිද්දී, ජාතික කුසලතාව මත සියයට 40ක් ගනිද්දී, 
දුෂ්කර මත තව සියයට 5ක් ගනිද්දී ෙකොතරම් ෙහොඳට පතිඵල ලබා 
ගත්තත්, ෙකොතරම් ෙහොඳට Z-score එක ලබා ගත්තත් දිස්තික් 
කුසලතාව මත සමහර අයට ඇතුළු වන්න අවස්ථාවක් නැති බව 
අපි පිළිගන්නවා. ඒ මත ඒ ළමයින්ට උසස ් අධ්යාපනය ලබා 
ගැනීමට ඉඩ ඇහිෙරන බවත් අපි පිළිගන්නවා. නමුත් එෙසේ වූ 
ෙහයින් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කරනවා නම් ඒක 
නිසි කියා මාර්ග අනුව, නිසි පමිතියකට අනුව සිදු ෙවන්න ඕනෑ 
කියලායි අපි ෙම් අවස්ථාෙව් පධාන වශෙයන් කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙසේ ෙනොවීම නිසා 
අධ්යාපනය ගැන තිෙබන විශ්වාසය, අධ්යාපනෙය් තිෙබන 
වටිනාකම, ඒ බර ඔක්ෙකොම නැති ෙවලා යන තත්ත්වයක් අද 
උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ කෙළේ නැත්නම් අෙප් රෙට් තිෙබන 
ජාත්යන්තර පාසල්වලින් පිට වන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ටත් අෙපොස 
උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා උසස් අධ්යාපනය ලබන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෛවද්ය උපාධියක් හදාරන්න ඒ ෙගොල්ෙලෝ එක්ෙකෝ විෙද්ශ 
රටකට යන්න ඕනෑ. 

සාමාන්යෙයන් ෛවද්ය උපාධියක් හදාරන්න විෙද්ශ රටකට 
යනවා නම් රුපියල් ලක්ෂ 200ක්-300ක් වාෙග් විශාල වියදමක් 
දරන්න ෙවනවා. ඒ ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ. නමුත් ෙම්වා 
අෙප් රෙට් ඇති කරද්දී ඒ කම අනුගමනය ෙනොකිරීෙම් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට ඒ සම්පූර්ණ ෛවද්ය උපාධිය 
ලබා ගැනීම සඳහා මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලයට රුපියල් ලක්ෂ 60ත්
-70ත් අතර පමාණයක් තමයි එක ශිෂ්යයකුෙගන් මුදල් වශෙයන් 
අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට රුපියල් ලක්ෂ 60ක්-70ක්   
වියදම් කරපු ෙදමවුපියන් ගණනාවක් ඇවිත් ෙපෞද්ගලිකව අපිව 
හම්බ වුණා.  ඒ ෛවද්ය විද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබන සමහර ළමයි 
ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුෙවෝ. සමහර අය ඉහළම ෙපෙළේ රජෙය් 

නිලධාරින්ෙග් දරුෙවෝ.  සමහර අය ෙහොඳම පතිඵල ගත්ත අය. ඒ 
වාෙග්ම අපට දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා අෙප් රෙට් 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට අවශ්ය මූලික සුදුසුකමවත් නැති අය එම 
ෛවද්ය විද්යාලෙය් ඉන්නවාය කියා; "S" සාමාර්ථ තුනවත් ගත්ෙත් 
නැති අයත් ඉන්නවාය කියා. රජෙය් ෛවද්ය සභාව කියලා 
තිෙබනවා, "C" ෙදකයි, "S" එකයිවත් අවශ්යයි කියලා. ඒකට 
ඇතුළත් ෙවන්න ඒ ෙගොල්ෙලොත් ෙවනම අධ්යාපන මට්ටමක් 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. 
මට ෙම් පුංචි ෙවලාව තුළ ඒවා සම්බන්ධෙයන් කියන්න බැහැ. 
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලෙය් තිෙබන 
ෙම් ගැටලු ටික විසඳන්න ඔබතුමා ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොකක්ද 
කියන එකයි.  

ෙමතැන ළමයි කණ්ඩායම් හතරක් ඉන්නවා. මම අර කලින් 
කිව්වා වාෙග්  Act 16  විභාගය කරන්න අවසථ්ාව ලබා ෙදන්ෙන් 
නැත්නම්, ඒක ෛවද්ය සභාව පිළිගන්ෙන් නැත්නම් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට රුසියාවට ගිහිල්ලා ඒ උපාධිය කරලා ආවාට වැඩක් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ගැසට් නිෙව්දනෙයන් පකාශයට පත් කර 
තිෙබන ආකාරයට ඒ ෙගොල්ලන් ඉවත් කරලා වර්තමානෙය් ඉන්න 
ශිෂ්යයන්ට විතරයි MBBS උපාධිය ලබන්න අවස්ථාව 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් නිසි අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියලා මම ඉල්ලනවා.  

ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය ඇති කිරීෙම් මුවාෙවන් හතු පිෙපන්නා 
වාෙග් උපාධි කඩ දමා ගැනීෙම් ස්වභාවයක් අෙප් රෙට් දක්නට 
ලැෙබනවා. ෙමෙහම ෛවද්ය පීඨ ඇති කරන්න, විවිධ විශ්වවිද්යාල 
පටන් ගන්න කියා ඔබතුමා හමු ෙවන්න තවත් අය එනවාය කියලා 
මට ආරංචියි. නමුත් ෙම්වාෙය් පමිතිය හරියාකාරව බලන්ෙන් 
ෙකොතැනින්ද? උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් පංච පුද්ගල 
කමිටුෙව් පිරිස පවා ෙනොමඟ යවා සමහර අවස්ථාවලදී ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියලා අපට දැන 
ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය විසින් ඒ පුද්ගලයන්ට 
පවා වැරැදි ෙතොරතුරු, ඒ වාෙග්ම වැරැදි දත්තයන් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි ෙද්වල් ෙනොෙවන්න ඔබතුමා වග බලා 
ගත යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෛවද්ය සභාවක් 
කියලා එකක් තිෙබනවා. ෙම් ෛවද්ය සභාව තමයි ෙම් ෛවද්ය 
වෘත්තිය නිසියාකාරව රැක ගන්න අවශ්ය කටයුතුවල ෙයෙදන්ෙන්. 
ෙම් ෛවද්ය සභාව කටයුතු කරන්ෙන් හැෙමෝෙග්ම නිෙයෝජනයක් 
සහිතව, හැෙමෝෙග්ම අදහස් අරෙගනයි. ෛවද්ය වෘත්තිය වාෙග් 
වෘත්තියකට සුදුසුකම් නැති අය  බඳවා ගත්ෙතොත්  එෙහම නැත්නම්  
හරියාකාරව ෛවද්ය උපාධියක් ලබා ෙදන්න කටයුතු ෙනොකෙළොත් 
මා හිතන හැටියට ෙදපැත්තකින් පශ්නයක් එනවා. එක පැත්තකින් 
අධ්යාපනය කඩා වැටීම පිළිබඳව පශ්නයකට -ගැටලුවකට- මුහුණ 
ෙදන්න වනවා. අනික් පැත්ෙතන් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ එළියට මුදා 
හැරලා ෛවද්යවරු වශෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
නියම පමිතිය, හැකියාව පිළිබඳ ගැටලු රාශියක් මතු වනවා. 
එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි ෙරෝහල්වලට 
ගිහින් ෙම් අහිංසක මිනිස්සුන්ට ෙබෙහත් කරන්ෙන්. නිසියාකාරව 
උපාධිය ලබා ෙගන ෙනොතිබුෙණොත් රෙට් ජනතාවට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විශාල අසාධාරණයක් වනවා. ඒ නිසා ෙම් අයෙග් 
පමිතිය පිළිබඳව, ෙම් අයෙග් බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව අපට අවස්ථා 
ගණනාවක තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑකම තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමහි යථාර්ථය ෙමොකක්ද කියලා අපට දැනුවත් ෙවන්න 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. විෙද්ශ රටවල්වල විශ්වවිද්යාල සමඟ -
ෛවද්ය academies සමඟ- අෙප් රෙට් ෙම් ෙපෞද්ගලික 
 විශ්වවිද්යාලවල අනුබද්ධතාව - affiliation එක - ලබා ගන්නවා 
නම් ඒ ෙකෙසේද, ඒ සඳහා කුමන පියවරවල් අනුගමනය කරන්න 
ඕනෑද කියන එක සම්බන්ධෙයනුත්, අෙප් විශ්වවිද්යාලත්, උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව -
UGC එක- කුමන කියා මාර්ග ඉදිරිෙය්දී අනුගමනය කරන්ෙන්ද 

865 866 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියන කාරණා සම්බන්ධෙයනුත් නිසි පිළිතුරක් අප 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ෙම් පශ්නයට මුහුණ දුන්නු ෙදමව්පිෙයෝ සමහර විට අද ෙම් 
සභාෙවත් ඇති. විශ්වවිද්යාලෙයන් කියන ෙද්වලුත් එක්ක, 
විශ්වවිද්යාලෙයන් ඒ ෙගොල්ලන්ට ලබා ෙදන ෙපොෙරොන්දුත් එක්ක 
ෙදමව්පිෙයෝ දැන් අසරණභාවයට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඔවුන් 
දරුවන් සඳහා විශාල වියදමක් දරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ 
එක සැරයක්  ෙහෝ ඒ ෙදමව්පියන්ව කැඳවලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
තිෙබන පශ්න පිළිබඳව කටයුතු කරයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කණ්ඩායම් හතර ෙකෙරහි විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද 
ෙම් ගැසට් පතෙය් තිෙබන කණ්ඩායම් හතර පිළිබඳව තමයි ෙම් 
අවුළ පැන නැඟිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් කාරණයක් මට 
කියන්න ඕනෑ. අද ෙම් උසස් අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන පශ්න ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේ මීට වැඩිය 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද අප හැම විටම 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් තිෙබන විශ්වවිද්යාල, -රාජ්ය විශ්වවිද්යාල- 
පද්ධතිය ශක්තිමත් කළ යුතුව තිෙබනවාය කියලායි. ඒවා 
ශක්තිමත් කරමින් ෙම් කාර්යය කළ යුතුව තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, අෙප් විශ්වවිද්යාලවල  තිෙබන පරිගණකවල අඩු 
පාඩුව; විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන කථිකාචාර්යවරුන්ෙග් පශ්න; 
කථිකාචාර්යවරුන්ට නිසි වැටුපක් ෙනොලැබීම කියන පශ්න          
දිහා. ඉඒ වාෙග්ම මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් අනධ්යයන 
ෙසේවකයින්ෙග් තිෙබන පශ්නවල ට දරදඬු ස්වරූපයක් පාවිච්චි 
ෙනොකර තමුන්නාන්ෙසේ මීට වැඩිය ලිහිල් පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරලා විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි. නැත්නම් ෙම් පශ්න 
තව තවත් උග ෙවනවා. ෙම් කථිකාචාර්යවරු, ෙම් අනධ්යයන 
කාර්ය මණ්ඩලවල ෙසේවකයින්, වෘත්තීය සමිතිවල සාමාජිකයින් 
අපත් එක්ක ෙම් ගැන කථා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ එක්ක ඒ 
පශ්න ගැන කථා කරලා විසඳා ගන්න බැරි බවයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
සඳහන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වාට විසදුම් ලබා දීම උසස ්
අධ්යාපන ඇමතිවරයා විධියට ඔබතුමාෙග් වග කීමක් කියලා මා 
දකිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම  මුදල් වංචා 
පිළිබඳවත් අපට දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා. ඒවා ඉතින් 
ෙමතැන කියන එක සුදුසු ද නැද්ද මා දන්ෙන් නැහැ. මා උපෙද්ශක 
කාරක සභාවලදීත් ෙම්වා ගැන කියනවා. නමුත් ඒ මුදල්                  
වංචා පිළිබඳවත් අපට දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා. මා  
තමුන්නාන්ෙසේට එදාත් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඒ ගැන පකාශ 
කළා.  අෙප් විශ්වවිද්යාලයට ෙවන් කරපු පාග්ධන වියදම්වලින් 
සියයට 63ක් ආපසු ගිහිල්ලා තිබුණා. සියයට 63ක් කියන්ෙන් 
විශාල ගණනක්. මට මතක හැටියට රුපියල් එකසියඅසූහතර 
ෙකෝටි ගණනක් පෙයෝජනයට ලබා ෙනොෙගන ආපහු ගිහිල්ලා 
තිබුණා. ඊට ෙපර වසරවලත් එෙහමයි. විශාල මුදල් පමාණයක් 
ආපහු ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් ෙමය හරි අපරාධයක් 
කියලායි. අපි හැම විටම කියන්ෙන් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන 
මුදල් පමාණය වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලායි. උසස් අධ්යාපනයට 
ෙව්වා, අධ්යාපනයට ෙව්වා ෙවන් කරන මුදල් පමාණය වැඩි 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම සිදු ෙවන්ෙන් ඒක 
ෙනොෙවයි. ඒ ෙවන් කරන මුදල් පමාණයත් කපා හැරලා, අඩු 
කරලා, කප්පාදු කරලා ඒවා ෙවන ෙවන ෙද්වල් සඳහා ෙයොදා 
ගන්නවා.  

දැන් බලන්න පිට රට විශ්වවිද්යාලවලින් අපට ශිෂ්යත්ව හම්බ 
වනවා. ෙම් ශිෂ්යත්ව ෙනොමිෙල් හම්බ වන ශිෂ්යත්වයි. පසු ගිය 
කාලෙය් අපට ශිෂ්යත්ව එකසිය ගණනක්, ෙදසිය ගණනක් වාෙග් 
හම්බ වුණා.  අෙප් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට පසු 
ගිය වසෙර් විවිධ ෙහේතු මත ඒෙකන් සියයට 60ක් විතර පිට රට 
යවන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. විවිධ ෙහේතු ඉදිරිපත් කරමින් ඒ 
සඳහා පකාශ කළත්, අෙප් සිටින අහිංසක ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට 
ෙනොමිෙල් ඒ රටවලට ගිහිල්ලා අධ්යාපනය ලබන්න, ඒ වාෙග්ම 
උපාධියක් ලබා ගන්න තිබුණු අවස්ථා නැති ෙවලා තිෙබනවා. මට 
ෙපෙනන හැටියට ඒවා කළමනාකරණෙය් තිෙබන පශ්නයි. 
නැත්නම් පරිපාලනෙය් තිෙබන පශ්නයි. ඒ ආයතනවල සිටින 
නිලධාරින් නිසියාකාරෙයන් ඒ කටයුතු ෙනොකරන බවයි 
ඒවාෙයන් අපට ෙපෙනන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින්ට laptops 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා. මම ෙම් ගැන මීට කලිනුත් තමුන්නාන්ෙසේට 
කිව්වා. නමුත් ඒක හරියාකාරව කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒ 
කාර්යෙය්දී ෙමොකද වුෙණ්? අන්තිමට ඒ කාර්යෙය්දී බැංකුවලට 
ගිහිල්ලා ෙගවීෙම් කමය මත ඒ පරිගණක ලබා ගන්න කියලා 
කිව්වා. නමුත් ඒ ෙදන්න හදන කමය මත අපි හිතුවා ඊට වඩා 
එහාට ගිය ෙදයක් ෙවයි කියලා. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින්ට 
පරිගණකයක් ලබා ෙදනවා කියන්ෙන්, laptop එකක් ලබා 
ෙදනවා කියන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙබොෙහෝ 
දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලබා 
දීමක්. නමුත් ඒක වුෙණ් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ඒකයි මම එදා කිව්ෙව්, අෙප් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින් 
සම්බන්ධෙයන් අපට විශාල පශ්න තිෙබනවා; ඉංගීසි අධ්යාපනය 
පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවා කියලා.  අපට credit line එකකින් හරි 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබන ශිෂ්යයන් 20,000කට laptop 
20,000ක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් e-learning 
centre එකක් දමා ෙහෝ British Council  එක වාෙග් තැන්වල එක 
එක පාඨමාලා - courses - නිර්මාණය කරලා ඒ මාර්ගෙයන් අපට 
ඉංගීසි අධ්යාපනය උගන්වන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එය මම 
හිතන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ට අන්තර්ජාලය හරහා ඉංගීසි ඉගැන්වීම, 
අන්තර්ජාලය හරහා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දැනුම වැඩි කරන්න, 
ඉදිරියට යන්න ගත යුතු කියා මාර්ග ෙලස අපි දකිනවා. ඒ නිසා 
ෙම් කරුණු ගණනාව ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය සම්බන්ධෙයන් පැන 
නැඟී ඇති ගැටලු පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අපට නිකම්ම 
නිකම් උත්තරයක් වැඩක් නැහැ. ෙම් ෙදමව්පියනුත් ෙබ්රා ගන්න, 
ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනෙය් තිෙබන වටිනාකමත් ආරක්ෂා කර 
ගන්න, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු 
අධ්යාපනෙය් වටිනාකම තව දුරටත් පවත්වා ගන්න අවංක 
හැඟීමක් තිෙබන නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
අවංක වූ අදහස් ටිකක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

867 868 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 
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[අ. භා. 2.21] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිදහස ලබලා අවුරුදු 64ක් 

ගියත්, ජාතික ඒකමතිකත්වෙයන් ෙතොර රටක් කියාත්මක වීෙම් 
ආදීනවයි -පතිඵලයි- ෙම් නිෙම්ෂෙය් අපි ෙම් සභාව තුළ දකිමින් 
ඉන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තාත්තාෙග් තාත්තා 
අමුඩය ගසා ෙගන කුඹුර ෙකොටපු, අඩුම ගණෙන් අත්සනවත් 
ගහන්න දන්ෙන් නැති ෙගොවිෙයක්. එෙහම ෙගොවිෙයකුෙග් 
පුෙතකුට පුළුවන් වුණා, ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා 
අවසානෙය්දී නිෙයෝජ්ය අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරෙයක් විධියට විශාම 
ගන්න. මෙග් තාත්තා මම ඉස්ෙකෝෙල් යන කාෙලදි මෙග් 
සපත්තුෙව් ෙල්ස් ගැට ගහමින් කිව්ෙව්, "මතක තියා ගන්න ෙම් 
සපත්තුෙව් ෙල්ස් ගැට ගහන තාත්තාට එෙක් පන්තිෙය් ඉඳලා 
එෙකොළෙහේ පන්තිය ෙවනකම් කවදාවත් සපත්තු ෙදකක් තියා 
ෙසෙරප්පු ෙදකක්වත් ඉස්ෙකෝෙල් දමන්න වාසනාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ" කියලායි. එෙහම තාත්තා ෙකෙනකුෙග් පුෙතක් කියලා මට 
මතක තියා ගන්න කියලායි මෙග් තාත්තා සපත්තුෙව් ෙල්ස් ගැට 
ගහන ෙකොට -මට අවුරුදු පෙහේදී- මට කිව්ෙව්. පාසලට යවන්න 
මට ෙකොට කලිසම අන්ඳවන ෙකොට තාත්තා මට කිව්ෙව්, "ෙගදරට 
අඳින සරමයි, කමිසයයි ඇඳ ෙගන ඉස්ෙකෝෙල් ගිය තාත්තා 
ෙකෙනකුෙග් පුෙතක් කියලා මතක තියා ගන්න" කියලායි. මෙග් 
තාත්තාෙග් තාත්තාට මෙග් තාත්තාව රාජකීය විද්යාලයට දමන්න 
බැරි වුණා. මෙග් තාත්තාට පුළුවන් වුණා මාව මාතර රාහුල 
විද්යාලයට දමන්න.  

මට අනාගතෙය්දී පුළුවන් ෙවයි මෙග් දරුෙවක් ෙකොළඹ 
රාජකීය විද්යාලයට දාන්න. එෙහම ෙවන්ෙන් අද බුද්ධික පතිරණ 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන නිසා. හැබැයි, සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ මම 
මෙග් ඇස් ෙදෙකන් ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය දකින එක 
ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මම නිදහස් 
අධ්යාපනය දකින්නට ඕනෑ මෙග් සීයාෙග් ඇස් ෙදෙකන්; මෙග් 
සීයාෙග් ඇස් ෙදෙකන්. අමුඩ ගහෙගන කුඹුරු ෙකොටපු, අකුරක් 
ලියන්න දන්ෙන් නැති ෙගොවිෙයක් නිදහස් අධ්යාපනය දකින 
විධියට අපි  එය දකින්න ඕනෑ.  

මම මෙග් සීයාෙග් දෑසින් නිදහස් අධ්යාපනය දිහා බලනවා 
වාෙග්, ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙපොරමඩුල්ල මධ්ය මහා 
විද්යාලෙයන්  බිහි ෙවලා ඉදිරියට ගිය ෙකනකු විධියට එතුමාෙග් 
තාත්තාෙග් ඇස් ෙදකන් තමයි නිදහස් අධ්යාපනය බලන්න ඕනෑ. 
නිදහස ලබලා අවුරුදු 64ක් ගිහිල්ලාත් අද අපි සියලු ෙදනාටම ෙම් 
ෙඛ්දවාචකයට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, සියලු 
පතිපත්තිමය කාරණා සම්බන්ධෙයන් අපට ඒකමතිකත්වයක් ඇති 
කර ගන්නට බැරි වීෙම් ෙඛ්දනීය තත්ත්වෙය් පතිඵලය නිසාය 
කියලා මම කියනවා. නිදහෙසන් පස්ෙසේ බලයට පත් වුණ නිල් 
පාට, ෙකොළ පාට, රතු පාට මිශ වුණ හැම ආණ්ඩුවක්ම අද 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන ෙම් තත්ත්වයට අඩු වැඩි වශෙයන් වග 
කියන්න ඕනෑ කියන කාරණෙයන් අපි කාටවත් මිෙදන්නට බැහැ 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

අවුරුදු පහක්, දහයක්, පහෙළොවක්, විස්සක් ඉදිරියට ලංකාෙව් 
අනාගතය පිළිබඳව කල්පනා කරමින්, ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් 
අනාගතය පිළිබඳව කල්පනා කරමින් රාජ්ය, රාජ්ය ෙනොවන සහ 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා සංඛ්යාව පුෙරෝකථනය කරමින්, එකී 
රැකියා අවස්ථා සඳහා අධ්යාපන කමෙව්දය සකස් කරන්නට, -ඒ 
අවශ්ය රැකියා සංඛ්යාව ගණනය කරලා ඒ කමෙව්දය සකස් 
කරන්නට- නිදහෙසන් පසුව රටක් විධියට ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාට 

ෙනොහැකි වීෙම් පතිඵලයක් විධියට අද අපට ෙම් විවාදය 
පවත්වන්නට සිද්ධ ෙවනවා නම්, ෙම් ගැලරිෙය් වාඩි ෙවලා ඉන්න 
අවුරුදු හෙය්, හෙත්, අෙට් දරුවන්ට තව අවුරුදු විසිපහකින් 
තිහකින් ෙම් සභාෙව් නිෙයෝජිතෙයෝ බවට පත් ෙවන්න සිද්ධ 
වුෙණොත්, ඒ සියලු ෙදනා ෙම් සභාෙව් නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට ෙම් 
විධියට කථා කරමින්, එදා ෙම් පතිපත්ති, තීන්දු ගත්ත අපිට- 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

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

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

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  තව අවුරුදු විස්සකින්, 

තිහකින්, හතළිහකින් ෙම් දරුෙවෝ අතරින් ෙම් සභාවට 
නිෙයෝජිතෙයෝ ආෙවොත්, ඔවුන් අනාගතෙය්දී අපට නිසැක 
වශෙයන්ම සාප කරයි කියන කාරණය මම මතක් කරන්නට ඕනෑ.   
ෙලෝකෙය් ෙහෝ ලංකාෙව් රැකියා සඳහා අවශ්ය පමාණයට 
පුද්ගලෙයෝ නිර්මාණය කර ගන්න ෙනොහැකි වීෙම් පතිඵලය  
පධාන ෙහේතුවක් බවට පත් වුණා, 1971 දී ෙම් රෙට් 
ගල්කටස්වලින් කළ අරගලයක් ඇති ෙවන්න; 1987 - 90 
වකවානුෙව් නැවතත් ටී-56න් යුද්ධයක් ඇති ෙවන්න; ජන වාර්ගික 
යුද්ධයක් අවුරුදු 30ක් ඉදිරියට යන්න. 

 1977 දී ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොළ අර්ථ කමය ස්ථාපිත වුණා. 
1982 දී උතුරු ෙකොළඹ ශික්ෂණ ෙරෝහල මුල් කර ගනිමින් උතුරු 
ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය නිර්මාණය වුණා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි ඒක නිර්මාණය කෙළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය යටෙත්යි 
ලංකාෙව් පළමුෙවනි රාජ්ය ෙනොවන විශ්වවිද්යාලයක ෛවද්ය 
පීඨයක් නිර්මාණය වුෙණ්. එදා එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමන්ලා, 
ෛවද්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමන්ලා, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය, වාමාංශික ව්යාපාරය සහ ශිෂ්ය ව්යාපාරය වාෙග් සෑම 
සියලු ෙදනාම ඒකට විරුද්ධව අරගල කරන්නට පධාන ෙහේතුවක් 
වුෙණ් උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලයට ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨෙය් 
උපාධිය ෙදන්න ගිය නිසායි. ඒකත් එක්කයි ඒ අර්බුදය ඇති වුෙණ්. 
විධිමත් සංවාදයකින් ෙතොරව එදා ෛවද්ය පීඨය නිර්මාණය කිරීෙම් 
ආදීනව 90 දශකය වන විට භුක්ති වින්ඳා. ශිෂ්යෙයෝ ජීවිතෙයන් 
වන්දි ෙගව්වා. මුළු රටම අරාජික ෙවන්නට ඒක පධාන ෙහේතුවක් 
වුණා. එහි පතිඵලය  හැටියට 1990 දී උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය 
විද්යාලය ජනසතු ෙවලා කැලණිය විශ්වවිද්යාලය රාගම ෛවද්ය 
පීඨය බවට පත් වුණා. ඒ ෛවද්ය පීඨෙය් නිදහස් අධ්යාපනය ලබපු 
හත්වන ශිෂ්ය කණ්ඩායෙම් ශිෂ්යයකු විධියටයි අද මම ෙම් සභාෙව් 
නැඟී ඉන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉන් පසුව තත්ත්වය 
ෙවනස් වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
ඇති කිරීම පිළිබඳව විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයකවත්, එෙසේ 
විරුද්ධ ෙවන තලයකවත් නැහැයි කියන එක මුළු රටම දන්නවා. 
හැබැයි එදා සමස්ත විපක්ෂය හිටිෙය් ඒ තලෙය් ෙනොෙවයි. නමුත් 

869 870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වරට මුළු රෙට්ම ආණ්ඩු පක්ෂය සහ 
විපක්ෂය ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒකමතික මතවාදයක ඉන්න 
තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. පධාන පක්ෂ ෙදකම. 
ඒෙකන් අපට ව ක්ත ෙවන්න බැහැ. හැබැයි අමතක කරන්න එපා, 
රාගම ෛවද්ය පීඨය ඇති ෙවලා අවුරුදු විස්සක් ගිය බව නැවත 
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් එන්න. 1982  ඉඳලා ගණන් හැදුෙවොත් 
අවුරුදු 30ක් ගියා, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් පිළිබඳ 
කථිකාවක් ෙම් ක්ෙෂේතයට අදාළව නැවත ඇති වන්න.  

එදා ඒ ෛවද්ය විද්යාල ඒ විධියටම පැවෙතන්න දුන්නා නම්, ඒ 
තිබුණු  පශ්න විසඳා ගන්න පුළුවන් විධිෙය් ජාතික පතිපත්තියක් 
නිර්මාණය කර ෙගන ඒ ෛවද්ය විද්යාල ස්ථාපනය කර ෙගන 
ආවා නම්, අද අෙප් ළමයින් බංග්ලාෙද්ශයට, ෙන්පාලයට, 
පාකිස්තානයට, චීනයට යෑම ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්න 
ෙවන්ෙන්. එෙහම නම් එෙහේ ළමයින්  ෙම් රටට එන තත්ත්වයක් 
තමයි ඇති වන්ෙන්. ෙමොකද, රාගම ෛවද්ය පීඨය ඇති කරන 
ෙවලාෙව් ෙන්පාලෙය්වත්, බංග්ලාෙද්ශෙය්වත් ෙම් තරම් ෛවද්ය 
පීඨ ස්ථාපිත ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම වුණා නම් වර්තමානෙය් 
knowledge hub එකක් පිළිබඳව මහින්ද චින්තනෙය් අමුතුෙවන් 
කියන්න සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඒ knowledge hub එකට යන 
ගමන ඒ කාලෙය්ම යන්න තිබුණා. ඒ නිසා මම දැඩි 
අවධාරණෙයන් කියනවා, එදා ෙම් පිළිබඳව ජාතික  පතිපත්තියක් 
නිර්මාණය කර ගන්නට බැරි වීම තුළයි අද ෙම් තත්ත්වය 
නිර්මාණය වුෙණ් කියලා.  

ඉතා පැහැදිලිව මා සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි, අද පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් සැබෑවටම බැලුෙවොත් කුමන ස්ථානයකද කියන එක. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන්ය ෙපළ සමත් ෙවලා 
උසස් ෙපළ අසමත් වන දරුවන්ට  ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව 
අනුව රැකියාවකට  ඇතුළු ෙවලා ඉදිරියට  යන ගමන්, රැකියා 
ෙලෝකය ජය ගන්න ගමන් තවත් අධ්යාපනය ලබලා, 
ඩිප්ෙලෝමාවක් ලබලා, අවශ්ය නම් උපාධියකුත් ලබලා, පශ්චාත් 
උපාධියක් දක්වා යන්න පුළුවන් කම ෙව්ද  සකස් වීෙම් අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න බැරි ෙවන ෙකොට, -උසස් ෙපළ විභාගෙයන් එස්  3ක් ගන්න 
ෙකනකුට- ඔහු university qualified  කියන කාරණය තුළ ඒ 
සියලු ෙදනාම විශ්වවිද්යාල තුළට ඇතුළු ෙවනවාය කියන 
කවදාවත් කියාත්මක කරන්න බැරි ආකල්පය, නැත්නම් එස් 3 
තිබීමම අනිවාර්යෙයන්ම විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු වන්නට ෙහේතුවක් 
ෙවනවාය කියන ආකල්පමය පශ්නයට විසඳුමක් ෙසවිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,ෙකෙනකුට එස් 3ක් 
තිෙබනවා. ඔහුට විශ්වවිද්යාලයට යන්නට බැරි ෙවනවා. නමුත් 
ඔහුට හැකියාව තිෙබනවා ෙවන ක්ෙෂේතයකට යන්න.  ඔහු ඒ 
ක්ෙෂේතෙයන් ගිහිල්ලා ඩිප්ෙලෝමාවක් ගන්නවා. ඩිප්ෙලෝමාව 
අරෙගන UNIVOTEC වාෙග් තැනකට ගිහිල්ලා උපාධියක් 
අරෙගන, සමහර  විට පශ්චාත් උපාධියකුත් අරෙගන ඔහුටත් 
මහාචාර්යවරයකු බවට පත් වන්න පුළුවන් විධියට ලංකාෙව් උසස් 
අධ්යාපනය හා තෘතීයික අධ්යාපනය කියන ෙම් ක්ෙෂේත ෙදෙක්ම 
විධිමත් පසාරණයක් වීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  ෙම් තත්ත්වය 
නිර්මාණය කරන්න යන ෙකොට, ෙම් තත්ත්වය ඇති කරන්න යන 
ෙකොට විය යුතුව තිෙබන්ෙන්, අනාගතෙය් ඇති වන රැකියා 
අවස්ථා පිළිබඳ කල්පනා කරලා, ඒ රැකියා අවස්ථා ෙමොන 
ක්ෙෂේතෙය්ද ඇති වන්ෙන්, ඒ රැකියා අවස්ථා ලංකාෙව් සහ 
ෙලෝකෙය් ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් ඇති වනවාද කියා ෙසොයා බලා ඒ  
සඳහා, පාසල් අධ්යාපනය තුළ, විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය තුළ, 
කාර්මික අධ්යාපනය තුළ, තෘතීයික අධ්යාපනෙය් අෙනකුත් අංශ 
තුළ  ඒ අදාළ  ක්ෙෂේත පසාරණය කරන එකයි. ඒ සඳහා පටන් ගත 
යුතු පාඨමාලා ෙමොනවාද කියා ෙසොයා බලා ඒ සඳහා වැඩ 

පිළිෙවළක් කියාත්මක වීම අවශ්යයි. ඒ කාරණෙය්දී රාජ්ය අංශය 
වාෙග්ම, රාජ්ය ෙනොවන අංශය වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් 
සහෙයෝගය ලබා ගත යුතුයි. රාජ්ය අංශය, රාජ්ය ෙනොවන අංශය 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශය යනුෙවන් අංශ තුනක් මට සඳහන් කරන්න 
සිද්ධ වුෙණ්, ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික අංශය  අපට ෙම් ක්ෙෂේතවලින් 
සම්පූර්ණෙයන් බැහැර කරන්න බැරි නිසායි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තෘතීයික 
අධ්යාපන පද්ධතිය සහ රාජ්ය ෙනොවන විශ්වවිද්යාල  ස්ථානගත 
කරන්ෙන් ෙකොතැනද කියන කාරණය පිළිබඳව, එහි ස්වභාවය 
පිළිබඳව පුළුල් සංවාදයක් දැන්වත් ඇති කිරීමට රජය කටයුතු කළ 
යුතුව තිෙබනවා. එකී සංවාදෙයන් පස්ෙසේ රාජ්ය ෙනොවන 
විශ්වවිද්යාල සහ තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන පිළිබඳ ෙපොදු ජාතික 
පතිපත්තියක් සහ නීති රාමුවක් සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා. එකී 
නීති රාමුව සකස් කිරීම හරි ෙලෙහසියි. මුලින්ම පුළුල් සංවාදයක් 
ඇති කිරීම, ඒ පුළුල් සංවාදයට අනුව පතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම, 
ඒ පතිපත්ති තුළ පුළුල් නීතිමය රාමුවක් සහ ඒ අවශ්ය පතිපාදන 
සකස් කර ගැනීම හා  ඉන් පසුව අවශ්ය ආයතන සකස් වීම සිද්ධ 
ෙවන්න  ඕනෑ. ඉන් පසුව ඒ ආයතන සකස් වීම සිද්ධ ෙවන්න 
ඕනෑ.  

1980 දී සිද්ධ වුෙණ්ත්  අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්  ඒකයි.  
ෙම් කාරණයට අදාළ ෙකටුම්පතක් නැහැ. ඊට අදාළ ධවල 
පතිකාවක් සාකච්ඡාවකට අරෙගන  නැහැ. ඒ නිසා එවැනි  
නීතිමය රාමුවක් මුළු රටම ෙවළා ගන්නා ආකාරයට එළි දැක්වීමට 
තවමත් පුළුවන්කමක් නැහැ. උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා පසු ගිය 
කාලෙය් කිව්වා, ඒ සඳහා නීතිමය රාමුවක් සැකෙසනවාය කියලා. 
ඒ සාකච්ඡාවලට අපිත් සම්බන්ධ  වුණා. නමුත් ඒ නීතිමය රාමුව 
සැකෙසන්ෙන් නැතුව ෙම් විධිෙය් ෛවද්ය විද්යාල  සථ්ාපනය  
ෙවනවා.  ෙමෙසේ ෙම්  ෛවද්ය විද්යාල ස්ථාපනය වීම, මනුස්සයාට 
ගැළෙපන්න ෙකෝට් එක මහන්ෙන් නැතුව ෙකෝට් එක මහලා ඒ 
ෙකෝට් එකට මනුස්සයා රිංගන්න හදනවා වාෙග් වැඩක්.  

රිංගන්න යන ෙකොට පශ්න ආපුවාම ෙකෝට් එක කපලා ෙහෝ 
මනුෂ්යයාෙග් හම ගලවා ෙහෝ මනුෂ්යයා රිංගවන්න ගියාම 
එක්ෙකෝ මනුෂ්යයා නිරුවත් ෙවනවා; එක්ෙකෝ මනුෂ්යයාට තුවාල 
ෙවනවා; එෙහම නැත්නම් ඒ ෙදකම ෙවනවා. එවැනි තත්ත්වයක් 
තමයි දැන් ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්ව අතර 
ෙම් පිළිබඳව ඒකමතිකත්වයක් නැති තත්ත්වයක් දකින්න 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා මහජන එක්සත් ෙපරමුණ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පුවත් පත් නිෙව්දන නිකුත් කළ බව. ජාතික ෙහළ 
උරුමය පවෘත්ති සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. ගරු විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමා තවත් කාරණයක් සඳහන් කළා. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව්ම 
පාර්ශ්ව අතර ඒකමතිකත්වයක් නැති තත්ත්වයක් අපට දකින්න 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන ෙකොට, 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කරන ස්වභාවයක් 
අපට දකින්නට ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ලංකාවට ෙකොපමණ 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල අවශ්යද, ඒ වාෙග්ම ලංකාවට රාජ්ය 
ෙනොවන විශ්වවිද්යාල අවශ්යද, නැත්නම් ඒ ෙදකම අපි ෙතෝරා 
ගන්නවාද, නැත්නම් ඒ  ෙදෙකන් එකද ෙතෝරා ගන්ෙන්, ඇති කළ 
යුතු පාඨමාලා ෙමොනවාද, විෙද්ශ ශිෂ්යයන් ෙම් විශ්වවිද්යාලයට 
අපි ඇතුළත් කර ගන්නවාද, -දැන් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් අපට ආසන්න රටවල්වල ෙමවැනි විශ්වවිද්යාල ඇති 
ෙවලා තිබියදී විෙද්ශ ශිෂ්යෙයෝ ලංකාවට ඒවිද කියන එකයි- 
කියන කාරණා පිළිබඳව අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. සැබෑ 
ආෙයෝජකෙයෝද නැත්නම් තක්කඩි ආෙයෝජකෙයෝද ෙම්වාට 
එන්ෙන් කියන කාරණය පිළිබඳවත් අපි ගැඹුරින් කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙම් කටයුත්ත සිද්ධ කෙළොත් ෙම් 
කටයුත්ත අවසානෙය් ෙඛ්දනීය පතිඵල අත් ෙවන්නට පුළුවන් 
කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි.  
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අදටත් තිෙබන 
බරපතළම පශ්නය වන්ෙන්, රාජ්ය ෙනොවන විශ්වවිද්යාල හා 
තෘතීයික අධ්යාපනය පිළිබඳ ෙමන්න ෙම් ෙපොදු ජාතික පතිපත්තිය 
සකස් කිරීෙම් පමාදයයි කියන කාරණය මම සඳහන් කරනවා. නිසි 
නීතිමය රාමුවක් එක්ක ෙමය  හදා ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි කියලා  
මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලෙය් අයෙගන් අහපුවාම ඒ ෙගොල්ලන් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  දැන්  සිටින උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
ෙනොෙවයි, කලින් හිටපු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් 
කිව්වාලු, "ඔෙහොම කර ෙගන යන්න, කර ෙගන යනෙකොට 
අවසරය ගන්න පුළුවන්." කියලා. ඉතින් ෙම්ක එදා ෙව්ල ටුවර්ස් 
bus එකක් වෙගයිෙන්.  ඔය විධියට  දඬුවම් මුදලාලි, දැඩි දඬුවම් 
මුදලාලි, ඩී.ෙක්.උදයසිරි, සක්විති, ඔකඳ ෆිනෑන්ස්  යන  අයටත්  
කියන්න තිබුණා "ඔෙහොම කරෙගන යමු, වැෙඩ් යන  ෙකොට 
ෙකොෙහොම හරි ඒ සල්ලි ටික balance කර ගන්න වැෙඩ් කරලා 
ෙදන්නම්." කියලා. දැන් ෙමතැන පැහැදිලිව ෙවන් කර ගත යුතු 
කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. අපි දිගින් දිගටම කියන්ෙන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන්  පතිපත්තිමය කාරණයට ගියා නම් ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එකයි. ෙමයින් වුණු 
අවසාන කනගාටුදායක තත්ත්වය ෙමොකක්ද?  

කලින් හිටපු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා, ඒ කාලෙය් හිටපු 
නිලධාරි ෙපළැන්තිය යන ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ඒ කරපු 
වැෙඩ් කුණු ෙගොඩට, ඒ පවට කර ගහන්න වුෙණ් ගරු එස්.බී. 
දිසානායක උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාටයි. එතුමාට ඒක නැඟිටලා 
කියන්න බැරි වුණාට එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය කියනවා ඇති. 
ෙමොකද, එතුමා දන්නවා, එතුමාට තමයි ෙම් පවට කර ගහන්න 
වුෙණ් කියලා. හැමදාම එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට ෙවන්ෙන් 
ෙහණ ගහන ෙකොට එළියට දමන යකඩයට ෙවන වැෙඩ්යි. එතුමා 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් ධුරෙය් හිටියා නම් අද 
සමහර විට ෙම් රෙට් උත්තරීතර ජනාධිපති පුටුෙව් ඉන්ෙන් එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා ෙවන්න පුළුවන්. ඒක  එතුමාට නැති වුණා,  
එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ගියාට පස්ෙසේ.  

එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ගිෙය් නැත්නම් අද එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකයින් එක් ෙකනකු ෙහෝ 
ෙදෙදනකු ඉන්නවා නම් අද ඒ ෙදන්නා අතර ගරු එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමා ඉන්නවා.  අදටත්  මට සැකයක් තිෙබනවා,-  
[බාධා කිරීමක්]  එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජාතික 
නායකයකු ෙවන්න යන ගමන වළක්වන්න ෙමය  එතුමාෙග් ඇඟ 
පිට දමලා එතුමාව විනාශ කිරීෙම් කුමන්තණයක්ද ෙම් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් කියලා මට සැකයක් තිෙබනවා. එතුමා දන්නවා,  එතුමා 
සම්බන්ධෙයන් අප තුළ තිෙබන ආකල්පය ෙමොකක්ද කියලා. 
එතුමා කීඩා ඇමතිවරයා විධියට, සමෘද්ධි ව්යාපාරය භාර 
ඇමතිවරයා විධියට, ෙයෞවන කටයුතු ඇමතිවරයා විධියට ෙම් 
රෙට් වැඩ කරපු ආකාරය අපි දැකලා තිෙබනවා. එෙහම  කටයුතු 
කරපු එතුමාට උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට අද ෙමොකද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්?   

සමස්ත රාජ්ය ෙනොවන විශ්වවිද්යාල පිළිබඳ පතිපත්තියක් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න ෙනොෙවයි  අද එතුමාට  සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකයි කනගාටුව. අමාත්යවරයා ෙපනී සිටිය යුත්ෙත් 
සමස්ත රාජ්ය ෙනොවන විශ්වවිද්යාල ඇති කරනවා නම් එවැනි 
පතිපත්තියක් පිළිබඳවයි. නමුත් අවාසනාවට එතුමාට ෙපනී ඉන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් එෙහම පතිපත්තියක් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. 
එතුමාට, ඒ වාෙග්ම උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට 
කඹුරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, රෑ 11.00 වන තුරු රූපවාහිනී 
සංවාදවලට ගිහිල්ලා ෙපනී ඉන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
ඔක්ෙකෝම කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ආයතනයක් 
ෙවනුෙවන්.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් උසස ්
අධ්යාපන ඇමතිතුමාටයි, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාටයි රෑ 11.30, 12.00 වනකම් රූපවාහිනී සංවාදවලට 
ගිහිල්ලා ආයතනයක් ෙවනුෙවන් කඹුරන්නට වීම තුළම ෙප්නවා 
ෙම් පතිපත්තිය ෙගන එන්නට පමාද වීෙම් ෙඛ්දනීය තත්ත්වය.  

ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාව හෑල්ලු කරන්න, උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ධුරය හෑල්ලු කරන්න ෙගන ගිය 
වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් හරහා කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
වාෙග් ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තමයි ෙම් ෙමොෙහොත 
ෙවන ෙකොට ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එවන් වූ තැනකට ෙම් ෙවන 
ෙකොට ගමන් කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙලෝකය 
තුළ ෛවද්ය පීඨයක් ඇති වන්ෙන් ශික්ෂණ ෙරෝහලක් මුල් කර 
ෙගනයි. එෙහම නැත්නම් ෛවද්ය පීඨයක් ඇති කරන 
ෙමොෙහොෙත්ම ශික්ෂණ ෙරෝහලුත් ඇති කරනවා. හැබැයි දැන් නම් 
එෙහම කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් - මීට 
අවුරුදු කීපයකට කලින්- නම් තුන්ෙවනි වසෙර් ඉඳන් තමයි 
සායනික පුහුණුව තිබුෙණ්. දැන් පළමුෙවනි වසෙර් ඉඳලා සායනික 
පුහුණුව තිෙබන නිසා ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ඒ ආසන්නෙය් තිබිය 
යුතුව තිෙබනවා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි,  ෙම් ෙමොෙහොත වන 
තුරුත් ෙම් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට කියාත්මක 
ෙවන්න ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැහැ කියන එක. දැන් එවැනි 
ෙරෝහලක් ඉදි ෙවනවා. නමුත් පශ්නය  ෙමයයි.   

බලන්න, එතැනදීත් මුලින්ම බලා ෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
අවිස්සාෙව්ල්ල, තලංගම සහ ෙහෝමාගම ෙරෝහල් ගන්නයි. එෙහම 
කරන්න වුවමනාවක් තිබුණා නම් ෙම්වා කලින් සැලසුම් කර 
ගන්න එපා යැ. හැබැයි එෙහම කරන්න ගියාම පශන් ඇති වුණා. ඒ 
නිසා ආපහු ෙරෝහලක් ඉදි කරන තැනට ගියා. එය තමයි ෙම් 
පශ්නය. ෙම් පතිපත්ති, කමෙව්ද කලින් හදලා තිබුණා නම් 
ෙමවැනි  තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ;  ෙකොෙහොල්ලෑ බබාත් 
එක්ක ෙසල්ලම් කළා වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. 
එතැනදී ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා අනුමැතිය දුන්නා 
කියලා ලියුමක් ඉදිරිපත් කරන්න ෙයදුණා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ඒ 
ලිපිය සභාගත* කරනවා.  

විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව්ම සභාපතිතුමන්ලා 
වරින් වර ෙම් සම්බන්ධෙයන් එකිෙනකට පරස්පර ලියුම් දීලා 
තිෙබනවා. මම ෙම්  කියන්ෙන් ෙම් ෙමොෙහොත ගැන විතරක් හිතලා 
ෙනොෙවයි, අතීතයටත් සාෙප්ක්ෂවයි. ඒ කියන්ෙන් විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවටත් අතීතෙය් සිට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඒකමතිකත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. වර්තමාන සභාපතිතුමා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අතීතෙය්දීත් එෙහම තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයි. පුද්ගලෙයෝ මාරු ෙවන්න 
පුළුවන්. එකම ආණ්ඩුෙව් උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරු මාරු ෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
ගැඹුරු දැක්මක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ගැඹුරු දැක්ම සම්බන්ධෙයන් 
සියලු ෙදනාෙග්ම ඒකමතිකත්වෙයන් ඒකමතික ගමනක් 
 ෙනොයෑෙම් ෙඛ්දනීය තත්ත්වය නිසායි  අද එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාට ෙම් ආයතනය ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අවසානෙය්දී සිද්ධ 
වුෙණ් ඒ අයටම ශික්ෂණ ෙරෝහලක් හදා ගන්නා තැනට පත් වීමයි. 
මුලින්ම රජෙය් ෙරෝහල් ගන්න යනවා. ඒක ඇෙනනවා. රාගම 
ඔෙහොම පශ්නයක් ආෙව් නැහැ. ඒකයි ෙම් ෙවනස හඳුනා ගත 
යුතුව තිෙබන්ෙන්. මුලින්ම ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
රුසියාෙව් Nizhny Novgorod රාජ්ය විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධව 
යන්නයි. අන්තිමට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? අෙප් Medical 
Ordinance එෙක් තිෙබනවා, ලංකාෙව් ෛවද්යවරෙයකුට practise 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න පුළුවන් මාර්ග ෙදකක් ගැන. මුලින්ම උත්සාහ කෙළේ 
රුසියාෙවන් විභාගය කරලා ඇවිල්ලා ෙමෙහ Act 16 exams 
කරලා ලංකාෙව් ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට ඇතුළු ෙවන්න. වැෙඩ් 
ඇනුනා. ඊට පස්ෙසේ එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට සිද්ධ වුණා, 
අර ගැසට් පතය නිකුත් කරන්න. එතැනදීත් අර කම ෙදකටම 
යන්න සිද්ධ වුණා. සැලසුමක් නැති හින්දා ෙන් අන්තිමට ෙම් 
ෙදකටම යන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ කාරණයත් එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් ආපු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මීට කලින් -
විශ්වා වර්ණපාල ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්- ඉඳලාම ෙම් වැෙඩ් අනපු 
නිසායි ෙමතුමාට ෙම් කුණු ෙගොඩ කරට අරෙගන ෙම් කුණු 
ෙගොඩත් එක්ක ෙසල්ලම කරන්න සිද්ධ වුෙණ් කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම දැක්කා  SAITM 
එෙක් ෙදමව්පිෙයෝ ඊෙය් ෙපෙර්දා පත්තර දැන්වීමක් පළ කර 
තිෙබනවා. ඒක දැවැන්ත පුවත් පත් දැන්වීමක්. ඒ දැන්වීෙම් 
කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම්ෙක් තිෙබන ෙබොෙහෝ 
කාරණාවලට එකඟ ෙවන්න පුළුවන්. ඇත්ත, ලංකාෙව් 
අවුරුද්දකට ශිෂ්යයින් තුන්ලක්ෂයකට අධික පමාණයක් උසස් 
ෙපළ විභාගය ලියනවා. ෙමහි සඳහන් සමහරක් ඒවා එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන් කාරණා. හැබැයි ෙමහි තිෙබන සමහර 
කාරණාවලට එකඟ ෙවන්න බැහැ. හැබැයි එකඟ ෙවන්න බැරි 
කාරණා තිබුණා වුණත් ෙමය  ඉදිරිපත් කරන මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලයීය ෙදමාපිය සංසදය ෙම් ගැන කථා කරන ෙකොට, 
අර ගණිකා මඩමක ඉඳන් පරදාර ෙසේවනය ගැන බණ කියන ගබන් 
උපාසකලාෙග් තත්ත්වය තමයි අපට මතක් වන්ෙන්.  ඇයි, මම 
එෙහම කියන්ෙන්?  ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන කාරණා එක්ක බලන 
ෙකොට ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න අවශ්යයි ශිෂ්ය කණ්ඩායම් 
හතරක් ෙම් ෙවන ෙකොට යම් පශ්නයකට මුහුණ දීලා සිටින බව. ඒ 
නිසා සමහර අය රට දමලා ෙගොස ්තිෙබනවා. සමහර අය තමන්ෙග් 
ලැබුණු මුදලුත් අත හැර දමා ෙගොස් තිෙබනවා. සමහරු නඩු දමා 
තිෙබනවා.  උපකුලපතිතුමිය සප්ත වාර්ෂික නිවාඩු ලබා ෙගනයි 
ෙසේවය කරන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් ෙම් සප්ත වාර්ෂික නිවාඩු ලබා 
ෙගන විශ්වවිද්යාලයක උපකුලපති ධුරය දරන ලංකාෙව් ඉන්න 
එකම උපකුලපතිතුමිය එතුමිය ෙවන්න ඇති. ඒ විධියට වැඩ කරන 
ෙලෝකෙය්ත් ඉන්න එකම උපකුලපතිතුමිය එතුමියද දන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම නම් ඇත්තටම ඒක ආශ්චර්යයක්. ෙවන 
lecturersලා  විධියට ඉන්න පුළුවන්.  එෙහම ඉන්නවා. හැබැයි මම 
කියන්ෙන් සප්ත වාර්ෂික නිවාඩු ලබා ෙගන උපකුලපති විධියට 
ඉන්න එක ගැන.  

