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අ.භා.1.00 ඳාර්ලියප්දතුල රැවපමේය.
කථානායකතුමා [ීු චමල් රාජඳක් මශතා] මූාවනාරූඪ විය.
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.
சதரரகர் அர்கள் [ரண்நெறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக
கறத்ரர்கள்.

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

නියේදන

அநறறப்நெக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ඳාර්ලියප්දතු ක යුතු ිළිතබ කාරක වභා රැවපමේම
தரரளுன்ந அநல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඳහර්ලිශම්න්ු  ටුතු  පිළිඵ හය බහශේ රැසමභක් 2014
භහර්ු  භ 20 න බ්රවසඳිනන්දහ නනම් අද ිනන ඳස ු  2.30ට
භහශ නිර හභයශේදී ඳළළවීමභට නිඹමිත ඵළවින් නඹට ඳළමිම
වබහගි න ශර ු  භි භන්ත්රීන් යලඹලු ශදනහට ශභන්න්
දළනුම් දීභට ළභළවීශතමි.

47(5) ලන වපථාලර නියයිීය ය ය් 
ිළිතී්දලන ද ලාර්තා
றகனக்கட்டகப இன. 47(5)இன்தடி
சர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்கககள்

REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER
NO. 47(5)

නිදශවප අධයාඳන අතිිනලාකමකප ඳන්  යකටුපඳත
இனசக் கல்றக்கரண உரறகச் சட்டநனம்
RIGHT TO FREE EDUCATION BILL
"නිදවස අධයහඳන අන්ිනහයලම් වහ  ප ඳනවී ශටුම්ඳත පිළිඵ
හර්තහ" - [අධයහඳන අභහතය ු  ඵන්ුලර ගුමර්ධන භවතහ
ශනුට ු  ිනශන්ස ගුමර්ධන භවතහ]

ඳන්  යකටුපඳත 2014 මාර්තු මව 21ලන කමකුරාදා යද ලන ලර
කියවිය යුතුයති නියයිී කරන දී.

சட்டநனம் 2014 ரர்ச் 21, தள்பறக்கறக இண்டரம் நைகந
றப்தறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Bill ordered to be read a Second time upon Friday, 21st March,
2014.
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ර/කුුවි මධය මශා විදයාය ය ි ශ ෂ්ය වශීමය
සවශවපථාීත කිරීයප ඳන්  යකටුපඳත
இ/குந்றட்ட த்ற கர றத்றரன தக
ரர் ககம் (கூட்டிகத்ல்) சட்டநனம்
R/KURUWITA CENTRAL COLLEGE PAST PUPILS
ASSOCIATION (INCORPORATION) BILL
"ය/කුු විට භධය භවහ විදයහරය ඹ ිින ශිය ගභඹ ගසථහත කිීමභ
වහ  ප ඳනවී ශටුම්ඳත පිළිඵ හර්තහ" - [අධයහඳන අභහතය ු 
ඵන්ුලර ගුමර්ධන භවතහශනුට ු  ිනශන්ස ගුමර්ධන භවතහ]

ඳන්  යකටුපඳත 2014 මාර්තු මව 21ලන කමකුරාදා යද ලන ලර
කියවිය යුතුයති නියයිී කරන දී.
சட்டநனம் 2014 ரர்ச் 21, தள்பறக்கறக இண்டரம் நைகந
றப்தறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Bill ordered to be read a Second time upon Friday, 21st March,
2014.

යමොශා්ද ාල් යරේු ඳදනම සවශවපථාීත කිරීයප
ඳන්  යකටුපඳත

தரயரன் னரல் கறவந் ன்நம் (கூட்டிகத்ல்)
சட்டநனம்

MOHAN LAL GRERO FOUNDATION (INCORPORATION) BILL
"ශභොවහන් රහල් ශරේු  ඳදනභ ගසථහත කිීමභ වහ  ප ඳනවී
ශටුම්ඳත පිළිඵ හර්තහ" - [අධයහඳන අභහතය ු  ඵන්ුලර
ගුමර්ධන භවතහ ශනුට ු  ිනශන්ස ගුමර්ධන භවතහ]

ඳන්  යකටුපඳත 2014 මාර්තු මව 21ලන කමකුරාදා යද ලන ලර
කියවිය යුතුයති නියයිී කරන දී.
சட்டநனம் 2014 ரர்ச் 21, தள்பறக்கறக இண்டரம் நைகந
றப்தறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Bill ordered to be read a Second time upon Friday, 21st March,
2014.

උඳයේක කාරක වභා ලාර්තා

ஆவனரசகணக் குள அநறக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ීු ටී. රශජි්  ද යවොතිවා මශතා

(ரண்நெறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ු  ථහනහඹු භනි ශඹෞන ටුතු  වහ නිපුමතහ
ගර්ධන ටුතු  පිළිඵ උඳශශල හය බහශේ බහඳිනු භහ
ශනුශන් භභ, ඳවත වන් හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන් ශඹෞන
ටුතු  වහ නිපුමතහ ගර්ධන ටුතු  පිළිඵ උඳශශල හය
බහශේ හර්තහ ඉිනිපඳවී යමි.
(i) 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රගහ මුරම ිඹතනශේ හර්ික
හර්තහ;
(ii) 2011 ර්ඹ වහ ජහින යහඳහය ශභනහහීමවී
ිඹතනශේ හර්ික හර්තහ;
(iii) 2010 ව 2011 ර් වහ භහන ම්ඳවී ගර්ධනඹ
කිීමශම් ශ්රී රගහ ජහින බහශේ හර්ික හර්තහ;
(iv) 2011 ර්ඹ වහ හය විලසවිදයහරශේ හර්ික
හර්තහ;
(v) 2011 ර්ඹ වහ ජහින තු ම ශේහ බහශේ හර්ික
හර්තහ; ව
(vi) 2011 ර්ඹ වහ රගහ ජර්භන් හර්මි අබයහ
ිඹතනශේ හර්ික හර්තහ.
වභායපවය මත ිනබිය යුතුයති නියයිී කරන දී.
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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යඳ් වප

ීු බුේධික ඳිනරණ මශතා

PETITIONS

(The Hon. Buddhika Pathirana)

நக்கள்

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ු  ගුමයවීන මයශෝන් භවතහ - ඳළමිම නළත.

ීු වික් ර් ඇ්ද නි මශතා සයඳොල් වශලර්ධන ශා ජනතා
ලතු වශලර්ධන නියයිජය අමාතයතුමා

(ரண்நெறகு றக்டர் அன்டணற - தங்கு அதறறந்த்ற, க்கள்
வரட்ட அதறறந்த்ற தறற அகச்சர்)

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

ු  ථහනහඹු භනි ඳවත වන් ශඳවීම් ශද භභ
පිළින්මි.
(1)

2)
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(ரண்நெறகு நெத்றக தற)

ු  ථහනහඹු භනි භහ නභ ්රලසනඹ අවනහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා සජවපඳාදන ශා
ජාඳලශන අමාතයතුමා වශ ිණ්ු  ඳාර්පලයේ ප්රධාන
වශවිධායකතුමා

(ரண்நெறகு
றவணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்நெ
அகச்சந்ம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
நைற்வகரனரசரநம்)

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

ු  ථහනහඹු භනි අරහභහතයු භහ ව බුශධ ලහන වහ
ිමි ටුතු  අභහතයු භහ ශනුශන් භහ නභ ්රලසනඹට පිළිු ු 
දීභ වහ ින ශද හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

ල්පිටිඹ ්රධහන මිනඹ යුෆෂහ ශවෝටරඹ ඹන ලිපිනශඹි
ඳිනගචි අන්.නල්. වහබ්දීන් භවතහශන් රළබුණු ශඳවීභ;
ව

Question ordered to stand down.

වරහත භහනුන්භ (නළශෙනිය) ඹන ලිපිනශඹි ඳිනගචි
පබ්ලිේ. චහල්ස කුශර්යහ භවතහශන් රළබුණු ශඳවීභ.

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

්රලසන අග 3-3384/'12-(2) ු  පී. වළිපන් භවතහ.

ීු ඒ. විනායීමූර්ින මශතා

ීු පී. ශැතෝව්ද මශතා

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

(The Hon. P. Harrison)

(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற)

Hon. Speaker, I present a petition from Dr.
Kanagasuntharam Manivannan of No. 201/1, 3/2, W.A.
Silva Mawatha, Colombo 6.
ීු සවලදය යරිශණ ුෂපඳ කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)வரய நெஷ்தகுர)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

ු  ථහනහඹු භනි ඳවත වන් ශඳවීම් ශද භභ
පිළින්මි.
(1)

ඵණ්පහයශර
දූල්ශොල්ර
පනහර
ඳහය
දයිටනහශොප ඹන ලිපිනශඹි ඳිනගචි ඩී.නම්. අනුය
ිනහනහඹ භවතහශන් රළබුණු ශඳවීභ; ව

(2)

ඵුලල්ර ශඳොලිස සථහනශඹි ශේඹ යන ශඳොලිස
ඳීමක් ටිශයෝන් ශයෝජහ යවීනහඹ භවතහශන් රළබුණු
ශඳවීභ.

(ரண்நெறகு ந. யரறசன்)

ු  ථහනහඹු භනි භහ නභ ්රලසනඹ අවනහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි
නජීම ම්ඳවී ගයක්ම
අභහතයු භහ ශනුශන් භහ නභ ්රලසනඹට පිළිු ය දීභ වහ
භහඹ හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කළු ීඟ ශරශා ඇින අබ්ද ඳාම නැලත ඉ ශ
කිරීම
வசகடந் களுகங்ககக் குநக்குப் தரனம் :
லள்றர்ரம்

ඉ ශතෝඳ්  කරන ද යඳ් වප මශජන යඳ් වප ිළිතබ කාරක
වභාල ඳැලතෝය යුතු යති නියයිී කරන දී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குளவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රපනල ලාිකක ිළිතතුු

றணரக்களுக்கு ரய்நன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථානායකතුමා
(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

්රලසන අග 2 - 3212/'12- (1) ු  බුශධි ඳිනයම භවතහ.

DILAPIDATED BRIDGE ACROSS KALU GANGA :
RECONSTRUCTION

4051/’13

4. ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

භවහභහර් යහඹ වහ නහවි අභහතයු භහශන් සූ  ්රලසනඹ (1):
(අ)

(i)

(ii)

යවීනපුය ඳහනුලය ඳහශර් සල්රහ යලට ුලම්ඵය
භහනහන ළශේශඳොශ ්රශශලරට ඹන භහර්ශේ
ළු ෙ වයවහ ඉින ශොට සින තහහලි ඳහරභ
අඵරන් ම සින ඵ දන්ශන්ද;
අඵරන් ම ඳිනන නභ ඳහරභ භිනන් ශ්රී රගහ
භනහභන භණ්පරශේ ඵස යථ වහ ශනවී ඵය
හවනරට භන් කිීමභට ඉප වළය ිනබීභට ශවේු 
ශර්ද;
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(iii)

නභ අඵරන් ඳහරභ බහවිත කිීමශම්දී යලුල විඹ වළකි
අනු ය  කීභ බහය න්ශන් ුෆු න්ද;

(iv)

නභ ඳහරභ අඵරන් ඵටවී හවන භනහභනඹ
අනු ු දහඹ ඵටවී දළනුවී ය දළන්මම් පුු 
වි ය ිනබීභ ්රභහමවී ශනොන ඵ දන්ශන්ද;

(v)

නශේ නම් නභ තහහලි ඳහරභ ශනුට සථිය
ඳහරභක් ඉින යන්ශන්ද;

(vi)

නශේ නම් නභ ිනනඹ ශර්ද;
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(iv)

(v)

(vi)

ඹන්න නු භහ වන් යන්ශනිද?
(ි) ශනො නශේ නම් ඒ භන්ද?
தடுஞ்சரகனகள், துகநநைகங்கள் ற்நம் கப்தற்துகந
அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ) (i)

(ii)

இத்றணநெரற தரந்துகந வீறறல் ல்னகர
நைல்
தும்த
ரணரண,
தகட்வடததரன
தறவசங்களுக்குச்
தசல்கறன்ந
வீறறல்
களுகங்ககக்கு
குநக்கரக
றர்ரறக்கப்
தட்டுள்ப ற்கரநக தரனம் வசகடந்துள்பது
ன்தகநோம்;
வசகடந்துள்ப
வற்தடி
தரனத்றன்லது
இனங்ககப் வதரக்குத்துச் சகதறன் தஸ்
ண்டிகள் ற்நம் வந கணக ரகணங்கள்
தசல்ற்கு
இடபறக்கப்தட்டுள்பகக்கரண
கரம் ரது ன்தகநோம்;

(iii)

வற்தடி
வசகடந்துள்ப
தரனத்கப்
தன்தடுத்தும்வதரது
இடம்ததநக்கூடி
றதத்றன் ததரநப்கத ரர் ற்நக்தகரள்ரர்
ன்தகநோம்;

(iv)

வற்தடி தரனம் வசகடந்துள்பது ன்நம்,
ரகணப் வதரக்குத்து அதரகரணதன்நம்
அநறவுநத்ற
அநறறத்ல்
தனகக
ததரந்த்ப்தட்டுள்பக வதரறல்ன ன்தக
அர் அநறரர ன்தகநோம்;

(v)

ஆதணறல், வற்தடி ற்கரநக தரனத்துக்குப்
தறனரக
றந்
தரனதரன்கந
றர்ரறப்தரர ன்தகநோம்;

(vi)

ஆதணறல், அத்றகற ரது ன்தகநோம்

(b)

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  භන්ත්රීු භහ පිළිු ය ූ දහනම් ිනශඵනහ නඹ බහත
යන්නද?

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

බහත ශහට භක් නළවළ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි භවහභහර් යහඹ වහ නහවි
අභහතයු භහ ශනුශන් භහ නභ ්රලසනඹට පිළිු ය වභාීත*
යනහ.

* වභායපවය මත තබන ද ිළිතතුර

* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

Will he state (i) whether he is aware that the temporary
bridge that has been built across the Kalu
Ganga on the way to Dumbara Manana and
Ketepola areas from Ellagawa on Panadura
Road, Ratnapura is in dilapidated condition;
(ii) the reasons for letting the buses belonging
to SLTB and other heavy vehicles cross the
aforesaid bridge that is in dilapidated
condition;
(iii) the name of the person who will take
responsibility for any accident that could
occur while crossing that dilapidated
bridge;

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(ஆ) இன்வநல், ன்?

(a)

If not, why?

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

அர் குநறப்தறடுரர?

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:

whether he is aware that merely the
displaying of notice boards informing the
public of the dilapidated condition of the
aforesaid bridge and the danger in crossing
the bridge would not be sufficient;
whether a permanent bridge will be
constructed in place of the aforesaid
temporary bridge; and
if so, the date on which a permanent bridge
will be constructed?

(ි)

යවීනපුය ඳහනුලය ඳහශර් සල්රහ යලට ුලම්ඵය භහනහන
ළශේශඳොශ ්රශශලරට ඹන භහර්ඹ භහර් ගර්ධන
අධිහිපඹට අඹවී ශනොන භහර්ඹකි.
(යවීනපුය - ඳහනුලය ්රධහන භහර්ශේ යලට ඉවත වන්
භහර්ඹට වළු ණු විභ ළු ෙ වයවහ ශභභ තහහලි
ඳහරභ ඉින ය සත. ශභභ ඳහරභ අඵරන් ම ඳළළින ඵළවින්
මීට භහ කීඳඹට ශඳය භහර් ගර්ධන අධිහිපඹ භඟින්
අලුිනන් දළ ශඹොදහ ්රිනගසයමඹ ය සත.)
අදහශ ශනොශේ.
අදහශ ශනොශේ.
අදහශ ශනොශේ.
අදහශ ශනොශේ.
අදහශ ශනොශේ.

ඳළන ශනොනඟී.

ත්රිකුණාමය නීර වභාල වශ ඇයමතෝකා ්ක්ව් 
ජනඳදය වමඟ ගිවිසුම අරමුු
றந்வகரகன கசகத - க்கற அதரறக்க
உடன்தடிக்கக : வரக்கங்கள்
AGREEMENT BETWEEN TRINCOMALEE UC AND USA :
OBJECTIVES
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5. ීු අනුර  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඳශහවී ඳහරන වහ ඳශහවී බහ අභහතයු භහශන් සූ 
්රලසනඹ - (2):

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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[ු  අනුය ිනහනහඹ භවතහ]

(අ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ත්රිකුමහභරඹ නය බහ සශභිපහ නක්වී
ජනඳදඹ භ ගිවිසුභක් අවීන් ය ිනශබ්ද;
නශේ නම් නභ ගිවිසුශම් අයමුණු ශර්ද;
නළනි ගිවිසුභක් අවීන් කිීමභ වහ විශශල
ටුතු  අභහතයහගලශඹන් අය ශන ිනශබ්ද;
නය බහට ඹම් විශශශීඹ යහජයඹක් භ
ගිවිසුම් අවීන් කිීමභට ඵරඹ ිනශබ්ද;

ඹන්න නු භහ ශභභ බහට දන්න්ශනිද?
(ි) ශනො නශේ නම් ඒ භන්ද?
உள்ளூரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் வகட்ட
றணர:
(அ) (i)

றந்வகரகன
கசகத
அதரறக்கரவுடன்
உடன்தடிக்கக
ககச்சரத்றட்டுள்பர ன்தகநோம்;

க்கற
என்கந

(ii)

ஆதணறல்,
வற்தடி
உடன்தடிக்ககறன்
வரக்கங்கள் ரகதன்தகநோம்;

(iii)

அவ்ரநரண
உடன்தடிக்ககதரன்கந
ககச்சரத்றடுற்கு தபறரட்டு அநல்கள்
அகச்சறடம்
அநற
ததநப்தட்டுள்பர
ன்தகநோம்;

(iv)

ரதரந் தபறரட்டுடன் உடன்தடிக்கக
ககப
ககச்சரத்றடுற்கு
க
சகததரன்நக்கு
அறகரம்
உள்பர
ன்தகநோம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்வநல், ன்?

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

(d)

Will he inform this House (i) whether the Trincomalee Urban Council has
signed an agreement with the United States
of America;
(ii) if so, the objectives of the aforesaid
agreement;
(iii) whether permission has been obtained from
the Ministry of External Affairs to sign such
an agreement; and
(iv) whether an Urban Council has the power to
sign agreements with foreign countries?
If not ,why?

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි ඳශහවී ඳහරන වහ ඳශහවී බහ
අභහතයු භහ ශනුශන් භහ නභ ්රලසනඹට පිළිු ු  ශදනහ.
(අ)

(i)

ඔේ.

(ii)

ත්රිකුමහභරඹ නය බහ මාභහ ු ශ හඹ යන
තු ම ්රජහශ තහක්ික දළනුභ වහ ඉග්රීයල
දළනුභ ර්ධනඹ කිීමභ අයමුම ම සත.
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(iii)
(iv)

නළත.
නළත.

(ි) අදහශ ශනොශේ.

ීු අනුර  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ු  ථහනහඹු භනි භශ
ඳශමුළනි අු ු  ්රලසනඹ
ශභශේන්. ු  සභිනු භහ (අ) (iv)ට පිළිු ය ලශඹන් කිේශේ
"නළත" කිඹරහන්. (අ) (iv) ඹටශවී අවරහ ිනශඵන්ශන් "නය
බහට ඹම් විශශශීඹ යහජයඹක් භෙ ගිවිසුම් අවීන් කිීමභට
ඵරඹ ිනශබ්ද;" කිඹරහන්. ු  සභිනු භනි ඔඵු භහ කිේහ "නළත"
කිඹරහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔේ.

ීු අනුර  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(අ)

(i)

ඹටශවී අවපු "ත්රිකුමහභරඹ නය බහ
සශභිපහ නක්වී ජනඳදඹ භෙ ගිවිසුභක්
අවීන් ය ිනශබ්ද;" ඹන්නට පිළිු ය ලශඹන්
කිේහ 'ඔේ' කිඹරහ.

ු  ථහනහඹු භනි නු භහ ්රලසනශේ ඳශමුළනි ශොටට
උවීතයඹක් ශදනහ "නළනි ගිවිසුභක් අවීන් යරහ ිනශඵනහ"
කිඹරහ. වතයළනි ශොටට පිළිු යක් ශදනහ "නළනි ගිවිසුභක්
අවීන් කිීමභට ඵරඹක් නළවළ" කිඹරහ. නශවභ නම් නළනි
ඵරඹක් නළු  ිනබිඹදී නභ අවීන් යන රද ගිවිසුභ පිළිඵ
නු රඵන ක්රිඹහ භහර් ශර්ද?

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශභඹ අවීන් ශශේ 2013.05.22 ිනනන්. දළනට ශම් පිළිඵ
ඳශහවී බහශේ ්රධහන අභහතයු භහ වියලන් 2013.05.28 ිනන අදහශ
ඵරධහිපන් ළරහ නය බහ භෙ හච්ඡහක් ඳවීරහ
ිනශඵනහ. ඒ අනු 2013.05.30 ිනන නභ ිඹතනශේ
අධයක්යඹහ ශත ත්රිකුමහභරශේ නය බහශේ බහඳිනු භහ
වියලන් විශශල ටුතු  අභහතයහගලශේ අනුභළිනඹ රඵහ න්නහ
ශතක් ශභභ ළපටවන අවී ිටුන ඵ දන්රහ ිනශඵනහ.

ීු අනුර  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ශදළනි අු ු  ්රලසනඹ ශභඹන්. දළන් ඔඵු භහ කිේහ ශභභ
ළපටවන විශශල ටුතු  අභහතයහගලශඹන් අයඹ රඵහ න්නහ
ශතක් අවීිටුරහ ිනශඵනහ කිඹරහ. ඳසු ගිඹ අුෆු ශශශ ඳසළනි
භහශේ තභන් ශම් ගිවිසුභ අවීන් ශශේ. ශම් න විට භහ
නඹට ින්න හරඹක් ත ශරහ ිනශඵනහ. ශම් අවීිටුමභ
අන් ශොට ිනශඵනහ ද විශශල ටුතු  අභහතයහගලශඹන්
ලිඛිත අය රඵහ දී ිනශඵනහ ද කිඹරහ ඔඵු භහශන් දළන
න්න ළභළිනන්.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

විශශල ටුතු  අභහතයහගලශඹන් ශභශතක් අය දී නළවළ.
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நுகர்வரர் னன்நெரற அகச்சகக் வகட்ட றணர:

ීු අනුර  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)

(அ)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ු  ථහනහඹු භනි ු න්ළනි අු ු  ්රලසනඹ ශභඹන්.
අවීන් යන රද ශභභ ගිවිසුභ අරගගු කිීමභ වහ සභිනු භහ
ටුතු  යනහ ද?

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

2011, 2012, 2013 ஆகற ஆண்டுகபறல் நுகர்வரர்
னகண
நைன்ணறட்டு
வற்தகரள்பப்தட்ட
டடிக்கககள் ரக ன்தக ணறத்ணறவ அர்
இச்சகதறல் அநறறப்தரர?

(ஆ) இன்வநல், ன்?

asked the Minister of Consumer Welfare:

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

විශශල ටුතු  අභහතයහගලඹ ශභශතක් අනුභළිනඹ දී
ශනොභළිනමින් භව සභිනු භහට ඳළවළිනලි ශනහ සින ශභශේ
ටුතු  කිීමභට ිණ්ඩුක්රභ යසථහ අනු ඵරඹ ිනශඵන්ශන්
විශශල ටුතු  අභහතයහගලඹට ඵ. විශශල ටුතු  පිළිඵ
ටුතු  කිීමභට ඳශහවී බහරට ඵරඹක් ඳයහ නළවළ.

(a)

Will he inform this House of the steps taken for
the welfare of consumers in the years 2011 2012
and 2013 separately?

(b)

If not, why?

ීු ්වප. බී. නාවි්දන මශතා සඳාතෝයභිගික සුබ වාධන
අමාතයතුමා

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

්රලසන අග 6- 4138/'13 -(2) ු  අල්වහජ් ඒ.නච්.නම්. අසර්
භවතහ.

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

இந்க் வகள்றக ரன் றறவன வகட்கறன்வநன்.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි ්රහවන අභහතයු භහ ශනුශන් භහ
නභ ්රලසනඹට පිළිු ය දීභ වහ ින ශදක් ල් ඉල්රනහ.

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ු  ථහනහඹු භනි භහ නඹට නෙ නහ. அகண ரன்

ற்நக்தகரள்கறன்வநன்.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ඳාතෝයභිගික සුබවාධනය ිළයලර

நுகர்வரர் னவணரம்நெகக: டடிக்கககள்
CONSUMER WELFARE: STEPS TAKEN
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8. ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(ரண்நெறகு
அகச்சர்)

ஸ்.தற.

ரறன்ண

னன்நெரற

ු  ථහනහඹු භනි නභ ්රලසනඹට පිළිු ය ශභශේන්.
(අ) ඳහිපශබෝගි සුඵහධනඹ වහ රැයමඹ අයමුණු ශොට
ශන ඳහිපශබෝගි සුඵහධනඹ පිළිඵ ජහින ්රිනඳවීින
යහමුක් වහ ළප පිළිශශක් ස කිීමභ වහ
2011.11.16 ිනන අභහතය භණ්පර අනුභළිනඹ රළබී සත.
2012 2013 ර්ඹන්ිදී යලඹලුභ අභහතයහගල ශල්ම්ු 
ශදඳහර්තශම්න්ු  ්රධහීනන් දළනුවී ය අලය ශතොයු ු 
රඵහ ශන ්රිනඳවීිනඹ ස කිීමභ ම්ඵන්ීකයමඹ
වහ අභහතයහගල භේටමින් ම්ඵන්ීකයම නිරධහිපන්
ඳවී ය සත. ශභභ ්රිනඳවීිනඹ ළමාභ පිළිඵ ජජු
ශර ඵරඳහන ශවෝ  කිඹනු රඵන අභහතයහගල
ශදඳහර්තශම්න්ු  ිඹතන වඳුනහ ශන උඳහඹ භහර් 08ක්
ඹටශවී විශවී මිටු ඳවී ය ්රිනඳවීිනඹ ස කිීමභට
ළරසුම් ය සත.
තුලයටවී ඳහිපශබෝගි සුඵහධනඹ පිළිඵ ජහින
්රිනඳවීිනඹ ස කිීමභ වහ ඳශහවී භේටමින් ිනන්ශන්
උු ු  නළශෙනිය ද සු ළු යලඹලු ඳශහවී ියමඹ න
ඳිපින ළප මුළු ඳවීහ ශශශ ශඳොශ ිර්ථිශේදී පහවී
අදහනභට රක් න ඳහර්ලසඹන් වහ තවීවීඹන් පිළිඵ
ශොඹහ ඵළලීභ වඳුනහ ළීනභ ශතොයු ු  රඵහ ළීනභ ව
්රිනඳවීිනඹ ස කිීමභ වහ අලය අදවස වහ ශඹෝජනහ
රඵහ ළීනභ යලුල යන රදී. තද පුවී ඳවී දළන්මම් භඟින්
භවජන අදවසද විභහ නභ යලඹලුභ ශතොයු ු  විලසශල්මඹ
ය මලි ටුතු  අන් ය සත.
2014 ර්ශේදී ඳහිපශබෝගි සුඵහධනඹ පිළිඵ ජහින
්රිනඳවීිනඹ ශටුම්ඳවී කිීමභ වහ මිටුක් නම් ය
ළීනභටවී නභ මිටුට ඉවත මිටු අශේ විසතය ඉිනිපඳවී
ය ළප මුළු ඳළළවීමභටවී ක්රිඹහ යනු සත. නශේ රඵහ
න්නහ ශතොයු ු  විලසශල්මඹ ය අන් හර්තහ
පිළිශඹශ කිීමභටද අශේක්හ ශශර්. ඒ අනු 2014
ශර්දී ශභභ ්රිනඳවීිනඹ ඳහර්ලිශම්න්ු ට ඉිනිපඳවී ය
අනුභත යහ ළීනභටද ඵරහශඳොශයොවීු  ශේ.
(ි) අදහශ ශනොශේ.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(අ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(ි) ශනො නශේ නම් ඒ භන්ද?

நுகர்வரர்

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of Consumer Welfare)

ඳහිපශබෝගි සුඵහධන අභහතයු භහශන් සූ  ්රලසනඹ - (1) :
2011 2012 ව 2013 ර්රදී ඳහිපශබෝගි සුඵහධනඹ
උශදහ න්නහ රද පිඹය ශර්ද ඹන්න ශන් ශන්
ලශඹන් නු භහ ශභභ බහට දන්න්ශනිද?

-

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

ු  ථහනහඹු භනි භශ
ඳශමුළනි අු ු  ්රලසනඹ
ශභඹන්. ඳහිපශබෝගි අන්ිනහයලම් කිඹන්ශන් ඉතහ ළදවී
හයමඹක්. සතළම් යටර නඹ මලි මිනිස අන්ිනහයලභක්

749

ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  අජිවී පී. ශඳශර්යහ භවතහ]

750

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

ලශඹනුවී රනහ. ඳහිපශබෝගි සුඵහධනඹ පිළිඵ ජහින
්රිනඳවීිනඹ ස යන්න ශම් න විට ය ු නක් ත ශරහ
ිනශඵනහ. ශම් වතයන අුෆු ශද. ශම් අනු ඳහිපශබෝගි
සුබහධනඹ පිළිඵ ජහින ්රිනඳවීිනඹ ත අුෆු ුල කීඹකින් ශම්
යශේ ජනතහට රළශඵන් ද කිඹරහ භභ අවන්න ළභළිනන්.

ීු ්වප.බී. නාවි්දන මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. ரறன்ண)

(The Hon. S.B. Nawinne)

ු  භන්ත්රීු භහ ශම් ළබිනේ භණ්පරශේ අනුභත ශරහ
ිනශඵන්ශන් 2011 ශනොළම්ඵර් භ 16ළනි දහ. ඒ කිඹන්ශන් 2012
දී තභන් ියම්බ ශශේ. 2012 ව 2013 ර් අන් ශරහ
ිනශඵනහ. ශම් ශටි ක්රභඹට යන්න ඵළවළ. ශම් රගහශේ
ඉන්න යලඹලු ශදනහභ ඳහිපශබෝගින්න්. ඒ වළභ ශදනහශ භ ්රලසන
නු  යශන තභන් ශම් ටුතවීත යන්න ිනශඵන්ශන්.
අනිහර්ඹශඹන්භ 2014 අුෆු ශද -ශම් අුෆු ශද- අන්
න්නට ලින් ශම් ඳහිපශබෝගි ්රිනඳවීිනඹ ඳහර්ලිශම්න්ු ට
ඉිනිපඳවී යන්නට ඵරහශඳොශයොවීු  නහ.

(Mr. Speaker)

ශවොන්. නක්ශශනකුට ශනොශඳශනන ශශ අශනක් ශනහට
ශඳශනනහ.
්රලසන අග 9 - 4227/'13-(1) ු  යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ.

ීු ර්දජ්ද රාමනායක මශතා

(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ු  ථහනහඹු භනි භහ නභ ්රලසනඹ අවනහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි ඳශහවී ඳහරන වහ ඳශහවී බහ
අභහතයු භහ ශනුශන් භහ නභ ්රලසනඹට පිළිු ය දීභ වහ ින
ශද හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(Mr. Speaker)

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

ු  ථහනහඹු භනි භශ ශදළනි අු ු  ්රලසනඹ ශභඹන්.
ඳහිපශබෝගි ටුතු  අධිහිපඹ තභන් ශම් යශේ ඳහිපශබෝගිඹන්ට
යලුල න අහධහයමම් පිළිඵ ශොඹහ ඵරහ ඒ පිළිඵ දඬුම්
කිීමභට නිශඹෝ දීභට ඵරඹ ිනශඵන ිඹතනඹ. නමුවී ශම්
ිඹතනඹට ශඹොමු න ියුෆල් පිළිඵ ඳීමක්ම ඳළළවීමශම්
හර්ඹක්භතහ පිළිඵ ව හධහයමවීඹ ළන ක්රිඹහ පිළිශශ
ළන විලහර ළඹක් ්රලසනඹක් ජනතහ ු ශ ිනශඵනහ. ශම්
ඳහිපශබෝගි ටුතු  අධිහිපඹ විධිභවීශොට භවජන ඳළමිිකලි
ඉක්භනින් වහ හධහයම විබහ කිීමභ වහ න්නහ පිඹය
ශභොනහද?

ීු ්වප.බී. නාවි්දන මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. ரறன்ண)

(The Hon. S.B. Nawinne)

ු  භන්ත්රීු භනි භට අඹවී ිනශඵන්ශන් ඳහිපශබෝගි ජහින
්රිනඳවීිනඹක් - national policy නක්- වළදීභන්. ශෞය
ශදඳහර්තශම්න්ු  න්නට පුළුන් ශශශ ශදඳහර්තශම්න්ු 
න්නට පුළුන් ඒ වළභ ශශනකුටභ ඵරඳහන විධිඹට national
policy න ස කිීමභ තභන් භශ ුතු භ න්ශන්. ඒ අනු ඒ
ඒ අභහතයහගල ඒහට අඹවී යහජහිප ටුතු  යන්.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ු  සභිනු භනි නභ විඹඹක් ම්ඵන්ධ ටුතු  යන
සභිනු න් වවී අට ශදශනකුභ යලටිනහ. ඒ විධිඹට නභ
විඹඹක් ළන ටුතු  යන සභිනු න් වවී අට ශදශනකු
යලටිඹහභ යශේ ජනතහශ අන්ිනහයලම් ඹටඳවී ශරහ ඒහ අුෆල්
වත තවීවීඹට ඳවී ශරහ නභ ටුතු  ්රභහද නහ කිඹන
නට ශම් ඳහිපශබෝගි ටුතු  පිළිඵ හයමඹ උදහවයමඹක්
ලශඹන් ඔඵු භහ පිළින්නහ ද?

ීු ්වප.බී. නාවි්දන මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. ரறன்ண)

(The Hon. S.B. Nawinne)

නළත.

(சதரரகர் அர்கள்)

්රලසන අග 10 - 4280/'13-(1) ු  ුලශන්ස න්න්ද භවතහ

ීු දුය්දප ී්දක්දද මශතා

(ரண்நெறகு துவணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ු  ථහනහඹු භනි භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි අරහභහතයු භහ ව බුශධ ලහන වහ
ිමි ටුතු  අභහතයු භහ ශනුශන් භභ ඒ ්රලසනඹට පිළිු ය
දීභ වහ භහ ු න හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

්රලසන අග 11- 4285/'13-(1)
භවවීමිඹ.

ු  අශනෝභහ භශ

ීු අයනිමා ීමයේ මශ් මිය

(ரண்நெறகு (றந்ற) அவணரர கவக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ු  ථහනහඹු භනි භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි ඳශු ම්ඳවී වහ රහමීඹ ්රජහ ගර්ධන
අභහතයු භහ ශනුශන් භභ ඒ ්රලසනඹට පිළිු ය දීභ වහ
භහඹ හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

2014 භහර්ු  20

751

752

(අ)

(i)

ශම් න විට ජගභ ව CDMA ුලයථන ඵතහ
ළඳය භ වහ ඵරඳත්ර රඵහ දී සින භහම්ර
නම් ශර්ද;

(ii)

ඉවත භහම්ර අධයක්ෂු න්ශ
ශන් ලශඹන් ශර්ද;

(iii)

2006 ර්ශඹන් ඳසු ජගභ ව CDMA
ුලයථන ඳවසුම් ඳඹන භහම්රට නිකුවී
යන රද න ගයහතඹන් ව ුලයථන භහර්
ශර්ද;

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(iv)

නභ භහම්ර අධයක්ෂු න්ශ නම් ශර්ද;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(v)

ගයහතඹන් ව ුලයථන භහර් ශන් කිීමශම්දී
රඵහවී විශලේඥ උඳශදස ශර්ද;

(vi)

2011 ව 2012 ර් වහ ඉවත භහම් භගින්
යජඹට ශන රද මුදල් ්රභහමඹන් භහම්
අනු ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද;

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

්රලසන අග 13-3221/'12-(1) ු  යවි ු මහනහඹ භවතහ

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ු  ථහනහඹු භනි භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

ු  ථහනහඹු භනි අරහභහතයු භහ ව බුශධ ලහන වහ
ිමි ටුතු  අභහතයු භහ ශනුශන් භභ ඒ ්රලසනඹට පිළිු ය
දීභ වහ ින ශද හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

නම් ශන්

ඹන්න නු භහ වන් යන්ශනිද?

Question ordered to stand down.

(ි) ශශශඳොශ මිරට පහ ළරකිඹ ුතු  තයම් අඩු මුදරට
ජගභ ුලයථන ඳවසුම් ඳඹන භහම්රට ඵරඳත්ර
රඵහ දී ිනශබ්ද ඹන්නවී නු භහ වන් යන්ශනිද?

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

්රලසන අග 14-3590/'13-(1) ු  බුශධි ඳිනයම භවතහ.

ීු බුේධික ඳිනරණ මශතා

(ස) ශනො නශේ නම් ඒ භන්ද?
தற அகச்சந்ம் ததபத் சரசண,  அநல்கள்
அகச்சந்ரணகக் வகட்ட றணர:

(ரண்நெறகு நெத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(அ) (i)

ககடக்க ற்நம் சல.டீ.ம்.. தரகனவதசறச்
வசகககப தசற்தடுத்துற்கரக இதுக
உரறம்
ங்கப்தட்டுள்ப
கம்தணறகபறன்
ததர்ககபநோம்;

(ii)

இற்கந கறனரண வற்கூநற கம்தணறகபறன்
தறப்தரபர்கபறன்
ததர்ககப
ணறத்ணறரகவும்;

(iii)

2006ஆம் ஆண்டின் தறன்ணர், ககடக்க ற்நம்
சல.டீ.ம்..
தரகனவதசறச்
வசக
ங்குணர்களுக்கு
ங்கப்தட்ட
நெற
அகனரறகசககபநோம்
தரகனவதசற
இகப்நெக்ககபநோம்;

(iv)

வற்தடி
கம்தணறகபறன்
தறப்தரபர்கபது
ததர்ககபத் ணறத்ணறரகவும்;

ශම් දසර ුෆු  ුෆු වී නශවේ ශභශවේ සවිිනනහ සින ශන්.
ශදන ටඹ.

(v)

அகனரறகசகபறன்
ற்நம்
தரகனவதசற
இகப்நெககப
எதுக்கலடு
தசய்ற்கரக
ததநப்தட்ட வகரரறக்ககககபநோம்;

ජශීම වශ CDMA දුරකථන ඳශසුකප වඳයන
වමාීප විවපතර

(vi)

2011, 2012ஆம் ஆண்டுகபறல் வற்கூநற
கம்தணறகபறணரல்
அசரங்கத்றற்கு
தசநத்ப்தட்ட
தரககக
எவ்தரந்
கம்தணறக்குரக வ்பவு ன்தகநோம்

ු  ථහනහඹු භනි ල් න්ශන් නළින පිළිු ු  ශදන්
කිඹරහ සුඵහදී ්රලසනඹ අවනහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයු භහ
ශනුශන් භභ ඒ ්රලසනඹට පිළිු ය දීභ වහ ින වතය
හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ. [ඵහධහ කිීමභක්]

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ககடக்க ற்நம் சல.டீ.ம்.. தரகனவதசறச்
வசகக் கம்தணறகள் : றதம்

COMPANIES OPERATING CDMA AND MOBILE TELEPHONE
LINES : DETAILS

2904/’12

1. ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අරහභහතයු භහ ව බුශධ ලහන වහ ිමි ටුතු 
අභහතයු භහශන් සූ  ්රලසනඹ - (3) :

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) சந்க றகனக றட றகக் குகநரண றகனக்கு
ககடக்கத்
தரகனவதசற
இக்குர்களுக்கு
உரறங்கள்
ங்கப்தட்டணர ன்தக அர்
கூநரர?
(இ)

இன்வநல், ன்?

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

the names of the companies to which the
licences have been issued to operate mobile
and CDMA telephone lines to date;

(ii)

the names of the directors of the above
companies, separately;

(iii)

the new frequencies and lines issued to
mobile and CDMA companies after the
year 2006;

(iv)
(v)
(vi)

(c)

ු  සභිනු භනි ත ශරහ ිනශඵනහ. ු මහය විිළු
යන්න නඳහ.

Will he state (i)

(b)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

the names of the directors of the above
companies;

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Member, since it is a long answer, on behalf of
the Prime Minister and Minister of Buddha Sasana and
Religious Affairs, I table* it.
* වභායපවය මත තබන ද ිළිතතුර

* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(a)

(i)

the referrals obtained for the allocation of
frequencies and telephone lines; and
the amounts paid by the aforesaid
companies to the Government separately,
for the years 2011 and 2012 on per
company basis?

Mobile Operators
1.

Dialog Axiata PLC

2.

Mobitel (Pvt.) Ltd.

3.

Etisalat Lanka (Pvt.) Ltd.

4.

Hutchison Telecommunication Lanka (Pvt.) Ltd.

5.

Bharti Airtel Lanka (Pvt.) Ltd.

Will he also state whether the licences have been
issued to mobile operators at prices well below the
market price?

CDMA Operators

If not, why?

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ii)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(iii)

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

ු  ථහනහඹු භනි අරහභහතයු භහ ව බුශධ ලහන වහ
ිමි ටුතු  අභහතයු භහ ශනුශන් නභ ්රලසනඹට පිළිු ය භභ
බහත යනහ.

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නළවළ නළවළ. භභ ඉන්නහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළවළ ඉිනන් ඔඵු භහ ඳශමුළනි ටශේ ිටිශේ නළවළ ශන්.

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නළවළ අපි ගිඹය ශම් ළන හච්ඡහ ශහ ශදන ටශේ
්රලසනඹ අවන්න ඉන්නහ නම්-

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ු  ථහනහඹු භහ තීයමඹක් ුලන්නහ.
ඳශමුළනි ටශේ ්රලසනඹ අවන්න යලටිශේ නළවීනම්-

1.

Lanka Bell Ltd.

2.

Dialog Broadband Networks (Pvt.) Ltd.

3.

Sri Lanka Telecom PLC

4.

Tritel Services (Pvt.) Ltd.

Names of the Board of Directors of mobile and
CDMA operators are attached herewith as Annex 01.
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(b)

(iv)

The Answer related to (a)( ii) above is applicable.

(v)

Frequencies have been allocated in accordance with the
guidelines of International Telecommunications Union
(ITU) and consultation of the experts of
Telecommunications Regulatory Commission of Sri
Lanka (TRCSL).

(vi)

Revenues of the operators remitted to the Government
for the years 2011 and 2012 are given in Annex 02.
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No.
The mobile operators are granted licences taking into account
the developments of telecommunication industry, standards of
the consumers and current situation of the world. The
Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka is
granted approval taking into consideration the tariff proposals
made by mobile operators from time to time. In view of the fact
that frequencies are scarce resources, the licences have been
granted for five mobile operators.

(c)

Not applicable.

Annex - 01

Board of Directors

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ු  ථහනහඹු භනි උවීතය ශදන්න ඳළඹක් ිනශඵනහ. අද
ඔක්ශොභ ්රලසනරට උවීතය ුලන්ශන් නළවළ.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ම්්රදහඹට අනු නම් ු  සභිනු භහ නිළයිනන්. ්රලසන අග 7
ු  යගජිවී භශුලභඵණ්පහය භවතහ

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ම්්රදහඹට අනු
ථහනහඹු භනි?

උවීතය

ශදන්ශන්

නළශද

ු 

757

ඳහර්ලිශම්න්ු 

කථානායකතුමා

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(சதரரகர் அர்கள்)

ු  භන්ත්රීු භනි දළන් ්රලසනර ශදන ටඹ ඹන්ශන්. ඳසු
ගිඹ අුෆු ුල වළට මශන්භ ඒ විධිඹට තභන් ශිපරහ ිනශඵන්ශන්.

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ ම්්රදහඹ ශනස යරහ ශම් ු  බහශේ නභයශිලී
ටුතු  ශ අසථහ ිනශඵනහ. ිණ්ඩුශේ ම්්රදහඹ ඒ නම් මින්
ඳසු විඳක්ඹ ලශඹන් අඳවී ම්්රදහඹහනුකර ටුතු  යන
ඵ කිඹන්න ළභළිනන්.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සු ිනන්.

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ු  ථහනහඹු භනි ශම් ්රලසනඹට උවීතය ශදන්න ඵළිප
සන්? ්රලසනරට ඳළඹ ශරහක් දීරහ ිනශඵනහ ශන්.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළවළ නළවළ. ු  ථහනහඹු භහ දළන් තීයමඹ දීරහ ඉයන්.
අපි ඒ අනු භන් යමු.

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශරහ ිනශඵනහ ශන්.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)
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(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

ු  ථහනහඹු භනි නභ ්රලසනඹට පිළිු ය දීභ වහ භහ ින
ශදක් ල් ඉල්රහ යලටිනහ. [ඵහධහ කිීමභක්] නළවළ ්රලසනඹ
අවපු භන්ත්රීු භහවී නළවළ ශන්. ඒ නිහ භභ ඒ ්රලසනඹට ල්
වීතහ.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

්රලසන අග 12-4313/'13 - (1) ු  ිනස අවීතනහඹ භවතහ.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ු  ථහනහඹු භනි ු  ිනස අවීතනහඹ භන්ත්රීු භහ
ශනුශන් භහ නභ ්රලසනඹ අවනහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  ථහනහඹු භනි
නජීම ම්ඳවී ගයක්ම
අභහතයු භහ ශනුශන් භහ නභ ්රලසනඹට පිළිු ය දීභ වහ
භහඹක් ල් ඉල්රහ යලටිනහ.

ප්රපනය මතු  ශනකදී ඉ ශතෝඳ්  කිරීම නියයිී කරන දී.

றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීශෙට අභහතයහගල නිශේදන. යහජය ඳිපඳහරන වහ සශශල
ටුතු  අභහතය ු  පබ්ලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනවියවීන භවතහ.

(Mr. Speaker)

ශරහ ිනබුමහට ඒ හරඹ අඳ ්රධහන ටුතු රට ශඹොදහ
න්නහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භන්ත්රීු භනි ඔඵු භන්රහ ඊශඹවී කිේහ අඳ ඵඹන් කිඹරහ.
විනහඩි ඳවශශොට ඳසශේ ඔඵු භන්රහභ ඒ හයමඹ අකුශහ
වීතහ. ඒ තභන් ඔඵු භන්රහශ නඩිතයභ. විනහඩි ඳවශශො
හරඹ නඩිතයභක් විතයන් ඔඵු භන්රහට ිනශඵන්ශන්.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

්රලසන අග 7-4158/'13 - (2) ු  ිර්.නම්. යගජිවී භශුලභ
ඵණ්පහය භවතහ.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ු  ථහනහඹු භනි ු  ිර්.නම්. යගජිවී භශුලභ ඵණ්පහය
භන්ත්රීු භහ ශනුශන් භහ නභ ්රලසනඹ අවනහ.

රජයේ යවේලකය්ද විශ්රාම ඳාතෝයතික ක
යීමේයප ප්රමාදය රාජය ඳතෝඳාන ශා
වපලයේ ක යුතු අමාතයතුමායේ ප්රකාය

அச ஏய்வூறர்களுக்கரண தறக்தகரகட
ங்கநல் ரம் : ததரது றந்ரக,
உள்ரட்டநல்கள் அகச்சரறணது கூற்ந
DELAY IN PAYMENT OF GRATUITY TO PUBLIC
SERVANTS : STATEMENT BY MINISTER OF
PUBLIC ADMINISTRATION AND HOME AFFAIRS
ීු ඩබ්ලිේ.ඩී.යජ්. යවයනවිර් න මශතා සරාජය ඳතෝඳාන
ශා වපලයේ ක යුතු අමාතයතුමා

(ரண்நெறகு டதறள்நோ.டி.வஜ. தசதணறத்ண - ததரது றந்ரக,
உள்ரட்டநல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ු  ථහනහඹු භනි ඳසු ගිඹ ිනන ු  අනුය ිනහනහඹ
භන්ත්රීු භහ වියලන් සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශවී අන රද
්රලසනඹට පිළිු ු  ලශඹන් අද භභ ශම් ්රහලඹ යනහ.
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කියලඹම් යහජය නිරධහිපශඹකු යහජය ශේශේ ය 10ක්
ශේශේ නිුතු   ප ඳසු විශ්රහභ ළටුේ ඳනත අනු විශ්රහභ ළටුේ
ඳහිපශතෝිකඹ රඵහ ළීනශම් ය්රහදඹ ිමි ශේ. ඒ භෙභ විශ්රහභ
ඹහශම්දී විශ්රහභ ළටුේ ඳහිපශතෝිකඹ ශර විශ්රහමිඹහශ ඉල්ලීභ
භත අඩු ශනොශ විශ්රහභ ළටුඳ ශභන් ය ශද ටිනහභ
ඳහිපශතෝිකඹක් ශර ශමභ යනු රළශබ්. ශභඹ යලඹලු යජශේ
නිරධහිපන්ට රළශඵන ය්රහදඹකි.

*
*

*

ශම් අනු දළනට රළබී සින ඉල්ලුම් ඳත්ර 13 200ට
ඳභම ශමභට සත.
විශ්රහභ ළටුේ ඳහිපශතෝිකඹට ිමිම් රළබීභට විශ්රහභ
රළබ ිනන යලට අන්ිනහයලම් රළබුද ශභඹ
හභහනයශඹන් ශමභට භහ 6 යලට අුෆු ශද ඳභම
හරඹක් ත මභ ිනගින් ිනටභ යලුල ශේ.
ශභශේ ්රභහද මභට යලුල න නක් ශවේු ක් නුශේ
විශ්රහමි යහජය නිරධහිපන් ගයහ ිනශනන් ිනන ළඩි
මභන්. තද ර්තභහන යජඹ 2006 ශර්දී යන රද
විලහර ළටුේ ළඩි කිීමභ ශවේු ශන් ඳහිපශතෝික දීභනහ
වහ විලහර ඳින
ර ඳහදන ්රභහමඹක් ශන් කිීමභ යලුල
යන අතය විශ්රහමිඹන් ්රභහමඹ වහ ශවිඹ ුතු  මුදර
ඹන හයමහ ශදභ ළඩි මභ නිහ සින න
ශභනහයම ළටලු නිහද ශභභ ්රභහදඹ යලුල ම සත.

*

උදහවයමඹක් ශර 2005 ර්ශේදී මුළු විශ්රහමි
ගයහ 418 923 (වහය රක් දවඅට දවස නයලඹ වියල
ු නක්)  ප අතය ඒ වහ ු පිඹල් මිලිඹන 46 543
(වතළිස වඹදවස ඳන්යලඹ වතළිසු නක්) විශ්රහභ ළටුේ
ලශඹන් ශන රදී. නමුවී 2013 ර්ඹ න විට මුළු
විශ්රහමි ගයහ 532 393 (ඳන්රක් ිනසශදදවස
ු න්යලඹ අනුු නක්)  ප අතය ු පිඹල් මිලිඹන 121 016
(නක්රක් වියලනක්දවස දහඹක්) විශ්රහභ ළටුේ ශර
ශමභට යලුලම ිනශබ්.

*

නමුවී කියලුල ශවේු ක් භත විශ්රහභ ළටුඳ නක් ිනනක් ශවෝ
්රභහද ශනොය ශමම් කිීමශම් ටුතු  අණ්ප යජඹ
වියලන් යලුල යනු රළඵ සත.

නශේභ 2014 ජනහිප ශඳඵයහිප භහ ශද ු ශ ඳභමක්
විශ්රහභ ඳහිපශතෝික ඉල්ලුම් යන රද ්රිනරහභින් 1 042ක් වහ
ු පිඹල් මිලිඹන 566 මුදරක් විශ්රහභ ළටුේ ඳහිපශතෝිකඹ
ලශඹන් ශහ සත. නශේ ුෆවී තවී ු පිඹල් බිලිඹන 7
ඳභම මුදරක් දළනට ශමභට ඉිනිප සින ඳහිපශතෝික දීභනහ
ඉල්ලුම්ු න් ශත ශමභට අලය සත.
ශම් නිහ යජශේ අශේක්හ න්ශන් විශ්රහභ ළටුේ
ඳහිපශතෝිකඹ කියලුල ්රභහදඹකින් ශතොය විශ්රහමිඹහ ශත රඵහ
දීභන්. ශම් නිහ විශ්රහභ ළටුේ ඳහිපශතෝික මුදර ඵළගකු භඟින්
ශමභට ශඹෝජනහ ම සත. ශම් ඹටශවී විශ්රහමිඹහ විශ්රහභ රළබ
ිනනට ිමි න අඩු ශනොශ විශ්රහභ ළටුඳ ඳදනම් ය ශන
මනඹ යන ඳහිපශතෝික දීභනහ ඵළගකු භඟින් ශනොඳභහ රඵහ
ශදන අතය ශම් වහ න ශඳොලිඹ යජඹ වියලන් ඵළගකු ශත
ශමභට පිඹය නු සත.
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ඳාර්ලියප්දතුල ීණ්ද යකො ීණපූරණයක් යනොමැින වූයය්ද,
යබදුප සීනු බ්ද කිරීම නියයිී කරන දී.
ඳසුල ීණපූරණයක් ිනබුයණ්දதரரளுன்நம் கக்கறடப்தட்டு, கூட்ட டப்ததண் இல்கனதணக்
கண்டணரல்,
தறரறவு
ற
அடிக்கப்தட
வண்டுதணக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
தறநகு, கூட்ட டப்ததண் இந்ந்ணரல் -

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division
Bells were ordered to be rung.
Later, a Quorum being present -

ීු ඩබ්ලිේ.ඩී.යජ්. යවයනවිර් න මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்நோ.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ු  ථහනහඹු භනි ඳසු ගිඹ ිනශේ - ඳසු ගිඹ 12 න දහ
- විපක්ෂයේ ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමාමා වින්න්
අන රද ්රලසනඹට පිළිු ය තභන් භහ ඳඹමින් යලටිශේ. ශම්
්රලසනඹට පිළිු ු  ශදන්නට ඳභහ ුෆමහ කිඹරහ නු භන්රහ අඳට
ශචෝදනහ ශහ. ශම් ්රලසනඹට ඊශේ පිළිු ු  ුලන්ශන් නළවළ කිඹරහ
ඊශේවී ශචෝදනහ ශහ. ඒ නිහ අපි ල් සින නු භන්රහට
දන් පහ ශම් ්රලසනඹට අද පිළිු ු  ශදනහ කිඹරහ. නමුවී විු ශධ
ඳහර්ලසඹ ඳහර්ලිශම්න්ු ශන් පිටත ඉරහ ශම් ළප පිළිශශ
පහේඳල් යන ශදඹක් තභන් ශම් යන්ශන් කිඹරහ භහ
ල්ඳනහ යනහ. ශශේ නමුවී ු  ථහනහඹු භනි භහ
ඔඵු භහට සු ිනන්ත ශනහ භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන.
ු  ථහනහඹු භනි ශභිදී ඳළවළිනලි ශුතු  ු මක්
ිනශඵනහ. විඳක්ඹ වියලන් විලහර ්රචහයඹක් ශන ඹනහ ඵළගකු
භඟින් ශන ශම් ඳහිපශතෝික මුදර වහ ශවිඹ ුතු  ශඳොලිඹ
ඒ ඳහිපශතෝිකරහභීන් වියලන් ශවිඹ ුතු න් කිඹරහ. නශවභ නක්
නළවළ. ඒ අඹ ශඳොලිඹ ලශඹන් ලතඹක්වී ශවිඹ ුතු  නළවළ. ඒ
අඹට ඳහිපශතෝික මුදර රළශඵනහ. ඒ රළශඵන මුදර අුෆු ුල
දවඹක් ු ශ දී ිඳහු ශවිඹ ුතු න්. හභහනයශඹන් යජඹට
ශනහ හශ භ ඵළගකුට ඒ අඹ ශවිඹ ුතු න්. නමුවී නභ
ඵළගකු වියලන් අඹ යන ශඳොලිඹ වළභ ලතඹක්භ යජඹ භඟින්
ශන ඵ ඳළවළිනලි යන්නට ඕනෆ.
ශභශර ඵළගකු භඟින් විශ්රහභ ළටුේ ඳහිපශතෝික ශමශම්දී
විශ්රහමිඹහට රළඵන ්රධහනතභ ්රිනරහබඹ නුශේ ර්තභහනශේ
ශභන් විශ්රහභ ළටුේ ඳහිපශතෝික රඵහ ළීනභට ශඳොශයොවීු 
ශල්නශේ රැඳී ශනොයලට ඉල්ලුම් ශ ිනනට ඳසු ිනනභ ශභභ
ඳහිපශතෝික මුදර රඵහ ළීනභට වළකි මභවී ිනන්න පුයහ විිදී
සින ඵළගකු ජහරඹ ශවේු ශන් ර්තභහනශේ ඳිනන ්රභහදශඹන්
ශතොය තභ නි ින්නශේභ පිිටි ඵළගකු ලහහකින්
ඳහිපශතෝික මුදල් රඵහ ළීනභට වළකි මභවීඹ.
තද ශභභ ඳහිපශතෝික මුදල් ිඳසු ශන හරඹ
ර්තභහනශේ ර් 10ට මාභහ ම ිනබුමද ශඹෝජිත ක්රභඹ භඟින්
ිඳසු ශන හරඹ ඵළගකුවී භෙ ථහ ය දීර්ක කිීමභ භඟින්
භහයල ශවිඹ ුතු  හිප මුදර අඩු ය ළීනශම් ක්රභශේදඹක්
භවහ බහණ්පහහයඹ වියලන් මින් ඳතී. ඒ අනු ශභභ ක්රභඹ
ඹටශවී ඳහිපශතෝිකඹ නළත අඹ යන හිප මුදර අඩු මභ
ු ළින් විශ්රහභ ළටුේ ලශඹන් භහයල විශ්රහමිඹහ අතට ඳවී න
මුදශල් ළඩි මභක් ද දක්නට රළශබ්.
සු ිනන් ු  ථහනහඹු භනි.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ු  ථහනහඹු භනි බහශේ මපයමඹක් නළවළ.

සු ිනන්.
්රධහන ටුතු . අද ිනන නයහඹ ඳත්රශේ විඹඹ අග 1 ෛදය
(ගශලෝධන) ඳනවී ශටුම්ඳත ශදළනි ය කිඹමභ. ු 
ෛභත්රීඳහර යලිපශේන අභහතයු භහ.

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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වලදය සවශයිධන ඳන්  යකටුපඳත
ந்த்தும் (றந்த்ம்) சட்டநனம்
MEDICAL (AMENDMENT) BILL
යද ලන ලර කියමේයප නියයිීය කියලන දී.

இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது.
Order for Second Reading read.

[අ.බහ. 1.27]

ීු වමත්රීඳා කමතෝයවේන මශතා සයව්ය අමාතයතුමා

(ரண்நெறகு கத்றரறதரன சறநறவசண - சுகரர அகச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

