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பொரொளுைன்ற ெிெொதங்கள் 
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පූ.භා.10.30  පා්දලි ේන්ුරව රැසාන විය.   
කථානායකුර ා [ිු කු තයසූරිය   තා]   

මූලාසානාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.30 ைணிக்குக் கூடியது. 

சபொநொயகர்  அெர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய]  

தலலலை ெகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,   
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 
 

 

ිර  දන 
அறிெிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පා්දලි ේන්ුර ක යුුර ිළිතව  කාරක සාභා රැසානවී  
பொரொளுைன்ற அலுெல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජාතික මැතිවරණවලදී වි්ුත් ්ද ් රමය භාවිත කිරීම 

පිළිබඳව හඳුද වා දීශම් වැඩසටහන සඳහා මැතිවරණ ශකොමිණද  

සභාව විසිද  අවස්ථාවක් ඉල්ලා ඇති බැවිද ,  ඊට අවස්ථාව සලසා 

දීම සඳහා පාර්ලිශම්ද තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේ විශ ේණ 

රැස්වීමක් 2019 ජූලි 12ශවනි සිකුරා්ා,  එනම් අ් දින පූර්ව භාග 

11.30ට පාර්ලිශම්ද තු සාංකීර්ණශේ කාරක සභා කාමර අාංක 04දී 

පැවැත්වීමට නියමිත අතර,  ඊට  පැමිණ සහභාගි වන ශලස සභික 

මද ත්රීද  සියදෙශ්නාටම ශමයිද  ්ැම්ම් දීමට කැමැත්ශතමි 
 
 

ලිිළ  ල්ඛනාදිය ිළිතිැන්වී  
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා (ඉඩේ සා  පා්දලි ේන්ුර 
ප්රක සාාසානකරණ ් ාතයුර ා  ා මණ්ු  පා්දශ්නව   ප්රාන 
සාාවිායකුර ා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும் 

பொரொளுைன்ற ைறுசீரலைப்பு அலைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்  

முதற்ககொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු කථානායකතුමනි,  මු්ල් අමාතයතුමා ශවම්ශවද   මම 

2011 අාංක 18 ්රන වරාය හා ගුවද  ශතොටුපළ සාංවර්ධන බදු 

පනශත් 3 වගද තිය යටශත් වරාය හා ගුවද  ශතොටුපළ සාංවර්ධන 

බදු සම්බද ධශයද  මු්ල් අමාතයවරයා විසිද  පනවන ලදුව, 2019 

මාර්තු 05 දිනැති අාංක 2113/10 ්රන අති විශ ේණ ගැසට් පත්රශේ 

පළ කරන ල් නිශයෝගය; සහ 2018 වර්ණය සඳහා ශ්රී ලාංකා 

ශර්ගුශේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිශයෝගය සහ වාර්තාව රජශේ මු්ල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්  සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අධිකරණ හා බද ධනාගාර 

ප්රතිසාංස්කරණ අමාතයතුමිය ශවම්ශවද  මම 1978 අාංක 2 ්රන 

අධිකරණ සාංවිධාන පනශත් 60 වගද තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී 

පනශත් 61 වගද තිය යටශත් අග්රවිනි ් යකාරවරයා විමසා 

අධිකරණ හා බද ධනාගාර ප්රතිසාංස්කරණ අමාතයවරයා විසිද  

සා්න ලදුව, 2019 මාර්තු 26 දිනැති අාංක 2116/28 ්රන අති 

විශ ේණ ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ල් නිශයෝගය ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිශයෝගය ෛනතික කටයුතු (දූණණ විශරෝධි) හා මාධය 

කටයුතු පිළිබඳ ආාංශික අධීක්ණණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ 

යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්  සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  කර්මාද ත හා වාණිජ කටයුතු,  

දිගුකාලීනව අවතැද වූ පුශගලයද  නැවත පදිාංචි කිරීම,  සමුපකාර 

සාංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සාංවර්ධන අමාතයතුමා 

ශවම්ශවද  මම,  2018 වර්ණය සඳහා ජාතික ප්රතිපත්ති,  ආර්ිකක 

කටයුතු,  නැවත පදිාංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන,  උතුරු පළාත් 

සාංවර්ධන,  වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සාංවර්ධන සහ ශයෞවන 

කටයුතු අමාතයාාං ශේ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සාංවර්ධන 

අාං ශේ කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අධයාපනය හා මානව සම්පත් සාංවර්ධනය පිළිබඳ 

ආාංශික අධීක්ණණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම 

ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්  සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  කර්මාද ත හා වාණිජ කටයුතු,  

දිගුකාලීනව අවතැද වූ පුශගලයද  නැවත පදිාංචි කිරීම,  සමුපකාර 

සාංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සාංවර්ධන අමාතයතුමා 

ශවම්ශවද  මම 2016 වර්ණය සඳහා පාරිශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 

අධිකාරිශේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව නිණ්පා්න සහ ශසේවා පිළිබඳ ආාංශික අධීක්ණණ 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්  සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

 පත්සාේ 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ිු චන්ද්රාිර වණ්ඩාර   ත්ක ය (කාන්තා  ා ා ා ක යුුර 
සා  වියිත කලාප සාාව්දන ් ාතයුරක ය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சந்திரொணி  பண்டொர - ைகளிர், சிறுெர் 

அலுெல்கள் ைற்றும் உலர் ெலய  அபிெிருத்தி அலைச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs  and Dry Zone Development)   

ගරු කථානායකතුමනි,  පහත සඳහද  ශපත්සම් ශ්ක මම 

ඉදිරිපත් කරමි. 

(1) අම්රාධපුරය,  තුද වන පියවර,  අාංක 3029 ්රන ලිපිනශයහි 
පදිාංචි එල්.එච්. කලයානි ් සිල්වා මහත්මියශගද  ලැණුණු 
ශපත්සම; සහ  

(2) අම්රාධපුරය,  කුරුද ්ද කුලම,  තුද වන පටුමග යන 
ලිපිනශයහි පදිාංචි ආර්.ඒ. ගාමිණී රණසිාංහ මහතාශගද  
ලැණුණු ශපත්සම. 

 

ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ිු රාජිත් ්ලුවි ා ්ද   තා (සාාචාරක සාාව්දන  වනවනවී 
සා  ක්රිසානක යාිර මික ක ක යුුර රාතය ් ාතයුර ා)  
(ைொண்புைிகு ரஞ்சித் அலுெிஹொகர -  சுற்றுலொத்துலற 

அபிெிருத்தி, ெனசீெரொசிகள் ைற்றும் கிறிஸ்தெ சைய 

அலுெல்கள்    இரொஜொங்க அலைச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Aluwihare - State Minister of Tourism 
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි,  කටුගස්ශතොට,  පල්ශල්තලවිද න,  අාංක 

105 ්රන ස්ථානශයහි පදිාංචි ටී.බී. හිටිහාමු මහතාශගද  ලැණුණු 

ශපත්සමක් මම පිළිගද වමි. 
 

ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මහතා- [සභා ගර්භය තුළ නැත.]  
 
ඉදිරිපත් කරන ලද  පත්සාේ    තන  පත්සාේ ිළිතව  කාරක 

සාභාව  පැවරිය යුුර යයි ිර යෝි කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கலளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிலடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ක්රීඩා ් ාතයාා ශ්යන් පාලනය වන ක්රීඩා සාාිේ  
විසානතර 

ெிலளயொட்டுத்துலற அலைச்சின் கட்டுப்பொட்டிலுள்ள 

ெிலளயொட்டுச் சங்கங்கள்: ெிபரம் 
SPORTS ASSOCIATIONS UNDER MINISTRY OF SPORTS: 

DETAILS 

41/’18 
1. ිු   ේෂා විතාන ේ   තා 

(ைொண்புைிகு கஹசொ ெிதொனகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

විදුලි සාංශශ ,  වි ශශ  රැකියා සහ ක්රීඩා අමාතයතුමාශගද  ඇසූ 

ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ක්රීඩා අමාතයාාං ය ම් ද  පාලනය වන ක්රීඩා 

සාංගම් කවශර්්; 

 (ii) එම සාංගම් සඳහා නිලවරණ පවත්වම් ලබන 
ආකාරය කවශර්්; 

 (iii) එම සාංගම්වල තනතුරුවලට පත්වන නිලධාරිද  
සම්බද ධව හා අ්ාළ ක්රීඩා සාංගම්වල උද නතිය 
ශවම්ශවද  ඔවුද  ක්රියාත්මක වන ආකාරය 
පිළිබඳව අධීක්ණණයක් අමාතයාාං ය ම් ද  සිදු 
කරද ශද ්; 

 (iv) ක්රීඩාශේ උද නතිය ශවම්ශවද  නිසි අයුරිද  
ක්රියාත්මක ශනොවන,  තම පුශගල අව යතා 
ශවම්ශවද  ක්රියාත්මක වන ක්රීඩා සාංගම් 
ශවම්ශවද  ගම් ලබන ක්රියාමාර්ග කවශර්්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 

 ததொலலத்ததொடர்புகள், தெளிநொட்டு கெலலெொய்ப்பு 

ைற்றும் ெிலளயொட்டுத்துலற அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i) ெிலளயொட்டுத்துலற அலைச்சின் கட்டுப் 

பொட்டிலுள்ள ெிலளயொட்டுச் சங்கங்கள் யொலெ 

என்பலதயும்; 

 (ii) கைற்படி சங்கங்களுக்கு அலுெலர்கலளத் ததொிவு 

தசய்துதகொள்ெதற்கொன ெொக்தகடுப்பு நடொத்தப் 

படும் முலற யொது என்பலதயும்; 

 (iii) கைற்படி சங்கங்களின் பதெிகளுக்கு நியைனம் 

தபறுகின்ற அலுெலர்கள் ததொடர்பில் ைற்றும் 

குறித்த ெிலளயொட்டுச் சங்கங்களின் 

முன்கனற்றத்திற்கொக அெர்கள் தசயற்பொடுகள் 

ததொடர்பொன கண்கொணிப்பு அலைச்சினொல் 

கைற்தகொள்ளப்படுகின்றதொ என்பலதயும்; 

 (iv) ெிலளயொட்டின் முன்கனற்றத்திற்கொக முலறயொக 

தசயற்படொத, தைது தனிப்பட்ட கதலெகளுக்கொக 

தசயற்படுகின்ற ெிலளயொட்டுச் சங்கங்கள் 

ததொடர்பில் கைற்தகொள்ளப்படும் நடெடிக்லககள் 

யொலெ என்பலதயும்; 

அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Telecommunication, Foreign 
Employment and Sports: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the sports associations coming under the 
purview of the Ministry of Sports; 

 (ii) the manner in which elections are held for 
the aforesaid sports associations; 

 (iii) whether the Ministry monitors the officers 
elected to the positions of the aforesaid 
sports associations and the manner in which 
they function for the uplift of the sports 
associations; and 

 (iv) the courses of action taken against the 
sports associations that do not function 
properly for the uplift of sports, but function 
only for fulfilling their personal 
requirements? 

(b) If not, why?      

1477 1478 
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ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  විදුලි සාංශශ ,  වි ශශ  රැකියා සහ ක්රීඩා 

අමාතයතුමා ශවම්ශවද  මම එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශ්නවා. 

(අ)  (i)  67කි. (2019.07.10 දිනට)  

  ක්රීඩා සාංගම් හා සම්ශම්ලන රාශියක නම් තිශබන 
නිසා (අ) (i) පිළිතුර සාභාිත* කරනවා. 

 

* සාභා ේසාය  ත තවන ලද (්) (i) ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் லெக்கப்பட்ட ெிலட  (அ) (i ) :  

* Answer tabled for (a) (i):  

 

  1.  ශ්රී ලාංකා දුම්විදීශම් සාංගමය 

  2.  ශ්රී ලාංකා ශම්සපද දු සාංගමය 

  3.  ශ්රී ලාංකා ජලක්රීඩා සාංගමය 

  4.  ශ්රී ලාංකා බැමිමිද ටද  සාංගමය 

  5.  ශ්රී ලාංකා ජූශඩෝ සම්ශම්ලනය 

  6.  ශ්රී ලාංකා ්ැල්පද දු සම්ශම්ලනය 

  7.  ශ්රී ලාංකා කායවර්ධන හා  ාරීරික ශයෝගයතා සම්ශම්ලනය 

  8.  ශ්රී ලාංකා සවි එසවීශම් සම්ශම්ලනය 

  9.  ශ්රී ලාංකා පාපැදි සම්ශම්ලනය 

10.  ශ්රී ලාංකා ජාතික රයි්ල් සාංගමය 

11.  ශ්රී ලාංකා ශහොකී සම්ශම්ලනය 

12.  ශ්රී ලාංකා කරාශත් ශ්ෝ සම්ශම්ලනය 

13.  ශ්රී ලාංකා රුවල් ඔරු සාංගමය 

14.  රග්බි පාපද දු සාංගමය 

15.  ශ්රී ලාංකා බර ඉසිලීශම් සාංගමය 

16.  ශ්රී ලාංකා ජිම්නාසට්ික් සාංගමය 

17.  ශ්රී ලාංකා ශගොල්් ්සාංගමය 

18.  ශ්රී ලාංකා මල්ලවශපොර සම්ශම්ලනය 

19.  ශ්රී ලාංකා ශමෝටර් ක්රීඩා සාංගමය 

20.  ශ්රී ලාංකා පැසිපද දු සම්ශම්ලනය 

21.  ශ්රී ලාංකා ආනිනික මලල ක්රීඩා සාංගමය 

22.  ශ්රී ලාංකා ශටනිස ්සාංගමය 

23.  ශ්රී ලාංකා රිේ සම්ශම්ලනය 

24.  ශ්රී ලාංකා කැරම් සම්ශම්ලනය 

25.  ශ්රී ලාංකා විවිතාරක්ණක සාංගමය 

26.  ශ්රී ලාංකා ශබොක්ෂිාං සාංගමය 

27.  ශ්රී ලාංකා ආනිනික බිලියමි සහ සක්රකර් සාංගමය 

28.  ශ්රී ලාංකා පාපද දු සම්ශම්ලනය 

29.  ශ්රී ලාංකා ශවොලිශබෝල් සම්ශම්ලනය 

30.  ශ්රී ලාංකා එල්ශල් සම්ශම්ලනය 

31.  ශ්රී ලාංකා ශ ස ්සම්ශම්ලනය 

32.  ශ්රී ලාංකා ආනිනික ඔරු පැදීශම් සාංගමය 

33.  ශ්රී ලාංකා සශ්කොණ් සම්ශම්ලනය 

34.  ශ්රී ලාංකා ටයිශකොද ශඩෝ සම්ශම්ලනය 

35.  ශ්රී ලාංකා සැහැල්දෙ පද දු ක්රිකට් සාංගමය 

36.  ශ්රී ලාංකා ආනිනික කබ ස සාංගමය 

37.  ශ්රී ලාංකා ආබාධිතයිද ශග් ක්රීඩා සාංගමය 

38.  ශ්රී ලාංකා ශමෝටර් සයිකල් ක්රීඩා සාංගමය 

39.  ශ්රී ලාංකා ශ්සශ්බෝල් සාංගමය 

40.  ශ්රී ලාංකා වූ ස සම්ශම්ලනය 

41.  ශ්රී ලාංකා තුරඟ තරග සාංගමය (ශ්රී ලාංකා අ ්වාශරෝහක සාංගමය) 

42.  ශ්රී ලාංකා කඇ ඇදීශම් සාංගමය 

43.  ශ්රී ලාංකා අත්පද දු සම්ශම්ලනය 

44.  ශ්රී ලාංකා ජාතික ශව ස තැබීශම් සම්ශම්ලනය 

45.  ශ්රී ලාංකා ශ්ද සිද  සාංගමය 

46.  ශ්රී ලාංකා පාරම්පරික කරාශත් සම්ශම්ලනය 

47.  ශ්රී ලාංකා යුනි්යිට් සම්ශම්ලනය 

48.  ශ්රී ලාංකා දෝශ්ෝ සම්ශම්ලනය 

49.  ශ්රී ලාංකා ජූ ජිට් ස සම්ශම්ලනය 

50.  ශ්රී ලාංකා සැම්ශබෝ සම්ශම්ලනය 

51.  ශ්රී ලාංකා ශමොඩර්ද  ශපද ටැත්ශලෝද  සම්ශම්ලනය 

52.  ශ්රී ලාංකා කැශනොයිද  සහ කායකිද  සාංගමය 

53.  ශ්රී ලාංකා ශබෝල්රූම් ඩාද සර්ස ්සම්ශම්ලනය 

54.  ශ්රී ලාංකා ශරෝල් ශබෝල් සම්ශම්ලනය 

55.  ශ්රී ලාංකා සූශමෝ සම්ශම්ලනය 

56.  ශ්රී ලාංකා ජාතික ශරෝ් සපත්තු සාංගමය 

57.  ජාතික අාංගම්ශපොර සම්ශම්ලනය 

58.  ජාතික කඳු නැගීශම් සාංගමය 

59.  ශ්රී ලාංකා මූයි තායි සාංගමය 

60.  ශ්රී ලාංකා ශකෝ - ශකෝ සාංගමය 

61.  ශ්රී ලාංකා ක්රිකට් 

62.  ශ්රී ලාංකා ශත්රෝශබෝල් සම්ශම්ලනය 

63.  ශ්රී ලාංකා ශසපැක්ශරොක්ශරෝ සම්ශම්ලනය 

64.  ශ්රී ලාංකා සක්ැබල් සම්ශම්ලනය 

65.  ශ්රී ලාංකා පවර් ශබෝමි සාංගමය 

66.  ශ්රී ලාංකා ශබොල් බැමිමිද ටද  සාංගමය 

67.  ශ්රී ලාංකා සර්න්ද  සම්ශම්ලනය 

 (ii)  ක්රීඩා පනත හා එහි සාංශ ෝධිත ශරගුලාසිවලට 
අම්දෝලව අ්ාළ ජාතික සාංගමශේ විශ ේණ මහා 
සභා රැස්වීමක් කැඳවා ගැසට් නිශේ්නයට 
අම්දෝලව  සදු සකම් සපුරා ඇති නිලවරණ 
කමිටුවක් පත් කර නිලවරණය පැවැත්වීම. 

 (iii)  ්ැනට ක්රියාත්මක වන ජාතික ක්රීඩා සාංගම් ක7ක් 
පවතින අතර,  ශමම සාංගම්වලිද  ක්රීඩා පනතට හා 
ශරගුලාසිවලට අම්ව විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීම,  මහා සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම වැනි ප්රධාන 
කටයුතු සම්බද ධශයද  ශතොරතුරු ලබාශගන 
ක්රියාත්මක ශනොවන සාංගම් ලියා පදිාංචිය 
අත්හිටුවීමට ක්රීඩා අමාතයාාං ය ම් ද  පියවර ගම් 
ලැශ .් 

 (iv)  එබඳු ජාතික සාංගම්වල කටයුතු නිවැරදි කිරීමට 
උත්සාහ කරම් ලබන අතර,  එශසේ නිවැරදි 
ශනොවන ජාතික සාංගම් අතුරු කමිටු ව ශයද  පත් 
කර ක්රියාකාරිත්වය නිවැරදි කර නිලවරණ 
පවත්වා නැවත ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු ශයෝම් 
ලබයි. 

(ආ)  පැන ශනොනඟී. 

 
ිු   ේෂා විතාන ේ   තා 
(ைொண்புைிகு கஹசொ ெிதொனகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි,  ශම් ප්ර ්නයට උත්තර ශ්ද න ක්රීඩා 

ඇමතිතුමා ගරු සභා ගැශ් සිටියා නම් හරි වැ්ගත් කියලා මා 

හිතනවා. නමුත්,  ශම් ශවලාශේ ගරු ගයද ත කරුණාතිලක 

ඇමතිතුමා උත්තරයක් ලබා දීම ගැන ස්තුතිවද ත වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  මශග් ප්ර න්ය ශයොමු වද ශද  ශම් රශට් 

තිශබන ක්රීඩා සාංගම් හා සම්ශම්ලන සම්බද ධශයද . ජනරිය ක්රීඩා 
ශවද න පුළුවද ,  ජනරිය ශනොවන ක්රීඩා ශවද න පුළුවද ,  
ශමතුමාශග් උත්තරශේ තිශබන විධියට ශම් රශට් ජාතික ක්රීඩා 
ක7ක් තිශබනවා.    

සමහර ජනරිය ක්රීඩාවලට ශම් ක්රීඩා සාංගම් හරහා 
සභාපතිවරයා ශතෝරන මහා මාන්යාවක් තිශබනවා. ශම් ගැන 
ශහොයලා බැදෙශවොත් ඉතිහාසය පුරාවටම ශශ පාලනඥයක් තමයි 
ඒ පිටුපස්ශසේ ඉඳලා තිශබද ශද . ක්රිකට් ක්රීඩාව ගත්තත් එශහමයි.   
අව ය ්ද ්ය ලබා ගද න පුළුවද  ක්රීඩා සාංගම් ටික ශේලාසනිද  
නිර්මාණය කර ගද නවා. අශේ හිටපු ක්රීඩා ඇමතිතුමාත් ශම් 

සභාශේ ඉද නවා. එතුමාත් ශම් ගැන ්ද නවා. ශවොලිශබෝල් 
සාංගමය ගත්තත්,  එක එක ඇමතිවරුද ට අව ය විධියටයි එහි 
කටයුතු ශකශරද ශද . මම ගරු ඇමතිතුමාශග් අවධානයට ශම් 
කාරණය ශයොමු කරවනවා. ශම් රශට් ක්රීඩාවල කටයුතු ට ට වැ සය 
එහා විනිවි්භාවයකිද  ශකශරද න ඕනෑ.  

ප සගිය කාලශේ කතරගම ශශවාලශේ තනතුරුවලට 
ශශ පාලනඥයද ට පත් ශවද න බැහැ කිේවාම,  කතරගම 
ශශවාල ශේ බස්නායක නිලශම් ව ශයද   ෂිද ද්ර රාජපක්ණ 
මහත්තායට පත් ශවද න ඕනෑ හිද ්ා ඒ තීරණයත් ශවනස් කළා. 

ශශ පාලනඥයද  හැම තැනම අල්ලාශගන ඉද නශකොට ්ක්ණ 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

ක්රීඩකයාට එද න තිශබන තැන ඇහිශරනවා. ක්රීඩා සාංගම්වල මුල් 
පුටුවට ආවාට පස්ශසේ ඔහු කරද ශද  ශශ පාලනය. රශට් ගම්වල 
ඉද න අහිාංසක දුේපත් ්රුශවකුට ක්රිකට් ක්රීඩාව වාශග් ක්රීඩාවකිද  

ඉස්සරහට එද න වට පිටාවක් හැශ්ද ශද  නැහැ. ශම් පිළිබඳව 
විශ ේණඥ ්ැම්මක් තිශබන,  ශම් පිළිබඳව නි්හස්ව හිතලා ශම්වා 
ඉදිරියට ගද න පුළුවද  මිනිස් ස ඕනෑ තරම් රශට් ඉද නවා. නමුත් 
ශශ පාලනඥයද  ශම් කටයුතු බ්ා ගැනීම තුළ එතැනිද  එහාට 
ක්රීඩාව ඉස්සරහට යද ශද  නැහැ. 

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්නය අහද න ගරු මද ත්රීතුමා. 

 
ිු   ේෂා විතාන ේ   තා 
(ைொண்புைிகு கஹசொ ெிதொனகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මම ගරු ඇමතිතුමාශගද  ශම් ප්ර ්නය අහද න කැමැතියි,  ගරු 

කථානායකතුමනි.  

ශශ පාලනඥයද ට ශම් සාංගම්වලට ඍජුව මැදිහත් ශවද න 

බැරි ශවද න ශමොකක් හරි කරද න බැරි්? අඩු තරමිද  කතරගම 

ශශවාලයට ්ාලා තිශබනවා වාශග් barrier එකක් ්ාලා ශම් ශශවල් 

නතර කරද න අමාතයාාං යට පියවරක් ගද න බැරි්? 

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගයද ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි,  ඒ කාරණය ගරු 

ඇමතිතුමාශග් අවධානයට ශයොමු කරද න. 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇමතිතුමාශග් අවධානය ට ශයොමු කරවද නම්. 

 
ිු   ේෂා විතාන ේ   තා 
(ைொண்புைிகு கஹசொ ெிதொனகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකකතුමනි,  මශග් ශ්වැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

ගයද ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා අශේ හරිද  ප්රනාද දු 

ඇමතිතුමාට ශම් ප්ර ්න ශයොමු කරන හිද ්ා මම ශම් ප්ර ්නය 

අහද නම්. අපට බැරි්,  ශම් ක්රීඩා සාංගම් ක7 පිළිබඳව දිනයක 

විවා්යක් ලබා ගද න? අවුරුදු පහක විතර ඉඳලා ශකොශහොම් ශම්  

පත්වීම් ශවලා තිශබද ශද ,  ඒ විගණන වාර්තා ශකොශහොම්,  අතුරු 

කමිටු පත් කරද න ශහේතු ශමොනවා් කියලා ්ැන ගද න සහ ශම් 

රශට් ක්රීඩාශේ උද නතිය ශවම්ශවද  දිනයක විවා්යක් ලබා 

ශ්ද න. 

තරග පරාජය වුණාට පස්ශසේ රටම ක්රීඩකයද ට බණිනවා. 

ජයග්රහණය කළාම ඇමතිවරු  ළඟට ගිහිල්ලා මල් මාලා ්මනවා. 

පරාජය වුණාම ක්රීඩකයද  වැරැදියි. සමහර ශවලාවට ක්රීඩකයද  

ඇමතිවරුද ට බණිනවා,  ඇමතිවරු ක්රීඩකයද ට බණිනවා. ඒ නිසා 

ශම් ගැන අපට කථා කරද න ්වසක විවා්යක් ලබා ශ්ද න 

සූ්ානම් කරද න,  ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමාට ඒ ගැන ්ැම්ම් දීලා,  ගරු සභානායකතුමාශග් 

එකඟත්වශයද  දිනයක් ලබා ශ්ද න බලද නම්. 

ිළිතකා  රෝි එන්නත් ක ලදී ිැනී   විසානතර 

புற்றுகநொய்த் தடுப்பூசிக் தகொள்ெனவு: ெிபரம் 

 PURCHASE OF VACCINES FOR CANCER:  DETAILS 
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2. ිු දයාසිරි තය සාේකර   තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශසෞඛ්ය, ශපෝණණ හා ශශීයය ෛව්ය අමාතයතුමාශගද  ඇසූ 

ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ශම් වනවිට ශ්රී ලාංකාශේ  වාර්තාගත වී ඇති මුළු 
පිළිකා ශරෝගීද  සාංඛ්යාව ශකොපමණ්; 

 (ii) පිළිකා  ශරෝගය  සඳහා ලබා ශ්ම් ලබන එද නත් 
වර්ග කවශර්්; 

 (iii) අ්ාළ එද නත් ලබා ගැනීම සඳහා විධිමත් 
ශටද ඩර් පටිපාටියට අම්ව කටයුතු  කරම් 
ලබද ශද ්; 

 (iv) මිල අධික එද නත් වි ාල ප්රමාණයක් මිලදී 
ගැනීශම්දී අමාතය ම්ඩඩල අම්මතිය අව ය 
වද ශද ්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශනහි්? 

(ආ) (i) 2018 වර්ණශේදී මිල අධික එද නත් මිලදී 
ගැනීශම්දී රාජය  ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාව විසිද  
ශටද ඩර් කැඳවීම් සිදු කර තිශ්්; 

 (ii) එශසේ නම්, ඉදිරිපත් කරන ල් ශටද ඩර් සභාගත 
කරද ශද ්; 

 (iii) අමාතය ම්ඩඩල අම්මතියට යටත්ව සිදු කළ යුතු 
මිල දී ගැනීම් අයථා අද ්මිද  අමාතය ම්ඩඩල 
අම්මතියකිද  ශතොරව සිදුකර තිශ්්; 

 (iv) ඒ සඳහා අමාතයාාං  අම්මතිය ලබා දී තිශ්්; 

 (v) අයථා අද ්මිද  වැ ස මිලට එද නත් මිල දී ශගන 
තිශ් නම්, ඒ සඳහා ගම් ලබන  ක්රියාමාර්ග 
සඳහද  කරද ශද ්;   

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශනහි්? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මද ්? 

 
சுகொதொரம், கபொசலண ைற்றும் சுகதச ைருத்துெ 

அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i)  இதுெலரயில் இலங்லகயில் அறிக்லகயிடப் 

பட்டுள்ள தைொத்த புற்றுகநொயொளர்களின் 

எண்ணிக்லக யொது; 

 (ii)  புற்றுகநொய்க்கொக ெழங்கப்படும் தடுப்பூசி 

ெலககள் யொலெ; 

 (iii)  குறிப்பிட்ட தடுப்பூசிகலள தபற்றுக்தகொள்ெதில் 

முலறயொன ககள்ெிப் பத்திரம் ககொரும் 

நலடமுலற பின்பற்றப்படுகிறதொ; 

 (iv)  ெிலல கூடிய தடுப்பூசிகலள அதிகளெில் 

தகொள்ெனவு தசய்ெதற்கு அலைச்சரலெ 

அங்கீகொரம் கதலெப்படுகிறதொ; 

 என்பலத அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ?  

(ஆ) (i)   2018இல் ெிலல கூடிய தடுப்பூசிகலள 

தகொள்ெனவு தசய்லகயில் அரச ைருந்தொக்கல் 

கூட்டுத்தொபனத்தினொல் ககள்ெிப்பத்திரங்கள் 

ககொரப்பட்டுள்ளதொ; 
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 (ii)  ஆதைனில், முன்லெக்கப்பட்டுள்ள ககள்ெிப்பத் 

திரங்கலள சபொபீடத்தில் சைர்ப்பிப்பொரொ; 

 (iii)  அலைச்சரலெ அங்கீகொரத்துடன் கைற்தகொள் 

ளப்பட கெண்டிய தகொள்ெனவுகள் 

முலறககடொக அலைச்சரலெ அங்கீகொரைின்றி 

கைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனெொ; 

 (iv)  இதற்கொக அலைச்சு அங்கீகொரம் ெழங்கியுள்ளதொ; 

 (v)  முலறககடொக  அதிக ெிலலயில் தடுப்பூசிகள் 

தகொள்ெனவு தசய்யப்பட்டிருப்பின், அது 

ததொடர்பில்  கைற்தகொள்ளப்படும் தசயற்பொடுகள் 

யொலெ; 

 என்பலத அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Health, Nutrition  and  
Indigenous Medicine: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total number of cancer patients reported 

in Sri Lanka up to date; 

 (ii) the types of vaccines given for cancer; 

 (iii) whether a formal tender procedure is 

followed with pertinence to purchasing the 
relevant vaccines; and 

 (iv) whether it is required to obtain the Cabinet 

approval when a bulk of highly expensive 
drugs are purchased? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether tenders have been called by the 

State Pharmaceuticals Corporation with 
relevance to the purchase of highly 

expensive drugs in the year 2018; 

 (ii) if so, whether the tenders submitted in that 

regard will be tabled; 

 (iii) whether the purchases which should have 

been done subject to the Cabinet approval 
had been done in a fraudulent manner 
without the approval of the Cabinet; 

 (iv) whether ministerial approval has been 

granted for this purpose; 

 (v) the measures that will be taken in case if 

vaccines have been fraudulently purchased 
at exorbitant prices? 

(c) If not, why ?  

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා ( සා ඛය, 
 පෝෂණ  ා  ශශීය වවදය ් ාතයුර ා) 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், கபொசலண ைற்றும் சுகதச ைருத்துெ அலைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේය. 

(අ) (i) 

 

 (ii) සභාගත* කරමි. 

   වර්ණය ශරෝගීද  සාංඛ්යාව 

   2008      16,511 

   2009      16,888 

   2010      16,963 

   2011      17,482 

   2012      25,452 

   2013      25,515 

   2014      26,341 

   2015      28,474 

   2016      29,457 

   2017      28,931 

   2018      29,843 
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Ven   SR NO. Item Unit 

E 1 1200303 Cyclophosphamide inj. 200mg vial Vial 

E 2 1200304 Cyclophosphamide inj. 1g vial Vial 

E 3 1200401 Ifosfamide 1g vial + Mesna 100 mg in 
1 ml, 3 amps in one 

Set 

N 4 1200502 Melphalan injection 50mg powder wih 
solvent 

Vial 

N 5 1200702 Carmustine injection 100mg single 
dose vial 

Vial 

N 6 1200801 Bleomycin sulphate injection 15000 
units vial 

Vial 

N 7 1200901 Actinomycin D inj. 500 mcg vial Vial 

N 8 1201001 Daunorubicin hydrochloride inj. 20mg 
vial 

Vial 

E 9 1201101 Doxorubicin hydrochloride inj. 10mg 
vial 

Vial 

N 10 1201102 Doxorubicin con. (Liposomal) inj. 
20mg/10ml 

Vial 

E 11 1201103 Doxorubicin hydrochloride injection 
2mg/ml 25 ml vial 

Vial 

N 12 1201201 Epirubicin hydrochloride inj. 10mg vial Vial 

E 13 1201202 Epirubicin hydrochloride inj. 50mg vial Vial 

E 14 1201401 Mitomycin injection 2mg vial Vial 

N 15 1201501 Mitoxantrone inj. 20mg/10ml vial Vial 

N 16 1201701 Cytarabine inj. 100mg vial Vial 

N 17 1201702 Cytarabine inj. 100mg in 1ml vial, 
Preservative free 

Vial 

E 18 1201703 Cytarabine injection 1g in 10ml vial Vial 

N 19 1201801 Fludarabine phosphate inj. 50mg vial Vial 

E 20 1201902 Fluorouracil inj. 250mg/10ml Vial 

E 21 1201904 Fluorouracil inj. 1g, 20 ml vial Vial 

E 22 1202001 Gemcitabine hydrochloride inj. 200mg Vial 

N 23 1202002 Gemcitabine hydrochloride inj. 1g Vial 

*සාභා ේසාය   ත තවන ලද ලියවිල්ල   
  சபொபீடத்தில் லெக்கப்பட்ட ஆெணம்: 

  Document tabled: 



පාර්ලිශම්ද තුව 

  

 (iii) ඔේ. 

 (iv)  රුපියල් මිලියන 250ට වැ ස ශටද ඩර් ප්ර්ානයකදී 
අමාතය ම්ඩඩල අම්මැතිය සඳහා ශයොමු කරම් 
ලබයි. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. ඇමුණුම 02 සාභාිත* කරමි.  

 (iii) නැත. 

 (iv) පැන ශනොනඟී. 

 (v) පැන ශනොනඟී. 

(ඇ) පැන ශනොනඟී. 
 

ිු දයාසිරි තය සාේකර   තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ලබා දීම සම්බද ධව ඔබතුමාට 

ස්තුතිවද ත වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ප සගිය කාල වකවාම්ශේ, 

විශ ේණශයද ම Trastuzumab කියන එද නත් 1,527ක් මිලදී 

ගැනීමට ශටද ඩර් කැ ශඳේවා. මම ඔබතුමාට කියද න කැමැතියි, 

ශටද ඩර් තුනක් ශලස ශමය ඉදිරිපත් කර, පළමුවැනි එශක්දී 

එද නත් ක00ක් සඳහා, ශ්වැනි එශක්දී එද නත් 470ක් සඳහා, 

ශතවැනි එශක්දී "හදිසි මිලදී ගැනීම්" ශලස ශශීයය ශවශළඳ 

ශපොශළද  එද නත් 550ක් සඳහා ශටද ඩර් කැ ඳවූ බව. ඒ ඉදිරිපත් 

ශවලා තිණුණු අඩුම ශටද ඩරය  රුපියල් ක7,400යි. 

1485 1486 

[ගරු (ෛව්ය) රාජිත ශසේනාරත්න මහතා] 

Ven   SR NO. Item Unit 

E 24 1202202 Methotrexate injection 50mg vial Vial 

N 25 1202203 Methotrexate inj. 50mg/2ml (without 
prese) 

Vial 

E 26 1202204 Methotrexate injection 1g vial Vial 

N 27 1202401 Vincristine sulphate injection 1mg 
vial 

Vial 

N 28 1202501 Vinblastine sulphate injection 10mg 
vial 

Vial 

N 29 1202601 Vinorelbine injection 50mg vial Vial 

N 30 1202602 Vinorelbine injection 10 mg vial Vial 

E 31 1202702 Etoposide injection 100mg vial Vial 

E 32 1202802 Folinic acid injection 15mg/2ml vial Vial 

E 33 1202803 Folinic acid injection 10mg/ml, 5ml 
vial 

Vial 

N 34 1202901 Bevacizumab inj. 100mg/4ml vial Vial 

N 35 1203001 Bortezomib injection 1mg vial Vial 

N 36 1203002 Bortezomib injection 2mg vial Vial 

N 37 1203101 Cetuximab injection 100 mg vial Vial 

N 38 1203201 Asparaginase 10,000 units vial Vial 

N 39 1203202 Crisantaspase injection 10,000 units 
vial 

Vial 

N 40 1203203 Peg-asparaginase injection 3,750IU Vial 

N 41 1203301 Dacarbazine injection 200mg vial Vial 

E 42 1203602 Carboplantin inj. 450mg/45ml vial Vial 

N 43 1203701 Cisplatin injection 10mg vial Vial 

E 44 1203702 Cisplatin injection 50mg vial Vial 

E 45 1203801 Oxaliplatin injection 50mg vial Vial 

E 46 1203803 Oxaliplatin injection 100mg vial Vial 

E 47 1203901 Procarbazine capsule 50mg Vial 

E 48 1204801 Docetaxel injection 20mg vial Vial 

E 49 1204802 Docetaxel injection 80mg vial Vial 

E 50 1204901 Paclitaxel injection 30mg/5ml vial Vial 

E 51 1204903 Paclitaxel (protein-bound) inj. 100mg 
vial 

Vial 

E 52 1204904 Paclitaxel injection 260mg Vial 

N 53 1204905 Paclitaxel Nanoparticle inj. 100mg 
vial 

Vial 

N 54 1204906 Paclitaxel Nanoparticle inj. 300mg Vial 

E 55 1205001 Irinotecan injection 40mg/2ml Vial 

E 56 1205002 Irinotecan injection 100mg/5ml Vial 

N 57 1205102 Trastuzumab injection 440 mg vial Vial 

E 58 1205701 Rituximab injection 100mg/10ml vial Vial 

E 59 1205702 Rituximab injection 500mg/50ml vial Vial 

Ven   SR NO. Item Unit 

N 60 1205801 Nimotuzumab inj. 50mg in 10ml Vial 

E 61 1205901 Interferon inj. 3mu Vial 

E 62 1206101 Filgrastim injection 300mcg in 0.5ml/ 
1ml PFS/ vial 

Vial 

N 63 1206201 Filgrastim (Pegylated) inj. 6mg/0.6ml 
- 1ml 

Vial 

E 64 1207301 Goserelin acetate implant 3.6mg Implant 

E 65 1207302 Goserelin acetate implant 10.8mg(in 
syringe applicator) 

PF.Syr 

N 66 1207401 Octreotide long acting injection 20mg PF.Syr 

N 67 1207403 Octreotide long acting injection 30mg 
vial 

PF.Syr 

N 68 1207601 Pemetrexed disodium inj. 100mg vial Vial 

N 69 1207602 Pemetrexed disodium inj. 500mg vial Vial 

N 70 1207801 trabectedine injection 1mg Vial 

N 71 1208001 Topotecan hydrochloride inj. 2.5mg 
vial 

Vial 

N 72 1208201 Decitabine injection 50mg powder for 
infusion 

Vial 

N 73 1208301 Cladribine injection 10mg/10ml vial Vial 

N 74 1208601 Cabazitaxel inj. 60mg/1.5ml vial Vial 

N 75 1209001 Bendamustine HCL inj. 100mg/20ml Vial 

N 76 1209601 Raltitrexed injection 2mg vial Vial 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ සඳහා විශ ේණඥ ෛව්යවරුද ශග් අම්මැතියත් ලැණුණා, 

ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරිශේත් අම්මැතිය ලැණුණා. ඊළඟට 

අඩුම ශටද ඩරය තිණුශ්ඩ රුපියල් 75,840ටයි. හැබැයි ඒ 

ශටද ඩරය තිබියදී රුපියල් 1,35,900ක් වැනි වැ සම මිලක් ඉදිරිපත් 

කර තිණුණු ශටද ඩරය ම් ද  ඒ පිළිකා එද නත ලබාගද න වැඩ 

පිළිශවළක් සකස් කළා. ප සගිය කාලශේ විශ ේණඥ ෛව්යවරුත් 

ඒ පිළිකා එද නත පිළිබඳව වි ාල විශරෝධයක් ්ැක්වූවා. 

විශ ේණශයද ම ශම් ක්රියා්ාමය නිසා, ගණද  හ්ලා බැදෙවාම රජයට 

්ළ ව ශයද  රුපියල් ශකෝටි 10ක පාඩුවක් සිශධ ශවනවා. ්හනව 

වන ආ්ඩඩුරම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය තුළිද  පිහිටුවම් ලැූ 

ජාතික ප්රසම්පා්න ශකොමිසම ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ ශල්කම් 

වරියට ලිපියකිද  ්ැම්ම් දීලා තිශබනවා, කරුණාකරලා ශම් මිලදී 

ගැනීම් ජාතික ප්රසම්පා්න ශකොමිසශම් guidelinesවලට අම්ව සිදු 

කරද නය කියලා. හැබැයි ඒක සිශධශවලා නැහැ. එශසේ කටයුතු 

ශනොකර තමයි ඒ මිලදී ගැනීම් සිදු කර තිශබද ශද . එය ඔබතුමා 

මැදිහත්ශවලා කරපු ශ්යක් ශනොශවයි. නමුත් ප්ර ්නය තිශබද ශද  

SPC එක ශම් කටයුතු දිගිද -දිගටම ක්රියාත්මක කරන එකයි. ශම් 

කටයුතු තවදුරටත් දිගිද -දිගටම ක්රියාත්මක කරද න ඔබතුමා ඉඩ 

තබනවා්, එශහම නැත්නම් ශම් සම්බද ධශයද  යම් පරීක්ණණයක් 

කරලා  අව ය කරන නිවැරැදි වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරද න 

උත්සාහ කරනවා් කියා මා ඔබතුමාශගද  අහද න කැමැතියි.  

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශම් ප්ර ්නය වුණාම, ඔබතුමාට ශම් කාරණය කියපු සමාගශම්ම 

අය ඇවිල්ලා මා හමු වුණා. ඒ සමාගම හැම තැනම යනවා. ඒ අය 

ඇවිල්ලා මා හමු වුණා. ඒ ශවලාශේම මා එවකට හිටපු 

සභාපතිවරයාට කථා කළා. ඒ අවස්ථාශේ සිටිශේ ්ැද  සිටින 

සභාපතිවරයා ශනොශවයි. මා ඔහුට කථා කරලා ඇහුවා, ශම් 

රමශේ්ය ශමොකක්් කියලා. මුලිද  තිණුණු ශ ෝ්නාව ශමොකක්්? 

රුපියල් 2,80,000 එද නත ශවම්වට මම රුපියල් 1,44,000කට 

එද නත ශගනාවාම කිේවා, ඒක බාලයි කියලා.  

එතශකොට ඒ ඖණධය සඳහා යන විය්ශමද  මම ශකෝටි 

ප්රශකෝටි ගණනක් ඉතුරු කළා. ඒක නිසා තමයි ශම් ප සගිය 

කාලශේ ඉඳලාම සශශශ ්ාශගන ඒ සමාගශම් නිශයෝජිතයද  එක්ක 

එකතු ශවලා කටයුතු කශළේ. හරි්? ්ැද  කියනවා, ශම් ඖණධශේ 

මිල අඩුයි, ඒ නිසා අඩු එක ගද න කියලා. ශම් ඖණධ [බාධා 

කිරීමක්] ඔශහොම ඉද න, මම කියද නම්. ඖණධ මිලදී ගැනීශම් දී   

Technical Evaluation Committee එශක් ඉද ශද  ඔක්ශකෝම 

consultantsලා. පිළිකා විශ ේණඥවරුද ශග්ත් ශ්ශකොටසක් 

ඉද නවා. ඒ එක ශකොටසක් එම ඖණධය නරකයි කියනවා. තව 

ශකොටසක් ශහොඳයි කියනවා. නමුත් පිළිකා විශ ේණඥවරුද ටවත්, 

කාටවත් කියද න බැහැ, ඖණධයක ශහොඳ. ඒක කියද න පුළුවද  

ඖණධශේදීද ට - pharmacologists  - විතරයි. ඒ  clinical trials 

ඔක්ශකෝම කරද ශද  pharmacologistsලා මිසක් කිසම ්වසක  

cliniciansලා ඒක කරද ශද  නැහැ. ඒක එක කථාවක්.  

ඊළඟට, මාත් බැදෙවා ශමොක් ශම් කියලා.  ප්ර ්නය ශමයයි. 

්ැද  ඔය  සළු  සළු ගණනික් ගද න ඒ ඔක්ශකෝම තිශයද ශද  ශම් 

local purchase කියන එක. ඒ කියද ශද  main tender එක ප්රමා් 

වුණාම ශම් ශගොල්ලද  local purchases කරනවා. ඒ local 

purchasesවලදී, යම්කිසි ඖණධයක් මුල්වරට ජාතික ඖණධ 

නියාමන අධිකාරිශේ ලියාපදිාංචි වුණත් එකපාරට ඒක  

ශවළඳශපොශළද  ගද ශද  නැහැ. Local purchasesවලදී drug 

company එශක් කට්ටිය අශත් තිශයන ඖණධ ටික තමයි ගද ශද . 

නැතුව import කරලා ශනොශවයි. හදිසියටයි ගද ශද . එශහම 

ගද ශද  නැති ශහේතුව තමයි ඒ ඖණධශේ ප්රතික්ශණේපවීමක් 

වුශණොත් කර ගද න ශ්යක් නැති ශවන එක. එතශකොට රම 

ශ්කක් තිශබනවා. පළමුශවනි එශක්දී කාටවත් දීලා නැහැ. ඒ 

කියද ශද  මුලිද ම introduce කරනශකොට local purchasesවලිද  

ශනොශවයි ගද ශද . පළමුශවද ම ඒ ශගොල්ලද ට main tender එක 

ශ්නවා. මම ඒ ශගොල්ලද ට කිේවා, "ඔයශගොල්ලද  හදිසි 

ශවද ශද  නැතුව ඉද න. ඔයශගොල්ලද  මූලිකශශ ජයග්රහණය 

කළා, ඔයශගොල්ලද ශග් ඖණධයට registration එක හම්බ වුණා.  

ඔයශගොල්ලද  හැශමෝම මට විරුශධ වුණා ශද " කියලා. 

රුපියල් 144,000 ඖණධයට ශ්ොර අරිනශකොට විරුශධ වුණා.  

්ැද  රුපියල් ක7,000කට ඖණධයක් ඇවිල්ලා තිශබනවා. රුපියල් 

48,000ට තවත් ඖණධයක් ආවා. ශම් ශ්ොර මම විවෘත කළා. 

ශමොක්, එක brand එකක් තියාශගන, ඒ monopoly එක තබා 

ගත්තා. ඒ වාශග් කීපයක් තිණුණා.  

ගරු මද ත්රීතුමා, ඕස්ශේලි යාශවද  එන injection එක ශඩොලර් 

30යි.  ශ්වැනි එක introduce කළාම ඒ ශකොම්පැනිය ශඩොලර් 30ට 

තිණුණු  injection එක ශඩොලර් 3 වනතුරු අඩු කළා. ශම්වාශේ 

මු්ල් එක් එක් ශකනාශග් අතට ගිය බව ශම්ශකද  ශත්ශරනවා 

ශද . හැම prescription එකටම රුපියල් ලක්ණය ගණශද  සල්ලි 

දුද නා. Trastuzumab එක ගැන මා පැහැදිලිව කියනවා. අ් 

වනතුරු කවුරුවත් ඒක නැහැයි කියලා නැහැ. Senior කට්ටියට 

කීය්, junior කට්ටියට කීය් කියලා මම නම් ගම් කියද ශද  

නැහැ. රුපියල් ලක්ණයක් දුද නා, prescription එක ශගශනද න. 

රුපියල් 280,000 injection එක ශවම්වට අදෙත් ඒවා ශහොයද න 

කියලා අපි කිේවා. පුළුවද  නම් ශලෝකශේ තිශබන ශම් අධිකාරිය  

කඩද න. නැත්නම් කරද න ශ්යක් නැහැ. ඒ අධිකාරිය කඩද න 

ගියාම තමයි ශම් අර්ණු්ය එද ශද . ශ්වැනි එකක් තරගයට 

එනශකොට ශම් බහුජාතික සමාගම රුපියල් 280,000ට තිණුණු මිල 

රුපියල් 1ක5,000 ්ක්වා අඩු කළා. ඒ කියද ශද , එක injection 

එකක මිල රුපියල් 115,000කිද  අඩු කළා. ශමතැන තිශබන 

ගම්ශ්ම්ව ශමොකක්් කියලා ඔබතුමද ලාට ශත්ශරනවා ශද . 

"ඔබතුමද ලා කලබල ශවද න එපා. ්ැද  ඔබතුමද ලාශග් 

පළමුවැනි කඩඉම පැද නා. ශම්ක ශල්සි නැහැ. ජාතික ඖණධ 

නියාමන අධිකාරිශේ ඖණධයක් ලියාපදිාංචි ශවද න ශල්සි නැහැ" 

කියලා මා ශම්ශගොල්ලද ට කිේවා. Clinical trials අවසද  කරලා, 

ඒවා මහා ාර්යවරු ළඟට යවලා, මහා ාර්යවරු ඒවා ඔක්ශකොම 

බලලා, ශලෝකශේ තිශබන සියදෙ ්ත්ත ශගනැල්ලා බලලා තමයි 

ශම් registration  එක ශ්ද ශද . ්ැද  ඒක හරි. ඒක අපි ලැූ 

වි ාල ජයග්රහණයක්. ශමොක්, රුපියල් 280,000ක් විය්ම් කරපු 

ඖණධය අනාගතශේ දී -තව ටික ්වසක් යනශකොට- රුපියල් 

48,000කට ගද න පුළුවද . ඇශමරිකාවත් ඒ බව පිළිගත්තා. 

ශමද න ශම්ක තමයි පළමුවැනි කාරණය.  

ශ්වැනි කාරණය ශමයයි.  පළමුවැනි ඖණධය අපි පිළිගත්තාට 

පස්ශසේ  main tender එක ශ්නවා ශද .  

අපි කියමු ශටද ඩර් එක ශ්ද ශද  25,000ට කියලා. ඒ 

ශටද ඩර් එක දුද නත් ඒ ශගොල්ශලෝ කියනවා, "ශම් ඖණධශයද  

සියයට 25ක් විතර ශගශනද න තමයි ඉස්ශසල්ලාම ශ්ද ශද . ඊට 

පස්ශසේ සියයට 25ක් විතර ශගශනද න ශ්නවා. ඊටත් පස්ශසේ 

තමයි සියයට 50ක් ගද ශද " කියලා. එකවර ගද ශද  නැහැ. 

එකවර ගද ශද  නැත්ශත් ශමොක්? එකවර අරශගන යම්කිසි 

rejection එකක් ආශවොත්, ඖණධශේ batch එශක් upset එකක් 

වුශණොත් ඇති වන ගැටදෙව නිසායි. ්ැද  ඖණධය ලියා පදිාංචි 

ශවලා තිශබද ශද . ශම් ඉස්ශසල්ලාම ගද න ඖණධය ශද . ඒ 

නිසා ඒශගොල්ශලෝ රමශේ්යක් සකස් කරනවා. ශමොක්, ට ට 

 ඉස්ශසල්ලා එවැනි ගැටදෙ ඇති ශවලා තිශබනවා. ්ැද  GMOA 

එක කථා කරද ශද  කල් ඉකුත් වූ folic acid නිකුත් කිරිමක් 

පිළිබඳව. ඒ මම එද නත් කලිද  ශගද වපුවා. එතැන ශවලා 

තිශබද ශද  ශමොකක්්, එක batch එකක් upset ගියා. නමුත්, 

ඒශගොල්ශලෝ කියනවා, ඔක්ශකෝම කල් ඉකුත් ශවලා කියලා. 

ඒවාශග් සිශධියක් ඉදිරිශේදී සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා තමයි ශම් 

රමශේ්ය සකස් කරලා තිශබද ශද . 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, අ් ඔබතුමාශග් speech එශක් දී තවත් 

කරුණු පැහැදිලි කරද න පුළුවද  ශද ්?  

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ශ්ද න. නැත්නම් 

ශමතුමා ්ද ශනත් නැහැ ශද  ශමොක් ශවද ශද  කියලා.  

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අ් දින සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ  විවා්ශේ දීත්  ඔබතුමාට 

කරුණු පැහැදිලි කරද න පුළුවද .  

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  ශම් රමශේ්ය ඒ ශගොල්ශලෝ පාවිච්චි 

කරද ශද , batch එකක් upset ගිශයොත් කියලායි. ඒකයි ඒ 

ශගොල්ශලෝ batches තුනකිද  විතර ශගශනද ශද . මම කිේවා, 

"මුලිද  සියයට 25යි ගද ශද . ඒකටත් ඔයා ලැහැස්ති ශවද න. මට 

complaints අරශගන එද න එපා" කියලා. ඊට පස්ශසේ සියයට 

100ම එකවර ගද නවා. ශම්ක තමයි රමශේ්ය. ඒශගොල්ලද  එක 

එක පත්තරවලටයි, හැම තැනටම ගිහිල්ලා ශම්ක තමයි 

කියද ශද .  

 
ිු දයාසිරි තය සාේකර   තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශග් කාල 

වකවාම්ශේ ඖණධවල මිල ගණද  අඩු කළා කියලා මම 

පිළිගද නවා. ඒ ගැන ගැටදෙවක් නැහැ. ්ැද  තිශබන ප්ර ්නය 

ශම්කයි. රුපියල් 280,000ට තිණුණු ඖණධශේ මිල රුපියල් 

165,000 ්ක්වා අඩු වුණා. එතැනිද  පස්ශසේ තිශබන ශටද ඩර් එක 

ගැනයි මම ශම් කථා කශළේ. රුපියල් 280,000 ඉඳලා 1ක5,000 

්ක්වා අඩු වීම මම පිළිගද නවා. ඒ ගැන ගැටදෙවක් නැහැ. මම 

කියද ශද  ඊට පස්ශසේ එන ශටද ඩර් එකත් ශකොම්පැනි එකකට 

අව ය විධියට යනවා නම් කියන එකයි මට තිණුණු ප්ර ්නය. [බාධා 

කිරීමක්]  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කාරණයත් එක්කම ඊළඟට තිශබන 

ප්ර ්නය ශම්කයි. 

ජාතික ප්රසම්පා්න ශකොමිණද  සභාව letter එකක් එවනවා 

SPC එකට, "ජාතික ප්රසම්පා්න ශකොමිසශම් guidelinesවලට 

අම්ව වැඩ කරද න" කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි, ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ 

ශල්කම්තුමාට SPC එශක් සභාපති ලිපියක් යවනවා, -ශමම 

ශකොමිණද  සභා ්හනව වන ආ්ඩඩුරම වයවස්ථා සාංශ ෝධනශයද  

පත් කරපු ඒවා ශද .- "එම ශකොමිණද  සභාවලට ඕනෑ විධියට වැඩ 

කරද න අපට වුවමනා නැහැ, SPC එකට අව ය කරන විධියට 

වැඩ කරද න අපට අයිතියක් තිශබනවා" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 

කරුණාකර ඔබතුමා ඒ ගැන ශසොයා බලද න. ශමොක්, ශම්කත් 

එක්ක ඊළඟට සිදු ශවලා තිශබද ශද  ශමොකක්් ්ද නවා්? ගරු 

කථානායකතුමනි, රුපියල් 135,900ට තිශබන drug එකම අ් 

ලාංකාශේ හ්න වැඩ පිළිශවළක් ඔබතුමද ලාශග් ශම් වැඩසටහන 

යටශත් ක්රියාත්මක ශවනවා. ලාංකාශේ එම drug එක හ්ද න 

ඔබතුමා buyback විධියට වැඩ පිළිශවළක් සකස් කර තිශබනවා. 

හැබැයි, ඒක ශශීයය ව ශයද  කරන නිසා ඒකට තවත් සියයට 

20ක් වැ සපුර එකතු කරනවා. ශම් කටයුතු ඔබතුමා අවුරුදු 15කට 

plan කර තිශබනවා. එතශකොට ඒ අවුරුදු 15 ගියාම ආ්ඩඩුවට 

රුපියල් බිලියන 40ක් පාඩු සහිතව තමයි  ක්රියාත්මක ශවද ශද . 

එම නිසා මම ඔබතුමාශගද  ඉල්ලද ශද ,- [බාධා කිරීමක්] ශම් 

කථාවත් අහලා ඔබතුමා උත්තර ශ්ද න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 

මශග් කථාව අහලා ඉද නශකෝ. 

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒශක් maximum retail price - MRP - එක  රුපියල් 95,000 

්ක්වා ්ැද  අඩු කර තිශබනවා. 

 
ිු දයාසිරි තය සාේකර   තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මිල පිළිබඳ ප්ර ්නය ගැන තමයි මම කිේශේ. [බාධා කිරීමක්] 

ඔේ, ඔබතුමා මම කිේව කාරණය ගැනත් ශපොමිඩක් ශහොයලා 

බලද න. 

මම අහන අනික් කාරණය ශම්කයි. රූපවාහිනී නාළිකාවක 

ශපද ම්වා, කැලණිශේ තිශබන ඖණධ ගබඩාව ගැන. අපි ශපශර්්ා 

ඖණධ නියාමන අධිකාරිය COPE එකට කැ ශඳේවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඒ ආයතනශේත් වි ාල අර්ණු්යක් තිශබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, පරණ ඖණධ ශගොඩ ගසන ස්ථානය කැලණිශේ 

තිශබනවා. නරක් වූ ශබශහත් ශපතිත් සමඟ රුපියල් මිලියන 

1ක7ක් වටිනා ශබශහත් ශපති ගිය අවුරුශශශ එම ගබඩාව ඇතුශළේ 

තිබිලා තිශබනවා. හැබැයි, නරක් වූ ශබශහත් වාශග්ම ශහොඳ ඒවාත් 

තිශබද ශද  ඒ ගබඩාව ඇතුශළේමයි. මම ඒ ගබඩාශේ ඉද න 

මම්ස්සයාශගද  ශම් ගැන ඇහුවා. "මම ශහොඳ ශබශහත් යවද නම්, 

ශම්ක ශහොඳයි, ශම්ක නරකයි කියද න මම ්ද නවා" කියලා තමයි 

ඔහු කිේශේ. ශම්ක මාර ප්ර ්නයක් ශද . 

රුපියල් ශකෝටි 5යි අ්ාළ වැඩ පිළිශවළට යද ශද . අපි ශම් 

ගැන දිගිද  දිගටම කථා කළා,  ගරු ඇමතිතුමනි.   

මා ඔබතුමාශගද  අහද න කැමැතියි,  ඒ lab එක හ්ලා ඖණධ 

පරීක්ණා කරන ක්රියා ්ාමය ගැන. මා හිතන විධියට,  ්ැනටමත් ඒ 

වැඩ පිළිශවළ පටද  ශගන තිශබනවා. ඒ ගබඩා ටික හ්ාශගන,  

කල් ඉකුත් වූ ශබශහත් ශවනම ගබඩා කරද න වැඩ පිළිශවළක් 

සකස් කරද න ඕනෑ. ලාංකාශේ මිනිස් ස ගිය අවුරුශශශ රුපියල් 

මිලියන 1ක7ක කල් ඉකුත් වූ ශබශහත්  බීලා තිශබනවා. ශමය 

වි ාල අර්ණු්යක්. ඔබතුමා අශනක් වැඩ කරනවා වාශග්ම ශම්කත් 

කරද න. ගබඩාවක් හ්ලා,  කල් ඉකුත් වූ බඩු ටික ශවනම තබන 

වැඩ පිළිශවළ සකස් කරද ශද  කව්ා ් කියා මා ඔබතුමාශගද  

්ැනගද න කැමැතියි. එශහම නැත්නම්,  අප සියදෙශ්නාටම කල් 

ඉකුත් වූ ශබශහත් තමයි ශබොද න ශවද ශද .   