ඊළඟට, පංච පුද්ගල කමිටු නිර්ෙද්ශය. පංච පුද්ගල කමිටු 
නිර්ෙද්ශය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් පංච පුද්ගල කමිටු නිර්ෙද්ශය කිෙයව්වාම ඒ 
පුරාවටම ෙපෙනන්ෙන් 2009 වසෙර් ඉඳලා සැලසුමකින් ෙතොරව 
ගියපු ගමෙන් ෙඛ්දනීය මඟ සලකුණුය කියන කාරණය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. පංච පුද්ගල  කමිටුව පත් කෙළේ අප 
ෙනොෙවයි. ඒක පත් කෙළේ ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා. එෙසේ නම්  ඒ පංච 
පුද්ගල කමිටුව ඉදිරිපත් කළ  කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් පතිචාරය?  මා දන්නා තරමට    ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමා  අද පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැහැ. නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමායි 
පිළිතුරු ෙදන්ෙන්.  නිෙයෝජ්ය ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙදන පිළිතුර  
ෙමොකක්ද කියා අප බලා ෙගන ඉන්නවා.  අර පංච පුද්ගල 
කමිටුෙව් පතිචාරය හා  සමපාත වන  පිළිතුරක් ද ෙදන්ෙන්,  එෙසේ 
නැත්නම්  ඒ පතිචාරයට එකඟ ෙනොවන්නා වූ  පිළිතුරක් ද කියන 

කාරණය තුළ  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කථාවලින්  උත්කර්ෂවත්ම  
කථාව නැත්නම් අපට වැඩිම අවධානයක් දිනා ගන්නට වන 
කථාව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් අද කරන කථාව බවට  
පත් ෙවනවාට කිසිම  සැකයක් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.    

අෙනක් කාරණය තමයි, තාවකාලික ලියා පදිංචිය දැනට  මාස 
හෙයන් හයට,  සමහර අවස්ථාවලදී වසෙරන් වසරට පතීතනය  
කිරීම,  නියම ගුණාත්මකභාවය  ෙසොයා බැලීෙම් වැඩ පිළිෙවළ.   
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත් අඛණ්ඩ මැදිහත් වීමක් සිදු 
කරන්නට තිබුණා,  ඒ පිළිබඳවත් අෙප් ෙපොදු පතිපත්ති රාමුව -
නීතිමය   රාමුව-   හදා තිබුණා නම්.   ඒ  නීතිමය රාමුව  නැති වීම 
තුළ  පශ්නයක් ඇති වී තිෙබනවා.   

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියනවා, එතුමා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත්යවරයා වශෙයන්  ඉන්දැද්දි  එතුමාෙග් කාලෙය් 
තමයි ෙම්  SAITM  එකට අවසර ගත්ෙත් කියා. ෙමොකද එතැන 
තිබුෙණ්  IT park   එකකට ඉඩම් ෙදන්න. IT park එකක් සඳහායි 
-ෙතොරතුරු   තාක්ෂණය සඳහායි- අවසර ගත්ෙත්. එෙසේ නම්,  ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඒ ගැන කියන්නට ඕනෑ, ඒ 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා අවසර ගත් තැන ෛවද්ය පීඨයක් 
පතිෂ්ඨාපනය වීෙම්දී  ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය 
ෙමොකක් ද කියා.  

අෙනක් කාරණය, අප  සක්විතිලාෙගන්, දඬුවම්ලාෙගන්, දැඩි 
දඬුවම්ලාෙගන්  බැට කෑ රටක්.  ෙමෙහම රටක ෛවද්ය පීඨයක් 
ෙම් වාෙග්  ඉදි  කරනවා නම්  ෙම්වා පාලනය කරන අයට යම් කිසි  
තැන්පත්  මුදලක්  තීරණය කර ඒ තැන්පත් මුදල පිළිබඳව යම්කිසි 
තීන්දුවක් ගත යුතුව තිෙබනවා. නමුත් ෙම් සියල්ල කරන්න 
ෙවන්ෙන් -නැවත කිව්ෙවොත්- ෙපොදු ජාතික පතිපත්තියක්,  නීතිමය  
රාමුවක්  හැදීම තුළයි. එෙහම  නැතිව එෙහන් ෙමෙහන් හිෙතන 
විධියට කරන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
කාරණයත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. දැන් ෙම් අයට සිද්ධ  ෙවලා  
තිෙබනවා, ශික්ෂණ ෙරෝහලක් හදන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි,  ෙම්ක තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය්  ඇතිවන පළමුවන  
ෙපෞද්ගලික ශික්ෂණ ෙරෝහල. ඒක කාටවත් නැහැයි කියන්නට 
බැහැ. ෙම්ක තමයි ලංකාෙව් ඇති වන ෙපෞද්ගලික ශික්ෂණ  
 ෙරෝහල.  ෙම්  ඇති වන්න යන ශික්ෂණ ෙරෝහල  මුලින්ම  ඇඳන් 
300ත් එක්ක  අෙගෝස්තු මාසෙය් - 
 

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල මන්තීතුමාෙග්  කාලෙයන් මට ෙව්ලාවක් ලැෙබනවා. 
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ඔක්ෙකොම කාලයද?  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විනාඩි 5ක් ලැෙබනවා.   

875 876 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ   මහතා] 

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



2012 ජුනි 20 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ශික්ෂණ ෙරෝහල   
අෙගෝස්තු මාසෙය් නැත්නම් සැප්තැම්බර් මාසෙය්  පටන් ගන්නවා, 
ඇඳන් 300ක් එක්ක. ෛවද්ය කාන්ති ආරියරත්න මහත්මිය, 
අධ්යක්ෂ,  ෙපෞද්ගලික අංශ ෙරෝහල්. ෙම්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
ඉන්න   ෛවද්ය කාන්ති ආරියරත්න මහත්මිය.  ෙබොරු නම් කථා 
කර අහන්න පුළුවන්. දුරකථන අංකය  0773171700.  මා  කථා 
කර එතුමියෙගන් ඇහුවා. එතුමිය කියනවා, ෙම් ෙමොෙහොත 
ෙවනෙකොට  ෙම් ශික්ෂණ ෙරෝහල  සම්බන්ධෙයන් අයදුම් පතයක් 
ෙනොෙවයි,  ව්යාපෘති වාර්තාවවත්  ඇවිත් නැහැ  කියා.  එතුමියයි ඒ  
වගකීම දරන්ෙන්. එතුමියට  ෙම් වනතුරු  - ෙම් කථා කරන 
ෙමොෙහොත දක්වා-  එවැන්නක් ලැබුෙණ් නැහැ කියා  කියනවා. මා 
දැන් දුරකථන අංකයත් කිව්වා.  ෙබොරු නම් අහන්න පුළුවන්. 
ඒකයි තත්ත්වය. ඉතිහාසෙය් පළමුවන වරට ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික 
ශික්ෂණ ෙරෝහලක් හැෙදනවා.  ඒ කමෙව්දය  පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  සාකච්ඡාවක් කර තිෙබනවා.  ඒක හරි.  නමුත් තවමත් 
අයදුම් පතයක් දීලා නැහැ; proposal එක -ව්යාපෘති වාර්තාව-  දීලා 
නැහැ.  සාමාන්යෙයන් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක් ඇති කරනෙකොට  
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය්  කමෙව්දයක් තිෙබනවා.  ඒ කමෙව්දය ෙම් 
ෙමොෙහොත වනෙකොට නිසි පරිදි අනුගමනය කර නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉංජිෙන්රු 
පීඨ ෙගොඩනැඟිල්ල ෙම් ෙරෝහල් පරිශය සඳහා ෙවනස්  කළා. 
ෙමොකද වුෙණ්? නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  ලක්ෂ 290ක - 
මිලියන 29ක- දඩයක් ගැහුවා, ෙම් ෙගොල්ලන්ට. ෙම්ක "නැහැ 
"කියන්න බැහැ. ඉදි කිරීම් තහනම් කළා.  තහනම් කළාම  වෙට්ට 
වට කර ෙගන  ඇතුෙළේ  ඉඳ ෙගන ඉදි  කිරීම් ටික කළා.  කමක් 
නැහැ. ඇඳන් 1002ක්  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඇඳන් 1002ක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකද?  ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයාට, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන  මහත්මයාත් එක්ක  තිබුණු  පශ්නයක් නිසා.  
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ඇඳන් 1001ක් එක්ක                         
ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල හැදුවා.  ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා 
1977 වර්ෂෙය්දී  පානදුෙර් මන්තී ෙවලා ඉන්දැද්දී  ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයාත් එක්ක  - මැරිච්ච ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයාත්  එක්ක- තිබිච්ච ගනුෙදනුවක් ෙබ්රා ගන්න ඇඳන් 
1002ක් එක්ක ෙරෝහලක්  හදනවා.  අෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයා ෙම් සිද්ධි දන්නවා නම්,  එතුමා ඉන්න  තැනක ඉඳෙගන  
කල්පනා කරයි, "මැරිලාත් මට ඉන්න නැහැ. මා ගැන කථා 
කරන්ෙන්.  මුන්නැෙහේලා මා ගැන ෙමොනවා  ෙකොරනවා ද මම 
දන්ෙන් නැහැ"  කියා.  

ඒකයි යථාර්ථය. ඒ වාෙග්ම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා 
තවත් කල්පනා කරයි, "මම එදා ගත්ත තීන්දුව අවුරුදු 32කට 
පස්ෙසේ අද හරියි කියලා මුන්නැෙහේලා කල්පනා කරන්ෙන්, 
මුන්නැෙහේලාෙග් ෙමොෙළේ පෑදිලා තිෙබන්ෙන් මෙග් ෙමොෙළේට වඩා 
අවුරුදු 32ක් පිටු පස්ෙසන්" කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇඳන් 1,002ක 
ෙරෝහලක් හදනවා නම් එතැන අඩුම ගණෙන් විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු 75ත්, 100ත් අතර සංඛ්යාවක්, ෛවද්යවරු 200ත්, 
300ත් අතර සංඛ්යාවක්, ෙහදියන් 2,000ත්, 3,000ත් අතර 
සංඛ්යාවක්, ෙවනත් අංශවල ෙසේවකයන් 3,000ත්, 5,000ත් අතර 
සංඛ්යාවක් ඉන්න ඕනෑ. ඒ අය ෙගෙනන්ෙන් රජෙය් 
ෙරෝහල්වලින්ද, එෙහම නැත්නම් විෙද්ශවලින්ද? එක වතාවටම 
රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ෙමපමණ සංඛ්යාවක් ඉවත් වුෙණොත් ඇති 
වන රික්තය -vacuum එක- පුරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණා පිළිබඳව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. විෙද්ශ ෛවද්යවරු 
ෙගෙනනවා නම්, විෙද්ශ කාර්ය මණ්ඩල ෙගෙනනවා නම්, 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ඇති කරද්දි එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා 
පමුඛ ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු කියන, අෙප් සල්ලි පිට රටට ඇදී යාෙම් 
යථාර්ථය ව්යාජයක් බවට පත් ෙවනවා කියන කාරණය නම් 
අමතක කරන්න බැහැ. ඒ ඇයි? විෙද්ශ ෛවද්යවරු එනවා; පඩි 
ගන්නවා; යනවා. ෙමහිදී සාමාන්යෙයන් ඔවුන්ට  දරන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් දිනපතා වියදම් - day-to-day expenses - ටික විතරයි.   

මීට කලින් Oasis  ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලට අනුබද්ධව, -ඒක 
තිෙබන ෙරෝහලක්- ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් ඇති කරන්න 
ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ඒක 
පතික්ෙෂේප කළා. එය පතික්ෙෂේප කරද්දී ඉදිරිපත් කරපු කාරණා 
සඳහන් ෙල්ඛනය මම සභාගත* කරනවා.  

ෙමොනවාද ඒ අය කියන්ෙන්? ෙමවැනි ශික්ෂණ ෙරෝහලක 
ෙරෝගීන්ෙග් විවිධත්වය, නැත්නම් patients’ spectrum නැහැ 
කියන කාරණය. ඊළඟට, ෙරෝගීන් පරීක්ෂණයට භාජනය ෙවන්න 
ඉඩ ෙනොදීම. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වලට ෙලඩ්ඩු එන්ෙන් සල්ලි ෙගවලා පතිකාර ගන්න ෙන්. 
අපි දන්නවා, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් දන්නවා, ෛවද්ය 
විද්යාලයක ඉෙගන ගන්න ෙකොට  per vaginal examination, per 
ractal examinations කරන්න ඕනෑය කියලා. ගම්වල ඉන්න 
අහිංසක මනුස්සෙයොත් රජෙය් ෙරෝහලකින් PR එකක් කරන 
ෙකොට, PV එකක් කරන ෙකොට මූණ හකුළා ෙගනයි ඉන්ෙන්. ඇයි 
ඉතින් clinical group එෙක් 15ක් විතර ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කර 
බලන ෙකොට කවුද කැමැති ෙවන්ෙන්? සාමාන්යෙයන් සල්ලි 
ෙනොෙගවන මනුස්සෙයොත් PR එකකට, PV එකකට අකැමැති 
ෙවනවා නම්, සල්ලි ෙගවන මිනිස්සු කැමැති ෙවයිද? ෙම්වා පශ්න. 
ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයා ගන්න තිෙබනවාය කියන කාරණය 
අමතක කරන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහාචාර්ය ඒකකයක් 
සඳහා වාට්ටු ෙවන් කළාම, අෙනක් ඒකක සඳහාත් ඒ හා 
සමානවම වාට්ටු අවශ්ය ෙවනවා; Medical wards කිහිපයක් ඕනෑ 
ෙවනවා. මහාචාර්ය ඒකකයට හා අෙනක් ඒකකවලට වාට්ටු 
ෙදන්න පුළුවන්කම ෙමතැන තිෙබනවාද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය අංශෙයන් ඉවත් 
ෙවලා 5,000 - 7,000 අතර පිරිසක් ෙම් ෙරෝහලට එනවා නම් ඇති 
වන තත්ත්වය ගැන මම කලින් සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්ම           
රජෙය් ශික්ෂණ ෙරෝහල්වල ඉන්නවා Senior Registrarsලා හා 
Registrarsලා. Registrarsලා කියන්ෙන් ෙල්ඛකාධිකාරි ෙනොෙවයි, 
ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අය.  දැන් ෙම් ශික්ෂණ ෙරෝහලට එවැනි 
අය ෙදන්ෙන් ෙකොයි විධියටද කියන කාරණය බලන්න. ඒ වාෙග්ම 
සායනික වැදගත් ෙලඩුන්, ඒ කියන්ෙන් හදිසි අනතුරු, snakebite, 
road traffic accident, වස පානය කිරීම, මී උණ වාෙග් ෙද්වල්, 
ෙම් වාෙග් ෙපෞද්ගලික ශික්ෂණ ෙරෝහලක දකින්න ලැෙබන්ෙන් 
නැති නියැදි සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද ඇති වන තත්ත්වය? ඒ 
වාෙග්ම අධිකරණ ෛවද්ය විද්යාව - forensic medicine - සහ පජා 
විද්යාව -community medicine - ෙම් වාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වල ඇති කිරීම පිළිබඳව ඇත්තටම පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අපි ඉතිහාසෙය් දන්නා ආකාරයට ෙබෝම්බයක් වැදිලා චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනිය විතරයි නවෙලෝක ෙරෝහලට ගිෙය්. එෙහම 
යන්න බැහැ. ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදි අධිකරණ ෛවද්යවරයාත් 
එක්ක බැඳුණු කාරණා තිෙබනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම යා 
යුතු ෙවනවා, රජෙය් ෙරෝහල්වලට. ඉතින් ෙම්කට ෙමොකක්ද 
ගන්නා කියා මාර්ගය? ෙම්වා අපි දැන ගන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමා 
සම්බන්ධෙයන්වත්, ෙම් පතිපත්තිය පිළිබඳවත් අපට ද්ෙව්ෂයක් 
නැහැ ෙන්. ඒක අපි පැහැදිලිව කිව්වා. අපි ඇමතිතුමාටත්, 
නිලධාරින්ටත්, කාටත් කියන්ෙන් ෙම් පතිපත්තිය සකස් කරන්න; 
පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න; පතිපත්තිය සංවාදයකට ලක් 
කරන්න කියලායි.  ඔබතුමන්ලා එක ආයතනයක් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී ඉන්න එපා. ඒෙකන් ෙවන්ෙන් ඇමතිතුමාත්, රජයත් 

877 878 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිරිෙහන එකයි. ඒ නිසා රජයට ෙම් සඳහා වුවමනාවක් තිෙබනවා 
නම් පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න කියන කාරණයයි අපි 
කියන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙවන්ෙන් අනුරාධපුරෙය් 
සිද්ධාෙල්ප ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහලට ෙවච්ච එෙක් අනිත් එක.  

අන්තිමට ඔක්ෙකෝම විනාශ ෙවලා ෙම් ෙරෝහලත් රජයට පවරා 
ගනියි. ඒෙකන් කියන්ෙන් පවරා ගැනීම පිළිබඳ කාරණය 
ෙනොෙවයි. හැබැයි අමතක කරන්න එපා, රාගම ෛවද්ය පීඨය 
පවරා ගත්තා, අවුරුදු 30ක් ගියා තව එකක් ඇති ෙවන්න. ෙම්කත් 
පවරා ගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් ආෙයෝජකයන්ට, -ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් 
විතරක් ෙනොෙවයි. අෙනක් ආෙයෝජකයන්ටත්- ෙදන චිතය ඉතාම 
නරක චිතයක් බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, පසු ගිය 
කාලෙය් සමාගම් කිහිපයකුත් පවරා ගත්ත නිසා. ඒ නිසා මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්න යන ෙමොෙහොෙත් මම සඳහන් කරන්න 
අවශ්යයි ගරු ඇමතිතුමාට, ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය ෙනොවන 
විශ්වවිද්යාල ඇති කිරීම පිළිබඳ කාරණෙය්දී රෙට් ඇති වන 
තත්ත්වය පිළිබඳව පුළුල් සාකච්ඡාවකින් එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට 
යනවා විනා, ඇමතිතුමා ආයතනයක් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීෙම් 
පතිපත්තිෙයන් ඈත් වීෙම් අවශ්යතාව තිෙබන බව. 
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරන්නම්.  

  ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. SAITM එක අවුරුද්දකට ෙදසැරයක් batches 
ගන්නවා නම්- 
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have taken almost one more minute.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් 

ලැෙබනවා කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙගන්. මම ඒ විනාඩිය අරෙගන 
කථාව අවසන් කරනවා.  
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
He has already given five minutes. Now, you are 

taking six minutes.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, තවම ෙරෝහලවත් හදලා 

නැතුව අවුරුද්දකට batches ෙදකක් ගන්නවා නම්, අෙප්  
විශ්වවිද්යාලවලටත් batches ෙදක ෙදක ගනිමු. අෙප් ෛවද්ය 
විද්යාලවල මීට වඩා පහසුකම් තිෙබනවා; මීට වඩා කාර්ය මණ්ඩල 
ඉන්නවා. ඒ නිසා  කිසි පශ්නයක් නැහැ. එතෙකොට බඳවා ගන්නා 

1150ක සංඛ්යාව 2300ක් බවට පත් ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් 
පශ්නෙයන් භාගයක් විතර ඉවර ෙව්වි. එෙහම නම් අප කළ යුතුව  
තිෙබන්ෙන් එවැනි පියවරක් ගන්නා එකයි. රාගම ෛවද්ය 
විද්යාලය හරියට ෙලෙකෝ සමාගම වාෙගයි. ෙලෙකෝ සමාගම  
වාෙග් තමයි  උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය ඇති වුෙණ්. ඒ 
නිසා ඉතා පැහැදිලිවම අපි කියනවා, ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් 
අරෙගන රාගම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ඇති කිරීෙම්දී ගත්තු 
කියා මාර්ගයට යන්නය,  තනි පුද්ගල ෛවද්ය විද්යාල පිළිබඳව 
තීරණය  කරන්න ඊට පසුව පුළුවන්ය  කියා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම්ෙක් 
ඉන්න දරුවන්ටත්, ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් අසාධාරණයක් 
ෙනොවන විධිෙය්  යම්කිසි රාමුවකට යා යුතුව තිෙබනවා. ෙමතැනදී 
ෙම් සියලු කාරණා ගැන කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. ෙම්ක 
ෙබොෙහොම සංෙව්දී කාරණයක්. ෙම් කාරණෙයහිදී  හදවතින් 
ෙනොෙවයි බුද්ධිෙයන්  වැඩ කරලා පිළිගත් ෙපොදු  රාමුවක් යටෙත් 
ෙම් කටයුත්තට මැදිහත් වී ෙම් අවශ්යතාවත් එක්ක, සංවාදයක් 
එක්ක, සංවාදයක් එක්ක, තුන්වන වරටත් කියන්ෙන් සංවාදයක් 
එක්ක ෙපොදු ජාතික පතිපත්තිමය වැඩ පිළිෙවළකට  යන්ෙන්  
නැතිව එෙහන් ෙමෙහන්  ෙපට්ටි කඩ වාෙග්  දමලා, එදා ෙව්ල 
ටුවර්ස් බස් දුවනවා වාෙග් ෙම් කියා මාර්ගවලට යන්න එපා.  ෙපොදු 
පතිපත්තියක් නැතිව ෙම් විධියට කටයුතු කිරීම රටටත්, ජාතියටත්,  
මුළු ෙලෝකයටමත් කරන හානියක්ය කියන එක ෙදයියන්ෙග 
නාෙමන් සඳහන් කරමින්  මෙග්  අදහස්  පකාශ කිරීම සමාප්ත 
කරනවා.  

 

[අ. භා. 2.55]  
 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස ් අධ්යාපන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 
Higher Education)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම් රෙට් අනාගතය 

පිළිබඳ වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා  එයින් රටටම  පුළුල්  
දැනුමක් ලැෙබන සංවාදයකයි අපි ෙම් ෙයදිලා ඉන්ෙන්. මුලින්ම 
මම ගරු අකිල විරාජ්  කාරියවසම් මන්තීතුමා -ෙයෝජනාකරු-  
ඉදිරිපත් කළ  කාරණා කිහිපයක් ගැන අදහස් දක්වන්න  ඕනෑ. 
එතුමා  මුලින්ම කිව්ෙව් රාජ්ය  විශ්වවිද්යාලවල -අෙප් ෛවද්ය 
පීඨයන්හි සහ සමස්ත විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙය්- අඩු පාඩුකම් 
රාශියක් තිෙබද්දි අපි ෙම් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය  
පිළිබඳව විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වනවාය කියන එකයි. ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිවම අපි එතුමාට  කියන්න ඕනෑ අෙප් ගරු ඇමතිතුමා  ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ගත්තායින් පසුව ෙම් වනෙකොට අෙප් 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙය් අඩු පාඩුකම් හඳුනා ෙගන ඒවා සම්පූර්ණ 
කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබන බව.  ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර  තලෙය් 
ඉහළ තැනකට අෙප් විශ්වවිද්යාල ෙගන යාම සඳහා ෙම් වනෙකොට 
විශ්වවිද්යාල හයක් හඳුනා ෙගන තිෙබන බවත්, සමස්ත  
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙය්ම තිබුණු ෙභෞතික හා මානව  අඩු පාඩුකම් 
ෙම් වනෙකොට  සියයට 60කින් පමණ සම්පූර්ණ කර අවසානයි 
කියන එකත් කියන්න ඕනෑ.  

විශ්වවිද්යාල පනෙත්  අංක 25 (ඒ) යටෙත් තිෙබන බලතල 
පකාරව  SAITM ආයතනය ගැසට් කෙළේ  අෙප් විරුද්ධ මතධාරීන් 
පකාශ කරන විධියට පිස්සුවටවත්, ඉවක් බවක් නැතුවවත් 
ෙනොෙවයි. එතුමා ඒක ගැසට් කෙළේ ඒ ෙවනුෙවන් විද්වත් 
කමිටුවක් පත් කරලා ඒ විද්වත් කමිටුෙව් ෙයෝජනා, නිර්ෙද්ශ 
අ රෙගන  එපමණකින් සෑහීමට පත් ෙවන්ෙන්ත් නැතුව එතුමා 
ෙපෞද්ගලිකවම ගිහිල්ලා ෙම් ආයතනය පිළිබඳව පුළුල් 
නිරීක්ෂණයක් කිරීෙමන් පසුවයි. ඒ  නිරීක්ෂණෙයන් පසුව තමයි 

879 880 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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MBBS උපාධිය  ලබා දීමට  සුදුසු ආයතනයක් විධියට අර බලතල 
පකාශ කරන ගැසට්  නිෙව්දනය  නිකුත් කෙළේ. හැබැයි  ෙම්කට 
විරුද්ධව  කථා කරන අයම කියනවා, ගැසට්  නිෙව්දනෙයන් පසුව 
එන අයට ෙම් උපාධිය ලැබුණත් ඊට කලින් කණ්ඩායම්වලට ෙම් 
උපාධිය ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා ඒෙකන් මහා බලවත් 
අසාධාරණයක්  ෙවනවාය  කියා. ෙකොෙහොමටත් අපි ඒ ගැන 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය අෙහෝසි 
කරන්න අතීතයට බලපාන  විධියට පනත් ෙගනාවා වාෙග්  ෙම් 
ගැසට් එක අතීතයට බලපාන විධියට නිකුත් කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඉක්මනින් අහන්න. ෙකටි ෙවලාවකුයි මට තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගැසට් කරලා ෛවද්ය විද්යාල ඇති කරලා - 
 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ෛවද්ය විද්යාල ඇති  කරනවා ෙනොෙවයි.  විශ්වවිද්යාල පනත 

යටෙත්යි ෛවද්ය  විද්යාල ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  එෙහම ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්  සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීම යටෙත් බීඕඅයි 
ෙපොෙජක්ට් එකක් විධියටයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමා කිව්වා -  [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් නායක ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා 

ගැසට් කෙළේ කඩයක්වත්, බිත්තියක්වත්, board එකක්වත් 
නැතුවයි. අපි එෙහම කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙකටිෙයන් 

ෙම්කයි. ගැසට් එෙකන් කරලා තිෙබන්ෙන් විශ්වවිද්යාලයක් ඇති 
කරන එක ෙනොෙවයි; ෙම් තිෙබන ආයතනය උපාධි පදානය 
කිරීෙම් ආයතනයක් බවට බල සහිත කිරීමයි. එච්චරයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා තරහ ගන්න එපා. බුද්ධිමත් සංවාදයක් ඇති කර 

ගනිමු.  

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඔව්. ඒක තමයි.  
 
ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙජ්ආර්  ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
Board එකක්වත් නැතුව නිකම් නමකට තමයි ෙජ්ආර් ගැසට් 

කෙළේ. අපි එෙහම කෙළේ නැහැ.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ෙජ්ආර් ගැන ෙවන දවසක කථා කරමු. මා අහන්ෙන්, 

ගැසට් එෙකන් ෙම් වාෙග් ෛවද්ය විද්යාලයක් ඇති කරන්න 
පුළුවන්ද කියලායි. 

 

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ගැසට් එෙකන් ෛවද්ය විද්යාලයක් ඇති කෙළේ කවුද? ගැසට් 

එෙකන් කරලා තිෙබන්ෙන්, විශ්වවිද්යාල පනෙත් 25A යටෙත් 
ඇමතිතුමාට තිෙබන බලතල අනුව ෙම් තිෙබන ආයතනය උපාධි 
පදානය කිරීෙම් ආයතනයක් විධියට බල සහිත කිරීමයි. 
විශ්වවිද්යාලයක් අලුතින් ඇති කිරීම සඳහා තමයි අපි පනත් 
ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කර ෙගන 
යන්ෙන්. පසු ගිය දවසක එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න 
නියමිතව තිබුණත් එය ටික කලකට පමාද කරන්න සිද්ධ වුණා. 
එච්චරයි, ගරු මන්තීතුමනි. පටලවා ගන්න එපා.  

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එතුමා හැම තිස්ෙසේම පටලවා ගන්නවා. 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඊළඟ තර්කය තමයි, කලින් batchesවල අයට ලංකාෙව් ෙම් 

උපාධිය ෙදන්න බැරි ඇයි කියන එක. දැනටත් ඒක affiliated 
university එකක් විධියට රුසියාෙව් Nizhny Novgorod 
විශ්වවිද්යාලයත් එක්ක බද්ධ ෙවලායි කටයුතු කරන්ෙන්. හැබැයි 
ෙම් වන ෙකොට අෙප් ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණෙයන් පුළුල් 
පරීක්ෂණයක් කරලා නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පතා තිෙබනවා. 
ෙමොනවාටද? ඒ අයටත් ෙම් උපාධිය ලබා දීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවාද කියලා බලන්න. අපි යමක් කරන්න ඕනෑ රෙට් පවතින 
නීති රාමුවට එකඟවයි. එෙහම නැතුව ඇමතිවරයා වුණු පළියට 
ඉවක් බවක් නැතුව තීන්දු අරෙගන, නිගමන අරෙගන පකාශයට 
පත් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මන්තීතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මන්තීතුමා ෙම් කරුණු අස්ෙසේ තවත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ද්ෙව්ෂෙයන් කියලා. පස්තුත කාරණය මාලෙබ් 
ෛවද්ය විද්යාලයයි. නමුත් එතුමා පටන් ගත්ෙත් ෙකොතැනින්ද? 
අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය, අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය, සිසු 
නැඟිටීම් යන කාරණාවලින් තමයි එතුමා පටන් ගත්ෙත්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ෙමොකක්ද, point of Order එක? 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම්ෙක් තිෙබන ගැටලු පිළිබඳවයි මා කථා කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ 

තමුන්නාන්ෙසේ - [බාධා කිරීමක්] 
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. You carry on, Hon. 

Nandimithra Ekanayake. 
 

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙක් point එකක් 

නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මා කිව්ෙව්, තමුන්නාන්ෙසේ එම කාරණාත් 
ඉදිරිපත් කළාය කියලායි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, අද අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය පාරට 
බහිනවාය කියලා. ඒක ඇත්තයි. අදත් අනධ්යයන කාර්ය 
මණ්ඩලය පාරට බහිනවා. අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලයත් පාරට 
බැහැලා තිෙබනවා. ෙම්වා පිටි පස්ෙසේ යම් යම් බලෙව්ග තිෙබනවා. 
ඉතින් ඒක ෙම් මාතෘකාවට අදාළ නැහැ. ෙම් ෙවනම කර්තව්යයක්. 
ෙම් විද්යාලය එකම ෛවද්ය විද්යාලයයි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙමොකක්ද, බලය කියන්ෙන්? 
 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
බලය? [බාධා කිරීමක්] මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඔය කියන 

කථාව. ඒක අපභංසයක්. [බාධා කිරීමක්] බලය තිෙබනවා. ආණ්ඩු 
ෙපරළීෙම් බලෙව්ගයට ෙම්වා බළල් අත් කර ගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ දරනවා.  ඒකයි. [බාධා කිරීම්] දයාසිරි 
ජයෙසේකර මන්තීතුමා, කෑ ගහන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවශ්යතාව ඒක තමයි.  

මා පැහැදිලිව කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙකනාම, 
විෙශේෂෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය  ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල ඇති කරනවාට කැමැති පක්ෂයක් කියලා. 

 උතුරු ෙකොළඹ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ඇති කෙළේ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 

කාලෙය්දීයි. ඉතින් එවැනි පක්ෂයක් ෙම් ෙවලාෙව් ෙමෙහම කථා 
කරන්ෙන් ඇයි  කියන එකයි අපට තිෙබන පශ්නය. අනික් එක 
ගරු මන්තීතුමා, කල්පනා කර බලන්න. ෙම් ආයතනෙය් දැනට 
ළමයි 356ෙදෙනක් ඉෙගන ගන්නවා. ඒ අයෙගන් දරුවන් 
44ෙදෙනක් ෙහොඳ ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුෙවෝ. විෙද්ශ ශිෂ්යෙයෝ 
40ෙදෙනක් ඉන්නවා.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාත් 
පිළිගන්නවා, ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සමත් වන 
දරුවන්ෙගන් 1,200ක් තමයි රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල ෛවද්ය 
පීඨවලට ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියලා. ෙහොඳටම 
සුදුසුකම් ලැබූ තවත් දරුවන් 2,000ක් විතර එළිෙය් ඉන්නවා. 
ඔබතුමාත්, මමත්, ෙම් රටමත් පිළිගන්නවා, ඒ අය අතරින් යමක් 
කමක් තිෙබන අයෙග් දරුවන් විෙද්ශ රටවල්වලට ගිහින් ඉෙගන 
ගන්නා බව. බංග්ලාෙද්ශය, පාකිස්තානය ආදී රටවල්වලට 
පමණක් ෙනොෙවයි, චීනය, රුසියාව වැනි රටවලටත් ගිහින් 
ඉෙගන ගන්නවා. මා ගිය සුමාෙන් රුසියාවට ගියා. මම කර්ස්ක් 
විශ්වවිද්යාලයට ගියා.  

Tver State Medical Academy එකට ගියා. අෙප් ළමයි 
500ක් විතර එතැන ඉෙගන ගන්නවා. ඒ රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල 
නිකම්ද ඉෙගන ගන්ෙන්? නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඉෙගන ගන්ෙන් 
ෙගවලා. අඩුම ෙගවීමක් කරලා තමයි රුසියාෙව් ඉෙගන ගන්ෙන්. 
නමුත් මහා බිතාන්ය, ඇෙමරිකාව, කැ නඩාව, ඕස්ෙට්ලියාව ආදී 
අෙනක් රටවලට සිසුන් ෙකොයි තරම් ඇෙදනවාද? ඇයි, ඒ ගැන 
කල්පනා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි, එෙහම වන්ෙන්? ෙමතැන 
අතිරික්තයක් තිෙබනවා.  

උසස් අධ්යාපනය බලාෙපොෙරොත්තු වන දරු දැරියන්ෙග් 
ෙදමවුපියන්ෙග් අෙප්ක්ෂාවට තිත තියන්න බැහැ, රාජ්ය 
විශ්වවිද්යාල තුළ විතරක් ඒ ළමයින්ට අධ්යාපනය ෙදන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැති නිසා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙමතුමා ඒක පිළිගන්නවා. නැත්ෙත් නැහැ. එතුමාෙග් කථාෙව් 
ඒවා අඩංගු ෙවලා තිබුණා.  මම නිදර්ශන කිහිපයක් කියන්නම්. 
අෙප් highways හදන එක ගැන එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
පථම සංකල්පය ඇති කළා. ඊට පස්ෙසේ කටුනායක ඉඳලා 
highway එක හදන්න පටන් ගත්තා. ඒ අපි ඉෙගන ගන්නා 
කාලය. නමුත් හුඟක් ෙදෙනක් විරුද්ධ වුණා. අද ඒවා අපට ඕනෑ 
ෙවලා තිෙබනවා. හැම ෙහොඳ වැඩකටම ඒ ෙවලාෙව් විරුද්ධ ෙවන 
අය  පසු කාලෙය් ඒෙක් අගය දකිනවා. අපිත් අද ඒෙක් අගය 
දකිනවා. අපිත් ඒ ෙවලාෙව් ඒවාට විරුද්ධව ෙබොෙහොම සටන් 
කළා. නමුත් අද පිළිගන්නවා. ෙම් පශ්නයට පිළිතුර -විකල්පය- 
ෙම්කයි කියන එක අප පිළිගන්නවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් ෙමොළය පෑදිලා. 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
දැන් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙමොළය පෑදිලා හුඟක් කල්. ෙම් 

ෙගොල්ලන්ෙග් ෙමොළය තවම පෑදිලා නැහැ. ඒකයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පක්ෂය ඇතුළත ගැටුම්. අද ෙසේරම 
නායකෙයෝ ෙවන්න හදනවා. අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා ෙහොඳ බුද්ධිමත් විගහයක් කළා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. 
ඔබතුමා කියපු හුඟක් ෙද්වල් අපි පිළිගන්නවා. නමුත් ඔබතුමා එක 
ඉල්ලීමක් කළා, "ෙම් එක විශ්වවිද්යාලයක් ෙවනුෙවන් විතරක් 
ෙපනී සිටින්න එපා" කියලා.  
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අපි ජාතික පතිපත්තියක් හදලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
ෙකටුම්පත් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න යන්ෙන්.  ෙම් රෙට් විවෘත 
ආර්ථිකයත් එක්ක ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ඇති කිරීෙම් 
වුවමනාවට සරිලන පරිදි මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට 
ෙමොකද වන්ෙන් කියා විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ බලාෙගන ඉන්නවා. 
ෙම්කට පිළිගැනීම ඇති වුෙණොත් තමයි ෙම් රටට තවත් 
විශ්වවිද්යාල එන්ෙන්; විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ ෙමහාට එන්ෙන්. 
ෙමොකද, ඒ ෙවනුෙවන් අපට සම්පත් ෙගොඩක් ලැෙබනවා. අද 
මැෙල්සියාව ආදී හැම රටකටම අෙප් ළමයි යනවා. බංග්ලා ෙද්ශය, 
පාකිස්තානය ආදී රටවලට අෙප් ළමයි යනවා. ඒ රටවල දරුෙවොත් 
අෙප් රටට එන්න පටන් ගනියි. ෙමොකද, අෙප් රට ඉතා සුන්දර 
රටක්. අෙප් රට ඉතාම ලස්සණ රටක්. ෙම් රෙට් ෙද්ශගුණයට 
හැෙමෝම කැමැතියි. ෙමහාට ඇවිත් අඩු වියදමකින් ඉෙගන ගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි දුරස්ථ කල්පනාවන් ඇතුව 
තමයි අෙප් ඇමතිතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති රාමුව 
තුළ ඉඳෙගන ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක අපි ෙබොෙහොම 
කරුණාෙවන් පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමන්ලා පතිපත්තිය ෙගෙනනවාය කිව්වාට තවම 

ෙගෙනන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ෙම් පතිපත්තිය 
ඔබතුමන්ලාට ෙගෙනන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඒ ෙගෙනන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් -

තමුන්නාන්ෙසේ ෙනොෙවයි- විපක්ෂෙය් සිටින තවත් කණ්ඩායමක්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙබොෙහෝ 

තැන්වල රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පිළිගත්තා. රුසියාවත් රාජ්ය 
විශ්වවිද්යාල පිළිගත්තා.  

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ෙම් ආයතනය පටන් ගැනීෙම්දී අදාළ ආයතනවලින් ෙම් 

පිළිබඳ ඉල්ලීම් කළා. උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන  ෙකොමිෂන් සභාව, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය, ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාව, ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය කියන එක් 
ආයතනයක්වත් පිළිතුරක් යැව්ෙවත් නැහැ; අඩුම ගණෙන් ෙම්ක 
පටන් ගන්න එපා කියා කිව්ෙවත් නැහැ; අඩු පාඩු ෙපන්නුෙවත් 
නැහැ.  ෛවද්ය සභාව කිව්ෙව් ගුණාත්මක මට්ටමක් ඇතුව පටන් 
ගත්තාට කමක් නැහැ කියන අදහසයි.  ෙම් ආයතනය පටන් 
ගැනීෙම්දී තිබුණු අඩු පාඩුකම් දැන් කම කමෙයන් සම්පූර්ණ කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ශික්ෂණ ෙරෝහල සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
ඇඳන් 300කින් පටන් ගන්නවා. වසර අවසාන වන විට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ඉලක්කය අඩුම තරමින් ඇඳන් 1000ක් ඇති 
ආයතනයක් බවට පත් කරන්නයි. [බාධා කිරීම්] ගරු  මන්තීතුමනි, 
කියන ඒවා අෙහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] සියලුම ෙදනා කෑ 
ගහන විට ඇෙහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීම්] අර බුද්ධිමත් 
ෙකනාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔය ෙගොල්ෙලෝ ෙමෝඩෙයෝ 

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

වාෙගයි හැසිෙරන්ෙන්. එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්] 
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! කරුණාකර, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

වාඩි වන්න. ඔබතුමා කථා කළා ෙන්. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට කථා 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ෙම් විද්යාලෙය් ශික්ෂණ ෙරෝහල ඇති කරන එක බලන්න. 

කැඩුම් බිඳුම් අංශය -[බාධා කිරීම්] ඒෙක් අඩු පාඩුව ෙපන්වා 
දුන්නාට පසු කර ෙගන යනවා. ඉතින් ෙමොකක්ද කරන්න 
කියන්ෙන්? එෙහම නම් ෙනොකර ඉන්නද කියන්ෙන්? ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඒ අඩු පාඩුකම් හඳුනා ෙගන කරෙගන යනවා. ඒවාට 
අවශ්ය මූලික කළමනා සකස් කර ගන්න ඕනෑ. ඉඩම් නිරවුල් කර 
ගන්න ඕනෑ. ඒ විධියට ඒවා ෙසේරම කරලා තිෙබනවා. දැන් 
බලන්න, චර්ම ෙරෝග, කැඩුම් බිඳුම්, දන්ත ශල්ය ෛවද්ය ඒකක, 
kidney ආශිත ෙරෝග ෙම් සියල්ල පිළිබඳව දැන් ඒ ෛවද්ය 
විද්යාලය කටයුතු කර ෙගන යනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 
 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
පශ්න අහලා මෙග් කාලය කන්න එපා. කමක් නැහැ, අහන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මම අහන්ෙන්, ෙමච්චර අඩු පාඩු සහිත විශව්විද්යාලයක් 

හදන්න 2009 ඉඳලා ෙම් වන තුරු වැඩ කටයුතු කෙළේ 
ඔබතුමන්ලාෙග්ම ආණ්ඩුව ෙන්ද? 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
2009 දී තිබුෙණ් අෙප් ආණ්ඩුව තමයි. ඒක පිළිගන්න ෙවනවා. 

අපට ඒක නැහැයි කියන්න බැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම්, ෙම් 
රෙට් ජාත්යන්තර විශ්වවිද්යාල පමණක් ෙනොෙවයි, දැන් ෙම් රෙට් 
ජාත්යන්තර පාසල් තිෙබනවා. අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා 
නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කථා කළා. ජාත්යන්තර පාසල් 
තිෙබනවා. ඒවා ආරම්භ කරන්ෙන්ත් business registration 
යටෙත්. ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒක 
යටෙත්. ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් මැදිහත් වීමකින් පටන් ගත් එකක් 
ෙනොෙවයි. ඒක BOI එෙක් ව්යාපෘතියක් විධියට යනවා. එෙහම 
තමයි ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක කාටවත් වළක්වන්න බැහැ. 
ඒ තමුන්නාන්ෙසේලා ඇති කරලා තිෙබන නීතිය. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ඇති කරලා තිෙබන ආයතනය. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Akila Viraj Kariyawasam. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, ඒක 
business registration යටෙත් පටන් අරෙගන තිෙබනවා කියලා. 
ව්යාපාර ලියා පදිංචි කිරීම යටෙත් ෛවද්ය උපාධියක් ෙදන්න පටන් 
අරෙගන නැහැ. Health sciences සඳහා කියලා තමයි ඉස්ෙසල්ලා 
පටන් ගත්ෙත්. 

 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Nandimithra 

Ekanayake, you continue with your speech. 
 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
පසුව තමයි ෛවද්ය පීඨය වශෙයන් නම් කෙළේ. ඊට 

ඉස්ෙසල්ලා Health sciences  සඳහා කියලා හරි පටන් ගත්ෙත් 
business registration යටෙත්යි. [බාධා කිරීමක්]  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රාජ්ය විශ්වවිද්යාල බලන්න. රජරට 
විශ්වවිද්යාලෙය් Medical Faculty එක පටන් ගත්තා. අපට 
ශික්ෂණ ෙරෝහලක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් තමයි රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 
ඒ අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර ෙගන යන්ෙන්. ඒවාෙය්ත් ඒ අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවා. රුහුණු විශ්වවිද්යාලය ගත්තත් අඩු පාඩු තිෙබනවා. 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය ගත්තත් අඩු පාඩු තිෙබනවා. ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලය තමයි හුඟක් දුරට අංග සම්පූර්ණ. ෙම්කයි යථාර්ථය. 
ඒ නිසා කල්පනා කරලා බලන්න. ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න. ෙම් 
අතිරික්තයක් දරුෙවෝ ෙවනුෙවන් කවුරු හරි investor ෙකෙනක් 
ඇවිල්ලා ෙම් කටයුත්ත කරලා  ඒ ෙදමව්පියන් සනසනවා නම්, 
විෙද්ශ විනිමය පිට රටට යන එක නතර කරලා ෙදනවා නම් ඇයි 
අපි එපා කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලායි විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය 
ෙගනාෙව්. ඒක තුළයි ෙම් ෙසේරම ආෙව්. ඒක තුළයි අධ්යාපන            
කඩ ආෙව්. අද නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කථා කරනවා. අපි            
ළඟ සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබනවා. මම ෙපන්වන්නම්.ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් නිෙයෝජනය කරපු මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර 
මැතිතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා 
ගැන ගුණ සමරු ෙද්ශනයක් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
එතුමා හිටියා නම් ෙබල්ෙල් වැල දමා ගන්නවා. 
 

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
වැදගත් සංඛ්යා ෙල්ඛන සඳහන් කරමින් සුරවීර මැතිතුමා කළ 

එම ගුණ සමරු ෙද්ශනෙය් ඉංගීසි පරිවර්තනය 2012 ෙපබරවාරි 
14වන දින "ෙඩ්ලි නිව්ස්" පුවත් පෙත් පළ වී තිෙබනවා. එහි 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතුළත් ෙකොටස මම සභාගත* කරනවා. 

ෙම් තමයි දැන් tuition යන විධිය. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද, එදා කන්නන්ගර මැතිතුමා ඇති කරපු 
නිදහස් අධ්යාපනෙයන් විතරයි අද ෙම් රෙට් ළමයි පල ලබන්ෙන් 
කියලා. ෙම් බලන්න, ඒ ගණන් සියල්ලම පතිශතයක් ෙලස 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. මම ෙමය කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. 
කියවන්න ඕනෑ නම් කියවන්නම්. 2012 ෙපබරවාරි මස 14වැනි දා 
"ෙඩ්ලි නිව්ස්" පත්තෙර් අරෙගන බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
නිදහස් අධ්යාපනයක් ගැන කථා කරනවා. Tuition කඩ දහස් 
ගණන් පිරිලා. ළමයි අ.ෙපො.ස.(උසස ් ෙපළ) විභාගය pass 
ෙවන්ෙන් tuition ගිහිල්ලා; අ.ෙපො.ස.(සාමාන්ය ෙපළ) විභාගය 
pass ෙවන්ෙන් tuition ගිහිල්ලා; පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාගය pass 
ෙවන්ෙන් tuition ගිහිල්ලා. අපි ඉෙගන ගත්ත කාලය වාෙග් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඒවා ෙසේරම ආෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
විවෘත ආර්ථික කමය ෙගනාවට පස්ෙසේ. මුදල් පසු පස හඹා යන 
සමාජ කමයක් ෙම් රෙට් බිහි කළා. ඒ නිසා පාතාල කල්ලි බිහි 
වුණා; කුඩු කාරෙයෝ බිහි වුණා; ෙකොමිස්කාරෙයෝ බිහි වුණා; 
සමහර ෙද්ශපාලනඥෙයෝ අල්ලස් ගන්න මහා අල්ලස්කාරෙයෝ 
බවට පත් වුණා; රෙට් නිලධාරින් ඒ තත්ත්වයට පත් වුණා. නිදහස් 
අධ්යාපනය කියලා පුන පුනා කියනවා. නමුත් අපි කිසිම විධියකින් 
නිදහස් අධ්යාපනය කප්පාදු කරන්ෙන් නැහැ. විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය තවත් දියුණු කරනවා. අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය 
ජාත්යන්තර තලයට ෙගනියනවා කියන එක අපි ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. ඒ අතර තුර අපි ෙම් 
විධියට දිරි ගැන්වීම් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Deputy Minister, please wind up 

now. 
 