ු  ථහනහඹු භනි "ඳනවී ශටුම්ඳත දළන් ශදන ය
කිඹවිඹ ුතු ඹ" න් භහ ශඹෝජනහ යනහ.
ු  ථහනහඹු භනි අශේ යශේ අුෆු ුල 30ක් ිනසශේ ඳළළින
දීර්ක හලීන ුතශධඹ අවී දළකීම් භෙ ත්රිවිධ වමුදහශේ ශේඹ
යන පිිපසර ශෞය ශේහන් නගහලීභ පිළිඵ විශලේ ළප
පිළිශශ අලයතහ ශශයි අිනු  ජනහධිඳින භින්ද
යහජඳක් භළිනු භහ ්රමු අශේ යජඹ අධහනඹ ශඹොමු ය
ිනශඵනහ. ඒ අනු ුතශධඹ ඳළළින හරශේදීවී ඉතහභවීභ අමාු 
තවීවීඹන්ට මුහුම ුලන් ශඵොශවෝ අසථහරදීවී අශේ නිදවස
ශෞය ශේහ ු ශ ටුතු  යන නළවීනම් යජශේ ශයෝවල්ර
ශේඹ යන ෛදයු  ශවද ශවිනඹන් ව අශනකුවී ශෞය
ෛදය හර්ඹ භණ්පර ඉතහභවීභ ඉවශ ළඳ මභකින් තභන්ශ
ශේහන් ඉසට යනු රළබ ඵ අපි දන්නහ.
ශම් යශේ ුතශධඹ ජඹරවමඹ කිීමශම් ශෞයඹ අිනු 
ජනහධිඳිනු භහ ්රමු යජඹටවී ජීවිතඹ පජහ ශ ත්රිවිධ වමුදහශේ
ශඳොලීයලශේ ව යලවිල් ියක් ශේශේ යම විු න්ටවී
රළශඵනහ හශ භ ුතශධශේ ඵයඳතශ අසථහරදී පීපහට ඳවී
ු හර රවී හන් ව භහනයල ශයෝගී තවීවීඹට ඳවී  ප
යමවිු න් ්රමු ත්රිවිධ වමුදහ සු ළු යලඹලු ියක් අගලර
ටුතු  ශ ෆභ ශශනකුටභවී ිමි නහ. ඒ අසථහන්රදී
ඉතහභවීභ ඵයඳතශ තවීවීඹන්රට මුහුම ුලන්නහ. ඹම් ඹම් අඩු
ඳහඩුම් ිනබුමවී ුතශධශේ භහනුෂීඹ ජඹරවමඹ රඵහ ළීනශම්
අලයතහ ු ශ අශේ නිදවස ශෞය ශේහශේ යලටින
ෛදයු න් ශවද නිරධහිපන් ්රමු හර්ඹ භණ්පර යලඹ කීම්
ව ුතු ම් ඉතහභවීභ ඉවළින් විශිසට ශර ඉටු යනු රළබහ. ඒ
අවී දළකීභවී භෙ ර්තභහනඹ ු ශ අශේ ියක් අගලර
ශේඹ යන යලඹලු ශදනහශ ශෞය තවීවීඹ පහ නළගමශම්
හර්ඹශේදී හශ භ
විවිධ හන් ව භහනයල ශයෝගී
තවීවීඹන් සින ුෆණු අසථහර ඔුෆන්ශ ීනශයෝගීභවී බහඹ
ශනුශන් යලඹ ශේහන් ඉටු යනු රළබහ. යම විු න්ට
අතයලය ීනශයෝගීභවී ජීවිතඹක් රඵහ දීශම්  කීභ ඉසට කිීමශම්
හර්ඹඹට යජඹ ඳළවළිනලි ශරභ ඵළඳී යලටිනහ.
අපි ුෆු වී දන්නහ ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය
ියක් විලසවිදයහරඹ ියක් ශේනහගර ළප යන
ියක් අගල ්රධහනින්ට විවිධ අගලලින් පුහුණු රඵහ දීභ
උඳහධිඹ රඵහ දීභ යලුල යනු රඵනහ හශ භ ියක් ශේහට
අදහශ අශනකුවී වහඹ ශේහන්ර ගුමහවීභ බහඹක් සින
කිීමශම් අලයතහවී ශවීු ම් ශන ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර
යහජය ියක් විලසවිදයහරඹ ු ශ ෛදය පීයඹක් සින කිීමභට
යජඹ තීන්ුල යනු රළබුහ. ඒ අනු නභ ෛදය පීයඹට යලසුන්
ඵහශන ඔුෆන්ට ෛදය උඳහධිඹ රඵහ දී ඔුෆන් ්රධහන
ලශඹන්භ අශේ ියක් ශේහන්ර ෛදය ශේඹ වහ
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ශඹදමභට අදවස යනහ. සතළම් ශරහට යජශේ ශයෝවල්ර
ශේඹ යන ෛදයු  ්රමු හර්ඹ භණ්පරරට නිදවස
ශෞය ශේහශේ යන ටුතු රදී ඒ අඹශ ිනශඵන ළඳමභට
අභතය අශනකුවී හර්ඹඹන් කිීමශම්දී ඹම් ඹම් අඳවසුතහන් සින
නහ.
ු  ථහනහඹු භනි උදහවයමඹක් විධිඹට වීශතොවී අශේ
යශේ යහජය ශේශේ ශඹදී යලටින ෛදයු  නක් ඳළවීතකින්
අිනවිලහර ලශඹන් පිට යට අධයහඳනඹට ඹනහ. තවී
ඳළවීතකින් අශේ ශේහන්ලින් ඉවී ශරහ ඔුෆන් පිට යට
ශේඹ වහ ඹනහ. ෛදයු  ශවද - ශවින නිරධහිපන් සු ළු
ශෞය හර්ඹ භණ්පර අශේ ශේහන්ලින් ඉවී ශරහ පිට යට
ශේඹට ඹෆභ අපිට ීනිනභඹ ලශඹන් ළශළක්මශම් වළකිඹහක්
නළවළ. ්රජහතන්ත්රහදී යට ජනතහශ ිනශඵන්නහ  ප භහන
ිමිම් මලි අන්ිනහයලම් තවුෆු  කිීමශම් ළදවීභ ු ශ
අශේ යශේ ෛදයු න්ට ඳභමක් ශනො යහජය ශේශේ යලටින
ඕනෆභ ශශනකුට ශේශඹන් ඉවී මභට ව පිටයට ශොස
තභන්ට සුුලසු ජවීිනඹ ටුතු  කිීමශම් නිදව වහ අන්ිනඹ
භින්ද යහජඳක් අිනු  ජනහධිඳිනු භහශ යජඹ තවුෆු  ය
ිනශඵනහ. ඒ අනු ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක්
විලසවිදයහරඹ ු ශ ෛදය පීයඹක් සින කිීමභ ව නභඟින්
ෛදය උඳහධිඹ රඵහ දීභ හශ භ ියක් ශේනහගර ශෞය
තවීවීඹ ම්ඵන්ධ යලඹලු අගලර  කීම් නභ ෛදය පීයශඹන්
පිට න ෛදයු න්ට ඳළීමභවී යජශේ ්රමු හර්ඹඹක් විධිඹට
හශ භ අතයලය ටුතවීතක් ශර අපි පිළි අයශන ිනශඵනහ.
ු  ථහනහඹු භනි ඒ අනු ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර
යහජය ියක් විලසවිදයහරඹ උඳහධි පිිපනළමීශම් විලසවිදයහරඹක්
ශර ර් 2007 අග 50 දයන ගශලෝධිත ඳනිනන් තභන්
ෛනතකි සථහපිත යනු රළබුශේ. ඒ හශ භ රගහ ු ශ
ෛදය ර්භඹ යලුල කිීමභ වහ ෛදය ිඥහඳනශවී 29 න
න්ිනශේ දළක්ශන නිඹභඹන්ට අනුකර ශ්රී රගහ ෛදය
බහශේ ලිඹහ ඳිනගචි විඹ ුතු  සතවී ර්තභහනශේදී ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරශඹන් ශභභ ෛදය
උඳහධිඹ රඵහ පිට න පිිපස ෛදය ිඥහ ඳනශවී ්රිනඳහදනරට
අනුකර ශ්රී රගහ ෛදය බහශේ ලිඹහ ඳිනගචි කිීමභට අලය
යන ීනිනභඹ විධිවිධහන ඳඹහ ශනොභළින අතය නනම් ෛදය
ිඥහඳනත ු ශ නි 29 න න්ිනඹ ඹටශවී ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරශේ උඳහධිධහිපන්
ියමඹ යමින් ඔුෆන්ට ශ්රී රගහ ු ශ ෛදය වහ ලරය
ෛදය ජවීිනශේ නිඹළලීභට වළකි න ඳිපින ඔුෆන් ලිඹහ ඳිනගචි
කිීමශම් ඵරඹ ශ්රී රගහ ෛදය බහට රඵහ ශදන ිහයශේ
්රිනඳහදන ශනොභළත. ඒ නිහ අද ඉිනිපඳවී ය ිනශඵන ගශලෝධන
ු ළින් ඒ ්රිනඳහදන සින ය ළීනභට ඵරහශඳොශයොවීු  ශනහ.
ෛදය ිඥහ ඳනශවී 29 න න්ිනශේ අහන
ගශලෝධනඹ අනු නනම් 1988 ගශලෝධනඹ අනු උඳහධි
පිිපනළමීශම් විලසවිදයහරඹක් ශර ශවෝ අනුප ඳ විලසවිදයහරඹක්
ශර ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර ියක් විලසවිදයහරඹ උඳහධි
්රදහනඹ කිීමශම් ිඹතනඹක්ඹ ඹන අර්ථ නිප ඳමඹට අඹවී ුෆශණ්
නළවළ. 2007 අග 50 දයන ගශලෝධි ඳනිනන් ෛනින ශභභ
ිඹතනඹ සථහපිත යනු රළබු ද ඉන් උඳහධි පිිපනළමීශම්
අහල ිනබුම ද ඉන් උඳහධි රඵහ පිට න පිිපට ෛදය
ජවීිනඹන් ශර ටුතු  කිීමශම් වළකිඹහක් රළබුශණ් නළවළ.
ඒ නිහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර
ියක් විලසවිදයහරශේ නිරධහිපන්
ීනිනඳින ඒ හශ භ
ශ්රී රගහ ෛදය බහ අශේ ක්ශේත්රඹට අඹවී ජවීිනඹ මිින
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ශෞය අභහතයහගලඹ ශම් යලඹල්ර නක් යලුල යන රද
හච්ඡහ ්රිනපරඹක් ලශඹන් ෛදය ිඥහඳනතට ශනභ
ගශලෝධන ශන ඒශභන් ශම් අයමුම ඉටු යහ ළීනභට තීයමඹ
ශහ. ්රධහන ලශඹන්භ ඒ ගශලෝධනඹ තභන් අද අපි ශභිදී
ඉිනිපඳවී යනු රඵන්ශන්.
වමුදහ ෛදය ශේහශේ ගුමහවීභබහඹ ළඩිිනුතණු කිීමශම්
අලයතහ යජඹක් විධිඹට හශ භ ශම් යශේ ජනතහවී පිළින්නහ
ු මක් ු  ථහනහඹු භනි. ත්රිවිධ වමුදහශේ ළප යන්ශනවී
ශම් යශේ ජීවී ශන හභහනය ජනතහශ දු න් ශදභේපිඹන්
නශවභ නළවීනම් ශවෝදය ශවෝදිපඹන්. ඒ නිහ ඔුෆන්ට යශේ
අනිකුවී අගලර හශ භ නභ ශේහ ඉතහභවීභ ඉවශ
ගුමහවීභබහඹකින් උස ්රමිිනඹකින් රඵහ දීභ යජශේ 
කීභක් ශනහ.
ත්රිවිධ වමුදහන්ි නියන්තයශඹන්භ තභ යහජහිප ටුතු 
සහීකන ව අනිකුවී යහජය ශවෝ යහජය ශනොන ිඹතනර
උඳහයඹකින් ශතොය ඳවීහශන ඹහශම් වළකිඹහන්
ිනශඵනහ. ශභඹ විනයල අසථහරදී යහජය ියක් ටුතු 
නියලඹහහය ඳවීහශන ඹහභ වහ අතයලය ු මක්.
නශභන්භ වමුදහ ෛදය ශේහට ද ජහින ශෞය ශේශඹන්
ඳිපඵහිය සහීකන තභ හර්ඹඹන් ඉටු කිීමශම් වළකිඹහ
ඳවීහ ළීනභ අතයලය ශනහ. ඒ අනු ශම් වහ ඵරඳහන
්රධහන ු ණු කිිඳඹක් ිනශඵනහ.
නක් ු මක් තභන් ත්රිවිධ වමුදහර ජහින වහ ජහතයන්තය
කීම් හර්ඹක්භ ඉටු ය ළීනශම් වළකිඹහ ඳවීහ ළීනභ.
යට පුයහ වියලීම යලටින දළනට ශේශේ යලටින වමුදහ හභහජින්න්
ිඵහධිත ශඵළුන් ිටපු වමුදහ හභහජිඹන් ව ඔුෆන්ශ
ඳුෆල්රට අලය ශෞය ශේහන් රඵහ දීභවී තවී හයමඹක්.
ත්රිවිධ වමුදහශේ ශේඹ යන අඹට ඳභමක් ශනො ඔුෆන්ශ
ඳුෆල්ර අඹටවී ශෞය ශේහන් රඵහ ශදනහ. උදහවයමඹක්
විධිඹට ු  ථහනහඹු භනි ත්රිවිධ වමුදහශේ ශේඹ යන
අඹශ භේු න්ට ව පිඹු න්ටවී ්රිනහය ළීනභ වහ වමුදහ
ශයෝවශල් ඵහිය ශයෝගී අගලඹ ඳළවළිනලිභ විජත ය ිනශඵනහ.
ඊශෙ හයමඹ තභන් විවිධ ්රශශලර සථහනත ම සින
වමුදහ අනුණ්පඹන් ෛදය ඳවසුම් අිනන් සහීකන කිීමභ. අශේ
යශේ විතයක් ශනොශන් ශරෝශේ ඕනෆභ යට ශඵොශවෝ
අඳවසුතහන් ිනශඵන ගර්ධනඹ අඩු ්රධහන ශයෝවල් ශනොභළින
භහර් අඳවසුතහන් ිනශඵන ්රශශලර වමුදහ අනුණ්ප ශඵොශවෝ
ශරහට පිිටුනහ. නිදී ඒහශේ ්රධහන ලශඹන්භ
ෛදයු න් ව ශෞය හර්ඹ භණ්පර අනිහර්ඹශඹන්භ යලටිඹ
ුතු  ශනහ.
අශනක් හයමඹ තභන් වමුදහට ඵළඳීභට ඉිනිපඳවී න
පුශරඹන්ශ ශෞය තවීවීඹ නියල ඳීමක්හට රක් කිීමභ
ව නියන්තය ඳීමක්හන් ු ළින් ඔුෆන් ුතද වමුදහ ශේහ හරඹ
ු ශ භනහ ශෞයශඹන් ඳසු මභ වින කිීමභ. ශේඹට ඵහ
න්නහ විට ශවො ශෞය තවීවීඹකින් යලටිනහ ද කිඹරහ
ඵරනහ හශ භ ඒ ශේඹ යන අතය හයශේවී ිපන් ය
ඔුෆන්ශ ශෞය තවීවීඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳීමක්හ යරහ
අලය උඳශදස දීරහ ඹම් ඹම් ්රිනහය අලය නම් ඒහ යනු
රඵනහ.
ඊශෙ හයමඹ තභන් ඵහ ළීනශභන් ඳසු නි
හභහජිඹන් භනහ ශෞය තවීවීඹකින් ඳවීහශන ඹෆභ
වහ අලය ඹවඳවී පුු ුල පුහුණු කිීමභ වහ නළනි පුු ුල
ඳවීහශන ඹෆභ.
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ඒ හශ භ ුතදභඹ ශභන්භ හභහමී හතහයමඹන් ු ශදී
විශලේශඹන්භ සහබහවි ිඳදහ අසථහර වමුදහ හභහජිඹන්
ව ඔුෆන්ශ  කීශභන් ියමඹ න ජනතහ විවිධ ශරප
ශයෝරට රක් මශභන් ළශළක්මභ. ු  ථහනහඹු භනි ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් අඳට ිනශඵන ශවොභ උදහවයමඹක් තභන් 2004
ශම් යශේ සින  ප සුනහමි භවහ යනශේදී අශේ ියක් අගල
ශභොන තයම් ශේඹක් ශහ ද කිඹන න. නිදී අඳට
ෛදයු න් ්රමු ෛදය ශෞය හර්ඹ භණ්පර ්රභහමවී
ශනොුෆණු අසථහ ිනබුමහ. අශේ යජශේ ශයෝවල්ර ශේඹ
යනහ හශ භ වමුදහශේ ශේඹ යන ෛදයු න් ව
ශෞය ෛදය හර්ඹ භණ්පරවී ඒ ශේහරට ශඹද පහ. නළනි
විනයල ිඳදහ තවීවීඹන් සින ුෆමහභ සහබහවි විඳතක් ුෆමහභ
ියක් අගල -ත්රිවිධ වමුදහ ශඳොලීයලඹ සු ළු යලඹලුශදනහ- ඒ
තළන්රට ගිිල්රහ ඒ ිඳදහ තවීවීශඹන් ජනතහ ශබ්යහන්න
පිිට ශනහ. ඒ අසථහරදී ෛදයු න් ්රමු ශෞය
ශේහශේ ්රධහන පිිපක් ියක් අගලරභ යලටිනහ නම් ඒ
සථහනරදීභ ඒ ජනතහ ශනුශන් අලය ටුතු  කිීමශම්
වළකිඹහ ිනශඵනහ.
අශනක් හයමඹ තභන් විනයල අසථහර ව නක්වී
ජහතීන්ශ අලයතහන්රදී ශරො පුයහ ඕනෆභ තවීවීඹක්
ඹටශවී ශේඹ කිීමභ වහ වමුදහ ෛදය ඒ ව ශයෝවල්
රඵහ දීභ. ු  ථහනහඹු භනි ඉවත කී ු ණු ඉතහභ ළදවී
ශනහ.
ශ්රී රගහශේ ත්රිවිධ වමුදහන් ය මනහක් ිනසශේ වමුදහ
ෛදය ්රිනඳවීිනඹ ක්රිඹහවීභ කිීමභ වහ දළඩි උවීහවඹ
ශඹදී යලටිනහ. ඹම් ශේහට ම්ඳවී ඌනතහක් සින  ප
අසථහරදී නඹ අශනකුවී ෛදය ශේහන් භෙ
ම්ඵන්ීකයමඹ මභ ු ළින් නභ හර්ඹඹන් ඉටු යළීනභ වහ
උවීහව යනහ. නශේ ුෆවී වමුදහ ෛදයු න්ශ ගයහන්
අඩු මභ ශවේු ශන් ශභළනි ්රඹවීනඹන් අමාු  ුෆමහ හශ භ ඒ
ු ළින් ශයෝගී  ප වමුදහ ශඵළුන් විවිධ ුලසයතහරට රක් ුෆමහ.
අඳට ශම් ළන ඉතහභවී ඳළවළිනලි අවී දළකීම් ුතශධඹ හරශේදීවී
ිනශඵනහ. ශනවී විවිධ අසථහන්රදීවී ිනශඵනහ. ඒ නිහ
අඳට ත්රිවිධ වමුදහ ියක් අගලර ෛදයු න් ඳළවළිනලි
ශරභ ගුමහවීභබහශඹන් ව උස ්රමිිනඹකින් ුතු 
ෛදයු න් යන්නන් අලය ශන්ශන්. ඒ නිහ තභන් ශ්රීභවී
ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරශේ ෛදය
පීයඹට ශම් ිනශඵන ීනින ශයගුරහයල ඹටශවී ඒ අලය ීනිනභඹ
තවීවීඹන් සින යරහ නන්න් උඳහධිඹ භවී න අඹට ෛදය
ජවීිනඹන් විධිඹට ළප කිීමශම් අසථහ රඵහ ශදන්න ටුතු 
යන්ශන්. විශලේශඹන්භ අද ඉිනිපඳවී යන ශම් ශයගුරහයලලින්
ඒ ටුතු  යන්න පුළුන් ශනහ. ඒ නිහ ු 
ථහනහඹු භනි භභ විලසහ යනහ ශභඹ ඉතහභ ළදවී
අසථහක් කිඹරහ. ශභඹ අශේ භහතජ භූමිඹ ශනුශන් ටන්
ශ ටන් යන අනහතශේ ද අශේ භහතජ භූමිඹ ව
ජනතහශ ියක්හ පිළිඵ  කීභ දයන ියක් අගලශේ
යලඹලු ශදනහටභ ළදවී ශනහ. ජහින වහ ජහතයන්තය ලශඹන්
නන අභිශඹෝරට මුහුම දීශම්දී ඔුෆන්ට අලය ඳවසුම්
ළරළසමභ ඉතහභවී ඓිනවහයල හර්ඹඹක් ඉසට කිීමභක් ඵ
විලසහ යමින් භශ චන සල්ඳඹ අන් යනහ. සු ිනන්.

ප්රපනය වභාිමමු කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ු  ථහනහඹු භනි හයමඹක් ඳළවළිනලි ය න්න භට
අය ශදන්න.
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵු භහට ඒ අසථහ රඵහ ශදනහ.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ු  සභිනු භනි ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක්
විදයහ පීයඹ ළදවී ශේඹක් ඉසට යනහ. ඒ අපි පිළින්නහ.
වළඵළන් නභ ිඹතනඹ දළනට ීනිනශේදී උඳහධිඹ මුදරට රඵහ
ශදනහ. වමුදහ ශේඹට ඵළශන්ශන් නළු  හභහනය ක්රභශඹන්
පිටසතය ඕනෆභ ශශනකුට ීනින උඳහධිඹ මුදරට රඵහ න්න
පුළුන්. දළන් අඳට ශතොයු ු  ිනශඵනහ ශම් ීනින ්රිනඳහදන ස
යන්ශන් ියක් විදයහ පීයඹ වයවහ වමුදහට හශ භ පිට
අඹටවී මුදරට නම්බීබීනස ෛදය උඳහධිඹ රඵහ ළීනභට
අසථහක් රන්න කිඹරහ. ඒ පිළිඵ යජශේ සථහයඹ
කුභක්ද? ඒ ශවොද නයද කිඹන න ශනොශන් භභ ශම්
කිඹන්ශන්. අනහතශේදී නශවභ මුදරට නම්බීබීනස ෛදය
උඳහධිඹ වළදෆීමභ වහ ශභභ විලසවිදයහරඹ ු ශ අසථහ රහ
දීභට අශේක්හ යනහද නළශද?

ීු වමත්රීඳා කමතෝයවේන මශතා

(ரண்நெறகு கத்றரறதரன சறநறவசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ඉතහභ ඳළවළිනලිභ නළනි හයමඹක් පිළිඵ තභ නම්
නළනි තීන්ුලක් ශවෝ තීයමඹක් අඳට හර්තහ ශන්ශන් නළවළ.
ඳළවළිනලිභ භභ ශම් ඉිනිපඳවී යපු ්රිනඳවීිනභඹ හයමහ භතන්
අපි ඒ ටුතවීත කිීමභට ඵරහශඳොශයොවීු  ශන්ශන්.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔඵු භහට ශරොකු  කීභක් ඳළශයනහ. අද ඔඵු භහ ඒ
ඳදනභ කිේශේ නළවළ. දළනභටවී ීනිනශේදී උඳහධිඹ පිළිඵ මුදල්
අයශන ු පිඹල් රක් අටට විතය උඳහධිඹ රඵහ න්න
පුළුන්භ ිනශඵනහ. ු  ථහනහඹු භනි ඒ අද වමුදහ
ශේඹට ඳභමක් මාභහ ශනොම යහේත යනහ. ු  සභිනු භනි
න යහජය ්රිනඳවීිනඹ නම් විජත කිඹන්න.

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ු  ථහනහඹු භනි ීමින ්රලසනඹක් ිනශඵනහ.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ු  ඒ.නච්.නම්. අසර් භන්ත්රීු භහ ීමින ්රලසනඹ ශභොක්ද?

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ු  ථහනහඹු භනි ු ණු ශදක් පිළිඵ ශටිශඹන්
භහ ්රහල යන්නම්. ඊශේ විු ශධ ඳහර්ලසඹ board ලිඹහශන
ඳහර්ලිශම්න්ු  සු ශට ශනළවිවී ්රදර්ලනඹ යරහ ශරොකු
හරශෝේටිඹක් සින ශහ. ඒ board යලගවර බහහශනුන් ලිඹරහ
ිනබුශණ්. රවිප භන්ත්රීු න්ටවී ඒහ ුලන්නහ. ඒ භන්ත්රීු  ඒහ
්රදර්ලනඹ ශශේ නළවළ ඹට වවීතහ. ඒ ශොල්රන් නළඟිේශේ
නළවළ. ඒ න හයමඹක්.
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අශනක් හයමඹ ු  ථහනහඹු භනි ශම් හශ ශශල්
ශශනන්ශන් ශොශවොභද? භවය විට ශම් විධිඹට අන්තයහදහඹ
ශශලුවී ශශනන්න පුළුන්. ශභොද ශඩි උණ්පඹකුවී
ශනහපු විු ශධ ඳක්ශේ ු  භන්ත්රීයඹකු ශභතළන ඉන්නහ.
ශම් පිළිඵ තමුන්නහන්ශේ පර්ම ඳීමක්මඹක් ඳවීහ -

ීු ම්දත්රීලරයයක්

(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்)

(An Hon. Member)

ුෆද?

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

භහන්නේශඳු භ භන්ත්රීු භහ ශන්. [ඵහධහ කිීමභක්] ශභොද
නළවීශවී? ශඩි උණ්පඹක් ශනහහ. ඒ නිහ ු 
ථහනහඹු භනි ඔඵු භහ සු ළු යලඹලුභ ු  භන්ත්රීු න්ශ
හර්ඹ භණ්පරශේ mediaර අඹශ ියක්හ පිික ශම්ට
ශභොනහ ශවෝ ක්රභශේදඹක් යන්නට ඕනෆ. ශභශවභ ශශල් පිට
ඉරහ ශශනන්න පුළුන්ද කිඹන න ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශොශවොභ ශශල්ද?

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ඒ කිඹන්ශන් ු  ථහනහඹු භනි ඳහර්ලිශම්න්ු  සු ශට
board උසහශන නන්න පුළුන් ද අශනකුවී ශශල් අයශන
නන්න පුළුන් ද කිඹන න ළන. ඔඵු භහට විු ශධ යජඹට
විු ශධ ශභොනහ ශවෝ ලිඹහ ශන ඒහ ්රදර්ලනඹ යන්න
ශශනනහ. ු  ථහනහඹු භනි ශම්ට තමුන්නහන්ශේ
අය දීරහ නළවළ. ශඳොලීයලඹ අය දීරහ නළවළ. ශම් board අසශේ
ශභොන හශ අන්තයහදහඹ උඳයම ශශනනහ ද දන්ශන්
නළවළ. ඒ න හයමඹක්. ඒ ළන ඔඵු භහ ශොඹහ ඵරන්නඹ
කිඹහ භහ ඉල්රහ යලටිනහ.

I would like to draw your attention particularly to
Sections 5 and 11 of the Parliament (Powers and
Privileges) Act. You have given an Order earlier also that
there must be fair and balanced reporting of the
proceedings. But, certain newspapers do not follow that.
Even the Hon. Leader of the Opposition took up the
cudgels on behalf of the Opposition. The Lake House
Group of Newspapers such as “Dinamina”, “Daily
News”, and "Thinakaran" are publishing in full. Also, the
“Mawbima”, “Lakbima“, “Lankadeepa”, Rivira”, and
“Ada” newspapers. නමුවී භවය පුවී ඳවීර විශලේශඹන්භ
රවිප බහහ පුවී ඳවීර - றழ்ப் தத்றரறகககள் - ඒ
ශොල්රන්ට උභනහ යන භන්ත්රීයඹහශ ථහ ඳභමක් ඳශ
යනහ. ශම් Parliament (Powers and Privileges) Act නට
විු ශධන්. [ඵහධහ කිීමභක්] ඒ පිළිඵවී ශභි වන් ශරහ
ිනශඵනහ. The Parliament (Powers and Privileges) Act,
under No. 8 of Part A of the Schedule states, I quote:
"The publication of any defamatory statement concerning any
member in respect of his conduct as a member.”
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ඒ නිහ ු  ථහනහඹු භනි ශම් ු  බහශේ ටුතු 
ජීම විහලඹ යන ශොට ඒ පිළිඵවී ඔඵු භහශ
අධහනඹට ශඹොමු ය ිනශඵනහ. ඔඵු භහ ඒ පිළිඵ අධහනඹ
ශඹොමු ය ිනශඵනහ.
දළන් භවය පුවී ඳවීර අඹ fair reporting යන්ශන් නළින
නිහ ඔඵු භහ ඒ අඹ ළහ -භහ කිඹන්ශන් නළවළ ඒ පුවී ඳවීර
නම්- ඒ පිළිඵ ඳීමක්හ යරහ ඒ අඹට දළනමුු ම් ශදන්නඹ
කිඹහ භහ ඉල්රහ යලටිනහ.

ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ු  ථහනහඹු භනි ීමින ්රලසනඹක් අවන්න ිනශඵනහ.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ු  ඉයහන් වික්රභයවීන භන්ත්රීු භනි ශභොක්ද ඔඵු භහශ
ීමින ්රලසනඹ.

ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ු  ථහනහඹු භනි අසර් භන්ත්රීු භහ 2010 අශ්රේල්
භහශේ ඉරහ අද ශන ශොට ීමින ්රලසන මනහක් ශම්
ඳහර්ලිශම්න්ු ට ශනළල්රහ ිනශඵනහ. භභ ඔඵු භහශන්
ඉල්රනහ ු මහය ඒහ ළන ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ශභොද
ඒහන්න් යලඹඹට 99ක්භ ීමින ්රලසන ශනොශන්. ඔඵු භහ
ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ ඔඹ පුටුශේ නළින අසථහරදී අශනක් අඹ ඒට
ඉප දීරහ ිනශඵනහ. හධහයම ශර ක්රිඹහ යරහ නළවළ.
ු මහය ශොඹහ ඵරන්න සවීතටභ ඒහ ීමින ්රලසන ද කිඹරහ
අඳට දළන න්න අලයන්. ශභොද ඵහධහ කිීමශම් ක්රභශේදඹක්
වළටිඹට තභන් ීමින ්රලසන ශන නන්ශන්. සු ිනන්.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

භභ ිතන විධිඹට ඉයහන් වික්රභයවීන භන්ත්රීු භහ ශම් අසථහ
ළන ශනොශන් කිේශේ. ු  අසර් භන්ත්රීු භහ ය්රහද ්රලසනඹක්
නළඟුහ පුවී ඳවී ්රහලඹන් පිළිඵ. භන්ත්රීු  බහ ු ශට
board ශන ඒභ පිළිඵවී නු භහ කිේහ. ශභොනහ විප
ලිඹහශන ිට ඒශන් අනු යක් ශන්ශන් නළින නිහ ඒ
්රලසනඹක් ශන්ශන් නළවළ. අනු යක් න ශශල් ශනහශොවී
දළන් ඒහ detect යන්න - scan යන්න- අලය ඹන්ත්ර අඳට
ිනශඵනහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේ බඹ ශන්න නඳහ. Board
ශනහට ්රලසනඹක් නළවළ. ු  අසර් භන්ත්රීු භහටවී නිදව
ිනශඵනහ board උසන්න.
[අ.බහ. 1.47]

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ු  ථහනහඹු භනි අද ු  ශෞය අභහතයු භහ වියලන්
ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරශේ
ෛදය පීයඹ භඟින් රඵහ ශදන උඳහධිඹ MBBS උඳහධිඹක් ඵට
ඳිපර්තනඹ යන්න ශන ි ශඹෝජනහ පිළිඵ කියල ්රලසනඹක්
නළවළ. ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරඹ
භඟින් ඳවීහශන ඹනු රඵන ෛදය පීයඹ සුුලසුම් ිනශඵන

768

නශවභ නළවීනම් ශවො ිචහර්ඹු න් භඟින් ක්රභහනුකර
යශන ඹන නක් ඵ අපි දන්නහ විධිඹට අපි ශොඹහ ඵරපු
විධිඹට ශඳශනනහ. ඒශක් කියලභ ්රලසනඹක් නළවළ. ඒ නිහ නි
ෛදය උඳහධිඹ රඵහ දීභ පිළිඵ අඳට ළටලුකුවී නළවළ ු 
ථහනහඹු භනි. වළඵළන් ්රලසනඹ ිනශඵන්ශන් ශභතළනන්.
අද වු  පිශඳනහ හශ අශේ යශේ ෛදය විදයහර බිි
ශනහ. ඒහශේ කියල ්රමිිනඹක් නළවළ. අලය ්රහථමි
සුුලසුම්වී නළු  මුදල් ඳදනම් යශන ඳභමක් ඒහට ශිය
ශියහශෝ සු ශවී ය ළීනභ දක්නට රළශඵනහ. ු 
ථහනහඹු භනි භභ ශම් ු  බහශේදීභ මීට ශඳය භහරශබ්
SAITM න ම්ඵන්ධශඹන් නළවීනම් භහරශබ් ශඳෞශලි
ෛදය විදයහරඹ ම්ඵන්ධශඹන් ල් තළබීශම් ශඹෝජනහක්
ශනළල්රහ ඒශක් ිනශඵන අඩු ඳහඩු ඒශක් ිනශඵන ්රලසන ළන
ිනගින් ිනටභ ථහ ශහ. ු  ථහනහඹු භනි නමුවී නහටුන්
කිඹන්න ශම් යජඹ වියලන් ඒ හශ භ අදහශ අගල වියලන් ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් වී ක්රිඹහ භහර් පිළිඵ අඳට කියලශේවීභ
ෆහීභට ඳවී ශන්නට ඵළවළ.
ු  ථහනහඹු භනි ශඳෞශලි ෛදය විදයහර ියම්බ
කිීමශම් යලශධිඹ ළන ශඳොඩ්පක් ශම් ු  බහට - විශලේශඹන්භ
ශෞය සභිනු භහට - භහ ු ණු දක්න්න ළභළිනන්. ු 
සභිනු භහට තභන් ශභි  කීභ ිනශඵන්ශන්. භවය ශරහට
නු භහටවී ශම්හ යන්න ශදන්ශන් නළින ඵ අපි දන්නහ.
ශේන බිබිශල් හර්තහ ළනවී භභ කිඹන්නම්. නඹ ක්රිඹහවීභ
යන්න ු  සභිනු භහට අලයතහක් ිනශඵනහ. නමුවී අපි
දන්නහ විධිඹට ඒශන් සභිනු භහ ජනප්රිඹවීඹට ඳවී ශන්
කිඹරහවී නඹට අකුල් ශවශන අඹ යලටිනහ.
ු  සභිනු භනි භහරශබ් SAITM නට -ෛදය විදයහරඹට
- යේ වනයකොට ළමයින් යෙෙහස් ගණනක් බඳවායගන තියබනවා.
ඔඵු භහ ශම් ළන ශොඹහ ඵරන්න. භහරශබ් SAITM න -ෛදය
විදයහරඹ- ර් අඩි 90 000 භූමි ්රභහමඹ ිනශඵන නක් ඵ
ඔඵු භහ දන්නහ ද? ර් අඩි 90 000 භූමි ්රභහමඹ ශම්
නශොට ශදදවස මනක් අධයහඳනඹ රඵනහ. ඔඵු භහ ිතහ
න්න ශෝ. ඒ භූමිශේ ළළසශභන්භ ශඳශනනහ ශන් ශම් ශම්
නිම්භ නිම් ටිුතන් පඹක් නශවභ නළවීනම් මුදල් භත
ඳදනම්  ප ෛදය උඳහධිඹක් විකිීමශම් ක්රභශේදඹක් ශනොශන්ද
අනුභනඹ යන්ශන් කිඹරහ.
ු  ථහනහඹු භනි අපි දළනට ෆශවන හරඹට ඉසය
ශරහ ශඳන්හ ුලන්නහ ශම් ෛදය විදයහරඹට සුුලසුම් ිනශඵන
අඹ න්න ටුතු  යන්න කිඹරහ. ු  ථහනහඹු භනි ශම්
ෛදය විදයහරඹට commerce subjects වදහයපු අඹවී ඵහශන
ිනශඵනහ. ඒ යලඹල්රක්භ ශම් අඹ චක්ර ශල්ඹක් භඟින් අනුභත
යශන ිනශඵනහ. නභ ෛදය විදයහරශේ අද commerce
subjects වදහයපු අඹවී ඉන්නහ. ර්තභහනශේ ඉන්නහ. ශම්
ෛදය විදයහරඹ ියම්බශේ දී අශඳො උස ශඳශ විබහඹට
"නස" භහර්ථ ශදක් විතයක් ිනශඵන ගගීතඹ වදහයපු අඹවී
ඵහශන ිනබුමහ. ශම් ශොශවේටද අශේ යට ඹන්ශන්? ු 
ථහනහඹු භනි ශභතළන ිනශඵන බඹහන තවීවීඹ න්ශන්
ශම්න්. Act 16 කිඹරහ විබහඹක් ිනශඵනහ. පිට යට ඉරහ
ෛදය උඳහධිඹක් අයශන නශින ඒ විබහඹ භවී න්නට ඕනෆ.
නමුවී රගහ ු ශ ෛදය උඳහධිඹ රඵහ නිශදී නභ විබහඹ
අදහශ නළවළ. දළන් ශොතරහර ියක් විදයහ පීයඹ භඟින්
යශන ඹන ෛදය පීයශඹන් රඵහ ශදන ෛදය උඳහධිඹ
ම්ඵන්ධශඹනුවී නඹ අදහශ න්ශන් නළවළ. ඒ හශ භ අශේ
විලසවිදයහර භේටශභන් ිනශඵන ෛදය පීයලින් රඵහ ශදන
උඳහධි ම්ඵන්ධශඹනුවී නඹ අදහශ නළවළ. ශම් භහරශබ් ෛදය
විදයහරඹටවී නඹ අදහශ නළවළ.
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[ු  අකිර වියහජ් හිපඹම් භවතහ]

නදහ ශභභ හයමඹට උවීතය ශදන්න භට අසථහක්
රළබුශණ් නළවළ. නක්තයහ අභහතයු ශභක් කිේහ "නළවළ ්රලසනඹක්
නළවළ ීනින විදයහරශේ Attorneys-at-Law Final Examination
න හශ වළභ විබහඹදීභ ඒශොල්රන්ශ දළනුභ පිළිඵ
නිර්මහඹඹන් රඵහ න්නට පුළුන් කිඹරහ. නළවීනම් ඒ විබහ
ඳහස න්ශන් නළවළ න් කිඹරහ කිේහ. නමුවී ශම් උඳහධිඹ රඵහ
න්නහ අඹට ඒ විබහ නළවළ ු  ථහනහඹු භනි. ශම් විබහ
ඳවීන්ශන් නළින ු පිඹල් රක් 80ක් ඳභම අයශන ර්
අඩි 90 000ක් ළනි භූමි ්රභහමඹට ශියඹන් ශදදවස මනක්
ඵහ න්නහ. ශියඹන් 150ක් 200ක් ළනි න න
මන්ලින් යට batches ශදක් ඵහ න්නහ. ශම්
ළන භභ ශවොටභ දන්නහ. භහ ශම් පිළිඵ බහ ල් තළබීශම්
ශඹෝජනහක් ඉිනිපඳවී යන්නට ඉල්රපු අසථහශේ භටවී
ඵරඳෆම් ිහ. ශනවී ශනවී විධිඹට අපි tackle යන්න
ඵළලුහ ු  ථහනහඹු භනි. අපි ශම් ථහ යන්ශන් ශම් යශේ
ජනතහ ශනුශන්; ශම් යශේ අනහත ඳයපුය ශනුශන්. ල්ලි
දීරහ ශම් ඔක්ශොභ වන්නන් වදන්ශන්.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

භන්ත්රීු භහ යලඹලු ශදනහටභ ශඳොුල විබහඹක් ඳළළවීුෆශොවී
ශභොද ශන්ශන්? [ඵහධහ කිීමභක්] වළශභෝටභ ශඳොුල විබහඹක්
ිනබ්ශඵොවී ශඳෞශලි -[ඵහධහ කිීමභක්]

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ු  ථහනහඹු භනි ශම්හට ශම් විබහඹ අදහශ න්ශන්
නළිනමභ පිළිඵන් භභ ශම් ථහ යන්ශන්. ඒ බඹහන
තවීවීඹක්. ශම් ෛදය විදයහරශේ ඉන්න භවය
ථිහචහර්ඹු  කියලශේවීභ සුුලසුම් නළින අඹන්. දවීත ලශඹන්
ඉිනිපඳවී යන්න භභ අද කියලභ ශොශඹක් ශනහශේ නළවළ. භභ
ශම් ළන ථහ යන්න ශනොශන් අද ිශේ. නමුවී ශභි ිනශඵන
ළදවීභ නිහන් භභ ශම් ථහ යන්ශන්. ු 
ථහනහඹු භනි භවය යටර වහඹ ෛදයයශඹක්
විධිඹටවී ළප යන්න තවනම් ශ ෛදයු න්ට ශභි
ථිහචහර්ඹු  - lecturersරහ- විධිඹට ටුතු  යන්න අසථහ
රඵහ දීරහ ිනශඵනහ. ඳසු ගිඹ හරශේ අපි ෆ ළහුහභ ශභි
ිනශඵන අඩු ඳහඩු ශඳන්හ ුලන්නහභ ශික්ම ශයෝවරක්
ශනොභළිනභ ශඳන්හ ුලන්නහභ දළන් ශභතළන ශරොකු ශික්ම
ශයෝවරක් වදරහ ිනශඵනහ. විලහර විඹදභක් දයරහ රසන
ශරොකු ඉතහභ ිර්ීමඹ ශික්ම ශයෝවරක් වදරහ ිනශඵනහ.
ඒ ළන ්රලසනඹක් නළවළ. නමුවී ු  ථහනහඹු භනි ශික්ම
ශයෝවරක් වළුලහඹ කිඹරහ ෛදය ශියඹන්ශ
අශනකුවී
අලයතහන් පුයහ නළවීනම් ළපක් නළවළ ශන්. අද න ශතක්
ශභොනහද යරහ ිනශඵන්ශන් කිඹරහ ඵරන්න. ශම් ශයෝවශල්
surgeries යන්න ්රහශඹෝගි ඳීමක්ම යන්න ෛදය
ශියන්න්ට අසථහක් ිනශඵනහද කිඹරහ ඵරන්න. ශම් නිම්භ
නිම් OPD නක් විතයන්. දළන් හසු  අඩු යරහ ිනශඵනහ.
Room charges අඩු යරහ ිනශඵනහ. ෛදය ඳවසුම්
ිනශඵනහ. Channelling centre නක් ිනශඵනහ. මන අඩු
නිහ මිනිසසු ඹනහ. හභහනය ශයෝගීන් ඹනහ. ඒ අඹ ගිිල්රහ
channel යරහ ්රිනහය අය ශන නනහ. නමුවී භහරශබ්
SAITM නශක් ශභන්න්ට ශභභ ශයෝවශරන් කියලභ පුහුණුක්
රළශඵන්ශන් නළවළ ු  ථහනහඹු භනි. ශම්න් සවීත. දළන්
ශයෝවරක් වදරහ නතළනවී business නක් යනහ. සන්
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දවට පහ -සන් 1002ක් ශවෝ 1003ක්- ිනශඵනහ. නමුවී අය
කිේ ඳලිඹට ඒ ෛදය උඳහධිඹ වදහයන ශියන්න්ට ශභතළනින්
්රහශඹෝගි අවී දළකීම් න්න අසථහක් රළශඵනහ ද? ු 
ශෞය සභිනු භනි ඔඵු භහවී ශම් ළන ඵරන්න. ශම් ශශල්
යලශධ ශන වළටි ශොශවොභද කිඹරහ අපි දන්නහ. ු 
ථහනහඹු භනි යහඳහය භේටමින් ශම්හ යලුල ශන්ශන්.
අයඹහටවී ශදනහ. ශභඹහටවී ශදනහ. නශවභ තභන් ශම්හ යලුල
ශන්ශන්. යලුල ශන වළටි අපි දන්නහ. ත පුළුන් නම් ශම් ළන
ථහ යන අඹටවී ශදන්න ඵරනහ.
ු  ථහනහඹු භනි ඒ තභන් ළශඩ්. වළඵළන් ශම්
බඹහන තවීවීඹක්. ශියඹන් ශදදවස මනක් ශම්
විලසවිදයහරශේ ඉන්නහ. භවය ශභන්න් අන්න් ය වීතහ. ශම්
ු  බහශේභ ඉන්න සභිනු න්ශ දූු  නි ිටිඹහ; පුතහරහ
ිටිඹහ; ශල්ලිු  ිටිඹහ; ශම් ු  බහශේ සභිනු න්
මනහශ දු න් නි ිටිඹහ. භභ නම් ලශඹන් කිඹන්ශන්
නළවළ. දළන් ඒ අඹශන් ශොටක් අන්න් ය වීතහ.
ඒශොල්ශරෝ පිට යට ශනවී විලසවිදයහරරට ඹළේහ. ු 
ථහනහඹු භනි ්රලසනඹ ිනශඵන්ශන් ශම් ශිය ශියහශෝ
නළිඹට සවිල්රහ අනහතශේ MBBS උඳහධිධහිප ෛදයු 
විධිඹට ළප යන්ශන් රගහශේ ශයෝවල්ර ශනොශන්ද කිඹන
නන්.
ු  ථහනහඹු භනි හභහනයශඹන් ෛදය විදයහරඹට
ඵහ න්න ශොට ශොශඹින් න්න අඹ න්ශන් ඉවශ
රකුණුලින්. ශභොනයහර පුවීතරභ ළනි ිනසත්රික්ර ඊට පහ
අඩු රකුණු භේටභකින් න්ශන්. ඒශක් ළරැශදක් නළවළ. ශභොද
ඒ ිනසත්රික්ර යහඹනහහය ළනි ඳවසුම් අඩු නිහ ඒ දු න්ට
ඒ අසථහ ශදන න ශවොන්. නමුවී ශොශම ිනසත්රික්ශඹන්
ෛදය අගලශඹන් උස ශඳශ විබහඹ යරහ ඉතහභ අඩු රකුණු
වීත අඹ ශම් ෛදය විදයහරඹට ඹනහඹ කිඹන න ඵයඳතශ
්රලසනඹක්. ඒ අඹශ බුශධි භේටභ පිළිඵ ්රලසනඹක් ිනශඵනහ
ශන් ු  ථහනහඹු භනි. උස ශඳශ විබහශඹන් "නස"
හභහර්ථ 3ක් රඵහ ශන ිනබීභ තභන් ශම්ට සු ළු මශම්
සුුලසුභ විධිඹට ිනබුශණ්. දළන් ඒ "මා" හභහර්ථ 2 දක්හ ළඩි
ය ිනශඵනහ. නමුවී ඒශන් ශම් ්රලසනඹට කියලශේවීභ විඳුභක්
නනහඹ කිඹරහ භභ ිතන්ශන් නළවළ.
ු  ථහනහඹු භනි අශේ ශෞය අභහතයු භහ කිඹපු
ශොතරහර ියක් විලසවිදයහරශේ ෛදය පීයඹට යලසුන්
න්න ශොට අශේ විලසවිදයහරරට ශවීිපරහ ඉන්න අඹ වළය
ඊශෙ රකුණු භේටශම් ඉරහ න්ශන්. ඒ ශවොන්. ශභොද ඒ
අඹට විලසවිදයහරරට ඹන්න ඵළිප ශරහ ිනශඵන්ශන් තයඹ
නිහන්. ඊශෙ රකුණු භේටශම් යලටින අඹශ බුශධි භේටභ ඉතහ
ඉවශන්. නමුවී ු  ථහනහඹු භනි ශභිදී ඒ රළන්සු ශේ
ඹටින්භ ඉන්න අඹ න්න ගිඹහභ ශභොද න්ශන්? ශම් අඹ හවන
රනහ නම් නන්ජින් රනහ නම් ්රලසනඹක් නළවළ ු 
ථහනහඹු භනි. ශම් අඹ human body න ළන ශන්
ඵරන්ශන්. මිනිසුන්ශ
ලීමයර ිනශඵන ශයෝ පිළිඵ
ශවොඹන්න ශම් අඹ ශයෝවල්රට අනුුතක්ත ශහභ ඒ මිනිසුන්ට
ශදවිඹන්ශ භ පිිටන් ශන්. ඒ නිහ ශම් ඉතහභ ඵයඳතශ
්රලසනඹක්.
ු  ථහනහඹු භනි ඔඵු භහ දන්නහ ද ශම් ෛදය
විදයහරශේ ශියඹකුශ පිශඹක් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ථහ ශහ
කිඹරහ භළයශඹෝ දභරහ ඔහුට ඳවය ුලන්නහ. ඔඵු භහ ඕනෆ නම්
ශොඹහ ඵරන්න ු  ථහනහඹු භනි. ඊශේ-ශඳශර්දහ ශභශවභ
යලශධිඹකුවී ුෆමහ. භට හේටුවී කිඹන්න පුළුන්. ඵවීතයමුල්රට
නවහන්න් ශික්ම ශයෝවරක් වදරහ ිනශඵනහ ශන්. ඒ ශික්ම
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ශයෝවශල් යලටි ශයෝගිශඹකුට කිේහ අය ශභන්න්ට ්රහශඹෝගි
පුහුණු න්න අසථහක් ශදන්න කිඹරහ. ඒ ශයෝගිඹහ කිේහ
"අම්ශභෝ භට නම් ඵළවළ භභ අවීන් යන්ශනවී නළවළ" කිඹරහ.
ඉන් ඳසු ඒ ශයෝගිඹහට ෆශවන්න ඳවය දීරහ ිනශඵනහ. අන්න
දළන් ඔහු මීමු ශයෝවශල් ඉන්නහ. භට ඒ විසතය ඔක්ශොභ
කිේහ. භභ ඔහු ඵරන්නවී ඹන්නන් ිතහශන ඉන්ශන්. ෛදය
විදයහරශඹන්භන් ඔහුට ළහුශේ. ඒ අසථහ ුලන්ශන් නළවළ කිඹරහ
ඳහරන අධිහිපඹ මිනිසුන් දම්භරහ ඔහුට ළසශේහ. ශභශවභ
තවීවීඹක් ඹටශවී ඒ ෛදය විදයහරඹ අශේ යටට සුුලසුද කිඹන
ඵයඳතශ ්රලසනඹ භු  ශරහ ිනශඵනහ.
ශම්හ පිිටුරහ ිනශඵන්ශන් යහඳහය ලිඹහ ඳිනගචි කිීමශම් ීනිනීමින ඹටශවී කිඹරහ කිේහට දළන් ඒහ business නක් ශරහ
ිනශඵන්ශන්. ු  ථහනහඹු භනි ශඳෞශලි ෛදය විදයහර
ශශනනහට අඳ විු ශධ නළවළ. නමුවී ඒහ ශශනන
ක්රභශේදඹක් ිනශඵනහ. ඒට ශිය ශියහන් සු ළු ය න්නහ
ක්රභශේදඹක් ිනශඵන්න ඕනෆ. ඒ අඹශ සුුලසුම් ඳීමක්හ යන්න
ඕනෆ. ඒහශේ යලටින ථිහචහර්ඹු න්ශ සුුලසුම් පිළිඵ
ඳීමක්හ යන්න ඕනෆ. ඳිපයඹ භූමි ්රභහමඹ ිදී යලඹලු ශශල්
ඵරන්න ඕනෆ. Teaching Hospital නක් ිනශඵනහ ද ඒශන්
පුහුණු රඵහ න්න අසථහක් ිනශඵනහ ද කිඹරහ ඵරන්න
ඕනෆ.
ෛදයයශඹක්
න්ශන්
ශොශවොභද
ු 
ථහනහඹු භනි භනුය ලීමය -මිීන- ඳන්ශන් නළු . මිීන
ඳන්ශන් නළු  ඒහ අධයඹනඹ යන්න ඵළවළ ශන්. ශොප
ඉරහ පීනන්න ඵළවළ ශන් ු  ථහනහඹු භනි.

ීු ලි් 
අමාතයතුමා

 ශවානායක

මශතා

සයව්ය

නියයිජය

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ු  භන්ත්රීු භනි ශොශවේද නශවභ නළවළ කිඹන්ශන්?

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

දළන් භභ කිඹපුහ ශඵොු ද? ඔඵු භහ ීනිනඥශඹක් ශන්. භභ
කිඹපුහ ශඵොු ද?

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශොතරහර ියක් විලසවිදයහරශේ ෛදය පීයශේ ඉන්න
යලඹලුභ ෛදය ශියශඹෝ ජහින ශයෝවශල් තභන් පුහුණු න්ශන්.
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ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශභොන ශරෝශේද
ිනශඵනහ.

ශනොශන්

යලඹලුභ

ඳවසුම්

ටි

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ු  නිශඹෝජය සභිනු භනි භභ දළන් ශොතරහර ියක්
විලසවිදයහරශේ ෛදය පීයඹ ළන ්රලසනඹක් භු  ශහද? භභ ඒ
ළන ්රලසනඹක් භු  ශශේ නළවළ ශන්. ඔඵු භහ ශන් කිඹන්ශන්.
ඔඵු භහ ථහ යන්ශන් ශොතරහර ියක් විලසවිදයහරශේ
ෛදය පීයඹ ළන. භභ ථහ යන්ශන් -

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵු භහ ථහ ශශේ ශඳෞශලි ෛදය විදයහර ළන ශන්.

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔේ. ු  ථහනහඹු භනි ඵහශට අවශන ිටිඹහභ ශම්
තභන් න්ශන්.
ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අද ්රධහන භහතජහ ශොතරහර ියක් විලසවිදයහරශේ
ෛදය පීයඹ. ඒශක්වී යලඹලු සුුලසුම් ිනශඵන ෛදයු 
ඉන්ශන්. ඒ නිහ ශඵොු  කිඹන්න නඳහ.

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ු  ශෞය නිශඹෝජය සභිනු භනි ඔඵු භහටවී  කීභක්
ිනශඵනහ. ශම් ශන ශශල් ඔඵු භහ දන්ශන්වී නළවළ. ශම්
ශඳෞශලි විලසවිදයහර ශන ඒශම් විධිඹ ළන ඔඵු භහ ශවොඹරහ
ඵරන්න. ඒහ පිිටුන අඹ භෙ ථහ යන්න ශෝ.

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒහට නක්වී ජහින ඳක්ඹ විු ශධද?

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශභොනහද ශම් කිඹන්ශන්?

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඔඵු භහ කිඹන්ශන් පුහුණුක් නළවළ කිඹන න ශන්.

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔඵු භහ ශභොන ශරෝශේද ඉන්ශන්?

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒවී භභ දළන් කිේහ ශන්. භභ ිශඹවී ඒ කිඹන්න ඕනෆ
ද? ශඳෞශලි විලසවිදයහර ශන ඒභ ම්ඵන්ධ අඳට
්රිනඳවීිනභඹ ලශඹන් ්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළන් ්රලසනඹ
ිනශඵන්ශන් ඒහ ශශනන ිහයඹ පිළිඵන්. භභ ශභච්චය
ශරහක් කිේශේ ඒන්. ශභච්චය ශරහක් ඔඵු භහවී අවශන
ිටිඹහ. ඒවී නළත අවනහ විු ශධද කිඹරහ. ු  නිශඹෝජය
සභිනු භනි භශ හරඹ නහසින යන්න නඳහ.
ු  ථහනහඹු භනි ශම් ළන ඉතහභ විධිභවී ශභොක්
ශවෝ තීයමඹක් න්න. භභ ශම් ළන ිනගින් ිනටභ කිඹන්ශන්
ශන ශභොක් නිහවී ශනොශන් ශභඹ යශේ ජනතහට ඵරඳහන
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  අකිර වියහජ් හිපඹම් භවතහ]

නින්. තමුන්නහන්ශේට භත සින
heart surgeries
ම්ඵන්ධශඹන් භභ න ිනට ්රලසන වතයක් ඳවක්
ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ සහුහ. වදවී පිළිඵ ලරයර්භ ය න්න
ඵළු  අුෆු ුල මන් waiting list නශක් ඉන්නහ. ඒ නිහභන් භභ
ඒ ්රලසන සහුශේ. විඳක්ශේ හර්ඹ බහයඹ අපි යනහ. ඒ ළන
ථහ යනශොට තමුන්නහන්ශේරහ ිතන්න නඳහ ශභතළන ඳක්
ශදක් අතය ටනක් ිනශඵන්ශන් කිඹරහ. අපි ශභශවභ ථහ
යන්ශන් භළිනයම හරඹ රකුණු ටික් දභහ න්න
ශනොශන්. ශම්හ යශේ ජනතහශ ්රලසන නිහන් ථහ යන්ශන්.
ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ්රලසනරට අධහනඹ ශඹොමු
යන්න. ඒහ ඔළුට න්න. නශවභ අයශන ඒහ ම්ඵන්ධ
ක්රිඹහ යන්න. තමුන්නහන්ශේරහ ශභතළනින් ගිඹහභ ශන
ශරෝඹ ඉන්ශන්. ඊට ඳසු කියලභ ශදඹක් භත නළවළ. ඒ නිහ
විඳක්ශේ භන්ත්රීු  ශභතළනදී ශභොනහ කිේහද ශභොනහ
ශඳන්හ ුලන්නහද කිඹරහ note ය න්න. නශවභ note ය ශන
ශවොඹරහ ඵරන්න ශභොනහද ශම් කිඹන්ශන් කිඹරහ.
ු  ථහනහඹු භනි ශේන බිබිශල් ඖධ ්රිනඳවීිනඹ
ළන ශභු භන්රහ යනහ. ඒ ්රිනඳවීිනඹ ශශනනහ කිඹරහ වළභ
දහභ කිඹනහ. භින්ද චින්තනශේවී කිේහ. මීට අුෆු ශදට
ශදට ඉසශල්රහ යලටභ කිේහ. ශම් භළිනයමඹක්
ඳවීන්නට නිඹමිත ශරහශේවී ඒ හයමඹ යලිඹට සවිවී.
භභ ලින් කිේහ හශ ඔඵු භන්රහට ඒ ඖධ ්රිනඳවීිනඹ
ඉිනිපඳවී යන්න ඉප ශදන්ද කිඹන්න භභ දන්ශන් නළවළ. ශභොද
ෛභත්රීඳහර යලිපශේන භළිනු භහශන් ඒ ඉිනිපඳවී යන්ශන්. අපි
ඉල්රන්ශන් ශේන බිබිශල් ්රිනඳවීිනඹ ශවොන් ඒ ක්රිඹහවීභ
යන්න කිඹරහන්.
ඖධ ිෙඹක් නළවළ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ වළභ ිනසශේභ
කිඹනහ ශන්. නමුවී ඖධ ිෙඹක් ිනශඵනහ. ශයෝවල්රට
ගිින් තභන් ඒ ඵරන්න ඕනෆ. ු  ථහනහඹු භනි ඖධ
ිෙඹට ්රධහන ලශඹන් ඵරඳහන්ශන් දූමඹන් ළරැින
ශභනහයමඹන් ඳිපඳහරනඹන්. ශේන බිබිශල් හර්තහ
විපඹහහය ක්රිඹහවීභ යන්න ටුතු  යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ
අපි කිඹන්ශන් ඒන්. Transparency International ිඹතනශඹන්
නිකුවී යපු ශඳොත ිනශඵනහ භහ දළක්හ ල් ඉකුවී  ප ඖධ
ශනළවිවී ඒහ විනහල යන්න -ශපෝර් යන්න- විතයක් ු පිඹල්
ශෝටි 4ක් විඹදම් යරහ ිනබුමහඹ කිඹරහ. නතශොට ිතහ න්න
පුළුන් ශන් ු  ථහනහඹු භනි තවීවීඹ. ඖධ විනහල
යන්න ු පිඹල් ශෝටි 4ක් විඹදම් යරහ ිනශඵනහ නම්
ශොතයම් ්රභහමඹක් -

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

නශවභ ශදඹක් නළවළ. තමුන්නහන්ශේ ිනන හනු කිඹන්න.

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මීට ඉසශල්රහ වළන්හඩ් හර්තහ ඵරන්න. ඒ ළන කිඹරහ
ිනශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵු භහ අධහනඹ ශඹොමු යන්න.
ඒ හර්තහශේ ඒ විඹදම් පිළිඵ විසතය ඔක්ශොභ ිනශඵනහ. [ඵහධහ
කිීමභක්] ඔඵු භහ ඒ දන්ශන් නළවළ. ඔඵු භහ නිශඹෝජය
සභිනයඹහ. නමුවී ඔඵු භහ ඒ දන්ශන් නළවළ. අඩුභ මශන්
තභන්ශ විඹඹ පිළිඵ අධයඹනඹ යන්න ශෝ. ඔඵු භහ
නිශඹෝජය ශෞය සභිනු භහ ශන්. ඒ නිහ ශන ඒහ අධයඹනඹ
යන්න නඳහ විඹඹ පිළිඵ අධයඹනඹ යන්න. ශභි
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ශවොයම් යන්ශන් ුෆද ඳිපඳහරනශේ ිනශඵන ුලර්රතහ
ශභොනහ ද අක්රමිතහ ශභොනහ ද කිඹරහ අධයඹනඹ යන්න.
ල් ඉකුවී  ප ඖධ විනහල යන්න ු පිඹල් ශෝටි මනක්
විඹදම් යරහ ිනශඵනහඹ කිඹරහ භහ  කීශභන් කිඹන්ශන්.
ඔඵු භහ දළන් ගිින් ඵරන්න. නශවභ නළවීනම් ministry නට
call නක් දීරහ ශල්ම්ු න්ශන් අවන්න ඒ ළන. නශවභවී
නළවීනම් උඳශශලු න් ශදශදනකු ු න්ශදනකු ඳවීය න්න.

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

 කීශභන්ද ථහ යන්ශන්?

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

භහ  කීශභන් තභන් කිඹන්ශන්. ඔඵු භහටවී
උඳශශලු න් 5ශදනකු ශවෝ ඳවීය න්න. නශවභ නළවීනම්
ජනහධිඳිනු භහ ඳවීය ශන ිනශඵනහ හශ උඳශශලු න්
100ශදනකු ශවෝ ඳවීය න්න. 100 ශදශනකු ඳභම ඳවීය
ශන තමුන්නහන්ශේවී ශම්හ ළන උඳශදස රඵහ න්න. අඳට
වළභ දහභ ශම් විධිඹට debate නක් යන්න ඵළවළ ශන්.
ු  ථහනහඹු භනි භහ කිඹන්ශන් ඖධ ිෙඹක්
ිනශඵනහ කිඹරහන්. ්රධහන ලශඹන් ශම් ටුතු  ු ශ දූමඹක්
ිනශඵනහ. ශම් ු ශ ිනගින්-ිනටභ ිනගින්-ිනටභ භහෆිඹහක්
ිනශඵනහ. ඖධ ශන්මශම් භහෆිඹහක් ශම් යශේ ිනශඵනහ. ඒ
භහෆිඹහ ඉතහ ඵයඳතශන්. ශභඹට භළිනවවී ුෆශමොවී ඒ භහෆිඹහ
භඟින් ඒ භළිනවවීන මිනිසුන් භයන්න පුළුන්. ඒ නිහ ඒ
භහෆිඹහ ු යන් යන්න පුළුන් තමුන්නහන්ශේරහ හශ
සභිනු න්ට විතයන්. නඹට ශවේු  තමුන්නහන්ශේරහ ියක්හ
ිත ඉන්න නිහන්.
ු  ථහනහඹු භනි ශම්හ හගඝි ශශල් ශන්. මානි
කිශරෝ නශන් ඳිපේපු කිශරෝ නශන් කිිප පිටි ඳළේ නශන්
ඵුල වරහ ඵුල වරහ ඵස හසු  ළඩි යරහ විුලලි බිර ළඩි
යරහ ු න් ශේර න්න ඵළිප මිනිසුන්ශන් න්න ඒ ල්ලි
නු  යරහ තභන් ශම් ඖධ ශශනන්ශන්. [ඵහධහ කිීමභක්]
නශවභ නළින තමුන්නහන්ශේශ වී
ශන හශ වී
බදරඹකින් ශනොශන්. [ඵහධහ කිීමභක්] ශම්හ හගඝි ශශල්.
ශඵෞශධ දර්ලනඹට අනු ශම්හ විනහල ශවී නන් විනහල
යන්න අනුඵර ුලන්නවී නන් ඒහශේ ශොටසු න් ුෆමවී
නන් ු  ථහනහඹු භනි. ු  නිශඹෝජය සභිනු භනි ඒ
නිහ භට ඵහධහ යරහ ළපක් නළවළ. ශම් කිඹන ශශල් පිළිඵ
තමුන්නහන්ශේ අධයඹනඹ යන්න.
ු  ථහනහඹු භනි ඖධ ිෙඹ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ
යනශොට භසත ලශඹන් න විධිඹට ශනොශන් ිනශඵන්ශන්.
දළන් ශොශම භවය ශයෝවල්ර ඖධ ිනශඵනහ. අපි ඒ ළන
ශොඹහ ඵරනහ ශන්. අපි ඒ ශතොයු ු  න්නහ ශන්. ඳවීතය
ටි අයශන ඵරන්න ශෝ. DMO ු න්ට ථහ යන්න ශෝ.
භහ නිශඹෝජනඹ කුලිඹහපිටිඹ ිනශේ ශයෝවරට භහ ිනඹට
ළයඹක් හශ ඹනහ ශන්. ඒහට ගිඹහභ කිඹන ශශල් ශන් ශම්
භභ කිඹන්ශන්. ජනතහ අඳ ශම් ු  බහට ඳවී ය නහ
ිනශඵන්ශන් ඒහ තමුන්නහන්ශේරහට දළනුම් ශදන්න ශන්. නශවභ
නළින ශභොනහ ළනවී අශඵෝධඹක් නළින නිම් භ නිම්
ශභතළනට ශරහ ඵරහශන ඉන්න ශනොශන් ශන්.
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ු  ථහනහඹු භනි SPC නශක් බහඳිනයඹහ භ කිඹනහ
ු පිඹල් බිලිඹන 10ක් ුලන්ශනොවී ශම් යශේ ඖධ ිඹ නළින
යන්න පුළුන් කිඹරහ. ු  ථහනහඹු භනි Highway නශක්
කිශරෝ මීටයඹක් වදන්න ු පිඹල් බිලිඹන 6.7ක් ගිඹහ. Highway
නශක් කිශරෝ මීටයඹක් වදන්න ු පිඹල් බිලිඹන 6.7ක් ඹනහ
නම් ඒට ත ශඳොඩි මන ශන් ශම් යශේ ඖධ ිෙඹ නළින
යන්න අලය ශන්ශන්. ු පිඹල් බිලිඹන 10ක් ිනශඵනහ නම්
ශම් යශේ යලඹලුභ ශයෝවල්ර ඖධ ිෙඹ ශක්න්න පුළුන්
කිඹරහ භභ ශනොශන් කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිීමභක්] SPC නශක්
බහඳිනු භහ තභන් ඒ කිඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ ඳවී ශ
බහඳිනු භහ තභන් කිඹන්ශන්. අපි ශම් යශේ මිනිස ජීවිත ියහ
ය න්න ඕනෆ. ශයෝවල්ර අය ශඵශවත නළවළ ශම් ශඵශවත
නළවළ ශම් නළවළ අය ටු නළවළ කිඹනහ. ඒහ නිහ අශේ
යශේ ශදභේපිඹන්ට දු ශෝ නළින ශනහ. දු න්ට ශදභේපිශඹෝ
නළින ශනහ. බිිපට ළමිඹහ නළින ශනහ. ශම්හ ශක්න්න
න බිලිඹනඹක් ශන් ශශොවී ළයිනද? ු  නිශඹෝජය
සභිනු භනි - [ඵහධහ කිීමභක්]ඒ ළයිනද? ඉසශල්රහ මිනිසුන්ශ
ජීවිත ියක්හ ශන්න ඕනෆ. කිශරෝ මීටර් 28 අධිශේගී
භහර්ඹක් වදනහ ඒ ශරෝශේ ඉවශභ මුදරක් විඹදම් යපු
අධිශේගී භහර්ඹ ඵට ඳවී යරහ. හභහනය අධිශේගී භහර්
ු නක් වදන්න පුළුන් මුදලින් න භහර්ඹක් වළශදනහ. අධිශේගී
භහර්ඹ කිශරෝ මීටයඹට ශන් යන මුදර ඖධ ිෙඹ නළින
යන්න තමුන්නහන්ශේට ශන් ය න්න ඵළවළ. නහටුන් ු 
නිශඹෝජය සභිනු භනි. [ඵහධහ කිීමභක්]
ු  නිශඹෝජය සභිනු භනි තමුන්නහන්ශේට විපඹට ිපශදනහ.
[ඵහධහ කිීමභක්] ිපශදන න ශනොශන්. අඳ සවීත ථහ යමු. භභ
අතය ශනොශන් ශන් කිඹන්ශන්.
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රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් කියල ්රලසනඹක්
නළවළ. ඒ ශඵොශවොභ ශවො ළපක්. ශභොද ඒශන් ශවො
ෛදයු  අශේ යටට බිි යනහ; ්රමිිනශඹන් ුතු  ෛදයු 
අශේ යටට බිි යනහ. වළඵළන් අපි නළත නළත කිඹන්ශන් ශම්
උඳහධි ප දභන නකින් ශකින්න කිඹන නන්. ඒ විතයක්
ශනොශන් ඊටවී ළඩිඹ ඵයඳතශ ශදඹක් න ෛදය විදයහර ප
දභන න නවීන්න ඕනෆ. ඒ අපි වළශභෝටභ ඵරඳහනහ ු 
ථහනහඹු භනි.
අශේ ශෞය නිශඹෝජය අභහතයයඹහටවී විනයලශේ අීනඳඹක්
ශරහ ශයෝවරට ගිඹහභ ඔඹ SAITM නශක් සුුලසුම් නළින
ථිහචහර්ඹයඹකුශන් ඉශන ශන සුුලසුම් නළින
ඩි ිපඹක් අයශන නශහ න නහ සවිල්රහ තමුන්නහන්ශේට
ශඵශවවී ශශොවී ශොශවොභද? තමුන්නහන්ශේශ heart නශක්
්රලසනඹ ිනශඹශදී කුඩුට ශඵශවවී ශශොවී නශවභ
තමුන්නහන්ශේට ශභොක්ද ශන්ශන්? අන්න ඒ නිහ
තමුන්නහන්ශේරහ ළනවී ිතරහ තභන් අපි ශම්හ කිඹන්ශන්.

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ු  භන්ත්රීු භහ අඳට යජශේ ශයෝවල් විලසහන්. භභ
ඉඳුලශන්වී යජශේ ශයෝවශල්. තමුන්නහන්ශේරහ තභන් යජශේ
ශයෝවරට ගිින් නළවීශවී. අපි යජශේ ශයෝවල්රට ගිින්
ිනශඵනහ.

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශෞය සභිනු භහ අද ශම් ු  බහශේ ිටිඹහ. නු භහ ශවොට
ශම්හ අවශන ිටිඹහ. අඳට ශඳශනනහ ශභොක් ශවෝ යන්න
නු භහ උවීහවඹක් දයන ඵ. නු භහ උවීහවඹක් දයනහ. නු භහට
ුෆභනහ ිනශඵනහ ශභොක් ශවෝ යන්න. ු  නිශඹෝජය
සභිනු භනි තමුන්නහන්ශේවී නු භහවී නක් නු  ශරහ ඒ
විධිඹට ිතන්න ඳටන් න්න. නශවභ නළින ශම් ු  බහශේ ෆ
වරහ අඳට disturb ශහට ශම් ්රලසන විශන්ශන් නළවළ ශන්.
නශවභ ශහට ඖධ ිෙඹ නළින ශනහ ද? [ඵහධහ කිීමම්] භහ
අතය කිඹන්ශන් නළවළ. අපි ශම් ළන debate නක් යමු ද? ශම්
කිඹපු වළභ හයමඹක්භ භහ ඔේපු යනහ. ශම් ු  බහශේ කිඹපු
යලඹලු ශශල් භභ  කීශභන් ඔේපු යනහ. තමුන්නහන්ශේ
භහවී නක් debate නට නනහ ද? නශවභ challenge යන්න.
නශවභ ඵළිප නම් නිම් ඵහධහ යන්න නඳහ. නිම් ශඵොු ට
කිඹන්න නඳහ. ළලි අහුයක් අයශන වන්න නඳහ ු  නිශඹෝජය
අභහතයු භනි. වනහ නම් විපඹටභ නක් අයශන වන්න
ළශටන්න.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නහන්ශේරහට ශම් හයමඹ අය ඹහ නනහ හශ
හයමඹක් තභන්. ඹහ පිට යටට නශදී කිේහ ලු "නළවළ අශේ
යටට ිශේ නළවළ ශන්" කිඹරහ. යටට ිපුහභ කිේහ ලු "නළවළ
අශේ නයඹට ිශේ නළවළ ශන්" කිඹරහ. නයඹට ිහභ
කිේහලු "නළවළ අශේ භට ිශේ නළවළ ශන්" කිඹරහ. නමුවී
ශදයටභ සවිල්රහ තේටු යන ශොට තභන් තමුන්නහන්ශේරහට
ශවීශයන්ශන් ශොච්චය ළයින තීයම ද ශම් අයශන ිනශඵන්ශන්
කිඹරහ.
ු  ථහනහඹු භනි ඒ නිහ භහ ඉතහ ශෞයශඹන් ශම්
ු  බහශේදී ඉල්රහ යලටිනහ ශඳෞශලි ෛදය විදයහර ප
දභන න පිළිඵ භභ ශම් කිඹන්ශන් අතය ද කිඹරහ ඔඵු භහ භභ දන්නහ ථහනහඹයඹහ විධිඹට ඔඵු භහට විලහර
ලක්ිනඹක් ිනශඵනහ. අභතය ලක්ිනඹවී ිනශඵනහ- ශොඹහ
ඵරන්න කිඹරහ. ශම් අඹශන් නම් හර්තහ න්න නඳහ ු 
ථහනහඹු භනි. උස අධයහඳන අභහතයහගලශඹන් ශවෝ ශෞය
අභහතයහගලශඹන් ශනොශන් සහීකන ශනභ ණ්පහඹභක් දහරහ
හර්තහක් අයශන ශවොඹරහ ඵරන්න ශම්ශක් ඹථහර්ථඹ
ශභොක්ද කිඹරහ. නතශොට භභ කිඹපු ශශල් තය ඵට කියලභ
ළඹකින් ශතොය ඔඵු භහට ්රතයක් ය න්න පුළුන් ශන්.

භන්ත්රීු භහට ිනශඵන්ශන් ත න විනහඩිඹක් ඳභමන්.

ීු අකි විරාජ් කාතෝයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ු  ථහනහඹු භනි විහදඹට අදහශ ථහ යනහට පහ
ළඩිශඹන් ථහ යන්න ුෆශණ් ශෞය නිශඹෝජය අභහතයු භහ
නක්න්.
ශෞය අභහතයු භහ ශනහපු ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරශඹන් ෛදය උඳහධිඹ

ශඵොශවොභ සු ිනන් ු  ථහනහඹු භනි භට අසථහ
ුලන්නහට.
[අ.බහ. 2.10]

ීු සවලදය යරිශණ ුෂපඳ කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)வரய நெஷ்தகுர)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

ු  ථහනහඹු භනි
ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී
ශටුම්ඳත ශදන ය කිඹළමභ වහ ඳළළවී ශන විහදශේදී

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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[ු  (ෛදය) ශයෝවම පුසඳ කුභහය භවතහ]

ථහ යන්න අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵු භහට සු ිනන්ත
ශනහ. ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර ියක් විලස
විදයහරශේ ෛදය උඳහධි ඳහයභහරහ ියම්බ යරහ නි
ඉශනුභ රඵන යලසුන්ට පිළිවී ෛදය උඳහධිඹක් රඵහ ශදන්න
ශනහ ශඹෝජනහ ශම් යශේ අනහතඹට ඵරඳහන ළදවී
හයමඹක්. ඒ පිළිඵ භන්ත්රීයඹකු විධිඹට පහ ෛදයයඹකු
විධිඹට ථහ යන්නට රළබීභ පිළිඵ භහ න්ශතෝ නහ.
ු  ථහනහඹු භනි අද රගහශේ යලටින ෛදයු න්ශ
ගයහ ඵළලුහභ රගහශේ ජනවනඹට අලය ්රභහමඹට
ෛදයු න් බිි කිීමශම් වළකිඹහක් අඳට තභ රළබී නළින ඵ
අඳ යලඹලු ශදනහභ දන්නහ. විශලේශඹන්භ යටට අලය
ෛදයු න්ශ ගයහ පිළිඵ ථහ යන ශොට ිනුතණු
යට නම් ඒ යශේ ජනවනශඹන් 300ට න ෛදයයශඹක්
ඉන්නහ. ඒ හශ භ ිනුතණු ශමින් ඳිනන යට නම්
හභහනයශඹන් ජනවනශඹන් 500වී-750වී අතය ගයහට
න ෛදයයශඹකු අලය නහ. නමුවී ශම් න ශොට
රගහශේ ජනවනශඹන් 1 800ට නවහ ගයහට තභන් න
ෛදයයශඹකු ඉන්ශන්. ඒ අනු රගහශේ යලටින
ෛදයු න්ශ ගයහ වීතහභ අඳට ු ශනන් ශද ිෙඹක්
ිනශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර
යහජය ියක් විලස විදයහරශේ උඳහධි රඵහ දීභ ෛදයු න්
බිි කිීමශම් අඩු ඳහඩු ඹම්තහක් ුලයට භෙ වයහ න්නහ ක්රභඹක්
විධිඹටවී වන් යන්නට පුළුන්.
අපි දන්නහ ශම් යම විු න් නදහ ුතශධඹ ඳළළින හරශේදී
ශම් යශේ නිදව රඵහ න්න අිනු  ජනහධිඳින භින්ද යහජඳක්
භළිනු භහට විලහර ලක්ිනඹක් ෛධර්ඹඹක් රඵහ ශදමින් ටුතු 
ශ ඵ. ජීවිත පජහ යමින් ිඵහධිත තවීවීඹන්ට ඳවී ශමින්
තභන් ඔුෆන් නදහ ශම් යටට නිදව රඵහ දීභට ළඳශරහ ටුතු 
ශශේ. ු  ථහනහඹු භනි ඔුෆන් නදහ නිදව රඵහ දීභට
ළඳශරහ ටුතු  ශහ ඳභමක් ශනොශන්. ුතශධඹ අන්
මශභන් ඳසු ුෆවී තභන්ශ යහජහිපඹට අභතය ශම් යශේ
ගර්ධනඹ වහවී විලහර දහඹවීඹක් රඵහ ශදනහ. යහජය
ියක් අභහතයහගලඹ වයවහ න ඳළවීතකින් ශම් යශේ
ිර්ථිඹ නගන්නවී ශම් යශේ ඳිපයඹ නිර්භහමඹ ය
ශදන්නවී ශම් යශේ ඳිපයඹ රසම ය ශදන්නවී ශොපනළඟිලි
ඉින යන්නවී දහඹ ශනහ.
අශනක් ඳළවීශතන් ශම් යශේ ඹටිතර ඳවසුම් ළඩි ය
ශදන්නවී ඒ හශ භ ජිකර්භඹ ඳළවීශතන් ඵළලුහභ ශොවි
ශඳොශල් නිර්භහමඹ යරහ ශම් යටට අලය ිවහය ඳහන
ඳඹන්නවී ඔුෆන් ටුතු  ය ිනශඵන ඵ අපි දකිනහ. යහජය
ශේඹ විධිඹට වීතහභ ත්රිවිධ වමුදහ නදහ ුතශධඹ ශහ විතයක්
ශනොශන් නදහ යලට අද දක්හ ශම් යශේ ශඳොුල ජනතහශ
අලයතහරදී ශඳොුල ටුතු රදී නියන්තයශඹන්භ ම්ඵන්ධ
ුෆමහ. ඒ නිහ ඔුෆන්ශ ඒ වළකිඹහන් ු ළින් ්රශඹෝජන න්නට
පුළුන් අසථහක් විධිඹට තභන් ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ ියම්බ ය
ිනශඵන්ශන්.
ු  ථහනහඹු භනි රගහශේ විතයක් ශනොශන් පිට යටර
ඳහ -සශභිපහශේ Finland ර ඳහ- ත්රිවිධ වමුදහට ම්ඵන්ධ
විලසවිදයහර නිර්භහමඹ ය ිනශඵනහ. ු  ථහනහඹු භනි
භභ ඒ පිළිඵ ිනශඵන දවීතඹන් වභාීත*යනහ.