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

එය ශපෞශගලික අාං ශේ එකක්. එහි නියාමනය සිදු වද ශද ,  

පාරිශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය - Consumer Affairs 

Authority - යටශත්යි. ප සගිය ආ්ඩඩුව කාලශේත් - අපත් 

ඔබතුමද ලාත් සිටි ආ්ඩඩුව කාලශේත් - ඔය කියන පුශගලයා ඔය 

විධියටම ඇල්දෙවා. මා ්ද ශද  නැහැ,  ඔහුශග් registration ආදිය 

නැති වුශ්ඩ ශමොක් කියලා. මට ආරාංචි විධියට,  ශ්වන සැශර්ටත් 

ඒ සමාගම ම තමයි ඔය. නමුත්,  අශේ ගබඩා කිරීම් කටයුතු අපි 

ශවනම කරනවා. අශේ කල් ඉකුත් වූ ශබශහත් ශවනම 

ගබඩාවකටයි යද ශද . ඒ ගබඩාශේ තමයි ඒවා තිශබද ශද . ඒවා 

විනා  කිරීශම් ක්රියාවලිය සිදු ශවනවා. සමහර ශවලාවට විනා  

කිරීශම් ප්රමා්යක් තිශබනවා. නමුත්,  ඒවා ශබොශහොම ශහොිනද  seal 

කරලා අව ය විධියට තබා තිශබනවා. ශපෞශගලික අාං ශේ ඒවා 

තමයි අර කියපු විධියට තිශබද ශද . ඇත්තටම,  ඒවා ගැන 
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ශසොයද න තමයි පාරිශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 

තිශබද ශද . ඒ ආයතනය ට ට වඩා හුඟක් බලවත් කරද න ඕනෑ,  

ඒ අව ය කටයුතු කරද න. ශමොක්,  ඒ අයට තමයි ඒ ෛනතික 

බලය තිශබද ශද .   

 

රිාවුන් ින්  ාිර වූ කෘෂිකා්දක ක ක යුුර  වන්දි 
குரங்குத் ததொல்லலயினொல் கசதைலடந்த 

கைத்ததொழில் நடெடிக்லககள்: இழப்பீடு  
 AGRICULTURAL ACTIVITIES HAMPERED BY TORQUE 

MONKEYS: COMPENSATION 
 

150/’18 
3. ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

කෘෂිකර්ම,  පශු සම්පත් සාංවර්ධන,  වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා 

ජලජ සම්පත් සාංවර්ධන අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) බදුල්ල දිස්ත්රික්කශේ රිළා උවදුරට ලක්වී ඇති 
ගම්මාන සාංඛ්යාව ශකොපමණ්; 

 (ii) එම ගම්වල නම් කවශර්්; 

 (iii) එම ගම්වල පවතින රිළා උවදුර ශහේතුශවද  
ජනතාවශග් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට බාධා ඇති 
වී තිශබන බව ්ද ශද ්; 

 (iv) එශසේ නම්,  බදුල්ල දිස්ත්රික්කශේ රිළා උවදුර 
ශහේතුශවද  හානියට පත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු 
සඳහා වද දි ලබා දීමට අමාතයාාං ය ගම් ලබන 
පියවර කවශර්්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්,  ඒ මද ්? 
 

கைத்ததொழில், கொல்நலட ெளங்கள் அபிெிருத்தி, 

நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரகெள மூலங்கள் 

அபிெிருத்தி அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i )  பதுலள ைொெட்டத்தில் குரங்குத் ததொல்லலக்கு 

உள்ளொகியுள்ள கிரொைங்களின் எண்ணிக்லக 

எவ்ெளதென்பலதயும்; 

 ( i i )  கைற்படி கிரொைங்களின் தபயர்கள் யொலெ 

என்பலதயும்; 

 ( i ii )  கைற்படி கிரொைங்களில் நிலவும் குரங்குத் 

ததொல்லல கொரணைொக ைக்களின் கைத்ததொழில் 

நடெடிக்லககளுக்கு இலடயூறு ஏற்பட்டுள் 

ளததன்பலத அறிெொரொ என்பலதயும்; 

 ( i v )  ஆதைனில், பதுலள ைொெட்டத்தில் குரங்குத் 

ததொல்லலயினொல் கசதைலடந்த கைத்ததொழில் 

நடெடிக்லககளுக்கு இழப்பீடு ெழங்குெதற்கு 

அலைச்சு கைற்தகொள்ளும் நடெடிக்லக யொததன் 

பலதயும்; 

 அெர் இச் சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture, Livestock 
Development, Irrigation and Fisheries and Aquatic 
Resources Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of villages affected by the 
Torque monkey menace in Badulla District;  

 (ii) the names of those villages; 

 (iii) whether he is aware that the agricultural 
activities of the people are hampered by the 
Torque monkey menace, which is rampant 
in those areas; and  

 (iv) the steps intended to be taken by the 
Ministry to pay compensation to farmers in 
Badulla District, whose agricultural 
activities have been hampered by the 
Torque monkey menace? 

(b) If not, why?  

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  කෘෂිකර්ම,  පශු සම්පත් සාංවර්ධන,  

වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සාංවර්ධන අමාතයතුමා 

ශවම්ශවද  මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශ්නවා.  

(අ) (i) ශමම අමාතයාාං යට වාර්තා වී ඇති පරිදි 
රිළවුද ශගද  කෘෂි කර්මාද තයට හානි සිදු වීමට 
ලක් වී ඇති ගම්මාන ගණන 424කි.  

 (ii)  
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පාර්ලිශම්ද තුව 

 

 (iii) සමහර අවස්ථාවල ඇතැම් ගම්මානවල කෘෂිකර්ම 
කටයුතුවලට බාධා සිදුවී තිශ්. 

 (iv) කෘෂි කාර්මික ප්රශශ වල කෘෂිකර්මයට හානි 
කරම් ලබන වන සතුද ශගද  වන හානි අවම 
කිරීම සම්බද ධශයද  තිරසාර වැඩ පිළිශවළක් 
සකස් කිරීම සඳහා පත් කරන ල් කමිටුවකිද  
නිර්ශශ  කර ඇති ශයෝජනා ඇතුළත් අමාතය 
ම්ඩඩල සද ශශ යක් ශකටුම්පත්ශකොට අමාතය 
ම්ඩඩලයට ශම් වන විට ඉදිරිපත් කර ඇත. 
අමාතය ම්ඩඩලය විසිද  ලබා ශ්න තීරණය අම්ව 
ඉදිරි පියවර ගම් ලශ .්  

(ආ) අ්ාළ ශනොශේ.   

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම පිළිබඳව ගරු ගයද ත 

කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවද ත ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  මශග් පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

මා අසන ල් ප්ර ්නශේ (iv) වන ශකොටසට ලබා දී ඇති පිළිතුර 

අම්ව,  කමිටුව ම් ද  නිර්ශශ  කර ඇති ශයෝජනා අමාතය 

ම්ඩඩලයට ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාත් 

අමාතය ම්ඩඩලය නි ශයෝජනය කරනවා ශද . ඒ සඳහා තිශබන 

නිර්ශශ  ශමොනවා් කියලා මට ්ැන ගද න පුළුවද ්? 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ නිර්ශශ  අම්ව,  අමාතය ම්ඩඩල සාංශශ යක් ශකටුම්පත් 

කරලායි තිශබද ශද . එය ළඟදීම අමාතය ම්ඩඩලයට ඉදිරිපත් 

කරලා,  තීරණය ආවාට ප සව එය ක්රියාත්මක කරද න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  කියන එක තමයි සඳහද  කර 

තිශබද ශද .  

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

"....අමාතය ම්ඩඩල සද ශශ යක් ශකටුම්පත් ශකොට අමාතය 

ම්ඩඩලයට ශම් වන විට ඉදිරිපත් කර ඇත"  කියලා තමයි 

පිළිතුශර් තිශබද ශද . ගරු ඇමතිතුමනි,  ශම් ප්ර ්නය දිගිද  දිගටම 

වර්ධනය වන ප්ර ්නයක්.  

පරිසරය විනා  වීම  සතා සිේපාවුද ටත්,  මම්ණය වර්ගයාටත් 

මුහුණ පාද න වන අහිතකර ප්රතිලලයක් ගරු කථානායකතුමනි.  

හැබැයි,  ශම්ක අවම කරගද න පුළුවද  වැඩ පිළිශවළ අපි  දිගිද  

දිගටම ශයෝජනා කළා. නමුත් කරද ශද  රිළවුද  බහුලව ඉද න  

ප්රශශ වලිද  අල්ලා ශගන ඇවිල්ලා රිළවුද ශගද  කර්ර නැති 

ප්රශශ වලට මු්ා හරින එකයි. ඒ නිසා  තමයි ශම් ප්ර ්නය ඇති 

ශවලා තිශබද ශද .  අශේ ප්රශශ වල  ශම් උවදුර තිණුශ්ඩ නැහැ. 

නමුත්,  පිටස්තර ප්රශශ වලිද  ඒ සතා අල්ලා ශගන ඇවිල්ලා මු්ා 

හරිනවා. එතශකොට තමයි ශම් ප්ර න්ය ඇති ශවද ශද . ඒ වාශග්ම,   

ආර්ිකක ව ශයද  බරපතළ ශලස  මුහුණපාන කාරණය තමයි  ඒ 

නිණ්පා්නවලට වන හානිය. ගරු ඇමතිතුමනි,  අපි ශම්  ශයෝජනා 

කරන ශශ නිර්ශශ වලට එකතු ශවලා තිශබද නත් පුළුවද ,  

ශනොතිශබද නත් පුළුවද . නමුත්,  අපි ශයෝජනා කරනවා,  අශේ 

කරුණු නිර්ශශ වලට ඉදිරිපත් කරද න කියලා, - [බාධා කිරීමක්],  

අශේ ශල්කම්තුමාට අපි නැ් ටින ශකොටම හරි අමාරුවක් 

තිශබද ශද . ්යාසිරි ජයශසේකර මද ත්රීතුමා නැ් ටින ශකොට 

ප්ර ්නයක් නැහැ. 

1493 1494 

[ගරු ගයද ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ,  නැහැ. ඔබතුමා ප්ර ්නය අහද න. 

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අපටත් ්ැශනනවා ශද ,  ගරු කථානායකතුමනි.  හැම ්ාම 

ශල්කම්තුමාට ප්ර ්නයක් තිශබනවා  මිද ් විශේසිරි නැ් ටින 

ශකොට. ්යාසිරි ජයශසේකර මද ත්රීතුමද ලා කථා කරන ශකොට ඒ 

ප්ර ්නය නැහැ. 

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ,  නැහැ. ඒකත් නැවැත්තුවා. ්ැද  ප්ර ්නය අහද නශකෝ. 

 
ිු දයාසිරි තය සාේකර   තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමා- 

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නැහැ. මම කියද ශද ,  ඔබතුමාට ශනොශවයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ිු දයාසිරි තය සාේකර   තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මශග් කාර්යය ඔබතුමා ගද න යද න එපා. මම ඒක බලා 

ගද නම්.  

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම ශබශද  ඉද න රිළවා ගැන කිේශේ නැහැ,  ගරු 

කථානායකතුමනි. මම කිේශේ අශේ ප්රශශ ශේ තිශබන ප්ර ්නයක් 

ගැනයි. ශබශද  ඉද න රිළවා කෑ ගහද න හ්නවාශද . 

 
ිු දයාසිරි තය සාේකර   තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශගොද ම්  
[මූලාසාන   ්ණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිශම්ද තු ආවාම තිශබන ප්ර ්නය ශම්ක තමයි. 

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ප සගිය කාලශේ අහ ගත්තාශද ,  රිළවාශගයි- [බාධා කිරීමක්] 

ශම්ක ප්ර ්නයක් නිසායි කියද ශද .[බාධා කිරීමක්] ක්රීඩා ඇමති 

ශවලා ඉද න කාලශේ ශබශද  ඉද න රිළවාශග් ප්ර ්නය අහ 

ගත්තා.  ගිරවායි,  රිළවායි කවු් කියලා ශහොඳට අහ ගත්තාශද . 

අශපද  අහ ගද න එපා. ඔබතුමා වැ්ගත් විධියට පාඩුශේ ඉද න.  

ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  ශේලාව සම්බද ධශයද  ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා.  
 

ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔබතුමා වැ්ගත් මද ත්රීවරශයක්ශද . [බාධා කිරීමක්]  

 
ිු දයාසිරි තය සාේකර   තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරශකක්,  හරශකක්. 
 

[මූලාසාන   ්ණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශපශනනවා,  ්ැද  හතර වශට්ම ඇන ශගන ඉද ශද  කියලා. 

හතර වශට්ම ඇන ශගන ඉද ශද  කියලා අපි ්ද නවා. 

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ැද  නවත්වද න,  ගරු මද ත්රීතුමද ලා. ශමොකක්් ශම්? 

ඔබතුමා ්ැද  ප්ර ්නය අහද න ගරු මද ත්රීතුමා. 

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තවත් ඇන ගද න එපා. මද ත්රීතුමා වා ස ශවලා ඉද න.  
 

ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්නය අහද න,  ගරු මද ත්රීතුමා. 

 
ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු මද ත්රීතුමා රිළශවක්  
 
[මූලාසාන   ්ණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශවද න එපා. -[බාධා කිරීමක්]- ගරු කථානායකතුමනි,  අශේ 

ප්රශශ ශේ වන ලැහැබවල ඉද න ඒ සතා සිේපාවාට ආහාර නැති 

නිසා තමයි ඒ සතුද  ගම්වදිද ශද  කියලා අපි ්ද නවා. ඒ නිසා අපි 

ශයෝජනා කරද ශද  ශමයයි. බහුලව,  ඉතා ඉක්මනිද  ලල හට 

ගද නා පලතුරු වර්ග තිශබනවා. ඒ පලතුරු වර්ග ඒ වන 

ලැහැබවල් තුළ සිටුවද න පුළුවද  නම් ශම් ප්ර ්නයට ඉතා 

ඉක්මනිද   විසඳුමක් එනවා. එශසේ ශනොවී ශම් සතුද  අල්ලලා 

ශවනත් ප්රශශ යකට ශගනියන එක ප්රාශයෝගික නැහැ,  ගරු 

කථානායකතුමනි.  

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගයද ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි,  එම ප්ර ්නය අ්ාළ 

අමාතයවරයාට ශයොමු කරද න. 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

ිු චක න්ද වි  ේසිරි   තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒකට විසඳුමක් හැටියට ඒ වනාද තර තුළ පලතුරු පැල 

සිටුවද න කියලා තමයි මම ශයෝජනා කරද ශද . 

  

තානාපක වුන්  සා      කො සාාරිසානවුන් පත් 
රීම    පාපුුශද සා  ්යාපන දුසුදුකේ 

தூதுெர்கள் அல்லது உயர்ஸ்தொனிகர்கள் நியைனம்: 

அனுபெம் ைற்றும் கல்ெித் தலகலைகள்  
AMBASSADORS AND HIGH COMMISSIONERS: EXPERIENCE 

AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS  

197/’18 

4. ිු (වවදය) නලින්ද තයක සානසා   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
විශශ  කටයුතු අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (3): 

(අ) (i) ඇශමරිකා එක්සත් ජනප්ය,  මහා රිතානයය,  
ඕස්ශේලියාව,  ජපානය,  ප්රාං ය,  නයනය,  ඉද දියාව 

හා ස්විට්සර්ලද තය යන රටවල් සඳහා වර්ණ 2010 
සිට ශම් ්ක්වා පත් කරන ල් තානාපතිවරුද  ශහෝ 
මහ ශකොමසාරිස්වරුද  කවුරුද ්; 

 (ii) ඔවුද  අතරිද  විශශ  ශසේවයට අයත් නිලධාරිද  හා 
විශශ  ශසේවයට අයත් ශනොවන නිලධාරිද   ශවද  
ශවද  ව ශයද  කවශර්්; 

 (iii) පත් කරන ල් දිනය වන විට විශශ  ශසේවයට අයත් 
නිලධාරිද ශග් විශශ  ශසේවා පළපුරුශ් හා 
අධයාපන  සදු සකම් කවශර්්;  

  (iv) පත් කරන ල් දිනය වන විට විශශ  ශසේවයට අයත් 
ශනොවන නිලධාරිද ශග් අධයාපන  සදු සකම් 
කවශර්්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්?   

(ආ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 

 

தெளிநொட்டலுெல்கள் அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

( அ) (i) ஐக்கிய அதைொிக்கொ, தபொிய பிொித்தொனியொ, 

அவுஸ்திகரலியொ, யப்பொன், பிரொன்ஸ், சீனொ, 

இந்தியொ ைற்றும் சுெிட்சர்லொந்து ஆகிய 

நொடுகளுக்கொக 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

இதுெலர நியைிக்கப்பட்ட தூதுெர்கள் அல்லது 

உயர்ஸ்தொனிகர்கள் யொெர் என்பலதயும்; 

 ( i i )  இெர்களில் இலங்லக தெளிநொட்டு கசலெயில் 

இடம்தபறும் ைற்றும் தெளிநொட்டு கசலெயில் 

இடம்தபறொத அலுெலர்கள் தனித்தனிகய யொெர் 

என்பலதயும்;  

 ( i ii )  நியைனம் தசய்யப்பட்ட திகதியளெில் தெளி 

நொட்டு கசலெயில் இடம்தபறும் அலுெலர்கள் 

இலங்லக தெளிநொட்டு கசலெயில் தபற்றிருந்த 

அனுபெம் ைற்றும் கல்ெித் தலகலைகள் யொலெ 

என்பலதயும்; 

 ( i v )  நியைனம் தசய்யப்பட்ட திகதியளெில் தெளி 

நொட்டு கசலெயில் இடம்தபறொத அலுெலர்கள் 

தகொண்டிருந்த கல்ெித் தலகலைகள் யொலெ 

என்பலதயும்; 

 அெர் இச்சலபயில் அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்கறல் ஏன்? 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the Ambassadors or the High 
Commissioners appointed to the United 
States of America, Great Britain, Australia, 
Japan, France, China, India and Switzerland 
from 2010 up to date; 

 (ii) the officers who belong to the Foreign 
Service and the officers who do not belong 
to the Foreign Service, among them, 
separately; 

 (iii) the Foreign Service experience and the 
educational qualifications of the officers of 
the Foreign Service as at the date of 
appointment; and 

 (iv) the educational qualifications of the officers 
who do not belong to the Foreign Service as 
at the date of appointment? 

(b) If not, why?  

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  විශශ  කටයුතු අමාතයතුමා 

ශවම්ශවද  මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශ්නවා.  

(අ) (i) 
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රට   තානාපතිවරයා
ශග්/  

මහ ශකොමසාරිස ්
වරයාශග් නම 

රාජකාරිය 
භාරගත් 
දිනය 

රාජකාරිය 
අවසද  කළ 
දිනය 

ඇශමරිකා 
එක්සත් 
ජනප්ය 

1 ජාලිය විරමසූරිය 
මහතා 

2008.06.30 2014.05.12 

  2 ප්රසාශ කාරියවසම් 
මහතා 

2014.04.21 2017.06.20 

එක්සත් 
රාජධානිය 

3  ද ද්ර නිහාල් 
ජයසිාංහ මහතා 

2008.06.16 2010.12.31 

  4 ෛව්ය ක්රි ාද ත 
ශනෝනිස් මහතා 

2011.07.13 2014.10.15 

  5 අමරි විශේවර්ධන 
මහත්මිය 

2016.05.19 2018.04.30 

  6 මනීණා 
ගුණශසේකර 
ශමශනවිය 

2018.08.23 ශමදින 
්ක්වා 

ඕස්ශේලියාව 7 ශසේනක 
වල්ගමපාය 
මහතා 

2008.06.16 2010.12.02 

  8 අශමිරාල් තිසර 
 සගීණ්වර 
සමරසිාංහ 

2011.05.26 2015.07.04 

  9 ශසෝම සද ්රම් 
ස්කද ්කුමාර් 
මහතා 

2015.07.10 ශමදින 
්ක්වා 

ජපානය 10 අශමිරාල් වසද ත 
කරද නාශගොඩ 

2011.03.15 2015.02.28 

  11 මහා ාර්ය 
ධම්මික 
ගාංගානාත් 
දිසානායක 

2015.08.28 ශමදින 
්ක්වා 

ප්රාං ය 12 ආ ාර්ය ්යාද  
ජයතිලක 

2010.10.18 2013.01.06 

  13 මහා ාර්ය 
කරුණාරත්න 
හඟවත්ත 

2013.04.04 2015.05.19 
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 (ii) ගරු කථානායකතුමනි,  ශමයට තිශබද ශද  
ශේලාව ගතශවන පිළිතුරක්. එම නිසා මම 
පිළිතුශර් පිටපතක් ගරු මද ත්රීතුමාට එවද නම්. 
ඇහුම් කද  ශ්නවාට වඩා ශම්ක බලන එක 
ඔබතුමාට පහ සශවයි.  මම එය සාභාිත* කරමි. 

 
ිු (වවදය) නලින්ද තයක සානසා   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

එශහම නම් විශශ  ශසේවාවට අයත් ශනොවන අයශග් ලැයිස්තුව 

විතරක් කියවද න. 
 

ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම ්ැද  ශම් පිළිතුර ඔබතුමාට එවද න්? 
 

ිු (වවදය) නලින්ද තයක සානසා   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඔබතුමා ශේලාව අරශගන ඒ ටික කියවද න.  
 

ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශහොඳයි. විශශ  ශසේවාවට අයත් ශනොවන අයශග් ලැයිස්තුව 

කියවද නම්.  

  14 තිලක් රණවිරාජ 
මහතා 

2015.08.15 2017.09.30 

  15 ණුශධි ශක්. අතාවු් 
මහතා 

2017.07.25 ශමදින 
්ක්වා 

නයනය 16 කරුණාතිලක 
අමුණුගම මහතා 

2007.05.04 2011.03.27 

  17 රාංජිත් 
උයද ශගොඩ 
මහතා 

2011.04.11 2014.07.17 

  18 කරුණාශසේන 
ශකො සතුවක්කු 
මහතා 

2015.10.05 To date 

ඉද දියාව 19 ප්රසාශ කාරියවසම් 
මහතා 

2019.10.28 2015.03.21 

  20 මහා ාර්ය 
 ස්ර් ද  
ශසශනවිරත්න 

2014.06.22 2016.06.29 

  21 ඇසළ වීරශකෝද  
මහතා 

2015.09.01 2016.07.30 

  22 චිත්රාාංගනී 
වාගීණ්වර 
ශමශනවිය 

2016.08.08 2018.10.31 

  23 ඔස්ටිද  ප්රනාද දු 
මහතා 

2018.10.04 ශමදින 
්ක්වා 

ස්විට්සර්ලද 
තය (PRUN/ 
ජිනීවා) 

24 ක්ශණණුකා 
ශසශනවිරත්න 
ශමශනවිය 

2010.03.10 2011.07.08 

  25 තමරා 
කුනනායගම් 
ශමශනවිය 

2011.07.11 2012.02.13 

  26 රවිනාථ පී. 
ආර්යසිාංහ මහතා 

2012.05.22 2018.02.31 

  27 අ්දුල් අසීස් 
මහතා 

2018.06.07 ශමදින 
්ක්වා 

ජාලිය විරමසූරිය මහතා,   ද ද්ර නිහාල් ජයසිාංහ මහතා,  
ෛව්ය ක්රිණාද ත ශනෝනිස්,  අමරි විශේවර්ධන මහත්මිය,  ශසේනක 
වල්ගමපාය මහතා,  අශමිරාල් තිසර  සගී ්වර සමරසිාංහ,  
ශසෝම සද ්රම් ස්කද ්කුමාර් මහතා,  අශමිරාල් වසද ත 
කරද නාශගොඩ,  මහා ාර්ය ධම්මික ගාංගානාත් දිසානායක,  

ආ ාර්ය ්යාද  ජයතිලක,  මහා ාර්ය කරුණාරත්න හඟවත්ත,  
තිලක් රණවිරාජ මහතා,   ණුශධි ශක්. අතාවු් මහතා,  කරුණාශසේන 
ශකො සතුවක්කු,  මහා ාර්ය  ස්ර් ද  ශසශනවිරත්න,  ඔස්ටිද  
ප්රනාද දු  මහතා  සහ තමාරා කුනනායගම් ශමශනවිය කියන අය 
තමයි විශශ  ශසේවාවට අයත් ශනොවද ශද .  

(iii) හා (iv) ප්ර න්වලට අ්ාළ පිළිතුරු මම සාභාිත* කරනවා. 

(ආ)  අ්ාළ ශනොශේ.  

 ඔබතුමාට අතුරු ප්ර ්න තිශබනවා නම්,  අ්ාළ ඇමතිතුමාට 

ශයොමු කරද නම්. 

 
ිු (වවදය) නලින්ද තයක සානසා   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි,  ආ්ඩඩු පාර් ්වශේ ප්රධාන 
සාංවිධායකතුමා ශමම ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා දුද  එක හරිම 
වැ්ගත්. ඒ ගැන ගරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවද ත ශවනවා. 
ඇශමරිකා එක්සත් ජනප්ය,  මහා රිතානයය,  ඕස්ශේලියාව,  
ජපානය,  ප්රාං ය,  නයනය,  ඉද දියාව හා ස්විට්සර්ලද තය කියන ශම් 
රටවල් කීපය නම් කරලා මම ශම් ගැන ඇ සශේ,  ශම් රටවල් රාජය 
තාද ත්රිකව අශේ රටට ඉතාම වැ්ගත් රටවල් නිසායි. ශම් රටවල 
තානාපති කාර්යාලවලට අශේ නිලධාරිද  පත් කිරීශම්දී,  විශශ  

ශසේවාශේ නියැළී සිටින ඉහළම  සදු සකම් සහිතව,  ඉහළම 
පළපුරුශ් සහිතව රට නිශයෝජනය කරද න පුළුවද  අය පත් 
කරද න ඕනෑය කියන එක ගැන කිසි විවා්යක් නැහැ.  

මම අහද ශද  ශම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි,  ්ැද  ඔබතුමා මට 
එවපු උත්තරශේ සඳහද  ශවලා තිශබන ආකාරයට ඇශමරිකා 
එක්සත් ජනප්ශේ තානාපති ශලස යැවූ ජාලිය විරමසූරියශග් 
අධයාපන  සදු සකම වද ශද  අ.ශපො.ස. උසස් ශපළ. මම අහද ශද  
රට නිශයෝජනය කිරීම සඳහා ඇශමරිකා එක්සත් ජනප්ශේ 
තානාපතිවරයා හැටියට අ .ශපො.ස. උසස් ශපළ සමත් ශකශනකු 
ශය්වීම ශකොතරම් සාධාරණ් කියන එකයි. ඒ ගිය ආ්ඩඩුශවද  

පත් කළ ශකශනක්. තමුද නාද ශසේලාශග් ආ්ඩඩුශවද  මහා 
රිතානයශේ තානාපති හැටියට යැවූ අමරි විශේවර්ධන 
මහත්මියශග් අධයාපන  සදු සකම වද ශද ,  අ.ශපො.ස. උසස් ශපළ. 
මට ශම් ලැයිස්තුව කියවා ශගන යද න පුළුවද . විශශ  ශසේවාශේ 
කීර්තිමත් නිලධාරිද  සිටියදී යම්තම් උසස් ශපළ විතරක් සමත් අය 
ශම් ප්රධාන රටවලට යවලා,  තමුද නාද ශසේලා කරද ශද ත් ප සගිය 
ආ්ඩඩුව කාලශේ ජාලිය විරමසූරිය,  උ්යාංග වීරතුාංගලා යවලා 
කරපු වැශමිම ශද ්? ඒ නිසා විශශ  ශසේවයට අයත් නිලධාරිද  
යැවීශම්දී අම්ගමනය කරන ප්රතිපත්තිය ශමොකක්්,  කියන එක මම 

්ැනගද න කැමැතියි. 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු ඇමතිතුමා විසිද  එවා තිශබන 

විශශ  ශසේවයට අයත් ශනොවන නිලධාරිද  විධියට පත් කරපු 

තානාපතිවරුද ශග් අධයාපන  සදු සකම් පිළිබඳ විස්තරය අම්ව 

ශ්ශ්ශනකුට තමයි ගරු නලිද ් ජයතිස්ස මද ත්රීතුමා කියපු 

අධයාපන මට්ටම තිශබද ශද . අනික් සියල්ලද ම  ඉහළ මට්ටශම් 

 සදු සකම් තිශබන අය. ශකොශහොම වුණත් සමහර ශවලාවට 
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————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්ද තුව 

පළපුරුශ්,  ශවනත්  සදු සකම් සහ ශනොශයක් ශනොශයක් කාරණා 

මත ශමම නිලධාරිද  පත් කරද න ඇති. ශම් සම්බද ධශයද  අපි 

විණය භාර අමාතයතුමාශග් අවධානය ශයොමු කර ඒකට වඩාත්ම 

නිවැරදි පිළිතුර එතුමාශගද ම ඔබතුමාට ලැශබද න සලස්වද නම්. 

 
ිු (වවදය) නලින්ද තයක සානසා   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි,  ඔබතුමාත් ශම් සම්බද ධශයද  
අවධානය ශයොමු කරද න. ශම් ලැයිස්තුශේ සිටින සමහර අයට 
උපාධි තිශබනවා. ශසේනක වල්ගමපාය - නීතිශේදි උපාධිය,  
ශසෝම සද ්රම් ස්කද ්කුමාර් - වි්යාශේදී උපාධිය. ශම් උපාධි 

ඔවුද ශග් ශවනත් විණයද වලට අ්ාළ වුණාට විශශ  ශසේවාව සඳහා 
අ්ාළ වද ශද  නැහැ. විශශ  ශසේවාශේ අවුරුදු විසි තිස් ගණද  
පළපුරුශ්ක් සහිත අය ඉද නවා. ඔබතුමද ලා ශම් ශහොඳ රටවල් 
ටිකට ශශ පාලන පත්වීම් දීලා විශශ  ශසේවාශේ පළපුරුශ්ක් සහිත 
නිලධාරිද   ශ්ශවනි තුද ශවනි ශපළ රටවලට යවනවා. ඒකයි 
ශමතැන තිශබන ප්ර ්නය. සමහර අය උපාධි ගත්තත්,  එම උපාධිය 
විශශ  ශසේවාවට අ්ාළ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,  ශම් අය 
නිශයෝජනය කරද ශද  රටක් බව ඔබතුමාත්  ්ද නවා. එම නිසා 
ශම් පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කරද න කියලා මා ඉල්ලනවා. 

එශහම නැත්නම් ශවන ශශ ශමොකක්්? ්ැද  ජාලිය විරමසූරිය 
වශරද තු පිට ඉද ශද . උ්යාංග වීරතුාංග වශරද තු පිට ඉද ශද . 
සහරාම්ත් වශරද තු පිට ඉඳලා තමයි,  අර වාශග් ශලොකු විනා යක් 
කශළේ. ජාලිය විරමසූරිය,  උ්යාංග වීරතුාංග වැනි අය ්ැද  ශම් 
රටටවත් ශගද වා ගද න බැරි ශවලා තිශබනවා. එම නිසා අඩු 
තරමිද  උපාධිය ශමොකක්් කියන එකට වඩා රාජය තාද ත්රික 
ශසේවාශේ,  විශශ  ශසේවාශේ ්ක්ණ නිලධාරිද  ශම් තනතුරුවලට 
යවද න කියන ඉල්ලීම ඔබතුමා හරහා මම කරනවා. 

 
ිු   ේෂා විතාන ේ   තා 
(ைொண்புைிகு கஹசொ ெிதொனகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපට ශවලාව පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ගරු ශහේණා 

විතානශග් මද ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට ්ැනගද න ඕනෑ ශමොකක්්? 

 
ිු   ේෂා විතාන ේ   තා 
(ைொண்புைிகு கஹசொ ெிதொனகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

විශශ  ශසේවාව ගැන කථා කරන ශම් ශවලාශේ මම ශම් 

කාරණය කියද න ඕනෑ. ශම් ්වස්වල මාධය තුළ පළ වනවා,  

ශන්ර්ලද ත තානාපතිවරයා අදෙතිද  පත්කර යවා ශම් වනශකොට 

මාස ගණනක් ගත වුණත්,  හිටපු තානාපතිවරයා යළි ශනොපැමිණීම 

සම්බද ධශයද . අදෙතිද  ගිය තානාපතිවරයා ශම් වනශකොට 

ඉද ශද  ශහෝටලයක. ඔහුට අ්ාළ නිල නිවස ඔහුට ශ්ද ශද  

නැහැ. ශම් ශවලාශේ ශම් රශට් මරණ ්ඬුවම ශගනැල්ලා නීති ත් 

කරද න හ්නවා. ඇයි,  ජනාධිපතිතුමාට ශම් ශවම්ශවද  මැදිහත් 

ශවලා ශම් කටයුතු කළමනාකරණය කර ගද න බැරි? 

 
ිු කථානායකුර ා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සම්බද ධශයද  පැහැදිලි කිරීමක්  පත්තරශේ තිණුණා. 

ප්ර ්න අාංක 05 - 2ක8/'18,  ගරු පශම උ්ය ාද ත ගුණශසේකර 

මැතිතුමා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අාංක 0ක,  ගරු ඉණාක් රහුමාද  මැතිතුමා. 

ඊට ප්රථම,  ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 

පැමිශණනවා ඇත. 

 
්නුරුව ිු කථානායකුර ා මූලාසාන යන් ඉවත් වූ යන්, 

ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා [ිු  සාල්වේ ්වඩ්කකලනාදන් 
  තා] මූලාසානාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகெ, குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் 

அெர்கள்  [ைொண்புைிகு தசல்ெம் அலடக்கலநொதன்]  தலலலை 

ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
වසාන  ගී මවරණ හිඟය   ්නුරාපුර දිසානත්රි්කකය  

கபருந்து தொிப்பிடப் பயணிகள் கூடம்: அனுரொதபுர 

ைொெட்டம் 
  SHORTAGE OF BUS STOP SHELTERS : ANURADHAPURA 

DISTRICT 
331/’18 

6. ිු ඉෂා්ක රහු ාන්   තා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

අභයද තර හා ස්වශශ  කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (3): 

(අ) (i) අම්රාධපුර දිස්ත්රික්කශේ බස් නැවතුම්ශපොළ මගී 
ආවරණවල වි ාල අඩුවක් ඇති බව ්ද ශද ්; 

 (ii) වර්ණා කාලශේදී පාසල් ශිණය ශිණයාවද  වි ාල 
පිරිසක් ශමම මගී ආවරණ ප්රශයෝජනයට ගද නා 
බවත්; 

 (iii) ්ැනට ඇති මගී ආවරණ නිසි ප්රමිතිශයද  ශතොරව 
සකස් කර ඇති නිසා අබලද  තත්ත්වයට පත්වී 
ඇති බවත්; 

 එතුමා ්ද ශද ්?  

(ආ) ඉහත සඳහද  කරුණු සම්බද ධශයද  අවධානය ශයොමුකර 
අතයව ය ස්ථානවල මගී ආවරණ ඉදිකිරීමට පියවර 
ගද ශද ් යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්?        

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්?  

உள்ளக, உள்நொட்டலுெல்கள், ைொகொண சலபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i )  அனுரொதபுரம் ைொெட்டத்தில் கபருந்து 

தொிப்பிடத்தில் பயணிகள் கூடங்களில் தபரும் 

குலறபொடு உள்ளததன்பலதயும்; 

 (ii) ைலழக் கொலங்களில் தபருந்ததொலகயொன 

பொடசொலல ைொணெர்கள் கைற்படி பயணிகள் 

கூடங்கலள பயன்படுத்துகின்றனர் என்பலதயும்; 

 (iii) தற்கபொதுள்ள பயணிகள் கூடங்கள் உொிய 

தரத்தில் தயொொிக்கப்படொலையினொல் சீர்குலலந்த 

நிலலலைக்கு உள்ளொகியுள்ளததன்பலதயும்; 

அெர் அறிெொரொ? 

(ஆ) கைற்படி ெிடயங்கள் ததொடர்பொக கெனம் தசலுத்தி 

அத்தியொெசியைொன இடங்களில் பயணிகள் 

கூடங்கலள அலைக்க நடெடிக்லக எடுப்பொரொ 

என்பலத அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

1501 1502 

[ගරු ගයද ත කරුණාතිලක මහතා] 



2019  ජූලි  12 

asked the Minister of Internal and Home Affairs and 
Provincial Councils and Local Government: 

(a) Is he aware that- 

 (i)  there is a serious shortage of bus stop 
shelters in Anuradhapura District; 

 (ii)  a large number of school children use these 
bus stop shelters during the rainy season; 
and 

 (iii)  the existing bus stop shelters are in a 
dilapidated condition as they have not been 
constructed according to proper standards? 

(b)  Will he inform this House whether steps will be 
taken to put up bus stop shelters at essential places, 
paying attention to the aforesaid matters? 

(c)  If not, why? 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  අභයද තර හා ස්වශශ  

කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා ශවම්ශවද  

මම එම ප්ර ්නයට පිළිතුරු ශ්නවා. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii)  ඔේ. පාසල් සි සද  වි ාල සාංඛ්යාවක් ප්රශයෝජනයට 
ගද නා බව ්නිමි.  

 (iii)    ඉදිකර ඇති බස් මඟී ආවරණ තාක්ණණ 
නිලධාරිද ශග් අධීක්ණණය යටශත් දීර්ඝ 
කාලයකට ශපර ඉදිකරන ල් ඒවා වන බැවිද  
සමහර බස් මඟී ආවරණ ්ැනට අබලද  
තත්ත්වශේ පවතී. 

(ආ) බස් මඟී ආවරණ ඉදිකිරීම සඳහා 2019 වර්ණයට රුපියල් 
මිලියන 3.97ක ප්රතිපා්න ශවද  කර ඇත. එම මු්ලිද  
කැකිරාව බස් නැවතුම්පළ නවීකරණය කිරීම හා 
කදුරුශවල බස් නැවතුම්පළ නවීකරණය කිරීම යන 
කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ශයෝජිතව ඇත. 

(ඇ) අ්ාළ ශනොශේ.  

 
ිු ඉෂා්ක රහු ාන්   තා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  මශග් පළමුවැනි අතුරු 

ප්ර ්නය ශමයයි.  

අම්රාධපුර දිස්ත්රික්කශේම පාසල් යන ්රුවද  ශවම්ශවද  

තමයි ශම් ප්ර ්නය අහලා තිශබද ශද . ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා 

කිේවාට ඒවා හරියට ඉදිකරලාත් නැහැ; ඉදි කරපු එක හරියට 

නඩත්තු කරලාත් නැහැ. ඒකට ශමොකක්් උත්තරය? 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශමහි ප සබිම් වාර්තාශේත් ඒක කියලා තිශබනවා. උතුරු මැ් 

පළාශත් ශපොශළොද නරුව,  අම්රාධපුර යන දිස්ත්රික්ක ශ්ශක්ම 

ප්රාශශීයය ශල්කම් ශකොට්සාස 29ක් තිශබනවා. ඒවාශේ පවතින බස් 

මඟී ආවරණ ඉදිකරලා ්ැද  දීර්ඝ කාලයක් වන නිසා නව බස් මඟී 

ආවරණ ඉදිකිරීම කළ යුතුව තිශබනවා කියලා එතුමද ලාත් 

හඳුනාශගන තිශබනවා. 

ිු ඉෂා්ක රහු ාන්   තා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

පරණ ඒවාට වඩා,  අපි අදෙතිද  ඉදිකරද න ඕනෑ. මම හැම 

තැනම ඇවිදිනවා. අශේ ඇමතිතුමනි,  මම නම් ්ැකලා නැහැ 

්රු වද  ඉස්ශකෝශල් යනශකොටවත්,  ඉස්ශකෝශල් ඉවර  ශවලා 

එනශකොටවත් බස් එන ශතක් ඉද න එවැනි බස් මඟී ආවරණ 

තිශබනවා කියලා.  

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  එතුමා - 

 
ිු ඉෂා්ක රහු ාන්   තා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මම ්කින පාරවල්වල නම් නැහැ. 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා ්කිද ශද  නැති බව අමාතයාාං යත් ්ැකලා 

තිශබනවා.   ශගොල්ලද  කියනවා,  "වාර්ෂික ප්රතිපා්න මදිකම 

නිසායි ශම් ප්ර ්නය තිශබද ශද ,  ඉදිරිශේදී පරණ ඒවා අදෙත්වැ සයා 

කරද නත්,  අදෙත් ඒවා හ්ද නත් අමාතයාාං ශේ අවධානය ශයොමු 

කරලා තිශබනවා" කියලා. ඔබතුමා කියපු කාරණයත් අපි ්ැම්ම් 

ශ්ද නම්.  

 
ිු ඉෂා්ක රහු ාන්   තා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මු්ල් ශවද  කළ ප සගිය Budget එක ඉවර ශවද නත් තව මාස 

ශ්කයි තිශබද ශද . ඒවා හ්ලා ශ්ද ශද  ශකොයි කාලශේ ් 

කියලායි මම අහද ශද . 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ඒ ගැන ්ැම්ම් ශ්ද නම්. ඔබතුමාටත් පුළුවද , ඕනෑ නම් ඒ 

කටයුත්තට ්ායක ශවද න. හුඟක් අය බස් නැවතුම්ශපොළ මගී 

ආවරණ තම ශපෞශගලික ධනශයද  හ්නවා. 

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Question No. 7 - 367/ '18 - (1),  the Hon. Velu Kumar  
- [Not  in the Chamber.] 

 
 

දුරාවසු පම ්කෂක තනුරර  වැටුප    
உற்பத்தி ெொி பொிகசொதகர் பதெி: சம்பளம்  
POST OF EXCISE INSPECTOR :  SALARY    

 415'/19 

 8. ිු ිර ාල් ිලප්පත්ක     තා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මු්ල් අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (3): 

(අ) (i) ශර්ගු ශ්පාර්තශම්ද තුව තුළ නිණප්ා්න බදු 
පරීක්ණක ශරේණිශේ තනතුරු ඇති කර ශනොමැති 
බව පිළිගද ශද ්; 

 (ii) 2000.03.27 දිනැති නිණප්ා්න බදු අාං යට 
අද තර්ග්රහණය කළ ලිපිය ශර්ගු අධයක්ෂ (පාලන) 

1503 1504 



පාර්ලිශම්ද තුව 

විසිද  අත්සද  කර ඇත්ශත් ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල් 
ශවම්ශවද ්; ශනොඑශසේ නම්, නිණප්ා්න බදු 
අධයක්ෂ  ජනරාල් ශවම්ශවද ්; 

 (iii) ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට පමණක් නිණප්ා්න 
බදු පනත යටශත් පැවරූ බලය නිසි ශලස 
ක්රියාත්මක ශනොවන බව 201ක.03.23 දිනැති රාජය 
ගිණුම් කාරක සභාශේ නිශයෝග අාංක 10ද  
අවධානයට ලක් කරන තත්ත්වයක් තුළ ශමම 
පනත යටශත් ක්රියා කිරීමට බලයක් ශනොමැති 
ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට   සරාබදු 
ශ්පාර්තශම්ද තුව යටශත් ඇති කළ තනතුරකට 
අයත් වැටුපක් ශ්ෝණ සහිතව ්ක්වා ලිපියක් නිකුත් 
කිරීමට අධිකාරි බලයක් ශනොමැති බව  
පිළිගද ශද ්; 

 (iv) එහි, එම තනතුශරහි වැටුේ පරිමාණය රු.50,520/-
7x1320 -10x1560=75,  360/- ශලස සඳහද  කළ් 
ඒ වනවිටත්  රශල්ඛ් 2/97 iii අම්ව තනතුශර් 
වැටුේ පරිමාණය වූ 85,440/- 5 x2460=97,740/- හි 
වාර්ෂික වැටුප රු. 95,280/- ක වැටුපක් ශගවා ඇති 
බව පිළිගද ශද ්; 

 (v) එශසේ නම්, එය නිවැරදි කිරීමට ගම් ලබන ක සනම් 
ක්රියා මාර්ගය කවශර්්;  

 යද න එතුමා සඳහද  කරද ශනහි්? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මද ්? 
 

நிதி அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i) சுங்கத் திலணக்களத்தில் உற்பத்தி ெொி 

பொிகசொதகர் தரத்திலொன பதெிகள் உருெொக்கப் 

படெில்லல என்பலத ஏற்றுக்தகொள்ெொரொ;  

  (ii) 2000.03.27ஆம் திகதி உற்பத்தி ெொிப் பிொிவுக்கு 

உள்ளீர்க்கப்பட்ட கடிதம் சுங்கப் பணிப்பொளர் 

தலலலையதிபதியினொல் (நிருெொகம்)லகதயொப் 

பைிடப் பட்டிருப்பது சுங்கப் பணிப்பொளர் 

தலலலையதிபதி சொர்பொகெொ இன்கறல், 

உற்பத்தி ெொி பணிப்பொளர் தலலலையதிபதி 

சொர்பொகெொ; 

 (iii) உற்பத்தி ெொிச் சட்டத்தின் கீழ் சுங்கப் 

பணிப்பொளர் தலலலையதிபதிக்கு ைொத்திரம் 

அளிக்கப்பட்டிருந்த அதிகொரம் உொிய முலறயில் 

நலடமுலறப் படுத்தப்படுெதில்லலதயன 

2016.03.23 ஆம் திகதிய அரசொங்கக் கணக்குகள் 

பற்றிய குழுெின் 10 ஆம் இலக்க பணிப்புலரயில் 

சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள்ள நிலலயில், இச்சட்டத் 

தின் கீழ் தசயற்பட அதிகொரைற்ற சுங்கப் பணிப் 

பொளர் தலலலையதிபதிக்கு சுங்கத் திலணக் 

களத்தின் கீழ் உருெொக்கப்பட்டுள்ள பதெிதயொன் 

றுக்கொன சம்பளத்லத ெழுவுள்ளதொகத் 

ததொிெித்து கடிதம் ஒன்லற ெழங்குெதற்கொன 

அதிகொரம் இல்லலதயன்பலத ஏற்றுக் 

தகொள்ெொரொ; 

 (iv) அதில், குறித்த பதெிக்கொன சம்பள அளவுத் 

திட்டம் ரூபொ 50,520/- 7x1320 -10x1560=75,360/- 

எனத் ததொிெிக்கப்பட்டுள்ளகபொதிலும் அப் 

கபொலதய நிலலயில் சுற்றறிக்லக 2/97 iii 

இன்படி பதெிக்குொிய சம்பள அளவுத் திட்டைொன 

ரூபொ 85,440/- 5x2460=97,740/- இல் ெருடொந்த 

சம்பளம் ரூபொ 95,280/- என தசலுத்தப்பட்டுள்ளது 

என்பலத ஏற்றுக்தகொள்ெொரொ; 

 (v) இன்கறல், அதலனத் திருத்துெதற்கு எடுக்கப் 

படும் துொித நடெடிக்லக யொது;  

 என்பலத அெர் குறிப்பிடுெொரொ?  

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a) Will he state- 

 (i) whether he admits that posts of the Excise 
Inspector Grade have not been created 
within the Department of Customs; 

 (ii) whether the letter dated 27.03.2000 signed 
by the Director of Customs (Control) 
absorbing into the Excise Division has been 
signed on behalf of the Director General of 
Customs or the Director General of Excise; 

 (iii) whether he admits that the Director General 
of Customs, who lacks authority to act 
under this Excise Act, has no authority to 
issue a letter citing an erroneous salary for a 
post created under the Excise Department 
within a context where attention is brought 
to the fact that the authority vested solely in 
the Director General of Customs under 
Excise Act is not exercised properly by 
Order No.10 of the Public Accounts 
Committee; 

 (iv) whether he admits that an annual salary of 
Rs. 95,280/- had been paid even by that 
time as per Circular No. 2/97 iii on the 
salary scale 85,440/- 5x 2460 = 97,740/-, 
even though the salary for the said post is 
given as Rs. 50,520/-7x1320-
10x1560=75,360/-; and 

 (v) if so, of the measures that will be taken to 
correct it? 

(b) If not, why?    

 
ිු ඉරාන් වික්ර රත්න   තා (ුදදල් රාතය ් ාතයුර ා) 
(ைொண்புைிகு இரொன் ெிக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அலைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මු්ල් අමාතයතුමා 

ශවම්ශවද  මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශ්නවා. 

(අ) (i) පිළි ශනොගනී.  

  අය වැය අධයක්ණ ජනරාල්ශග් අාංක 
බීසී/355/25/ක1ඩී හා 1998.0ක.19 දිනැති ලිපිය 
අම්ව ශ්පාර්තශම්ද තුගත නිණප්ා්න බදු පරීක්ණක 
තනතුරු 07ක් අම්මත ශකොට, ඒ අම්ව නිණප්ා්න 
බදු පරීක්ණක/පරීක්ෂිකා ශලස කටයුතු කළ 
නිලධාරිද  07ශ්ශනකු ශර්ගු ශ්පාර්තශම්ද තුශේ 
නිණප්ා්න බදු ඒකකය ශවත අම්යුක්ත ශකොට 
ඇත.  

  ප සව කළමනාකරණ ශසේවා අධයක්ණ ජනරාල්ශග් 
අාංක ඩීඑම්එස්/1173-III හා 201ක.04.01                 
දිනැති ලිපිශයද  නිණප්ා්න බදු පරීක්ණක 
ශ්පාර්තශම්ද තුගත තනතුරු 07ක් අම්මත කර 
ඇත.     
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 (ii) 2000.03.27 ශවනි දිනැති ලිපිය ශර්ගු හා නිණප්ා්න 
බදු අධයක්ණ ජනරාල් ශවම්ශවද  නිකුත් කර ඇත. 

 (iii) වැටුේ සම්බද ධ ශ්ෝණ සහිත ලිපියක් නිකුත් කර 
ශනොමැත. ශමම තනතුරට හිමි වැටුේ පරිමාණය 
50,250-7x1320-101560-75360/= ශලස සඳහද  
කර තිණුණ්, ට ට අ්ාළව පැවැති නඩු අාංක 
445/2000 ්රන ශරේණස්ාධිකරණ නඩුව සමථයකට 
පත්වී ඇත්ශත් රුපියල් 85,445/-ක වැටුේ 
පරිමාණශේ වැටුේ ශගවීම සම්බද ධශයද  
එකඟතාවකට පත්වීම මතය. ඒ අම්ව අ්ාළ 
අද තර්ග්රහණය කිරීශම් ලිපිශේ ශමම නඩුවට 
අ්ාළ වූ නිලධාරිද ට ශපෞශගලික වන ශසේ ශමම 
වැටුේ රමශයහි පිහිටුවා ඇත. 

 (iv) ශම් තනතුරට අ්ාළව අම්මත කර ඇති වැටුේ 
පරිමාණය රුපියල් 50,520-7x1320-10x1560-
75,360 වුව්, ඉහත සඳහද  නඩු තීද දුව ප්රකාරව 
ශමම නිලධාරිද ට ශපෞශගලික වන ශසේ රුපියල් 
85,440-5x2460-97,740/= වැටුේ පරිමාණශේ 
තබා වැටුේ ශගවා ඇත. 

 (v) අ්ාළ ශනොශේ. 

(ආ) පැන ශනොනඟී. 

 

ිු ිර ාල් ිලප්පත්ක     තා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මා විශ ේණශයද ම 

ස්තුතිවද ත වනවා රාජය ඇමතිතුමාට. ට ට අ්ාළව මශග් සහ 

නිණ්පා්න බදු නිලධාරිද ශග් ඉල්ලීම පිට ඔබතුමා ඊශේ ශම්කට 

අ්ාළ සාකච්්ාවක් පවත්වලා ඒ අයට සෑහීමට පත් ශවද න හැකි 

වන විධිශේ පිළිතුරක් දීලා තිශබනවා. ඒ අය ඒ පිළිතුශරද  

බලාශපොශරොත්තු වනවා, ශම් කටයුත්ත සර්ව සම්පූර්ණ ශවයි 

කියලා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට ශම් ශමොශහොශත් ඒ කාරණය 

සම්බද ධශයද  පිළිතුරු ලබා දීම ගැන ස්තුතිවද ත වනවා. 

 

 

සූ්දය වලාිාර 90්ක ඉදිරීම  ේ වයාපෘක ය     න්ඩ්ද 
කැ වී  

90 சூொிய சக்தி ைின் நிலலயக் கருத்திட்டம்: 

ககள்ெிப்பத்திரம் ககொரல்  
PROJECT TO BUILD 90 SOLAR POWER PLANTS : CALLING FOR 

TENDERS 
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9. ිු ුරෂාර ඉඳුිරල් ් ර සාේන   තා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

විදුලිබල, බල ක්ති සහ වයාපාර සාංවර්ධන අමාතයතුමාශගද  

ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ශමගාශවොට් 1 (1 MW) බැගිද  වූ සූර්ය බලාගාර 
90ක් ඉදිකිරීම සඳහා ශටද ඩර් කැඳවීමට පියවර 
ශගන තිශ්්; 

 (ii) එම වයාපෘතිය යටශත් ජාතික පශධතියට එකතු 
කර ඇති විදුලි ධාරිතාව  ශකොපමණ්; 

 (iii) තරගකාරී මිල ගණද  කැඳවීම ශහේතුශවද  
වයාපෘති ප්රමා් වන බවට නැශගන   ශ ෝ්නාව 
පිළිගද ශද ්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශනහි්? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මද ්? 

ைின்ெலு, எொிசக்தி ைற்றும் ததொழில்துலற அபிெிருத்தி 

அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i) 1 தைகொ தெொட் (1 MW)  படியொன 90 சூொிய 

சக்தி ைின் நிலலயங்கலள நிர்ைொணிப்பதற்கொன 

ககள்ெிப்பத்திரங்கலள ககொருெதற்கு நடெடிக் 

லக கைற்தகொள்ளப்படுள்ளதொ என்பலதயும்; 

 (ii) கைற்படி கருத்திட்டத்தின் கீழ் கதசிய 

முலறலைக்கு கசர்க்கப்பட்டுள்ள ைின்சொரத்தின் 

அளவு யொததன்பலதயும்; 

 (iii)  கபொட்டி ொீதியிலொன ெிலலைனுக்கள் ககொரப் 

பட்டலையின் கொரணைொக கருத்திட்டம் 

தொைதைலடெதொக சுைத்தப்படும் குற்றச்சொட்லட 

ஏற்றுக்தகொள்ெொரொ என்பலதயும்; 

 அெர் இச்சலபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power, Energy and Business 

Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether steps have been taken to call for 
tenders to build 90 Solar Power Plants with 
a capacity of 1 megawatt (MW) each; 

 (ii) the capacity of electricity added to the 
national grid under that project; and 

 (iii) whether he admits the accusation that 
projects delay owing to calling for 
competitive bids? 

(b) If not, why? 
 
ිු රවි කුණානායක   තා (විසුලිවල, වලශ්්කක  සා  
වයාපාර සාාව්දන ් ාතයුර ා)  
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொநொயக்க - ைின்ெலு, எொிசக்தி ைற்றும்  

ததொழில் துலற அபிெிருத்தி அலைச்சர்) 

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Power, Energy 
and Business Development)  
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර 

ශමශසේය. 

(අ) (i) ඔේ. ශම් වනවිට ප්රසම්පා්නය අවසද  වී ඇති අතර 
වයාපෘති 7කක් සඳහා ශටද ඩර් පිරිනමා ඇත. 

 (ii) ශම් වනවිට ශටද ඩර් කැඳවා ඇගැයීම් කටයුතු 
අවසද  කර ඇත. ඒ අම්ව එක් එක් ග්රිමි 
උපශපොළවල් සඳහා පහත පරිදි ධාරිතා  පශධතියට 
එක් ශකශරම් ඇත. 

  ශම් වනවිට වයාපෘති 7කක් සඳහා ශටද ඩර් 
පිරිනැට ම සිදු කර ඇත. එයිද  වයාපෘති 22ක් 
සඳහා අභිප්රාය ලිපි නිකුත් කර ඇත. 

   ඳුනාිත් ග්රිඩ් උ උප පොාවල් සා  ාරිතාව  
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  ග්රිඩ් උ 
උප පොා 

සූ්දයවල 
ාරිතාව 
(  . වො.) 

  න්ඩ්ද 
ිළරිනැමී ේ 
තත්ත්වය 

01 අම්රාධපුර 4   

02 ශබලිඅත්ත 3   

03 ඇඹිලිපිටිය 7   

04 ගාල්ල 3   

05 මහියාංගනය 7   



පාර්ලිශම්ද තුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (iii) ප්රමා්යට  ශහේතුව තරගකාරි මිල කැඳවීශම් 
රමශේ්ය අම්ගමනය කිරීම ශනොශේ. තාක්ණණික 
ඇගැයීම් කමිටුව, ප්රසම්පා්න ම්ඩඩලය සහ 
ප්රසම්පා්න අභියා නා කමිටුව අතර යම් නීතිමය 
හා ප්රතිපත්තිමය කරුණු සම්බද ධශයද  
එකඟතාවක් ශනොපැවතිණි. රාජය ශකොද ත්රාත් 
පනශත් (Public Contracts Act) සමහර 
ප්රතිපා්නවල අ්ාළත්වය සම්බද ධශයද  
විවා්ාත්මක තත්ත්වයක් පැවතිණි. අවසානශේ 
භා්ඩඩාගාරශේ මතය ප්නම්ව ශමම ගැටදෙව 
විසඳන ලදී. හැබැයි ඒ සඳහා ශබොශහෝ කාලයක් 
ගතවී තිශබනවාය කියන එක මා පිළිගද නවා. 

(ආ) අ්ාළ ශනොශේ.  

ගරු මද ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අතුරු ප්ර ්න අහද න කලිද  මා ශම් 

කාරණය කියද න කැමැතියි. ඔබතුමාශග් ප්ර ්නය ශබොශහොම 

වැ්ගත් හා කාශලෝචිත ප්ර ්නයක්. ශමතැනදී අනිවාර්යශයද ම 

ප්රසම්පා්න -ශටද ඩර්- රමශේ්ය නිසා අසාධාරණයක් සිශධ 

ශවනවා. මහා පරිමාණශේ වයාපාරිකයද  ශබොරුවට ශටද ඩර් 

ඉදිරිපත් කිරීම නිසා  සළු හා මධයම පරිමාණශේ වයාපාරිකයද ට 

අවස්ථාව නැති කරලා තිශබනවාය කියන කාරණය මා 

පිළිගද නවා. ඒ නිසා තමයි මා ශම් අමාතයාාං ය භාර ගත්තාට 

පස්ශසේ කැබිනට් ම්ඩඩලශේ අම්මැතියත් ඇතිව ශම් ස්වරූපය 

ශවනස් කිරීම සඳහා කටයුතු කරශගන යද ශද . නමුත් ශම් 

සම්බද ධශයද  නීතිපති ශ්පාර්තශම්ද තුශේත් ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා. ශමතැන තරගකාරී තත්ත්වයක් තිශබනවාය කියලා ඒ 

ශගොල්ශලෝ අර්ථ කථනය කරලා තිශබනවා. නමුත් එශහම ශ්යක් 

නීතිශේ නැහැ. ඒ සම්බද ධශයද  අපි කැබිනට් ම්ඩඩලශේ 

අම්මැතියත් ලබාශගන තිශබනවා. නමුත් නීතිපති 

ශ්පාර්තශම්ද තුවත්, ලාංකා විදුලිබල ම්ඩඩලයත් අතර ශපො ස 

ඝට්ටනයක් තිශබනවා. ශම් ප්ර ්නය ශම්  සමානශේ විසඳා ශ්නවාය 

කියන මතශේ තමයි මා සිටිද ශද . ශම්වා තමයි අපට තිශබන 

ප්ර ්න. අවුරුදු 4ක් තිස්ශසේ ශම් රජශේ නිලධාරිද  අතර තිශබන 

ප්ර ්න නිසා විදුලිබල, බල ක්ති අමාතයාාං යටත්,  සළු හා මධයම 

පරිමාණශේ වයාපාරිකයද ටත් ප්ර ්නයක් ඇතිශවලා තිශබනවාය 

කියන කාරණය කියමිද  තමයි ඔබතුමාට අතුරු ප්ර ්න අහද න 

අවස්ථාව ශ්ද ශද . 

 
ිු ුරෂාර ඉඳුිරල් ් ර සාේන   තා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

විශ ේණශයද  ඔබතුමාශග් ආකල්ප පිළිබඳව මා සද ශතෝණයට 

පත් ශවනවා. ශමගාශවොට් 1 බැගිද  නිණ්පා්නය කරද න 

වයවසායකයද  වි ාල ප්රමාණයකට අවස්ථාව ලබාශ්නවා නම් 

අශේ රශට් සිටින කුඩා පරිමාණශේ වයවසායකයද ටත් ශම් සඳහා 

ඇතුළත් වීමට හැකියාව ලැශබනවා. 

මහාපරිමාණ වයාපාරිකයද ශග් ග්රහණශයද  ඒක මු්වා 

හැරීමක් සිශධ ශවනවා. අපිම ්ද නා ශබොශහෝ අය තමද ශග් 

කර්මාද ත ාලාශේ වහශල් ශම් වාශග් solar panels භාවිත කරලා 

ඒශකද  ඒ කර්මාද ත ාලාවට අව ය ශවන විදුලියත් ලබා 

ගනිමිද  ඉතුරු ශවන විදුලිය ජාතික පශධතියට මු්ාහරිමිද  

ආ්ායමක් ලබා ගද නවා. 