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ෙලෝකෙය් තිෙබන උසස් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවලට අපි 

විවෘතව ආරාධනා කරනවා, ෙම් රටට ඇවිල්ලා විශව්විද්යාල පටන් 
ගන්න කියලා. රජෙය් පතිපත්තියක් වශෙයන් අපි ඒ අයට අවසර 
දීලා දිය හැකි සියලු උපකාර කරනවා කියන එක පකාශ කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

have 17 minutes. 

 
[අ. භා. 3.13] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රෙට් 

අධ්යාපනයට අදාළ වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි අද විවාදයට ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් විවාදය, අෙප් රෙට් අනාගතය තීරණය කරන, 
අනාගතෙය් තම තමන් ඉන්න ස්ථාන තීරණය කරන, තමන්ෙග් 
හෘදය සාක්ෂිය අවදි කරන විවාදයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
ඒ නිසා ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වන අප, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ද  
විපක්ෂෙය්ද කියන එකට වඩා, ෙම් රෙට් අධ්යාපන අයිතිය අප 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙමොන පදනම මත ඉඳලාද කියන එක අද 
තීරණය කරනවාය කියලා මම විශව්ාස කරනවා.  

887 888 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිදහස් අධ්යාපන අයිතිය 
ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑය, එය ෙම් රෙට්  බහුතර ජනතාවෙග් 
දරුවන්ෙග් උරුමයක්ය, ඒක අපි කාෙග්වත් ෙද්ශපාලන න්යාය 
පතයකින් යට කරන්න බැහැයි කියන පරම සත්යයක් තිෙබනවා. 
ඒ ස්ථාවරෙය් ඉඳ ෙගන, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් 
හදන්න හදන කුපකට කුමන්තණය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙහළිදරව් කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ෙමය කුපකට කුමන්තණයක්. 
ඒෙක් පධාන ෙද්  අද ෙමතැන කථා කරපු අය කිව්වා. ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමාත් කිව්වා  එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා කා ෙග් 
හරි වුවමනාවකට යට ෙවලා වාෙගයි කියලා; එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාට ඒකට කර ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා වාෙගයි 
කියලා. නැහැ එෙහම ෙනොෙවයි. අපි කියන්ෙන් ෙමතැන මුදලාලි 
ෙකෙනක් ඉන්නවා කියන එකයි. දැන් තිෙබන පශ්නය, ඒ මුදලාලි 
ෙනවිල් පනාන්දුද, එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාද කියලා ෙතෝරා 
ගන්න එකයි. ෙමොකද, අපි දන්නවා, ෙම් කාරණය ෙවනුෙවන්,- 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට  විනාඩි 
15යි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා දැන් කථා කළා ෙන්. ඔබතුමාත් එක 
මුදලාලි ෙකෙනක් ෙවන්නයි හදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]   

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් හදන්න හදනවා නම්, ඒ 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් නම්, BOI ව්යාපෘතියක් යටෙත් 
ෙකොම්පැනිකාරෙයක් -මුදලාලි ෙකෙනක්- ෙම් වැෙඩ් කරනවා 
නම්, ඇයි අෙප් රෙට් ජාතික අධ්යාපනය භාරව ඉන්න, නිදහස් 
අධ්යාපනය භාරව ඉන්න ඇමතිතුමාටත් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් 
ෙමච්චර කැක්කුමක් තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවාද 
ෙමය එස්බී ඇමතිතුමාෙග් ආයතනයක්ද, ෙනවිල් පනාන්දුෙග් 
ආයතනයක්ද කියලා. ෙමොකද, ෙමය සුන්දර තැනක්ය, ෙමහි 
ඇමතිවරුන්ෙග් දරුෙවෝ ඉන්නවාය, ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුෙවෝ 
ඉන්නවාය, අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්ෙග් දරුෙවෝ ඉන්නවාය, "A" 
තුනම තිෙබන ළමයි ඉන්නවාය, ෙමතැන සුර භවනක්ය, 
ෙමතැනට එන්න කිව්ෙව් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමායි. ඒ 
අවශ්ය කරන මතය හැදුෙව් එතුමායි.  එතුමා තමයි හැම රූපවාහිනී 
සංවාදයකටම ඇවිල්ලා ඒ ගැන කෑ ගැහුෙව්. රූපවාහිනිෙය් 
පවෘත්තිවලට ෙපන්වන්ෙන් එස්බී ඇමතිතුමා කියන විධියට ෙමය 
නියම ආරක්ෂිත තැනක් කියලායි. හරියට ෙම්ෙක් මුදලාලි එස්බී 
ඇමතිතුමා වාෙගයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් ඇත්තම මුදලාලි 
තමයි ෙනවිල් පනාන්දු. ඒත් ෙනවිල් පනාන්දු ඒක කියන්න 
ඉස්සරහට එන්ෙන් නැහැ. ෙනවිල් පනාන්දු කියන ආෙයෝජකයා 
තමයි ආෙයෝජනය මණ්ඩලෙය් Neville Fernando Investment 
Company (Pvt.) Limited කියන ආයතනය හැටියට ෙමයට 
අවසරය ඉල්ලන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
පිළිබඳව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෛවද්ය රවීන්ද රුෙබ්රු 
මහතාෙග් පධානත්වෙයන් පත් කළ කමිටුෙව් වාර්තාව මම 
සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ෙමය අප කාටත් වැදගත්. ඒ කමිටු 
වාර්තාෙව් තිෙබන පළමුවැනි නිරීක්ෂණය තමයි, ෙමම ආයතනය 
නිවැරදි සත්ය ෙතොරතුරු මත පදනම් ෙවලා අවශ්ය අවසරය ලබා 
ෙගන නැහැයි කියන එක. BOI ව්යාපෘතියක් හැටියටවත් 
කියාත්මක ෙවන්න ෙම් ආයතනය අවසරය අර ෙගන නැහැ.  
මාලෙබ් කලාපෙය් ආෙයෝජනය කරනවා නම් ඒක කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්  IT ව්යාපෘතියක් හැටියටයි. නාගරික 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ඒක ගැසට් කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒ  
ගැසට් එක අවලංගු ද? එෙහම නම් IT කලාපයක ෙකොෙහොමද 
ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ කරන්ෙන්? ඒ නිසා තමයි ෙම් 
ජාවාරම්කාරයා ෙම් ආයතනයට IT ආයතනයක් හැටියට 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය, පළමු වන කැමැත්ත ගන්න 
ගිෙය්. ෙම් ආයතනෙය් නමට  medicine  කියන කෑල්ලක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආයතනෙය් නම 
හැටියට තිබුෙණ් South Asian Institute of Technology and 
Management කියන එකයි. අවසරය ෙනොලැෙබයි කියන සැකයට 
තමයි Technology and Management ආයතනයක් හැටියට 
පිහිටුවන්න හැදුෙව්. ඊට පස්ෙසේ තමයි ෙමයට medicine  කියන 
කෑල්ල දැම්ෙම්. South Asian Institute of Technology and 
Medicine කියලා ෙවනස් කෙළේ පසේසේ. ඇයි එෙහම කෙළේ කියලා 
අපි අහනවා. ආණ්ඩුව කියන්න medicine කියන කෑල්ල පස්ෙසේ 
ඈඳුෙව් ඇයි කියලා. දැන් අපට තිෙබන පශ්නය තමයි ෙම් 
medicine කියන කෑල්ල ඇතුළත් කරන්න ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලැබිලා තිෙබනවාද කියන එක. ෙම් ආයතනය 
පිහිටුවන්න ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අවසරය දීලා තිෙබනවාද? 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අවසරය තිෙබනවා නම් මුදලාලි 
ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමා දැන් ඒක සභාගත කරන්න. මුදලාලි 
ෙවනුෙවන් පුළුවන් නම් කියන්න, ඒ ආයතනය medicine හැටියට 
ආෙයෝජන මණ්ඩලය අනුමත කරලා තිෙබනවාද කියලා. ඒකට 
අනුමැතියක් නැහැ. 

ඊළඟ පශ්නය තිෙබන්ෙන්- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කථා කරන 
ෙකොට කියන්න. මුදලාලි ෙවනුෙවන් ඔය කථාව පස්ෙසේ කියන්න. 
මුදලාලි ෙවනුෙවන් ඔය මුදලාලි - එස්බී මුදලාලි-  
 

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

ඒක පස්ෙසේ සභාගත කරන්න.  
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වචන ඉල්ලා අස් කර 

ගන්න කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
අෙන් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. පිස්සු කථා කරන්ෙන් නැතිව 

ඉන්න. [බාධා කිරීම්] මිනිස් ජාවාරම කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා. 
සක්විති අද දඬුවම් විඳිනවා මූල්ය ජාවාරමට. ''දැඩි දඬුවම් මුදලාලි'' 
දඬුවම් විඳිනවා මූල්ය ජාවාරමට. ෙමයා කවදා හරි දඬුවම් විඳින්ෙන් 
මිනිස් ජාවාරමට. ෙම් කරන්ෙන් මිනිස් ජාවාරමක්. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 

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

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මිනීමරුවා. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
අහිංසක දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය දඩයම් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  There is a point of Order being raised.  

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir,  the Hon. S.B. Dissanayake is the Minister of 

Higher Education. මුදලාලිලා ෙමෙහේ නැහැ. Dr. Neville 
Fernando is an honourable gentleman who represented 
Parliament. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් සභාෙව් නැති අයටයි පහර 
ගහන්ෙන්. ලජ්ජා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] Medical Colleges  
කඩලා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, that is not a point of Order. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
මට ෙපොඩි ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ කමිටු වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශවල 
අවසාන කාරණෙය් -6 වැනි කාරණෙය්- තමයි තිෙබන්ෙන් 
"Difficulties in the establishment of new medical schools" 
කියලා. එහි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් medical faculty එක 
පිහිටුවන නාමෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණ වංචාවක් බව. 
ඉතා පැහැදිලිව ඒ කමිටු වාර්තාව නිර්ෙද්ශයක් ෙදනවා. කට 
වචනෙයන් - verbally -  තමයි ෙමය ෛවද්ය පීඨයක් හැටියට 
තහවුරු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවනුෙවන් අවශ්ය කරන සාක්ෂි 
නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් සාධාරණ ෙහේතු  ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. කට 
වචනෙයන් ඒක කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
පුද්ගලයන්, ෙම් ජාවාරම්කරුවන් විසින් වැරැදි ෙතොරතුරු සපයා 
තිෙබන බවත් කියනවා. ".... had misrepresented the true 
situation regarding the status of the course and the 
recognition of the degree". ෙම්  උපාධිය පිළිබඳව, ෙම් course 
එක පිළිබඳව වැරැදි ෙතොරතුරු සපයලා තිෙබනවා.   

රෙට් මූල්ය වංචා කළාය කියලා ෙකොතලාවල මහත්මයා දඬුවම් 
ලබලා තිෙබ නවා. රෙට් මූල්ය වංචා කළාය කියලා ''සක්විති'' අද 
හිෙර් ඉන්නවා. රෙට් මූල්ය වංචා කළාය කියලා ''දැඩි දඬුවම්'' 
දඬුවම් ලබලා තිෙබනවා.  අහිංසක දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙකොල්ල 
කන, ඔවුන්ෙග් ජීවිත අඳුරු කරන, ෙදමව්පියන් රවට්ටන, 
ෙදමව්පියන්ෙග් සල්ලි ෙකොල්ල කන ෙම් මිනිස් ජාවාරම 
ෙවනුෙවන් කවුද දඬුවම් විඳින්ෙන්? කවුද ඒකට වග කියන්න 
ඕනෑ? අපි ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ඒකයි.  කවුරු හරි ෙකෙනක් 
මූල්යමය වශෙයන් අලාභයක් කෙළොත් අපට පුළුවන් ඒක අය කර 
ගන්න. දැඩි දඬුවම්, සක්විතිලා, ෙකොතලාවල මහත්තයලා කරපු 
මූල්ය පාඩු ෙවනුෙවන් ඒ තැන්පත්කරුවන්ට ගිහිල්ලා අලාභය 
ඉල්ලන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි වැරැදි ෙතොරතුරු 
දීලා උපාධියක් ෙදනවා කියලා ෙම් දරුවන් රවට්ටලා ෙම් 
ජාවාරම්කාර තැනට අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාවලින්ම 
පිළිගන්නවා නම් වැරැදි ෙතොරතුරු දීලා තිෙබනවා, ෛවද්ය 
පීඨයක් ෙමතැන නැහැ, ඒ ෙවනුෙවන් අවශ්ය කරන ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් නැහැ කියලා?  කවුද ඒකට වග කියන්ෙන්?  අදටත් 
අවුරුද්දකට ළමයි 200ක් ෙම් ආයතනයට බඳවා ගන්නවා නම්  
කවුද ඒකට වග කියන්ෙන්? කවුද ඒ දරුවාෙග් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් වග කියන්ෙන්? ෙම් ආයතනයට ගන්න අය අද 
අසරණ කරලා තිෙබනවා, ෙම් ජාවාරම්කාරයන්ෙග් වුවමනාවට. 
අෙප් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය වළ පල්ලට යන එක ෙවනම 
කථාවක්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රෙට් ෛවද්ය පීඨයක් 
පිහිටුවනවා නම්, ඒකට වග කියන්න ඕනෑ, ඒක පිළිගැනීමට ලක් 
කරන්න ඕනෑ ෛවද්ය සභාවයි.  රුසියාෙව් ආයතනයක් එක්ක ෙම් 
ආයතනය ඒකාබද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, රුසියාෙව් ඒ  
ආයතනයයි ෙම් ආයතනයයි ඒකාබද්ධ ෙවලා ඒ වැෙඩ් කරන්න 
බැහැ. එක්ෙකෝ රුසියාව; නැත්නම් ලංකාව. ඒ රටවල් ෙදක 
ඒකාබද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද? එෙහම ඒකාබද්ධ වන්න බලය 
කවුද පවරලා තිෙබන්ෙන්? රුසියාවයි, ලංකාවයි ඒ තත්ත්වය 
පිළිගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමෙහේ ෛවද්ය සභාව ෙම් ආයතනය 
පිළිගන්නවාද? පිළිගත්තාද? ඒ කවදාද? ඒවා පශ්න හැටියට 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම් ආයතනයට ළමයි 
තුන්සිය පනස් ගණනක් බඳවා ගත්තාය කිව්වා. අෙප් එස්.බී. 
ඇමතිතුමාත් ඒ මුදලාලි ෙවනුෙවන් කිව්වා, ෙම් ආයතනෙය් 
අහවල් ෙල්කම්ෙග්, අහවල් අයෙග් ළමයි ඉන්නවා කියලා. ෙම් 
සභාවට දැන් ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද ඒ බඳවා ගත්ත 
ළමයින්ට හරි සුදුසුකම්  තිෙබනවා කියලා? අද ඒ බැඳිලා ඉන්න 
අයෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙම් රට දන්නවාද, අනාගතෙය් 
බැ ෙඳන්න ඉන්න ළමයි දන්නවාද, ළමයින්ෙග් ෙදමව්පිෙයෝ 
දන්නවාද?  ෛවද්ය සභාව ඇයි ෙම් ආයතනය අනුමත කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්? ෛවද්ය සභාවට පිළිගන්න බැහැ, ෙම් ආයතනයට 
බැඳිලා ඉන්න ළමයින්ෙග් සුදුසුකම්. ඒකයි පශ්නය.  

අනුමැතියක් නැතිව පස්වැනි, හයවැනි කණ්ඩායම් ෙම් වන 
ෙකොටත් ෙම් ආයතනයට බඳවා ගන්නවා. මාස හයකට එක 
කණ්ඩායමක් ගණෙන් බඳවා ගන්නවා. ෙමොකටද? සල්ලි 
ෙවනුෙවන්. සල්ලි ෙවනුෙවන් දරුවන්ෙග් අනාගතය බිල්ලට 
ෙදනවා. දැනුත් ඒ ගැන දැන්වීම් පළ කරනවා. ඒ නිසා 
ඇමතිතුමාෙගනුත්, හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන හැම 
ඇමතිතුෙමකුෙගන්ම, මන්තීතුෙමකුෙගන්ම අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙම් 
ෙවනුෙවන් අනුමැතිය ෙදන්න එපා, ෙම් ෙවනුෙවන් අත උස්සන්න 
එපා කියලායි.  ෙමොකද  ජාතිෙය් අනාගත අධ්යාපනය වළ පල්ලට 
යවන පළමුවැනි පියවරටයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අත උස්සන්ෙන්.  

අප අතර ෙද්ශපාලන ෙවනස්කම්  තිෙබන්න පුළුවන්;             
මතවාදී ෙවනස්කම් තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලයක් ෙම් ර ෙට් ආරම්භ කරනවා කිව්වත්, ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලයක් ෙනොෙවයි ෙම් ආරම්භ කරන්ෙන්. අපි විශ්වාස 
කරමු, ෙමය ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් කියලා. නැහැ, ෙමය 
ජාවාරම්කාර business එකක්. ෙමය මිනිස් business එකක්. 
ෙමයට ඉඩ ෙදන්න එපා. ෙමය ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් 
ආරම්භ කරන්නට තිෙබන පදනෙම්වත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. 
එවැනි පදනමකවත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ඇමතිතුමන්ලා කියයි ඒවා ගැන. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙම්ෙක් 
එෙහම ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  
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දැන් බලන්න, ෙමහි සිටින ආචාර්යවරුන් කවුද කියලා. ෙමහි 
සිටින ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලය කවුද? ෙමහි සිටින permanent staff 
එක කවුද? ඒ අයෙගන් කවුරු ගැනද දන්ෙන්? ඇමතිතුමා තව 
ෙපොඩ්ඩකින් පිළිතුරු කථාෙව් දී කියයි, දහසකට ඉන්න පුළුවන් 
ෙරෝහලක් හදනවා කියලා. ෙමය පටන් ගත්ෙත්ම වැරැදි විධියට.  

ෙම් ශික්ෂණ ෙරෝහල් සම්බන්ධ පශ්නය ගැනත් මා 
ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්. ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෛවද්ය පීඨයකට 
අවශ්යයි. ෛවද්ය සිසුන්  පුහුණුව ලබන්ෙන් ඒෙකන්. එතෙකොට 
ෙම් ශික්ෂණ ෙරෝහල ආරම්භ කිරීම ෙවනුෙවන්  අවසර ගත්ෙත් 
කවුද?  ෙකොෙහොමද අවසරය ගත්ෙත්?  මා ළඟ ෙල්ඛනයක් 
තිෙබනවා.  ඒ ෙල්ඛනය  මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී සභාගත* කරනවා.  

"ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, බස්නාහිර පළාත" කියන 
ලිපි ශීර්ෂය යටෙත්  බස්නාහිර පළාෙත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
අධ්යක්ෂතුමා -Harsha De Silva, Head of  Department, 
Provincial Director of Health Services,  Western Province-  
ෙම් සඳහා අවසර ෙදනවා.  එතුමා අනුමැතිය ෙදන්ෙන් ෙමොකටද?  
South Asian Institute of Technology and Management එකට. 
ෙමහි පැහැදිලිව කියා තිෙබන්ෙන්ත් එෙහමයි. එතෙකොට 
medicine  නැහැ. Technology  and Management company 
එකක් සඳහා  ෙම් ශික්ෂණ ෙරෝහල්වලට අනුමැතිය ෙදනවා.  
ෙකොෙහේද? එතුමාෙග් අනුමැතිය අනුව කියනවා, තලංගම, 
අවිස්සාෙව්ල්ල, ෙහෝමාගම යන ශික්ෂණ ෙරෝහල්වලට ෙම් 
අනුමැතිය ෙදනවා කියලා. ෙකොෙහොමද ෙම් අනුමැතිය ෙදන්ෙන්? 
බස්නාහිර පළාත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂතුමාට කවුද ඒ බලය 
දුන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඒ බලය දුන්නාද? 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඒ බලය දුන්නාද? නැහැ. එෙහම නම් ඊළඟට 
කවුරු හරි කෑගල්ෙල්ත් ෙම් වැෙඩ් පටන් ගත්ෙතොත්,  කෑගල්ෙල් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂතුමාට පුළුවන්ද, ඒ බලය ෙදන්න? 
අනුරාධපුරෙය් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් ආරම්භ කෙළොත් 
එෙහම, උතුරුමැද පළාත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂතුමාට  පුළුවන්ද, 
ඒ බලය ෙදන්න? හරි විකාරයක් ෙවයි ෙන් ෙම්ක. රට පුරාම 
අධ්යාපන කඩ පටන් ගන්නවා, පළාත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂලා 
බලය ෙදනවා.  ෙමතුමා බලය දුන්ෙන් ෙම් කාරණය නිසායි. 
ෙමතුමාෙග් දුව, පියුමිද සිල්වා ෙම් ආයතන ෙය්  ඉෙගන ගන්නා 
ශිෂ්යාවක්. ඇය ෙම් ආයතනෙය් ඉෙගන ගන්නා නිසායි ඒ බලය 
දුන්ෙන්. ආණ්ඩුකාරතුමා -අෙලවි මවුලානා මහත්මයා- ෙම්          
බලය ඉල්ලනවා. ෙම් කෙළේ ෙමොකක්ද? ඇමතිතුමන්ලාෙග්, 
මන්තීතුමන්ලාෙග් බලය පාවිච්චි කරලා ෙනවිල් පනාන්දු මුදලාලි - 
අපි ආෙයත් කියනවා, ෙනවිල් පනාන්දු මුදලාලි  කියලා- ෙම් ලියුම් 
ගත්තා.  

හැබැයි, ෙම් ලියුම්වලින් ශික්ෂණ ෙරෝහල පාවිච්චි කරන්නට 
බැරි වුණා. ෙම් ලියුම්වලින් රජෙය් ශික්ෂණ ෙරෝහල පාවිච්චි 
කරන්නට බැරි වුණු නිසා තමයි අද කියන්ෙන්, ෙරෝහලක් 
හදනවායි කියලා. දහසකට ඉන්න පුළුවන් ෙරෝහලක් හදනවා 
කියලා කියනවා. අපි කියනවා,  ඒ දහසකට ඉන්න පුළුවන් ෙරෝහල 
සල්ලි අය කරන ෙරෝහලක් බව. එතැනට සල්ලි ෙගවලා පතිකාර 
ලබා ගන්නට යන ෙරෝගීන්, ෙම් ෛවද්ය සිසුන් ඉෙගන ගන්නට 
ගියාම තමන්ෙග් අතපය අත ගාන්නට ඉඩ ෙදයිද? අද 
ජයවර්ධනපුර ෙරෝහෙල් ඇඳන් 500ක් තිෙබනවා. එම ඇඳන් 
500න් භාගයක්ම හිස්. අද ඇපෙලෝ ෙරෝහෙලත් භාගයක් හිස්. අද 
ආසිරි ෙරෝහල, නවෙලෝක ෙරෝහල හිස්. එෙහම නම් එවැනි 
තත්ත්වයක් තිෙබද්දී, ෙමයට උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
ඉතාම පැහැදිලියි. අපි කියනවා, ඔබතුමන්ලා අද රැවටිලා ඉන්ෙන් 
කියලා. ඔබතුමන්ලා ඇනෙගන තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම් 

ජාවාරම්කාර ව්යාපාරිකයාෙග් වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙහෝ ඒ 
ව්යාපාරිකයා එක්ක එකතු ෙවලා සිටින ෙවන කාෙග් හරි 
වුවමනාවන් ෙවනුෙවනුයි යට ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, බලන්න, ෙම් දැන්වීම පළ කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම් දැන්වීම පළ කරලා 
තිෙබන්ෙන්, “Sunday Times” පතෙය් 2009.05.10 වැනිදා. ෙමහි 
තිෙබන විධියට එම  රුසියානු විශ්වවිද්යාල ආයතනය, recognized 
by General Medical Council of UK and Sri Lanka Medical 
Council.  කවුද ෙම් දැන්වීම පළ කෙළේ? ෙමෙහම පළ කරන්නට 
පුළුවන්ද? ෙම් වැෙඩ් අර සක්විති රණසිංහ කළා නම්, ලලිත් 
ෙකොතලාවල කළා නම්, දැඩි දඬුවම් මුදලාලි කළා නම්,  ෙමොකද 
කරන්ෙන්?  වංචනික විධියට ෙම් දැන්වීම පළ කළා, ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාවයි, UK ෛවද්ය සභාවයි, ෙමය  පිළිෙගන තිෙබනවා 
කියලා.  

හැබැයි, ඊට පහුෙවනිදාම ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
මහජනතාවට දැනුම් දුන්නා, "මහජනයා ෙවත දැනුම් දීමයි.         
ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව මහජනයා ෙවත දැනුම් ෙදනු ලබන්ෙන්, 
ෛවද්ය ආඥාපනත 105 පරිච්ෙඡ්දය අනුව ෙමම සභාවට මාලෙබ් 
ෛවද්ය විද්යාලෙය් ෛවද්ය අධ්යාපන වැඩසටහන අධීක්ෂණය 
කිරීමට ෙහෝ ඉන්අනතුරුව පදානය කරනු ලබන උපාධිය 
පිළිගැනීමට ෙහෝ ෛනතික විධි විධාන ෙනොමැති බවයි." කියලා.  
ෙමය පැහැදිලියි. ෛවද්ය සභාව විධියට අපි ෙමය පිළිගන්ෙන් 
නැහැ කියලා කියනවා. ෛවද්ය සභාව පිළිගන්ෙන් නැහැ යි 
කියන්ෙන් ඇයි? ෙම්ක වංචනිකයි. ෙම්ක වංචනික විධියට 
පිහිටවපු එකක්. මා කියන්ෙන් ඒකයි.  

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධ පශ්නය ෙවනම තියා 
ගනිමු. ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කරනවාද, නැද්ද කියන 
එක ගැන ෙවනම කථා කරමු. එයට අවශ්ය කරන ඉඩකඩ ගැන 
ෙවනම කථා කරමු. ෙමය ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයකුත් 
ෙනොෙවයි. ෙමය වංචනික විධියට ආෙයෝජන මණ්ඩලයත් ෙනොමඟ 
යවලා, ඇමතිතුමන්ලාත් එක්ෙකෝ ෙනොමඟ ගිහිල්ලා, එක්ෙකෝ 
එකඟ ෙවලා,  ෙම් මුදලාලිත් එක්කයි ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන්. ඒකයි 
අපි කියන්ෙන්. මුදලාලි ෙකෙනකුෙග් ජාවාරම්කාර බිස්නස් එකක 
ෙකොටස්කාරයන් බවට පත්ෙවලායි තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන්. ඒ 
ෙකොටස් ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන්. ඒ සල්ලි 
ෙවනුෙවන් රෙට් ජනතාවෙග් අධ්යාපන අයිතිය ෙම් වාෙග් තුට්ටු 
ෙදකට දමන්නට එපා. අද ඒ දරුවන්ට අධ්යාපන අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා ෙවන්නට පුළුවන්. ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ලබන්නට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති නිසා, ෙම් රෙට් නිදහස් 
අධ්යාපනයට අවශ්ය තරම් පතිපාදන ෙවන් කරන්ෙන් නැති නිසා, 
ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනෙයන් උසස් ෙපළ සමත් දරුවන්ට 
විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි ෙවලා තිෙබන නිසා, ඒ අයට 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා ෙවන්නට පුළුවන් වැඩිදුර අධ්යාපනයක් 
ලබන්න ෙම් ආයතනවලට ඇතුළත් ෙවන්න.  

හැබැයි, ඒ වංචනික කියාවලියක ෙගොදුරක් බවටයි ෙම් අය පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අයව එෙහම ෙගොදුරක් බවට පත් කර 
ගන්නට එපා. ඒක සහගහන අපරාධයක්. මා නැවත කියන්ෙන් 
ෙමයයි. මුදල් අපරාධයක් කෙළොත්, මුදල් පාඩුවක් සිදු වුෙණොත්, 
එය අය කර ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් මිනිස් අපරාධය අය කර 
ගන්නට බැහැ. ෙම් මිනිස් අපරාධය අය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

මා කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අද අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ 
ළමයින් එතැන හිර ෙවලා ඉන්නවා. ඒ ළමයින් බලා ෙගන සිටිද්දී 
තව ළමයින් ඇතුළු කර ගන්නවා. හැබැයි ඒ ළමයින්ට 
අනාගතයක් නැහැ. ඒ රුසියාෙව් තිෙබන ආයතනය ෙමොකක්ද 
කියලා දන්ෙන් නැහැ.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Hon. Member, you have only one more 

minute. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

රුසියාෙව් තිෙබන ආයතනය ෙමහි ෛවද්ය සභාව පිළිගන්නවාද, 
නැද්ද කියලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ බලා ෙගන ඉන්නවා, GMOA 
එෙක් ඊළඟට බලය ගන්න ෙකනා ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට 
කැමැති ෙකෙනක්  වුෙණෝතින්; ඔබතුමාට කැමැති ෙකෙනක් 
 වුෙණෝතින් ෙම්ෙක් බලය ගන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම විශ්වාස 
කරන්න එපා . ෛවද්ය සභාෙව් බලය අරෙගන ඒ විධියට ෙම්ක 
කරන්න ෙදන්න බැහැ. කරන්න ෙදන්ෙනත් නැහැ. එක 
ෛවද්යවරෙයක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේට කැමැති ෙකනා 
එතැනට පත් කර ගත්තා ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් නිදහස් 
අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ගත් සියලුම ෙදනා ෙම් සහගහන 
අපරාධයට එක ෙහළා විරුද්ධ වනවා. තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න 
එපා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි ෙමය පිටුපස ඉන්නවා කියලා. 
අපි ඉස්සරහින් ඉඳ ෙගන ෙම් මාලෙබ් අපරාධය අකුළා දමන්න 
කටයුතු කරනවා කියන එක වග කීෙමන් යුතුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මම කියනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට අපි අවධාරණය කරනවා, 
ෙම් පාපතර සිද්ධියට ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න අෙනක් පගතිශීලී 
මන්තීවරු, ඇමතිවරු හවුල් කර ගන්න එපා කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයාත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ඕනෑ ජාවාරමක් කර ගන්න. ෙම් ජාවාරමට පාර්ලිෙම්න්තුව ගාව 
ගන්න එපා, ෙම් පගතිශීලී මන්තීවරු ගාව ගන්න එපා කියලා 
අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ. භා. 3.30] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ைவத்திய கலாநிதி  ராஜித ேசனாரத்ன - 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ෙම් ෙපෞද්ගලික 

ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳව කථා කරන්නට මන්තී සභාවක ලැෙබයි 
කියලා මම එදා උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාල සටන ෙමෙහය 
වන ෙකොට හිතුෙව් නැහැ. ෙම් ගැන කථා කරන්නට මට ෙවනම 
අයිතියක් තිෙබනවා.  

එදා උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය පිහිටුවන ෙකොට ෛවද්ය 
සංගමයත්, අෙප් දන්ත ෛවද්ය සංගමයත් මූලික ෙවලා ෙම් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලවලට විරුද්ධ ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ 
ෙසෞඛ්ය සන්ධානය ඉතිහාසෙය් පළමුවරට හැදුෙව් මම. මෙග් 
ෙගදර එඩස් එක දැම්ෙම්, "අංක 25, ෙනොරිස් කැනල් පාර." කියලා. 
ඒකට එදා සම්බන්ධ වුණා, ෛවද්ය සංගමය, දන්ත ෛවද්ය 
සංගමය, ෙසෞඛ්ය සන්ධානෙය් සියලුම අය, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට යටත් ෙවලා තිබුණු අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල 
මණ්ඩලය, ෛවද්ය කියාකාරී කමිටුව. ඒෙක් හිටපු ෙබොෙහොම 
නායකෙයෝ ෙජ්වීපී කරලා පස්ෙසේ මැරුණා.  ෙම් ඔක්ෙකොම හිටියා. 
සමහර ෙවලාවට මෙග් ෙගදර ෙජ්වීපී එෙක් අය ඇවිල්ලා වාඩි 

වුෙණ්, ෙජ්වීපී විෙරෝධී සියල්ෙලෝම මෙග් ෙගදර උඩ තට්ටුෙව් 
ඉන්නා ෙවලාෙව්දීයි. එදා ඒ විධියට අපි ඒ සටන කරන ෙකොට 
මතක තියා ගන්න, රජෙය් ෛවද්ය සංගමයත්, රජෙය් දන්ත 
ෛවද්ය සංගමයත් පැහැදිලි තීන්දුවක සිටි බව. ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා නිවැරැදිව කිව්වා වාෙග් අපි එදා විරුද්ධ වුෙණ් 
අර උතුරු ෙකොළඹට "ෙකොළඹ උපාධිය" දීම සම්බන්ධව පමණයි. 
ඒක තමයි අෙප් සටන. ෙමොකද, ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලයට 
සිසුන් ගන්ෙන් ඉහළම ලකුණු ස්ථරෙයන්. ඊට පස්ෙසේ 
ෙප්රාෙදණිය, රුහුණ වාෙග් විශ්වවිද්යාලවලට ගන්නවා. නමුත් 
උතුරු ෙකොළඹට ගන්ෙන් ඒෙකන් ෙවනම කමයකට. අපි කිව්ෙව් 
කවදා හරි ෙම් උපාධිය දුන්ෙනොත් රුහුණ, ෙප්රාෙදණිය අනික් 
ඒවා ඔක්ෙකොටම ඉහළින් අර ළමයි ටික ඔක්ෙකොම එනවා කියලා. 
ඒකටයි විරුද්ධ වුෙණ්.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල 
මණ්ඩලය ෙම් වාෙග්ම එදා හිටිෙය් ෙකොෙහොමද? අද එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය හිටපු ස්ථාවරෙය් තමයි එදා අපි  -ෛවද්ය සංගම් 
ටික-  හිටිෙය්.  එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කිව්ෙව් ෙමන්න ෙම් 
කථාවමයි. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්ෙව්, "ෙම්වා අෙහෝසි කරපන්. " 
කියලායි. එච්චරයි. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? ෙම් සටන දිගටම 
ගියා. රට ගිනි තිබ්බා. රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ආවා. ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා පශ්නයක් අහනවා, "ඇයි එදා ඒක 
අෙහෝසි කෙළේ?" කියලා. අෙහෝසි කෙළත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ජනාධිපතිතුමා වන රණසිංහ ෙපේමදාස මහත්තයායි. ඒ තුට්ටු 
ෙදෙක් ෙද්ශපාලනයට යටත් ෙවලා ෙජ්වීපී එෙක් ෙජෝර් එක 
ගන්න අර ඉන්දියන් හමුදාව එළියට දැම්මා වාෙග්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය වහලා දැම්මා  ෙජෝර් 
එක ගන්න. ඒ ෙප්ව්මන්ට් ෙද්ශපාලනයට ගියා. ඒවා වහන්න 
කියලා අපි කවුරුවත් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 
වහන්න කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි කථා කරනවා, 
නිදහස් අධ්යාපනය ගැන. නිදහස් අධ්යාපනය ගැන ෙම් මතවාදය 
ලංකාවට ෙගනාෙව් කවුද? ෙම් මතවාදය ෙගනාෙව් මට පස්ෙසේ 
කථා කරන්න ඉන්න මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ ඇමතිතුමා. එතුමා 
අද නායකයා. එදා එන්එම්ලා, ෙකොල්වින්ලා තමයි -ඒ කට්ටිය 
තමයි- ෙම් මතවාදය ෙගනාෙව්. ඒ ෙගොල්ලන් ලංකා සමසමාජ 
පක්ෂෙය් පළමුවැනි මැතිවරණ පකාශනය ඉදිරිපත් කරමින් 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? අෙප් රජයක් යටෙත් නිදහස් අධ්යාපනය ලබා 
ෙදනවා, ෙසෞඛ්ය නිදහස් කරනවා කියලා.  

එතැනදි තමයි ඒ ෙගොල්ලන් කිව්ෙව්, "මෙග් දරුවා ෙනොව, 
අෙප් දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි සටන් කරන්ෙනමු." කියලා. එෙහම 
තමයි ලංකා සමසමාජ පක්ෂය සටන ෙගනාෙව්. ඒ සටනත් එක්ක 
තමයි ෙම් නිදහස් අධ්යාපනය, නිදහස් ෙසෞඛ්ය කියන එක ආෙව්. 
ඩී.එස්. ෙසේනානායකලා නිදහස් අධ්යාපනයට විරුද්ධ ෙවද්දී, ඒෙක් 
බලපෑමට තමයි එදා සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහත්මයා 
නිදහස් අධ්යාපනය ෙගනාෙව්. ඒක තමයි සත්ය කථාව. එ තෙකොට 
නිදහස් අධ්යාපනය ෙගනාෙව් ෙකොෙහොමද? සමසමාජ පක්ෂය 
ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? ඒක තමයි එදා තිබුණු සමාජවාදී පතිපත්තිය. 
නැතිව එන්එම්ලා, ෙකොල්වින්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආචාර්ය 
උපාධියට පාඩම් කරපු ඒවාෙයන් ෙනොෙවයි නිදහස් අධ්යාපනය 
ලැබුෙණ්. ෙලෝකෙය් මාක්ස්වාදී, සමාජවාදී රාජ්යයන්වල ෙසෞඛ්ය 
නිකම් ලැෙබනවා, අධ්යාපනය නිකම් ලැෙබනවා. අන්න ඒ සටන් 
පාඨය තමයි ෙමහාට ෙගනාෙව්. නමුත් මම අහනවා, ඒ සටන් 
පාඨය අදට වලංගුද කියලා. අදට වලංගුද? මම එදා ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලයට විරුද්ධ වුණත්, මට අද ඒකට විරුද්ධ වන්න 
අයිතියක් නැහැ. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් ෛවද්ය අධ්යාපනය ගැන 
හදාරපු කිසිම ෙකෙනකුට ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් 
හදන එකට විරුද්ධව අද  කථා කරන්නට බැහැ, එදා විරුද්ධ 
වුණත්. අද අවුරුදු 30ක් ගිහිල්ලා, ෙලෝකය ඉතාම ෙව්ගෙයන් 
ඉදිරියට ගමන් කරලා ඉවරයි. මතක තියා ගන්න. 
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මම දන්නවා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කවදාවත් ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා.  ඔය මතයම තමයි කවදත් තිෙබන්ෙන්. 
අද චීනය දිහා බලන්න. චීනය තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම 
ෙකොමියුනිස්ට් රාජ්යය. ඒ අයෙග් market economy එකට තාම 
කියන්ෙන් සමාජවාදී ෙවෙළඳ ආර්ථිකය - socialist market 
economy -  කියලා. ඒ රෙට් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? ඒ රෙට් 
1978දී තමයි, -මතක තියා ගන්න- පළමුවරට ෙපෞද්ගලික උසස් 
අධ්යාපන ආයතන විවෘත කිරීෙම් පනත ෙගනාෙව්. 1992 දී 
පළමුෙවනි වරට සිචුවාන් පාන්තෙය් පළමුෙවනි ෙපෞද්ගලික 
පාසල ආරම්භ කළා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ රතු ෙකොඩි ගහ ෙගන චීනය කරන 
ඔක්ෙකොම ෙහොඳයි කියනවා. ඒක ෙමෙහේ කරන ෙකොට වැරදියි 
කියනවා. අද ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන කමයට විරුද්ධව ඉන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් රටවල් ෙදකයි. ඒ කියුබාව සහ උතුරු ෙකොරියාව. 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන කමයට විරුද්ධව කථා කෙළොත් ලංකාව 
කියුබාවක් හරි උතුරු ෙකොරියාවක් හරි කරන්න හදනවා කියනවා. 
මම ඒ අයට කියනවා, ෆිෙදල් කැස්ෙතෝෙගන් ඉෙගන ගන්න බැරි 
වුණ ෙද් මරිෙයලා කැස්ෙතෝෙගන් ඉෙගන ගන්න කියලා. 
ජනාධිපති රාවුල් කැස්ෙතෝෙග් දුව මරිෙයලා කැස්ෙතෝ ගිය සතිෙය් 
ඇෙමරිකාවට ගියා. ගිහින් CNN එක හරහා  මුළු ෙලෝකයටම 
කිව්ෙව් ෙමොනවාද? "අපිට ඕනෑ ඇෙමරිකාව. ඇෙමරිකාව නැතිව, 
ඇෙමරිකාෙව් ආධාරය නැතිව කියුබාවට ඉදිරි ගමනක් නැත. ඒ 
නිසා බරක් ඔබාමා එන වාරෙය්දී නැවත වරක් දිනයි කියා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සම්බාධක ඉවත් කරලා කියුබාවයි, 
ඇෙමරිකාවයි  එකතු ෙවනවා" කියලා. ඒක තමයි යථාර්ථය.  

සමහරු ෙමතැන ඉඳ ෙගන ඇෙමරිකානු අධිරාජ්යවාදය ගැන 
කථා කරනවා. ෙදොෙළොස් වාරයක් මරන්න හදලා ෙබ්රුණ 
කැස්ෙතෝෙග් මල්ලිෙග් දුව ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්ක තමයි 
ෙද්ශපාලන යථාර්ථය. එතෙකොට ඒ කියුබාවත් ෙහට දවෙසේ ෙම් 
පතිපත්ති ෙවනස් කරලා, චීනය, වියට්නාමය, කාම්ෙබෝජය, 
ලාඕසය ගිය ගමන යනවා. ඒ හැම රටකම තිෙබන්ෙන් 
ෙකොමියුනිස්ට් පාලනයක්. අද Ho Chi Minh City එෙක් තිෙබන 
විශ්වවිද්යාලෙය් නිදහස් අධ්යාපනය තිෙබනවාද කියලා මට 
කියන්න. මම වියට්නාමයට ගියා. ඒ ඔක්ෙකොම ළමයි මම සිටි 
ෙහෝටලෙය් කැෂියර් කූඩුෙව් හිටිෙය්. රෑ 7.00 ඉඳන් උෙද් 7.00 
ෙවනකම් වැඩ කරනවා. ෙමොකටද? උෙද් 8.00ට Ho Chi Minh 
City එෙක් තිෙබන university  එෙක් lecture එකට දුවනවා. Ho 
Chi Minh කියන්ෙන්  වියට්නාමය නිර්මාණය කළ පුද්ගලයා. ඒ 
ෙශේෂ්ඨ පුද්ගලයාෙග් නමින් හදපු විශ්වවිද්යාලයත් සල්ලිවලට 
තමයි උගන්වන්ෙන්. මතක තියා ගන්න. හැෙමෝම සල්ලි ෙගවන්න 
ඕනෑ. ෙම් යථාර්ථයට අපි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් 
සමාජවාදය කථා කරනවා. රතු ෙකොඩියක් ගහ ගන්නවා. 
දෑකැත්තක්, මිටියක් ගහ ෙගන ෙලෝකෙය් නැති ෙකෙහල් මලක් 
කථා කරනවා. පැරණි කම, පැරණි වුණ ෙද්වල් ගැන කථා 
කරනවා.  

මතක තියා ගන්න, දැනට චීනෙය් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
348ක් තිෙබනවාය කියලා. ඒවාෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්යෙයෝ පමණක් 
ෙදලක්ෂයක් ඉෙගන ගන්නවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙපන්වන්නම් Opinions on Education කියන සංවිධානෙයන් 
නිකුත් කර ඇති "OpEd" කියන document එක. 2001 
September  මාසෙය් පළ කරන ලද "OpEd" කියන document  
එෙක් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

“Private higher education in China: not a new concept - but a tough 
business” 

ෙම්ෙක් "Public and Non-Government Education, China, 
1998" කියන ශීර්ෂය යටෙත් preschoolවල education level එක 

සලකා බැලුෙවොත්,  Public Education සඳහා ආයතන 181,400ක් 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙපර පාසල්. රාජ්ය ෙනොවන පාසල් 
35,910ක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් පාථමික පාසල් 609,626ක් 
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික පාසල් 2,504ක් තිෙබනවා. ද්විතීයික 
පාසල් 81,997ක් ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. රාජ්ය ෙනොවන ඒවා 
2,146ක් තිෙබනවා. තෘතීයික ආයතන -විශ්වවිද්යාල- 1,022ක් 
ආණ්ඩුවට තිෙබනවා, 1274ක් ෙපෞද්ගලික අංශයට තිෙබනවා. 
චීනෙය් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල වැඩියි රජෙය් විශ්වවිද්යාලවලට 
වඩා. එෙහම නම් චීනෙයන් ඉෙගන ගන්න. දෑකැත්ත, ෙකොඩිය 
ගහලා ෙබොරුවට රතු ෙකොඩි ඉස්සුවාට වැඩක් නැහැ. චීනෙයන් 
ඉෙගන ගන්න. ඒක තමයි අද තිෙබන දැවැන්තම ෙකොමියුනිස්ට් 
රාජ්යය; සමාජවාදී රාජ්යය. මම ෙම් ෙතොරතුරු ගත්ෙත් Source : 
China Statistical Yearbook, 1999 එෙකන්; 1999 වාර්තාෙවන්. 

ඉන්දියාෙව් ෙකොෙහොමද? ඉන්දියාෙව් දැනට ෛවද්ය විද්යාල 
154ක් හදලා තිෙබනවා. 2028 වන විට ඒ අයෙග් ෛවද්ය 
ඉලක්කයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි පුද්ගලයින් දහසකට එක 
ෛවද්යවරෙයක් බිහි කිරීම. ඒ අය කියනවා, ඒ ඉලක්කය සඳහා 
2028 වන විට ඒ අයට ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 250ක් ඕනෑ 
කියලා. ඒක තමයි ඉලක්කය.  

ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය, බසීලය, ෙකොෙලොම්බියාව, 
ඉන්දූනීසියාව වැනි රටවල සියයට 60ක් තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල. ජපානෙය් විශ්වවිද්යාල 543ක් තිෙබනවා. ඒෙකන් 
390ක් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල. දකුණු ෙකොරියාෙව් සියයට 75ක් 
තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල. ෙම්ක තමයි ෙලෝකෙය් 
තත්ත්වය. දකුණු ආසියාෙව් තවම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් 
නැති එකම රට තමයි ෙම් අෙප් රට.  

ලංකාෙව් ෛවද්ය ඉතිහාසය ෙකොෙහොමද ආරම්භ වුෙණ්? මම 
කිෙයව්වා, "A History of Medicine in Sri Lanka"  නමින් Sri 
Lanka Medical Association  එෙක් centenary එකට Dr. C.G. 
Uragoda  මුදණය කළ ෙපොත. "A History of Medicine in Sri 
Lanka" written by Dr. C.G. Uragoda, MD, FRCP, FCCP, 
MFOM.  ඒ ෙපොත දැන් මෙග් අෙත් තිෙබනවා. එතුමා කියනවා, 
ලංකාෙව් ඉස්සර ෙවලාම ෛවද්ය අධ්යාපනය ආරම්භ වු ණ අන්දම. 
ෙබංගාලෙය්  Medical College  එක 1839  හැදුවා. 1839 අෙපේල් 
27 වන දා තමයි, ලංකාෙවන් පළමුවන batch  එක ගිෙය් ෛවද්ය 
විද්යාව හදාරන්න. 1848 දී පළමුෙවන්ම ලංකාෙව් හැදුෙව් රජෙය් 
ෛවද්ය විද්යාලයක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක්. ඒ 
Dr. S.F. Green  කියලා මහත්මෙයක්. එතුමා ෛවද්යවරෙයක්; 
American missionary  ෙකෙනක්. එතුමා ලංකාවට ඇවිල්ලා, 
පළමුෙවන්ම යාපනෙය් තමයි “Green Memorial Hospital”  එක 
හැදුෙව්. ඒ 1848 දී. එතුමා ෙකොයි තරම් දුරට ගියාද කියෙතොත්, 
ඒෙකන් උත්පාදනය කරන ෛවද්යවරු මලයාවට, එංගලන්තයට 
යන එක නවත්වන්න ෙදමළ භාෂාව දන්නා කට්ටිය අරෙගන, 
උගන්වන ෙද් ෙදමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා උගන්වන්න 
පටන් ගත්තා, ඒ ෛවද්යවරු ලංකාෙව් තියා ගන්න. 1870 දී තමයි  
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය හැදුෙව්, 
Prof. Kochෙග් පධානත්වෙයන්. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 
ඉතිහාසෙය්දීත් අපට තිබුණා. එතැනින් තමයි  ආරම්භ වුෙණ්. ඊට 
පස්ෙසේ තමයි රජෙය් ෛවද්ය විද්යාල බිහි වුෙණ්.  

ෙම් ගරු සභා ගර්භෙය් ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කළා, ෛවද්ය 
පීඨය ගැන. ෙම් ෛවද්ය සභාෙව් තවම තිෙබන්ෙන් නවසිය 
හැත්තෑ ගණන්වල කමෙව්දයන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෛවද්ය 
විද්යාලයක් පිළිගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පිළිගැනීම 
ගැන ෙලෝකය හිනා ෙවනවා. ඒවාට අවශ්ය ලිපි ෙල්ඛන සියල්ලම 
දැන් ෙපන්වන්නම්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? Site 
visit  කියලා යනවා.  මම ෙම් කාරණය ගත්තා, පසු ගිය කාලෙය් 
අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී. අනුරකුමාර දිසානායක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාත් එදා 
එතැන සිටියා. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙගන් ෙදන්ෙනක් site visit  යනවා. 
ෙදන්ෙනක් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රුපියල් 50,000ක් Medical 
Council   එකට බඳින්න ඕනෑ. ඒ ළමයින් රුපියල් ලක්ෂ ගණන්, 
මිලියන ගණන් ඒ රෙට් වියදම් කරනවා. ගියාට පසුව  ඒක 
recognize  කරන්න ඒ අය රුපියල් 50,000ක් Medical Council  
එකට බඳින්න ඕනෑ. බැඳලා ෙදන්ෙනකුට tickets  ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙදන්ෙනකුට ෙහෝටල් ගාස්තු ෙදන්න ඕනෑ. ෙදන්ෙනක් එෙහේ 
ගිහින් shopping  කරලාත් තිෙබනවා.  ඒවාෙය් bills මම Medical 
Council  එකට ෙපන්නුවා.  