—————————
* ලියවිල් ඉ ශතෝඳ්  යනොකරන දී.
ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன.
Document not tendered.
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General Sir John Kotelawala Defence University න
ු ළින් විවිධ ිහයශේ උඳහධි ්රදහනඹ යනහ. ඒ විතයක්
ශනොශන් ඳලසචහවී උඳහධිඹ ්රදහනඹ යන අසථහන් ඳහ
දකින්ට පුළුන්. ශභළනි ිඹතනඹ විනිවිද බහඹක් ිනශඵනහ.
ු  අකිර වියහජ් හිපඹම් භන්ත්රීු භහ කිේහ හශ ුතද
වමුදහශේ ිනශඵන ීනින ගුම ු ම් යලඹල්ර ළටි ළසුණු
ෛදයයශඹක් නිර්භහමඹ කිීමශම් වළකිඹහක් ශජනයහල් ශ්රීභවී
ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරඹට ිනශඵනහඹ
කිඹන හයමඹ භභ භතක් යන්නට ඕනෆ.
ශම් න විටවී ශම් විලසවිදයහරශේ උඳහධිඹ රඵහ ළීනභ වහ
යලසුන් 184ට ින්න ගයහක් 1 2 3 ව 4 න යර
ඉශනුභ රඵනහ. 2014 අශෝසු  භහඹ න විට තභන්
ඳශමුශනි ණ්පහඹභ MBBS උඳහධිඹ රඵහ ශදන විබහඹට
ශඳීන යලටින්ශන්. ඒ අඹට ඒ අසථහ රඵහදීශම් අයමුිකන් තභන්
ශම් ඳනත ගශලෝධනඹ යන්ශන්.
ු  ථහනහඹු භනි ඒ හශ භ ශම් විලසවිදයහරඹ ු ළින්
පිට යට දු න්ට ඳහ ඉශන න්නට අසථහක් රඵහ දීරහ
ිනශඵනහ. භභ දන්නහ ිහයඹට "හර්ක්" යටර දු න්ට
සශභිපහනු ශපොරර් 5 500 මුදරටවී අශනකුවී යටර
දු න්ට සශභිපහනු ශපොරර් 7 000 මුදරටවී ශම්
විලසවිදයහරඹ ු ශ ඉශන න්නට උඳහධිඹ රඵහ න්නට
අසථහ රළබිරහ ිනශඵනහ. යජඹක් විධිඹට ශෞය
අභහතයහගලඹ විධිඹට ශම් ු ළින් අපි ඵරහශඳොශයොවීු  න්ශන් ශම්
යශේ ජනතහට ශෞය ඳවසුම් රඵහ දීශම්දී ෛදයු න්ශ
ිෙඹ පියමභ විතයක්භ ශනොශන්. ශභොුෆන් ෛදයු න් විධිඹට
පිට ශනහ. අද ත්රිවිධ වමුදහශේ රක් ු නට ළඩි ගයහක්
ඉන්නහ. ඒ වහ භහන ගයහක් විශ්රහභ ගිඹ ුතශධශඹන් ව
ශනවී ිහයඹකින් ිඵහධිත  ප ශඵළුන් ඉන්නහ. ඒ නිහ ශම්
ජන ශොටට නියලඹහහයශඹන් ශෞය ඳවසුම් රඵහ ශදන්න
යජඹට ිනශඵන වළකිඹහ අඩුන්. නළනි අසථහදී ශම්
විලසවිදයහරශඹන් පිට න ෛදයු න්ට ශළින්භ ම්ඵන්ධ
න්න පුළුන්භ රළශඵනහ. ශභළනි ෛදයු  ණ්පහඹභක්
රළබීභ ු ළින් ්රිනහයරවී ගුමහවීභබහඹ ළඩිිනුතණු ය
න්න පුළුන් නහඹ කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.
ු  ථහනහඹු භනි ඳසු ගිඹ ර් කීඳඹ ු ශ -2010 යලට
2013 දක්හ- MBBS උඳහධිඹ රඵහ වීත 95 ශදශනකු ශන්හයල
ෛදයු  විධිඹට ඳවීමම් රඵහ න්න සවිල්රහ නළවළ; 214
ශදශනකු post-internship යන්න නශවභ නළවීනම් ශන්හයල
ෛදය ජවීිනශඹන් ඳසු ශදන ඳවීමම් රඵහ න්න සවිල්රහ
නළවළ. යජඹක් විධිඹට අපි නිදවස අධයහඳනඹ රඵහ දීරහ
ෛදයයශඹකු
නිර්භහමඹ
ශවී
ඉන්
ඳසු
ශම්
ෛදයයඹහශන් ශම් යශේ ජනතහට ශේඹ කිීමශම් ්රමතහ
ක්රභක්රභශඹන් ගිලිහී ඹනහ. ඉන්ිනඹහ ඳහකිසතහනඹ ළනි දකුණු
ියලඹහින යටල් වීතහභ බුශධිරනඹ ළඩිශඹන්භ ිනශඵන්ශන්
ශ්රී රගහශේන්. ශ්රී රගහශේ බුශධිරනඹ යලඹඹට 27.5න්. ඒ
කිඹන්ශන් ශම් යශේ නිදවස අධයහඳනඹ රඵහ වීත ශම් යශේ
ජනතහට ශේඹ යන්න ඕනෆ බුශධිභවී ශොටක් අද
රගහශන් නවහට ඹන තවීවීඹට ඳවී ශරහ ිනශඵනහ.
ඉන්ිනඹහශේ බුශධිරනඹ යලඹඹට 4.2න්. ඳහකිසතහනශේ
බුශධිරනඹ යලඹඹට 9.2න්. රගහශේ බුශධිරනඹ යලඹඹට 27.5න්.
ඒ අතිපනුවී ෛදය ජවීිනඹ වීතහභ දකුණු ියලඹහනු යටලින්
ළඩිශඹන්භ
ෛදයු න්ශ
බුශධිරනඹ
න්ශන්වී
ශ්රී රගහශේන්. නඹ යලඹඹට 17.4ක් නහ ු  ථහනහඹු භනි.
ෛදය ක්ශේත්රඹ ඳභමක් ශනොශන් අනික් ක්ශේත්රර ුෆමවී
නශවභන් කිඹරහ භභ ිතනහ. නිදවස අධයහඳනඹ රඵහ වී අශේ
දු ශෝ දවඩිඹ භවන්යලශඹන් ු පිඹරක් ශවෝ වම්ඵ යරහ ශම්
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යජඹට රඵහ ශනොශදනහ හශ භ ඔුෆන් තභන්ශ
ුලේඳවී
ශදභේපිඹන්ට ශවෝදය ශවෝදිපඹන්ට තභන්ශ
ශේහන්
ශනොදී පිට යටරට ඹෆභ පිළිඵවී භශ නහටු ්රහල
යනහ. ෛදය උඳහධිඹට ඳභමක් ශනො ශම් න ශොට
තවී උඳහධි කිිඳඹට ශම් විලසවිදයහරඹ ු ළින් අසථහ රඵහ
දීරහ ිනශඵනහ. ඒ උඳහධි කිිඳශඹන් නක් විධිඹට තභන් ශම්
අනුභළිනඹ රඵහ න්න අද ඉිනිපඳවී ය ිනශඵන්ශන්.
අපි දන්නහ ත්රිවිධ වමුදහ වළභ දහභ ශම් යශේ ්රලසනරට උදුෆ
ශ ඵ. ඉිනිප හරශේ ුෆමවී ඔුෆන් උදුෆ යනහ. නමුවී භවය
ෛදයු  ඹහඳනඹ ත්රිකුමහභරඹ හශ ුලසය ඳශහවීරට
දළම්භහභ ශේඹට ඹන්න ළභළින නළවළ. භභ ිතනහ ශභොුෆන්ට
ීනින යහමුක් ිනශඵනහඹ කිඹරහ. ශභොුෆන් අනිහර්ඹඹශඹන්භ
අුෆු ුල 13ක් ශේහශේ ඉන්න ඕනෆ. නශවභ ඉන්ශන් නළින ඹනහ
නම් ු පිඹල් රක් 31 මුදරක් දීරහ තභන් ඔුෆන්ට ඒ ළපේ
ෛදය තනු ිපන් ඉවී ශරහ ඹන්න පුළුන් න්ශන්. අශේ
ෛදයු  පිට යට ගිිල්රහ රගහට ශේඹ යන්ශන් නළින
ුෆමහට ශම් විලසවිදයහරඹ ු ළින් බිි න ෛදයු  ණ්පහඹභ
ශම් යශේ ත්රිවිධ වමුදහට විතයක් ශනොශන් භහජශේ සින න
විනයල අසථහරදී ඳහ ශම් යශේ ජනතහට අලය ෛදය ශේහ
ඳඹන්න අනිහර්ඹශඹන්භ ළඳ විඹ ුතු  ශනහ. ඒ නිහ
ශභොුෆන්ට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ඉතහභවී ළදවී නහ.
අනික් හයමඹ ශභඹන්. ශභොුෆන් ඵහ න්නහ Z-score අඹ
ශභි වන් යරහ ිනශඵනහ. අභ සුුලසුභ තභන් උස ශඳශ
විබහශඹන් "නස" 3ක් රඵහ ශන ිනබීභ. නමුවී උස අධයහඳන
අභහතයහගලඹවී ම්ඵන්ධ යශන ඹම්කියල විනිවිදබහඹකින්
ුතු  ශම් දු න් ශම් විලසවිදයහරඹට සු ශවී ය ළීනශම්
ක්රභශේදඹක් ස යන්න කිඹරහ අපි නදහ උඳශශල හය
බහශේදී ඉල්ලීභක් ශහ. ඒ ඉල්ලීභ අපි ිනගින් ිනටභ යනහ.
ශම් දු න් සු ශවී ය ළීනශම්දී අහධහයමඹක් යලුල න්න
ඵළවළ.
අකිර වියහජ් හිපඹම් භන්ත්රීු භහ ශඳෞශලි විලසවිදයහර
ළන ථහ ශහ. ඒ ිනශඵන ක්රභශේදඹ ු ශ ශභන්න් සු ශවී ය
ළීනශම්දී ඹම්කියල ළටලු සින ශන්න පුළුන්. ශභොද ඒහ
ශඳෞශලි ිඹතන නිහ. ශම් ිඹතනඹ යහජය ිඹතනඹක්
ශනො පවී යජඹට ම්ඵන්ධ ිඹතනඹක් විධිඹට දු න් සු ශවී
ය ළීනශම්දී දළනටභවී නි විනිවිදබහඹක් ිනශඵනහ.
ඒ තවීවීඹ තුලයටවී ළඩි යනහ නම් ඉතහ ළදවීඹ කිඹහ
ශම් අසථහශේදී භභ කිඹනහ.
ු  ථහනහඹු භනි ඒ නක්භ අශේ යශේ විලසවිදයහරර
ඳිනන තවීවීඹ ළනවී භභ කිඹන්න ඕනෆ. 2010.08.18 න දහ
ශම් ු  බහශේදී අන රද ්රලසනඹට පිළිු ු  ශදමින් ු 
උස අධයහඳන අභහතයු භහ ්රහල ශ ඳිපින -වළන්හඩ් හර්තහ
192 න හණ්පඹ 7 න රහඳඹ- අද නශොට රගහ ු ශ
ලිඹහ ඳිනගචි ශච්ච උස අධයහඳන ිඹතන 87ක් ිනශඵනහ. නන්න්
ක්රිඹහහීම තවීවීශේ ඳිනන්ශන් 26ක් විතයන්. ඒහන්නුවී
විලසවිදයහර ශොමින් බහශන් උඳහධිඹ අනුභත ය
ිනශඵන්ශන් 20ට අඩු ගයහට විතයන්. වු  පිශඳනහ හශ
බිි න අධයහඳන ිඹතන පිළිඵ මීට පහ විභයලල්ශරන් යලටිඹ
ුතු ඹ කිඹන නවී භභ ශම් අසථහශේදී භතක් යන්න ළභළිනන්.
අනික් විලසවිදයහරර ිනශඵන අඩු ඳහඩු පිළිඵවී ශම්
අසථහශේදී භතක් යන්න ඕනෆ. ශඳෞශලි ිඹතනඹක්
විධිඹට ශම් විලසවිදයහරඹට -සපමිඹට- ම්ඵන්ධ ශනභ
ශයෝවරක් නිර්භහමඹ ශනහ. ඒ ශියඹන්ට ඉශන න්න postintern යන්න ශනභ ශයෝවරක් නිර්භහමඹ ශනහ. ඒ හශ භ
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ශේයහශදනිඹ ශොශම ු හුම ළනි විලසවිදයහරර යලටින
දු න්ට ිනශඵන අඩු ඳහඩුම් පිළිඵවී රහ ඵරහ ඔුෆන්ටවී ඒ
ඳවසුම් රඵහ ශදන්න ශභඹ අසථහක් ය වීශතොවී නඹ
ඉතහ ළදවී ශනහ. ඒ ු ළින් ඒ දු න්ශ අධයහඳනඹ නියල
ඳිපින ය න්න වළකිඹහක් රළශඵනහඹ කිඹහ භහ විලසහ
යනහ.
අහන ලශඹන් ශම් සපමිඹ ු ළින් පිට ශන
ෛදයු න්ට ශම් යශේ යමවිු න්ට විතයක් ශනොශන් ශම්
යශේ ජනතහටවී විලහර ශභශවයක් යන්න ලක්ිනඹ ෛධර්ඹඹ
රළශබ්හ කිඹන න ්රහර්ථනහ යමින් ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන
ඔඵු භහට සු ිනන්ත ශමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ
සු ිනන්.
[අ.බහ. 2.24]

ීු අජි්  මා්දනප්යඳුම මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ු  ථහනහඹු භනි භභ ඔඵු භහට විශලේශඹන්භ
සු ිනන්ත ශනහ භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන. ශජනයහල්
ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ ු ළින්
ෛදය උඳහධිඹ රඵහ දීභට ටුතු  කිීමභ ළන සවීත ලශඹන්භ
න්ශතෝ ශනහ. වු  පිශඳන්නහ හශ ශඳෞශලි ෛදය
විදයහර බිි ශශදී යජශේ ෛදය විදයහරඹක් බිි මභ ළන
සවීත ලශඹන්භ න්ශතෝ ශනහ. නමුවී ශභතළනදී අධහනඹ
ශඹොමු ශ ුතු  ශන්ශන් හධහයම විධිඹට ශම් ඵහ ළීනම්
ශශයනහ ද කිඹන හයමඹ ළනන්. යජශේ අනික් රැකිඹහරට
ඵහ ළීනශම්දී හශ ශම් ඵහ ළීනභවී ශශයනහ ද කිඹන
න ්රලසනඹක් ශනහ. ශභිදී ශොන්ශශයල විධිඹට දභහ
ිනශඵන්ශන් ශම් ඵහ න්නහ අඹ "නස" හභහර්ථ 3ක් ිත
අශඳො උස ශඳශ විබහඹ pass ශරහ ිනශඵනහ නම්
විලසවිදයහරරට සු ළු මශම් අසථහ ිනශඵනහ නම් ඒ
කිඹන්ශන් අඩුභ භේටභ Z-score න ිනශඵන ශශනකුශ
අඩුභ රකුණු භේටභ භේටභක් ශර අයශන විලසවිදයහරඹට
ඵහ න්න තභන් ශම් රෆසින ය ිනශඵන්ශන්. නතශොට
ඒශන් අනික් අඹට දළඩි අහධහයමඹක් ශනහ. ඒ කිඹන්ශන්
විලසවිදයහරඹට ඹහභට ින්න සුුලසුම් ිනශඵන ෛදය
විදයහරඹට ඹහභට ින්න සුුලසුම් ිනශඵන ශියයන්ට ශම්ශන්
දළඩි අහධහයමඹක් ශනහ. ඒ නිහ ු  ථහනහඹු භනි ශම්
විලසවිදයහරඹට ඵහ න්නහ නවී රකුණු අනුඳහත ක්රභඹ
අනුභ යලුල ශන්න ඕනෆ. නශවභ ශනොුෆශමොවී ඒ නිදවස
අධයහඳනඹට යන ශරොකු අහධහයමඹක්ඹ කිඹන න
විශලේශඹන්භ වන් යනහ. ු  ථහනහඹු භනි භභ
නශවභ කිඹන්ශන් ශභිදී දභහ ිනශඵන ශොන්ශශයල අනුන්. The
General Sir John Kotelawala Defence University නට සු ළු
ශරහ අුෆු ුල 12ක් ම්පර්ම ුෆමහභ ඔහුට ඒශන් අස ශරහ
ශනවී තළනට ඹන්න පුළුන්ඹ කිඹහ ිනශඵනහ. වමුදහශේ
ශේඹ යන්න ඕනෆ නළවළ. අුෆු ුල 12ක් තභන් ශම්ශක් ඉන්න
ඕනෆ. උඳහධිඹ රඵහ න්නට අුෆු ුල 5ක් ත ශනහ. ත අුෆු ුල
වතන් ශේඹ යන්න ිනශඵන්ශන්. ශම් විලසවිදයහරඹට සු ළු
ුෆමහන්න් ඳසු උඳහධිඹ රඵහ න්නහ හරඹ ු ශවී ඒ අඹ ඳඩි
රඵනහ. අුෆු ුල වතක් ශේඹ යරහ අභ සුුලසුම් ිනශඵන
ශශනකුට ුෆමවී ඹන්න පුළුන්.
ු  ථහනහඹු භනි ඒ හශ භ තවී හයමඹක්
ිනශඹනහ. උඳහධිඹ වීු  භන් ු පිඹල් රක් 31ක් ශේහභ
වමුදහට ශේඹ ශනොය ුෆමවී ශනවී තළනට ඹන්න ඕනෆ
නම් ඹන්න පුළුන්. ඒ ළන ්රලසනඹක් නළවළ. භහ ඒ ළන
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[ු  අජිවී භහන්නේශඳු භ භවතහ]

තර් යන්ශන් නළවළ. නමුවී ්රලසනඹ ශරහ ිනශඵන්ශන්
විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළිප  ප නමුවී ින්නභ රකුණු ිනශඵන
දු න් ශඳශ ළසමභක් ශභිදී ශනොයන නන්; ඒ ශනුශනුවී
රකුණු භේටභක් නිඹභ ශනොයන නන්. ඒට ්රමුවීඹ
ශදන්ශන් නළිනන් ඵහ න්ශන්. අපි දන්නහ immediately
්රමුවීඹ දීරහ ඵහ න්න ඵළිප ඵ. ශභොද ඔහුශ උ
ඵරන්න ිනශඵනහ; ඵය ඵරන්න ිනශඵනහ; ශෞය තවීවීඹන්
තවී ශනවී ශශල් ඳීමක්හ ය ඵරන්න ිනශඵනහ. නමුවී භහ
කිඹන්ශන් ශම් වහ ශතෝයහ ළීනශම්දී ෛදය විදයහරඹට සු ළු
ශන්න ඵළිප  ප නමුවී ින්නභ රකුණු ිනශඵන දු න් ශතෝයහ
ළීනශම් ක්රභශේදඹ ශම්ට සු ශවී යන්න ඕනෆ කිඹරහන්. ු 
ථහනහඹු භනි ශභි ශරොකුභ අඩු ඳහඩුක් විධිඹට භභ නඹ
දකිනහ. ශභිදී ඵහ ළීනශම් ඳටිඳහටිඹ ු ශ ශිය ඳයපුයට
හධහයමඹ ඉසට න්ශන් නළවළ කිඹන න විශලේශඹන්භ
කිඹනහ. ු පිඹල් රක් 31ක් කිේහභ උඳහධිඹ න්න පුළුන්
ශවො මනක්. ශභොද භහරශබ් විලසවිදයහරඹ ශන ඵළලුහභ
නි ු පිඹල් රක් 80ක් න්නහ උඳහධිඹක් ශදන්න. ු පිඹල්
රක් 31කින් උඳහධිඹක් න්න පුළුන් කිඹන්ශන් ඒ ශවො
අසථහක්. වළඵළන් ඒ ශවො අසථහ ශදන්න ශතෝයහ ළීනභ
විශලේවීඹක් දක්න්න පුළුන් විධිඹට ීනිනත යරහ ිනබීභ
ළරැශදක් විධිඹට භහ ශවශහ දකිනහ.
ු  ථහනහඹු භනි ෛදයු න් වදශදී අඳ ශෙ
ළරළසභක් නළවළ. මලි උඳහධිඹ වීතහභ ෛදයු  ඊශෙට
ඵරහශඳොශයොවීු  ශනහ විශලේ ක්ශේත්රඹක් ු ශ ඩිේශරෝභහ
නක් න්න. අශනක් ක්ශේත්රර ඒ අසථහ ිනබුමවී ශම්
ක්ශේත්රඹ ු ශ විශලේඥ දළනුභ රඵහ ළීනභ වහ ිනශඵන
අසථහ අඩු ශරහ ිනශඵනහ. යට ු ශ ෛදයු න් නිර්භහමඹ
යන න ශවොන්. නමුවී ඒ අඹශ භන් භහර්ඹ ශභොක්ද?
MBBS කිඹන මලි උඳහධිඹ ශදනහ හශ භ ඉිනිප උඳහධිරට
ඹන්න පුළුන් විධිඹටවී ළරසුභ ස යන්න ඕනෆ කිඹන
හයමඹ භහ දළඩි ශර අධහයමඹ යනහ. අලුවී විලසවිදයහර
මීට පහ බිි ුෆමවී භක් නළවළ යජශේ අනුරවඹ ඹටශවී
නිළරැින ඵහ ළීනශම් ඳටිඳහටිඹක් ු ශ ක්රිඹහවීභ ශනහ නම්.
ු  ථහනහඹු භනි රගහශේ Aviation Medicine කිඹන
න තභ නළවළ; න ෛදය විදයහ පිළිඵ ඩිේශරෝභහ නක්
යන්න පුළුන් වළකිඹහක් නළවළ. ඒ හශ භ Marine Medicine
කිඹන නවී රගහශේ නළවළ. අන්න ඒ හශ ඒහටවී තළන
ශදනහ නම් ශවොන්. ශම් ිනශඵන ෛදය උඳහධිඹ න MBBS
උඳහධිඹටභ තවී ශොප වන්ශන් නළින නතළනින් නවහට ඹන්න
පුළුන් විධිඹට අලුවී ශශරට ඹන්න පුළුන් විධිඹට නමන
ශරෝඹට ළශශඳන විධිඹට ටුතු  යන්න ිතනහ නම්
ශවොන් කිඹන න විශලේශඹන්භ අධහයමඹ යනහ.
ු  ථහනහඹු භනි Sports Medicineරටවී ඳලසචහවී
උඳහධිඹක් ළීනශම් වළකිඹහ අශේ යට ු ශ නිර්භහමඹ ශරහ
නළවළ. Sports Medicineර විශලේඥ දළනුභට ශරෝශේ ශරොකු
ඉල්ලුභක් ිනශඵනහ. රගහශේ නළන්නන් බිි යන්න ඵළිප
ශරහ ිනශඵන නිහ ඒ ළනවී අධහනඹ ශඹොමු යන්න පුළුන්
නම් ශවොන්. නශවභ නළවීනම් යලුල න්ශන් ශභොක්ද? MBBS
උඳහධිවී බිි යශන බිි යශන ගිඹහභ අය අශනක්
උඳහධිරට  ප ශශ ඒටවී ශන්න පුළුන්.
ු  ථහනහඹු භනි ඳසු ගිඹ හරශේ අපි ුලටුහ ්රහශශශීඹ
ශල්ම් හර්ඹහර ු ශ උඳහධිධහිපන් ශොතයම් යසිනඹහුල ුෆමහ ද
කිඹරහ. තභන් ඉශන වීු  ශදන්න් ඵහිය ළප යන අසථහ
ශොතයම් උදහ ශරහ ිනශඵනහ ද කිඹන හයමඹ භහ විශලේශඹන්
ඔඵු භහශ අධහනඹට ශඹොමු යනහ. ඒ හශ භ ශදඹක්
ෛදය උඳහධිඹටවී - MBBS නටවී- ශන්න ඉප ිනශඵනහ.
නමුවී තභ නශවභ ශන්ශන් නළවළ. ශභොද ර්තභහනශේ
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ිනශඵන්ශන් නි ිෙඹක්. නමුවී නතළනට භන් යන්න පුළුන්
කිඹන න ළනවී විශලේශඹන් අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ඒ
ින්දහ අලුවී ශරෝඹට ළශශඳන අධයහඳනඹක් ශශයි
අධහනඹ ශඹොමු යන්න කිඹහ ඉල්රනහ.
ු  ථහනහඹු භනි තවී හයමඹක් කිඹන්න ිනශඵනහ.
දළනට the General Sir John Kotelawala Defence University
නට 50ශදශනකු ඵහ න්නහ ෛදය විදයහ උඳහධිඹ ශදන්න.
නමුවී ඒ ්රභහමඹ 100 දක්හ ළඩි යන්න ඵරහශඳොශයොවීු 
ශනහ. ු  සභිනු භහ වන් ශහ යම විු  ඳුෆල්රට යම
විු න්ට ශේඹ රඵහ දීභට තභන් ශභඹ යන්ශන් කිඹරහ. ු 
සභිනු භනි ශම් යශේ යම විු න් ව යම විු  ඳුෆල්ර
හභහජිඹන් රක් වඹ හශ ්රභහමඹක් ඉන්නහ. ඒ අඹ
වහ ෛදයු න් අලය න්ශන් 600ශදනකු හශ
්රභහමඹක්. ශම් විලසවිදයහරඹ භඟින් ඒ 600ශදනහ ඵහ වීතහට
ඳසශේ ඉිනිප අඹට ශභොද යන්ශන්? අුෆු ශදට 50ශදනකු
ඵහ න්නහ නම් අුෆු ුල 12ක් න ශොට 600 ඵහශන
ඉයන්. නතශොට ඉිනිප අඹට කිඹන්න ශනහද 'ඔඹශොල්ශරෝ
ඉක්භනට ු පිඹල් රක් 31 දීරහ ඹන්න.' කිඹරහ? නශවභ
නළවීනම් 'ඔඹ ශොල්ශරෝ දළන් ශම්ශන් අන්න් ශන්න.' කිඹරහ
කිඹන්න ශනහ ද? ඒ අඹට ඒ තවීවීඹට මුහුම ශදන්න යලුල
ශනහ. ෛදය උඳහධිඹ බිි යන න ශවොන්. වළඵළන් නතළනට
මාභහ ශනොම ඒ අඹට ඹන්න ශදන්න අශනක් අඹට අහධහයමඹක්
ශනොන විධිඹට.
ු  ථහනහඹු භනි දළන් ු  සභිනු භහ ශම් ු  බහට
ඳළමිික යලටින නිහ භහ නු භහශ අධහනඹ ශඹොමු යනහ ශම්
හයමඹ ශශයි. ු  සභිනු භනි ශම් විලසවිදයහරඹට ඵහ
ළීනශම්දී Z-score න ළරකිල්රට න්න. නමුවී දළන් ශභඹ
ළරකිල්රට න්ශන් නළවළ. ෛදය විදයහරඹට සු ළු ශන්න
ඵළිප  ප නමුවී ඉතහභ ින්න රකුණු ිමි අඹට ශභිදී
්රමුසථහනඹ ශදන්න ඕනෆ. නමුවී ර්තභහනඹ න ල් නශේ
්රමුසථහනඹ ශදන ළප පිළිශශක් නළින න තභන් ශභි ිනශඵන
ශරොකුභ අඩු ඳහඩු විධිඹට අඳ දකින්ශන්.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! මරහනඹට ු  අසර් භන්ත්රීු භහශ
ශඹෝජනහ යන්න.

නභ

ීු විනායීමූර්ින මුරලිදර්ද මශතා සනැලත ඳ ශශික කිරීයප
නියයිජය අමාතයතුමා
(ரண்நெறகு றரகநர்த்ற நைபறன் - லள்குடிவற்ந தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
ප්රපනය විමවන  ශ්ද, වභා වපමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුල කථානායකතුමා මූාවනයය්ද ඉල්  වූයය්ද, ීු
අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා මූාවනාරූඪ විය.

அன் தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந
அகனவ, ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. ALHAJ
A.H.M. AZWER took the Chair
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ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, I rise to a point of Order.
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Member, what is your point of
Order?
ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔඵු භහ ඔඹ ිනශේ ඉන්න න ළන අපි ථහනහඹු භහ
නක් ථහ යරහ අශේ විු ශධතහ ්රහල යරහ ිනශඵනහ.
ථහනහඹු භහ ඔඵු භහ රට ඔතළනින් අන්න් ශහ. සන්
ඔඵු භහ ඔතළන හඩි ශන්ශන් කිඹරහ නළත භභ අවන්න
ළභිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Order, please!
ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භභ ඒ නළත අවන්න ළභළිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you are referring to the conduct of the
Hon. Speaker. Hon. Ajith Mannapperuma, you carry on
with your speech. [Interruption.] Order, please! Hon.
Eran Wickramaratne, you must know the Standing
Orders. You cannot question the conduct of the Hon.
Speaker.
ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භභ ඒ නළත අවන්න ළභළිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

භශ
ළභළවීතක් ශභතළන ්රහල යන්න ඵළවළ. භභ
මරහනශේන් ඉන්ශන්. ථහනහඹු භහශ හර්ඹ බහයඹන් භභ
ශන ඹන්ශන්.

ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ථහනහඹු භහ භෙ හච්ඡහක් ිනබුණු ශරහශේදී කිේහ
ඔඵු භහ ඳවී යන්ශන් නළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! අජිවී භහනේශඳු භ භවතහ ථහ යනහ ද?

ීු ්වප.බී.
අමාතයතුමා
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 ශවානායක

මශතා

සඋවවප

අධයාඳන

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඔඵු භහශ නභ ශඹෝජනහ
යන්න කිඹරහ අඳට කිේශේ ු  ථහනහඹු භහ තභන්.

ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒ බහශේදී ඳළවළිනලි ශහ නම්-

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොන්. භහන්නේශඳු භ භන්ත්රීු භහ ථහ යනහ ද? ඔඵු භහ
ථහ යන්න. [ඵහධහ කිීමභක්] Hon. Eran Wickramaratne, if
you do not know the Standing Orders, study it and come. Do
not question the conduct of the Hon. Speaker. ු  භන්ත්රීු භහ
ථහ යන්න. [ඵහධහ කිීමභක්]

ීු අජි්  මා්දනප්යඳුම මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ථහ යන්න හතහයමඹ ඔඵු භහ වදරහ ශදන්න.

ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ථහනහඹු භහ ු ණු ුලන්ශන් නළවළ. ඒන් අපි කිඹන්ශන්.
ඳළවළිනලි යපු නළින නන් ්රලසනඹ ිනශඵන්ශන්.

ීු අජි්  මා්දනප්යඳුම මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

භට ථහ යන්න අහලඹ වදරහ ශදන්න.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Ajith Perera, what is your point of Order?
ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශම් භන්ක් නශක් ඵල්බ් න විඳක්ඹ ඳළවීශවී අඹ ථහ යන
ශොට ඳවීු  ශන්න ටික් ශරහ ඹනහ. ඒ තභන් ිනශඵන
ශරොකුභ ්රලසනඹ. ඒ ළන අවන්න ශනහ අලය බහහශන්;
යලගවර බහහශන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඔඵු භහ ඔඹ මුරසුන දයන
අසථහ ශච්ච යලශධිඹක් නිහ ්රලසනඹක් භු  ුෆමහ.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒ ළන ්රලසන යන්න ඵළවළ. ු  ථහනහඹු භහශ ඉල්ලීභ
ඳිපින භභ මරහනඹ වීතහ. ු  අජිවී භහන්නේශඳු භ භන්ත්රීු භහ
ථහ යන්න.

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Presiding Member)

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

ඒ ශරහශේදී අපි නෙතහට ිහ ඔඵු භහ මුරසුන
දයන්ශන් නළින නිහ අපි ඒ ්රලසනඹ භථඹට ඳවී ය න්නහ
කිඹරහ.

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

ු  ිනශන්ස ගුමර්ධන සභිනු භහ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ු  ථහනහඹු භහ තභන් ශභතළනට ියහධනහ යරහ ගිශේ.
ඒ ශවීශයන්ශන් නළවීනම් භට යන්න ශදඹක් නළවළ.

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ථහනහඹු භහ කිේහ
කිඹරහ.
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නශවභ ශදඹක් යන්ශන් නළවළ

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒ ශනභ ශදඹක්. You cannot criticize the Hon.
Speaker. Every statement made against the Chair will be
expunged by the Hon. Speaker. ථහ යන්න ු  භන්ත්රීු භහ.

ීු අජි්  මා්දනප්යඳුම මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ථහ යන්න අසථහ රරහ ශදන්න. [ඵහධහ කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵු භහ ථහ යනහද නළශද? [ඵහධහ කිීමම්]

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි දළන් ශම් ථහ යන්ශන්
ඉතහභ ඳළයික ථහක්.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඳළයික නළවළ.

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශඳොඩ්පක් ඉන්න. ඔඵු භන්රහ අපි කිඹන ශශ අවන්න. [ඵහධහ
කිීමම්] අඳටවී ථහ යන්න අන්ිනඹ ිනශඵනහ. ු 
ථහනහඹු භහ දළන් දස කීඳඹට ශඳය announce යපු
Chairman’s Panel න වළන්හඩ් හර්තහශේ print යරහ
ිනශඵනහ. ඒශවී ු  අසර් භන්ත්රීු භහශ නභ ිනශඵනහ.
ශදළනි හයමඹ ු  නස.බී. ිනහනහඹ අභහතයු භහ භු 
ශහ ථහනහඹු භහ ඒ ශරහශේ ශභශවභ කිේහඹ කිඹරහ. "I
call upon the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair.
Will someone propose his name?" So, we proposed. ඉිනන්
දළන් තමුන්නහන්ශේරහට ථහනහඹු භහශ Ruling න ්රලසන
යන්න ඵළවළ. ඒ ඳක් නහඹ මිටුට සවිල්රහ හච්ඡහ
යන්න.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

ීු සුජීල යවේනකමශශ මශතා

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Presiding Member)

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ ශෞයඹ ියක්හ යන්න ඕනෆ. [ඵහධහ
කිීමම්] 225 ශදනහශන් නක්ශනහටන් අපි විු ශධ. ඉු ු  224න්
ුෆු  මරහනඹට ිවී අපි විු ශධ නළවළ. [ඵහධහ කිීමම්]

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] Point of
Order නට අසථහ ශදන්න.
ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ථහනහඹු භහශ නිශඹෝඹක් ිනබුමහ නු භහට මරහනඹ
න්න නඳහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිීමම්]

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

Hon. Ajith Perera, the Chair has noted your point of
Order. You cannot disturb the Business of the House; I
have to conduct the Business of the House. This is a
deliberate attempt - [Interruption.]
ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

We do not recognize - [Interruption.]
ීු සුජීල යවේනකමශශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?
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ීු සුජීල යවේනකමශශ මශතා

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Presiding Member)

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ිණ්ඩු ඳක්ශේ ්රධහන
ගවිධහඹු භහ කිේහ ශම් ඳළයික හයමඹක් කිඹරහ. අඳට
ඔඵු භහවී නක් ්රලසනඹක් නළවළ. ඔඵු භහ ඔතළන ඉශන යපු
ශශල් ම්ඵන්ධශඹන් අඳට ලින් ්රලසනඹක් ිනබුමහ. [ඵහධහ
කිීමභක්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

නළවළ ඒ පිළිඵ- [ඵහධහ කිීමම්]

ීු සුජීල යවේනකමශශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඳොඩ්පක් ඉන්න. ඔඵු භහට භහ ශවොඳින් ථහ යන්ශන්. අව
න්න.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

භහ දළන් මරහනශේ ඉන්න නිහ ඒ පිළිඵ ්රලසන යන්නට
ඵළවළ.

ීු සුජීල යවේනකමශශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

්රලසන යන්නට පුළුන්. ඕනෆභ ශශනකුට මරහනශේ ඉ
න්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

I turn down your point of Order. ු  අජිවී භහන්නේශඳු භ
භන්ත්රීු භහ ථහ යන්ශන් නළශද? නශවභ නම් භභ යජඹ
ඳහර්ලසඹට අසථහ ශදනහ.[ඵහධහ කිීමම්]

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

No, you cannot question the powers and the rights of
the Hon. Speaker.
ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, what is your point of Order?
ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම් යලඹලුභ හයමහ
ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ු  භන්ත්රීු භන්රහට තර් යන්න ිනබුශණ්
ශම් අසථහශේ ශනොශන්. ු  ථහනහඹු භහ ශම් ඉතහ භෆතදී
නු භහ මරහනශේ නළින ශරහට නු භහ ශනුශන් ළප
ඵළලීභට නිඹමිත නහභ ශල්නඹ ළසුහ. මරහනහප ඪ ු 
භන්ත්රීු භනි ඒ නහභ ශල්නශේ ඔඵු භහශ නභ ිනබුමහ. ඒ
ශරහශේ ඳක් නහඹ මිටුශේ ශම් ුෆු වී ශභොනවී ථහ
යරහ නළවළ. ඒ හශ භ මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම් අඹ
ඔඵු භහට විු ශධ ුෆමහට අපි දන්නහ ඔඵු භහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු 
පිළිඵ ළඩිශඹන්භ අධයඹනඹ යපු ශරෝ ඳහර්ලිශම්න්ු 
ීනින පිළිඵ ඉතහභ ඉවළින් අධයඹනඹ යපු Standing Orders
පිළිඵ ඉතහභ ශවොඳින් දන්නහ නගරන්ත ඳහර්ලිශම්න්ු 
ම්්රදහඹ පිළිඵවී ඉතහභ ශවොඳින් දන්නහ අශේ ඳහර්ලිශම්න්ු 
ම්්රදහඹ පිළිඵ ශම් යලඹලුභ ශදනහට කිඹරහ ශදන්න පුළුන්
දළනුභක් ිනශඵන භන්ත්රීයඹකු ඵ. ඒ නිහ ශම් අඹ කිඹන යලඹල්ර
ළයිනන්. ශම් අඹට පුළුන්- [ඵහධහ කිීමම්] ්රලසනඹක් ිනශඵනහ නම්
ගිිල්රහ ඳක් නහඹ රැසමශම්දී ථහ යන්න පුළුන්. ශභතළන[ඵහධහ කිීමම්]

ීු අජි්  මා්දනප්යඳුම මශතා

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்)

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(The Presiding Member)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භට ථහ යන්න අසථහ
වදරහ ශදන්න. [ඵහධහ කිීමම්]

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Ravi Karunanayake, what is your point of
Order?
ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, this House is run according to conventions and
they are very clear. There was an agreement in October
that you will be removed.
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ු  අජිවී භහන්නේශඳු භ භන්ත්රීු භහ ථහ යන්න. [ඵහධහ
කිීමම්] ශවොන් ු  අජිවී භහන්නේශඳු භ භන්ත්රීු භහ you may
proceed now.

ීු අජි්  මා්දනප්යඳුම මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ථහ යන්න ශම් ු  බහ
නිලසලබ්ද යරහ ශදන්න. [ඵහධහ කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The Members cannot interrupt the Business of the
House anymore. No Member has the right to question the
Ruling given by the Hon. Speaker. [ඵහධහ කිීමම්]
ු  අජිවී භහන්නේශඳු භ භන්ත්රීු භහශන් භහ අන් යට
අවනහ ඔඵු භහ ථහ යනහ ද කිඹරහ. ථහ යන්න. [ඵහධහ
කිීමම්]

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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ීු අජි්  මා්දනප්යඳුම මශතා

ීු ලති.ජී. ඳේමකමතෝ මශතා

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்)

(ரண்நெறகு க.ஜற. தத்சறநற)

ථහ යන්න අසථහ රහ ශදන්න. ශම් ු  බහ
නිලසලබ්ද යරහ ශදන්න.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීශෙට ු  න්.ජී. ඳශභයලිප නිශඹෝජය සභිනු භහ.[ඵහධහ
කිීමම්]

ීු ලති.ජී.
අමාතයතුමා

ඳේමකමතෝ

මශතා
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සකෘක කර්ම

නියයිජය

(ரண்நெறகு க.ஜற. தத்சறநற - கத்தரறல் தறற அகச்சர்)

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

ශභභ ඳනත ගශලෝධනඹ කිීමභ අශේ ෛදය ශේහ ිනුතණු
කිීමභට වී තවී පිඹයක් වළටිඹට අපි ල්ඳනහ යනහ. [ඵහධහ
කිීමම්] විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ හරඹ ු ශ ියක් අගල ශම්
යටට විලහර ශේහක් ශහ. විශලේශඹන්භ ශම් යශේ ුතශධඹ නිභ
යමින් වමුදහ ඉතහ විලහර ශේහක් ශහ. ශම් අසථහශේදී
ශඳෞශලි ෛදය විදයහරරට පහ ශභභ විලසවිදයහරඹ ිනවහ
අපි ශනස සකින් ඵළලිඹ ුතු  ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිීමම්] මීට
ශඳය ථහ ශ ෛදය -[ශකෝහ කිීමම්]

ීු ඉරා්ද වික්රමර් න මශතා

(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි -

Sir, I rise to a point of Order.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

ීු ලති.ජී. ඳේමකමතෝ මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
නශවභ යන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ු  නිශඹෝජය සභිනු භහ ථහ යන්න. [ඵහධහ කිීමම්]
[අ.බහ. 2.40]

ීු ලති.ජී. ඳේමකමතෝ මශතා

(ரண்நெறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි අද ිනන ශදන ය කිඹළමභ
වහ ඉිනිපඳවී ය ිනශඵන ශභභ ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී
ශටුම්ඳත පිළිඵ භහ චන සල්ඳඹක් ථහ යන්න ළභළිනන්.
විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේදී ු  ථහනහඹු භහශ ඉල්ලීභ
ඳිපින ු  අසර් භන්ත්රීු භහ මරහනඹ ළීනභ පිළිඵ අපි [ඵහධහ කිීමම්]

(ரண்நெறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මීට ශඳය ථහ ශ ඵුලල්ර ිනසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන
ෛදයහචහර්ඹ ශයෝවම පුසඳ කුභහය භන්ත්රීු භහශ ථහශේදී
වන් ශහ ළඩිභ ගයහක් යට වළය ඹන්ශන් -ළඩිභ
බුශධිරනඹක් ශන්ශන්- ෛදය ක්ශේත්රශඹන් කිඹරහ. ඒ නිහ
ශම් අසථහශේදී නභ බුශධිරනඹ අභ කිීමභටවී නභ
බුශධිරනශඹන් න ෛදයු න්ශ අඩු පියමභටවී ශභභ
ගශලෝධනඹ විලහර පිටුවරක් ශනහ. [ශකෝහ කිීමම්]
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම් අසථහශේදී විඳක්ඹ
ඉතහභ ශඵොශ විධිඹට වළයලශයනහ. ු  ථහනහඹු භහ ඉතහභ
ඳළවළිනලි අසර් භන්ත්රීු භහශ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ
යන්න කිේ ශරහශේදී අශේ ු  භන්ත්රීයශඹක් නු භහශ
නභ ශඹෝජනහ ශහ. ඒ නිහ බහ ීනිනරට නෙ ු  අසර්
භන්ත්රීු භහ මරහනශේ හඩි ශරහ ඉන්න ඉසථහශේදී ඹල් ඳළන
ගිඹ ්රලසනඹක් භු  යශන විඳක්ඹ ශම් ු  බහශේ ළප
ටුතු  පහේඳල් කිීමභට යන උවීහවඹ අපි ශවශහ දකිනහ.
[ඵහධහ කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

ු  නිශඹෝජය සභිනු භහ ථහ යන්න.

ඵින්න ඵින්න. මරහනශඹන් ඵින්න. [ශකෝහ කිීමම්]

ීු ලති.ජී. ඳේමකමතෝ මශතා

ීු ලති.ජී. ඳේමකමතෝ මශතා

(ரண்நெறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි
ෛදය ිඥහඳනත
ගශලෝධනඹ කිීමභ වහ  ප ශභභ ඳනවී ශටුම්ඳත අනුභත
යමින් චන සල්ඳඹක් ථහ කිීමභට භහ ළභළිනන්.
විශලේශඹන්භ ු  ශෞය සභිනු භහ ශම් ඳනවී ශටුම්ඳත
පිළිඵ වඳුන්හ ශදමින් ශම් ගශලෝධනශේ අලයතහ පිළිඵ
ථහ ශහ. අපි ඒ අදවස අනුභත යනහ. විශලේශඹන්භ
ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස
විදයහරශේ ෛදය පීයශේ න ශනසම් උප අශේ ෛදය
ක්ශේත්රඹට -[ශකෝහ කිීමම්]

ීු සුජීල යවේනකමශශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශභු භහ ඳවශට ශන්න්න. ශභු භහ මරහනඹට සුුලසු නළවළ.

(ரண்நெறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

නක්වී ජහින ඳක්ඹ ශම් භහශේ 29ළනි දහ රඵන අන්ත
ඳයහජඹට දළන් යලටභ විඹු  ළටිරහ ටුතු  යනහ. ශම්ශන්
ශඳන්නුම් යන්ශන් ඒන්.

ීු අජි්  පී. යඳයර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඵින්න ඵින්න.

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඵින්න නඳහ.
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ීු ලති.ජී. ඳේමකමතෝ මශතා

(ரண்நெறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

නක්වී ජහින ඳක්ඹ අද තභන්ශ ඳයහජඹ හ න්න
ශනොශඹකුවී භහර් ශවොඹන අසථහක් තභන් ශම්. නි න
සප ඳඹක් තභන් අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු  ු ශ ඉතහභ නිර්රජ්ජිත
විධිඹට වළයලශයමින් ශම් ශඳන්න්ශන්. නක්වී ජහින ඳක්ශේ
භන්ත්රීු න් ඳහල් ශියන්න්ට රඵහ ශදන ිදර්ලඹ ශම්ද?
නක්වී ජහින ඳක්ශේ භන්ත්රීු  අශේ ඳහල් දූ දු න්ට රඵහ
ශදන ිදර්ලඹ ශම්ද කිඹරහ භභ අවන්න ළභළිනන්. [ශකෝහ
කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භහ ඔඵු භහශන් ඉතහභ
ශෞයශඹන්
ඉල්රහ
යලටිනහ
ඒ
හශ භ
ශම්
ඳහර්ලිශම්න්ු ශනුවී ශෞයශඹන් ඉල්රහ යලටිනහ ශභභ ඳනවී
ශටුම්ඳත ම්භත ය ළීනභ වහ අඳට ඉප ප රඵහ ශදන්න
කිඹරහ. [ඵහධහ කිීමම්]
(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! [Uproar.] There should be order in the
House. Please observe order. [Uproar.] ඔඵු භහ ථහ
යන්න.

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Vijitha Herath.
[Uproar.]

-

ීු විජිත යශේර්  මශතා

ීු ලති.ජී. ඳේමකමතෝ මශතා

(ரண்நெறகு றஜற வயத்)

(ரண்நெறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)
ළදවී ිහයඹට ශම් ු  බහශේ ටුතු  කිීමභ ශනුට
නක්වී ජහින ඳක්ශේ භන්ත්රීු  යන ශම් ක්රිඹහ මුළු යශේභ
ිනහට රක් ශනහ වහයඹට රක් ශනහ කිඹන න ශම්
අසථහශේදී භතක් යන්න ඕනෆ. [ශකෝහ කිීමම්] නක්වී ජහින
ඳක්ඹ ශම් භහශේ 29ළනි දහ රඵන අන්ත ඳයහජශේ ශනළල්ර
ළටිරහ විඹු ශන් ටුතු  යන අසථහක් ශම්. ඒ ඳයහජශේ
විඹු ශන් තභන් අද ටුතු  යන්ශන්. [ඵහධහ කිීමම්]
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශභභ ඳනත ඹටශවී ශියන්න්
ශතෝයහ ළීනශම්දී විශලේශඹන්භ උස අධයහඳන අභහතයහගලඹවී
භෙ ශෞය අභහතයහගලඹ ඒහඵශධ ඹම් ්රමිිනඹට අනුකර
ටුතු  යන්න ඕනෆඹ කිඹන ු  ඵුලල්ර ිනසත්රික් භන්ත්රීු භහශ
අදව භභවී අනුභත යනහ. [ඵහධහ කිීමම්] ශම් අසථහශේ දී අද
ිනන ශදන ය කිඹළමභ වහ ඉිනිපඳවී යන රද ශභභ ඳනවී
ශටුම්ඳතට භශ වශඹෝඹ ්රහල යමින් භශ චන
සල්ඳඹ අන් යනහ. සු ිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

[අ.බහ. 2.47]

මශතා

සඋවවප

(The Hon. Vijitha Herath)

ඉසශල්රහභ ශම් ු  බහ නිලසලබ්ද යරහ ශදන්න. [ඵහධහ
කිීමම්] ශම් ඳනවී ශටුම්ඳත ළන ථහ යන්න ශම් ු  බහ
නිලසලබ්ද යරහ ශදන්න. විනහඩි 10ට ශම් බහශේ ටුතු 
අවීිටුරහ විප ශම් ු  බහ නිලසලබ්ද යරහ ශදන්න. ශම්
විධිඹට ඳනවී ශටුම්ඳතක් ළන ථහ යන්න ඵළවළ ශන්.
[ශකෝහ කිීමම්] ු  ථහනහඹු භහ ශම් අසථහශේ
ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ යලටිනහ.
ඒ නිහ ු  ථහනහඹු භහ
ළරහ විප ශම් ු  බහ නිලසලබ්ද යරහ ශදන්න. නශවභ
නළවීනම් ශභතළන විහදඹක් යන්න ඵළවළ. ශම් ශෝරම්
භඩුක් ශන්. මරහනඹට සුුලසු නළවළන් කිඹන ශශනකු
මරහනශේ හඩි ශහට ඳසු ්රලසනඹක් භු  ශනහ ශොශවොභද
ථහක් යන්ශන් කිඹරහ. ශභොද ශම් ු  බහශේ මීට ලින්
වී ශඳොුල ීනිනඹක් දළන් උල්රගකනඹ ය ිනශඵන නිහ. [ශකෝහ
කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair. - [Uproar.] Please observe silence. [Uproar.]
අනතුුල ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා මූාවනයය්ද
ඉල්  වුයය්ද, නියයිජය කථානායකතුමා [ීු ච්ද ශම මේරක්යකොි
මශතා] මූාවනාරූඪ විය.

මීශෙට ු  නස.බී. ිනහනහඹ සභිනු භහ.

 ශවානායක

ඉගජිශන්ු න් වමුදහට අලය තහක්ිකඹන් වමුදහට අලය
ශභනහු න්
වමුදහට අලය මහධිහිපන් ශම්
විලසවිදයහරශඹන් බිි යනහ හශ භ යටට අලය
ෛදයු න් බිි ය ළීනභ වහවී ශම් විලසවිදයහරඹ අද
විලහර ්රශඹෝජනඹක් ශරහ ිනශඵනහ. [ශකෝහ කිීමම්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

ීු ්වප.බී.
අමාතයතුමා
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අධයාඳන

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்)

அன்தறநகு, ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்
அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனவ, தறறச் சதரரகர்
அர்கள் [ரண்நெறகு சந்ற வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair,
and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි [ශකෝහ කිීමම්] ශභභ ෛදය
(ගශලෝධන) ඳනවී ශටුම්ඳත ශන ඒභ වහ අය රඵහ ුලන්
අශේ ු  ෛභත්රීඳහර යලිපශේන ශෞය අභහතයු භහට භශ
ශෞයීනඹ සු ිනඹ පුද යන්නට ළභළිනන්. [ශකෝහ කිීමම්] ඒ
හශ භ අද රගහශේ ඉතහභ ිදර්ලවී විලසවිදයහරඹක් ශර
ශභභ විලසවිදයහරඹ ඉතහභ ඉවශ භේටභකින් ටුතු  යශන
ඹනහ. [ශකෝහ කිීමම්] ශභභ විලසවිදයහරඹ වයවහ විලහර යලසුන්
්රභහමඹට උස අධයහඳනඹ රළබීභ වහ ඉප ප රළශඵනහ.
ඒ හශ භ වමුදහට අලය ෛදයු න් වමුදහට අලය

නියයිජය කථානායකතුමා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ු  විජිත ශවේයවී භන්ත්රීු භහ ථහ යන්න.

ීු විජිත යශේර්  මශතා

(ரண்நெறகு றஜற வயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි -

793

ඳහර්ලිශම්න්ු 

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?
ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි ශම් ු  බහශේ ු 
ථහනහඹු භහ ශවෝ ඔඵු භහ ශවෝ ු  නිශඹෝජය හය
බහඳිනු භහ නළවීනම් සථහය නිශඹෝ අනු Chairman’s Panel
නශක් යලටින අදහශ භන්ත්රීයශඹකුට මරහනඹ න්න පුළුන්. නඹ
ශොතළනවී තවනම් යරහ නළවළ. භභ ශම් අසථහශේ දී ු 
භන්ත්රීයශඹකුශ -ු  අල්වහජ් ඒ.නච්.නම්. අසර් භන්ත්රීු භහ අන්ිනහයලම් ශනුශනුන් ථහ යන්ශන්. ඳශමුළනි හයමඹ
අසර් භන්ත්රීු භහ මරහනශේ යලටිනශොට -

නියයිජය කථානායකතුමා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ු  නිශඹෝජය සභිනු භනි ු  ථහනහඹු භහශ
්රධහනවීශඹන් දළන් ඳක් නහඹ රැසමභ ඳළළවීමභට නිඹමිතන්.
ඒ පිළිඵ- [ඵහධහ කිීමම්]

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

නළවළ භභ කිඹන්ශන් ශම්න්. [ඵහධහ කිීමම්] නු භහ ු 
භන්ත්රීයශඹක්. ු  භන්ත්රීයඹකුට ිනශඵන අන්ිනඹ- [ඵහධහ කිීමම්]

නියයිජය කථානායකතුමා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ු  ථහනහඹු භහශ ්රධහනවීශඹන් ඳළළවීශන ඳක්
නහඹ රැසමශම්දී ඒ පිළිඵ හච්ඡහ යන්න.

ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir නියයිජය කථානායකතුමා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Ravi Karunanayake.
ීු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Mr. Deputy Speaker, thank you for giving me this
opportunity. I also thank you for coming and controlling
the situation. The Hon. Lalith Dissanayake mentioned
about the privilege of the Hon. Member being affected.
But, everything gets affected when there is a Stranger
presiding the Chair.
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නියයිජය කථානායකතුමා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you can raise that matter at the Party
Leaders’ Meeting, which is about to commence. Now, we
will continue with the day’s Proceedings.
ු  විජිත ශවේයවී භවතහ.
[අ.බහ. 2.52]

ීු විජිත යශේර්  මශතා

(ரண்நெறகு றஜற வயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි නුසුුලසු පුටුශේ හඩි
ශන්ශන් නළින ිටිඹහ නම් ශම් ්රලසනඹ භු  න්ශන් නළවළ.
අද අඳට ථහ යන්නට ිනශඵන්ශන් ෛදය (ගශලෝධන)
ඳනවී ශටුම්ඳත පිළිඵන්. අපි ුෆු වී පිළින්නහ ෛදය
ිඥහඳනත කිඹන්ශන් ෛදය ක්ශේත්රශේ ''ිණ්ඩුක්රභ
යසථහ'' කිඹරහ. නළනි ිණ්ඩුක්රභ යසථහක් ෛදය
ක්ශේත්රඹට ඕනෆ ුෆමහ. ීනින ක්ශේත්රඹ ශවෝ ඉගජිශන්ු  ක්ශේත්රඹ
හශ
ශනොශන් ෛදය ක්ශේත්රශේ භු  න ළටලු
විශලේශඹන්භ ඒ පිළිඵ ක්රිඹහවීභ න ීනින-ීමින ස කිීමභ
වහ ශම් ිඥහඳනත වයවහ ්රිනඳහදන ස ශරහ ිනශඵනහ.
සවීතටභ ෛදය ිඥහඳනශවී වන් න ඳිපින ෛදය
බහශේ ්රධහන අයමුම න්ශන් ෛදය අධයහඳනඹ ව ෛදය
ශේහශේ ගුමහවීභබහඹ සුරැකීභන්. ෛදය ශේහශේ
ගුමහවීභබහඹ නළින ෛදය අධයහඳනශේ ගුමහවීභබහඹ
නළින යට ෛදය ක්ශේත්රඹ ගර්ධනඹ යන්න ඵළවළ. ඒ
නිහ තභන් ෛදය බහශේ මලි අයමුම විධිඹටභ ''ෛදය
අධයහඳනශේවී ෛදය ශේහශේවී ගුමහවීභබහඹ ියක්හ
කිීමභ'' කිඹන හයමඹ වන් ය ිනශඵන්ශන්. අද ශම්
ගශලෝධනඹ යන්න ඹන්ශන් ඒ ෛදය ිඥහඳනශවී 29 න
න්ිනඹන්.
භෆත හරශේ ශෞය සභිනු භහ විධිඹට ෛභත්රීඳහර
යලිපශේන සභිනු භහ ඹම් ්රිනශීලී ඳනවී ශටුම්ඳවී කිිඳඹක්
ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු ට ශශනන්න උවීහව දළු හ. ඳසු ගිඹ
දසරවී නළනි ඳනවී ශටුම්ඳතක් ශනහහ. ඒට ඳක්
ශේදඹකින් ශතොය ුෆු වී වශඹෝඹ ුලන්නහ.
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි ඒ හශ භ ශේන බිබිශල්
ඖධ ්රිනඳවීිනඹ ක්රිඹහට නෙන්න කිඹරහ විලහර ජනතහ
ඉල්ලීභක් ිනශඵනහ. ඒ චනශේ ඳිපභහේතහර්ථශඹන්භ
ක්රිඹහට නළශෙන් කිඹරහ ඵරහශඳොශයොවීු ශන් ඉන්නහ. නශවභ
ය ශන ඹන්න වදන ෛභත්රීඳහර යලිපශේන ශෞය
සභිනු භහට ශභළනි ඳනතක් ඉිනිපඳවී යන්න යලුල මභ භභ නම්
දකින්ශන් අබහය ම්ඳන්න තවීවීඹක් ශරන්. භභ ිතන
විධිඹට නු භහශ වජදඹ හක්ිකඹට නෙ ශනොශන් අද ශම්
ඳනවී ශටුම්ඳත ශශනන්ශන්. ශභොද ඳළවළිනලිභ ශම්
යන්න ඹන ළශඩ් ෛදය ශේහ ිකහ ජවීිනශේ
ශඹදමභක්. ෛදය ශේහ ෛලයහ ජවීිනඹට සද දළමීභක්
තභන් ශම් ගශලෝධන ඳනවී ශටුම්ඳත වයවහ අද යන්න
ඹන්ශන්. නළනි ගශලෝධනඹක් යන්න ඔඵු භහට යලශධ මභ භභ
ිතන වළටිඹට ඔඵු භහශ වජදඹ හක්ිකඹට නෙ යලශධ න
ශදඹක් ශනොශන්. භභ ිතන විධිඹට විශලේශඹන්භ ශභඹ යහජය
ියක් ශල්ම්යඹහශ ඉල්ලීභක් නක් ඔු භහට යන්න යලුල
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ුෆම ශදඹක්. ඒ ඉතහ ඳළවළිනලින්. යහජය ියක් අභහතයහගලශේ
ශල්ම්යඹහ ව ශම් ඳනවී ශටුම්ඳත ගශලෝධනඹ යන්න
උනන්ුල න අඹශ ඳළවළිනලි කිීමශම් ිනශඵන්ශන් ''වමුදහරට
ෛදයු  ඵහ ළශනශදී හභහනය ෛදයු න් ඵළශන්ශන්
නළවළ'' කිඹන නන්. ඒ සවීත. ඒට ශවේු  ශම්න්. ෛදය
උඳහධිඹක් වීත ශශනක් වමුදහශේ පිතහන් නිරඹ තභන්
ිනඹන්ශන්. පිතහන් නිරශේ තඵන න ෛදය උඳහධිඹක්
ිනශඵන ශනකුට කියලශේවීභ ළශශඳන්ශන් නළවළ. ඒ අඹට ඊට
පහ ඉවශ තනු යක් රළබිඹ ුතු  ිනශඵනහ. ඒ නිහ ශඵොශවෝ
අසථහරදී අපි දකින්ශන් ෛදය උඳහධිඹ ිනශඵන පිළිවී
විලසවිදයහරඹකින් ෛදය උඳහධිඹ න්නහ ෛදයු න් වමුදහ
ශේඹට නන්න භළළිභක් දක්න ඵන්. අපි උවීතයඹ ශවොඹන්න
ඕනෆ ඒටන්. නතළන ළටලුක් ිනශඵනහ නම් ඒට උවීතයඹ
ශභොක්ද කිඹරහන් ශවොඹන්න ඕනෆ. නමුවී දළන් ශම් උවීතයඹ
ශොඹහ ිනශඵන්ශන් ඒට ශනොශන්.
අද ඉිනිපඳවී ය ිනශඵන ශම් ගශලෝධනශේ අයමුම
ශභොක්ද? ු  සභිනු භනි ශම් ගශලෝධනශේ අයමුම
ශභොක්ද කිඹරහ ඔඵු භහ විපඹට ඳළවළිනලි යන්න. ශම්
ගශලෝධනශඹන් ඳසශේ ශොතරහර ියක් විදයහ පීයශේ
ෛදය පීයශඹන් රඵහ ශදන උඳහධිඹ පිළිඵ වින ශදන්න
නළවීනම් ෛදය උඳහධිඹ ශදන ඒ ිඹතනඹ පිළිඵ නි ්රමිිනඹ
පිළිඵ ඳීමක්හ යන්න ෛදය බහට ිනශඵන ඵරඹ
ශභොක්ද? සවීතටභ වීශතොවී ෛදය බහට ඒ ඵරඹ නළවළ.
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි දළනට ුතධ නහවි ගුන්
කිඹන ත්රිවිධ වමුදහශේ ෛදයු න්ශ cadre න ශොඳභමද?
දළනට ත්රිවිධ වමුදහට ෛදයු  ශොඳභම ගයහක් ඕනෆද?
අපි ිතමු ෛදයු  500ක් අඩුන් කිඹරහ. ෛදයු  500ක්
අඩුන් නම් අුෆු ශදට 50 මශන් ශම් ෛදය පීයඹට යලසුන්
ඵහ වීතවී අුෆු ුල 10ක් ඹන ශොට ඒ 500ශදනහ පිශයනහ.
ෛදයයශඹක් කිඹන්ශන් අුෆු ශදකින් ශදකින් ශදය ඹන
ශශනක් ශනොශන්. ඒ අඹ අුෆු ුල මනක් ඉන්නහ. ඒ අඩු
ෛදයු  500 පිු මහට ඳසශේ ඒ අුෆු ුල 10න් ඳසශේ ඵහ
න්නහ ශියඹන්ට ශභොක්ද යන්ශන්? ුතධ වමුදහශේ නහවි
වමුදහශේ ගුන් වමුදහශේ ඒ අඹට ඉප නළවළ ශන්. ඊට ඳසශේ ශම්
ිඹතනඹ අනිහර්ඹශඹන්භ ල්ලිරට උඳහධි ශදන ිඹතනඹක්
ඵට ඳවී ශනහ. ඒ ශක්න්න ඵළවළ. ඔඵු භන්රහ ය
න්න ඵළිප ළපට ශන ඳහයක් ශම් ශවොඹරහ ිනශඵන්ශන්. ු 
සභිනු භනි ඔඵු භහ ශනොශන් ශම් ිණ්ඩු ශන ඳහයක්
ශවොඹරහ ිනශඵන්ශන්. භහරශබ් ශඳෞශලි ෛදය විදයහරශඹන්
ය න්න ඵළිප ුෆණු ළශඩ් army න වයවහ ය න්නහඹ
කිඹන ඳයභහර්ථඹ තභන් ශම් ගශලෝධනඹ සු ශශේ ිනශඵන්ශන්.
නශවභ නළින ශන ශභොක්වී ශනොශන්.
භහරශබ් ශඳෞශලි ෛදය විදයහරඹ ියම්බ යරහ ඒ
වයවහ ල්ලිරට ෛදය උඳහධිඹ ශදන්න තමුන්නහන්ශේරහ
උවීහව ශහ. Advanced Level විබහශඹන් "S" හභහර්ථ ු නක්
ිනශඵන ශභන්න් ඵහ ශන රක් 60 මුදරට භහරශබ්
ෛදය විදයහරශඹන් ෛදය උඳහධිඹ ශදන්න උවීහව දළු හ. ඒ
උවීහවඹ අහර්ථ ශන ශොට දළන් වමුදහ වයවහ ඒ ය
න්න ඳහය ඳහ න්නහ. ු  ශෞය සභිනු භනි ඔඵු භහට
ශම් ඳහඳ ර්භඹට අත වන්න ුෆණු න ළන අඳට නහටුන්.
අද සවීතටභ ශම් ෛදය පීයඹට ඵහ ළීනශම් ඳටිඳහටිඹ
පිළිඵ ිනශඵන විනඹ ශභොක්ද? ශම් ශනුශන් ිනශඵන
අභ ්රමිතීන්වී අනුභනඹ යනහද? ශෝ ්රමිතීන්?
Recruitment criteria න ශභොක්ද training criteria න
ශභොක්ද examination criteria න ශභොක්ද? ඒහ ළන
ඳළවළිනලි කිීමභක් නළවළ. ශයෝවශල් යන training criteria න
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අයශන ඵරමු. ඒ teaching hospital න ශභොක්ද? ඒ teaching
hospital න ශෝ? ඒ hospital නශක් ්රමිිනඹ ශභොක්ද? භහරශබ්
ෛදය විදයහරඹට සින ුෆණු ්රධහන ළටලු තභන් teaching
hospital න පිළිඵ ්රලසනඹ. ශභන් ඵහ වීතහ; ල්ලි වීතහ.
අන්ිනභට ඒ ශභන්න්ට උඳහධිඹ න්න භහරශබ් ෛදය විදයහරඹට
අදහශ teaching hospital නක් ිනබුශණ් නළවළ. Teaching
hospital නක් වදනහඹ කිඹරහ ශඳොශයොන්ුල ුෆමහ. නමුවී අද
ශන ු ු  නළවළ. දළන් ශම් ිඹතනඹ ම්ඵන්ධවී නශවභ
ශඳොශයොන්ුල ශදනහ. නමුවී ශම් ශඳොශයොන්ුලවී ඒ විධිඹභ තභන්.
ශම් ිඹතනශඹන් ඳවීන විබහ පිළිඵ ්රමිිනඹ වින
යන්ශන් ශොශවොභද? පිළිවීත හභහනය ක්රභශේදඹ තභන්
ෛදය උඳහධිඹ රඵහ ශදන ශොට අන් ශර් විබහඹ ෆභ
විලසවිදයහරඹභ භහන භේටමින් ිනශඹන්න ඕනෆඹ කිඹන න.
ඒ කිඹන්ශන් වළභ විලසවිදයහරඹභ නභ ්රලසන ටි ශදනහ
කිඹන න ශනොශන්. ඒ විබහශේ ගුමහවීභබහඹ භ
තවීවීශේ ිනශඵන්න ඕනෆ කිඹන නන්. ශොතරහර ියක්
විදයහ පීයශඹන් ශදන ෛදය උඳහධිඹන් අශේ යශේ දළනට ිනශඵන
පිළිවීත විලසවිදයහරකින් ශදන ෛදය උඳහධිඹන් අතය භතහ
තවුෆු  යන්ශන් ශොශවොභද? ඒ භනින්ශන් ුෆද? ඒ පිළිඵ
නිර්ශශල ඉිනිපඳවී යන්න ෛදය බහට ඵරඹ ිනශඵනහද?
නළවළ. ෛදය බහට ඒ ඵරඹ නළවළ. සවීතටභ වීශතොවී ශම්
ඳනත ගශලෝධනඹ වයවහ ඳහය ළශඳන්ශන් ශන ශභොටවී
ශනොශන්. භභ ඉතහ ඳළවළිනලි කිඹනහ ශම් ඳහය ළශඳන්ශන්
ල්ලිරට උඳහධිඹ ශදන්න ඵ.
ඔඵු භන්රහ කිඹනහ අුෆු ුල 12 bond නට අවීන්
යනහඹ කිඹරහ. අුෆු ුල 12 bond නට අවීන් යනහ.
වළඵළන් ඒ හශ භ ්රිනඳහදනඹක් ිනශඵනහ ඒ අුෆු ුල ශදොශශවේ
ශේඹට ඵළශන්ශන් නළවීනම් ු පිඹල් රක් 31ක් දීරහ නතළනින්
නළිඹට ඹන්න -අන්න් ශන්න- පුළුන් කිඹරහ. නතශොට භහරශබ්
ශඳෞශලි ෛදය විදයහරශඹන් උඳහධිඹ න්න ු පිඹල් රක්
60ක් ඹනහ. ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය
ියක් විලස විදයහරශඹන් උඳහධිඹ න්න රක් 31න් ඹන්ශන්.
ඉිනන් ඕනෆ ශශනකුට ඒ මුදර ශරහ නතළනින් ඉවී ශරහ
ඹන්න පුළුන්. ශම් ගශලෝධනඹ වයවහ ඒ ඉප විජත ුෆශමොවී
අනිහර්ඹශඹන්භ ශභන් ශම් විලසවිදයහරඹට ඹන්ශන් වමුදහට
ඵළශන්න ශනොශන්.
ු  ශෞය සභිනු භනි ඔඵු භහ ශම් ඳනවී ගශලෝධනඹ
ශනහහට ඔඵු භන්රහවී ශනොදන්නහ ඵරපුළුන්හයඹන්ශ
දු න්ට රක් 30ට ෛදය උඳහධිඹ න්න ශභන්න් ඳහය
වළශදනහ. නතශොට ඒ විදයහරඹට ඹන්ශන් හශ පුතහද හශ
පුතහ ඹහළු ශරහ ඉන්න ෆනු ශභඹහද කිඹන න නදහට භභ
කිඹන්නම්. අද භහරශබ් ශඳෞශලි ෛදය විදයහරශඹන් ඥහින
ඳයපුයට රහ ිනශඵන විධිඹ හශ භ ශම් ගශලෝධනඹ ම්භත
ුෆමහට ඳසශේ සභිනු න්ශ භන්ත්රීු න්ශ ඥහින පුතහරහ
ඵෆමරහ මුණුපුයන් ශොතරහර සපමිඹට සු ශවී ය න්න
න විනන්. ඒට තභන් ශම් ඳහය ඳන්ශන්. ඒ නිහ අඩුභ
මශන් සු ශවී මශම් criteria පිළිඵ විලසවිදයහර මලි
්රමිතීන් පිළිඵ ළේ යන්න. අද න ු ු  ඒ ළේ ශශේ
නළවළ. ු  සභිනු භනි ඔඵු භහ ශෞය සභින ුරයඹට ඳවී
ශන්න ලින් ු  නිභල් යලිපඳහර ද යලල්හ ශෞය
සභිනු භහශ 2007 2008 2009 හරශේ ළේ ඳත්රඹ ඳස
තහක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු ට ශශනන්න උවීහව ශහ; ශම්
ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ ම්භත ය න්න උවීහව ශහ. ඒට ශම්
ිණ්ඩුශේභ ිටපු භවය සභිනු  භන්ත්රීු  ඉප ුලන්ශන් නළවළ.
නදහ ඒ ළේ ඳත්රඹ ඳහර්ලිශම්න්ු ට ශශනන්න ඉප ුලනසශන්
නළවීශවී සන්? ඒ ්රමිතීන් ළේ යරහ ඒහ විනිවිද ශඳශනන
ිහයඹට ඉිනිපඳවී ශහ නම් ශම් විලසවිදයහරශේ ්රමිිනඹ
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  විජිත ශවේයවී භවතහ]