 
ිු ුරෂාර ඉඳුිරල් ් ර සාේන   තා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශමගාශවොට් එක බැගිද  වන 

වයාපෘතිය ගැන ක සනමිද  කටයුතු  කශළොත් ශහොඳයි  කියමිද  

මශග් පළමු අතුරු ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විදුලිය ජනනය කරන solar panelsවලත් 

විවිධ ප්රමිති තිශයනවා. ශබොශහෝදුරට නයනශයද  ශම් panels ශගන 

එම් ලබනවා. සමහර කම්පැනි යුශරෝපශයද  ඒ solar panels 

ශගන එම් ලබනවා. විශ ේණශයද ම කුඩා ගෘහ ඒකකවලට ශම් 

වාශග් solar panels සවි කළාම ඒවාශේ කල්පැවැත්ම, ඒවාශේ 

කාලසීමාව සහ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව ඒ අය ්ැම්වත් නැහැ. 

ශමද න ශම් solar panelsවල ප්රමිතිය නියාමනය කරද න යම්කිසි 

රමශේ්යක් අම්ගමනය කරනවා් කියලා මම ්ැනගද න 

කැමැතියි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මශග් ශ්වන අතුරු ප්ර ්නය ඇසීශම් 

අවස්ථාව ශවනත් මද ත්රීවරශයකුට ශ්න නිසා මම ශයෝජනාවක් 

කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විදුලිය ශ්ද න අපහ ස ග්රාට ය 

ප්රශශ වලට විශ ේණශයද  අම්රාධපුරය, ශපොශළොද නරුව, අශේ 

කුරුණෑගල   වාශග් ප්රශශ වල වීදි පහද  ප්ර ්නයට විසඳුමක් 

හැටියට විදුලි බල ම්ඩඩලයත් මැදිහත් ශවලා අඩු විය්මකට 

solar panels කට්ටලයක් වීදි පහද   සඳහා ලබා දුද ශනොත් 

ශහොඳයි කියන ශයෝජනාව කරමිද  මශග් පළමු අතුරු ප්ර ්නයට 

මම ඔබතුමාශගද  උත්තර බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

 
ිු රවි කුණානායක   තා  
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ප්ර ්න ගණනාවක් එකට ශයොමු කළා. අද තිම 

ප්ර ්නයට මම උත්තර දුද ශනොත්, සූර්ය බලය තුළිද   lamp posts  

හ්න වැඩ පිළිශවළ අසාර්ථක ශවලා තිශබනවා. ඒක පළමු 

අවුරුශ්ට ශහොඳයි. ඊට පස්ශසේ ඒශක් තිශබන වටිනාකම සහ වැඩ 

කරන ප්රමාණය අඩුවීශගන ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඒ නිසා මම ඒ 

රමය ශයෝජනා කරද ශද  නැහැ. නමුත් අපි LED systems ්ාලා 

ඒ කටයුත්ත කිරීමට කටයුතු කරශගන යනවා. තවත් එකක්,  

solar power පාවිච්චි කශළොත් කව්ාවත් ඒක ස්ිකර ජනනය 

1509 1510 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

  ග්රිඩ් උ 
උප පොා 

සූ්දයවල 
ාරිතාව 
(  . වො.) 

  න්ඩ්ද 
ිළරිනැමී ේ 
තත්ත්වය 

06 මහව 7 ශටද ඩර් 
පිරිනමා 
ඇත. 

07 මාතර 3   

08 මතුගම 3   

09 ශමොනරාගල 5   

10 පල්ශලකැ
ශල් 

5   

11 පද නල 5   

12 ත්රිකුණාමලය 7   

13 වාලච්ශච්න 5   

14 වවුනතිේ 7   

15 වේනියා 5   

16 අම්පාර 7 ශටද ඩර් 
පිරිනමා 
නැත. 

17 හබරණ 7   

  එකුරව  90   
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කිරීශම් වැඩ පිළිශවළට - ඉාංග්රීසිශයද  කියද ශද  firm generation 

කියලා - වැශටද ශද  නැහැ. ඒ නිසා ඒක පශධතියට එකතු 

කරද න බැහැ. ඒ නිසා තමයි ශම් ප්ර ්නය තිශයද ශද . හුඟක් 

ශ්නා හිතනවා,  සර්යයා තිශයනවා,  සළඟ තිශයනවා, ඇයි ශතල් 

ගහශගන වැඩ කරද ශද  කියලා. 

තාක්ණණශේ ශනෝැම්වත්කම ශහේතුශවද  ඇති වන ප්ර ්නයක් 

නිසා අපි ඒවා පශධතියට එකතු කරනවා. නමුත් ඒක firm 

generation යටශත් ශනොශවයි එකතු කරද ශද . හැබැයි,  අපි 

පුළුවද  තරම් හැම ප්රශශ ශේම ශම් රමය ප්ර ලිත කරශගන යන 

බව ඔබතුමා ්ද නවා. ශමගාශවොට් 5ට වැ ස එකකට ඔබතුමද ලා 
ශහට application එකක් ශගනාශවොත් ඒකට අවසර ශ්න මතශේ 

තමයි අපි සිටිද ශද .  සළු සහ මධය පරිමාණ වයාපාරිකයද ට 

අවස්ථාව ශ්ද න පුළුවද ,  ඒ පරිවර්තනය අපි කරලා තිශබනවා. 

ඔබතුමා ප්රමිතිකරණය ගැන කිේවා. අපි යම් ප්රමිතිකරණයක් 

කරලා තිශබනවා. නමුත් "ශම් රටිද  ශගශනද න එපා. ශම් රටිද  

ශගශනද න" කියලා කිේශවොත්,  අපි යම් රටවල්වලට උ්වු 

කරනවා කියලා ඒශගොල්ලද  කියාවි. සමහර ශවලාවට නයනශයද  

ශගශනන ඒවාශේ ප්රමිතිකරණය පිළිබඳ අඩුපාඩුවක් තිශබනවා. 

යුශරෝපශේ මිල අධික ශවද න පුළුවද . ඒ අතරතුර අපි 

පාරිශභෝගිකයාට අවස්ථාව ලබා දීලා තිශබනවා. අපි ඒ නිසා තමයි 

ශම් රම ශවනස් කරලා තිශබද ශද . අපි feed-in tariff එකක් 

ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ට ට ශපර අධික මිල ගණද  දීලා,  

විදුලිබල ම්ඩඩලය එකතු කිරීම ගැන අකැමැත්තක් තිණුණා. නමුත් 

්ැද  ඒශගොල්ලද ශග්ත් එකමුතුභාවය සම් ද  අපි feed-in tariff 

එකක් ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒශකද  කාටවත් හානියක් 

නැහැ. හැම ශ්නාටම වාසියක් ඇති ශවලා තිශබනවා කියන එක 

තමයි කියද න තිශබද ශද . ප්රමිතිකරණය ඕනෑකමිද  ්ාලා නැති 

නිසා  පාරිශභෝගිකයාට ඕනෑ විධියට ගද න අවස්ථාව තිශබනවා. 

අඩුශවද  කරලා අඩුශවද  ලබා ගද නවා්,  දීර්ඝ කාලයක් වැඩ 

කරද න ඕනෑ නම් ඊට වැ සය මිලක් ශගවලා,  ශහොඳ ශශවල් 

ගද නවා් කියලා පාරිශභෝගිකයාට තීරණය කරද න අවස්ථාව 

තිශබනවා. 

 
 

ිු ුරෂාර ඉඳුිරල් ් ර සාේන   තා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශ්වැනි අතුරු ප්ර ්නය අහද න මා ගරු  ආශු මාරසිාංහ 

මද ත්රීතුමාට බාර ශ්නවා. 

 

 
ිු (  ාචා්දය) මශු  ාරසිා    තා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එතුමාශග් ශ්වැනි අතුරු ප්ර ්නය මා ගරු ඇමතිතුමාශගද  

අහද න කැමතියි. විශ ේණශයද  සූර්යබල සාංග්රාමය  - rooftop solar 

power - සම්බද ධශයද  සමාජශේ ප්ර ්න ගණනාවක් පැන නැඟී 

තිශබනවා. එකක් තමයි,  ්ැනට rooftop solar powerවලට ලබා 

දීලා තිශබන rate එක. ඒ කියද ශද ,   මුලිද  අවුරුදු ගණනාවක් 

වැ ස rate එකක් දීලා,  ඊට පස්ශසේ අඩු rate එකක් ශ්න  

රමශේ්ශයද  බාහිරව ගිහිල්ලා,  අවුරුදු 20ටම එක rate  එකක් දීම 

තුළිද  ්ැනට සූර්ය පැනල සවි කර ගත් අයටත්,  අදෙතිද  නිවාසවල 

වහලවල්වලට සූර්ය පැනල සවි කර ගත් අයටත් ශම් ජනනය 

කිරීම් හරහා ලාභයක් ලබා ගද න බැහැ. ශම් ශගොල්ලද ට සිදු 

ශවද ශද   පාඩුවක් කියලා industry එක විසිද  ශ ෝ්නාවක් 

ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ගැන සමාජය තුළ වි ාල කැලඹීමක් 

හටශගන තිශබනවා. එවැනි  flat rate එකකට යන තීරණයක්  

තිශබනවා්,  ඒ තුළිද  සමාජය තුළ කැලඹීමක් ඇති වී තිශබනවා 

වාශග්ම ශම් industry එක නැති ශවලා යන තත්ත්වයක් උශගත 

වනවා් කියන ප්ර ්නය ඔබතුමා පැහැදිලි කශළොත් ශහොඳයි. 

ිු රවි කුණානායක   තා  
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  2015 අය වැශයද  

ඉදිරිපත් කරපු ශයෝජනාවක් තමයි,  rooftop solar concept එක. ඒ 
වැඩ පිළිශවළ කිසිශසේත්ම නැති කිරීම ශනොශවයි,  තවත් ප්ර ලිත 
කිරීම සඳහා තමයි අපි කටයුතු ක්රියාත්මක කරලා තිශබද ශද . 
නමුත්,  අපි අවුරුදු හතකට 23.10 දීලා,  15කට අඩු කරද ශද  
නැතුව 19.75ක levelized rate එකක් දීලා තිශබනවා. ඒකට කිසිම 
බලපෑමක් නැතුව එ්ා ගත්ත ආ්ායම තමයි අ් ලබා ගද ශද ත්. 
සමාගම් ශ්කක දෝට අරමුණක් නිසා ශම් rooftop solar 
සාංකල්පයම නැති කරද න හ්නවා. අපි ඒ සම්බද ධව කථා 
කරලා,  ඒ ප්ර ්නය විසඳද න කටයුතු කරමිද  යනවා. 

Net Metering System, Net Plus System, Net Accounting 
System කියද ශද ,  නම් විතරයි. ශම්ශක් තිශබන අසාධාරණය 
තමයි,  ඇතැම් අයට රුපියල් 45කුත්,  ඇතැම් අයට රුපියල් 22කුත් 
ශගවීම. අපි එශහම කරද ශද  නැතුව හැම ශ්නාටම එකම මිලක් 
ශගවද න තීද දු කරලා තිශබනවා. ඒ අත්සද  කරලා තිශබන 
ගිවි සම 21, 800යි. කාටත් බලපාද ශද  නැහැ. ඉදිරිශේ දී ඇති වන 
ගිවි සම්වලදී අපි මුලිද ම කියනවා,  ශම්ක තමයි rate එක කියලා. 
එ්ා තමද ශග් අව යතාවට විතරයි නිණ්පා්නය සීමා ශවලා 
තිණුශ්ඩ. අ් ඕනෑ තරම් නිණ්පා්නය කරද න පුළුවද . ඒක තමයි 

අ් අපි පුනර්ජනනීය බල  ක්ති වැඩ පිළිශවළට දීලා තිශබන 
 ක්තිය. ඒත් අශේ අරමුණ විකෘති කරන ආකාරශේ කටයුතු 
ශකශරනවා. ගරු මද ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා ශම් ක්ශණේත්රය ගැන ්ද න 
නිසා මම කාරුණිකව ඉල්ලනවා,  ශමය ප්ර ලිත කරද න අපිත් 
එක්ක එකතු ශවද න කියලා. 

 
 

ිරවාසා මාර ලවා දී   ත්රිකුණා ලය දිසානත්රි්කකය 
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10.ිු  දුසාන්ත පුාිකිරල ේ   තා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலகை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 

නිවාස,  ඉදිකිරීම් සහ සාංස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමාශගද  

ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කශේ,  නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා 
රුපියල් ලක්ණ 5 බැගිද  ලබා දීම සඳහා 
 ශතෝරාශගන ඇති පුශගලයද ශග් නම්,  ලිපිනයද  
හා එකී ආධාරය ලබා දීමට ඔවුද   ශතෝරාගත් 
ප්නම එක් එක් ප්රාශශීයය ශල්කම් ශකොට්සාසය 
අම්ව කවශර්්; 

 (ii)  නිවාසලාභීද  ශතෝරා ගද නා ල් අවස්ථාවට වඩා,  
නිවාස ඉදිකරන අවස්ථාව වනවිට ශතල් මිල 
ශමද ම ගල්,  වැලි,  සිශමද ති,  ්ශලොක් ගල්,  ශලොරි 
කුලිය,  ලී,  වහල ශසවිලි සහ වැඩ කුලිය ් ඉහළ 
යෑම ශහේතුශවද  එකී නිවාසලාභීද  අපහ සවට 
පත්ව සිටින බැවිද ,  ඊට සාශේක්ණව,  වැ සවී ඇති 
මු්ල් ප්රමාණය එම නිවාස හිමියද ට ලබා 
ශ්ද ශද ්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්? 

(ආ) නිවාස ශයෝජනා රම ක්රියාත්මක කිරීශම්දී ඒ ඒ පළාත් 
පාලන ආයතනවල යද ත්රසූත්ර භාවිත කිරීම ශවම්ශවද  
අ්ාළ පළාත් පාලන ආයතනවලට ශගවිය යුතු ශගවීම් 
ශනොශගවද ශද  මද ් යද නත් එතුමා ශමම සභාවට 
්ද වද ශද ්? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

வீடலைப்பு, நிர்ைொணத்துலற ைற்றும் கலொசொர அலுெல்கள் 

அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i) திருககொணைலல ைொெட்டத்தில் வீடுகலள 

நிர்ைொணிப்பதற்கொக ரூபொ 5 இலட்சம் வீதம் 

ெழங்குெதற்கொக ததொிவு தசய்யப்பட்டுள்ள 

ஆட்களின் தபயர்கள், முகெொிகள் ைற்றும் 

கைற்படி உதெிலயப் தபற்றுக் தகொள்ெதற்கு 

இெர்கள்  ததொிவு தசய்யப்பட்ட  அடிப்பலட 

ஒவ்தெொரு பிரகதச தசயலொளர் பிொிெின் 

அடிப்பலடயில் யொது என்பலதயும்; 

 (ii) வீடு தபறுநர்கள் ததொிவு தசய்துதகொள்ளப்பட்ட 

கொலகட்டத்தில் நிலெிய எண்லணய் ெிலல 

ைற்றும் கல், ைணல், சீதைந்து, புதளொக் கல், 

தலொறி ெொடலக, பலலக, கூலரத்தகடு ைற்றும் 

கெலலக்கொன கூலி ஆகியெற்லற  ெிடவும், 

வீடுகலள நிர்ைொணிக்கின்ற கொலகட்டத்தில் 

அதிகொித்துள்ளதனொல் கைற்படி வீடு தபறுநர்கள் 

அதசௌகொியத்திற்கு ஆளொகியிருப்பதன் 

கொரணைொக, அதிகொிப்புக்கு ஏற்றெொறொன 

ததொலகலய கைற்படி வீடு தபறுநர்களுக்கு 

ெழங்கப்படுைொ என்பலதயும்; 

 அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) வீடலைப்புத் திட்டத்லத அமுல்படுத்தும் கபொது 

அவ்ெவ் உள்ளூரொட்சி ைன்றங்களின் இயந் 

திரசொதனங்கலள பயன்படுத்தியலைக்கொக குறித்த 

உள்ளூரொட்சி ைன்றங்களுக்கு தசலுத்த கெண்டிய 

தகொடுப்பனவுகள் ஏன் தசலுத்தப்படுெதில்லல 

என்பலத அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing, Construction and 

Cultural Affairs:  

(a) Will  he inform this House- 

 (i) the names and addresses of the persons in 
each Divisional Secretary's Division in 
Trincomalee District, who were selected to 
provide five lakhs of rupees each to 
construct houses along with the basis on 
which they were selected for  granting that 
aid; and 

 (ii) whether the relative extra amount that is 
required due to the increase of the prices of 
stone, sand, cement, cement bricks, wood, 
roofing sheets including the fuel prices and  
lorry hire charges at the time of constructing 
houses than those that prevailed at the time 
of selecting the recipients of houses will be 
provided to them as they are 
inconvenienced as a result of it? 

(b) Will he also inform this House the reason for not 
making the payments due to  relevant local 
authorities for using their machinery in carrying 
out these housing projects? 

(c) If not, why ? 

ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  නිවාස,  ඉදිකිරීම් සහ 

සාංස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමා ශවම්ශවද  මා එම ප්ර ්නයට 

පිළිතුර ශ්නවා. 

(අ) (i) ප්රතිලාභී නාම ශල්ඛ්නය ඇමුණුම 1හි ්ක්වා ඇත. 
ඇමුණුම සාභාිත* කරනවා. 

  ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කශයහි සියදෙ ප්රාශශීයය 
ශල්කම් ශකොට්සාසවල ප්රතිලාභීද  ශතෝරා ගැනීම 
සිදු කරම් ලබද ශද  ප්රාශශීයය ශල්කම්වරුද  හා 
ජාතික නිවාස සාංවර්ධන අධිකාරිශේ දිස්ත්රික් 
කළමනාකරු ඇතුළත් නිලධාරි කමිටුවක් ම් නි. 

 (ii) නැත. 

(ආ) ශපොදු පහ සකම් සඳහා භා්ඩඩාගාරශයද  ප්රතිපා්න ශවද  
ශනොවන අතර,  ජාතික නිවාස සාංවර්ධන අධිකාරිය මු්ල් 
ශගවීමකිද  ශතොරව අ්ාළ පළාත් පාලන ආයතනවල සහය 
ලබාශගන ශපොදු පහ සකම් සපයම් ලබයි. 

(ඇ) අ්ාළ ශනොශේ. 
 

 

ිු  දුසාන්ත පුාිකිරල ේ   තා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலகை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 

ගරු ඇමතිතුමනි,  පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය අහද න්? 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හැකි නම් උත්තර ශ්ද නම්,  නැත්නම් ඇමතිතුමාට ශයොමු 

කරද නම්. 

 
ිු  දුසාන්ත පුාිකිරල ේ   තා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலகை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 

ගරු ඇමතිතුමනි,  (අ) (ii)ට පිළිතුර ශලස ඔබතුමා "නැත"   

කිේවාට,  ශතෝරාගත් නිවාසලාභීද  ශවම්ශවද  අ් ශවද  වන මු්ල 

නිවාස සා්න අවස්ථාශේ දී ප්රමාණවත් නැහැ. ශමොක්,  ඒ 

පළාත්වල ඉද න මිනි සද ට හරියාකාරව ආ්ායම් මාර්ගයක් නැති 

නිසා එකවර නිවාස හ්ද න වත්කමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ශතල් 

මිල ශමද ම,  අමුද්රවය සහ වැඩ කුලියත් ඉහළ යෑම ගැන මම 

සඳහද  කශළේ.   

ඒ වාශග්ම එම  ප්රශශ වල තිශබද ශද  වන සාංරක්ණණයට 

අයත්  කැලෑ නිසා,  මිනිස් සද ට ඒවාට ගිහිල්ලා ලීයක්වත් කපද න 

බැහැ. ඒම නිසා ඒ මිනිස් ස කුරුණෑගලිද  ශහෝ ශවන ශකොශහද  

ශහෝ ශපොල් ලී වාශග් ඒවා ශගශනද න ඕනෑ. ශබොශහෝ ශවලාවට ඒ 

සඳහාත් ශගොඩක් මිනි සද ට වත්කමක් නැහැ. එමනිසා තමයි මම 

කිේශේ,  වන සාංරක්ණණ කැලෑ තුළ වැටිලා තිශබන ගස් කපා 

ගද න ඒ මිනි සද ට ශමොකක් ශහෝ රමශේ්යක් හ්ලා ශ්ද න 

ඕනෑ කියලා. ශපොලීසියයි,  ප්රාශශීයය ශල්කම්තුමායි,  ග්රාම 

නිලධාරිතුමායි එකතු කරලා ඒ සඳහා ශමොකක් ශහෝ රමශේ්යක් 

හ්ලා දුද ශනොත් නිවාස ඉදි කිරීශම් දී  ඒ මිනි සද ට ඒක ශලොකු 

සහනයක් ශේවි. එම ප්ර ්නය තමයි මශග් පළමුවැනි අතුරු 

ප්ර ්නයට හැටියට ගරු ඇමතිතුමාට ශයොමු කරද ශද . 

1513 1514 

[ගරු  සසද ත පුාංචිනිලශම් මහතා] 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ වාශග්ම මශග් ශ්වැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  ශමොරවැව 

වාශග් ප්රශශ වල කඩ සාේපු පවා තිශබන අයට ශමම ආධාර මු්ල 

දීලා තිශබනවා. ඒ පිළිබඳවත් ගරු ඇමතිතුමා ශසොයා බලද න 

ඕනෑ. ශමොක්,  එතුමාශග් නිවාස වැඩ පිළිශවළ තමයි "්කින වැඩ 

පිළිශවළක්" හැටියට අශේ දිස්ත්රික්කශේ අපි ්ැකලා තිශබද ශද . 

මම ්ද ශද  නැහැ,  අශනක් පළාත්වල ශකොශහොම් කියලා. ඉතිද ,  

එම වැඩ සටහන තව දුරටත් සාර්ථකව සහ අඩු පාඩු ඇති ශනොවී 

ක්රියාත්මක කශළොත්,  ඒශකද  නිවාස නැති දුේපත් අයට ශලොකු 

සහනයක් ලැශබයි කියා වි ්වස කරන නිසායි මම ශමය ශ්වැනි 

අතුරු ප්ර ්නය හැටියට ශයොමු කරද ශද . 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එම ප්ර ්න ශ්ක මම ගරු ඇමතිතුමාට ශයොමු කරද නම්. 

 
 

පුව්ක විාව නඟා සිටුවී   ිළයවර  
பொக்குச் தசய்லகலயக் கட்டிதயழுப்புதல்: 

நடெடிக்லக 
UPLIFTMENT OF ARECANUT CULTIVATION:  STEPS TAKEN 
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11.ිු කනක   ේරත්   තා 
(ைொண்புைிகு கனக கஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ප්රාථමික කර්මාද ත සහ සමාජ සවිබලගැද වීම් 

අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී ලාංකාශේ පුවක් වගා කර ඇති බිම් ප්රමාණය 
ශකොපමණ්;  

 (ii) වර්ණ 2015 සිට 2018 ්ක්වා ශ්රී ලාංකාශේ පුවක් 
ලල්ාව එක් එක් වර්ණය අම්ව ශකොපමණ්; 

 යද න  එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශනහි්? 

(ආ) (i) වර්ණ 2015 සිට 2018 ්ක්වා ශ්රී ලාංකාව විසිද  
අපනයනය කරම් ලැූ කරුාංකා ප්රමාණය එක් එක් 
වර්ණය අම්ව ශකොපමණ්;  

 (ii) ශ්රී ලාංකාශේ නිණප්ාදිත කරුාංකාවලට වඩා වැ ස 
ප්රමාණයක් ශමම කාල පරිච්ශද්ය තුළ අපනයනය 
කර තිශ්්; 

 (iii) ශ්රී ලාංකාවට කරුාංකා ආනයනය කරම් ලබද ශද  
නම්,  එම රටවල් කවශර්්; 

 යද නත් එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශනහි්? 

(ඇ) (i) ශමශසේ ශ්රී ලාංකාවට කරුාංකා ආනයනය කිරීශමද  
ශශීයය පුවක් වගාව විනා  වී  පුවක් ශගොවීද ට 
අසාධාරණයක් සිදුවන අතර,  ඉහළ ශපශළේ 
වයාපාරිකයද  කිහිපශ්ශනකු පමණක් ශපෝණණය 
කර ආරක්ණා ශකශරන බව ්ද ශද ්;  

 (ii) ශ්රී ලාංකාශේ පුවක් කර්මාද තය නැවත නඟා 
සිටුවීමට යම් වැඩපිළිශවළක් ක්රියාත්මක 
කරද ශද  නම්,  එය කවරක්්; 

 (iii) එම වැඩපිළිශවළ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගතවන 
කාලය ශකොපමණ්;  

 යද න එතුමා සඳහද  කරද ශනහි්? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 
 

ஆரம்ப லகத்ததொழில்கள் ைற்றும் சமூகெலுவூட்டல் 

அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

( அ) (i )  இலங்லகயில் பொக்கு பயிொிடப்பட்டுள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு யொததன்பலதயும்; 

 ( i i )  2015 ததொடக்கம் 2018 ஆம் ஆண்டு ெலர 

இலங்லகயின் பொக்கு அறுெலட ஒவ்தெொரு 

ெருடத்தின் பிரகொரம் எவ்ெளதென்பலதயும்; 

 அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) (i )  2015 ததொடக்கம் 2018 ஆம் ஆண்டு ெலர 

இலங்லகயொனது ஏற்றுைதி தசய்த தகொட்லடப் 

பொக்கின் அளவு ஒவ்தெொரு ெருடத்தின் பிரகொரம் 

எவ்ெளதென்பலதயும்; 

 ( i i )  இலங்லகயில் உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட 

தகொட்லடப் பொக்குகலள ெிட அதிகைொன அளவு 

கைற்கொண் கொலப்பகுதியில் ஏற்றுைதி தசய்யப் 

பட்டுள்ளதொ என்பலதயும்; 

 ( i ii )  இலங்லகக்கு தகொட்லடப் பொக்கு இறக்குைதி 

தசய்யப்படுைொனொல் அந்த நொடுகளின் தபயர்கள் 

யொலெதயன்பலதயும்; 

 அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) (i )  இவ்ெொறு இலங்லகக்கு தகொட்லடப் பொக்கு 

இறக்குைதி தசய்யப்படுெதன் மூலம் உள்நொட்டு 

பொக்குச் தசய்லக அழிவுற்று பொக்கு 

ெிெசொயிகளுக்கு அநீதி இலழக்கப்படுெகதொடு 

சில உயர்ைட்ட ெியொபொொிகள் ைட்டும் ெளர்ச்சி 

தபற்று பொதுகொப்பலடகின்றனர் என்பலத 

அறிெொரொ என்பலதயும்; 

 ( i i )  இலங்லகயின் பொக்குக் லகத்ததொழிலல ைீண்டும் 

கட்டிதயழுப்புெதற்கு ஏகதனும் கெலலத்திட்டம் 

நலடமுலறப்படுத்தப்படுைொயின் அது யொததன் 

பலதயும்; 

 ( i ii )  அவ்கெலலத்திட்டத்லத 

நலடமுலறப்படுத்துெதற்கொக எடுக்கப்படும் 

கொலம் யொததன்பலதயும்; 

 அெர் குறிப்பிடுெொரொ? 

(ஈ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Primary Industries and Social 
Empowerment: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the extent of land in which arecanut has 
been cultivated in Sri Lanka; and 

 (ii) the arecanut production of Sri Lanka for 
each year from the year 2015 to 2018? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the quantity of dried arecanut exported by 
Sri Lanka during each year from the year 
2015 to 2018; 

 (ii) whether the quantity of dried arecanut 
exported by Sri Lanka has exceeded the 
dried arecanut production of the country 
during this period; and 

 (iii) the countries from which dried arecanut is 
imported, if  imported? 

(c) Will he state- 

 (i) whether he is aware that the arecanut 
cultivators are severely inconvenienced 
owing to the negative impact made on the 
local arecanut cultivation as a result of 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

importing dried arecanuts to Sri Lanka and 
that only a few high level businessmen are 
benefitted and protected  through this; 

 (ii) what is the programme implemented to 
uplift the Sri Lankan arecanut industry back 
again, if such programme is implemented; 
and 

 (iii) the period of time that will be taken to 
implement the aforesaid programme? 

(d) If not, why? 
 
ිු දයා ි  ේ   තා (ප්රාථක ක ක්ද ාන්ත  ා සා ාත 
සාවිවලිැන්වීේ ් ාතයුර ා) 
(ைொண்புைிகு தயொ கைகக - ஆரம்பக் லகத்ததொழில் ைற்றும் 

சமூக ெலுவூட்டல் அலைச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Primary Industries 
and  Social  Empowerment)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර 

ශ්නවා. 

(අ) (i) ශහක්ශටයාර 12, 533කි. (්ත්ත මූලය: අපනයන 
කෘෂිකර්ම ශ්පාර්තශම්ද තුව,  2018) 

 (ii)  

    

 

 

 

 

 

(්ත්ත මූලය: ආර්ිකක පර්ශේණණ අාං ය,  අපනයන කෘෂිකර්ම 
ශ්පාර්තශම්ද තුව) 

(ආ) (i)  

 

 

 

 

 

 

   (්ත්ත මූලය: ශ්රී ලාංකා ශර්ගුව) 

 (ii)  2015 වර්ණශේදී අපනයනය නිණප්ා්නයට වඩා 
වැ ස විය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(්ත්ත මූලය: සාංඛ්යා ශල්ඛ්න ශ්පාර්තශම්ද තුව,  ආර්ිකක පර්ශේණණ අාං ය: 
අපනයන කෘෂිකර්ම ශ්පාර්තශම්ද තුව) 

   2015 සහ 201ක යන වසරවලදී ශශීයය කරුාංකා 
නිණප්ා්න ප්රමාණයට වඩා අපනයනය සිදු කර 
ඇත.  

 (iii)  ප්රධාන ව ශයද  ඉද දුනීසියාශවද  ආනයනය 
කරම් ලබයි.  

(ඇ)  (i)  ඔේ. ශම් නිසා ශමම රජය බලයට පත් වීශමද  
ප සව කරුාංකා ආනයනය අෛධර්යවත් කරන 
ලදී. 2019 වර්ණශේදී ආනයනය කිරීම 
සම්පූර්ණශයද ම තහනම් කිරීමට අමාතය 
ම්ඩඩල තීරණයක් ගම් ලැබීය. ට ට අමතරව කුළු 
බඩු නිණප්ා්කයද ට යහපතක් සැලසීම සඳහා 
සියඇලා,  සාදික්කා,  කුරුඳු හා ගම්මිරිස් ආනයනය 
කිරීම ් සම්පූර්ණශයද ම තහනම් කරන ලදි.   

  2014 අවුරුශශශත් අපි කරුාංකා අපනයනය කර 
තිශබනවා,  ශමට්රික්ශටොද  29, 509ක්. 2013 
අවුරුශශශ අපි කරුාංකා අපනයනය කර 
තිශබනවා,  ශමට්රික්ශටොද  9, 782ක්. 2012 
වර්ණශේදී අපි කරුාංකා අපනයනය කර 
තිශබද ශද ,  ශමට්රික්ශටොද  2, 120යි. ඒ අම්ව,  
2014 අවුරුශශශ ඉඳද  කරුාංකා ඉද දුනීසියාශවද  
ආනයනය කරලා ඉද දියාවට අපනයනය කර 
තිශබනවා. නමුත් ශම් අවුරුශ් වන ශකොට අප එය 
සම්පූර්ණශයද ම නවත්වා තිශබනවා.   කරුාංකා,  
කුරුඳු,  ගම්මිරිස්,  කරාණු නැටි,  කර්මුාංගු ආදි 
සියල්ල අපනයනය කරන එක අපි 
සම්පූර්ණශයද ම තහනම් කර තිශබනවා,  
කැබිනට් අම්මැතියක් අරශගන. අපි එය ශර්ගුවට,  
කෘෂිකර්ම ශ්පාර්තශම්ද තුශේ National Plant 
Quarantine Service එකට,  ශවළඳ අමාතයාාං ශේ 
Commerce Division  එකට අපි ඒ බව ්ැම්ම් දීලා 
තිශබනවා.  

 (ii)  පුවක් වගාව නඟා සිටුවීම සඳහා 
ශ්පාර්තශම්ද තුව ම් ද  ප්රධාන වැඩසටහද  
ශ්කක් ක්රියාවට නාංවම් ලබයි. ඒවා පුවක් වගාව 
ප්රවර්ධන වැඩසටහන හා ධනසවිය ශගවතු වගා 
සාංවර්ධන වැඩසටහන ශලස නම් කර ඇත. 

*  පුව්ක විා ප්රව්දන වැඩසා  න - ශමම් ද  
පුවක් වගාව වයාේත කිරීම සඳහා ශනොමිශල් 
පැළ ලබා දීම සිදු කරයි. එශමද ම එයට 
මහත් ප්ර ාරණයක් ලබා ශ්ම් ලැශ .් ජල 
මූලාර ආ්රිත ප්රශශ වල හා ඇළ ඉවුරු 
සාංරක්ණණය සඳහා හා ප්රධාන ශබෝග වගාව  
වටා පුවක් වගාව වයාේත කිරීම අරමුණු කර 
ගනිමිද  ශගොවි සාංවිධාන,  වි ාල ඉඩම්,  
වාරිමාර්ග ශ්පාර්තශම්ද තුව,  වන 
සාංරක්ණණ ශ්පාර්තශම්ද තුව වැනි රජශේ 
ආයතනවල සහශයෝගය ඇතිව පුවක් වගාව 
ප්රවර්ධනය කරම් ලැශ .් ශම් සඳහා 
අපනයන කාෂිකර්ම ශ්පාර්තශම්ද තුව 
පුවක් ශරෝපණ ද්රවය ශනොමිලශේ ලබා ශ්යි. 
ශම් සඳහා වි ාල ඉල්දෙමක් හා 
ජනරියත්වයක් පවතී. විශ ේණශයද ම 
වාරිමාර්ග ශ්පාර්තශම්ද තුව හා සියදෙ 
ප්රාශශීයය ශල්කම්වරුද  ශම් සඳහා විශ ේණ 
උනද දුවක් ගම් ලබයි. ශම් සඳහා 2019 
පැළ ඉලක්කය මිලියනයකි. සෑම 
අවුරුශ්කම අවම ව ශයද  පුවක් පැළ 
මිලියන එකක් සිටුවීමට කටයුතු කරම් 
ලැශ .්  

*  නසාවිය - ශගවතු වගාව සඳහා පුවක් 
ශබෝගය හඳුද වා දීමට පර් ස් 7 - 40 අතර 
ඉඩම්වලට ශනොමිශල් පැළ ලබා ශ්ම් 
ලැශ .් 

1517 1518 

[ගරු කනක ශහේරත් මහතා] 

ව්දෂය පුව්ක ිරෂනපාදනය 
(  ට්රි්ක  ොන්) 

2015 12,657 

2016 13,260 

2017 11,570 

2018 12,117 

ව්දෂය  ්පනයන ප්ර ාණය 
(  ට්රි්ක  ොන්) 

2015 29,645.5 

2016 13,468.6 

2017 10,645.4 

2018 4,947.29 

වර්ණය නිණ්පාදිත 

ප්රමාණය  

(ශමට්රික්ශටොද ) 

අපනයන 

ප්රමාණය 

(ශමට්රික්ශටොද ) 

2015 12,657 29,645.5 

2016 13,260 13,468.6 

2017 11,570 10,645.4 

2018 12,117 4,947.29 
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  ට ට අමතරව පැළ සිටුවීශම්දී අව ය තාක්ණණික 
්ැම්ම හා පුහුණුව ් ඉහත වැඩසටහද වලදී 
ශ්පාර්තශම්ද තුව ම් ද  ලබා ශ්යි. 

 (iii)  ශමම වැඩ පිළිශවළ ්ැනටමත් ක්රියාත්මක ශේ.  

(ඇ)  අ්ාළ ශනොශේ.  

 
ිු කනක   ේරත්   තා 
(ைொண்புைிகு கனக கஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු අමාතයතුමනි,  ඔබතුමා කියනවා,  ඒ කටයුත්ත ශම් 

අවුරුශශශ නවත්වා තිශබනවා කියා. එය "ප්රති අපනයනය" කියන 

නම ්ාලා කරපු ශලොකු වාං ාවක්. එය,  සියදෙශ්නා එක්කා ස ශවලා 

අතිවි ාල ලාභයක් ලබා ගත් වැඩක්. තවමත් ආරාංචි තිශබනවා,  

අශේ ශර්ගුවටත් එද ශද  නැතිව -ශම් රට ඇතුළට ශගශනද ශද  

නැතිව- ලාංකාශවද  යන විධියට ශකළිද ම ඉද දියාවට ්ැද  ශගන 

යනවා කියලා.  

ඒ ආකාරශයද  වාං ා කළ ක්ඩඩායමට නීතිමය ක්රියාමාර්ගයක් 

අරශගන තිශබනවා්,  ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
ිු දයා ි  ේ   තා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைகக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  කවුරු ශහෝ ආනයනය කරනවා නම් 

අපනයන කෘෂිකර්ම ශ්පාර්තශම්ද තුශවද  ඒ සඳහා බලපත්රයක් 

ගද න අව යයි. එශහම ආනයනය කරද ශද  නැතිව,  ශවශළඳ 

අමාතයාාං ය තුළිද  TIEP රමයට ශගනැත් ප්රතිඅපනයනය කිරීමට 

කලිද  අවස්ථාව දීලා තිණුණා. නමුත් කැබිනට් අම්මැතිය ලබා 

ගත්තාට ප සව ඒක ්ැද  සම්පූර්ණශයද  නවත්වලා,  අශේ රටිද  

ශම් තරම් ප්රමාණයක් තමයි අපනයනය කරලා තිශබද ශද  කියලා 

ඉද දියාශේ Customs එකට ්ද වලා,  ඒ ශගොල්ශලොත් එක්ක 

matching system එකක් හ්ා තිශබනවා. ඒකත් එක්ක කවුරු ශහෝ 

ශහොර  වැඩක් කරනවා නම්,  ඒක අපට නවත්වද න බැහැ. ඉද දීය 

රජය තමයි ඒ කටයුත්ත කරද න ඕනෑ.  නැේ සමාගමක් සහ දෝට 

වයාපාරිකශයකු එකතු ශවලා ඒ වැරැශ් කරනවා නම්,  ලාංකා රජය 

හැටියට අපට අශේ අපනයන ප්රමාණය ඉද දියාවට ්ද වද න 

පුළුවද .  එතශකොට ඉද දීය රජය තමයි එය නැවැත්වීමට කටයුතු 

කරද ශද .  

 
ිු කනක   ේරත්   තා 
(ைொண்புைிகு கனக கஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  එය නවත්වා තිශබනවාය කියා ඔබතුමා 

කියනවා. ශකොශහොම වුණත්,  එක ගැටදෙවක් තිශබනවා. ශගොවීද ට 

තමද ශග් නිණ්පා්න අශළවි කර ගද න බැරි තත්ත්වයක් ්ැද  උ්ා 

ශවලා තිශබනවා. ප්රතිඅපනයනය කියන ශහොරකම ප සගිය 

කාලශේ ක්රියාත්මක වුණු නිසා,  ශශීයය පුවක් ටික ඉද දියාවට 

අපනයනය කරන ශකොට බදු ගහනවා වැ සයි කියලා තමයි ශගොවීද  

කියද ශද . එතශකොට ඒ ශගොවීද ශග් නිණ්පා්න ටික ශගනයද නත් 

බැහැ,   කවුරුවත් ඒවා මිලදී ගද ශනත් නැහැ. සමහර ශවලාවට 

වර්ණශේ ශ්වැනි කද නය එනශකොට ඒ ශගොල්ලද ශග් නිණ්පා්න  

විකුණා ගද න බැරිව ශග් ඇතුශළේ ශගොඩ ගහලා තිශබනවා. ශම්ක 

ජාතික අපරාධයක්. ශම් පිළිබඳව නීතිමය ක්රියාමාර්ග අරශගන 

තිශබනවා්?   

ගම්මිරිස් වගාව ගැන කථා කරනශකොට අපට හැම ශවලාශේම 

ඊබ්රාහිම් කියන නම මතක් ශවනවා වාශග්,  ශමතැනදී "වයඇ 

ශේඩර්ස්" කියන නම තමයි මතක් ශවද ශද . ශම් පුශගලයා 

තවමත් ඉද දියාවට පුවක්  අපනයනය කරනවා කියලා තමයි 

කියද ශද . ශම් පිළිබඳ නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගද නවා්,  නැශ් 

කියද න පුළුවද  නම් ශහොඳයි. ශම් කටයුත්ත ශහොර රහශසේ තවමත් 

සිශධ ශවන බව තමයි ශගොවීද  කියද ශද .     

ිු දයා ි  ේ   තා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைகக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  ඇත්තටම ශම් ගැන මම ශපොලිස්පතිතුමාටත්,  

- [බාධා කිරීමක්] ගරු මද ත්රීතුමනි,  මශග් ප්ර ්නයට උත්තරය 

දුද නාට පස්ශසේ මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ශ්නවා. [බාධා කිරීමක්] 

කමක් නැහැ,  ප සව කියද න.  

ඇත්ත ව ශයද ම,  ශම් ප්ර ්නයට මශග් අමාතයාාං ය යටශත් 

මට කරද න පුළුවද  එකම ශශ මම කරලා තිශබනවා. ශමොක්,  

country of origin එද ශද  ශවශළඳ අමාතයාාං ශයද . ඊළඟට,  

quarantine certificate එක ශ්ද ශද  කෘෂිකර්ම අමාතයාාං ශයද . 
ඊළඟට,  ශර්ගුව අයිති ශවද ශද  මු්ල් අමාතයාාං යටයි. බැණුම් 

අහද ශද  මමයි. ඔබතුමද ලා සියදෙශ්නාම ගම්මිරිස් ප්ර ්නයටත් 

මට බණිනවා; කරුාංකා ප්ර ්නයටත් බණිනවා. ශනොශයක් අය 

ශනොශයක් ආකාරයට ශම් ගැන කියා තිණුණා. නමුත්,  එකක් 

තිශබනවා. මශග් අමාතයාාං ය අ් අපනයන කෘෂිකර්ම 

ශ්පාර්තශම්ද තුව සමඟ එකතු ශවලා ශම් කටයුතු නවත්වන 

වි ාල වැඩ පිළිශවළක්  කරශගන යද න  කටයුතු සකස් කර 

තිශබනවා.   

 
ිු කනක   ේරත්   තා 
(ைொண்புைிகு கனக கஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඔබතුමාශග් වගකීම ඒ සියදෙශ්නාම සම්බද ධ කර ගද න එක 

ශද .  

 
ිු දයා ි  ේ   තා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைகக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඒ වගකීම මට පුළුවද  උපරිමශයද  ඉටු කරනවා. මට දීලා 

තිශබන හැම ශ්යක්ම මම කරශගන යනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

ශම්ක ඇමතිවරයාට විතරක්  තනියම කරද න පුළුවද  ශ්යක් 

ශනොශවයි ශද . [බාධා කිරීමක්]  ඔේ,  ඉතිද  තමුද නාද ශසේලාට 

අවුරුදු 21ක් කරද න බැරි වුණු ඒවා මට මාස ගණනක් ඇතුළත 

කරද න පුළුවද කමක් නැහැ ශද . තමුද නාද ශසේලාශග් ආ්ඩඩුව 

අවුරුදු 21ක්,  -[බාධා කිරීමක්] 

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ශේලාව නැහැ. 

 
ිු දයා ි  ේ   තා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைகக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

මට තව විනා සයක් ශ්ද න. ඒ ගරු මද ත්රීතුමා කියපු ශ්යට 

පිළිතුරක් ශ්ද න ඕනෑ. 

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශහොඳයි,  ඉක්මනට කියද න. 

 
ිු දයා ි  ේ   තා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைகக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ශම් කරුාංකා ශහොරකම 

පටද  ශගන තිශබද ශද  2013 අවුරුශශශයි. 2014 අවුරුශශශ 

ශම්ක ගජරාශමට කරශගන ගිහිද  තිශබනවා. 2015 අවුරුශශශ සිට 

අපි ඒක නැවැත්තුවා. අ් වන ශකොට එය සම්පූර්ණශයද ම 

නවත්වා තිශබනවා. ප සගිය රජය තමයි ශම් ශහොරකම පටද  ශගන 

තිශබද ශද . 

1519 1520 



පාර්ලිශම්ද තුව 

ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Question No. 12 - 696/’19 - (1), the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila - [Not  in the Chamber.] 
 

Question No. 13 - 829/’19 - (2), the Hon. Douglas 
Devananda - [Not  in the Chamber.] 

Question No. 14 - 835/’19 - (2), the Hon. K. Kader 

Masthan  - [Not  in the Chamber.]  

Question No. 15 - 949/'19 - (1),  the Hon. Mohamadu 

Nazeer - [Not  in the Chamber.]  
 

Then, the Second Round.  

 

විසු ල්පක   සාේව   උසාසානවීේ    ොනරාිල 
දිසානත්රි්කකය 

அதிபர் கசலெப் பதெி உயர்வு: தைொனரொகலல 

ைொெட்டம் 
PROMOTIONS IN PRINCIPALS' SERVICE :  MONARAGALA 

DISTRICT  
 

268/’18 

5.   ිු (වවදය) දුද්දිනනී ප්රනාන්සුපුල් ල්   ත්ක ය (ිු 
ම්ද.එේ. පශ  උදයශ්ාන්ත ගුණ සාේකර   තා  වනුව ) 

  (ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்கள - ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த 

குணகசகர சொர்பொக) 

  (The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle on behalf 
of the Mr. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

අධයාපන අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i)  ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කශේ ශසේවශේ ශයදී සිටින 
විදුහල්පතිවරුද   සාංඛ්යාව,  එක් එක් කලාප 
අධයාපන කාර්යාලය අම්ව ශවද  ශවද  ව ශයද  
ශකොපමණ්; 

 (ii)  2015 ජනවාරි 08 දිශනද  ප සව,  එම 
විදුහල්පතිවරුද ට ශහෝ ශ්රී ලාංකා විදුහල්පති 
ශසේවයට අයත් ශනොවන අයට විදුහල්පති ශසේවශේ 
උසස්වීම් ලබා දී තිශ්්; 

 (iii)  එශසේ නම්,  උසස්වීම් ලබා දී ඇති පුශගලයද  අතර 
ශශ පාලන පළිගැනීමට ලක්වූවද  සිටිද ශද ්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 

 

கல்ெி அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

 (அ) (i) தைொனரொகலல ைொெட்டத்தில் கசலெயொற்று 

கின்ற அதிபர்களின் எண்ணிக்லக, ஒவ்தெொரு 

ெலயக் கல்ெி அலுெலக அடிப்பலடயில் 

தனித்தனிகய யொது  என்பலதயும்; 

 (ii) 2015 சனெொி 08 ஆம் திகதியின் பின்னர் கைற்படி 

அதிபர்கள் அல்லது இலங்லக அதிபர் 

கசலெயில் இல்லொகதொருக்கு அதிபர் கசலெயில் 

பதெி உயர்வு ெழங்கப்பட்டுள்ளதொ  என்ப 

லதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், பதெி உயர்வு ெழங்கப்பட்டுள்ள 

ஆட்கள் ைத்தியில் அரசியல் பழிெொங்கலுக்கு 

ஆளொனெர்கள் உள்ளனரொ என்பலதயும்; 

 அெர் இச்சலபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, in terms of each Zonal 
Education Office, the number of  Principals 
employed in Monaragala District; 

 (ii) whether the aforesaid Principals or the 
individuals who do not belong to the Sri 
Lanka Principals’ Service have been given  
Principals' Service promotions after 8th 
January, 2015; and 

 (iii) if so, whether there are individuals who 
were subjected to political victimization 
among the persons who were given  
promotions? 

(b) If not, why? 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  අධයාපන ඇමතිතුමා 

ශවම්ශවද  මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර සාභාිත* කරනවා. 
 
* සාභා ේසාය  ත තවන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் லெக்கப்பட்ட ெிலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (ii)  2015 ජනවාරි 08 දිශනද  ප සව ශ්රී ලාංකා විදුහල්පති 
ශසේවශේ උසසව්ීම් ලබා දී ඇත. නමුත්,  ශ්රී ලාංකා විදුහල්පති 
ශසේවයට අයත් ශනොවන නිලධාරිද ට,  ශ්රී ලාංකා විදුහල්පති 
ශසේවශේ උසසව්ීම් ලබා දිය ශනොහැකි අතර,  එශසේ උසසව්ීම් 
ලබා දී ශනොමැත. 

 (iii)   අාංක 108ක/2ක සහ 1999.07.02 වැනි දින ්රන අතිවි ශ ේණ 
ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ල් ශ්රී ලාංකා විදුහල්පති ශසේවා 
වයවසථ්ාවට අම්ව,  ශ්රී ලාංකා විදුහල්පති ශසේවශේ 3 
පද තියට හා 2 II පද තියට බඳවා ගද නා ල් ශමොනරාගල 
දිසත්්රික්කශේ නිලධාරිද  23 ශ්නකුට අාංක 1885/31 සහ 
2014.10.22 වැනි දින ්රන අතිවිශ ේණ ගැසට් පත්රශේ 
පළකරන ල් ශ්රී ලාංකා විදුහල්පති ශසේවා වයවසථ්ාශේ 
විධිවිධාන ප්රකාරව අ්ාළ සියදෙ  සදු සකම් සම්පූර්ණ කර ඇති 
බැවිද ,  ශරේණි උසසව්ීම් ලබා දී ඇති අතර,  එම නිලධාරිද ට 
ශශ පාලන පළිගැනීමට ලක්වූවද  ශලස උසසව්ීම් ලබා දී 
ශනොමැත. 

(ආ)  අ්ාළ ශනොශේ. 

1521 1522 

අධයාපන 

කලාපය 

විදුහල්පතිවරුද ශග් සාංඛ්යාව  

(ශ්රී ලාංකා විදුහල්පති ශසේවය) 

  I 

ශරේණිය 

II  

ශරේණිය 

III  

ශරේණිය 

එකතුව 

ශමොනරාගල 08 22 29 59 

වැල්ලවාය 14 19 14 47 

බිබිල 08 17 26 51 

එකතුව 30 58 69 157 
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කන්ඩලඔය වුරයා    විශ්රාක ක  සාේවකයන්   ීඑෆඑ,න  
ීටීඑ,න සා  විශ්රා  පාරි තෝෂික හිඟ ුදදල් 

கண்டகலொயொ கதொட்டத்தில் ஓய்வூதியம் தபற்ற 

ததொழிலொளர்கள்: ஈபீஎவ், ஈொிஎவ் ைற்றும் ஓய்வூதியப் 

பணிக்தகொலட நிலுலெகள்  
RETIRED WORKERS OF KANDALA OYA ESTATE : EPF, ETF 

AND PENSION GRATUITY ARREARS 
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7.   ිු ඉේරාන්   රූ,න   තා (ිු   ලු කු ා්ද   තා 
 වනුව ) 

       (ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப் - ைொண்புைிகு கெலு குைொர் 

சொர்பொக ) 

(The Hon. Imran Maharoof on behalf of the Hon. Velu 
Kumar) 

 රාජය වයවසාය,  කද ් උඩරට උරුමය සහ මහම්වර 
සාංවර්ධන අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ජනතා වතු සාංවර්ධන ම්ඩඩලය සතු කද ඩලඔය 
වතුයා ශේ 2002 වර්ණශේදී ශසේවය කරන ල් වතු 
කම්කරුවද  සාංඛ්යාව ශකොපමණ්; 

 (ii) වර්ණ 2000 සිට 2015 ්ක්වා ශමම වතුයාශේ 
ශසේවය කර විරාම ගැද වූ  පිරිමි සහ කාද තා වතු 
කම්කරුවද  සාංඛ්යාව ශවද  ශවද  ව ශයද  
ශකොපමණ්;  

 (iii) එශසේ විරාම ගැද වූ කම්කරුවද  අතරිද  ශම් 
වනවිටත් ශසේවක අර්ථසාධක අරමු්ල් ප්රතිලාභ,  
ශසේවා නියුක්තයද ශග් භාර අරමු්ල් සහ විරාම 
පාරිශතෝෂිකය ශගවා ශනොමැති කම්කරුවද  
සාංඛ්යාව ශකොපමණ්; 

 (iv) එම එක් එක් කම්කරුවාශග් නම,  ලියාපදිාංචි 
සාමාජික අාංකය,  ශසේවක අර්ථසාධක අරමු්ල් 
ප්රතිලාභ,  ශසේවා නියුක්තයද ශග් භාර අරමු්ල් සහ 
විරාම පාරිශතෝෂිකශේ හිඟ මු්ල ශවද  ශවද  
ව ශයද  ශකොපමණ්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 
 

அரச ததொழில் முயற்சிகள், ைலலநொட்டு ைரபுொிலைகள் ைற்றும் 

கண்டி அபிெிருத்தி அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i) ைக்கள் கதொட்ட அபிெிருத்திச் சலபக்குச் 

தசொந்தைொன கண்டகலொயொ கதொட்டத்தில் 2002  

ஆம் ஆண்டில் ததொழில் புொிந்த கதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களின் எண்ணிக்லக  யொது 

என்பலதயும்; 

 (ii)  2000 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு ெலர இத் 

கதொட்டத்தில் ததொழில் புொிந்து ஓய்தெடுக்கச் 

தசய்யப்பட்ட ஆண் ைற்றும் தபண் கதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களின் எண்ணிக்லக தனித்தனியொக 

யொது என்பலதயும்; 

 (iii)  அவ்ெொறு ஓய்தெடுக்கச் தசய்யப்பட்ட ததொழிலொ 

ளர்களில் இன்றளெில் ஊழியர் கசைலொப நிதி, 

ஊழியர் நம்பிக்லக தபொறுப்பு நிதி ைற்றும் 

ஓய்வூதியப் பணிக்தகொலட தசலுத்தப்படொத 

ததொழிலொளர்களின் எண்ணிக்லக யொது 

என்பலதயும்; 

 ( i v ) அவ்ெொறொன ததொழிலொளர் ஒவ்தெொருெொினதும் 

தபயர், அங்கத்தெர் இலக்கம், ஊழியர் கசைலொப 

நிதி, ஊழியர் நம்பிக்லகப் தபொறுப்பு நிதி ைற்றும் 

பணிக்தகொலட ஊதியத்தின் நிலுலெ தனித்தனி 

யொக யொது  என்பலதயும்; 

 அெர் இச்சலபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

asked the Minister of Public Enterprise, Kandyan 
Heritage and Kandy Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of estate workers who served in 
2002 in the Kandala Oya Estate that 
belonged to Janatha Estate Development 
Board; 

 (ii) separately, the number of male and female 
estate workers who went on retirement 
from 2000 - 2015 after serving in this 
estate; 

 (iii) the number of retired workers out of the 
aforesaid labourers who have not been paid 
Employees' Provident Fund (EPF), 
Employees' Trust Fund (ETF) and Pension 
Gratuity; and 

 (iv) the name of each of the aforesaid worker, 
the membership number and the amount 
due from the EPF, ETF and Pension 
Gratuity, separately? 

(b) If not, why? 

 

ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Minister of Public Enterprise, 

Kandyan Heritage and Kandy Development, I table* the 
Answer.  

 
* සාභා ේසාය  ත තවන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் லெக்கப்பட்ட ெிலட : 

* Answer tabled: 

(a) (i) 316 estate workers. 

 (ii)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1523 1524 

Year Workers who served and retired Total 

  No. of males No. of females   

2000 07 05 12 

2001 04 04 08 

2002 04 12 16 

2003 03 05 08 

2004 - 02 02 

2005 01 01 02 

2006 02 03 05 

2007 02 01 03 

2008 07 03 10 

2009 10 02 12 

2010 07 09 16 

2011 07 17 24 

2012 07 08 15 

2013 07 11 18 

2014 05 08 13 

2015 01 07 08 

Total 77 98 172 



පාර්ලිශම්ද තුව 

 (iii)    

 

 

  

 (iv)  Please see Annex**.  

(b) Does not arise. 
 

ශ්රීලන්කන් එයා්දලයින්සාන ිළිතව  වැලි්ුදණ කක ටු 
වා්දතාව   ිර්ද ශශ් 

ஸ்ரீலங்கன் எயர்லலன்ஸ் ததொடர்பொன தெலியமுன 

அறிக்லக: சிபொொிசுகள்   
WELIAMUNA COMMITTEE REPORT ON SRILANKAN 

AIRLINES : RECOMMENDATIONS  
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12.  ිු (වවදය) දුද්දිනනී ප්රනාන්සුපුල් ල්   ත්ක ය (ිු 
උදය ප්රභාත් ිේ න්ිළල   තා  වනුව )  

        (ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்கள - ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில 

சொர்பொக) 

         (The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle on behalf 
of the Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 මු්ල් අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) සීමාසහිත ශ්රීලද කද  එයාර්ලයිද ස් පිළිබඳ 
වැලිඅමුණ වාර්තාව සැකසූ කමිටුශේ සාමාජිකයද  
කවුරුද ්; 

 (ii)  එකී වාර්තාව සැකසීම සඳහා කමිටු සාමාජිකයද ට 
ශගවූ මු්ල ශකොපමණ්; 

 (iii) එකී කමිටු වාර්තාශේ සඳහද  නිර්ශශ  සාංඛ්යාව 
ශකොපමණ්; 

 (iv) එකී නිර්ශශ  අතරිද  ශම් වනවිට ක්රියාත්මක කර 
ඇති නිර්ශශ  කවශර්්; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 
 
நிதி அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 
 

(அ) (i)  ெலரயறுக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் எயர்லலன்ஸ் 

ததொடர்பொன தெலியமுன அறிக்லகலயத் 

தயொொித்த குழுெின் உறுப்பினர்கள் யொெர் 

என்லதயும்; 

 (ii)  அந்த அறிக்லகலயத் தயொொிப்பதற்கு குழு 

உறுப்பினர்களுக்கு தசலுத்தப்பட்ட பணத் 

ததொலக எவ்ெளவு என்பலதயும்; 

 (iii)  அந்தக் குழு அறிக்லகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

சிபொொிசுகளின் எண்ணிக்லக எத்தலன என்ப 

லதயும்; 

 (iv)  அந்தச் சிபொொிசுகளில் தற்கபொது நலடமுலறப் 

படுத்தப்பட்டுள்ள சிபொொிசுகள் யொலெ 

என்பலதயும் 

 அெர் இச்சலபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the members of the Weliamuna Committee 
which compiled a report on SriLankan 
Airlines; 

 (ii) the amount of money paid to the members 
of the Committee for compilation of the 
said report; 

 (iii) the number of recommendations in the said 
Committee report; and 

 (iv) out of the said recommendations, the 
recommendations that have been 
implemented as of now?  

(b) If not, why?   
 

ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  මු්ල් අමාතයතුමා 

ශවම්ශවද  මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර සාභාිත* කරනවා. 
 
* සාභා ේසාය  ත තවන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் லெக்கப்பட்ட ெிலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 1.   ශේ.සී. වැලිඅමුණ මහතා  -  සභාපති 

   2.   යූ.එච්. පලිහක්කාර මහතා -  සාමාජික 

   3.  බී.ඒ.ඩ්ලිේ. අශ්වර්ධන මහතා -  සාමාජික 

   4.  එම්.ශක්. බ්ඩඩාර මහතා  -  සාමාජික 

    (ඇමුණුම 01හි* ්ක්වා ඇත.) 
 

 (ii) කමිටු සාමාජිකයිද  සඳහා කරන ල් ශගවීම් 

   1.  ශේ.සී. වැලිඅමුණ මහතා  -  රු. 900, 000.00 

   2. යූ.එච්. පලිහක්කාර මහතා  -  රු. 900, 000.00 

   3. බී.ඒ.ඩ්ලිේ. අශ්වර්ධන මහතා    -  රු. 900, 000.00 

   4. එම්.ශක්. බ්ඩඩාර මහතා  -  රු. 900, 000.00 

   ශවනත් ශගවීම්. 

   1. ආ ාර්ය රාජද  සාරා මහතා -  බාහිර විශ ේණඥ
  -  රු. 200, 000.00 

   2.  ාරුණී ගුණවර්ධන මිය -  වෘත්තීය ශසේවා
  -  රු. 200, 000.00 

   3. සාංකිත ගුණරත්න මහතා -  වෘත්තීය ශසේවා
  -  රු. 200, 000.00 

   4. සී. අශ්සිරි මහතා -  ලඝුශල්ඛ්ක          
  -  රු. 200, 000.00 

   (ඇමුණුම 02හි* ්ක්වා ඇත.) 

 (iii) නිර්ශශ  15කි. 

  (ඇමුණුම 03හි* ්ක්වා ඇත.) 

 (iv) ඇමුණුම 03හි* ්ක්වා ඇත. 
 

(ආ) පැන ශනොනඟී. 