1970 ගණන්වල ෙම් site visit කියන එක අෙප් 
විශ්වවිද්යාලවලටත් - ෙප්රාෙදනියට, ෙකොළඹට-  දිගටම ආවා.  
1973  වන ෙතක්  අපි ඒක    recognize  කළා. අපි  ඒ කාලෙය් පිට 
ගියාම අපිට එංගලන්තෙය් temporary registration එක ෙකළින්ම 
හම්බ වුණා. දැන් වාෙග් ෙනොෙවයි. PLAB, PSAT ආදී 
ෙමොනවාවත් විභාග කරන්න  නැහැ, ඒ කාලෙය්. එදා තිබුණු ඒ 
කමෙව්දය දැන් නැහැ. දැන් ෛවද්ය උපාධියක් පිළිගැනීෙම් 
කමෙව්ද ෙදකක් තිෙබනවා. එංගලන්තෙය්ත්, ඉන්දියාෙව්ත් 
පිළිගන්ෙන් ෙලෝක  ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් -WHO - තිෙබන 
"ෛවද්ය පීඨයක් ෙකොෙහොමද පිළිගන්ෙන්" කියන කමෙව්දය. ඒ 
වාෙග්ම ඕස්ෙට්ලියාෙව්ත්, USවලත් තිෙබනවා, IMED කියලා. 
ඇෙමරිකාෙව් Centre  එකක් තිෙබනවා. එහි panel   එෙක් අෙප්ම 
ෙදන්ෙනක් හිටියා. ඒ Prof. Aluwihare  සහ දැන් WHO  එෙක් 
ඉන්න  Dr. Palitha Abeykoon. ෙම් ෙදන්නාම වාඩි ෙවලා හදපු 
කමෙව්ද ෙදකක් තිෙබනවා. ඊට පසුව ෙම් කම ෙව්ද ෙදක එකට 
එක්කහු  කරලා තිෙබනවා.  ෛවද්ය උපාධියක්, ෛවද්ය පීඨයක් 
පිළිගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක එහි සම්පූර්ණෙයන්ම 
සඳහන්ව තිෙබනවා. එහි සඳහන්ව තිෙබනවා, re-evaluation and 
monitoring   කියලා. අවුරුදු පෙහන් පහට ෛවද්ය විද්යාලයක් 
ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිෙබනවාද කියලා බලනවා.  

මම අහනවා, අද ලංකා ෙව් තිෙබන රජෙය් ෛවද්ය 
විද්යාලවලින් එකක්වත් monitor කරලා තිෙබනවාද, එකක්වත් 
evaluate  කරලා තිෙබනවාද කියලා. එෙහම බලතලයක්වත් ෙම් 
SLMC එකට නැහැ. අදාළ පනතට අනුව ෛවද්ය සභාවට බලතල 
තිෙබනවා, පිට රට ෛවද්ය විද්යාල බලන්න; ලංකාෙව් ෛවද්ය 
විද්යාල බලන්න බලතල නැහැ. ඒකයි තත්ත්වය.  ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳව කිසිම ෙසොයා බැලීමක් නැහැ. රජරට ෛවද්ය විද්යාලය 
හැදුවා. අපි දන්ෙන් නැහැ රජරට ෛවද්ය විද්යාලය ගැන.  

මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලයට  බණින මිනිස්සු  රජරට ෛවද්ය 
විද්යාලය ෙමොන වාෙග් එකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. රජරට 
තිෙබන කම ෙව්දය, රජරට තිෙබන පමිතිය ෙමොකක්ද කියලා 
දන්ෙන් නැහැ. තව මිනිෙහක් ඇවිල්ලා කරන ෙකොට ෙබොරුවට අපි 
ඒෙක් පමිතිය ගැන ෙලොකුට කථා කරනවා. ඉන්දියාෙව් ගිහිල්ලා 
ඉෙගන ෙගන එන ෛවද්යවරයාෙග් පමිතිය ගැන කථා කරනවා. 
නමුත් රජරට ෛවද්ය විද්යාලෙයන් ඉෙගන ෙගන එන  
එක්ෙකනාෙග් පමිතිය අපි දන්ෙන් නැහැ. යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් 
පමිතිය අප දන්ෙන් නැහැ.  තව ඉස්සරහට මම ඒෙක් විස්තර 
ෙදන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් නම් අලුතින් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය පීඨයක් හැදුවාට පස්ෙසේ අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්දට ෙම් monitoring එක කරනවා. ඉන් පසුව අවුරුදු පහක් 
ගියාට පස්ෙසේ අවුරුදු පෙහන් පහට re-evaluation and 
monitoring කරනවා. එතෙකොට ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?   
පිට රට විශ්වවිද්යාල පිළිගන්න ලැයිස්තුව ලංකාෙව් තිෙබනවා නම් 
ඒක ලංකාවට විතරයි.  ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් එෙහම ලැයිස්තුවක් 

නැහැ. ෙලෝකෙය් තිෙබන්ෙන් ලැයිස්තු ෙදකයි. එකක් WHO 
එෙක් ලැයිස්තුව, අෙනක IMED එෙක් ලැයිසත්ුව. තුන්වැනි එක 
ලංකාෙව් ලැයිස්තුව; ලංකාෙව් Medical Council එෙක් ලැයිසත්ුව. 
ෙම් ෙගොල්ෙලෝ  ළිං මැඩිෙයෝ වාෙග් ෙම්ක තියා ෙගන ඉන්නවා, 
ෙමන්න අපි recognize කරන ඒවා කියලා. චීනෙය් 
විශ්වවිද්යාලයක් recognize කර තිෙබනවා, ඒක චීනෙය්වත් 
recognized නැහැ. ඒක තමයි  ගිය කට්ටිය ඒ විධියට ආෙව්. 
ඇත්ත ටම ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් සනාතන සභාවට 
තමයි ෙමහි අයිතිය තිෙබන්ෙන්.  ඒ සනාතන සභාෙව් තිෙබනවා, 
Standing Committee on Medical and Dental Sciences කියලා 
එකක්. ඒ කමිටුෙව් ඔක්ෙකොම ඉන්ෙන් පීඨාධිපතිවරු - Deansලා- 
සහ මහාචාර්යවරු. ඔවුන් තමයි එතැන ඉන්න බුද්ධිමතුන්. 
Medical Council එෙක් වාඩි ෙවන්ෙන් ඡන්දයක් අනුවයි. 
Medical Council එෙක් තරග කරලා මමත් යැව්වා ගුණදාස 
අමරෙසේකර මහත්මයාව. ඒ ඡන්දෙයන් යවන කට්ටිය. ඒෙක් අයට 
එෙහම qualifications නැහැ medical education ගැන. UGC 
 එෙක් තිෙබනවා Standing Committee on Medical and Dental 
Sciences කියලා එකක්. ෙම් සියලු වැඩ කටයුතු අන්න ඒකට භාර 
ෙදන්න.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙම් පශ්න 
ආවාම 2006 දී  World Federation for Medical Education 
එකට මම ලිපියක් ලිව්වා. ඒ අය ඔක්ෙතෝබර් 24වැනි දා මට 
උත්තරයක් එවා තිබුණා. ඒ ලිපිය මම සභාගත* කරනවා.  

එම ලිපිෙය් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා.  

 I quote: 

"Dear Dr. Senaratne, 

Thank you for addressing the World Federation for Medical 
Education (WFME) regarding the standard document developed by the 
Ministry of Healthcare and Nutrition." 

එතැනදී එයා වැදගත් ෙදයක් කියනවා, ෙම් SLMC එෙක් 
standards ගැන. I quote: 

“We understand that theses standards will be used only for 
recognition of foreign medical schools and we are curious to know how 
they differ from standards to be used in evaluation of Sri Lankan 
medical schools.”  

ඒ කියන්ෙන් ෙම් පිට රටට දීලා තිෙබන ඒවා ලංකාවට නැහැ. 
පිට රට ඒවා විතරක් ෙබොෙහොම ෙහොඳට ෙහොයනවා. ලංකාෙව් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ.   

ඒ අය ෙමෙහමත් කියනවා, I quote:  

“.....but also areas where your requirements exceed what many 
medical schools would be able to fulfil.” 

ඒ කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් WHO, IMED එකටත් වඩා තද නීති 
දමලා තිෙබනවා ෛවද්ය පීඨයක් recognize කරන්න, ෙම් SLMC 
එක. ඒ  ෙමොකද, එතැන ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඕනෑ පුළුවන් තරම් 
කපන්න; පිට රටින් එන ශිෂ්යයාව ෙකොෙහොම හරි fail කරන්න. 
පිට රටින් එන මිනිහා ගැන අමුතු මානසිකත්වෙයන් ඉන ්ෙන්; 

899 900 

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න  මහතා] 

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



2012 ජුනි 20 

විෙරෝධතා ආකල්පෙයන්. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ෙලෝ නැවත 
මෙගන් අහලා එව්වා, ෙම්ක අපට කරලා ෙදන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙකොච්චර මුදලක් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. මම කිව්වා, අපට 
එෙහම වියදම් කරන්න මුදල් නැහැ කියලා. ඒ අනුව ඔක්  ෙතෝබර් 
30වැනි දා ලිපියක් එවනවා. එහි Dr. Hans Karle ෙමන්න 
ෙමෙහම කියා තිෙබනවා. ෙම් ලිපි ෙදකම අත්සන් කරන්ෙන් ෙම් 
organization එෙක් President.   

එතුමා ෙමෙහම කියා තිෙබනවා, I quote:  

“We consider this service as a WFME activity within our Project on 
Promotion of Accreditation. You can find more information about this 
project on our website (www.wfme.org). In accordance with the 
working conditions of WFME, we expect that we will need to charge 
you a small honorarium for our service.”  

මම කිව්වා, මම ෙපෞද්ගලිකව ඒ සල්ලි බඳින්නම්, ඒක කරලා 
එවන්න කියලා. ඒ අනුව ඒ ෙගොල්ෙලෝ මට වාර්තාවක් එව්වා.  
"Standards for the Sri Lankan Foreign Medical Institutions 
Regulations, Comparison with the WFME Global Standards 
in Basic Medical Education" කියන ඒ වාර්තාව  මම ගරු උසස ්
අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ෙදන්නම්. ෙමන්න ෙම් වාර්තාව අරගන්න. 
ෙම්ෙක් තිෙබනවා global standard එකයි, අෙප් අයෙග් ඉල්ලන 
standard එකයි. ඒක ඊට  වඩා එහා. ඒ නිසා ෙම්කට 
comparatively කරන්න ඕනෑ ඔක්ෙකොම ෙම්ෙක් කියා එවා 
තිෙබනවා. ෙම්ක ෙලෝකෙය් සම්මත ස්ථානය. ෙම්ෙක් වැඩ 
කරනවා Prof. Aluwihare සහ Dr. Palitha Abeykoon. ෙම් 
ෙදන්නාම ෙම් criteria හදන්න සහභාගි වුණු අය. මා හිතන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් විෙශේෂඥෙයෝ 50ක් විතර -ඒ ලැයිස්තුව මා ළඟ 
තිෙබනවා- එකතු ෙවලා තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම හැදුෙව්.  

ෙම් අය මහා ෙලොකුවට කථා කරනවා අෙප් ෛවද්ය සභාව 
ගැන. ෙම් තිෙබන්ෙන්, Directory of Organizations that 
Recognize/Accredit Medical Schools - DORA. ෙම්ක 
කරන්ෙන් FAIMER කියලා සංවිධානයක් මඟින්. ඒෙකන් 
ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා ෙලෝකෙය් ඒ ඒ රටවල ඒ ඒ ෛවද්ය 
උපාධි recognize කරන්ෙන් කවුද කියලා. ෙම් ෙක් ඉතිෙයෝපියාවත් 
තිෙබනවා, ටියුනීසියාවත් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා හිනා ෙවන 
රටවල්. ෙජෝර්ජියාව, ඝානාව කියන රටවලුත් තිෙබනවා. නමුත්          
ශී ලංකාව නැහැ.   

ෙම් පිටු සියල්ෙල්ම තිෙබන්ෙන් එක එක medical councils, 
health ministries අරවා ෙම්වා.  ෙම්  ඉන්න ළිං ෙගම්ෙබෝ ටික  
දන්ෙන් නැහැ ෙමෙහම ඒවා ෙලෝකෙය් තිෙබනවාද කියලා. අප 
කිව්වාම  අපිත් එක්ක ෙගෝරියට එනවා. ෙම්ෙක් ෙකොළ කෑල්ලක 
ෙකොෙහේවත් නැහැ, ශී ලංකාව තුළ  ෛවද්ය උපාධියක් තිෙබනවා 
ද, ෛවද්ය උපාධිය recognize කරන තැනක් තිෙබනවා ද කියා. 
ෙමොන ෙකෙහල්මලක්වත් ෙම්ෙක් නැහැ.  ඔන්න ශී ලංකාෙව් 
තත්ත්වය!  ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි  ෙම් කථා කරන්ෙන්  මාලෙබ් 
ෙහොඳද  නැද්ද කියා.  මා කියන්ෙන් නැහැ මාලෙබ් ෙහොඳද නැද්ද 
කියා. ෙමොකද, මා අධ්යයනය කර නැහැ මාලෙබ් ගැන. මා මාලෙබ් 
ගැන කථා කරන්න ආෙව්ත් නැහැ. ඒක ගරු ඇමතිතුමා හරියට 
කරාවි.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  එතුමා කළ 
හැම විෂයයක්ම හරියට කළා.  ෙම්කත් හරියට කරාවි.  එතුමාෙග් 
මා දකින ෙවනස ෙමොකක් ද? හැම ෙකනාටම නැති  පිට ෙකොන්දක්  
එතුමාට තිෙබනවා. ෙම් කරන හැම වැඩකදීම ෙමොකක්ද   
ෙවන්ෙන්? විරුද්ධ ෙවනවා. අපි ඔක්ෙකොටම විරුද්ධ ෙවනවා ෙන්.  
ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන්ම විෙරෝධතා. ෙම්ක හැදිලා තිෙබන්ෙන්ම 
විරුද්ධ ෙවන්න. අපි ඔක්ෙකොම එෙහමයි, එක පක්ෂයක් 
ෙනොෙවයි.  ටිකක් හරි ෙහොඳට තිබුෙණ්  යූඑන්පී  එක.    

ගරු අකිල විරාජ් මන්තීතුමාෙග්, ගරු  බුද්ධික  පතිරණ 
මන්තීතුමාෙග් කථා මා අහෙගන  සිටියා. ඒවා  වැදගත්. මම 
එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒෙගොල්ෙලොත් එක්ක අපට ගහ 
ගන්න ෙදයක් නැහැ.  ඒ   ෙගොල්ෙලොත්  කථා කරන්ෙන් ෙම්ෙක් 
තිෙබන අඩු පාඩු ගැනයි.  ඒක මාත් කියනවා.  අඩු පාඩු තිෙබනවා. 
ඒක තමයි ගරු ඇමතිතුමා මහන්සි ෙවන්ෙන්.  නමුත් ෙම් එන එන 
මිනිහාව ගහලා එෙලව්ෙවොත්, අර කියන බූත කථා කියලා  
යැව්ෙවොත් ලංකාෙව් කවදාවත් ෙම්වා ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. 
ලංකාෙව් ආණ්ඩුවට සල්ලිත් නැහැ ෙම්වා කරන්න. එන 
එක්ෙකනාටත් ගහලා එලවනවා, දුවපිය කියලා. එෙහම කියලා,  
අෙප් ළමයි ටික  පිට රටට යවනවා, පලයව් කියලා. ෙම්කයි 
තත්ත්වය.  

ෙමහි තිෙබන ෙම් කාරණා ටික  බලන්න. ෙම් තිෙබන්ෙන් 
WHO  එෙක්යි,  WFME   එෙක්යි Guidelines for Accreditation 
of Basic Medical Education. ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙද 
ෙගොල්ෙලෝම -ෙම් world organizations ෙදකම- එක්කාසු ෙවලා 
හැදුව common document එක.  ෛවද්ය පීඨයක් හදනවා නම් 
ෙම්වා පාවිච්චි කරන්න. කවුරු  හරිද වැරදිද  කියා අපට ඒ 
ෙමොනවාවත් ඕනෑ නැහැ.  ෙම්ෙක්  තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියා 
බලන්න.    

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා ෙම්කට ෙරෝහලක් 
හැදුවාය කියා.  ෙම්කට මුලින්ම ආණ්ඩුෙව් ෙරෝහලක් පාවිච්චි 
කරන්න හදනෙකොට මම කිව්වා,  මමත් ඒකට විරුද්ධයි කියලා.  
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් හදනවා නම්  ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒක මාත් පිළිගත්තා. කවුද 
ෙමතැනට ෙම් කට්ටියව දැක්කුෙව්? ඔය ෛවද්ය සභාව. ෙදොස්තර  
ෙනවිල්  පනාන්දුට තිබුණා  ආශා ෙරෝහල.  ඒ මනුෂ්යයා ඒක 
තමයි ෙම් සඳහා පාවිච්චි කරන්න හැදුෙව්. ෛවද්ය සභාෙවන් 
කිව්වා  ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක් පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියා.  ඒ 
මනුෂ්යයා ඒක විකුණුවා.  විකුණලා ඒ සල්ලි දැම්මා  ෙම්ක 
හදන්න,  එතුමාත් ෛවද්යවරෙයක් නිසා.  ඊට පස්ෙසේ  ෛවද්ය 
සභාව ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ෙවලා  කථා කරලා 
අවිස්සාෙව්ල්ලයි  ෙහෝමාගමයි ෙරෝහල් දුන්නා.  එතෙකොට 
ෛවද්ය සංගමය ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  ඒකට විරුද්ධයි කිව්වා. 
ෛවද්යවරුන්ට කිව්වා, boycott   කරපල්ලා,  එක්ෙකනකුටවත් 
එන්න ෙදන්න  එපාය කියා.  ඒක හරි, ෛවද්ය සංගමෙය් 
ස්ථාවරය.  ඊට පස්ෙසේ ගියා  නවෙලෝක ෙරෝහලට.  නවෙලෝක 
ෙරෝහලට ගිහින් GMOA  එක කිව්වා,  අෙප් doctorsලාව boycott  
කරනවා, එන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියා.  එතෙකොට ඒකත් නැති 
වුණා. ඒ විධියට තමයි, ෙම් ෙරෝහල හැදීම පරක්කු වුෙණ්. එම 
නිසා ඔක්ෙකොම වැරදි එතැනට දාලා බැන්ෙනොත්  කවදාවත්  එක  
මිනිෙහක්වත් ෙම්වා කරන්ෙන් නැහැ.  අද අමාත්යතුමා එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමා ෙනොෙවයි නම් ෙමලහකට ෙම්ක යට කර 
ෙගන ඉවරයි.  එතුමාත්  එදා අන්තර් විශ්වවිද්යාල  බල මණ්ඩලෙය් 
සභාපති.  මමත්  ෙල්කම්.  අප ෙම් game එක ෙහොඳට දන්නවා. 
ඔය strike   ගහ යට එකට කථා කරලා තිෙබනවා, ෙදන්නා 
ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන.  එම නිසා boards  අල්ලා ෙගන ෙම් එන 
ඔක්ෙකොම  අයියලාව දන්නවා. ෙමොකද, ඒ අයියලාෙග් වැඩ  ඒ 
කාලෙය් කරලා තිෙබනවා.  එම නිසා ෙනොසැලී ඉන්නවා; ෙහොඳට 
බැණුම් අහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  දැන් මම කියන්නම්, 
ෛවද්ය ආචාර්ය මණ්ඩලය ගැන.  ඇමතිතුමා කියාවි  මාලෙබ්ට 
ෙකොච්චර ඉන්නවා ද කියා.  ෙකොළඹට ඉන්ෙන්  මහාචාර්යවරු 
38යි,  Assistant Professorsලා 06යි,   Senior Lecturersලා   
94යි,  Lecturersලා 50යි, යාපනෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් ඉන්ෙන් 
මහාචාර්යවරු ෙදන්නයි. Assoc ia t e  P rofes so r sලා 
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ.  එතෙකොට කැලණිය ෛවද්ය පීඨෙය් 
16යි.  ෙමෙහමයි ඉන්ෙන්.  ඒවාත් ෛවද්ය පීඨ.   රුහුෙණ් තවම 
professor ෙකෙනක්වත් හරියට නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් උප කුලපතිතුමියට විරුද්ධව කථා කළා.  උප 
කුලපතිතුමිය “on sabbatical” කියා කිව්වා.  ඒ උප කුලපතිතුමිය 
තමයි  රජරට  ෛවද්ය පීඨය  හැදුෙව්. මෙග් batchmate. මහාචාර්ය 
මල්කාන්ති  චන්දෙසේකර.  ඇය තමයි  රජරට ෛවද්ය පීඨය හදා 
දුන්ෙන්.  ඇය තමයි  පළමුවන Dean.  එම නිසායි ඇයව ෙමතැනට 
ගත්ෙත් අවුරුදු ෙදකකට හරි ෙම්ක හදන්න කියලා.  එෙහම හදලා 
අවුරුදු ෙදකක් යනෙකොට ෙවන ෙකෙනකුට ෙහෝ ඒක භාර ගන්න 
පුළුවන්.  

දැන් බලන්න,  අපට ෛවද්යවරු ඕනෑ කරන්ෙන් ෙමොකද?  
අපට  තවම  ලක්ෂයකට ෛවද්යවරු 60යි ඉන්ෙන්. දියුණු රටවල 
ලක්ෂයකට  ෛවද්යවරු  200ක් ඉන්නවා. සාමාන්ය  ෙනොදියුණු 
ර ටවල ලක්ෂයකට ෛවද්යවරු 100ක් ඉන්නවා.  අෙප්  රෙට් 
ඉන්ෙන් ලක්ෂයකට ෛවද්යවරු 60යි. එම නිසා ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්?  ෙහොර ෙදොස්තරලා බිහි ෙවනවා. ෙහොර ෙදොස්තරලා  
හතළිස් දාහක් ලංකාෙව් ඉන්නවා. ෙම් එක්ෙකනක්වත්  නිදහස්  
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය  ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ෙහොර ෙදොස්තරලාෙග් ඡන්ද ගන්නවා ඇති. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් 
සල්ලිත් ගන්නවා ඇති. ඒ ෙහොර ෙදොස්තරලා කමක් නැහැ. ෛවද්ය 
සංගමෙය් මා ඉන්න කල්ම ෙහොර ෙදොස්තරලාට විරුද්ධව වැඩ 
කළා. ඒ කාලෙය් ඔවුන්ට මාව ෙපෙනන්න බැහැ. ඒ දවස්වල මා 
ෙපොලීසිය දමා හන්දි ගණෙන් වැටලීම් කළා. ඒ අය 40,000ක් 
ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් මිනිස්සු ෙබෙහත් ගන්නවා; ෙනොෙයකුත් 
ඒවා කර ගන්නවා. ගම්වල ඉන්න මිනිසුන්ට ෙමොනවා ෙවනවාද 
දන්ෙන් නැහැ.  

දැන් මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන්? ජාත්යන්තර පිළිගැෙනන පමිතියට සමාන ඒකකයක් 
හදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. මා හිතන 
හැටියට දැනට තව විශ්වවිද්යාල එන්න කථා කරලා තිෙබනවා. 
මනිපාල් විශ්වවිද්යාලය එන්න හදනවා. දැන් ෙම් විශ්වවිද්යාල 
එන්ෙන් ෙමොකද? "බයිට් එකට" මාලෙබ් විශ්වවිද්යාලය දීලා තමයි 
එන්ෙන්.  

ෙදොස්තර ෙනවිල් පනාන්දු කියන ෛවද්යවරයා ෙම් 
කටයුත්ෙතන් ෙගොඩ ආෙවොත් තව විශ්වවිද්යාල බර ගණනක් 
එනවා. එම නිසා තමයි සමහරුන්ට ෙම්ක වළක්වන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට එක විශ්වවිද්යාලයක්වත් එන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට 
ආණ්ඩුවට ආෙයෝජනත් නැහැ; ශිෂ්යයින්ව පාරට බස්සන්න 
පුළුවන්. විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය නැහැ, ෙම්වා නැහැයි කියලා 
ශිෂ්යයන්ව පාරට බස්සවා ආණ්ඩුව ෙපරළන්න පුළුවන්. ඒක තමයි 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පෙයෝගය. මා හිතන්ෙන් නැහැ, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට එවැනි අවශ්යතාවක් තිෙබනවාය කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙදෙදනාත් ෙබො ෙහොම වැදගත් විධියට කථා 
කළා. මා කියන්ෙන් ෙම් වාෙග්ම අර කමිටුව මඟින් රජෙය් ෛවද්ය 
විද්යාලවලත් පමිතිය ෙසොයන්න කියලායි.  

ලංකාෙව් අපි විරුද්ධ වුෙණ් නැත්ෙත් කවදාද? ෙමොනවා වුණත් 
හිටපු අතිගරු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා විවෘත 
ආර්ථිකය ෙගනාවා.  අසත්ය කියන්න ඕනෑ නැහැ. "විවෘත 
ආර්ථිකය එෙපෝ" කියලා මමත් එයට විරුද්ධව ගියා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පළමුවන strike එක තිබුෙණ් තුල්හිරිය ෙපෙහ 
කම්හෙල්. එහි ෙසේවය කළ ඔක්ෙකොම ෙදොට්ට දැම්මා. තුල්හිරිය 
ෙපෙහ කම්හල Bombay Dyeing & Manufacturing Company 
Limited එකට දුන්නා. ඒක පළමුවන සටන. අන්තිමට මා හිටපු 
ජනාධිපති විෙජ්තුංග මැතිතුමා ළඟට ඒ මිනිසුන් ෙගන්වා ඒ අයට 
වන්දි අරෙගන දුන්නා. එෙතක් ෙමොනවත් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ අයව 
පාරට බස්සපු කට්ටියත් නැහැ. ඒ මිනිස්සු අනාථ ෙවලා හිටියා. 
ඊළඟට විවෘත ආර්ථිකයට බැන්නා. දැන් ඔක්ෙකොටම විවෘත 

ආර්ථිකය ෙෂෝක්. කවුරුවත් ඒක ෙවනස් කරන්ෙන්ත් නැහැ. හැම 
ෙකනාම ෙබොරුවට ඒකට බැණබැණ ඉන්නවා. පරණ බැණිල්ලට 
ආශාවට බැණබැණ ඉන්නවා. ෙම්ක නිසා තමයි ඔක්ෙකොම 
ෙකළවුෙණ් කියලා ඔක්ෙකොම ඒකම කරනවා. ෙම් කරන සමහර 
කට්ටියම කියනවා, ෙම්කලු වුෙණ් කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ පළාත් සභා ෙගනාවා. "පළා බබා අපට එපා"යි 
කියලා මුළු ලංකාවම ගිනි තැබුවා. අපි පළාත් සභාවට එකතු වුණා.  
 

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

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

ඒ ඔක්ෙකොම පළා බබා ගිනි තැබුවා. පළා බබා ගිනි තැබූ 
කට්ටිය ගිහින් කිව්වා, අපි තමයි දැන් පළාත් සභාෙව් remote 
control එක කියලා. එදා විරුද්ධ වුණු අය දැන් පළාත් සභාෙව් 
ඇමතිවරු වශෙයන් ඉන්නවා. ඇයි යෙකෝ, ෙම්ක  ෙහොඳ නැත්නම් 
ෙමොකටද ෙම්ෙක් ඇමතිකම් කරන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජල බද්ද ආවා. මමත්, 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධනත් ඇතුළු ඔක්ෙකොම ජල බද්දට විරුද්ධ වුණා. 
දැන් එතුමාට භාර දීලා තිෙබනවා, ජල බද්ද වැඩි කරන්න. ඉතින් 
ෙම්ක තමයි ෙද්ශපාලන යථාර්ථය. ජල බද්ද ෙගෙනන ෙවලාෙව් 
ජල බද්දට විරුද්ධව අපි ෙදෙදනාම පාරට බැහැලා නාරාෙහේන්පිට 
ෙපොලීසියත් එක්ක ගහ ගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි තත්ත්වය. එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාත් ෙම්වා කළා. නමුත් අපට දැන් ෙත්රිලා 
තිෙබනවා. අපි ෙලෝකය ගැන බලනවා; කියවනවා. අපට යථාර්ථය 
ෙත්ෙරනවා. අෙප් ඔළු polish කර ගන්නවා. සමහර කට්ටිය 
polish කරන්ෙන් නැහැ. එෙහමම මලකඩ කන්න ෙදනවා. 
ෙමොකද, ඒ පාෙරම යනවා. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් කාලෙය් 
ෙදමළ භාෂාවට සාධාරණ තැන ඉල්ලුවා. ඒකට විරුද්ධව ගිනි 
තැබුවා.  ෙජ්.ආර්.ලා ඒකට විරුද්ධව ගියා. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
1966 ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන ෙවලාෙව් දඹරාෙව් රතනසාර 
හාමුදුරුවන්ව ඝාතනය කළා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්?  
චන්දිකාෙග් කාලෙය් සාධාරණ තැන ෙනොෙවයි රාජ්ය භාෂාවට 
තැන දුන්නා. ෙම්ක තමයි අෙප් ලංකාෙව් විෙරෝධය. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපති කමයට විරුද්ධ වුණා. බුදු අප්ෙප්, එන්.එම්. 
ෙපෙර්රාලාත් එක්ක මමත් වාඩි වුණා, හයිඩ් පාර්ක් එෙක්. එදා 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට ගැහුවා; ෙකොල්වින් ආර්. ද 
සිල්වාව harass කළා; විකමබාහුව රක්ෂාෙවන් ෙදොට්ට දැම්මා. 
අදත් ඔහුට රක්ෂාව නැහැ. දැන් ෙකොෙහොමද?  

දැන් ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න කවුරුන්වත් නැහැ. 
දැන් හැම ෙදනාම කථා කරන්ෙන්, ඒෙක් අඩු වැඩි ගැනයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන, වග ෙනොකියන ඕවා තමයි කථාව. 
කවුරුන්වත් ඒක අත හරින්ෙන්ත් නැහැ. කවුරුන්වත් යන්න 
ලැහැස්තිත් නැහැ. ගත්ත එක් ෙකනා එක අල්ප මාතයක්වත් අඩු 
කරන්න කැමැතිත් නැහැ. හැබැයි ආරම්භෙය්දී ඒකට විරුද්ධයි.  

මට ෙපෙනනවා, මාලෙබ් විශව්විද්යාලයටත් කවදා ෙහෝ 
කැමැති ෙවයි කියලා. කණ්ඩලම ෙහෝටලය ඉදි කරන ෙකොට 
ඒකට විරුද්ධ වුණා. ඒ විෙරෝධතාවට මමත් ගියා. අසත්ය කියන්න 
ඕනෑ නැහැ. මා ඒ ඔක්ෙකොම පිළිගන්නවා. මමත් ගිහින් සත්යගහ 
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කළා. ඒකට අනුර බණ්ඩාරනායකත් උස්සා ෙගන ගියා. කවදාවත් 
සත්යගහ කරන්ෙන් නැති අනුර බණ්ඩාරනායක මෙග් බල කිරීමට 
ගියා. ඒ ගැන අලුවිහාෙර් මන්තීතුමන්ලා දන්නවා. එතුමන්ලා 
කණ්ඩලම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කටයුතු කළා. අපි ඒකට විරුද්ධව 
කටයුතු කළා. ඊට පස්ෙසේ අපි ගහ ගත්තා; barriers කඩා ෙගන 
කණ්ඩලම  ෙහෝටලය හදන තැනට ගියා. දැන් ෙහෝටලයට ගිහින් 
කාලා එනවා. මම කාලයක්ම හිටියා, කණ්ඩලම ෙහෝටලෙයන් 
කන්ෙන්ම නැහැයි කියලා. පස්ෙස බලන ෙකොට මට ඉස්සරහින් 
හිටපු අය ඔක්ෙකොම ගිහින් ඒ ෙහෝටලෙයන් කනවා. ඉතින් මමත් 
ගියා. මම විතරක් ඒ ෙහෝටලෙයන් ෙනොකා ඉඳලා වැඩක් නැහැයි 
කියලා පසු ගිය කාලෙය් ඒ ෙහෝටලයට මමත් ගියා. ඉතින් ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත. ඔය මාලෙබ් විශ්වවිද්යාලය ගැන කෑ ගහන කට්ටිය 
සමහර විට තව අවුරුදු ෙදකකින් තමන්ෙග් දරුවාව අරෙගන 
මාලෙබ් විශ්වවිද්යාලයට යයි.  

ඉතින් ඒ තත්ත්වෙයන් ෙම්වා තීන්දු කරන්න එපා.  ෙම්වා 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළවල්. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙම් 
කරන්ෙන් ඓතිහාසික වැඩක්. ෙමය කළාම එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ආචාර්ය සුනිල් නවරත්නෙග් නම 
ඉතිහාසෙය් ලියැෙවනවා. එතුමන්ලා ෙම්ක කරාවි. Z-score  
කමෙව්දය නිසා  2000ක් විතර දරුෙවෝ ඉන්නවා, යන්න තැනක් 
නැතිව. සමහරුන්ට සල්ලි නැහැ. අඩු ගණෙන් සල්ලි තිෙබන 
මිනිසුන්ෙග් දරුවන්ට හරි ෙමය වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා මම  
කියන්ෙන් අඩු  පාඩු තිෙබනවා නම් අපි කථා කරලා ඒ  අඩු  පාඩු 
හරිගස්සා ගනිමු කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙනවිල්   පනාන්දු ගැන 
කිව්වා. ෙනවිල් පනාන්දු  කියන්ෙන් ෙහොඳ ෛවද්යවරෙයක්; ෙහොඳ 
ෙදොස්තර මහත්මෙයක්. හැත්තෑහෙත්දී  යූඑන්පීය බලයට පත් 
කරන්න දැඩි කැප වීමක්  කරපු ෙකෙනක් තමයි ෙනවිල් පනාන්දු 
කියන්ෙන්. මම එයාට විරුද්ධව වැඩ කරනෙකොට - 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනට විරුද්ධව හූමිට්ටක්වත් තියන්න බය 
කාලෙය් එළියට බැහැලා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනට විරුද්ධව සටන 
පටන් ගත්තු පළමුවැනි එක්ෙකනා තමයි ෙනවිල් පනාන්දු 
කියන්ෙන්. ඒ වාෙග් මිනිස්සුන්ට මුදලාලිලාය කියන්ෙන්, ඔළුවක්  
නැති කට්ටිය.  විශ්වවිද්යාලයක හතර මායිමකටවත් ෙනොගිය, අඩු 
ගණෙන් watcher කමකටවත් ෙනොගිය, විශ්වවිද්යාලයක 
කක්කුස්සියක්වත් ෙහෝදපු නැති එක්ෙකෙනක් ඇවිල්ලා කෑ 
ගහනවා, ෙදොස්තර ෙනවිල් පනාන්දු මුදලාලි ෙකෙනක්ය කියා. 
එතුමා MBBS උපාධිය ගත්තු ෙදොස්තර ෙකෙනක්; ෙමොන 
පක්ෂයක හිටියත්  ලංකාෙව් කීර්තිමත් පුද්ගලෙයක්.  අදත් කළුතර 
දිස්තික්කෙය් මිනිස්සු එතුමාට ෙහොඳ මහත්ම ෙයක්ය කියා 
කියනවා. ෙජ්වීපී එෙකන් ෙබෝම්බ ගැහුවා. ඒෙක් තරහ  ෙවන්න 
ඇති ෙම් තිෙබන්ෙන්. එදාත් මරන්න හැදුවා. හරි ගිෙය් නැහැ. 
එතුමා කරන වැඩවල අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අපි ඔක්ෙකොම 
එක්කාසු ෙවලා ඒවා හදමු. මම කියන්ෙන්  ෙම් ෛවද්ය අධ්යාපනය 
සියල්ලන්ටම විවෘත කරන්නය කියන එකයි.  පුළුවන් තරම් විවෘත 
කරන්න ඕනෑ. ෙමතැනදී පිට රටට  ඇදී යන සල්ලි පමාණය 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ඒක  කියන්න මට මතක නැති වුණා.  

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔෙහොම ඉන්න. තව තත්පරයයි ගන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have already taken six minutes 

more.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මතක තියා ගන්න අපි රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවලට  බිලියන 

1.67ක් වියදම් කරනවා. පිට රට ෛවද්ය අධ්යාපනයට යන  
ශිෂ්යෙයෝ  බිලියන 1.2ක් පාවිච්චි කරනවා; බිලියන 1.2ක් අපට 
නැති  ෙවනවා.  ඔන්න කථාව.  ෙම් අපරාධය නවත්වන්න ඕනෑ.   
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද කිව්ෙව් මන්තීතුමනි?  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That time must be deducted from the allocation of the 

Government, not from the Opposition. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Yes. Anyway, you cannot deduct it from the time 

allotted to the Opposition.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Do not worry about that. Hon. Minister, please wind 

up now.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ නිසා මම කියනවා, විෙද්ශ විනිමය බිලියන 1.2ක් ෙම් රටට 

අහිමි කරමින් අෙප් දරුවන් අනාථ කරන එක නවත්වලා ෙම් 
ෛවද්ය විද්යාලය ෙහොඳට හදන්න ඕනෑය කියා.  ෙමතුමාෙග් කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළදී තවත් ෛවද්ය විද්යාල කිහිපයක්ම ඇති කරන්න 
හැකි ෙව්වායි  පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

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

You have 20 minutes. Before he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. R. Yogarajan to take the 
Chair?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (කෘෂිකර්ම 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன - கமத்ெதாழில் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 
Agriculture) 
"ගරු  ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN  took the Chair. 

 

[අ. භා. 4.00] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් විවාදයට  අදහස් පළ 

කරන්නට  මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මම  ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ගැනයි. නමුත් අෙප් රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා නිදහස් අධ්යාපනය පිළිබඳව හුඟක් කරුණු 
සඳහන් කළා. ෙම්ක  නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කරන  විවාදයක් 
ෙනොෙවයි.  මම හිතන්ෙන් ඒ ගැනත් විවාදයක් තිබුෙණොත් ෙහොඳයි 
කියලායි.  මීට වැඩිය හුඟක් කාලය ඒකට අවශ්යයි. නමුත් ඒ 
ගැනත් වාද  විවාද කරන්න අපිත් ලැහැස්තියි. අද පත්තෙරන්  අපට 
දැන ගන්න ලැබුණා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාත්, 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්  මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලය පිහිටුවන එක ගැන  විෙරෝධතාව පළ කර තිෙබනවාය 
කියා. එෙහම සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒක ඇත්තද නැද්ද කියා අපි 
දන්ෙන් නැහැ.  පත්තරවල නම් එෙහම පළ ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හුඟක් ෙවලාවට අපට 
ෙපෙනන්ෙන්, ෙම් රජෙය් එක ඇමති ෙකෙනක් එක පතිපත්තියක් 
ගැන කියනවා, ඒ පාර්ශ්වෙය්ම ඉන්නා අනික් ඇමතිවරුන් ඊට 
හාත්පසින්ම ෙවනස්  ෙදයක්  කියනවා.  පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ට 
සමහර අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලයක ෙම් 
විධිෙය් ෙවනස් ෙවනස් අදහස් තිෙබන්න බැහැ. කැබිනට් කමයක් 
තුළ රජෙය් පතිපත්ති ගැන  සාමූහික වගකීමක්  තිෙබන්න ඕනෑ. 
ආර්ථික පතිපත්ති ගැන නම් එවැනි එක පතිපත්තියක්  
තිෙබනවාය; කැබිනට් මණ්ඩලය සාමූහික වගකීමක් ගන්නවාය 
කියා  කිව්වත් අපි දිගින් දිගටම කියනවා, එවැනි ෙදයක් නැහැ 
කියා.     

අද අපට ෙපෙනනවා  උසස් අධ්යාපනය ගැනත් ෙමවැනි 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව. අධ්යාපනය කියන්ෙන් මූලික 
අයිතිවාසිකමක්. ඒක ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් ෙනොෙවයි. අධ්යාපනය 
ලබා දීෙම් මූලික වගකීම තිෙබන්ෙන් රජයටයි. නමුත්  අධ්යාපනය 
රජෙයන් ෙහෝ රජෙය් ෙනොවන ආයතනවලින් ලබා ගැනීමට 
පුරවැසියාටත් අයිතියක් තිෙබනවා. ඒකයි  නිදහස් අධ්යාපනය 
කියන්ෙන්. එය, රජය ෙනොවැළැක්විය යුතු අයිතියක් කියලාත් 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ශිෂ්ය පගතිය හා ශිෂ්යයාෙග් අධ්යාපනය 
පිළිබඳව ෙදමවුපියන්ට තිෙබන්ෙන් පරම යුතුකමක්; පරම වග 
කීමක්. ඒ අයිතියත් අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියා සඳහන් 
කරනවා.  

රජයට වග කීමක් තිෙබනවා, අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය 
අධීක්ෂණයට ෙයොමු කරන්න. රජෙය් ෙහෝ රජෙය් ෙනොවන 
අධ්යාපන ෙසේවා සැපයුම් තිෙයන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවාෙය් 
ගුණාත්මකභාවයත් රජය අධීක්ෂණයට ෙයොමු කරන්න අවශ්යයි. 
ඉතින් ඔබලා ෙම් කරන කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම අපට පැහැදිලි 
නැහැ. උසස ් අධ්යාපන ඇමතිතුමාට තිෙබන්ෙන් විශාල කාර්ය 
භාරයක් කියලා අපි දිගින් දිගටම කියනවා.  

රජය පසු ගිය අය වැයවලින් අධ්යාපනයට වැඩිෙයන් 
ආෙයෝජනය කරලා නැහැ. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
1.9යි අධ්යාපනයට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. රජෙය් විශ්වවිද්යාල 
දුර්වල කරමින් ෙම් අධ්යාපන පතිසංස්කරණ  කරන්න බැහැ. 
රජෙය් විශ්වවිද්යාල  දුර්වල කරමින් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයට 
තැනක් ෙදන්න බැහැ. රජෙය් විශ්වවිද්යාල ශක්තිමත් කරලා, 
ඒවාට වැඩි  වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කරලා, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන සියයට 1.9ක පමාණය 
කම කම ෙයන් සියයට 3ට 4ට 5ට ෙගෙනන්න ඕනෑ කියලා නැවත 
අපි සඳහන් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද සඳහන් කළා රජරටයි, නැ ෙඟනහිරයි 
ෛවද්ය පීඨ ගැන. ඒවාෙය් ෙබොෙහොම දුර්වල තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෛවද්ය පීඨවල අවම පහසුකම් තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
ෛවද්ය පීඨවල පහසුකම් ඒ විධියට තිෙයන ෙකොට ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් ඒ වාෙග් ෙදයක් කරනෙකොට ඉෙබ්ටම විරුද්ධතාවක් 
ඇති වන එක පුදුම වන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒක ඇති 
වන්ෙන් ෙම් රජය අනුගමනය කරන පතිපත්තිය නිසායි. ආර්ථික 
පතිපත්ති වාෙග්ම උසස් අධ්යාපනයටත් රජෙය් පැහැදිලි 
පතිපත්තියක් නැහැ. අපි රජයට කියනවා, ෙම්වා ගැන පැහැදිලි 
පතිපත්තියක් එක කට හඬකින් -එක කඩ හඬකින්- ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා.  

අද රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා දිග කථාවක් කළා. ඔහුට 
තිෙයන ඉතිහාසය අපට නැති නිසා අපටත් හුඟක් ෙද්වල් ඒ 
කථාෙවන් දැන ගන්න ලැබුණා. නමුත් 1978 දී එතුමාට ඔය 
පැහැදීම ආවා නම්, අපි ෙමෙහම ෙම් රෙට් අවුරුදු 33ක් නාස්ති 
කරන්න අවශ්ය නැහැ. ෙම් රෙට් අධ්යාපනයත් ෙම් රෙට් ආර්ථික 
දිශාවත් ෙවනස් කිරීෙම් අවස්ථාව අපට අතපසු වුණා. ඔහු කියපු 
කාරණාවලින් කාරණාවකට ෙදකකට  උත්තර බඳින්න කැමැතියි. 
එකක්, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් බලතල අවම කරන අදහස 
ඔහුෙග් කථාෙවන් ආවා. මම ඒ බලතල - 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
අවම කිරීම ෙනොෙවයි. අලුතින් ජාත්යන්තර මට්ටම බලලා  

standard එක හදන්න.  
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඒක මම පිළිගන්නවා. නමුත් මම කියන්ෙන් SLMC එකත් 

අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ හැම එකක්ම අපි රාජ්ය 
තන්තය තුළට ෙගනාෙවොත්, ඒ හැම එකක්ම ඇමතිතුමාෙග් 
පාලනය තුළට ෙගනාෙවොත් ෙද්ශපාලනීකරණය වැඩි වන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසායි මා ඒ ගැන සඳහන් ක ෙළේ. ඒ නිසා අපි ඒක 
ආරක්ෂා කරන්න අවශ්යයි.    

අද අපි විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්ෙන් මාලෙබ් තිෙබන 
ෛවද්ය පීඨය ගැනයි. මාලෙබ් ෛවද්ය පීඨය ගැන ෙම් රජෙය්ම 
එක එක අංශවලින් එක එක රෙපෝර්තු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මා 
ඒ රෙපෝර්තු සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අෙප් විපක්ෂෙය් ඉන්න 
මන්තීවරු අද  කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙපෝර්තුවල  පදනම පාවිච්චි 
කරලායි. එක රෙපෝර්තුවක ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:     
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"Report of the Committee appointed to look into the 
matters related to the proposed Private Medical School 
(SAITM) at Malabe - 28th February, 2012."  Dr. Ravindra 
Ruberu, Secretary, Ministry of Health was the Chairman 
of that Committee. That is the first Report that I would 
like to table*.  

Then,  I would like to table* Institutional Review 
Report of the South Asian Institute of Technology and 
Management - 22nd and 23rd February 2011 and  
Programme Review Report of the Faculty of Medicine, 
South Asian Institute of Technology and Management -
24th and 25th February 2011. 

There are many professors including Prof. Tilak 
Weerasooriya and the Emeritus Prof. Dayantha 
Wijesekera. Then, also, we have the GMOA Report and I 
think it will be fair to table* that Report also because they 
also have their views and I think we have to participate in 
this Debate by taking all these views into account.  

ඉතින් ෙම් රෙපෝර්තු සියල්ලක්ම සමූහයක් හැටියට සලකා 
තමයි අපි ෙම් විවාදය කර ෙගන යන්ෙන්.  

ෙමතැන තිෙබන මූලික පශ්නය ෙම්කයි. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
පීඨයක් ආරම්භ කරන එක, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ 
කරනවාට වැඩිෙය් ෙවනස් ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය ගැනයි, 
ෙසෞඛ්ය ගැනයි විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන ආයතන ආරම්භ 
කරනෙකොට ඒක අෙනක් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ 
කරනවා වාෙග් පහසු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෛවද්ය පීඨයක් විවෘත 
කරනෙකොට ශික්ෂණ ෙරෝහලක් - teaching hospital එකක්-  
අත්යවශ්යයි. සාමාන්යෙයන් ශික්ෂණ ෙරෝහලක් තිෙබනවා නම් 
තමයි ඒ වාෙග් ෛවද්ය පීඨයක් ඇති කරන්ෙන්. ෛවද්ය පීඨයක් 
ඇති කරලා, ඊට පස්ෙසේ ෙරෝහලක් ඇති කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙලෝකෙය් සෑම තැනකම වාෙග් ෙසොයලා බලන්න, ෙරෝහලක් 
තිෙබන තැනක තමයි ෛවද්ය පීඨයක් ඇති කර තිෙබන්ෙන්.  
නැත්නම් රජෙය් ෙරෝහලකින් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. 
ෙම් ආයතනයට රජෙය් ෙරෝහෙලන් එම අවස්ථාව ලබා ගන්නට 
අනුමැතිය  දුන්නාය කියන  ලියමනක් ෙපන්නුවා. නමුත් එෙහම 
අනුමැතියක් ඔවුන්ට ලැබිලා නැහැ. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද 
ෙමොවුන් ෙමවැනි ආයතනයක් පවත්වාෙගන ගිෙය්?  

රජෙය් රෙපෝර්තුවලින්ම මම ෙම් කරුණු ෙපන්වා ෙදන්න  
කැමැතියි. ෙම්වා අෙප් අදහස් ෙනොෙවයි.  මා කියවන්නට යන්ෙන්, 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා විසින් පත් කළ පස් ෙදෙනකුෙගන් යුක්ත 
කමිටුව 2012 ෙපබරවාරි මස 28 වැනි දින නිකුත් කරපු  
රෙපෝර්තුවයි. ෙමය පළ කර තිෙබන්ෙන් ඉංගීසිෙයන්.  කාලය මදි  
නිසා මා ෙම් ෙකොටස  ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්  කියවන්නම්.  එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:  

“Observation: The Committee also notes though students were 
admitted to the above programme, formal approval by the Nizny 
Novogorod was granted only on 01.06.2009.”  

ඒ කියන්ෙන් රුසියානු ආයතනෙයන් අනුමැතිය ලැබුෙණ්, ෙම් 
ආයතනය විවෘත කරලා, ශිෂ්යයන් ඇතුළත් කර ගත්තාට පසුවයි 

කියලා ෙමහි සඳහන් කරනවා. There is another observation, 
which states, I quote: 

“Contrary to the above statement, no formal approval has been 
received from the MOH”.  