ියක්හ ශනහ. නතශොට ශවොය ඳහශයන් තභන්ශ "S" ු න
ිනශඵන ඥහිනඹහ ශම්හට ඹරහ අඩු ගුමහවීභබහශඹන් ුතක්ත
උඳහධිඹක් ශදන්න ඵළිප ශනහ. විලසවිදයහරශේ ්රමිිනඹ
ිනශඵන්න ඕනෆ. විබහර ්රමිිනඹ ිනශඵන්න ඕනෆ. ඵහ ළීනශම්
්රමිිනඹ ියක්හ ශන්න ඕනෆ. භවය ශශල් විප විිළුහයන්.
ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස
විදයහරශේ ර්තභහන පීයහධිඳින ූ ජී අභයශේන භවතහශන්
ඵහ ළීනශම් ්රමිතීන් පිළිඵ අවශින නු භහ විප විිළු උවීතය දී
ිනශඵනහ. ට ඳවක් ළයශන්න පුළුන් නම් ඳළඹක් අේශේ
ශේශරන්න පුළුන් නම් ඒහ තභන් නු භහ ඵරන මලි සුුලසුම්.
ෛදයයශඹක්ශ ඵරන්ශන් ට ඳවක් ළයශන න ද?
ෛදයයශඹක්ශ ඵරන්ශන් ඳළඹක් අේශේ ඉන්න න ද? නු භහ
උ භවත පිළිඵ කිඹහ ිනබුමහ. නු භහශ උ කීඹ ද? නු භහ අඩි
ඳවක් උ ද? නශවභ නම් සුජී අභයශේන භළිනු භහට
ෛදයයශඹක් ශන්න ඵළවළ ශන්. ශම් හශ විිළු ථහ කිඹන
තවීවීඹට පීයහධිඳිනු භහ ඳවී ශරහ ිනබුමහ. නු භහ කිේහ
"ඵහ ළීනම් ්රමිිනඹ පිළිඵ අඳ වින ශනහලු; ට ඳවක්
ළයශන්න පුළුන්; අේශේ ඳළඹක් ඉන්න පුළුන් අඹ අඳ ඵහ
න්නහ. ඒහ interview ය තභන් න්ශන්" කිඹහ. අේශේ ිනඹහ
ශේරරහ තභන් න්ශන්. ශොන් තයම් විිළු තවීවීඹක්ද කිඹහ
ඵරන්න. ඒ විතයක් ශනොශන්.
ු  සභිනු භනි ඊශෙ ඵයඳතශ හයමහ ශම්න්. ෛදය
බහශේ ්රමිතීන් පිළිඵ භළිනවවී ශන්න ඉපක් ශනොරළශඵනහ
කිඹරහ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරශේ ෛදය පීයඹ
නළභළින අලිඹහ ශභල්ර යන්න ශවණ්ඩු ශදන්ශන් නළවළ කිඹන
නන්. ශවණ්ඩු ශදන්ශන් නළු  අලිඹහ අත විපනහ. අලිඹහ
නන්නවීතහශර් ඹනහ. අලිඹහ තභන්ට ඕනෆ විධිඹට විනහල ය
ශන ඹනහ. මුළු ෛදය ක්ශේත්රඹභ විනහල යනහ. ු 
නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි "S" ු ශනන් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරශේ ෛදය පීයශඹන්
නළිඹට නන ෛදයු  ගුමහවීභබහශඹන් අඩු ෛදයු 
කිඹන න ිශේ අවන්න ශදඹක් නළවළ. ඒ ඉතහ ඳළවළිනලින්.
ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරශේ
ෛදය පීයශේ ිනශඵන සුුලසුම් ශභොනහද? ශභොනහද ිනශඵන
ගුමහවීභබහඹ?
විදයහහය
ඳවසුම්
උන්න
ිචහර්ඹු න්ශ
ගුමහවීභබහඹ ඉසපිිපතහරඹ පිළිඵ
ගුමහවීභබහඹ විබහඹ පිළිඵ ගුමහවීභබහඹ ඵහ
ළීනම් පිළිඵ ගුමහවීභබහඹ ශම් කියලක් නළු 
අනිහර්ඹශඹන්භ ශභතළනින් බිි න ෛදයු  පිළිවී
විලසවිදයහරශඹන් බිි න ෛදයු න්ශ තවීවීඹට නන්ශන්
නළවළ. නතශොට ශභොක්ද න්ශන්? නතශොට ඒ ශොශවන්ද
ඳහරනඹ යන්ශන්? ශම් ඳහරනඹ යන්ශන් ෛදය බහශන්
ඵ ඔඵු භහ දන්නහ. අදවී ශරෝශේ ශොන් යටට ගිින්
ෛදය උඳහධිඹ අයශන ිවී ශ්රී රගහශේ ෛදය බහශේ
විනඹ අතයලයන්. සන් නශවභ ය ිනශඵන්ශන්? ඔඵු භහ
දන්නහ. නශවභ ්රමිිනඹක් නිර්මහඹඹක් දීරහ ිනශඵන්ශන් ශන
ශභොටවී ශනොශන්. ශරෝශේ විවිධ තළන්ර මුදරට උඳහධි
න්නහ. ඵහර ර්ශේ උඳහධි අයශන අවල් යශේ අවල්
උඳහධි ිනශඵනහ කිඹහ නනහ. වළඵළන් ශභශරෝ වයක් දන්ශන්
නළවළ. අඩුභ මශන් ක්ශේත්රඹ පිළිඵ "අ ි" දන්ශන් නළින
උදවිඹ නනහ. ශම් ෛදය ක්ශේත්රඹට විලහර යනඹක්. ඒ
නිහ තභන් ෛදය බහ අනුභත යන්ශන් ශම් නන
උඳහධිධහිපඹහ රගහශේ ෛදයයශඹක් විධිඹට ශේඹ යන්න
සුුලසුද නළශද කිඹහ. ඒ පිළිඵ නිර්මහඹඹ ඉිනිපඳවී ය සින
ශන්ද? නමුවී දළන් ශම්ශන් ශන්ශන් ශභොක්ද? ශම් අලිඹහ
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ඳහරනඹ යන්න ශවණ්ඩු ෛදය බහට නළින ුෆමහභ ෛදය
බහශන් අතවළු මහභ ශම් ෛදයු න් ශම් යශේ ෛදය
ක්ශේත්රඹට භවහ පිළිරඹක් ශනහ. භට නහටුන් අශේ ු 
ශයෝවම පුසඳ කුභහය භන්ත්රීු භහ ෛදයයශඹක් විධිඹට ශභඹ
අනුභත යමින් ථහ ශ න ළන. නු භහ නිදවස අධයහඳනඹ
සු ශත ශම් යශේ හභහනය ඳහර ඉශන වීත
භන්ත්රීයශඹක්.

නු භහ භහ ගිඹ ඳහශල්භ ඉශන වී භන්ත්රීයශඹක්. අපි
ශදශදනහ න ඳහශල් ඉශන වීශවී. ඒ ඳහශල්භ ඉශන
ශන නිදවස අධයහඳනශේ ්රිනරහබ රඵහ ශන ෛදයයඹකු
ශරහ අද ිතට නෙද ශම් ගශලෝධනඹ ශවොන් කිඹරහ
කිඹන්ශන්? ශභඹ කියල ශේවීභ ශවොන් කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ.
ශභොද ශභන්න් න වහනිදහඹ තවීවීඹ අඳට ශඳශනන්ශන් අද
ශනොශන්; ත අුෆු ුල 4ක් අුෆු ුල 5ක් ඹන ශොටන්. ුෆු වී
පිළින්නහ ශන් ෛදය උඳහධිඹ ශනොශන් හභහනය උඳහධිඹක්
න්නවී "S" හභහර්ථ ු නක් ්රභහමවී නළවළන් කිඹරහ. නශවභ
නම් අනිකුවී විලසවිදයහරරවී ඒ තවීවීඹ සින යන්න. නඹ
පිළිවීත ම්්රදහඹ නම් ඔඵු භන්රහශ
උස අධයහඳන
නිර්මහඹඹන් ඒ නම් "S" හභහර්ථ ු නක් ිනශඵනහ නම්
අශේ යශේ විලසවිදයහරරට සු ශවී ය න්න ඕනෆ. අනික්
විලසවිදයහරරටවී ඒ අන්ිනඹ ශදන්න. ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලසවිදයහරඹට ශන ීනිනඹක්
සන්?
සවීතටභ වීශතොවී ශභතළනට ශනභ ඒඹක් වදහ
ළීනභට ිනශඵන ුෆභනහ ශභොක්ද? සශභිපහශේ නශවභ
නක් ිනශඵන ථහක් කිඹනහ. සශභිපහශේ ිනශඵන ඵ
සවීත. සශභිපහන් රගහන් ශොන් තයම් ශනසද?
සශභිපහ තභන් අද ශරෝශේ ශඳොලිසහයඹහ විධිඹට ශරෝඹ
ඹටවී ය න්ශන්. ඒ වහ වමුදහභඹ ෛදයු න් ඕනෆ. නඹට
ඔුෆන් ඵළශනහ; ඵළශන්ශන් නළවීශවී නළවළ. නිඹභ සුුලසුම්
ිනශඵන ෛදයු න් න්නහ. වළඵළන් අපි සශභිපහට ඵළමඵළම සශභිපහශේ ිනශඵන ශදඹභ යන්නවී ඹනහ. සශභිපහ
ශභශවභන් ශභශවභන් කිඹන භන් සශභිපහශේ ශශල්
රගහට copy යන්න ඹනහ. භහ නළත අධහයමඹ යනහ
prescribed standards ළේ යන්න කිඹරහ. ළේ යරහ ශම්
විලසවිදයහරඹ ඳටන් න්න. ෛදය උඳහධිඹක් ශදනහට අපි කියල
ශේවීභ විු ශධ නළවළ. ෛදය උඳහධිඹ ශදන්න ඕනෆ ත-ත
ෛදයු න් බිි යන්න.
අශේ යශේ ගර්ධනශේ මශරෝඳහඹ න්ශන් භහන ම්ඳවී
ගර්ධනඹන්. භහන ම්ඳවී ගර්ධනශේදී භහනඹහට
අධයහඳනඹ ශෞයඹ ්රීපහ විදයහශේ වහ තහක්මශේ දළනුභ
අතයලයන්. ඒ භත ඳදනම් ශරහ තභන් අශේ යට ගර්ධනඹ
යන්න ඕනෆ. අශේ යට නළනි උවී බුශධිභවී භහජඹක්
ිනශඵන යටක්; උස භහන ම්ඳතක් ිනශඵන යටක්. ඒ උස
භහන ම්ඳශවී ගුමහවීභබහඹ ළඩි යන්න නම් ඔඵු භන්රහ
ශ ුතවීශවී ිණ්ඩුශේ විලසවිදයහර ත-තවී ළඩිපුය ඳටන්
න්න නන්. වළඵළන් ඒ ශනුට ඔඵු භන්රහ යන්ශන්
ගුමහවීභබහශඹන් අඩු ල්ලිරට උඳහධි න්න පුළුන්
උඳහධි ප බිි යන්න ශභළනි ශවොය ඳහයල් වදන නන්. ශම්
ශවොය ඳහයල් වදන්න අධයහඳන අභහතයහගලඹටවී ශෞය
අභහතයහගලඹටවී නවහ ගිඹ විශලේ ඵරඹක් ක්රිඹහවීභ න ඵ අපි
ුෆු වී දන්නහ. ඒ තභන් සවීත. ඒ ඵරඹ තභන් ශම්
ක්රිඹහවීභ ශරහ ිනශඵන්ශන්. ු  සභිනු භනි නභ නිහ තභන්
ශෞය සභිනයඹහ විධිඹට ඔඵු භහ භෆත හරශේ ඹම් ්රිනශීලි
ඳනවී ශටුම්ඳවී ව ගශලෝධන ්රිනඳවීින ශශනන්න වදන
ශරහශේ ඔඵු භහශ නභ ළත යන්න ඔඵු භහ පිටභ ශභඹ
ඳළශටේශේ. දළන් ඔඵු භහ නඹ ඳහර්ලිශම්න්ු ට ඉිනිපඳවී ශහ.
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අඳට භතන් සුනහමි වන භණ්පර ිපු හරශේවී නදහ ිටපු
නහඹ නහන්හශෝ ඒහ ජනතහශන් ්රිනක්ශේඳ න ශොට
ජනතහ විශයෝධඹ නන ශොට ිණ්ඩු සු ශශේභ ඉන්න සභිනු 
වයවහ තභන් ඳහර්ලිශම්න්ු ට ඉිනිපඳවී ශශේ කිඹරහ. යශේ මිනිසසු
ඵිකන්න වීශවී නු භන්රහටන්. ශම් තවීවීඹ ු ශ ෛදය
ක්ශේත්රඹට යන විනහලශඹන් වහනිශඹන් සවීතටභ ඵළණුම්
අවනශන් සභිනු භහන්. වළඵළන් ශම්ශක් ඹට ඉන්ශන් නු භහ
ශනොශන් කිඹරහ ඉතහ ඳළවළිනලින්. නු භහට ශම් තවීවීඹට මුහුම
ශදන්න ශන්ශන් ිණ්ඩුශේ සභින ුරයඹ රැ ළීනභ වහඹ
කිඹන නවී ඳළවළිනලින්.
විපඹටභ කිඹන්න දළන් වමුදහශේ cadre න ශොඳභමද
කිඹරහ. වමුදහට ශදොසතයු න් ශොඳභම ඕනෆ ද? ශම්
ශභොශවොතට ශදොසතයු න් කීශදනකු ඕනෆ ද? සවීතටභ ඕනෆ
ශේ ගයහක් - actual cadre නක්- ිනශඵනහ ශන්. ඊට
ඳසශේ අශේ වමුදහ අනහතඹ ළන ිතරහ projected cadre
නක් ළරසුම් යනහ ශන්. නතශොට actual cadre න කීඹද
projected cadre න කීඹද? අපි ිතමු projected cadre න
ළඩින් කිඹරහ. නශවභ නම් කීඹද? ඒට ළශශඳන විධිඹටන්
ෛදය ශියඹන් ඵහ න්ශන්. වළඵළන් න අුෆු ශදට ශභන්න්
50ශදනකු අධයහඳනඹ රළබුවී අුෆු ුල 10ක් ම්පර්ම න ශොට
ශභන්න් 500ශදශනක් පිශයනහ. ඊට ඳසශේ ශභොක්ද යන්ශන්?
ඊට ඳසශේ ඵළශන අඹ වමුදහට න්න ඵළවළ ශන් cadre න
ම්පර්ම ශරහ ිනශඵන නිහ. අපි ිතමු අය 500ශදනහශන්
200ශදශනක් විතය ඉවී ුෆමහඹ කිඹරහ. ඒවී 300ශදශනක්
ඉන්නහ. භහ දන්ශන් නළවළ ඔඵු භන්රහ අුෆු ශදට කීශදනකු
ඵහ න්නහද කිඹරහ. අපි ිතමු; උඳල්ඳනඹ යමු
අුෆු ශදට 50ශදනකු මශන් ඵහ න්නහඹ කිඹරහ. නශවභ
ශවී අුෆු ුල 10කින් 500ශදශනක් පිශයනහ. සවීතටභ
වීශතොවී ඊට ඳසශේ ඵහ න්න අඹ වමුදහට ඳවී යන්න
ඵළවළ. ඒ වහ ඉප නළවළ cadre න ම්පර්ම ශරහ ිනශඵනහ.
ඊට ඳසශේ ශන්ශන් භහ කිඹපු ශශ තභන්. ඒ තභන් ඹථහර්ථඹ.
ශම් ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී ශටුම්ඳත වයවහ
ඔඵු භන්රහ ෛදය ක්ශේත්රඹට යන්න ඹන වහනිඹ සුළු ඳටු
නක් ශනොශන්. නඹ ඉතහභ ඵයඳතශන්. ශම් ඳනවී ශටුම්ඳවී
ගශලෝධනඹට ෛදය බහශේ අනුභළිනඹ වීශවී නළවළ ශන්.
ෛදය බහශේ අනුභළිනඹ නළු න් ශම් ඳනවී ශටුම්ඳත
ශශනන්ශන්. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් උඳශශල හය බහ
ඳළළවී පහ. උඳශශල හය බහ ඳළළවී පශේ විනහඩි 3න්.
ශභභ ඳනවී ශටුම්ඳත උඳශශල හය බහට ඉිනිපඳවී
යන්න ඕනෆ නිහ ඉිනිපඳවී ශහ. උඳශශල හය බහ
ළශේහ. ළහ විනහඩි 3කින් ටුතු  අන් ශහ. ඊට ඳසශේ
ඳහර්ලිශම්න්ු ට ඉිනිපඳවී ශහ. ශම් ඳහඳ ර්භඹට සභිනු භහ
වුෆල් ුෆශණ් සන්? ඒන් අඳට ිනශඵන ්රලසනඹ සවීතටභ
වීශතොවී? ශම් ඳනවී ශටුම්ඳත වයවහ යන්න ඹන්ශන් ෛදය
ශේහශේ ිනශඵන ගුමහවීභබහඹ ළේටීභක්. "S" හභහර්ථ
ු නක් ිනශඵන ශියඹන්ට ල්ලිරට උඳහධිඹ න්න ඳහය විජත
කිීමභක් අනිහර්ඹශඹන් ශභන්න් යලශධ නහ. දළනටභවී පිට යට
ශියඹන් සවිල්රහ ශපොරර් 5 000ට ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරශේ ඉශන න්නහඹ
කිඹරහ කිේහ. අශේ ෛදය ශයෝවම පුසඳ කුභහය භන්ත්රීු භහ
ශපොරර් මනවී කිේහ. දළනට පිට යට අඹට ඒ විලසවිදයහරඹ
විජත යරහ ිනශඵනහ. ඉිනිපශේදී රගහශේ අඹට විජත ශනහ.
"S" හභහර්ථ ු නක් ිනශඵන ශභන්න්ට ු පිඹල් රක් 31ට ඒ
විලසවිදයහරඹට සු ශවී ශන්න පුළුන්. ශභන්න් කිේහට යශේ
හභහනය ශදභුෆපිඹන්ශ ශභන්න්ට ඒ විලසවිදයහරඹට සු ශවී
ශන්න වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. අනිහර්ඹන් ශම් සභිනු න්ශ
ඥහින පුත්රඹන්ට දූු න්ට දූු  ඹහළු ශරහ ඉන්න ශභන්න්ට
අන්න ඒ ේටිඹට තභන් ශම් ඳහයභහරහට සු ළු ශන්න වම්ඵ
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ශන්ශන්. දළනුවී නශවභ තභන්. ඒ නිහ ශම් විනහලඹ යන්න
නඳහ. ශම් ක්රිඹහ ු ශ ෛදය ක්ශේත්රඹ ඳළවළිනලිභ විනහලඹට
ඹනහ; ගුමහවීභබහඹ බි ළශටනහ. ඒ විතයක් ශනොශන්
නිදවස අධයහඳනඹ බි ළශටනහ. නිදවස අධයහඳනඹ මුළුභනින්භ
අශවෝයල යන තළනට ඳහය ඳහ ළීනභවී ශම් වයවහ ශනහ.
අශනක් ඳළවීශතන් ශම් බිි න ෛදයු න්ශ
ගුමහවීභබහඹ ඳහරනඹ යන්න ෛදය බහට ඵරඹ නළින
ුෆමහභ අය අලිඹහට ශවණ්ඩු නළින ුෆම තවීවීඹ සින ශනහ.
ඒ නිහ අලිඹහ ල් ිනනහ. ල් ළිනරහ ෛදය ශේහභ විනහල
යනහ. ඒ ශක්හ න්න වළකිඹහක් රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ
නිහ ශම් අද යන ෛදය ිඥහඳනත ගශලෝධනඹ කිීමභ වයවහ
ෛදය ශේහට යලශධ න වහනිඹ පිළිඵ ඉතහ ඵයඳතශ විධිඹට
දකිනහ. ඒ අර්ථශඹන් ශම් යන ගශලෝධනඹට ජනතහ විමුක්ින
ශඳයමුම විු ශධන්. ශභොද
ශම් ෛදය ශේහශේ
ගුමහවීභබහඹ ශවෝ ශම් යශේ නිදවස අධයහඳනඹ උස
භේටභට ශන ඒභ වහ වීත පිඹයක් ශනොශන්. වමුදහභඹ
භහනයලවීඹ ිනශඵන වමුදහභඹ යලිනවිලි ිනශඵන වමුදහභඹ
ඳහරනඹක් යහ යට ශන ඹන්න උවීහව යන නළනි
්රිනඳවීතීන් ිනශඵන අඹශ ුෆභනහ ඉටු කිීමභක් තභන් ශම් වයවහ
ිනශඵන්ශන්. ඒ ුෆභනහ ල්ලිරට ඉටු යහ ළීනභ වහ
තභන් ශම් ඳනත ගශලෝධනඹ යරහ ිනශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශභඹට
අශේ විු ශධවීඹ ්රහල යමින් භභ නතය නහ.
[අ.බහ. 3.13]

ීු ජයර් න යශේර්  මශතා සඋේිමද උදයාන ශා යඳොදු
වියනිදා් මක ක යුතු අමාතයතුමා

(ரண்நெறகு ஜத்ண வயத் - ரறல் நேங்கரக்கள்,
ததரதுப் ததரளதுவதரக்கு அநல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Jayarathne Herath - Minister of Botanical
Gardens and Public Recreation)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි භභ ශඵශවවින් ු ටු
නහ අශේ ජනතහ විමුක්ින ශඳයමුශණ් ු  භන්ත්රීු භහට ඳසු
ථහ යන්නට අසථහ භට රළබීභ ළන.
හලීන අදට ළශශඳන විධිඹට ගශලෝධනඹ ශ ුතු  නිහ
තභන් ෛදය ිඥහඳනත ගශලෝධනඹ යන්නට යජඹ තීන්ුල
යරහ ිනශඵන්ශන්. භභ ිතන්ශන් ු  භන්ත්රීු භන්රහට අභත
ශනහ ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි අුෆු ුල ිනවක් අපි
ඉතහභ හඳයහීක ුතශධඹට විවිධ මුහුණුය ඹටශවී මුහුම දීපු
පිිපක් ඵ. විවිධ යහජය නහඹශඹෝ විවිධ උඳක්රභ ඳහවිච්චි යමින්
ශම් ුතශධඹ ිනනහ න්න උවීහව ශු වී ඒ ය න්න ඵළිප
යලටි අපි අහනශේ ර්තභහන ජනහධිඳිනු භහශ
නහඹවීඹ
ඹටශවී ශම් ුතශධඹ අහන ය වීතහ. ඒ ගිඹ භන් භශේදී අපි
ඳසු ගිඹ අුෆු ුල ිනව ු ශ දළක්හ ඒ වමුදහභඹ ක්රිඹහ භහර්ඹ ඒ
ත්රසතහදීන්ට නශයි න්න ශොට වමුදහ දළඩි ුලසයතහන්ට
ඳවී ුෆණු අසථහ මනහක් ිනබුණු ඵ. වමුදහට ිනබිඹ ුතු 
අවි ිුතධ ටන් ක්රභ හශ භ ශම් ෛදය ඵර හඹ කිඹන නවී
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි ඉතහභ ළදවී ශොටක්. අශේ
වමුදහශේ ෛදය ඵර හඹ ඉතහභ ුලර්ර භේටභන් ඳසු ගිඹ
හරශේ ිනබුශණ්. ශභොද අපි ශරොකු ුතශධරට මුහුම දීරහ
නශවභ ඵයඳතශ ුතදභඹ අසථහන්ට මුහුණු ුලන්න පිිපක්
ශනොශන්. ඒ නිහ අවී දළකීම් අඩු පිිපක් විධිඹට අඳට ඒ ෛදය
ඵර හඹ ඒ තයම්භ අලය ්රභහමඹට ලක්ිනභවී ය න්න
පුළුන්භක් ුෆශණ් නළවළ. ත්රසතහදීන් අඳට ිනගින් ිනටභ ඳවය
ශදන ශොට න දශේ අශේ වමුදහ ුෆු ර 50 75 100
ශදනහ මර කහතනඹ යන ශොට ු හර රඵන ලහීමිප
ිගහරට ඳවී න වමුදහ ශඵළුන්ට නිරධහිපන්ට අලය ෛදය
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  ජඹයවීන ශවේයවී භවතහ]

්රිනහය යන්න ්රභහමවී ෛදයු  ව හර්ඹ භණ්පර ු 
නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි යලටිශේ නළවළ අඳට.
වළඵළන් ඉතහභ ශෞයශඹන් යලිඳවී යන්නට ඕනෆ ඒ
ශරහශේ ශෞය අභහතයහගලඹට ශදඳහර්තශම්න්ු ට ම්ඵන්ධ
අශේ භසත ශයෝවල් ඳශධිනඹ ු ශ ශේඹ ශ ඒ හශ භ
ශොශමවී ඉන් ුලය ඵළවළය ්රශශලරවී ශේඹ ශ ඉතහභ උස
භහනුික ගුමහග ිනශඵන ෛදයු  සශේච්ඡහශන් ඉිනිපඳවී
ශරහ ඉතහභ ඩිනමින් ුතදභඹ ්රශශලරට ගිිල්රහ ඵයඳතශ
අනු ු දහඹ තවීවීඹන් යලඹල්ර ශනොරහ වළයරහ ඒ
අසථහරදී අශේ වමුදහට -

නියයිජය කථානායකතුමා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ශම් අසථහශේදී ුෆු න් ශවෝ භන්ත්රීයශඹක්
මරහනඹ වහ ු  ජහන ඵණ්පහය භවතහශ නභ ශඹෝජනහ
යන්න.

ීු ටී. බී. ඒකනායක මශතා සවශවපකෘිනක ශා කා ක යුතු
අමාතයතුමා

(ரண்நெறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அநல்கள்
அகச்சர்)

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි "ජහන ඵණ්පහය ු 
භන්ත්රීු භහ දළන් මරහනඹ ත ුතු ඹ" න් භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රපනය විමවන  ශ්ද, වභා වපමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුල නියයිජය
කථානායකතුමා මූාවනයය්ද ඉල් 
වුයය්ද, ීු ජානක බණ්ඩාර මශතා මුාවනාරූඪ විය.
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்ற
ணறன்ந அகனவ, ரண்நெறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ු  සභිනු භහ ථහ යන්න.

ීු ජයර් න යශේර්  මශතා

(ரண்நெறகு ஜத்ண வயத்)

(The Hon. Jayarathna Herath)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඉතහභ ඵයඳතශ ශජදජන
තවීවීඹන් ඹටශවී ුෆමවී අශේ ලරය ෛදයු  විශලේඥ
ෛදයු  කිඹන යලඹලු ශදනහභ අඳට නු  ශනොුෆමවී අශේ
වමුදහ ශඵළුන් සුඳවී යන්න ඵහුතයඹක් ෛදයු  ඒ
ශරහශේ අඳට ඉතහ ඉවශ වශඹෝඹක් රඵහ ුලන්නහ කිඹන න
ජතශේදී භභ භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ දීර්ක හර මාභහ ු ශ අඳ
රඵපු අවී දළකීම් නක් අඳට ඳළවළිනලි ශඳීන ගිඹ හයමඹක්
ිනශඵනහ. අපි අග ම්පර්ම ෛදය ඵර හඹක් ස ය
වීශවී නළවීනම් ඉිනිප හර මාභහ ු ශ ඹම් කියල ඵයඳතශ
තවීවීඹක් උශත ුෆශමොවී අඳට ඒට හර්ථ මුහුම ශදන්න
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ඵළිප නහ. ඒ නිහ ්රභහමවී විධිඹට අශේ ෛදය ඵර හඹ
ලක්ිනභවී යන්නට යජඹ ශම් තීන්ුල වීතහඹ කිඹන න ශම්
ම්ඵන්ධ විු ශධ භත දයන විඳක්ශේ ු  භන්ත්රීු භන්රහට ශම්
අසථහශේදී අපි යලිඳවී යන්න ඕනෆ.
අද නශොට ශඵළු ව නිරධහිපන් සු ළු රක් ු නට
ින්න ගයහක් වමුදහශේ ක්රිඹ ශේශේ ඉන්නහ. විශ්රහභ ගිඹ
වමුදහ ශඵළුන් ව නිරධහිපන් රක් ු නට ින්න
ගයහකුවී ඉන්නහ. ක්රිඹ ශේශේ නිුතු   පන් ව විශ්රහභ
ගිඹ පිිප කිඹන ශම් ශොේයහ ශදවී ඔුෆන්ශ ඳුෆල්රට
ම්ඵන්ධ ුලදු නුවී ශදභේපිඹනුවී වීතහභ රක් 10ට
ින්න පිිපක් වමුදහ ශේඹවී නක් ඵශධ ශරහ යලටිනහ. ඳසු
ගිඹ ිනස අුෆු ුල ුතශධඹ අන් යන්න දළළන්ත ළඳ කිීමභක්
යපු වමුදහ ශඵළුන් ඉතහභ ඉවශ තළන ිනඹරහ යජඹ ඔුෆන්ට
වීහය යනහ. ෛදය අගලශඹන් ඳභමක් ශනොශන් ශම්
භහජශේ ඔුෆන්ට රඵහ ිනඹ ුතු  විශලේ ය්රහද ව ඳවසුම්
රඵහ ශදන්නවී අිනු  ජනහධිඳිනු භහ ්රමු යජඹ ශඵොශවොභ 
කීශභන් ක්රිඹහ යනහ. ශම් ක්රිඹ ුතශධශේ රක් ශේඹ යපු
උු ු  නළශෙනිය ුතද ඳශහවීර අවී දළකීම් ඵහුර වමුදහ
නිරධහිපශඹකු විධිඹට ියක් ශල්ම් ශෝයහබඹ යහජඳක්
භවවීභඹහ ුතශධඹට නහඹවීඹ ුලන්නහ ඳභමක් ශනොශන්
ුතශධශඹන් ඳසශේ ිඵහධිත ුෆණු විවිධ ලහීමිප ද ිගහරට
ඳවී  ප ශඵළු සුඳවී යන්නවී ඔුෆන් ජීවී යන්නවී ඔුෆන්
රැ ඵරහ න්නවී අමාමිත උවීහවඹක් න්නහඹ කිඹන න
භතක් යන්න ඕනෆ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශභළනි
ටපිටහක් ු ශ තභන් ශම් ෛදය ඵර හඹ පිළිඵ යජශේ
අධහනඹ ශඹොමු න්ශන්.
භභ විශලේශඹන් භතක් යන්න ඕනෆ ශජනයහල් ශ්රීභවී
ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ ියම්බ
යරහ ිනබුශණ් 1981 අුෆු ශශශ ඵ. හලීන සින  ප තවීවීඹන්
නක් ශම් ු ශ ෛදය පීයඹක් සථහපිත යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ
යජඹ අදවස ශහ. ශම් ශඳෞශලි විලසවිදයහර සින කිීමභ ඒ ු ශ
උඳහධි පිිපනළමීභ ජහින අඳයහධඹක් විධිඹට තභන් විජිත ශවේයවී
භන්ත්රීු භන්රහ දකින්ශන්. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි
ඒශොල්රන් නශවභ දළකීභ ළන අපි නතයම් රඵර න්න ශදඹක්
නළවළ. වළභ ශදඹක් පිළිඵභ නියන්තයශඹන් ශඵොශවොභ
අසුඵහදී ඵරන ජනතහ විමුක්ින ශඳයමුම අද ශශලඳහරන
ලශඹන් ඵගශොශරොවී ුෆණු ණ්පහඹභක්. ඔුෆන්ට ිනශඵන්ශන්
භහජඹවී නක් ිණ්ඩුවී නක් ෛයඹක්. ිණ්ඩු ්රිනශීලී
අමඳනවී ශනළල්රහ යශේ ියක් තවීවීඹ ලක්ිනභවී යරහ
ඒට අලය ඳිපයඹ වදන ශොට ජනතහ විමුක්ින ශඳයමුමට
නඹ ඉසුම් ශනොශදන නිහ තභන් නිර්දඹ විධිඹට ජනතහ විමුක්ින
ශඳයමුශණ් භන්ත්රීු භන්රහ ශම් ඳනවී ශටුම්ඳත විශේචනඹ
යන්ශන්. ශඳෞශලි අධයහඳනඹ කිඹන න ශරෝඹට
අමුවීතක් ශනොශන්. සුුල අධියහජයහිනන් ියලඹහයශේ ඵහුතයඹක්
යටල් අවී ඳවී ය ශන යලටි හරශේ බ්රිතහනයශේ ිනබුණු
්රධහනතභ ිදහඹම් භහර්ඹ ුෆශණ් ශම් අධයහඳන පන්.
අධයහඳනඹ විකුමරහ තභන් නදහ බ්රිතහනය ම්පර්මශඹන්භ
ඔුෆන්ශ ිදහඹභ ඉවශ භේටභ තඵහ වීශවී.
යජඹට ශම් යලඹල්රක්භ යන්නට පුළුන්භක් නළවළ. අඩු
ිදහඹම් රඵන භධයභ ඳන්ින ඹම් පිිපට යජඹ යලඹලු ඳවසුම්
දීරහ ඔුෆන්ට අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න නිදවස ශෞය ශේහ
රඵහ ශදන්න ටුතු  යනහ හශ භ ඊට ඔබ්ශඵන් ගිඹ ඹම්
ිදහඹම් භේටභක් ිනශඵන අඹ ඉන්නහ නම් ඒ ශදභේපිඹන්ට
තභන්ශ දු න් නියල තළනට ඹහ අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න
ිනශඵන ඉපප අඳ අහුයන්න අලයතහක් නළවළ. අද නශොට
ශම් ශරෝඹ පිළිවී භතඹක් ඵට අශේ යශේ පිළිවී භතඹක්
ඵට ඳවී ම ිනශඵනහ. ශඳෞශලි විලසවිදයහර පිිටුනහඹ
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කිඹන න ජනතහ විමුක්ින ශඳයමුමට ළයඬින්ට භූමිශතල් දළම්භහ
හශන්. ශභොද ඒ ශොල්රන්ට ජනතහ කුපිත යන්නට
අුෆසන්නට ජනතහ ශමන්නට ශභොක් ශවෝ භහතජහක්
ිනශඵන්නට ඕනෆ. ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය
ියක් විලසවිදයහරඹට අනුඵශධිත ශම් ෛදය පීයඹ ියම්බ
ය ිනශඵන්ශන් ෛදය බහවී නක් ශෞය අභහතයහගලඹවී
නක් හච්ඡහ කිීමශභන් ඳසුන්. භහ දකින විධිඹට ඒ අධයඹන
ටුතු ර නියත න ශියන්න්ට අලය මලි ඳවසුම්
ිනශඵනහ නම් හඹනි ටුතු රට ම්ඵන්ධ ශරහ MBBS
උඳහධිඹ න්න අලය ටපිටහ ඒ විලසවිදයහරඹ ු ශ ිනශඵනහ
නම් ඒ උඳහධිඹ පිිපනළමීභ පිළිඵ කියලභ භත ශේදඹක් නළවළ.
ෛදය ිඥහඳනත අනු ඒ ශියන්න්ට ෛදය උඳහධිඹ පිිපනළමීභ
වහ ීනිනභඹ තවීවීඹන්ර ඹම් අඩු ඳහඩුම් ිනශඵනහ නම්
ඒහ නිළයින යන්න තභන් අද ශම් ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී
ශටුම්ඳත ශදන ය කිඹමභ වහ ඉිනිපඳවී ය ිනශඵන්ශන්.
ශම් හවයල අඳයහධඹක්
නශේ නළවීනම් ඵයඳතශ
ශජදහචඹක් විධිඹට උලුේඳහ දක්න්නට ජනතහ විමුක්ින
ශඳයමුම උවීහව ශවී ළඵෆ තවීවීඹ නඹන් මරහනහප ඪ ු 
භන්ත්රීු භනි. ශම්ට ෛදය බහශේ භත ශේදඹක් නළවළ. ඒ
හශ භ ශෞය අභහතයහගලශේ භත ශේදඹක් නළවළ. ඒ යලඹලු
ශදනහශ භ නෙතහශන් තභන් ශම් ටුතවීත යන්ශන්. ු 
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි මීට රට ඉවතන් ෛදය
ිඥහඳනත ම්භත ශශේ. ඒ නදහට ළරශඳන විධිඹටන්. අද ශම්
ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී ශටුම්ඳත ම්භත යන්ශන් අදට
ළරශඳන විධිඹටන් කිඹන න අඳ යලිඳවී යන්න ඕනෆ. නභ
නිහ ශම් පිළිඵ කියලුල භත ශේදඹක් නළවළ.
විශශල විනිභඹ උඳඹන භහර්ඹක් විධිඹට ශම් ිඹතනඹ ඳවී
ය වීතවී ඒශවී සින යදක් නළවළ. දළන් ශම් යශේ ඉවශ
භහජශේ උදවිඹ විතයක් ශනොශන් ඹභක් භක් ිනශඵන උදවිඹ
විතයක් ශනොශන් භධයභ ඳන්ින ශදභේපිඹන් ඊට ඳවශ
සථයශේ ඉන්න ශදභේපිඹන් ිර්ථි භේටභ කුභක් ුෆවී තභන්
ඉන්න ශඹ ඵළගකුට උට තඵහ ශවෝ විශශල
විලසවිදයහරඹට තභන්ශ දු හ ඹහ තභන්ට රඵහ න්නට
ඵළිප ුෆණු තළන තභන්ශ දු හටවී රඵහ ශදන්න ඕනෆඹ කිඹන
ඳයභහර්ථශඹන් තභ දු න් ුතශයෝඳශේ ියලඹහශේ විවිධ
විලසවිදයහර යහ ඹනහ. හර්ික අශේ යශේ විලහර පිිපක්
නශවභ ඹනහ. දශ ලශඹන් අුෆු ශදට රක් ශදට ින්න
පිිපක් විශශශීඹ ශඳෞශලි විලසවිදයහරලින් උඳහධි රඵහ න්න
විශශලරට ඹනහ. ඒ තභන් ළඵෆ තවීවීඹ. ශම් ඹන යලඹලු
ශදනහ වීම් ිනශඵන ධනවී උදවිඹ ශනොශන්.
භට භතන් භහ නක්තයහ ද නහයම්භර ්රශශලශේ භශ
ශදයට ගිඹහ. මිඹ ගිින් ිනබුශණ් ්රහශශශීඹ ශොවිජන ශේහ
නිරධහිප භවවීභශඹක්. ඒ භජත ශශවඹට ශෞය ය භහ නළිඹට
නනශොට මිඹ ගිඹ ්රහශශශීඹ ශොවිජන ශේහ නිරධහිප
භවවීභඹහශ බිිප භට කිඹනහ "භශ දු හ ෛදය විදයහ
වදහයන්න ශභොසේරට ගිිල්රහන් ඉන්ශන්. භශ භවවීභඹහ
ශම් ශඹ උස ිනඹරහ තභන් දු හ ශභොසේරට ඹළේශේ.
දළන් භට ්රලසනඹ ිනශඵන්ශන් ශභඹහට ඉිනිප ටි උන්රහ
රගහට ශන්හ න්ශන් ශොශවොභද කිඹන න ළනන්" කිඹහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි තභ දු න්ට ඉවශ
අධයහඳනඹක් රඵහ ශදන්න අද අශේ යශේ ඉන්න ශදභේපිඹන්ට
ිනශඵන පිඳහඹ ඕන්. නභ නිහ මිනිසුන්ශ අලයතහන්ට
මිනිසුන්ශ
යලතළඟිරට
මිනිසුන්ශ
ඳයභහර්ථරට
ඵරහශඳොශයොවීු රට අකුල් ශවශන්න තවගචි දභන්න අඳට
පුළුන්භක් නළවළ. ඒ වහ අලය ඉප ඳවසුම් ඳඹහ දීභ
තභන් අශේ යජශේ  කීභ. අිනු  ජනහධිඳින භින්ද යහජඳක්
භළිනු භහ භින්ද චින්තනඹ ඹථහර්ථඹක් යමින් ශම් යශේ
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මිනිසුන්ට නිදවශේ ජීවී න්නට විතයක් ශනශන් තභන්ශ
යලතළඟි ඳිපින අලයතහන් පුයහ න්නවී අලය යලඹලු ඳවසුම්
රඵහ දීරහ ිනශඵනහ. නභ නිහ ෛදය ිඥහඳනශවී 29 (1) (ි)
න්ිනඹ ගශලෝධනඹ යරහ ඒ ෛදය පීයශේ ඉන්න
ශියන්න්ට -්රීඹ වමුදහ ශේඹට සු ශවී ුෆණු පිිපට- ඉප
්රසථහ රඵහ දීභ ශඹෝයඹන් කිඹරහ කිඹනහ විතයක් ශනොශන්.
ඒ ඉතහභ ළදවී කිඹරහ භභ කිඹනහ. මරහනහප ඪ ු 
භන්ත්රීු භනි භට ත විනහඩිඹ හරඹක් රඵහ ශදන්න.
භභ අහන ලශඹන් භතක් යන්නට ඕනෆ හයමඹක්
ිනශඵනහ. වමුදහ ශේඹට නු  ශරහ ෛදය උඳහධිඹ රඵන
උදවිඹ පිළිඵ අශේ ු  විජිත ශවේයවී භන්ත්රීු භහ ්රලසනඹක්
සහුහ. ශම් ෛදය උඳහධිඹ රළබ ු න් වහය මාඹකින් යජඹට අලය
ෛදයු න්ශ අලයතහ ඉටු ය වීතහට ඳසශේ ශම් ෛදය
පීයශඹන් නළිඹට නන ශියන්න්ට යක්හ ිනශඵන්ශන් ශොශවේද
කිඹහ සහුහ.ඒ අඹට වමුදහ ශේශේ ඉප ්රසථහ ිනශඵනහද කිඹරහ
විජිත ශවේයවී භන්ත්රීු භහ ්රලසනඹක් සහුහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි නදහ ෛදය ිඥහඳනත
වළුලශේ නදහට ළශශඳන විධිඹටන්. අද ෛදය ිඥහඳනත
ගශලෝධනඹ යන්ශන් අදට ළශශඳන විධිඹටන්. අනහතශේදී
ශම් උදවිඹට රැකිඹහ පිළිඵ ඹම් අවිනිලසචිත තවීවීඹක් සින
ුෆශමොවී නදහට ළශශඳන විධිඹටවී තීන්ුල න්න ශම් යශේ උවී
බුශධිභවී පිිපස ඒ  කීභ ඵහය ීනවි. ඒ නිහ විඳක්ශේ
භන්ත්රීු න් ශම් ළන රඵර විඹ ුතු  නළවළ. ඒ නිහ ්රීඹ
වමුදහ ශේඹ ත ුලයටවී ලක්ිනභවී යමින් වමුදහට අතයලය
ශේහක්  ප ෛදය ඵර හඹට අලය ෛදයු න් බිි ය
ළීනභ වහ ශම් ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී ශටුම්ඳත ම්භත
ය නිමු කිඹහ යලඹලු ශදනහශන්භ ශඵොශවොභ ශෞයශඹන්
ඉල්රහ යලටිමින් භශ ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සු ිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීශෙට ු  අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භහ. ඔඵු භහට විනහඩි 20
හරඹක් ිනශඵනහ.
[අ.බහ. 3.29]

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී
ශටුම්ඳත ළන චන කිිඳඹක් කිඹන්නට අය ඳතනහ.
විශලේශඹන්භ ශම් බහශේදී ශභභ ගශලෝධන ඳනවී ශටුම්ඳත
ළන ශඵොශවෝ ු ණු ඉිනිපඳවී ුෆමහ. 1978 අග 16 දයන
විලසවිදයහර ඳනශවී 29න න්ිනඹට ගශලෝධනඹක් ශනහහ.
ඒ ගශලෝධනඹ භත තභන් 1988 ෛදය (ගශලෝධන) ඳනතටවී
"උඳහධි ්රදහන ිඹතනඹ" කිඹන චනඹ නු  ුෆශණ්. ශභි ඊශෙ
පිඹය තභන් ශම් සවිල්රහ ිනශඵන්ශන්. විලසවිදයහරරට ඳභමක්
ිනබ උඳහධි ්රදහනඹ කිීමශම් අසථහ 1978 ඳනතවී භෙ ශනවී
ිඹතනරටවී රළබුමහ. ඒ අනුභ ඊට භහන්තය ෛදය
උඳහධිඹ ම්ඵන්ධ ෛදය ඳනතට ගශලෝධනඹක් ිහ. ශභි
ඊශෙ පිඹයන් ශම් සවිවී ිනශඵන්ශන්. ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ දළනට ෛදය
උඳහධිඹක් ශදමින් ිනශඵනහ. නඹට ජවීතීඹ සුුලසුම් රඵහ ශදන්න
ශභභ ගශලෝධනඹ භඟින් අසථහ වදනහ.
සවීතටභ ශම් ඳනත ශනහශේ ෛභත්රීඳහර යලිපශේන
සභිනු භහශ ුෆභනහටද නළශද කිඹන න ශනභ රහ
ඵරන්නට ඕනෆ ්රලසනඹක්. ශොශවොභ ුෆමවී නු භහ ඩිමුඩිශේ
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  අජිවී කුභහය භවතහ]

උඳශශල හය බහ ළ පහ. භභවී ඒ වහ වබහගි මභට
ඉතහ ුෆභනහශන් ගිඹහ. ඒ ඹන විටවී උඳශශල හය බහ
ඉයන්. ශනදහ හශ ශනශන් ඳටස හරහ ඉයන්. ඒ
ශොශවොභ ඉය ුෆමහ ද කිඹරහ තභ ශොඹනහ.
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ිතනහ
ිණ්ඩු ඳක්ශේවී භළින සභිනු න්ට ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් විවිධ භත ිනශඵනහඹ කිඹරහ. නස.බී. ිනහනහඹ
සභිනු භහ නම් කිඹනහ ශම් ශොශවොභ ශවෝ යනහඹ
කිඹරහ. ඒ ශනුශන් නු භහ ෆශවන fight නක් ශදනහ.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

භභ දළන් අවන ්රලසනරට -සභිනු භහ ුෆමවී භක් නළවළ
ම්්රදහශඹන් පිට ුෆමවී ුෆු  ශවෝ නළඟිටරහ උවීතය ුලන්නහට
භක් නළවළ- ශම් ු  බහශේදී නිලසචිත උවීතය ඕනෆ. ශජනයහල්
ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹට
ෛදය යලසුන් ඵහ න්නහ ඳදනභ ශභොක්ද? ශම් ු  බහශේදී
ිණ්ඩු ඳක්ශේ ුෆු න් ශවෝ ඒ වහ උවීතය ශදන් කිඹරහ භභ
ඵරහශඳොශයොවීු  ශනහ. යලසුන් ඵහ න්නහ ඳදනභ ශභොක්ද?
දළන් නක්වී ජහින ඳක්ඹ ඳළවීශතන් කිේහ "අපි ශම්ට
ඳක්න්" කිඹරහ. අකිර වියහජ් හිපඹම් භන්ත්රීු භහ තභන්
විඳක්ශඹන් ඳශමුශනි ථහ ශශේ. නු භහ කිේහ "අඳට ශම්
්රලසනඹක් නළවළ" කිඹරහ. ඒ හශ භ ශම් ු  බහශේදී තවී
භන්ත්රීයශඹක් කිේහ ශම් ෛදය බහවී අනුභත යරහ
කිඹරහ. ඒ ළනවී අඳට දළන න්නට ඕනෆ. අපි දන්නහ විධිඹට
ෛදය බහ භෙ නළනි හච්ඡහක් යරහ නළවළ. ශම්
ඉිනිපඳවී න්ශන් ියක් ශල්ම්යඹහ වයවහ නිහ ෛදය
බහ ඒ වහ නිවඬතහ ්රහල යනහද නළශද කිඹරහ
දන්ශනවී නළවළ. නභ නිහ භභ ඉල්රහ යලටිනහ ෛදය බහශේ
භතඹවී ශම් ු  බහට කිඹ ුතු න් කිඹරහ. භහරශබ් ෛදය
විදයහරඹට විතයක් ශනොශන් ශොතරහර විලසවිදයහරඹටවී
ෛදය බහශේ අනුභළිනඹ ළන කිඹ ුතු න්.
ශම් විලසවිදයහරඹට ෛදය යලසුන් ඵහ න්නහ ඳදනභ
ශභොක්ද? ශම් ු  බහශේදී නක්වී ජහින ඳක්ඹ ඳළවීශතනුවී
කිඹළුෆමහ ඊශෙ විලසවිදයහර භේටශම් ශභන් තභන් න්ශන්
කිඹරහ. ඒ නිහ ශම්ට නෙන් කිඹරහවී කිේහ. ඒ නශවභද
කිඹරහවී අඳට කිඹන්න.
භශ ඊශෙ ්රලසනඹ ශභඹන්. අඹ කිීමම් යනහ ද? ශම්
්රලසනරට නිලසචිත උවීතය ශදන්න. දළන් අඹ යනහ ද නළශද?
ඉිනිපඹට අඹ යනහ ද නළශද කිඹන හයමඹ ඳළවීතකින්
ිනඹන්න.
ඊශෙ ්රලසනඹ තභන් ඒ ඵහ න්නහ ශියන්න් ියක්
අගලරභ අඹ විඹ ුතු  ද නශවභ නළවීනම් පිට අඹට පුළුන් ද? ඊට
ඳසශේ -ියක් අගලඹට ඵළඳිරහ උඳහධිඹ රඵහ වීතහට ඳසශේඒ අඹට අන්න් න්න පුළුන් ද? පුළුන් නම් ශොන් හරඹට
ඳසශේ ද ශභොක්ද ශොන්ශශයලඹ? අහන ලශඹන් ශම්ශක්
අයමුම තවී ෛදයු  පිිපක් බිි කිීමභද නශවභ නළවීනම්
ියක් අගලරට ශනභ ෛදයු  ඵහ ළීනභ ද කිඹරහවී
අපි අවන්න ළභළිනන්. අයමුම ෛදයු  බිි ය ළීනභ කිඹරහ
ශනොශන් කිේශේ. අයමුම ෛදයු  බිි ය ළීනභ නම් ශම්
ශනොශන් ශශයන්න ඕනෆ කිඹන හයමඹ ශම් ු  බහශේදීවී
කිඹළුෆමහ. ශොශම ු හුම යහභ ිදී ලශඹන් ෛදය පීය
ිනශඵනහ. ියක් අගල වයවහ ෛදයු  බිි ය ළීනශම්
අයමුමක් ශභතළන ක්රිඹහවීභ නහ. භභ අවපු ශම් ්රලසනරට
ශම් ු  බහශේ යලටින ුෆු  ශවෝ සභිනයශඹකු උවීතය ශදන්
කිඹරහ භභ ඵරහශඳොශයොවීු  නහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භභ දන්නහ විධිඹට 2008 උස
ශඳශ විබහඹ භවී  ප ශභන් තභන් ශම්ට ඉසශල්රහභ ඵහ
වීශවී. ශම්ශක් අයමුම ශභොක්ද? දළන් භහරශබ් ශඳෞශලි
විලසවිදයහරඹට ෆශවන විශයෝධතහක් ශම් යශේ ිනශඵනහ. අපි

(The Hon. S.B. Dissanayake)

යරහ ඉයන්.

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

විප ඉන්න. ඒශක් ත යන්න ශශල් ිනශඵනහ ශන්. [ඵහධහ
කිීමභක්]
ඉන්න ශෝ. නු භහ යරහ ඉයන් ලු. All right. නු භහ ඒ
හයමඹ ඉතහ ඳළවළිනලි නු භහශ ශරහශේදී කිඹහවි. භභ ිතන
වළටිඹට නු භහ ථහ යරහ ඉයන්. නස.බී. ිනහනහඹ
සභිනු භනි ඔඵු භහ ථහ යරහ ඉයන් ශන්ද?

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නළවළ භභ තභන් අන්ිනභ ථහ යන්ශන්. ඒ point of Order
නට ථහ ශශේ.

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඔඵු භහ ඉසශල්රහ ථහ ශහ ශන්ද?

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඒ ථහ ශශේ point of Order නට.

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ි! Point of Order නට. ඔඵු භහශ
ශහ. ඒ ළනවී ශඳොඩ්පක් ඵරන්න.

නභ කිඹරහ ථහ

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ු  නස.බී. ිනහනහඹ අභහතයු භහ තභ ථහ යරහ නළවළ.

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

විප කියල upset නක් නළවළ ඔඵු භහ ථහ යන්න. ඒ
හශ භ ශම් ්රලසනරට උවීතය රඵහ ශදන්න. ඔඵු භහට අද ථහ
ශදක් යන්න ිනශඵනහ. අපි අවන්න ළභළිනන් ශභි අයමුම
ශභොක්ද සන් ශොතරහර ියක් විලසවිදයහරඹ වයවහ ශම්
ඳහයභහරහ නන්ශන් කිඹරහ. ෛදය ඳහයභහරහ විතයක් ශනොශන්
ඉගජිශන්ු  ීනින ිදී ඳහයභහරහ දළන් ශොපක් සවිල්රහ ිනශඵනහ.
ෛදය ඳහයභහරහට ජවීතීඹභඹ සුුලසුභ න්න ශම්
ගශලෝධනඹ ඕනෆ. ශභොද ඒ ඳනශවී නළවළ.
ජඹයවීන ශවේයවී සභිනු භහ කිේහ ශම්ශක් ීනිනභඹ තවීවීඹ
වදහ න්නන් ශම් ගශලෝධනඹ ශශනන්ශන් කිඹරහ. දළන් ළශඩ්
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ශිපරහ ිනශඵන්ශන්. ීනිනභඹ ියමඹ ළීනභ වහ තභන් ඊශෙ
ළශඩ් යන්ශන්. අපි ඉතහ ඳළවළිනලි කිඹනහ අධයහඳනඹ
ශඳෞශලීයමඹ ය විකිීමභ වහ ශම් ඳහරඹන් ඉතහභ
ුෆභනහශන් ඉන්නහඹ කිඹන හයමඹ. ඒට යලඹල්ර ළරසුම්
යරහ ිනශඵන්ශන්. නස.බී. ිනහනහඹ සභිනු භහ කිඹන විධිඹට
ළශඩ් ඉය යරහ ිනශඵන්ශන්; අවය යරහ ිනශඵන්ශන්.
ශඳෞශලිවී ඒ නු භහශ
අභි්රහඹ ශරහ ිනශඵනහ.
හභහනයශඹන් ඒ යහජය ශනුශන් ඒ ිණ්ඩු ශනුශන් ළප
යන අඹ ශඳෞශලි භළිනවවී න්ශන් නළවළ ශන්. නු භහ
ශඳෞශලිවී ශම් වහ භළිනවවී ශරහ ිනශඵන්ශන්. වළඵළන්
නු භහ ඉන්න ළශඩ්ට ඵළවළරහ ටුතු  යනහ. ඒවී විප.
නු භහශ
ළශඩ් ඒ ශන්. විශලේශඹන්භ අධයහඳනඹ
ශඳෞශලීයමඹ කිීමභ ශශශ බහණ්පඹක් කිීමභ අශශවි කිීමභ
වහ දළළන්ත ළරළසභක් භෆත හරශේ ක්රිඹහවීභ ුෆමහ. ඒ
විධිඹටභ ඒ ළරළසභ ක්රිඹහවීභ ය න්න ඵළිප ුෆමහ.
විශලේශඹන්භ 1980 දලශේ ිපු අධයහඳන ධර ඳත්රිහශේ
ඉරහ, යහභ උු ු  ශොශම ෛදය විදයහරඹ දක්හ ිපු භශන්
ිනබුණු න තළනක් ශනුශන් විලහර ළඳ කිීමභක් ශහ
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි. ඒ ළඳ කිීමභ ශශේ ජීවිතලින්.
නශවභ ජීවිත ළඳ යරහ නවීහ වීත අධයහඳනඹ
ශඳෞශලීයමඹ කිීමශම් ඊශෙ පිඹය ඳටන් වීතහ. ඒශක් ඊශෙ
ළශඩ් වම්ඵ ුෆශණ් නස.බී. ිනහනහඹ භළිනු භහටන්. ඒ ජීවිත ළඳ
ය නවීහ වීත නවී නු භහ 2012 දී යන්න වළුලහ. නමුවී
ඒ ය න්න ඵළිප ුෆමහ. ශඳෞශලි විලසවිදයහර ඳනත
ශශනන්න ඵළිප ුෆමහ. ඒ නිහ ශන විධිඹට භහරශබ්
ශඳෞශලි ෛදය විදයහරඹ නනහ. දළන් ශභොක්ද යන්ශන්?
ෆභ විලසවිදයහර ඳශධිනඹභ -ඔඵු භහ ශවොඹරහ ඵරන්න.
අපි ඒ ළන විහද යන්න ශනභ ිනනඹක් ශන් ය න්න ඕනෆශඳෞශලි අශශවි යන ඳහයභහරහ ිනශඵනහ. ඒ ළන
උදහවයම ිනශඵනහ. ඊශෙ විහදශේදීවී ඒට කිඹන්න ු ණු
ිනශඵනහ. ශම්ට අදහශ ු ණු විතයක් භහ දළන් කිඹනහ.
භහරශබ් ෛදය විදයහරඹ ශඳෞශලි ශනභ ඹන නක්. ඒට
තභන් යශේ විශයෝධඹ ිනශඵන්ශන්. භභ ිතන වළටිඹට
ෛදයු වී ඒට විු ශධන්. නක්වී ජහින ඳක්ඹ නඹට
විු ශධ ඒ ශවොට විපඹට යන්ශන් නළවළ කිඹරහන්. වළඵළන් ඒ
ළශඩ් යන්න ඵළිප ුෆමහභ ශභොක්ද යන්ශන්? ඒ ළශඩ්
යන්න ඵළිප ුෆමහභ යහජය විලසවිදයහර ඳශධිනඹ සු ශට
ශඳෞශලි ඳහයභහරහ ශශනනහ; ඕනෆ තයම් ශශනනහ.
ශඳෞශලි ඳහයභහරහ විලහර ්රභහමඹක් ශනළල්රහ ිනශඵනහ.
දළන් ශභොක්ද ශම් යන්ශන්? දළන් යන්ශන් ඒ ළශඩ්.
ශොක්ශන් ඵළිප නම් ශක්ශන්. ශොශවොභ විප ශශනනහ.
ඒ නිහ අද ශම් මුල් පිඹය ිනඹරහ ිනශඵන්ශන් නදහ උු ු 
ශොශම ෛදය විදයහරඹ වදරහ ශඳෞශලි ෛදය උඳහධිඹ
අශශවි කිීමභට දළප  යහඹහභඹ නදහ ඳයහද ුෆණු යහඹහභඹ අද
භහරශබ් විදයහරශඹනුවී විපඹට ය න්න ඵළිප ඉන්න යහඹහභඹ
ශන විධිඹට යන්නන්.
දළන් ශම් කිඹන විධිඹට ශම් ෛදය උඳහධිඹට ෛදය
බහශේ අනුභිනඹ වම්ඵ ශනහද? ෛදය බහට ශම් ටුතු 
නිීමක්මඹ යන්න අීකක්මඹ යන්න ඵරන්න ඒහ
ශභොක්වී යන්න ඵළවළ ශන්. විජිත ශවේයවී භන්ත්රීු භහ ඒ ළන
ශවණ්ඩු ථහකුවී කිේහ ශන්. වළඵළන් ඒ ශොල්රන්ට ශම්හ
අනුභත යන්න ශනහ. ඒ නිහ දළන් වදන්ශන් ශඳෞශලි
ෛදය උඳහධිඹ මිරට විකිීමභ යජශේ විලසවිදයහර වයවහ
යන්නන්. දළන් ඒ විලසවිදයහර ු ශ යනහ. ශේයශදිකඹ
විලසවිදයහරශේ ශභනහයම පීයඹ දළන් ඒ යනහ. අනිකුවී
විලසවිදයහරරවී ඒ යනහ. ඒ දළන් ියක් අභතයහගලඹ
වයවහවී යන්න ඹනහ. යලඹලු ශශල් මිර කිීමශම් යහඹහභඹ
නතළනින් ඳටන් න්නහ. ශඳෞශලි විලසවිදයහර ඳනත
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ශශනන්න සභිනු භහ ෆශවන්න උවීහව ශහ. නමුවී ඒ
යන්න ඵළිප ුෆමහ. ඒ නිහ ුෆු වී නු  ශරහ ශන
විධිඹට දළන් ඒ ඳහයභහරහ ඳටන් න්න ඹනහ.
දළනටභ ශේයහශදනිඹ විලසවිදයහරඹට උස ශඳශ භවී
අඹශන් 50න් ශභනහයම පීයඹට න්ශන්. ශිය ගයහ
150 යලට 50 දක්හ අඩු ශහ. ු ශනන් ශදක් අඩු ශහ. වළඵළන්
දළන් ඒ විලසවිදයහරඹ ඹටශවී 200 ශදශනක් online ඳහයභහරහ
වදහයනහ මුදරට. ශියඹන් නයලඹ ඳනව ඳනව දක්හ අඩු
යරහ ශදයලඹ ශදශනක් ශනභ න්නහ online ඳහයභහරහ
වදහයන්න. දළනට ශම් යහජය විලසවිදයහරර යනහ. ඒ නිහ
උඳහධිඹ මුදරට දීභ යහජය විලසවිදයහරර යනහද භහරශබ්
ශඳෞශලි විලසවිදයහරර යනහ ද කිඹන ්රලසනඹ ශනොශන්
දළන් ිනශඵන්ශන්. ශම් යශේ නිදවස අධයහඳනශේ අන්ිනඹ අිමි
කිීමශම් යහඹහභඹ ශන භහර්ඹකින් ක්රිඹහවීභ යනහ. ඒ
ශනුශන් ිනවි දීරහ සභිනු භහ ළප යනහ. ඒට ශම් ශෞය
සභිනු භහවී අඳයහශශ අහුශරහ.
දළන් ශම්හ යන්න ඳහවිච්චි යන්ශන් ශභොනහද? ශශල
ශ්රේභඹ ුතද ජඹරවමඹ හශ ශශල් තභන් දළන් ශම්හ යන්න
ඳහවිච්චි යන්ශන්. ඒ නිහ ශශලශ්රේභශේ ශල්ඵරඹ අරහ අූ චි
ුෆමවී විකුමන්න රෆසිනන්; අූ චි ුෆමවී න්න රෆසිනන්. ඒන්
අද ිනශඵන තවීවීඹ. ශශලශ්රේභඹ යම විු න් ුතද වමුදහ
කිේහභ යශේ ජනතහ ඒට රන නශක් ශශයක් නළවළ.
ියක් ශල්ම් ඒහ කිේහභ ශදවිධිඹටභ ඒ ළන ඵරන්ශන්
නළවළ. නක්ශෝ බඹට ඵරන්ශන් නළවළ. නශවභ නළවීනම් ශම්
ුතශධඹ ිනනපු ේටිඹ ශන් කිඹහ ඵරන්ශන් නළවළ. ඒ ශදවිධිටභ
ඹටවී ශරහ ඉන්නහ. භභ දන්ශන් නළවළ අභහතය භණ්පරඹට
ුෆශණ්වී ඒ ද කිඹරහ. ශභොටද ියක් අභහතයහගලඹ ශම්
ටුතු රට අත වන්ශන්? අූ චි ුෆමවී දළන් අන්යලන් හශ
ශඳශනනහ; අන්යලන් හශ නහ. ඒන් ශම් ශරහ ිනශඵන්ශන්.
ශොතරහර ියක් විලසවිදයහරශේ ීනින උඳහධිඹ සු ළු
උඳහධි මනහක් දළන් මුදරට විකුමනහ. ඒ ළන ශම් බහශේවී
ථහ ුෆමහ. ෛදය උඳහධිඹටවී ශම් අලයතහ ිශේ සන්? භභ
සහුහ ඵහ න්න cut-off mark න කීඹද කිඹරහ. ඒ ශම්
ු  බහට කිඹන්න. ශභොක්ද ඵහ න්නහ ඳදනභ? ඵහ
න්ශන් ශොශවොභද? අපි දන්නහ විධිඹට පුවී ඳවී දළන්මභකින්
තභන් මුල්භ ේටිඹ වීශවී. ශභොක්ද ඵහ ළීනශම් ඳටිඳහටිඹ?
තමුන්නහන්ශේරහ අඳට ඒ කිඹන්න. ඊශෙට හශ ුෆද
න්ශන්?
ඊශෙට තවී තර්ඹක් නනහ ුතශධඹ ශනුශන් ළප
යපු අඹට ශේඹ යන්න ඕනෆ කිඹරහ. අුෆු ුල 30 ුතශධඹක්
ිනබුමහ. අපි ඒට නෙද නළශද ඒ ශච්ච විධිඹ විපද ළයිනද
කිඹන න ශනභ ථහක්. ුතශධඹක් ිනබුමහ ශන්. ඒ අුෆු ුල
30 ුතශධශේදී වමුදහශේ අඹට යලවිල් පුයළයලන්ට ශම් යශේ
ෛදයු  හවීු  ේඳහඹම් ශශේ නළශද? ශේඹ ළරසුශේ
නළශද? නශවභ යන්න ඵළිප ුෆමහ ද? නළවළ ශහ. නශවභ නම් ශම්
ුතශධඹකුවී නළින ිනශඵශදී ශභොටද ශම් අමුු  නක්? නශවභ
නම් ශම්ශක් අයමුම වමුදහශේ අඹට ඒ අඹශ ශදභේපිඹන්ට
ශෞය ශේඹ රඵහ ශදන න ශනොශන් ශම් යන්ශන්. ශම්
යන්ශන් ශන ඳහයකින් අධයහඳනඹ ශඳෞශලීයමඹ යන්න
විශලේශඹන්භ ෛදය උඳහධිඹ මුදරට විකුමන්න ටුතු  යන
නන්. ඒ තභන් ශම් කිඹන්ශන්. ශම් වයවහ ඒ අඹට ශේඹ
රනහඹ කිේහ. ශම් බහශේ ඒ cadre න ළනවී සහුහ.
වමුදහශේ අඹට ශේඹ යන්න ෛදයු  500ක් නම් ඕනෆ
යන්ශන් දළන් ඵහ න්ශන් 50න්. ඊට ඳසු 100න් කිඹනහ.
නශවභ නම් ත අුෆු ුල 10කින් ඒ ඳන්යලඹ ශදනහ ඵහශන
ඉයන්. ඊට ඳසු ශම් විලසවිදයහරඹට ශභොක්ද යන්ශන්?
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  අජිවී කුභහය භවතහ]