1525 1526 

[ගරු ගයද ත කරුණාතිලක මහතා] 

Employees' Trust Fund 08 

Employees' Provident Fund 109 

Retirement Gratuity 110 

—————————— 
**  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
     நூல் நிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 
     Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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தசட்டிக்குளம் பிரகதச தசயலொளர் பிொிவு: வீடுகள் 

 SETTIKULAM DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION : HOUSES 

      

            829/’19 
 

13.ිු (වවදය) දුද්දිනනී ප්රනාන්සුපුල් ල්   ත්ක ය (ිු 
ඩේලසාන  ශවානන්දා   තා  වනුව )  

      (ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்கள - ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதெொனந்தொ சொர்பொக) 

     (The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle on behalf of 
the Hon. Douglas Devananda) 
අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති,  ආර්ිකක කටයුතු,  නැවත 

පදිාංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන,  උතුරු පළාත් සාංවර්ධන සහ 

ශයෞවන කටයුතු අමාතයතුමාශගද  ඇසූ ප්ර ්නය - (2): 

(අ) (i)  එවකට නැවත පදිාංචි කිරීම,  පුනරුත්ථාපන හා 
උතුරු සාංවර්ධන අමාතයාාං ය විසිද  වවුනියාව 
දිස්ත්රික්කශේ,  ශසට්ටිකුලම ප්රාශශීයය ශල්කම් 
ශකොට්සාසය සඳහා නිවාස 330ක් ශවද  කර තිූ 
බවත්; 

 (ii)   ඒ අම්ව,  වවුනියාව ශද රියකුලම ග්රාම නිලධාරි 
වසමට අයත්  ශද රියකුලම,  ඉදෙේෛපකුලම,  
ශේේපද කුලම,  අලගපුරි සහ අඩම්පද කුලම 
යනාදී ගම්මාන    5ට අයත් ප්රතිලාභීද  40ශ්නකු 
ශතෝරාගද නා ල්  බවත්; 

 (iii) වත්මද  තත්ත්වය අම්ව ශසට්ටිකුලම ප්රාශශීයය 
ශල්කම් ශකොට්සාසය සඳහා ආරම්භශේදී ශවද කර 
තිණු නිවාස 330 ශවම්වට නිවාස 150ක් පමණක් 
ශවද කර ඇති බැවිද ,  ඉහත ශද රියකුලම ග්රාම 
නිලධාරි වසමට අ්ාළව ශතෝරා ගද නා ල් 
ප්රතිලාභීද  40ශ්නාට නිවාස අහිමි වී ඇති බවත්; 

  එතුමා ්ද ශද ්? 

(ආ) (i) ආරම්භශේදී ශවද කර තිූ පරිදි ශසට්ටිකුලම 
ප්රාශශීයය ශල්කම් ශකොට්සාසයට නිවාස 330ක් 
ලබාදීම සම්බද ධශයද  පවතින බාධා  කවශර්්; 

 (ii) ශද රියකුලම ග්රාම නිලධාරි වසශම් මුලදී 
ශතෝරාගත් 40 ශ්නාශග් නිවාස අව යතාව  
සපුරාලීම සඳහා ගත හැකි පියවර කවශර්්; 

 (iii) ඔවුද ට නිවාස ශවද  කරම් ලබන දිනය කවශර්්; 

  යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්?  

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 

 
 பிரதை அலைச்சரும் கதசிய தகொள்லககள், தபொருளொதொர 

அலுெல்கள், ைீள்குடிகயற்றம், புனர்ெொழ்ெளிப்பு, ெடக்கு 

ைொகொண அபிெிருத்தி ைற்றும் இலளஞர் அலுெல்கள் 

அலைச்சருைொனெலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i )  ெவுனியொ ைொெட்டத்தில் தசட்டிக்குளம் பிரகதச 

தசயலொளர் பிொிெில், அப்கபொலதய ைீள் 

குடிகயற்றம், புனர்ெொழ்ெளிப்பு ைற்றும் ெடக்கு 

ைொகொண அபிெிருத்தி அலைச்சிற்கு 330 வீடுகள் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பலதயும்; 

 ( i i )  கநொியகுளம், இலுப்லபக்குளம், கெப்பங்குளம், 

அழகபுொி ைற்றும் அடம்பன்குளம் ஆகிய 05 

கிரொைங்கலளச் கசர்ந்த 40 பயனொளிகள் 

அதன்படி, ததொிவுதசய்யப்பட்டனர் என்பலதயும்; 

 ( i ii )  தற்கபொலதய நிலெரத்தின்படி, ஏற்கனகெ 

ஒதுக்கப்பட்ட 330 வீடுகளுக்குப் பதிலொக 

தசட்டிக்குளம் பிரகதச தசயலொளர் பிொிெில் 150 

வீடுகள் ைட்டும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதொல், 

கநொியகுளம் கிரொை அலுெலர் பிொிெிலுள்ள 40 

பயனொளிகள் அெர்களது வீடுகலள இழந்துள் 

ளனர் என்பலதயும்; 

 அெர் அறிெொரொ? 

(ஆ) (i) ஏற்கனகெ ஒதுக்கப்பட்டிருந்த 330 வீடுகலளச் 

தசட்டிக்குளம் பிரகதச தசயலொளர் பிொிெிற்கு 

ெழங்குெதற்குத் தலடயொகவுள்ள கொரணிகள் 

யொலெ; 

 (ii) கநொியகுளம் கிரொை அலுெலர் பிொிெிலுள்ள 40 

கபொினது வீட்டுத் கதலெலயப் பூர்த்தி 

தசய்ெதற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள நடெடிக்லககள் 

யொலெ; 

 (iii) அெர்களுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கப்படவுள்ள திகதி 

யொது; 

 என்பலத அெர் இச்சலபக்கு  அறிெிப்பொரொ?  

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) 330 houses had been allocated by the then 
Ministry of Resettlement, Rehabilitation 
and Northern Development for the 
Settikulam Divisional Secretary's Division 
in Vavuniya District; 

 (ii) 40 beneficiaries from the five villages, 
namely Neriyakulam, Illuppeikulam, 
Veppankulam, Alagapuri and 
Adampankulam belonging to Neriyakulam 
Grama Niladhari Division in Vavuniya had 
been selected accordingly; and  

 (iii) according to the present situation, only 150 
houses have been allocated for the 
Settikulam Divisional Secretary's Division 
instead of the 330 houses that had been 
allocated earlier, and therefore, the 40 
beneficiaries that had been selected from 
the Neriyakulam Grama Niladhari Division 
had lost houses? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the factors that hinder provision of 330 
houses for Settikulam Divisional Secretary's 
Division as it had been allocated earlier; 

 (ii) the steps that can be taken to fulfil the 
housing requirement of the 40 persons that 
had been selected earlier from Neriyakulam 
Grama Niladhari Division; and 

 (iii) the date on which houses will be allocated 
to them? 

(b) If not, why? 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

ිු ිර රෝෂන්  ප ්දරා   තා (තාක ක ප්රක පත්ක   ා 
ම්දථික ක යුුර රාතය ් ාතයුර ා) 
(ைொண்புைிகு நிகரொஷன் தபகரரொ - கதசிய தகொள்லககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுெல்கள்  இரொஜொங்க அலைச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of 
National Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs, I table* the Answer. 

 
* සාභා ේසාය  ත තවන ලද ිළිතුරර  
*  லெக்கப்பட்ட ெிலட : 

* Answer tabled: 

(a) (i) Yes. 

 (ii) Yes. 

 (iii) Yes. 

(b)  (i), (ii), (iii)  

 130 houses were allocated under Vote on Account as Phase I 
and action has been taken to allocate another 185 houses in 
Phase II under the budget provision to Vengalacheddikulam 
DS Division.  Among 185, 40 houses have been allocated to 
Neriyakulam GN Division. 

 All 40 beneficiaries who have been selected earlier as per 
selection criteria on priority basis in Neriyakulam GN Division 
will be included into Phase II Owner-driven Housing 
Programme for 2019 and expected to be completed before the 
end of 2019. 

(c) Does not arise.  

 

ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 14 - 835/'19 - (2), the Hon. K. Kader 

Masthan.  

 
ිු (වවදය) දුද්දිනනී ප්රනාන්සුපුල් ල්   ත්ක ය  
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்கள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ගරු ශක්. කා්ර් මස්තාද  

මද ත්රීතුමා ශවම්ශවද  මා එම ප්ර න්ය අහනවා. 

 
ිු ියන්ත කුණාක ලක   තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Minister of Highways and Road 

Development and Petroleum Resources Devleopment, I 
ask for two weeks' time to answer that Question.   

 
ප්රශ්නනය  ුර දිනකදී ඉදිරිපත් රීම    ිර යෝි කරන ලදී. 
ெினொலெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 ේ වන්දනාව  වැක  ුරන් රැ ින යෑ   
ිර යෝජිතයන්  ත්ම   

ஹஜ் யொத்திலரக்கொக பக்தர்கலள அலழத்துச் 

தசல்லல்: முகெர் ததொிவு நலடமுலற 

ACCOMPANYING OF DEVOTEES ON HAJ PILGRIMAGE: 
SELECTION OF AGENTS 

      
   949/’19 

15. ිු ඉේරාන්   රූ,න   තා (ිු ප.එල්.එේ. නසී්ද   තා 
 වනුව ) 

      (ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப் - ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். நசீர் 

சொர்பொக) 

     (The Hon. Imran Maharoof on behalf of the Hon. A.L.M. 
Nazeer) 
තැපැල් ශසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාතයතුමාශගද  

ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) හේ වද ්නා සඳහා බැතිමතුද  රැශගන යෑම පිණිස 
නවක නිශයෝජිතයද  /ආයතන ශතෝරා ගැනීශම්දී 
වසර පහක් සම්පූර්ණ වූ උම්රා බලපත්ර හිමියද  
සහ ආයතනවලට ප්රමුඛ්ත්වය ලබාදීශම් 
පිළිශවතක් අම්ගමනය කරන බව ඔබ 
අමාතයාාං ශයද / මුස්ලිම් ආගමික හා සාංස්කෘතික 
කටයුතු ශ්පාර්තශම්ද තුශවද  නිශේ්නයක් 
කරන ල් බව ්ද ශද ්; 

 (ii)  එශසේ නම්,  හේ වද ්නා සඳහා බැතිමතුද  රැ ශගන 
යෑම පිණිස ශතෝරා ගම් ලැූ නිශයෝජිතයද  සහ 
ආයතන අතරිද  බැතිමතුද ශගද  අයකරන මු්ල් 
ප්රමාණශේ අවම ලාං සව ඉදිරිපත් කරම් ලැූ "GI 
Travels" (ලි.ප. අාංක MRCA/umra/041/2018) 
ආයතනය ශවත ඒ සඳහා අම්මතිය ලබාදීම පැහැර 
හැරීමට ශහේතුව කවශර්්; 

 (iii) වසර පහකට අධික කාලයක් උම්රා බලපත් රය 
හිමි,  සතුටු්ායක ශලස වගකීම් ඉටුකරන සහ ඒ 
පිළිබඳව වඩාත් හැකියාව  තිශබන එම ආයතනය 
අවම විය්මිද  හේ බැතිමතුද  මක්කමට රැශගන 
යෑමට ඉදිරිපත් වී සිටින බැවිද  එම නිශයෝජිත 
ආයතනයට් ඒ සඳහා අවස්ථා ලබා ශ්ද ශද ්;  

          යද න එතුමා ශමම සභාවට ්ද වද ශද ්? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මද ්? 

 
தபொல் கசலெகள் ைற்றும் முஸ்லிம் சைய அலுெல்கள் 

அலைச்சலரக் ககட்ட ெினொ: 

(அ) (i) ஹஜ் யொத்திலரக்கொக பக்தர்கலள அலழத்துச் 

தசல்லும் தபொருட்டு புதிய முகெர்கள் / 

நிறுெனங்கலளத் ததொிவு தசய்யும்கபொது ஐந்து 

ெருடங்கலளப் பூர்த்தி தசய்த உம்ரொ உொிைம் 

தபற்றெர்களுக்கும் நிறுெனங் களுக்கும் 

முன்னுொிலையளிக்கும் ஒரு நலடமுலற கலடப் 

பிடிக்கப்படுெதொக உங்கள் அலைச்சினொல் / 

முஸ்லிம் ைத ைற்றும் கலொசொர அலுெல்கள் 

திலணக்களத்தொல் அறிெித்ததலொன்று ெிடுக்கப் 

பட்டுள்ளலத அறிெொரொ என்பலதயும்; 

 (ii) அவ்ெொறொயின், ஹஜ் யொத்திலரக்தகன 

பக்தர்கலள அலழத்துச் தசல்லும்தபொருட்டு 

ததொிவு தசய்யப்பட்டுள்ள முகெர்கள் ைற்றும் 

நிறுெனங்களில் பக்தர்களிடைிருந்து அறெிடும் 

பணம் ததொடர்பில் குலறந்த ககட்பு ெிலலலய 

முன்லெத்திருந்த "GI Travels” (பதிெிலக்கம் 

MRCA/umra/041/2018)நிறுெனத்திற்கு அதற்கொன 
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அங்கீகொரத்லத ெழங்க தெறிய தற்கொன கொரணம் 

யொது என்பலதயும்; 

 (iii) ஐந்து ெருடங்களுக்கும் கைலொக உம்ரொ 

உொிைத்லதக் தகொண்டுள்ள ைற்றும்  திருப்தி 

கரைொக தபொறுப்பிலன நிலறகெற்றி ெருெ 

துடன் இவ்ெிடயம் ததொடர்பில் கூடுதலொன 

ஆற்றலலக் தகொண்டுள்ள இந்த நிறுெனம் 

குலறந்த தசலெில் ஹஜ் பக்தர்கலள ைக்கொ 

நகருக்கு அலழத்துச் தசல்ல முன்ெந்துள்ளதொல் 

கைற்படி முகெர் நிறுெனத்துக்கு அதற்கொன 

சந்தர்ப்பத்லத ெழங்குெொரொ என்பலதயும்; 

 

அெர் இச்சலபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், என்? 

 

asked the Minister of Postal Services and Muslim 
Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that a notice has been 
issued by your Ministry/the Department of 
Muslim Religious and Cultural Affairs to 
the effect that Umra permit holders and 
institutions which have completed five 
years would be accorded priority in 
selecting new agents/institutions to 
accompany devotees for the Haj pilgrimage; 

 (ii) if so, the reason for not granting permission 
to “GI Travels” (R.No. MRCA/
umra/041/2018) which submitted the lowest 
bid for the amount to be charged from 
devotees out of agents and institutions 
selected to accompany devotees for Haj 
pilgrimage; and 

 (iii) whether opportunities will be made 
available to the said agency as it has been in 
possession of the Umra permit for over five 
years and has discharged its responsibilities 
satisfactorily and is more capable of 
performing this task and it has stepped in to 
accompany Haj devotees to Mecca at a 
minimum cost?  

(b) If not, why?  

 
ිු ්බ්සුල්  ලීේ   තා (තැපැල්  සාේවා  ා ුදසානලිේ 
මික ක ක යුුර ් ාතයුර ා)  
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம் - தபொல் கசலெகள் ைற்றும் 

முஸ்லிம் சைய அலுெல்கள் அலைச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Postal Services and 
Muslim Religious Affairs) 
Sir, I table* the Answer. 

 
* සාභා ේසාය  ත තවන ලද ිළිතුරර  
  லெக்கப்பட்ட ெிலட : 

  Answer tabled: 

(a) (i) In selecting new agencies for accompanying Haj 
devotees, a method of selecting institutions which have 
provided a good service without any complaint for five 
years after being granted Umra permits is in operation. 

 (ii)  In selecting agents for the Haj pilgrimage, there is no 
bidding process. In the year 2018, only the agents who 
obtained more than 50 marks at the interview were 
selected as appropriate. GI Travels had obtained only 
28 marks at the interview held in the year 2018 and 
therefore, was not selected as a Haj agent.  

 (iii)  If the specified number of marks is obtained at the 
interview for the selection of agents for the coming 
year, the said institution can get an opportunity as a 
Haj pilgrimage agent.  

(b) Not relevant.  

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, Question of Privilege by the Hon. Roshan 

Ranasinghe.  
 

 
වරප්රසාාද    රණ ත්දතන එල්ල රීම   සා  

මූලික ්යික වාසිකේ කඩවී  
சிறப்புொிலை: ைரண அச்சுறுத்தல் ெிடுத்தல் 

ைற்றும் அடிப்பலட உொிலை ைீறல்  
PRIVILEGE: MAKING OF DEATH THREATS AND 

INFRINGEMENT OF FUNDAMENTAL RIGHTS  

 
ිු  රොෂාන් රණසිා    තා 
( ைொண்புைிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  පාර්ලිශම්ද තු 

මද ත්රීවරයකු ශලස මාශග් වරප්රසා් කඩවීම හා මූලික 

අයිතිවාසිකම්වලට බලපෑම් එල්ල වීම ්ැද  වසර හතරක් තිස්ශසේ 

දිගිද  දිගිටම සිශධ ශවනවා. ශම් බලපෑම් සම්බද ධශයද  ට ට ශපර 

මම වරප්රසා් ප්ර ්නයක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒ ප්ර ්නයටත් 

කිසිම පිළිතුරක් ලැබී නැති බවත්,  ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්ද තුව 

ඊට මැදිහත්වී නැති බවත් මම ඉතාම කනගාටුශවද  සිහිපත් 

කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  මශග් මූලික වරප්රසා් 

කඩවීම පිළිබඳ කාරණය මම අ් දිනශේ පැහැදිලි කරද නම්.  

ශ්රී ලාංකා ප්රජාතාද ත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ,  ශපොශළොද නරුව 

දිස්ත්රික්කශේ පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයා  ශලස මා ශ්වන වරටත් 

පාර්ලිශම්ද තුව නිශයෝජනය කරම්ශේ ශපොශළොද නරුව දිස්ත්රික් 

ජනතාවශග් වැ සම වි ්වාසය දිනාශගනය. වත්මශද දී 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයා ව ශයද  මා නිශයෝජනය කරම් 

ලබද ශද  වත්මද  ආ්ඩඩුවට ප්රතිවිරුශධ,  ඒකාබශධ විපක්ණශේ 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රී ක්ඩඩායමයි. තව්,  වත්මද  ජනාධිපති 

ෛමත්රීපාල සිරිශසේන මහතාශග් ශශ පාලන මතයට් 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයා ව ශයද  මා දිගිද  දිගටම ශශ පාලන 

විශේ න සිදු කරම්ශේ ශපොශළොද නරු දිස්ත්රික්කශේත්,  සමස්ත 

රශට්ත් ජනතාවශග් හෘ්ය සාක්ෂිය හරිහැටි හඳුනා ගනිමිනි.  

ශමම තත්ත්වය තුළ පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයා ව ශයද  මා 

හට දිගිද  දිගටම වත්මද  ජනාධිපතිවරයාශග් පාර් ්වශයද  විවිධ 

අඩද ශත්ට්ටම්වලට මුහුණදීමට සිදු වී ඇත. පාර්ලිශම්ද තු 

මද ත්රීවරයා ව ශයද  මා හට ශ ෝ්නා කිරීමට කිසිවක් ශනොමැති 

තත්ත්වයක් තුළ,  ඔවුද  විසිද  මාහට විවිධාකාරශයද  වටකර 

පහරදීමට ප සගිය කාල සීමාව තුළ උත්සාහ ගද නා ලදී.  
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පාර්ලිශම්ද තුව 

වර්තමාන ජනාධිපති ෛමත්රීපාල සිරිශසේන මහත්මයා සහ 

එතුමාශග්  - [බාධා කිරීමක්] ප්රධාන ප්ර ්නය තමයි,  මා ඉදිරිපත් 

කරන පැමිණිලි කිසිවක්  වරප්රසා් කමිටුව ශහෝ ශපොලීසිය විසිද  

විභාගයට ශනොගැනීම. 201ක වසශර් සිට මට පහර දීපු කාරණා 

සම්බද ධශයද  ශපොශළොද නරුව ශපොලීසියට පැමිණිලි කළාට 

කිසිම වැඩක් වුශ්ඩ නැහැ. ඒකට ශහේතුව ශමොකක්්? 

ශපොශළොද නරුව ශපොලීසිශේ මූලස්ථාන ප්රධාන ශපොලිස් 

පරීක්ණකවරයා ශපොලිස්පතිට ඇහුම් කද  ශ්ද ශද  නැහැ,  ඔහු 

උතුරු මැ් පළාත භාර නිශයෝජය ශපොලිස්පතිට ඇහුම් කද  

ශ්ද ශද  නැහැ.  එතුමා කද  ශ්ද ශද  ජනාධිපතිවරයාශග් පවුශල් 

ශපොලීසියටයි. ජනාධිපතිවරයාශග් පවුශල් ශපොලීසිය ශවම්ශවද  

ශපනී ඉද න එම්.එස්.එම්. ජරූල් කියන ප්රධාන ශපොලිස් 

පරීක්ණකවරයා අඛ්්ඩඩව, -  

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please read your Statement. 
 
ිු  රොෂාන් රණසිා    තා 
(ைொண்புைிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

හරි මම කථා කරනවා. අඛ්්ඩඩව- [බාධා කිරීමක්] Yes, I am 

reading it.  

වරප්රසා් ප්ර ්නය තමයි මම කියද ශද . ශම් ශවනශකොට ඔහු 

අඛ්්ඩඩව අවුරුදු හයක් එම ස්ථානශේ ශසේවය කරනවා. ඒ 

කියද ශද  මූලස්ථාන ශපොලිස් පරීක්ණකවරශයකුට ඉද න පුළුවද  

අවුරුදු තුනයි. නමුත් ඊට එහාට ගිහිල්ලා ඔහු අවුරුදු හයක් කටයුතු 

කරනවා. මශග් වරප්රසා් ප්ර ්නය සම්බද ධවයි මම ශම් කියද ශද . 

ශම් වාශග් මූලස්ථාන ශපොලිස් පරීක්ණකවරශයක් තබාශගන 

මද ත්රීවරශයකුශග් වරප්රසා් ආරක්ණා කරද ශද  ශකොශහොම්?  

ශමහිදී පළමුවැනි සිශධිය විධියට අරලගාංවිලදී මිනී මැරීමකට 

තැත් කළා යැයි සම්පූර්ණශයද  ශගොතන ල් පැමිණිල්ලක් හරහා 

ශපොශළොද නරුව දිස්ත්රික් පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයකු  වන  මා  

නඩු හබයකට පටලැවීම ශපද වා ශ්ද න පුළුවද . ඒක, අාංක එක. 

මම මශග් ශපෞශගලික පිස්ශතෝලයවත් අරශගන නැහැ. 

වයාපාරිකශයක් විධියට පිස්ශතෝලයක් ගද න පුළුවද . මම ඒකත් 

අරශගන නැහැ. මම ශබොශහොම සාමකාට ව ශශ පාලනය කරන 

ශකශනක්. එක්සත් ජාතික පක්ණශේ ශශ පාලනඥශයෝ 

ශපොශළොද නරුශේ ඉද නවා. ඒ අයශගද   අශේ ශශ පාලනය 

පිළිබඳව අහලා බලද න පුළුවද . අපි එශසේ කරශදීත් ශම් විධියට 

පැමිණිලි ශගොතලා තමයි ජනාධිපතිවරයාශග් පාර් ව්ශයද  මා - 

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please come to the point.  
 
ිු  රොෂාන් රණසිා    තා 
(ைொண்புைிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

Okay. Please give me one more minute, Sir. - 
[Interruption.]  Please give me my time.  

ඊට ප සව ශ්වැනි කාරණය වද ශද , පාර්ලිශම්ද තු 

මද ත්රීවරයකු ව ශයද  මා මහජන කටයුතු සඳහා කාර්යාලයට 

පැමිශණන ශේලාශේ මා ඉලක්ක කර ගනිමිද  මශග් විවිතයට 

හානියක් සිදු කිරීමට නද නාඳුනන පිරිසක් සූ්ානම් කිරීමයි. ඒ, 

2016දී.  

ඊළඟට, තුද වැනි කාරණය තමයි, වැලිකද ශශ සිට මා මහජන 

රැස්වීම් අවසද  කර ශපොශළොද නරුව ශ්සට පැමිශණන විට, 

ශග්රශද ඩයක් යැයි අම්මාන කළ හැකි උපකරණයකිද  

2017.05.04 වැනි ්ා මට පහර දීමක් සිදු කළා.  

හතරවැනි කාරණය වද ශද , මශග් ශශ පාලන කාර්යාලය, ඒ 

වාශග්ම ශකොළඇ දිස්ත්රික්කශේ පිහිටා තිශබන ප්රධාන වයාපාරික 

ස්ථානය ගිනි තැබීමයි. එශසේ ගිනි තැබීම සිශධ ශවද ශද , 

2017.08.22 වැනි ්ා. ආර්ිකක ව ශයද  මා  ඝාතනය කිරීම සඳහා 

මශග් ප්රධාන වයාපාරික ස්ථානය සහ ශශ පාලන කාර්යාලය 

සම්පූර්ණශයද  ගිනි තැබීම සැල සම් සහගතව කළ ශ්යක් බවට 

රස පරීක්ණක ශ්පාර්තශම්ද තුශවද  වාර්තාව ශ්නවා.  ශම් ගිනි 

තැබීම සිදු කළ ්වශසේ ශසේවය කළ ආරක්ණක නිලධාරියා - මම 

ආරක්ණක නිලධාරිද  සපයන ආයතනයකිද  තමයි ආරක්ණක 

නිලධාරිද  ශසේවය සඳහා ශයෝවාශගන සිටිශේ - වැඩ තහනම් 

කරන ල් - interdict  - ශපොලිස් නිලධාරිශයක් බව, ප සව ශම් 

සම්බද ධව ශසොයා බලශදී ්ැන ගද නට ලැණුණා. ශමම ගිනි තැබීම 

සිදුකර සතියකට ප සව ඔහුට රැකියාව ලැශබනවා. මම ශම් 

පිළිබඳව ශපොලිස්පතිවරයාට ලිේවා, මම ශම් පිළිබඳව 

පාර්ලිශම්ද තුශේ කථා කළා. අ්ටත් ශම් සියල්ල අභිරහසක්, 

අ්ටත් අභිරහසක්.  

ඊළඟට, මම පස්වැනි කාරණය සඳහද  කරද නම්. රශට් 

විධායක ජනාධිපතිවරයා ශමද ම, ආරක්ණක අමාතයවරයා හා 

ශපොලීසිය භාර අමාතයවරයා ශලස ජනාධිපතිවරයාශග් බලය 

පාවිච්චි කරමිද  ඔහුශග් ශසොයුරු ඩමිලි සිරිශසේන මහතා විසිද  

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරශයකු වන මා මරා ්මන බවට ශතවතාවක් 

- තුද  වතාවක් - පවසා තිශබනවා. එශසේ මා මරා ්මනවා, ස්ිකර 

ව ශයද  මරා ්මනවා, අනිවාර්යශයද ම මරා ්මනවා කියලා 

පළාත් සභා මද ත්රීවරශයකු වන අමරකීර්ති අතුශකෝරල මහතාට 

පණිවුඩය ශ්ද ශද  කව්ා්? 2019.06.16 වැනි ්ා, එනම්, 

ශපොශසොද  ශපොශහොය දිනශේ තමයි එම පණිවුඩය ශ්ද ශද . 

ශපොශසොද  ශපොශහොය දින උශශ තර්ජනාත්මක ශලස 

දුරකථනශයද  පණිවුඩ දීලා තිශබනවා. ශමොක්, මශග් 

දුරකථනයට කථා කළාට, දුරකථනය ඔස්ශසේ මා  සම්බද ධ 

කරගද න බැරි වී තිශබනවා. දුරකථන කුදෙම් තුළිද  ශම් සියදෙ 

සාංවා් සටහද  ලබා ගත හැකියි. 

හයවැනි කාරණය ශමයයි. පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරශයකු වන 

මශග් විවිතයට මරණ තර්ජනයක් ශේ යැයි සිතූ අමරකීර්ති 

අතුශකෝරල මද ත්රීවරයා තමද ට ඩමිලි සිරිශසේන මහතාශගද  

ලැණුණු දුරකථන පණිවුඩය පිළිබඳව ශපොශළොද නරුව මූලස්ථාන 

ශපොලීසිය ශවත 2019.0ක.17 වන දින පැමිණිල්ලක් සිදු කළ බව  

මා ශවත ්ද වා තිශබනවා. "සිරිශසේන පවුශල් ශපොලීසියට" 

පැමිණිලි කර තිශබන නිසා, ශම්වා විමසද ශද  නැහැ. 

පැමිණිල්ලක් සිදු කළාට වැඩක් නැහැ. 

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මද ත්රීතුමනි, ්ැද  ඔබතුමාශග් කථාව අවසද  කරද න 

ඕනෑ. 

 
ිු  රොෂාන් රණසිා    තා 
(ைொண்புைிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මම කථාව අවසද  කරද නම්. මට ශේලාව ශ්ද න. 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරශයකුට වන බලපෑම සම්බද ධශයද  

මද ත්රීවරුද  225 ශ්නා ශවම්ශවද  මම කථා කරද ශද . 
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[ගරු ශරොණාද  රණසිාංහ මහතා] 
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ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශේලාව නැහැ, මද ත්රීතුමා. 

 
ිු  රොෂාන් රණසිා    තා 
(ைொண்புைிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

අතුශකෝරල මහතා කළ පැමිණිල්ල සම්බද ධශයද  ශම් 

වනශතක් ශපොලීසිය කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක් අරශගන නැහැ. ශම් 

වනශතක් කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක්  අරශගන නැහැ.  

ශම් සම්බද ධශයද  මට කරකියා ගද න ශ්යක් නැති තැන මම 

අපරාධ පරීක්ණණ ශ්පාර්තශම්ද තුවට ලිේවා. අපරාධ පරීක්ණණ 

ශ්පාර්තශම්ද තුශවද  ශමොකක්්, කිේශේ? මට මරණ තර්ජනය 

තිශබන එක ඔවුද ට අ්ාළ නැහැ දෙ. අපරාධ පරීක්ණණ 

ශ්පාර්තශම්ද තුව මට කියනවා, මට මරණ තර්ජනයක් තිශබන 

එක අ්ාළ නැහැ කියලා. ශමද න තත්ත්වය. පාර්ලිශම්ද තු 

මද ත්රීවරශයකුට තිශබන මරණ තර්ජනය අපරාධ පරීක්ණණ 

ශ්පාර්තශම්ද තුවට අ්ාළ ශනොශවනවා නම්, ශම් රශට් සාමානය 

ජනතාව ශකොශහද ්, රැකවරණය ලබද ශද  කියන ප්ර ්නය අපට 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් වරප්රසා් ප්ර ්නය ගැනයි මම කියද ශද .  

මද ත්රීවරශයකුශග් විවිතයක්  හානි වුණාට පස්ශසේ ශම්වා ගැන 

කථා කරලා වැඩක් නැහැ. පාර්ලිශම්ද තුව විධියට කථානායකතුමා 

ශම් ශවලාශේ  මූලාසන ශේ සිටියා නම් ඉතාම වැ්ගත්. ඔබතුමා 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා විධියට ශමහි වගකීම ගද න.   

ජනාධිපති බලය අයථා විධියට පාවිච්චි කරද න  ඉ ඩ තියද න එපා. 

ජනාධිපතිතුමා ශම් රශට් පුරවැසිශයක්.  මාත් ශම්  රශට් 

පුරවැසිශයක්. ජනාධිපතිතුමාට පුරවැසියකු හැටියට  තිශබන 

අයිතිය ම ටත් තිශබනවා.  

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, I will refer your Question of Privilege 

to the Hon. Speaker. Next, the Hon. (Mrs.) Hirunika 
Premachandra. 

 
ිු ්නුර සිඩ් උිර තයරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ිු ්නුර සිඩ් උිර තයරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා කියන  කථාව 

සම්පූර්ණ ඇත්ත.  ඔය තත්ත්වයට අපිත් මුහුණ දුද නා. 

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, that is not a point of Order. I call upon the Hon. 

(Mrs.) Hirunika Premachandra. 

ිු ුවන් වි ේව්දන   තා (තන ාය කැිනනට් 
 නොවන ් ාතයුර ා සා  මර්කෂක රාතය ් ාතයුර ා) 
(ைொண்புைிகு ருென் ெிஜயெர்தன - தெகுசன ஊடக 

அலைச்சரலெ அந்தஸ்தற்ற அலைச்சர் ைற்றும் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அலைச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene - Non-Cabinet Minister of 
Mass Media and State Minister of Defence) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, what is the point of Order?  
 
ිු ුවන් වි ේව්දන   තා  
(ைொண்புைிகு ருென் ெிஜயெர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු ශරොණාද   රණසිාංහ මද ත්රීතුමා ඉතාම  බරපතළ ශ ෝ්නා 

ටිකක් එතුමාශග් කථාශවද  එළිදිරේ  කළා.  ඇත්ශතද ම එතුමා  

ඒ විස්තර ටික ලබා දුද ශනොත් මම අනිවාර්යශයද ම 

ශපොලිස්පතිතුමාත්  එක්ක සාකච්්ා කර  ඒ අව ය පරීක්ණණ  ටික 

ඔබතුමද ලාට සාධාරණ විධියට ශකශරද න ට  වැඩ කටයුතු 

කරද නම්. 

 
 
 

වරප්රසාාද  සානවාීනන රූපවාහිිර හ ත්වැිර 
පැයහ වැඩසා  න   සා භාගි වී  වැාැ්කවී  
சிறப்புொிலை: சுயொதீன ததொலலக்கொட்சியின் 

"ஹத்தெனி தபய" நிகழ்ச்சியில் 

பங்ககற்பலதத் தடுத்தல் 
PRIVILEGE: PREVENTION FROM PARTICIPATING 

IN “HATHWENI PEYA” PROGRAMME ON 
INDEPENDENT TELEVISION NETWORK  

ිු හිුිරකා  ප්රේ චන්ද්ර   ත්ක ය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஹிருணிகொ பிகரைச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මශග් වරප්රසා් කඩවීම 

සම්බද ධවයි.  

2019.0ක.27 වන බ්රහස්පතිද ්ා එනම්  ප ස ගිය ජූනි 27 වන 

බ්රහස්පතිද ්ා   දින  මා විසිද  පාර්ලිශම්ද තුශේදී  2019  අශප්රේල් 21 

වන දින සිදු වූ පාස්කු  ශබෝම්බ ප්රහාරය  පිළිබඳ අ්හස්  ්ක්වන 

ලදී. එහිදී මා කියා සිටිශේ,  පාර්ලිශම්ද තු විශ ේණ කාරක සභාශේදී  

සිදු වූ   සාක්ෂි විභාගශේදී  ඉතා පැහැදිලිව ශමම  ප්රහාරයට වග කිව 

යුත්ශත්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
 
[මූලාසාන   ්ණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

බව නිරද තරශයද  ප්රකා  වන  වගයි. ශකශසේ වුව්, 2019  ජූලි 1 

වැනි දින ස්වාධීන රූපවාහිනිශේ විකා ය වීමට නියමිතව තිණුණු  " 

හත්වැනි පැය "  වැඩසටහන සඳහා  සහභාගි වන ශලස  සතියක ට 

පමණ ශපර මට ඇරයුම් ලැණුණා.  එනමුත් 2019.0ක.30 වැනි දින -

ජූනි 30 වැනි දින- වැඩසටහනට කලිද  ්වශසේ රාත්රිශේදී   ස්වාධීන 

රූපවාහිනී ආයතනශේ ප්රධාන  නිලධාරිශයකු දුරකථන ඇමතුමක් 

ලබා දීශමද  මා හ ට පැව සශේ  ප සව ්ා පැවැත්වීමට නියමිත 

වැඩසටහනට  ශනොපැමිශණන ශලසයි. එයට ශහේතුව ව ශයද   

ඔහු පවසා සිටිශේ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ස්වාධීන රූපවාහිනිශේ 

1535 1536 



පාර්ලිශම්ද තුව 

ප්රධාන නිලධාරිනියකට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී එම 

වැඩසටහනට මා  ශනොශගද වන ශලස නිශයෝග දුද  වගයි. ආ්ඩඩු 

පාර් ්වය නිශයෝජනය කරන මද ත්රීවරියක ශලස රජශේ 

නාළිකාවකිද   මට ලබා දී තිූ  කාලය ශමශසේ ජනාධිපතිවරයාශග් 

අණට අම්ව තහනම් කිරීම නිසා  පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරියක වන  

මශග්  වරප්රසා් කඩවීමක් සිදු වී ඇතැයි මම  වි ්වාස කරනවා.  එම 

නිසා ශම් පිළිබඳව පරීක්ණා කරන ශලසත්  එම වරප්රසා් කඩ වීම 

පාර්ලිශම්ද තුශේ ආ ාර ධර්ම සහ වරප්රසා් පිළිබඳ  කාරක 

සභාවට ඉදිරිපත් කරන ශලසත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

තව ශකටි කාරණයක් කියද නට තිශබනවා.  ගරු ශරොණාද   

රණසිාංහ මැතිතුමාශග් ඍජු ශකොද ්ට  මම  සිරස නමා ආ ාර 

කරනවා. ඒ වා  ශග්ම ගරු සිමිනි ජයරත්න මැතිතුමාටත් 

ශපොශළොද නරුශේ ඔය ප්ර ්නයම තිශබනවා. ඔබතුමද ලාට විතරක් 

ශනොශවයි. ්ැද  මටත් ටික ටික ආරාංචි ශේශගන   එනවා, මශග් ක ට 

වහද න ශනොශයකුත් ශශවල් කරද න උත්සාහ ගද නවා කියලා. 

මම කිසි ශසේත් මශග් කට නම්  වහද ශද  නැහැ.  එතුමා ජනාධිපති 

කරද න මශග් කශටද  stage එකක් stage එකක් ගාශද  කෑ 

ගැ සවා නම්  ශම් කටිද ම   එතුමා පරාජය කරද නත් stage එකක් 

stage එකක් ගාශද   කෑ ගහනවා.  

අවසාන ව ශයද  මරණ තර්ජන තිශබන සියදෙ  මද ත්රීවරුද ට 

මම කියද න ට ඕනෑ. එතුමද ලා වාහනවල ගමද  කරනවිට 

කරුණාකර පරිස්සශමද  ගමද  කරද න කියලා. අපි ්ද ශද  

නැහැ, අශේ විවිතය වි ්වාස නැහැ. රාජය බලය තිශබන 

පුශගලයාම අශේ විවිත පිටුපස්ශසේ පද නනවා නම්  ඒක වි ාල 

ප්ර ්නයක්. 
 

ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 I will refer your Question of Privilege to the Hon. 

Speaker.  
 

පා්දලි ේන්ුර   රැසානවීේ 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ිු ල්කෂන න් රීරිඇල්ල   තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

“That notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of the 
Parliament, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 
10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m.. At 11.30 a.m. 
Standing Order 8(5) of the Parliament shall operate. At 6.30 p.m., 
Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question put.” 

 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්, සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පා්දලි ේන්ුර   ක යුුර 
பொரொளுைன்ற அலுெல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ිු ල්කෂන න් රීරිඇල්ල   තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

“That Standing Orders 52 & 53 of the Parliament be suspended to 
enable publication in Government Gazette today the Private 
Member’s Bill presented to Parliament for “Abolition of Death 
Penalty” for the purpose of repealing a reference made to the 
imposition of Capital Punishment under any Act or law.” 

 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්, සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ිු ල්කෂන න් රීරිඇල්ල   තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජය  කාරක සභාපතිතුමනි, I just want to explain 

that නයාය පත්රශේ අාංක 2 ්රන ශම් ශයෝජනාව ශපෞශගලික 

මද ත්රීවරශයකුශග් ශයෝජනාවක්. ශමය ලාංකාශේ තිශබන මරණ 

්්ඩඩනය අ ශහෝසි කිරීමට  ඉදිරිපත් කරන ශයෝජනාවක්.    
 

 

ශ්රී ලාකා    තාක ක  ා මික ක සා වනවනය  
සා ක ක රීම    ිළස සා  ප ිළිතව ව ්යයනය 
කර සිය ිර්ද ශශ් පා්දලි ේන්ුරව   වා්දතා 
රීම    සා  ා වන වි ශ්ේෂ කාරක සාභාව 

இலங்லகயில் இன ைற்றும் ைத 

ஒற்றுலைலய உறுதி தசய்ெலத ஆரொய்ந்து 

அதன் ெிதப்புலரகலளப்  

பொரொளுைன்றத்துக்கு 

அறிக்லகயிடுெதற்கொன ததொிகுழு 

SELECT COMMITTEE TO STUDY AND REPORT TO 
PARLIAMENT ITS RECOMMENDATIONS TO 

ENSURE COMMUNAL AND RELIGIOUS 
HARMONY IN SRI LANKA 

ිු ල්කෂන න් රීරිඇල්ල   තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,                                                                      

"That the Select Committee of Parliament to study and report to 
Parliament its recommendations to ensure Communal and Religious 
Harmony in Sri Lanka, appointed by the Speaker, on 07 September, 
2018 presented an Interim Report on its findings within the time 
limit granted by the motion agreed to by Parliament on 04 
September, 2018 and that in terms of Standing Order 102 of the 
Parliament, this Parliament do grant, an extension of time till 12 
January, 2020 to present the Final Report." 
 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්, සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
උසාසාන ිරලතල ිළිතව  කාරක සාභාව 

உயர் பதெிகள் பற்றிய குழு  
COMMITTEE ON HIGH POSTS 

ිු ල්කෂන න් රීරිඇල්ල   තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 124 (1) of 
the Parliament and the resolution adopted by Parliament on 26 
February, 2016, the Committee on High Posts shall consist of 
seventeen (17) Members of Parliament to be nominated by the 
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Committee of Selection, as per the decision taken on 11 July, 2019, 
by the Committee of Selection." 

 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්, සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබී  

ஒத்திலெப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ිු ල්කෂන න් රීරිඇල්ල   තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිශම්ද තුව ්ැද  කල් තැබිය 

යුතුය''යි  මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්නනය සාභාිමුදඛ කරන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව, ගරු (ෛව්ය) 

 ස්ර්ශිනී ප්රනාද දුපුල්ශල් මහත්මිය.  

 
 සා ඛය,  පෝෂණ  ා  ශශීය වවදය ් ාතයාාශ්ය  

එල්ල වන  චෝදනා 
சுகொதொரம், கபொசலண ைற்றும் சுகதச ைருத்துெ 

அலைச்சுக்கு எதிரொன குற்றச்சொட்டுக்கள் 
ALLEGATIONS LEVELLED AGAINST MINISTRY OF HEALTH, 

NUTRITION AND INDIGENOUS MEDICINE  

 

[පූ.භා.11.54] 

 
ිු (වවදය) දුද්දිනනී ප්රනාන්සුපුල් ල්   ත්ක ය  
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்கள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේදී පහත සඳහද  ශයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා: 

"රටක පුරවැසියද ශග් නිශරෝගි ශසෞඛ්ය සම්පද න විවිතයට ප්රධාන 

ව ශයද ම බලපාම් ලබන ශසෞඛ්ය, ශපෝණණ හා ශශීයය ෛව්ය 

අමාතයාාං යට සාක්ෂි සහිතව එල්ල කරම් ලබන මතු ්ැක්ශවන ශ ෝ්නා 

රැසක් ගැන රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය ශහළි්රේ කර තිශබන 

බවත්, එම ශ ෝ්නාවලට ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා වහාම මැතිසබයට සහ 

රටට පිළිතුරු ලබා දිය යුතු බවත් ශමම් ද  ගරු සභාවට ශයෝජනා කර 

සිටිමි. 

01. ජනතා බදු මු්ලිද  රුපියල් බිලියන පහකට අධික ප්රමාණයක් වාං ා 
සහගත ශලස ශනවිල් ප්රනාද දු මහතාශග් ශපෞශගලික ශරෝහලට ලබා 
දීම.  

02. ගැබිනි මේවරුද ට, දියවැ සයා ශරෝගීද ට, පිළිකා ශරෝගීද ට කල් 
ඉකුත් වූ ශහෝ ගුණාත්මක බශවද  ශතොර ඖණධ ලබා දී ඔවුද ශග් විවිත 
අනතුරට ලක් කිරීම. 

03. ඖණධ සමාගම් නිශයෝජිතශයකු ඖණධ නියාමන අධිකාරිශේ 
සභාපතිවරශයකු බවට පත්කර ඖණධ අධිකාරිය ඖණධ මාන්යාවට 
නතු කිරීම  

04. 201ක ජනවාරි මස 20 වන දින රුසියාශේදී නිණ්පා්නය කර ඇති 
Herticad නැමැති පිළිකා නා ක ඖණධය පිළිකා ශරෝගීද  සඳහා  සදු ස 
ශනොවන බවට පිළිකා ශරෝග විශ ේණඥයිද  27 ශ්ශනකුශග් අත්සනිද  
යුතුව ප්රසම්පා්න කමිටුව ්ැම්වත් කර තිබියදී ශමම ඖණධය 
201ක.02.1ක වන දින ඖණධ නියාමන අධිකාරිය විසිද  අවිධිමත් ශලස 
ලියා පදිාංචි කර අධික මිලට මිලදී ගැනීශමද  රජයට බිලියන 
ගණනාවක් පාඩු කිරීම සහ ශරෝගීද ශග් විවිත ගණනාවක් හානි 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ශමවැනි බාල පිළිකා ඖණධ ගණනාවක් 

නියමිත ප්රසම්පා්න පරිපාටිශයද  බැහැරව ඖණධ නියාමන 
අධිකාරිශේ සභාපති සහ ඉහළ නිලධාරිද ශග් බලපෑම මත මිලදී 
ගැනීම තුළිද  ජනතා බදු මු්ල් රුපියල් ශකෝටි 10ක් අවභාවිත කිරීම. 

05. ෛව්ය සභාව ශශ පාලනීකරණය කිරීම සඳහා ෛව්ය ආඥාපනත 
නීතිවිශරෝධීව සාංශ ෝධනය කිරීමට ්රන අත්තශනෝමතික උත්සාහය. 

කුරුණෑගල  ෛව්යවරශයකු සම්බද ධ සිශධිය පා්ක කර ගනිමිද  ජාතීද  
අතර අසම් ය හා ෛවරය ඇතිවන ආකාරශේ ප්රකා  සිදු කිරීම සහ ස්වාධීන 
විමර් නයකට අවස්ථාව ලබා ශනොදීම ඇතුළු ශ ෝ්නා රැසක් රජශේ ෛව්ය 
නිලධාරිද ශග් සාංගමය විසිද  ඉදිරිපත් කර තිශබන බවත් ශමම ගරු සභාවට 
ප්රකා  කරන අතර, එකී වැරදි ක්රියාමාර්ගවලට එශරහි වන ෛව්ය 
නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ ප්රධානීද ට සහ ඔවුද ශග් ශශපළවලට අලාභ හානි 
කිරීම් පාර්ලිශම්ද තුශේ විපක්ණය නිශයෝජනය කරන මද ත්රීවරු වන අප ශහළා 
්කිමු. 

ශම් රශට් ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රශේ ඉතා වැ්ගත්ම ූමමිකාවක් ඉතා වග කීශමද  
ඉටු කරන රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය සාක්ෂි සහිතව ඉදිරිපත් 
කරම් ලබන ශමම ශ ෝ්නා බැහැර කළ ශනොහැකි අතර, එම ශ ෝ්නාවලට 
අ්ාළ සාක්ෂි සහිත ශල්ඛ්න ් ශම් සමඟ සාභාිත* කරමි. 

එබැවිද  ශම් පිළිබඳව ක සනම් පිළිතුරු ලබා දීම ශසෞඛ්ය 
අමාතයවරයාශග්ත්, ආ්ඩඩුශේත් ්ැ ස වග කීමක් බවත් ශමම ගරු සභාවට 
අවධාරණය කර සිටිමි." 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, රජශේ ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමයට ශලොකු වගකීමක් තිශබනවා, ශම් රශට් 

අහිාංසක අසරණ ජනතාව ශවම්ශවද  ශපනී සිටිද න. ශම් රශට් 

ශසෞඛ්ය අමාතයතුමා අතිද  වැරදි සිශධ වනවා නම්,   අයථා ක්රියා 

සිශධ වනවා නම්, රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමයට 

වගකීමක් තිශබනවා, ඒ පිළිබඳව ජනතාව ්ැම්වත් කරද න. එම 

නිසා තමයි රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය "ශසෞඛ්ය ඇමති 

රාජිතශග් ප්රජා අයිතිය අශහෝසි කළ යුත්ශත් ඇයි?" කියන කරුණු 

කාරණා සම්බද ධශයද  අත් පත්රිකාවක් ශබ්ා ජනතාවට අත්සද  

කරද න ශපත්සමක් සකස් කශළේ. ඒ අවස්ථාශේදී කළුතර ශරෝහල 

තුළදී රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ සාමාජික 

මහත්වරුද ට ඉතාම  නිද දිත ප්රහාරයක් එල්ල වුණා. ශමය, 

සාමකාට ව අත්සද  කරද න ශයදුණු ශපත්සමක්. එතශකොට ශම් 

ආ්ඩඩුව පත්වුශ්ඩ ශම් රශට් දූණණය, වාං ාව ඉවත් කර යහ 

පාලනය ස්ථාපිත කරනවා, ප්රජාතද ත්රවා්ය ආරක්ණා කරනවා 

කියලායි. හැබැයි, එ්ා රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය 

සාමකාට ව පැවැත්වූ  ඒ අත්සද  ගැනීශම් වයාපාරයට මැර 

ප්රහාරයක් එල්ල වුණා. ශම් මැර ප්රහාරයට සම්බද ධ අයශග් නාම 

ශල්ඛ්නයක් මම සාභාිත* කරනවා. ඒ වාශග්ම රජශේ ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ අත් පත්රිකාවත් සාභාිත* කරනවා. අ් 
වන ශතක් ශම් මැරයද ට විරුශධව ශපොලීසිය කටයුතු කර නැහැ. 

ශපොලීසිය ඉද න ශකොට තමයි ශම් මැර ප්රහාරය එල්ල වුශ්ඩ. ඒ 

වාශග්ම වී සශයෝවලිද  ශම් පුශගලයද  හඳුනා ගද නත් පුළුවද . 

ශමම සිශධියට අ්ාළව එක්සත් ජාතික පක්ණයට සම්බද ධ 

ප්රාශශීයය ශශ පාලනඥයද ශග් නාම ශල්ඛ්නයකුත් මම ශම් 

අවස්ථාශේදී සාභාිත* කරනවා.  

ශම් මැර ප්රහාරශයද  පස්ශසේත් අත්සද  වයාපාරය කරශගන 

යද න රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය කටයුතු කළා.  ඊට 

පස්ශසේ ශමොක් වුශ්ඩ? රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් කළුතර 

 ාඛ්ා සාංගමශේ නිලධාරි මහත්මශයක් වාශග්ම GMOA එශක් 

සහකාර ශල්කම් ෛව්ය නවීද  ් ශසොයිසා මහතාශග් dispensary 

එකටත් ප්රහාරයක් එල්ල වුණා. අපි අහනවා, ශම්ක් යහ පාලනය 

කියලා. ශම් ආ්ඩඩුව අ් වෘත්තීයශේදීද  සත පහකට ගණද  

ගද ශද  නැහැ. තමුද ශග්  ඒ වාං ා දූණණ ශහළි කරන සාංගම්වලට 

විරුශධව මැර ප්රහාර එල්ල කරද න අ් ශම් යහ පාලන ආ්ඩඩුව 

කටයුතු කරලා තිශබනවාය කියන එක ඉතාම  කනගාටුශවද  ශම් 

අවස්ථාශේදී ප්රකා  කරද න ඕනෑ.  
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————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්ද තුව 

ප සගිය ්වසක එක්තරා රූපවාහිනී නාලිකාවක සාකච්්ාවකට 

සම්බද ධ වුණු ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා දුරකථනශයද  සම්බද ධ 

ශවලා, රුපියල් බිලියනයක වද දියක් ඉල්ලා නඩුවක් ්ානවා 

කියලා  GMOA එකට තර්ජනය කළා. තර්ජනය කරලා, භය 

කරලා GMOA එශක් කට වහද න එතුමා උත්සාහයක් ගත්තාය 

කියන එකත් අපි කියද න ඕනෑ.  රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් 

සාංගමශේ රැස්වීම් වාර්තා කරන ජනමාධයශේදීද ටත් ශම් 

තර්ජනයම ඉතාම නිද දිත විධියට එතුමා එල්ල කරද න කටයුතු  

කළාය කියන එකත්  ඉතාම  වගකීශමද  යුතුව මම ශම් 

අවස්ථාශේදී ප්රකා  කරද න කැමැතියි.  

ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරිශේ සභාපති හැටියට ඖණධ 

සමාගම් නිශයෝජිතශයක් පත් කරලා තිශබනවා. ට ට විරුශධව 

Appeal Court එශකද  ඓතිහාසික නඩු තීද දුවක් ලබා දීලා 

තිශබනවා. මම ඒ නඩු  තීද දුවත් ශම් අවස්ථාශේදී සාභාිත* 
කරනවා.  

විශ ේණශයද ම අපට මතකයි, අශේ රට තුළ ඖණධ ලියා පදිාංචිය 

සහ නියාමනය ඇතුළු ප්රධාන කාර්යයද  ගණනාවක් සඳහා 

පාර්ලිශම්ද තු පනතක් ම් ද  ශම් ජාතික ඖණධ නියාමන 

අධිකාරිය ස්ථාපිත කළ බව. එ්ා පාර්ලිශම්ද තුශේදී රාජිත 

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිේවා, ඇමතිතුමාශග් බලතල අඩු කරලා 

ශම් රටට අව ය ගුණාත්මක ඖණධ ශගද වා ගැනීමටත්, 

නියාමනය කිරීමටත්, පාලනයටත් ශම් පාර්ලිශම්ද තු පනත හරහා 

ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරියට වගකීම ශ්නවා කියලා. ඒ බව 

එ්ා හැද සාමි වාර්තාව ශගන බැදෙශවොත් ්ැන ගද න පුළුවද . 

හැබැයි, එතුමා ශමොකක්් කශළේ? ජාතික ඖණධ නියාමන 
අධිකාරිශේ සභාපති නිරයට මහා ාර්ය අසිත ් සිල්වා මහතා පත් 

කළා. ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරිය පනශත් තිශබනවා, යම් 

ශකශනක් සභාපති තනතුරට පත් ශවද න අවුරුදු 3කට කලිම්ත්, 

ශම් තනතුශර් ඉඳලා අවුරුදු 3ක් ඉවර ශවලා ඊට පස්ශසේත් තව 

කාලයක් යනශතක් ඖණධ ශවළඳාමට, ඖණධ කර්මාද තයට 

සම්බද ධ ආයතන සමඟ සම්බද ධතා පවත්වද න බැහැ, එශහම 

ශකශනක් සභාපති හැටියට ගද න එපා කියලා. හැබැයි, ශම් 

ශකොද ශශසි සියල්ලම උල්ලාංඝනය කරමිද  ශමම සභාපති නිරයට 

මහා ාර්ය අසිත ් සිල්වා මහතා පත් කරනවා.  

RemediumOne කියන ඖණධ සම්බද ධ ශපෞශගලික 

සමාගමක අධයක්ණ නිරයක් ්රමිද  සිටියදී තමයි ඔහු සභාපති 

නිරයට පත් කරද ශද . ඒ වාශග්ම,  පනතට අම්ව ජාතික ඖණධ 

නියාමන අධිකාරියට නියමිත සාංයුතියක් තිශබනවා. හැබැයි,  ඒ 

සාංයුතියට අ්ාළව ශම් පත්වීම් කරලා නැහැ කියන එක ශම් නඩු 

තීද දුශේ සටහද  කරලා තිශබනවා. ඒ වාශග්ම,  ශම් ආයතනශේ 

ප්රධාන විධායක නිලධාරි පත් කරද ශද  ජාතික ඖණධ නියාමන 

අධිකාරිශේ ශස ස සාමාජිකයද ශග් කැමැත්ත අම්වයි. හැබැයි,  ඒ 

කිසිශවකුශග් කැමැත්ත  විමසද ශද  නැතිව ශම් ප්රධාන විධායක 

නිලධාරියා පත් කරලා තිශබනවා. එම නිසා ශම් පත් කිරීම් ශ්කම 

නීතයම්දෝල නැහැ කියන එක Appeal Court එශක් නඩු තීද දුශේ 

සඳහද  කරලා තිශබන බව මම ශම් අවස්ථාශේදී මතක් කරද න 

ඕනෑ.  

්ැද  ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ය ක්රියාත්මක ශවද ශද  රාජිත 

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමාශග් නායකත්වශයද . හැබැයි,  ප සගිය වසර 

කීපයක් තිස්ශසේම ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ බරපතළ අරමිකතා 

ගණනාවක් සිදු ශවලා තිශබනවාය කියලා ශම් විගණකාධිපති 

වාර්තාශේ සටහද  ශවලා තිශබනවා. එම විගණකාධිපති වාර්තාවත් 

මම ශම් අවස්ථාශේදී සාභාිත* කරනවා.  

එම වාර්තාවට අම්ව ප සගිය වසර ගණනාව තුළ රජශේ 

සමස්ත විය්ශමද ම සියයට 1.4ක් වැය කරලා තිශබද ශද  

ෛව්ය සැපයීම් සඳහා. වාර්ෂිකව මිලියන 27, 527ක් වාශග් 

්ැවැද ත මු්ලක් ෛව්ය සැපයීම් සඳහා ශවද  කරලා තිශබනවා. 

වි ාල මහජන මු්ල් කද ්රාවක් ෛව්ය සැපයීම් ශවම්ශවද  

ශවද  ශවලා තිශබනවා.  එම නිසා ශම් මු්ල් නිසි ආකාරයට 

කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාම වැ්ගත් කියන එක අපි 

සඳහද  කරද න ඕනෑ. ශම් විගණකාධිපති වාර්තාවට අම්ව ඖණධ 

මිලදී ගැනීම සඳහා සකස් කර ඇති ක්රියාකාරි සැලැස්මට පටහැනිව 

අත්තශනෝමතික ශලස ඖණධ මිලදී අරශගන තිශබනවා.  

ප සගිය වසර කිහිපය තුළ අදෙතිද  ඖණධ ලියා පදිාංචි කිරීම 

අසාමානය ශලස ඉහළ ශගොස් තිශබනවා. ඕනෑම රටක අදෙත් 

ඖණධ ලියා පදිාංචිය ඒ ආකාරයට ීයඝ්ර ශලස වැ ස ශවද ශද  නැහැ. 

හැබැයි,  ලාංකාශේ එශහම වැ ස ශවලා තිශබනවා. එක් වසරක් තුළ 

අදෙත් ඖණධ 3, 000කට ආසද න ගණනක් අදෙත් සමාගම් හරහා 

ලියා පදිාංචි කරලා තිශබනවා. අනව ය ශලස ශමශලසිද  ලියා 

පදිාංචිය ලබා දීම හරහා අරමිකතාවලට හා වාං නික 

ගම්ශ්ම්වලට ඉඩ විවර ශවන බව පැහැදිලියි කියලා ශම් 

විගණකාධිපති වාර්තාශේ සඳහද  ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශග්ම 

තමයි,  ඖණධ හරියට ඇස්තශම්ද තු කරද ශද  නැතිව 

තරගකාරිත්වශයද  බැහැරව,  හරියට මිල ගණද  කැඳවද ශද  

නැතිව,  අධික මිලකට ශශීයය මිලදී ගැනීශම් අවස්ථා ගණනාවක් 

සඳහද  ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශග්ම ඖණධ හිඟයක් නිර්මාණය 

කිරීම සඳහා පරිසරය සකස් කරලා,  ශමය හදිසි මිලදී ගැනීම් 

හැටියට ශපද වද න කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඒ සියදෙ  ශශවල් 

ශම් විගණකාධිපති වාර්තාශේ අඩාංගු ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශග්ම,  

තත්ත්වශයද  බාල සහ කල් ඉකුත් වූ ඖණධ අයිද  කරපු 

ශතොගශයද  සියයට 80ක්,  90ක් පමණ ශරෝගීද ට භාවිත කරද න 
දීලා තිණුණා. අ් ශවනශකොට කල් ඉකුත් වූ folic acid ගර්භිනී 

අම්මලාට ලබා ශ්නවා. පිළිසිඳ ගද න කාලයට ආසද නශේදී 

අම්මලාට folic acid ලබා ශ්ද ශද  ්රුවාශග් ශමොළය ශහොඳට 

වැශඩද න; ්රුවාශග් ආරම්භය සාර්ථක කරද න. හැබැයි,  කිසිම 

වැඩකට නැති ශම් ශබශහත් ශපත්ත බිේවාට ගර්භනී අම්මාට 

ආරක්ණාවක් ලැශබද ශද  නැහැ කියන එක අපි ශම් අවස්ථාශේදී 

මතක් කරද න ඕනෑ.  

ඊළඟට,  2015 වර්ණශේ අයිද  කරපු ඖණධවල වටිනාකම 

මිලියන 234යි. 201කදී ඒ ප්රමාණය මිලියන ක02ක් ්ක්වා වැ ස 

ශවලා තිශබනවා. සියයට 158කිද  ශම් ඉවත් කරපු ඖණධවල මිල 

ගණද  වැ ස ශවලා තිශබනවා.  ශම්වා රජශේ මු්ල්. ජනතාවශග් බදු 

මු්ල් නිවැරැදි කළමනාකරණයකිද  පරිහරණය ශනොකිරීම නිසා 

තමයි ශම් ශශවල් සිශධ ශවලා තිශබද ශද .  