එම ආයතනය කියනවා, "අපට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් 
අවසරය තිබුණා" කියලා. නමුත් ෙම් ෛවද්ය රුෙබ්රු ඇතුළු 
කණ්ඩායම කියනවා, "එෙහම අවසරයක් ලැබිලා නැහැ කියලා 
අපට ෙපෙනනවා" කියලා.  There is  yet another observation. I 
quote: 

“There is no indication that authority has been granted at the policy 
level of the Ministry of Health.” 

ඇත්තටම  ෙම් විවාදය අවස්ථාෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ගරු 
සභාෙව්  සිටියා නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, අපට 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් අහන්න තිබුණා, අපි ෙම් කියන ෙද්වල් 
එක්ක එතුමා  එකඟ වනවාද, නැද්ද  කියලා. ෙමොකද, ෙම් කමිටුව 
එතුමා විසින්  පත් කරපු  කමිටුවක්  නිසා.  නැත්නම් ෙම්කත් අර 
LLRC Report එක වාෙග් ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමා ෙකොමිසමක් 
පත් කළා; ෙකොමිසෙම් රෙපෝර්තුව ආවා. ඒ රෙපෝර්තුව අපට 
සිංහල භාෂාෙවනුත්, ෙදමළ භාෂාෙවනුත් අද ෙවන තුරු ලබා 
ගන්නට බැහැ.  

සමහර ඇමතිතුමන්ලා එළියට ගිහිල්ලා කියනවා, ඒක අෙප් 
රෙපෝර්තුවක් ෙනොෙවයි කියලා. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාත් ෙමතැන හිටියා නම් අපට අහන්න තිබුණා, ෙම් 
රෙපෝර්තුවට ඔහු වග කීමක් ගන්නවාද නැද්ද කියලා. There is a 
further observation. I quote: 

“It appears that the course has commenced prior to any formal 
approval or agreement from the SLMC”.  

There is another observation. I quote: 

“Students have been admitted to Malabe in September 2009 
although the official confirmation of affiliation with Malabe by 
NNSMA was only on 02.03.2010”.  

අපට ෙමයින් ෙපෙනනවා, ෙම් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික  ෛවද්ය 
විද්යාලය කිසිම අනුමැතියක් ෙනොමැතිව ඒ කාර්ය භාරය කර 
ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන බව. 

I further quote another observation: 

“The SLMC had repeatedly cautioned the general public with 
respect to the legal position of SAITM as the latter had published 
advertisements with misleading and incorrect information".  

ඒ කියන්ෙන්, SLMC එක සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ඒ 
ආයතනය ශිෂ්යයන්ව විශාල මුදලකට බඳවා ගන්නවා, නමුත් එය 
ෙබොෙහොම වැරදි කියාවක් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සාකච්ඡාව තිෙබන්ෙන්, 
වාදය තිෙබන්ෙන් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ගැනයි; 
උසස් අධ්යාපනය ගැන ෙනොෙවයි. මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් විශාල අඩු පාඩු තිෙබනවා කියලා රජෙයන්ම පත් කරපු 
 කමිටුව සඳහන් කරනවා. එම ෛවද්ය විද්යාලෙයන් ශිෂ්යයන්ට 
සායනික පුහුණුවක් ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒක අත්යවශ්යයි. අෙනක් 
විශ්වවිද්යාල වාෙග් ෙනොෙවයි. ෙමතැනදී මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි Prof. Sheriffdeen ෙම් ගැන කළ පකාශයක්. ඔහු 
ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"Prof. Sheriffdeen articulated the concerns of the 
medical profession when he stated recently that quality 
medical education requires clinical training throughout a 
student’s career in the Medical College. Sadly, the 
Malabe Institute is now not equipped to provide any 
clinical training to its students". 

ඔහු පිළිගත හැකි පුද්ගලෙයක් නිසා තමයි මම ෙමතැනදී 
ඔහුෙග් නම සඳහන් කෙළේ. ෙමතැන ෙලොකු අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා. ෙම් පුහුණුෙව් ගුණාත්මකභාවය ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකෙනක් අකැමැතියි ෙහොඳ පුහුණුවක් 
ෙනොලබපු ෛවද්යවරයකු ෙවත යන්න. ෙමොකද, ඒක ජීවිතයත් 
මරණයත් අතර තිෙබන පශ්නයක් ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා 
ගුණාත්මකභාවය ෙබොෙහොම වැදගත්. නමුත් එතැන 
ගුණාත්මකභාවයක් නැහැ කියලා ෙම් විෙශේෂඥයන් සඳහන් 
කරනවා. ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම් පශ්නය විසඳන්නට යන්ෙන්? මම 
හිතන්ෙන් දීලා තිෙබන විසඳුෙමන් සෑහීමකට පත් වන්න  බැහැ 
කියලායි. ෙමොකද, දැන් ෙරෝහලක් ෙගොඩනැඟුවා කියලා ඒ ෙරෝහල 
අදාළ පමිතියට තිෙයයිද? ඒක ගැන කියන්න  කවුද දන්ෙන්?  
ෙරෝහලක් විවෘත කළා කියලා ෙරෝගීන් පැමිෙණයිද? ඒ 
ෙරෝහල්වල ෙලඩ්ඩු සිටීවිද? ඒ නිසා තමයි බිතාන්යෙය් වුණත් 
රාජ්ය ෙනොවන විශ්වවිද්යාල තිබුණාට, රාජ්ය ෙනොවන ෛවද්ය පීඨ 
තිබුණාට උගන්වන්න රජෙය් ශික්ෂණ ෙරෝහල් තිෙබන්ෙන්. ඒකට 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒකට ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ඒෙක් 
ෛවද්යවරුන් සෑෙහන කාලයක් පරීක්ෂණ කරලා තිෙබනවා.  
ෙනොෙයකුත් වර්ගෙය් ෙරෝගවලට ඔවුන්  පතිකාර ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඉතින් පූර්ණ අධ්යාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ 
කමෙයන් පමණයි. නමුත් ෙම් විසඳුම ඒකට හරි යන්ෙන් නැහැ 
කියලා අපට ෙපෙනනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දවසක් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලය ගැන කථා කරන ෙකොට ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් 
කළා, "අපි ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කරන ෙකොට මුදල් 
ෙගවන්න බැරි දුප්පත් අයට සියයට 20ක අවස්ථාවක් ෙදන්න 
යනවා." කියලා. නමුත් මාලෙබ්  ෙම් ආයතනෙයන් ඒකවත් සිදු 
ෙවලා නැහැ.  ඉතින් මට දැන් ෙත්ෙරනවා ඇයි, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් ෙම්කට විරුද්ධ වුෙණ් කියලා. ෙමොකද, 
අද පත් තෙර් තිබුණා, "නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ; 
එතුමා ෙකොෙහොමත් ෙම්  වාෙග් ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට 
විරුද්ධයි" කියලා. 

අඩුම ගණෙන් ඒ කාරණයවත් ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැත්නම්, -ෙම් 
සියයට 20වත් ෙදන්ෙන් නැත්නම්- ඒ කටයුතු ෙකොෙහොමද 
කරන්න යන්ෙන් කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න පථමෙයන් විසඳාගත යුතු තව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. හරියට ෙහෝ වැරදියට දැන් ශිෂ්යයන් බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. Batches 6ක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. අංක 1721/19 
සහ  2011.08 30 වන දින දරන ගැසට්  නිෙව්දනෙය් ෙමෙසේ 
සඳහන් කර තිෙබනවා: 

"ෙමම නියමය බලාත්මක වන දින ෙහෝ ඉන්පසු සවුත් ඒසියන් 
ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ෙටක්ෙනොෙලොජි ඇන්ඩ් ෙමඩිසින් (පයිවට්) ලිමිටඩ් 
ආයතනයට (SAITM) ඇතුළත්වීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන ශිෂ්යයන් සඳහා 
ෙමම නියමය අදාළ විය යුතු ය." 

 මම අහන පශ්න ෙමයයි. ඇතුළත්වීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
ශිෂ්යයන් පිළිබඳව ෙමහි සඳහන් කෙළේ ඇයි කියන පශ්නය තමයි 
මම අහන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් ෙම් වාෙග් ගැසට් නිෙව්දනයක් 
නිකුත් කරන ෙකොට ඒ මඟින් එම ආයතනයටයි බලතල ෙදන්ෙන්. 
නමුත්, ෙහේතුවක් ඇති. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු කථාව කරන 

ෙකොට මම එතුමාෙගන් ෙමයට අදාළ උත්තරයත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ශිෂ්යයන්ට සාධාරණයක් ෙවන්න ඕනෑ. එක ශිෂ්යෙයකුෙගන් 
රුපියල් මිලියන 6.5ක් අය කර ෙගන තිෙබනවා. හුඟක් අය අද 
කථා කළා, තැන්පතු එකතු කරන ෙනොෙයක් මුදලාලිවරු හිටියා 
කියා. එතෙකොට අපි ෙම් විවාදෙය්දී කිව්ෙව්, එය නතර කරන්න 
මහ බැංකුවට  වගකීමක් තිෙබනවා කියලායි. මහ පාෙර් 
වාහනයක් එළවාෙගන යන ෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් ඒ 
වාහනය නතර කරලා licence එක ඉල්ලන අවස්ථාෙව් කවුරු හරි 
රියැදුෙරක් කිව්ෙවොත් licence එක නැහැ කියලා, ඒ රියැදුරාව අත් 
අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් වාහනය අත් අඩංගුවට 
ගන්න ඕනෑ. අනුමැතියක් ෙනොමැතිව ෙකොෙහොමද ඒ විධිෙය් 
විශ්වවිද්යාලයක් පටන් ගන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්? උපාධි ෙදනවා 
කියලා ෙදමව්පියන්ට ෙපොෙරොන්දු දීලා, ඒ ෙපොෙරොන්දු මතයි 
ෙදමව්පියන් මුදල් බැන්ෙද්. එතැනට යන්ෙන් ෙපොෙහොසත් අය 
විතරක් ෙනොෙවයි. වැඩ කරන ජනතාව ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ විකුණලා 
තමයි ඒ ආයතනයට සල්ලි බැඳලා තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවන්න ඕනෑ. ඔවුන් විශාල මුදලක් ෙගවලායි 
තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්] මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

මම කැමැතියි, ෙම් පශ්නවලට අද පිළිතුරු ලැෙබනවා නම්. 
පළමුවැනි batches 4ට උපාධිය ලැෙබනවාද නැද්ද කියලා 
කරුණාකර පැහැදිලි පිළිතුරක් ෙදන්න. නැත්නම් ෙමොකක්ද ඒ 
අයට තිෙබන විකල්පය? එෙහම නැත්නම් මුදල් බැන්ද අයට ඒ 
මුදල් නැවත ලැෙබනවාද? අනාගතෙය්දී SAITM එකට ෙමොනවාද 
ෙවන්න යන්ෙන්? ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලය ගැන 
ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය කවදාද ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම ඒ ගැන කථා කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා අහනවා, "ඇයි ෙම් විධියට ගැසට් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කෙළේ? " කියලා. "ඇතුළත් වීමට අෙප්ක්ෂා 
කරනු ලබන ශිෂ්යයන් සඳහා" කියලා ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් කෙළේ ඇයි? ෙමොකද, ෙදමවුපියන්ට ඉෙබ්ටම අනුමානයක් 
ඇති ෙවනවා,  "ඇතුළත් වීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන ශිෂ්යයන් 
සඳහා" කියලා ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි කියලා. ස්තුතියි. 

 

[අ. භා. 4.20] 
 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින කල් තැබීෙම් 

විවාදයක් හැටියට මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවක් ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. ජාතික ෙහළ උරුමය 
හැටියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන්න අපි 
කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම මුලින් කථා කළ ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීවරයාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීවරයාත් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු 
පක්ෂය පැත්ෙතන් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. 

මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය සම්බන්ධෙයන් ඇති වී 
තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව ෙමහිදී ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු ඉතාම 
සාදනීයයි. ඒ කියන්ෙන් දැනට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන කරුණු  
කාරණා දිහා බැලුවාම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය යටෙත්  එම ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව පැහැදිලි කරුණු දැක්වීමක් 
කරලා තිෙබනවා කියලා ෙපෙනනවා. ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් 
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පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් සම්පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. 
ෙම් ආයතනය  පටන් ගත්ත විධිය වැරැදියි, පවත්වා ෙගන යන 
පටිපාටිය වැරැදියි, පමිතීන්ට අනුකූල නැහැයි කියන එක අද ඉතාම 
පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එම තාක්ෂණික පටිපාටිය සහ 
කියාවලිය පිළිබඳව අදාළ අමාත්යවරයා සාධාරණව නිසි විමසීමක් 
කරලා ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරයි කියලා විෙශේෂෙයන්ම ජාතික 
ෙහළ උරුමය හැටියට, ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වයක් හැටියට අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධෙයන් සහ නිදහස් 
අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයනුත් විවිධ කාරණා පැහැදිලි ෙකරුණා. 
මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
කිහිපයක් කියන්න කැමැතියි. ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
විලාසිතාවක් හැටියට නැත්නම් "ෙම්ක ෙලෝකෙය් හැම තැනම 
තිෙබනවා, ඇයි අපි විතරක් පටන් ගන්ෙන් නැත්ෙත්, අපටත් පටන් 
ගන්න පුළුවන් ෙන් කියලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම සරල 
කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

අෙප් ස්ථාවරය ෙමෙසේයි. අධ්යාපනය පුළුල් කිරීෙම්දී 
ෙපෞද්ගලික ව්යවසායකයන් ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව අපි එකඟ 
ෙවනවා. හැබැයි ඒෙක් පටිපාටිය කුමක්ද, පමිතිය කුමක්ද, 
නිර්ණායකයන් කුමක්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් යම් 
කිසි පතිපත්තියක් අවශ්යයි. ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයන් ෙයොදා 
ෙගන අධ්යාපනය පුළුල් කිරීම පිළිබඳව අෙප් සම්පූර්ණ එකඟත්වය 
තිෙබනවා. හැබැයි ඒ පිළිබඳව ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ඇති 
කිරීෙම් නිර්ණායකයක්, පතිපත්තියක් රජය යටෙත් තිබිය යුතුයි 
කියන ස්ථාවරෙය් අපි තදින්ම පිහිටා සිටිනවා.  

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධෙයන් ගත්තාම 
ඇෙමරිකාෙව් ෙමච්චර ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල තිෙබනවා, 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙමච්චර ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල තිෙබනවා, 
චීනෙය් ෙමච්චර තිෙබනවා, ඉන්දුනීසියාෙව් ෙමච්චර තිෙබනවා 
කියලා අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාට 
ඊෙය් ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීෙම්දීත් පකාශ කෙළේ, එතුමාෙග් 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙහෝ ෙවනත් තැනකදී ෙහෝ                  
ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අඩු ගණෙන් දින තුන,            
හතරක සාකච්ඡාවක් පවත්වා ෙගන යාම ඉතාම සුදුසුයි                        
කියලා. විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන්ටත්, 
ඇමතිවරුන්ටත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් විවිධ විද්වතුන්ටත් සහභාගි 
ෙවන්න පුළුවන් විධියට අඩු ගණෙන් පැය පහෙළොවක, විස්සක 
විතර ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමක් කරනවා නම් මම හිතනවා, එහිදී 
සත්ය හා සාධාරණ කරුණු ඉවසීෙමන් යුතුව අපට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ කරුණු සියල්ල සැලකිල්ලට අරෙගන 
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට දිරි ෙදන විධියට අධ්යාපනය පුළුල් 
කිරීෙම් වැඩසටහනකට එළඹිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඕස්ෙට්ලියාෙව් Bonn University එක පටන් 
ගත්ෙත් 1987 දී. ඒ වාෙග්ම 1989 දී University of Notre Dame 
එක පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ විශ්වවිද්යාලය 2005 දී වහලා දැම්මා. 
ඒ අනුව ඇත්ත වශෙයන්ම ඕස්ෙට්ලියාව තමයි "අධ්යාපනෙය් 
පුමුඛ ආයතනය" කියලා කියන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් ෙබොන් විශ්වවිද්යාලය මුල් කර ෙගන ඒ හා සම්බන්ධිත 
තවත් අනුශාඛා විශාල පමාණයක් ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි ෙබොන් විශ්වවිද්යාලය බලගතු රජෙය් නීතියකට 
යටත් කරපු ජාතික පතිපත්තියකින් තමයි සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

සිංගප්පූරුව ගැනත් කථා ෙකෙරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
සිංගප්පූරුෙව් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල තිෙබන්ෙන් ෙදකයි. සියයට 
15ක පමණ ශිෂ්ය පිරිසක් තමයි ඒ සඳහාත් සහභාගි ෙවන්ෙන්. 
චීනෙය් විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධෙයන් රාජිත ෙසේනාරත්න 

අමාත්යතුමා විශාල විවරණයක් කළා. ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුව 
හැටියට අපි යම් කිසි සංවාදයක් ඇති කර ගන්න අවශ්ය ෙවනවා. 
ඇෙමරිකාෙව් හාවඩ් විශ්වවිද්යාලය ඇතුළුව එංගලන්තෙය් තිෙබන 
සියලු ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ගත්තාම ඒවා ෙපෞද්ගලික 
ව්යවසායකයන් විසින් පටන් ගත් ආයතන ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒවා පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා නම් මම 
හිතනවා, අෙප් රටටත් ඒක ෙහොඳ කමයක් කියලා. හාවඩ් 
විශ්වවිද්යාලය ගත්ෙතොත් මෙග් මතකෙය් හැටියට ඒ 
විශ්වවිද්යාලය 1700 ගණන්වල, 1600 අග හරිෙය් පටන් ගත් 
විශ්වවිද්යාලයක්. ඒ විශ්වවිද්යාලය "හාවඩ්" කියන පුද්ගලයාෙග් 
නමින්මයි තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව තමයි ඔහු තමයි ෙම් 
විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ කරන්න වැඩිෙයන්ම මුදල් පරිත්යාග කරලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ඒක ලාභ ලබන ආයතනයක් ෙනොෙවයි. අපි 
ආනන්ද, නාලන්ද ඉස්ෙකෝල පටන් ගත්තා වාෙග් කිස්තියානි සහ 
කෙතෝලික නිකායන් විසින් යම් කිසි ආගමික අභිලාෂයන් මත 
ඉස්ෙකෝල පටන් ගත්තා වාෙග්ම විශ්වවිද්යාල පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්ත් ඒ විධියටයි. ඒක හින්දා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
හැටියට, ආගමික සංවිධාන හැටියට ෙම් ආයතන පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා.  

දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් Dongnan University 
එක තමයි ෙකොරියාෙව් ෙසෝල් නුවර තිෙබන විශාලම 
විශ්වවිද්යාලය. එය "ෙචොෙග්ෙදොන්" කියන ෙබෞද්ධ නිකායට අයිති 
විශ්වවිද්යාලයක්. ඒෙක් පීඨ නවයක් තිෙබනවා. එය ෙසෝල් 
නගරෙය් තිෙබන විශාලම විශ්විවිද්යාලය. හැබැයි ඒ විශ්වවිද්යාලය 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් වුණාට ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම ලාභ 
ලබන ෙපෞද්ගලික ආයතනයකින් ෙනොෙවයි පාලනය කරන්ෙන්. 
උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්ෙතොත් ආනන්ද විද්යාලය පටන් 
ගත්ෙත් ෙපෞද්ගලික පාසලක් හැටියටයි. හැබැයි 1962 දී ආනන්ද 
විද්යාලය රජයට පවරා ගත්තා. හැබැයි අපි දන්නවා, එෙසේ පවරා 
ගැනීමට පථම වුණත් ඒක සල්ලි ෙහොයා ගන්න හදපු 
ඉස්ෙකෝලයක් ෙනොවන බව. ඒක යම් කිසි පුණ්යායතනයක් 
නැත්නම් සුභසාධන ආයතනයක්, රාජ්ය  ෙනොවන ෙවනත් 
ආයතනයක්, ඒ කියන්ෙන් සමාජ සුභසාධන ආයතනයක්. ඒ 
විධියට තමයි ෙම් විශ්වවිද්යාල හුඟක් පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ඒක හාවඩ් විශ්වවිද්යාලයටත් අදාළයි.  

ෙයල් විශ්වවිද්යාලය පිළිබඳව කථාව ගත්තත් එෙහමයි. 
ඇත්තටම හාවඩ් විශ්වවිද්යාලය පටන් ගත්ෙත් 1636 දී. ඉතින් ෙම් 
විධියට අරෙගන බැලුවාට පස්ෙසේ ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන කතිකාවත ගැන අෙප් අලුත් සංවාදයක් 
ඇති ෙවන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොම වුණත් අෙප් ස්ථාවරය නම් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි පතිපත්තිමය සැලසුමක් තිබිය යුතුයි 
කියන එකයි. රෙට් ජාතික විශ්වවිද්යාලවලට පමණක් ෙනොෙවයි 
ඉබාගාතෙය් පටන් ගත්ත ජාත්යන්තර පාසල්වලටත් යම් කිසි 
ජාතික පතිපත්තියක් අවශ්යයි කියලා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් තිබුණ රැස්වීෙම්දී බරපතළ ෙලස 
සාකච්ඡා වුණා. ජාත්යන්තර පාසල් වහන්න කියලා ෙනොෙවයි මම 
ෙම් කියන්ෙන්. ඒවාෙය් සම්පූර්ණ අධීක්ෂණය - monitor  කිරීම- 
සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් පතිපත්ති සකස් කිරීම රජෙය් අධ්යාපන 
ෙකොමිෂන් සභාවක් මඟින් සිදු කළ යුතුයි කියන එකයි කියන්ෙන්. 
ඒ පිළිබඳව  නිර්ෙද්ශ, සාක්ෂි සෑෙහන පමාණයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වීම හා වියදම් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඉදිරිපත් කරන පධාන තර්කය 
තමයි අෙප් ළමයි පිට රටවලට ඉෙගන ගන්න යනවා කියන එක. 
පිට රටවලට ඉෙගන ගන්න යන ළමයින් පිළිබඳව අපි 
සංඛ්යාත්මක ඇගැයීමක් කරන්න ඕනෑ. අපි ඇෙමරිකාවට යන්ෙන් 
ඇයි, ඕස්ෙට්ලියාවට යන්ෙන් ඇයි? හුඟක් අය කැමැතියි ඒ වාෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රටකට ගිහින් ඉෙගන ගන්න. ඒක ෙවනත් අභිලාෂයක්. ඒ වාෙග්ම 
අපි බංගලාෙද්ශයට සහ ඉන්දියාවට යන්ෙන් අඩුම මුදලකින් 
අධ්යාපනයක් ලබන්න පුළුවන් ආයතන ඒවාෙය් තිෙබන නිසා. අඩු 
ආදායම් ලබන අය ඒ රටවලට ගිහින් ෙකොෙහොම ෙහෝ උපාධියක් 
ලබා ගන්න මහන්සි ගන්නවා. සමහරු ෛවද්ය උපාධිය ලබා 
ගන්නවා. ෙවනත් කලා උපාධි ලබා ගන්නා විශාල පිරිසකුත් 
ඉන්නවා. ෙමතැනදී තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. අෙප් රෙට් උසස් 
ෙපළ විභාගෙයන් "A"3ක් ගන්න ශිෂ්යයාටත් විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න බැහැ; ෛවද්ය විද්යාලයට යන්න බැහැ. සමහර ෙවලාවට 
"A" 3ක් ගන්න කලා ශිෂ්යයාටත් විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි 
තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අධ්යාපනෙය් 
තරගකාරිත්වය සහ ෙවනත් කරුණු ගණනාවක් බලපා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් සඳහා අෙප් ෙයෝජනාව 
තමයි ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය්ම මුදල් ෙගවලා 
ෛවද්ය උපාධිය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීම. එහි ඒ 
සඳහා විශාල ඉඩ පහසුවක් තිෙබනවා. රජය මැදිහත් ෙවලා 
ෙපෞද්ගලික ව්යවසායකයින්ට කථා කරලා, ෙපෞද්ගලික 
ව්යවසායකයින්ට ආමන්තණයක් කරලා ඔවුන් සහභාගි කර ෙගන 
මුදල් ෙගවලා  ඉෙගන ගන්න පුළුවන් අංශයක් ඇති කිරීමට 
ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙය් විශාල ඉඩක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි අපි 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින් ඇතුළත් කර ගන්නා පමාණය. ලංකාෙව් 
කලා විෂය ධාරාව හැදෑරීම සඳහා ශිෂ්යයින් විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත් 
ෙවනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගාමීය 
පළාත්වල විද්යා විෂයන් හදාරන්න පාසල්වල පහසුකම් නැතිකම. 
ඒක විශාල පවණතාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
වාණිජ, විද්යා හා කලා විෂය ධාරාවන් හැදෑරීෙම්දී යම් කිසි නව 
කමෙව්දයක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයකුට 
වියදම් කරන ගණන් මිමි අරන් බලන්නට ඕනෑ. විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළත් වන සංඛ්යාෙවන් ෛවද්ය පීඨයට ඇතුළත් වන්ෙන් 
ශිෂ්යෙයෝ 5.59යි. අපි හිතමු, ෙම් පීඩනය අඩු කරන්න,                       
ඒ කියන්ෙන් ශිෂ්යයින්ෙග් අසහනය අඩු කරන්න අපි ඒ පමාණය 
තව 5.59කින් වැඩි කරනවා කියලා. එතෙකොට රෙට් 
ෛවෙද්යවරුන්ෙග් අවශ්යතාව ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉහළම 
පමිතියට අනුව තහවුරු කරන්න අපට පුළුවන්. දැන් තිෙබන 
තත්ත්වය අනුව පුද්ගලයින් එක්දහස් ගණනකට එක 
ෛවද්යවරෙයක් ඉන්ෙන්. ඒක එකට එකක් වැඩි කරන්නට අපට 
පුළුවන් ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබවහන්ෙසේෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. තව විනාඩියයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
කලා පාඨමාලාවටම අපි වියදම් කරන පමාණය රුපියල්  

1,091,035යි. ෛවද්ය ශිෂ්යයකුට වියදම් කරන පමාණය රුපියල්  
286,592යි. අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා ෙම්ක හරියට 
සංඛ්යාත්මකව කිරලා බලලා අෙප් විශ්වවිද්යාලවලම, -ගරු 
ඇමතිතුමාට ඒ සඳහා අධිෂ්ඨානය තිෙබනවා, හැකියාව තිෙබනවා- 
ෙහොඳ ජාතික පතිපත්තියක් හදලා ෙපෞද්ගලික ව්යවසායකයින්, 
ආෙයෝජකයින් කැඳවා ෙගන අෙප් ශිෂ්යයින්ට තිෙබන පීඩනය, ඒ 

කියන්ෙන් උසස් අධ්යාපනයක් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට තිෙබන 
අභිලාෂය සපුරා ලීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් කාලය ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

[4.30 p.m.] 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you,  Hon. Presiding Member, for giving me 

the opportunity to speak on this Adjournment Motion. 
Right at  the outset, I wish to formally place on record a 
disclosure with regard to this institution that is being 
discussed today.  I have, as a legal professional, tendered 
legal advice and I think it is only  proper that I make that 
disclosure before I speak though I am not speaking in that 
capacity now. This is an important issue that is being 
discussed  in this august Assembly because as to how we 
handle this issue may be symptomatic of  how things are 
happening in this country and as the matter has now come 
to Parliament, the way we deal with it from now on will 
also determine how other important issues such as these 
are handled.  

I agree with the Hon. Members who have said that 
this is not a Debate about private education or about free 
education. The Debate is about this particular institution. 
It is true that there must be some discussion at length 
about privatization -  if you want to call it that - or about 
changes to free education as we have known it. I agree 
with the Hon. Member who spoke just before me that the 
models we have of private enterprises or private 
individuals  in education has been not one of profit-
making but non-profit motives. The Hon. Minister of 
Fisheries and Aquatic Resources rightly pointed out that 
the first Medical School was established in Jaffna by 
Medical Missionary, Dr. S.F. Green. That institution is no 
longer a Medical School but the "Green Memorial 
Hospital" named after Missionary Green and it is still 
functioning in Manipay in Jaffna. Now, that was not a 
profit-making institution. Prior to Missionary Green, 
there was another Missionary also in Jaffna called Dr. 
John Scudder, the father of Ida S. Scudder, who started a 
Christian Medical College in Vellore and that was the 
first hospital in the village of Pandatharippu and we still 
have that house named after him. It is called the "Scudder 
House". We have had the rich tradition of people who 
had given from their own resources for medical services 
and  for educational services. And, if we are ever to 
discuss private enterprise in education, that is a model 
that we need to discuss at length.  

Now, I come back to the matter under discussion. All 
concede that this institution commenced  and has  carried 
on thus far without any of the formal approvals that are 
necessary.   

That is a startling and shocking state of affairs. So 
many students have registered and a lot of money has 
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been paid supposedly for their medical education and this 
has gone on, the owners of this institution actually 
holding out to prospective students that there is formal 
approval. An Hon. Member showed some newspaper 
publications where they have said that this is approved 
when, in fact, all of us know that there is no approval 
from the Ministry of Health. Even the BOI approval made 
it a requirement that the approval of the Ministry of 
Health must be obtained. That has not come.  

With regard to the Sri Lanka Medical Council, I was 
also disturbed that the Hon. Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources spoke in that manner with reference to 
the Sri Lanka Medical Council. The Sri Lanka Medical 
Council is the authenticating body; it is the body that sets 
standards for medical education in this country; that 
licenses medical professionals in this country and I do not 
think it is fit for anyone in this House to speak in that 
manner with reference to the Sri Lanka Medical Council. 
That has been established by law of this Parliament. We 
have given them the law to follow and it is that law - the 
Sri Lanka Medical Ordinance - which prohibits SAITM 
from being supervised and standards set by the Sri Lanka 
Medical Council.  

The law with regard to that matter is very clear. There 
is no provision in the Medical Ordinance for the Sri 
Lanka Medical Council to actually supervise and set 
standards to this institution for the simple reason that it 
was not envisaged that a twining programme, where part 
of the education is within the shores of Sri Lanka  and the 
other part is outside Sri Lanka, was ever contemplated in 
the Sri Lanka Medical Ordinance. Therefore, there is no 
provision for that and this has been pointed out time and 
again by the Sri Lanka Medical Council. If that has to be 
rectified, if that needs to be changed, we must amend the 
law. I am not for a moment saying that what was not 
contemplated a hundred years ago must still hold true. 
Those changes that are necessitated by changes in the 
world we must incorporate. That is why Parliament is 
here for. If a necessity arises for amendment to the 
Medical Ordinance, we must effect that. But, what has 
happened is, there is a tendency now to forget about the 
law, to put that aside. Oh! yes, that is there - but that is all 
right - we will circumvent the law and carry on 
nevertheless. The Sri Lanka Medical Council has pointed 
out the provisions that prevent them, not only by written 
communication with the parties to the Ministry, but even 
by way of public advertisements, time and again, to 
prospective students as well saying “we are prohibited by 
law to enter into this fray”. Something must be done 
about that.  

That is why the Minister of Health appointed a 
Committee of medical professionals. The Committee was 
headed by the Secretary to the Ministry of Health. They 
have gone into the matter and they have come up with a 
Report dated 28th February, 2012. Now, having appointed 
a Committee and obtained a Report, why does the 

Government not follow the recommendations of that 
Report? I do not need to table it. I believe the Hon. 
Member of the UNP has already tabled the Report. The 
Report clearly identifies and establishes that this institute 
is carrying on now for three to four years without any 
authorization whatsoever. But, they have also made 
recommendations with regard to how you handle students 
who have already entered  this institute. I am not for a 
moment suggesting that you close it and throw those 
students on to the streets. That would be very 
irresponsible. They have made recommendations as to 
how that can be handled. If your own Ministry appoints a 
Committee that goes into it, makes a study and makes 
recommendations, I urge the Government to follow the 
recommendations of its own Committee appointed by the 
Minister of Health and not to circumvent the law.  

It was a fashion. Now, it is the order of the day to 
circumvent the law. The rule of law has broken down 
drastically in this country. One example of that is what 
happened, two days running in Jaffna - yesterday and the 
day before - when proper, ordinary, democratic 
processions and demonstrations had been stultified and 
prevented by the police. Now, it has also become a 
fashion, a practice, for the police to run to the 
Magistrate’s Court and get an order by whatever means 
before the event to stop a democratic demonstration. 
Never heard of this before in this country.  Sir, Article 14
(1)(a) - 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your point of Order? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, the Hon. Member being a lawyer should know 

that he must - 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is the point of Order please?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I will come to that. This is not a courthouse. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is the point of Order? 
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Let me - [Interruption.] Sir, he is out of point. -  

[Interruption.] Sir, he is talking about the riots. The 
subject is about the -  [Interruption.] 

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

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am referring to the conduct of the police. - 

[Interruption.] I am not referring to the conduct of any 
judge.  

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
I have overruled your point of Order. Hon. 

Sumanthiran, please go ahead with your speech. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am referring to the conduct of the police in violating 

the fundamental right of the freedom of expression and 
therefore, there is no point of Order. That has been 
overruled.  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
His speech has nothing to do with the Medical 

Council. It is about the riots and the police.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Not only do they do that - [Interruption.] I am talking 

about the breakdown in the rule of law that you find at the 
Malabe Private Medical College, and that we see 
everywhere outside, most recently in Jaffna in the two 
demonstrations that were held, one at the Jaffna bus stand 
and the other at Tellippallai yesterday after the - 

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your point of Order? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Mr. Presiding Member, shall I quote the Standing 

Orders? According to the Standing Orders, the Hon. 
Member is completely out of order. He cannot discuss 
about the riots and the police in Jaffna in this Motion. He 
must confine - [Interruption.] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I am raising a point of order of propriety. The 

Hon. Member does not have the right to question the 
Chair in that manner as to whether he should coach the 
Chair. He also sits in that Chair. I am raising - 
[Interruption.] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
I have overruled it. Hon. Sumanthiran, please 

continue with your speech.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am of the opinion that he should be reprimanded. He 

must recognize the Chair. He is not there to coach the 
Chair. - [Interruption.]   

Most importantly, yesterday, after a peaceful 
demonstration when the people who had not been able to 
resettle in their own homes for 25 years were going back 
to their welfare centres in buses, men in motorbikes, 
armed men in motorbikes - one knows who does that in 
Jaffna - threw huge boulders at the bus, broke the 
windscreens, threw black oil into the bus, damaged the 
property and injured the people. - [Interruption.] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Azwer, the Hon. Member has the right to speak 

in this House. - [Interruption.] 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
It is the persons who are attached to the military 

intelligence and other paramilitary groups  operating in 
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Jaffna who are doing these things. I am bringing this 
matter to the notice of the Parliament to demonstrate that 
the Malabe Private Medical College is also one such 
example where you have a problem. I recognize that there 
is a problem with regard to the Malabe Private Medical 
College. There is a problem where students have been 
admitted without formal approvals. But, the way to get 
over it is not to circumvent - [Interruption.] He need not 
go to Malabe; he has got to go a little beyond that - to 
Angoda. The way to get over that problem is not to 
circumvent the law but act purely within the law and find 
solutions. 
 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your point of Order? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
He is referring to my conduct. This Hon. Member has 

come out of Angoda. Nobody in this House - 
[Interruption.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Committee appointed by the Ministry of Health 

has already made recommendations. So, I would urge the 
Minister of Higher Education not to circumvent the law 
but to follow his Colleague, the Hon. Minister of Health, 
and rectify this situation in terms of the law. 

Thank you. 

 [අ. භා. 4.44] 
 

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

නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සිද්ධීන් ගැනත්, උතුරු පෙද්ශෙය් සිද්ධීන් 
ගැනත් කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේ මතක තියා ගන්න, අද  ෙපොලීසියට 
උසාවි යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි,  පභාකරන්ෙග් එදා තිබුණු 
උසාවියට ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ උතුෙර් හිටියා ෙන්. 
පභාකරන් එක මිනිෙහකුටවත් නීතිය ඉදිරියට යන්න ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. උසාවි තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොටි උසාවි 
පිළිගන්නවාද? [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. උත්තර ෙදන්න. ඒ 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේ -[බාධා කිරීම්] ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙම්වාට 
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා 
යාපනෙය් තිබුෙණ් ෙකොටි -[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමා කිව්වා එදා යාපනෙය්- [බාධා කිරීම්] ෙම් 

මාතෘකාවට අදාළ ෙනොවුණත් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කිව්ව 
නිසායි මම ෙම්වා කියන්ෙන්. අපි රජය හැටියට ඒවාට උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වා යාපනෙය් -[බාධා කිරීම්] ෙපොලීසිය 
යාපනෙය් උසාවියට ගියා කියලා. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] අපි කියනවා -[බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Members, please do not disturb. - [Interruption.] 

Hon. Thilanga Sumathipala, please do not interrupt; you 
are not in your seat. - [Interruption.] Hon. Sumanthiran, 
please resume your seat. 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මාතෘකාවට අදාළ නැති 

වුණත් මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා කිව්වා, යාපනෙය් ෙපොලීසිය උසාවි යනවා කියලා. අපි 
එතුමාට කියන්න ඕනෑ, අද යාපනෙය් ෙපොලීසියට යන්න පුළුවන් 
පභාකරන්ෙග් උසාවියට ෙනොෙවයි, රජය පිහිටවපු උසාවියටයි 
කියලා. ඒ උසාවියට යන්න පුළුවන්කම අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ඇති කරලා තිෙබනවා. එදා පභාකරන්ෙග් උසාවි 
පිහිටුවලා ළමා ෙසොල්දාදුවන් දමලා වැඩ කටයුතු කරන ෙකොට 
ෙමතුමා නැඟිටලා ඔෙහොම කථා කෙළේ නැහැ. අද 
තමුන්නාන්ෙසේටත් නිදහෙසේ යාපනයට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් ඇති කෙළේ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය 
කියන එක පැහැදිලිවම පිළිගන්න කියලා අපි කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මාලෙබ් විශ්වවිද්යාලය 
ගැන කථා කරනවා. අපි පුංචි කාලෙය් දැක්කා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කළ අගමැතිවරු, ඇමතිවරු හුඟක් අය පිට රට 
විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගන ෙගන ෙමහාට ඇවිල්ලා පජාතන්තවාදී 
ෙලස තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන කටයුතු කළ ආකාරය. එදා ෙම් රෙට් 
ෙලොකු ෙලොකු පවුල්වල අයට විතරක් පිට රටවලට ගිහිල්ලා  
ෙක්ම් බිජ් වැනි විශ්වවිද්යාලවල අධ්යාපනය ලබන්නට තිබුණ 
අයිතිය ෙම් රෙට් සාමාන්ය මධ්යම පන්තිෙය් ගුරුවරයාෙග්, 
ෛවද්යවරයාෙග්, ඉංජිෙන්රුවාෙග් දරුවන්ට සහ ගෙම්  
ශිෂ්යයන්ට ලබා ෙදන්නට,  කන්ද උඩරට පැත්ෙත් මධ්ය මහා 
විද්යාලයකින් අධ්යාපනය ලබලා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙය් උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා හැටියට 
පත් වී සිටින අෙප් ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා 
පතිපත්තියක පිහිටා ෙලොකු සටනක් කර ෙගන යනවා. එතුමා 
එෙසේ කටයුතු කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. කමෙව්දෙය් අඩු පාඩු 
තිෙබන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ ෙම් 
රෙට් ෛවද්යවරෙයක් ආෙයෝජකෙයක් හැටියට ඉදිරිපත් වීම 
ගැන. විවෘත ආර්ථික කමය තුළ ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න 
පිට රටින් එන එක ගැන අපි ෙගොඩාක් කථා කළා. ආෙයෝජන වැඩි 
ෙවන්න ඕනෑ කියලා අපි කථා කරනවා. ෙමවැනි වාතාවරණයක් 
තුළ  ෙම් රෙට් ෛවද්යවරෙයක් ෙම් කටයුත්තට අත ගහලා ඒ 
කටයුත්ත ඉටු කිරීම ගැන ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි  සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ. ඔහු වැරැද්දක් කෙළොත් අපි ඒක නිවැරදි කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් කමෙව්දෙය් යම් කිසි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒක 
ෛවද්ය සභාවට ෙහෝ ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ කමිටුව ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය  ඇති කරන්න එපා කියලා නැහැ; 
තහනම් කරන්න කියලා නැහැ. ඒ කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශය 
තිෙබන්ෙන් ෙම් කමෙව්දයන් අනුව ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
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කියලායි. ඒ ගැන අපි අද සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙමය විය යුතුයි. 
එෙහම නම් ෙම් රෙට් ශිෂ්යයන්ෙග් අවශ්යතාව ෙවනුෙවන්, දහස් 
ගණනක් ෙදමවුපියන්ෙග් අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ෙම් යුතුකම ඉටු 
කරන්න,  ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය තහනම් කරන්ෙන් නැතිව, ඒ 
slogan එකට යන්ෙන් නැතිව, ෙම්ක නවත්වන්න ඕනෑ කියන්ෙන් 
නැතිව උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙම්වා නිවැරදි කරමින් 
ඉස්සරහට යන්න කටයුතු කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. දැනටමත් 
පිට රට දරුවන්ට වඩා ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්ෙන් අෙප් දරුෙවෝ.  
තමන්ෙග් දරුවා ෛවද්යවරෙයක් කරන්න කැමැත්ෙතන් ඉන්න 
ෙදමවුපියන්ෙග් දරුවන් තමයි ෙමතැන ඉන්ෙන්. එෙහම නම් 
ඔවුන්ට නීති දමලා ෛවද්ය සභාෙවන් කියන්ෙන් ෙම්කයි, ඔවුන් 
ලියා පදිංචි වුෙණ් ෙම් විධියටයි කියලා දැන් ඒ කමෙව්දය  කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ.  

එෙහම නම් රජයක් හැටියට, ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපට 
යුතුකමක්, වග කීමක් තිෙබන්න ඕනෑ, අෙප් ලංකාෙව් දරුවන්ට 
සහ විෙද්ශීය දරුවන්ට කමෙව්දයකට අනුව ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය 
හදලා ඔවුන් පිළිගත් උපාධිධාරින් හැටියට එළියට දමන්න. ඒ 
කටයුත්තට තමයි අෙප් ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා පිවිසිලා 
තිෙබන්ෙන්. අපට ඒ ගැන සතුටුයි. අප ඒකට උදවු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලක්ෂ හතරකට අධික 
පිරිසක් උසස් ෙපළ විභාගයට ලියනවා. එයින් එක්ලක්ෂ 
හතළිස්දාහක් පමණ පමාණයක් තමයි විශ්වවිද්යාල පෙව්ශයට 
සුදුසුකම් ලබන්ෙන්. ඒ එක්ලක්ෂ හතළිස්දාහ උපාධියට සුදුසු 
අයයි.  ඒ උපාධියට සුදුසු අයට විශ්වවිද්යාල  අධ්යාපනය ලබන්නට 
පුළුවන්.  කලා අංශෙය්, වාණිජ අංශෙය් අයෙගන් සමහෙරක් අද 
බාහිර උපාධිය ලබා ගන්නවා. සමස්තයක් වශෙයන් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ හැටියට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනනවා නම් අපි 
ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම්කට එෙහම විරුද්ධ 
ෙවන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊ ළඟට ෙම් කාරණයත් කථා 
කරන්න ඕනෑ. අද ජාත්යන්තර පාසල් තිෙබනවා. අධ්යාපනයට 
සම්බන්ධ අෙප් ගරු මන්තීතුෙමක් ඉන්නවා. එතුමාෙග්ත් පාසලක් 
තිෙබනවා. එක්ලක්ෂ තිස්ෙදදාහකට වැඩි පමාණයක් දරුෙවෝ ෙම් 
ජාත්යන්තර පාසල් තුළ  අධ්යාපනය ලබනවා. අ පි රජෙය් පාසල් 
ටික අයින් කරලා දාමු. ෙම් ජාත්යන්තර පාසල්වල ඉෙගන ගන්න 
ශිෂ්යයන්ට අවසර දීලා තිෙබනවා. ෙදමව්පිෙයෝ ෙම් ජාත්යන්තර 
පාසල්වලට දරුෙවෝ ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඔවුන්ට 
අපි ඊ ළඟ පියවරක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ශිෂ්යයා ෛවද්ය 
විද්යාලයට යනවා නම් අන්න ඔහුට එහි යන්නට කමෙව්දයක් ෙම් 
රෙට් වැඩිහිටියන් හැටියට, ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන වග 
කීමක් ඇති පුද්ගලෙයෝ හැටියට අපි හදලා තියන්න ඕනෑ. අන්න 
ඒක හදන්න තමයි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ උත්සාහෙය්දී  පක්ෂ 
පාට කණ්ණාඩිවලින් බලන්ෙන් නැතිව, ෙපෞද්ගලික මතවාද පළ 
කරන්ෙන් නැතිව, වෘත්තිය තමන්ට අයිතියි කියලා ඒ තුළ 
සම්පූර්ණෙයන්ම හිට ගන්ෙන් නැතිව ෙම්ක දිහා බලන්න ඕනෑ. 
ෙම් රටට ෛවද්යවරුන් බිහි කිරීම සඳහා  පිළිගත්ත කමෙව්දයක් 
තුළ යන්නට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මා හිතන හැටියට  ඒක තමයි 
විය යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් එක්ලක්ෂ හතළිස්දාහක් 
උපාධිය සඳහා සුදුසුකම් ලබන උසස් ෙපළ සමත් අය අතුරින් 
ෙපොදුෙව් ගත්තාම රජෙය් ෛවද්ය පීඨයකට ෙතෝරා ගන්ෙන් 
1,200ක් වාෙග් සුළු පිරිසක්. Z-score කමය අනුව ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්  සමහර විට ඒ - 4ක් ගත්තත් 
ෛවද්ය විද්යාලයට යන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
අනුරාධපුරය එෙහම නැත්නම් ෙවනත් දිස්තික්කයකින් ඒ 
ශිෂ්යයාට ඊට වඩා අඩු පතිඵලයකින් ෛවද්ය විද්යාලයට යන්න 

පුළුවන්. එෙහම නම් ෙමතැන යම් පරස්පරතාවක් තිෙබනවා. ඒක 
සාධාරණීකරණය කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න ෙමවැනි 
විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කිරීම ෙහොඳයි කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිය ෙවන්න පුළුවන්,  
වාණිජ විද්යාව ෙවන්න පුළුවන්, ඉංජි ෙන්රු විද්යාව ෙවන්න 
පුළුවන්, ගණකාධිකරණය ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් රට තුළ ෙම් 
සියලු විෂයයන් සඳහා ජාත්යන්තර උපාධි ලබා ගැනීෙම් හැකියාව 
දැන් ෙම් රෙට් ශිෂ්යයින්ට තිෙබනවා. යම් කිසි ෙදමව්පිෙයකුෙග් 
දරුෙවකුට ලන්ඩන් නීති විද්යාලෙය් නීතිය හදාරන්න අයිතිය 
තිෙබනවා නම්, යම් කිසි ෙදමව්පිෙයකුට තමන්ෙග් දරුවාට ෙම් 
රෙට් ෛවද්ය විද්යාලයකින් ෛවද්යවරෙයක් කරන්න අවශ්ය නම් 
අපි ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙලොකු 
අසාධාරණයක් ෙවනවා. නමුත් ෙමතැන ෙවනසක් තිෙබනවා. 
ෛවද්යවරෙයක් බිහි කිරීෙම්දී ඔහු මිනිසුන්ෙග් ජීවිත හා 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන ෙකෙනක් නිසා ඊ ට පිළිගත්ත 
කමෙව්දයන් සහ  පතිපත්ති ෙම් රෙට් තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා තමයි 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරින්ෙගන් 
සමන්විත කමිටුවක් පත් කර ඒ කමිටුව මඟින් වාර්තාවක් 
කැඳවලා තිෙබන්ෙන්.  මා හිතන හැටියට ෙම් විද්වත් කමිටුව අට 
වතාවක් රැස්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම - 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා-  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මා තමුන්නාන්ෙසේට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  ඒ කමිටුව  ඉදිරිපත් 

කර තිෙබන වාර්තාව අනුව ෙම් රෙට් පවතින කමෙව්දයට අනුව 
ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් ෙමන්න ෙම් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා කියා 
ෙපන්නලා දීලා තිෙබනවා. ඒ අඩු පාඩුකම් සම්පූර්ණ කරෙගන ෙම් 
මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය හදා ෙගන යන්න කියලා කියනවා. ඒ 
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද අප ෙම් කාරණය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් රෙට් දරුවන් බංග්ලාෙද්ශය, ෙන්පාලය, 
ඉන්දියාව වැනි විෙද්ශ රටවලට ගිහිල්ලා ෙම් ෙවනුෙවන් විශාල 
මුදලක් වැය කරනවා. මා හිතන විධියට අද ෙම් උපාධියක් ලබා 
ගැනීම සඳහා ඉන්දියාවට යනවා නම් රුපියල් ලක්ෂ 150ක් විතර 
වියදම් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම බිතාන්ය වැනි රටකට යනවා  
නම් රුපියල් ලක්ෂ 300ක් විතර වියදම් කරන්න ඕනෑ. නමුත් 
ෙමවැනි මුදලක් ආෙයෝජනය කරන්න, නැත්නම් වියදම් කරන්න 
විශාල අමාරුකමක් තිෙබනවා අෙප් සාමාන්ය පන්තිෙය් 
ෙදමාපියන්ට. ෙද්ශීය වශෙයන් ෙම්  විධිෙය් විශ්වවිද්යාලයක් 
හැදුනාම අෙප් දරුවකුට රුපියල් ලක්ෂ 65ක පමණ මුදලක් තමයි 
වියදම් වන්ෙන්.  මාලෙබ් විශ්වවිද්යාලය වැනි විශ්වවිද්යාලයක් 
ආරම්භ වුණාම ඒ මුදල ඔවුන්ට වාර්ෂිකව වාරික වශෙයන් 
ෙගවන්න වුණත් පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. ඒ පහසුකම 
ලැෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් අෙප් දරුවන්ට. ඒ වාෙග්ම ෙදමාපියන්ෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු හා අෙප්ක්ෂා ඉටු කර ගන්නත් හැකියාව 
ලැෙබනවා. ෙම් අවස්ථාව ෙම් රෙට්  සියල්ලන්ටම ලැෙබනවා 
කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් එවැනි අවස්ථාවක්  අෙප් රෙට් 
පිරිසකට ලැෙබනවා. එෙහම නම් අපි ඒ ලැෙබන අවස්ථාව සඳහා 
අවශ්ය වන පහසුකම ලබා ෙදන්න ඕනෑ වාෙග්ම, රෙට් පවතින 
ෛනතික තත්ත්වයට අනුව  ඒ ආයතනෙය් කටයුතු කරන්නට ඉඩ 
සලස්වා ෙදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි රජයක් හැටියට අෙප් වගකීම 
ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවල ෙවනත් 
විෂයයන්ෙගන් අධ්යාපනය ලබන්න අද අවස්ථාව තිෙබනවා. 
අවස්ථාව නැත්ෙත් ෛවද්ය විද්යාව හැදෑරීම සඳහා විතරයි. එෙහම 

923 924 

[ගරු ලලිත් දිසානායක  මහතා] 
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නම් ඇයි ෛවද්ය විද්යාව හදාරන්න අපි අවස්ථාව ලබා 
ෙනොෙදන්ෙන්? ඒක ෙම් රෙට් ෛවද්ය විද්යාව හදාරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට කරන අසාධාරණයක් 
වාෙග්ම ඒ ෙදමාපියන්ටත් කරන අසාධාරණයක්. ඒ නිසා අපි ඒ 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් පශ්නය දිහා අපි පාෙයෝගිකව අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ ස්ථානෙය් 
සායනික අංශය සඳහාත් ෙවනම ෙරෝහලක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා. 
ඇඳන් 1002කින් සමන්විත ඒ ෙරෝහල තුළ ඒ සායනික ෙසේවාව 
සපයන්නට අවශ්ය පහසුකම් ටික ලැෙබනවා. ෛවද්ය අංශෙය් අය 
සඳහා අවශ්ය පහසුකම්, ඒ වාෙග්ම ශල්යාගාර, සායන  පහසුකම්  -
ෙම් පහසුකම් සියල්ලම- ෙමවැනි ෙරෝහලක තිෙබන ෙකොට රැකියා  
අවස්ථා ඇති ෙවනවා. ඇඳන් 1000කින් යුක්ත ෙරෝහලක් 
හැෙදනවා කියන්ෙන් කී ෙදනකුට රැකියා කරන්න පුළුවන්ද? පසු 
ගිය දිනවල ෙබොෙහෝ අය ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටල් ෙකොම්පැනිය ගැන 
හුඟක් ෙද්වල් කියමින් කථා කරනවා අපි දැක්කා. ඊ ෙය් ෙපෙර්දා 
පුවත් පත් දැන්වීමක සඳහන් ෙවලා තිබුණා, ඒ ෙහෝටලය කාමර 
630ක් සහ apartments 300ක් සහිතව ඉදි ෙවනවා කියලා. ෙම් 
ෙහෝටලය හැදුණාම කවුද එහි ෙසේවය කරන්ෙන්? එහි ෙසේවය 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් අෙප් දරුවන්. අපි විරැකියාව ගැන කථා 
කරනවා. අෙප් දරුවන් පිට රටවලට ඇදී යනවා. නමුත් ෙම් ඉදි 
වන ෙහෝටලය තුළ ෙසේවය කරන්න අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් අෙප් 
රෙට් දරුවන්ට. ෛනතික කමය අනුව ෙම් ආයතනයට රජෙය් 
criteria එකක් ෙදන්න බැහැ කියන තත්ත්වය තුළ, ඒ 
ආෙයෝජකයා ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක් 
ආරම්භ කරන්න. එෙහනම් අපි ඒකට ඉඩ දිය යුතුයි. අපි නීතිෙයන් 
ඒක තහනම් කළ යුතු නැහැ. ඒ සායනික කටයුතු සඳහා යම් 
නිර්ණායක සහිත ෙරෝහලක් අවශ්යයි. ඒ සඳහා අවශ්ය 
ෛවද්යවරුත් ඉන්නවා නම් ඒකට අවසර ලබා දීම සුදුසුයි. ඔහු ඒ 
ෙදය  කරන්න කටයුතු කර  තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒ කටයුත්ත 
කරන්න අපි අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  ඒෙකන් සිදු වන්ෙන් 
අෙප් රෙට් ෛවද්ය ශිෂ්යෙයක් බිහි වීම විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් තිෙබන විරැකියාවටත් පිළියමක් ලැෙබන එක. විශාල 
පිරිසකට එහි රැකියාව කරන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

මම දැක්කා ෙම්කට විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් 
විෙරෝධතාවක් තිෙබන බව. නමුත් එෙහම විරුද්ධ වීෙම් 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙමොකද, ෙමවැනි විශ්ව විද්යාල ඇති වීම තුළ, 
ෙමවැනි ෛවද්ය විද්යාල ඇති වීම තුළ ආචාර්යවරුන්ටත් 
පෙයෝජනයක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලිකව තමන්ෙග් රැකියාෙව් 
කටයුතු කර ගන්නට ඒ අයටත් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 
රාජකාරියට අමතරව, රාජකාරි ෙව්ලාවට අමතරව, එෙහම 
නැත්නම් නිසි පරිදි නිවාඩු ලබා ෙගන විෙද්ශ රටවලට ගිහිල්ලා ඒ 
කටයුත්ත කරනවාට වැඩිය ෙම් රෙට්දීම ඒ කටයුත්ත කර ෙගන 
ආදායමක් ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලැෙබනවා, අෙප් උගත් 
බුද්ධිමත් ආචාර්යවරුන්ට. එෙහම නම් ඒක ෙම් ෛවද්ය විද්යාල 
ඇති වීම තුළින් ලැෙබන පතිලාභයක්.  ඒ නිසා අපි ෙම් ගැන සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ.  ලන්ඩන්වල තිෙබන,  රුසියාෙව් තිෙබන,  එෙහම 
නැත්නම් චීනෙය් තිෙබන ෛවද්ය විද්යාලයකට අෙප් දරුවන් 
යවනවාට වඩා, තමන් හම්බ කරන මුදල ඉතිරි කරෙගන, 
තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ උගස් කරන්ෙන් නැතිව, තිෙබන ආදායමට 
සරිලන ආකාරයට තමන්ෙග් දරුවකු ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලයකට 
යවා ගන්නට හැකියාව අෙප් රෙට් ෙදමාපියන්ට ෙම් තුළින් 
ලැෙබනවා.  