ඒ යහජය විලසවිදයහරඹක් ඵට හභහනය විලසවිදයහරඹක්
ඵට ඳවී ශනහද? ඒ නිලසචිත කිඹන්න. ඒ හශ භ ශම් වහ
අඹ යනහද කිඹරහ අපි අවනහ. සභිනු භහ කිේහ "දළනට
නළවළ" කිඹරහ. නශවභ නම් ඉිනිපශේදීවී නශවභ අඹ යන්ශන්
නළවළ කිඹරහ ශභොක්ද ශදන විනඹ? අපි දන්නහ විධිඹට
ශභොක්ද ශම් ශරහ ිනශඵන්ශන්. අපි දන්නහ විධිඹට ියක්
අගලඹට ම්ඵන්ධ ශරහ තභන් ශම් උඳහධිඹ ශදන්ශන්. නිලසචිත
හරඹක් ගිඹහට ඳසු ඕනෆ නම් ඔුෆන්ට ඒ ශේහශන් නිදවස
ශන්න පුළුන් රක් 20ක් දීරහ. ඒ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? ඕනෆ
නම් ශම් ඵහ න්නහ ඳනස ශදනහටභ නිදවස ශන්න පුළුන්.
උඳහධිඹ වීු  50 ශදනහටභ රක් 20 ඵළගින් දීරහ නිදවස ශන්න
පුළුන්. ඒ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? රක් 20ට ෛදය උඳහධිඹක්
වම්ඵ ශනහඹ කිඹන නන්. රක් 20ට ෛදය උඳහධිඹක්!
ශන ශභොක්ද? අජිවී භහන්නේශඳු භ භන්ත්රීු භහ කිේහ න
අතට ශම් ශවොන් භහරශබ් ශඳෞශලි විලසවිදයහරශේ රක්
80ක් 100ක් අඹ යනහ ශම්ශක් අඹ යන්ශන් රක් 20න් ඒ
නිහ ශම් රහබන් කිඹරහ. ළශඩ් රහබන්. නමුවී ු  භන්ත්රීු භනි
රහබඹ න දන් ශදන් අුෆු ශදන් ශදන් ිනශඵන්ශන්.
භහරශබ් ෛදය විදයහරශඹන් උඳහධිඹ න්න ඵළිප ශන ශොට
ශම්ට නනහ. භහරශබ් ෛදය විදයහරශේ උඳහධිඹ ු පිඹල් රක්
80 100 ශන ශොට ශම්ශක් උඳහධිඹවී ු පිඹල් රක් 80 100
ශනහ. ශම් ීනිනත යවීතහට ඳසශේ ු පිඹල් රක් 20
100 යන න ්රලසනඹක් ශනොශන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ියක් ශේහරට ෛදය
ශේහ ඕනෆ නම් ශම්ද යන්න ඕනෆ? දළනට යහජය විලසවිදයහර
ඳශධිනඹක් ිනශඵනහ. ඒහට ඵහ ළීනශම් ක්රභශේදඹක්
ඳටිඳහටිඹක් ිනශඵනහ. ඒ ක්රභශේදඹ ඹටශවී ඒ තළන්රට ඵහ
න්න පුළුන්. Cut-off mark න අනු න්න ්රභහමඹ ළඩි
යන්න පුළුන්. ඒ යන්ශන් නළින ශභොක්ද ශම් යන්ශන්?
දළන් ශම්ට තර් ශශනන්ශන් නිදවස අධයහඳනශේ ඉප ්රසථහ
ඳශල් යනහ කිඹරහන්. භහරශබ් ෛදය විදයහරඹ සින යන
ශොටවී කිේශේ A/L ර cut-off mark න ින්නශේ ඉන්න
ශනහට රකුමක් ශදක් අඩු  ප ශනහට ෛදය උඳහධිඹ න්න
අසථහ ශදනහ කිඹරහන්. අඳට කිඹන්න ෛදය විදයහරඹට
ඹන්න ඵළිප  ප A/Lලින් රකුමක් ශදක් අඩු  ප නක්ශනකුවී
භහරශබ් ෛදය විදයහරශේ ඉන්නහ ද කිඹරහ? නශවභ නළවළ. ඒ
හශ භ හභහනය අම්භහ තහවීතහශ දු හට දු න් යට ඹන්න
ඵළිප අම්භහ තහවීතහශ දු න්ට ෛදය උඳහධිඹ න්න පුළුන්
කිඹරහ කිඹනහ.
භහරශබ් ෛදය විදයහරශේ උඳහධිශේ මිර කීඹද? ු 
සභිනු භනි ඔඵු භහ කිඹන්න මිර කීඹද කිඹරහ. ඒ මිර ු පිඹල්
රක් 81න් 100න්. දළන් අලුවීභ මන ු පිඹල් රක් 100න්. ු 
සභිනු භනි ඒ උඳහධිඹ න්න පුළුන්ද හභහනය අම්භහ
තහවීතහශ දු හට? ඵළවළ. අඳට කිඹන්න ෛදය උඳහධිඹ
වදහයන්න රකුමක් අඩු  ප ශභන්න් නතළන ඉන්නහ ද කිඹරහ.
නශවභ නළවළ. නශවභ නක් ශරහ නළවළ. නශවභ නක් ශන්ශන්
නළවළ. නශවභ නම් ශම් ශභොක්ද යන්ශන්? මුදරට ෛදය
උඳහධිඹ විකිීමශම් යහඹහභඹභ තභන් ශම් දයන්ශන්.
අපි ශම් ු  බහශේදී සහුහ ෛදය බහශේ භතඹ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් විභසුහ ද කිඹරහ; ඒ ගභඹ භෙ හච්ඡහ ශහ
ද කිඹරහ. අභහතයු න් ඒ ළනවී ශම් ු  බහශේදී කිඹන්න
ඕනෆ. ඒ වජදඹ හක්ිකඹට නෙ කිඹන්න ඕනෆ. ෛදය බහ
අසථහ මනහදී ඉිනිපඳවී ශහ ෛදය ශේඹ වහ අලය
සුුලසුම් පිළිඵ ළේ ඳත්රඹ. ඒ ඉිනිපඳවී යපු න ගශලෝධනඹ
යරහ ශවෝ ශභොක් ශවෝ යරහ ම්භත යන්න නියල
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ක්රභශේදඹක් වදන්න උනන්ුලක් නළින අඹ ඒට විනසයලඹක් නළින
අඹ ජහින ළදවී භක් ශේ රරහ ශම් හශ ශඹෝජනහක්
ශශනන්ශන් ශභොටද කිඹන ්රලසනඹට උවීතයඹ විපභ
ඳළවළිනලින්. යශේ ජනතහට අඳ ඒ විධිඹට ශම් ු ම ඳළවළිනලි
යන්න ඕනෆ. ඕනෆභ නක් ශවොන් කිඹරහ කිඹන න
ශභු භන්රහට කියල ්රලසනඹක් නළවළ. ඒ නිහ ශම් ඳනවී
ශටුම්ඳතවී ත්රසතහින විධිඹට ශනහපු නක් කිඹරහ තභන් භට
ිශතන්ශන්. ඒ වළභ තළනින්භ ශඳශනනහ. භභ ශම් යශේ
ශියඹන්ශනුවී විශලේශඹන් ෛදය ක්ශේත්රශේ යලටින
අඹශනුවී ඉල්රහ යලටිනහ භහරශබ් ෛදය විදයහරඹට විු ශධ
නහ හශ භ ශම්ටවී විු ශධ න්න කිඹරහ. නිවඬ ඉන්න
නඳහ. ශභොක්ද ඒට ශවේු ? නදහ උු ු  ශොශම ෛදය
විදයහරඹ වයවහ ශඳෞශලි ෛදය විදයහර වදන යහඹහභඹ භවහ
ළඳ කිීමභක් යරහ ඳයහද ශහ හශ භ ඳයහද ශ ුතු  නක්
තභන් ශම්වී. ශම් නිවඬතහශන් සින න්ශන් අනහතශේ
ඵයඳතශ ශජදහචඹක්. ශභොක්ද ඒ ශජදහචඹ? ු 
සභිනු භනි ඊශෙට නන්න පුළුන් න ශභොක්ද?
ශම් ඳනවී ශටුම්ඳත ඹටශවී (ස) ඹන්න ිහ. ඉසය
ශරහභ විලසවිදයහරරට තභන් උඳහධි දීශම් අසථහ ුලන්ශන්.
ඊශෙට "උඳහධි ්රදහන ිඹතනඹ" කිඹරහ (ි) ඹන්න ිහ. දළන්
(ස) ඹන්න සවිල්රහ ිනශඵනහ "ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ" කිඹරහ. ත ටි
රකින් (ඈ) ඹන්න ඒවි භහරශබ් ෛදය විදයහරඹ කිඹරහ.
ඊශෙට (ඊ) ඹන්න කිඹරහ තවී නක් - x ශවෝ y ශවෝ - ඒවි.
ශභොක්ද ශම් ශන්ශන්? ෛදය ඳනතට ගශලෝධන ශනළල්රහ
ඒ විධිඹට නමින් නභ නු  යහවි. අඳ හටද කිඹන්න පුළුන්
ශම් ම්්රදහඹ ශම් විධිඹටභ ඉසයවට ඹන නක් නළවළ කිඹරහ.
නශවභ ඉසයවට ශන ගිිල්රහ නළශද ශම් ඳහරශඹෝ? නශවභ
ශන ගිඹ ඉිනවහඹක් තභන් ිනශඵන්ශන්. ඒහ ශහ. ඒ නිහ
විපභ ඳළවළිනලින්. දළන් (ස) ඹන්න සවිල්රහ "ශජනයහල් ශ්රීභවී
ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරශේ" කිඹරහ.
(ඈ) ඹන්න ඒවි භහරශබ් ෛදය විදයහරඹ කිඹරහ. (ඉ) ඹන්න (ඊ)
ඹන්න ශභොන නභකින් ඒවිද දන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශම්ට
විු ශධ න්න. ශම් ශනවී විධිඹටන් නන්ශන්. ශළින් නන්න
ඵළිප නිහ ගගු වරහන් නන්ශන්. අපි ඒට විු ශධ න්න ඕනෆ.
මුටිටිඹ දහරහන් ශම් ඵරන්ශන්. "ශම් යහජය විලසවිදයහරඹක්.
ශම් විප ශෝක්" කිඹරහ නක්වී ජහින ඳක්ශේවී වශඹෝඹ
අයශන අනුභළිනඹ අයශන ෛදය බහවී නිවඬ යරහ
අභහතයු නුවී ශදඹ නළින යරහ ඳළවීතකින් ිනඹරහ දඩි බිඩි
හරහ ශම් ශනවී ඳහයකින් නන්ශන් ඊශෙ ළශඩ්ටන්. ඒ නිහ
ශභි ්රමිිනඹ ශභොක්ද ිින ලශඹන්  ප ු ණු දළන් ඔඵු භන්රහ
කිඹන්න ඕනෆ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම්ශන් ශන වහනිඹ
ශභොක්ද? ්රධහන ලශඹන් ඵයඳතශ වහනි ශදක් ශනහ.
නක් තභන් අධයහඳනඹ පිළිඵ ිනශඵන නිදවස අන්ිනඹ නළින
මභ. අධයහඳනඹ පිළිඵ ිනශඵන නිදවස අන්ිනඹ නළින ශම් නිහ
ශනහ ු  සභිනු භනි. ඒ හශ භ අශනක් යහඹහභඹ
ශභොක්ද? ඒ යහජය තන්ත්රශේ යලඹලු ශශල් මිලිටිපයමඹ
කිීමශම් ුෆභනහන්; යලඹලු තළන් මිලිටිපයමඹ කිීමශම්
ුෆභනහන්. ශෝච්චි driversරහ strike යන ශොට army න
දහරහ ශෝච්චි start යන්න ඵළවළ; ඵස driversරහ ශරොිප
driversරහ දහරහ start යන්න ඵළවළ. නතශොට අභහු ශේ
ළශටනහ. ෛදයු න් strike යන ශොට ුෆු න් ශවෝ දහරහ
ඒ ළශඩ් යන්න ඵළවළ; අභහු ශේ ළශටනහ. ඒ නිහ තභන්ට
ඕනෆ විධිඹට ඳහහ ශන ඳහරනඹ යන්න පුළුන් ඳළරළන්ිනඹක්
යටක් නිර්භහමඹ කිීමශම් ුෆභනහ වහ වන ළිල්රක් තභන්
ශම්. ඒ නිහ ඒ විප ඳළවළිනලින්.
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මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ු  භන්ත්රීු භනි ත විනහඩි ශද හරඹක් ිනශඵනහ.

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ීු අජි්  කුමාර මශතා

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(The Hon. Ajith Kumara)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සු ිනන්.

ීමින ්රලසනඹක්.

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ නිහ දළන් ශභොක්ද
යන්ශන්? නිදවස අධයහඳනඹ රළබීශම් අන්ිනඹට ශභොක්ද ශම්
යන්ශන්? අධයහඳනශේ අන්ිනඹ ශනුශන් ශම් යශේ 80 දලශේ
තු ම ඳයම්ඳයහ 70 දලශේ තු ම ඳයම්ඳයහ ටන් ශහ.
අදවී විලසවිදයහරශේ ශියඹන් බුශධිභු න් විශු න් අයශ
යන්ශන් අධයහඳනඹ ය්රහදඹක් ශනොශන් නඹ අන්ිනඹක්
කිඹරහ. ශම් ශභොක්ද යන්න වදන්ශන්? "අධයහඳනඹ උමරශ
අන්ිනඹක් ශනොශන් අශේ ය්රහදඹක්" කිඹරහ අධයහඳනශේ
අන්ිනඹට අන්ිනභ සමඹ වන්නන් වදන්ශන්. ඒ හශ භ අශනක්
ඳළවීශතන් නිදවස ශෞය ශේඹටවී ඒ ශශභ තභන් යන්ශන්.
අශේ අම්භරහ තහවීතරහ කිඹනහ " අශේ ශොල්රහ ශදොසතය
ශශනක් ුෆශමොවී අඳට ශඵශවවී ු ය ඩිගක් ශඵොන්න
පුළුන්." කිඹරහ. නළවළ නශවභ ශන්ශන් නළවළ. ු පිඹල් රක්
50ක් රක් 100ක් විඹදම් යපු ශදොසතය භවවීභඹහට තභන්ශ
අම්භහ තහවීතටවී නිම් ශඵශවවී ශදන්න ඵළවළ. ඔඵු භහ
දළරහ සින ්රන්ශේ ඵසර වරහ ිනශඵනහ "අන්ිනු වී
ටිේ නක් අයන් ඹන්න." කිඹරහ. භට ඒ විඹ භත නළවළ.
"අන්ිනු වී ටිේ නක් අයන් ඹන්න." කිඹරහ ්රන්ශේ ඵසර
වරහ ිනශඵනහ. "අම්ශම් තහවීශවී ඔඹවී ල්ලි අයශන
නන්න." කිඹරහ කිඹන්න ශන්. ශභොද ශම් මුදර ශවොඹන්න
ශනහ. ු පිඹල් රක් 80ක් 100ක් ශවොඹන්න ශනහ
ශදොසතය භවවීභඹහ හර් නක් න්න ශඹක් වදන්න
ඉසශල්රහ. ශම් තභන් නිදවස ශෞය ශේඹ නළින යන
තළන.
අද හල්ර ිනසත්රික්ශේ වජදඹ ශයෝ විශලේඥ ෛදය නහභල්
භශ
භවවීභඹහ දට වදවී වතයක් ඳවක් ඳශරහ
operation න ශනොමිශල් යනහ. ශම්ශන් නළනි ජී
ෛදයු න් නළින ශනහ. ඒ හශ ෛදයු  කිිඳ ශදශනක්
ඉන්නහ. ත ඳවක්වී ශඳෞශලි අඹ යන්ශන් නළු 
නිදවස ශෞය ශේහ ශනුශන් ළප යන ෛදයු  ශම්
නිහ නළින ශනහ. ශභොද ල්ලිරට උඳහධිඹ අයශන නන
අඹ තභන් ළඩි පුය ඉසයවට නන්ශන්. නතශොට කිඹන ශශ
ශභොක්ද? "ල්ලි ිනශඹනහ නම් ජීවී ශඹග නළවීනම් භළිපඹග"
නශවභ කිඹන නිදවස ශෞය ශේඹ විනහල කිීමශම් තළනට තභන්
ශම් නන්ශන්. ඒ තභන් සවීත ථහ. නිදවස අධයහඳනඹවී
නිදවස ශෞයඹවී ශදභ න විට විනහල කිීමශම් ්රඹවීනඹක්
තභන් ශම් ඳහරශඹෝ න්ශන්. ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු ටවී ථහ
යරහ ළපක් නළවළ. ඒ නිහ භභ නළිශේ ඉන්න ජනතහශන්
ඉල්රහ යලටිනහ ශම්ට විු ශධ ශන්න කිඹරහ. ඒ වහ අලය
ලක්ිනඹ වහ ෛධර්ඹඹ ඔුෆන්ට රළශබ්හ කිඹරහ භහ ්රහර්ථනහ
යනහ. ඒ හශ භ නිදවස ශෞයඹවී නිදවස අධයහඳනඹවී
අධයහඳනශේ අන්ිනඹවී ියක්හ කිීමභ ශනුශන් ශඳශ
ළශවන්න කිඹරහ ජනතහට අපි ියහධනහ යනහ. ට ගගු
වරහ ශශනන ශම් ඳනවී ගශලෝධනඹට භහ විු ශධවීඹ
්රහල යනහ. ශඵොශවොභ සු ිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොන්. ශඵොශවොභ සු ිනන්.
මී ශෙට ු  අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ අභහතයු භහ.
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(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි අද ඳහර්ලිශම්න්ු ශේදී යලුල ුෆණු
යලශධිඹ ළන භට ඹභක් කිඹන්න අලයන්. ු  අසර් භළිනු භහ
ශම් බහශේ ු  භන්ත්රීයශඹක්. භභවී භන්ත්රීයශඹක්.
භන්ත්රීයශඹකුශ ය්රහදඹක් ළන භභ ඔඵු භහශ අධහනඹ
ශඹොමු යනහ. සථහය නිශඹෝර "ථහනහඹු භහශ
හභහනය අධිහයඹ" ළන කිඹළශනහ. ඒ ඹටශවී සථහය
නිශඹෝ අග 136ි ශභශේ වන් නහ:
"ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ ටුතු  ම්ඵන්ධශඹන් ශභභ සථහය නිශඹෝර
විධි විධහන රසහ ශනොභළින යලඹලුභ ු ණු ශභශවඹමශම් ඵරඹ
ථහනහඹු භහට ිනබිඹ ුතු  ඹ."

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශභිදී ළදවී න්ශන්
සථහය නිශඹෝ අග 138ි වන් ශම් හයමඹන්. සථහය
නිශඹෝ අග 138ි ශභශේ වන් නහ:
"ශභභ සථහය නිශඹෝ අනු ථහනහඹු භහට ශ වළකි ඕනෆභ
ශදඹක් ථහනහඹු භහ ශනුට මරහනහප ඪ ම යලටින නිශඹෝජය
ථහනහඹු භහට ශවෝ නිශඹෝජය හය බහඳිනු භහට ශවෝ
මරහනහප ඪ මභ වහ ඳහර්ලිශම්න්ු  වියලන් ශතෝයහ නු රඵන
භන්ත්රීයඹකුට ශවෝ ශ වළකි ඹ."

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි අද මරහනශේ යලටි
ථහනහඹු භහශ ඉල්ලීභ ඳිපින ු  විනහඹමර්ින මුයලිදයන්
නිශඹෝජය සභිනු භහශ ශඹෝජනහකින් තභන් ු  අසර්
භන්ත්රීු භහ මරහනඹට ඳවී ශශේ. සථහය නිශඹෝ අග 138ට
අනු ව සථහය නිශඹෝ අග 139ට අනු තභන් නු භහ
මරහනඹට ඳවී ශශේ. බහඳින නහභහලිශේ නභ වන්
භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට තභන් ු  අසර් භන්ත්රීු භහ
මරහනඹට ඳවී ශශේ. භභ ශඵොශවොභ නහටු ශනහ නු භහට
ඵහධහ කිීමභ ළන. ඹම් කියල භන්ත්රීයශඹක් මරහනහප ඪ මශභන්
ඳසු නු භහ ඉවී කිීමභට අලය නම් නඹට ඹම් ක්රභශේදඹක්
ිනශඵනහ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි දළන් ඔඵු භහ
මරහනශේ ඉන්නහ. ඔඵු භහ මරහනශේ යලටිනහට භහ අළභින
නම් භහ බහ ර්බඹ භළදට සවිල්රහ ෆ වරහ ඔඵු භහට
ඵින්නඹ කිඹරහ භට කිඹන්න ඵළවළ. ඒට ීනිනඹක් ිනශඵනහ.
ු  අසර් භන්ත්රීු භහ මුසලිම් භන්ත්රීයශඹක්. අපි නු භහට
රන්න ඕනෆ. නක්වී ජහින ඳක්ඹ ඒ විධිඹට වළයලීමශභන්
මුසලිම්ු න්ටවී
අඳවහඹක්
ශහ.
ශභොද
මුසලිම්
භන්ත්රීයශඹක් මරහනශේ ඉන්න ශොට සුළු ජහතීන්ට
රනහඹ කිඹන නක්වී ජහින ඳක්ඹ බහ ඉසයවට
සවිල්රහ විශයෝධඹ ඳශ ශහ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භභ
ශම් හයමඹ ළන ඔඵු භහශ අධහනඹ ශඹොමු ශ ුතු න්.
ශභොද ශම් ශවට දශේ ඔඵු භහට ශන්න පුළුන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොන් ශවොන්.
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශම් සථහය නිශඹෝ ඳටිඳහටිඹට අනු; බහඳින නහභහලිඹට
අනු අද ිනන ු  ථහනහඹු භහශ ඉල්ලීභ ඳිපින ු 
විනහඹමර්ින මුයලිදයන් නිශඹෝජය සභිනු භහශ ශඹෝජනහකින්
ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ මරහනඹට ඳවී ුෆණු ු  අසර් භන්ත්රීු භහට
විු ශධ ෆ ශෝ වරහ ශම් ු  බහශේ ළප ටුතු රට
ඵහධහ යලුල න අන්දමින් නක්වී ජහින ඳක්ශේ භන්ත්රීු න්ශ
වළයලීමභ ශම් යශේ ්රජහතන්ත්රහදශේ අන්ිනහයලම් අිමි
යන්නක්. අපි ශඵොශවොභ නහටු ශනහ නක්වී ජහින
ඳක්ඹ ඡන්ද ඵරශඹන් නන්ශන් නළු  1989 ශහ හශ
තභන්ශ ශේ වන්ශඹන් සශේ වන්ශඹන් ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ ශම්
විධිඹට වළයලීමභ ළන. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඔඵු භහ
ළනි උවී ඒ හශ භ බුශධිභවී විශලේ දක්තහක් ිනශඵන
භන්ත්රීු න්ටවී ශම් ශවට දශේ ශන්න පුළුන්. ඒ නිහ ශම්
ක්රිඹහදහභඹ නළත නළතවී යලුල න්නට ඉප තඵන්න නඳහඹ කිඹරහ
භන්ත්රියඹකු වළටිඹට භහ ු  ථහනහඹු භහශනුවී
ඔඵු භහශනුවී ඉල්රහ යලටිනහ.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)
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ශොඳභම මුදරක් විඹදම් යනහ ද කිඹන නන්. භහ දන්නහ න
හයමඹක් ිනශඵනහ. ඵග රහ ශශලශේ චිතශොග විලසවිදයහරශේ
රගහශේ ශභන්න් plane loads ශද විතය ්රභහමඹක් ඉශන
න්නහ. ශභන්න් 500ට 600ට ළඩින් මරහනහප ඪ ු 
භන්ත්රීු භනි. ඒ නිහ ශම් ශනස න භහජඹ සු ශශේ
අධයහඳනශේ ිනශඵන අන්ිනඹ පුළුල් කිීමභ වහ න්නහ  ප ෆභ
ක්රිඹහ භහර්ඹක්භ ළදවී ක්රිඹහ භහර් වළටිඹටන් භට නම්
රන්න ශන්ශන්.
විශලේශඹන්භ ු  අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භහශ ථහශේදී
නු භහ ්රලසනඹක් සහුහ ශම් විලසවිදයහරඹට ඵහ ළීනභ
ම්ඵන්ධ. භට රළබිරහ ිනශඵන ශතොයු ු  අනු ඵහ ළීනශම්දී
විලසවිදයහර ්රිනඳහදන ශොමිශම් අභ රකුණු ්රභහමඹට පහ
ඉවළින් රකුණු ිනශඵන අඹ තභන් ශම් විලසවිදයහරඹට න්ශන්.
වළඵළන් තවී ශඳොඩි හයමඹක් රහ ිනශඵනහ. ශම් අඹට
ිශයෝව ඳිපමහව ශශව ිනශඹන්න ඕනෆ. Fitness ිනශඹන්න ඕනෆ.
නළවීනම් ඉිනන් army නට අයශන ළපක් නළවළශන්. නච්චයන්
ශනට ිනශඵන්ශන්. ු  අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භනි
තමුන්නහන්ශේට ුෆමවී ඒ හරශේ නම් ඹන්න පුළුන්භ
ිනශඹන්න සින. දළන් නම් පුළුන්ද භන්දහ. [ඵහධහ කිීමභක්] භට
ඵහධහ යන්න නඳහ. ඕහට උවීතය දීදී ඉන්න භට ළපක් නළවළ.

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සු ිනන්.
මීශෙට ු  අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ අභහතයු භහ. ඔඵු භහට
විනහඩි 20 හරඹක් ිනශඵනහ.
[අ.බහ. 3.52]

ීු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා සනිජ යතල් කර්මා්දත
අමාතයතුමා

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர - ததற்வநரநக்
ககத்தரறல்கள் அகச்சர்)

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

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි මීට ලින් ථහ යපු ු 
අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භහශ ථහ භහ අවශන ිටිඹහ. භට
කිඹන්න ිනශඵන්ශන් ශභච්චයන්. නු භහශ
ථහ සු ශශේ
ිනශඵන්ශන් අන්තහදඹ ශොතයම් බිඹු  ද කිඹන ඳිකවිපඹ
විතයන්. ඒ හශ භ ු ණු ශනොදළීනභ. නු භන්රහ ිතනහ නම්
ශරෝඹ ශනස ශනොන තළනක් කිඹරහ ඒ කිඹන්ශන් නභ
විධිඹට ිනශඵනහ කිඹරහ ඔඹ තර් ඔක්ශෝභ විපඹට විප. නමුවී
ශම් ශරෝඹ ශනස නහ කිඹරහ ශවීු ම් අයශන ිනශඵනහ
නම් භහ ිතනහ ශම් තර් ම්පර්මශඹන්භ ළයිනන් කිඹරහ.
ු න්නු අපි ජීවී න්ශන් අන්තහදී භහජඹක් බිි යන්නන්
කිඹරහ ල්ඳනහ ය ිනශඵනහ නම් ඒටවී අපි නෙ න්ශන්
නළවළ. අද ශරෝඹ ශනස න ශොට ශනස න ශරෝඹට
හධහයම ශර ෆභ අගලඹක්භ ශනස ශන්න ඕනෆ. ශම් යශේ
නිදවස අධයහඳන අන්ිනඹ අපි කියල ශරකින්වී උුලයහ ශන
නළවළ. ශම් යශේ විලසවිදයහර ඳශධිනඹ සු ශශේ ඕනෆභ පීයඹක් සින
යන්න පුළුන්. ෛදය ශන්න පුළුන් ශභනහයම
ශන්න පුළුන් ශනවී අගලඹ ශන්න පුළුන්. ඒහශේ
්රභහමඹ ළඩි ශු ශවී අශේ ිණ්ඩුන්. ඳසු ගිඹ අුෆු ුල කිිඳඹ
සු ශත විලසවිදයහර ඳශධිනඹ ු ශට යජඹ ශන් ය ිනශඵන
මුදල් ්රභහමඹ අයශන ඵළලුශොවී ශම් යන කියලභ තර්ඹකින්
්රශඹෝජනඹක් නළවළ. ශභොද අපි දළළන්ත මුදරක් විඹදම් ය
ිනශඵනහ.
ඊශෙ හයමඹ න්ශන් ශනවී යටල්ලින් උඳහධිඹ රඵහ
න්න ශම් යශේ ශියන්න් නශවභ නළවීනම් ඒ අඹශ ශදභහපිඹන්

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

Cut-off mark නට ඉවශ රකුණු ිනශඵන අඹ විතය ද
න්ශන්?

ීු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඊශෙට-

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ු  සභිනු භනි නු භහ ්රලසනඹක් අවනහ. Cut-off mark
නට ඉවශ රකුණු ිනශඵන අඹ විතය ද ඵහ න්ශන් කිඹරහ
නු භහ අවනහ. ු  භන්ත්රීු භනි cut-off mark නට ඉවශ
රකුණු ිනශඵන අඹ විතයන් ඵහ න්ශන්.

ීු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔේ cut-off mark නට ඉවශ රකුණු ිනශඵන අඹ විතයන්
න්ශන්. නතශොට ඒ ළටුභ නළවළ.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

Cut-off mark නට ඉවළින් රකුණු ිනශඵන අඹ න්ශන්.
ශම් තහශේ වීශවී 1.6ට ඉවළින්.

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෛදය උඳහධිඹ-
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ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෛදය උඳහධිඹට තභන්. ෛදය උඳහධිඹට ිනශඵන cut-off
mark නට ඉවළින් රකුණු ිනශඵන ශභන්න් විතයන් න්ශන්. ඒ
වීත ශභන්න්ශ රළන්සු  භහ ශෙ ිනශඵනහ. ඕනෆ නම් භශ
ථහශේදී බහත යන්නම්.

ීු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඊශෙ හයමහ තභන් ශම් අඹ වමුදහ ශේඹට ශඹොදහ
න්නහඹ කිඹන න. ඒ නිහ ු  අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භනි
තමුන්නහන්ශේ කිඹන විධිශේ මුදරක් ශහ ඒ අඹට ඉවී මශම්
ඉප පක් නිර්භහමඹ න්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ භහ කිඹන්න
ළභළිනන් ශම්ට ිනශඵන ඳසු බිභ. ශම් යශේ ිනබුණු විලහර
ළටුභකින් ඳසශේ අශේ වමුදහ පුළුල් ුෆමහ. ඒ වමුදහර ශෞය
තවීවීඹ සින යන්න අලය ෛදයු  නිර්භහමඹ යන්නන්
ශම් ටුතවීත යන්ශන්. විලසවිදයහර ්රිනඳහදන ශොමින් බහ
ව ෛදය බහ කිඹන ශම් ිඹතන යලඹල්රභ ම්ඵන්ධ ශරහ
තභන් ශම් ටුතවීත යන්ශන්. නශවභ නළින ශම් ටුතු 
ශශයන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේ දන්නහ සින භවය
යටල්ර මලි ලශඹන් ඕනෆභ උඳහධිඹක් වීත ශනකුට
ෛදය උඳහධිඹක් වදහයන්න පුළුන් ඵ. නශවභ යටල්
ශරෝශේ ිනශඵනහ. ශරෝශේ ශොශවේවී නභ ශභොපරඹක්
නළවළ. නභ ශභොපරඹක් ිනශඵනහ කිඹරහ ල්ඳනහ යන්ශන්
තමුන්නහන්ශේරහ හශ අඹ ඳභමන්. භහ ිතන්ශන් නළවළ ඒ ඒ
තයම් හර්ථ ශදඹක් කිඹරහ. ශම් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර
යහජය ියක් විලස විදයහරඹ අද ඉතහභ ළදවී ටුතවීතක්
යශන ඹන ඵ. ඒ විලසවිදයහරඹ විශලේශඹන් අශේ වමුදහන්ට
අලය නිරධහිපන් පුහුණු කිීමශම් ්රධහන හර්ඹඹ ඉටු යන
අතයභ උඳහධි ්රදහන ිඹතනඹක් වළටිඹටවී ඉසයවට ඹනහ.
ඒ ඉතහභ ශවො ශදඹක්. විනඹ ු  දළනුභ සින දු න් නියල
ක්රභඹට ඵහශන ඒ වහ අලය යන පුහුණු රඵහ ශදන
න ඉතහ ශවොන් කිඹරහ තභන් භභ නම් කිඹන්ශන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භභ තමුන්නහන්ශේරහට
කිඹන්න ළභළිනන් අද ශරෝශේ අධයහඳන ්රමතහ ශනස
ශරහ ිනශඵනහඹ කිඹරහ. අශේ යශේ විලසවිදයහර ඳශධිනඹ ු ශ
අඳට ඒ වහ ඹම් ්රභහමඹ ඉපක් ශදන්න පුළුන්භ
ිනශඵනහ. නමුවී සුුලසුම් ිත ත විලහර පිිපක්
විලසවිදයහරඹට සු ළු ශන්න ඵළු  රතළශනහ. ඒ රතළශන
පිිප ළනවී අපි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ. විලසවිදයහරඹට සු ළු
ශන්න ඵළිප පිිප ළනවී ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ ඒට
ක්රභශේදඹන් වදන්න ඕනෆ. නළවීනම් ඒ භහජශේ ඒ පිිපට
යන අහධහයමඹක්. අශේ විලසවිදයහර ඳශධිනඹ සු ශශේ
ශභන්න්ට ඉශන න්න අසථහ රසනහ නම් ශභන්
ශඵොශවෝ ශදශනක් ළභළිනන්. නමුවී ශභොද යන්ශන්? ශභොක්
ශවෝ තන්දයඹක් අල්රහශන ඒ ශභන් ටි ඳහයට ඵසනහ.
විලසවිදයහර භහජ විශයෝීකන් බිි යන භධයසථහන ඵට ඳවී
යන්න ඵළවළ. ඒ හයමහ නශේ විඹ ුතු  නළවළ. තභන්ශ
ඳහශල් ඉශන වී දු ශක් කුපහ ඳුෆර දු ශක් විලසවිදයහර
ඳශධිනඹ සු ශට ශනළල්රහ ඒ අඹ විලසවිදයහර ඳශධිනඹ සු ශශේ
ශනභ රවහීමන් ඵට ඳවී යන ක්රභශේදඹට නෙ
ශන්න අපි හටවී පුළුන් කිඹරහ භභ ිතන්ශන් නළවළ. ඒ
තවීවීඹ ශක්හලීභටවී අපි ක්රිඹහ යන්න ඕනෆ.
ශභය දළඹට කිු ශ වයවහ ඹම විලසවිදයහරඹට ම්ඳවී
ශොපක් වම්ඵ ුෆමහ. විශලේශඹන් අපි ඒ ළන ිණ්ඩුට
සු ිනන්ත ශනහ. ශවො ශිය භධයසථහන නළශනෝ තහක්ම
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භධයසථහන අග ම්පර්ම ශ්රමහහය ජර ඳශධතීන් ශම්
යලඹල්රභ ම්පර්ම යන්න අඳට පුළුන් ුෆමහ. විලසවිදයහරඹ
සු ශශේ විතයක් කිශරෝමීටර් 6 7 ඳහයල් ම්පර්මශඹන්භ
හඳේ අු යරහ නමයමඹ යන්න අඳට පුළුන් ුෆමහ. ඒ
දු ශෝ ඉතහ ළභළවීශතන් ඒහට වශඹෝඹ ුලන්නහ. ශම් තභන්
ශන. අපි ඒ දු ශෝ නක් හච්ඡහ ශහ. ඒ දු න් ශම් මුළු
යහඳජිනඹටභ වශඹෝඹ ුලන්නහ. කියලභ තළන ්රලසනඹක් සින
ුෆශණ් නළවළ. ඒ අනු විලසවිදයහර ඳශධිනඹ ශනුශන් අපි විලහර
ළප ශොටක් යනහ. ඒ ළප ශොට අපි ශොන් ශරහවී
නවීන්න ල්ඳනහ යන්ශන් නළවළ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ විලසවිදයහර
සු ශශේ උස ඳහයභහරහ සින කිීමභටවී ඒ දු න්ට භහජඹට
අතීර්ම න විට රැකිඹහ භහර් ම්ඳහදනඹ යන්න පුළුන්
විධිශේ ක්රභශේදඹන් ස කිීමභටවී තහක්ම විඹඹන් වයවහ
තහක්ම දළනුශභන් පිිපපුන් දු න් බිි කිීමභටවී අපි විලහර
භවන්යලඹක් න්නහ. ඒ නිදවස අධයහඳනඹ ශනුශන් කියලභ
අසථහ ශනස යන්න අශේ යජඹට අලයතහක් ශවෝ
ුෆභනහක් ශවෝ නළවළන් කිඹරහ අපි කිඹන්න ඕනෆ.
ඒ නක්භ දවස මනක් න සුුලසුම් ිත දු න්ට
තභන්ශ වළකිඹහන්ලින් ඉිනිපඹට නන්න ිනශඵන ඉපපවී අපි
විජත යන්න ඕනෆ. ශරෝශේ අධයහඳන ක්රභ සින ුෆශණ්
නශවභන්. නළනි අධයහඳන ක්රභ සින ුෆමහභ විලහර පිිපක් ඒහට
ඉිනිපඳවී ශනහ. ඒ තවීවීඹවී අපි ල්ඳනහට න්න ඕනෆ.
මරහනහප ඪ
ු 
භන්ත්රීු භනි
ඔඵු භහ
දන්නහ
විශලේශඹන්භ අශේ ත්රිවිධ වමුදහ ඳසු ගිඹ හරශේ විලහර
ශනසභට බහජනඹ ුෆමහඹ කිඹරහ. විශලේශඹන්භ අශේ ත්රිවිධ
වමුදහ හශ වී උදේක් නළු  සහීකන ඳවීහශන ඹෆශම්
අලයතහක් ිනශඵනහ. භභ දන්නහ ත්රිවිධ වමුදහට ෛදයු 
ඵහ න්න ශොට භවය අඹ ඒට නන්න ළභළින නළවළ. ඒට
ිවී ඒ අඹ ඉතහභ ඉක්භනින් ිඳහු ඉවී ශන්න තභන්
ල්ඳනහ යන්ශන්. කිිඳ ශදශනක් විතයන් ෛදය ඵර
හඹල්ර රැඳිරහ ඉන්ශන්. නශේ රැඳුණු කිිඳ ශදනහ විතයන් ුතද
වමුදහට ශේඹක් යන්ශන්. ඒ නිහ පුළුල් ුෆණු තවීවීඹක්
ඹටශවී විශලේශඹන්භ අශේ ත්රිවිධ වමුදහට අලය යන ෛදය
ඳවසුම් ළඳය භට අපි ක්රිඹහ යන්න ඕනෆ. ඒ ක්රිඹහ කිීමභ තභන්
අද ඉටු යන්ශන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු ට
ඳහල් දු ශෝ සවිල්රහ ඉන්නහ. ශම් වළභ ශශනකුශ භ
ඵරහශඳොශයොවීු  ිනශඵන්ශන් විලසවිදයහරඹට ඹන්න ශවො
අධයහඳනඹක් රඵන්න. ඒ හයමඹ තභන් ඒ අඹශ
ඵරහශඳොශයොවීු . ඉිනන් ශම් යලඹල්ශරන්භ අපි දකින්ශන් නභ
හයමහ පහ පරදහය  ශර ඉටු කිීමභක් වළටිඹටන්. ඉිනන් ශම්
තවීවීඹන් අපි ශවොඳින් ශවීු ම් න්නට ඕනෆ. විශලේශඹන්භ
ත්රිවිධ වමුදහට  කීම් යහශිඹක් ිනශඵනහ. ජහින වහ ජහතයන්තය
 කීම් ්රභහමඹක් ිනශඵනහ. විශලේශඹන්භ අද අශේ
වමුදහන්ට ශරොකු ඉල්ලුභක් ිනශඵනහ නක්වී ජහතීන්ශ
ගවිධහනඹ ඹටශවී ිනශඵන හභ වමුදහන්ර ශේඹ යන්නට.
නළනි අසථහර ඒ අඹශ ශෞය ඳවසුම් පිළිඵ ටුතු 
කිීමභටවී අපිට වළකිඹහක් ිනශඵනහ.
ඊශෙට අශේ විලහර ශඵළුන් පිිපක් යලටිනහ. වමුදහශේ
ිටපු අඹ වමුදහශේ ශේශඹන් විශ්රහභ ගිඹ අඹ ිඵහධිත ශඵළුන්
යලටිනහ. ඔුෆන්ශ ඳුෆල්ර අඹවී ඒ යලඹලු ශදනහභවී රැ
ඵරහ න්නට වමුදහට යලුල ශරහ ිනශඵනහ ශම් වමුදහශේ විනඹ
ව ශෞයඹ ියක්හ යන්නට නම්. ඊශෙට රගහශේ විවිධ
තළන්ර අනු ණ්පඹන් පිිටුහ ිනශඵනහ. ඒහශේ ශෞය
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ]

තවීවීඹ ශොඹහ ඵළලීභට ෛදය ඳවසුම් සින කිීමභට
වමුදහට නශවභ නළවීනම් ත්රිවිධ වමුදහට යලුල ශනහ.

ුතද

ඊශෙට වමුදහට ඵළඳීභට ඉිනිපඳවී න අඹ ඳීමක්හට රක්
කිීමභ ව ුතද වමුදහ ශේහ හරඹ ු ශ ඔුෆන්ශ ශෞය තවීවීඹ
නියන්තය ඳීමක්හට රක් කිීමභවී අතයලය හර්ඹක් ශරහ
ිනශඵනහ. වමුදහට ඵහ ළීනශභන් ඳසු නභ වමුදහ
හභහජිඹන්ශ ශෞය භනහ තවීවීශඹන් ඳවීහශන ඹහභ
ශභන්භ අලය ඹවඳවී පුු ුල පුහුණු සින කිීමභවී අශේ
අලයතහක් ශරහ ිනශඵනහ. ඒ හශ භ ුතද මුක්ත ශභන්භ
හභහමී හතහයමඹක් ු ශදීවී විශලේශඹන් සබහවි
ිඳදහන් අසථහරදීවී වමුදහ හභහජිඹන් ව ඔුෆන්ශ
කීශභන් ියමඹ න ජනතහ විවිධ ශරප ශයෝරට රක්
මශභන් ළශළක්මභට උදුෆ කිීමභටවී ශම් අඹට පුළුන්භ
රළශඵනහ.

818

අශේ යට විප පුු ුලන් කිින ළශන භහතජහ ඔසශේ ජනතහට
ළයින අර්ථථන ශදන්න. ශඵොශවෝ විට ශශලඳහරනඥඹන් ථහ
යන්ශන් ජනතහ කිින ළශන ශශල්. නමුවී ඒහ සවීතභ
ශනොශන්. ිභ ළන ජහිනඹ ළන ක්රභශේදඹන් ළන
ශනොශඹකුවී ශශල් ළන අපි ථහ යනහ. ඒ ථහ යන වළභ
ශභොශවොතභ ඹම්කියල ශඳෞශලිවීඹක් ඉිනිප ය ශන තභන්
ථහ යන්ශන්. නමුවී ඒ ඹථහර්ථඹභ ශනොශන්. ඉතහභවීභ
ශවො ශදඹක් තභන් අශේ දු න්ට ඉශන ළීනභට අලය යන
ඉප ්රසථහ පුළුල් කිීමභ. භින්ශදෝදඹ තහක්ික විදයහහය ක්රභඹ
ු ළින් තහක්ික විදයහ ධහයහ ම්ඵද දු න් ශත ශන ඹන්න
අපි භවන්යල න ශරහශේ විලසවිදයහරරට සු ශවී මශම්
වළකිඹහ පුළුල් යනහ. නන්න් අදවස යන්ශන් නළවළ අපි අශේ
විලසවිදයහරරට ඵහ න්න ්රභහමඹ අඩු යන්න වදනහ
කිඹරහ. භභ ිතන්ශන් ඒ ළන ු  සභිනු භහ උවීතය ශදන්. වළභ
ශරහශේභ ු  සභිනු භහ ඵහ න්නහ ්රභහමඹ ළඩි යරහ
ිනශඵනහ.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

අහන ලශඹන් භහ ලින් කිේහ හශ විනයල අසථහර
ව නක්වී ජහතීන්ශ අලයතහන්රදී ශරො පුයහ ඕනෆභ
තවීවීඹක් ඹටශවී ශේඹ කිීමභට අලය වමුදහ ෛදය ව
ශයෝවල් රඵහ දීභ ශම් හයමශඹන් යලුල නහ.

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ශම් ශොන් විධිඹවී නය ළපක් ශනොශන්.
තමුන්නහන්ශේරහ ඵඹ න්නට නඳහ. ශම් ශම් තමුන්නහන්ශේරහ
ිතන විධිශේ ළරැින ක්රිඹහක් ශනොශන්. ඒ නිහ තභන්
විශලේශඹන්භ ්රධහන ඳක් ශදවී ශභඹට නෙතහ ඳශ ය
ිනශඵන්ශන්. ශභොද ශම් ළදවී හයමහක්. ඒ හශ භ ශම්
දු න් ඉතහභ ශවොඳින් ඉශන ළීනභ යලුල යන ඵවී අපි
දන්නහ. විශලේශඹන්භ ෛදයු න් විලහර ගයහක් වමුදහට
අලයන්. භභ අය ලින් කිඹපු හයමහන් ඉටු ය ළීනභට ඒ
ඌනතහන් ඵයඳතශ ්රලසනඹක් ිනබුමහ. විශලේශඹන්භ ෛදය
විදයහරශඹන් පිට න භවය ළඩි ශදනහ ෛදය ඵර හඹට
ඵළඳිරහ ළප යන්න අභළිනන්. ඒ අඹ පහවීභ ළභළින ශොශම
්රශශලශේ යලටින්නන්. ඉිනන් ඒ තවීවීඹ ශනස කිීමභට ශම්
හයමඹ අතයලය ශරහ ිනශඵනහ. ශම්හට විඳුම් ශොඹන්නට
ඕනෆ ශරහ ිනශඵනහ. ඒ හශ භ ශම් වහ අලය යන පිිප
පර්ම ලශඹන්භ වමුදහට අනුුතක්ත ය ළීනශම් ුෆභනහක් අද
අඳට සින ශරහ ිනශඵනහ.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මුරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භහ ලින්භ කිේහ අද
ශරෝඹ ශනස ශරහ ිනශඵනහ කිඹරහ. අධයහඳන ක්රභඹවී ඒ
අනු ශනස ශරහ ිනශඵනහ. විශලේශඹන්භ අපි ශම් අධයහඳන
ක්රභඹ සු ශශේ නක්තයහ විධිඹ පුළුල් කිීමභක් සින යන්නට
ඕනෆ. දළන් භහරශබ් ෛදය විදයහරඹ ළන ථහ ශහ. භභ නම්
ිතන්ශන් භහරශබ් ෛදය විදයහරඹ සින කිීමභ ශවො ශදඹක්
කිඹරහන්. ිණ්ඩු ලශඹන් ු  සභිනු භහ ඹම් තීන්ුලක් වීතහ
යලඹලුභ අලයතහ ම්පර්ම ශහට ඳසුන් ඒට අයඹ
රළශඵන්ශන් කිඹරහ. ඔුෆන් සන් 1 000ක් ිත ශයෝවරක් වදරහ
ිනශඵනහ. නඹට උඳයම ශනල්රහ ිනශඵනහ. ෛදයු න්
ඵහ ශන ිනශඵනහ. නතශොට ඳශමුළනි තහට ඳළවළිනලිභ
තභන්ශ භ ශයෝවරක් භඟින් හඹනි පුහුණු රඵහ ශදන්නට
පුළුන් තවීවීඹට ිනුතණු ශරහ ිනශඵනහ. ඒ ශවො ශදඹක්.
යජඹ භතභ ඵය ඳටන්ශන් නළින ඒශොල්රනුවී නි ශොටක්
බහය ශන ිනශඵනහ. ඒ නිහ පුළුල්න හර්ඹක් ිනශඵන්ශන්. ඒ
පුළුල් න භහජඹක් සු ශශේ ශඳෞශලි අගලඹටවී ඹම් ඉපක්
රඵහ දීභ අද ඓිනවහයල ලශඹන් ළදවී ශදඹක් නහ. නශවභ
නළින ඒ අශේ ිනශඵන නිදවස අධයහඳනඹ ශ දළමීභක් වළටිඹට
රන න ළරැිනන්.

යලඹඹට 300කින් ළඩි ය ිනශඵනහ.

ීු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர)

ු  සභිනු භහ කිඹනහ යලඹඹට 300කින් ළඩි ය ිනශඵනහ
කිඹරහ. මීටවී පහ ශභොක්ද යන්න ිනශඵන්ශන්? ශම් දක්හ
අපි නිදවස අධයහඳනඹ ශනුශන්
ය ිනශඵන ශේහ
්රශඹෝජනවී ශරහ ිනශඵනහ. යජයට ෛදය විදයහරඹ සින
යරහ ඒ වහ අලය යන ඳවසුම් යලඹල්රභ රඵහ දීරහ
අලුිනන් ෛදය ශියන්න් මනහක් පුහුණු ය ිනශඵනහ.
යජඹට ුෆමවී යන්න පුළුන් මාභහක් ිනශඵනහ; න යට
යන්න පුළුන් මාභහක් ිනශඵනහ. විශලේශඹන්භ අද ශම්
හශ ිනුතණු න ක්ශේත්රරට ශඳෞශලි අගලඹ ඵශධ කිීමභක්
අලයන්. ඉසය ිනබුශණ් ශයෝවරට ගිඹහභ ශඵශවවී ශඳවීතක්
ශදන න විතයන්. නමුවී අද තහක්මඹ ිනුතණු ශරහ ිනශඵනහ.
ඒ ිනුතණු න තහක්මඹ ඳහවිච්චි යන්න නම් භවහ දළළන්ත
්රහ ධනඹක් අලය ශනහ.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ු  අභහතයු භනි ඔඵු භහට ත විනහඩි ශදන් ිනශඵන්ශන්.

ීු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ විනහඩි ශදශන් භභ ථහ
අන් යනහ.
අද ශරෝශේ විවිධ තහක්ික උඳයම ිනශඵනහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි පුශරශඹක් කුටීයඹක් සු ශට
දභරහ මුළු ලීමයශේභ වතය අතට අබයන්තය ශඳොශටෝ න්න
තයම් අද තහක්මඹ ිනුතණුන්. ඒ මීට අුෆු ුල විසට ලින්
ිනබුශණ් නළවළ. නිදවස ශෞය ශේඹ ියම්බ න හරශේ
ිනබුශණ් නළවළ. ඒ නිහ ඒ තහක්මඹ රඵහ න්න අපි ෆභ
අසථහක්භ ශදන්න ඕනෆ හශ භ යජඹ ඒහ සින යන ශොට
ශඳෞශලි අගලශේවී ඒ වහ භහන ිනුතණුක් සින ශ ුතු න්. ඒ
අඹට අලය යන පුහුණුවී අපි ශදන්න ඕනෆ. ශඳෞශලි
ශයෝවල්රටවී ෛදයු  අලයන්. ඒ හර්ඹඹවී අපි යන්න
ඕනෆ. ශරෝශේ යටක් ිනුතණු තළනට ශ න්ශන් නශවභන්.
නශවභ නළින වශන ටුතු  ශ හරඹ අන්. ඒහ අද ඹල්
ඳළන ගිඹ තවීවීඹට ඳවී ශරහ ිනශඵනහ.
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ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ
ු ශ ෛදය උඳහධිඹ රඵහ දීභ වහ ෛදය බහශේ අනුභළිනඹ
රඵහ දීභ භඟින් ඉතහභ ළදවී ශේඹක් රළශඵනහ. ඒ රගහශේ
වමුදහ ශයෝවල්රට ඳභමක් ශනොශන් අශේ යටටවී අනර්ක
ශේඹක් වළටිඹට භහ රනහ. ඒ නිහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අශේ
පර්ම වහඹ රඵහ ශදන ඵ භතක් යමින් භශ චන සල්ඳඹ
අන් යනහ.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා
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ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

"S" හභහර්ථ ු නක් රඵහ වී ශභන් ශොශඹින් අනික්
තළන්ලින් ෛදය විදයහරඹට ිශේ නළවළ ශන් ු  සභිනු භනි.
න ිනසත්රික්ඹකින් නිපු නක් ළන ථහ යරහ ඒට මුහ
ශරහ මුළු රගහශේභ තවීවීඹ න්න නඳහ. ඔඵු භහ දන්නහ
ශන් කුු මෆර ිනසත්රික්ශඹන් "S" හභහර්ථ ු නක් වීත
ශභශඹකුට ෛදය විදයහරඹට ඹන්න ඵළිප ඵ.

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සු ිනන්.
මීශෙට ු  නලින් ඵණ්පහය භන්ත්රීු භහ. ඔඵු භහට විනහඩි
20 හරඹක් ිනශඵනහ.
[අ.බහ. 4.12]

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශඵොශවොභ සු ිනන් මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි. සවීතටභ
ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ
ෛදයශේදී උඳහධිඹ පිිපනළමීභට වළකි ිඹතනඹක් ඵට ඳවී
කිීමභට ටුතු  කිීමභ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන්නට රළබීභ
ු ටට හයමඹක්.
අඳට රළබී ිනශඵන දවීත ශතොයු ු  අනු මරහනහප ඪ ු 
භන්ත්රීු භනි ශම් වහ අලය අභ සුුලසුභ න්ශන් අශඳො
උස ශඳශ විබහශේදී ජී විදයහ අගලශඹන් විඹඹන් ු නක්
භවී විලසවිදයහර ්රිනඳහදන ශොමින් බහ වියලන්
විලසවිදයහර ්රශේලඹ වහ සුුලසුම් රළබීභට සුුලසු ඹන් අනුභත
මභ වහ අශඳො හභහනය ශඳශ විබහශේදී ඉග්රීයල විඹඹට "C"
හභහර්ථඹක් රඵහ ළීනභන්. ඉිනන් ශභතළන ඵයඳතශ ්රලසනඹක්
ිනශඵනහ.

ීු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඒ නු භහශ තර්ඹ.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

තර්ඹ විප. නමුවී භහ මිත්ර සභිනු භනි - [ඵහධහ කිීමභක්] ු 
අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ සභිනු භනි ඔඵු භහ හඩි ශන්න ශෝ.
[ඵහධහ කිීමභක්]

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ු  නලින් ඵණ්පහය ජඹභව භන්ත්රීු භනි ඔඵු භහ ථහ
යන්න.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔඵු භන්රහ ශම් තර්ඹට මුහ ශරහ ෛදය උඳහධිශේ
ිනශඵන ු වීඹ ටිනහභ standard න නළින යන්නන්
වදන්ශන්.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

ිණ්ඩුශේ විලසවිදයහරරට න්නහ සුුලසුභ තභන් ඔඹ
ඔඵු භහ කිේශේ. ගිඹ අුෆු ශශශවී ශම් අුෆු ශශශවී "S" ු න
ිනශඵන අඹ යජශේ විලසවිදයහරරට වීතහ.

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

සන් "S" හභහර්ථ ු නක් රඵහ වීත ශභශඹක් දක් නළශද?

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ු  සභිනු භනි අඳ කිඹන්ශන් ශම්න්. උස ශඳශ
විබහශඹන් "S" හභහර්ථ ු නක් වීත ශභන්න්ට ෛදය
විදයහරඹට ඹන්න ඵළවළ ශන්. ඔඵු භහ දන්නහ ඉවශභ රකුණු
න්න -

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අඳ දන්නහ ශන් ු  සභිනු භනි නහිප භේටමින් ිනශඵන
අධයහඳන ඳවසුම් නක් ශම් තවීවීඹ න්න ඵළිප ඵ.
ශොශම ශභන්න්ට ිනශඵන ඳවසුම් ශනොශන් භන්නහයශම්
ශභන්න්ට ිනශඵන්ශන්.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නළවළ නළවළ. සන් ගිඹ අුෆු ශශශ වීතහ ශන්. ගිඹ අුෆු ශදට
ලින් අුෆු ශශශ භන්නහයශභන් "S" හභහර්ථ ු නක් රඵහ වී
ශභශඹක් ෛදය විදයහරඹට ිහ. ගිඹ අුෆු ශශශ
කිලිශනොච්චිශඹන් ශභශඹක් ෛදය විදයහරඹට ිහ. "S"
හභහර්ථ ු නක් රඵහ වී ශභන් ෛදය විදයහරඹට ිහ.

(The Hon. S.B. Dissanayake)

උඳහධිශේ තවීවීඹ ඳවශ ඹන්ශන් නළවළ. භභ ඔඵු භහට
හයමඹක් කිඹන්නම්.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔේ කිඹන්න ු  සභිනු භනි.
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මීට අුෆු ුල ඳවට ලින් නුයනළිඹ ිනසත්රික්ශඹන් "C"
හභහර්ථ ශදකුන් "S" හභහර්ථඹකුන් රඵහ වී ශභශඹක් district
quota නශන් විලසවිදයහරඹට ිහ. නඹහ තභන් අශේ යශේ
විලසවිදයහර ඉිනවහශේභ යලඹලුභ විඹඹන්ට "A" pass අයවීත
නභ ශභඹහ.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

විප විප. ු  සභිනු භනි ිනසත්රික් භේටමින් රකුණු ශදන්ශන්
ඒ ිනශඵන ඳවසුම් නක්න්. නුයනළිශඹන් භන්නහයශභන්
කිලිශනොච්චිශඹන් "S" හභහර්ථ ු නක් න්න ශභන් campus
නට නශින ඒට මුහ ශරහ ශොශම ඉන්න "S" හභහර්ථ ු නක්
රඵහ වීත ශභන්න් campus ඹන්නන් ඔඵු භන්රහ වදන්ශන්;
ඔුෆන් ෛදයු  යන්නන් ඔඵු භන්රහ වදන්ශන්. ශභොද
ශොශම ිනශඵන අධයහඳන භේටභ වහ ඳවසුම් නක් ශොශම
ශභශඹක් "S" හභහර්ථ ු නක් අයශන ෛදය විදයහරඹට ඹෆභ
ඈත ඳශහවීර ශභන්න්ශ භේටභවී නක් න්න ඵළවළ.
ඔඵු භන්රහ ඔඹ වදන්ශන් භන්නහයභ ශඳන්රහ ශොශමට කිිප
ශදන්නන්. ඒ ්රිනඳවීිනඹ අනුභනඹ යන්න නඳහ. භන්නහයශම්
නුයනළිශේ කිලිශනොච්චිශේ ශභන්න්ශ "S" හභහර්ථ ු න
භේටභ ශඳන්රහ ශොශම යලටින ඔඵු භන්රහශ ජ මිු යන්ට
උඳහධිඹ ශදන්න නම් ඔඵු භන්රහ ශම් උවීහව යන්ශන් ඒ
හධහයම නළවළ. "S" හභහර්ථ ු නට විලසවිදයහරඹට න්න ශොට
්රමිිනඹක් ිනබුමහ; නිර්මහඹ ිනබුමහ. ඒට මුහ ශරහ ශම්
උඳහධිශේ ිනශඵන ු වීඹ වහ ටිනහභ නළින ය දභන්නන්
ඔඵු භන්රහ වදන්ශන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ය 30ක් ිනසශේ අශේ යශේ
ුතශධඹක් ඳළු මහ. ුතශධඹ ිනබුණු හරශේ අශේ ත්රිවිධ වමුදහට
ශේඹ ශශේ විලසවිදයහරලින් MBBS උඳහධිඹ වීත අශේ
ෛදයු න්. කියල ්රලසනඹක් ිනබුශණ් නළවළ. අඳ දන්නහ ඒ අඹ
ඳවීමභ රඵශදීභ captain කිඹන rank නශක් තඵන ඵ. නතළන් යලට
අශේ ඒ ෛදයු  ත්රිවිධ වමුදහශේ යලඹලුභ නිරඹන් නක් නු 
ශරහ ළප යමින් අශේ ශොල්දහුලන්ට ෛදය ඳවසුම් රඵහ
ුලන්නහ. නමුවී ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය
ියක් විලස විදයහරශේ ෛදය පීයශඹන් ශම් උඳහධිඹ දීභ
ු ළින් දළනට යලටින MBBS ෛදයු  තුලයටවී ත්රිවිධ වමුදහ
ු ශ රැශන් ද කිඹන ඵයඳතශ ්රලසනඹ ිනශඵනහ ු 
සභිනු භනි. ශම් නිහ ඉිනිපඹටවී ඒ ෛදයු  ත්රිවිධ වමුදහ ු ශ
රැශන් ද කිඹරහ ්රලසනඹක් ිනශඵනහ. ෛදය බහ ශම්
ම්ඵන්ධ දයන භතඹ ශභොක්ද කිඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ.
වමුදහට ඵශේ නු භන්රහ ට වශන ඉන්නහ ද දන්ශනවී
නළවළ. ශශේ ශතවී අද ඔඵු භන්රහ ශම් ඳනවී ගශලෝධනඹට
මුහ ශරහ ෛදය උඳහධිඹ ු ේටු ශදශක් භේටභට දභන්නන් ශම්
උවීහව යන්ශන්. ඒ ඳහඳශේ ළඩි ශොටක් අශේ ශෞය
සභිනු භහට බහය යන තවීවීඹට තභන් අශේ සභිනු භන්රහ
ඳවී ශරහ ිනශඵන්ශන්. ශභොද නු භහ තභන් අද ශම් ඳනත
ශෞය අභහතයගලඹ වයවහ ඉිනිපඳවී ය ිනශඵන්ශන්. [ඵහධහ
කිීමභක්] ු  ශෞය සභිනු භහවී ශම් ු  බහශේ ඉන්නහ. ඒ
නිහ ඒ ම්ඵන්ධ භභ ළඩි ඹභක් කිඹන්ශන් නළවළ.
අද අශේ ශෞය ක්ශේත්රශේ ළටලු යහශිඹක් ිනශඵනහ. අද
අඳට ශයෝවරට ගිශඹොවී ු ණ්ඩුක් තභන් වම්ඵ න්ශන්.
ශඵශවවී වම්ඵ න්ශන් නළවළ. ු ණ්ඩු අයශන ගිින් pharmacy
නශන් ශඵශවවී න්න තභන් අඳට යලුල ශරහ ිනශඵන්ශන්.
Syringe නශක් යලට ඳළනශපෝල් ශඳවීශවී යලට යලඹලුභ ශශල්
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pharmacy නශන් න්න කිඹන තවීවීඹට අද ිණ්ඩුශේ
යලඹලුභ ශයෝවල් ඳවී ශරහ ිනශඵනහ. ිණ්ඩුශේ ශයෝවල්රට
ඹන්ශන් නළින අඹට ශම්ශක් ඵයඳතශභ ශවීශයන්ශන් නළවළ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ු  නස.බී. ිනහනහඹ
සභිනු භහවී දළන් ශම් ු  බහශේ ඉන්න නිහ භභ ශම්
හයමඹවී කිඹන්නම්. ිපකිල්රසප ිනසත්රික් මලි ශයෝවශල්
ලරයහහයඹ දළන් භහඹක් ිනසශේ වරහ. අශේ නස.බී. ිනහනහඹ
සභිනු භනි ඔඵු භහශ ශම් ශයෝවර. ඔඵු භහ ඒට ඹන්ශන්
නළින නිහ ඔඵු භහට ළටලුක් නළු  සින. නමුවී ඒ ශයෝවර
දළන් භහඹක් ිනසශේ වරහ. නිර්වින්දන ෛදයයශඹක්
ශනොභළිනමින් ශයෝවශල් ෛදය අධිහිපයඹහ ශයෝවර භහඹක්
වරහ. "ෛදයු න්ශ සථහන භහු ශන් ිපකිල්රසප
ශයෝවශල් ලරයහහයඹ හ දභරහ." ඹනුශන් "ිපවිය" ඳත්රශේ ඳශ
ම ිනශඵනහ. ශම් ම්ඵන්ධ භභ ඔඵු භහ දළනුවී යනහ. ඒ
විතයක් ශනොශන්. අශේ කුු මෆර ශයෝවශල් සනහුත ලරය
ඒඹ ය ශදක් වරහ. සනහුත ලරය ෛදයයශඹක්
ශනොභළින මභ නිහ කුු මෆර ශයෝවශල් සනහුත ලරය ඒඹ
වරහ. කුු මෆර ශයෝවර කිඹන්ශන් උු ශර් ඉන් ඳටන්
වීතහභ අනුයහධපුය ශයෝවශරන් ඳසශේ ිනශඵන මලිභ
ශයෝවරක් වළටිඹට වඳුන්න්න පුළුන්. නි සනහුත ලරය ඒඹ
තභවී වරහ ිනශඵනහ. ශම් නහටුදහඹ තවීවීඹක්. ඒ
හශ භ විශලේඥ ෛදයු න්ශ
භහු මම් යලුල ශනහ.
අනුයහධපුය ශයෝවශල් පිළිහ ශයෝ අගලශේ ෛදයු 
ශදශදශනක් ඉන්න ඕනෆ තළන අද ඉන්ශන් න ෛදයයඹහන්.
ඵුලල්ර ශයෝවශල් ෛදයු  ශදශදශනක් ඉන්න ඕනෆ තළන
ඉන්ශන් න ෛදයයඹහන්. ශම් ෛදයු න්ශ සථහන භහු 
නියලඹහහය ශනොයන නිහ අඳ දන්නහ විධිඹට ශොශම
අිනිපක්ත ෛදයු  අට ශදශනක් යලටිනහ. වළඵළන්
අනුයහධපුයශේ න ෛදයයශඹක් අඩුන්. ඵුලල්ශල් න
ෛදයයශඹක් අඩුන්. ඒ කිඹන්ශන් ෛදයු න් ශදශදශනක්
ඉන්න ඕනෆ තළන ඉන්ශන් න ෛදයයඹහන්. ෛදයු න්
ශනොභළින මභ නිහ හර්ඹක්භතහ යලඹඹට 50ක් ඳවශට ළටිරහ
ිනශඵනහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශජ්.ිර්. ජඹර්ධන
භළිනු භහශ හරශේ අශේ යටට රළබුණු භවඟු ම්ඳතක් ුෆණු ශ්රී
ජඹර්ධනපුය ශයෝවර අද ශඵොශවොභ අබහයම්ඳන්න
තවීවීඹට ඳවී ශරහ ිනශඵනහ. 2002 ශර් ඉන් ඳසු ගිඹ
ය 10 වහ මරය විසතය වීතහභ ශභභ ශයෝවර ිපන් ය
ඳහඩු රඵන ිඹතනඹක් ඵට ඳවී ම ිනශඵනහ. ශම් ශයෝවර
ඳවීහශන ඹන්ශන් යහජය ිඹතනඹක් - Government
enterprise නක්- විධිඹටන්. 2002 ශර්දී ු පිඹල් මිලිඹන
538ක් ුෆණු ශභි අරහබඹ අද ු පිඹල් මිලිඹන 1017ක් දක්හ ළඩි
ශරහ ිනශඵනහ. ශම් අරහබඹ යලුල ශන්න ්රධහන ශවේු  ඳවක්
ඵරඳහ ිනශඵනහ.
1.

යහකර ය සින අහර්ඹක්භ ිඹතනි ගිණුම්. ශම්
ු ළින් යට ු පිඹල් මිලිඹන 20ක් ඳභම අිමි ශේ.

2.

යහකර ය සින අහර්ඹක්භ බිල්ඳවී ළමාම් මුදල්
ිඳසු ශමම් ේටම් ිිනඹ. ශම් ු ළින් යට ු පිඹල්
මිලිඹන 80ක් ඳභම අිමි ශේ.