ඒ වාශග්ම,  පිළිකා ශරෝගීද ශග් ඖණධ හරහා වි ාල වාං ාවක් 

සිදු ශවලා තිශබනවා. විශ ේණශයද ම ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ය සිදු කළ 

අභයද තර විගණන පරීක්ණාවක් ම් ද ් ඒ බව තහවුරු ශවලා 

තිශබනවා. ඒ පිළිබඳ වාර්තාවත් මම සාභාිත* කරනවා.  

විශ ේණශයද ම ශමශතක් අමාතයාාං ශේ ෛව්ය සැපයීම් 

අාං ය ම් ද  සිදු කළ ප්රාශශීයය ඖණධ මිලදී ගැනීම් සියල්ලම 

2017.11.01 ඉඳලා රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ 

ඒකාධිකාරියට යටත් කරලා තිශබනවා. විශ ේණශයද ම 

Trastuzumab කියන පිළිකා නා ක ඖණධය මිලදී ගැනීම හරහා 

අයථා ගම්ශ්ම් වි ාල ප්රමාණයක් සිදු ශවලා තිශබනවා කියලා 

ශම් වාර්තාශවද  ඔේපු ශවලා තිශබනවා. 

1541 1542 

[ගරු (ෛව්ය)  ස්ර්ශිනී ප්රනාද දුපුල්ශල් මහත්මිය] 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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විශ ේණශයද ම,  201ක.01.20වැනි දින රුසියාශේ නිණ්පා්නය 

කරන ල් Herticad කියන ශබශහත 201ක ශපබරවාරි මාසය ශවන 

ශකොට ලාංකාවට ශගශනනවා. ශම් ශබශහත ශගශනන ශකොට 

clinical trials කරලා නැහැ. ශමය biosimilar drug එකක්. ශම් 

ශබශහත Herceptin එක්ක සාංසද ්නය කරද න බැහැ. 

ශකොශහේවත් clinical trials කරලා තිණුශ්ඩ නැහැ. ඒ වාශග්ම,  ශම් 

සඳහා trade licence එකක් විතරයි අරශගන තිශබද ශද . 

රුසියාශේ ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ ලියා පදිාංචි ශවලා නැහැ. ඒ 

වාශග්ම Food and Drug Administration approval එක නැහැ; 

WHO approval එක නැහැ. ශම් ශබශහත ශගනැල්ලා ලාංකාශේ 

පිළිකා ශරෝගීද ට, -    

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මද ත්රීතුමියනි,  ඔබතුමියට තව විනා ස ශ්කක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ිු (වවදය) දුද්දිනනී ප්රනාන්සුපුල් ල්   ත්ක ය  
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்கள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ශහොඳයි,  ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.   

ශම් ශබශහත HER2-positive පිළිකා ශරෝගීද ට තමයි ලබා 

ශ්ද ශද . එය බාල ශබශහතක්. ගුණාත්මකභාවය ්ද ශද  නැතිව,  

side effects ්ද ශද  නැතිව ශම් ශබශහත ශගනැල්ලා තිශබනවා. 

ශමය මහා අපරාධයක් කියන එක අපි කියනවා. ශමොක්,  පිළිකා 

ශරෝගය වැළඳී ඇති ශබොශහොම අහිාංසක,  අසරණ ශලඩුද ට ලාභයට 

ශබශහත් ශ්නවා කියා රවටලා,  ශම් වාශග් ශකොශළේ වහලා,  ඒ 

වාශග්ම,  පිළිකා ශරෝග විශ ේණඥවරුද ශග් සාංගමය එපා කියශදී,  ඒ 

අය විරුශධ ශවශදී,  ඔවුද ශග් කටවල් වහලා ශම් ශබශහත 

ශගනැල්ලා තිශබනවා. ශම් biosimilar  ශබශහත තව අඩුවට 

ගද න තිණුණා. ශම් Herticad කියන ශබශහත බවර් සමාගශම් 

ශබශහත්වලට වඩා ගණන අඩු වුණාට,  ට ට වඩා biosimilar, side 

effects නැති,  ඒ වාශග්ම Food and Drug Administrationහි ලියා 

පදිාංචි වුණු,  WHO පිළිගත් ශබශහත් තිණුණා. ඒ ශබශහත 

ශගශනද ශද  නැතුව,  ශම් ලැයිස්තුශේ යට ඉඳලා උඩට හතරවැනි 

තැනට තිශබන Pharmace (Pvt.) Limited කියන ශකොම්පැනියට 

තමයි ශම් ශබශහත ශගශනද න දීලා තිණුශ්ඩ.   ශම් ඖණධ 

ශවම්ශවද  Cabinet approval එක අරශගන,  tender එකක් 

කැඳවලා,   order කරලා,  ඒවා ශගද වද ශද  නැතුව,  වරිද  වර 

SPC එක හරහා Pharmace  කියන ශකොම්පැනියට ශම් ශබශහත් 
ශගශනද න ඉඩ ලබා දීලා මහා පාඩුවක් ලාංකාවට සිශධ කරලා 

තිශබනවාය කියන එක අපි මතක් කරද න ඕනෑ. ඒ වාශග්ම,  ඉදිරි 

අවුරුදු 15කට ශම් Pharmace  කියන ශකොම්පැනියට ශම් ශබශහත 

ශගශනද න buyback system එක අම්ව එකඟතාවක් ඇති 

කරද න යනවාය කියාත් අපට ශතොරතුරු ලැබිලා තිශබනවා. 

ශබශහතක් ශගශනද න අවුරුදු 15කට agreement එකක් ශ්ද ශද  

ශකොශහොම්? අ් තිශබන ශබශහත ශහට ශවනස් ශවනවා. ඒ 

වාශග්ම,  සමහර ශබශහත් ශහට අයිද  ශවනවා. ඊළඟ ්වශසේ අදෙත් 

ශබශහතක් එද න පුළුවද . අවුරුදු 15කට අපි ශම් Herticad කියන 

ශබශහත ශගශනද න එවැනි ශකොම්පැනියකට ශ්ද ශද  

ශකොශහොම් කියලා මම ශසෞඛ්ය අමාතයවරයාශගද  අහද න 

කැමැතියි. 

ඊළඟට,  රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාව තුළ සිදුවන අරමිකතා 

රාශියක් ජාතික ප්රසම්පා්න ශකොමිණද  සභාව හරහාත් ශහළි ශවලා 

තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ශපෞශගලික ශරෝහලක් 

වන ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහලට අ් ශවනශකොට රජශේ මු්ල් ලබා 

දීලා,  ජනතාවශග් බදු මු්ල් අවභාවිත ශවලා තිශබන බව මතක් 

කරනවා. අසරණ ශරෝගීද  බිල්ලට දීලා ශමවැනි ආකාරශේ වැඩ 

කරද න එපා  කියලා  ෛව්යවරියක  හැටියට  මම ශරෝගීද  

ශවම්ශවද  ඇමතිතුමාශගද  කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ශම්වා 

ගැන ශසොයා බලා වග කීම ්රන අයට ්ඬුවම් කරද න. මාස 

හයකිද  අශේ රජයක් එනවා. ඒ අවස්ථාශේ ශම්වා විමර් නය 

කරලා වග කිව යුතු අයට අපි අනිවාර්යශයද ම ්ඬුවම් කරද න 

කටයුතු කරනවාය කියන එක සභාවට ්ැම්ම් ශ්නවා. 
 
[අ.භා.12.10] 

 
ිු (වවදය) ර ේෂන පක රණ   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ගරු  ස්ර්ශිනී 

ප්රනාද දුපුල්ශල් මද ත්රීතුමිය ඉදිරිපත් කළ  ශයෝජනාව මම ස්ිකර 

කරනවා. 

ශම් රශට් ජනතාව 2015දී අදෙත් ආ්ඩඩුවක් පත් කර ගත්ශත්,  

වාං ාව,  දූණණය පිටු්ැකලා,  සාධාරණත්වය,  සමානාත්මතාවය 

පිළිබඳව ශම් රශට් කතිකාවතක් ඇති කරලා,  ශබොශහොම විනිවි් 

ශපශනන සළුභාවශයද  රාජය පාලනය කරනවාය කියලායි. ශම් 

රශට් බැඳුම්කර වාං ාශවද  ආරම්භ කළ ්ැවැද ත වාං ා සහ මග ස 

අ් විවිධ අමාතයාාං  හරහා පැතිශරන අතර,  ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං ශේත් එවැනි ශශ ශනොඅඩුව සිදු ශවනවාය කියන 

කාරණය සඳහද  කරමිද  ශම් ශයෝජනාව පිළිබඳව අ්හස් 

්ක්වද න මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ගරු  ස්ර්ශිනී 

ප්රනාද දුපුල්ශල් මද ත්රීතුමිය අවසද  කරපු තැනිද  මම පටද  

ගද නවා. ශම් රශට් පිළිකා ශරෝගීද ශග් විවිත පිළිබඳව ඉතාම 

වැ්ගත් කාරණයක් වන ශම් biosimilar product එක සඳහා 

clinical  trials ශහෝ biosimilar studies කියන ඉතාම  වැ්ගත් 

කරුණු-කාරණා ශනොමැතිව,  201ක ජනවාරි මාසශේ රුසියාශේ 

ලියා පදිාංචි ශවලා,  ශපබරවාරි මාසශේ ලාංකාශේ ලියා පදිාංචිය ලබා 

දුද ශද  ශකශසේ් කියන අරුමය පිළිබඳව,  ශම් ලියා පදිාංචිය ලබා 

දීම පිළිබඳව කටයුතු කළ ඖණධශේදී ක්රිණාද ත ් සිල්වා මහතා 

ජනාධිපති පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභාව ඉදිරිශේ සාක්ෂි දුද නා. 

කිසිම ලියකියවිල්ලක් ශනොමැතිව,  බලපෑම් නිසා,  ක්ණණිකව ශම් 

ඖණධයට - රුසියාශේ නිණ්පාදිත Herticad කියන ඖණධයට - ලියා 

පදිාංචිය ලබා ශ්ද න සිදු වුණු බව එතුමා කියා තිශබනවා.  

රුසියාශේ නිණ්පාදිත,  කිසිම clinical trial එකක් නැති,  කිසිම 

biosimilar study එකක් නැති Herticad කියන ශම් ඖණධයට ලියා 

පදිාංචිය ලබා දීශම් රමශේ්ය පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලිව ක්රිණාද ත ් 

සිල්වා ඖණධශේදියා කළ කථාව මම සාභාිත* කරනවා.            

ශම් ඖණධය සඳහා ලියා පදිාංචිය ලබා දීලා,  originator product 

එක රුපියල් 2, 45, 000යි,  මා රුපියල් 1, 95, 000කට ශමය 

ලබාශ්නවාය,  ශම් මිල අඩු කිරීම කරද ශද  monopoly එක නැති 

කරද නය කියලා ගරු ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ට ට වසර ශ්කකට 

කලිද  ශම් සභාශේ ප්රකා  කළ බව අපට මතකයි. ගරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි,  වසරකට පස්ශසේ තවත් ශම් හා සම්බද ධ 

ඇශමරිකා එක්සත් ජනප්ශේ ආහාර සහ ඖණධ අධිකාරිශේ 

අම්මැතිය සහිත ශබශහත් ලාංකාශේ ලියා පදිාංචිශවලා තිශබනවා. 

ඒශක් vial එකක් රුපියල් 55, 000යි. ඒක රුපියල් 45, 000ටත් 

ශ්ද න ශටද ඩරයට quote කරලා තිශබනවා. හැබැයි ඇශමරිකා 

එක්සත් ජනප්ශේ ආහාර සහ ඖණධ අධිකාරිශයද  අම්මත වුණු 

රුපියල් 45, 000ට ශ්න ශබශහත ලබාගද ශද  නැතුව,  

1543 1544 

————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත්  නොකරන ලදී. 
  ஆெணம் சைர்ப்பிக்கப்படெில்லல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශම්ද තුව 

රුසියාශවද  ශගද වන ශබශහත රුපියල් 95, 000ට ්ැනටත් 

ලබාගද නවා. රුපියල් 1, 95, 000ට මිල අඩු කරනශකොට 

ඇමතිතුමා කිේවා,  රුපියල් 2, 45, 000 ශබශහත රුපියල් 1, 95, 000ට 

ශගනාවාය කියලා. රුසියාශේ ඒ ශබශහතම අ් රුපියල් 95, 000ට 

ශ්නවා. අවුරුශ්ක් ගතවනශකොට vial එකක මිල රුපියල් 

1, 00, 000කිද  අඩුශවලා තිශබනවා. එ්ා රුසියාශේ නිණ්පාදිත 

ශබශහත රුපියල් 1, 00, 000කිද  අඩුශවලා තිශබනවා. 

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

MRP එක ගැහුවා.   

 
ිු (වවදය) ර ේෂන පක රණ   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා කිේවා,  ඒ ශබශහශත් මිල රුපියල් 

1, 35, 000යි කියලා. ඒක පිළිගද නවාය කියමු. අ් රුපියල් 

35, 000කට ශවන ශබශහතක් ශටද ඩර් එකට quote කරනවා. ඒක 

ලබා ගද ශද  නැහැ.  

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු මද ත්රීතුමනි, - 

 
ිු (වවදය) ර ේෂන පක රණ   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ඇමතිතුමනි,  මට විනා ස 10යි තිශබද ශද .  

ඔබතුමද ලා ඒ ශබශහත ලබා ගද ශද  නැහැ. ඔබතුමද ලා ශම් 

ශබශහත ලබා ගද නවා,  රුපියල් 1, 35, 000කට. එතශකොට ශම් 

වසර තුනක කාලය තුළ රුපියල් ශකෝටි 210ක මහා ජාතික 

ධනස්කද ධයක් ඉතුරු කරනවාය කියා ඔබතුමා කිේවා. ප සගිය 

වසශර් ශම් කියන ගණද වලට අඩු කරලා ඖණධ ලබා ගත්තා නම් 

ශසෞඛ්ය අමාතයාාං යට රුපියල් ශකෝටි 100කට වැ ස මු්ලක් ඉතුරු 

ශවනවා. ඒක ශනොශවයි  ශේ්වා කය. ශහොඳ ශබශහතක් නම් වැ ස 

මු්ලක් දීලා ලබාගත්තත් ප්ර ්නයක් නැහැ. ශහොඳ ශබශහතක් නම්,  

එයිද  ශරෝගියාශග් විවිතය ආරක්ණා ශවනවා නම් වැ ස මු්ලක් දීලා 

ගත්තත් ප්ර ්නයක් නැහැ. අපි ඒකට ශ්ොස් කියද ශද  නැහැ. 

හැබැයි ශම් පිළිකා ඖණධ භාවිත කරන මහරගම ශරෝහශල් පිළිකා 

පිළිබඳ සියදෙ  විශ ේණඥ ෛව්යවරුද ,  Sri Lanka College of 

Oncologistsහි හිටපු Chairmenලා සියදෙශ්නාම ශම් ශබශහත 

පාවිච්චි කිරීම ප්රතික්ශණේප කරනවා. විශ ේණඥ ෛව්ය ්මයද ති 

පීරිස් මැතිනිය ජනාධිපති පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභාවට ඇවිල්ලා 

ලබා දී තිශබන සාක්ෂිය මා සාභාිත* කරනවා.  

එතුමිය කියනවා,  "ශම් ශබශහත ශරෝගිද ට ශ්ද න බැහැ. ශම් 

ශබශහත ශරෝගිද ට දීලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි,  ශම් ශබශහත 

ශ්ද ශද  නැත්ශත් ඇයි,  ශම් ශබශහත prescribe කරද ශද  

නැත්ශත් ඇයි කියලා ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශයද  calls දීලා දිගිද -

දිගටම බලපෑම් කරනවා"යි කියලා. ශමශහම කියද ශද  කවු්? 

්මයද ති පීරිස් විශ ේණඥ ෛව්යතුමියයි. ඒ වාශග්ම විශ ේණඥ 

ෛව්ය ශඩහාද  ගුණශසේකර මහත්මයා,  Sri Lanka College of 

Oncologistsහි සභාපතිතුමා කියනවා,  "ශම් ශබශහත ශ්ද න 

බැහැ. ශම් ශබශහත ශලඩුද ට දීලා වැඩක් නැහැ"යි කියලා. ශම් 

ශබශහත දුද නාට ශම් ශබශහත වැඩ කරද ශද  නැහැ. රුසියාශේ 

clinical trials නැහැ. There are no clinical trials for biosimilar 

studies. They know that this is not working. So, they do not 

want to prescribe this drug for their patients. This is not a 

life-saving product. ඒ නිසා තමයි,  ශම් ශබශහත ශ්ද ශද  

නැතුව එතුමද ලා ඇවිල්ලා අපට කිේශේ,  "ශම් ශබශහත ශ්ද න 

බැහැ"යි කියලා. ශම් ශබශහත ශ්ද න බැහැයි කියලා කියනශකොට 

ශමොක් කරද ශද ? ඒ ශබශහත ශ්ද න කියලා හැම ්ාම 

කියනවා. ගරු  ස්ර් නී ප්රනාද දුපුල්ශල් මැතිනිය සඳහද  කළා 

වාශග්  ෛව්ය සැපයුම් අාං ය ම් ද  මිලදී ගද නට තිණුණු,  

එශහම නැත්නම් named patient basis හරහා ලබා ගද න තිණුණු 

ශම් ඖණධ,  ශටද ඩරය රුපියල් මිලියන 100ට අඩු කරලා SPC 

එකට ලබා දුද නා. ශම්ශක් සතය තත්ත්වය ශමොකක්්,  ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි? ශම් Herticad ඖණධශේ 

ලාංකාශේ නිශයෝජිතයා ්ාශම්ස් කියන සමාගමයි. ශමය ප්රසිශධ 

කාරණයක්. ්ාශම්ස් කියන සමාගම තමයි ශම් ඖණධශේ ලාංකාශේ 

නිශයෝජිතයා. ්ාශම්ස් සමාගශම් අයිතිකරු කවු්? ඒ සමාගශම් 

අයිතිකරු රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ සභාපතිවරයාශග් 

මස්සිනායි. ශම් රටට ශබශහත ශගද වන ශකොම්පැනිශේ 

අයිතිකරුශග් මස්සිනා තමයි රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ 

සභාපතිවරයා. ඉතිද  අපි ශකොශහොම්,  ශම් රශට් සමානාත්මතාව,  

සාධාරණත්වය,  විනිවි්භාවය,  ප්රසම්පා්න ක්රියාවලිය ගැන කථා 

කරද ශද ? යහ පාලන රජය බලයට ආශේ ශම්වා 

විනිවි්භාවශයද  යුතුව කරනවාය කියලා ශපද වද නයි. තමද ශග් 

මස්සිනාශග් ශකොම්පැනිශේ ශබශහත නම් ගද ශද ,   ඒ ශබශහත 

වැඩ කරද ශද  නැහැයි කියලා ලාංකාශේ ප්රමුඛ් ශපශළේ පිළිකා 

ෛව්යවරුද  සියදෙශ්නා කියනවා නම්,   ශම්වා ජාතික අපරාධ 

ශනොශවයි් කියලා අපි අහනවා ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. ශම් ආ්ඩඩුව බලයට ආශේ ශම්වා කරද න 

ශනොශවයි,  ට ට වඩා ශහොඳට ජනතාවට සත්කාර කරද නයි කියලා 

මා ප්රකා  කරනවා.  

ජනාධිපති පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභා පරීක්ණණශේ දී ශ්වන 

කාරණය හැටියට මතු වුශ්ඩ ශමොකක්්? ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල 

රජයට පවරා ගද නවාය කියලා මාසිකව රුපියල් ශකෝටි 20ක 

මු්ලක් ලබා ශ්නවා. සයිටම් අර්ණු්ය ඇති වුණු ශවලාශේ ශම් 

රශට් ශම් ආ්ඩඩුශේ මැති ඇමතිවරු කථා කරපු හැටි අපට 

මතකයි. ආ්ඩඩු පක්ණය පැත්ශත් සිටින අය විතරක් ශනොශවයි,  

විපක්ණය පැත්ශත් සිටින අශේ සමහර අයත් ඒකට ''උම්බෑ'' ගෑවා. 

ඒ ශගොල්ලද  අ් ඇවිල්ලා ඉද නවා. ඒ ශගොල්ලද  උම්බෑ 

ගෑවා. හැබැයි,  සයිටම් එක වැහුවා. අ් ්රුවද ට යම්කිසි මාර්ගයක් 

විවෘත ශවලා තිශබනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ශවනවා. හැබැයි,  

ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහලට මාසිකව රුපියල් ශකෝටි 20ක රජශේ 

මු්ල් ලබා ශ්නවා.  ශම් ශරෝහල රජයට ගද නවා කියලා 

ඇමතිතුමා ශම් සභාශේදී කිේවාට,  රජයට ගද න කිසිම 

රමශේ්යක් නැහැ. ජනාධිපති පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභාවට 

ඇවිල්ලා ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ ශල්කම් වසද තා ශපශර්රා 

මහත්මිය කියනවා,  "ශම්ක රජයට ගද න කිසිම රමශේ්යක් 

නැහැ,  අපි ්ද නවා,  අපි කරද ශද  වර්ක් කියලා,  අපට ශම්ක 

කරද න ශවලා තිශයනවා" කියලා. අශේ  හිටපු ජනාධිපති 

ශල්කම්වරයා සිල් ශරදි ශබදුවා කියලා හිශර් ගියා,  මූලය අවභාවිත 

කිරීම කියන කාරණයට.  2017 අශගෝස්තු මාසශේ ඉඳලා ශම් 

වනශකොට රජයට අයත් ශනොවන ශපෞශගලික ශරෝහලකට,   

රජයට ලබා ගැනීමට කිසිම රමශේ්යක් නැති ශනවිල් ප්රනාද දු 

ශරෝහලට රුපියල් බිලියන 2.5ක් -ශකෝටි 250ක්- රජශේ මු්ල් 

භාවිත කරලා තිශබනවා. ඒ කවර කරුණක් ශවම්ශවද ්? 

ශපෞශගලික වයවසායකශයකුශග් හිත සතුටු කරද න රජශේ මු්ල් 

ශම් විධියට පාවිච්චි කරද න පුළුවද ්? ශම් ශකොමිණද  සභාශේ 

විනි ් යකාරවරයා ශල්කම්තුමියශගද  අහනවා,  ඔබතුමියට හිශර් 

1545 1546 

[ගරු (ෛව්ය) රශම්ණ් පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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යද න ශවනවා ශද ් කියලා. ශල්කම්තුමිය කියනවා,  "ඔේ,  මට 

්වසක හිශර් යද න ශවනවා තමයි" කියලා. ශමද න රජශේ 

නිලධාරිද  පත්ශවලා තිශයන අසරණභාවය. ඒ නිසා කිසිම 

රමශේ්යක් ශනොමැතිව ශම් රජය ශම් කරන ජාතික අපරාධවලට 

නැවතීශම් තිත තියද නට   කාලය ඇවිල්ලා තිශයනවා,  ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ඒ වාශග්ම,  ශසෞඛ්ය,  ශපෝණණ හා ශශීයය  ෛව්ය 

අමාතයාාං ශේ වාහන කළමනාකරණය පිළිබඳ විශ ේණ  විගණන  
වාර්තාශේ වාහන අවභාවිතය පිළිබඳ කරුණු ඇතුළු තවත් කරුණු 
රාශියක් පිළිබඳව සඳහද  ශවලා තිණුණා. ශම් වාහන අවභාවිතය 
පිළිබඳ කාරණශේ දී  විගණන වාර්තාව සඳහද  කරනවා,  
ඇමතිවරයාත්,  නිශයෝජය ඇමතිවරයාත් තමද ට අම්මත වාහන 
ප්රමාණයට වඩා ඇමතිතුමාශග් කාර්යාලශේ ශමෝටර් රථ 1කක් ්,  
නිශයෝජය අමාතයවරයාශග් කාර්යාලශේ ශමෝටර් රථ 8ක් ් භාවිත 

කරනවා කියලා. 

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  මට රීති ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා. 

 

ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 
 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශම් පිළිබඳව මම ශම් ගරු සභාවට සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කළා. ශම් විගණන වාර්තාව විමර් නයක් විතරයි.  ඒකට 

දුද ම් පිළිතුශර්,  මට දීලා තිශබන වාහන 8ද  මම පාවිච්චි 

කරද ශද  වාහන 7යි කියන එක සඳහද  ශවලා තිශබනවා. ්ැද  

සභාවට  කිේශේ සම්පූර්ණශයද  වැරදි කාරණා. උශශ මම සභාවට 

පිළිතුරු දුද නා, - 

 
ිු (වවදය) ර ේෂන පක රණ   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාශග් ශේලාශේදී ඔබතුමා උත්තර 
ශ්ද න. ඔබතුමාට නැවත උත්තර ශ්ද න පුළුවද . ඔබතුමා ඕනෑ 
තරම් කාලය අරශගන උත්තර ශ්ද න. ශම් ශසෞඛ්ය,  ශපෝණණ හා 

ශශීයය ෛව්ය අමාතයාාං ශේ වාහන කළමනාකරණය පිළිබඳ 
විශ ේණ විගණන වාර්තාව. [බාධා කිරීමක්] ශම් විගණන වාර්තාශේ 
21 වන පිටුශේ තිශයනවා,  "උක්ත 5.5.1 හා 5.5.2 ශද්වල 
්ැක්ශවන පරිදි හිමිකම් ඇති වාහන ප්රමාණය ඉක්මවා 
අමාතයවරයා,  කාර්යම්ඩඩලය හා අමාතය කාර්යාල ශවත ශමෝටර් 
රථ 1කක් ් නිශයෝජය අමාතයවරයා හා කාර්ය ම්ඩඩලය හා 
නිශයෝජය අමාතය කාර්යාල ශවත ශමෝටර් රථ 8 ක් ් අමාතයාාං  
ශල්කම් විසිද  ශවද කර තිණුණි." ගරු ඇමතිතුමනි,  මම ශනොශවයි,  
ශමශහම කියද ශද . ශම්ක කියද ශද  අභයද තර විගණන 

වාර්තාශේ.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා නැවත උත්තර ශ්ද න. 
ශම්ශක් තිශබනවා, "උක්ත 5.5.5 ශද්ශේ ්ැක්ශවන පරිදි 
අමාතයවරයා,  නිශයෝජය අමාතයවරයා හා ඔවුද ශග් කාර්යාල 
සඳහා ශවද කළ වාහන ශවම්ශවද  රුපියල් මිලියන ක.ක2 ක 
අමතර ඉද ධන නිකුත් කරමිද  අ්ාළ  රශල්ඛ්යට පටහැනිව 
කටයුතු කර තිණුණි" කියලා. 

 
ිු ,යිසාාල් කාසිේ   තා  
(ைொண்புைிகு லபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, what is your point of Order? 

 
ිු ,යිසාාල් කාසිේ   තා  
(ைொண்புைிகு லபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ගරු මද ත්රීතුමා,  මම පාවිච්චි කරන වාහන ප්රමාණය 8යි. ඒක 

අපට අයිති ශ්යක්. එම වාහන 8 ගැන තමයි ඔබතුමා කියද ශද . 

 
ිු (වවදය) ර ේෂන පක රණ   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ශම් විගණන වාර්තාවයි ශමශහම කියද ශද . 

ශසෞඛ්ය,  ශපෝණණ හා ශශීයය  ෛව්ය අමාතයාාං ශේ වාහන 

කළමනාකරණය පිළිබඳ විශ ේණ  විගණන වාර්තාව මම  සාභාිත* 
කරනවා. ශමහි තිශබනවා,  තමුද නාද ශසේලා  2017 අවසද  

කාර්තුශේ රුපියල් මිලියන ක.ක2ක ශපරල් ගහලා තිශබනවා 

කියලා. ශමහි තිශබනවා,  වාහන 24ක් ඔබතුමා සහ ඇමතිතුමා 

පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒක ශම් රශම්ණ් පතිරණ කියන එකක් 

ශනොශවයි. එශහම කියද ශද  ශම්   විගණන වාර්තාව.  ඒකට අපට 

කරද න ශ්යක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කලබල ශවලා 

වැඩක් නැහැ. ශම්වා තමයි  ශම් ශසෞඛ්ය,  ශපෝණණ හා ශශීයය 

ෛව්ය අමාතයාාං ශේ වාහන කළමනාකරණය පිළිබඳ විශ ේණ 

විගණන වාර්තාශේ තිශබන කාරණා. ශමහි තිශබනවා,  ගරු 

ප්රනාද දුපුල්ශල් මද ත්රීතුමිය සඳහද  කළ විධියට ශම් වාහන 

අවභාවිත කිරීම විතරක් ශනොශවයි,  සියදෙ medical අයිතම 

ශකොච් ර අවභාවිත සිශධ ශවනවා් කියලා,  as to what has 

happened in relation to procurement of all the items 

including drugs and other medical equipments and what has 

happened in relation to their usage. ශම් සෑම එකක්ම 

ශබොශහොම පැහැදිලිව සඳහද  කරලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  අපි ්ැද  සඳහද  කරමිද  

සිටි ශම් කරුණට ශපොමිඩක් පරිබාහිරව කථා කරද න ඕනෑ තවත් 

කාරණයක් තිශබනවා.  ඒ තමයි රශට් ආද ශ්ෝලනයට තුඩු දුද  

කාරණයක් වන ෛව්ය සාන් සහ්දීද  පිළිබඳ කාරණය. අපි 

ශම්ක කිසිම ප්නමකිද  කථා කශළේ නැහැ. ශසෞඛ්ය අමාතයාාං යට 

යුතුකමක් තිශබනවා,  ශම් සම්බද ධව epidemiological and 

statistical study  එකක් කරද න. සාංඛ්යාත්මක විග්රහයක් කරලා 

ශම් ශ ෝ්නා පිළිබඳව සතය අසතයතාව ශහොයලා බලද න ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං යට වගකීමක් තිශබනවා. ්ැනට ශම් සම්බද ධ පැමිණිලි 

1, 000කට වැ සය ලැබිලා තිශබනවා. සාන් සහ්දීද  ෛව්යවරයා 

සැත්කම් 4, 732ක් කරලා තිශබනවා. ඒ සිශසේරියද  සැත්කම් 

කිරීශමද  ප සව ශවිතීක ම්සරුභාවය - secondary subfertility 

after cesarean section - ශරෝගීද  1, 000කට ආසද න 

ප්රමාණයකට ඇති ශවලා තිශබනවා නම්,  ඒක ශලෝකය සමඟ 

සැසදීශම්දී ඉතාම වැ්ගත් සිදුවීමක් හැටියට සලකද න පුළුවද . 

ම්සරුභාවය පිළිබඳ ශලෝකශේ උපරිමව වාර්තා ශවලා 

තිශබද ශද ,  සියයට 10යි.  සි ශසේරියද  සැත්කම්වලිද  ප සව 

ම්සරුභාවය ඇති වද ශද  සියයට 10ක උපරිම ප්රමාණයකට 

විතරයි  කියනවා. ්ැනට 4, 732ක සාංඛ්යාවකිද  1, 000කට වැ ස 

ප්රමාණයක් ශම් සම්බද ධශයද  පැමිණිලි කර තිශබනවාය කියා 

වාර්තා වනවා. සියයට 25ක් පමණ වූ ප්රමාණයකට statistically 

significant finding කියන එක ්ැනටමත් මතු ශවලා තිශබනවා. 
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————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්ද තුව 

හැබැයි,  ඒක නිවැරැදි විධියට සමාජයට වාර්තා කරද න ඕනෑ. 

ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ය,  ඒක යටපත් කරලා හරි යද ශද  නැහැ. ඒ 

ගැන ශවන කරුණු කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ශම් පිළිබඳව 

වි්යාත්මකව හා සාංඛ්යාත්මකව පරීක්ණණයක් කරද න කියලා අපි 

ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමාශගද  ඉල්ලා සිටිනවා. එශහම කශළේ නැත්නම්,  

ශම්ක ජනතාවට ශකොශළේ වහලා ගැසීමක් වැනි ශ්යක් ශවනවා.  

ශම් කරුණු ශමශහම වාර්තා ශවශදි,  ම්සරුභාවයට පත් වුණු 

මේවරුද  ්හසකශගද  පැමිණිලි ලැශබශදි,  අනික් පැත්ශතද ,  

මේවරුද ට  ශ්ද න ලාංකාවට  ශගද වූ ශ්ෝලික් අම්ලය කල් ඉකුත් 

වුණු එකක්,  ඒශකද  වැඩක් නැහැ කියා විගණන වාර්තාවල 

ශබොශහොම පැහැදිලිව සඳහද  කරනවා. අම්මලාට ශ්ෝලික් අම්ලය 

ලබා ශ්ද ශද  ්රුවද ශග් ස්නායු පශධතිය සම්බද ධව ඇති වන 

සාංදෝලතා වළක්වද නයි. හැබැයි,  කල් ඉකුත් වුණු,  භාවිතයට ගත 

ශනොහැකි,  පාවිච්චි කිරීශමද  ප්රතිලල ශනොලැශබන ශ්ෝලික් 

අම්ලය අම්මලාට ලබා දීශමද  ්රුවද ට සාංදෝලතා ඇති ශවද න 

පුළුවද . ස්නායු පශධතිශේ ඇති වන සාංදෝලතා ඇතුළු ශම් සියදෙ 

කාරණා නිසා ්රුවද ශග් විවිතවලට හානි ශවනවා. එක 

පැත්තකිද ,  ්ැම්වත්ව  ශහෝ ශනෝැම්වත්ව ෛව්යවරුද   අතිද  

ශම් වැරැශ් සිදු වනවා. අනික් පැත්ශතද ,  කල් ඉකුත් වූ ඖණධ දීම 

නිසා,  ක්රියාකාරී නැති විටමිද  වර්ග ලබා දීම නිසා,  ඉපශ්ද න 

ඉද න ්රුවද ශග් විවිත සාංදෝලතා තත්ත්වයට පත් වන බව 

විගණන වාර්තාවලිද  ශපද වා දී තිශබනවා. ශම්ක බරපතළ 

ශේ්වා කයක්.   

ඒ කරුණු කාරණා තමයි මට ශම් අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කරද න 

තිශබද ශද .  ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ගරු  ස්ර්ශිනී 

ප්රනාද දුපුල්ශල් මද ත්රීතුමිය විසිද  අ් දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කළ ශයෝජනාව ස්ිකර කරමිද ,  මශග් කථාව 

අවසද  කරනවා. ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 12.24] 

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා ( සා ඛය  
 පෝෂණ  ා  ශශීය වවදය ් ාතයුර ා) 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், கபொசலண ைற்றும் சுகதச ைருத்துெ அலைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  අ් දින සභාව කල් 

තබන අවස්ථාශේදී ගරු  ස්ර්ශිනී ප්රනාද දුපුල්ශල් මද ත්රීතුමිය 

විසිද  ඉතාම වැ්ගත් ශයෝජනාවක් පාර්ලිශම්ද තුවට ඉදිරිපත් කර 

තිශබනවා. ශමහිදී ෛව්යවරු ශ්ශ්ශනකු කථා කළා. 

ශශ පාලනඥයද  ව ශයද  මිසක්,  ෛව්ය වෘත්තිය පිළිබ්ව -

කිසිම වෘත්තීයශේ්යක් ගැන- හිතද ශද  නැතිව තමයි ඒ 

ශ්ශ්නාම කථා කශළේ. ශමම කල් තැබීශම් ශයෝජනාශේ සඳහද  

වන ශ ෝ්නා එකිද  එකට   මම ්ැද  පිළිතුරු ලබාශ්ද නම්. 

පළමුවැනි එක තමයි,  SAITM එකට රුපියල් බිලියන 5ක් 

ලබා දීම කියන ශ ෝ්නාව. අධයක්ණ (ෛව්ය ශසේවා),  ෛව්ය 

රියද ත අතපත්තු මහතා ශමම ශයෝජනාව සම්බද ධශයද  ලිපියක් 

ලියා තිශබනවා. එම ලිපිශේ ශමශසේ සඳහද  ශවනවා: 

"එම ලිපිශේ ්ක්වා ඇති ප්ර ්න අතරිද  පළමු ප්ර ්නය පමණක් ශමම 

ඒකකයට අ්ාළ ශේ.... 

ඒ කියද ශද ,  ශමම ශයෝජනාශේ සඳහද  පළමුවන කාරණය 

ගැනයි. 

1.   ජනතා බදු මු්ලිද  රුපියල් බිලියන 5කට අධික මු්ල් ප්රමාණයක් ශනවිල් 
ප්රනාද දු මහතාශග් ශපෞශගලික ශරෝහලට ලබා දී නැත. ශනවිල් ප්රනාද දු 
මහතාශග් ශපෞශගලික ගිණුමකට ශහෝ ඔහුශග් ණය මු්ල් ශවම්ශවද  
අමාතයාාං ය මු්ල් ශගවා නැත. ඒ බවට වූ ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ මූලය 
නිලධාරිශග් ලිපිශේ පිටපතක් ශම් සමඟ අමුණා ඇත." 

මූලය නිලධාරිනිය ලියූ ලිපිශේ ශමොනවා් කියා තිශබද ශද  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි? එතුමිය ඒ ලිපිය ලිේශේ 

ජනාධිපති විමර් න ශකොමිණද  සභාවටයි. එම ලිපියත් මා ්ැද  

කියවද නම්. එම ලිපිය ශමශසේයි: 

 

"ශල්කම්,   

ජනාධිපති විමර් න ශකොමිණද  සභාව 

ජනාධිපති විමර් න ශකොමිණද  සභාව ශවත අව ය ශල්ඛ්න භාර දීම 

02.  ප්රධාන මූලය නිලධාරි,  ශසෞඛ්ය ශපෝණණ හා ශශීයය ෛව්ය අමාතයාාං ය 

 i   මාලශ් ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල ශවත 2018 හා 2019 යන 
වර්ණවල ප්රතිපා්න ශවද  කිරීමට අ්ාළ පාර්ලිශම්ද තු විසර්ජන 
පනතට අ්ාළ සතය පිටපත් 

  2018 හා 2019 වර්ණවලට අ්ාළ පාර්ලිශම්ද තු විසර්ජන පනත්වල 
සතය පිටපත් ශම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි.  

  අ්ාළ විසර්ජන පනත් යටශත් 2018 සහ 2019 වර්ණ සඳහා මහා 
භා්ඩඩාගාරය විසිද  ශසෞඛ්ය,  ශපෝණණ හා ශශීයය ෛව්ය 
අමාතයාාං ය ශවත ලබා දී ඇති අය වැය ඇසත්ශම්ද තු පිටපත් ් ශම් 
සමඟ ඔබ ශවත එවමි. එම අය වැය ඇසත්ශම්ද තුවල සලකුණු කර 
ඇති පරිදි වැය ීයර්ණ 111 - 01- 02-15-1503 යටශත් 2018 වර්ණය 
සඳහා රු. මිලියන 1200ක්් 2019 වර්ණය සඳහා රු. මිලියන 3ක0ක් ් 
ශවද  කරම් ලැබ ඇත.  

 ii  ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල සඳහා ෛව්ය ශනවිල් ප්රනාද දු මහතා 
විසිද  ලබා ශගන ඇති බැාංකු ණය රජශයද  ශගවා ඇත්නම් එම 
ශගවීම්වලට අ්ාළ සියදෙ විසත්ර වාර්තා 

   ඉහත බැාංකු ණය පියවීම සඳහා කිසිදු මු්ලක් ශසෞඛ්ය,  ශපෝණණ හා 
ශශීයය ෛව්ය අමාතයාාං ය විසිද  ශගවා ශනොමැත.  

 iii   ශමම ශරෝහල සඳහා ප්රතිපා්න ලබා ශ්න රමශේ්ය 

  2018,  2019 විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත් පාර්ලිශම්ද තුශවද  
අම්මත වූ ප ස ඒ යටශත් භා්ඩඩාගාරය විසිද  රජශේ අමාතයාාං  
ශවත නිකුත් කරම් ලබන අයවැය ප්රතිපා්න යටශත් ශසෞඛ්ය,  
ශපෝණණ හා ශශීයය ෛව්ය අමාතයාාං ය ශවත ප්රතිපා්න ලබා දී 
ඇත. එම ප්රතිපා්න අම්ව පහත සඳහද  පරිදි ශනවිල් ප්රනාද දු 
ශරෝහල ශවත මු්ල් ලබා දීම සඳහා ප්රතිපා්න ලැබී ඇත. 

   2018 :  111-01-02-15-1503    රු. මිලියන 1200 

   2019 :  111-01-02-15-1503 රු. මිලියන 3ක0  

  එම ප්රතිපා්න ලැබීශමද  ප සව,  ඒ පිළිබඳව අමාතයාාං ශේ අයවැය 
ඇසත්ශම්ද තු  ාඛ්ාව විසිද  ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල ශවත ්ැම්ම් 
ශ්ම් ලැශ්. 

ශනවිල් ප්රනාද දු ශික්ණණ ශරෝහල විසිද  මාසිකව ඉදිරිපත් කරම් ලබන 

අක්මු්ල් ඉල්ලීශම් ලිපිය අමාතයාාං  ශල්කම් විසිද  නිර්ශශ  කර 

භා්ඩඩාගාර අයවැය අධයක්ණ ජනරාල් ශවත ඉදිරිපත් කරන අතර, 

භා්ඩඩාර අයවැය අධයක්ණ ජනරාල් විසිද  එය භා්ඩඩාගාර ශමශහයුම් 

ශ්පාර්තශම්ද තුව ශවත ඉදිරිපත් කළ ප ස අමාතයාාං ය ශවත අ්ාළ 

අක්මු්ල් ලබා ශ්ම් ලැශ්.  

භා්ඩඩාගාරය විසිද  ලබා ශ්න අක්මු්ලිද  මාලශ් ශනවිල් ප්රනාද දු 

ශරෝහශල් පුනරාවර්තන ශමශහයුම් විය්ම් (වැටුේ අතිකාල, ශවනත් 

දීමනා, විදුලි, ජල දුරකථන විය්ම්) ්ැරීම සඳහා පමණක් ශමම 

අමාතයාාං ය ම් ද  අත්තිකාරම් ලබා ශ්ම් ලබයි. අත්තිකාරම් ශගවීම 

සඳහා නිසි පරිදි ශසෞඛ්ය ශල්කම් විසිද  අම්මත කරන ල් වවු රය වැය 

අාං ය ශවත ඉදිරිපත් වූ ප ස සහ ශපොත් තැබීම් අාං ය ම් ද  අක්මු්ල් ලබා 

දුද  ප ස ට ට ශපර එම ශරෝහල ශවත ලබා දී ඇති අත්තිකාරම් පියවා 

ඇත්නම් ශමශහයුම් විය්ම් ්ැරීම සඳහා පමණක් අත්තිකාරම් මු්ල් නිකුත් 

කරම් ලැශ්." 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් මශග් අශත් 

තිශබද ශද  2019 වසර සඳහා පාර්ලිශම්ද තුව අම්මත කළ 

Appropriation Act එකයි. ශම්ක තමයි, අවුරුශ්කට මු්ල් ශවද  

1549 1550 

[ගරු (ෛව්ය) රශම්ණ් පතිරණ  මහතා] 
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කරන පනත. ශම්ශක්, "ීයර්ණය - 111 ශසෞඛ්ය, ශපෝණණ හා ශශීයය 

ෛව්ය අමාතයවරයා, 01 - ශමශහයුම් වැඩසටහන, 02 - 

පරිපාලනය සහ ආයතන ශසේවා” යම්ශවද  සඳහද  ශවනවා. ඒශක් 

වැය විණයය 1503 යටශත් මු්ල් ශවද  කර තිශබන ආයතනය 

ශමොකක්්? රාජය ආයතන යටශත්, ෛව්ය ශනවිල් ප්රනාද දු 

ශික්ණණ ශරෝහල කියලා තමයි එහි සඳහද  වද ශද . ඒක රාජය 

ආයතනයක්. ඒකට සල්ලි ශවද  කර තිශබනවා. ඒ, ශමම 

පාර්ලිශම්ද තුව අම්මත කළ මු්ල්. 2017 වසර සඳහා මිලියන 

130යි, 2018 වසර සඳහා මිලියන 372යි ආදී ව ශයද  ශවද  කරන 

ල් මු්ල් ප්රමාණ එහි සඳහද  කර තිශබනවා.  

  
ිු (වවදය) ර ේෂන පක රණ   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මු්ල් ශවද  කර තිශබනවා. මම ඒක 

පිළිගද නවා. හැබැයි, තමුද නාද ශසේලා,- [බාධා කිරීමක්] 

 

ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඇයි ්ැද  තමුද නාද ශසේලා කිේශේ, ශපෞශගලික ශරෝහලකට 

මු්ල් ශවද  කරනවා කියලා ශද ? ශම්ක රාජය ආයතනයක්. 

බලද න, ශම් මා ළඟ තිශබද ශද , රාජය ආයතනයක් කියා සඳහද  

කරපු ඒ විස්තර ටික ශද . 

 

ිු (වවදය) ර ේෂන පක රණ   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඒ ශරෝහල රජයට ගද න තමුද නාද ශසේලා කරලා තිශබන 

කටයුත්ත ශමොකක්් කියායි අපි අහද ශද .  

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

සම්පූර්ණශයද ම රජයට අරශගනයි තිශබද ශද . අශේ Board 

එකක් ශද , ශරෝහල run කරද ශද . ඒ ශරෝහල run කරද ශද  අපි. 

රජයට ගත්ශත් නැත්නම්, "රාජය ආයතන" කියන එක යටශත් ශම් 

ශරෝහශල් නම සඳහද  වනවා්? 

 
ිු (වවදය) ර ේෂන පක රණ   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

තමුද නාද ශසේලා නියමිත රමශේ්යක් අම්ව, -  [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රමශේ්ය පැත්තකිද  තියද නශකෝ. තමුද නාද ශසේ කියනවා, 

ශම් ශරෝහල රාජය ආයතනයක් ශනොශවයි කියලා. 

තමුද නාද ශසේලා ශම් විසර්ජන පනත කියවද න. ගරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි, ශමතුමද ලා විසර්ජන පනත කියවලා නැහැ. 

ශම් මශග් අශත් තිශබද ශද  2019 වසර සඳහා පාර්ලිශම්ද තුශේ 

සම්මත වුණු Appropriation Act එක.  එහි  ශසෞඛ්ය, ශපෝණණ හා 

ශශීයය ෛව්ය අමාතයවරයාශග් වැය ීයර්ණය යටශත් ශම් ගැන 

විස්තර සඳහද  ශවනවා. විසර්ජන පතශත් එම විස්තරය ඇතුළත් 

ශකොටස මම සාභාිත* කරනවා. ශම්ක රාජය ආයතන යටශත්යි 
තිශබද ශද . [බාධා කිරීමක්] තමුද නාද ශසේ පස්ශසේ කථා කරද න. 

ශබොරුවට කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 

ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Minister, we have to suspend the 

Sitting for lunch at 12.30 p.m. How many minutes more 
do you want? 

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

I need about 45 minutes, Sir. 
 

ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You can go on till  12.30 p.m. and continue  after 

lunch. 
 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Okay, Sir. 
 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව විනා සයක කාලයක් තිශබනවා. 

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අශේ 2019  Appropriation Act එශක් ශම් ශරෝහල රාජය 

ආයතනයක් විධියටයි සඳහද  වද ශද . ඉතිද  තව ශමොකට් ඒක 

රාජය ආයතනයක් කරද න කථා කරද ශද ? ශම් ශරෝහල රජය 

යටශත් තමයි තිශබද ශද .  

ඊළඟට, ශල්කම්තුමියශග් නම කියමිද , ්ැද  ශනොශයකුත් 

ප්රකා  කළා. එතුමිය අ් ශම් පාර්ලිශම්ද තුශේ රාජය නිලධාරිද ශග් 

මැදිරිශේ ඉද නවා. එතුමිය මට සටහනක් එවා තිශබනවා. එහි 

ශමශහම සඳහද  වනවා: “About going to jail or procedure 
about NFTH : Judge never asked me such a thing and I 
never answered like that. Judge did not let me talk. He 
was asking leading questions and I gave up answering.”  

ශම් අය ශබොරු ශද , කියද ශද . ජනාධිපති පරීක්ණණ 

ශකොමිණද  සභාශවද  මාධයයට ඉදිරිපත් කළ ප්රකා ය 

සම්පූර්ණශයද  විකෘති ප්රකා යක්. එතුමිය ඊට විරුශධව ජනාධිපති 

පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභාශේ ශල්කම්තුමාට 2019.05.31වන ්ා 

ලිපියක් ලිේවා. එහි ශමශසේ සඳහද  ශවනවා: 

 ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල රජයට පවරා ගැනීම සම්බද ධශයද  ඔබ මාධය 
අාං ය විසිද  2019 මැයි මස 30වන දින නිකුත් කරන ල් මාධය 

නිශේ්නය සම්බද ධශයනි. ඒ සම්බද ධශයද  ඔබ ශකොමිණද  සභාශේ 

මාධය අාං  ප්රධානියාශගද  විමසන ල් අතර, මා විසිද  ප්රකා  කරන ල් 

කරුණු එහි සඳහද ව ශනොමැත. ඒ අම්ව එහිදී ශකොමිණද  සභාව ඉදිරිශේ 

මා විසිද  ශගනහැර ්ක්වන ල් පහත සඳහද  කරුණු හුවා ශනෝැක්වීම 

බරපතළ අඩු පාඩුවක් ශලස ්කිමි. 

02. මා විසිද  ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල තවමත් රජය ශවත පවරාශගන 
ශනොමැති බව පිළිගත්ත ්, එය පවරා ගැනීම සඳහා අමාතය ම්ඩඩල 
අම්මැතිය ලබාශගන ඇති බව පැහැදිලිව ්ැක්වූ අතර, ඒ පිළිබඳව 
පහත සඳහද  කරුණු එකී නිශේ්නශයහි ඇතුළත් විය යුතු බවට 
සඳහද  කරමි. 

03. ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල රජයට පවරා ගැනීම සම්බද ධශයද  ගරු 
ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා සහ උසස ් අධයාපන අමාතයවරයා විසිද  
2017....    

1551 1552 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්ද තුව 

[බාධා කිරීමක්] ඒක ලාංකා බැාංකුවට උගස් කරලායි 

තිශබද ශද . අශේ ණය ටික ශගවලා අවසද  වන ්වසට තමයි 

ඒශක් අයිතිය හම්බ ශවද ශද . උගස කියද ශද  ශමොකක්් කියලා 

තමුද නාද ශසේලා ්ද නවා ශද . එශතක් භුක්තිය අපටයි.  [බාධා 

කිරීම්] ඒක ශනවිල් ප්රනාද දු මහත්මයාට අයිතිත් නැහැ.   

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please. The Sitting is suspended for lunch.  

 
රැසානවී  ී  ්නුකූලව තාවකාලිකව ්ත් හිටුවන ලදින්, ්.භා. 

1.30  නැවත පවත්වන ලදී.  
அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30  ைணிெலர இலடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று.    

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you may continue. 

 
 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශේ ශල්කම්තුමිය 

කිේවා, ජනාධිපති පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභාශවද  සම්පූර්ණ 

අසතය මාධය ප්රකා යක් නිකුත් කර තිශබනවා කියලා. ජනාධිපති 

පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභාශවද  ඉදිරිපත් කළ එම ප්රකා ය 

සම්පූර්ණ විකෘති ප්රකා යක්. එතුමිය ඊට විරුශධව එම ශකොමිණද  

සභාශේ ශල්කම්තුමාට 2019.05.31 වැනි්ා ලිපියක් ලිේවා. එහි 

ශමශහම සඳහද  ශවනවා: 

"ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල රජයට පවරා ගැනීම 

සම්බද ධශයද  ඔබ මාධය අාං ය විසිද  2019 මැයි මස 30වන දින 

නිකුත් කරන ල් මාධය නිශේ්නය සම්බද ධශයනි. ඒ 

සම්බද ධශයද  ඔබ ශකොමිණද  සභාශේ මාධය අාං  ප්රධානියාශගද  

විමසන ල් අතර, මා විසිද  ප්රකා  කරන ල් කරුණු එහි සඳහද ව 

ශනොමැත. ඒ අම්ව එහිදී ශකොමිණද  සභාව ඉදිරිශේ මා විසිද  

ශගනහැර ්ක්වන ල් පහත සඳහද  කරුණු හුවා ශනෝැක්වීම 

බරපතළ අඩු පාඩුවක් ශලස ්කිමි. 

02. මා විසිද  ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල තවමත් රජය ශවත 
පවරාශගන ශනොමැති බව පිළිගත්ත ්, එය පවරා ගැනීම 
සඳහා අමාතය ම්ඩඩල අම්මැතිය ලබාශගන ඇති බව 
පැහැදිලිව ්ැක්වූ අතර, ඒ පිළිබඳව පහත සඳහද  කරුණු 
එකී නිශේ්නශයහි ඇතුළත් විය යුතු බවට සඳහද  කරමි. 

03. ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල රජයට පවරා ගැනීම 
සම්බද ධශයද  ගරු ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා සහ උසස් 
අධයාපන අමාතයවරයා විසිද  2017 ජුනි මස 23 වැනි ්න 
ඉදිරිපත් කරන ල් ඒකාබශධ අමාතය ම්ඩඩල 
සද ශශ ශයහි සඳහද  පරිදි ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල ශ්රී 
ලාංකා රජයට පවරාශගන ක්රියාත්මක කිරීම 2017 ජුනි මස 
27 වැනි දින අමාතය ම්ඩඩලය විසිද  අම්මත කරන ලදී. ඒ 
අම්ව 2017 අශගෝස්තු 01 වැනි දින සිට ක්රියාත්මක වන 
පරිදි ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල රජයට පවරා ගැනීම සඳහා 
ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ය, SAITM ආයතනය සහ ලාංකා 
බැාංකුව විසිද  2017 ජුලි මස 17 වැනි දින එළැඹි අභිප්රාය 
ලිපිය - Letter of Intent - ප්රකාර ශනවිල් ප්රනාද දු 
ශරෝහශලහි කළමනාකරණය ශමම අමාතයාාං ය යටශත් 

සිදු කරන ලදී. ඒ සම්බද ධශයද  මා විසිද  කළ ප්රකා ය 
එකී නිශේ්නශයහි සඳහද  ශනොවීම බරපතළ අඩුවකි. 

04. ඉද  අනතුරුව ඉහත ශරෝහශල් කටයුතු අඛ්්ඩඩව පවත්වා 
ගැනීම සඳහා පාලක ම්ඩඩලයක් පත් කර ගැනීමට අ්ාළව 
ගරු ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා විසිද  2017 ජුලි මස 22 වැනි 
දින ඉදිරිපත් කරන ල් අමාතය ම්ඩඩල සද ශශ ය  මා 
විසිද  ශකොමිසම හමුශේ ඉදිරිපත් කළ අතර, එකී අමාතය 
ම්ඩඩල සද ශශ යට ල් අම්මැතිය අම්ව පාලක 
ම්ඩඩලයක් පත්කළ බව ් ්ද වා සිටිශයමි. ඒ අම්ව 
ශසෞඛ්ය ආර්ිකක වි්යාඥශයකු, පළපුරුදු නීතිඥවරශයකු, 
වරලත් ගණකාධිකාරිවරශයකු, ශසෞඛ්ය ශසේවශේ 
විශ ේණඥයිද  සහ සමාජය පිළිගත් සිවිල් ශසේවාශේ 
පළපුරුදු නිලධාරිද ශගද  සමද විත පාලක ම්ඩඩලයක් 
විසිද  ශරෝහශල් පරිපාලන කටයුතු ශමශතක් 
පවත්වාශගන යම් ලබයි. තව්, ශමම ශරෝහල ඉදිකර ඇති 
ඉඩශමහි හිමිකාරිත්වය නාගරික සාංවර්ධන අධිකාරිය සතු 
වන අතර, එය SAITM ශවත කල්බදු ප්නම මත ලබා දී 
ඇති බව්, ඒ සඳහා රාජය අාං ශේ බැාංකුවක් වන ලාංකා 
බැාංකුශවද  ලබාගත් රුපියල් බිලියන 2.5ක ණය මු්ලක් 
ශයෝවා ඇත. එශමද ම, ශමම ශරෝහල ම් ද  නැ ශඟනහිර 
ශකොළඇ ජනතාවට විශිණට් ශරෝගී සත්කාරක ශසේවයක් 
ශනොමිලශේ ලබා ශ්න අතර, ඉහත පරිදි ක්රියා කිරීම 
සාධාරණීකරණය කළ හැක. එබැවිද , ශමය රජයට 
හිමිකමක් ශනොමැති ශපෞශගලික ශරෝහලක් ශලස අර්ථ 
කථනය කළ ශනොහැක. 

05. එශමද ම, ශම් සම්බද ධශයද  2017 ජුනි 27 වැනි දින 
අමාතය ම්ඩඩලය විසිද  ලබා දුද  තීරණය පරිදි වසර 
10කිද  බැාංකු ණය ශගවීශමද  අනතුරුව ශරෝහශල් අයිතිය 
රජයට හිමිවිය යුතු බව සඳහද ව තිණුණ ්, SAITM 
අශහෝසි වීම ශහේතුශවද  ගරු ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා විසිද  
2019 ජනවාරි මස 08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ල් අමාතය 
ම්ඩඩල සද ශශ ය ප්නම්ව අමාතය ම්ඩඩලය විසිද  
එළැඹි තීරණය ප්රකාර රුපියල් බිලියන 2.5ක බැාංකු ණය 
මු්ල ශගවා ශමම ශරෝහල රජයට පවරා ගැනීමට 
අම්මැතිය ලබා දී ඇත. නමුත්, මා විසිද  ඉදිරිපත් කළ 
ඉහත අමාතය ම්ඩඩල අම්මැතිය පිළිබඳව එකී 
නිශේ්නශයහි අඩාංගු ශනොවීම බරපතළ අඩුවකි. 

06. තව්, ෛව්ය ශනවිල් ප්රනාද දු මහතා විසිද  ලබා ගත් 
ණය මු්ල රජය විසිද  ශගවා ඇති බවට එකී මාධය 
නිශේ්නශයහි සඳහද  කළ්, එවැනි ශගවීමක් ශමශතක් 
සිදු කර ශනොමැති බව සඳහද  කළ යුතුය. 

07. ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල රජශේ ශරෝහලක් ශලස 
පවත්වාශගන යෑම සඳහා මාසිකව රුපියල් මිලියන 250ක 
මු්ලක් ශවද  කිරීම සඳහා 2017 ජුලි මස 25 වැනි දින 
අම්මැතිය ලබා දී තිණුණු බවට මා විසිද  කළ ප්රකා ය 
පිළිබඳව කිසිදු අයුරකිද  එකී නිශේ්නශයහි සඳහද  
ශනොවීම බරපතළ අඩු පාඩුවකි. ප සගිය කාලය තුළ 
මාසිකව ශමම අමාතයාාං ය විසිද  ලබා දී ඇති මු්ශලහි 
සාමානය අගය රුපියල් මිලියන 40කි."  

 රුපියල් මිලියන 250ක් ශ්නවා කිේවාට දුද ශද  නැහැ. 
රුපියල් මිලියන 40කිද  වැඩ කරශගන ගිශේ. 

 "ශරෝහල පවත්වාශගන යෑම සඳහා අව ය ඉතිරි මු්ල 
ශරෝහල විසිද  උපයාශගන ඇති බව මා විසිද  සඳහද  
කශළමි. එබැවිද , ශරෝහල සඳහා සියදෙ විය්ම් රජය විසිද  
ශගවන බවට එකී මාධය නිශේ්නශයහි ප්රකා  කර තිබීම 
සාව්ය කරුණකි. 

08. ඉහත කරුණු ශකශරහි ඔබශග් අවධානය ශයොමු කර එකී 
මාධය නිශේ්නය නිවැරදි කරන ශමද  කාරුණිකව 
ඉල්ලමි." 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමහි රුපියල් බිලියන 

5යි කියා සඳහද  කර තිශබද ශද , රුපියල් මිලියන ශ්සිය පනහ 

1553 1554 

[ගරු (ෛව්ය) රාජිත ශසේනාරත්න මහතා] 
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20ද  වැ ස කරලායි. රුපියල් මිලියන 250 ගණද   කිේවාට අපට 

ඒවා හම්බ වුශ්ඩ නැහැ. නමුත් අපි ඒ ශරෝහල ඒ විධියටම රජශේ 

ශරෝහලක් විධියට දිගටම ශගන ගිහිද  තිශබනවා. ඒ නිසා 

ශමයිද ම ශත්ශරනවා, ඒක ශබොරු කතාවක් බව. ශනවිල් ප්රනාද දු 

පුශගලික ශරෝහලට අපි සල්ලි ශගවනවා දෙ. ඒක ආ්ඩඩුශේ 

ශරෝහලක්. අ් මිනි සද  එයිද  ශනොමිශල්යි ප්රතිකාර ගද ශද . එහි  

ශගවලා ප්රතිකාර ගැනීම සඳහා ශරෝගී සත්කාරක ශසේවයක් ශවනම 

ම තිශබනවා. ශම් අය කියද ශද  අමූලික ශබොරු. ශම්වා තමයි අ් 

රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය යැයි කියාගද නා 

තුද හතරශ්නකු එක්කා ස ශවලා ගහන ප , පට්ටපල් ශබොරු. ඒවා 

අරශගන ඇවිල්ලා ශමශහේ සිටින ෛව්යවරුද  වන මද ත්රීවරුත් 

ඒවා ම කතා කරනවා. ශම්වා සම්පූර්ණ ශබොරු. ශම් පාර්ලිශම්ද තුව 

ශද  මු්ල් අම්මත කර තිශබද ශද . එශහම නම්, ශම්වාට 

පාර්ලිශම්ද තුශවද  මු්ල් ශවද  කිරීම සම්බද ධශයද  මශග් 

විතරක් ශනොව මද ත්රීවරු 225 ශ්නාශග්ම ප්රජා අයිතිය අශහෝසි 

කරද න ඕනෑ. එශහම නම්, ශම් ශයෝජනාව ශගන ආ ශකනාශග් 

ප්රජා අයිතිය ් ඇතුළුව තමයි ප්රජා අයිතිය අයිද  කරද න ඕනෑ.  