ගරු උසස ් අධ්යාපන අමාත්යතුමනි, ෙමහිදී එක ෙදයක් මම 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියටයි ෙම් 
කාරණය මම  කියන්ෙන්. ෙම් විශ්වවිද්යාල සඳහා ශිෂ්යත්ව 
කමයක් ඇති කරන්න. ශිෂ්යයන් 1,42,000කින් සරසවියට යන්න 
බැරි වුණ අයට,  ෙකොළඹින්  "ඒ" සාමාර්ථ හතරක් ලබා ෙගන 
විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි වුණ අයට  ෙම් විශ්වවිද්යාලයට යන්න 

පුළුවන් විධිෙය් කමෙව්දයක්, සියයට විස්සක  ශිෂ්යත්ව කමයක් 
හදලා ෙදන්න. එතෙකොට මා හිතන විධියට ෙලොකු සාධාරණයක් 
ඉෂ්ට ෙවනවා වාෙග්ම අප බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිලාභය අපට 
ලැෙබනවා. ඒ දරුවන් සියලු ෙදනාටම ඒ ශිෂ්යත්ව ලබා ෙදන්න 
බැරි ෙවයි. නමුත් සිසුන් 1,200ක් රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලයට යන 
ෙකොට,  ඒ ශිෂ්යත්ව කමය යටෙත් අඩුම තරමින් අවුරුද්දකට විසි 
ෙදෙනක්වත් ෙම් හදන මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලයට යවන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලයට යන්න සුදුසුකම් 
ලැබුවත්, යන්න ෙනොහැකි වූ  විසි ෙදෙනකුටවත් ඒ අවස්ථාව ලබා 
දීලා, ෛවද්යවරු විසි ෙදෙනක් බිහි කිරීමත් ඉතා වැදගත් ෙවනවා.  
ඒ සඳහා මුදල් ආෙයෝජනය කරන්ෙන්ත් රජය ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්  
ආෙයෝජකෙයෝ. ෙම්   කාරණෙය්දී අපි ඒ විධියටයි  බලන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා ෙමය ඉතාම වැදගත් කටයුත්තක්. ෙමයට විවිධ ආකාරෙය් 
විෙරෝධතා ඇති වන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විෙරෝධතාව ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් අවශ්යතාවයි අපි බලන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අවශ්යතාව 
ෙත්රුම් අරෙගන අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම කෙළොත් 
අපට කවදා හරි එහි පතිලාභය ලබා ගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාෙව් පධාන වශෙයන්ම කියලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඒ අඩු පාඩු සම්බන්ධවයි.  

ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට දැන් ශිෂ්ය කණ්ඩායම් 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ෙමහි යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබන්න 
පුළුවන්.  අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් ඒ අඩු පාඩුකම්  සකස් කර 
ෙගන, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය සහ 
අනිකුත් අමාත්යාංශ සමඟ එකතු ෙවලා ෙද්ශීය වශෙයන් මුදල් 
ආෙයෝජනය කරන ආෙයෝජකයන්ට අවස්ථාවක් සලසා ෙදමින්, 
ෙම් කටයුත්ත සාර්ථක කරන්නට  සහෙයෝගය ලබා දීම ඉතා 
වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය හැටියටත් ඒ 
පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබා දීලා තිෙබනවා.   

ෙමහි පතිලාභය ෙම් රෙට් ජනතාවට භුක්ති විඳින්න ලැෙබයි.  
විශාල මුදලක් වැය කරලා තමන්ෙග් දරුෙවක් පිට රට යවලා ලබා 
ගන්න බැරි ෙද් ෙම් මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය  තුළින් ලබා 
ෙදන්නයි ඒ අහිංසක ෙදමව්පියන් ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. අපි   
නීතියට අනුව, ෙම් රෙට් තිෙබන කමෙව්දයට අනුව ඒ කටයුතු 
සකස් කර දීලා ෙදමව්පියන්ෙග් ඒ බලාෙපොරාත්තුව, ඒ දරුවන්ෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව -සම්පූර්ණෙයන් ෙනොෙවයි- යම් කිසි 
පමාණයකට ෙහෝ ඉටු කරන්න හැකියාව ලබා දුන්ෙනොත් මා 
හිතන හැටියට අපි අෙප් වගකීම ඉටු කළා ෙවනවා.  ඒ ටික 
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 

[අ. භා. 5.01] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් 

සන්ධානය හැම දාම ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයට විරුද්ධයි. ඒක 
අසත්යයක් ෙනොෙවයි ෙන්. දැන් මම අහන ්ෙන් රජෙය් ඒ 
පතිපත්තිය ෙවනස් ෙකරුවාද?   
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවදා ඉඳලාද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. හැම දාම 

මැතිවරණ කාලවලදී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෞද්ගලීකරණයට 
විරුද්ධ වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
අපි විරුද්ධයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හරි. ඒ නිසා මම අහන්ෙන්, ෙම් වැෙඩ් කරන්න 

තමුන්නාන්ෙසේලාට වරමක් තිෙබනවාද? ෙමොකද, පසු ගිය 
මැතිවරණ ෙදෙක්දී -ජනාධිපතිවරණය සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී- ෙහෝ මහින්ද චින්තනෙය් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කරනවා කියලා  නැහැ. එතෙකොට කවදාද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පතිපත්තිය ෙවනස් ෙකරුෙව්? අෙප් හිතවත් 
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් අය අතරවත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවක් නැහැ. 
මම දැක්කා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ෙමයට විරුද්ධව 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා තිබුණා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
ඇමතිතුමා විරුද්ධ ෙවලා තිබුණා. අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ විරුද්ධ වුණා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා අසත්ය පකාශ කරන්න එපා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සම සමාජ පක්ෂය, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය,-[බාධා කිරීමක්] 

ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි 
හැම දාම කිව්වා අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට, ගමනාගමනයට 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් යම් කිසි දායකත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ අවස්ථාවලදී, ඒ කියන්ෙන් 2009, 2010 වසරවල 
පවත්වපු මැතිවරණවලදී තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට විරද්ධ වුණා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එකම මැතිවරණ 
පකාශනයකවත් ෙම් කරුණ සඳහන් කරලා නැහැ.  ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සඳහා ෛවද්ය සභාෙවන් අනුමැතියක් නැහැ. විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් - UGC එෙකන්- අනුමැතියක් 
නැහැ. Russian Medical Council එෙක් අනුමැතියකුත් නැහැ.  
BOI එෙක් අනුමැතියකුත් නැහැ. ඒ ලියුම් අප ළඟ තිෙබනවා. ෙම් 
විශ්වවිද්යාලයට සම්බන්ධ ඉස්පිරිතාලයකුත් නැහැ. ඉස්පිරිතාලයක් 
නැතිව ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය පවත්වාෙගන පුළුවන්ද ගරු  
ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඔබතුමා යුද්ධ කාලෙය් කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද? "ඕනෑ 

ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන්" කිව්වා. අපි ෙම්කත් හදලා 
ෙපන්වන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
[බාධා කිරීමක්] මුස්ලිම් පල්ලිය ගිනි  තිබ්බා.  ලජ්ජා නැහැ. 

[බාධා කිරීමක්]  මාවනැල්ෙල් මුස්ලිම් පල්ලිය ගිනි තිබ්බා.  ලජ්ජා 
නැහැ.  ෙමතැන ෙනොෙවයි, හිෙර් ඉන්න ඕනෑ.[බාධා කිරීමක්]   

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.- [Interruption.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හිෙර් ඉන්න ඕනෑ.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your point of Order? - [Interruption.] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. පාර්ලිෙම්න්තුවට  මුවාෙවලා ෙම් 

විධිෙය් ෙද්වල් කියනවා.  මම මුස්ලිම් පල්ලියක් ගිනි තිබ්බාලු.  
ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න, ෙකොයි ෙපොලීසිෙය්ද 
එෙහම ලියවිලා තිෙබන්ෙන් කියා.  [බාධා කිරීමක්]  නැහැ. නැහැ. 
අසත්ය කියන්න  එපා.  ෙකොන්ද පණ නැති මනුෂ්යයා. පුළුවන් නම් 
ඔප්පු කරන්න. [බාධා කිරීමක්]  ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?  ෙකොන්ද 
පණ නැති මනුෂ්යයා.  අසත්ය  කියනවා. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.- [Interruption.] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of 

Order? - [Interruption/] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
 මුස්ලිම් පල්ලියක්  ගිනි තිබ්බාය කියා නම් කෙළේ  නැත්නම් 

ෙමොකටද දඟලන්ෙන්?  මුස්ලිම් පල්ලියක් ගිනි තිබ්බාය කිව්වාම 
ෙමොකටද දඟලන්ෙන්? එෙහම නම් ෙමතුමාත් නැඟිටින්න  එපායැ. 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාත්  නැඟිටින්න.  [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා කියමින්  සිටි ෙය්- [බාධා 

කිරීමක්]   ෙම් ආයතනය ගැන මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් ෙවලා 
නැහැ. එතෙකොට ෙම් ආයතනයට ෛවද්ය සභාෙව් අනුමතියක් 
නැහැ; BOI එෙක් අනුමතියක් නැහැ.  ෙමයට ඉස්පිරිතාලයක් 
නැහැ. Russian Medical Council   එෙක් අනුමතියක් නැහැ. 
 ෙකොෙහොමද ෙම් ආයතනය කරන්ෙන්? ඔබතුමා කිව්වා,   
ආෙයෝජන එනවාය කියා.  ෙම් ආයතනයට ශතයක්වත් ආෙයෝජන 
ඇවිත් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමා.  ෙම් ආයතනයට ලංකා බැංකුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 600ක ණයක් දීලා තිෙබනවා. ළමයි 450  
ෙදෙනකුෙගන් ලක්ෂ 65 ගණෙන් එක්කාසු කර තිෙබනවා.  
විෙද්ශ ආෙයෝජන එකක්වත් නැහැ.   ෙම්  අසත්යයක් කියන්ෙන්.  
ලංකා බැංකුෙවන් ණයක් දුන්නා.  ශිෂ්යයන්ෙගන් මුදල්  එක්කාසු 
කළා.    ඒකයි ෙමතැන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට ඉස්ෙසල්ලාම කරන්න තිබුෙණ්,    
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කණ්ඩායමත් එක්ක   ෙම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමයි.
[බාධා කිරීමක්] එෙහමනම් විරුද්ධ ෙවන්ෙන් ඇයි?.[බාධා 
කිරීමක්]  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
ඇයි?  පූජ්ය අතුරලිෙය්  රතන හාමුදුරුෙවෝ විරුද්ධ ෙවන්ෙන් ඇයි? 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමාට කරන්නට තිබුෙණ්  ගරු  රනිල් විකමසිංහ  
මැතිතුමා කටයුතු කළ විධියටයි.  [බාධා කිරීමක්]  

එදා අධ්යාපන ධවල පතිකාවක් - White Paper එකක්-  
ෙගනාවා. ආණ්ඩු පක්ෂය සමඟ සාකච්ඡා කරලා, අමාත්යාංශය  
සමඟ සාකච්ඡා කරලා  ඒ ධවල පතිකාව පාර්ලිෙම්න්තුව ට ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ විධියට  තමයි ෙම්  වැඩය කරන්නට තිබුෙණ්.  ඔබතුමා 
උසස් අධ්යාපන ඇමති. ඔබතුමා ෛවද්ය සභාව එක්ක 
හැප්ෙපනවා.  විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරුන් සමඟ හැප්ෙපනවා.  
එෙහම බැහැ, ගරු ඇමතිතුමා.  

 මම  ඔබතුමාට කියන්නම්. ෙම් හැම ෙදයක්ම ඇ ෙඟ්   
හයිෙයන්  කරන්නට බැහැ. සංවාදයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් 
කාරණය ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්වත් හරියට සංවාදයක් ඇති වුෙණ් 
නැහැ ෙන්. අප ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කල්තැබීෙම්  
ෙයෝජනාවක් ෙලස ෙගනාවා මිස, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
එක දවසක්වත්  ෙම්  ගැන පැහැදිලි  කිරීමක් කර තිෙබනවා ද?  
ඔබතුමා නිකම් කියා තිෙබනවා, "මම ෙම් ආයතනය පටන් 
ගන්නවා, කවුරු විරුද්ධ වුණත් මම ඒක කරනවාය." කියා.  
එෙහම බැහැ, ගරු ඇමතිතුමා.      

ගරු ඇමතිතුමා, දැන් බලන්න, අනධ්යයන ෙසේවකයන්ෙග් 
පශ්නය. ඔබතුමා කියනවා, එය කාර්මික ආරාවුලක්ය කියා.  
කාර්මික ආරාවුලක් ෙනොෙවයි. UGC එකයි, අනධ්යයන 
ෙසේවකයනුයි අතර ඔබතුමන්ලා එකඟතා ගිවිසුමක්  අත්සන් කළා,  
ෙපබරවාරි මාසෙය්. ෙපබරවාරි මාස ෙය් අත්සන් කර ඔබතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, අෙපේල් ෙවනෙකොට ඒ එකඟතා ගිවිසුෙම් 
සඳහන් කරුණු ගැසට් කරනවාය කියා. එතෙකොට  ඔබතුමන්ලා 
ඒක කෙළේ නැහැ. පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණය 
නිසායි.  ෙපබරවාරි මාසෙය් අත්සන් කළ  එකඟතා ගිවිසුම ය ටෙත් 
අනධ්යයන ෙසේවකයන්ට ෙපොෙරොන්දු වුණා, අෙපේල් ෙවනෙකොට  
අනධ්යයන ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදනවාය කියා. 
ගැසට් කරලා නැහැ.   ඔබතුමන්ලා  ඒ විධියට ගැසට් කෙළේ නැහැ.  

 2010 ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනාධිපතිතුමා විශ්වවිද්යාල 
කථිකාචාර්යවරුන් ඔක්ෙකොම ජනාධිපති මන්දිරයට  ෙගන්වා , 
ෙහොඳට කන්නට,  ෙබොන්නට දුන්නා.  ෙවරි මරගාෙත්ද  දන්ෙන් 
නැහැ, එදා විශ්වවිද්යාල කතිකාචාර්යවරුන් එකඟ වුණා.  දැන් 
ෙකෝ  ඒවා? [බාධා කිරීමක්]  ඒක ඔබතුමා මට කියන්නට එපා. 
[බාධා කිරීම්] 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්ය- 
වරුන්ට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා; තාවකාලික - interim - සහනයක් 
දුන්නා. ඔවුන්ට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, ඔවුන්ෙග් ඒ අවශ්යතා 
අවුරුද්දකින් සම්පූර්ණෙයන් ඉෂ්ට කරනවා කියලා. ඔබතුමා ඉෂ්ට 
කෙළේ නැහැ. ඒකයි පශ්නය. ඔබතුමා ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් 
උපාධිධාරිෙයක්.  

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க ) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake )  
ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය්. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන  බුද්ධිමත් ෙකොටස්        

එක්ක සංවාදයක් ඇති කරන්න. ඔබතුමාට කරන්න තිබුෙණ්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ධවල පතිකාවක් හැටියට ෙමය ෙගන්වලා, සියලු 
ෙදනාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, 
එදා අපි විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය් -1989 දී- රාගම ෛවද්යපීඨයට 
ෛවද්ය සභාෙව් අනුමැතිය ලැබුණා. පශ්නය ෙවලා තිබුෙණ් ඒ 
අයට ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් සහතිකය ෙදනවාද කියන එකයි. 
පශ්නය වුෙණ් එතැනයි. නැත්නම් ෛවද්ය සභාෙවන් අනුමැතිය 
දුන්නා. දැන් මාලෙබ්  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල යට ෛවද්ය 
සභාෙව් අනුමැතියක් නැහැ. UGC එෙක් අනුමැතියක් නැහැ. 

 BOI එෙක් ලියුමක් මා ළඟ තිෙබනවා.  එහි තිෙබනවා, 
අනුමැතියක් නැහැ කියලා. එතෙකොට ඉස්පිරිතාලයක් නැහැ. 
ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්? ගරු 
ඇමතිතුමනි, මහනුවර ඉන්න අපි හඳුනන අයෙග් ළමයිනුත්, 
ෙදමවුපිෙයෝත් මීට අවුරුදු ගණනකට කලින් මෙගන් ඇවිල්ලා 
ඇහුවා, "ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කරන්න යනවා. අපි 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? කියලා" ඇත්ෙතන්ම කිහිප ෙදෙනක් 
මෙගන් ඇහුවා. ඉතින් මම කිව්වා, "ෙම් වැෙඩ්ට ආණ්ඩුෙව් 
අනුගහයක් තිෙබනවා නම්, ඔය ෙගොල්ෙලෝ ළඟ  සල්ලි තිෙබනවා 
නම් කැමැති ෙදයක් කරන්න." කියලා. හැම ෙදමවුපිෙයක්ම 
කැමැතියි ෙන්, තමන්ෙග් දරුවන්ව විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළත් 
කරන්න. කවුද අකැමැති? ඕනෑම ෙදමවුපිෙයක් උත්සාහ 
කරන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවන්ට කුමන ෙහෝ අධ්යාපනයක් ලබා 
ෙදන්නයි. හැබැයි දැන් ඒ අය අතර මං ෙවලා.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
අපි කියන්ෙන් නැහැ ෙම් ආයතනය වහන්න කියලා. අපි 
කියන්ෙන්, ෙම් ආයතනයට පමිතියක් - standard එකක් - 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලායි. ඉස්පිරිතාලයක් නැතුව ෙලඩ්ඩුන්ට 
ෙබෙහත් ෙදන්න ඉෙගන ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මට 
කියන්න. ඔබතුමා කියන්න ෙකෝ? ඉස්පිරිතාලයක් නැතුව 
ෙලඩ්ඩුන්ට ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙබෝනික්ෙකෝ 
ෙපන්වලා ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  Hon. Member, you have to conclude 

your speech now.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අන්න එම නිසා ගරු ඇමතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

Operationsවලට ගන්න ෙවන්ෙන් ෙබෝනික්ෙකෝ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  Hon. Lakshman Kiriella, please wind 

up your speech now.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Please give me one more minute, Sir.  ගරු ඇමතිතුමනි, 

මම හිතන්ෙන් ශිෂ්යෙයෝ 400ක් විතර ෙම්ක එපා ෙවලා අත් 
හැරලා ගිහිල්ලා. Some have left. ඉතින් බලන්න. ශිෂ්යෙයෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

400කෙගන් රුපියල් ලක්ෂ 65 ගණෙන්ගණන් බැලුෙවොත් 
ෙකොච්චර ධනස්කන්ධයක්ද? ඉස්ෙසල්ලාම,  ඔබතුමා ඇමතිවරයා 
හැටියට ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ එකඟතාවක් ඇති කර ගන්න.  
ෙද්ශපාලන විසඳුමත් ඒ වාෙග් ෙන්. ෙද්ශපාලන විසඳුමටත් ආණ්ඩු 
අතර එකඟතාවක් නැහැ. උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවත් එෙහම ෙන්. කලින් කිව්වා, 
LLRC Report එක   කියාත්මක කරනවා කියලා. දැන් කියනවා, 
ෙකොටසක් කියාත්මක කරනවා, ෙකොටසක් කියාත්මක කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා. එක හඬකින් කථා කරන්න ඕනෑ. අන්න එම නිසා 
අපි ඇමතිතුමාට කියනවා, ෙම් ශිෂ්යෙයෝ අමාරුෙව් දමන්න එපා 
කියලා. ෙදමවුපිෙයෝ ඉඩම් උගස් තියලායි ෙමපමණ මුදලක් 
ෙහොයා ගන්ෙන්. එම නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ ළමයින්ෙග් 
ෙදමවුපියන් එක්ක සංවාදයක් ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම 
අනවශ්ය තර්ක ෙගෙනන්ෙන් නැතුව, අනධ්යයන කාර්ය 
මණ්ඩලයත් එක්ක, විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරුන් එක්ක 
බුද්ධිමත් සංවාදයක් ඇති කරලා ෙම් පශ්නය විසඳන්නය කියලා  
ඉල්ලා සිටිමන් මෙග් කථාව  අවසන් කරනවා.  

 

[අ. භා. 5.13] 

 
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සුළු අපනයන ෙභෝග 
පවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர - சி  ஏற் மதிப் பயிர்கள் 
ஊக்குவிப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Reginold Cooray -MINISTER OF MINOR EXPORT 
CROP PROMOTION)) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 

විවාදයට බඳුන් ෙවමින්, වරින් වර ඉස්මතු ෙවමින්, යට  යමින්, 
නැවත නැවත මතු ෙවමින් එන අධ්යාපනය පිළිබඳ විවාද මම 
හිතන්ෙන් අෙප් සියලු සභාවල දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙකරුණා 
කියලායි. මා කල්පනා කරන හැටියට අද සිදු ෙකෙරන  විවාදයත් 
ඒ වාෙග් ඉතාමත් තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. නිදහස් අධ්යාපනය 
පිළිබඳ විවාද ෙමෙතකින් නිමා වන්ෙනත් නැහැ. ඒ පිළිබඳව කරන 
විවාදෙය් පළමු දිනය අද වන්ෙන්ත් නැහැ; අවසාන දිනය අද 
වන්ෙන්ත් නැහැ.  

නිතර නිතර ඇති වන්නා වූ අලුත් පවණතාවන්ට අනුව 
හැසිෙරමින්, ෙවනස් ෙවමින්, රෙට් ජනතාවෙග් ශුභසිද්ධිය සඳහා 
එය සකස් කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව නැවත නැවත සාකච්ඡා 
කළ යුතුව පවතිනවා.  ඉතිහාසෙය්දී ෙම් නිදහස් අධ්යාපනය ෙම් 
ෙලෝකෙය් වලංගු ෙදයක් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. කුල කමය තිබුණු 
කාලෙය්දී බුදුන් වහන්ෙසේ වැඩ සිටි කාලෙය්දී  කිව්ෙව් ෙමෙහමයි: 

“බාහම්ෙණෝස්ය මුඛමාසිද් - බාහු රජන්යඃ කෘතඃ 
ඌරු තදස්ය යද් ෛවශ්යඃ - පද්භ්යාං ශුෙදෝ අජායත”  

බාහ්මණයන්, ක්ෂතියන්, ෛවශ්යයන් සහ ශුදයන් හැටියට 
කුල කමය ෙබදී තිබුණු කාලෙය් ෙව්ද පාඨයක් කියවීමත් 
ශුදයකුෙග් දිව කපා දැමීමට තරම් බරපතළ වරදක් වුණා. ඒ 
ආකාරෙයන් පටන් ගත්ත අධ්යාපනෙය් අයිතිය පිළිබඳ සටන 
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාෙගන් ආරම්භ ෙවලා, 
අදත් අපි නැවත නැවත ෙබොෙහොම පගතිශීලි විධියට කථා 
කරන්ෙන් ඒ නිදහස් අධ්යාපනය තහවුරු කිරීමද, වළ දැමීමද, 
මළගමද, ෙහෝදා ෙගන යෑමද, විනාශ වීමද කියන කාරණය එක 
පැත්තකින් තිෙබනවා. යම් වකවානුවකදී පගතිශීලි වන ෙදයක් 
තවත් වකවානුවකදී පතිගාමී වන බව ෙත්රුම් ගන්න ෙබොෙහෝ 
අයට බැරි ෙවනවා. යම් වකවානුවකදී පතිගාමී කියලා හැඳින්ෙවන 
ෙදයක් තවත් කාලයකදී සමාජ අවශ්යතාවක් බවට ෙපරෙළනවා. 

ඒ සමාජ පරිණාමෙය් විපරිනාමෙය් පතිඵලයක් හැටියටයි. එෙහම 
නම් අද අෙප් අදහස ෙමොකක්ද?  නිදහස් අධ්යාපනය ස්වභාවිකව 
අහසින් ගළා හැෙළන්ෙන් නැත්නම්, පදානය කරන්ෙන් නැත්නම්; 
ෙදන්ෙන් නැත්නම් නිදහස් අධ්යාපනය ෙම් රෙට් ඇති කරන්නට 
මූලික ෙවච්ච ආණ්ඩුවට ඒ කියන්ෙන් රජයට, -සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමාට- සිද්ධ වුණා, ඒකට අවශ්ය බලය, ඒ 
බලහත්කාරය, බලපෑම පනතක් මඟින් සම්මත කරලා ෙම් 
අහිංසක මිනිසුනට නිදහස් අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න. ඒ නිදහස් 
අධ්යාපනය ලබා දුන්නු රජය වෙරක-  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 
 
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர) 
(The Hon. Reginold Cooray) 
I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer  do now 

take the Chair. 

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

 
අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். 
அஸ்வர்  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN  left the Chair, and  THE 
HON. ALHAJ A.H.M. AZWER  took the Chair. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Reginold Cooray, you can continue your speech. 

 
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர) 
(The Hon. Reginold Cooray) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කිය කියා සිටිෙය් 

වෙරක පගතිශීලීන් ෙවන උදවියම ඓතිහාසික පරිණාමය ෙත් රුම් 
ගන්ෙන් නැතුව හණමිටි අදහස් කරගහෙගන ගියාම ඔවුන් 
පතිගාමීන් බවට පත් වනවා  කියන එකයි. වෙරක පගතිශීලීන් 
වෙරක පතිගාමීන් බවට පත් වනවා, සමාජ විපර්යාස ෙවනස 
අවෙබෝධ කර ගන්ෙන් නැතුව පුනරුච්ඡාරණය කිරීම තුළ. 
උදාහරණයක් හැටියට  මම කියන්න කැමැතියි, රජය, නිදහස් 
අධ්යාපනෙය්  විමුක්තිකාමිත්වෙය් මූලික නියමුවා වුණා වාෙග්ම 
රජය ෙම් ගහණය දිගින් දිගටම අෙත් තියා ෙගන සිටිෙයොත් ෙම් 
ගලා හැෙලන විද්යා තාක්ෂණ ඥානය පුපුරුවා ඇද හැෙලන ඥාන 
සම්භාරයත් එක්ක  -ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි. අවුරුදු පහකට 
වතාවක් ෙම් ෙලෝකෙය් දැනුම ෙදගුණ ෙතගුණ වනවා.-  ඒ තරම් 
ෙව්ගයකින් ඉස්සරහට යන්න රජයට, රාජ්ය ආයතනවලට 
පුළුවන්කමක් නැති බව. ඒ නිසා ෙම් අධ්යාපනයට ෙම් විද්යාවට, 
තාක්ෂණයට රිසි ෙසේ හැසිෙරන්න නිදහස රජය  ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් ඓතිහාසික අවශ්යතාව ෙම් ඓතිහාසික 
ඕනෑකම තමයි අද එස්.බී. දිසානායක මහත්මයා යම් බලයකින් 
අධිෂ්ඨානශීලීව ෙව්ගවත්ව ඉස්සරහට ෙගෙනන්න යන්ෙන්. 
දරුවකු ස්වභාවිකව ඉපෙදනවා වාෙග්ම සමහර ෙවලාවකට 
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සැත්කමක් කරලා ලබා ගන්නත් සිද්ධ ෙවනවා. ෙමන්න, දැන් 
එස්.බී. දිසානායක මහත්මයා කරන්ෙන් රජෙය් ගහණෙය්, රජෙය් 
ඇබිත්තයා හැටියට, රජෙය් අන්ෙත්වාසිකයා හැටියට තිබුණු 
අධ්යාපනය නැවත වතාවක් නිදහස් කර හරින්නට අවශ්ය තීන්දුව 
ගැනීමයි.  

දැන් අපි අධ්යාපනය ගැන කථා කරනවා. විශ්වවිද්යාල 
මට්ටමට  එන්න  කලින් බින්දුෙව් ඉඳලා, ළදරු පාසෙල් ඉඳලා -
ෙපර පාසෙල් ඉඳලා- රජෙය් පාසල් තිබුණත් අද ෙපෞද්ගලික 
පාසල් නැද්ද කියා මම අහනවා. ෙපෞද්ගලික පාසල් තිෙබනවා, 
ෙපෞද්ගලික ෙපර පාසල් තිෙබනවා, ළදරු පාසල් තිෙබනවා. ෙම්  
ඔක්ෙකොම මඟින් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම්ක 
ෙපෞද්ගලීකරණය වීමයි. තාක්ෂණික ආයතන, නීති ආයතන, 
ගණකාධිකරණ ආයතන ෙම්  සියල්ලම අද ෙපෞද්ගලික වශෙයන් 
අධ්යාපනය හැදෑරීමට අවශ්ය අවකාශය ලබා දී තිෙබනවා. අද 
ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙසොච්චමක් විතරයි.  ෙම්  ෙසොච්චම  
තියා ෙගන ඒක මඟින් විතරක්  නිදහස් අධ්යාපනය  තහවුරු  
කරන්නට යනවාය  කියන එක මහ මුළාවක්, ෙබොරුවක් බවයි මට 
කියන්න  තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන  සියලුම විද්යාවන්, සියලුම ෙද්වල් 
රාජ්ය ආයතන මඟිනුයි ෙදන්ෙන්. ඉස්සර අධ්යාපනය පන්සෙල් 
ඇබිත්තයා වුණා, පල්ලිෙය් ඇබිත්තයා වුණා. පල්ලිය විද්යාව හා 
තාක්ෂණයට විරුද්ධ වුණා. ෙසොකටීස්ලාට වස ෙබොන්න වුණා.  
ෙකොපර්නිකස්ලාට මැරුම් කන්න වුණා. ඒ ආගමික මිථ්යා වාද තුළ  
ඔවුන් හිර කර ෙගන තිබුණු නිසා ඒකට නිදහෙසේ ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා නිදහස් අධ්යාපනය 
ආගෙමන් ගලවා ගන්න වුණා. අෙප් රෙට්  පාසල් ජනසතු කරන්න  
සිද්ධ  වුණා. ඇයි එෙහම කරන්න සිද්ධ වුෙණ්? ආගමත් එක්ක, 
අධ්යාපනය බද්ධ කරලා තිබුණු නිසයි. ෙම් මිෂනාරී අධ්යාපනය හා  
අනිකුත් ෙද්වල් විද්යාව, දැනුම ෙදනවාට අමතරව තමන්ෙග් ආගම 
පචාරය කරන මාධ්ය බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒකත් එක්ක  ගැට 
ගහලා තිබුණා. ඒක ගලවා ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අද අපි ෙම් 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්  අධ්යාපනෙය් සියල්ල රජය තුළින් ඉස්මතු  
විය යුතුයි යන ඒ  හණමිටි අදහස අත් හැරලා එයට  නිදහස ලබා  
ෙදන්නට කටයුතු කරන්නය  කියන එකයි. ඒකයි අපි කල්පනා 
කරන්ෙන්.   

අද  අපි ෙලෝකෙය් පවණතාවන් හසු කර ගන්ෙන් ෙකොයි  තරම් 
පසුගාමීවද? කවදාවත් අපට විද්යාව හා තාක්ෂණය ඔළුෙවන් 
අල්ලන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. හැමදාම වලිගෙයන් තමයි 
අල්ලා ගන්ෙන්. ෙලෝකෙය් සිදු වන සෑම ෙවනස්කමකම මයිලයක්, 
වලිගයක් අල්ලා ගන්නවා මිසක්  අපි  ෙබල්ෙලන්වත්,  හිෙසන්වත් 
කවදාවත් අල්ලා ෙගන නැහැ. ඒකට ෙහේතුව අපි කවදාවත් 
පුෙරෝගාමී  ෙවලා නැති එකයි. අවශ්ය තරම් ෙව්ගෙයන් හා හැකි 
ඉක්මනින් ලබා ෙගන නැහැ.  එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් 
ෙම් ෙව්ගය රට ඉල්ලන ෙව්ගයයි. ෙම් ෙව්ගය, ෙම් ජවය, ෙම් ජීවය,  
ෙම් 'ස්පීඩ්'  එක අවශ්යයි.  මීටත් වඩා පරක්කු ෙවලා, තව අවුරුදු 
50ක්, 100ක් ගිහිල්ලා  ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල බිහි 
කරනවාය කියන්ෙන් යල් පැන ගිය තවත් හණමිටි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවාය  කියන එකයි.  ඒ නිසා ෙම් 
ෙලෝකය ගමන්  කරන ෙව්ගයට, රිද්මයට අනුව ඉදිරියට යන්න 
නම් ෙම් ෙව්ගය අවශ්යයි. ෙම්කට බාධක  තිෙබනවා. ඒ බාධක 
ෙනොතකා වැඩ කිරීමත් යම් පමාණයකට  අවශ්යයි. ඒෙකන් අපි 
අදහස් කරන්ෙන් නැහැ,  ෙම්වාෙය් තිෙබන අඩු ලුහඬුකම්, වැරදි 
සදාතනික  කරන්න. අපි උත්සාහ කරමු.  

ෙමම ෛවද්ය විද්යාලය පටන් ගන්නෙකොට ෙනොෙයකුත් අඩු 
ලුහුඬුකම් තිෙබනවා. සියලු ෙද්  සර්ව සම්පූර්ණ ෙවලා ෙම් ෙදය 
කරන්නට යනවාය කියනවා නම් ඒක ෙබොෙහෝ විට ෙනොෙකෙරන 
ෙදයක්.  ඒ නිසා අඩු පාඩුකම් මැද්ෙද් වුණත්, යම් යම් අමාරුකම් 
මැද්ෙද් වුණත් ෙම් පටන් ගත්තු ෙද්  සථ්ාවර කිරීම  තුළ ඒකට 
අවශ්ය  නියාමනය, ඒකට අවශ්ය  සුපරීක්ෂණය හා අධීක්ෂණය, 
ඒකට අවශ්ය ආයතන සකස් කර ගැනීම තුළින්  ෙම්  සංකල්පය 

ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට  ෙගන  එන්නට අවශ්යයි. ෙම්වා සකස් කර 
ගන්නවාටත් වැඩිය අද අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්වා   
පිටුපසින් තිෙබන්නා වූ ෙද්ශපාලන බලෙව්ග බිඳ දැමීමයි. ඇත්ත 
කතන්දරය ඒකයි.  

නිදහස් අධ්යාපනය ඇති කරනෙකොට සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මහත්මයාට විරුද්ධ වුෙණ්  ඒ පනතට විරුද්ධ  නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් හිටපු පභූ  ෙපළැන්තිය අහිංසක මිනිස්සු  
ගැන කල්පනා කරපු විධිය ගැනයි. එෙහම වුෙණොත් ගස් ෙගඩි  
කඩා ගන්න ෙකෙනක් නැති ෙවනවා, කුඹුෙර්, කමෙත් වැඩ 
කරන්න ෙකෙනක් නැති ෙවනවා, අන්තිෙම්දී අපට ෙම් 
මිනිස්සුන්ට "සර්" කියන්න ෙවනවාය කියලා තමයි ෙම් රෙට් 
හිටපු පභූ ෙපළැන්තිය නිදහස් අධ්යාපනයට විරුද්ධ වුෙණ්. අදත් 
ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ හරය, අවශ්යතාව, පගතිශීලිත්වය ෙත්රුම්  
ගන්ෙන් නැතිව ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙවනුෙවන් විතරක් 
ෙම්කට එෙරහි ෙවනවා නම් ඒක මම හිතන්ෙන් ජාතිෙය් ඉදිරි 
ගමනට කරන  විශාල හානියක් කියලායි.  අද රජය මඟින් සියල්ල 
ෙදනවාය කියන රුසියාව, චීනය  වැනි රටවල වුණත් අද ෙමවැනි  
විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කර තිෙබනවා. සමාජවාදෙය් පියවරු, 
සමාජවාදෙය් මව්වරු හිටපු, සමාජවාදෙය් ජන්ම භූමිය ෙවච්ච 
රටවලත් ෙමවැනි විශ්වවිද්යාල ආරම්භ ෙවලා තිෙබද්දි, ඔවුන් 
ෙදස බලාෙගන සමාජවාදය කරපු අපි  ඔවුන් අත් හරින ෙදය තවම 
වැළඳ ෙගන අපිට හැෙදන්න බැරි වීම මහ වරදක් හැටියටයි මම 
දකින්ෙන්. එම නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
තිෙබන අඩු ලුහුඬුකම් සකස් කර ගන්න කියලායි.  

විෙද්යෝදය විශ්වවිද්යාලය පටන් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? 
කැලණිය විශ්වවිද්යාලය පටන් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? එදා තිබුෙණ් 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලයයි. 1956 ජයගහණයත් එක්කම 
විෙද්යෝදය විශ්වවිද්යාලය, විද්යාලංකාර විශ්වවිද්යාලය පටන් ගන්න 
ෙකොට ෙගොඩනැඟිලි තිබුණාද, ආචාර්යවරු සිටියාද? 
ෙලෝලි ම්බවංස කියන්ෙන්ත් ආචාර්යවරෙයක්. ෙලෝලිම්බවංස 
කියන්ෙන් ෙජ්යෝතිෂය පිළිබඳ ආචාර්යවරෙයක්. එතුමා ෙමොකක්ද 
කෙළේ? ඒ ආචාර්යවරයාෙග් පඩිය ගන්න, පඩිෙයන් භාගයක් දීලා 
ළමයින් ෙදෙදනකු වාඩි කරවා ගත්තා. එෙහම කරලා පටන් ගත්ත 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයට අද කියනවාද එෙහමයි කියලා. 
යමක් ආරම්භ කරන ෙකොට, නව පවණතාවක් අපි උරුම කර 
ගන්න ෙකොට ෙම් බාධක තිෙබනවා. නමුත්  අපි ඒ කටයුත්ත අත් 
හරින්ෙන් නැහැ. ෙම් බාධක ජය ගන්නවාත් සමඟම ඔබතුමන්ලා 
ඔය කියන්නා වූ අඩු ලුහුඬුකම් සියල්ල සම්පූර්ණ කරනවාය කියන 
එකයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. අවශ්ය ෙරෝහල්, අවශ්ය 
ආචාර්යවරු, අවශ්ය පමිතීන් ඒ විධියට සකස් කර ෙගන ඉදිරියට 
යන්න කටයුතු කරන්න තමයි අෙප් මූලික අධ්යාපනෙයන් අපි 
උත්සාහ කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මඟින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය සීමා කරන්න 
ෙනොෙවයි. ලක්ෂ ගණනක් දරුවන් උසස් ෙපළ සමත් වන  ෙකොට 
එයින් 5,000ක්, 6,000ක් විශ්වවිද්යාලයට අරෙගන නිදහස් 
අධ්යාපනය ෙදනවාය කියන එෙක් මුසාව ෙමොකක්ද? අවස්ථාව 
ෙනොෙදන තැන නිදහස් අධ්යාපනය නැහැ. අපි කියනවා, නිකම් 
ඉගැන්වූවාය කියලා. විශ්වවිද්යාලයට යන කල් ෙනොමිලෙය් පාසල් 
ෙපොත් දුන්නා; ෙනොමිලෙය් නිල ඇඳුම් දුන්නා; ශතයක්වත් ගත්ෙත් 
නැහැයි කියනවා. එෙහම කරලා ඉහළට එන ළමයින්ව ඇතුළත් 
කර ගන්න විශ්වවිද්යාල නැහැ. අපි ෙදන්ෙන්ත් නැහැ, ෙවන 
අයකුට ෙදන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ.  ඔවුන්ව ෙම් රටින් පලවා 
හැරීෙම් වැරැදි, ෙමෝඩ -අමන- පතිපත්තියට තවදුරටත් ඉඩ දිය 
යුතුද?  

මහින්ද චින්තනෙය් කියන එක ෙදයක් තමයි ආසියාෙව් 
ආශ්චර්ය බවට ශී ලංකාව පත් කළ යුතුයි කියන එක. ආසියාෙව් 
ආශ්චර්ය බවට ශී ලංකාව පත් කරනවා නම් ඒ සඳහා කළ යුතු 
උතුම්ම ෙද් තමයි අධ්යාපනය ෙක්න්දය බවට පත් කරන එක. ඒ 
සඳහා  ඓතිහාසික සාධක ගණනාවක් තිෙබනවා. ආසියා ෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාක්ෂරතාව ගත්තාම ලංකාව තමයි සාක්ෂරතාෙවන් ඉදිරිෙයන්ම 
ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉෙගන ගන්න ඕනෑම රටකට යන අෙප් 
දරුෙවෝ ඒ රෙට් දරුවනුත් එක්ක සංසන්දනාත්මක බලන ෙකොට 
ඉතාමත් දක්ෂයි. ඔවුන්ෙග් තරගකාරිත්වය තීවයි. ඒ ඇයි? ඒ අෙප් 
අධ්යාපන කමය තුළින් අපි උරුම කර ගත්  ෙදයයි.  දරුවන්ෙග් 
දුප්පත්කම නිසා, මුදල් මදිකම නිසා, පිට රට යන්න බැරිකම නිසා 
ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් අහුරා තිෙබනවා. එය විවෘත කරලා ඔවුන්ට 
ෙම් රට තුළම ඒ හැකියාවන්ෙගන් ප ෙයෝජනයක් ගන්න අවසර 
ෙදන එක, මා හිතන හැටියට ඉතාමත්ම නිවැරැදි පතිපත්තියක්. 
ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරනවා නම් ඒ සඳහා කළ යුතු 
ෙහොඳම ෙද් ෙත් පිට රට යැවීම ෙනොෙවයි; අෙප් භාණ්ඩ පිට රට 
යැවීම ෙනොෙවයි; බුද්ධිය පිට රට යැවීමයි; බුද්ධිමතුන් ලංකාවට 
කැඳවා ගැනීමයි. ඒ තුළින් ආසියාෙව් අධ්යාපන ෙක්න්දය බවට 
ලංකාව පත් කිරීම අනිවාර්යෙයන් සිදු විය යුතු ෙදයක් හැටියටයි 
අපි ෙම් පවණතාව දකින්ෙන්. ඇමතිතුමා ගන්නා වූ ෙම් උත්සාහය 
අධිෂ්ඨානශීලියි, අනම්යයි.  

ඒබහම් ලින්කන් පජාතන්තවාදී වුණා නම් ඇෙමරිකාෙව් 
වහලුන්ට නිදහස ෙදන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. එතුමාට මරණීය 
තර්ජන ආවා. එතුමා දඩබ්බරයි කියලා කිව්වා. නමුත් ගත යුතු 
පියවර එතුමා ගනිද්දී ජීවිතෙයන් වන්දි ෙගවන්න එතුමාට සිද්ධ 
වුණා.  

නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා නිදහස් අධ්යාපනය පනත ෙගනාවා. නමුත් ඊළඟ 
මැතිවරණෙය්දී එතුමා පරාජය වුණා. නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියාට 
අෙප් රෙට් මිනිසුන් සැලකුෙව් එෙහමයි. හැබැයි හැම                         
දාම ජීවත් වන ෙද්ශපාලනඥයින්ට වඩා ඒ පැරදුණු 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා සදානුස්මරණීයයි. එතුමා 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙනොව, පරම්පරා හතක් අටක් ඉදිරියට ෙසොයා 
බැලූ නායකෙයක් හැටියටයි අපි හැම දාම එතුමාව සිහිපත් 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙද් කවදා ෙහෝ කවුරුන් 
ෙහෝ ෙකෙසේ ෙහෝ කළ යුතුව තිබුණු ෙදයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවනුත් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ආරම්භ කරන්න 
උත්සාහ කළා. ඒකට බාධා පැමිණියා. එම නිසා ඒ අදහස අත 
හැරියා. අපටත් ෙම්ක අත හරින්නද කියන්ෙන්?  වැරැදි තිෙබනවා. 
තිෙබන වැරැදි, අඩු ලුහුඬුකම් නිවැරැදි කර ෙගන ඉදිරියට යන්න 
ඕනෑ. අපි දරුවාව ෙසෝදා වඩා ගන්නවා මිසක්, ෙසෝදපු වතුරත් 
එක්ක දරුවාව එළියට විසි කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් සංකල්පය තුළින් 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල රජෙය් නියාමනයට ලක් කරලා, ඒ 
පමිතිය ඉහළට දමා ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය කටයුතු කළ 
යුතුයි කියන එකයි අපි දරන මතය.    