3.

යහකර ය සින අහර්ඹක්භ ශතො ඳහරනඹ මිරදී
ළීනම්. ශම් ු ළින් යට ු පිඹල් මිලිඹන 100ක් ඳභම
අිමි ශේ.

4.

යහකර ය සින අහර්ඹක්භ පිිපස ඳහරනඹ ළටුේ
ළමාම් 1600ක් න ශේන්න් වහ ු පිඹල් මිලිඹන
750ක් ඳභම ළටුේ ශන අතය ශම් ු ළින් යට
ු පිඹල් මිලිඹන 60ක් ඳභම අිමි ශේ.

5.

යහකර ය සින අහර්ඹක්භ ශතොයු ු  තහක්ම
ඳශධිනඹ. ශම් ු ළින් යට ු පිඹල් මිලිඹන 20ක් ඳභම
අිමි ශේ.
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ශතොයු ු  තහක්ම ඳශධිනඹ සථහපිත යරහ දළනට ය
ු නට ළඩි හරඹක් නහ. වළඵළන් ශතොයු ු  තහක්ම
ඳශධිනඹ තභ විපඹට ළප යන්ශන් නළවළ. භජුලහග ඳශධිනඹ
තභ විපඹට ළප යන්ශන් නළවළ. වළඵළන් දජඪහග ඳශධිනශේ
warranty period නවී දළන් ල් ඳළනරහ. භජුලහග ඳශධිනඹ
තභ විපඹට ස ය නළවළ. Hardware installationsර
warranty period න expire මභ වයවහ ශම් ශයෝවරට ු පිඹල්
මිලිඹන 60ක් ඳභම අිමි ශරහ ිනශඵනහ. ශතො ඳහරනඹ බහය
යලටි නිරධහිපඹහ ඳිපම වහඹ ශර ඳවී කිීමශභන් ශතො
ඳහරනඹ ඵයඳතශ ව නිළයින ය ත ශනොවළකි තවීවීඹට
ඳවීම ිනශඵනහ. මුළු ශතො ඳහරනඹභ යහකර ම සින අතය ඒ
ඔසශේ ළභළින ිහයඹට අනලය ශශ මිරදී ළීනම් යලුල කිීමභට
භෙ ඳහදහ ිනශඵනහ. අශේ යටට ම්ඳතක්  ප ශම් ශ්රී ජඹර්ධනපුය
ශයෝවර අද දූම අක්රමිතහලින් පිු ණු ඉතහභ ුලර්ර
ඳිපඳහරනඹක් සින ිඹතනඹක් ඵට ඳවී ම ිනශඵනහ. අඳට
ම්ඳතක් ුෆණු ශම් ිඹතනශේ යලුල න දූම ගචහ ම්ඵන්ධ
සශේ සභිනු භන්රහ දළනුවී යන්න ටුතු  ශශොවී ශවොන්
කිඹහ භහ ශම් අසථහශේ ශම් ු  බහට භතක් ය යලටිනහ.
අද පුවී ඳවී කිිඳඹ ඳශ ම ිනශඵන ශශල් භභ ශටිශඹන්
කිඹන්නම්. "ම්ඳවී නළින ඳිපපය ෛදය පුහුණු ඳහල්
ළශේ" ඹන යලයස තරශඹන් ුතු  හර්තහක් අද ිනන -2014.3.20"රක්බිභ" පුවී ඳශවී ඳශමුන පිටුශේ වහ ශදන පිටුශේ ඳශ ම
ිනශඵනහ.
ශයෝවර ෛදයු න් ශෙට යලටින නිරධහිප
භණ්පරඹ තභන් ඳිපපය ෛදයු . ඖධශේිනන් අනිකුවී
තහක්ිකශේිනන් ශබෞත චිකිවීු  ඹන අඹ තභන් ශයෝවශල්
ශදන පුු  ශදන ඵර සිකඹ. අද ශම් ඵර සිකඹ පුහුණු යන
ිඹතන 7ක් ළශවනහඹ කිඹන්ශන් ඉිනිපශේදී අශේ ශයෝවල්රට
ඳිපපය ෛදයු න්ශ ිෙඹක් සින නහඹ කිඹන නන්.
දළනටභවී ඳිපපය ෛදයු න්ශ ශරොකු ිෙඹක් ිනශඵනහ.
දළනටභවී ඳිපපය ෛදයු න්ශ ශරොකු ිෙඹක් ිනබිඹදී ශම්
පුහුණු ිඹතන ළමාභ වයවහ ඉිනිපශේදී අශේ යශේ ශෞය
ක්ශේත්රශේ ළටලු ළඩි ශන් කිඹරහ භට ිශතනහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ තවී පුවී ඳත
ිනශඵනහ "ශයෝවල් රැ අධයක් තනු ු  ළප ඵරන
තනු යක් මශභන් අර්බුද රැක්" කිඹරහ. ශභොද සුුලසුම් සින
අඹ ඉරහවී ඒ අඹ සථිය යන්ශන් නළවළ. ශම් වයවහ අද ශයෝවල්
මනහ අර්බුද රැක් ිනශඵන ඵ අඳට දළන න්නට රළබුමහ.
ශම් අසථහශේදී අශේ ශෞය සභිනු භහ ශම් ු  බහශේ යලටිඹහ
නම් ශවොන්. නිශඹෝජය සභිනු භහ ශම් ු  බහශේ ඉන්නහ.
නු භහට සශවනහද දන්ශන් නළවළ. ඒ හයමඹ ශශයි
නු භහශ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. නු භහට ශම්හ සශවන්ශන්
නළවළ. ශන ශභොනහ ශවෝ කිේශොවී නම් නු භහට සශවන්.
[ඵහධහ කිීමභක්] ශභොක්ද?
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2014.03.18න ිනන "රගහදීඳ" ඳත්රශේ ශභශවභ ිනශඵනහ:
"ජීීනහ ශඹෝජනහර ම්ඵහධ නෆ..."

ුෆද ශභශවභ කිඹන්ශන්? ශ්රී රගහශේ බ්රිතහනය භව
ශොභහිපස ශජෝන් රැන්කින් භවවීභඹහ.
නි තුලයටවී ශභශේ වන් නහ:
"ශ්රී රගහශේ ඊශහම් යහජයඹට බ්රිතහනයශේ අනුභළිනඹක් නෆ"
"ඹළි ්රචණ්ප ක්රිඹහ සිනමභ ළශළක්මභ ළදවී"
"ශ්රී රගහශේ හභඹ භජශධිඹ සිනමභ අපි අඹ යනහ"

ඒ හශ භ තුලයටවී නු භහ ශභශවභ කිඹනහ:
"ජිීනහ භහන ිමිම් ුෆන්රශේ රැසමභට ඉිනිපඳවී ය සින
ශඹෝජනහ අනු ම්ඵහධ ඳළනමභක් ශඹෝජනහ ශන්ශන් නළවළ."

අවන්න නිශඹෝජය සභිනු භහ.

ීු ම්දත්රීලරයයක්

(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்)

(An Hon. Member)

ු ටු ශන්න ඕනෆ.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අඳට ු ටුන්. ඔඵු භන්රහ ශම් විකුමරහ ශන් ශම් ඡන්ද
න්න වදන්ශන්. [ඵහධහ කිීමභක්]
නි තුලයටවී ශභශේ වන් නහ:
"නළනි ්රිනඳහදනඹන් සවීශවීවී නළවළ."

බඹ ශන්න නඳහ. ඒ නිහ විුලලි පුටු නන්ශන් නළවළ.
නි තුලයටවී ශභශේ වන් නහ:
"ශභි දී අධහනඹ ශඹොමු න්ශන් ........"

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ුෆද බඹ ශන්ශන්?

ීු ලි්   ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

මඹ ශන්න ඕනෆ ශන්.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

ඔඵු භන්රහ ශන් දළන් බඹ ශරහ ජනතහශන් ඡන්දඹ
ඉල්රන්ශන් විුලලි පුටුශන් ශබ්ශයන්න කිඹරහ.

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශම් හරශේ මඹ ශන්න ඵළවළ. ිර්ථිඹ ළටිරහ
ිනශඵන්ශන් කිඹහ දන්නහ ශන්. ඔඵු භන්රහ ු න්ශදශනක්
වතයශදශනක් විතයන් මඹ නළු  ඉන්ශන්. යටභ මඹහයශඹෝ
ශරහ ිනශඵන්ශන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම් දසර භළිනයම
ශේිනහශේ ශරොකුට ථහ යන්ශන් විුලලි පුටු ළනන්. අශේ
නස.බී. ිනහනහඹ සභිනු භහ නම් ථහ යනහ දළක්ශක් නළවළ.
[ඵහධහ කිීමභක්] විුලලි පුටු ළන තභන් ථහ යන්ශන්.

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

නළවළ නළවළ.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

නි තුලයටවී ශභශේ වන් නහ:

825

ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  නලින් ඵණ්පහය ජඹභව භවතහ]

"ශභි දී අධහනඹ ශඹොමු න්ශන් ුතශදශේ අහන හරශේ දී
ශදඳහර්ලසශඹන්භ යලුල සින භහන ිමිම් පමම් පිළිඵ පිළිත
වළකි විභර්ලනඹක් කිීමභ ළනන්. නඹ ු ණු විභමාභක් ඳභමන්. දඬුම්
දීශම් ක්රිඹහ භහර්ඹක් නි නළවළ. ශභඹ ළදවී න්ශන් ළඵෆ
්රිනන්ධහන ළප පිළිශශට."

ඔඵු භන්රහ ඒ ළන බඹ ශන්න නඳහ. භහ ිතන වළටිඹට
"ශදන්ඹශන්! අපි විුලලි පුටුට ශන ඹන්න වදනශෝ ශබ්යහ
නිශඹෝ"න් කිඹරහ ෆ වන ඔඵු භන්රහට ශ්රී රගහශේ බ්රිතහනය
භව ශොභහිපසු භහශ ශම් ලිපිඹ ඉතහ ළදවී. නභ නිහ
ඔඵු භන්රහශ ඡන්ද යහඳහයශේ ශඳෝසටර් වන ශොට ශම්
ලිපිඹවී අරහ ශන ගිඹහ නම් ඔඵු භන්රහශ භිඹ ශඳන්රහ
ඡන්ද න්න වදන අහර්ථ ළප පිළිශශට ශභඹ ශවො පිළිු යක්
විධිඹට භහ දකිනහ.
ෛදය විදයහරඹට පිවිශන්න රකුණු අඩු ුෆමහභ ඒ
ින්න රකුණු ිනශඵන අඹ තභන් දන්ත ෛදය පීයඹට
ඹන්ශන් නශවභ නළවීනම් ඳශු ෛදය පීයඹට ඹන්ශන්. ඊශෙට
රකුණු ිනශඵන අඹ තභන් විදයහශේින උඳහධිඹ න්ශන්. වළඵළන් අපි
දන්ශන් නළවළ ශභු භන්රහ ශම් "S" ු නට මුහ ශරහ යන
හර්ඹශේ ඊශෙ step න ශොතළනද ිනශඵන්ශන් කිඹරහ. දළන්
අශේ ු  සභිනු භහ කිේහ ඊට ශඳොඩ්පක් ශභවහ cut-off mark
නක් තභන් ශදන්ශන් කිඹරහ. ඒ ශඳොඩ්පක් ශභවහ කිඹන ්රභහමඹ
ශොතළනද ිනශඵන්ශන් කිඹරහ අපි දන්ශන් නළවළ නස.බී.
ිනහනහඹ භළිනු භනි. ඒ ළන ඔඵු භහ අඳ ශඳොඩ්පක් දළනුවී
ශශොවී ශවොන්.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க )

(The Hon. S.B. Dissanayake)

අශේ ෛදය විදයහරරට ශියඹන් සු ශවී ය න්න අභ
රකුණු භේටභට -අභ Z-score නට- ඉවළින් ඉන්න අඹ තභන්
න්ශන්.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒ කිඹන්ශන් ඳශු ෛදය පීයඹට ඵහ න්නහ රකුණු
භේටභට ඉවළින්ද කිඹහ දළන න්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිීමභක්] ඊට
ඹටින් තභන්. ඹටින් කිඹරහ අපි දන්නහ.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

රගහශේ ෛදය විදයහරරට Z-score රකුණු භත න්න
ශභන්න්ශන් අභ Z-score රකුණු ්රභහමඹට ඉවළින් ඉන්න
ශභන් තභන් ශම් විලසවිදයහරඹට ඵහ න්ශන්.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශඵොශවොභ ශවොන්. නශවභ නම් අපි ිතනහ ඔඵු භහ ඒ
විධිඹටභ ක්රිඹහවීභ යන් කිඹරහ. [ඵහධහ කිීමභක්] නශවභ
ක්රිඹහවීභ ශන් කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොවීු  නහ. ඒ කිඹන්ශන්
ශභඳභම හරඹක් ඳශු ෛදය පීයඹට දන්ත ෛදය පීයඹට ගිඹ
අඹ ඔඵු භන්රහශ ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය
ියක් විලස විදයහරඹට සු ශවී ශරහ දක් ෛදයු න්
පිිපක් විධිඹට නළිඹට නන් කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොවීු  නහ.
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නඹට මුහ ශරහ ඹටි ශ ම් වන්ශන් නළු  ළප යන්න
ඔඵු භහට වළකි
ශේහ!න් කිඹහ ්රහර්ථනහ යනහ. ශඵොශවොභ සු ිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොන්. ශඵොශවොභ සු ිනන්.
මීශෙට ු  රලිවී ිනහනහඹ නිශඹෝජය අභහතයු භහ.
ඔඵු භහට විනහඩි 15 හරඹක් ිනශඵනහ.
[අ.බහ. 4.29]

ීු ලි් 
අමාතයතුමා

 ශවානායක

මශතා

සයව්ය

නියයිජය

(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භශ
ථහ ියම්බ
යන්නට ශඳය අද දවල් ු  අසර් භන්ත්රීු භහ මරහනශඹන්
ඉවී යරහ දභන්න නක්වී ජහින ඳක්ඹ ශන ගිඹ ක්රිඹහ
භහර්ඹ ශවශහ දකින ඵ භහ ්රහල යන්නට ඕනෆ. ශම් යශේ
්රජහතන්ත්රහදශේ
මුයර තභන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු . ශම්
ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ මරහනඹ ළීනභ වහ ු  ථහනහඹු භහ
වියලන් ඳවී ය ිනශඵන ඒ හශ භ අද ු  භන්ත්රීු න්
ශදඳශශ
ශඹෝජනහ සථියවීශඹන් මරහනඹට ඳවී ශ
ු  අසර් භන්ත්රීු භහ ඒ මරහනශඹන් ඉවී යන්න කිඹහ
බහ භළදට ඳළමිම ෆ ශෝ හ ටුතු  කිීමභ අඳ ශවශහ
දකිනහ. ්රජහතන්ත්රහදඹ කිඹන්ශන් ඒ ශනොශන්. ජනතහ
ඡන්දශඹන් භන්ත්රීු න් ඳහර්ලිශම්න්ු ට ඳවී ය ිනශඵන්ශන්
ඳහර්ලිශම්න්ු ට සවිවී ශඵෝඩ් ශඳන්න්න ශවෝ වන්න
ශනොශන්. නශවභ නම් ඒ පිටත දී ය න්න පුළුන්.
මරහනහු ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඵම ශදන නක්වී ජහින
ඳක්ඹ යන නළනි ක්රිඹහ භහර් අනු ඔුෆන්ට ඵරඹක්
රළබුශමොවී ශොන් ිහයශඹන් භහජශේ ටුතු  යන්ද කිඹරහ
අඳට ිතහ න්න පුළුන්. නභ නිහ භහ භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට
ශම් හයමඹ කිඹනහ ශවට ශම් ශශ භට ශවෝ ඔඵු භහටවී
ශන්න පුළුන්. ශම් යශේ ්රජහතන්ත්රහදශේ මුය ශශතහහ
වළටිඹට
ිනශඵන ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ මරහනශේ යලටින
භන්ත්රීු න් ඵරවවීහයශඹන් ඉවී කිීමභට නක්වී ජහින
ඳක්ඹ ටුතු  කිීමභ ්රජහතන්ත්රහදඹට ම ශොහ වළීමභක්
ඵ භහ කිඹන්න ඕනෆ.
මරහනහු ඪ ු  භන්ත්රීු භනි නු භන්රහට 1988-1989
හරශේ අවී දළකීම් ිනශඵනහ. ශජ්. ිර්. ජඹර්ධන භවවීභඹහශ
හරශේ ශම් යශේ ''ශශඩි - රහම්පු'' ශල්රභක් ශනළල්රහ
ඳහර්ලිශම්න්ු  භළිනයම ල් දභන්න වී ක්රිඹහ භහර්ඹ ඉිනිපඹට
ශන ඹන්න ටුතු  කිීමශම් ශඳයහුු ක් වළටිඹටන් භහ ශම්
හයමඹ දකින්ශන්. සුළු ජහතීන් ළන ථහ යන නක්වී ජහින
ඳක්ඹ ු  අසර් භන්ත්රීභහ ළනි ශජයසය මුසලිම්
භන්ත්රීයශඹක් මරහනශේ ඉන්න අසථහශේ ඒ මරහනශඹන්
අන්න් යන්න ටුතු  කිීමභ මුසලිම් ජනතහට යන ශරොකුභ
අඳවහඹක් වළටිඹට භහ දකිනහ.
මරහනහු ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඉතහභ ළදවී ඳනවී
ශටුභඳතක් න ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී ශටුම්ඳත අද ිනන
ශදන ය කිඹළමභ වහ ශම් ු  බහට ඉිනිපඳවී කිීමභ ළන
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අඳ ු ටු ශනහ. ශම් යශේ නිදවස අධයහඳනඹ ු ශ අඳ දකින
ශශ අනු උස ශඳශ භවී වියලඳන්දහව වියලවඹදහව ඳභම
ශිය ගයහක් තභන් විලසවිදයහරඹට ඹන්ශන්. ඒ හශ භ
ෛදය පීයඹට සු ශවී න්නට ඵළිප න හුෙක් දු නස ඉන්නහ.
ඒ නිහ ඹම් වීභක් ිනශඵන ශදභේපිශඹෝ රක් 80ක් රක්
100 ක් විතය විඹදම් යරහ අඳට පහ ිනුතණුශන් අඩු ඵග රහ
ශශලඹ ළනි යටර පිිටුහ ිනශඵන විලසවිදයහරරට තභ
දු න් ඹරහ ෛදයයඹකු මභ වහ අධයහඳනඹ රඵහ ශදනහ.
ඒ ශියශඹෝ නළත ශම් යටට සවිවී ත විබහඹක් යරහ
ෛදයයඹකු වළටිඹට ඳවී ශනහ. ඒ ළන අඳ ු ටු ශනහ.
ශම් ක්රභඹ ශරෝශේ ිනශඵනහ. නක්වී ජහින ඳක්ඹ විවිධ
ශෝමලින් ශම් ු ම දකිනහ. ජනතහ විමුක්ින ශඳයමුම විවිධ
ශෝමලින් ශම් ු ම දකිනහ. නමුවී ශම් ක්රභශේදඹ
ශරෝශේ ිනශඵනහ. ශශනකුට පිට යට ෛදය පීයඹට
ගිිල්රහ අධයහඳනඹ වදහයන්න පුළුන් ඵ රගහ පිළිශන
ිනශඵනහ. උස අධයහඳන අභහතය ු  නස.බී. ිනහනහඹ
භළිනු භහ කිඹන SAITM නන් ර් ශජෝන් ශොතරහර
විලසවිදයහරඹ කිඹන ිඹතන ශද විතයක් ශනොශන් ශම් යශේ
ිනශඵන්ශන්. ඊට පහ ිඹතන සින යන්න මීට ලිනුවී අනුභත
ය ිනශඵනහ. ශම්හ අලයන්. ීනින අගලශේ ශන්න පුළුන්
හිකජ අගලශේ ශන්න පුළුන් ෛදය අගලශේ ශන්න පුළුන්
ඒ විවිධ අගල ඹටශවී අධයහඳනඹක් රඵරහ උඳහධිඹක් රඵහ න්න
ශම් ඳවසුම් ළරළසමභ ළන අඳ ු ටු ශනහ.
මරහනහු ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම් ිඹතන ියම්බශේ යලට
ශඵොශවෝ ශදශනක් කිඹපු ශදඹක් තභන් සුුලසුම් නළින අඹ
න්නහඹ කිඹන න. වමුදහට ඵහ ළීනශම්දී ඳහ සුුලසුම්
සින අඹ තභන් ඵහ න්ශන්. ලහීමිප ශෞය - physical
fitness - ඵරනහ. ඳසු ගිඹ ශර් ඵහ වී ශිය ගයහ
වීතහභ ඔුෆන්ශ Z-score න අනු ඵහ ශන ිනශඵන ඵ
ඳළවළිනලි ිනශඵනහ. Z-score න අනු තභන් ඵහශන
ිනශඵන්ශන්. ඒ දු න්ශ
Z-Score න වළටිඹට 2.1012
ිනශඵනහ. 1.7528 ිනශඵනහ. ඒ හශ ඉවශ Z-score නක්
ිනශඵන දු න් තභන් අද අඳ අනුභත ය ඵරඹ ශදන ශජෝන්
ශොතරහර ෛදය පීයඹට ඵහ න්ශන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි නක්වී ජහින ඳක්ඹ සු ළු
විඳක්ඹ විවිධ විධිඹට ශම් හයමඹ අර්ථ ථනඹ ශහ. ශම්
ළන විවිධ විධිඹට භහජඹට ශඳන්න්න වළුලහ. නමුවී
විලසවිවිදයහරඹට ඹන්න සුුලසුම් රඵන ඒ හශ භ ඉවශ Z-score
නක් ිනශඵන ශියඹන් පිිපක් ඵහ ළීනභට ටුතු  කිීමභ
ළන අඳ ු ටු ශනහ. 2012 2013 ර්ර ර් ශජෝන්
ශොතරහර සපමිඹට සු ළු ුෆම ශියඹන්ශ
Z-score
සු ශවී නහභ ශල්නඹ භහ ශම් අසථහශේදී වභාීත* යනහ.

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ර් ශජෝන් ශොතරහර
සපමිඹ ළන ථහ යනශොට ශම් අසථහශේදී ර් ශජෝන්
ශොතරහර භළිනු භහවී අඳ භතක් ය යලටිනහ. නු භහ ශම් යශේ
ිටපු ශශ්රේසය නහඹශඹක්. නු භහ ශම් භූමිඹ සු ළු ශොපනළඟිලි
වමුදහට ඳිපතයහ ශ නිහ තභන් අද ර් ශජෝන් ශොතරහර
සපමිඹ නළවීනම් ශම් පුහුණු ිඹතනඹ සථහපිත යරහ
ිනශඵන්ශන්. ඒ නිහ නු භහවී ශම් ු  බහශේදී ශෞයශඹන් අඳ
යලිඳවී ශ ුතු න්. නළනි නු භහශ ශඳෞශලි ධනඹ යට
ශනුශන් ඳිපතයහ කිීමභ නිහ ඒ ම්ඳත අශේ අනහත
ඳයපුයට ්රශඹෝජනඹක් න වළටිඹට ස ය න්නට
පුළුන්භ රළබී ිනශඵනහ.

———————————* ලියවිල් ඉ ශතෝඳ්  යනොකරන දී.
ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன.
Document not tendered.
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ර් ශජෝන් ශොතරහර සපමිඹ ළන භභ ශඵොශවොභ ු ටු
ශනහ මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි. ඳසු ගිඹ ුතධ භශේ
අශේ ත්රිවිධ වමුදහ විලහර ළඳමභක් ශහ. ඒ නිරරවී නිරධහිපන්
පුහුණු කිීමශම්දී ශවො විනඹක් ශභන්භ ශවො ශඳෞු ඹක් සින
නිරධහිපන් ශර පුහුණු කිීමභට ශම් ිඹතනඹ ටුතු  ය
ිනශඵනහ. ඒ ළන අපි ු ටු ශනහ. ඒ ිචහර්ඹ භණ්පරරට
ඒ නිරධහිපන්ට අපි සු ිනන්ත ශන්න ඕනෆ. ශවො විනඹක්
බුශධිඹක් ිනශඵන වමුදහ ශේඹක් අඳට ඉතහභ අලයන්. නතශොට
තභන් ඔුෆන්ට නිළයින තීයම ළීනශම් වළකිඹහ විවිධ
අසථහරට මුහුම දීශම් ලක්ිනඹ දළීමශම් ලක්ිනඹ ශඵශවවින්
ළඩි ශන්ශන්. ඳසු ගිඹ හරශේ අවීදළකීම් ිනවහ ඵළලුහභ ුතශධඹ
ජඹරවමඹ යන්නවී ඒ ු ණු ඉතහ ළදවී  ප ඵ ශඳශනනහ.
ශභතළනදී භභ ත ශදඹක් දකිනහ. ත්රිවිධ වමුදහශේ හශ භ
ශඳොලීයලශේවී ශම් හශ නිරධහිපන් ඉන්නහ. ශඳොලීයලඹටවී
ඉසපිිපතහර කීඳඹක් ිනශඵනහ. ඒ නිහ ු  උස අධයහඳන
අභහතයු භහශ අධහනඹ ශම් ු ම ශශයිවී භභ ශඹොමු
යනහ. ත්රිවිධ වමුදහ ශනුශන් ශම් ශොතරහර සපමි
න ිනශඵනහ. නමුවී ශඳොලීයලඹ ශනුශන් නළනි ිඹතනඹක්
නළවළ. ඒ නිහ ශඳොලීයලශේ ශේඹ යන අඹ ශනුශන් ශනභ
ිඹතනඹක් වදන්ශන් නළු  ඒ අඹවී ශොන් ිහයශඹන් ශවෝ
ශම් ිඹතනඹට ඵහ න්න කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ යනහ.
ශඳොලිස ශයෝවල් ු ළිනුවී ශඳොලිස ශේශේ නියත අඹට අපි විලහර
ශේඹක් යන්න ඕනෆ. ශම් ශ්රීභවී ර් ශජෝන් ශොතරහර
ියක් ෛදය පීයඹ ු ළින් ශඳොලිස ශයෝවල්රටවී අලය
ෛදයු න් පුහුණු ය ළීනශම් ඹම් කියල ක්රභශේදඹක්
වළුලශොවී ශඳොලිස ශයෝවල්රටවී අලය ෛදයු න් ඳඹහ
ළීනශම් වළකිඹහක් රළශඵනහ. ඒ ළනවී රහ ඵරන්න කිඹරහ
භභ ශම් අසථහශේදී ඉල්රහ යලටිනහ. ජනතහ විමුක්ින ශඳයමුශණ්
භන්ත්රීයශඹක් ථහ යරහ කිේහ ඉිනිපශේදී ෛදයු න්
ගයහ ළඩි ශන් කිඹරහ. නමුවී භහ ශඹෝජනහ යන විධිඹට
ටුතු  ශශොවී ඒ විධිඹට ෛදයු න් ළඩි ශන්ශන් නළවළ.
අපි දන්නහ අද අශේ ු  භන්ත්රීයශඹක් ථහ යන
ශොටවී කිේහ ජනවනඹ අනු මිනිසුන් 1 200ට න
ෛදයයශඹක් හශ තභන් ඉන්ශන් කිඹරහ. නමුවී අපි ු ටු
ශනහ ඒ තවීවීශඹන් ුෆමවී අද ඉන්න ශම් ෛදයු 
සුවිලහර  ප ශේහක් ඉටු කිීමභ ළන. ශභොද ශම්
ඉසපිිපතහරඹ ඵහිය ශයෝගී අගලඹට ගිඹහභ අඳට ශඳශනනහ
ශයෝගීන්ශ ශඳෝළිභ. ඒ හශ භ ිනශේ ද විශලේශඹන්භ
ළඩිිටිඹන්ශ හඹනරට වජදඹ ශයෝ ිනඹළඩිඹහ ළනි
හඹනරට ගිඹහභ ශඳශනනහ ශයෝගීන් විලහර ගයහක් යලටින
ඵ. නමුවී අශේ ෛදයු න්ට අවීදළකීම් ිත ශවො
වළකිඹහක් ිනශඵන නිහ නු භන්රහ ළඳ ශරහ ඒ යලඹලුභ
ශයෝගීන් ඳීමක්හ යරහ ඒ අලය ටුතු  යනහ. ඒ ළන අපි
ු ටු ශන්න ඕනෆ. ශභොද අශේ ශෞය ක්ශේත්රශේ
ෛදයු  ිෙ ුෆමවී අශේ ෛදයු  ඉතහභ ශවො ගුමහවීභ
ශේහක් ඳඹන නිහ. ඒ ළනවී අපි ු ටු ශන්න ඕනෆ.
ඳසු ගිඹ ුතද භශේදී අශේ ශෞය අභහතයහගලශේ ිටපු
ෛදයු  ඒ හශ භ වමුදහශේ ෛදයු  විලහර ශේහක්
ඉටු ශහ. අුෆු ුල ිනවක් ිනසශේ ුතශධ ශ අඹ ුතශධඹට මුහුම
ුලන් වමුදහ ටන් ශඳයමුශණ්දී අයම තවීවීඹට ඳවී ුෆමහභ
ු හර ුෆමහභ භවය ශරහට ඔුෆන්ට අලය ෛදය ්රිනහය
නළින නිහ ඹම් අමාු  තවීවීඹන්ට ඳවී ුෆමහ. ඒ නිහ ඹම් කියල
හර මාභහට යලවිල් අගලශඹන් අපි ෛදයු  ඵහ වීතහ.
අපි ඔුෆන් අඹ යන්න ඕනෆ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි
ඳසු ගිඹ ිනස ය ුතශධඹ ිනබුණු හරශේ ෛදයු  විලහර
පිිපක් සශේච්ඡහශන් ඉිනිපඳවී ශරහ වමුදහවී නක් නු 
ශරහ ඔුෆන්ශ ශේහ නිවඬ ඉටු ශහ. ශම්හ ඳවීතයර
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[ු  රලිවී ිනහනහඹ භවතහ]

නශවභ ඳශ ශන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ භභ ශභඹ අසථහක් ය
න්නහ තභ යට ළන ිතරහ නිදවස අධයහඳනඹ ු ළින් රඵහ
වී දළනුභ උඳශඹෝගි ය ශන වමුදහශේ ශඵළුන් ශනුශන්
ෛදය ශේහ ළඳූ  ඒ ෛදයු න් අඹ යන්න. ඔුෆන්ද
ශෞය ශේහශේ මයඹන් වළටිඹට අපි දකිනහ. ඒ ඳහු ගිඹ
අවීදළකීභ භත තභන් අඳ තීයමඹ ශශේ ශම් ර් ශජෝන්
ශොතරහර සපමි නශන් විශලේශඹන්භ වමුදහට අලය
ෛදයු  බිි කිීමභ අලය ඵට.
වමුදහ ශේඹ කිඹන්ශන් ටික් අභහු  ළපක්. ක්රිඹහන්විතශේ
ඉන්න අසථහරදී තභන්ශ දූ දු න්ශන් ඈවී ශරහ ඉන්න
ඕනෆ; නිතය ශදය නන්න ඵළවළ. යජශේ ශේශඹෝ අද ශම්
ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ ඉන්න ශේශඹෝ යලඹලු ශදනහභ වට ශදය
ඹනහ; තභන්ශ දූ දු ශෝ වමු ශනහ. නමුවී වමුදහශේ ව
ශඳොලීයලශේ අඹට ඒ අසථහ අඩුන්. ශෞය අගලශේ අඹටවී ඒ
අසථහ අඩුන්. ඒ අඹටවී යහත්රී ළප මුය යන්න ශනහ. ඒ නිහ
ඔුෆන්ට තභන්ශ දූ දු න් වළභ දහභ ට වමු ශන්ශන් නළවළ.
ඒ නිහ ශම් ක්ශේත්රශේ නිඹළී  ඉන්න අඹ ශනුශන් අපි විශලේ
අළය භක් ශඹොමුමභක් යන්න ඕනෆ.
ශම් ර් ශජෝන් ශොතරහර ිඹතනශේ ියම්බ ශ විදයහ
පීයඹ 2007 අග 50 දයන ගශලෝධිත ඳනිනන් තභන් ෛනින
සථහපිත ශශේ. නමුවී 2007 යලට අද න ශතක් ශම් ශොතරහර
සපමි නශන් ෛදය උඳහධිඹක් පිිපනභන්න පුළුන්භ
රළබුශණ් නළවළ. අද ශම් ශශනන ගශලෝධනඹ භඟින් ෛදය
උඳහධිඹ පිිපනභන්න වළකිඹහ රළශඵනහ. ඒ පිළිඵ භභ අිනු 
ජනහධිඳිනු භහටවී ඒ හශ භ ශෞය අභහතයු භහටවී උස
අධයහඳන අභහතයු භහටවී සු ිනන්ත ශනහ. ශම් ගශලෝධනඹ
වහ ළබිනේ අනුභළිනඹ ෛදය බහශේ අනුභළිනඹ රළශඵනහ.
විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ ෛදය නිරධහිපන්ශ ගභඹ
ශෞය අභහතයහගලඹ ශ හච්ඡහර ්රිනපරඹක් වළටිඹට
ඔුෆන්ශ වී ීනිනඳිනු භහ සු ළු අශනක් යලඹලු ශදනහශ වී
අනුරවඹ රළබීභ ු ළින් තභන් ශම් ගශලෝධන ඳනත අද අපි
ඉිනිපඳවී යන්ශන්. යජශේ ශයෝවල්ලින් ශම් ශියඹන්ට
්රහශඹෝගි පුහුණු රඵහ න්න අලය අනුභළිනඹ අද රඵහ
ශදනහ. අපි ඒ අදහශ යලඹලු අගලරටවී ඒ ෛදයු න්ටවී
සු ිනන්ත ශනහ ශොතරහර ෛදය පීයඹ ු ළින්
ෛදයයශඹක් බිි යන්නට අලය ්රහශඹෝගි පුහුණු යජශේ
ශයෝවල්ලින් රඵහ න්න අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි න ිනසත්රික්ඹ ඳිනගචි
ජනවනඹට භහන ගයහක් අද වමුදහ ු ශ ඉන්නහ. ඒ
කිඹන්ශන් විලහර ගයහක්. ඒ ු ශ ිඵහධිත යම විු නුවී
විලහර ගයහක් ඉන්නහ. ඒ හශ භ ඒ වමුදහ ඳුෆල්ර ෛදය
්රිනහය රඵහ ත ුතු  අඹවී විලහර ගයහක් ඉන්නහ. ඒ නිහ
ඔුෆන් වහ ශන්  ප ෛදය ශේහක් අලයන්. ඒ වහ යජශේ
ෛදය විදයහරලින් පිට න ෛදයු න්ශ
ගයහ
්රභහමවී භින. වමුදහ ශේඹ වහ ඉල්ලුම් යන
ෛදයු න්ශ ගයහවී අඩුන්. වමුදහ ශේඹ වහ ඹන්න
ඕනෆ සශේච්ඡහශන්. අඳට ඔුෆන් ඵරවවීහයශඹන් ඒ වහ
සු ශවී ය න්න ඵළවළ. ඒ නිහ අද අඳ ඳහර්ලිශම්න්ු ශන්
ඵරඹ රඵහ ශදන ශම් ෛදය (ගශලෝධන) ඳනවී ශටුම්ඳත
භඟින් ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස
විදයහරශේ ෛදය පීයඹ ු ළින් වමුදහට අලය ්රභහමඹට පර්ම
ශේහක් යන්න පුළුන් ෛදයු න් රැක් බිි ය න්න
පුළුන් නහ. ඒ නිහ ශභභ ඳනවී ශටුම්ඳත ම්ම්ත ය ළීනභ
අලයන්.
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කුු මෆර ිනසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන විඳක්ශේ ු 
භන්ත්රීයශඹකු අද ථහ ශහ ෛදයු  අඩුන් කිඹරහ.
ෛදයු න් අඩු නම් අපි ෛදයු න් බිි යන්න ඕනෆ. ශම්
වහ යජශේ විලසවිදයහරලින් ඳභමක් බිි න
ෛදයු න්ශ ගයහ ්රභහමවී නළවළ. විශශල යටලින්
අධයහඳනඹ රඵහ නන අඹවී ශම්ට නු  නහ. ඒ යලඹල්ර
වීතවී ්රභහමවී භින. අඳ ෛදයු න් බිි යන්න ඕනෆ
සුුලසු ඳිපයඹක් ු ශන්.
SAITM කිඹන ශඳෞශලි විලසවිදයහරශේ ෛදය පීයඹ
ළන අද ථහ ශහ. සවීශතන්භ ඒ ෛදය පීයඹ වීශතොවී නි
ඉන්ශන් සුුලසුම් රවී පිිපක්. නි බහඳිනු භහවී
භවහචහර්ඹයශඹක්. ඒ හශ භ අධයක් ව පීයහධිඳින
(ඳිපඳහරන) ලශඹන් ටුතු  යන ෛදය ශර්ණු මීය
ශේනහයවීන භවතහවී ෛදය ක්ශේත්රශේ ශඵොශවෝ සුුලසුම්
ිනශඵන අශඹක්. සුුලසුම් නළින කියලශක් නළවළ. ශභොුෆන් ඉතහ
ඉවශ ශශ්රේිකර සුුලසුම් ිනශඵන පුශරන්න්. ඒ නිහ ෛදය
විදයහ වහ ශශලනඹක්වී ඳවීන්න ඵළිප කියලභ සුුලසුභක්
නළින අඹ ශභි යලටිනහ කිඹරහ අඳට කිඹන්න ඵළවළ. ශම් SAITM
ිඹතනශේ ඳිපඳහරන භණ්පරශේ සුුලසුම් ිත ශල්නඹක්
ශම් අසථහශේදී භහ වභාීත* යනහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ ශම් ිඹතනශේ
ෛදය ශියඹන්ට අලය පර්ම ඳවසුම් රඵහ දීරහ ිනශඵනහ.
අද විඳක්ශේ භවය භන්ත්රීු න්ශ ථහරදී කිඹළුෆමහ ශම්
ිඹතනශේ භජත ලීමයඹක් ඳන්නවීවී ඳවසුම් නළවළන්
කිඹරහ; ඒහ දකින්නවී නළවළන් කිඹරහ. ඒහ අතය ථහ. ඒ යලඹලු
ඳවසුම් නි ිනශඵනහ. ඒ ඳවසුම් ම්ඵන්ධ අදහශ ශල්නඹවී
භහ ශම් අසථහශේදී වභාීත* යනහ.
වමුදහ ශේශේ නිුතු  යම විු න්ටවී ිඵහධිත යම
විු න්ටවී ඔුෆන්ශ
ඳුෆල්ර අඹටවී අණ්ප ෛදය
ශේහ ළඳය භ වහ ශම් ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර
යහජය ියක් විලස විදයහරශේ ෛදය පීයඹ ු ළින් ෛදයු 
බිි යන්න ශම් ඳනවී ශටුම්ඳත ු ළින් වළකි මභ ළන අපි
ු ටු න්න ඕනෆ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ අද අඳට අලුවී
අලයතහක් ිනශඵනහ. නක්වී ජහතීන්ශ වමුදහ ඹටශවී අද
වන්ටි යහජයඹට අශේ වමුදහවී හභ හධ වමුදහ විධිඹට
ඹනහ. ඳසු ගිඹ හර මාභහ ු ශ විශශල යටරට ඹන්න තයම්
ෛදයු  වමුදහ ු ශ අඳට යලටිශේ නළවළ. භවය විට අඩු
සුුලසුම් ිනශඵන අඹ තභන් අඳට ඹන්න යලුල ුෆශණ්. නක්වී
ජහතීන්ශ වමුදහ ඹටශවී වන්ටි යහජයඹට ඹන හභ හධ
වමුදහට අලය ෛදයු  ගයහ ශම් ු ළින් බිි ය න්නවී
අඳට වළකිඹහක් රළශඵනහ.
විඳක්ඹ අද භතඹක් ශනහහ ශම් පීයඹට ඵහ න්නහ
ශිය ගයහ ශඵොශවොභ මාමිත ්රභහමඹක් ඵවී ය
මනහක් ඹනශොට ෛදයු න්ශ ළඩිමභක් යලුල න
ඵටවී. හර්ඹ භණ්පරඹ වියලන් ශම් ඳිපඳහරන ටුතු  යන
නිහ ඒ ්රභහමශේ ළඩිමභක් යලුල ශන්. හරඹක් ඹනශොට ශම්
සුුලසුම්ර ත ත ළඩි මභක් යලුල න ඵ අපි ශවීු ම් න්න
ඕනෆ. ඒ හශ භ ඔුෆන්ශ වළකිඹහන්ශ ළඩි මභක් යලුල නහ.
ඒ හශ භ ඳවසුම්ර ළඩි මභක් ද යලුල නහ. ශම් ඳනවී

—————————
* ුෂවපතකායේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ශටුම්ඳත භඟින් අපි ියම්බ යන්න ඹන ෛදය පීයඹ ු ළින්
අඳට උවී බුශධිභවී ශවො අවී දළකීම් ිනශඵන ඳයපුයක් ඉිනිප
අනහතශේදී ත තවී ළඩිශඹන් බිි යන්න පුළුන්භ
ිනශඵනහ.
නදහ යහභ ෛදය පීයඹ ඳටන් වී නිහ තභන් යහභ ශයෝවර
ියම්බ ශරහ ඒ ම්ඳත අද අශේ යටට රළබී ිනශඵන්ශන්. Prof.
Neville Fernando කිඹරහ කිඹන්ශන් ශශශීඹ ෛදයයශඹක්. ශම්
භහරශබ් ශඳෞශලි ෛදය විදයහරඹ විවිධ අඹ විවිධ විධිඹට අර්ථ
නිප ඳමඹ යනහ. ශම්ශක් ශශලඳහරනඥශඹකුශ දු ශක්
ඉන්නහ නශවභ නළවීනම් ත ශරොක්ශකුශ
දු ශකු
ඉන්නහඹ කිඹනහ. නශවභ ශනොශන්
ශරොක්ශකුශ
දු ශකුටවී ඹන්න පුළුන් හශ දු ශකුට ුෆමවී ශම්
විලසවිදයහරඹට ඹන්න පුළුන්. නි කියලභ ්රලසනඹක් නළවළ. නමුවී
අපි ඒ වහ ක්රභශේදඹ වදරහ ිනඹන්න ඕනෆ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹට ෛදය පීයඹක් අපි
වඳුන්හ ශදන්ශන් ශම් යශේ යලටින ෛදය ජවීිනඹට අලය
සුුලසුම් ිනශඵන දු න්ශ අනහතඹ ශනුශන්. නශවභ නම්
අද ඒ වහ අසථහ රඵහ දීභ ළන විශලේශඹන්භ අශේ ු 
ශෞය සභිනු භහට අඳ සු ිනන්ත නහ. ශභොද ඳසු ගිඹ
හරශේ විලහර අභිශඹෝඹක් ිනබුමහ ශේන බිබිශල් ඖධ
්රිනඳවීිනඹ ශ න්න ඵළවළන් කිඹරහ. නමුවී අිනු  ජනහධිඳිනු භහ
භින්ද චින්තනඹ ු ශ ටවන් ශ නඹ ළඵෆක් ඵට ඳවී
යන්නට අශේ ු  ශෞය අභහතයු භහ ටුතු  ශහ. ඒ අනු
ශවට ද ු ශ අඳට ජහින ඖධ ්රිනඳවීිනඹට අලය විධිවිධහන
ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු  ු ශට ශ න්න පුළුන්භ රළශඵනහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ ඖධ මිර
ඳහරනඹ කිීමභ පිළිඵවී ්රිනඳවීිනඹක් ශ න ඵ කිඹන්නට
ඕනෆ. ඒ හශ භ අශේ ු  ශෞය සභිනු භහ ශරෝ ශෞය
ගවිධහනශේ නිර්මහඹඹන් අනු ුලම් ළටි ඳහරනඹ පිළිඵ
විවිධ නිර්මහඹඹන් ශනහහ. භවහචහර්ඹ හශරෝ ශෂොන්ශේහ
භවවීභඹහවී ඒ වහ විලහර ළඳමභක් ශහ. ඒ ු ළින් අශේ
ශෞය සභිනු භහට පුළුන්භ රළබුමහ යලයේ ඳළේ නශක් පිට
ඳළවීශවී අදහශ පින්තූයඹ මුරමඹ යන්නට. නමුවී ඒ වහ අද
උහවි ගිින් ිනශඵනහ. ඒ යලඹලු නිර්මහඹඹන් ශම් ු 
බහශන් අනුභත ශහ. අශේ ු  ශෞය සභිනු භහ ඒ හර්ඹ
භණ්පරඹවී භෙ -භවහචහර්ඹ හශරෝ ශෂොන්ශේහ ළනි අඹවිලහර ළඳමභක් යරහ ජනතහ ශනුශන් ඒ ටුතවීත ශහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන
භහ ඔඵු භහට සු ිනන්ත ශමින් භශ ථහ අන් යනහ.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීශෙට ු  (අල්වහජ්) ඒ.නච්.නම්. අසර් භන්ත්රීු භහ.
ඔඵු භහට විනහඩි 15 හරඹක් ිනශඵනහ.
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නහඹශඹෝ පිළිඵ ශ්රෞප ඉිනවහඹක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු ට
ිනශඵනහ. ්රිනශීලී ඳනවී ළන වන් යන විට අඳට අභත
යන්නට ඵළවළ ශඵොයලුශොප යලගවඹහ ඹළන් විු දහලිඹ රවී පිලිේ
ගුමර්ධන භළිනු භහ. නු භහශ කුඹුු  ඳනත භඟින් අින විලහර
ශේඹක් ශම් යශේ ශොවි ජනතහට යලුල  ප ඵ අපි ුෆු වී
දන්නහ. කුඹුු  ඳනත ශන නන අසථහශේදීවී නභ ඳනත
පහේඳල් කිීමභට ශශලශරෝහීන් ළප ශ ඵවී අඳට අභත
යන්නට ඵළවළ. ශම් අඹ පිළිඵ භහජහදශේ පිඹහ න පිලිේ
ගුමර්ධන භළිනු භහ නදහ වන් ශශේ ශම් අඹ "ු ේඳි
ගසජිනඹ" ශම් යශේ ිනඹවී යන්නට වදනහ කිඹරහන්. නළනි
ිල්ඳඹක් තභවී ිනශඵනහ. යටට නිදව රළබුහන්න් ඳසු
ුෆවී ඒ අඹ නඹ යලිනන් භනයලන් ශවෝ ඔළුශන් අවක් යරහ
නළවළ. විජහිනඹන්ට අධියහජයහදීන්ට වී අිනන ු ේඳි
ගසජිනඹට අශේික ුෆ පිිපක් ශම් යශේ තවී ඉන්නහ කිඹන
හයමඹ භභ ්රහල යන්නට ඕනෆ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ Insurance ඳනත
ශනහශේ ටී.බී. ඉරගයවීන භළිනු භහ. ම්ු  නහඹශඹක්
යලට උස තහනහන්තයඹට ඳළමිම ශම් යශේ සභිනයශඹකු  ප
නු භහ ඒ ්රිනශීලී ඳනත ශ න විටවී ඊට විු ශධ ක්රිඹහ කිීමභට අධියහජයහදීන්ට වී සදීභට- ඒ ඳනත ශන ඒභ පහේඳල්
කිීමභට පිිපක් ඉිනිපඳවී  ප ඵ යවක් ශනොශන්. අද අපි ශම්
ගශලෝධන ඳනවී ශටුම්ඳත ළන රහ ඵළලීශම්දී this
Medical (Amendment) Bill has been brought in to amend the
Medical Ordinance (Chapter 105). ශම් ගශලෝධන ඳනවී
ශටුම්ඳත කියලභ ඵහධහක් නළින කියලභ විු ශධ භතඹක් නළින
ඉතහභ ශරශවයලශඹන් බහ ම්භත ශ ුතු  ඳනවී ශටුම්ඳතක්
ශනහ. ශම්ට විු ශධ ක්රිඹහ යන ්රිනහමීන් - ඒ ු ේඳි
ගසජිනඹට සබ්ඵළි  ප අඹශ
වළයලීමභ- අදවී ශභභ
ඳහර්ලිශම්න්ු  ු ළිනුවී යටට වඳුනහ න්නට පුළුන් ුෆමහ. ශම්
අඹට දහචහයඹක් නළවළ. ශම් අඹට ිමි වළඟීභක් ශවෝ ඒ
පිළිඵ නිලසචිත අදවක් නළවළ. ුෆභනහ යන්ශන් ශශේ ශවෝ
අිනු  භින්ද යහජඳක් භළිනු භහශ යජඹ ේටන්නන්. ඒ ශම්
ජන්භශේදී යලුල න්ශන් නළවළ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි
තවී අුෆු ුල 6ක් ඳභමක් ශනොන් ඊට නවහටවී ශම් යට ඳහරනඹ
කිීමශම් ඵරඹ ිදයීමඹ ජනතහ වියලන් -ශම් යශේ ශශලහභිභහීන
පුයළයලඹන් වියලන්- අිනු  භින්ද යහජඳක් ජනහධිඳිනු භහට
ඵන්ශශයලශේ ිනඹහ ශම් න විටවී පිළින්හ ිනශඵනහඹ කිඹන
හයමඹ භභ ඉතහ ඳළවළිනලි කිඹන්නට ළභළිනන්.
භභ ලින් වන් ශ ්රිනශීලී ඳනවීලින් නක් තභන් අද
අශේ ු  ෛභත්රිඳහර යලිපශේන සභිනු භහ මුල් ඳනතට
ගශලෝධනඹක් ලශඹන් ශනහශේ. ඒ තභන් අද ශම් ු 
බහශේ විහදඹට ු ඩු දී ිනශඵන්ශන්. නු භහවී ඉිනවහත
ශනහ. ඒ ඵ භභ කිඹන්නට ඕනෆ. ්රිනශීලී ඳනවී ළන ශම්
යශේ ඉිනවහඹ ලිඹනශොට නු භහශ නහභඹ ඒ නහභහලිශේ
යන් අකුිපන් ලිඹළශනහ. ලින් භභ කිඹපු ිනගත පිලිේ
ගුමර්ධන භළිනු භහ ටී.බී. ඉරගයවීන භළිනු භහ හශ භ
ෛභත්රීඳහර යලිපශේන භළිනු භහශ නභවී ටවන් ශනහ කිඹහ
කිඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ තභන් ශරෝ ්රජහ ශරෝ ශෞය
ගවිධහනඹ - WHO න- ඳහ නු භහ පිළිවීශවී. ශරෝ පුජිත
ශෞයඹක් නු භහට පිිපනළමුහ. අඳ ඒ ළන ිපම්ඵය විඹ ුතු න්.

[අ.බහ. 4.44]

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම් යශේ ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ
යහජය භන්ත්රම බහශේ යලට අධියහජයහදීන්ට වී අිනන අඹ
යලටිඹවී ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ ජනතහ නිශඹෝජනඹ ශ ්රිනශීලී

අශේ ිදයීමඹ වජද සභින ු  නස.බී. ිනහනහඹ භළිනු භහ
ශම් යශේ ශඳෞශලි විලස විදයහරඹ වඳුන්හ ශදනශොටවී ඒට
විු ශධ ෆ ළහුශේ ුෆද? ඒ ු ේඳි ගසජිනඹට නෆම් කිඹන
අඹන් කිඹන න භභ ශම් ු  බහශේදී කිඹනහ. ඵරන්න අද
විු ශධ ඳක්ශේ ුෆු වී ශම් ු  බහශේ නළවළ. ෆ ළහුහ
ශඵෝඩ් නල්ලුහ. භභ මරහනශේ ිටිශේ ු  ථහනහඹු භහශ
-
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It has been planned to provide an additional allocation of Rs.
2,000 million in 2014 for the development of cost-effective
infrastructure facilities to deal with non-communicable
diseases during the 2014-16 Medium Term Budget
Framework."

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඉන්නහ.

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

It further goes on to state, Sir, I quote:

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

"

The President proposed to allocate Rs.1,000 million for the
accelerated modernization of the two national children’s
hospitals as centres of excellence capable of providing the next
10 year paediatric care needs of our country and the related
medical research facilities.



It was proposed to increase the annual uniform allowance for
nurses, family health workers and other staff by a further Rs.
500-1500 and the on-call duty allowance for paramedical staff
by Rs. 150 per month to encourage health sector employees.



He also proposed to increase the risk allowance by R. 50-100
for those in eligible risk categories."

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

නු භහ ඉන්නහ. ු  අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භහට අපි සු ිනන්ත
ශනහ. තනි නක්ශනහ. නු භහ දළන් one wicket නශක් තභන්
්රීපහ යන්ශන්. නු භහට වශඹෝඹ ශදන්නට wicket නශක්
අනික් ඳළවීශවී පිිනු ශක් නළවළ ශම් ු  බහශේ. ඒ තභන්
නු භහශ ඉයමභ. ඒ තභන් අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ දහචහයඹ
විු ශධ ඳක්ඹ ම්ඵන්ධශඹන්.
අද මරහනඹට ඳළමිශමන ශර ු  ථහනහඹු භහ භට
ියහධනහ ශහ. ු  මුයලිදයන් නිශඹෝජය අභහතයු භහ ශඹෝජනහ
යරහ ත ශශනක් ඒ සථිය ශහ. යසථහ අනු සථහය
නිශඹෝ අනු බහ ඒ පිළිත ුතු න්. නමුවී ඒට විු ශධ
ෆ ශෝ ළහුහ. ඒ විශයෝධතහ ඳශ ශශේ හට විු ශධද? ශම්
ු  බහශේ ු  ථහනහඹු භහට විු ශධඹ කිඹන න
ශනොයවක්. ඒන් ඒශන් ශවීු ම් න්න පුළුන් ශන්ශන්. ශම්
ශොල්රන්ට ුෆභනහ යන්ශන් ශම් ු  ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ ළප
ටුතු  ය න්නට ඵළිප තවීවීඹක් සින කිීමභටන්. They are
targeting not to put me down, but the Government as a
whole. ිකර යහකුර තවීවීඹක් සින යන්නටන් ඒ අඹ අද
ඳළමිම ිනශඵන්ශන්. ශම් ු ේඳි ගසජිනහයශඹෝ. ඒ අඹ භහ
ම්ඵන්ධශඹන් ජහිනඹ සදරහ ජහින ශබ්දහදී චන ඳහවිච්චි ශහ.
ඒ භභ ශම් අසථහශේදී කිඹන්ශන් නළවළ. භභ සහුහ ''සන්
තමුන්නහන්ශේ ඒ.ශජ්.නම්. මුම්මිල් භළිනු භහට -ශොශම
නයහධිඳිනු භහට- ශශනිලිම් යන්ශන්?'' කිඹරහ. යවි
ු මහනහඹ භළිනු භහ වීු  ටභභ කිේහ "ඔේ ඔඹහශ
ජහිනඹ ශන්. ජහිනඹවී නක් නට ඹන්න"ඹ කිඹහ. අන්න ජහින
ශබ්දහදඹ. අද මුම්මිල් භළිනු භහවී ටන් යන්ශන් ඒට
විු ශධන්. නයඹ ප්රිඹගය යන්නට ්රන්න නයඹක්
යන්නට ඒ ්රිනශීලී ළප ශොට යශන ඹනශොට
නක්වී ජහින ඳක්ඹ ු ළින්භ නයහධිඳිනු භහට විශයෝධතහක්
භු  ශරහ ිනශඵනහ. භශ ජහිනඹ භභ ශවොඳින් වඳුනනහ.
නු භහශ ශ සු ශශේ භළශල් ශශනක් ඉන්නහ. Slave Island
ගිිල්රහ ඡන්දඹ ඉල්රනහ. නමුවී ශම් ු  බහශේදී ජහින ශබ්දඹ
අුෆසරහ ථහ ශහ. ශම් බහශේදී භට ශනොශන් අශෞය
ශශේ; අශේ භහජඹට ජන ශොේයහඹටන් අශෞය ශශේ. භභ
උු ු  ශොශම ජනතහටවී භළද ශොශම ජනතහටවී ශම්
ඳිකුෆපඹ ශන ඹනහ. ශම් විධිඹට ජහින ශබ්දඹ අුෆසරහ ථහ
කිීමභ අඳ නශවභ පිටින්භ ශවශහ දකිනහඹ කිඹහ භභ ්රහල
යනහ.
අද අශේ යශේ ශෞය තවීවීඹ ළන ඵරන්න.

With regard to the health services, what did His
Excellency President Mahinda Rajapaksa as the Finance
Minister, say in the Budget Speech - 2014? The "Daily
Mirror" of 22nd November, 2013 in its Supplement
“Mirror Business” under the heading, “Health Services”
states, I quote:
"

It was also proposed to allocate Rs. 900 million to provide
Reverse Osmosis (RO) water purification plants to villages in
the North Central Province in which access to quality pipe
borne water is not available in order to prevent waterborne
diseases.

ඔන්න ්රිනශීලී ්රහල. ්රිනශීලී නහඹඹකු වියලන් ශම්
බහට ඉිනිපඳවී ශ අඹ ළඹ ශල්නශේ ඒ වන් ශනහ.

A National Nutrition Action Plan has been launched.
The country’s National Nutrition Action Plan was
launched by President Mahinda Rajapaksa on Friday at
Monaragala. The National Coordinator of the NNC, Dr.
Lalith Chandradasa said that the Action Plan had been
compiled under the guidance of President Mahinda
Rajapaksa in line with the National Nutrition Policy
declared by the Ministry of Health. The Government has
observed that the country has entered a rapid phase of
growth and development and, therefore, adequate
nutrition is essential for the workforce to be a physically
and mentally fit productive human resource to meet the
challenges. These are the most enlightened statements
made by His Excellency the President with regard to the
welfare of the people in this country.
Sir, at this point of time, I also want to draw the
attention of the Hon. Minister of Health to another
matter. There are various types of private hospitals. We
encourage private hospitals, but the average man is
unable to go there. Sir, under our insurance scheme,
every Parliamentarian including yourself, is insured for
Rs. 200,000. But, when we go to a private hospital - I
have experienced this myself and the Hon. Gamini Wijith
Wijayamuni De Zoysa also shared the same view in this
regard - we might end up paying Rs. 300,000, Rs.
500,000 or even Rs. 800,000 but we are only entitled to
claim Rs. 200,000. Therefore, this insurance scheme must
be revised. I have already spoken to the Hon. (Mrs.)
Sumedha G. Jayasena, the Minister of Parliamentary
Affairs and also told Mr. Gamini Senarath, the Chief of
Staff at the Presidential Secretariat, who is also the
Chairman of the Sri Lanka Insurance Corporation, that
this insurance scheme should be revised and amended.
Although the ordinary people are unable to find
money to go to private hospitals, the best medical
facilities are available in Government hospitals. The other
day, when I visited one of my good friends, Mr.
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Mohamed Zavahir, brother of Mohamed Kaleel of the
famous Jewel Arts and a brother of Mohamed Hilmi
Careem, Mayor of Matale Municipal Council - the Hon.
H.M.M. Harees also knows him - he was in a private
hospital. I do not want to mention names because it is not
nice and ethical. He had to pay millions. Now, he is
getting the best of treatment at Ward No. 6 of the
National Hospital. The other day in this House, I drew
the attention of the Hon. Minister to this fact.
There is the Colombo South Teaching Hospital. New
buildings are being built there. I have been agitating for a
long time for a private ward to be introduced to this
hospital. The Director of the hospital is doing yeoman
service in the eradication of dengue fever and other
communicable diseases. Every circular issued by the
Ministry of Health is being followed to the letter by the
Director of the Colombo South Teaching Hospital. Also, I
must mention that he has got a dedicated band of nurses,
doctors and other staff.
Now, there is a rush at the Bandaranaike Ward and the
Merchant Ward of the National Hospital. So, if we can
have a paying ward established in the Colombo South
Teaching Hospital as well, all the people from Colombo
South, or from your area or Avissawella and further, or
even from Balangoda can come there and get the best of
treatment for a moderate payment with all facilities,
sometimes more than in a private hospital.
Then, Sir, there is a problem with regard to leprosy in
the country now.
රහුලු  ශයෝගීන් වහ ශයෝවරක් වළර ිනශඵනහ. All
Ceylon Muslim Congress නශන් ඒ හරශේ ඉරහ ශනෝම්බි
උවීඹ දශේදී ඒ ශොල්රන්ට ිවහය ඳහනහිනඹ ශදන්නට අපි
නි ඹනහ. අපි ඒ ශයෝවශල් තවීවීඹ දන්නහ. ඒ ශයෝගීන් සුඹ
රඵහ හුෙක් ශදශනක් ශදය ගිිල්රහ ිනශඵනහ. අද භභ ු 
සභිනු භහවී භෙ ඒ ළන ශම් ශරොබි නශක්දී හච්ඡහ යමින්
යලටිඹහ. ල්ටහට ගිින් ඵරන්න ශඵොම්ඵහඹට ගිින් ඵරන්න
භුලයහයලඹට ගිින් ඵරන්න; -ජඹරලිතහශ
ු මහනිධිශ
ශශලඹට ගිින් ඵරන්න;- වළභ තළනභ රහුලු  ශයෝගීන් ඉන්නහ.
ඒහ ළන දළන් ඒ ශොල්රන් ඵරන්ශන් නළවළ. අශේ ශශල්රට
සඟිලි වන්න තභන් ඒ ු ේඳි අඹ අද ළප යන්ශන්. ඒ අපි
ශවශහ දකිනහ.
ශෞය ශේඹ උස තවීවීඹට ශ න්න ඕනෆ. ශම් ශයෝඹ
ගතඹක් ශරහ දළන් ඳළිනීම ඹනහ. ශපගගු ශයෝඹ නළින කිීමශම්
යහඳහයඹට මලිවීඹ ශන ්රිනශීලී අුතිපන් ළප ශ අශේ
ු  ශෞය සභිනු භහ රහුලු  ශයෝඹ නළින කිීමශම් යහඳහයඹවී
දීඳ යහේත ියම්බ යන්න ඕනෆ කිඹරහ භභ කිඹනහ.
භහන්ිනේරවී
නළශෙනිය ්රශශලශේ භපරපුශේවී නළනි
්රිනහය භධයසථහන ිනබුමහ. නි යලටි හුෙක් ශදශනක් සු ශරහ
ශල්රට ගිිල්රහ.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up your speech now.
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ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ු  ශෞය සභිනු භනි
ඒ ශයෝඹ පිළිඵවී
තමුන්නහන්ශේශ අධහනඹ ශඹොමු ය ඒ පිළිඵ අලය ක්රිඹහ
භහර් න්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ යලටිනහ.
භභ ඉතහභවී න්ශතෝශඹන් නළත හයඹක් ශම් හයමඹ
ළන කිඹනහ. ු  නච්.නම්.නම්. වීමස භළිනු භහ ශභතළන
ඉන්නහ. නළශෙනිය Ashraff Memorial Hospital හශ Base
Hospital ිනශඵනහ. ඒහ ගර්ධනඹ ශ ුතු න්. ිනසත්රික්
භේටශම් hospital ිනශඵනහ. ඒහවී භනහ ගර්ධනඹ ශ
ුතු න්. යලඹලුභ සු ඳවසුම් ළඳන්ඹ ුතු න්.
ත න හයමඹක් භතක් යනහ. Ambulance යථ ඹහඳනඹ
ශයෝවරට ුලන්නහ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි අිනු 
ජනහධිඳිනු භහ ්රහල ශහ ළඩි පුයභ ambulance යථ ුලන්ශන්
ඹහඳනඹට කිඹහ.
இநக்குற தசய்ப்தட்ட 'அம்தறநௌனன்ஸ்' ண்டிகபறல்
அறகரணக ட தகுறக்குத்ரன் ங்கப்தட்டண. இந்
அசரங்கத்றன்நனம் அங்கு சகன ந்த்து சறகளுடன்
கூடி வீண ஆஸ்தத்றரறகள் ளப்தப் தட்டிந்க்கறன்நண
ன்தகச் சுட்டிக்கரட்டி, சுகரர அகச்சர் தகப
கத்றரறதரன சறநறவசண அர்கள் டுக்கறன்ந டடிக்கக
ககபநோம் தரரட்டுகறன்வநன்.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොන්. ු  භන්ත්රීු භහ දළන් අන් යන්න.