ශ්වන එක, "ෛව්ය සැපයීම් අාං යට අ්ාළ වන අාංක 02 

කරුණ සඳහා පිළිතුරු...." යන මාතෘකාව සහිත ලිපිය. එය 
ලියද ශද , නිශයෝජය අධයක්ණ ජනරාල් (ෛව්ය සැපයීම්). එහි 
සඳහද  ශවනවා, "ෛව්ය සැපයීම් අාං ය ම් ද  විවිධ ශරෝග සඳහා 

ඖණධ නිකුත් කිරීශම් දී හැකි සෑම අවස්ථාවකම ඉහළ 

ගුණාත්මකභාවශයද  යුතු ඖණධ සැපයීම් සිදු කරයි. තව් සෑම 

අවස්ථාවකම ඖණධ නියාමන අධිකාරිශේ ලියාපදිාංචි කරන ල් 

සැපයුම් කරුවද ශගද  ඖණධ මිලදී ගැනීම් හා අ්ාළ ප්රසම්පා්න 

ක්රියාවලිය අම්ගමනය කරමිද  සැපයුම් සිදුකරම් ලබයි.  

ශම් නිසා ගැබිනි මේවරුද ට, දියවැ සයා ශරෝගිද ට සහ පිළිකා 

ශරෝගිද ට කල් ඉකුත්වූ ශහෝ ගුණාත්මක බවිද  ශතොර ඖණධ 

ලබාදී ඔවුද ශග් විවිත අනතුරට ලක් කිරීම යන ප්රකා ය පිළිගත 

ශනොහැක.  

යම් ඖණධයක ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව කුමන ආකාරයක 

ශහෝ ගැටදෙවක් මතුවූ විට එහි නියැදි ජාතික ඖණධ තත්ත්ව 

පර්ශේණණාගාරය ශවත ශයොමුකර එම ඖණධ කා්ඩඩය ශහෝ 

කා්ඩඩ සඳහා තත්ත්ව පරීක්ණණ වාර්තාවක් ලබා ගනිමිද  එම 

ඖණධ භාවිත කිරීම ශහෝ භාවිතශයද  ඉවත් කිරීම සඳහා අ්ාළ අාං  

්ැම්වත් කර අව ය ඉදිරි කටයුතු සිදු කරම් ලබයි." යම්ශවද . 

ශම් ඔක්ශකෝම ඉදිරිපත් කරද ශද  පුවත් පත්වල වාර්තා වුණු, 

එක් එක් මාධයශේදිද  ලියපු කරුණු.  ශ්ෝලික් ඇසිමි පිළිබඳ 

කාරණය විතරයි තිශබද ශද . ඒකත්, 2013/14 වර්ණයට අ්ාළවයි. 

එතශකොට ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයා මා ශනොශවයි. ඒ ශසෞඛ්ය 

ඇමතිවරයා ප ස ගිය ආ්ඩඩුශේ අශයක්. ඒ, 2013/14 සහ 2014/15 

කියන අවුරුදුවල. ඒ කා්ඩඩවල තිශබද ශද  ශමොනවා්? ඒ 

ශවලාශේ තමයි රාජය ඖණධ නිණ්පා්න නීතිගත සාංස්ථාව - SPMC 

- ශ්ෝලික් ඇසිමි පළමුවන වරට නිණ්පා්නය කරද ශද . ඒ 

පළමුවන කා්ඩඩශේ යම්කිසි අඩුවක් තිශබනවා. ඒක නරකක් 

ශනොශවයි. ශ්ෝලික් ඇසිමි ් ම 9ක් තිශබද න ඕනෑ වුණත් ් ම 

8.7ක් තමයි තිශබද ශද . ් ම 03ක් අඩුයි. ශමද න ශම්ක තමයි 

වැරැශ්. නමුත් ඒකත් ඉවත් කර ගද නවා. රජය ඒ තරම්ම වැ්ගත් 

විධියටයි ශමය කරද ශද . ්ැද  ශමතුමද ලා ශම් කරන ප්ර ාරණය 

කා ශවම්ශවද  ්? කා ශවම්ශවද  ් ශම් කතා කරද ශද ? ශම් අය 

ශම් කතා කරද ශද , private companies, private hospitals 

ශවම්ශවද . ශම් වාශග් ප්රතිපත්ති අම්ගමනය කරන ඇමතිවරුද ට 

විරුශධව ශගන යන ප්ර ාර ශමොනවා් කියන එක ගැන ශලෝක 

ශසෞඛ්ය සාංවිධානය කියන කතාව මා කියද නම්.  

ඊළඟ එක, රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ සභාපතිවරයා 

කියන කාරණය. එතුමා කියනවා, "රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාව 

ම් ද  සපයම් ලබන සියදෙ  ඖණධ වර්ග ෛව්ය සැපයුම් අාං ය 

ම් ද  භාර ගැනීශම්දී එම ඖණධ  සදු සකම්ලත් ඖණධශේදිශයකු 

නිසි පරීක්ණාවට ලක් කරම් ලබයි. එහිදී එම ඖණධය 

පිරිවිතරයද ට ගැළපීම සහ නිසියාකාරශයද  ඇ සරුම් කර තිබීම, 

එම ඖණධශේ විව කාලය සහ අශනකුත් සැපයුම්  ශකොද ශශසිවලට 

ගැළපීම ආදී කරුණු ශවත විශ ේණ අවධානය ශයොමු ශකොට එය 

භාරගැනීම සිදුකරයි. එබැවිද  ඖණධ සාංස්ථාව ම් ද  සපයම් 

ලබන ඖණධ කිසිවිශටකත් කල් ඉකුත් වූ ඖණධ ශනොශවයි. ඖණධ 

ලබාගම් ලබද ශද  තාක්ණණික ඇගයීමකට ලක් කිරීශමනි. ප්රධාන 

ව ශයද  ඖණධ ලබා ගැනීම සිදු කරම් ලබද ශද  ඖණධ නියාමන 

අධිකාරිශේ ලියාපදිාංචි වූ/ අම්මැතිය ලත් (භාවිතයට  සදු ස 

ප්රමිතිශයද  යුතු බවට තහවුරු වූ) ඖණධ පමණි." යම්ශවද .      

ශම් තාක්ණණික ඇගයීම් කමිටු හැම එශක්ම ඉද ශද  කවු්? 

විශ ේණඥයද  ඉද ශද . අපි ශනොශවයි ශබශහත් ශතෝරද ශද . 

එශහම නම්, ඒ විශ ේණඥයද  නරක් ශවද න ඕනෑ. එක 

විශ ේණඥයකු "ශම්ක නරකයි" කිේවත් තවත් විශ ේණඥශයෝ 

කියනවා, "ශම්ක ශහොඳයි" කියලා.  

අශේ පැත්ශත් මද ත්රීවරු කීපශ්ශනක් මට ්ැද  කාරණයක් 

කියා එවා තිශබනවා. ඒ කාරණය ඇත්ත. සමහර මද ත්රීවරුද  වැඩ 

කශළේ ඖණධ සමාගම්වලටයි. ඒ අය ශමතැනට ආශේ බහු ජාතික 

සමාගම්වල වැඩ කරලා මිස ශලඩුද  බලලා ශනොශවයි. ඒ ඖණධ 

සමාගම්වලට වුවමනා ඒවා තමයි ශම් අය කියද ශද . මා ඒ 

සමාගම්වල ඖණධවලට මිල නියම කළ නිසා ඒ ඖණධ සමාගම් 

මාත් එක්ක ශවද ්ව යුශධයක පැටලී ඉද නවා. ඒ අය කිේවා, ඒ 
අය ශවළඳ ශපොශළද  ඉවත් වනවා කියලා. මා සියදෙ කරුණු පහ්ා 

දුද නාට ප සව ඒ අයට ඉවත් ශවද න බැරි වුණා. ඒ අය ශබොරු 

නිණ්පා්න මිල ගණද  කිේවා. ඒ සමාගම්වලට තමයි ශම් අය වැඩ 

කශළේ. අ්ත් ඒ අය තමයි electionsවලට සල්ලි ශ්ද ශද . ඒ නිසා 

තමයි ඒ ශවම්ශවද  ශවනත් ශවනත් ආකාරවලිද  කතා 

කරද ශද .  

මම අද තිම කාරණය හැටියට ජාතික ඖණධ නියාමන 

අධිකාරිය ගැනත් කියද නම්. ඊට ඉස්ශසල්ලා  ෛව්ය ආඥා පනත 

සාං ශ ෝධනය කිරීම පිළිබඳව මම කියද න ඕනෑ.  

ෛව්ය ආඥා පනත 200කදී තමයි සාංශ ෝධනය කරද නට 

මුලිද ම කථා කරලා තිශබද ශද .  2018 සැේතැම්බර් 07වැනි දින 

ඒ ගැන පාර්ලිශම්ද තු විවා්ශේදී ශම් පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරු 

ශමොනවා් කථා කශළේ කියලා මම කියද නම්. ශම් පිළිබඳව 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරු ශමොනවා් කථා කශළේ? එදින අශේ 

්යාසිරි ජයශසේකර මද ත්රීතුමා කියා ඇති ශශ  හැද සාමි වාර්තාශේ 

තීරු අාංක 308 සහ 309 හි ශමශසේ සඳහද ව තිශබනවා: 

" ශම් ක්රියා්ාමය ගැන ඔබතුමා සමඟ සාකච්්ා කළ ශේලාශේ මට ඔබතුමා 

කිේවා, ට ට වඩා පුළුල් ප්රතිපත්ති මාලාවක් සහිත රිතානය රමයට 

සම්පා්නය කරන නව වැඩ පිළිශවළක් ඉතාම ඉක්මනිද  ශගශනනවා 

කියලා. මම ඒකට සත්ුතිවද ත ශවනවා, ඔබතුමා ගද නා ක්රියාමාර්ග ගැන 

අශේ ශලොකු ශගෞරවයක් තිශබනවා." 

තීරු අාංක 309ට අම්ව එතුමා  තවදුරටත්  ශමශහම කියා 

තිශබනවා:  

"අපි ්ද නවා, ශපෝණණශේ්ය සඳහා ශවනම උපාධියක් ගද න අවුරුදු හතර 
හමාරක් විතර මහද සි ශවද න ඕනෑ. නමුත් සාමානය ෛව්යවරශයකුට ඒ 
 සදු සකම ලබා ගැනීමට මාස හයක ශපො ස course එකක් කළාම ඇති. අ් සිදු 
ශවලා තිශබන ශශ තමයි, ෛව්ය සාංගමශේ සිටින සමහර ප්රධානීද  පවා ශම්  
course එක කරලා ඒ අය hospitalsවල  ශපෝණණශේදීද ශග් වැශමි පටද  
ශගන තිබීම. ශම් විධියට අම්ද ශග් වැඩ කරද න යද ශද  ඇයි? " 

GMOA එශක් nutrition විණය හැ්ැරූ ශලොක්ශකෝ කී ශ්ශනක් 

ඉද නවා්? මම එහි සැසිවාරයට ගියාම,  ඔක්ශකොම වා ස ශවලා 

ඉද ශද  ඒ කට්ටිය කියලා ්ැක්කා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමිය කථා 

කරද ශද  නැතුව ඉද න. මම ඔබතුමියට කථා කශළේ නැහැ ශද .  
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පාර්ලිශම්ද තුව 

ගරු ්යාසිරි ජයශසේකර මද ත්රීතුමා තවදුරටත් ශමශසේ කියා 

තිශබනවා: 

" GMOA එකත් සමඟ අශේ ගම්ශ්ම්ව ඒ ආකාරයට ශ්රා ගත්තත්, ඒ 
ශහේතුව නිසාම ඔවුද ට ඒකාධිකාරයක් ඇති කර ගද නට ඉඩ ශ්ද නත් බැහැ. 
ඔවුද  දිගිද  දිගටම කරද ශද  තමද ශග් වෘත්තිය ආරක්ණා කිරීම සඳහා 
අශනකුත් වෘත්තීද  සම්පූර්ණශයද ම ශකශළසා ්ැට මයි. ... ඔබතුමා ප්රධාන 
ප්රඥේතිය සාංශ ෝධනය කරන වි ාල ක්රියාවලිය ශගශනද න; ෛව්ය ආඥා 
පනත සාංශ ෝධනය කිරීශම් සමසත් ක්රියාවලිය ශගශනද න." 

තීරු අාංක 310හි  තවදුරටත් ශමශසේ කියා තිශබනවා: 

"ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගද නා ක්රියා මාර්ගය ඉතාම සාර්ථක ක්රියා 
මාර්ගයක්. නමුත්, ෛව්ය සභාව වෘත්තීය සමිතිවල ශතෝතැද නක් බවට පත් 
කරද න හ්න වැඩ පිළිශවළට ඔබතුමා අත ගහද න ශ්ද න එපා. ඔබතුමා 
ශකළිද  වැඩ කරන ශකශනක්. ඔබතුමා ශම්වාට විරුශධයි. ඒ නිසා අපිත් 
ඔබතුමාට ශම් ශවම්ශවද  ශ්ද න පුළුවද  සහශයෝගය ලබා ශ්ද නම්. 
ෛව්ය වෘත්තිය, ෛව්ය වෘත්තිය විධියට ක්රියාත්මක ශවද න ඉඩ ශ්ද න. 
ෛව්ය සභාවට වෘත්තීය සමිතිවලට එද න ශ්න අයිතිවාසිකම නම් ඇති 
කරද න එපා. ෛව්ය සභාව කියද ශද  ලාංකාශේ සියදෙම ෛව්යවරුද  යම් 
කිසි විධියකට නියාමනය කරන රමශේ්යක් ඇති කරන සථ්ානයක්. නමුත් අ් 
වෘත්තීය සමිති ශමය තුළට රිාංගලා  ශම් ආයතනය වි ාල අර්ණු්යක් බවට පත් 
ශවමිද  තිශබනවා. ඒ නිසා ්ැද වත් ශම් ශවම්ශවද  නිවැරදි රමශේ්යක් 
සකස ් කරද න කියලා අපි ඔබතුමාශගද  ශගෞරවශයද  ඉල්ලනවා. 
රිතානයශේ තිශබනවා වාශග් අඩුම තරමිද  නීතිඥවරුද ටත් ශමයට එද න 
ශ්ද න; අශනක් අයටත් කැමති විධියකට එද න ශ්ද න. සාමානය මහ 
ජනතාවශගද  නිශයෝජනය වන තැනක් බවට ශම් ආයතනය පත් ශවද න 
ඕනෑ. ෛව්ය සභාව කිසිම ෛව්ය නියාමනයක් කරද න බැරි තැනට ්ැද  
අ් පත් ශවලා තිශබනවා."  

ශම්ක හරියට හරි. ශම්ක ෛව්යවරුයි කියද න ඕනෑ. නමුත් 

නීතිඥවරයකු වන එතුමා ශම්ක හරියට ්ැකීම පිළිබඳව මම 

එතුමාට ස්තුතිවද ත ශවනවා.  

ඉද  ප සව  ස්ර්ශිනී ප්රනාද දුපුල්ශල් මහත්මිය කියද ශද  

ශමොනවා් බලමු. එදින හැද සාමි වාර්තාශේ තීරු අාංක 314හි 

 ස්ර්ශිනි ප්රනාද දුපුල්ශල් මහත්මිය ශමශහම කියා  තිශබනවා:  

"ඒ අතරම ශම්කට තවත් සාංශ ෝධනයක් එකතු කර තිශබනවා. ඒක තමයි, 

ෛව්ය සභාවට අතිශර්කව විශ ේණඥ ෛව්යවරු සහ විශ ේණඥ ්ද ත 

ෛව්යවරශයක් පත් කිරීම සඳහා වූ ශයෝජනාව. සමස්තයක් හැටියට 

ෛව්ය ආඥාපනතම පනත සාංශ ෝධනය වුණා නම් ශහොඳයි කියා මම 

කියනවා." 

ඉතිද  ශම්ක තමයි මම කරද න ගත්ශත්. ශම්ක තමයි මම 

කරද න අරශගන තිශබද ශද .   

ෛව්ය සභාශේ හිටපු සභාපති, මහා ාර්ය කාශලෝ 

ශ්ොද ශසේකා මහතා "The Island" පුවත්පතට ලියපු ලිපියක් මා 

සතුව තිශබනවා. ශම් ලිපිශේ මහා ාර්ය කාශලෝ  ශ්ොද ශසේකා 

මහතා ශමශහම කියනවා,  I quote: 

"Reform the Sri Lanka Medical Council"  

"As presently constituted, it consists of about 25 doctors with 
significant representation from the Government Medical Officers’ 
Association (GMOA).   

The GMOA is better known for the number of murderous strikes it 
has called jeopardising the lives of the poorest people in this 
country when they are most vulnerable,  

than for any noteworthy contribution to medical ethics or medical 
education." 

මහා ාර්ය කාශලෝ  ශ්ොද ශසේකා කියපු ශශම තමයි මටත් අ් 

කියද න තිශබද ශද . ශම් ශගොල්ලද  වඩාත් ශයොමු වද ශද  

medical ethicsවලටවත්, medical education සඳහාවත් 

ශනොශවයි, මිනී මැරීම සම්බද ධවයි.  

ඉද  ප සව කියනවා, "modelled on the GMC" කියලා. එනම් 

ශමය රිතානය GMC එක විධිශේ model එකකට ශගද න කියලා. 

ඒක තමයි මම අ් ඉදිරිපත් කරලා තිශබද ශද . මම පැහැදිලිව   

පාර්ලිශම්ද තු විවා්ශේදි ඒ ගැන කිේවා.  

ඉද  ප සව පැමිණි සභාපතිවරයා,  මහා ාර්ය ශකොල්විද  

ගුණරත්න මහතා කියපු ශශ බලද න.  එතුමාට කටයුතු කර ගද න 

බැරුව, එතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. ශම් GMOA එශක් ඔක්ශකොම අය 

එතුමාශගද  ඉශගන ගත්ත ශගෝලශයෝ. ඒ ශගෝලශයෝ ටිකට ඒ 

මම්ස්සයාට හරියට කථා කරද නවත් ශික්ණණයක් තිණුශ්ඩ නැහැ. 

2018.08.05වැනි දින "The Sunday Times" පුවත් පශත් ශමශසේ 

සඳහද  ශවනවා.   

"Why I resigned: SLMC President hits out at archaic Medical 
Ordinance"  

එතුමා කියනවා,  සම්පූර්ණශයද ම ශම් Medical Ordinance 

එක අයිද  කරලා අදෙත් එකක් ශගශනද න කියලා. ඒක තමයි අපි 

කරද න හ්ද ශද . අ් කියනවා,  මම ඇ් ලි ගහනවා කියලා. ශම් 

කරන ශ ෝ්නාව සම්බද ධශයද  ශ්රී ලාංකා ෛව්ය සභාව - Sri 

Lanka Medical Council - 2019  ජූලි 03 වැනි දින පුවත් පත් 

නිශේ්නයක් - press statement එකක් - නිකුත් කළා. It states, I 

quote:  

"Reference web publication (https://www.gmoa.lk/terminate-civil-
rights-of-rajitha/) and social media dissemination regarding claims 
about the SLMC.  

1. I was appointed as the President SLMC by the Hon. Minister 
since January 2019. However to date he has not influenced me 
on any matter in relation to the proper functioning of the 
activities of the SLMC.  

2. It is the members of the council that decide on the functions of 
the SLMC.  

The Council consists of, 

a. President and members appointed by the Minister. 

b. Dean/Representatives of State Medical/Dental Faculties.  

c. Members elected to the council. 

Under the elected categories there are four members who represent 
the GMOA.  

3. I wish to emphasize that the primary objective of the SLMC is 
to safeguard the rights of patients/people. Unfortunately we 
have no members that represent public in the Council.  

It is not a secret that the GMOA safeguards the rights and privileges 
of doctors which is acceptable, but their political affiliations are 
transparent. Therefore it is possible that their opinions in the council are 
influenced by these factors.  

It is mandatory that the minister in charge of an institution, and in 
this instance the Minister of Health is responsible for all decisions based 
on statute and any amendments should be recommended by him, 
through the Cabinet to the Parliament. 

4. The SLMC ordinance came into effect in 1927 more than 90 
years ago. There have been amendments from time to time. 
However an overall change in the ordinance is necessary in 
order to protect the rights of the people/patients and to 
eliminate as much as possible persons with conflict of interests.  

The proposal to change the ordinance is timely since the ordinance 
is archaic. 

The Cabinet Paper was presented for this purpose based on a 
concept paper developed by a five members committee appointed by the 
Minister of Health which comprised of the former Attorney-General. 
The proposed task force to draw up a new enactment will consist of a 
wide spectrum of professionals and lay people in the formulation of the 
amendments.  
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5. Doctors’ trade unions are there to protect the rights of doctors. 
But not to protect the rights of the patients. I wish this clarifies 
the allegations made in the GMOA website, against the 
SLMC." 

මම ශම්ක දිගට කියාශගන යද ශද  නැහැ. ශමපමණක් 

ශනොශවයි,   තව කාරණා කියනවා.  ඒ අම්ව,  ෛව්ය සභාව මට 

2018 සැේතැම්බර් 03වැනි ්ා ලියා එවනවා,  අදෙත් ෛව්ය සභා 

පනතක්  -"New Legislation to replace the current Medical 

Ordinance"- ශගශනද න කියලා,  ඒ ශගොල්ලද  කමිටුවට 

12ශ්නකුශග් නම්  ඉදිරිපත් කරනවා,  ඒ 12ශ්නාශගද  මට 

කැමැති සාංඛ්යාව පත් කරද න කියලා. ඊට පස්ශසේ මම සැේතැම්බර් 

20වැනි ්ා ඒ අයට ලිේවා,   පස්ශ්නකු කමිටුවට පත් කරලා.  ඒ 

පස්ශ්නා කවු් කියලා මම කියද නම්. එක් අශයක් තමයි 

මහා ාර්ය නිලද ති ් සිල්වා මහත්මිය. එතුමිය එවකට SLMC 

එශක් උප සභාපති - Vice Chairman - වාශග්ම කැලණිය 

වි ්වවි්යාලශේ ෛව්ය පීසශේ පීසාධිපතිනිය. ඊළඟට,  ෛව්ය 

අනිල් ජාසිාංහ මහතා. එතුමා ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ අධයක්ණ 

ජනරාල්. ඊළඟට,  හිටපු නීතිපති පාලිත ප්රනාද දු මහතා.  ඊළඟට,  

මහා ාර්ය හශර්ද ද්ර  ් සිල්වා මහතා. ඒ ශවන ශකොට එතුමා 

සභාපති නිරයට ඇවිල්ලා නැහැ.  මහා ාර්ය හශර්ද ද්ර ් සිල්වා 

කියද ශද ,   කීර්තිමත් මහා ාර්යවරශයක්.  ඊළඟට,  ෛව්ය පාලිත 

අශ්ශකෝද  මහතා. එතුමා අ් NATA සාංවිධානශේ ඉද න,   

අවුරුදු 20ක් විතර ශලෝක ශසෞඛ්ය සාංවිධානශේ රාජකාරී කරපු 

අශයක්.  ශමද න ශම් අය නම් කරලා කමිටුවක් පත් කරලා මම ඒ 

ගැන පත්තශර් notice එකක් ්ැම්මා,  ශම්කට අ්හස් එවද න 

කියලා.  

ඒ අම්ව,   නැවත 2019 ශපබරවාරි 18වැනි ්ා ලිපියක් එවා 

තිශබනවා,   "Recommendations of Committee Appointed to 

Draft New Amendment in Place of the Existing Medical 

Ordinance"   කියලා. ශම් විධියට තමයි ශම් කමිටුව පත් වුශ්ඩ. ඒ 

නිසා ශමතැන ඇති ශශ පාලන ඇ් ලි ගැසීමක් නැහැ. ශමද න ශම් 

විධියට තමයි ඇත්තටම ශම් ක්රියාපටිපාටිය සිදු ශවලා තිශබද ශද .  

ඊළඟට,  ශ්රී ලාංකා ෛව්ය සාංගමය - Sri Lanka Medical 

Association - මාධය නිශේ්නයක් නිකුත් කළා,  2018 අශගෝස්තු 

08 වැනි ්ා. ඒශක් අද තිමට කියනවා,  "Review the Medical 

Ordinance (Chapter 105) to ensure (a)with a specific focus 

on the composition of the SLMC"  කියලා. SLMC  එශක් 

සාංයුතිය ශවනස් වන විධියට  අදෙත් සාංශ ෝධනයක් ශගශනද න 

කියලායි කියා තිශබද ශද .  

ඊළඟට,  කියනවා,  "To achieve the above, we propose that 

a committee comprising all stakeholders be set up to 

facilitate the consideration and identification of the issues 

pertaining to the Medical Ordinance and propose solutions in 

a timely manner. The SLMA is willing to provide a 

facilitator forum to the functioning of the proposed 

committee” කියලා. එතශකොට SLMA එක පවා ශම්කට නම් 

දුද නා.  ඒ අයත් පත් කරලා  ඔක්ශකෝම ඒ විධියට කළා. 

්ැද  තිශබන අශනක් ශ ෝ්නාව තමයි ෛව්ය සාන් 

මහත්මයාශග් කාරණාව. එහිදීත් අශේ ශල්කම්තුමිය තමයි 

ඇත්තටම ඒ අව ය සියදෙ  වැඩ කටයුතු කශළේ. මම ශම් ෛව්ය 

ආඥාපනත සම්බද ධශයද  2019.05.0ක වැනි ්ා Cabinet Paper 

එකක් ශගනාවා,  කැබිනට් ම්ඩඩලයට. ජූනි මාසශේ 4වැනි ්ා  එය 

කැබිනට් ම්ඩඩලයත් අම්මත කළා. ඒශක් ජනාධිපතිතුමාශග් 

නිරීක්ණණ ශවනම තිශබනවා. එතුමා කියද ශනත්   මහජනතාවත් 

සහභාගි වන විධිශේ ෛව්ය සභාවක් ඇති කරද න කියලායි. මු්ල් 

අමාතයාාං ය කියද ශනත් එශහමයි. "තව්,  නව සාංශ ෝධන 

හඳුද වා ශ්මිද  එාංගලද තය වැනි දියුණු රටවල ෛව්ය ආඥා 

පනශතහි අද තර්ගත ප්රතිපා්නයද  සම්බද ධශයද ් සැලකිලිමත් 

වීම  සදු ස බව නිරීක්ණණය කරමි" කියලයි කියද ශද .  ශම් සියදෙ 

කරුණු සලකා බලා තමයි මම ශම් වැඩ කටයුතු කරලා 

තිශබද ශද . ඒ නිසා විශ ේණශයද ම ශම් ෛව්යවරුද ශග් සහ 

ශසෞඛ්ය වැඩ කටයුතු පිළිබඳව ශශ පාලන ශකෝණශයද  බලද න 

එපා  කියලා මම කියනවා.  

ශශ පාලන ශකෝණශයද  බැලිය යුතු ශශවල් තිශබනවා. ඒ 

ශශ පාලන විධියට ගද න තීද දු. නමුත් ශම්වාශේදී ගද ශද  

වෘත්තීයමය තීද දු. මහා ාර්යවරු,  විශ ේණඥ ෛව්යවරු 

එකතුශවලා ගද න තීද දු ශකශලසන විධියටයි ශමොවුද  ෛව්ය 

සභාශේ වා සශවලා වැඩ කරද ශද . ශම් ෛව්ය සාංගමශේ අය 

කථා කරද ශද  ඉතාම  නැහැදිච්  අද ්මට. සමහර ශවලාවට 

ෛව්ය සාංගමශේ සභාපතිවරයාට සිදු ශවනවා,  "ඔය ව න ඉල්ලා 

අස් කර ගද න" කියද න. අද න ඒ තත්ත්වයට අ් ෛව්ය සභාව 

වැටිලා තිශබනවා. ඉතිහාසශේ කිසි ්වසක සිදු ශනොවූ විධියට 

ෛව්ය සභාශේ හැසිරීම් තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ශම්ක 

අවශබෝධ කර ගද න. ඔවුද  ශම් සියදෙ ශශවල් දිහා බලද ශද  

ඔවුද ශග් ශශ පාලන අරමුණු ආරක්ණා කර ගද නයි. නමුත් ශම්ක 

වෘත්තීයමය ප්ර ්නයක්. වෘත්තීයමය වැඩ කටයුත්තක් විධියට ශම් 

දිහා බලද න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට,  ෛව්ය ශමොශහොමමි සාන් මහතාශග් කාරණශේදී අපි 

ක්රියා කශළේ ශකොශහොම්? ඒ ශවලාශේ අශේ ශල්කම්තුමිය 

ඉස්ශසල්ලාම කමිටුවක් පත් කළා. අශේ ශල්කම්තුමිය ඒ කමිටුවට 

පත් කශළේත් සාමානය අය ශනොශවයි. අපි ඒ සම්බද ධව ප්රවෘත්ති 

පත්ර නිශේ්නයකුත් නිකුත් කළා. ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ අධයක්ණ 

ෛව්ය අනිල් සමරනායක මහතා ඒ කමිටුශේ සභාපතිවරයා 

වනවා. ශ්රී ලාංකා ප්රසව හා නාරිශේ් විශ ේණඥ සාංගමය නිශයෝජනය 

කරමිද  ශ්ශ්ශනකු  appoint කරද න කියලා ඔවුද ශග් College 

එකට අපි කිේවා. ඒ ශ්ශ්නා තමයි නාරිශේ් විශ ේණඥ ෛව්ය 

විරාමික ලක්ණ්මද  ශසේනානායක මහතා සහ ප්රසව හා නාරිශේ් 

විශ ේණඥ ෛව්ය රත්නසිරි මහතා. ඒ වාශග්ම,  පවුල් ශසෞඛ්ය 

ශසේවා කාර්යාාං ශේ ප්රජා ෛව්ය විශ ේණඥ සාංවිව ශගොඩකද ්ශග් 

මහතා,  ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ අධයක්ණ එල්.ඒ. බස්නායක මහතා 

සහ ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ විමර් න නිලධාරි එස්.අයි. ගුණවර්ධන 

මහතා අශේ ශල්කම්තුමිය විසිද  පත් කළා. ඊට පස්ශසේ ශම් 

ෛව්යවරු පත් කළා කියලා,  ඒ ශවනශකොට කටයුතු කළ 

නිශයෝජය අධයක්ණ ජනරාල් ෛව්ය පනාපිටිය ම් ද  අපි ඒ අයට 

ලිපිවලිද  ්ැද වූවා. ඒ විධියට අපි පත් කිරීම් කළා. ඒ පරීක්ණණ 

කරශගන යනශකොට කිේවා,  ඒක පිළිගද න බැහැ කියලා. ඊට 

ප සව මමත් කිේවා,  ශම් සිශධිය පිළිබඳව ්ැද  අපරාධ පරීක්ණණ 

ශ්පාර්තශම්ද තුව ම් ද  පරීක්ණණ කරන නිසා,  අපරාධ පරීක්ණණ 

ශ්පාර්තශම්ද තුවටම ඒ කටයුත්ත භාර ශ්ද න කියලා. ඒ 

ශගොල්ලද  College of Obstetricians and Gynaecologists එක්ක 

එකතුශවලා,  ශම් වැඩ කටයුත්ත කරනවා. ඒක ශහොිනද  ශකරීශගන 

යන නිසා,  ඒ ශගොල්ලද ට තරම් ශේගයකිද  අපට කරද නත් බැරි 

නිසා,  ශම් පරීක්ණණය අපි කරනවාට ශම් ශගොල්ලම්ත් විරුශධ 

නිසා,  ඒ ශගොල්ලද ටම භාර ශ්ද න කියලා මම කිේවා. ඒක 

කරශගන ගියා. ්ැද  ඒකත් ශහොඳ නැහැ කියනවා. ඒකත් වැරදියි 

කියනවා. ඒ කියද ශද  තමුද ට වාසි්ායක,  තමුද  ශගන ගිය 

ප්ර ාරක යද ත්රණයට අම්ගත වු ඒවා එද ශද  නැත්නම් ඒවා 

ඔක්ශකෝම ශහොඳ නැහැ. ඒකයි ශවලා තිශබද ශද . ඒ ශගොල්ලද  

අපට මූලික විමර් න වාර්තාවක් දුද නා. එතැනිද  එහාට අපි ගිශේ 

නැහැ. එහි ශමශසේ සඳහද ව තිශබනවා: 

කමිටුශේ අතුරු වාර්තාවට අම්ව පහත සඳහද  පරිදි කටයුතු 

කිරීමට ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ය තීරණය කර ඇත.  

01. මූලික විමර් නයට අ්ාළ සිදුවීම් මාලාව දීර්ඝ කාලසීමාවක් 
තුළ පැතිර ඇති බැවිද  හා ශම් සම්බද ධශයද  ඇති 
පැමිණිලි සාංඛ්යාත්මක ව ශයද ් ඉතා ඉහළ අගයක් ශගන 
ඇති ශහයිද ,  විමර් න කමිටුශේ සාංයුතිය හා සාමාජික 
සාංඛ්යාව පුළුල් කිරීම. 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

02. අ්ාළ කාලසීමාව තුළ කුරුණෑගල ශරෝහල තුළ සිශසේරියද  
සැත්කමට බඳුද  වූ ශවිතීය ම්සරුභාවයට පත්ව ඇති 
කාද තාවද ශග් සියදෙම පැමිණිලි විමර් නය කිරීම. 

03. ශමම විමර් නය හා ඉදිරි කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට 
කරශගන යාම පිණිස අතයව ය වන පරිපාලනමය 
සහශයෝගය කමිටුව ශවත ලබා ශ්න ශලසට කුරුණෑගල 
ශරෝහල් අධයක්ණවරයා ඇතුළු සමස්ත කාර්යම්ඩඩලය 
්ැම්වත් කිරීම. 

04. අ්ාළ කාලසීමාව තුළ කුරුණෑගල ශරෝහශල්දී සිශසේරියද  
සැත්කම්වලට බඳුද  වූ ප ස ම්සරුභාවයට පත් වූ සියදෙම 
මේවරුද ශග් හා ඒ සැත්කම් සඳහා සහභාගී වූ 
කාර්යම්ඩඩල සාමාජිකයද ශග් සියදෙම ශතොරතුරු ඉදිරි 
කමිටුව ශවත ලබා ශ්න ශලස ශරෝහල් අධයක්ණවරයා 
ශවත ්ැද වීම.  

ශමද න ශම් විධියටයි අපි කටයුතු කශළේ. අමාතයාාං යක් 

විධියට අපි අශේ කාර්යභාරය ඒ විධියට කළා. ඒශක් ඇත්ත නැත්ත 

ශම් තිශබන පරීක්ණණවලිද  ශසොයා ගනියි. ඒශක් ඇත්තක් 

ඔේපුශවලා තිශබනවා නම් ඔහුට විරුශධව ්ැ ස ක්රියා මාර්ග ගද න 

ඕනෑ. ලාංකාශේ ඒකට නීතිය තිශබනවා. ඒ නීතිය අම්ව ඒ ක්රියා 

මාර්ග ගද න පුළුවද .  

්ැද  මම අශනක් කාරණය ඉදිරිපත් කරනවා. අශේ ජාතික 

ඖණධ නියාමන අධිකාරිශේ සභාපතිවරයා තමයි මහා ාර්ය අසිත ් 

සිල්වා. මම කියද න ඕනෑ එතුමා කවු් කියලා. මහා ාර්ය අසිත ් 

සිල්වාශග් වැ සමහල් සශහෝ්රයා තමයි මහා ාර්ය ජානක ් 

සිල්වා. මහා ාර්ය ජානක ් සිල්වා කියද ශද  ප ් ාත් උපාධි 

ෛව්ය ආයතනශේ ්ැනට ඉද න සභපතිවරයා. ශම්  සශහෝ්රයද  

ශ්ශ්නාශග් පියා තමයි ලාංකාශේ සිටි ප්රකටම විශ ේණඥ 

ෛව්යවරශයක් වන ෛව්ය පී.ටී. ් සිල්වා මැතිතුමා. මහා ාර්ය 

ජානක ් සිල්වාශග් භාර්යාව තමයි මහා ාර්ය නිලද ති ් සිල්වා. 

එතුමිය වර්තමාන ෛව්ය සභාශේ උප සභාපතිවරිය සහ කැලණිය 

වි ්වවි්යාලශේ ෛව්ය පීසශේ පීසාධිපතිනිය. එතුමා ශම් වාශග් 

පවුලක ශකශනක්. අශනක් එක,  එතුමා ආ ාර්ය ප්විය ලබා 

ගද ශද  ශපො ස වි ්වවි්යාලයකිද  ශනොශවයි,  ඔක්ස්්ර්මි 

වි  ්වවි්යාලශයද . අශනක් එක,  එතුමා ලාංකාවට ඉද න එකම 

සායනික ඖණධශේදියා. මතක තියා ගද න. He is the only 

clinical pharmacologist available in the country. අශනක් 

ඔක්ශකොම pharmacologistsලා.  

එතුමාට විතරයි clinical pharmacology කරද නට පුළුවද . 

එතුමාට විතරයි සවස 4.00ද  පස්ශසේ channellingවලට යද නට 

පුළුවද . අශනක් අට බැහැ. එවැනි ශකශනකු තමයි පත් කර 

තිශබද ශද . ශම් පිළිබඳව NMRA එශකද  explanation එකක් 

එවා තිශබනවා. මම  එය කියවද නම්: 

"We wish to inform you that a statement mentioned in the said letter 
dated 12.07.2019 is denied based on the following reasons..." 

ශම් එතුමාට විරුශධව තිශබන ශ ෝ්නා ප්රතික්ශණේප කරනවා. 

"Chairman of the NMRA Prof. Asitha De Silva was a Senior 
Professor in Pharmacology who was attached to the University of 
Kelaniya. He was appointed as a member of the Authority by the 
Hon. Minister and before accepting his appointment, he declared 
that financial or other conflict of interest pertaining to his discharge 
of duties as a member of the Authority vide letter dated 31/5/2016. 

Accordingly he has fully informed that of his existing obligations 
that he need to continue with. He has held various positions in 
academia over 23 years and has held a post of university professor 
in pharmacology since 2005. He declared that he is presently (as 

well as within the last 3 years) engaged in the areas of work in his 
professional capacity in teaching and examining undergraduates 
and postgraduate medical student, performing administering and 
managing medical research, including clinical trials in collaboration 
with local and international investigators and institutions, and 
private consultation practice outside university working hours.  

Based on the above declaration Hon. Minister is of a view that no 
reason to believe that any of the above functions conflicts with his 
responsibilities as a member of the NMRA nor will adversely affect 
the Authority’s functions.    

And also Chairman of the NMRA has achieved the highest level of 
academic attainment in one of the most complex and sophisticated 
disciplines at one of the most prestigious universities in the world, 
Doctor of Philosophy from the University of OXFORD in clinical 
pharmacology. He is an accomplished and a respected medical 
professional and academic. He has received a multiplicity of awards 
and accolades throughout his career, which has never been any 
credible complaint against him. His competence has never been 
questioned. Character never assailed and commitment never 
doubted and this qualification also never challenged by any one 
even the court case against him."       

්ැද  ශමතැන ශමොකක්  ් ශම් තිශබද ශද ?  එතුමා මහා ාර්ය 

ශවලා ඉද නශකොට  එතුමාශග්  පර්ශේණණ  සඳහා  ශපෞශගලික- 

රාජය ඒකාබශධ සමාගමක් හැදුවා.  ඒක හැදුශේ වි ්වවි්යාල 

සනාතන සභාවත් එකඟ ශවලා,   වි ්වවි්යාල  ෛව්ය සභාවත්  

එකඟ ශවලා.  ශම්වා ඔක්ශකොම එකතු ශවලා public-private 

partnership එකක් හැදුවා,  ලාංකාශේ ශනොශයකුත් තැද වලිද  හා 

පිටරටිද  ශගනැවිත් research කරද න. ඒ research කරද න 

සමාගමක් හැදුවාම තිශබන වටිනාකම තමයි,  පිටරට researches 

ලාංකාවට ශගනැල්ලා අශේ රටට  වි ාල විශශ  විනිමයක් ලබා 

ගත හැකි විම.  ශමද න ශමතුමා කරපු වැරැශ්!  ශම් වාශග් 

research  company එකකට ශල්සි ශකශනකුට යද න බැහැ.  

එශහම නිකම් ගියාය කියලා  වැඩක් නැහැ. කවුරුවත් පිළිගද ශද  

නැහැ,   ඒ වාශග්  research  company එකකට  ඒවා එවද න.  

ශපෞශගලික   සමාගමක් කිේවාට ශම්ක සමාගමක් ශනොශවයි.  

ශමය සනාතන සභාව,  පීසය ඇතුළු ශම්  ඔක්ශකොම එකඟ ශවලා  

කළ ශ්යක්.   ශම්  research  company එශක් සාමාජිකශයක් 

වුණා  කියන එක නිසා  තමයි ශම් ප්ර ්නය ඇති කර තිණුශ්ඩ.  ශම් 

වා ශග් ශපො ස ශ්යක්.  

අශනක් කාරණය ශම්කයි. ශම් රශට් පිළිකා  ඖණධ පිළිබඳව 

තිණුශ්ඩ තනිකරම  ඒකාධිකාරී බලයක්.  ශලෝකශේ බහු ජාතික 

සමාගමක තිශබන ඖණධය   ලාංකාශේ බහු ජාතික සමාගමක් 

ශගනැල්ලා  විකුණනවා.  ශම් බහු ජාතික සමාගම විකුණනවාය 

කියද ශද  ශමශහ ශවනමම ශකොම්පැනියක්  ශවනමම office 

එකක් ්ාලා,  එශහද  -ස්විටසර්ලද තශයද - නිශයෝජිතයද  ඇවිත් 

ශමශහ වා ස ශවලා ඉද න එක. ඒශකද  ශපශනනවා ශද  

ශකොච් ර ලාභ් කියන එක. ශම් සමාගම ශම්  ඖණධශයද   

විතරක්  මු්ල් හම්බ කරනවා,  අවුරුශ්කට ශඩොලර් බිලියන  48ක්.  

ඒක තමයි  ඒ ශගොල්ලද ශග් සමාගශම් ශලොකුම  ලාභය. ඒ 

ශගොල්ශලෝ  ඕනෑම  රටක්  එක්ක යු් වදිද න ලැහැස්තියි,  ශම් 

ඖණධයට අත ගැහුවාම.  ශම්කට ඉස්ශසල්ලාම අත ගැහුශේ 

ඉද දියාව. අපි ශනොශවයි. ඉද දියාව අත ගහපු ශවලාශේත් ශම් 

ශගොල්ශලෝ ශම් විධියටම උසාවි ගියා.  ශම් විධියටම ඉද දියාම් 

අමාතයවරයාටත් විරුශධව තහනම් නිශයෝගයක් ගත්තා. නමුත් 

ප සව ඒ නඩුව පැරදුණා. අශේ රශට්ත් උසාවි ගියා. 

අභියා නාධිකරණයට ගියා. ඒ ශගොල්ශලෝ  කියද ශද  ඒ 

ශගොල්ලද ශග්  ඖණධය  හැරද න ශවන කිසිම  ඖණධයක්  

ශවශළඳ ශපොළට ්ාද න බැහැ කියලායි. එතශකොට මම  

අමාතයාාං යට එනශකොට තිණුණු සමහර ඖණධවල මිල අහස 

උසට ගිහිල්ලා. බැදෙවාම තිශබද ශද   ඒ ඖණධවල  එක ශවළඳ 
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නාමයක් විතරයි. ශම්ක තමයි මහා ාර්ය බිබිශල්  එ්ා ශපද වපු 

ඖණධ මා්පියාශේ  ගම්ශ්ම්ව. ශම් ප්ර ්නයට කවුරුවත් අතගසා 

තිණුශ්ඩ නැහැ.  මම ශම් ශ්ලක්ණ අසූ්ාශහේ ඖණධය ශගද වනවාට 

විරුශධ  වුණා. ඖණධ අධිකාරියට මම කිේවා,  ඔයශගොල්ශලෝ 

බලද න ශලෝශක් ශකොශහේ ශහෝ ශමවැනි ඖණධ තිශයනවා් 

කියලා.  තිශබනවා නම් ඒ  අ්ාළ අව කැඳවද න.  කැඳවා කියද න,      

එශහම  ඖණධ තිශබනවා නම් බලද න ශගශනද න කියලා.    

එකම  ඖණධය නම් තිශබද ශද  කරද න ශ්යක් නැහැ.  එතශකොට 

ශහොඳ ශවලාවට ශම්  ඖණධයට අවුරුදු  20ක patent අයිතිය 

තිශබනවා. ඖණධයක් හැදුවාම අවුරුදු 20ක් යනතුරු තව 

ශකශනකුට  ඒක  හ්ද න  බැහැ. ඒ අවුරුදු විස්ස ්ැද  ශගවී ශගන 

ගිහිද . ඒ නිසා  ඖණධ සමාගම්  අදෙතිද   ශම් ඖණධය හ්ද න 

ආරම්භ  කරලා තිණුණා.  

2011,  2012 ශවනශකොට ශම් ඖණධය අදෙශතද  හ්ද නට 

ආරම්භ කරලා තිණුණා.  ශම් ගැන ශම් රශට් ආනයනකරුවද ට 

්ැද වුවාම,  ඔවුද  එවනවා ඖණධ. ඒක විතරක් ශනොශවයි තව 

ඖණධ වි ාල ප්රමාණයක් තිණුණා. ශම්ක ගැන විතරයි ප්ර ්නය 

තිශබද ශද .  තවත් ඖණධයක් තිණුණා. ඒ injection එක 

ඇශමරිකාම් ශඩොලර් 30යි.  ඒ  ශගොල්ලද  එක්ක තරගයට ආවාම,  

ඒ සමාගමම ශ්ශවනි ඖණධය  ඇශමරිකාම් ශඩොලර් 30  සිට 

ඇශමරිකාම් ශඩොලර් 3 ්ක්වා අඩු කළා. ඒ කියද ශද  ඇශමරිකාම් 

ශඩොලර් 27කිද  තමද ශග්ම මිල අඩු කළා. ශත්ශරනවා ශද  

මාංශකොල්ලය ශකොශහොම් කියලා. ඒ කියද ශද  ශම් රජයද  

ශමච් ර කල් සල්ලි විය්ම් කශළේ ඖණධ සමාගම්වලට්,  ශම් රශට් 

මහ ජනයාට්? විය්ම් කශළේ  ඖණධ සමාගම්වලට. ශමච් ර කල් 

ශම් මාංශකොල්ලශයද  සියයට ක5ක් සල්ලි ගිශේ ඖණධ 

සමාගම්වලට.  

ඊළඟට බලද න. ශම් ඖණධය රුපියල් 280, 000යි. ශම්  

ශ්ශවනි ඖණධයක් ආවා,  රුසියාම් ඖණධය. ඒක රුපියල් 

144, 000යි. ්ැද  රුපියල් 280, 000 තිණුණු එක රුපියල් 144, 000ට 

අඩු කිරීම තමයි අපි කරපු වැරැශ්. ඒ ඖණධශේ ගුණාත්මක භාවය 

ගැන ්ැද  මම ශවනම කථා කරද නම්.  

 
ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Mujibur Rahuman to the Chair?  

 
ිු සාාිල රත්නායක   තා (වරාය  ා නාවික ක යුුර 
සා  ද්කෂිණ සාාව්දන ් ාතයුර ා) 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க - துலறமுகங்கள், கப்பற்றுலற 

ைற்றும் ததற்கு அபிெிருத்தி அலைச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of Ports and 
Shipping and Southern Development) 

Sir, I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now 
take the Chair.  

 
ප්රශ්නනය වි සාන ලදින්  සාභා සාේ ත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
්නුරුව ිු ිර යෝතය කාරක සාභාපක ුර ා මූලාසාන යන් 

ඉවත් වූ යන්  ිු ුදජිබු්ද රහු ාන්   තා මූලාසානාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகெ, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் 

அெர்கள் தலலலை ெகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  ශම් බහු ජාතික සමාගම 
ශමොකක්් කශළේ? ශ්ශවනි ශබශහත ආවාම ඒශගොල්ලද ශග් මිල 
රුපියල් 280, 000 ඉඳලා රුපියල් 1ක5, 000 ශවනකම් අඩු කළා. 
රුපියල් 115, 000කිද  අඩු කළා! ශමශහේ තිණුණු මාංශකොල්ලය 
ශමොකක්්? ශම් පිළිකා ඖණධය ලිේවාම සමහර විශ ේණඥ 
ෛව්යවරුද ට රුපියල් 100, 000ක් හම්බ වුණා,  prescription 
එකට. ඖණධ 10ක් ලිේවා නම් Rs. 1 million එක් ශකශනකුට 
ලැශබනවා. කනිණ්ස විශ ේණඥවරුද ට රුපියල් 50, 000 ගාශ්ඩ 
හම්බ වුණා. Stent  එක තිණුශ්ඩ රුපියල් 350, 000කට. Stent  එක 
සල්ලි දීලා මිනිස් ස ශග්ද න ඕනෑ. Stent එශක් prescription එක 
ලිේවාම රුපියල් 100, 000ක් එනවා. එශහමයි තිණුශ්ඩ. Stent 
එශක් prescription එකට රුපියල් ලක්ණයයි. ශම්වා තමයි අ් නැති 
වු ශ්ඩ. අක්ෂි කා  ශ්ක රුපියල් ක0, 000යි. ශම් අක්ෂි කා  ශ්ක 
ශගශනද න කියලා ලියනවා අහිාංසක දුේපතාට. එතශකොට 
එතැනිද  රුපියල් 15, 000ක් එනවා.  

ගරු මද ත්රීතුමනි,  අ් බැණුම් අහද ශද  ශම්වා කැඩීම නිසායි. 
මම ්ද නවා ශම් සියල්ල සිශධ ශවනවා කියලා. මශග් senior 
කට්ටිය මට කිේවා,  ශම්කට අත ගහද නට එපා කියලා. ශමොක්,  
මම ්ද නවාශද  මහා ාර්ය බිබිශල්ට කරපු ශශ. එතුමාශග් අළු 
බඳුන ශද  ලාංකාවට ශගනාශේ. මහා ාර්ය බිබිශල්ශගද  පස්ශසේ 
ශම් වැශමි අතට ගත්තා මහා ාර්ය බාල සබ්රමනියම්. එතුමාත් 
අකාලශේ මිය ගියා. ඒ මම්ස්සයාට ලාංකාව එපා වුණා,  
මැශල්සියාවට ගියා,  අකාලශේ මිය ගියා. ඉද  ප සව ශම් වැශමි 
අතට මහා ාර්ය ක්රිණාද ත වීරසූරිය. අ් ශම් බණිද ශද  මහා ාර්ය 
ක්රිණාද ත වීරසූරිය වැනි අයට. මහා ාර්ය ක්රිණාද ත වීරසූරිය,  
පාලිත අශ්ශකෝද ,   විශ ේණඥ ෛව්යවරු අපි ඔක්ශකොම 
ඖණධශේ්ය ඉශගන ගත්ශත් මහා ාර්ය බිබිශල්ශගද . අපි 
ඔක්ශකොම මහා ාර්ය බිබිශල්ශග් ශගෝලශයෝ. ශම් කටයුතු 
කරද ශද  මම ශසෞඛ්ය විණය භාර ඇමති නිසාවත්,  රාජිත 
ශසේනාරත්න නිසාවත් ශනොශවයි. අ් මහා ාර්ය බිබිශල්ශග් 
ශගෝලශයෝ ඔක්ශකොම ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ය යටශත් තිශබන එක 
එක ආයතන යටශත් එකතුශවලා සිටිනවා.  ශම් වැඩ පිළිශවළ 
ශගනයද න ඒ අය අපිත් එක්ක එක්කහුශවලා තිශබනවා.  

 

ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමා,  ඔබතුමාශග් සම්පූර්ණ කාලය විනා ස 50ක් 

තිශබනවා. ්ැද  ඔබතුමා විනා ස 42ක් කථා කරලා තිශබනවා. 
 

ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මට තව ශපොමිඩක් කාලය 

ශ්ද න.   

ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරිය ශමද න ශම් පැහැදිලි කිරීම 
එවලා තිශබනවා.  "Herticad  නම් පිළිකා ඖණධය ජාතික ඖණධ 
නියාමන අධිකාරිශේ ලියාපදිාංචි කරම් ලැූශේ ජාතික ඖණධ 

නියාමන අධිකාරිශේ ට ට ශපර සභාපති ශලස ශසේවය කරම් ලැූ 
මහා ාර්ය ලාල් ජයශකො ස මහතාශග් නිල කාලය තුළදී වන 
අතර...".  

මහා ාර්ය ලාල් ජයශකො සශග් කාලශේ තමයි ශම්ක සිදු 
වුශ්ඩ. ්ැද  පටලවාශගන ඉද ශද  මහා ාර්ය අසිත කියලා.  

මහා ාර්ය ලාල් ජයශකො ස ශමහි සභාපතිවරයා ව ශයද  සිටි 

කාලශේ මහා ාර්ය ක්රිණාද ත වීරසූරිය තමයි ලාංකාශේ කරතන 
යුගය ශවනකම්ම - අපි පනත ශගශනන තුරුම - බිබිශල් 
ප්රතිපත්තිය ශගනාශේ.  ඔහු තමයි අපි ශම්ශක් ප්රධාන විධායක 
නිලධාරි විධියට පත් කශළේ. ඒ ශගොල්ලද ශග් කාලශේ දීයි ශම්ක 
වුශ්ඩ. මහා ාර්ය ලාල් ජයශකො ස,  බිබිශල්ශග් ශගෝලශයක්. 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

ක්රිණාද ත වීරසූරියත් බිබිශල්ශග් ශගෝලශයක්. ඒ ශ්ද නා තමයි ශම් 
වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කරද න  පටද  ගත්ශත්.  

"...එය අද තර්ජාතික ව ශයද  පිළිගම් ලබන යුශරෝපීය ඖණධ 

නියාමන අධිකාරිය විසිද  සකස් ශකොට එළි ්ක්වා ඇති මුළු 

ශලෝකයම පිළිගම් ලබන රමශේ්යක් අම්ගමනය කරමිනි." 

European formulary එකකට අම්වයි ශම්ක කරලා 

තිශබද ශද . තව ඉස්සරහට මම ඒක පැහැදිලි කරද නම්.  

ශමම පැහැදිලි කිරීම තුළ සඳහද  ශවනවා,  "....ශමම ඖණධය 

ලියා පදිාංචි කරන කාලය තුළදී කිසිම විශ ේණඥ 

ෛව්යවරශයකුශග් විශරෝධතාවක් ඉදිරිපත් වී ශනොතිණුණු බව 

වගකීශමද  ප්රකා  කරමි. ශමම ඖණධය සඳහා කරම් ලැූ 

සායනික පරීක්ණණවලදී් ශමහි ආරම්භක ඖණධය - innovator - 

වන Herceptin ඖණධය හා සැසඳූ විට කිසිම ශවනසක් ශනොමැති 

බව තහවුරු වී ඇත. තව්,  ශමම ඖණධය සඳහා සායනික 

පරීක්ණාවට භාජන කර ඇත්ශත් අවසාන අදියරට - late stage - 

පත් වූ පිළිකා සහිත ශරෝගීද ය. නමුත් වි්යාත්මකව දියුණු 

ශලෝකය පිළිගම් ලබන extrapolation නම් වූ මූලධර්ම,  එනම් 

අ්ාළ ශරෝගී තත්ත්වයට පමණක් ශනොව තවත් ශරෝග සඳහා ් 

ශහොිනද  ක්රියාත්මක වන ඖණධයක් ශලස වි්යාත්මකව තහවුරු වී 

ඇත...." යම්ශවද .  

ඒ කියද ශද ,  ශම් ආයතනශයද  විරුශධ ශවලා නැහැ,  ශම් 

ශබශහත නරකයි කියලා. ශම් පැහැදිලි කිරීම තුළ කියා 

තිශබද ශද ,  chronic cancer එකකට ශහොඳයි,  acute cancer 

එකකට,  first stage එශක් තිශබන ඒවාට  බලපාද ශද  නැහැ 

කියන එකයි. නමුත් ශම් formulary එශක් ශපද වා ශ්නවා,  එක 

ශබශහතකට ශම් research එක කරනවා නම්,  අශනක් ශබශහතට 

අව ය නැහැ කියලා. ඒ පිළිබඳව තිශබන documents සියල්ලම 

මම තව ටික ශවලාවකිද  කියවද නම්.  

එහි තවදුරටත් සඳහද  ශවනවා,  "....ඒ අම්ව ශමම ඖණධය 

අවසාන අදියශර් පිළිකා සඳහා පමණක් ශනොව,  මුල් අදියරශේ 

පියයුරු පිළිකා සඳහා ්,  ඊට අමතරව ආහාර මාර්ගශේ පිළිකා 

සඳහා ් ශහොිනද  ක්රියාත්මක වන ඖණධයකි. විශ ේණඥ 

ෛව්යවරුද  විසිද  ශකොයිම අවස්ථාවකදීවත් ශමම ඖණධය 

ක්රියාකාරිත්වශයද  අඩු ශහෝ තත්ත්වශයද  බාල ඖණධයක් ශලස 

ප්රකා  කර ශනොමැති අතර,  ඔවුද  ප්රකා  කර ඇත්ශත් ශමම 

ඖණධය මුල් අවධිශේ පියයුරු පිළිකා සඳහා පාවිච්චි කිරීමට 

අකැමති බවය. ශමම වි්යාත්මක පැහැදිලි කිරීම අප රශට් පමණක් 

ශනොව ඕස්ශේලියාව වැනි දියුණු රටවල් විශ ේණඥ ෛව්යවරුද ට 

පැහැදිලි කිරීම සඳහා අතිවි ාල රමයක් හා මු්ලක් ශය්වීමට සිදුව 

ඇත...." යම්ශවද . ශමශහම කියද ශද  NMRA එශක් ප්රධාන 

විධායක නිලධාරි,  ෛව්ය කමල් ජයසිාංහ මහත්මයායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මශග් අශත් ශම් තිශබද ශද  

FDA - US Food and Drug Administration - එකයි. Biosimilar 

කියා අදෙතිද  ඖණධ නිණ්පා්න ඇවිත් තිශබනවා. ඉස්සර තිණුණු 

ඒවා වාශග් biological ශනොශවයි,  biosimilar කියලා. ශම්ක අදෙත් 

එකක්. එවැනි ඖණධ පිළිගැනීමට ලක් කරද ශද  ශකොශහොම්,  

කියලා FDA එක ම් ද  නිර්ණායක ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. මම 

ශම්,  "Biosimilar Product Regulatory Review and Approval" 

කියන ලියවිල්ල සාභාිත* කරනවා,  ශම් සියදෙම අයට කියවද න.  

ශම් තිශබද ශද  පිළිපැදිය යුතු රමශේ් ටිකයි. ශම්ශක් 

යටිද ම තිශබන විධියට වැ සශයද ම ශමොකක්් කරද න 

තිශබද ශද ? ඒක තමයි,  analytical analysis. ශම්ක analyse 

කිරීම. ඒක කරද න ඕනෑ pharmacistsලායි. ඒක NMRA එශක් 

කරද ශද  ශලෝක ශසෞඛ්ය සාංවිධානශයද  - WHO - ශම් සඳහා 

පුහුණුව ලත් pharmacistsලායි. එතැනිද  එහාට යනවා,  clinical 

pharmacology. ඒක - clinical pharmacology - ට ට වඩා අඩු 

වැ්ගත්කමකිද  තිශබද ශද . Clinical pharmacology එ්ා කශළේ,  

Prof. Laal Jayakody සහ Prof. Krishantha Weerasuriyaශග් 

ප්රධානත්වශයම්යි. ඊට ප සව තව තිශබනවා,  ඕනෑ නම් additional 

clinical studies කරද න. ශම් ඔක්ශකෝම ඒ මහා ාර්යවරුද  

කරලා,  ඒ ගැන බලලා,  ශලෝකශේ ශම්වා පාවිච්චි කරන ආකාරය 

අම්ව තමයි ශම්ක කරද ශද . ශම්ශක් පැහැදිලිව,  ශමශසේ සඳහද  

ශවනවා:  

"...may rely in part on FDA’s previous determination of safety and 
effectiveness for the reference product for approval. This generally 
means that biosimilar manufacturers do not need to conduct as many 
expensive and lengthy clinical trials, potentially leading to faster access 
to these  products, additional therapeutic options, and reduced costs for 
patients."  