ෙම් සඳහා අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ගරු ඇමතිතුමාට ලබා 
ෙදනවා. ෙම් කටයුත්ත මඟින් ෙහොඳ සංඥාවක් නිකුත් ෙව්වි කියා 
මම හිතනවා. අෙප් රෙට් විලංගු දමා තිබුණු ඊනියා නිදහස ්
අධ්යාපනයට නව අර්ථ කථනයක් දීලා නව ජවයකින් යුතුව 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැෙබයි කියා මා හිතනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට අජිත් කුමාර මහතා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක් තිෙබනවා.  

[අ. භා. 5.29] 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මැතිතුමා ෙගනාපු කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැතිඇමතිවරුන්ෙග් කථාවලින් 
පැහැදිලියි, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල සහ  පශ්නගත වුණු 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳ ඔවුන්ෙග් ස්ථාවරය. ඒ නිසා 
රජයක් විධියට වර්තමාන රජය, මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය, 
ආසියාෙව් ආශ්චර්ය ෙගෙනනවාය කියන පාලනය ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින 
බවට ඉතා ෙහොඳින් කරුණු පැහැදිලි වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන් මීට අවුරුදු ගණනකට 
කලින් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව්දී සමාජෙය්දී කථා කරපු 
නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීම දැන් අතහැරලා 
ජනතාවට රටට කියපු ෙදයට ෙවනස්, පටහැනි කියා මාර්ගයක් 
ගන්නා බව ඉතා පැහැදිලියි. අපි විශ්වාස කරනවා කිහිප ෙදෙනක් 
ෙම් ගැන  ෙමෙහම කරුණු ඉදිරිපත් කළාට  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
බහුතර මන්තීවරුන්ෙග් ඇමතිවරුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය ෙම්ක 
ෙනොවන බව. ඒ නිසා තමයි අද රජෙය් පාර්ශ්වෙය් මැතිඇමතිවරු 
ෙම් පිළිබඳව ඉතාම උදාසීන උනන්දුවක් දක්වන්ෙන් කියන එක 
මට හිතා ගන්න පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විෙශේෂ දවසක්. එක 
පැත්තකින් අද දවෙසේ ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්න සිද්ධ 
වීම ෙඛ්දවාචකයක් කියලාත් මා හිතනවා. ෙම් රෙට් නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් අයිතිය ෙවනුෙවන් විශාලම පරිත්යාගයක් කරපු, ඒ 
ෙවනුෙවන් නායකත්වය ගත්ත, ඒ ෙවනුෙවන් කැප වුණු 
පිරිසකෙග් ජීවිත සමරන දිනයක් අද. ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරය, 
ශිෂ්ය පරම්පරාව "ජාතික ශිෂ්ය වීර දිනය" කියා ස්මරණය කරන 
දවස අද. ඒ දවෙසේදී ෙම් ෙයෝජනාව කථා කරන්න ලැබීම එක 
පැත්තකින් අහම්භයක් වුණත් ඒක විෙශේෂ අවස්ථාවක් කියා මා 
හිතනවා.  

එදා උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය ඇතුළු ෙම් රටට 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පද්ධතියක් ෙගෙනනවාට විරුද්ධව 
තිමාවිතාන සෙහෝදරයා ඇතුළු විශාල පිරිසක් අරගලයක් කළා, 
ජීවිත පරිත්යාග කළා.  මම හිතන්ෙන් රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 
විරුද්ධ වුණු පදනමින් ෙනොෙවයි, ඔවුන් විරුද්ධ වුෙණ්. ඔවුන් 
පරාජය කරපු ඒ අරමුණ නැවත වතාවක් ෙගෙනන්න උත්සාහ 
කරනවා.    ඒ නිසා  එදා ශිෂ්ය පරම්පරාව, ශිෂ්ය නායකයන්, ෙම් 
රෙට් පගතිශීලීන්, බුද්ධිමතුන් ඒක රාශි ෙවලා ඒ පරාජය කරපු ෙද් 
නැවත වතාවක් ෙම් රෙට් අනාගත පරම්පරාවට ෙහණයක් විධියට  
ෙගෙනන්න යනවා නම් එය වැළැක්වීම අෙප් වගකීමක් ෙවනවා.  

මම හිතන විධියට අකිල විරාජ් මන්තීතුමාෙග් කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුෙණ් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ෙහෝ 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල අෙහෝසි කරන්නය කියා ෙනොෙවයි. 
එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් එවැනි කාරණයක් මතු වන්ෙන් නැහැ. 
තිෙබන එක කමවත් කරන්න වාෙග් අදහසක් තමයි මට 
ෙත්රුෙණ්. නමුත් ස්ථාවරයක් විධියට ෙම් රෙට්  ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල සහ ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කිරීමට, 
පවත්වා ෙගන යාමට අපි විරුද්ධයි. මම හිතනවා, ෙම් විනාඩි හත 
අෙට්දි ඒ ගැන කථා කරන්න බැහැ කියා. ඒ සඳහා දිගු සංවාදයක් 
විවෘත කරන්න, උපෙද්ශක කාරක සභාවල ෙහෝ ෙමොනවා ෙහෝ 
ආයතනවල එෙහම අවස්ථාවක් තිෙබනවා නම් අපි එහිදී අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අපි අතාර්කිකව කරුණු 
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ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ, තර්කානුකූලව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
අපි සූදානම්. ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී ඉඩකඩ ලැෙබයි කියා අපි 
හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාල ඕනෑ කාටද? ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටි අයත් අද ඒකට විරුද්ධයි. ශිෂ්යෙයෝ අද ඒක අතහැරලා 
යනවා. ශිෂ්යෙයෝ බරපතළ මානසික පීඩනයකට පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. තමන්ෙග් දරුවා මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලයට යැවූ 
ෙදමවුපිෙයෝ ඒ ෙවනුෙවන් අද උසාවි යනවා. ඔවුන් කම්පාවට පත් 
ෙවලා ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෛවද්ය රවින්ද 
රුෙබ්රු මහත්මයා ඇතුළු පංච පුද්ගල කමිටුව ෙම් පිළිබඳ නිර්ෙද්ශ 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන බව. ෙම්ක අසාර්ථක වැඩක්, ෙම්ක නීති 
විෙරෝධි වැඩක් කියන  කාරණාව අද මතු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
නම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කාටද  
කියන පශ්නය අද ෙම් ගරු සභාව ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒක 
අසාර්ථක එකක්; ඒ ව්යාපෘතිය කරන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි 
කියන එක දැන් ඔප්පු ෙවලා ඉවරයි. අද ඒ හිරවීම තුළ ෙම් රජය 
ඉන්නවා.  

ඒ නිසා ඔවුන්ට උත්තරයක් නැහැ. හැබැයි, ඒ වැරැදි ආරම්භය 
නිසා අසීරුතාවට පත් ෙවච්ච දරුෙවෝ පිළිබඳ වගකීම ෙම් රජය 
භාර ගන්න ඕනෑ. ඒ වැරැදි කියා මාර්ගය ආරම්භ කරලා අනාථ 
කරපු දරුෙවෝ පිළිබඳව, අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් කරපු දරුෙවෝ 
පිළිබඳව ෙම් රජය වගකීම ගන්න ඕනෑ; ඒ සඳහා මැදිහත් වීමක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් කටයුත්ත තව දුරටත් ඉදිරියට 
පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැතිව නිදහස් අධ්යාපනෙය් අයිතිය 
වාෙග්ම, නිදහස් ෙසෞඛ්යෙය් අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා මැදිහත් 
ෙවන්න ඕනෑ. අපි ෙම් ගැන පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. අද එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමාට කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්ක. අද 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම්ක. ෙමොකද, අද ෙම් නව ලිබරල් ධනවාදය 
ඉස්සරහා අධ්යාපනය අයිතියක් කියලා ඔවුන් පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
අධ්යාපනය ෙවෙළඳ ෙපොළ වටිනාකමක් සහිත ෙදයක්, ව්යාපාරික 
අරමුණකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් කියලා 
තමයි ඔවුන් පිළිගන්ෙන්. ඒ නිසා එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාට 
ෙම් යටෙත් මීට වඩා ෙසල්ලම් දාන්න බැහැ. එතුමා නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් වගකීම දරන, නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින ඇමතිවරෙයක් ෙවනවා ෙවනුවට, උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා ෙවනවා ෙවනුවට ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ඇමතිවරයා වන 
එක පුදුමයක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ෙම් රජයට තිෙබන ස්ථාවරය 
තමයි, ෙම් නව ලිබරල් ධනවාදෙය් ආකෘතිය ඉස්සරහට 
පවත්වාෙගන යන එක; ෙවෙළඳ ෙපොළ ලාභය ගැන හිතලා 
අධ්යාපනය පවත්වාෙගන යන එක. ඒ නිසා ඒක පුදුම ෙවන්න 
ෙදයක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද ඔවුන්ෙග් 
අරමුණ, අධ්යාපනය ලාභය අෙප්ක්ෂා කර ෙගන කියාත්මක කර 
ෙගන යාමයි.  

ලාභය අෙප්ක්ෂා කර ෙගන කියාත්මක කරපු ව්යාපෘතිවලට අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් මිනිස්සු හිතුවා, රජෙය් 
ෙරෝහලකින් ෙබෙහත් ගන්න එකට වඩා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකින් 
ෙබෙහත් ගන්න එක ෙහොඳයි කියලා. අද ඒ ෙඛ්දවාචකයට ඔවුන් 
පත් ෙවලා ඉන්නවා. ගාල්ල කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහල ලංකාෙව් 
තිෙබන ෙලොකුම පධාන ෙරෝහල් කිහිපෙයන් එකක්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් පධාන ශික්ෂණ ෙරෝහල්වලින් එකක් 
ෙවච්ච කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහල ඉස්සරහා තමයි වැඩිෙයන්ම 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය මධ්යස්ථාන තිෙබන්ෙන්; වැඩිෙයන්ම 
විෙශේෂඥ ෛවද්ය චැනල් ෙසේවය තිෙබන්ෙන්.  ඒ බව මම අත් 
දැකීෙමන් දන්නවා. අද නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් තිෙබන ඉඩ කඩ 

අහිමි කරපු නිසා අද කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් ෙන්වාසිකව 
හිටියත් උෙද් ඉඳලා හැන්දෑ ෙවන ෙකොට අවස්ථා හත අටක් ඒ 
ඉස්සරහා තිෙබන private channelling centre එකට, එෙහම 
නැත්නම් lab එකට ඒ ෙරෝගියාට යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය විනාශ කිරීෙම් ආරම්භෙය් පතිඵල තමයි 
ඒ. 

අද නිදහස් අධ්යාපනය කියලා නමට තිබුණාට එෙහම එකක් 
නැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය. අද හතළිස් ලක්ෂයකට ආසන්න 
පාසල් ශිෂ්ය පජාවක් අධ්යාපනෙය් නිදහස නැති ෙවමින් යාම නිසා 
ඉතාම අසීරුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. කල්පනා කරලා 
බලන්න, ව්යාපාරික අරමුණ ඇතිව රජය වග කීෙමන් බැහැර 
ෙවමින් යද්දී ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අද 
අධ්යාපනයට අතිෙර්ක පන්ති නැතුවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
කමෙව්දයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් 
ඉතා අසීරුෙවන් අධ්යාපනය ලබන පහළ ස්ථරයට අධ්යාපනෙය් 
අයිතිය අහිමි ෙවමින් යනවා. ඒ විනාශයම තමයි ෙම් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල හරහා, එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
හරහා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
එක පැත්තකින් පීඩාවට පත් ෙවච්ච අම්මා තාත්තාෙග් දරුවන්ට 
අධ්යාපනෙය් අයිතිය අහිමි ෙවනවා වාෙග්ම අධ්යාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවයත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රටට අවශ්ය, අනාගතය 
ජය ගන්න අවශ්ය අධ්යාපනය අද ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි පසු ගිය කාලෙය් අෙපොස (සා.ෙපළ) විභාග ෙය්දී ගණිතය 
සමත් වීෙම් සීමාව ලකුණු 18 කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ තරම් 
ෙඛ්දවාචකයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

අද ෙමතැනදී මතු වූ තර්කයක් තමයි, ෙම් රටට  ෛවද්යවරු 
විශාල පමාණයක් ඕනෑ කියන එක. ඒක අපි කවුරුත් පිළිගන්නා 
ෙදයක්. හැබැයි, ෛවද්යවරු විශාල පමාණයක් ඕනෑ කියලා ඒකට 
අවම සුදුසුකමවත් නැති දරුෙවෝ අනාථ කරලා, අෙප්ක්ෂා 
භංගත්වයට පත් කරලා ෛවද්යවරු හදන එක ෙනොෙවයි කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල පද්ධතියට බඳවා ගන්නා පමාණය 
වැඩි කරන එක, ඒ සඳහා අවශ්ය මැදිහත් වීම කරන එකයි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒක කරන්න බැරුව, ඒක කරන්න 
කිසිම සැලසුමක් නැතුව ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟය ෙවනුෙවන් අද 
එළිෙය් උපාධි කඩ ආරම්භ කරනවා. අද ඒ උපාධි කඩ ආරම්භ 
කරපු එෙක් ෙඛ්දවාචකය අෙප් ඇස් පනා පිට ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා. මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් අපි ෙම්කට විරුද්ධ 
වුණාම ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ළිං මැඩිෙයෝ කිව්වා. ෙලෝකය ගැන 
දන්ෙන් නැහැ කිව්වා. හැබැයි, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් ගැන 
ෙසොයලා බලන්න. ඒකයි මම කිව්ෙව්, ෙම්ක පුළුල් විවාදයක් 
කරන්න අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි කියලා.  

ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් අධ්යාපනෙය් මූලික වගකීම, මූලික 
මැදිහත් වීම, ආධ්යාත්මික ගුණය වර්ධනය කිරීම, ඒ සඳහා මූලික 
සැලසුම් හා පතිපත්ති සකස් කිරීම රජය අෙත් තියාෙගන තමයි 
අෙනකුත් ෙද්වල් කරලා තිෙබන්ෙන්. අද සමාජවාදය ගැන 
උදාහරණ කථා කරනවා. කන්න ඕනෑ වුණාම කබර ෙගොයා තල 
ෙගොයා විධියට ෙප්නවා. 

ෙවන ෙවලාවට කථා කරන්ෙන් නැති ෙද්වල් කථා කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා  ශිෂ්යයන් විරුද්ධ වුෙණ් 
ෙම්කටයි. එදා බුද්ධිමතුන් විරුද්ධ වුෙණ් ෙම්කටයි. නිදහස් 
අධ්යාපනය, නිදහස් ෙසෞඛ්ය අයිතිය අහිමි ෙවලා, ඒක ෙවෙළඳ 
ෙපොළ වටිනාකමක් සහිත ෙදයක් බවට පත් ෙවලා, ෙම් රෙට් 
පීඩාවට පත් වුණු දරුවන්ට නිදහස් අධ්යාපනය අහිමි වන එකටයි 
විරුද්ධ වුෙණ්.  ෙම් රෙට් පීඩාවට පත් වුණු ෙරෝගියාට නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය අහිමි වන එකටයි විරුදධ වුෙණ්. එෙහම නැතිව 
අර ෛවද්ය උපාධිය ෙදන ආයතනය ෙමොකක්ද කියන එකට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙවයි. මා විශ්වාස කරනවා, ඒ ෙවනුෙවන් තමයි අද  අපි 
සමරන ඒ ශිෂ්යයන් එදා ජීවිත පරිත්යාග කෙළේ කියලා.  අපි ඒක 
අමතක කරන්නට ෙහොඳ නැහැ. අද ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් ෛවද්ය 
විද්යාලයට නීතිමය පදනමකුත් නැහැ. එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාට  අපි කියනවා,  ෙම් සඳහා තිෙබන නීතිමය පදනම 
ෙමොකක්ද කියලා ෙම් ගරු සභාවට ෙහළි කරන්න කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් කාරණය ගැනත් මා කියන්නට කැමැතියි. ලාභය 
අෙප්ක්ෂා කරෙගන ෙගන යන ෙම් අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළ 
නවත්වන්න. රටකට අවශ්ය ජාතික අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න මැදිහත් වන්න. ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කරෙගන හදපු 
අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළවල් එකක්වත් ජාතික අවශ්යතාවට අනුව 
වැඩ කරලා නැහැ. ෙම් රෙට් සෑම මිනිෙසක් ගැනම කල්පනා 
කරලා වැඩ කෙළේ නැහැ. මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙමම 
කාරණය ගැනත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

 විෙද්ශ ශිෂ්යයන් අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කර 
ගැනීම ගැන  ඇමතිතුමා කථා කළා. ෙම් රට ආසියාෙව් අධ්යාපන 
ෙක්න්දස්ථානය කරන්නට කථා කළා. අඩුම තරෙම් අෙප් රෙට්  
සිටින පුංචි එවුන්ට උගන්වා ගන්න බැරි නම්, ඔවුන්ට අවශ්ය 
ෙපොත් ටික නිසි ෙවලාවට ලබා ෙදන්න බැරි නම්, ෙම් රට 
ආසියාෙව් අධ්යාපන ෙක්න්දස්ථානය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු 
ඇමතිතුමනි, A/L  පතිඵලවලට ෙමොකද වුෙණ් කියලා ඔබතුමා 
කියන්න. විභාග පතිඵල හරියට ෙදන්න බැරි නම්, ඉස්ෙකෝෙල් 
දරුවන්ට ගුරුවරු ටික හරියට ෙදන්න බැරි නම්, අපි ෙම් රට 
ආසියාෙව් අධ්යාපන ෙක්න්දස්ථානය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, අවසන් කරන්න.  

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැනත් මා අහන්න කැමැතියි.    

ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට විෙද්ශ ශිෂ්යයන් ඇතුළත් කර ගැනීම 
සඳහා  එතුමා සියයට 5ක ඉඩ පමාණයක් ෙවන් කළා. දැනට 
විෙද්ශ ශිෂ්යයන් කී ෙදෙනක් අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට 
ඇවිල්ලා ඉන්නවාද කියලා අපට කියන්න. ෙම් රෙට් දරුවන් අෙප් 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කර ගන්නට තිෙබන ඉඩ පමාණෙයන් 
සියයට 5ක්  විෙද්ශ ශිෂ්යයන් සඳහා ඉතුරු කර තැබුවා කියලා, අද 
එෙහම ආපු ෙකෙනකුත් නැහැ. ඒ නිසා අද අපි ෙම් නව ලිබරල් 
ධනවාදය පවත්වා ෙගන යන්නට ඉඩකඩ හදන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට විරුද්ධයි.  එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාටත්, ඒ ගැන 
කථා කරන අෙනකුත් මැති ඇමතිවරුන්ටත් ෙම්කට එහා 
උත්තරයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන ඉදිරිෙය් දී තවදුරටත් දිග 
සංවාදයකට මුල පුරමු කියන ෙයෝජනාව කරනවා. ෙම් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල අෙහෝසි කරලා, අසාධාරණයක් සිදු වුණු දරුවන්ට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න, නිදහස් 
අධ්යාපනය සහ  නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ආරක්ෂා කරන්නට 
මැදිහත් වන්න කියලා අපි ෙම් ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලන්ෙන් 
නැහැ. අපිට එය  බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට බැහැ. ඒ සඳහා මැදිහත් 
වන්න කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් අපි ඉල්ලනවා, ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

[අ. භා. 5.41]  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද දින ෙමම කාරණය 
ගැන ගරු සභාෙව් සෑෙහන ෙව්ලාවක් කථා කරපු නිසා, මතු වී 
තිෙබන යම් කිසි පශ්න කිහිපයක් ගැන  කථා කෙළොත් ෙහොඳයි 
කියලා මා හිතනවා.  මූලික වශෙයන්  ෙම් කාරණය ගැන මා 
කියන්න කැමැතියි.  එදා උතුරු ෙකොළඹ ශික්ෂණ ෙරෝහලට 
අනුබද්ධව ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ කිරීමට එෙරහිව  
සටන් කරපු විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක් විධියට අද මට මෙග් හෘදය 
සාක්ෂිෙයන් නැවත පශ්න කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක් 
ෙම් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ කාලෙය් අපි ෙම්කට විරුද්ධව 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් විධියට දැවැන්ත සටනක් කළා. අවුරුදු 
30කට පසුව  අද යම් කිසි විධියකට ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 
ෙහෝ ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ලංකාව තුළ ස්ථාපනය කිරීම 
සම්බන්ධව ෙපෞද්ගලිකව මෙග් පශ්නයක් නැහැ. මම ඒක 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. ෙමම කාරණෙය් දී මා 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් එක්ක එකඟ වනවා.  

විෙශේෂෙයන් එම ස්ථාවරය ෙවනස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ම ෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒත්තු 
ගන්වන්නට පුළුවන් කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා  මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඉතිහාසෙය් දී මා ඒ සම්බන්ධව 
සටන් කළා. ෙමය පාෙපෝච්චාරණයක්  ෙනොෙවයි. නමුත් 
අනාගතෙය් මා ඒ ෙවනුෙවන් කැප ෙවලා වැඩ කරනවා, හැබැයි  
සාධාරණ සහ නිවැරදි නීතිමය කියා මාර්ග තුළ. ෙමන්න 
ෙමතැනදී තමයි මා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන්.  

බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,  ඒ කාලෙය් හිටපු 
අෙප් මහාචාර්ය විශ්වා වර්ණපාල ඇමැතිතුමා බිහි කරන්නට ඉඩ -
හසර- ලබා දුන් අවජාතක දරුෙවකුට නමක් තබන්න, එස්.බි. 
දිසානායක ඇමතිතුමාට දැන් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මා ඒ ගැන 
කනගාටු වනවා. ෙමොකද, ෙමවැනි පශ්න පසු ගිය කාල වකවානුව 
තුළම ඇති වුණා.  ෙම් සම්බන්ධව විවිධ ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් 
කරපු කථා දිහා බැලුවාම, ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඇත්ත 
වශෙයන්ම එතුමන්ලාට කථා කරන්නට බැහැ. ඒ නිසා තමයි ඊෙය් 
පැවැති මන්තී කණ්ඩායම් රැස්වීෙම් දී වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
ඇමතිතුමාත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් ෙමයට විරුද්ධව 
කථා කෙළේ. එතුමන්ලා පමණක් ෙනොෙවයි, තවත් විශාල පිරිසක් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධය පළ කරමින් කථා කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් මතය 
කුමක්ද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. එතුමාෙග් මතය ෙමොකක්ද 
කියලා ෙම් ගරු සභාවට ෙම් වන තුරු කියලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලා අතර  
ෛවද්යවරුන් කිහිප  ෙදෙනක් සිටිනවා.  

ඒ, ෛවද්ය ෙරෝහණ පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා, ෛවද්ය සුදර්ශනී 
පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය,  ෛවද්ය රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා  
වාෙග් අය. ෙම් අය  ෙම් සම්බන්ධෙයන් එක වචනයක්වත් කථා 
කෙළේ නැහැ. ෙමොකද, ඒ අයට ෙම් ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා.  
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා දරන මතයත් එක්ක, එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමා කරන වැෙඩ් ෙකොෙහොම හරි කරන්න ඕනෑ 
කියන තැන ඉඳලා, ඒ ෙවනුෙවන් කථා කරන ෙකනකු ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම මට තිෙබන පධාන පශ්නය 
තමයි අපි නිවැරදි සාකච්ඡාවකින් පස්ෙසේ විශ්වවිද්යාල,-[බාධා 
කිරීමක්] නිහඬ මතය වැඩියි. ඒකයි වැෙඩ්. නිහඬ මතය වැඩියි. 
බලය තිෙයන ෙකොට එෙහම ෙන් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. අත උස්සලා 
නිකම් ඉන්නවා. එච්චරයි. නැත්නම් සද්ද  නැතිව නිකම් ඉන්නවා. 
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එෙහමයි ෙවන්ෙන්. තමුන්ෙග් ආණ්ඩුවක් තිෙයන ෙකොට එෙහමයි. 
ඒක නිසා තමුන්නාන්ෙසේට කථා කරන්න  බැහැ, සද්ද නැතිව ඔෙහේ 
ඉන්නවා. ඒක හරි. තමුන්ෙග් ආණ්ඩුවක් නැති වුණාම තමයි 
එළියට ඇවිල්ලා අපි වාෙග් කෑ ගහන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair.  
 

අනතුරුව  ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්,  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்  அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair, 
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
නමුත් මම ෙමතැන දී කියන්ෙන්  අපි කල්පනා කරලා යම් කිසි 

කමෙව්දයක් අනුව ෙම්කට පනතක් ෙගෙනමු කියන එකයි. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් කරන්ෙන් හදලා 
තිෙබන සුරුට්ටු කඩයක්  supermarket  එකක් කරන්න අවශ්ය 
කරන වාතාවරණය  හදලා ෙදන එක. මම කියන්ෙන් ඒක 
සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි, ෙම් කමෙව්දය  වැරදියි කියලායි. 
ඔබතුමන්ලාට නිදහස් අධ්යාපනයත් එක්කම ෙපෞද්ගලික 
විශව්විද්යාලත් හදන්න වුවමනා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන්  යම් කිසි 
වැඩ පිළිෙවළක්  සාකච්ඡා කරලා  අපි හරි විධියට පනතක් 
ෙගෙනමු, ලංකාවට. හැබැයි, අද ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්?  ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා කථා කරපු කාරණා 
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා  වන 
අෙප් ලලිත් දිසානායක මැතිතුමාෙග් නම කියන්න සිද්ධ වීම 
ගැනත් මම කනගාටු ෙවනවා. එතුමා ෛවද්ය රුෙබ්රු 
මහත්මයාෙග් ෙම් වාර්තාව කිෙයව්වා නම් ඒ විධියට කථා කරන 
එකක් නැහැ. එම වාර්තාෙව් කරුණු  එකින් එක මම කියවන්නම්. 
ඒ වාර්තාව අනුව මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය ගැන විශාල පශ්න 
ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයා මම ෙපෞද්ගලිකව හඳුනන 
ෙකෙනක්. මම ඊෙය්ත් ගිහිල්ලා එතුමා එක්ක සාකච්ඡා කළා. 
මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලයට  ෙම් අවසරය ෙදන්නත් කලින්, 
මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලෙය් පධානියා කියන එක්ෙකනා ඇවිත් 
දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් මැදිරිය ඇතුෙළේ  
ඉන්නවා. ඒකයි මට තිෙබන පශ්නය. ෙම් Box  එකට එන්න 
පුළුවන් රාජ්ය නිලධාරින්ට විතරයි.  එතුමා රාජ්ය නිලධාරිෙයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලෙය් පධානියා දැන් ෙම් 
Box එක ඇතුෙළේ ඉන්නවා. එතුමා ඒක ඇතුළට ආෙව් ෙකොෙහොමද 
කියලා මම අහනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 
දැන් විනාඩි පහකට කලින් හිටියා. එතුමා එතැනට ආෙව් 
ෙකොෙහොමද? ඒකයි මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන්. මම  
කියන්ෙන්  කරන්න තිෙබන ෙද් හරි විධියට කරන්න කියන එකයි. 
හැබැයි, ඕනෑවට වැඩිය ගාගන්න යන්න එපා. ඒකයි මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්. මම ඊෙය් ෙනවිල් පනාන්දු 
මහත්තයාෙගන්  පශ්න ගණනාවක් ඇහුවා. ෙම් පශ්නවලට උත්තර 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් 
කවදාද කියලා මම එතුමාෙගන් ඇහුවා. 

අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා Medical Council  එක 
ගැන දිගින් දිගටම කිව්වා. ඒක ස්ථාපිත කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 

රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ස්ථාපිත කරපු 
ආයතනවල පත් කිරීම් අස් කිරීම් සියල්ල කරන්ෙන්ත් රජය 
විධියට ඔබතුමන්ලාම තමයි. හැබැයි, ඒ  ආයතන ගන්නා වූ තීන්දු 
තීරණ ඔබතුමන්ලාට වුවමනා විධියට ගත්ෙත් නැහැයි කියලා, ඒ 
ආයතනයට යම් යම් විධියට ගහලා, විනාශ කරලා, ඒෙක් ඉන්න 
doctors ලා ෙමෙහමයි කියලා, ඒෙක් ඉන්ෙන් ෙගම්ෙබෝ, ඒෙක් 
ඉන්ෙන් ෙම් ෙම් ජාතිෙය් මිනිස්සු කියලා ඒ අයට බැණලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය ඇති කිරීෙම්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු වැරැද්ද කරුණාකරලා පිළිගන්න. 
එතැනින් පස්ෙසේ අපි අෙප් රාජකාරියට එමු. ෙම් ආයතනයට 
අවසර ෙදන්න ඕනෑ නම්, අපි විසඳා ගත යුතු  විශාල පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමන්ලා දන්නවා. එක ශිෂ්යයකුෙගන් රුපියල් 
ලක්ෂ 65 ගණෙන් රුපියල්  ෙකෝටි 260ක් ෙම් ආයතනය ගන්නවා. 
ෙම්ක රුපියල් ෙකෝටි 260ක ගනුෙදනුවක්. ෙම්ක නිකම් ෙසල්ලම් 
වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතවල අනාගතය ඔබතුමන්ලා 
භාර ගන්න ඕනෑ. දැන් ෙමහි ඇති වී තිෙබන පශ්න බලන්න.   
Report on the ill-conceived Private Medical College at 
Malabe, Item No. 1 හි Nizhny Novgorod State Medical 
University  එක පිළිබඳව ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“According to the website accessed on 04.10.2010 final year 
clinical training will be carried out in Russia.”  

රුසියාෙව් clinical training  ෙදනවා කියලායි ෙමහි සඳහන් 
වන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ළමයි ඇවිල්ලා ෙම් ෛවද්ය විද්යාලයට 
බැ ෙඳන්ෙන්. නමුත් අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වාර්තා 
එකින් එක  කිෙයව්ෙවොත්,  ඔබතුමන්ලාෙග් කටයුතු ගැන මම 
ලජ්ජා ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් වාර්තා  කිෙයව්ෙවොත්, 
විශාල පශ්න ගණනාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා.  

ෙමහිදී මම කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. University 
Grants Commission එක ගැන ඔබතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
දන්නවා. ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල පනතට අනුව, විශ්වවිද්යාලයක් 
ස්ථාපිත කිරීෙම්දී ඔබතුමාට ගන්න තිෙබන කියා මාර්ග ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි.  Section 70C and 70D of the University Act  අනුව 
විශ්වවිද්යාලයක් ස්ථාපිත කරන්න අවශ්ය නම් ඒ සඳහා 
මණ්ඩලයක් පත් කරලා ඒ නිර්ෙද්ශ අනුව තමයි  කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  නමුත්  batches ගණනක් ගන්නා ෙතක් ෙම් කටයුතු 
ෙකොෙහොමද  සිද්ධ වුෙණ්? අෙප් ගරු නන්දිමිත ඒකනායක 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා එෙහම කරලා තිෙබනවා කියලා. 
එෙහම කරලා තිෙබනවා තමයි. නමුත් කවුද ඒ ගැන බලන්ෙන්? 
මම ඒකයි ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්. 

සුරුට්ටු කඩයක් අවුරුදු ෙදක තුනක් කර ෙගන ගියාම ඒකට  
supermarket  එකක බලපතයක් ෙදනවාද? ඒකද අෙප් practice 
එක? ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. ෙම් වගකීම 
අවසාන වශෙයන් කාටද යන්ෙන්? ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියලා 
තිෙබනවා, ලංකාෙව් ෛවද්ය සභාවට අනුව twin programmes 
තිෙයන්න විධියක් නැහැ කියලා. ෙම් නීතිය  ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.  
ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. Item No. 3.2.1 of the 
Report on the ill-conceived Private Medical College at 
Malabe states, I quote: 

“As a prime measure to maintain the standards, it is clearly 
mentioned in the Medical Ordinance that twin programmes are not 
accepted.” 

ෙම්වා පිළිගන්ෙන් නැහැ. එත ෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොමද 
ෙම් වාෙග්  twin programme එකක් කරන්ෙන්?  

ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරෙගන යන ෙකොට Dr. Chanaka 
De Silva අදාළ ආයතනයට ලිපියක් ලියනවා. එතැන ඉන්නවා, 
Irina Tatarinova, Director, National Accreditation Agency of 
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the Russian Federation.  ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන 
රුසියාෙව් එක්ෙකනා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එතුමිය ලිපියක් එවලා 
තිෙබනවා. එම ලිපිෙයහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

“The National Accreditation Agency maintains the Database of 

accredited Higher Educaiton Institutions in the Russian Federation. This 
Database does not contain any information about Sri Lankan Campus of 
Nizhny Novgorod State Medical Academy.  

This means that this joint program is not accredited in Russia. All 
further questions should be forwarded to the Federal Service of 
Supervision in Education and Science, Moscow.”   

ෙම් ආයතනය ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ කියනවා. ඒ 
අධ්යක්ෂවරියයි එෙහම කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙගොල්ලන්ට 
ෙදන ලිපිවල ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා කියනවා ෙම් 
ආයතනය ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම කියලා  
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මා ළඟ ඒ ලිපිය තිෙබනවා.  

2011 මාර්තු 28, ලංකාෙව් අගාමාත්ය දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා 
ලිපියක් ලියනවා. කාටද ලියන්ෙන්? His Excellency Vladimir 
Putin, Prime Minister of Russian Federation. ෙම් ලිපිෙයන් 
ෙමොකක්ද එතුමා කියන්ෙන්? ලංකාෙව් දි.මු. ජයරත්න 
මහත්මයාෙග් අත්සනත් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ ලිපිෙය් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "The success of the pilot project has 
encouraged us to seek your Excellency’s assistance to obtain 
necessary approval fromhe Russian authorities to conduct 
medical education in affiliation with NNSMA to turn out 
doctors with full Russian Medical Degree status by SAITM".  
ඒ විධියට ඉල්ලනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම ගැන කල්පනා කරලා 
බලලා අෙන් කරුණාකරලා අපට ෙම් අවස්ථාව ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලනවා. ෙම් Medical Faculty එකට අවසර ෙදන්න කියලා 
ලංකාෙව් අගමැති රුසියාෙව් අගමැතිට  ලියුමක් ලියන්න ඕනෑද?  
ලංකාෙව් Medical Faculty එකක් ස්ථාපිත කරනවා නම් ඊට 
අවශ්ය කරන කාරණා  සම්පූර්ණ කරලා ඒක කරන්න අපට බැරි 
ඇයි? ඒවා ෙමොකුත්  කරන්ෙන් නැතිව විවිධ පාරවල්වලින් ඒ 
තැනට යන්න හදනවා. ඒකයි මා කියන්ෙන්. විවිධ පාරවල්වලින්, 
ෙහොර පාරවල්වලින් ගිහිල්ලා ෙකොෙහොම හරි  ෙම් සුරුට්ටු කෙඩ්ට 
supermarket එෙක් board එක ගහ ගන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. 
ෙමන්න ෙම්කයි අවසානෙය් අපට සිද්ධ වන විනාශය.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් සඳහා යම් 
කිසි කමෙව්දයක් ඔබතුමා හදන්න. ඔබතුමා ඒකට දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්. ඒ ගැන මට විවාදයක් නැහැ. ඔබතුමා ෙම් කටයුතු 
handle කරන විධිය ගැන නම් මට ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න තිෙබනවා.  
ඔබතුමා විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝත් එක්ක කටයුතු කරන  පිළිෙවළ 
සම්බන්ධව මට පශ්නයක් තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාලවල 
ආචාර්යවරුත් එක්ක කටයුතු කරන හැටි, විශ්වවිද්යාල  
අනධ්යයන, අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල එක්ක  කටයුතු කරන  
පිළිෙවළ  සම්බන්ධව අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා 
එෙහම හැසිෙරන්න ඕනෑ ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා මා 
කියන්ෙන් කරුණාකරලා ෙම් විශ්වවිද්යාලය හදන්න අවශ්ය නම් 
ඒකට කමෙව්දයක් හදන්න කියලායි. ඒ ගැන ටිකක් කල්පනා 
කරන්න. රණ්ඩුෙවලා, කෑ ගහලා ඔබතුමාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට 
දඩබඩ ගාලා ෙම්ක කරන්න, අරක කරන්න කියලා වැඩ කරන්න 
බැහැ. ඒකයි මා කියන්ෙන්. ෙම් වාෙග් පශ්න ගණනාවක් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ඒ කාලෙය් එතුමාට කියලා ෙදනවා, ෙහොඳට කටයුතු කරන 
හැටි. "නැහැ, නැහැ, කලබල ෙවන්න එපා, එස්.බී. කලබල 
ෙවන්න එපා." කියලා කියනවා. එෙහමයි එතුමා කටයුතු කෙළේ. 
එතුමා ළඟ සිටියා නම් ඕවා ෙහොඳට කියලා ෙදනවා. මම දන්ෙන් 
නැහැ කවුරු එක්ක ෙකොෙහොම වැඩ ක ර ෙගන යනවාද කියලා.  

 BOI approval  එක පිළිබඳව විශාල පශ්න ගණනාවක් 
තිෙබනවා. එක එක කාරණා තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලාම,  ෙම් 
ආයතනෙයන් හරියටම ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා ඉදිරිපත් 
කරලා තිබුෙණ් නැහැ. BOI approval එක ගන්න විට ෙම්ක දාලා 
තිබුෙණ්, "The enterprise should obtain approval from the 
Ministry of Healthcare and Nutrition prior to providing 
training in Health Science" කියලායි. Health Science විධියට 
තමයි ෙම්ක දාලා තිබුෙණ්. එතෙකොට ෙම්ක degree programme 
එකක් කියලා- මම ළඟ application එක තිෙබනවා.- 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Member, you have one more 

minute.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
Okay, Sir.    

17.03.2008 දී Dr. Neville Fernando  මහත්මයා ඉදිරිපත් 
කළ application එක මා ළඟ තිෙබනවා.   ෙමහි කිසිම තැනක 
degree programme එකක් ගැන සඳහන් කර නැහැ. ෙමහි සඳහන් 
කර  තිෙබන්ෙන්, "Information Technology, Engineering, 
Nursing, Health Science, Management and Finance, 
Vocational Studies and Languages" කියලා.    එච්චරයි සඳහන් 
ෙවන්ෙන්. එතෙකොට ෙම්කට medical degree එකට අවශ්ය කරන 
වාතාවරණය ආෙව් ෙකොෙහොමද? ෙහමින් ෙහමින්, ෙහමින් 
ෙහමින්, කෑලි කෑලි, කෑලි කෑලි දාලා කරපු වැඩක්. අපට පශ්න 
විධියට ආපු තව ෙගොඩක් කාරණා ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. 
මම දැක්කා එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා කියනවා අරකට ෙම්ක 
තිබුෙණ් නැහැ; ෙම්කට ෙම්ක තිබුෙණ් නැහැ කියලා.  මම 
කියනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත්ම රජ රට 
විශ්වවිද්යාලයට තිෙබන්ෙන් computers 5යි කියලා. අද රජ රට 
විශ්වවිද්යාලයට computers 5යි තිෙබන්ෙන්. කරුණාකරලා 
ඔබතුමා ඒ ගැන ෙසොයලා බලන්න. ශිෂ්යයින්ට වැඩ කරන්න 
computers 5යි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කියනවා 
නම් ඒක හරි ෙවන්න පුළුවන්. මම කිව්ෙව් මට ලැබී තිෙබන 
ෙතොරතුරු අනුව. නමුත් මම කියන්න කැමැතියි- [බාධා කිරීමක්] 
ෙම්  SLMC එක -ෛවද්ය සභාව- කියන ෙද් ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද, 
එතුමන්ලා කියන්ෙන්? රාජ්ය ෛවද්ය විද්යාල හා විෙද්ශීය ෛවද්ය 
විද්යාල කිහිපයක් අවශ්ය පමිතිෙයන් ෙතොර බවට පුන පුනා තර්ක 
පැන නැඟුනද ඌන පමිතිෙයන් යුතු ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් ලංකාව තුළ පිහිටුවීම කිසිෙසේත් සාධාරණීකරණය 
ෙනොෙව් කියලා කියනවා. 

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

943 944 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  මම තව විනාඩියක 

කාලයක් ගන්නවා. 
 මම කියන්න කැමැතියි එක එක සභාවලට බැණ බැණ ඉන්න 

එපා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු කළ 
වැරදිවලට අද එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට වග කියන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා; බැණුම් අහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. මාලෙබ් 
ෛවද්ය විද්යාලය අනාගත ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ඇති 
කිරීෙම් පුෙරෝකථනයක් නැත්නම් පූර්වාදර්ශයක් කර ගන්න එපා. 
එය වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. අපි එකතු ෙවලා කටයුතු කරලා 
ෙකොෙහොම හරි ෙමය හදා ගනිමු. එෙහම හදා ගන්න ඕනෑ කියන 
තැන තමයි අපි ඉන්ෙන්. ඒ ෙවන  ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි,  
ෙම්ෙක් තිෙබන වැරදි ටික හදා ගන්න ඕනෑ නිසා. ඒ අනුව මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතිරි ළමයින්ට ෛවද්ය උපාධිය 
සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ඊෙය්ත් කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එක්ක කථා කළා, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී. එතුමා කිව්ෙව් ෙම්ක අපට දැනට 
කරන්න බැහැ කියලයි. ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් කරමු කියලායි. 
ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න තමයි දැන් එතුමන්ලාට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. කරුණාකරලා ෙම් අය පිළිබඳව හිතලා, ෙම් අයටත් 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබා ෙදමු. ෙම් ආයතනය හරිහමන් 
විධියට හදලා එතැනින් පස්ෙසේ අපි මුළු රටටම අවශ්ය වන යම් කිසි 
විධියක වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරමුයි කියන ඉල්ලීම කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

[අ. භා. 5.57] 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම එක්සත් 

ජාතික පක්ෂයටත්, ෙදමළ ජාතික සන්ධානයටත්, ඒ වාෙග්ම 
ෙපරටුගාමී පක්ෂයටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැතියි. ඒ 
අය අඩු පාඩුකම් කිව්වා වාෙග්ම තමන්ෙග් මතය, තමන්ෙග් 
පතිපත්තිය පැහැදිලිව කිව්වා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් මිත 
මන්තීතුමා විතරක් ෙබොෙහොම ෛවරෙයන්, ෙක්න්තිෙයන් කෑ 
ගැහුවා. ඒකට කමක් නැහැ. මම කියන්න කැමැතියි, ඔබතුමන්ලා 
කිව්ව ෙද්වල්වලට වඩා අඩු පාඩුකම් මටත් කියන්න පුළුවන් 
කියලා. මම ඒවා සියයට 90ක් පිළිගන්නවා.  ෙම් පශ්නයට තිෙබන 
විසඳුම ෙමොකක්ද කියලායි මම ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන්. 
විසඳුම ෙම් ආයතනය වසා දමන එකද, රජයට පවරා ගන්න එකද?  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉතාම නිවැරදිව කිව්වා. 
එතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, රාගම, නැ ෙඟනහිර ෙකොළඹ සහ 
උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාල පවරා ගත්ෙත් නැත්නම් අපට එදා 
ඇති විය හැකි වාසිදායක තත්ත්වය. ෙම් අඩු පාඩුකම් පුළුවන් තරම් 
හදා ෙගන ඒවා නිවැරදි කර ෙගන එයින් ෙම් රෙට් දරුවන්ට 
ෙසතක්, යහපතක් සලසන්න  අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
සියයට 20 දක්වා උපරිමයට එනවා, ෙහොඳට ලාභ ලබන ෙවලාවක. 
අෙප් දරුවන්ව ෙනොමිලෙය් ඒකට ඇතුළත් කර ගන්න අවශ්ය ඉඩ 
කඩ විවෘත කර ගැනීම තමයි අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඇත්තටම ෙම් ආයතනය පටන් ගත්ෙත් ෙදොස්තර ෙනවිල් 
පනාන්දු මැතිතුමා. මම එතුමාට සත්ුති කරන්නට කැමැතියි. එතුමා 
දැන් ෙබොෙහොම වෙයෝ වෘද්ධයි. එතුමාට ගමන් බිමන් යන්න 
අමාරුයි. නමුත් එතුමාට ගහපු ගැහිල්ෙල් ෙව්ගය, -ෛවද්ය සභාව, 

ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය- හිර කරපු, තද කරපු, අඹරපු තරෙම් 
ෙව්ගය දරා ෙගන ෙම් පුද්ගලයා ෙම් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන ගිය 
එක  ගැන මා එතුමාට ස්තුති කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම විෙශේෂ 
ස්තුතියක් කරන්න කැමැතියි, මහාචාර්ය මල්කාන්ති චන්දෙසේකර 
මැතිනියට. එදා  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක පාරටම ෛවද්ය 
විද්යාල ෙදකක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ කියලා කිව්වාම ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අනුරාධපුරෙය් විශ්වවිද්යාලය 
පටන් ගත්ෙත් මඩුවක. මහාචාර්ය මල්කාන්ති චන්දෙසේකර 
මැතිනිය එදා ෙප්රාෙදනිෙයන් ගිහිල්ලා ඒක විශ්වවිද්යාලයක 
තත්ත්වයට ෙගන ඒෙම් අඩිතාලම දැම්මා. ඒ වාෙග්ම එතුමියෙග් 
සප්තවාර්ෂික නිවාඩු  - sabbatical leave - කාලෙය් -අදත් එතුමිය 
ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙය් උගන්වනවා.-ෙප්රාෙදනිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් උගන්වමින් ෙම් වගකීම භාර අරෙගන ෙම් 
ආයතනය නඟා සිටුවන්න ෛධර්ය සම්පන්නව ඉදිරිපත් වීම ගැන 
මම එතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න කැමැතියි.  

ඊ ළඟට මම කියන්න කැමැතියි, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් ෙමෙහම අඩු පාඩුකම්, ගැටලු, අනුමත ෙනොකිරීම්, 
පශ්න මතු වුෙණ් ඇයි කියලා.  ඒකට ෙහොඳ උදාහරණයක් 
තිෙබනවා. ගිය අවුරුද ්ෙද් තරග කරලා දිනපු ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාෙව් නිලධාරින් ෙපොෙරොන්දු ෙදකක් දුන්නා. එකක් තමයි, "කිසි 
දිනක ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් ආරම්භ කිරීමට 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත."  ඒ, පළමුවන ෙපොෙරොන්දුව. ෙදෙවනි 
ෙපොෙරොන්දුව තමයි, "පිට රට ඉෙගන ෙගන ලංකාවට එන 
ෛවද්යවරෙයකුට කිසි දවසක ලංකාෙව් රජෙය් ෛවද්යවරෙයක් 
විධියට වැඩ කරන්නට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත." කියන එක.  ෙම් 
කාරණා ෙදක තමයි කිව්ෙව්. හැබැයි ෙම් අය එළිෙය්දී ඒවා 
කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෛවද්ය විද්යාලෙය් පමිතිය, ෙකොලිටි එක, 
අරක ෙම්ක නැහැ කියලා ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කියනවා. නමුත් 
ඇත්ත ෙද් තමයි, ෙම් ෛවද්ය සභාවට ඕනෑකම තිෙබනවා,  කිසි 
දවසක  රජෙය් ෙනොවන ෛවද්ය විද්යාලයක් ලංකාෙව් ආරම්භ 
කිරීමට ඉඩ ෙනොදීමට. ෙම් ෛවද්ය සභාව හැෙදන්ෙන් ෙබොෙහොම 
ටික ෙදෙනකුෙගන්. සමස්ත ෛවද්යවරුන්ෙග්ම මතය ෙනොෙවයි 
ඒ. ෙමච්චර පශ්න තිෙයද්දී ෙම්  මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් ඉන්නවා, ෛවද්යවරු 61 ෙදනකුෙග් දරුෙවෝ.  එයින් 
එෙකොෙළොස් ෙදෙනක් විශ්වවිද්යාලවල උගන්වන 
කථිකාචාර්යවරුන්ෙග් දරු ෙවෝ.  නමුත් ෙම් සභාෙව් අරමුණට 
යන්න කරන්න ඕනෑ සියලු ෙද්වල්  කරනවා.  

මට කනගාටුයි  කියන්න ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස් මැතිනිය- ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව්  
හිටපු සභාපතිනිය- ඒ අරමුෙණන් තමයි එතැන සිටිෙය්. ඒ ෛවද්ය 
සභාව තමයි එතුමිය නිෙයෝජනය කෙළේ. ඒ වාෙග්මයි ෙනෝනිස් 
මහතා. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් ෙරජිස්ටාර් වශෙයන් දැන් ඉන්න 
ෙදොස්තර ෙනෝනිස්  මහතා ෛවද්ය සභාෙව් හිටපු ෙල්කම් 
ෙකෙනක්. ඔහු ඒ මතෙය් තමයි එතැන ඉන්ෙන්. ඔහුට ඇමතිතුමා 
කිව්වා, "කරුණාකරලා ඉල්ලා අස් ෙවලා යන්න. ඔබතුමාට දැන් 
අවුරුදු 69යි" කියලා.  ඉල්ලා අස ්වුෙණ් නැහැ. උසාවියට ගිහිල්ලා 
නඩුවක් දැම්මා, "ෙම්ක රජයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති 
ආයතනයක්, ඒ  නිසා මට අවුරුදු හැටපෙහේ වයස් සීමාව 
බලපාන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඔවුන්ෙග් ෙම් අරමුණ,  ෙකොෙහොම 
හරි, කිසි දවසක කිසිම ෙහේතුවකට ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් ආරම්භ කිරීමට ඉඩ ෙනොදීමයි. ඒ නිසා ෙමතැනට රිංග 
රිංග  ඉන්න සිද්ධ වුණා.  