ීු අල්ශාජ් ඒ.්ච්.්ප. අවපලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශෞය ක්ශේත්රඹ නෙහලීශම් අශේ ු  ශෞය
අභහතයු භහශ ළප පිළිශශට අශේ වශඹෝඹ ඳශ යමින්
නඹට ශුබහශිගනඹ පුද යමින් භශ තහ භහේත යනහ.
ශඵොශවොභ සු ිනන්.
[தற.த. 5.00]

ීු ්ච්.්ප.්ප. ශරීවප මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.
தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கவப,
ந்த்தும் (றந்த்ம்) சட்டநனம் சம்தந்ரண றரத்றல்
வதசுகறட்டு கறழ்ச்சறகடகறன்வநன். து ஜணரறதற
அர்கள்
அசரங்கத்கப்
ததரநப்வதற்நன்
தறன்ணர்
ந்த்துத்துகநறல் தரரற நைன்வணற்நம் ற்தட்டிந்ப்தக
ரன்
இந்ச்
சகதக்குச்
சுட்டிக்கரட்டுறல்
ததந்ககடகறன்வநன்.
குநறப்தரக,
ரன்
தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந அம்தரகந ரட்டத்றநள்ப
கத்றசரகனகள் கடந் 5 - 6 ந்டங்களுக்குள்
நைன்வணற்நம்
கண்டிந்க்கறன்நண.
அம்தரகந
ரட்ட
ததரறரஸ்தத்றரற
இன்ந
றகச்
சறநந்
நைகநறல்
றந்கறக்கப்தடுகறன்நது.
அந்
ககறல்,
அன்
தறப்தரபந்க்கு ரன் இந் இடத்றல் தரரட்டுத் தரறறக்கக்
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  නච්.නම්.නම්. වීමස භවතහ]

கடகப்தட்டிந்க்கறன்வநன். அம்தரகந கரறல் அகந்துள்ப
அந்
கத்றசரகன
உண்கறல்
எந்
ணறரர்
கத்றசரகன
வதரன்ந
சறநந்
நைகநறல்
தரரறக்கப்தடுது ட்டுல்னரல், வரரபறகளுக்குச் சறநந்
கத்ற சறகறச்கசககபநோம் ங்கற ந்கறன்நது. அத்துடன்
அது உனகபரற ரலறறல் தன றந்துககபநோம் ததற்நள்பது.
கடந் 30 ந்ட நோத் கரனத்றன்ததரளது அம்தரகந
ரட்டக் ககவரப் தறவசத்றல் ரழ்கறன்ந க்கள்
கத்ற உறககபப் ததநறல் தரரற சறங்ககப
றர்வரக்கறணரர்கள். அந்க் கடிணரண சூழ்றகனறல்
அர்களுகட
கஷ்டங்ககபப்
வதரக்குற்கரக
ங்களுகட கநந் ததந்ந்கனர் அஷ்ஃப் அர்கள்
கல்நைகண தற்கு ஆர கத்றசரகனக உந்ரக்கறணரர்.
அரறன் கநவுக்குப் தறன்ணர் அது அஷ்ஃப் ஞரதகரர்த்
ஆர கத்றசரகனரக ரற்நப்தட்டது. அந்கட
கரனத்றல் தல்வந றரண அதறறந்த்ற டடிக்கககள்
வற்தகரள்பப்தட்டண. ஆணரல் அது கநவுக்குப் தறன்நெ
அந் அதறறந்த்றறல் ந் றகனக கரப்தடுக இந்
இடத்றல் ரன் சுட்டிக்கரட்ட வண்டும். அங்கு தன கத்ற
றநெர்கள்
கடகரற்நகறன்நரர்கள்.
அவவதரன்ந,
நூற்நக்கக்கரண
கத்ற
அறகரரறகள்
உட்தட,
அறகபரண
உத்றவரகத்ர்களும்
கடகரற்நகறன்
நரர்கள். இந்ந்ரநம், அங்குள்ப சறன தறச்சறகணகள்
சம்தந்ரக ரன் தனநைகந சுகரர அகச்சர் ற்நம்
அகச்சறன்
தசனரபர்
ஆகறவரரறன்
கணத்துக்குக்
தகரண்டுந்றந்க்கறவநன்.
குநறப்தரக
அங்கு
கடகரற்நகறன்ந
Medical
Superintendent
அர்கள்
அந்
கத்றசரகனறன்
தசற்தரடுகபறல் அக்ககநற்நச் தசற்தடுக ரன்
கரண்கறன்வநன். ரன் அந்ப் தறவசத்றன் அதறறந்த்றக்
குளத்கனர் ன்ந ககறல் கடந் 2 ந்ட கரனத்றல்
அவ்கத்றசரகனறன் அதறறந்த்ற சம்தந்ரக ன்கணச்
சந்றத்து வகரண றறககபப் ததற்நத்ந்ம்தடிகூட அர்
வகரறல்கன. அதுட்டுல்ன, அங்கு கடகரற்நகறன்ந
தன்தகுறகச் வசர்ந் கத்ற அறகரரறககப அர்
டத்துகறன்ந
றம்
தல்வந
தறச்சறகணககப
ற்தடுத்றறந்க்கறன்நது.
அர்கள்
ங்கபது
குடும்தங்ககபறட்டு கல்நைகணறல் ங்கறறந்ந்து க்களுக்குச்
வசகரற்ந வண்டுதன்ந அர்ப்தறப்நெடன் அங்கு
கடகரற்நகறன்நரர்கள்.
அவ்ரந
அர்ப்தறப்நெடன்
கடகரற்நகறன்ந அர்ககப அங்கு வகனதசய்கறன்ந
சறற்நௐறர்ககபக்தகரண்டு
அரணப்தடுத்துகறன்ந,
அர்களுகட
ரகணங்ககபச்
வசப்தடுத்துகறன்ந
டடிக்கககள் வற்தகரள்பப்தட்டண. இது சம்தந்ரக
தன்தகுற கத்ற றநெர்கள் சுகரர அகச்சறன்
தசனரபகச் சந்றத்து நைகநப்தரடு தசய்றந்ந்ரர்கள்.
அவவதரன்ந, ரநம் சுகரர அகச்சர் ற்நம் அகச்சறன்
தசனரபர் ஆகறவரரறன் கணத்துக்கு இந் றடத்கக்
தகரண்டுந்றந்ந்ரநம் இன்ணநைம் அற்கரண எந் லர்வு
கரப்தடறல்கன.
அதுட்டுல்ன, அங்கு சறன கத்ற அறகரரறகள்
வடிரக அசுக்கு றவரரண துண்டுப்தறசுங்ககப
தபறறட்டிந்க்கறநரர்கள்;
சறகறச்கசக்கு
ந்கறன்ந
வரரபர்களுடநம் அசறல்ரலறரண டடிக்ககககப
வற்தகரண்டரர்கள். குநறப்தரக, அங்கு வசகரற்நகறன்ந,
கடந் ததரதுத்வர்நல் சுரலணரகவும் தல்வந அசறல்
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கட்சறகபறநடரகவும் வதரட்டிறட்ட கத்ற அறகரரறகள்
சறனர்
அங்கு
ந்கறன்ந வரரபர்களுக்குச் சறகறச்கச
அபறக்கரல்
தநவண
அசறல்
டடிக்கககபறல்
ஈடுதட்டது
சம்தந்ரகப்
ததரதுக்கபரல்
கல்நைகண
ததரநஸ்
றகனத்றல்
நைகநப்தரடுகளும்
தசய்ப்தட்டுள்பண.
இது
சம்தந்ரக
லறன்நத்றல்
க்குகள்கூட கடததநகறன்நண. இவ்ரநரண கத்ற
அறகரரறகபரல் இன்ந அந் கத்றசரகனச் தசற்தரடுகள்
சலர்குகனந்துள்பண. தரரளுன்ந உநப்தறணர் ற்நம் தறவச
இகப்நெக்குளத்
கனர்
ன்ந
அடிப்தகடறல்
சநகத்றநள்ப
நைக்கற
நெத்றஜலறகளும்
சநக
ன
அகப்தறணந்ம் ன்ணறடம் தனநைகந இது சம்தந்ரக
நைகநப்தரடுகள்
தசய்றந்க்கறநரர்கள்.
ணறநம்,
இது
சம்தந்ரக சுகரர அகச்சரணது இதுக ந்ற
டடிக்கககநோம் டுக்கறல்கன. ஆணரல், இவவதரன்ந
எந் றகனக கல்நைகண டக்கு ஆர கத்றசரகனறல்
ற்தட்டததரளது, உடணடிரக அகச்சும் அகச்சறன்
அறகரரறகளும் கனறட்டு, அங்கறந்ந் MS - Medical
Superintendent இடரற்நம் தசய்ன்நனம், இன்ந அங்கு
சறநந்தரந்
றந்ரகத்க ற்தடுத்றறந்க்கறன்நணர்.
இவ்ரவந கல்நைகண தற்கு அஷ்ஃப் ஞரதகரர்த்
கத்றசரகனறநம் ல்னதரந் றர்ரகத்க ற்தடுத்ற,
க்களுக்குச் சறநந் வசக ங்குற்கு சுகரர அகச்சு
டடிக்கக டுக்கவண்டுதன்ந அப்தறவச ததரதுக்கள்
வண்டிறற்கறன்நணர்.
ரன் இவ்றடத்றல் எந் றடத்கக் குநறப்தறட்டரக
வண்டும்.
அரது, து தறரந்றத்றநள்ப
தன
கத்றசரகனகள் வகு ஜணரறதற அர்களுகட
ஆட்சறக்கரனத்றல்
சறநந்நைகநறல்
பர்ச்சறகடந்
றந்க்கறன்நண. குநறப்தரக சம்ரந்துகந, அக்ககப்தற்ந
ஆர கத்றசரகனகள், ந்நைகண, சரய்ந்ந்து,
றந்வூர், அட்டரகபச்வசகண, ம்தறநறல், றந்க்வகரறல்
வதரன்ந ரட்ட கத்றசரகனகள் இறல் அடங்குகறன்நண.
அவவதரன்ந ததரத்துறல் ஆர கத்றசரகனறல்
சத்றசறகறச்கசக்கூடம் றநப்தட்டிந்க்கறன்நது. அற்குத்
வகரண கத்ற றநெர்ககபப் ததற்நத்ந்ரந
அப்தறவச
க்கள்
வண்டிறற்கறன்நணர்.
ணவ,
இகணநோம்
அகச்சு
தசய்து
வண்டும்.
எட்டுதரத்ரகப்
தரர்க்கறன்நததரளது,
அம்தரகந
ரட்டத்றன் சுகரர வசகரணது கடந் ந்து ந்ட
கரனத்துக்குள் நைன்வணற்நம் கண்டிந்க்கறன்நது. இற்குக்
கரரக இந்ந் வகு ஜணரறதற அர்களுக்கும் இந்
அசுக்கும் ரன் அப்தறவச க்கள் சரர்தரக ன்நறகத்
தரறறக்கக் கடகப்தட்டுள்வபன்.
இன்ந ரட்டின் தல்வந கத்றசரகனகபறநம்
கடகரற்நகறன்ந கத்றர்களும் கண அறகரரறகளும்
இண, , வதறன்நற எந் ரறன் தறள்கபகள் வதரன்ந
எற்நகரக
க்களுக்குச்
வசகரற்நறக்
தகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள்.
நோத்த்றணரல்
தரறக்கப்தட்ட
டக்கு, கறக்குப் தறவசங்கபறநள்ப க்கள் தல்வந
றகபறல் ண உகபச்சல்களுக்கும் அளத்ங்களுக்கும்
ஆபரகறநோள்பணர். இர்கள் அற்நறநந்ந்து றடுதட்டு சறநந்
உப, உடல் ஆவரக்கறத்துடன் ரவண்டும் ன்ந வகு
ஜணரறதற அர்கபறன் வரக்கம் இன்ந அம்தரகந
ரட்டத்றல்
றகநவநறறந்க்கறன்நது.
இவ்ரநரண
றகனகக
ரங்கள்
அம்தரகந
ரட்டத்றல்
ட்டுல்னரல்,
எட்டுதரத்
டக்கு,
கறக்கு
ரகரங்கபறநம் றர்தரர்க்கறன்வநரம்.
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நோத்ம் நைடிகடந்து ந்து ந்டங்கள் கடந்துள்ப
றகனறல், இன்ந க்கள் கறழ்ச்சறநோடன், ண றம்றநோடன்
ங்களுகட தரறல், கல்ற ன்தற்கந வற்தகரண்டு
ந்கறன்ந இச்சூநல், டக்கறநள்ப றழ் க்ககப
றடத்துகறன்ந, அர்களுக்குத் கனகரங்குகறன்ந சறன
சக்றகள், அர்ககப வதநரந் றகசக்குக் தகரண்டுதசல்ன
நைற்சறத்து ந்கறன்நண. இச்சக்றகள் தபறரடுககப ம்தற,
நோத்
கரனத்றல்
கடததற்ந
சறன
றடங்ககப
ணறற்தகரண்டு, டக்கு, கறக்கறல் வவநரர் ஆட்சற
அகப்வதரகறநதன்நம்
அணரல்
இந்
அகசப்
நெநக்கறத்துறடுரநம் க்கள் த்றறல் தப்நெக தசய்து
அர்ககபத் றகசறந்ப்தப் தரர்க்கறன்நண. இற்கு றரக
கடந் ரம் அம்தரகந ரட்டத்றல் நறண க்களும்
என்நறகந்து வகு ஜணரறதற அர்களுக்கும் அசுக்கும்
ஆவு
தரறறத்து,
ததந்தடுப்தறனரண
வதறக
டத்றறந்க்கறன்நரர்கள். வகு ஜணரறதற அர்ககபப்
தனப்தடுத்வண்டும்; இந் அசுக்கு றரகச் சர்வச
சநகம்
டுக்கத்
துடிக்கறன்ந
டடிக்ககககப
றநத்வண்டும்
ன்தறல்
இந்
ரட்டு
க்கள்
தபறரணதரந் றகனப்தரட்டில் இந்க்கறன்நரர்கள் ன்தது
இறநந்ந்து றபங்குகறன்நது.
சர்வசம் ன்நம்ததரளது, இன்ந ஏரறந் ரடுகள் இந்
உனகத்கவ தறகரண றகசக்குக் தகரண்டுதசல்கறன்நண.
குநறப்தரக, அதரறக்கர ற்நம் சறன வற்கத்வ ரடுகள்
ரங்கள் றந்ம்நெம் றத்றல் சறன ரடுகபறல் ஆட்சற
கடததநவண்டும்;
ங்களுகட
தசரற்தடி
அக
டக்கவண்டும்
ன்ந
அர்கபறன்
தபறரட்டுக்
தகரள்ககறன் அடிப்தகடறல், இன்ந து ரய்ரடரண
இனங்ககக்கு
றரகவும்
தல்வந
டடிக்ககககப
டுத்துந்க ரங்கள் கண்டிக்கறன்வநரம். உண்கறல்
அந்
வற்கத்க
ரடுகள்
உனகறல்
ற்தடுத்ற
தறச்சறகணகள் இன்நம் லர்ந்தரடில்கன. சூழ்ச்சறகரண
றத்றல் க்ககபக் தகரன்நகுறக்கறன்ந அநெ சந்த்க
ற்தடுத்ற
அதரறக்கப்
வதசு
இன்ந
கச்
சரறத்துறட்டது? இன்ந அநெ உனகறல் நதறர, சறரறர,
கறப்து அவவதரன்ந தனதணரன், தனஸ்லணம் ன்ந
அடுக்கடுக்கரக
இற்நறல்
உள்ரட்டுப்
தறச்சறகணக
ற்தடுத்ற, இனட்சக்கக்கரண க்ககபச் சரகடிக்கறன்ந,
தட்டப்தகநல் சறநதறள்கபககபக் தகரன்நகுறக்கறன்ந அந்
நோத்த்றகண இன்ந அர்கள் தசய்துதகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள்.
அவ்ரவந, அண்கறல் ஆநெகரணறஸ்ரணறல்கூட அர்கள்
அந்
ரடகத்றகண
அங்வகற்நறணரர்கள்.
இன்ந
தரகறஸ்ரகணநோம்
சறன்ணரதறன்ணரக்கறறந்க்கறன்நரர்கள்.
அங்கு ணற உரறக லநல்கள், க்களுகட தகரகனகள்
ன்ந தல்வந அட்டூறங்ககபச் தசய்கறன்ந இந்
வனரறக்க
ரடுகளுக்கு
றரக
ணற
உரறககள்
வதகறல் ந் றசரககளும் இல்கன.
இன்ந
இந்ப்
வதரக்கரணது,
அர்களுகட
தபறரட்டுக்
தகரள்ககறல்
வரல்றறகண
ற்தடுத்றகண
ரங்கள்
ஏரறந் றணங்களுக்கு நைன்நெ
தரர்த்வரம். அர்கள் ந் ஜணரகத்க வ ரக்கரகப்
வதரற்நறணரர்கவபர, அது இன்ந ஷ்ரறன் உக்தறன் கறரறறர ரறன றடத்றல் அர்களுகட இட்கட
வடத்க தபறப்தடுத்றநோள்பது. அங்குள்ப க்கள் சர்ஜண
ரக்தகடுப்தறன்நனம் ங்கபது றந்ப்தத்கத் தரறறத்து
கறரறறரகத்
ங்களுகட
ரடரக
இகத்துக்
தகரண்டற்கு றரக இன்ந சறன வற்கத்வ ரடுகளும்
அதரறக்கரவும் தசற்தட்டுக்தகரண்டிக்கறன்நண. இவ்ரந
உனகத்றன்
நகனநைடுக்தகல்னரம்
க்களுகட
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றந்ப்தத்துக்கு
றவரரகச்
தசற்தடுகறன்ந
இந்க்
கூட்டத்றணர், இன்ந இந் ரட்டில் க்கபறன் 2/3
ததந்ம்தரன்க ஆகப் ததற்நக்தகரண்ட ஜணரறதறநோம்
அந்கட அசும் க்களுக்கரகச் வசகரற்நகறன்நவதரது,
அந் அகச ஆட்டங்கரச் தசய் நைற்சறப்தற்கு ரங்கள்
இடங்தகரடுக்க நைடிரது. குநறப்தரக டக்கு,
கறக்கு
ரகரத்றல் நோத்த்றன் வகரப்தறடிறல் - நெநகபறன் அந்க்
வகரறத்றல் - சறக்குண்டு தரறக்கப்தட்டர்கள் ரங்கள்.
அவ்ரநரண அந்க் தகரடி கூட்டத்க அறத்தரறத்
ஜணரறதற
அர்ககப
ந்க்
தகரம்தநம்
ந்து
ண்டிப்தற்கு ங்களுகட டக்கு, கறக்கு க்கள்
அநறக்கரட்டரர்கள். இன்ந ந்க் கூட்டம் ந்ரநம்
அற்தகறரக அர்கள் வீறறல் இநங்கறப் வதரரடுற்குத்
ரரக இந்க்கறநரர்கள் ன்ந கூநற, றகடததநகறன்வநன்.
ன்நற.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීශෙට ු  නස.බී. ිනහනහඹ සභිනු භහ. ඔඵු භහට විනහඩි
20 හරඹක් ිනශඵනහ.
[අ.බහ. 5.13]

ීු ්වප.බී.
අමාතයතුමා

 ශවානායක

මශතා

සඋවවප

අධයාඳන

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher
Education)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඔඵු භහට ශඵොශවොභ සු ිනන්.
ශම් විහදශේදී ථහ ශ විඳක්ශේ ු  අජිවී
භහන්නේශඳු භ භන්ත්රීු භහ ු  විජිත ශවේයවී භන්ත්රීු භහ ු 
අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භහ ු  නලීන් ඵණ්පහය ජඹභව භන්ත්රීු භහ
ඹන යලඹලුභ ශදනහ කිේ න හයමඹක් තභන් ු  ෛභත්රීඳහර
යලිපශේන සභිනු භහ ෛදය බහශන් ශම් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර ෛදය පීයඹ අන්න් ශහ ෛදය ිඥහඳනත අනු
ශම්ට ශභොනවී යන්න ඵළවළ හටවී ශභොනවී යන්න
ඵළවළ කිඹන න. ඒ ම්පර්මශඹන්භ ළයිනන්.
ඳශමුශන්භ භහ කිඹන්න ළභළිනන් ු  ෛභත්රීඳහර යලිපශේන
අභළිනු භහ ශශේ ශම් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර විලසවිදයහර
ෛදය පීයඹ ෛදය බහට සු ශවී කිීමභන් ෛදය බහශේ
ඳහරනඹට ඹටවී කිීමභන් ෛදය ිඥහඳනතට අදහශ කිීමභන්
කිඹන න. ඒ තභන් ශශේ. ඒ නිහ ශඳොඩ්පක්වී යදහ
ශවීු ම් න්න නඳහ. ශම් ගශලෝධනශඹන් ශශේ ෛදය බහට
ව ෛදය ිඥහඳනතට ශම් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර ෛදය
පීයශේ උඳහධිධහිපන් පිළිඵ ඒ ිඹතනශේ ටුතු  පිළිඵ
ශොඹහ ඵරන්න ඒ පිළිඵ තක්ශේු ට න්න ඔුෆන්
ෛදයු න් ශර ලිඹහ ඳිනගචි යන්න අලය ඵරඹ දීභන්. ඒ
නිහ ශම් ෛදය බහශේ ඳහරනඹට ඹටවී කිීමභන්
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි යලශධ ුෆශණ්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ භු  ශ ශචෝදනහ
අතය න ශචෝදනහක් තභන් ඉතහභ අඩු සුුලසුම් ිනශඵන අඹ ශම්
වහ න්නහ කිඹන න. නනම් S-3 ිනශඵන අඹ න්නහ
කිඹන න. ු  විජිත ශවේයවී භන්ත්රීු භහ S-3, S-3, S-3 කිඹමින්
ථහ ශහ. ශම් S-3 තභන් අද අශේ යශේ යජශේ විලසවිදයහරරට
දු න් සු ශවී ය ළීනභට අලය අභ සුුලසුභ. ඒ නිහ
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ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ගිඹ අුෆු ශශශවී ඉසශල්රහ
අුෆු ශශශවී භන්නහයභ කිලිශනොච්චිඹ ිඹතනලින් "S" ු න
ිනශඵන දු න් අශේ ෛදය විදයහරරට ගිඹහ. District quota
නශක් අන්ිනභ ශභඹහට ිනශඵන්ශන් වතයන් නම් වතය ළනිඹහට
ිනශඵන්ශන් "S" ු නන් නම් අපි න්නහ. ඒ "S" ු න නශවභ
ඵහල්ුල යන්න නඳහ.
ඊශෙට ු  නලින් ඵණ්පහය භන්ත්රීු භහට ුලන් උවීතයඹභ භහ
නළත තහක් ශදන්න ළභළිනන්. ඹන්තමින් ම්භහන ශදක්
අයශන නුයනළිඹ ිනසත්රික්ශේ district quota නශන්
ශේයහශදිකඹ විලසවිදයහරඹට සු ශවී ුෆණු ුලශක් තභන් ශම්
ෛදය ඉිනවහශේ -ෛදය බහශේ බහඳිනු භහ න භවහචහර්ඹ
හශරෝ ශෂොන්ශේහ භළිනු භහ ශභතළන ඉන්නහ- යලඹලුභ
විඹන්රට "A" plus අයශන භර්ථ ුෆණු නභ දු හ. ඒ
ශභඹහ district quota න ඹටශවී ිපු දු ශක්. ඒ නිහ ශම් "S"
ු න කිඹන න තභන් අභ සුුලසුභ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර
ෛදය පීයඹට වීත -ශම් අශේ ු  නිශඹෝජය සභිනු භහවී
කිේහ- දු න් යලඹලු ශදනහභ ඳසු ගිඹ අුෆු ුලර ෛදය පීයරට
වීත අභ Z-Score නට ශඵොශවොභ ළඩි ශභන්න්. උදහවයමඹක්
වළටිඹට ශම් වීත ශභන්න් අතය ඉන්නහ Z-score න 2.1 Zscore න 2.9 Z-score න 2.8 ිනශඵන අඹ. ු  නිශඹෝජය
සභිනු භහ ඒ ශල්නඹ වළන්හඩ් ත ශහ. ශම් වළභ ශභඹකුටභ
ඒ විලසවිදයහර ෛදය පීයඹට සු ශවී න ශභන්න්ශන් අභ
රකුණු ිනශඵන ශභඹහට පහ ඉතහභ ඉවශ භේටභක් ිනශඵන
ශභන්න්. ශභොද භන්නහයමින් ශභොමයහලින් ඉතහභ අඩු
භේටමින් ශභන්න් සු ශවී ශනහ. වළඵළන් ශොශම ඊට පහ
හුෙක් ඉවශ භේටශම් රකුණු ිනශඵන භවනුය ඊට හුෙහක් ඉවශ
භේටශම් Z-score න ිනශඵන හල්ර භහතය හුෙහක් ඉවළින් ZScore න ිනශඵන "B" 2, "C" 2 ිනශඵන ශභන්න් ශොපට
ෛදය විදයහරඹ අිමි ශනහ. දළන් ඒ හශ ශභන්න් සු ශවී
ශරහ ිනශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශම් ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර ෛදය
පීයඹට නෆදළන්න් නශවභ නළවීනම් ිතු න් නශවභ නළවීනම්
ශශලඳහරන ිතු න් නක් ශනකුවී න්න ඵළවළ. ශභොද ශම්
Z-score සුුලසුභ පුයරහ ිනශඵන්න ඕනෆ ඒ cut-off mark
නශන් ඉවශ ඒ අඹ ඉන්න ඕනෆ. ඊට අභතය ඒ අඹ නිඹමිත
උකින් ුතක්ත ශන්නට ඕනෆ ඔුෆන්ට නිඹමිත භවතක්
ිනශඵන්නට ඕනෆ ්රීපහ යරහ ලහීමිප යහඹහම් ළනි ශශල්
යරහ ඔුෆන්ශ ලහීමිප ලක්ිනඹ ශේඹ දයහ ළීනශම් වළකිඹහ
නභීනඹවීඹ ඉවශ භේටභකින් ිනශඵන්නට ඕනෆ. ඒ නිහ දළන්
ශ ශචෝදනහ යලඹල්රභ ම්පර්මශඹන් ළරැිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශම් අසථහශේදී
ථහනහඹු භහ මරහනඹ න්නහ සින.

ු 

නිශඹෝජය

අනතුුල ීු ජානක බණ්ඩාර මශතා මූාවනයය්ද ඉල් 
වුයය්ද, නියයිජය කථානායකතුමා මූාවනාරූඪ විය.
அன்தறநகு,
ரண்நெறகு
ஜரணக
தண்டர
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனவ, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි භභ කිඹමින් ිටිශේ
විඳක්ශේ භන්ත්රීු  සුුලසුම් පිළිඵ කිේ හයමහ
ම්පර්මශඹන්භ ළරැිනන් කිඹන නන්. භට ඒ ළන විප ුලන්.
ශභොද ශම් පිළිඵ අධයඹනඹ යරහ නළින ථහ යන
ශශල් තභන් ඒ. Z-score න ළන කිේ යමහ ම්පර්මශඹන්
ළරැිනන්. නෆදෆන්න් ිතු න් ඵහ න්න පුළුන් කිේ න
ම්පර්මශඹන් ළරැිනන්.
ඊශෙට ත නක් කිේහ. රක් 31ක් දීරහ දු න්ට ෛදය
උඳහධිඹ අයශන ශදය ඹන්න පුළුන් කිේහ. ඒ
ම්පර්මශඹන් ළරැිනන්. ඒ අඹ විශලේ ලහීමිප ශවේු ක් විශලේ
භහනුික ශවේු ක් නළවීනම් -වමුදහශේවී ඒ විධිඹට නිදවස
යනහ- අුෆු ුල 12ක් වමුදහ ශේශේ ඉන්න ඕනෆ. ඒ අඹශ
ඳහයභහරහ හසු  රක් 31න් කිඹරහ ුෆද තක්ශේු  ශශේ? ඒ
අඹට ඒ හරඹ ු ශ ඳඩි ශනහ. ඒ අඹශ ඳඩිඹ ඒ අඹශ
uniforms, ඒ අඹට න්න ශඵොන්න දීපු ඒහ ඒහට ගිඹ විඹදම්
යලඹල්රභ ශන්න ශන්. නශවභ ුෆශමොවී රක් 150කින්වී
ශබ්යහ න්න ඵළිප ශන්. ඒ නිහ ඒ විධිඹට රක් 31ක් ශරහ
ශවොය ඳහශර් ෛදය උඳහධිඹක් අයන් නළිඹට ඳනිනහ කිඹන
හයමඹ ම්පර්මශඹන් ළරැිනන්; ඒ ම්පර්ම අතයඹන්.
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි විශලේශඹන් ු  අජිවී
කුභහය භන්ත්රීු භහ දළන් ශම් ු  බහශේ ඉන්න නිහ භභ ශම්
හයමඹ කිඹන්න ළභළිනන්. අභත යන්න නඳහ රගහශේ
ඳහල් දු ශෝ රක් 40ක් ඉන්නහ කිඹන න. අහනශේදී ඒ
දු න්ශන් 150 000ක් උස ශඳශ වළදෆීමභට සුුලසුම් රඵනහ.
ලින් විලසවිදයහර අධයහඳනඹ වහ යට යලසුන් 9 000ක්
ශතෝයහවී අතය භින්ද යහජඳක් ුතශේදී අපි නඹ 27 000
දක්හ ළඩි ය ිනශඵනහ. යලඹඹට 300කින් ළඩි ශහ. වළඵළන්
ඒවී උස ශඳශ භවී තවී 122 000ක් නළිශේ ඉන්නහ. ශම්
තභන් සවීත ථහ. ඒ දු න් අපි ශඳොශශොශේ වනහ ද? දළන්
ශභු භන්රහ කිඹනහ උඳහධිඹ ල්ලිරට විකුමනහ අතළන
ශඳෞශලි විලසවිදයහර අිපනහ
ශභතළන ශඳෞශලි
විලසවිදයහර අිපනහ කිඹරහ. නමුවී ශම් දු න් 122 000 ළන
ිතන්න තමුන්නහන්ශේරහට ිතක් ඳපුක් නළශද? ශම් දු න්ශ
විලසවිදයහර යභ Z-score න දලභ 0.0001 ශනක් නිහ
අිමි ුෆමහභ කීඹක් විප විඹදම් යරහ උඳහධිඹක් රඵහ න්න ශම්
යට ු ශ ඳවසුම් වදරහ ශදන න ළයිනද? ශම්න් අශේ ්රලසනඹ.
අභත යන්න නඳහ.
ු  අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භනි ජහතයන්තය ඳහල් වහ
ශඳෞශලි විදයහර 751ක් අද රගහශේ ිනශඵනහ. 378 000ක්
ශියශඹෝ international schoolsර ඉශන න්නහ. ු 
නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි ශම් දු ශෝ යලඹලු ශදනහභ
international schoolsරට ගිශේ ල්ලි ිනශඵන නිහ ශනොශන්.
ඒ අඹ ඒහට ගිශේ ශවො ඳහරක් රඵහ න්න ඵළිප ුෆණු නිහන්. ඒ
න දු ශකුටවී යජශේ විලසවිදයහරර ශදොය සශයන්ශන්
නළවළ. ඒ දු ශෝ උසරහ ශඳොශශොශේ වන්නද කිඹන්ශන්? ඒ
දු ශෝ අශේ දු ශෝ ශනොශන් ද? ඒන් ිනශඵන ්රලසනඹ. ඒ
දු ශෝ අශේ දු ශෝ ශනොශන් ද? ඒ දු න්ට ශොතරහර
ියක් විලසවිදයහරඹ හශ ඒහ ු නක් වදන්න ඕනෆ. ශම්
ශරෝඹට අමුු  ශදඹක් ශනොශන්. ශරෝශේ ිනුතණු යටල්
විනඹහනුකර වමුදහ නිරධහිපන් වමුදහ ෛදයු න් වමුදහ
ඉගජිශන්ු න්
වමුදහ
ශභනහු න්
වමුදහ
මහධිහිපු න් වදහ න්න ශම් ළශඩ් යනහ. ශම්
රගහට අලුවී ශදඹක් ශනොශන්.
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ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි ඒ හශ භ භභ කිඹන්න
ළභළිනන් ශම් යශේ උස අධයහඳනඹට සු ළු ශන්න ශනොවළකි
න දු න්ට ඹන්න භහර් අද රගහශේ ිනශඵනහඹ කිඹරහ.
භහරශබ් ෛදය විදයහරඹ ශොශවේවී ''සමවීත'' නක්
ශනොශන්. ඒට උඳහධි ්රදහනඹ කිීමශම් ඵරඹ දීරහ ිනශඵනහ. ඒ
ෛදය බහට ඹටවී යරහ ෛදය බහ වියලන් නි ඉශන
න්නහ දු න්ට ෛදයු  ශර ශම් යශේ ළප යන්න අලය
ඵරඹ නිඹමිත හරශේදී රඵහ ශදන්. ඒ ශනොදී ඉන්න ඵළවළ. ඒ
නිහ ශම් යලඹල්රභ -

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔඵු භහ කිේහ ඹම්කියල ශොටට වහනහධහය ශියවී
ළපටවනක් ක්රිඹහවීභ යනහ කිඹරහ. භභ ළරැින නම්
නිළරැින යන්න. නමුවී භභ දන්න විධිඹට නම් ශම් දක්හ
ඔඵු භන්රහ ඒ කිඹපු ශියවී ළපටවන ක්රිඹහවීභ ශන්ශන්
නළවළ.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි භන්ත්රීු භහ අවපු ්රලසනඹ
ඉතහ ළදවී. ගිඹ ළශර් ශම් යශේ යජශේ ෛදය විදයහරරට
ශනොශවීු ණු "ඒ" ු නක් රඵහ වී ශභන්න් නශොශශොස ශදශනකු
ිටිඹහ. අිනු  ජනහධිඳිනු භහ ඒ නශොශශොස ශදනහභ භහරශබ්
ෛදය විදයහරඹට දළම්භහ.

ීු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு நன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශියවී දීරහ?

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

යලඹඹට යලඹඹක් ශියවී භත ඒ ශභන් භහරශබ් ෛදය
විදයහරඹට දළම්භහ. ඒ නිහ නශවභ ිතන්න නඳහ. ශඳෞශලි
උඳහධි පිිපනභන ිඹතන ශවෝ විලසවිදයහර ශවෝ තභ ශියවී
ශදන්න ඳටන් වීශවී නළවළ. භභ ඔඵු භහට ශම් මන්
කිඹන්නම්. අද අපි රගහශේ උඳහධි පිිපනළමීශම් ඵරඹ භහරශබ්
ෛදය විදයහරඹට හශ භ තවී ිඹතන දවු නට දීරහ
ිනශඵනහ. ශම් ිඹතන දවු න ඳහයභහරහ 49ක් යනහ.
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි ශම් ිඹතන දවු ශන්
දු න් 7 804 ශදශනක් ඉශන න්නහ. ඒ පුගචි මනක්
ශනොශන්. ඒ අතය විශශශීඹ උඳහධි පිිපනභන ිඹතන 57ක්
රගහශේ ිනශඵනහ. ශම් අඹ ඳහයභහරහ 413ක් යනහ. ශම්
ඳහයභහරහරට මුදල් අඹ යනහ. ශම් ිඹතනර ඉන්න ශභන්
්රභහමඹ 114 953ක්. ශම් දු න්ට ඒ අසථහ දීපු න ළරැින ද?
අද මුදල් අඹ යරහ ශම් යශේ උඳහධි පිිපනභන යහජය ශනොන
ිඹතනර ශභන් 122 757ක් ඉන්නහ. ශම් දු ශෝ වියල යන්න
කිඹරහද කිඹන්ශන්? ශම් දු න්ට ඒ අසථහ දීපු න
අඳයහධඹක්ද?
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි විපඹටභ ශම් විශශලත න
දු න්ශ ්රභහමඹ අපි දළන් නු  යශන ඹනහ. 2010 2011 හරඹ ු ශ සශභිපහ නක්වී ජනඳදඹට අශේ යශටන්
ශියඹන් 2 965 ශදශනක් ගිිල්රහ ිනශඵනහ. ශම් වළභ දු ශකුභ
න semester නට ශපොරර් 30 000ට ළඩිඹ ශනහ.
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Medicine ශනොශන් ඕනෆ නට. සශභිපහශේ ශභොන
ඳහයභහරහට ුෆමවී අද ශපොරර් 30 000ට ළඩිඹ ශනහ.
ු පිඹල් රක් 75ක් විතය අුෆු ශදට විඹදම් යනහ.
අශේ භන්ත්රීු ශභක් කිේහ භහරශබ් ෛදය විදයහරඹට
න්න මන විපභ ළඩින් කිඹරහ. නළවළ. අශේ අල්රපු යට න
ඉන්ිනඹහශේ ශචන්නහන්ර ිනශඵන නම්.ජී. යහභචන්රන් ෛදය
විදයහරඹ රක් 260ක් න්නහ. Registration fee න වහ
විතයක් ඉන්ිනඹන් ු පිඹල් රක් 25ක් න්නහ. නඹ රගහශේ
ු පිඹල්ලින් රක් 50ක් හශ ්රභහමඹක්. භභ තවී ශතොයු ු 
කිඹන්නම්.
ජඳහනඹට 2011 දී අශේ යශටන් ගිඹ ශිය ගයහ 29න්; 2012
දී 24න්; 2013 දී 29න්. ඉන්ිනඹහ ඕසශේලිඹහ ළනපහ
යලගේපු  භළශල්යලඹහ තහන්රන්තඹ පිලිපීනඹ හශ යටර
අධයහඳනඹ වළදෆීමභ වහ අශේ යටින් පිට ගිඹ ශියන්න්ශ
දවීත තභ සවිල්රහ නළවළ. අපි දළන් ඒ දවීත නු  යශන
ඹනහ.
්රගලඹට 2009 අුෆු ශශශ ශියඹන් ඳස ශදශනකු ගිිල්රහ
ිනශඵනහ. 2010 දී 11න්; 2011 දී 7න්; 2012 දී 8න්; 2013 දී 10න්.
ඒ ිදී ලශඹන් ශියන්න් 41 ශදශනක් අද ්රගලශේ ඉශන
න්නහ.
චීනඹට 2007දී ගිඹ ශියන්න් මන 240න්; 2008 දී 163න්;
2009 දී 186න්; 2010 දී 224න්; 2011 දී 220න්; 2012 දී 249න්.
සවිේර්රන්තඹට අශේ දු ශෝ අට ශදශනක් ගිිල්රහ ිනශඵනහ.
දකුණු ශොිපඹහට 2007 දී ගිඹ ශිය ගයහ 52න්; 2008 දී
67න්; 2009 දී 81න්. 2012 අුෆු ශද න විට 130 ශදශනක්
ගිිල්රහ ිනශඵනහ. ශනෝර්ශේ යටටවී ශභන්න් 24 ශදශනක්
ගිිල්රහ ිනශඵනහ. ඵග රහ ශශලඹ අඳට පහ ය යලඹඹක් විතය
පිටුඳයලන් ඉන්ශන්. ගිඹ අුෆු ශශශවී ඒ යශේ ඒ පුශර ිදහඹභ
ශපොරර් 470න්. නමුවී ඵග රහ ශශලශේවී අශේ ශභන්න් යලඹඹක්
ඉන්නහ.
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි අශේ ශභන් ශරෝඹ ශේ
ගිිල්රහ ශෝටි මන් මුදල් විඹදම් යරහ ද ුලක් විඳිනහ. ඒ
නිහ ඒ දු න්ට ශ්රීභවී ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක්
විලස විදයහරඹ හශ ිඹතනලින් විතයක් ශනොශන් මුදරක්
අඹ යරහ ශභශවේදී උස අධයහඳනඹ වදහයන්න ඉගජිශන්ු 
උඳහධිඹක් ෛදය උඳහධිඹක් ශනවී උඳහධිඹක් න්න අලය
ඳවසුම් ශදන න යජඹ ුතු භක්; යජඹ  කීභක්. භභ
නළතවී අවන්න ළභළිනන් යජශේ විලසවිදයහරරට න්න ඵළිප
125 000ක්  ප දු න් අභත යන්ශන් සන් කිඹරහ. ශඳෞශලි
ජහතයන්තය ඳහල්ර ඉන්න රක් ඳවක්  ප ශභන්න්ට යජශේ
විලසවිදයහරරට දහවී නන්න ඵළවළ. ඒ අඹ අභත යන්ශන්
සන්? ඒ අඹට ශභොක්ද යන්ශන්? ජනහධිඳින භින්ද යහජඳක්
ුතශේ 100ට 300කින් ළඩි යරහවී අඳට විලසවිදයහරරට
ඵහ න්න පුළුන් ුෆශණ් 27 000න්.
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි නළත භහ ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ පිළිඵ ථහ
යන්නම්. ඒ විලසවිදයහරශේ අද ෛදය ශියඹන් ඉගජිශන්ු 
ශියඹන් ශභනහයම ශියඹන් ීනින ශියඹන් භ ශෞය
ශියඹන් ිදී ලශඹන් ශභන් 1 980ක් ඉශන න්නහ. ශම්
අශේ යහජය විලසවිදයහරරට ඹන්න ඵළිප ප දු ශෝන්; ඉතහභ ඉවශ
සුුලසුම් ිනශඵන දු ශෝන්. අපි ඳසු ගිඹ දසර ෛදය
විදයහරඹට වීශවී 25ශදනහ මශන්න්. භභ ඒ අඹශ සුුලසුම්
ළන කිේහ. ශම් දු න් යලඹලුශදනහට අද යක්හකුවී නක්
ළටුඳක් රඵහ නිමින් ශදභේපිඹන්ට ඵයක් න්ශන් නළින ශම්
ිඹතනශේ ඉශන න්න පුළුන්. ඒ විතයක් ශනොශන් ු 
නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි.
අශේ හර්ක් රහඳශේ යටර දු න්ට ශඳොුල යහජය
භණ්පලීඹ යටර දු න්ට ඉතහභ වනදහය  මුදරට ඉතහ මාමිත

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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[ු  නස.බී. ිනහනහඹ භවතහ]

ශියවී ගයහක් ශදනහ. ශපොරර් 6 000න් ශභි අඹ
යන්ශන්. යජශේ විලසවිදයහරරට මුදල් ශරහ නන අඹශන්
අපි ශපොරර් 12 000ක් විතය අුෆු ශදට අඹ යනහ. ඒ නිහ
ඉතහභ වනදහය  මිරට අශේ මිත්ර යටර දු න්ට ශියවී ශදන
ළප පිළිශශකුවී ශභි ිනශඵනහ. අශේ ශෞය අභහතය ු 
ෛභත්රීඳහර යලිපශේන භළිනු භහ ඉතහභ ශවො ටුතවීතකුන් ශම් ය
ිනශඵන්ශන්.
ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි භහ හයමඹක් කිඹන්නම්.
නඹ කිඹන න ළදවී ශේවි. ඳසු ගිඹ දසර භහරශබ් ෛදය
විදයහරඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳශ යපු ළේ නශක් ිනබුණු න හය
ණ්පඹක් භභ ඉවී ශහ. නඹ ඉවී ශශේ නඹ නතළනට අලය
නළින නිහන්. ඒ හය ණ්පඹ දළමීභ වයවහ කිඹන්ශන් ෛදය
බහශේ අනුභළිනඹ අලයන් කිඹන නන්. භහ ිු හ නශවභ
වන් යන න ෛදය බහ වෆල්ලුට රක් කිීමභක් ඒ
හශ භ ෛදය ිඥහඳනත වෆල්ලුට රක් කිීමභක් කිඹරහ.
ශභොද ඒ ීනිනඹ ිනශඵනහ. රගහශේ කුභන ෛදය විදයහරඹ
දු කු ුෆවී රගහශන් පිට ඕනෆභ විලසවිදයහරඹ ඉරහ නන
දු ශකු ුෆවී ෛදය බහශේ ලිඹහ ඳිනගචි මභ අතයලයන්. ඒ
නිහ ශම් යශේ භහරශබ් ෛදය විදයහරඹ ශජනයහල් ශ්රීභවී ශජෝන්
ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරඹ ිදී යලඹලු
ිඹතනර දු න් ෛදය බහශේ ලිඹහ ඳිනගචි මභ අලයන්.
ෛදය බහශේ සුඳීමක්මඹ ෛදය බහශේ ශභශවඹමභ ඒහට
අලයන්. ඒ නතය යන්න ඵළවළ. ෛදය ිඥහඳනත ඉතහභ
ලක්ිනභවී. ඒ බහශේ බහඳිනු භහ ලශඹන් භවහචහර්ඹ හශරෝ
ශෂොන්ශේහ භළිනු භහ ඉන්නහ. ශම් කුපහ ගශලෝධනඹ යරහ
ු  ෛභත්රීඳහර යලිපශේන සභිනු භහ ශශේ ශජනයහල් ශ්රීභවී
ශජෝන් ශොතරහර යහජය ියක් විලස විදයහරශේ ෛදය
පීයශේ දු න් ෛදය බහශේ ඳීමක්මඹට ඹටවී යරහ ඒ
දු න්ට ෛදය බහශේ ලිඹහ ඳිනගචි ශමින් ශම් යට ු ශ
ෛදයු න් වළටිඹට ළප යන්නවී ශරෝශේ ඕනෆභ තළනට
ගිිල්රහ ළප යන්නවී පුළුන් අසථහ රඵහ දීභන්. ඒ නිහ ශම්
ගශලෝධනඹ අනුභත ය ළීනභ වහ ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ
යලඹලුශදනහශ වහඹ රඵහ ශදන්නඹ කිඹරහ භහ ඉල්රහ යලටින්න
ළභළිනන්.

ප්රපනය විමවන දී.
ක ශඬලල් අනුල "ඳක්" ම්දත්රී්ද
කථානායකතුමා විකම්ද ප්රකා කරන දී.
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றணர றடுக்கப்தட்டது.
குல்கபறன்தடி "ஆம்" வவனரங்கறற்ந ண தறறச் சதரரகர்
அர்கள் அநறறத்ரர்கள்.

Question put.
MR. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, declared
that the “Ayes“ had it.

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි ශඵදීභක් අලයන්.

ඳාර්ලියප්දතුල 43 ලන වපථාලර නියයිීය ය ය්  - ඳක්ල 16
විුේධල 1 යනුයල්ද - යබදුයණ්ය.

தரரளுன்நம் 43 ஆம் றகனக் கட்டகபப்தடி தறரறந்து: சரர்தரக
16; றரக 1.
The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 16;
Noes 1.

ඳන්  යකටුපඳත ඊ අනුකූල යද ලන ලර කියලන  ශ.

அன்தடி சட்டநனம் இண்டரம் நைகந றப்தறடப்தட்டது.
Bill accordingly read a Second time.

''ඳන්  යකටුපඳත පූර්ණ ඳාර්ලියප්දතු කාරක වභාලක
ඳැලතෝය
යුතු ය.'' -[ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා]
லர்ரணறக்கப்தட்டது.
"சட்டநனம் நைளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் சரட்டப்தடுரக" -

[ ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."[The Hon. S.B. Dissanayake.]

කාරක වභායලහිදී වකා බන දී.
[නියයිජය කථානායකතුමා මූාවනාරූඪ විය.]

குளறல் ஆரப்தட்டது.
[ தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.]
Considered in Committee.
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 කම 4 යතක් ලී්දින ඳන්  යකටුපඳයතහි යකො වක් ශැටිය
ිනබිය යුතු යති නියයිී කරන දී.

1ஆம் ரசகத்றநந்ந்து 4ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன்
தகுறரக இந்க்கவண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill.

ප්රඥපප්ින ලී්දිනය වශ නාමය ඳන්  යකටුපඳයතහි යකො වක්
ශැටිය ිනබිය යුතු යති නියයිී කරන දී.
ඳන්  යකටුපඳත, වශයිධන රහිතල ලාර්තා කරන දී.
சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க
வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
சட்டநனம் றந்த்றன்நற அநறக்கக தசய்ப்தட்டது.

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි "ඳනවී ශටුම්ඳත දළන්
ු න් න ය කිඹ විඹ ුතු ඹ" න් භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රපනය විමවන  ශ්ද, වභා වපමත විය.
ඳන්  යකටුපඳත ඊ අනුකූල තු්ද ලන ලර කියලා වපමත
කරන දී.
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது.
அன்தடி,
சட்டநனம்
நன்நரம்நைகந
றகநவற்நப்தட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the Third time, and passed.

றப்தறடப்தட்டு

කල්තැබීම

எத்றகப்நெ
ADJOURNMENT
ීු  ශය්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு றவணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ු  නිශඹෝජය ථහනහඹු භනි "ඳහර්ලිශම්න්ු  දළන් ල්
තළබිඹ ුතු ඹ" න් භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රපනය වභාිමමු කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.
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නියයිජය කථානායකතුමා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

බහ ල් තළබීශම් ශඹෝජනහ ඉිනිපඳවී කිීමභ ු  අජිවී
කුභහය භන්ත්රීු භහ. Order, please! Will an Hon. Member
propose the Hon. Udith Lokubandara to take the Chair?

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now
take the Chair.
ප්රපනය විමවන  ශ්ද, වභා වපමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුල නියයිජය කථානායකතුමා මූාවනයය්ද ඉල් 
වුයය්ද, ීු උ ශ්  යොකුබණ්ඩාර මශතා මුාවනාරූඪ විය.

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந
அகனவ, ரண்நெறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

ෂ්ය උේයෂිණ මැඩ ඳැලැ් මේම

ரர் ஆர்ப்தரட்டங்ககபக் கட்டுப்தடுத்ல்
SUPPRESSION OF STUDENT PROTESTS

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)
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ශිය ්රජහක් - නූතන ඳයම්ඳයහක් - ශොපනළඟීභ වහ
ඵයඳතශ භළිනවවී මභක් ශම් ඳහරඹන් වියලන් යමින් යලටිනහ.
ඒ තභන් ඔුෆන්ශ ක්රභඹ. ඒ ඔුෆන්ශ වළටි. ඒ ළන අඳට පුුලභ
න්නට ශදඹක් නළවළ. ශභොද ඔුෆන්ට අලය ශභඹට අනුත
ුෆණු අනත ුෆණු ණ්පහඹභකුන්. විශලේශඹන්භ අලුවී
ඳයම්ඳයහක්. ඒ වහ විශලේශඹන්භ ඳහල් අධයහඳනඹවී උස
අධයහඳන ිඹතනවී ම්පර්මශඹන්භ ශභශවඹමින් හීරෆ
යමින් යලටිනහ. ඒ නිහ අද වීභන් ිණ්ඩුශේ නභ කීම් බහය
වී අභහතයු න්ටවී නි ඵය දයන්නට යලුල ශරහ ිනශඵනහ.
ඔුෆන් ඒට ළභළිනද අළභළිනද කිඹන න අඳට ශවීශයන්ශන්
නළවළ. ශොශවොභ ුෆමවී ශභොන තයම් ශශල් කිේවී අද ශම්
ඳහරනශේ ඉරක්ඹ ශරහ ිනශඵන්ශන් න ඳළවීතකින්
අධයහඳනශේ කීශභන් ෛදනි යහජය නිදවස මභන්. අශනක්
ඳළවීශතන් නඹ ශශශ බහණ්පඹක් යන න; ඒ කීඹට මිර
යන්න පුළුන්ද කිඹන න. නන්න් මිනිස භහජඹට රඵහ ශදන්න
පුළුන් ර්ධනඹ ශභොක්ද කිඹන න ශනොශන්. නඹ කීඹට
ශදන්න පුළුන්ද කිඹන නන්.
ඒ හශ භ ඒ අධයහඳනඹ අන්ිනඹක් ශනොශන් ය්රහදඹක්
ඵට ඳවී යනහ. ඒ නිහ අපි කිඹන්ශන් වතළිස රක්ඹට
අධි ශිය ශියහන් යලඹලු ශදනහටභ අධයහඳනශේ අසථහ
රළශඵන්න ඕනෆ කිඹරහන්. නස.බී. සභිනු භහ කිේ විධිඹට වවී
අට දහවට ශඳෞශලි විලසවිදයහරර ඉශන න්න යලශධ
ුෆමහ නම් ඒවී ළයිනන්. ඒ නු භහශ ්රලසනඹක් ශනොශන්.
නු භහට දළන් ඒශන් ශොටක් ක්රිඹහවීභ යන්න යලශධ ශරහ
ිනශඵනහ. ඒ ිපු ක්රිඹහලිශේ න තළන නු භහට ළපක්
යන්න යලශධ ශරහ ිනශඵනහ. ඒ තභන් සවීත. ඒ හශ භ
අධයහඳනශඹන් වහ ජීවිතශඹන් පිටභග යපු යලසුන් පිිපක් ව ඒ
වහ භළිනවවී න ිචහර්ඹු න් ජවීිනඹන් පිිපක්
නිර්භහමඹ යන අධයහඳන ක්රිඹහලිඹක් අද නිර්භහමඹ යමින්
ිනශඵනහ. ශභන්න ශම් හයමහ ටි රහ ඵරන්න ඕනෆ.

(The Hon. Ajith Kumara)

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි බහ ල් තඵන අසථහශේ
භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉිනිපඳවී යනහ:
"වීභන් ිණ්ඩු තභන්ශ
න ලිඵයල්හදී ිර්ථි ්රිනඳවීිනඹ
ක්රිඹහවීභ කිීමශම් දී අධයහඳනඹ ශශශ බහණ්පඹක් කිීමශම් ක්රිඹහලිශේ
ිනගින් ිනටභ ශඹදී යලටී. ඒ වහ අධයහඳනඹට ශන් ය සින ්රිනඳහදන ඳහ
විපමින්ද අධයහඳන ක්රිඹහලිඹට නන පිිපස මාභහ යමින් ද අධයහඳනඹ මිරක්
ශහ රඵහ ත වළකි ඵට ඳවී කිීමශම්ද ක්රිඹහභහර් ක්රිඹහවීභ යමින් යලටින
අතය නිදී විලසවිදයහර ිචහර්ඹු න් ජවීතීඹ මිින විශු න් විශලේශඹන්
ශිය ්රජහ අධයහඳනශේ අන්ිනඹ ියක්හ ය ළීනභ වහ නු රඵන ක්රිඹහ
භහර් ළශළක්මභ වහ භර්දන ක්රිඹහ භහර් ිනඹවී යමින් යලටී. ශම් නවිට
උශශකෝමරට ඳවයදීම් ශිය බහඹ අශවෝයල කිීමම් ඳන්ින තවනම් කිීමම්
අවීඅපගගුට ළීනම් ඳළවළය ළීනම් ිදී විවිධ ක්රිඹහ භහර් වයවහ යජඹ
ශියඹන් ඵයඳතශ ශර භර්දනඹ යමින් යලටී.
නඵළවින් අධයහඳනඹ ශශශ බහණ්පඹක් කිීමශම් අයමුිකන් ක්රිඹහවීභ
යනු රඵන ශභභ ශිය භර්දනඹ පු්ර භසත භර්දන ක්රිඹහලිඹ නළළවීමභට
ටුතු  ශ ුතු  ඵට ශභභ බහ ශඹෝජනහ ය යලටී."

මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භට ශභභ ශඹෝජනහ ඉිනිපඳවී
කිීමභට අසථහ රඵහ දීභ ළන භහ සු ිනන්ත ශනහ.
විශලේශඹන්භ අද ිනන ශභභ ශඹෝජනහ ඉිනිපඳවී කිීමභට ශඳය
ඳළළින විහදශේදීවී අධයහඳන ක්රිඹහලිඹ ළන ශම් ු  බහශේ
ඹම් හච්ඡහක් යලුල ුෆමහ. දළන් ශම් යශේ ඳහරඹන් ශඳොුලශේ
විවිධ ක්රභලින් න ඳළවීතකින් භර්දන ක්රිඹහභහර් නිමින්
අශනක් ඳළවීශතන් ශම් ඳහරනඹට නශයි නි පීපනඹ දයහ
න්නට ඵළිප ඉිනිපඹට නන ජනතහ තභන්ට අනත ය නිමින්
ඒ අඹ භර්දනඹ යන්න විවිධ ක්රිඹහ භහර් න්නහ. න
ඳළවීතකින් ඒ වහ අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ඵයඳතශ ශර ඳහවිච්චි
යනහ. විශලේශඹන්භ තභන්ට ශික්මඹ ශච්ච අනත ශච්ච

අද ඒ මලි ු ණු ඳදනම් ය ශන තභන් අධයහඳනඹ වහ
යහජය ්රිනඳවීිනඹ ශභශවඹන්ශන්. ඒ තභන් මලි ්රලසනඹ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ නිහ හුශදක් ශම් මලි හයමහ
අභත යරහ ශියඹන් භර්දනඹ කිීමභට ඳභමක් විලසවිදයහර
ිචහර්ඹු න්ශ ළටුේ ළඩි ශනොකිීමභ නශවභ නළවීනම් ඔුෆන්
භර්දනඹ කිීමභ අධයහඳනඹ ශනුශන් ශඳීන යලටින ජවීතීඹ
මිින ශවෝ අශනකුවී ගවිධහන භර්දනඹ කිීමභ කිඹන හයමහ
හුදරහ හච්ඡහ යන්න ඵළවළ. ශම්හ මලි හයමහ.
අධයහඳනශේ කීශභන් යහජය නිදවස මභ නඹ අන්ිනඹක් ශනො
ය්රහදඹක් කිීමභ නඹ ශශශ බහණ්පඹක් කිීමභ කිඹන මලි
ඳදනශම් ඉ ශන තභන් ඔුෆන් අද ශම් ක්රිඹහ භහර් න්ශන්. මීට
ලින් අසථහශේ ශභන්න ශම් මලි ඳදනභට නශයි ථහ
යරහ තභන් භභ විු ශධ ඡන්දඹ ුලන්ශන්. අශනකුවී ශශලුවී
නශවභන්. නතශොට අද ශම් තවීවීඹ ිනශඵන්ශන් උස
අධයහඳනඹට විතයක් ශනොශන්.
අද ඳහල්රර "ශම් භශ දු හශ ඳහරන්." කිඹරහ
ශඵෝඩ් නක් වරහ ිනශඵනහ. "ඔේ ශම් උශේ දු හශ
ඳහරන්. නශවනම් උමභ ය නින්" කිඹන තළනට සවිල්රහ
නළශද? ඒ නිහ අද ඳහරඹන්ට යලශධ ශරහ ිනශඵනහ
අධයහඳනඹට යලඹඹට 4.2ක් ශන් යනහ කිඹරහ මන් වදන්න.
ඒ හශ ඒහවී නක්ද? යජඹ ශන් යන ඒහ විතයක්
ශනොශන් ශදභුෆපිඹන්ට දු න් tuition ඳන්ින ඹන්න ඵස
හසු  ශදන්න උශශට ෆභ නක් අය ශන ශදන්න හශ භ
ු ය ශඵෝතරඹට ඵෆ නට විඹදම් යන මුදරවී නු  න
විධිඹට ඳශමුළනි තහට මීට ලින් අුෆු ශශශ -ඳසු ගිඹඅඹළශේදී ඉිනිපඳවී ශහ. ඒ නිහ අද "ශවොභ ශශ දු න්ට"
කිඹරහ "ශම් භශ දු හශ ඳහරන්" කිඹරහ "උශේ දු හ උමභ
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වදහ නින්" කිඹරහ ඳහල් අධයහඳනශේ යලඹලු ඵය ශදභුෆපිඹන්
ශත ඳටරහ ිනශඵනහ මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි. ඒ
ඉතහ ඳළවළිනලින්. දළන් ඒ ීනිනත යන්නවී රළවළසින ශරහ
ිනශඵනහ.
ශම් ඵරන්න
අධයහඳනඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්ු ශේ
උඳශශල හය බහශේ හච්ඡහ යරහ ඒ ්රිනඳවීින වහ
ශඹෝජනහර tuition ළන ිනශඵනහ. ඒ පිළිඵ වර දළීනභක්
ිනශඵන සභිනු  ශදශදශනක් අද අධයහඳනඹ පිළිඵ  කීභ
දයනහ. ශඳෞශලි උඳහය ඳන්ින කිඹන න ීනිනත යන
තළනට අද සවිල්රහ ිනශඵනහ. නඹ ඳහල් අධයහඳනඹ ු ශ
දු න්ට නියල ඳිපින උන්න්න ගුු ු  නළිනභ තයහිපවීඹ
කිඹන හයමහ ශවේු  ශොට ශන tuition අධයහඳනඹ අද
ලිඹවිල්රට ශන නන තළනට ශම් ඳහරශඹෝ සවිල්රහ
ිනශඵනහ. ඒ ශ ුතු  ශදඹක් ඵට ඳවී ය ිනශඵනහ. ඒ
දු න්ට ඉළන්මශම්  කීශභන් ඵළවළය ශමින් ඉන්නහ.
අද නස.බී. ිනහනහඹ සභිනු භහශ ථහශේදීවී කිේශේ
ඒන්. අඳට "ඵළවළ අඳට යන්න ඵළවළ ඒ නිහ කීඹක් විප දීරහ"
- කීඹක් විප කිඹන්ශන් කීඹක්ද? නු භහට කීඹක් විප ශන්න
පුළුන්. නමුවී කීඹක්ද? ු පිඹල් රක් 80ක් 100ක් කිඹන්ශන්
නු භහට කීඹක් විප. ශම් යශේ ඳහරනශේ ඉන්න ඉතහභ
අතශරොසට ඳහල් අධයහඳනඹ ශනුශන් ෛදනි
ශදභුෆපිඹන් විඹදම් යන මුදර ඉතහභ සුළු මනක් ශන්න
පුළුන්. නමුවී ඒ නදහ ශේර වම්ඵ ය ශන න්න ඵළිප අම්භ
තහවීතහට ඉතහ ඵයඳතශ ශජදීනඹ තවීවීඹක්. ඒ නිහ තභන් අද
අශේ දු න්ට ශඳොල් ශඩිඹ ශොයම් යන්න ශරහ
ිනශඵන්ශන් තහවීතහට වම්ඵ ය ශන න ශඵෝේටු
විකුමන්නශරහ ිනශඵන්ශන්. ඒ අපි දන්නහ අවපු ශශල්.
ශනොදන්නහ ශශල් ශොන් තයම් ිනශඵනහද? ශභු භන්රහ
කිඹනහ අධයහඳනශේ  කීශභන් යජඹ නිදවස ශරහ නළවළ
ශභච්චය ළඩි ශහ ශභච්චය ළඩි ශහ කිඹරහ.
භභ වළන්හඩ් හර්තහට නු  යනහ 1977 ඉරහ 2012
දක්හ අධයහඳනඹ වහ ශන් ශ මුදර දශ ශශශීඹ නිසඳහිනතශේ
්රිනලතඹක් ශර භව ඵළගකු මරහශ්ර සසුශයන් රඵහ වී දවීත. ඒ
අනු ඒ අඩු ශරහ ිනශඵන්ශන්. 2007 යලඹඹට 2.06න්. 2009
යලඹඹට 2.1න්. 2012 යලඹඹට 1.8න්. නු භහ 2014 අමුු  විධිඹට
මන් වදරහ කිේහ යලඹඹට වතයන් දලභ මනක් කිඹරහ. නමුවී
සවීතටභ මන යලඹඹට 1.4න්. විලසවිදයහර ිචහර්ඹු 
උශශකෝමඹ ශශේ ශඳශඳහළි ගිශේ යලඹඹට 6ක් යන්න
කිඹරහන්. "උමරහට ශදන්නම්" කිඹරහ ඒ මන යලඹඹට වඹක්
යනහ ශනුට ශභොක්ද ශශේ? ඒ ්රභහමඹ තවී අඩු ශහ.
ශභු භන්රහ කිඹනහ විලසවිදයහරරට න්න යලසුන් ්රභහමඹ
ළඩි ශහඹ කිඹරහ. නමුවී ්රිනලතඹක් ශර ඵරන ශොට
ශභොක්ද ශරහ ිනශඵන්ශන්? ඒ ගයහ අඩු ශරහ. ු 
සභිනු භනි උස ශඳශ විබහඹ භවී අඹශන් විලසවිදයහර
්රශේලඹ වහ සුුලසුම් රළබ වහ ඉන් විලසවිදයහරරට ්රශේල ුෆ
්රිනලතඹ භභ ඔඵු භහට දළන් කිඹන්නම්. ශම් මරහශ්රඹ අයශන
ිනශඵන්ශන් UGC නශන්.
1985 දී විලසවිදයහර ්රශේලඹ වහ සුුලසුම් රළබ ශිය
ගයහ යලඹඹට 43.7න්. නන්න් යලඹඹට 31ක් විලසවිදයහරරට
වීතහ. 2000 දී
යලඹඹට 49.66න්. නන්න් යලඹඹට 16ක්
විලසවිදයහරරට වීතහ. 2009 දී විලසවිදයහර ්රශේලඹ වහ
සුුලසුම් රළබ ්රිනලතඹ 62.5න්. නන්න් විලසවිදයහරරට ්රශේල  ප
්රිනලතඹ 16න්. නභ හර්තහ වළන්හඩ් හර්තහට නු  කිීමභ
වහ භහ වභාීත* යනහ.