ශම් biosimilar product එකක් ආවාම,  දීර්ඝ කාලීනව - 

lengthy - මහා පරිමාණශේ පර්ශේණණ කළ යුතු නැහැ. ශම් සඳහා 

මු්ල් වි ාල ශලස විය්ම් කරද න එපා කියනවා. ශමශහම 

කියද ශද  කවු්? FDA එක. ඔබතුමියද ලා ෛව්යවරියද  ශද . 

ඉතිද  ශම්වා කියවා බලද න. ශම්ක වෘත්තීය ප්ර ්නයක්. ශම්ක 

ශශ පාලන ප්ර ්න ශනොශවයි. මටත් පුළුවද ,  ශ්ලක්ණ අසූ 

ගණනකට ශනොශවයි,  ලක්ණ පහකට කරද න. ඊට ප සව ඒ 

ශගොල්ලද  ලක්ණ පහමාශර් ශබශහතකුත් ශගනාවා. මම ඒකත් 

නැවැත්වූවා. මම ඒ  කථාවත් කියද නම්.  

ශම්ශක් පැහැදිලිව කියනවා,  biosimilar කියද ශද  ශමොකක්් 

කියලා. ශම්ක biologically, chemically, physically, the entire 

product is of the same structure. ඒකම biosimilar ශලස තව 

තැනක හ්නවා. ශම්ක ශලෝකශේ තිශබන අදෙත්ම රමශේ්යක්. ඒ 

හ්න එශක් regulatory view එකයි මම ශම් කියවද ශද . ඒශක් 

පැහැදිලිවම කියනවා,  - මම ආප ස කියද නම්.- ඔබතුමියලාට 

අහගද න:   

"...that biosimilar manufacturers do not need to conduct as many 
expensive and lengthy clinical trials..." 

වි ාල විය්මක් ්රන, දීර්ඝ කාලීන පර්ශේණණ අව  ්ය නැහැ.  

එහි  තව දුරටත් ශමශසේ කියනවා: 

"...potentially leading to faster access to these products, additional 
therapeutic options, and reduced costs for patients..." 

Patientsලාට වැ සපුර විය්ම් කරද ශද  නැතිව, -්රා ගත හැකි 

මු්ලකට- දීර්ඝ කාලීන පර්ශේණණ කරද ශද  නැතිව,  ශකටි 

පර්ශේණණ කරලා, ශම්ක approve කරද නය කියලා ශමහි 

කියනවා.  

ශම් හැම ශ්යක්ම කියලා, අද තිමට ශමශහම කියනවා: 

"Can a biosimilar be approved for an indication that is approved for 
the reference product even if the biosimilar is not directly studied in 
that indication?"  

ශම්ශක් අසා තිශබනවා, පිළිකාවක එක stage එකකට ශම් 

ශබශහත ලියනවා නම්, අම්මත කරනවා නම්, ඒ පිළිකාශවද  

තවත් පිළිකාවකට ශම් ශබශහත අම්මත කරද න හැකි් කියලා. 

එතශකොට ශකළිද ම කියනවා, "Yes" කියලා. නමුත්, ශම්වා 

1565 1566 

[ගරු (ෛව්ය) රාජිත ශසේනාරත්න මහතා] 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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්ද ශද  නැතිව COPE එකට, ජනාධිපති ශකොමිසමට, අල්ලස් ශහෝ 

දූණණ ශ ෝ්නා විමර් න ශකොමිණද  සභාවට ශම් නිලධාරිද  

ශගද වනවා. ශම් තරම් කීර්තිමත් මිනි සද  ඒ විධිශේ පා්ඩ 

තත්ත්වයකට පත් කරනවා. COPE එශක් සභාපතිතුමා නම් 

ශබොශහොම ශහොඳට, අවශබෝධයක් ඇතිව ශම් සම්බද ධශයද  

ශබොශහොම වැ්ගත් විධියට කටයුතු කළාය කියලා ඒ ශගොල්ලද  

මට කිේවා. අ් ෛවශ යවරු කථා කරන විධිය බැදෙවාම, 

ඔබතුමද ලාට ශම් පිළිබඳව තිශබන විඥානය ගැන මම 

සතුටුවනවා. සමහර ෛවශ යවරු ශම් සම්බද ධශයද  කථා කරන 

විධියට වඩා, හඳුද ශනත්ති මද ත්රීතුමද ලා සිය වාරයක්, ලක්ණ 

වාරයක් ශහොඳයි. ඔබතුමද ලා හැම කරුණකදීම ශමද න ශම් 

විධියට මධ් යස්ථව COPE එශක් සභාපති නිරය ්රද න. ඒකයි මම 

කිේශේ, ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ මද ත් රීකම අමතක කර ඒ 

විධියට කටයුතු කරද නය කියලා. අශේ ශශ පාලනය අපි ළඟ 

තිශබනවා. අපි අශේ ශශ පාලනය අත් හරිද ශද  නැහැ. නමුත්, 

අපට වෘත්තියක් තිශබනවා. වෘත්තියශේදියකු ඇවිල්ලා අපට 

ශමොකක් ශහෝ කිේවාම ඇහුම් කද  ශ්න ක් රමශේ්යක් තිශබනවා 

ශද . ඒ සම්බද ධශයද  නිකම් තුට්ටු ශ්ශක් ශශ පාලනඥයද  

විධියට අපි ක් රියා කරද න නරකයි. ශම්ක අශේ රට. අපි ශමොනවා 

කළත් යළි ඉපශ්ද ශද ත් ශම් රශට්යි, අද තිමට මැශරද ශද ත් ශම් 

රශට්යි. මතක තබාගද න. අපි රට අත් හැර ගිය මිනි සද  

ශනොශවයි. මශග් batch එශක් පස්ශ්නායි ඉතිරි වුශ්ඩ. අනික් 

සියදෙශ්නාම පිට රට ගියා. මම ගිශේ නැහැ. ශමොක්, ශම් රට ගැන 

අපට යම්කිසි අ්හසක් තිණුණා. අපි ටයි ශකෝට් ඇඳශගන එළියට 

බැස්සාට, ඒවා ගලවා සරමයි බැනියමයි ඇඳශගන ආශේ නිකම් 

ශනොශවයි. ශම් සඳහා අපි යම්කිසි කැප කිරීමක් කළා. ශහොරකම් 

කරද න, වාං ා කරද න, හම්බ කරද න ඕනෑ නම්, මට ෛවශ ය 

වෘත්තිශේ ශහොඳ practice එකක් තිණුණා. අපි ඒවා අත්හැර ්මලායි 

ආශේ. අපි සල්ලි නැතිකමට ආපු අය ශනොශවයි. මම 

ශශ පාලනයට ආශේ මශග් ශ්මේපියද ට සල්ලි නැතිකමටත් 

ශනොශවයි.  

ශම් මහා ාර්යවරයා ශම් ඔක්ශකෝම බැදෙවා. ශම් ේ ර ්නය 

මුලිද  ආපු ශවලාශේ මට ශත්රුශ්ඩ නැහැ. මශග් ආයතන 

ේ රධානිද ශග් රැස්වීම - HOI meeting - මාසයකට වතාවක් 

තිශබනවා. මශග් අධ් යක්ණවරයා විධියට එතශකොට සිටිශේ Dr. 

Mahiepalaයි.  එතුමා මශගද  ඇහුවා, "ශම් ඔක්ශකෝම ඉදිරිපිට ශම් 

ගැන කථා කරන එක ශහොඳයි්, සර්?" කියලා. මම කිේවා, ශම් 

ඔක්ශකෝම ඉස්සරහා ශම් ගැන කථා කරද න ඕනෑ, ඔක්ශකෝම 

්ැනගද න ඕනෑ, ඇත්ත නැත්ත ශමොකක්්  කියලා. මම කිේවා, 

කවු් ඇත්ත කියද ශද , කවු් ශබොරු කියද ශද  කියන එකත් 

කවුරුත් ්ැනගද න ඕනෑය කියලා. මහා ාර්ය අසිතා ඇතුළු 

සියදෙශ්නාට NMRA එකට එද න කිේවා. ඒ වාශග්ම 

විශ ේණඥවරුද ටත්, පිළිකා සාංගමශේ නිලධාරිද ටත් එද න කිේවා. 

මම කිේවා, ්ැද  කථා කරද න, අපි අහශගන ඉද නම්, ශකොයි 

එක් ඇත්ත කියලා.  කිසිම කරුණකට උත්තර ශ්ද න බැරි වුණා. 

ඒ ශගොල්ලද  කිේවා, ශම් ඖණධ පිළිබඳව වි ්ශල්ණණය කරද න 

සම්පූර්ණ අයිතිය තිශබද ශද  ඖණධශේදිද ටය කියලා. 

ඔබතුමියද ලාශග් clinical practice එශක්දි අපට වඩා යම්කිසි 

ශ්යක් ඔබතුමියද ලාට ශත්රිලා තිශබනවා නම්, ඒක කියද නය 

කිේවා. නමුත් කථා කශළේ නැහැ. ්ැද  නම් සඳහද  කළ ශඩහාද  

ගුණශසේකර සහ ්මයද ති ගුණශසේකර  කියන ශ්ශ්නාත් එ්ා ආවා. 

එ්ා ඔවුද  ව නයක් කථා කශළේ නැහැ. ඒ ශගොල්ලද ට උත්තර 

තිණුශ්ඩ නැහැ. ශම් තිශබද ශද  British formulary එක කියලා 

ශපද වූවා. මම ඔක්ස්්ර්මිවලදි ඉශගන ගත්ශත් British 

formulary එශකද . ශමද න ශම් British formulary එශකද  

තමයි biosimilar එක සකස් කරද ශද . ශම් latest edition එක. 

ශම් latest edition එක අරශගන බලද න. ශමද න ශම් විධියට 

තමයි මම කටයුතු කශළේ. ට ට වඩා වැ ස ශ්යක් තිශබනවා නම්, 

ඔබතුමද ලා කියද න. මම අහශගන ඉද නම් කිේවා; මම ඒශකද  

්ැම්වත් ශවද නම් කිේවා. නමුත්, කිේශේ නැහැ. 2016දී ශබශහත 

හ්ා 2016දීම අපි විවෘත කළාය   කිේවා. ශමොන  ශටොම් ප ් ශම්? 

ශම් ඇශමරිකාශේ NIH, U.S. National Library of Medicine, 

ClinicalTrials.gov එශක් document එකක්. ඔබතුමද ලාට 

ශම්වාට යද න පුළුවද . මම ශම් ශල්ඛ්නය සාභාිත* කරනවා.  

නිකම් ඉද න ශවලාවට ඔබතුමද ලා ගිහිල්ලා ශම්වා 

කියවද න. ශම් කිේශේ Herticad  කියන ඖණධය ගැනයි. 

ඇශමරිකාව ශම් ඖණධය register එකට ඇතුළු කරනවා. එහි 

ශමශසේ සඳහද  ශවනවා: 

"A safety and Efficacy Study of BCD-022 with Paclitaxel 
Compared to Herceptin with Paclitaxel in HER2+Metastatic Breast 
Cancer Patients."   

"BCD-022" කියද ශද  Herticad එශක් reference number 

එකයි.  එතශකොට ශම් ශබශහත කව්ා් ඉස්ශසල්ලාම ශමතැනට 

එවලා තිශබද ශද ? ශම් register එකට ඇවිල්ලා තිශබද ශද  

January 9, 2013.  ශම් ශමොනවා කළත් වැඩක් නැහැ. ඖණධයක් 

ශම් register එකට ආශේ නැති වුශණොත් ශලෝකශේ කිසිම 

පිළිගැනීමක් නැහැ. ශම් registration එකට ඇවිල්ලා තිශබද ශද  - 

ශමහි සඳහද  වද ශද , "First Posted: January 9, 2013" කියලා. 

්ැද  ශමතැන කියනවා, 2016 ශබශහත හැදුවාදෙ; 2016දී ලාංකාශේ 

පිළිගත්තාදෙ. 201කදී ශමතැනට එද න ඊට අවුරුදු ශ්ක තුනකට 

ඉස්ශසල්ලා ශද  ශම් ශබශහත හ්ද න ඇත්ශත්. ශමහි සඳහද  

ශවනවා, “Results First Posted: October 24, 2016” කියලා. 

එතශකොට ශමහි සඳහද  වන sponsor කවු්? "Biocad." කවු් ඒ? 

ඒ තමයි ශම් සමාගම. ශම් විධියට ශමහි සම්පූර්ණ වාර්තාව 

තිශබනවා. ශකොශහේ් ශම් research එක කරලා තිශබද ශද ? ශම් 

තිශබශනේ ඒ රටවල්. නමුත් කිේශේ රුසියාශේ කියලා. 

ශබලාරූස්වල locations හතරක් තිශබනවා. ඉද දියාශේ 

ඉස්පිරිතාලවල තැද  තුනක තිශබනවා. Russian Federation 

එශක් 20කට වැ සය තිශබනවා. යුශරේද වල තව 10ක් විතර 

තිශබනවා. ශම් හැම තැනකම ශම් research එක කරලා ඉවර 

කරලා තිශබනවා. ශම් සඳහා "ClinicalTrials.gov" බලද න. 

ඔබශග් ්ැනගැනීම සඳහා මම ශමය සභාගත කළා. 

ශම්වා ඔක්ශකෝම බලලා තමයි අපි ශම් ශබශහත් භාර ගත්ශත්. 

අශේ මහා ාර්යතුමා ඒක කරලා තමයි අපට දුද ශද . ්ැද  ශම්කට 

සමහර උ්විය විරුශධයි. තාක්ණණික ඇගයීම් කමිටුශේදී ශම් 

ඖණධය ශත්රුශේ කවු්? අපි ්? නැහැ. පිළිකා ශරෝග විශ ේණඥ 

ෛව්ය Dr. Obeysekara.  ඔහු  ජනාධිපති ශකොමිසමට ගියා. 

ගිහිද  කිේවා, ඉස්ශසල්ලා හිටපු ශ්ශ්ශනකුශගද  එක්ශකශනක් 

කිේවා කියලා ශම් ශ්වැනි ශබශහතට contraindication එකක් 

ශලස පපුශේ අමාරුව - heart disease - එනවාය කියලා. 

එතශකොට ඔහු ශකළිද ම ශපොත අරශගන ශපද ම්වාදෙ, ශම් 

තිශබද ශද  H e r c e p t i n  පළමුවැනි ඖණධය; එහි 

contraindications ශමොනවා් කියලා බලද න කියලා. ඒශක් 

තිශබනවා heart disease එනවා කියලා. ඒ ශබශහශතද  heart 

disease එනවා නම් ශම්ශකම්ත් එනවාය කියලා  තිශබනවා. ඇයි, 

ඒවා biosimilar. ඒශකද  heart disease නම්, ශමයිම්ත් heart 

disease. එතශකොට තමයි ශත්ශරද ශද .  

ඒක විතරක් ශනොශවයි. ්ැද  තමුද නාද ශසේලා කියද ශද  

Trastuzumab එක ගැන විතරයි. ශමද න  මම එනශකොට තිණුණු 

ආ්ඩඩුවට supply කරන ශබශහත් මිල. ශමද න මම අඩු කර 

ගත්ත ගණන: රුපියල් 280,000ට තිණුණු Trastuzumab 440 mg 

injection එක රුපියල් 144,000ට අඩු වුණා; ඒක ්ැද  රුපියල් 

144,100යි.  රුපියල් ක5,500ට තිණුණු Bevacizumab 100 mg 

injection එක රුපියල් 47,400ට අඩු වුණා. රුපියල් 9ක0.57කට 

තිණුණු Lapatinib 250 mg tablet එක රුපියල් 795කට අඩු වුණා. 
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————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්ද තුව 

ිු (වවදය) දුද්දිනනී ප්රනාන්සුපුල් ල්   ත්ක ය  
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்கள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශපාා ස කාරණයක්  ්ැනගද න තිශබනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශපො ස පැහැදිලි කර ගැනීමක්. Baur 

Company එශකද  ශගනාපු ශබශහතට වඩා මිල අඩුයි කියන එක 

මම පිළිගද නවා. නමුත්, ඊට වඩා අඩු මු්ලට, රුපියල් ක4,700කට  

ගද න පුළුවද කම තිබියදී, ඒක ශනොශගන, ඊට උ සද  සිටි 

අයශගද  ගත්ශත් ඇයි කියලා මම ්ැනගද න කැමැතියි. 

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශපොමිඩක් ඉද න. මම ඒ කාරණයට එද නම්. ඒ ඔක්ශකෝම 

රමශේ්ය මම කියද නම්. ශම්ක කියලා ඉවර ශවනශකොට මම ඒ 

ඔක්ශකෝම කියද නම්.   

Pemetrexed disodium 100 mg injection එක තිණුශ්ඩ 

රුපියල් 35,200කටයි. ඒක රුපියල් 15,500කට අඩු වුණා. 

Pemetrexed disodium 500 mg injection එක තිණුශ්ඩ රුපියල් 

158,000කටයි. ඒක රුපියල් 19,750ට අඩු වුණා. Abiraterone 

acetate 250 mg tablet එක තිණුශ්ඩ රුපියල් 241ක.කකකටයි. ඒක 

්ැද  රුපියල් 479ට අඩු වුණා. මතක තියා ගද න, ප සගිය ආ්ඩඩුව 

රුපියල් ලක්ණ 15යි පිළිකා ශරෝගිශයකුට ශවද  කරලා තිණුශ්ඩ. 

ලක්ණ 15ට පස්ශසේ දුද ශද  ශේ්නා නා ක විතරයි. එතශකොට 

ශමොකක්් ඒ ශරෝගියාට වු ශ්ඩ? ඒ මිනිහා මැශරද න කලිද  

හිතනවා, මම මැශරද ශද  පිළිකාව නිසා; කරුශම් නිසා කියලා. 

නැහැ, මැරුශ්ඩ සල්ලි නැතිකම නිසා. ලාංකාශේ  දුේපත් ජනතාව 

තමයි වැ සපුර ඉශනේ. රුපියල් 280,000ක් දීලා එක injection  

එකක් ගහද න පුළුවද  මිනිස් ස ලාංකාශේ නැතිව ඇති. මම 

ඇවිල්ලා ශමොනවා් කශළේ? ඒක විවිත කාලය පුරාවටම 

සම්පූර්ණශයද ම දුද නා. අ් ලක්ණ 450ක්, 500ක් එක්ශකනා 

පාවිච්චි කරනවා. ශමොකක්් ඒශක් ශත්රුම? අ් ඒ මිනිස් ස විවත් 

ශවනවා. නැත්නම්, ඒ මිනිස් ස මැරුණු තැද වල ශම් ශවන ශකොටත් 

ශලොකු ගස් පැළ ශවලා. අ් හැම දුේපත් මිනිශහකුටම විවිත කාලය 

පුරාවටම ප්රතිකාර හම්බ ශවනවා. 

මම එනශකොට stent එක රුපියල් ලක්ණ තුනහමාරයි. Institute 

of Cardiology එක ඉස්සරහට පිටශකොටුශේ market එකට වාශග්  

stent bags අරශගන මිනිස් ස ඇවිත් හිටියා. අ් ඇවිල්ලා බලද න 

එශහම එක් ශකශනක් ඉද නවා ් කියලා. අ් එක 

සමාගම්කරුශවක් එතැන නැහැ. ඒ ඔක්ශකෝම සමාගම්කරුශවෝ 

මාත් එක්ක විරුශධයි.  අ් ඒ ඔක්ශකෝම ශශවල් ආ්ඩඩුශවද  

ශ්නවා. එශහම ශ්ද ශද  ඇශමරිකාශවද  ශගද වන ඒවා. Dr. 

Gotabhaya Ranasinghe කිේවා, "ශහට ශඩොනල්මි රම්ේට heart 

attack එකක් හැදුණත් එයාට ්මද ශනත් ශම් ඇමතිතුමා ලාංකාශේ 

දුේපත් මිනි සද ට ශ්න ශම් stent එකමයි" කියලා. ඒ stent එක 

මිනි සද ට අපි නිකම් දුද නා. ශපෞශගලික ශවශළඳ ශපොශළේ රුපියල් 

ලක්ණ තුනහමාරකට තිණුණු stent එකක මිල, ජාතික ඖණධ 

නියාමන අධිකාරිශේ සභාපති ඇතුළු උ්විය එක්ක එක්කා ස ශවලා 

මම රුපියල් එක්ලක්ණ පද ්හස ්ක්වා අඩු කළා. අක්ෂි කා යක් 

රුපියල් ක0,000ටයි තිණුශ්ඩ. මිනි සද ට ඒවා ගද න සල්ලි නැහැ. 

මම ශම් තනතුරට ආපු කාලශේ stent ්ැම්ශම් සියයට තුනක 

පිරිසක්. රජශේ ශරෝහල්වලට ආපු මිනි සද ශගද  සියයට තුනයි 

්ැම්ශම්. ඉතුරු සියයට 97ට ශමොක් වුශ්ඩ?  ශ්වැනි වටයට, ඒ 

කියද ශද  open-heart surgery එකට ගියා. ඒකට පැය 

හයහමාරක් යනවා. එශහම කශළේ ශමොක්? Stent එකක් ගද න 

සල්ලි නැති නිසා. පපුව ඇරලා, ventilator එකට ්මා, heart එක 

නවත්තලා, පැය හයහමාරක් operate කළාම මාස එකහමාරක් 

ශග්ර ඉද න ඕනෑ. ශමොක් එශහම කරද න වුශ්ඩ? Stent එක 

ගද න ඒ මම්ස්සයාට සල්ලි නැති නිසා. ඒකටත් සමහර ශවලාවට 

ශපෝලිශම් ඉද න ඕනෑ. Doctorsලා කියනවා, ශබොශහෝ අයට 

එද න කියලා postcard එක යැේවාම ඒ postcard එකට උත්තර 

එනවාදෙ, "මශග් පියා අහවල් ්වශසේ මිය ගියා. ඒ නිසා එද න 

ශවද ශද  නැහැ" කියලා. ඒ කාලශේ ලාංකාශේ හෘ්ය ශරෝගීද  

සියයට 97කිද  සියයට 95ක් විතර  මිය ගියා.  

මම එනශකොට අක්ෂි කා යක මිල කීය්? අවුරුශ්කට ලක්ණ 

12ක පිරිසකට ඇස් ශනොශපනීම තිශයනවා. මාසයකට ලක්ණයක් 

වැනි පිරිසකශග් ඇස් ශපනීම නැති ශවලා යනවා; blindness ඇති 

ශවනවා. එශහම ශවද ශද  ඇයි? අක්ෂි කා  ගද න සල්ලි නැති 

නිසා. මම එනශතක් ජාතික අක්ෂි ශරෝහශල් අක්ෂි කා  ්ැම්ශම් 

කීය්? අට්හස් ගණනයි. ලාංකාශේම ගත්ශතොත් ්ස්හසක් ්මද න 

ඇති. ප සගිය මාර්තු 21 වැනි්ා මට ආරාධනා කළා, අක්ෂි 

ශරෝහශලද   ලක්ණයක් අක්ෂි කා  ්ැට ශම් උත්සවශේ ප්රධාන 

ආරාධිත අමුත්තා විධියට. ලක්ණයක්! ්ස්හසක් ්මපු රශට් අක්ෂි 

කා  ්ැට ම ලක්ණය කළා. ඒවා තමයි ශම් ආ්ඩඩුශවද  අපි කශළේ, 

යහ පාලනය කියලා. නමුත්, ඒවා කියැශවද ශද  නැහැ. ශම් 

ශහේතුව නිසා ශපෞශගලිකව අක්ෂි කා  විකුණන උ්විය අ් අපිත් 

එක්ක විරුශධයි. අ් ඒ සමාගම්වල ඒවා විකිශණද ශද  නැහැ. මම 

්ැක්කා අක්ෂි කා  ශගද වන සමාගම, ඇස් ක්ඩනා ස ශගද වන 

සමාගම් පළමුවැනිවරට ්ැද  TV එශක්  advertisements ්මනවා, 

තමද ට මු්ල් හම්බ කරගද න.  

මම පළමුවැනි වතාශේ ඖණධ 48ක මිල නියාමනය කළා. ඒ 

ආකාරයට මිල නියාමනය කළාම ශකොළඇ වි ්වවි්යාලශේ 

මහා ාර්ය රිය්ර් නී ගලේපත්ති මහත්මිය ෛව්ය විගණනයක් - 

medical audit  - කළා. ඒශක් ප්රතිලලය බලද න,  ශමොකක්් 

කියද ශද  කියලා. "201ක ඔක්ශතෝබර් මසදී ක්රියාත්මක කරන ල් 

ඖණධ මිල නියාමනය කිරීශම් බලපෑශම් ප්රතිලල ව ශයද  

ශරෝගීද ශග් ෛව්ය නිර්ශශ   ශවත වැ ස අම්දෝලතාවක් 

්ැක්වීමත්, එශසේම ශමශතක් වැ ස බහුතර පිරිසකට මිලදී ගත 

ශනොහැකි වූ ගුණාත්මක බශවද  යුතු ඖණධ මිලදී ගැනීමත් ්ක්නට 

ඇත." 

නමුත් මට කිේශේ ශමොනවා්? "ගුණාත්මක ඖණධ ශවශළඳ 

ශපොශළද  ඉවත් ශවනවා. බාල ඖණධ එනවා". ඒක ශද  ්ැද  ඔය 

කියද න හ්ද ශද . තමුද නාද ශසේලාශග් කටවල්වලිද  කියද න 

හ්ද ශද , "ලාංකාශේ ්ැද  බාල ඖණධ තිශබද ශද . ශරෝහල්වල 

බාල ඖණධ තිශබද ශද " කියලා ශද . කාශග්් ශම් සශශශ? 

බහුජාතික සමාගම්වල සශශශ, business නැති වුණු අයශග් සශශශ 

තමයි ශම් පිට කරද ශද . ඒකයි මම කියද ශද . මා ළඟ තිශබනවා 

ඖණධවල වැ සවීම සම්බද ධ ශල්ඛ්නයක්. මම ්ැද  

තමුද නාද ශසේලාට උ්ාහරණ කිහිපයක් ශපද වද නම්. 

මම එනශකොට Nexiumවල මිල රුපියල් 110ට තිණුශ්ඩ. 

නමුත්, අ් රුපියල් 20 ්ක්වා අඩු ශවලා තිශබනවා. එ්ා Nexium 

148,372යි විකුණුශේ. අ්, ්  ලක්ණ විසිතුද ්හස් හත්සිය හතළිස් 

හයක් විකිශණනවා. අ් හැම දුේපත් මම්ස්සයාටම බශමි ්ැවිල්ල 

ආවාම Nexium  එකක් ගද න පුළුවද . එක්ලක්ණ විසිහය්හස් 

නවසිය තිස්හයක් ශලස තිණුණු Nexium මිලිග්රෑම් 40 පාවිච්චිය, 

අටලක්ණ විසිඅට්හස්  ශ්සියහැට ්ක්වා ඉහළ ගියා.  

අශනක් ඖණධ ගත්තාම, Diclofenac Sodium - Voltaren - 

කියද ශද  ශහොඳම ඖණධ; ලාංකාශේ දුේපත් මිනිශහකුට 

අතගහද න බැරි වුණු ඖණධ. එ්ා  හාරලක්ණ හැත්තෑපද ්හසක 

ප්රමාණයක් පමණයි විකුණුශේ. අ් ්හතුද ලක්ණ අසූ්හසක් 

විකිශණනවා. ඒ ශමොක්? අ් දුේපත් මිනිස් ස ඒ ශබශහත ශබොන 

නිසා. අ් දිනපතා ඖණධ සියල්ලම ගද නවා. ප සගිය කාලශේ 

සතියකට ශ්වතාවයි ගත්ශත්. සමහර අවස්ථාවල සල්ලි තිශයන 

ශවලාවට එකක් අරශගන යනවා. Pharmaciesවල උ්විය 

එශහමයි කියද ශද . අ් සියදෙම අය ඖණධ ඔක්ශකෝම ගද නවා. 
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ඒ නිසා තමයි Dr. Gotabhaya Ranasinghe කියද ශද , ශලමිඩු 

ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා කියලා,"්ැද  ශඩොක්ටර් ශහොඳ ශබශහත්වලිද  

ලියද න" කියලා. Dr. Lakkumar Fernando කියනවා, "්ැද  තමයි 

අපි ආ ාශවද  channel practice එක කරද ශද . ප සගිය කාලශේ, 

අපි ඉශගන ගත්ත ෛව්ය වි්යාව අම්ව ශනොශවයි, ශලඩාශග් 

මුහුණ බලලායි drug එක prescribe කශළේ. අ් තමයි අපි ෛව්ය 

වි්යාව අම්ව එක් එක් පුශගලයාට ඕනෑ ඖණධය ලියලා ශ්ද ශද " 

කියලා.  

ඖණධ පාවිච්චි කිරීම වැ සවීම සම්බද ධ ශල්ඛ්නය මම 
සාභාිත* කරනවා. ශම් ශල්ඛ්නශේ සඳහද  ආකාරයට ඖණධ 

වැ සවීම ශකතරම්්ැයි කියවා බලද න. 

 ශම් සියල්ලම ශහොඳ ඖණධ. Voltaren,  Omez, Ventolin, 

Atorva, Crestor, Nexium, Motilium කියන ඖණධ සියල්ලම 

ඉහළ ගණශේ ඖණධ. ලක්ණ ගණනිද  විකුණුණු ඒ ඖණධ අ් 

්සලක්ණ ගණනිද  විකිශණනවා. ඒ ශමොක්? ගුණාත්මක ඖණධ  

ශවශළඳ ශපොශළේ වැ ස වුණ නිසා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශමහි සඳහද  ශ්වන කරුණ බලද න.  

"ශමම මිල නියාමනය කරන ල් ඖණධ මිලදී ගැනීශමද  

ශරෝගිද  ශවත ලැණුණු සමස්ත ඉතිරිය ආසද න ව ශයද  රුපියල් 

බිලියන 4.4යි." ශම් ඖණධ 48 මිල අඩු කිරීශමද  ශම් රශට් 

ශරෝගිද ට අවුරුශ්කට රුපියල් බිලියන 4.4ක් වාසි ශවනවා. ඒ 

කියද ශද , රුපියල් මිලියන 4,400ක්. අශේ රශට් අහිාංසක දුේපත් 

මිනි සද ට රුපියල් ශකෝටි 440ක් ලාභයි. ශම්වා තමයි අපි ලබාගත් 

ජයග්රහණ. ඒ නිසා ශශ පාලන ශකෝණශයද  එළියට ඇවිල්ලා 

හැමශ්නාම සතුටු ශවද න. යම් ශ්යක් අපට ලැණුණා. අපි හැම 

්ාම ඉද ශද  නැහැ, ශම් ආ්ඩඩු තිශබද ශද ත් නැහැ. නමුත් ශම් 

ශශවල් තිශබනවා. අනාගතයට ශම්වා ආරක්ණා කිරීම විතරයි, 

කරද න තිශබද ශද . ඊට පස්ශසේ අනාගතශේදී තවත් ඇමතිවරු 

ඇවිල්ලා ට ට වඩා ශහොඳ ශශවල් කරයි. ශකොශහේ ශහෝ ඉඳශගන 

ඒවාත් බලාශගන ඒ ගැන ප්රීති ශවද න අපට පුළුවද .  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මා තවත් ඖණධ 25ක මිල නියාමනය 

කරද න කටයුතු කළා. එහි සඳහද  ශ්වන ඖණධය මශග් 

ඖණධයක් දෙ. එශහම නම් මා ඒ ඖණධශේ මිල අඩු කරද ශද  

ඇයි? එශහම නම් ඒ ඖණධශේ මිල මා අඩු කරනවා්? එතශකොට 

මට ලැශබන මු්ල ශද  අඩු ශවද ශද . ශම්වාට ශද  ශශ පාලන 

කුණුහරුප කියලා කියද ශද . ඒ ඖණධශේ මිල අඩු කශළේ කීයට්? 

ඒ ශගොල්ලද ශග් රුපියල් 1,44,000ක ඖණධය මම රුපියල් 

95,000 ්ක්වා අඩු කළා. පිළිකා ඖණධවලිද  සියයට 95ක් නියම 

කරද ශද  රජශේ ශරෝහල්වලිද ; ශපෞශගලික ශරෝහල්වලිද  

ශනොශවයි. ශමොක්, මිනි සද ට ඒ සඳහා විය්ම් කරද න සල්ලි 

නැහැ. ශම් තුළිද  එක අවුරුශ්කට ආ්ඩඩුවට ලැශබන ලාභය 

කීය්? රුපියල් 1,757,742,094යි. ශම් ඖණධ 25 මිල අඩු කිරීම 

තුළිද  අවුරුශ්කට ආ්ඩඩුවට ලැශබන ලාභය Rs. 1.76 billion. 

මතක තබා ගද න, පළමුවන අවුරුදු කිහිපශේදී මම stents 

ශනොමිලශේ දුද නා; අක්ෂි කා  ශනොමිලශේ දුද නා; පිළිකා ඖණධ 

ශනොමිලශේ දුද නා. ශම් ඔක්ශකොම කරද න 201ක හා 2017 යන 

අවුරුදු ශ්ශක්ම මම  ත 05ක්වත් භා්ඩඩාගාරශයද  ලබාගත්ශත් 

නැහැ. එවකට තිණුණු මාංශකොල්ලය අයිද  කරලා, ඒශකද  ඉතුරු 

කරගත් සල්ලිවලිද  තමයි මම සියදෙ විය්ම් කශළේ; සියදෙ 

සහනාධාර දුද ශද . ඊට පස්ශසේ 2018 දී මම කිේවා, මට හැම ්ාම 

ඖණධ මිල අඩු කරලා ඒ කටයුතු කරද න බැහැ, ඒ නිසා ශම් 

අවුරුශශශ මට යම් මු්ලක් ශ්ද න කියලා. ඊට පස්ශසේ ඒ 

ශගොල්ශලෝ රුපියල් බිලියන 10ක් දුද නා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපි ඖණධ නිණ්පා්නය කරද නත් පටද  

ගත්තා. ශමය බිබිශල්ශග් ඖණධ ප්රතිපත්තිශේ තුද වන 

ප්රතිපත්තියයි. බිබිශල්ශග් ඖණධ ප්රතිපත්තිශේ පළමුවන 

ප්රතිපත්තිය මම ක්රියාත්මක කළා. රුපියල් මිලියන 400ක් 

ව ශයද  තිණුණු රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ ලාභය, රුපියල් 

මිලියන 1,982 ්ක්වා වැ ස කළා. ඊට පස්ශසේ සියදෙම 

ශසේවකයිද ශග් වැටුප සියයට 50කිද  වැ ස කළා.  

 බිබිශල්ශග් තුද වන සිහිනය, රාජය ඖණධ නිණ්පා්න 

සාංස්ථාවයි. ශම් රටට අව ය ඖණධ ලාංකාශේ නිණ්පා්නය කරද න 

ඕනෑ. එතුමාට ඒක කරගද න බැරි වුණා. නමුත් එක්සත් ජාතික 

පක්ණ රජය යටශත් එතුමාශග් ප්රතිපත්තිය ඉදිරියට ශගන ගියා, 

ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාශග් නෑනා වන විශ ේණඥ ෛව්ය 

ග්ලැ සස් ජයවර්ධන මැතිනිය. 1982 දී එතුමිය රාජය ඖණධ 

නිණ්පා්න සාංස්ථාව පටද  ගත්තා. මම ශම් අමාතයාාං ය භාර 

ගද නශකොට එහි ධාරිතාව ශකොපමණ්? එහි ධාරිතාවට අම්ව 

බිලියන 2යි නිණ්පා්නය කරද න පුළුවද  වුශ්ඩ. අ් එහි ධාරිතාව 

ශකොපමණ්? අශේ ආ්ඩඩුව අ් බිලියන 4ක් නිණ්පා්නය කරනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ්ැද  අපි ඖණධ 3කක් සඳහා මිල අඩු 

කරද න අත්සද  කරලා තිශබනවා. මම ඖණධ ආනයනකරුවද  

සියදෙශ්නාට කියා තිශබනවා, "ඔය ශගොල්ලද  දිගටම පිට රට 

ශබශහත් ආනයනය ක ශළොත් ශහට අනිශ්ා වනශකොට ඔය 

ශගොල්ලද ශග් බිස්නස් වහද න ශවනවා. ශමොක්, සියදෙ ඖණධ 

ලාංකාශේ නිණ්පා්නය කරනවා. ඒ නිසා ඔය ශගොල්ලද   ඔය 

ශගොල්ලද ශග් සල්ලි ආශයෝජනය කරලා ලාංකාශේ ඖණධ 

නිණ්පා්නය කරද න පටද  ගද න"යි කියලා. අපි ඒ අයට විශ ේණ 

වරප්රසා් ශ්නවා.  

COPE එශක් සභාපති  සනිල් හඳුද ශනත්ති මද ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමා ශම් කාරණය අහගද න. ශම් ඖණධවල මිල අඩු ශවද ශද  

ශකොශහොම් කියලා බලාගද න. ශම්ශකද  බලා ගද න පුළුවද , 

ශම් ඖණධ ජාවාරශම් ශසල්ලම ශකොශහොම් කියලා. Cephalexin 

මිල කීය්? මා සීමා කරපු මිල රුපියල් 2ක5යි. ඒ ඖණධය ලාංකාශේ 

නිණ්පා්නය කරලා ශ්ද ශද  කීයට්? රුපියල් 125කට. 

Amilodipine මශග් මිල කීය්? රුපියල් 15.30යි. ශම් ඖණධ මිල 

නියම කරපු ඖණධ. එශහම නැත්නම් ට ට වඩා ශම් මිල 

වැ සශවනවා. ලාංකාශේ අය ඒ ඖණධය ශ්ද ශද  කීයට්? රුපියල් 

1.05කට.  

Losartan  මශග් මිල රුපියල් 10.30යි. ඒක ලාංකාශේ හ්ලා 

ආ්ඩඩුවට ශ්ද ශද   ත 91ට. Enalalpril  මම නියම කරපු මිල 

රුපියල් ක.00. ඒ ශගොල්ලද  ශ්ද ශද   ත ක3ට. Atenolol මම 

නියම කරපු මිල රුපියල් 4.40යි. ඒ ශගොල්ලද  ශ්නවා,   ත ක1ට. 

රුපියල් 11.15ට තිශබන ඖණධය ඒ ශගොල්ලද  ශ්ද ශද   ත 

93ට. ශම් ආකාරයට  දිගටම මට කියද න පුළුවද . ශම් නිසා අපට 

ලාභ ඇති ශවනවා. තවම අපට factories තුනක විතරයි මිල දීලා 

තිශබද ශද . ්ැද  හතරශවනි factory  එකත් නිණ්පා්නය ආරම්භ 

කරලා තිශබනවා. ශම් ඖණධවලිද  විතරක් රජයට රුපියල් 

මිලියන ක, 292ක් ලාභයි. ඉරාද  විරමරත්න රාජය ඇමතිතුමනි,  

ශම්වා මතක තියා ගද න. ඒ නිසා ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රයට විය්ම් 

කරනශකොට තමුද නාද ශසේලා ඒ ගැන ශ්සැරයක් කල්පනා 

කරද න එපා. ශම් ශවශනශකොට මම ශම් ඖණධවලිද  විතරක් 

ආ්ඩඩුවට රුපියල් බිලියන 20ක මු්ලක් ඉතිරිකර දීලා තිශබනවා. 

ඒ නිසා තමුද නාශසේශග් මු්ල් ඇමතිතුමාටත් කියද න,  ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං යට සල්ලි ශවද කරනශකොට ඤරුු රු ගාද න එපා 

කියලා. ශමොක්,  අපි රුපියල් බිලියන 20ක් ඉතිරි කරලා දීලා 

තිශබන නිසා. ජනතාව ශවම්ශවද  රුපියල් බිලියන 4.4ක් ශවද  

කරලා තිශබනවා. අපි පළමු වටශේ ඖණධ 48ක මිල අඩු කරද න 

නියම කළාම,  ඒ ශගොල්ලද  ඒ අයශග් principalsලාට මිල අඩු 

කරද න   කිේවා. ඒ ශගොල්ලද  මිල අඩු කළා. ඒශකද  විතරක් 

ආ්ඩඩුවට රුපියල් බිලියන 7ක් ලාභ තිශබනවා. එතශකොට ඒ 

1571 1572 

————————— 
*  පුසානතකාල   තවා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්ද තුව 

රුපියල් බිලියන 7ත් එකතුව ලාභය රුපියල් බිලියන 14යි. ඒ 

වාශග්ම පිළිකා ඖණධවලිද  රුපියල් බිලියන 2කට ආසද න 

ලාභයක් එනවා. එයත් එකතු කළාම රුපියල් බිලියන 1කක 

ලාභයක් තිශබනවා.  මිනි සද  ශවම්ශවද  තව රුපියල් බිලියන 4ක් 

එකතු කළාම  ඔක්ශකෝම   රුපියල් බිලියන 20ක් පමණ ලාභ 

ශවලා තිශබනවා,  ශම් වැඩපිළිශවළ යටශත්. ශම් ගැන ශලෝක 

ශසෞඛ්ය සාංවිධානය සඳහද  කරලා තිශබනවා,  අග්නිදිග ආසියාව 

පිළිබඳ 201ක වාර්තාශේ 11ක වන පිටුශේ. එහි ශමශසේ සඳහද  

වනවා:  

“Sri Lanka’s public health successes were highlighted at the WHO 
Regional Committee for South-East Asia in September 2016, which the 
country hosted after a gap of 11 years.  

The country’s achievements are a testament to robust leadership, 
unwavering political commitment and strong partnerships dedicated to 
ensuring healthy lives and positive well-being for all.” 

ශම් ශ්රී ලාංකාව ගැනයි තිශබද ශද . ශනොසැශලන 

නායකත්වයත්,  ශනොශවනස්වන ශශ පාලන commitment එකත් 

නිසා තමයි ශම් ඔක්ශකෝම achievements කරද න පුළුවද  වුශ්ඩ 

කියලා එහි කියනවා. හැබැයි,  ඒ ශගොල්ලද  ශම් වාර්තාශේ 

කියනවා,  ශම් නිසා මට ඉදිරිශේදී මුහුණපාද න සිදුවන ශශවල් 

ගැන. ශම් තිශබද ශද  ශ්රී ලාංකාව පිළිබඳ වාර්තාව. එහි ශමශසේ  

කියනවා:  

“Steadfast political commitment helped the country achieve major 
gains in 2016. Sri Lanka withstood pressure from the food and beverage 
industry and introduced traffic light labelling on sugary food and drinks. 
Tobacco taxation was increased  significantly  despite resistance.  

There  will be many challenges ahead  as the country gears towards 
plain packaging, introducing stricter  tobacco  and alcohol control  
legislation and  extension of the traffic light labelling system. WHO will  
continue to support  the country in its  mission to resist industry 
interference  and address the growing challenge of NCDS.  

Sri Lanka is one of six countries for targeted WHO support on NCD 
prevention and control from all three levels of the organization - WHO 
Headquarters, WHO regional Office  for South- East Asia and WHO 
Country Office  for Sri Lanka. This will provide a  major boost to the 
country’s  efforts to reduce the NCD burden.”  

ඒ ශගොල්ලද  කියද ශද  ශම්වා කරනශකොට දුම්ශකොළ 

කර්මාද තය,  සීනි කර්මාද තය,  ඖණධ කර්මාද තය අපට විරුශධව 

නැගී සිටිනවා කියන කාරණයයි. එශහම වුශණොත් ඔවුද   අපට 

සහශයෝගය ලබා ශ්නවාය කියනවා. ඒ නිසා අපට තිශයද ශද  

නිවැරදි ශශ කිරීම විතරයි. ශම් නිසා තමයි අශේ ගරු 

ජනාධිපතිතුමා 2017 ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ වැය ීයර්ණය ශවලාශේ 

ශම් ආකාරයට කිේශේ. එය 2017 ශ්සැම්බර් 04 වන දින හැද සාමි 

වාර්තාශේ තීරු අාංක 2ක17හි  ශමශසේ සඳහද  වනවා:  

 "ගරු රාජිත ශසේනාරත්න අමාතයතුමා ශම් අවුරුදු තුන තුළ ශසෞඛ්ය 

ක්ශණේත්රයට අව ය නායකත්වය ඉතාමත්ම ශහොිනද  ලබා දුද නා. අශේ රාජය 

ප්රතිපත්තිය තුළ,  නි්හස් ශසෞඛ්ය ශසේවාව තුළ එතුමා ඉතාමත්ම ශහොඳ ප්රතිලල 

ශපද ම්ම් කරලා තිශබනවා. එම නිසා අපට ඒ පිළිබඳව ශබොශහෝ සතුටු 

ශවද නට පුළුවද කම තිශබනවා. 

ඇතැම් අය  "ශම් ආ්ඩඩුව ශමොනවා් කශළේ?" කියලා අහනවා. ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං ය විතරක් ගත්ශතොත්,  ශම් අවුරුදු තුශද  ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ය විසිද  

ලබා දීලා තිශබන සහන,  වරප්රසා්,  පහ සකම් ශකොච් ර් කිේශවොත් අපට දීර්ඝ 

ශේලාවක් ඒ සම්බද ධශයද  කථා කරද න පුළුවද ." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  තව කාරණයක් කියලා  මම 

කථාව අවසාන කරනවා.  

්ැද  රුපියල් 144, 000ද  ශම් ශබශහශත් මිල නවතිද ශද  

නැහැ. ්ැද  අපි ශ්ොර ඇරියා. ශලොකු ශගෝරි එක්ක අපි ශම් ශ්ොර 

ඇරියා. බහුජාතික සමාගම් ත් කරශගන හිටපු ශ්ොර අපි ඇරපු 

නිසා ්ැද  ශම් ශ්ොශරද  හැශමෝම එනවා. එන එන ඖණධ 

ලියාපදිාංචි වනවා. රුපියල් ක7, 000ට ශබශහත් ආවා. රුපියල් 

48, 000ට ශබශහත් ආවා. ්ැද  ඒවාත් ශටද ඩරයට එනවා. ්ැද  

ශමොක් ශවද ශද ? ශම් ශටද ඩර් පටිපාටිවල කරුණු ශ්කක් 

තිශබනවා.  

්යාසිරි ජයශසේකර මද ත්රීතුමා අසා තිණුණු ප්ර ්නයකට මා අ් 

උශශ ශම් කාරණය සම්බද ධශයද  උත්තර දුද නා. ඕනෑ නම් මා 

ආප ස ඒ පිළිබඳව ශකටිශයද  කියද නම්. ශමතුමද ලා කියන 

සමාගම මුලිද ම ඇවිල්ලා මට කිේවා,  "ශමද න ශමශහම ශ්යක් 

තිශබනවා. ඇමතිතුමා ශම්කට ශමොකක්් කරද ශද ?" කියලා. ඒ 

ශවලාශේ මා රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ එවකට හිටපු 

සභාපතිට කථා කළා. "ශම්ශගොල්ලද  කියද ශද  ශමොකක්්? මිල 

අඩුශවලා තිබියදී ඔබතුමද ලා ශම්ශගොල්ලද ට ශමොක් 

කරද ශද ?" කියලා මා ඇහුවා. "ඇමතිතුමා,  local purchase 

කියලා එකක් තිශබනවා; main tender කියලා එකක් තිශබනවා. 

Tender එකකට ඖණධ  ශගශනද න අමාරු වන ශකොට හිඟයක් 

ඇති ශවයි කියලා local purchase කියලා ශවශළඳ ශපොශළේ 

තිශබන ඒවායිද  ගද නවා" කියලා ඒශගොල්ලද  කිේවා. අදෙතිද ම 

ලියාපදිාංචි කරපු ඖණධයක් ශකශනකු ඇවිල්ලා ඉල්දෙවාට local 

purchase  කරද න ඉඩ ශ්ද ශද  නැහැ. ශමොක්,  local purchase 

කිරීමකදී හදිසිශේ 500ක් ඕනෑ නම් ඒ 500 තමයි ගද ශද . 

 එතශකොට කඩලා,  කෑලි කෑලි අරශගන වි ්ශල්ණණය කරද න 

විධියක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 500ම අරශගන ශබ්ා හරිනවා. නමුත් 

main tender එකට ආවාම,  ඒශගොල්ලද ශග් නම් අඩුම මිල 

තිශබද ශද ,  ශබශහතට registration එක තිශබනවා නම් 

ඒශගොල්ලද ට තමයි ශටද ඩරය ලැශබද ශද . ඒ එක විධියක්. 

ශ්වැනි ප්ර ්නය විධියට මා ඇහුවා,  "කෑලි කෑලි විධියට ගද ශද  

ඇයි?" කියලා. පළමුවැනි වරට ලාංකාවට ඖණධයක් ආවාම 

NMRA එශක් registration එක ලබා දුද නත්,  මුළු ශතොගයම එක 

පාරට අරශගන ශවශළඳ ශපොළට ්ාලා යම්කිසි වැරැශ්ක් වුශණො ත්  

ශමොකක්් ශවද ශද ? ඒශගොල්ලද ට ශටද ඩර් එශකද  සියයට 

25ක් ශ්නවා. සියයට 25ක් දීලා ඒ batch  එක ශහොඳ් කියා 

බලනවා. ඊට පස්ශසේ ශ්වැනි එක ගද නවා. සියයට 25ක් විතර 

අරශගන ශ්වැනි එක බලනවා. එශහම බලලා සියයට 50ක් 

ශ්නවා. ඊට පස්ශසේ හැම වාරයකදීම ඒශගොල්ලද ට ලාංකාවට 

සියයට සියයම ශගශනද න පුළුවද . ශම්ක තමයි ඒශගොල්ලද  

පිළිපදින රමශේ් ශ්ක. ශම් රමශේ් පිළිපදිද න ශවලා 

තිශබද ශද  ඔබතුමියද ලාම කියන 2013,  2014 folic acid නිසා 

ශවච්  කථාව නවත්වද නයි. ශම් විධියට ශකොටස් ව ශයද  ගද න 

ශකොට ශකොයි batch එශක් ශබශහත් නරක් වුශ්ඩ කියලා එක 

batch එකකිද  අල්ලා ගද න පුළුවද . එත ශකොට ඒ batch එක 

විතරක් තහනම් කරලා අනික් ඒවා  ගද න පුළුවද . ශමද න ශම්ක 

තමයි රමශේ්ය.  

 
ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමා,  ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ිු (වවදය) රාජිත  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி) ரொஜித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මට පුළුවද  විධියට අව ය සියදෙ පිළිතුරු ලබා දුද නා  කියලා 

මා හිතනවා. කරුණාකරලා ශම් ප්ර ්නය ශශ පාලන ප්ර ්නයක් 

විධියට ගද න එපා.  ශම්ක ඊට වඩා වැ්ගත් ප්ර ්නයක්. 

තමුද නාද ශසේලා කිේවා ශද ,  තමුද නාද ශසේලා ආප ස බලයට 

එනවා කියලා. තමුද නාද ශසේලාත් බලයට ඇවිල්ලා,  ශම් කටයුතු 

ඉදිරියට ශගනිහිල්ලා,  ට ටත් වඩා ශහොඳ තත්ත්වයක් ඇති කරද න. 
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එච් රයි මා කියද ශද . එශහම නැතිව ශම් කටයුතු කඩාකේපල් 

කරද න ශනොශවයි තිශබද ශද . ශම්වා ඕනෑම ආ්ඩඩුවක් කරපු 

ශහොඳ වැඩ. ප ස ගිය ආ්ඩඩුව කරපු ශහොඳ වැඩ එකක්වත් ශහොඳ 

නැහැයි කියලා මා  කියද ශද  නැහැශද . හැශමෝම කිේවත් 

හම්බද ශතොට වරාය ශහොඳ නැහැයි කියලා,  මා කියනවා ශහොඳයි 

කියලා. හැශමෝම කිේවත් මත්තල ශහොඳ නැහැ කියලා,  මම 

කියනවාශද  ශහොඳයි කියලා. ඒක මශග් ප්රතිපත්තිය. මට එක එක 

ශවලාවට එක එක ශශ කියද න බැහැ. මට ශ්කක් කියද න බැහැ. 

මම විධායක ජනාධිපති රමයට 78දීත්  විරුශධයි; අ්ත් විරුශධයි. 

මම ශම් පාර්ලිශම්ද තු මැතිවරණය රමයට 1980දීත් විරුශධයි; 

අ්ත් විරුශධයි. ්හතුද වන ආ්ඩඩුරම වයවස්ථා සාංශ ෝධනයට 

එ්ාත් මා මැරීශගන support  කළා; අ්ත් එශහමයි. ඒවා ශවනස් 

ශවද ශද  නැහැ. ඒ නිසා රට ඉදිරියට ශගනයද න නම් ශමද න 

ශම් ජාතික අනනයතාව මුලට තියා ගද න ඕනෑ.  

සාන් දිහා මුස්ලිම් මිනිශහකු දිහා බලන විධියට බලද ශද  

නැතිව,  ඇත්ත තත්ත්වය ශහොයලා බලලා,  ඒ මිනි සද ට 

සාධාරණයක් ඉණ්ට කරද න.  ශරෝගීද ටත් සාධාරණයක් ඉණ්ට 

කරද න කියලායි මා කියද ශද . ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.40] 

 
ිු දුිරල්  ඳුන් නත්ක    තා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  විශ ේණශයද ම අ් දිනශේ 

ඉදිරිපත් කර තිශබන සභාව කල් තැබීශම් ශයෝජනාව 

සම්බද ධශයද  වන විවා්ශේදී ශසෞඛ්ය අමාතයාාං යට අ්ාළ ගරු 

ඇමතිතුමා ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රශේ ගැටදෙ ගණනාවක් ගැන පැහැදිලි 

කළා. ඒ නිසා මා මූලික කරුණු කීපයක් පමණක් ඉදිරිපත් කරද න 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. විශ ේණශයද ම ශ්රී ලාංකා රාජය ඖණධ 

නීතිගත සාංස්ථාව,  රාජය ඖණධ නිණ්පා්න සාංස්ථාව,  ජාතික ඖණධ 

නියාමන අධිකාරිය කියන  ශම් ආයතනවලට අශේ රශට් ඖණධ 

ක්ශණේත්රශේ බරපතළ සබැිනයාවක් -සම්බද ධයක්- තිශබනවා. ශම් 

කාරණා ගැන ශම් පාර්ලිශම්ද තුශේදී ඔබතුමා උත්තර දුද නාට ශම් 

රශට් ජනතාව ඒ හුඟක් ශශවල්  ්ද ශද  නැහැ. ඖණධ මිල අඩු වීම 

හා වැ සවීම ගැන තමයි සාමානය ජනතාවට ශත්ශරද ශද . හැම 

ශබශහතක්ම එකයි කියලායි ඔවුද  හිතද ශද . කශමිට ගිහිල්ලා 

එළවදෙ අරශගන පරීක්ණා කරලා කෑවා බිේවාත්,  ශබශහත් පරීක්ණා 

කරද න සාමානය ජනතාවට හැකියාවක් නැහැ.  ්ාමසියකට 

ගිහිද  ශ්ොස්තර මහත්තයා නියම කරපු ශබශහත් තු්ඩඩුව දුද නාට 

පස්ශසේ,  ්ාමසිශයද  ශමොන ඖණධය දුද නත්,  ශ්න ඖණධය ලබා 

ගද න ශවනවා. ශම් ශබශහත ශහොඳ නැහැ,  මට ශම් ශබශහත 

ශ්ද න කියලා,  එළවදෙ කශමි එළවදෙ ශතෝරනවා වාශග්,  කෑම 

කඩයකට ගිහිද  කෑම ටික ශතෝරා ගද නවා වාශග් 

පාරිශභෝගිකයාට ශහෝ ශරෝගිශයකුට ශබශහත් ශතෝරද න බැහැ. ඒ 

නිසා තමයි ශහොඳ,  ගුණාත්මක ශබශහත් ලබා දීශම් වගකීම රජය 

සතු වද ශද . සාමානය පාරිශභෝගිකයාට වඩා,  එශහම නැත්නම් 

ෛව්ය පාරිශභෝගිකයාට වඩා ශරෝගී පාරිශභෝගිකයා ගැන වඩා 

සැලකිලිමත් ශවද න ඕනෑ,  රජය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  අපි ශම් පාර්ලිශම්ද තුවට 

ශකෝේ කමිටුව හැටියට රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාව ගැන 

අවස්ථා ගණනාවකදී වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. 

201ක.08.09,  2017.10.19,  2018.03.21 හා 2019.01.24 අපි වාර්තා 

ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. 2019.01.24 වාර්තාශේ රාජය ඖණධ 

නීතිගත සාංස්ථාව ගැන ශවනමම සඳහද  කරලා තිශබනවා. ඒ 

වාශග්ම ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරිය ගැන 2019.01.24 

වාර්තාශේ ඇතුළත් කරලා තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. රාජය 

ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාව කැඳවලා කරුණු පැහැදිලි කරශදී අපට 

ශත්රුණා,  තත්ත්වශයද  බාල ඖණධ වි ාල ප්රමාණයක් ලාංකාශේ 

ශවශළඳ ශපොශළේ තිශබන බව. අපි පක්ණ ශේ්ශයද  ශතොරව 

හැශමෝම ගිහිල්ලා ඒ ගැන ස්ථානීය පරීක්ණාවක් කැලණිශේ සිශධ 

කළා. කැලණිශේ තිශබන රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ 

ගබඩාව අපි ගිහිද  බැදෙවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  අපි 

එහිදී ්ැක්කා නිකුත් කරද න තිශබන ඖණධත්,  තත්ත්වශයද  බාල 

ඖණධ හැටියට නම් කරලා විනා  කරද න තිශබන ඖණධත් එකම 

ස්ථානශේ තිශබන බව. එකම ස්ථානශේ තබලා තමයි ඒවා නිකුත් 

කශළේ. මම ්ැක්කා ප සගිය සතිශේ ජාතික ඖණධ නියාමන 

අධිකාරිශයද  ගිහිල්ලා කැලණිශේ,  කිරිබත්ශගොඩ ප්රශශ ශේම 

වැටලීමක් කර තිශබනවා. ඉද දියාශවද  ශගද වපු සමහර 

ශබශහත් වර්ග බාල ශබශහත් කියලා නම් කරලා,  විනා  කරද න 

එතැන තබා තිශබනවා. එම ශබශහත් ශගනියලා පැකට් කරලා,  

ආයතනයකිද  ශබ්ා හරිනවා; මිනි සද ට ශ්ද න පාර් ්වවලට 

නිකුත් කරනවා. ශම් ඖණධ නිසා රශට් මිනි සද  මැශරන 

තත්ත්වයක් තිශබද ශද . ඒ නිසා තමයි ශම් සාකච්්ාව වැ්ගත් 

ශවද ශද . නැතුව ශම්ක ඇමතිතුමා සමඟ තිශබන ශපෞශගලික 

ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. විණය භාරව ඉද ශද ,  රාජිත ශසේනාරත්න 

මැතිතුමා්,  ශවනත් ඇමතිවරශයක්්  කියන එක ශනොශවයි 

වැ්ගත් ශවද ශද . අමාතයවරයා,  අමාතයාාං ය හා ඒ යටශත් 

ආයතන තිශබද ශද ,  ජනතාව ශවම්ශවද . ඒ නිසා ඔවුද  හිට 

ගද න ඕනෑ,  ජනතාවශග් පැත්ශත්; ඖණධ සමාගම් පැත්ශත් 

ශනොශවයි. 

්ැද  ඇමතිතුමා කිේවා,  ට ට කලිද  කියපු වාර්තාවල 

තිශබද ශද  එතුමා ඇමතිකම ගද න කලිද  ශගද වපු කල් ඉකුත් 

ශවච්  ඖණධ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මම ්ත්ත 

ටිකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ශම්,  අශේ ්ත්ත ශනොශවයි. 