දැන් ඔබතුමන්ලා මතු කළ පධාන කාරණය තමයි,  මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට  BOI  අනුමැතියක් නැහැ කියන 
එක. ඇත්ත තමයි, ෛවද්ය විද්යාලයකට - Medical College 
එකකට-  කියලා අනුමැතිය ඉල්ලා නැහැ. හැබැයි ඔබතුමන්ලාම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමන්ලාෙග් පකාශනවල කිව්වා, Health Sciences  
ආයතනයකට අනුමැතිය ඉල්ලා තිෙබන බව. මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් -විෙශේෂෙයන් ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමාෙගන් 
-අහන්න කැමැතියි, ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් Medical 
Faculty  එෙක් නම දන්නවාද කියලා. ඒ තමයි, Faculty of Health 
Sciences. ඒක මතක තියා ගන්න. දන්නවාද, මඩකළපු ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් නම? Faculty of Healthcare Sciences. මතක තියා 
ගන්න. Health Sciences හරහා ආණ්ඩුවට ජයවර්ධනපුර හා 
නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨ හදන්න පුළුවන් නම් ඇයි 
මාලෙබ්ට බැරි? අන්න ඒක මතක තියා ගන්න.  

ලලිතා ෙමන්ඩිස්  මැතිනිය එක කාරණයක් ඉදිරිපත් කරලා 
කිව්වා, "අපිට ෙම් ගැන බලන්න බැහැ"යි කියලා.  ඒක තමයි 
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්ෙව්.  "ෙමොකද, ෙම් ආයතනෙය් 
සායන පුහුණුව - clinical training - ෙකොටසක් ෙමෙහේ කරනවා; 
තව ෙකොටසක් රුසියාෙව් කරනවා. ඒ හින්දා  අපට බැහැ"යි  
කියලා  එතුමිය කිව්වා. ඒකට ෙමොකක්ද, එතුමිය ෙගනා තර්කය? 
ෙම්ක මම සුමන්තිරන් මන්තීතුමාටත් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
ෙමන්න ෙම්ක තමයි එතුමිය කිව්ෙව්:  

“....medicine or equal qualification of any university 
or  medical school of any country other than  Sri Lanka". 

ෙමන්න ෙම් "other than Sri Lanka" කියන එක පාවිච්චි 
කරලා ඒ තර්කය ඉදිරිපත් කළා. ඒ කියන්ෙන්, "ශී ලංකාෙව් 
කරනවා නම් අපට බැහැ" කියන එකයි.  ෙම්ක තමයි ලලිතා 
ෙමන්ඩිස්ෙග් තර්කය වුෙණ්. එතැන, වර්තමානෙය් ඉන්න කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මහාචාර්යතුමා නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලියලා ෙම්ක අහපුවාම, "එෙහම පශ්නයක් 
නැහැ" කියලා කිව්වා. ෙම්ක තමයි තිෙබන තත්ත්වය.  ඒ නිසා ෙම් 
වන ෙකොට ෙදවැනි, තුන්වැනි, හතරවැනි අවුරුදුවල දරුවන් තමන් 
ඒ කරපු පාඨමාලා, විභාග Nizhni Novgorod University එෙකන් 
අනුමත කරෙගන තිබුණත් දැන් ෙම්ක පිළිඅරෙගන නැහැ. Nizhni 
Novgorod University එකත් එක්ක  ගිවිසුමක් නැහැ. හැබැයි ෙම් 
ෙවන ෙකොට මෙග් අතටත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා ෙම් දරුවන් සියලු 
ෙදනාෙග්ම පාඨමාලා, ෙම් දරුවන් සියලු ෙදනාෙග්ම courses 
Nizhni Novgorod Russian University එක අනුමත කරලා, 
"ෙම්වා අෙප් පාඨමාලා, ෙම්වා අෙප් supervision එක යටෙත් 
ෙකරුෙණ්" කියලා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ලියවිලි. ඒ Vice-
Chancellor ඇවිල්ලා මාව හමු වුණා. Nizhni Novgorod 
University එෙක් Vice- Chancellor අෙප් ෙගදරටත් ආවා. 
එතුමාට මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලෙයන් දුන්නු dinner එකට මමත් 
ගියා. මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාත් ගියා. ඒ අය කරපු ෙම් 
සියලුම පාඨමාලා, "අෙප් පාඨමාලා, අෙප් supervision එක යටෙත් 
අෙප් ආචාර්යවරුන්ෙග් පරීක්ෂණ යටෙත් කරලා තිෙබනවා" 
කියලා ඒ දරුවන්- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක්. ඔබතුමා 

පිළිගන්නවාද රුසියානු විශ්වවිද්යාලෙය් affiliation එක අරෙගන ද 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක ඔබතුමා සභාගත කරනවාද?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්. පැහැදිලිව මම ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමා  ඉඳගන්න. මම 

ෙම් කියන්ෙන් ෙම් දරුවන් සියලු ෙදනාටම දැන් අත්සන් කරලා 

ෙම් ෙකොළ ටික දීලා තිෙබනවා කියලායි. තානාපති කාර්යාලෙය් 
සීල් එක ගහලා  දැන් ෙම්ක  Sri Lanka Medical Council  එකට 
භාර ෙද්වි. ඒ නිසා ෙම් ෙද්වල් ඉතා පැහැදිලිවයි මම ෙම් කිව්ෙව්.  

දැන් ෙලොකුම පශ්නය තිබුෙණ් BOI එකට ෙබොරු කළා කියලා 
ෙන්. ෙනොකඩවාම කිව්ෙව් ඒක ෙන්. BOI එකට ෙබොරු කරලා 
නැහැ. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් Medical faculty එෙක් නම 
Faculty of Health Sciences. හැබැයි ඒෙක් Medical Faculty 
එකක් යන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නැ ෙඟනහිර 
විශ්වවිද්යාලෙය් නම Faculty of Healthcare Sciences. මාලෙබ් 
ෛවද්ය විද්යාලය සඳහා  BOI එෙක් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. 
මම ඒ ලියවිල්ල හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරන්න කැමැතියි.   

දැන් ෙම් තත්ත්වය යටෙත්  අෙප් අර ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ගරු  මන්තීතුමා කියන විධියට  මම මුදලාලි ෙවලා. 
එස්බී මුදලාලි ෙවලා. නැහැ, එෙහම ෙවලා නැහැ. අපිට ෙම් අඩු 
පාඩු ෙහොඳට ෙප්නවා. Sri Lanka Medical Council එක කියන 
අඩු පාඩු ෙහොඳට දකිනවා. කවුද ෙම්කට ඉස්සර ෙවලාම ගිය 
කණ්ඩායම? ඉස්සර ෙවලා ෙම්කට කමිටු 7ක් ගියා. 18 වතාවක් 
ගිහිල්ලා බලලා තමයි මට නිර්ෙද්ශ කෙළේ. මම ෙම් කියන්ෙන් 
පළමුවැනි කණ්ඩායම ගැන. ෙමන්න කමිටුෙව් නිලධාරින්. 
මහාචාර්ය ෙරොහාන් රාජපක්ෂ. එතුමා UGC  එෙක් හිටපු Vice- 
Chairman. ඊළඟට මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහතා. 
එතුමා දැන් SLMC එෙක් සභාපති. ඊළඟට මහාචාර්ය ජානක 
සිල්වා මහතා. කවුද ෙම්? එතුමා දැන් පශ්චාත් උපාධි ෛවද්ය 
ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා. ෙම් අය ගිෙය්. ඒ, පළමු වැනි 
කණ්ඩායම. ඒ අයත් අඩු පාඩු දැක්කා. මහාචාර්ය හරිස්චන්ද 
අෙබ්ගුණවර්ධන. එතුමා කවුද? ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් 
හිටපු උප කුලපති. එතුමාත් ගියා. ඊළඟට මහාචාර්ය එම්.ඩී. 
ලමාවංශ මහත්මයා. ෙප්රාෙදණිය Medical Faculty  එෙක් 
Professor.  එතුමාත් ගියා. ෙම් අය තමයි ගිෙය්. ෙම් අය තමයි මට 
වාර්තා කෙළේ. ෙම් අය තමයි UGC  එකට කිව්ෙව්, ෙම් ෙම්  අඩු 
පාඩුකම් තිෙබනවා, ෙම්ක හදලා ෙම් විධියට ෙම්ක කරන්න 
කියලා. ඔබතුමන්ලා හිතන විධියටම, අෙප් ගරු අකිල මන්තීතුමා 
හිතන විධියටම ඒ කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ, ෙම්ක වහන්න, 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ගන්න, ෙම්ක ජනසතු කරන්නය කියලා. ඒ 
අය කිව්ෙව් ෙමන්න ෙම් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා කියලායි. 
ෙදයියෙන්! මමත් ෙම්වා පිළිගන්නවා. ෙම්වා දකිනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොකීව ඒවාත් මම දකිනවා. හැබැයි මම 
නැවත නැවතත් ෙම් තර්ජන ගර්ජන මැද ෙම්ක ඇද ෙගන යන 
එෙක් ෛධර්යට මහාචාර්ය මල්කාන්තිට, ෙනවිල්ට  මම ෙගෞරව 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් barrier  එක අපි පැන්ෙනොත් ඔබතුමා 
කිව්වා වාෙග් අපට තව විශ්වවිද්යාලයක් ෙදකක් ෙගෙනන්න 
පුළුවන් ෙව්වි.  

අෙපන් ඉඩම් අරෙගන තිෙබනවා මනිපාල් විශ්වවිද්යාලය 
කටුනායකට ආසන්නෙය්. සියයට අසූවක් පිට රටින් ළමයින් 
ෙගෙනන්නයි ඒ අය කථා කරන්ෙන්. සියයට 20ක් අපට නිකම් 
ෙදන්නම්,  සියයට 80ක් පිට රටින් ෙග්න්න ෙදන්න කියලා කිව්වා. 
මාලෙබ්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා ඒ අය බලා ෙගන ඉන්නවා. 
ෙප්රාෙදණි ය විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්යවරු කණ්ඩායමක්  නුවර 
තිෙබන අෙප්  සුව ෙසවණ -ඒ සුව ෙසවණ අයිති කට්ටියත්  එතැන 
ඉන්නවා- ඉස්පිරිතාලය පදනම් කර ෙගන  ෛවද්ය විද්යාලයක් 
ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ව ඉන්නවා.  ඒ අය බලා ෙගන ඉන්නවා, 
මාලෙබ්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා.  ෙමොකක්ද අප ෙම් ෙවලාෙව් 
කරන්නට ඕනෑ ෙද්?   

947 948 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 
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ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  දැන් ඊළඟට  තව  
කණ්ඩායමක් යැව්වා,  ෙම්  ආයතනෙය්  ව හය පිළිබඳව බලන්න.  
කවුද ෙම් යැවූ අය?  මහාචාර්ය ජයන්ත විෙජ්ෙසේකර.  කවුද ෙම්? 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය්  උපකුලපති. මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන්. කවුද 
ෙම්? ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු උපකුලපති. තව 
එක්ෙකෙනක් යැව්වා. මහාචාර්ය නාරද වර්ණසූරිය. කවුද ෙම්?          
ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් උපකුලපති. ෙම්  මහාචාර්යතුමා 
ෛවද්යවරෙයක්; ළමා ෙරෝග විෙශේෂඥෙයක්.  ෙම් අය තමයි ගිෙය්.  
ඊළගට ෛවද්ය ෙනෝනිස්.  ෙනෝනිස් ගැන  නම් මෙග් ශත පහක 
විශ්වාසයක් නැහැ. අවුරුදු 69ක් ෙවලාත් ෙම්ෙක් එල්ලිලා 
ඉන්නවා. ඉතාම ශිෂ්ට භාෂාෙවන් ෛමතීපාල ඇමතිතුමා කියා 
තිෙබනවා,  අෙන් ඔයා යන්න කියා.  යන්ෙන් නැතිව තවම විළි 
ලජ්ජා නැතිව ඉන්නවා.  මා නම් දන්නවා ෙමොකක් ද කරන්ෙන් 
කියා.  ෛමතී  මම ෙනොවන  නිසා එයා තවම ඉන්නවා. ෙනෝනිසුත්  
ගියා.  මම ෙම් කියන්ෙන් ඒකයි. එයාත් ගියා.  ඊළඟට ආචාර්ය 
පියන්ත ෙපේමකුමාර. එතුමා අෙප් අතිෙර්ක ෙල්කම්. ෙම් අය  තමයි 
ගිෙය්.  ඒ අය තමයි ඒ කමිටුවට අයිති වුෙණ්. ඔබතුමන්ලාට මම 
කියන්ෙන් ෙම්කයි. මම ෙමෙලොව ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ.  හැබැයි 
ෙම් සියලු ෙදනා ෙගනැල්ලා අවසානෙය්  UGC එක ෙම් ගැන 
කථා කරලා UGC එක  මට කිව්වා, "ෙමන්න ෙම් ෙකොන්ෙද්සි 
දාලා අපි ෙමයාලට උපාධි පදානය කිරීෙම්  වරපසාදය ෙදමු" කියා.  
ඒක කරලා දුන්නා.   

දැන් මා ඔබතුමන්ලාට කියන්න යන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
කාරණයයි.  ඔබතුමන්ලාත් ඒක කිව්වා. මමත් දන්නවා.  ෙම් 
ආයතනෙය්  ෙදවන, තුන්වන,  හතරවන අවුරුදුවල දරුෙවෝ විශාල 
පශ්නයක් මතු කරනවා. ෙම් දරුෙවෝ  උසාවි ගිහිල්ලාත් තිෙබනවා.  
ඒකත්  ඇත්ත. ඇයි ෙම්?  ඒ අය ෙම්  විද්යාලයට  බැඳිලා 
තිෙයන්ෙන් ඇයි?  මාව බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා  මෙගන් උදුරා 
ගන්න ෙන් යන්ෙන්.  ෙමොකක් ද ෙම් ෙදමවුපිෙයෝ ඉල්ලන්ෙන්?  
ෙම් දරුෙවෝ ෙම්කට ඇතුළු වුෙණ් රුසියාවට යන්න. ඒ 
ෙදමවුපිෙයෝ තමන්ෙග් දරුෙවෝ ෙම්කට ඇතුළත් කෙළේ රුසියාෙව් 
යවන්න. ෙම් සියලු ෙදනා ඇතුළු වුෙණ් රුසියාෙව් යන්න. 
රුසියාෙව්  ගියාට කිසි පශ්නයක් නැහැ. ගිහිල්ලා ආෙවොත් ෙමහි 
Act 16 exam එක  ලියලා ෙම්කට ඇතුළු වන්නට පුළුවන්.  කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ.  කවුරුවත් කියන්ෙන් 
නැහැ.  ඔය අර ෙමන්ඩිස් කිව්ව  වචනයක් අල්ලා ෙගන තමයි 
එෙහම කියන්ෙන්.  කවුරුවත් කියන්ෙන් නැහැ.  

 ඊෙය්  ගරු දයාසිරි මන්තීතුමා කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාෙගන් ෙම් 
ගැන අහලා තිබුණා. එයා කියා  තිබුණා,  "ෙම් අෙප් දරුෙවෝ, අප 
ෙම්ක කරනවා" කියා. ෛවද්ය සභාව කරන්ෙන් නැත්නම්  ඒකටත්  
පනෙත්  බලතල තිෙබනවා. අතීතෙය්   එෙහම  තීන්දු අරෙගන 
ති ෙබනවා.  ෙම් දරුෙවෝ ටික ගැන ඔබතුමන්ලා දක්වන උනන්දුව 
අෙප්ත් තිෙබනවා. හැබැයි   දැන් ෙම් ෙදමවුපියන්ට පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  අප ෙම් පළමුවන අවුරුද්ෙද් ළමයින්ට උපාධි පදානය 
කිරීෙම් බලතල දී තිෙබන නිසා  ඒ අයට ලංකාෙව්  උපාධිය 
ගන්නට  පුළුවන්.  හැබැයි ෙදවන,  තුන්වන,   හතරවන අවුරුදුවල 
අයත් "අපටත් ෙම්ක ෙමෙහ ගන්නට ඉ ඩ ෙදන්න" කියා 
ඉල්ලනවා.  ෙම් ඉල්ලීම අසාධාරණ නැහැ.  ඔබතුමන්ලා අපිත් 
එක්ක ෙකළින් ඉන්නවා නම් "දීපන්" කියලා -අකිල 
මන්තීතුමාෙගන් මම  අහනවා දීපන් කියා  ඔබතුමන්ලා ෙකළින්  
ඉන්නවාද කියා-  මම ලෑස්තියි ඒක ෙහට ගැසට් කරන්න.  එෙහම 
කියනවාද?  කියනවා නම් මට ෙකළින් කියන්න.  මම ෙහට ගැසට් 
කරන්නම්.   

ෙම් ෛවද්ය සභාෙව් කුඩුෙක්ඩු වැෙඩ් නිසා අප ටිකක් බලා 
ෙගන ඉන්නවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මා ෙම්ක දීලා 
තිෙබනවා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂය මට ෙකළින් කියන්න, "ෙම් 
අයට ෙදන්න" කියා. එක වචනයයි අයින් කරන්න ඕනෑ. මම 
නිකුත් කළ ගැසට් නිෙව්දනෙය් එක වචනයයි -[බාධා කිරීමක්]  
එක වචනයයි  මට ගැසට් එෙක් අයින් කරන්න තිෙබන්ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්] මම කැමතියි.   මම ෙම්ක නීතිපතිට දැම්මා,  ෛවද්ය 
සභාෙව්  ෙම් තිෙබන කුඩුෙක්ඩුකම නිසා.  

මම ෙම්ක ගැන හරි පෙව්ශම්. ගරු මන්තීතුමා, දැන් අලුතින් 
ඇතුළු වන ළමයින්ව අපි බලා ගන්නවා. ඒ ළමයින්ව ඇතුළු කර 
ගන්නා තැන ඉඳලා අපි බලනවා. ඒ ළමයින්ව ඇතුළු කරන තැන 
අෙප් UGC එක ගිහිල්ලා ඉන්නවා. සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලවල 
ඉන්නවා. ඒක අෙප් තනි අධීක්ෂණය යටෙත් සිදු වන්ෙන්. හැබැයි 
ෙදවැනි, තුන්වැනි, හතරවැනි කණ්ඩායම්වල දරුෙවෝ අපි ගත්ත 
අය ෙනොෙවයි. ඒ දරුෙවෝ එතැනට ගිෙය්ම රුසියාෙව් යන්න. 
රුසියාෙව් ගිහිල්ලා ආපුවාම ඒ කට්ටියට Act 16 - [බාධා කිරීමක්]  
එෙහම එකක් නැහැ. ඒක මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස් කියපු 
කථාවක් විතරයි. එතැන කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා ෙහෝ ඇමතිතුමා 
ෙහෝ කවුරුවත් සිටිෙය් නැහැ. හැබැයි, මම කැමැතියි ඔබතුමන්ලා 
කියන විධියට ෙහට ගැසට් කරන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙකළින් මට කියන්න. ෙකළින් කියන්න, "අපි ෙම් ළමයින්ව 
පිළිගන්නවාට එකඟයි" කියලා. ඔබතුමන්ලා එෙහම කියනවා නම් 
මම අනිද්දා ගැසට් එක ගහන්නම්.   

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු ඇමතිතුමා, පශ්නය ඇවිල්ලා ෙදවැනි, තුන්වැනි හා 

හතරවැනි batch ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන තිෙබන මූලික 
පශ්නය තමයි ගුණාත්මකභාවය ගැන එල්ල කරන පශ්නය. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
හරි, මම ඒක කියන්නම්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම විනාඩිෙයන් කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමා, ෙම්ක අපි මතු 

කරන පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ඒ වෘත්තීයෙව්දින්ම මතු කරන 
පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැතුව, සායනික 
පුහුණුවක් ෙනොමැතිව ෙකොෙහොමද ෙම් වාෙග් විශ්වවිද්යාලයක් 
විවෘත කරලා, පවත්වා ෙගන යන්ෙන්? ෙලෝකෙය් ෙවන තැනක 
එෙහම ෙවලා නැහැ කියන එකයි ඒ අය කියන්ෙන්.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
හරි, මම කියන්නම්. ගරු මන්තීතුමා, අපි ෙම් විධියටම තමයි 

රජරට -අනුරාධපුරෙය්- පටන් ගත්ෙත්ත්. හැබැයි අද වන ෙකොට 
අපි ඒෙක් professorial unit එක හදලා තිෙබනවා. තවම අපිට ඒක 
සම්පූර්ණෙයන් විවෘත කර ගන්න බැරි වුණා. මඩකලපුවත් ෙම් 
විධියටම තමයි පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. තවම professorial 
unit එකක් නැහැ. ෙමතැනදී ෙම් දරුවන්ට ඇයි ෙමෙහම වුෙණ්? 
ෙම් විශ්වවිද්යාලය පටන් ගන්න ෙකොට කිව්වා, ෙපෞද්ගලික 
ඉස්පිරිතාලවල කරන සායනික පුහුණුව අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ 
කියලා. ඒක නිසා ඒ ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල වික්කා ෙනවිල්. ඊට 
පස්ෙසේ ෙහෝමාගමයි, අවිස්සාෙව්ල්ලයි ගන්න ගියාම, ඒකට 
විරුද්ධ වුණා. ඊට පස්ෙසේ නව ෙලෝක ෙරෝහල ගන්න ගියා. 
එතෙකොට ඒකට විරුද්ධත්වය පළ කළා. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
මනුස්සයාට කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්ක හදන එක. හැබැයි මම 
එකක් කියන්නම්. දැනට වසරක විතර කාලයක සිට ෙම්ෙක් 
ඉන්න මහාචාර්යවරු ෙමතැන ෙනොමිෙල් සායනයක් පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. අමාරුෙවන් තමයි ඒක කරන්ෙන්. අමතක 
කරන්න එපා, ඒ මහාචාර්යවරු ෙකොළඹ හිටපු ෙහොඳම අය.  

949 950 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙමම ගරු සභාව තුළ කථා කළා, මහාචාර්යවරු ගැන. 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ මහාචාර්යවරු කිහිප 
ෙදෙනක් visiting lecturersලා හැටියට ෙමතැන වැඩ කරනවා. 
විශාම ගිය විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ෙප්රාෙදණිෙය් අය ඉන්නවා. 
රාගම අය ඉන්නවා. රුහුෙණ් අය ඉන්නවා. ශී ජයවර්ධනපුර අය 
ඉන්නවා. ෙම් කට්ටිය දැන් ෙමතැන free clinic එකක් පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙමතැනට ෙලඩ්ඩු එනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
අපි මඩකලපුව එකත් අරෙගන යන්ෙන්, හරි අමාරුෙවන්. ෙම් 
ඉස්පිරිතාෙල් පටන් ගත්තාමත් ෙනොමිෙල් සියයට 20ක් ෙලඩ්ඩු  
ඇතුළු කරනවා කියලා තමයි ඒ කට්ටිය කථා කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් මහාචාර්යවරුන්ෙග් ෙලඩ්ඩු ඉන්නවා. ඒ අය ෙම් 
free clinic එකට එනවා. එතැන සල්ලි අය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ළමයින් එක්ක  එකතු ෙවලා ඒ ෙලඩ්ඩු පරීක්ෂා කරනවා. ෙම්ෙක් 
ෙකොටස් හතරක් තිෙබනවා ෙන්, free clinic training, 
paraclinical training, clinical training professorial training. 
කියලා. ෙම් පළමුවැනි ෙදක මම කියන්ෙන් නැහැ ෙහොඳටම කර 
ෙගන යනවා කියලා. හැබැයි එතැන ෙනොමිෙල් සායනයක් පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. මහාචාර්ය මල්කාන්ති චන්දෙසේකර 
මහත්මියලා තමයි ඒක පටන් ගත්ෙත්. එතුමියලා ඒ විධියටම තමයි 
අනුරාධපුරෙයත් පටන් ගත්ෙත්. මඩුවක පටන් ගත්ෙත්. ෙමතැන 
දැන් එෙහම free clinics පටන් අරෙගන කර ෙගන යනවා. දහසක් 
අඩු පාඩු එක්ක තමයි ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්. ඒක නැහැයි කියන්න 
බැහැ. තවත් අඩු පාඩු තිෙබනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලා හැම ෙදනාම 
හිතන විධියට තමයි අපිත් හිතන්ෙන්. ෙම්ක අපි අත හැරිෙයොත්  
ෙම් රෙට් නැවත කවදාකවත් ෛවද්ය විද්යාලයක් හදන්න බැහැ. 
ඇයි ෙම් රටට ෛවද්ය විද්යාලයක්? ඒක කථිකෙයෝ කිහිප 
ෙදෙනකුම කිව්වා. තවම අපට ෛවද්යවරු මදි. අෙප් ෛවද්ය 
විද්යාල මීට වඩා පුළුල් කළාට, ෙලොකු කළාට අපිට කවදාකවත් 
ඉල්ලුම සපුරන්න  බැහැ. 

තව ෛවද්ය විද්යාල ෙදකක්, තුනක් අනාගතෙය්දි හැෙද්වි. ඒ 
ෙකොච්චර කළත් ෙම්  තිෙබන ඉල්ලුමට අපට උත්තර ෙදන්න 
බැහැ. ෙම් ඉල්ලුම ෙමොකක්ද?  වැඩිම ලකුණු තිෙබන අයෙගන්  
සියයට 40ක්  Medical College එකට ගන්නවා, ගරු  නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. ඉතිරි සියයට 60න් දශම පහක්  පිට රට 
අයෙගන් ගන්නවා. තවත් දශම  පහක් අතිවිෙශේෂ දක්ෂතා -ජාතික 
මට්ටෙම් විෙශේෂ කුසලතා- තිෙබන අයෙගන් ගන්නවා.  ඉතිරි 
සියයට 58.5ක්ම ගන්ෙන් district quota කමෙයනුයි. ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති, ගිය අවුරුද්ෙද්ත් මන්නාරෙමන් "S" ෙදකයි,  "C" 
එකයි ගත්තු අය Medical College ආවා. ඊට  ඉස්ෙසල්ලා 
අවුරුද්ෙද් කිලිෙනොච්චිෙයන් "S"  තුනක් ගත්තු අය Medical 
College ආවා. ඒකයි  ඇත්ත. අපි ඒකට සතුටුයි. හැබැයි, 
ෙකොළඹින් "A"  තුනක් ගත්තු අයටත්  Medical College යන්න 
බැරි වුණා. ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල හා මාතරින්  "A" 
ෙදකයි,  "B"  එක ගත්ත අයට Medical College යන්න බැරි 
වුණා.  ඒ දරුවන්ෙගන් සල්ලි  තිෙබන අය පිට රටවලට යනවා. 
අනික් දරුවන් ෙකොෙහේද යන්ෙන්? අනික් දරුවන්ෙගන් සමහරක් 
අය ෙගවල් උගස් කරලා සල්ලි අරෙගන ෙන්පාලයට                 
යනවා; පාකිස්තානයට යනවා; බංග්ලාෙද්ශයට යනවා. මම ෙපොඩි 
සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් කියන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. නමුත් 
අද ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛනය ෙගනැල්ලා නැහැ. ෙන්පාලය,  
බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් රටවල්වල ෙසෞඛ්ය  තත්ත්වය  අෙප් රටට 
වඩා හුඟාක් පහළිනුයි තිෙබන්ෙන්. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන 
දන්නවා.  ඒ රටවල ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉතාම පහළ මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්. තවමත් ෙන්පාලෙය් ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 
හාරසිය ගණනයි. පාකිස්තානෙය් ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 

හත්සිය ගණනයි. අෙප් රෙට් ඒකපුද්ගල ආදායම දැන් ෙඩොලර් 
2000යි. අෙප්  රෙට් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයත් හුඟක් ඉහළ මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්.  අෙප් නැති බැරිකම  නිසා ෙගවල් උගස් කරලා, 
කුඹුරු විකුණලා අෙප්  දරුවන් ෙන්පාලයට,  පාකිස්තානයට, 
බංග්ලාෙද්ශයට යවලා  ඉෙගන  ෙගන ආවත් ෙමෙහේ ඇවිල්ලා 
Act 16  පාස් ෙවන්න බැහැ.  ඉන්දියාව අෙප් රටට ළඟින්මයි  
තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් Sri Ramachandra Medical College  
එෙක් registration fee  එක ලංකාෙව් සල්ලිවලින් රුපියල් ලක්ෂ 
65යි; ඉන්දියානු රුපියල් ලක්ෂ 25යි. course fee එක රුපියල් 
ලක්ෂ 150යි. අවුරුද්දකට අෙප් දරුවන් 2000ක් විතර යනවා. 
ගිහින්  ඇවිල්ලා අනාථ ෙවනවා. ඇෙමරිකාෙව් නම් course එක 
ඉවර ෙවනෙකොට  වියදම රුපියල් ලක්ෂ 400යි.  මහා බිතාන්යෙය් 
නම් රුපියල් ලක්ෂ 350යි. ඕස්ෙට්ලියාෙව් නම් රුපියල් ලක්ෂ 
300යි.  ඉතින් ෙදමව්පිෙයෝ එෙහම කරන්ෙන් කැමැත්ෙතන් 
ෙනොෙවයි. ෙප්රාෙදණිෙය් University එෙක් උගන්වන 
ෛවද්යවරුන් ෙදෙද ෙනක් ඉන්නවා. ඒ ෙදෙදනාට ඉන්ෙන් එකම 
දරුවායි. ගිය වතාෙව්ත් දශමයකින් Medical College යන්න බැරි 
වුණා. ෙම් වතාෙව්ත් ඒ දරුවා එතැනමයි ඉන්ෙන්. මෙගන්  
ඇහුවා, ෙම් වතාෙව් ෛවද්ය  විද්යාලයට ගන්න ගණන වැඩි ෙව්විද 
කියලා. මම කිව්වා  වැඩි ෙවන එකක් නම් නැති ෙවයි කියලා. 

 ඊළඟට ඒ දරුවා  මාලෙබ්  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට 
දැම්මා.  ''ඔයාලට නම් දරුවා  පිට රට හරි යවන්න පුළුවන් ෙන්ද?'   
කියා මම ඇහුවාම  ඒ අය  කිව්වා, "නැහැ සර්,  අපට ඉන්ෙන්  
එකම එක දරුවායි. එකම දුව පිට රට යවන්න අපි කැමැති නැහැ" 
කියලා. ඒවා තමයි තිෙබන පශ්න. අෙප් රෙට්  ඉංජිෙන්රු උපාධිය 
සඳහා  උගන්වන ස්ථානයක්  තිෙබනවා. කටුබැද්ෙද් ඉංජිෙන්රු 
මහාචාර්යවරු කණ්ඩායමක් තමයි ෙම්ක පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
මට්ටක්කුලිෙය් තමයි ඒ ස්ථානය තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන කිසි 
සද්දයක් නැහැ. කටුබැද්ෙද් ඉංජිෙන්රු මහාචාර්යවරු කට්ටියක් 
එකතු ෙවලා තමයි ඒක පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් ෛවද්යවරුන්ට තිෙබන පශ්නය? 
ඒ අය   ඉෙගන ගන්න කාලෙය්දී tuition  යන්න ෙහොඳයි. Medical 
college එකට ඇවිල්ලා pass  ෙවලා ෙකොටසකට පිට රට යන්න  
ෙහොඳයි; පිට රට ගිහින් නතර ෙවලා ඉන්න ෙහොඳයි; ඇති 
ෙවනකම් private practice කරන්න ෙහොඳයි. අෙප් Medical 
college එකට ඇතුළු ෙවන සමහර දරුවන්ට වඩා සුදුසුකම් 
තිෙබන, යන්තම් හරි අමාරු දරුෙවකුට ලංකාෙව් කීයක් හරි දීලා 
ඉෙගන ගන්න තහනම්.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙක් තිෙබන 
සාධාරණය ෙමොකක්ද? මම විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්  "ෙම් ෙවලාෙව් අපට උදව් 
කරන්න"  කියලායි.  ෙමතැනදි මම එක කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. ෙම්ක අනාථ ෙවලාත් නැහැ. අනතුෙර් වැටිලත් නැහැ.  
කිසිම ෙදයක් ෙවලා නැහැ. අද මාලෙබ් ෛවද්ය  විද්යාලය පිළිගත් 
උපාධි පදානය කරන ආයතනයක්. ඒක කරලා ඉවරයි. ෙදවන, 
තුන්වන, හතරවන  අවුරුදුවල ළමයින් අනාථ ෙවලා නැහැ.  ඒ 
ළමයින් රුසියාවට යන්න අකැමැත්තයි තිෙබන්ෙන්.  

ඒ ළමයින් ට රුසියාවට ගිහින් ඇවිත් Act 16 යටෙත් ෙමෙහේ 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු  ෙවන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් ෙවලා 
නැහැ. හැබැයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙදවන, තුන්වන අවුරුදුවල 
ළමයි දැන් යන්න කැමැති නැති එකයි. ෙම් දරුවන්ෙග් 
ෙදමවුපියන් ඔවුන්ව යවන්න කැමැති නැහැ. ඉතින් අෙපන් 
request එකක් කරනවා. මා ඒක නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දීලා 
තිෙබනවා. මා බලා ෙගන ඉන්නවා, SLMC එක ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියලා. මා බලා ෙගන ඉන්නවා, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. ෙම් පශ්නෙය්දී මා පෙව්ශම් වන්ෙන් 
නැහැ, ඔබතුමන්ලා අපිත් එක්ක ෙකළින් ඉන්නවා නම්.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙදක, තුන වසරවල ළමයි - 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙදක, තුන වසරවල ළමයි රුසියාවට ගිහින් එන්න එපායැ, ගරු 

මන්තීතුමා. දැන් පළමුවන අවුරුද්ෙද් අයට ෙම් විශ්වවිද්යාලය 
දුන්නාම ෙමෙහේ කට්ටියත් ඉල්ලනවා. 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
අනිත් අයට ෙදන නිසා ඒ අය යන්න කැමැති නැහැ. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒ කට්ටිය යන්න කැමැති නැහැ. ෙම් පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් Medical College 
එකට තිෙබන පශ්න බලන්න. ෙමන්ඩිස් ෙනෝනා ඉන්න කල් 
සුමාන ෙදකකට, තුනකට වරක් පතෙය් advertisement  එකක් 
පළ කරනවා, ෛවද්ය සභාෙව් සල්ලිවලින්. ෙම්ක නීත්යනුකූල 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] කැඳවනවා. මට එෙහම කිහිප ෙදෙනක්ම 
කියා තිබුණා. මා ඇත්තටම කැඳවනවා. ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනා 
තිබුණා. කාලය අවසන් වන නිසා මට ඒ ගැන දිගට කියන්න බැහැ. 
මා ඉතාම කැමැත්ෙතන් කැඳවනවා.  

මා කියන්න කැමැතියි, ෙම් විශ්වවිද්යාලය ගැන ෙමච්චර ගහද්දී 
අද විෙද්ශ ශිෂ්යෙයෝ 44 ෙදෙනක් ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්නවාය 
කියලා. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල සංකල්පය පිට රට දරුවන් 
ෙගෙනනවා, ෙම්ක නිකම් හීනයක් කියලා කිව්වාට එෙහම නැහැ, 
ගරු මන්තීතුමනි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වන 
ෙකොට රටවල් 26ක දරුෙවෝ ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්නවා. අපට 
තවම ශිෂ්යත්ව 100වත් හරියට දී ගන්න බැරි වුණා. ශිෂ්යයන් 
එංගලන්තෙයන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා; කැනඩාෙවන් ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා; ඇෙමරිකාෙවන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එක් ෙකනා, 
ෙදෙදනා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එෙහම තමයි පටන් ගන්න ෙකොට. 
ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලවල අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලවල තිෙබන 
පශ්න දැක්කාම ශිෂ්යයන් ඔෙහොමවත් එන එක පුදුමයි ෙන්. හැබැයි 
අපි ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1.1ක් හම්බ කරලාත් තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙම් ඉලක්කයට අපි යනවා. අපි ඔබතුමන්ලාට 
කියන්ෙන්, රජෙය් පතිපත්තිය, මහින්ද චින්තනෙය් පතිපත්තිය, 
ෙම්ක ආසියාෙව් ෙක්න්දයක් හැටියට කරන්න -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මහින්ද චින්තනෙය් ෙවනස් කිරීමක් කරනවාද? 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් පැහැදිලිව ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

තිෙබනවා. අපි ෙම්ක ෙක්න්දයක් කිරීෙම් ඉලක්කය කරා යනවා. 
ඒකට අවශ්ය වාසනාවන්ත පරිසරය, ස්වාභාවික පරිසරය, ෙද්ශ 
ගුණය, ස්වාභාවික පරිසරෙය් ලස්සණ, රමණීය තත්ත්වය තුළ 
ආසියාෙව් දරුවන් ෙමහාට ෙගන්වා ගන්න ශක්තිය තිෙබනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ෙල්ඛනය: 
*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
*Document  tabled: 

 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2012 ජුනි මස 21වන 
බහසප්තින්දා  අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் .அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2012 ன் 21, வியாழக்கிழைம               
பி. ப  1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF  
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 21st June, 
2012.  

 
පශ්නවලට ලිඛිත පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு எ த் ல விைடகள் 
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

 

අක්මීමන පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
அக்மீமன பிரேதச சைப : விபரம் 

AKMEEMANA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
 

1777/’11 
1.  ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    

පශ්නය - (2):   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) අක්මීමන පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 ෙකොපමණද යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        
(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 

ෙකොපමණද; 
 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 
 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 

ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) அக்மீமன பிரேதச சைபத் தைலவர் பயன்ப த் கின்ற 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 2006ஆம் ஆண்  

தல் இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள, 
 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 
 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 
 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் ெகா ப் 

பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 

குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 

சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 

2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான ன்பள் 

ளிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  

ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 
இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 
 (ii) maintenance cost ; and 
 (iii) driver’s salary and allowances ; 
 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 

the Akmeemana Pradeshiya Sabha, 
annually from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 
 (i) the number of "public fairs" belonging to 

the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  
 (ii) their names ; and 
 (iii) separately, the annual income received 

from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 
 (i) of the number of preschools belonging to 

the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 
 (ii) of their names ; 
 (iii) separately of the amount of money spent 

annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා (පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா - உள் ராட்சி, மாகாண 
சைபகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. A.L.M. Athaulla - Minister of Local Government 
and Provincial Councils) 
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා] 
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වැලිවිටිය- දිවිතුර පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
ெவ விட் ய-திவி ர பிரேதச சைப: விபரம் 

WELIVITIYA-DIVITHURA PRADESHIYA SABHA : DETAILS  

     1778/’11 
2. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ          

පශ්නය - (2) :  

(අ) වැලිවිටිය- දිවිතුර පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 ෙකොපමණද යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) ெவ விட் ய-திவி ர பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 
 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 
 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 

ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 

2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 

ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  

ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 
இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 
(a) Will he state separately, the amount of money 

incurred on the- 
 (i) fuel allowance ; 
 (ii) maintenance cost ; and 
 (iii) driver’s salary and allowances ; 
 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 

the Welivitiya-Divithura Pradeshiya Sabha, 
annually from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 
 (i) the number of "public fairs" belonging to 

the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  
 (ii) their names ; and 
 (iii) separately, the annual income received 

from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 
 (i) of the number of preschools belonging to 

the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 
 (ii) of their names ; 
 (iii) separately of the amount of money spent 

annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 

කරන්ෙදනිය පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
கரந்ெதனிய பிரேதச சைப: விபரம் 

KARANDENIYA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
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3. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2):   

(අ) කරන්ෙදනිය පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 ෙකොපමණද යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික  ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) கரந்ெதனிய பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the - 

 (i) fuel allowance; 

 (ii) maintenance cost; and 

 (iii) driver’s salary and allowances; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Karandeniya Pradeshiya Sabha, 
annually from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha;  

 (ii) their names; and 

 (iii) separately, the annual income received from 
each of the aforesaid "public fairs" from the 
year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha; 

 (ii) of their names; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 
නියාගම පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 

நியாகம பிரேதச சைப: விபரம் 
NIYAGAMA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
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4. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ       

පශ්නය - (2):  

(අ) නියාගම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථෙය් 2006 සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න  එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

961 962 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) நியாகம பிரேதச சைபத் தைலவர் பயன்ப த் கின்ற 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 2006ஆம் ஆண்  

தல் இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம்ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Niyagama Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received 
from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names ? 

(d) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා] 
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ඇල්පිටිය පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
எல்பிட் ய பிரேதச சைப: விபரம் 

ELPITIYA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
 

1781/’11 
5. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2) : 

(අ) ඇල්පිටිය පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) எல்பிட் ய பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the - 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Elpitiya Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received 
from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 

ෙබන්ෙතොට පා ෙද්ශීය සභාව: විසත්ර 
ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப: விபரம் 
BENTOTA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
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6.  ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2) :   

(අ) ෙබන්ෙතොට පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Bentota Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received from 
each of the aforesaid "public fairs" from the 
year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 

 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 

 
බලපිටිය පා ෙද්ශීය සභාව: විසත්ර 
பலப்பிட் ய பிரேதச சைப: விபரம் 

BALAPITIYA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
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7. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
 පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ         

පශ්නය - (2):  

(අ) බලපිටිය පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) பலப்பிட் ய பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Balapitiya Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received 
from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
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8. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ           

පශ්නය - (2) : 

(අ) අම්බලන්ෙගොඩ පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) அம்பலாங்ெகாட பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Ambalangoda Pradeshiya Sabha, 
annually from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received 
from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
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9.  ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ         

පශ්නය - (2) : 

(අ) අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභාෙව් නගරාධිපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම නගර  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ' සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම නගර සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  නගර සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් ෙවනුෙවන් 
2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වාර්ෂිකව වැය කර 
ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම නගර සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) அம்பலாங்ெகாைட நகர சைபயின் ேமயர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நகர சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  நகர சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the mayor of the 
Ambalangoda Urban Council, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Urban Council ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received from 
each of the aforesaid "public fairs" from the 
year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Urban Council ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the Urban 
Council Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 

බද්ෙද්ගම පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
பத்ேதகம பிரேதச சைப: விபரம் 

BADDEGAMA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
 

1786/’11 
10. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ          

පශ්නය - (2):  

(අ) බද්ෙද්ගම පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) பத்ேதகம பிரேதச சைபத் தைலவர் பயன்ப த் கின்ற 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 2006ஆம் ஆண்  

தல் இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance; 

 (ii) maintenance cost; and 

 (iii) driver’s salary and allowances; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Baddegama Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha;  

 (ii) their names; and 

 (iii) separately, the annual income received 
from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of pre schools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha; 

 (ii) of their names; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid pre schools from the 
Pradeshiya Sabha Fund; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

of their names? 

(d) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
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[ගරු අජිත් කුමාර  මහතා] 
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යක්කලමුල්ල පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
யக்கல ல்ல பிரேதச சைப: விபரம் 

YAKKALAMULLA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 

 
1787/’11 

11. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ          

පශ්නය - (2) :  

(අ) යක්කලමුල්ල පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) யக்கல ல்ல பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the chairman of 
the Yakkalamulla Pradeshiya Sabha, 
annually from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received 
from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 

ෙනළුව පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
ெந வ பிரேதச சைப: விபரம் 

NELUWA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
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12. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ පශ්නය 

- (2):  

(අ) ෙනළුව පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් පරිහරණය 
කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට ෙම් දක්වා  
වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) ெந வ பிரேதச சைபத் தைலவர் பயன்ப த் கின்ற 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 2006ஆம் ஆண்  

தல் இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2012 ජුනි 20 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Neluwa Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received from 
each of the aforesaid "public fairs" from the 
year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

තවලම පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
தவலம பிரேதச சைப: விபரம் 

THAWALAMA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
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13. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ            

පශ්නය - (2):  

(අ) තවලම පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් පරිහරණය 
කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට ෙම් දක්වා  
වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

985 986 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) தவலம பிரேதச சைபத் தைலவர் பயன்ப த் கின்ற 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 2006ஆம் ஆண்  

தல் இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Thawalama Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received 
from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
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14. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ     

පශ්නය - (2):  

(අ) හික්කඩුව නගර සභාෙව් නගරාධිපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම නගර  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම නගර සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  නගර සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් ෙවනුෙවන් 
2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වාර්ෂිකව වැය කර 
ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම නගර සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) ஹிக்க வ நகர சைபயின் ேமயர் பயன்ப த் கின்ற 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 2006ஆம் ஆண்  

தல் இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நகர சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  நகர சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 
 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 
 (iv) for the official vehicle of the mayor of the 

Hikkaduwa Urban Council, annually from 
the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 
 (i) the number of "public fairs" belonging to 

the aforesaid Urban Council ;  
 (ii) their names ; and 
 (iii) separately, the annual income received 

from each of the aforesaid "public fairs" 

from the year 2006 up to now? 
(c) Will he inform this House- 
 (i) of the number of preschools belonging to 

the aforesaid Urban Council ; 
 (ii) of their names ; 
 (iii) separately of the amount of money spent 

annually from the year 2006 up to now for 

the aforesaid preschools from the Urban 
Council Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 
(d) If not, why? 
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ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 
හබරාදුව පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
ஹபரா வ பிரேதச சைப: விபரம் 

HABARADUWA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
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15. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ           

පශ්නය - (2):  

(අ) හබරාදුව පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූ මුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) ஹபரா வ பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 
 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 
 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 

ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 

2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 

ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  

ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 
இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Habaraduwa Pradeshiya Sabha, 
annually from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received from 
each of the aforesaid "public fairs" from the 
year 2006 up to now? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(c) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඉමදූව පා ෙද්ශීය සභාව : විසත්ර 
இம வ பிரேதச சைப: விபரம் 

IMADUWA PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
 

1792/’11 
16. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ           

පශ්නය - (2) : 

(අ) ඉමදූව පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් පරිහරණය 
කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට ෙම් දක්වා  
වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) இம வ பிரேதச சைபத் தைலவர் பயன்ப த் கின்ற 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 2006ஆம் ஆண்  

தல் இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள, 
 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 
 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

993 994 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம்  எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Imaduwa Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received from 
each of the aforesaid "public fairs" from the 
year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 

හික්කඩුව (රජ්ගම) පා ෙද්ශීය සභාව: විසත්ර 
ஹிக்க வ (ரஜ்கம) பிரேதச சைப: விபரம் 

HIKKADUWA (RAJGAMA) PRADESHIYA SABHA : DETAILS 
 

1793/’11 
17. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ          

පශ්නය - (2):  
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(අ) හික්කඩුව (රජ්ගම) පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) ஹிக்க வ (ரஜ்கம) பிரேதச சைபத் தைலவர் 
பயன்ப த் கின்ற உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Hikkaduwa (Rajgama) Pradeshiya 
Sabha, annually from the year 2006 up to 
now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received 
from each of the aforesaid "public fairs" 
from the year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

 (v) of their names? 

(d) If not, why? 
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ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 

නාෙගොඩ පා ෙද්ශීය සභාව: විසත්ර 
நாெகாட பிரேதச சைப: விபரம் 
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18. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ            

පශ්නය - (2):   

(අ) නාෙගොඩ පා ෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් 
පරිහරණය කරනු ලබන නිල රථය සඳහා  වර්ෂ 2006 සිට 
ෙම් දක්වා  වැයවූ;  

 (i) ඉන්ධන වියදම;  

 (ii) නඩත්තු වියදම; 

 (iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූමුදල;  

 වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය  සභාවට අයත් `මහජන ෙපොළ'  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) එම පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)  පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් 
ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) நாெகாட பிரேதச சைபத் தைலவர் பயன்ப த் கின்ற 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்திற்காக 2006ஆம் ஆண்  

தல் இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள, 

 (i) எாிெபா ள் ெசலவினம்; 

 (ii) பராமாிப் ச் ெசலவினம்; 

 (iii) சாரதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான "ெபா ச் 
சந்ைதகளின்" எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஒவ்ெவா  மக்கள் சந்ைதயி ந் ம் 
2006ஆம் ஆண்  தல் இற்ைற வைர கிைடத்த 
வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச சைப நிதியத்தி ந்  ேமற்ப  
ன்பள்ளிக க்காக 2006ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான 
லகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அைவ யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he state separately, the amount of money 
incurred on the- 

 (i) fuel allowance ; 

 (ii) maintenance cost ; and 

 (iii) driver’s salary and allowances ; 

 (iv) for the official vehicle of the Chairman of 
the Nagoda Pradeshiya Sabha, annually 
from the year 2006 up to now? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of "public fairs" belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ;  

 (ii) their names ; and 

 (iii) separately, the annual income received from 
each of the aforesaid "public fairs" from the 
year 2006 up to now? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) of the number of preschools belonging to 
the aforesaid Pradeshiya Sabha ; 

 (ii) of their names ; 

 (iii) separately of the amount of money spent 
annually from the year 2006 up to now for 
the aforesaid preschools from the 
Pradeshiya Sabha Fund ; and 

 (iv) the number of libraries belonging to the 
aforesaid Pradeshiya Sabha; and 

of their names? 

(d) If not, why? 

ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

______________________________ 
සටහන: ඉහත පිළිතුරුවලට අදාළ ෙදමළ සහ ඉංගීසි පරිවර්තන 

පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
குறிப் : ேமற்ப  விைடக க்கான தமிழ் மற் ம் ஆங்கில 

ெமாழிெபயர்ப் கள் ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
Note:  Tamil and English translations of the answers to the above 

are filed of record in the Library. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
receipt of the uncorrected copy. 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  
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