—————————
* ුෂවපතකායේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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දළන් ඳහල් ශභනහයමඹ කිඹහ විඹඹක් නනහ. ඳහශල්
ළශඩ් ඳහරටභ ය න්න ඳහල් ශභනහයම භණ්පරඹ
කිඹහ නක් වදනහ. 1982 දී ිපු අධයහඳන ධර ඳත්රිහ ිඳහු
ළයඹක් ශනවී ශේලඹකින් නනහ. ශම් තභන් සවීත ථහ.
ඔඵු භන්රහ භවශඳොශ ශියහධහය දීභනහ කීඹකින් ළඩි ශහ
ද? 2005 දී ඒ දීභනහ ු පිඹල් 2 500ක් ශහ. දළනුවී නඹ ු පිඹල්
2 500න්. 2005 දී ළන්ටිශම් ඵවී ඳළේ නක් ු පිඹල් 13ය  15න්.
දළන් ළන්ටිශම් ඵවී ඳළේ නක් ු පිඹල් 30න් 40න්. ඒ නිහ අද
ශියඹන් ඵයඳතශ භහනයල පීපහට ඳවී ශරහ ිනශඵනහ. ශම්
පීපන දයහ න්න ඵළිප ශියඹන් ිනවි නහ න්න තවීවීඹක්
සවිවී ිනශඵනහ. ශියඹන් මනහක් ිනවි නහ වීතහ.
ු  සභිනු භහ විලසවිදයහරරට ශන් ශ ්රිනඳහදන ළන
කිේහ. 2013-2014ට විතයක් ු පිඹල් මිලිඹන 2 269කින් ්රහ ධන
විඹදම් ඳහ වළය ිනශඵනහ. ශම්හ භශ හර්තහ ශනොශන් උස
අධයහඳන වහ අධයහඳන අභහතයහගලර හර්තහ. ශේයහශදනිඹ
විලසවිදයහරශේ විතයක් ු පිඹල් මිලිඹන 741ක් ිනබ ්රහ ධන
විඹදම් ්රභහමඹ 619ක් යරහ ු පිඹල් මිලිඹන 122ක් ඳහ වළය
ිනශඵනහ. ශභු භන්රහ අධයහඳනඹ ශනුශන් භවහ ඵයක්
දයනහඹ කිඹපු ඒ ශල්නඹ භභ වළන්හඩ් හර්තහට සු ළු කිීමභ
වහ වභාීත* යනහ.
ශම් පිළිඵ ථහ යන ශොට ශම්හ පිළිඵ ගශේදී ශන
ශොට ශරශවයලශඹන්භ වන්න පුළුන් ශල්ඵල් න තභන්
ත්රසතහිනන් ශවෝ නල්ටීටීඊ ශවෝ ඳළයලසේහදීන් ශවෝ
ළයළිු න් කිඹන න. නශවභ කිඹමින් භර්දනඹ යන්න
පුළුන් තළන තභන් ශිය යහඳහයඹ. ඒ හශ භ ඔුෆන් දන්නහ ශම්
පිළිඵ යශේ ජනතහ ගශේදී යන තළන දළනුවී යන තළන
ශිය යහඳහයඹන් කිඹරහ. ශශලඳහරන ශේදඹක් නළවළ නු භහවී
ශිය යහඳහයශේ ිටිඹහ. නු භහ ඒ හරශේ ශභොනහ කිේහද
කිඹරහ දළන් ල්ඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ. භින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳිනු භහ සු ළු ශම් ිණ්ඩුශේ ඉන්න ශඵොශවෝ අඹ ශියඹන්
ශනුශන් ථහ ශහ; ජිීනහ ගිඹහ. භහන ිමිම් ශනුශන්
ථහ ශහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි 2010 - 2014 දක්හ හර
මාභහශේ යන රද ශිය ඳළවළය ළීනම් සු ශවී "රගහශේ ශිය
යහඳහයඹට නශයි යහජය භර්දනඹ" නමින් භහන ිමිම්
සුරැකීශම් ශිය ගවිධහනඹ වියලන් 2014 ජනහිප 07 ළනි ිනන
ඉිනිපඳවී යන රද හර්තහ නස.බී. ිනහනහඹ සභිනු භහ සු ළු
ශම් යජශේවී ශම් යශේවී යලඹලු ශදනහශ භ දළන ළීනභ පිික
අධයඹනඹ පිික භහ වභාීත* යනහ.
නභ හර්තහශේ 7න පිටු භභ වළන්හඩ් හර්තහට නු 
යනහ. ඒ හර්තහ -record න- භභ කිඹන්නම්. ශභු භන්රහ
න දඹ ළන ශරොකුට ථහ යනහ. ශම් යශේ අිග
ශියඹන්ට න දඹ ශදන්ශන් ුෆද? ශන ුෆු වී
ශනොශන් ශම් යශේ ශියඹන්ට න දඹ ශදන්ශන් ශම්
ඳහරඹන්. ඒට  කිඹන්න ඕනෆ ඔඵු භන්රහන්. 2010 දී
සභිනභ බහයනිශින නස.බී. ිනහනහඹ සභිනු භහභ කිේහ ශම්
ිණ්ඩුශේ ඳහරනඹ ශනුශන් 1 000ක් නළිඹට දභරහ විප භභ
ශඳෞශලි විලසවිදයහර ඳනත ශ නහඹ කිඹරහ. නමුවී නු භහට
තභ ඒ ශ න්න ඵළිප ුෆමහ. දළන් ශන විධිඹට ෆලි ෆලි
ශ නහ. ඒ විප. ඔඵු භහ ඒ ළන ිපම්ඵයශඹන් ථහ
යනහ. ඒ ඔඵු භහශ  කීභ. භහන ිමිම් සුරැකීශම් ශිය

—————————
* ුෂවපතකායේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ගවිධහනඹ වියලන් ඉිනිපඳවී යන රද හර්තහ අනු ශම් අුෆු ුල
වතයට විතයක් ශියබහඹ අශවෝයල කිීමම් 1 420ක් යලුල ශරහ
ිනශඵනහ. භභ අද උශශ ශම් ළන ිචහර්ඹයශඹකුට කිේහභ ඔහු
පුුලභ ුෆමහ.
ඵයමු විලසවිදයහරශේ ශියබහඹ අශවෝයල කිීමම් 141ක්
යලුල ශරහ ිනශඵනහ. ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරශේ 391න්
ශේයහශදනිශේ ශියබහඹ අශවෝයල කිීමම් 223න් ශඵෞශධ වහ ඳහලි
විලසවිදයහරශේ 197න් ලශඹන් ශම් ඳහරනඹ ුලසට විධිඹට නු භ
විධිඹට යලසුන් 1 420ශ ශියබහඹ අශවෝයල ශහ. සභිනු භහ
ිනනරහ ිනශඵන්ශන්. සන්? 1 000ට නවහ ගිින් ශන් ිනශඵන්ශන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ නභ හර මාභහ
ු ශ නඩු 164ක් ඳයරහ ිනශඵනහ. ශියඹන් 426ට නඩු 164ක්
දළම්භහ. අසථහ 77දී 74ශදශනක් යලයත ශහ. භළය ්රවහය ්රවහය
179න්. 218 තහක් භයීමඹ තර්ජන ය ිනශඵනහ. කහතන 3න්.
ඳළවළයශන ඹෆම් 3න්. අසථහ 36දී ශිය ගම් අශවෝයල ය
ිනශඵනහ. විලසවිදයහර ශියඹන් ශතල් ඵළම්භ ශෙ ථහ යන
න හච්ඡහ යන න උසුළු විසුළු යන න නළිඹට දභන්න
ශචෝදනහ ඳත්රඹක් ශදන්න තයම් බඹහන යදක් ශරහ ිනශඵනහ.
විලසවිදයහරර නහඹවීඹන් දයපු අඹවී අද ඒට උපශඩි
ශදනහ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි හර්තහශේ ගයහ ශල්න
සු ශවී ඒ ශොට ඳභමක් වළන්හඩ් හර්තහට නු  කිීමභ
වහ වභාීත* යනහ.
සන් ශම්හ යන්ශන්? අද විලසවිදයහරර ඳවීහ ශන ඹන
ඳහයභහරහ ේඳහුල යනහ. ඵරන්න ශේයහශදනිඹ විලසවිදයහරශේ
උඳහධි ේඳහුල. උස ශඳශ විබහශඹන් ශභනහයම පීයඹට
ඵහ න්නහ 150ක් ප ශිය ගයහ 50ක් ශහ. 200ක් මුදරට
න්නහ. නශවනම් ශම් අධයහඳනශේ ඉපප විය කිීමභක් ද?
නශවභ නළවීනම් ඳටු කිීමභක් ද? හටද අධයහඳනශේ ඉපප විය
ශශේ? ශම් යශේ අම්භහ තහවීතහශ දු හට. නිදවස අධයහඳනඹ
අන්ිනඹක් විධිඹට නළින ුෆමහට ඳසු මුදල් දීරහ ඉශන න්න
ශනහ. ඒ තභන් ශන්ශන්.
2014 දී ඵයමු විලසවිදයහරශේ ජික විදයහ පීයඹට ඵහ
න්නහ 85ක් ශනුට වීශවී 45න්. ඉු ු  ටි ිනශඹන්න සිපඹහ.
ජී විදයහ අගලශඹන් ඵහ න්නහ 72ක් ශනුට 47න් වීශවී.
ිකත අගලශඹන් ඵහ න්නහ 321ක් ශනුට 230න් වීශවී.
ඉු ු  ඒහ ිනශඹන්න සිපඹහ. ශභනහයම පීයඹට ඵහ
න්නහ 342න් 311න් වීශවී. ශම්හ ේඳහුල යනහට විු ශධ
ථහ යන්න හච්ඡහ යන්න තළනක් නළවළ. නිර ගම්
තවනම් යරහ. ඒහ විසුු හ වළයරහ. ිනශඹන ීනිනඹ විනහල
යරහ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්ු  ම්භත ශ ීනිනඹ. ශම් යශේ
විලසවිදයහර ශියඹන්ට අන්ිනහයලම් ිනශඵනහ. අුෆු ුල 18ට ළඩි
අඹට ඡන්ද අන්ිනඹ ිනශඵනහ. ඒ අඹට ශශලඳහරනඹ යන්න
අන්ිනඹ ිනශඵනහ. ථහ යන්න අන්ිනඹ ිනශඵනහ.
ඒ
ම්පර්මශඹන් විනහල යරහ. ඡන්දශඹන් ඳවී ුෆණු ගම්
විසුු හ දභහ විු ශධ න අඹ භර්දනඹ යනහ.
ළරිකඹ විලසවිදයහරශේ ශභොද ශශේ? සු ශශේ ඉන්න පිිපමි
ශභන් 300ක් 400ක් නළිඹට දළම්භහ. නළිශේ ඉන්න ළවළනු ශභන්
1200ක් විතය සු ශට දළම්භහ. 300ක් 400ක් ඉන්න පුළුන් තළනට
ළවළනු ශභන් දළම්භහ. වළභ දහභ ්රලසන. ශභු භන්රහ කිඹනහ
ශියඹන් ශනුශන් ඉපප වළුලහ කිඹහ. අද ළරිකශේ hostel

—————————
* ුෂවපතකායේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ශදන්ශන් හටද? අය ශභන් ශඳශඳහළි ඹන්ශන් සශේ අභහු ට ද?
හරහ ශතර ඵින්න ද? නළවළ. හරහ ඵින්න තයම් ශතරක්
ශභන්න්ට නළවළ. සන්? ු පිඹල් 30ට 40ට ශදන්ශනවී ශොච්චම්
ඵවී ඳළේ නක්. ඒ න්න ඵළවළ. හරහ ඵරන්න. ඒ ශභන්
ශඳශඳහළි ිශේ ඒට. ඒ ිපු ශඳශඳහළිඹටවී ඊශේ ඳවය ුලන්නහ.
නශවභ ඳවය දීරහ නිම් ිටිශේ නළවළ. ඒ භිනහට ශනභ NIB
නිරධහිපන් දභරහ ශියශඹකුට ශඳෞශලි ඳවය ුලන්නහ. ඒ
ශියඹහ දළන් ශයෝවල්ත ම යලටිනහ.
දළන් ඵරන්න hostel ශදන්ශන් හටද? ඒ hostel ශදන රතහ
අනු ඒ hostel ශදන ශොන්ශශයල අනු භළදච්චිශේ
අනුයහධපුයශේ ශභශඹකුට hostel න්න ඵළවළ. හර්ික ිදහඹභ
ු පිඹල් 48 000ට අඩු අඹශ ශභන්න්ට තභන් hostel ශදන්ශන්.
භවශඳොශ ශියවීඹ ශදන්ශනවී ු පිඹල් 2 500න්. හභයඹක්
න්න ගිශඹොවී ු පිඹල් 3 000ක් ඹනහ. හර්ික ිදහඹභ ු පිඹල්
48 000ට භහයල ිදහඹභ ු පිඹල් 4 000ට අඩු ිදහඹභක් රඵන
අඹශ ශභශඹකුට තභන් hostel ශදන්ශන්. ශම්ද අධයහඳනශේ
ඉපප ඳශල් කිීමභ? ශම්හ ථහ ශහභ ශභොද යන්ශන්?
ත්රසතහිනන් ළයලිු න් න දු න් කිඹහ ශල්ඵල්
වරහ භර්දනඹ යනහ. ශම්හට විු ශධ ශන්න නඳහද?
අුෆු ුල වතය භ-ශෞය ෛදය උඳහධිඹ අුෆු ුල ු න
ශහ. දළන් ශෞන්දර්ඹ විලසවිදයහරශේ උඳහධිඹ අුෆු ුල ු නට
ේඳහුල යන්න රළවළසින ශනහ. ශේයහශදිකඹ විලසවිදයහරශේ
ු හුණු විලසවිදයහරශේ ශියශඹෝ දස 80ට ළඩි මනක්
තයරව යනහ. ඵරනහ ද? ථහ යනහ ද? හච්ඡහ
යනහ ද? නළවළ. ශභොක්ද ුලන්නු උවීතයඹ? යජයට
විලසවිදයහරඹ ිනන 100ට ළඩි හරඹක් තයරව යනහ. වළභ
දහභ විශයෝධතහ නනහ. ශම් ශියශඹෝ ඉශන න්න ළභළින
නළශද? ළභළිනන්. නමුවී ඒට ඉපප ශදන්ශන් නළවීශවී ුෆද?
ඒ ශියශඹෝ වහය ඳන් දවක් ශඳශඳහළි ඹන්ශන් ුෆු  ශවෝ වතය
ඳස ශදශනකුශ ුෆභනහට ද? ශශලඳහරන ුෆභනහට ද?
නශවභ යන් කිඹහ භභ ිතන්ශන් නළවළ. විලසවිදයහර ශියඹන්
නශවභ අඥහට රක් යන්න නඳහ. විලසවිදයහර ශියඹන්ට
නශවභ අු  යන්න නඳහ. ඔඵු භන්රහ ශම් යලඹලු ශදනහ උවී
බුශධිභවී කිඹරහ කිඹළශන්. තභන්ශ
ුෆභනහට උවී
බුශධිභවී කිඹරහ කිඹළශන්. ඒ ශියඹන්ට නිු  යන්න නඳහ.
න දඹ ළන ථහ යනහ. ශේයහශදිකඹ විලසවිදයහරශේ
ින ශදට ලින් 44 ශදශනකුශ ඳන්ින තවනම් ශහ.
සභිනු භනි ුෆද න දඹ ශදන්ශන්? 44 ශදනහභ න
ශියශඹෝ. ශභොක්ද ශචෝදනහ? ථිහචහර්ඹයශඹක් identity
card න ඉල්ලුහ. 44 ශදනහභ identity cards ුලන්නහ. 44
ශදනහශ භ ඳන්ින තවනම් ශහ. නක් ශශනකුශන් ඉල්ලුහභ
44 ශදනහභ ුලන්නහ. ඕ ඳන්ින තවනම් යන්න ශදඹක් ද? ිනහ
ශරහ විිළු යරහ ඹන්න ඕනෆ ශදඹක්. හටද න දඹ
ශදන්ශන්? ඳශමු ය ශියඹන්ට න දඹ ශදන්ශන් ශියඹන්
ද නළවීනම් ඳහරඹන් ද?
1998 භභ ශොශම විලසවිදයහරශේ ශියශඹක් වළටිඹට
යලටිඹදී ශිය ගභශේ හභහජිශඹක් වළටිඹට යලටිඹදී අධයහඳන
ිඹතනර න දඹ ව ශනවී සප ඳශේ හවයල ක්රිඹහ
තවනම් කිීමභ ඳනත ශනහහ. තමුන්නහන්ශේරහ ඉිනවහඹට
විිළුක් ය ිනශඵනහ. ඔඵු භහ සභිනයඹහ වළටිඹට යලටිඹදී
ීනින පීයශේ ශිය ගභශේ උශශකෝමඹක් යලුල ුෆම ශරහශේ
ඔඵු භහ වමු ශන්නවී භභ ිහ. ඒ ශරහශේ ඔඵු භහ කිේ
ශශල් භට ශවොට භතන්. 1998 දී අධයහඳන ිඹතනර න
දඹ ව ශනවී සප ඳශේ හවයල ක්රිඹහ තවනම් කිීමභ ඳනත
ශනළවිවී ඉසශල්රහභ දඬුම් ශශේ හටද? නභ ඳනිනන්
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[ු  අජිවී කුභහය භවතහ]

ඉසශල්රහභ දඬුම් ශශේ නන්න් ු න් ශදශනකුට. ඒ තභන්
විිළු. ඉිනවහඹ ශවොඹහ ඵරන්න. නඹන්ට ඔඵු භන්රහ
දඬුම් යනහ.
යජයට විලසවිදයහරශේ ්රලසනඹ ශභොක්ද? 2013 ජනි 20 න
දහ "භන් යවිඹන්" කිඹහ ළපටවනක් වළුලහ. 1985 ර්ශේ
ඉරහ ජනි 20 න දහ "ශිය මය ිනනඹ" භයනහ. ශිය
යහඳහයඹක් විධිඹට ශියශඹෝ "ශිය මය ිනනඹ" භයනහ. ඳක්
ශේදඹක් නළවළ. ශිය මය ිනනඹ ශඹදී ිනබුම ිනනඹට තභන් යජයට
විලසවිදයහරශේ "භන් යවිඹන්" ළපටවන වළුලශේ. ඒශක්
ඵනිස ෆභවී ිනබුමහ. අුෆු ුල උවීඹක් කිඹහන් කිේශේ.
ශියශඹෝ කිේහ "අඳට ඕට නන්න න්ශන් නළවළ. අඳට ළපක්
ිනශඵනහ. අඳ ඒට ඹනහ. අඳ ඕට උදුෆ යන්නම්" කිඹහ.
ශභොක්ද ශශේ? ඵනිස ෆභ සු ළු "භන් යවිඹන්"
ළපටවනට නදහට නන්න ඵළවළ නදහට "ශිය මය ිනනඹ"
ිනශඵනහඹ කිඹරහ ශියශඹෝ කිේහ. ශියශඹෝ ළරිකඹ
විලසවිදයහරඹට ිහ. විලසවිදයහරශේ ළප පහේඳල් ශහඹ
කිඹරහ ඒට වබහගි ුෆශණ් නළවළන් කිඹරහ ශභොක්ද ශශේ?
කියලභ ඵහධහක් ශශේවී නළවළ. ඒ ශියශඹෝ යලඹලුශදනහ ශනභ
ලිඛිත දීරහ ිනශඵනහ ුෆු වී ඵරඳෆම් ශශේවී නළවළන්
කිඹරහ. ශම් ශියඹන්ශ ඳන්ින තවනම් ශහ. ශම් තභන්
තවීවීඹ. ශභන්න ඳන්ින තවනම් කිීමභට ශවේු . ශම් ඳන්ින
තවනම් ශශේ න දඹ දීරහද? ඊශෙට ශියබහඹ අශවෝයල
කිීමම් 71ක් ිනශඵනහ. දළන් ල්ඳනහ ය ඵරන්න. ශම් තභන්
තවීවීඹ.
ඊශෙට ශභනහයම උඳහධිඹ ු පිඹල් 141 000ට
විකුමනහඹ කිඹරහ ශියශඹෝ විු ශධ ුෆමහ. ඒ විු ශධ ුෆණු
ශියඹන් වතයශදනකුශ ඳන්ින තවනම් ශහ අුෆු ුල ු නට.
ත ශියඹන් 9ශදනකුශ ඳන්ින තවනම් ශහ. ඒ ඳන්ින තවනම්
ශශේ ු පිඹල් 141 000ට ශභනහයම උඳහධිඹ විකුමනහට
උශශකෝමඹ ශහට. ශම් හශ උදහවයම විලහර ්රභහමඹක්
අඳට කිඹන්න පුළුන්.
ඊශෙට ශභු භන්රහ ඳසු ගිඹ හරශේ අවී අපගගුට ළීනම්
යලයත කිීමම් විලහර ්රභහමඹක් යලුල ශහ. භහ කිිඳඹක් කිඹන්නම්.
ළරිකඹ විලසවිදයහරශේ ශතල් ඵළම්භ ළඩුහ ශියඹන් නතළන
ථහ ය-ය ඉන්නහඹ කිඹරහ. ශතල් ඵළම්භ පරහ නතළන මුයට
ශදශදනකු දභහ ිනශඵනහ. ශම් තභන් ශභු භන්රහශ
ශශලඳහරන දහචහයඹ.
ඊශෙට ඹහඳනඹ විලසවිදයහරශේ භවහ ශිය ගභශේ
තඳහරයලගවම් බහඳිනයඹහට ශදය ඹශදී න්නශධ ණ්පහඹභ
10ශදශනක් විතය ඳවය ුලන්නහ. ශම්හ තභන් ශශේ. ඊට ඳසශේ
විලසවිදයහර සු ශශේ කියලභ ශදඹක් යන්න ඵළිප තයභට විලහර
භර්දනඹක් ිනඹවී යමින් ඹනහ. ශම් භර්දනඹ ිනඹවී යන්ශන්
විලසවිදයහර ශියශඹෝ තභන්ශ
අන්ිනහයලම් උල්රගකනඹ
කිීමභට තභන්ශ ශවෝදයඹන්ශ අන්ිනහයලම් උල්රගකනඹ
කිීමභට විු ශධ ථහ යන නිහන්.
ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරශේ ශිය ගභඹ "ශේිනහශන්
භවශඳොශට" ශටි නහටය උශශර ඳළළවී පහ. නඹ ලිඹහ ඳිනගචි
නළින ශිය ගභඹක් කිඹරහ ශියඹන් භර්දනඹ ශහ.
වහමුුලු නභශ
අඳවී මභ ම්ඵන්ධශඹන් නිර ශනොන
ගභඹකින් දළන්මභ ඳශ ශහඹ කිඹරහ ඳන්ින තවනම් ශහ.
ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් යලඹලු හර්තහ ිනශඵනහ. ඒහ ශචෝදනහ
ඳත්රඹ ිනශඵනහ. ශභොක්ද ශචෝදනහ? 2010 ජලි 16න දහ
භික්ෂූන් වන්ශේ නභශ අබහඹ පිළිඵ ගශේඹ ඳශ ය

854

ශඳෝසටයඹක් සරමභ; අයඹකින් ශතොය ලිඹහ ඳිනගචි ශනොන
ගභඹකින් ශඳෝසටර් සරමභ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ු න්ශදනකුශ
ඳන්ින තවනම් ශහ. ශම් තභන් තවීවීඹ. ශම් හශ උදහවයම
ෆශවන මනක් කිඹන්න පුළුන්.
ු හුණු විලසවිදයහරඹට නඩු 13ක් ඳයහ ිනශඵනහ. ළවළණු
ශභන්න් දස 60ට පහ යලයත ශහ. කියලභ ශචෝදනහක් නළවළ.
ඒහ නිම් අතය ශචෝදනහ. ඒ විතයක් ශනොශන්. ු න්ශදනකු
කහතනඹ ුෆමහ. ශම් යලශධිඹවී විශලේශඹන් කිඹන්න ඕනෆ. 2012
ළේතළම්ඵර් 24න ිනන ශේයහශදිකශේ යලට ශොශමට ඳහ භන
ඹශදී ම්ඳවදී ජහන ඵණ්පහය ව යලයලත ප්රිඹගය විනයල
අනු යකින් භළු මහ. දළන් උහවිඹට හක්ික ළන්න විධිඹක්
නළවළ. ශභොබිශටල් භහශභන් ුලයථන අග න්න ගිඹහභ දළන්
ුලයථන අග න්න ඵළවළ. සභු ම් න්නහ රද ුලයථන අග
ටවන් ශරහ නළවළ. ඉතහභ ළ ිත නභ කහතන යලුල ුෆමහ. ඒ
විධිඹට ිනගින් ිනටභ ශම් භර්දන ක්රිඹහ භහර් ශම් ඳහරනඹ වියලන්
ශන ිනශඵනහ.
ඒ හශ භ ශේයහශදිකඹ විලසවිදයහරශේ භවහ ශිය ගභශේ
බහඳිනයඹහ ු හුණු විලසවිදයහරශේ භවහ ශිය ගභශේ
බහඳිනයඹහ යජයට විලසවිදයහරශේ භවහ ශිය ගභශේ
බහඳිනයඹහ ඹන යලඹලුශදනහ ඳළවළය න්න උවීහව ශහ;
ඳළවළය වීතහ; ඳවය ුලන්නහ; තර්ජනඹ ශහ. ිනගින් ිනටභ ඒ
ක්රිඹහලිඹ යලුල ුෆමහ. 1 400ශදනකුශ ඳන්ින තවනම් යරහ
ිනශඵනහ.
ඒ විතයක් ශනොශන්. ශියඹන් භර්දනඹ යන අතශර් ඉිනිප
ඳයම්ඳයහ ශික්මඹ යන්න වමුදහ පුහුණු ශදනහ. කීශදශනක්
භළු මහ ද? කිඹන්න. කීශදශනක් ිඵහධිත ුෆමහ ද? කිඹන්න.
කීශදනකුට භහනයල පීපහ ුෆමහ ද? කිඹන්න. මරහනහප ඪ ු 
භන්ත්රීු භනි අද ශම් විලසවිදයහර ශියඹන්ට න දඹ ශදන්ශන්
ශන ුෆු වී ශනොශන්. ශම් යශේ ජනතහශ අන්ිනහයලභ
අධයහඳනශේ අන්ිනඹ විනහල යන ශම් ඳහරශඹෝන්. නභ නිහ අපි
කිඹනහ ඔුෆන්ශ මලි ිර්ථි ්රිනඳවීින ඳදනම් ය ශන
යන ශම් භර්දනඹ වහ නවීන්නඹ කිඹරහ. නශවභ නළවීනම්
ශම් යශේ ජනතහශන් අපි ඉල්රහ යලටිනහ ශම් භර්දනඹට
විු ශධ ශියඹන්ට විතයක් ශනොශන් යලඹලු භසත ජනතහටභ
නළඟී යලටින්න කිඹරහ. නඹ ඔඵශ දු හශ ඔඵශ අනහතශේ
අන්ිනහයලභ ියක්හ ය ළීනභ වහ  ප හයමඹක්ඹ කිඹන
න භතක් යමින් භශ ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ
සු ිනන්.

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඹෝජනහ සථිය කිීමභ ු  ශජ්. ශ්රී යගහ භන්ත්රීු භහ.

ීු යජ්. ශ්රී රශීා මශතා

(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கவப,
தகப அஜறத் குர அர்கள் நைன்கத் எத்றகப்நெப்
தறவக லரண றரத்றல் கனந்துதகரண்டு, அகண
றதரறந்து உகரற்நகறட்டு ரன் கறழ்ச்சற
கடகறன்வநன். இன்ந இச்சகதறல் தல்ககனக்ககக் கல்ற
தரடர்தறல் தன றடங்கள் வதசப்தட்டண. தல்ககனக்கக
ரர் சங்கங்கபறல் அங்கம் கறத் தனர் இன்ந
அசறநக்குள் தறவசறத்றந்க்கறன்நரர்கள். ணக்கு ன்நரக
ஞரதகறந்க்கறன்நது,
தகரளம்நெ
தல்ககனக்ககத்றன்
நைகரகத்து, றறப் நடத்துக்கரண ரர் சங்கத்றன் உத
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கனரக ரன் தரறவுதசய்ப்தட்டததரளது, அஜறத் குர
அர்கள்
சட்ட
நடத்துக்கரண
ரர்
சங்கத்றன்
உநப்தறணரகத் தரறவுதசய்ப்தட்டது. ற்ததரளது, டவல்
ரகர நைனகச்சரக இந்க்கறன்ந ரசறநற ஜவசக
அர்கள்கூட அன்ந அஜறத்துடன் என்நரகத்ரன் இந்ந்ர்.
அன்ந
ங்களுக்கு
அஜறத்துடன்
சறன
றடங்கபறல்
உடன்தரடில்கன. தணணறல், அன்ந அர் வஜ.ற.ந. கச்
சரர்ந்றந்ந்ரர். ணறநம், ரசறநற அர்கள் "அஜறத் வஜ.ற.ந.
இல்கன" ன்ந நத்ரர். அற்குப் தறன்ணர் ரசறநற
அர்கள் UNP ஊடரகவும் அஜறத் அர்கள் JVP ஊடரகவும்
என்நரகத்ரன் தரரளுன்நத்துக்குத் தரறரகற ந்ரர்கள்.
ரங்கள் ரர் சங்கங்கபறல் அங்கத்தும் கறத்ததரளது
ங்களுக்குள் கந்த்து வநதரடுகள் இந்ந்ண. இன்ந இங்வக
தறநக ஆற்நறந்க்கறன்ந ரண்நெறகு அகச்சர் ஸ்.தற.
றசரரக்க
அர்கள்கூட,
ஆம்தகரனத்றல்
ரர்
சங்கத்றன் கனரகப் தற கறத்துத்ரன் தறன்ணர்
அசறநக்கு ந்ர். ணவ, இச்சகதறநள்ப தனரறன்
அசறல் தறவசத்துக்கு தல்ககனக்க ரர் சங்கங்கபறன்
கனகத்துநைம் றகத்துக் தகரடுத்துள்பது.

கறப்தர்கள்
தனநைகந
ககது
தசய்ப்தடுகறன்நணர்.
அத்வரடு, ரழ். தல்ககனக்கக ரர் சங்கத் கனர்கள்
டுப்நெ நைகரம்கபறல் கக்கப்தடுகநோம் நெணர்ரழ்பறக்கப்
தடுகநோம் கரக்கூடிரகவுள்பது. ரர் சங்கங்கள்
சுனற்ந வதரரட்டங்ககப டத்துது க்கம். அது
தகரளம்நெ தல்ககனக்ககரக இந்க்கனரம்; தரநட்டு
தல்ககனக்ககரக இந்க்கனரம்; வதரகணப் தல்ககனக்
ககரக இந்க்கனரம்; அல்னது ரழ். தல்ககனக்ககரக
இந்க்கனரம். ணவ, அந்ச் சுனற்ந வதரரட்டங்களுக்கு
அசறல்
டிம்
தகரடுத்து,
அர்களுக்குப்
நெநச்சரத்கநோம் வஜ.ற.ந. சரத்கநோம் நேசுகறடுத்து,
அந்ப் வதரரட்டங் கபறன் றரத்க ற்நக்தகரண்டு,
அர்ககபநோம் இகத்துக்தகரண்டு வதரக வண்டும்.
அர்களுகட றரரண வதரரட்டங்ககப உர்ந்து
தசனரற்நது
ரர்லகக்
கடகரகும்.
எவ்தரந்
ரட்டங்கபறநம் றகவும் றநகரய்ந் நெத்றஜலறகபறன்
கந்த்துக்ககப
ரங்கள்
ற்தற்குத்
ங்குவரரக
இந்ந்ரல், ந் எந் ஜணரக ரட்டிநம் good governance
ன்தகண ற்தடுத் நைடிரது.

ணறநம், துறந்ஷ்டசரக தல்ககனக்ககம் தசல்னர தல்ககனக்கக ரசகன ட்டிப்தரர்க்கர தனர், தல்ககனக்
கக ரச் சங்கங்கள் ல்னரவ இந் ரட்டில்
குப்தத்க ற்தடுத்துகறன்நண ன்ந எந் ரககக்
கரட்டுற்கு நைற்தடுகறன்நணர். அற்குக் கரம் சுரர் 2-3
வீரண ரர்கவப தல்ககனக்ககம் தசல்கறன்நரர்கள்.
தகரளம்நெ தல்ககனக்ககத்றல் ரர் சங்கத் வர்நல்
தனநைகந வதரட்டிறட்டுத் வரல்றகத் ளறர்கள்கூட
இன்ந தரரளுன்நத்றல் இந்க்கறன்நரர்கள். அர்கள்
அந்ந் ரட்டங்கபறநந்ந்து 2-3 டக தரரளுன்நத்
துக்குத்
தரறரகறறந்க்கறன்நரர்கள்.
அர்களுகட
ததர்ககப ரன் இங்கு கூந றந்ம்தறல்கன. ணவ, இந்
றகனக ரநவண்டும்.

இன்ந தனர் இனங்ககறநள்ப தல்ககனக்ககங்களுக்குச்
தசல்னநைடிரல்,
தனவகரடி
நதரக
தபறரட்டில்
தசனறத்துக் தகரண்டிந்க்கறநரர்கள். உண்கறல் அந்த்
துர்ப்தரக்கற றகனக அகச்சர் ஸ்.தற. றமரரக்க
அர்களுக்கும் ணக்கும் அஜறத் குரறற்கும் ற்தடறல்கன.
தணன்நரல், தல்ககனக்ககம் தசல்நம் சந்ர்ப்தம் ங்க
ளுக்குக் கறகடத்து. இங்குள்ப தல்ககனக்ககத்றவன தடித்
ங்களுக்கு, ரர் சங்கங்கபறல் கனகத்துத்க
கறக்கக்கூடி சந்ர்ப்தநைம் கறட்டிது. இந்ச் சந்ர்ப்தத்க
ற்நர்களுக்கும் ங்க வண்டும். ரநம் அந் றறல்
ந்ர் ன்ந ககறவன இக அகச்சர் அர்கள் ன்கு
நெரறந்துதகரண்டு, இந் ரர் சங்கங்ககபச் தசநக்கச்
தசய்க றநத் வண்டும். இகறட, ரர் சங்கங்கள்
ந்தந் அசறல் கட்சறகளுக்குப் தறன்ணரல் றற்கறன்நண
ன்தகப் தரர்க்கரல், சகன அசறல் கட்சறகளும் இகந்து
ரர் சங்கங்கபறன் தறச்சறகணககபத் லர்க்க நைற்சறக்க
வண்டும். அப்வதரதுரன் அர்கள் றகவும் உநறரண
நைகநறல்
தசற்தடுரர்கள்.
தணன்நரல்,
அர்கள்
சுனற்ந அசறல் வதரக்ககக் தகரண்டர்கள்.

ரண்நெறகு அகச்சர் ஸ்.தற. றசரரக்க அர்கள்
இச்சகதறல் இந்க்கறன்ந வத்றல் ரன் என்கநக் கூந
றந்ம்நெகறன்வநன். ரம் அகணந்ம் கடந்துந் தரககத்
றந்ம்தறப்தரர்க்க வண்டி கரனம் ந்றந்க்கறன்நது. ரங்கள்
தல்ககனக்ககத்றல் கற்கும்ததரளது, வநதட்ட கந்த்துக்
ககபக்
தகரண்டிந்ந்வரம்.
ங்களுகட
கந்த்துக்கும்
தகப அஜறத் குரறநகட கந்த்துக்குறகடறல் உடன்
தரடு கரப்தடறல்கன. உண்கறவன தல்ககனக்கக
ரர் சங்கங்கள், ரர்களுகட உரறககளுக்கரகவும்
கந்த்துகளுக்கரகவும்
அர்கள்
வதரரட
வண்டி
றகனகக ற்தடுத்றக் தகரடுக்க வண்டும். இன்ந
அகணத்துப் தல்ககனக்ககங்கபறநம் ரர் சங்கங்கள்
தசநந்து கரப்தடுகறன்நண. இது றச்சரக ரண்நெறகு
ஸ்.தற. றசரரக்க அர்களுக்கு ன்கு நெரறநோதன்ந
றகணக்கறன்வநன். தணணறல், அர் அந்ப் தரசகநறல்
கற்நற்கு அப்தரல், ரர் சங்கங்கபறன் கனகத்துத்
கநோம் ற்நர். இன்ந அகச்சர்கபரக இந்க்கறன்ந தனர்
அர்களுகட
துகநக்குப்
ததரந்த்ற்ந
அகச்சுப்
தறககப
கறக்கறன்நததரளது,
ரண்நெறகு
ஸ்.தற.
றசரரக்க அர்கள் அந்கட துகநக்குப் ததரந்த்ரண
ஏர் அகச்சுப் தறக கறக்கறன்நரர். ணவ, அகச்சர்
அர்கள்
இவ்றடத்றல்
கண்டம்
கந்த்துரக
இந்க்கவண்டுதன்ந ரன் வண்டுவகரள் றடுக்கறன்வநன்.
ரர் சங்கங்கள் உரற நைகநறல் தசற்தடுத்ப்தட
வண்டும். உண்கறல், தகரளம்நெ, ரழ்ப்தரம் ஆகற
தல்ககனக்ககங்கபறல் உள்ப ரர் சங்கங்கபறல் அங்கம்

இற்கு நைன்ணர் இந்ச் சகதறவன அகச்சர் ஸ்.தற.
றமரரக்க அர்கபறடம் ரன் எந் வண்டுவகரகப
றடுத்றந்ந்வன். யங்குரங்தகத் தரகுறகச் வசர்ந்
அர், நைன்ணர் நுதநர ரட்டத்கப் தறறறறத்துப்
தடுத்றர். இன்ந இங்கறந்ந்து தனர் து உர் கல்றக
வற்தகரள்ற்கரக
தபறரடுகளுக்குச் தசல்கறநரர்கள்.
கரம், ல்வனரந்க்கும் இங்குள்ப தல்ககனக்ககங்க
ளுக்குச் தசல்னக்கூடி ரய்ப்நெக் கறகடப்தறல்கன. இன்ந
நுதநர ரட்டத்றல் faculties of medicine - 26 வதர்,
faculties of engineering - 21 வதர் ன்ந ககறல்ரன்
தல்ககனக்ககத்துக்குத் தரறரகறன்நரர்கள். அர் இன்ந
கண்டிகப்
தறறறறத்துப்தடுத்துதரக இந்ந்ரநம்,
நுதநர ரட்டத்றநள்ப யங்குரங்தகத் வதரன்ந
தறவசங்கபறநள்ப க்கள் ஸ்.தற. றமரரக்க அர்ககப
இன்நம் து அகச்சர் ன்ந கூநக அரணறக்கனரம்.
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
வந
ரட்டத்றல்
வதரட்டிறட்டு
தற்நறததற்நறந்ந்ரநம்,
இப்தறறல்
இந்க்கும்வதரவ அப்தறவசத்றவன எந் தல்ககனக்ககத்க
அகப்தற்கரண நைற்சறககப வற்தகரள்ப வண்டும்.
நைன்ணரள் ஜணரறதற சந்றரறகர அம்கரர் அர்கபது
ஆட்சறக்கரனத்றல் தகப அகச்சர் அர்கள் ஸ்.தற.
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றமரரக்க அகச்சகறல் இந்க்கும்வதரவ தல்ககனக்
ககங்ககப அகப்தற்தகண 500 றல்நன் நதரய் Budget
இவன எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிந்ப்தரக ரண்நெறகு அகச்சர்
சத்
அநைநக
அர்கள்
இப்தரரளுன்நத்றவன
தரறறத்றந்ந்ரர். ஆணரல், அந்ப் தம் தறன்ணர் வ்ரந
ரரக கநந்து ன்தது ங்களுக்குத் தரறறல்கன.
நுதநர
ரட்டத்றநள்ப
ரர்கள்
இன்நம்
உர்கல்ற
கற்தற்கரக
ங்கறக்தகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள்.
அங்கும் எந் தல்ககனக்ககத்க அகப்தன்நனம் இன்ந
தபறரடுகளுக்குப் தட்டப்தடிப்கத வற்தகரள்ற்கரகச்
தசல்கறன்ந
ததந்ந்தரககரண ரர்ககப இந்ப்
தல்ககனக்ககங்களுக்குள் உள்ரங்க நைடிநோம். ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப உந்ரக்குரகறந்ந்ரல் அற்நக்
கரண அநறறல் 50 சவீத்க local studentsக்கும் 50
சவீத்க foreign students க்கும் எதுக்கலடு தசய்து அகண
இச்சகதறல் தறவரறக்க நைடிநோம். றச்சரக ரங்கள்
அத்கக தறவகக்கு ஆபறப்வதரம். அவ்ரந தபற
ரட்டு நைநட்டின்நனம் ததநப்தடுகறன்ந தத்றல் 50
சவீத்கப் தன்தடுத்ற, local studentsக்கு free ரக
கல்றகப் ததற்நக்தகரடுக்கக்கூடி றகனகக ற்தடுத்
வண்டும்.
அகறட, இன்கந கபறகனறல் உனகறநள்ப ரண
தல்ககனக்ககங்கபறன் தட்டிநல் Harvard, MIT வதரன்ந
தல்ககனக்ககங்கள் நைன்ணறகன கறக்கறன்நண. அற்குப்
தறன்ணர்ரன் Oxford, Cambridge ஆகற தல்ககனக்ககங்கள்
ப்தடுத்ப்தட்டுள்பண.
நைன்ணர்
Oxford,
Cambridge
தல்ககனக்ககங்கவப
ப்தடுத்நல்
நைன்ணறகனறல்
இந்ந்ண. இன்ந வஜரஜர தல்ககனக்ககம்கூட ந்ரது
இடத்துக்குத்
ள்பப்தட்டுள்பது.
ரங்கள்
தகரளம்நெ
தல்ககனக்ககத்றல் கற்ந கரனத்றல் ஆசறரறவனவ நைல்
ரண தல்ககனக்ககத்றல் தடிப்தரக ண்ற ரர்ட்டிக்
தகரண்வடரம். ஆணரல், இன்ந து தல்ககனக்ககம் உனகப்
தல்ககனக்ககத் ப்தடுத்நவன - rating இல் ஆறம்
இடங்ககபநோம் ரண்டிப் தறன்ணகடவு கண்டிந்ப் தகப்
தரர்க்கும்ததரளது றகவும் வகணபறக்கறநது. தணணறல்
எந் கரனத்றல் ஆசறரறல் literacy இல் number one ஆக
இந்ந்வரம்.
இனங்கக
சுந்றகடந்ததரளது
வனசறரவுக்கும் ப்தரநக்கும் அடுத்ரக நன்நரது
இடத்றல் இனங்ககறன் ததரந்பரர றகன கரப்தட்டது.
ஆணரல்,
துறந்ஷ்டசரக
ரங்கள்
தல்ககனக்கக
ரறகசப்தடுத்நவன தறன்ங்கறறந்க்கறவநரம். இது ரண்நெறகு
ஸ்.தற. றசரரக்க அர்கள்
உர் கல்ற அகச்கசப்
தரதடுத் தறன்ணர் கடததற்ந றடல்ன. லண்டகரனரக
றகவும் தறன்ணகடவு றகனறல் இந்ந் ரங்கள், இப்ததரளது
நைன்வணநற ந்கறன்வநரம். NUS - National University of
Singapore இன்ந ஆசறரறவன இந்தத்தரன்தரது
றகனறல் இந்க்கறன்நததரளது ரங்களும் ங்களுகட
தல்ககனக்ககங்கபறன் த்க வநம் உர்த் வண்டும்
ணத் தரறறத்து, இச்சந்ர்ப்தத்க அபறத்கக்கு ன்நற
கூநற, றகடததநகறன்வநன்.

ීු ්වප.බී.
අමාතයතුමා

 ශවානායක

මශතා

සඋවවප

අධයාඳන

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

මරහනහු ඪ ු  භන්ත්රීු භනි අද ිනන බහ ල්තළබීශම්
ශඹෝජනහ ඉිනිපඳවී ශ වහ සථිය ශ භන්ත්රීු න් ශදශදනහටභ
භහ සු ින යන්නට ළභළිනන්.
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මරහනහු ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ු  අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භහ
ශඵොශවෝ ු ණු ඉිනිපඳවී ශහ. ඒ ු ණු ශඵොශවොභඹක්
ළයිනන්. භහ නු භහශ
්රලසනශේ ඳශමුන හයමඹ උස
අධයහඳනඹට ශන් ය සින මුදල් ේඳහුල ය සත කිඹන නන්.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි උස අධයහඳනඹ වහ යන
විඹදම් ේඳහුල යරහ නළවළ. 2010 ර්ශේ උස අධයහඳනඹට
ු පිඹල් බිලිඹන 20.1 ශන් යරහ ිනබුමහ. 2011 ර්ශේ
ු පිඹල් බිලිඹන 23 .2ක් ශන් ශහ. 2012 ර්ශේ ු පිඹන්
බිලිඹන 23.7ක් ශන් ශහ. 2013 ර්ශේ ු පිඹල් බිලිඹන
30.9ක් ශන් ශහ. 2014 ර්ශේ ු පිඹල් බිලිඹන 32.8ක් ශන්
ශහ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි නභ නිහ අශේ උස
අධයහඳන අභහතයහගලඹට ශන් ශ මුදල්ර ේඳහුලක් ශරහ
නළවළ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ හශ භ අධයහඳනඹට
ශන් ශ මුදල් කිඹන හයමශේදී නු භහ මන් වදපු ිහයඹ
ළයින වත ඵ භහ කිඹන්න ළභළිනන්. අශේ අධයහඳන
අභහතයහගලඹට ශඹෞන ටුතු  වහ නිපුමතහ ගර්ධන
අභහතයහගලඹට අශේ ්රීපහ අභහතයහගලඹට අශේ යහජය ඳිපඳහරන
අභහතයහලඹට අශේ බුශධ ලහන අභහතයහගලඹට අශේ ියක්
අභහතයගලඹට - මීට ශඳය ථහ ශ ශොතරහර විලසවිදයහර
හශ ඒහට- ඒ හශ භ අශේ ඳශහවී බහරට පිිපශන්රට
ිමි භධයසථහනරට අලය මුදල් දීභ වහ ිමි ටුතු 
අභහතයහගලඹට ශෞය අභහතයහගලඹට - ඒ අභහතයහගලශඹන්
තභන් nurseරහ පුහුණු යන්ශන් ඳිපපය ෛදය ශේශේ අඹ
පුහුණු යන්ශන් - ඹන විවිධ අභහතයහගලරට අධයහඳන
අභහතයහගලඹට අභතය භවහ විලහර මුදරක් ශන් යනහ. ඒ
නිහ ශම් ශඹෝජනහ ඉිනිපඳවී යපු ු  අජිවී කුභහය
භන්ත්රීු භහශ තර්ඹ ම්පර්මශඹන්භ ළයිනන්. නු භහ ඒ ු ණු
ඉිනිපඳවී යනශොට භසතඹක් ශර යජඹ ශභොන තයම් මුදල්
්රභහමඹක් අධයහඳනඹට ළඹ යනහ ද කිඹන න විපඹට
මන් වදන්න ඕනෆ.
අධයහඳනඹට ඳශහවී බහලින් මුදල් ළඹ යනහ. ඒ
හශ භ අද රගහශේ ්රහශශශීඹ බහ නය බහ තභන් රගහශේ
ම්පර්ම ්රහථමි අධයහඳනඹ නපවීු  යන්ශන්. ශොශම භව
නය බහ ්රහථමි අධයහඳනඹ නපවීු  කිීමභ වහ යට
මිලිඹන වළට වළවීතෆක් විඹදම් යන ඵ භහ දන්නහ. නභ නිහ
ශම් යලඹල්ර පිළිඵ විපඹට භ මන් වදරහ ු ණු ඉිනිපඳවී
යන න ශවොන්.
ඊශෙට නු භහ කිඹපු ශදඹක් තභන්
ශිය ේඳහුලක්
ිනශඵනහඹ කිඹන න. ඒ ම්පර්මඹන්භ ළයිනන්.
විලසවිදයහරරට සු ශවී ය වී ශිය ගයහ වීශතොවී
2005 ර්ශේ අඳ සු ශවී ය වීශවී ශියඹන් 9 000 න්. ඒ
මන ක්රභහනුකර ළඩි යරහ 2010 ර්ඹ නශොට
ශියඹන් 21 547 ක් අයශන ිනශඵනහ. 2011 ර්ඹ
ශනශොට ශියඹන් 22 016ක් අයශන ිනශඵනහ. 2012
ර්ඹ ශනශොට - ්රලසනඹක් භු  ශරහ උහවි නිශඹෝඹක්
රළබුණු නිහ - සු ශවී ය වී ශියඹන් ගයහ 28 000ට
ළඩි ශරහ ිනශඵනහ. ශභයවී අපි 28 000 ශදශනකු සු ශවී
ය න්න ඹනහ.
සතළම් විලසවිදයහරරට අලය යලසුන් ්රභහමඹ අයශන
නළවළ කිඹරහ ඒ භන්ත්රීු භහ කිේහ. ඒ සවීත තභන්. රගහශේ
ජිකර්භ පීයරට සු ශවී න ශභන්න් යලඹලුභ ශදනහ ෛදය
විදයහරරට ඹෆශම් යලිනඹවී නක් විබහඹට ශඳීන යලටි ශභන්.
ඒ හශ භ Biophysical පීයරට ඹන්න අලය විඹඹන් වදහයන
රද ිකත විඹඹන් වදහයන රද දු න් විලහර ්රභහමඹක්
විලසවිදයහරරට සු ශවී ශන්ශන් නළවළ. ඒ දු ශෝ ිඳසු

859

2014 භහර්ු  20

විබහඹට ලිඹනහ. නභ නිහ අඳ ඳශමුන ටඹ ශදන ටඹ
ු න්න ටඹ වතයන ටඹ ඳසන ටඹ ලශඹන් ගිඹ ය
ට ඳවක් අසථහ දීපු ඵ භහ ු  භන්ත්රීු භහට කිඹන්නට
ළභළිනන්. වළඵළන් ඳසන ටශේදීවී අඳට පුයහ න්න ඵළිප
ුෆමහ ජිකර්භ පීයර ශභන් ටි ව Biophysical පීයර
ශභන් ටි. ඊට ඳසශේ විලසවිදයහරලින් අඳට කිේහ "තවී
නන්න නම් නඳහ ඳහයභහරහ ඳටන් අයන් දළන් භහ වඹක්
ශනහ "කිඹරහ. ශම් ඳහයභහරහරට නන්න කිඹරහ අපි දු න්ට
ශොච්චය කිේවී ඒ දු ශෝ ශඵොශවෝ ශදශනක් නළත විබහඹ
ලිඹන්න ඹන නිහ ඵහ න්න අභහු න්.
ඊශෙට භභ කිඹන්න ළභළිනන් ශම් භන්ත්රීු භහ ඉිනිපඳවී ය
ිනශඵන ශියඹන්ශ ඳවසුම් පිළිඵ හයමඹ ළන. අජිවී
කුභහය භන්ත්රීු භහටවී ශ්රී යගහ භන්ත්රීු භහටවී ශදශදනහටභ භභ
ියහධනහ යනහ ශභොන තයම් විලහර ඳිපර්තනඹක් අද
විලසවිදයහරර ශනහද කිඹරහ ඵරන්න රගහශේ විලසවිදයහර
ටහ යුෆභක් ඹන්න කිඹරහ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි 77-94 හරශේ රගහශේ
විලසවිදයහරර hostel නක්වී වළුලශේ නළවළ. ු හුණු
විලසවිදයහරඹ ඒ හරශේ නිර්භහමඹ ශහ. නඹ ඉතහ ශවො
නිර්භහමඹක්. න ශශේ ශයොීන ද භළල් සභිනු භහශ හරශේ.
වළඵළන් hostel නක්වී වළුලශේ නළවළ. ඒ නිහ අඳට ඵයඳතශ
්රලසනඹක් ිනබුමහ hostels ම්ඵන්ධශඹන්. අපි hostels වදහශන
වදහශන ගිඹහ. අද ශන ශොට අපි hostels 60 යහඳජිනඹක්
ක්රිඹහවීභ යමින් ශම් ්රලසනඹ ම්පර්මශඹන්භ වින්න අලය
ටුතු  ය ශන ඹනහ. අද විලසවිදයහර ඕනෆ නට ගිින්
ඵළලුශොවී ශම් ශන ශවොට ශඳශනන්.
යජයටට දළඹට කිු ශ ළපටවන- නතශොට උස අධයහඳන
අභහතයු භහ භභ ශනොශන් - ශනිඹන ශොට ිණ්ඩු උවීහව
ශශේ යජයට විලසවිදයහරශේ නඹ ඳවීන්නන්. වළඵළන් ශියශඹෝ
ව භවය ිචහර්ඹු  ඒට විු ශධ ුෆමහ. ඒ නිහ ඒ
ළපටවන පිට සථහනඹ ඳවීන්න යලශධ ුෆමහ. වළඵළන් ඹම
විලසවිදයහරඹට දළඹට කිු ශ ළපටවන අපි අයශන ගිඹහ. ඒ
නිහ අද ඹම විලසවිදයහරශේ අඩු ඳහඩු විලහර ගයහක්
පුයහශන ශේයහශදනිශේ ශවෝ ශනවී කියලභ විලසවිදයහරඹ
නළින තයම් උස තවීවීඹට නඹ ශශනන්නට අඳට වළකිඹහ
රළබුමහ දළඹට කිු ශ වයවහ.
ඒ නිහ භභ කිඹන්න ළභළිනන් අපි විලසවිදයහර වහ න
්රිනඳහදන නන්න නන්නභ ළඩි යරහ ිනශඵනහ; ඳවසුම් ළඩි
යරහ ිනශඵනහ; ඵහ න්න ශිය ්රභහමඹ ළඩි යරහ
ිනශඵනහ කිඹරහ.
ඊශෙට අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භහ කිඹන විධිඹට මිරක් අඹ
යරහ ශභන් ඵහ න්නහ ු ම. ඒ සවීත. ඉසශල්රහ
කිේහ හශ භ භභ නළත කිඹන්ශන් අපි යලඹඹට 300කින්
විලසවිදයහරරට සු ශවී ය න්නහ ශිය ්රභහමඹ ළඩි ශවී
අඳට පුළුන් ුෆශණ් 9 000 යලට 27 000 ඉරක්ඹට ඳභමන්.
වළඵළන් 1 50 000ක් දු ශෝ උස ශඳශ විබහඹ භවීශරහ
උස අධයහඳනඹට සුුලසුම් රඵනහ. ශම් දු න්ට ඉපපක්
ශදන්න ඕනෆ. අපි ඵහිය උඳහධිධහිපන් ඹම්කියල භේටභට මාභහ
ශශේ ඒ ගුමහවීභ අිනන් ඉතහ ඳවශ භේටභට ළටිරහ
ිනබුණු නිහ. නමුවී අද අපි UNIVOTEC වයවහ University
Colleges වයවහ ඒ හශ භ අශේ උස තහක්ම ිඹතන වයවහ
ශම් දු න්ට උස ඩිේශරෝභහක් අයශන උඳහධිඹක් රඵහ
න්න පුළුන් තළනට ශනි ඹනහ. විජත විලසවිදයහර වයවහ ශම්
දු න්ට උස අධයහඳනඹ රළබීභට ිනශඵන ඉපප පුළුන් තයම්
පුළුල් යනහ.
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මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ නිහ අපි නන්න නන්නභ
විලසවිදයහර පුළුල් යනහ; පීය ළඩි යනහ; අලුවී පීය වදනහ.
රඵන ය ශන ශොටවී අපි ත Medical Faculty නක් ත
Engineering Faculty නක් ශම් රගහශේ ඳටන් න්නහ. අපි
රඵන
භහශේ
ජනහධිඳිනු භහවී
නක්
ඹහඳනශේ
විලසවිදයහරශේ කිලිශනොච්චිශේ Engineering Faculty න
Agriculture Faculty න විජත යනහ. අපි ඵයමු
විලසවිදයහරඹට ඹම විලසවිදයහරඹට අලුවී Medical Faculties
වදන්න ළප ය ශන ඹනහ. ඒහට සු ශවී ය න්න ශභන්න්
්රභහමඹ ළඩි ය ශන ඹනහ. වළඵළන් නශවභ ය ශන ගිඹවී
ශම් ්රලසනඹ නශවභ ශරශවයලශඹන් වින්න ඵළවළ.
භභ අජිවී කුභහය ු  භන්ත්රීු භහට කිඹන්න ළභළිනන් 1964
න ශොට විඹේනහභශේ විේරඹ ම්පර්ම ශහ කිඹරහ.
වළඵළන් විඹේනහභඹට 1991 න ශතක් විලසවිදයහරඹක් වදහ
න්න ඵළිප ුෆමහ ශවො චින් මින්වස ුතශේ. විලසවිදයහරඹක්
ඳටන් න්නහ කිඹන න ශරශවයල ළපක් ශනොශන්.
විලසවිදයහර අධයහඳනඹ රඵන්න ඕනෆ අශේ දු න්
10 000ක් විතය වළභ අුෆු ශදභ රගහශන් පිටට ඹනහ. අඳට
ිනශඵන ඉතහභ මාමිත විශශල විනිභඹ ශම් දු ශෝ අයශන ඹනහ.
ඒ දු න්ට රගහ ු ශ ඉපපක් වදරහ ශදන න අශේ යජශේ
ුතු භක්.
ඒ හශ භ මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි අපි වළභ
ශරහශේභ ිතනහ ශම් ියලඹහශේ අධයහඳන ශක්න්රඹක්
ශන්න අඳට ඉතහභ ශවො හයලදහඹ තවීවීඹක් ිනශඵනහඹ
කිඹරහ. අද න ශොට අශේ යශේ විශශශීඹ දු ශෝ 4 000ට
පහ ඉශන න්නහ. ශඵෞශධ අධයහඳනඹ රළබීභ වහ අශේ
යටට විශශශීඹ දු ශෝ 900ක් විතය සවිල්රහ ඉන්නහ. ඒ නිහ
අශේ විලසවිදයහර ු ශ ඉතහභ පුගචි ඉපපක් දීරහ ිනශඵනහ
විශශශීඹ දු න්ට උස අධයහඳනඹ රළබීභ වහ සු ළු න්නට.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි අශේ විලසවිදයහර ජහතයන්තය
ශශ්රේිකත කිීමම්ලින් උපට ශශනන්න ඕනෆ නම් අශේ
විලසවිදයහරර විශශල දු ශෝ යලටීභ අතයලයන්. නශවභ
නළවීනම් දහවී අඳට international ratingsලින් උපට ඹන්න
ඵළවළ.
භභ උස අධයහඳන අභහතය ුරයඹ බහය න්න ශොට
ජහතයන්තය ශශ්රේිකත කිීමම්රට අනු අශේ යලඹලු විලසවිදයහර
ිනබුශණ් 14 000න් නවහ. අද අඳට ඳශමුළනි 1 000 ු ශ
විලසවිදයහරඹක් ිනශඵනහ. අද අඳට ඳශමුළනි 2 000 ු ශ
විලසවිදයහර ශදක් ිනශඵනහ. අද අඳට ඳශමුළනි 5 000 අතය
විලසවිදයහර වඹක් ිනශඵනහ. ජහතයන්තය ශශ්රේිකත කිීමම්රට
අනු 27 000 ව 28 000 ිනබුණු ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ ව
නළශෙනිය විලසවිදයහරඹ අද 6 000ට ව 7 000ට සවිල්රහ
ිනශඵනහ. ඒ නිහ ජහතයන්තයඹ ු ශ අද රගහශේ විලසවිදයහර
භු  ශමින් ිනශඵනහ. ු  අජිවී කුභහය භන්ත්රීු භනි නහඹවී
පුහුණු වයවහ ශභන් භළශයනහ කිඹරහ ඔඵු භහ ිතන්න නඳහ.
නහඹවී පුහුණුක් අතය ු ය න ශභශඹකු නළින ුෆමහ. නමුවී
ඒ ශභඹහන් නහඹවී පුහුණුන් අතය කියලභ ම්ඵන්ධඹක් නළවළ.
ඒ ශභඹහට හරඹක් ිනසශේ ිනබුණු ශයෝඹක් උවීන්න මශභන්
තභන් ඒ ශභඹහ භළිපරහ ිනබුශණ්. ඒ ශභඹහ ශඵොශවොභ ඵය ළප
යපු ශභශඹක්. ඒ ශභඹහශ ශදභේපිඹන් සු ළු යලඹලු ශදනහභ
ඒ දන්නහ. නහඹවී පුහුණු වයවහ යන්ශන් දු න්ට
ශරහට නළඟිටින්න තමුන්ශ හභයඹ රසනට වදහ න්න
යහඹහභ යරහ තමුන්ශ ලහීමිප ශඹෝයතහ වදහ න්න
ලක්ිනන්ත න්න දයහ ළීනශම් වළකිඹහ සින ය න්න
ශේඹ සශේ ිනඹහ න්න හර ටවනට අනු ළප යන්න
දු න්ට පුහුණු කිීමභ ිිනඹන්. ඒ දු න් ඉතහ ළභළවීශතන් ව
ුෆභනහශන් ගිිල්රහ ඒ නහඹවී පුහුණුශේ ශඹශදනහ.
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ඳහර්ලිශම්න්ු 

[ු  නස.බී. ිනහනහඹ භවතහ]

ු  භන්ත්රීු භනි ශම් ශභන් භර්දනඹ යනහ කිඹන න
කිඹන්න නඳහ. විලසවිදයහරරට අලුවී ශභන් ිහභ ශම් දු න්
ශඳශඳහළි ඹෆභ protest කිීමභ උඳහ කිීමභ හශ න්දර්ලන
භහරහක් යලුල න ඵ අපි දන්නහ. ශම්හ අශේ හරශේ යලට යලුල
න ශශල්. ඔඵු භන්රහශ හරශේවී ශන්න සින. අලුවී ශභන්
ිහභ විලසවිදයහරර ටන් ටික් සවිශශනහ. ඒ ළන අපි
පුුලභ න්ශන් නළවළ.
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි 1986 1987 1988 හරශේ
අශේ යශේ විලසවිදයහරර ඳහරනඹ ම්පර්මශඹන් ජනතහ
විමුක්ින ශඳයමුම අතට වීතහ. ඊට භහමී උු ශර්
විලසවිදයහරර ඳහරනඹ නල්ටීටීඊ න අතට වීතහ. ඊට ඳසශේ
විලසවිදයහර ඳහරනඹ ශශේ ශජ්මපී න ව නල්ටීටීඊ නන්. ශම්
වහ ශජ්මපී න දකුශණ් උඳකුරඳිනු  ශදශදශනකු භළු හ.
නල්ටීටීඊ න උු ශර් උඳකුරඳිනු  ශදශදශනකු භළු හ. ඊට
අභතය ශජ්මපී න දකුශණ් ශභන් 50ක් 60ක් භළු හ. නල්ටීටීඊ
න උු ශර් ශභන් 200ක් ඳභම භළු හ. නභ පිිපස භයරහ ඊට
ඳසශේ නදහ ඉරහ උඳකුරඳිනු භහටවී පීයහධිඳිනු භහටවී
අධයඹන අගලශේ ්රධහීනන්ටවී විනඹ බහය නිරධහිපන්ටවී
විලසවිදයහරර තීයම න්න ඉප ුලන්ශන් නළවළ. තීයම වීශවී
ශියශඹෝ. ශම් ශියශඹෝ ඡන්දශඹන් ඳවී  ප අඹ ශනොශන්
මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි. අගභ භශ හරශේවී
ඔඵු භන්රහශ
හරශේවී
විලසවිදයහරර
භළිනයම
ඳළළවී පහ. ඒ වහ ණ්පහඹම් 10ක් 15ක් තය ශහ. ඒ වහ
විවිධ ශශලඳහරන ණ්පහඹම් සවිල්රහ ශඵොශවොභ සහීකන
ළභළවීශතන් තය ශහ. නිදී භවහ විලහර ශශලඳහරන
ගවිධහනඹකින් භළිනයම යහඳහයඹකින් ශිය නහඹන්න් බිි
ුෆමහ. වළඵළන් 1987න් ඳසශේ-

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

භට ශඳොඩි අසථහක් ශදනහ ද?

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඔේ.

ීු අජි්  කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

දළන් ශියඹන්ශ ඡන්දශඹන් ඳවී  ප ශිය ගම් මනහක්
තවනම් යරහ ිනශඵනහ. ඒ ළන ඔඵු භහ ඳළවළිනලි කිීමභක්
යනහ ද?

ීු ්වප.බී.  ශවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ු  භන්ත්රීු භහ ඉන්න. දළන් ඡන්දශඹන් ඳවී  ප ශිය ගම්
කීඳඹක් ිනශඵනහ. වළඵළන් සවීතටභ අදවී ශියශඹෝ ඒහට
බඹන්. ශජ්මපී න රළන්සු ක් ඉිනිපඳවී ශහභ අද නඹ
ශඳයටුහමීන්. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ශම් අඹ තය
යන්න බඹන්. ශම් අඹ ුෆු වී තය යන්න නන්ශන් නළවළ.
රළන්සු  ශදනහ තයහයශඹෝ නළවළ. සන්? ඉිනවහශේ නශේ
තය යපු අඹ ශජ්මපී නශන් භළු හ. ඒ බඹ දු න්ට අදවී
ිනශඵනහ. තමුන්ට විු ශධ තය ශහභ ඒ විු ශධ  ප අඹශ අත
ඳඹ ළඩුහ. ඔුෆන්ට විලසවිදයහරඹ දවටභ අශවෝයල ශහ; අිමි
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යරහ දළම්භහ. නළනි ශභන් 600ක් ඳභම ඉන්නහ. [ඵහධහ
කිීමභක්] ඒ ඔඵු භන්රහශ හරශේ විප. භභ ඒ පිළින්නහ.
භභ කිඹන්ශන් ශම් තවීවීඹ ශනස යන්න ඕනෆ කිඹරහන්.
සවීතටභ අපි විලසවිදයහරර ඵරඹ උඳකුරඳිනු න්ට
පීයහධිඳිනු න්ට විලසවිදයහර Councilරට Senate නට
ුලන්නහ. නතශොට ශභන් විඹු ශන් දළෙලුහ. නතශොට ිනබුශණ්
ශජ්මපී නශක් ඵරඹ. ඊට ඳසශේ විලසවිදයහරර ිනබුණු ශජ්මපී
නශක් ඵරඹ වළලුමහ. ඊට ඳසශේ තභන් ඔඵු භන්රහට ඔඹ ඵරඹ
නන්ශන්.
දළන් ඔඵු භන්රහට ඕනෆභ ිනශඵන්ශන් නළත
ශියශඹෝ ඳහරනඹ යන විලසවිදයහරඹක් වදහ න්නන්. ඒ
යන්න නඳහ.
අද විලසවිදයහරර අලුවී ඳහයභහරහ වළශදනහ. අද
විලසවිදයහරර ඳහයභහරහ ඉවශට ශශනනහ. අද දු ශෝ වළභ
ශශනක්භ ඉග්රීයල ශවොට ඉශන න්නහ. ශම් දු ශෝ ඉග්රීයල
භහධයශඹන් හුෙක් ඳහයභහරහ වදහයනහ. විලසවිදයහර සු ශශේ
යලටින වළභ දු ශක්භ ශතොයු ු  තහක්මඹ පිළිඵ දළනුශභන්
ඉතහ ඉවශට නනහ. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි ඒ නිහ අඳට
ඕනෆභ ිනශඵන්ශන් ත අුෆු ුල ශදක් ු නක් ඹනශොට
විලසවිදයහරශඹන් නළිඹට නන දු න්ට ශශශ ශඳොශශේ ශවො
මිරක් ටිනහභක් වදන්නන්. දු න්ට දඬුම් ශහට බඹ
ශන්න නඳහ. විලසවිදයහර උඳකුරඳිනු  පීයහධිඳිනු  ශම්
දු ශෝ ුෆු වී විනහල යන්ශන් නළවළ. ශම් අඹට ඕනෆභ
ිනශඵන්ශන් ශම් දු ශෝ වදහ න්නන්.
ු  භන්ත්රීු භනි ඔඵු භහ භශෞයඹ ඳහයභහරහ ළන
ථහ ශහ. ශම් අශේ ්රලසනඹක් ශනොශන්. භශෞයඹ
ඳහයභහරහ ළන ඔඵු භන්රහ කිඹන්ශන් නළවළ. ඔඵු භන්රහ
කිඹන්න බඹන්. විලසවිදයහර ඳටන් වීශවී; උස අධයහඳන
අභහතයහගලඹ ඳටන් වීශවී; විලසවිදයහර ්රිනඳහදන ශොමින්
බහ ඳටන් වීශවී අුෆු ුල වතය ඳහයභහරහක්. ෛදය
ගභඹ තභන් ශම් අුෆු ුල ු නට අඩු යන්න කිේශේ. ශභඹ යලුල
ුෆශණ් භශ හරශේ ශනොශන්. විලසවිදයහර වහ උස අධයහඳන
අභහතයහගලඹ ශම්ට දළඩි විු ශධ ුෆමහ. අහනශේ උහවිශඹන්
තභන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් තීන්ුල ුලන්ශන්. භහ ශෙ අදහශ තීන්ුල
ිනශඵනහ. "මීට ඳසශේ භශෞයඹ ඳහයභහරහ පිළිඵ ඳිපපය
ඳහයභහරහ පිළිඵ අදහශ ගවිධහන භෙ කිඹරහ.." ඊට අභතය
විශලේශඹන් නභ තීන්ුලශේ කිඹරහ ිනශඵනහ "ෛදය ගභඹ
භෙ හච්ඡහ ශනොය කියලභ ශනක් යන්න නඳහ" කිඹරහ.

ශම් Supreme Court decision න. I quote:
“We make a direction on the University Grants Commission that
no future intake of students for Allied Health Science be done
without consulting all parties concerned including the
Government Medical Officers' Association."

මුරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි "three plus one" කිඹන න
පිළිඵ අඳට තීන්ුල න්න ඵළවළ. භට ලින් ිටි උස අධයහඳන
සභිනු භහ ඹටශවී විලසවිදයහර ්රිනඳහදන ශොමින් බහ
ශේයහශදනිඹ විලසවිදයහරඹ සු ළු අශනකුවී විලසවිදයහර
යලඹල්රභ ෛදය ගභඹ භෙ ීනිනඳිනු භහ ඉිනිපශේ නෙ
ශරහ ඒ නෙතහ පිළිඵ Supreme Court නට ගිින්
හර්තහ ශ තීයමඹක් ශම්. අඳට ශම් ම්ඵන්ධ උහවි ඹන්නවී
ඵළවළ. නමුවී ශවට ශම් දු ශෝ උහවි ගිශඹොවී විලසවිදයහර
්රිනඳහදන ශොමින් බහවී ගිින් කිඹනහ ඳහයභහරහ හරඹ
අුෆු ුල 4 දක්හ ළඩි කිීමභට අපි නෙන් කිඹරහ. අපි අුෆු ුල 04ට
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නෙන් කිඹරහ අපි ශවට කිඹනහ. ශවට උහවි ගිශඹොවී ශවට
කිඹනහ. අඳට උහවි ඹන්න ඵළවළ. ශභොද අශේ අඹ තභන් නෙ
ශරහ ිනශඵන්ශන්. අපිට ඹන්න ඵළවළ. ඒ නිහ නඹ අශේ
හයමඹක් ශනොශන්.
ඊශෙට භභ න දඹ ළනවී ඹභක් කිඹන්න ළභළිනන්.
න දඹ වයවහ තභන් ශජ්මපී නශක් ව නල්ටීටීඊ නශක්
රළන්සු ට ඡන්ද ඵරශඹන් නන්න ඵළිප ශිය නහඹශඹෝ ුෆණු
අඹට නහඹවීඹ වළුලශණ්. න දශේදී භවය ශියශඹෝ
භළු මහ. නහඹවී පුහුණුශේදී ශනොශන් න දඹ නිහ
භවය ශියශඹෝ භළු මහ. න දඹ නිහ තභවී ශියන්න් 07
ශදශනකුශ ශභොශඹ ශවො නළවළ. තවී ශියශඹෝ 03 ශදශනකු
ශයෝද පුටුශන් ඹනහ. ඒ හශ භ න දඹ නිහ ශියශඹෝ
600ක් ඳභම විලසවිදයහරඹ දහරහ ගිඹහ. ඒ නදහ ශභශවඹ පශේ
ශජ්මපී න. අද ඒ ශභශවඹන්ශන් ශඳයටුහමී භහජහදී
ඳක්ඹ උු ශර් ශභශවඹ පශේ නල්ටීටීඊ ගවිධහනඹ. සවීතටභ අපි
ශනස යන්න ඕනෆ ශම්හන්.
ු  ශ්රී යගහ භන්ත්රීු භහ කිේහ නුයනළිඹ ිනසත්රික්ඹට
විලසවිදයහරඹක් රඵහ ශදන්න කිඹරහ. සවීත ලශඹන්භ අිනු 
ජනහධිඳිනු භහශ වී අධහනඹ ශඹොමු ශරහ ිනශඵනහ
විලසවිදයරඹක් වදන්නට ශනොශන් නුයනළිඹ ිනසත්රික්ඹටවී
විලසවිදයහර භණ්පඳඹක් රඵහ දීභට. ඹම ඵයමු හශ
විලසවිදයහර ඳටන් වීශවීවී භණ්පඳ වළටිඹට. ශම් පිළිඵද
අධහනඹ ශඹොමු ශරහ ිනශඵනහ. ු  ශ්රී යගහ භන්ත්රීු භනි
නමුවී අඳට අක්ය 100ක් විතය ඕනෆ. ඔඵු භහවී ශම් ටුතවීත
කිීමභට උදුෆ යන්න. නශවභ ුෆශමොවී අඳට නුයනළිඹ
ිනසත්රික්ඹට ඒ අලයතහ පුයහ ශදන්න පුළුන් ශන්.
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මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි භභ අහන ලශඹන්
කිඹන්නට ළභළිනන් අපි ශියශඹෝ භර්දනඹ යන්ශන් නළවළ
කිඹරහ. අඳට ශියශඹෝ වදහ න්නන් ුෆභනහ යන්ශන්. ශම්
ශියශඹෝ විලසවිදයහරලින් නළිඹට නන විට ඒ අඹට රැකිඹහ
ශශශ ශඳොශශේ ටිනහභක් ිනශඵන උඳහධිධහිපන් වළටිඹට
ශරෝශේ ටිනහභක් ිනශඵන උඳහධිධහිපන් වළටිඹට නළිඹට
ඹන්නන් ුෆභනහ යන්ශන්. විලසවිදයහර උඳකුරඳිනු න්
පීයහධිඳිනු න් ශම් දු න්ට දඬුම් යන්ශන් ශම් දු ශෝ
අධයහඳනඹට ශඹොමු යන්නන්. විලසවිදයහරර ඉග්රීයලශඹන්
ථහ කිීමභ තවනම්; විලසවිදයහරර ථිහචහර්ඹු න් භෙ
තනිඹභ ථහ කිීමභ තවනම්; Library නට වළභ දහභ ගිින්
ශඳොවී ඳහපම් කිීමභ තවනම්. මරහනහප ඪ ු  භන්ත්රීු භනි 2010
න ු ු  විලසවිදයහරර ශම් හශ ීනින ිනබුමහ. ශම් ීනින දළම්ශම්
ශජ්මපී න. ඒ උු ශර්දී නල්ටීටීඊ ගවිධහනඹ ඒ විධිඹටභ ශහ.
ඉන් ඳසු ඒශක් විනහල ුෆණු භශ  අයශන ගිින් ශඳයටුහමී
භහජහදී ඳක්ඹ ශිය ඵරඹ වදහ න්නට උවීහව යනහ. ඒ
යන්න ඵළවළ. ශියශඹෝ නිළයින භෙ ඹන්. ශියශඹෝ අපි වදහ
න්නම්. ශඵොශවොභ සු ිනන්.

ප්රපනය විමවන  ශ්ද, වභා වපමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳාර්ලියප්දතුල ඊ අනුකූල අ. භා. 6.30 , 2014 මාර්තු මව 21
ලන කමකුරාදා අ.භා. 1.30 ලන යතක් කල් ගියේය.
அன்தடி தற.த. 6.30 றக்கு தரரளுன்நம், 2014 ரர்ச் 21,
தள்பறக்கறக தற.த. 1.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 21st
March, 2014.

ඳහර්ලිශම්න්ු 
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වැ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුරමඹ දවහ සකීඹ නිළයින ශ ුතු  තළන් දක්නු ිපයල භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයින ශ ුතු 
ිහයඹ නි ඳළවළිනලි රකුණු ශොට පිටඳත රළබී ශදිනඹක් ශනොඉක්භහ ශැ්දවාඩ් ගසහය ශත රළශඵන ශේ නවිඹ ුතු ඹ.

குநறப்நெ
உநப்தறணர் இநறப் தறப்தறற் தசய்றந்ம்நெம் தறக றந்த்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றந்த்ப்தடர தறற கறகடத் இந் ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறந்க்கு அநப்நெல் வண்டும்.
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දායක මුදල් : ඳාර්ලියප්දතු විලාද ලාර්තාල ලාර්ක ක දායක මි ු. 2178කි. ිළ ඳතක් යී්දලා ීැනීම
අලය නප ීාවපතුල ු. 18.15කි. තැඳැල් ීාවපතුල ු. 2.50කි. යකොෂඹ 6, කිුෂඳන, ඳාමශකඩ ඳාර, අශක
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නියමිත  ශයන්ද ඳසුල ්ලනු බන දායක ඉල්ලුප ඳ්  භාර ීනු යනොැයබ්.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ந்டரந் சந்ர நதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற நதர 18.15. தரற்
தசனவு நதர 2.50. ந்டரந் சந்ர நைற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறநொட்டநனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறந்பப்தகண, தகரளம்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறககபப்
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ற்நக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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