විගණකාධිපති ශ්පාර්තශම්ද තුව නිරීක්ණණය කරලා,  ඒ 

විගණකාධිපති වාර්තා  ශකෝේ කමිටුශේදී ඉදිරිපත් කළාම,  

එතුමාශග් නිලධාරිද  විසිද  "ඇත්ත" කියලා පිළිගත්ත ඒවා. එශසේ 

පිළිගත්තාට පස්ශසේයි අපි ඒවා පාර්ලිශම්ද තුවට වාර්තා කශළේ. මම 

ඒ වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා. 2015දී තත්ත්වශයද  බාල  ඖණධ 

තිණුණා,  මිලියන 25ක. රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ තිණුණා 

ඔ සහල්වලට අශළවි කිරීමට මිලදී  ගත් මිලියන 21ක කල් ඉකුත් 

ශවච්  ඖණධ. එකතුව මිලියන 4කයි; ලක්ණ 4කකක ඖණධ. 201කදී 

තිණුණා,  ලක්ණ 130ක ඖණධ. 2017දී තිණුණා,  ලක්ණ 1, 044ක 

ඖණධ. ඒ කියද ශද ,  ශකෝටි 10ක ඖණධ. තත්ත්වශයද  බාල 

ඖණධ තිණුණා,  මිලියන 23ක. කල් ඉකුත් ශවච්  ඖණධ තිණුණා,  

මිලියන 80ක. මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  රාජය ඖණධ 

නීතිගත සාංස්ථාව ඔ සහල්වලට නිකුත් කරද න 2017 අවුරුශශශ 

අරගත්ත ශකෝටි 10ක ශබශහත් තිණුණා,  තත්ත්වශයද  බාල සහ 

කල් ඉකුත් වුණු. 2018-2019ත් එශහමයි. නිලධාරිද ශග් පිළිතුර 

වුශ්ඩ,  "සැපයුම්කරුවද  කල් ඉකුත් ශවච්  ඖණධ අපට නිකුත් 

කළාට,  ඒවා අපි ඒ අයශගද  නැවත අය කර ගද නවා" කියලායි. 

සැපයුම්කරුවද  කල් ඉකුත් ශවච්  ඖණධ දුද ශනොත්,  ඒ ඖණධ 

ශවම්ශවද  නැවත අය කර ගැනීම් කරනවා; ්ඩ ගහනවා කියලා. 

නමුත්,  තිශබන ප්ර ්නය ශම්කයි. කල් ඉකුත් වූ ඖණධ දුද  

සැපයුම්කරුවාශගද  රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාවට අය කර 

ගද න පුළුවද . නමුත් ජනතාවට ශමොක් ශවද ශද ? ඒ ශබශහත් 

බිේශවොත් ජනතාවට ශමොක් ශවද ශද ? ඔ සහල්වලට ආවාට 

පස්ශසේ ජනතාවට ශතෝරා ගැනීමක් කරද න බැහැ,  ශම්වා කල් 

ඉකුත් ශවලා තිශබනවා් නැශ් කියලා. ඔ සහල්වලට ඖණධ 

නිකුත් කරද ශද ,  රජශේ ආයතන හැටියට රාජය ඖණධ නීතිගත 

සාංස්ථාව. රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාව ගැන  වි ්වාසය 

තබාශගන,  ජනතාව ඖණධ ශබොනවා. 2017 අවුරුශශශ කල් ඉකුත් 

ශවච් ,  ඒ වාශග්ම තත්ත්වශයද  බාල යැයි කියන ඖණධ ශකෝටි 

10ක තිශබනවා. ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරිශයද  අපි ඇහුවා,  

lab system එකක් හ්ද න බැරි ඇයි කියලා. අ් lab එකක 

samples test කරනවා වාශග්ම ශම්වා පරීක්ණා කරද න බැරි ඇයි 

කියලා. එතශකොට කිේශේ,  ඒකට යන මු්ල ගැන; විය්ම ගැන. අපි 

කිේවා,  තත්ත්වශයද  බාල හා කල් ඉකුත් වූ ඖණධ ශකෝටි 10ක 

තිශබනවා.  කල් ඉකුත් වූ ශබශහත්වලට -පරණ  ශබශහත්වලට,  

ම් සදු ස ශබශහත්වලට- රුපියල් ශකෝටි 10ක් විය්ම් කරනවා නම්,  

1575 1576 



පාර්ලිශම්ද තුව 

නාස්ති කරනවා නම්,  රුපියල් ශකෝටි 5ක් විය්ම් කරලා ඒවා 

පරීක්ණා කරද න laboratory එකක් හ්ාගද න පුළුවද . ඒවා ශම් 

රශට් ජනතාව ශවම්ශවද  කරද න ඕනෑ ශශවල්. කල් ඉකුත් වූ 

ශබශහත්වලට ලාංකාව ශකෝටි 10ක් නාස්ති කළාට,  ඒවා පරීක්ණා 

කරද න පරීක්ණණාගාරයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ජාතික 

ඖණධ නියාමන අධිකාරිය ගිය සතිශේත් කිේවා,  අපට තවම ඒක 

හ්ාගද න බැරි වුණා,  තට්ටු ගණනක ශගොඩනැ් ල්ලක් හ්ද න 

ලැහැස්ති කරලා තිශබනවා කියලා. ජාතික ඖණධ නියාමන 

අධිකාරිය තවම ලෑස්ති ශවනවා; ජනතාව මිය යනවා. ශම්ක තමයි 

ඇත්ත. ගරු ඇමතිතුමනි,  මම කියන ශශ සතය ශනොශවයි නම්,  

විගණකාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ශමද න ශම් කරුණු අපි නැවත 

සාකච්්ා කරමු; ඔබතුමාශග් නිලධාරිද  එක්කත් සාකච්්ා කරමු. 

ශමම කරුණු ඔබතුමාශග් නිලධාරිද  පිළිගත්තා. ඔවුද  කිේවා,  

2015 ඉඳලා 2018 ශවනකල් සැපයුම්කරුවද ශගද  ශකොච් ර අය 

කර ගත්තා් කියලා වාර්තාවක් අපට ශ්නවා කියලා.  නමුත් 

ප්ර ්නය තිශබද ශද  සැපයුම්කරුවද ශගද  අය කර ගැනීම 

ශනොශවයි. ශමතැන ප්ර ්නය තිශබද ශද  ඒවා ගැන ශසොයා 

බලද න තිශබන යාද ත්රණය ශමොකක්්,  සපයද න කලිද  ශසොයා 

බලද න තිශබන යාද ත්රණය ශමොකක්්,  සැපයූවාට ප ස ශවශළඳ 

ශපොශළේ දී පරීක්ණාවක් කරද න තිශබන යාද ත්රණය ශමොකක්්,  

මහජන පැමිණිලි අම්ව පරීක්ණා කරද න තිශබන යාද ත්රණය 

ශමොකක්් කියන එකයි. මම ඒකට උ්ාහරණයක් කියද නම්. 

ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකා රිශේ නිලධාරිද  අපි 

පාර්ලිශම්ද තුවට කැ ශඳේවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  2019 

මැයි 31 ශවනශකොටත් ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරිශේ වගකීම 

තමයි,  ජාතික උපශශ න කමිටුව - NAC -, ජාතික තත්ත්ව 

ආරක්ණණ පර්ශේණණාගාරය - NMQAL -, ඖණධ ඇගැයීම් 

කමිටුව - MEC -, ඖණධ උපකරණ ඇගැයීම් කමිටුව - MDEC -, 

සීමාස්ථ නිණ්පා්න ඇගැයීම් කමිටුව - BPEC -, බලාත්මක කිරීම 

සඳහා නිශයෝග නිකුත් කිරීම. හැබැයි,  එම නිශයෝග නිකුත් කිරීම 

සඳහා අව ය නීතයම්දෝලභාවය තවමත් හ්ාශගන නැහැ. ජාතික 

ඖණධ නියාමන අධිකාරිය පිහිශටේවාට වැඩක් නැහැ,  ජාතික 

ඖණධ නියාමන අධිකාරියට නිශයෝග නිකුත් කරද න අව ය 

නීතයම්දෝලභාවය තවමත් හ්ලා දීලා නැහැ,  කාර්ය පටිපාටිය 

නැහැ. ඔබතුමද ලා ජාතික ප්රතිපත්ති ගැන කථා කරනවා,  ජාතික 

ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීශම් යාද ත්රණය තිශබද ශද  ජාතික 

ඖණධ නියාමන අධිකාරියට. ලාංකාශේ ඖණධ නියාමනය කිරීශම් 

ප්රතිපත්ති හ්ද න රමශේ්යක්,  මාර්ශගෝපශශ යක් හ්ද න 

රමයක් ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරියට නැහැ. ඒකට ශහොඳම 

උ්ාහරණය මම ඔබතුමාට කියද නම්,  ගරු ඇමතිතුමනි. 

ගරු ඇමතිතුමා ශගොඩාක් කථා කළා. ශමතුමා 

පාර්ලිශම්ද තුශේ කථා කළාට වැඩක් නැහැ,  ජනතාව ශබශහත් 

ශබොන තැනට ගිහිල්ලා බලද න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මද ත්රීතුමනි,  අ් ශකොළඇ නගරශේ ප්රධාන ශරෝහල් ආ්රිතව 

තිශබන ්ාමසි අතර ඖණධ බලපත්ර නැති ්ාමසි ශකොච් ර 

තිශබනවා්? ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා නිශයෝජනය කරන කදෙතර 

දිස්ත්රික්කශේ විතරක් ප්රාශශීයය ශල්කම් කාර්යාල 4ක ඔ සසල් 

19කිද  12ක් 2017-2018 අවුරුදුවලට අ්ාළ ඖණධ බලපත්ර 2019 

මැයි 31 ශවනශකොටත් අරශගන නැහැ. ජාතික ඖණධ නියාමන 

අධිකාරිය අපට කියනවා,  කදෙතර දිස්ත්රික්කශේ ඔ සසල් 19කිද  

12කට බලපත්ර නැහැ කියලා. 2017-2018 අවුරුශශශ ශකොළඇ 

දිස්ත්රික්කශේ ප්රාශශීයය ශල්කම් කාර්යාල 5කට අයත් ්ාමසි 

වයාපාර නාම ලියා පදිාංචි කරලා තිශබනවා,  ඒ කියද ශද  BRC - 

Business Registration Certificate - එක තිශබනවා. හැබැයි 

ඔ සසල් 21කිද  15ක් ඖණධ බලපත්ර අරශගන නැහැ. 2018 

අවුරුශශශ ශකොළඇ දිස්ත්රික්කශේ ඔ සසල් 40කිද  31ක් බලපත්ර 

අරශගන නැහැ. 2019 ජුනි 4වැනි්ා -ප සගිය ජුනි 4වැනි ්ා- 

විගණකාධිපති ශ්පාර්තශම්ද තුශේ නිලධාරිද  ගිහිල්ලා ශකොළඇ,  

ශකොහුවල,  කදෙශබෝවිල,  ශ්හිවල ඔ සසල් 20ක් පරීක්ණා කළා. 

ඔ සසල් 9ක බලපත්ර ප්ර්ර් නය කරලා නැහැ,  ඔ සසල් 13ක 

ඖණධශේදිද  නැහැ,  ඔ සසල් 14ක් බලපත්ර අරශගන නැහැ. 

ජනතාව ඒවා ්ද ශද  නැහැ. "Pharmacy" කියලා ශබෝමි එක ්ාලා 

තිණුණාම ගිහිල්ලා ශබශහත්  ගද නවා. සමහර විට "pharmacy" 

කියලා තිශබන ශබෝමි එශක් තිශබද ශද  BRC - Business 

Registration Certificate - එක විතරයි,  ඖණධශේදිශයක් නැහැ. 

අපි ඇහුවා,  ශමශහම ශවද න ශහේතුව ශමොකක්් කියලා. ජාතික 

ඖණධ නියාමන අධිකාරියට ඒ ශශ කරද න බැරිශවලා තිශබද ශද  

ශමොක්? මුළු ලාංකාශේම ඒවා පරීක්ණා කිරීම සඳහා ජාතික ඖණධ 

නියාමන අධිකාරිශේ cadre එශක් ඖණධ පරීක්ණකවරු 20ක් 

ඉද න ඕනෑ. නමුත්,  ඉද ශද  තුද ශ්නයි. ජාතික ඖණධ නියාමන 

අධිකාරිය සතුව ඖණධ පරීක්ණකවරු තුද ශ්නයි ඉද ශද . 

අමාතයාාං ශයද  තමයි ඔබතුමද ලා ඖණධ නියාමන අධිකාරියට 

recruit කරලා තිශබද ශද . අමාතයාාං ශයද  අම්යුක්ත කරපු 

පිරිසක් ඉද නවා. ඊට අමතරව,  විධායක ශරේණිශේ නිලධාරිද  

ශ්ශ්නායි,   සළු ශසේවකශයෝ 29ශ්නයි ඉද ශද . Cadre එශක් 

විධියට වි ාල පිරිසක් ඉද න ඕනෑ. Cadre එකට අම්ව 

232ශ්ශනක් ඉද න ඕනෑ. හැබැයි,   සළු ශසේවකශයෝ 29ශ්ශනක් 

සහ විධායක ශරේණිශේ ශ්ශ්නායි ඉද ශද . විධායක ශරේණිශේ 

ශ්ශ්නාශගම්ත් ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ශකොද ත්රාත් ප්නම 

මත ඉද ශද . එශහම බැදෙවාම,  එක්ශකශනක් විතරයි ඉද ශද . 

ඔද න,  ජාතික ඖණධ නියාමන අධිකාරිශේ තත්ත්වය!  ශමද න  

ලාංකාශේ ඖණධ නියාමනය කරද න තිශබන තැශද  තත්ත්වය!   

ඔ සසල් තිශබනවා,  නමුත් බලපත්ර නැහැ. හැබැයි,  ඒවා ශවම්ශවද  

නිශයෝග නිකුත් කිරීශම් බලය තවම අධිකාරියට නැහැ.  

මා කියද ශද  මහා ාර්යතුමාශග් ප්ර ්නය ගැන විතරක් 

ශනොශවයි. Herticad ඖණධය සම්බද ධ ප්ර ්නය  අපි කතා කළා. 

අපි ඔහු 2017 වර්ණශේදි COPE කමිටුවට කැඳවා කතා කළා,  

පිළිකා ශරෝග පිළිබඳව. ඒ ශවලාශේ මත ශේ්යක් තිණුණා. නමුත්,  

්ැද  ඒ මත ශේ්ය නැති කරද න පුළුවද . අපි නිර්ශශ යක් දීලා 

තිශබනවා. 2017 ඉඳලා 2019 වන කල් Herticad ඖණධය භාවිත 

කරලා තිශබනවා. එශසේ භාවිත කරපු ඒවා සම්බද ධශයද  

වාර්තාවක් අපට ශ්ද න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කළා. ඒවා භාවිත 

කිරීශම් ප්රතිලල ශමොනවා් කියලා අමාතයාාං  මට්ටමිද  ්ැද  

වාර්තාවක් ගද න ඕනෑ. එශහම අරශගන බලද න ඕනෑ,  Herticad 

ඖණධය භාවිතශයද  සිදු ශවලා තිශබන side effects ශමොනවා්,  

අශනක් ශබශහත් පාවිච්චි කළාම සිශධ වද ශද  ශමොකක් ් කියලා. 

එය ්ැද  පරීක්ණා කරද න පුළුවද . අපි කියද ශද ,  ඇමතිතුමා 

කියන විධියට එය මිල අඩු එකක් නම්,  ශහොඳ එකක් නම් පාවිච්චි 

කළාට ප්ර ්නයක් නැහැ කියලායි. ඒ ගැන කිසි වා්යක් නැහැ. 

හැබැයි,  එතැන ශබශහත් මාන්යාවක් තිශබනවා. ඒ ශබශහත් 

මාන්යාව තිශබද ශද  ට ට එහා. ශබශහත් ඇණවුම් කරනවා,  කල් 

ඉකුත් ශවද න කිට්ටු කරලා. ඇණවුම් කරපු ඒ ශබශහත් 

ශරෝහල්වලට එනශකොට කල් ඉකුත් ශවලා. ශරෝහල්වලිද  ඒවා 

return කරනවා. එශසේ return කළාට ප සව නැවත ඇණවුම් 

කරනවා. ඉතාම පැහැදිලි ශලස,  ඇණවුම් කිරීශම් ක්රියාවලිය ඒ 

ශබශහත් සමාගම් එක්ක එකඟතාශවද  කරන ශ්යක්. ්ැද  

ඇමතිතුමා මහා ශලොකුවට කියනවා,  "මම ශම් ඒකාධිකාරය බිඳ 

වට්ටනවා. ඒකාධිකාරය බිඳ වට්ටද න තවත් සැපයුම්කරුවද  

ශගන එනවා" කියලා. ඒක ශහොඳයි. හැබැයි,  තවත් 

සැපයුම්කරුවද  ශගන එන ශකොට අශනක් පැත්ශතද  ශවද ශද  

ශමොකක්්? ශම් මාන්යාව පැතිශරන එකයි ශවද ශද . මාන්යාව 

පැතිශරන ශකොට සමහර ඒවා ඇමතිතුමාටත් වාසි්ායක වන 

විධියට කැරශකනවා ශවද න පුළුවද . ඒ සම්බද ධශයද  මම 

ඍජුව ශ ෝ්නා කරද ශද  නැහැ. නමුත්,  ඒවා ශවද න පුළුවද  

ශශවල්. එක මාන්යාවක් යන ශකොට තවත් මාන්යාවක් හ්ද න 

පුළුවද . අපි ්ද නවා විදුලිබලය,  ශතල්,  ආයුධ,  ශබශහත්,  ඒ සෑම 

ශ්යක් සම්බද ධශයද ම එවැනි  මාන්යා තත්ත්වයක් තිශබන බව.  

එය  "නැහැ"   කියද න බැහැ.  එක මාන්යාවක අයිතිකාරයද  යන 

ශකොට ශවනත් මාන්යාවක අයිතිකාරයද  හ්ා ගද නවා. ඒක 
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[ගරු   සනිල් හඳුද ශනත්ති මහතා] 
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ශවද න පුළුවද කම තිශබනවා. මම කියද ශද ,  ඊටත් වඩා 

බරපතළව ශම් කාරණා සිශධ ශවනවා කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මා විශ ේණශයද ම තවත් 

ශ්යක් ඔබතුමාට අවධාරණය කරද න කැමැතියි. පාර්ලිශම්ද තු 

මද ත්රීවරුද  සඳහා වන  ර්යා ධර්ම සාංග්රහය 2018 මාර්තු 07වන ්ා 

පාර්ලිශම්ද තුව අම්මත කරලා 2018 අශප්රේල් 15වන ්ා ඉඳලා 

ක්රියාත්මක කරනවා. ශම්  ර්යා ධර්ම පශධතිශේ ශකොටසක් මා ශම් 

ශවලාශේ උපුටා ්ක්වනවා. ශමහි 4වන පිටුශේ 7. (අ) යටශත් 

ශමශසේ සඳහද ව තිශබනවා: 

"සෑම මද ත්රීවරයකුට ම තීරණ ගද නා විට,  සෑම අවස්ථාවක දී ම මහජන 

බැිනයාවද  සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර,  ඔවුනට,  ඔවුද ශග් පවුල්වල 
සාමාජිකයද ට,  මිතුරද ට ශහෝ ඔවුද  ශවම්ශවද  ශවනත් යම් තැනැත්තද ට 

යම් මූලයමය ශහෝ ද්රවයමය ප්රතිලාභ ශහෝ ශපෞශගලික ලාභයක් අශේක්ණා 
ශනොකළ යුතුය."  

එහි 5වන පිටුශේ ශමශසේ සඳහද  වනවා: 

"යම් රජශේ කටයුත්තක්,  රජශේ පත්වීම්,  ශකොද ත්රාත් ලබා දීම,  යම් ප්ර්ාන 

ශහෝ ශවනත් යම් ප්රතිලාභ සඳහා තැනැත්තද  නිර්ශශ  කිරීමට අ්ාළව සිය 
කාර්යය කර ශගන යෑශම් දී මද ත්රීවරයද  විසිද  එම කටයුතු හුශ්ක් කුසලතා 

මත කරම් ලබන බවට වගබලා ගත යුතු ය." 

ශම් ආදි ව ශයද  සඳහද   ර්යා ධර්ම පශධතියක් තිශබනවා. 

ශම් කැබිනට් ම්ඩඩලශේ සිටින අමාතයවරුද ශගද  ශම්  ර්යා 

ධර්ම පශධතිය අවධානශයද  කියවද න  සදු ස පුශගලයා රාජිත 

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා කියලා මම හිතනවා. එතුමා ශම්ක 

කියවනවා නම් ශහොඳයි. ශමොක්,  එතුමාට අ්ාළව,  ශම්  ර්යා ධර්ම 

කඩ කිරීම පිළිබඳ ශබොශහෝ කාරණා තිශබනවා. 2018 අශප්රේල් 

15වන ්ා ඉඳලා ශමය ක්රියාත්මකයි නම් එතුමාට අ්ාළ ශගොඩක් 

කාරණා ශමහි තිශබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මා තවත් එක් කරුණක් 

කියද නම්. 2017 ශපබරවාරි 08වැනි ්ා අපි පාර්ලිශම්ද තුශේ 

සභාගත කළා,  ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තාව. එහි 

සඳහද  ශවනවා,  ශ්රී ලාංකා ආයුර්ශේ් ඖණධ සාංස්ථාව ගැන. 

ආයුර්ශේ් ඖණධ සාංස්ථාවට වයාපෘති නිලධාරිද  ශබොශහෝ 

සාංඛ්යාවක් බඳවා ගත්තා. ඒ වයාපෘති නිලධාරිද  ඖණධ සාංස්ථාශේ 

වැඩ කශළේ නැහැ. ඒ අය ඇමතිතුමාශග් කාර්යාලශේ වැඩ කළා; 

ශග්ර වැඩ කළා. ඒ අය ශග්ර වැඩවලට ශගනිච් ා. ප්රගතිය 

වාර්තා කරශදී අමාතයාාං  ශල්කම්තුමා වාර්තා කර තිශබද ශද  

ශකොශහොම්? මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මට ශමොශහොතක් 

ශ්ද න,  ශමය කියවද න. අමාතයාාං ශේ ශල්කම්තුමා ශමශසේ 

වාර්තා කරනවා,  "අමාතයාාං  කාර්යාලයට අම්යුක්ත කර ඇති -

ආයුර්ශේ් ඖණධ සාංස්ථාශවද  අමාතයාාං  කාර්යාලයට අම්යුක්ත 

කර ඇති- වයාපෘති සම්බද ධීකරණ නිලධාරීද ට පත්වීම් ලිපි ලබා 

දීශම් දී අමාතයතුමාශග් කාර්ය ම්ඩඩල සම්බද ධීකරණ නිලධාරීද  

ව ශයද  ඔවුද ට පත්වීම් ලබා දීම පිළිබඳව වාර්තාවක් ශසෞඛ්ය  

අමාතයාාං  ශල්කම්ශග් අාංක ... ්රන,  201ක සැේතැම්බර් දින රහිත 

ලිපිය මගිද  ලබා දී ඇත. එහි ්ක්වා ඇත්ශත් එම පත්වීම 

අමාතයතුමාශග් ශපෞශගලික ශල්කම් විසිද  සභාපති ශවත කරන 

ල් ඉල්ලීම ප්නම් කර ලබා දී ඇති බවයි". 

ඔද න! ශම් එකක් විතරයි. මා ඒකයි පාර්ලිශම්ද තු 

මද ත්රීවරයද  සඳහා වන  ර්යා ධර්ම පශධතිය ගැන කිේශේ. 

අමාතයතුමාශග් ශපෞශගලික ශල්කම් කවු්?   සජාතා ශසේනාරත්න 

මහත්මිය. එතුමිය තමයි සාංස්ථාවල තිශබන වාහන එතුමියශග් 

letterhead එශකද ම අමාතයාාං යට අම්යුක්ත කර ගද ශද . 

එතුමියශග් letterhead එශකද ම තමයි පත්වීම් ශ්ද ශද . ඒ අයම 

තමයි interview කරද ශද . ශම්ක එක තැනක විතරක් ශනොශවයි,  

හැම තැනම සිශධ වන ශ්යක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මා තවත් එක උ්ාහරණයක් 

කියලා කතාව අවසද  කරද නම්. 

ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කතාව අවසද  කරද න,  ගරු මද ත්රීතුමා. නියමිත කාලය 

අවසානයි.         

 
ිු දුිරල්  ඳුන් නත්ක    තා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මට තවත් එක උ්ාහරණයක් 

කියද න අවසර ශ්ද න. 

අමාතයතුමාශග් මාධය සම්බද ධීකරණ තනතුර ්රන 

පුශගලයා තමයි රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ අශළවි ප්රවර්ධක 

තනතුර ්රද ශද . ඔහු අමාතයාාං යටත් අම්යුක්ත කරලා මාසිකව 

රුපියල් 30, 000ක වැටුපක් ශගවනවා. ඔහු අමාතයාාං ශේ අශළවි 

ප්රවර්ධක තනතුශර් ඉද නවා,  ඇමතිතුමාශග් මාධය 

සම්බද ධීකාරක තනතුරත් ්රනවා. ශමොහු වැටුේ තුනක් 

ලබාගද නවා. ශම්වා ශම් අමාතයාාං යට සම්බද ධ වී තිශබන 

කරුණු අතර තිශබන ශශවල්. මම කියපු ඔක්ශකොම ශශවල්,  අපි 

නිරීක්ණණය කළ,  විගණකාධිපතිතුමා තහවුරු කළ,  ශකෝේ එක 

අම්මත කළ,  ශම් පාර්ලිශම්ද තුවට අවුරුදු හතශර්ම වර්තාවලිද  

ඉදිරිපත් කළ කරුණු. ඒ නිසා,  ශම් කාරක සභා වාර්තා කියවද න  

කියලා අශනකුත් මද ත්රීවරුද ශගද  මා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.58] 
 

ිු ඉරාන් වික්ර රත්න   තා (ුදදල් රාතය ් ාතයුර ා) 
(ைொண்புைிகு இரொன் ெிக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அலைச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවද ත ශවනවා. අ් අශේ ගරු  ස්ර්ශිනී 

ප්රනාද දුපුල්ශල් මද ත්රීතුමිය අ් සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ 

ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. එතුමිය ෛව්යවරියක්. ශම් 

සඳහා පිළිතුරු ලබා ශ්න ඇමතිතුමාත් ෛව්යවරශයක්. මම නම් 

ෛව්යවරශයක් ශනොශවයි. ඒ වෘත්තීයශේදීද  බලන ශකෝණයට 

වඩා,  අපි බලන ශකෝණය හුඟක් ශවලාවට ශවනස්. මට ශපශනන 

විධියට ශමතැන මූලික ගැටදෙවක් තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමා 

පිළිතුරු ලබා දුද නා. ඉදිරිපත් වන අශනක් ප්ර ්නවලටත් 

ඇමතිතුමා පිළිතුරු ශ්යි කියා මම හිතනවා. 

ලාංකාශේ ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය ගැන මූලික ප්ර ්නයක් තිශබනවා. 

ලාංකාශේ ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය ෛව්යවරයා ශක්ද ද්ර කර ගත් 

ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රයක්.   එය ශරෝගියා ශක්ද ද්ර කරගත් ශසෞඛ්ය 

ක්ශණේත්රයක් ශනොශවයි. ෛව්යවරුද ට කථා කශළොත්,  

ෛව්යවරු හැම ්ාම කියද ශද  එක පැත්තක්. ශරෝගීද  හැටියට 

කථා කශළොත්,  ඒශක් අශනක් පැත්ත තමයි අපි කියද ශද . It is 

not a patient-centred system. It is clearly a doctor-centred 

system. ඒක පැහැදිලිව කියද න ඕනෑ. ශමහි ශවනස්වීම් සිදු 

කිරීමට යනශකොට ඒ ක්ශණේත්රශයද ම,  ඒ වෘත්තීයශේදීද ශගද ම 

තමයි  ගැටදෙ,  ප්ර ්න එද ශද . අපි උ්ාහරණයක් ගනිමු. අපි අ් 

ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල ගැන කථා කළා. SAITM එක ගැන අපි 

ශම් පාර්ලිශම්ද තුශේ කථා කළා. SAITM එක මුලිද ම ශගනාශේ 

අශේ රජය ශනොශවයි. ඒක ශගනාශේ අශේ රජයට ප්රථමශයද  

තිණුණු මහිද ් රාජපක්ණ රජයයි. ආ්ඩඩුව පැත්ශත් පුටුවල ඉඳලා 

විරුශධ පක්ණය පැත්ශත් පුටුවල වා ස වුණාම,  එක පාරට 

එතුමද ලාශග්  මතය ශවනස් වුණා.  

ශමතැන ගැටදෙවක් තිශබනවා්? කිසි ගැටදෙවක් නැහැ. අපි 

කල්පනා කරලා බැදෙශවොත්,  ශම් රශට් ශපෞශගලික ශරෝහලක් 

ආරම්භ කරද න ගියත් හැම තිස්ශසේම වා් විවා් ඇති ශවනවා. 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

S A I T M  එශක් හිටිශේ ෛව්යවරුද ශග් ්රුවද . 

ෛව්යවරුද ශග් ්රුවද  විශශ  රටවලට යවලා,  ෛව්ය වි්යාව 

ඉශගන ශගන ශම් රටට ඇවිත්,  Act 16 Examination එක 

සමත්ශවලා ෛව්යවරු ශවනවා. හැබැයි ශම් රශට් එවැනි ෛව්ය 

වි්යාලයක් ආරම්භ කරද න ගියාම,  වි ව්වි්යාලයක් ආරම්භ 

කරද න ගියාම වි ාල ගැටදෙ,  ප්ර ්න ඇති ශවනවා. මම හිතන 

විධියට ශම් තත්ත්වය පක්ණයකට සීමා වුණු ශ්යක් ශනොශවයි. මම 

ශම් සියල්ල ශ්ස බලද ශද  විශ ේණශයද  ශරෝගියා ශක්ද ද්ර 

කරශගනයි. 

ඊළඟට,  ශපෞශගලික ආයතනයකට සල්ලි ශ්නවාය කිේවා. අ් 

ශලෝකය හුඟක් ශවනස් ශවලායි තිශබද ශද . අ් ඉද දුනීසියාශේ 

ශපෞශගලික ශරෝහල්වලිද  ෛව්ය ශසේවය ලබා ගත්ශතොත්,  per 

capita grant එකක් ශ්නවා. යම්කිසි පුශගලශයක් ශපෞශගලික 

ශරෝහලකට ගිහිද  ෛව්ය ප්රතිකාර ලබා ගත්ශතොත්,  ඒ 

ශපෞශගලික ශරෝහලටත් රජශයද  ශගවනවා.  ඇයි ඒ? ඒක patient

-centred system එකක්. ශරෝගියාට තමයි ප්රධාන තැන දීලා 

තිශබද ශද . ශරෝගියාට එතැනිද  ප්රතිකාරය ලබා ගද න පුළුවද  

නම්,  රජශේ සම්පත එතැනට ශයොමු කරනවා.  

මම හිතන විධියට අ් රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා යම්කිසි 

ශවනස්වීම් සිදු කර තිශබනවා. එතුමා ශසේනක බිබිශල් 

මහත්මයාශග් ශගෝලශයක් කියලා රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමාම 

සඳහද  කළා.   

ඉතිද ,  අ් ශලොකු ශවනස්වීම් සිදු ශවලා තිශබනවා. එයිද  සිදු වී 

තිශබන වි ාලම ශසේවාවක් තමයි,  -කවුරු ශකොශහොම කිේවත්-

ඖණධවල මිල අඩු වී තිබීම. ප්රමිතිය ගැන ප්ර ්න තිශබද න පුළුවද . 

මම කලිද  කිේවා වාශග්,  අපි ෛව්යවරු ශනොශවයි. ශම්වාශේ 

ප්රමිතිය ගැන ප්ර ්න තිශබද නත් පුළුවද ,  ශනොතිශබද නත් පුළුවද . 

ඒවා ගැන ශසොයා බැලීමට රමශේ් තිබිය යුතුයි. නමුත් ඖණධවල 

මිල වි ාල ශලස පහත වැටී තිශබනවා. ඒ ගැන කියද න ශවලාවක් 

නැහැ. නමුත් ලැයිස්තුගත කර තිශබන මිල ගණද  දිහා බැදෙවාම - 

maximum retail prices දිහා බැදෙවාම - සියයට 30,  40,  50,  75 

වැනි වි ාල ප්රමාණවලිද  ඖණධ මිල පහත වැටී තිශබන බව අපට 

ශපශනනවා. ශසේනක බිබිශල් වාර්තාශේ තිශබනවා වාශග්,  

ශරෝගියාශග් පැත්ශතද  බැදෙවාම,  හැම ශරෝගිශයකුටම,   

ප්රමිතිශයද  යුතු,  විය්ම් කළ හැකි මිලකට ඖණධ ලබා ගැනීමට 

පුළුවද  වනවා. ශමතැනදී generic name එකයි,  brand name 

එකයි අතශර් ගැටදෙවක් තිශබන බව අපි ්ද නවා.  හුඟක් ශවලාවට 

්ැද  ශම්කට විරුශධව එද ශද  බහුජාතික සමාගම්වල  ්්යයි 

කියලා කිේවා. ඒශක් සතයතාවක් තිශබනවා.  ෛව්යවරු  බහු 

ජාතික සමාගම්වලිද  ශ්න මු්ල්වලිද ,  ටිකට් පත්වලිද  පිට 

රටවලට යනවා නම්,  ෛව්ය ද්රවය,  උපකරණ ගද න ශකොට ඒ 

අයට commission  එකක් ලැශබනවා නම් අනිවාර්යශයද ම 

ගැටදෙවක්  තිශබනවා.  

මද ත්රීවරුද ට තිශබන ආ ාර ධර්ම ගැන අ් කථා කළා. මම 

ඒක පිළිගද නවා. අපි ඒ ආ ාර ධර්ම පිළිපදිද න ඕනෑ. ඒකටයි ඒ 

ආ ාර ධර්ම තිශබද ශද .  නමුත්,  ෛව්යවරුද ට තිශබන ආ ාර 

ධර්ම ගැනත් කථා කරද න ශවනවා.  වෘත්තීය කරන අතශර්දීම 

ඇතැම් ෛව්යවරුද ට ඒ ශරෝහල්වල අයිතිය තිශබන එකත්   සදු ස 

ශ්යක්් කියන එක අපට අහද න ශවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  හුඟක් ගැටදෙ,  ප්ර න් 

තිශබනවා. අශේ ගරු   ස්ර්ශිනී ප්රනාද දුපුල්ශල් මහත්මිය ඉදිරිපත් 

කර ඇති ශයෝජනාශේ මට තිශබන ශලොකු ගැටදෙවක් තමයි,  රජශේ 

ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ ශහළි්රවු වීම් ගැන කරුණු 

ඉදිරිපත් කර තිබීම. මට ඒක ශලොකු ගැටදෙවක්. ශමොක්,  රජශේ 

ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය ශශ පාලනීකරණය ශවලායි 

තිශබද ශද . ලාංකාශේ ඉද න ෛව්යවරුද  ප්රමාණය ගත්ශතොත්,  

එහි සමාජිකත්වය ලබපු කීශ්ශනක් ඉද නවා්?   

ඒ විතරක් ශනොශවයි,  මම ප සගිය අවුරුදු හතශර්දී 

ෛව්යවරුද ට කථා කළාම හුඟක් අය කියා තිශබනවා,  එය 

ශශ පාලනීකරණය ශවමිද  යන  නිසා ඒශකද  ඈත් ශවලා සිටින 

බව.  ඉතිද  ශම් කරුණු ඉදිරිපත් කරද ශද  කවු් කියන ප්ර ්නයයි 

වි ාල ශලස තිශබද ශද . අ් ශම් කටයුතුවල ශවනසක් තිශබනවා. 

ශවනසක් වීශගන යනවා.  මිල පහළට ආශවොත් දිගිද  දිගටම 

ලාභය ශහොයපු අයශග් ලාභය අඩු වීශගන යනවා. මිල අඩු ශවන 

ශකොට ආ ාර්ය ශසේනක බිබිශල් කිේවා වාශග් ඖණධ නිණ්පා්නය 

කරද න ඕනෑ. එ්ා ග්ලැ සස් ජයවර්ධන මැතිනිය හිටපු සමශේ 

රජශයද  ඒ කටයුතු ආරම්භ කළා. නමුත්,  මම වි ්වාස කරද ශද  

නැහැ,  රජශයද  විතරක් නිණ්පා්නය කරද න ඕනෑ  කියලා. 

ශපෞශගලික අාං යටත් ඒ අවස්ථාව ශ්ද න ඕනෑ. ඒ ශ්නශකොට 

රමශේ් අම්ගමනය කරද න ඕනෑ. නමුත්,  අදෙත් මාර්ගයක් 

සලසා තිශබනවා. ඉතිද  මම හිතද ශද  රාජිත ශසේනාරත්න 

ඇමතිතුමා,  මහා ාර්ය ක්රිණාද ත වීරසූරිය,  මහා ාර්ය ලාල් 

ජයශකො ස වැනි අය ගත්ශතොත්,  ඒ සියදෙශ්නාම ශසේනක බිබිශල් 

මහා ාර්යතුමාශග් ශගෝලශයෝය  කියද න පුළුවද . ශම් ගමන 

අදෙත් මාර්ගයක යනවා. එතශකොට ඉශ්ටම යම්කිසි ගැටදෙ 

එනවා. ඒ ගැටදෙ එනශකොට සාමානයශයද  ශ ෝ්නාත් ඉදිරිපත් 

ශවනවා. ශමතැන තිශබන ප්රධාන කරුණ තමයි,  යම් කිසි 

ශවනස්වීම් කරද න ශම් ඇමතිතුමාට ශකොද ් පණ තිබීම.  

ගිය පාර්ලිශම්ද තුශේදී මම එ්ා හිටපු ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමාශගද  

ප්ර ්න කරන ශකොට,  ඖණධ ගැන කථා කරන ශකොට,  ෛමත්රීපාල 

සිරිශසේන ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා එ්ාත් කිේවා,  ශම් රශට් 

ෛව්යවරුද ශගත්,  නිලධාරිද ශගත් මාන්යාවක් එ්ාත් ක්රියාත්මක 

වනවාය කියලා. ඉතිද  යම්කිසි ශවනසක් ශමතැන අ් සිදු ශවලා 

තිශබනවා. අපි ශම් ශවනස අගය කරනවා.  අපි වි ාල මු්ලක් -

රුපියල් ශකෝටි 23, 200ක්- අය වැශයද  ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රයට ශවද  

කළා. ඒ වාශග්ම ආශයෝජනයට වි ාල ප්රමාණයක් ශවද  කළා. ඒ 

ගැන කථා කරද න ්ැද  ශවලාවක් නැහැ. 

අප " සවසැරිය" වැඩසටහන ආරම්භ කළා.  එ්ා ෛව්ය 

නිලධාරි සාංගමශයද  ශමොනවා් කිේශේ? " සවසැරිය" එපා   

කිේවා; ඒකට විරුශධ වුණා. අපි ප සගිය අශප්රේල් මාසශේ අය වැය 

ඉදිරිපත් කරනශකොට ලක්ණ පහකට වඩා " සවසැරිය" පාවිච්චි කර 

තිණුණා,  ශම් රශට් සාමානය දුේපත් මිනි සද . ෛව්යවරු ශක්ද ද්ර 

වන ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රයක් ශනොශවයි,  ශරෝගියා ශක්ද ද්ර වන ශසෞඛ්ය 

ක්ශණේත්රයක් තමයි අපට අව ය වද ශද  කියලා මම කියද ශද  ඒ 

නිසායි. " සවසැරිය" ඕනෑ්,  නැශ් කියන එක කියද න 

ෛව්යවරයකුම ඕනෑ නැහැ. සාමානයශයද  හිතද න පුළුවද  

පුශගලයකු ්ද නවා,  ගහකිද  වැටුශණොත් ඒ අයශග් ambulance 

එක වද ශද  ත්රි ශරෝ් රථයක් බව.  අපට තමයි පුළුවද  වුශ්ඩ 

telephone call එකක් දීලා ශරෝහලකිද  ambulance  එකක් 

ශගද වා ගද න. නමුත්  ඒ අයට ඒක කරගද න බැරි වුණා. නමුත්,  

අපි අ් ඒ ශසේවාව මුළු රශට්ම දියත් කර තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  මට  කාලය ලබාදීම ගැන ස්තුතිවද ත ශවමිද ,  

මශග් කථාව අවසද  කරනවා. 

 

[අ.භා. 3.07] 
 

ිු තයන්ත සා රවීර   තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  ශසෞඛ්ය අමාතයාාං යත්,   

ශසෞඛ්ය අමාතය රාජිත ශසේනාරත්න මැතිතුමාත් පිළිතුරු ලබා දිය 

යුතු,  එක පැත්තකිද  රජශේ විගණකාධිපති ශ්පාර්තශම්ද තුව 

ඉදිරිපත් කර තිශබන ශ ෝ්නා ගණනාවකුත්,  තව පැත්තකිද  ඒ 

ඇ සරු ශකොටශගන රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය විසිද  

ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයා විණයශකොටශගන ඉදිරිපත් කර තිශබන 
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[ගරු ඉරාද  විරමරත්න මහතා] 
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ශ ෝ්නා ගණනාවකුත් සම්බද ධශයද  ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා 

සතයවාදී පිළිතුරක් ලබා දිය යුතු යැයි අශේක්ණාශවද  ෛව්ය 

 ස්ර්ශිනී ප්රනාද දුපුල්ශල් මැතිනිය ශම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන 

ල් සභාව කල් තැබීශම් ශයෝජනාව පිළිබඳ විවා්ශේදී කරුණු 

කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම සතුටක් ශසේ සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  එක පැත්තකිද  රජශේ 

විගණකාධිපති ශ්පාර්තශම්ද තුවත්,  ඒ ඇ සරුශකොටශගන රජශේ 

ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය නැමැති අ් ශම් රශට් කාශග්ත් 

ශගෞරවයට පාත්ර වූ ආයතනයත් ඉදිරිපත්ශකොට තිශබන ශම් 

ශ ෝ්නාවලට  ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා  සද  සද ව  කද  දීශගන 

ඉඳලා,  අපි හැශමෝම ඉදිරිපත් කරන කරුණුත් සාවධානව 

අසාශගන ඉඳලා ඉද  ප සව පිළිතුරු කථාව සිදු කළා නම්,  එතුමාට 

එල්ල වී තිශබන ශ ෝ්නාවලට එතුමා ලබාශ්න පිළිතුරු අම්ව 

අපටත්,  ශම් රටටත් යම් තීරණයකට එළශඇද න ඉඩ ප්රස්ථාව ඕනෑ 

තරම් තිණුණා. නමුත් එතුමා ශම් ශ ෝ්නා  ඉදිරිපත් කරන 

ඒකාබශධ විපක්ණශේ සහ විපක්ණශේ මද ත්රීවරුද ට නිසි පරිදි 

ඇහුම්කද  ශනොදී පිළිතුරු දුද නා.  එවැනි කථා ශ්කයි ඉදිරිපත් 

වුශ්ඩ. ගරු  ස්ර්ශිනී ප්රනාද දුපුල්ශල් මද ත්රීතුමිය කල් තැබීශම් 

ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. රශම්ණ් පතිරණ මද ත්රීතුමා ඒ ශයෝජනාව 

ස්ිකර කරමිද  කථා කළා. එපමණයි. තව මද ත්රීවරුද  ගණනාවක් 

ඉද නවා කථා කරද න. හැබැයි,  ්ැද  ශම් ශ ෝ්නාවලට ප්රධාන 

වග උත්තරකරුවා වන  රාජිත ශසේනාරත්න මැතිතුමා සභාශේ 

ඇත්ශත්ත් නැහැ; අපට පිළිතුරු ලබා ගද න ශකශනකුත් නැහැ.  

රාජිත ශසේනාරත්න අමාතයවරයා ඉලක්ක කරශගන ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං ශේ භාවිතය සම්බද ධශයද  කල් තැබීශම් විවා්යක් 

පාර්ලිශම්ද තුවට එද ශද  ඇයි? එක පැත්තකිද  රාජිත 

ශසේනාරත්න අමාතයවරයාශග් පැටිකිරිය ශහොඳ නැහැ,  කැරැට්ටුව 

ශහොඳ නැහැ. එතුමාශග් ඉතිහාසශේම කැරැට්ටුව නැති කර ගත්ත 

ශකශනක්. එතුමාට අප්රසාදිත පැටිකිරියක් තමයි  තිශබද ශද . ඇයි 

එශහම කියද ශද ,  නිකම්්? නැහැ. එක ශවලාවක එතුමාශග් 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රී නිරය  නැති ශවනවා. ඒ ඇයි? එතුමා 

ෛව්යවරශයකුව සිටියදී,  ඒ වාශග්ම පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයකඅ 

හැටියට සිටියදී ශසෞඛ්ය අමාතයාාං යත් එක්ක ගම්ශ්ම් කිරීම 

වැරදියි කියලා  එතුමාශග් පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රී නිරය නැති 

ශවනවා. ඊට පස්ශසේ රනිල් විරමසිාංහ අග්රාමාතයවරයා නැවත 

ජාතික ලැයිස්තුශවද  එතුමා පත් කරනවා. ඒ කියද ශද  එතුමා 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයකුව සිටියදී,  මද ත්රීවරුද ශග් ආ ාර ධර්ම 

කඩා ්මමිද  මද ත්රී නිරය නැති කර ගත්ත ශකශනක්. එ්ත් එතුමා 

ශසෞඛ්ය අමාතයාාං යට ඖණධ සැපයීම පිළිබඳ වැරදිකාරශයක් 

බවට පත් ශවලා සිටියා. එතශකොට එතුමාශග් පැටිකිරිය එතැනිද ම 

අප්රසා්යට ලක් කර ගත්තා. ඊළඟට ශමොකක්් වුශ්ඩ? එතුමා ධීවර 

අමාතයවරයා හැටියට සිටියදී  ධීවර අමාතයාාං ශේ බලය පාවිච්චි 

කරමිද ,  ජපානයත් සමඟ ගැඹුරු මුහුශශ ම සද  ඇල්ලීම සඳහා,  

"Blue Ocean Fishery (Pvt.) Limited" නමිද  එතුමාශග් 

ශපෞශගලික කාර්ය ම්ඩඩලශේ සිටි ලලිත් අම්රාධ ශසශනවිරත්න 

යන අය එහි ශකොටස්කරුශවකු බවට පත් කරශගන සමාගමක් 

අටවා ශගන,  - සමාගම් නීතිය පවා කඩලා - ඒ හරහා ශම් රශට් 

ගැඹුරු මුහුශශ මාළු අල්ලමිද  අශේ රශට් ධීවරයද ට තිණුණු අයිතිය 

පවා නැති කරලා,  මාළු අල්ලලා වි ාල මු්ල් ප්රමාණයක් රැස් කර 

ගත්තා කියන ශ ෝ්නාවට ලක් ශවලා තිශබනවා. එතුමාට 

විරුශධව අල්ලස් ශහෝ දූණණ ශ ෝ්නා විමර් න ශකොමිණද  සභාශේ 

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් ශවලා තිශබනවා. ඒ පරීක්ණණ ශවනවා්,  

නැශ් කියලා තවම ශතොරතුරු නැහැ.  

ධීවර අමාතයවරයා හැටියට ඉද ්ැශදීත් එතුමාශග් කැරැට්ටුව 

සවුත්තු කර ගත්තා. ශම් විධියට ගත්තාම රාජිත ශසේනාරත්න 

ඇමතිතුමා දිගටම -පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයකු හැටියට ඉද ්ැශදී,  

ධීවර ඇමතිවරයා හැටියට ඉද ්ැශදී,  ්ැද  ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 

හැටියට ඉද ්ැශදී- එතුමාශග් කැරැට්ටුව සවුත්තු කරශගන 

ති ශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මාලශ් ශනවිල් ප්රනාද දු 

ශරෝහලට සහ SAITM  එකට ෛව්ය ශනවිල් ප්රනාද දු මහතාටත් 

කර ගද න ශ්යක් නැතිවයි හිටිශේ. ඔහුශග් හිස මත ඒක කඩා 

පාත්ශවමිද  තමයි තිණුශ්ඩ. එක පැත්තකිද  ඔහු ෛව්ය උපාධිය 

ලබාශ්නවා කියලා අහිාංසක මිනි සද ශගද  සල්ලි අරශගන 

තිණුණා. ඒකට ෛව්යවරුත් අහුශවලා තිණුණා. ෛව්ය උපාධිය 

ශම් හරහා ලබා ශනොදිය යුතු යැයි  කියමිද  රජශේ ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමය,  ශම් රශට් ශිණය වයාපාරය,  ශම් රශට් 

නි්හස් අධයාපනශේ අයිතිය රකින,  පතන කවුරුත්,  -ශම් SAITM 

ශහොර උපාධි කඩය වසා ්ැමිය යුතුයි කියමිද - රට පුරා,  ගම පුරා 

හැම පැත්තකිද ම උශශඝෝණණ දියත් කළා. ශනවිල් ප්රනාද දු 

මහත්මයා කර ගද න ශ්යක් නැතිව ශග්රිද  ශ්ොට්ට ශනොබැහැ 

තමයි හිටිශේ. අද තිමට රාජිත  ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඔහුශග් 

ගැලවුම්කරුවා වුණා. ්ැද  ශමොක් ශවලා තිශබද ශද ? රාජිත  

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඒශක් ගැලවුම්කරුවා ශවලා තිශබද ශද  

ශකොශහොම්? ්ැද  රුපියල් බිලියන ශ්කහමාරක් -2.5ක්- ශනවිල් 

ප්රනාද දු ශරෝහල නැමැති මරගාතයට රජය ශගවනවා. ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං ශේ  ශල්කම් වසද තා ශපශර්රා මහත්මිය  ජනාධිපති 

පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභාව  ඉස්සරහා කියනවා,  "තවම ශම් 

ආයතනය රජයට පවරාශගන නැහැ" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මු්ල් පිළිබඳ  වගකීම 

තිශබද ශද  ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්ද තුවටයි. අපි අහද ශද  

ශම්කයි. රජයට පවරා ශනොගත්ත ආයතනයකට රජශේ මු්ල් වැය 

කශළේ ශකොශහොම්? ශම් ගැන කියද න ගරු රාජිත ශසේනාරත්න 

ඇමතිතුමා ශම් ගරු සභාශේ හිටියා නම් ශහොඳයි. එතුමා අය වැය 

වාර්තාව ශපද වනවා,  කැබිනට් පත්රිකා ශපද වනවා. ඒවා 

ශපද ම්වාට වැඩක් නැහැ. ජනාධිපති පරීක්ණණ ශකොමිණද  සභාව 

ඉදිරිශේ වසද තා ශපශර්රා ශල්කම්තුමිය සාක්ෂි ශ්නවා,  "ඔේ,  

ශම්ක තවම රජයට පවරාශගන නැහැ" කියලා. රජයට පවරා ශගන 

නැති ආයතනයකට මු්ල් විය්ම් කිරීම හරි්? හරි නැහැ. ඇමතිවරු 

ශමොන ශයෝජනා ශගනාවත්,  ශල්කම්තුමිය තමයි ප්රධාන ගණද  

ශ්න නිලධාරියා. ප්රධාන ගණද  ශ්න නිලධාරියාට එශහම මු්ල් 

විය්ම් කරද නට බැහැ. ඇමතිවරු එක එක ශයෝජනා ශගශනයි. 

ඇමතිවරු කියද ශද  ශශ පාලනඥශයෝ. රාජිත ශසේනාරත්න 

ඇමතිතුමා වුණත්,  ශවන කවුරු වුණත් ඒ අයට වැ්ගත් ශේ යැයි 

සැලශකන ශයෝජනා ශගශනනවා. රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා 

සහ ශනවිල් ප්රනාද දු මහත්මයා අතරත් එශහම සම්බද ධයක් 

තිශබද නට පුළුවද . ඒශක් වර්ක් නැහැ. එතුමද ලා ශ්ශ්නාම 

ෛව්යවරු,  එක දිස්ත්රික්කශේ උපද  අය,  එකට වැඩ කළ අය. 

එතුමාශග්  මිත්ර ශනවිල් ප්රනාද දු මහත්මයා,  විවිතය නැති කර 

ගැනීශම් පීඩනයට පවා ලක්ශවලා ඉද නවා. ශම් මාලශ් ශනවිල් 

ප්රනාද දු ශරෝහල නමැති මරගාතය ඔළුව මත කඩාශගන වැටිලා,  

යන එන මාං නැතිව,  අනාථශවලා,  වැශල් වැල් නැතිව පාරට 

බහිද න විධියක් නැතිව තමයි  ඔහු ශග්රට ශවලා  ඉද ශද . 

ශකොරගද න ශ්යක් නැතිව තමයි ඉද ශද . ඔහු හැම තැනම 

යනවා. නමුත් ශම්කට උත්තරයක් නැහැ. එතශකොට මිත්රයාට පිහිට 

ශවද න රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා  ට හිශතන එක අරුමයකුත් 

ශනොශවයි. හැබැයි,  එශහම වුණා කියලා  රජශේ මු්ල් ඒකට 

විය්ම් කරද නට ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ ශල්කම්වරියට බැහැ. අපි 

කියනවා ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්ද තුව ට ට වැ සය ශම් ගැන 

සාංශේදී ශවද න ඕනෑ,  ශසොයද නට ඕනෑ කියලා. අපි ජාතික 

විගණක පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්ද තුශවද  සම්මත කරලා දීලා 

ඉවරයි. ජාතික විගණන කාර්යාලය,  විගණන ශසේවා ශකොමිණද  

සභාව ට ට වැ සය මැදිහත් ශවද න ඕනෑ,  රුපියල් බිලියන 2.5ක් -

් ලක්ණ 2, 500ක්- සම්බද ධව.  ශම්වා කජු ඇට,  ශකොස් ඇට 

ශනොශවයි.  

අ් ශම් රශට් ජාතික ශරෝහශලද  bypass surgery එකක් කර 

ගද න ශරෝගිශයක් ගිශයොත්,  තව අවුරුදු තුනකිද වත් ඒක කර 

ගද න විධියක් නැහැ. එතැන ශපොශරොත්තු ශල්ඛ්නයක් තිශබනවා. 

අහිාංසක මිනිස් ස bypass surgery එකක් කර ගද න ටිකට් ගහලා 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

විකුණනවා,  එක එක්ශකනාශගද  සල්ලි අයැ් අයැ් ඉද නවා,  

ජනාධිපති අරමු්ල වශට් රස්තියාදු ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මද ත්රීතුමනි,  එවැනි ටිකට් ගහලා කළුතර ශබෝධිය ළඟ 

විකුණනවා,  කද ශශ විහාරය ළඟ විකුණනවා,  රුවද වැලි මහා 

සෑය ළඟ විකුණනවා. එශහම සල්ලි ශසොයා ගද න බැරි වුශණොත් 

පුතා බලාශගන ඉද ්ැශදී තාත්තා මැශරනවා,  අම්මා මැශරනවා. 

ශකොළඇ ජාතික ශරෝහශල් ශපොශරොත්තු ශල්ඛ්නය තුද ,  හාර 

්හසක් ශ්ශනකුශගද  දික් ශවලා  තිශබනවා. අර කරාපිටිය 

ශරෝහශල් ශබෝසත් ෛව්යවරශයක් ඉද නවා. ඒ තමයි   ලය 

ෛව්ය නාමල් ගමශග් මහතා. එතුමා ්වසකට  ලයකර්ම තුනක් 

කරලාත්,  සතියකට විස්සක්-විසිපහක් කරලාත් තවම එතැනත් 

ශපොශරොත්තු ශල්ඛ්නශේ 2, 800කට වඩා වැ සය ඉද නවා. මහම්වර 

ශරෝහශල් හෘ්ය ශරෝග අාං ශේ ශපොශරොත්තු ශල්ඛ්නශේ 3, 800ක් 

4, 000ක් ඉද නවා. ශම් විධියට හ්වත් සැත්කමක් කරගද න බැරුව 

අහිාංසක මිනිස් ස ්හදුක් විිනශදී,  බදු ශගවන අහිාංසක ජනතාවශග් 

මු්ල්වලිද  රුපියල් ්සලක්ණ ශ්්හස් පද සියයක් -ශම් සා වි ාල 

ධනස්කද ධයක්- මාසයක් ගණශද  ශනවිල් ප්රනාද දු නමැති 

තමද ශග් කලයාණ මිත්රයා ගලවා ගැනීම ශවම්ශවද  රාජිත 

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා විය්ම් කරනවා. ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ 

නිලධාරිද  බලා සිටියදී,  අම්මැතිය ශ්නවා. ශකොශහොම් ඒ 

අම්මැතිය දුද ශද ?  

ජනාධිපති විමර් න ශකොමිණද  සභාශේ සභාපති විනි සරු 

උපාලි අශ්රත්න මහත්මයා ශල්කම්තුමියශගද  අහනවා,  "එය 

වැරදි යැයි ඔබ පිළිගද නවා්?" කියලා. ඇය කියනවා,  "මම 

පිළිගද නවා" කියලා. ්ැද  රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා 

වැරැශ්ක් කරලා ඉවරයි ශද . ්ැද  ඒකට පිළිතුරු ශ්ද න ඕනෑ 

ශද . එතුමා කිේවා,  "නැහැ" කියලා. ඊට ප සව ශල්කම්තුමිය යවා 

තිශබනවා,  ලියුමක්. ශල්කම්තුමිය යවා තිශබන ලියුම ශමොකක්්  

්ද නවා්? ශම් විමර් න ශකොමිණද  සභාශේ සාක්ෂි ලබා දීම අම්ව 

මාධයශේ පළ වුණා,  ශමය පවරා  ශගන නැහැ කියලා. ඇය නිවැරදි 

කිරීමක් කරලා තිශබනවා. "පවරා ශගන නැහැ ශනොශවයි.  එශහත් 

පවරා ගැනීමට කටයුතු කරමිද  ඇත" කියලා. "පවරා ගැනීමට 

කටයුතු කරමිද  ඇත" කියද ශද  පවරා ශගන්? පවරා ශගන 

නැහැ. පවරා ශගන නැත්නම්,  මු්ල් විය්ම් කරද න පුළුවද ්? 

විය්ම් කරද න බැහැ. විය්ම් කරද න බැරි නම්,  විය්ම් කශළේ 

ඇයි? රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් ඒ වරශශ බැ ශඳනවා. 

ශල්කම්තුමියත් වර්ට වගකිව යුතුයි. ඒ නිසා ශම්ශකද  

ගැලශවද න බැහැ.  

ශම් සම්බද ධ ශ ෝ්නාව රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමාට 

ඉදිරිපත් කරලා,  ශම්කට විරුශධව රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් 

සාංගමය නාශගොඩ ශරෝහශල්දී සාමකාමිව මහජන ශපත්සමක් 

අත්සද  කළා. රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඔච් ර නිවැරදි නම්,  

 සවපති නම්,  ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රයට අසමසම කාර්යභාරයක් සිදු කළා 

නම් අපිත් කැමැතියි. අපිටත් ඕනෑ,  ශසේනක බිබිශල් ශකශනක්. 

රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා ශබෝසත් ශසේනක බිබිශල් වාශග් 

ශවද න ඕනෑ නැහැ. ඒ ශවම්ශවද  ප්රයත්නයක් ්රනවා නම්,  ඒකට 

කිසි අවැඩක්,  අඩුවක්,  විශේ නයක් අපි කරද ශද  නැහැ. අපි 

ඒකට ෛධර්ය ශ්නවා. හැබැයි,  ශසේනක බිබිශල් ගැන කිය-කියා 

ශම් රශට් බදු ශගවන ජනතාවශග් මු්ල් ශකෝටි-ප්රශකෝටි ගණනිද ,  

බිලියන ගණනිද  ශනවිල් ප්රනාද දු  රකිද න දීපු එක ගැනයි අපි 

කියද ශද . ඒකට විරුශධව රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය 

නාශගොඩ ශරෝහල ඇතුශළේ සාමකාමි උශශඝෝණණයක් කරන 

ශකොට,  මහජන ශපත්සමක් අත්සද  කරන ශකොට  ශමොක් වුශ්ඩ? 

රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමාශග් ශගෝලබාල ශයෝ බීමතිද  

ගිහිල්ලා - මම වගකීශමද  කියද ශද .- බීමතිද  හාමුරුදුවරුද  

පවා යවලා ප්රහාරයක් එල්ල කරනවා,  ඒ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් 

සාංගමයට. ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමයට ප්රහාරයක් එල්ල 

කරලා,  මහජනතාව අත්සද  තබපු ශපත්සම් එතැන ඉරා ්මා,  

ශරෝහශල් මහත් ගාලශගෝට්ටියක් ඇති කරලා,  රාජිත ශසේනාරත්න 

අමාතයවරයාශග් ශගෝලබාලශයෝ ටික ඉතාම අශිණ්ට මැදිහත්වීමක් 

කරලා සාමකාමිව මහජන විශරෝධයක් ්ැක්වීමට ෛව්යවරුද ට 

තිබිච්  අයිතිය කාබාසිනියා කර ්ැම්මා. ඒ විතරක් ශනොශවයි,  ඊට 

ප සව ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ ක්රියාකාරි සාමාජිකශයකු 

වන,  සහකාර ශල්කම්වරශයකු වන ෛව්ය නවීද  ශසොයිසා 

මහත්මයාශග්  සස්ශපද සරියට පවා රාත්රිශේදී ගල්මුල්වලිද  ගසා 

ඒක කඩා බිඳ ්මනවා. ශමොනවා් ශම්? ඇයි  ශමශහම කරද ශද ? 

ශම්වා බදෙ වැඩ ශනොශවයි්? ශම්වා වැඩ්? ශම්වා කරද න්   මහා 

 සපිරි ප්රජාතද ත්රවා්යක් ගැන ශම් මහත්වරු  ශ්ශඩේශේ?  

එතශකොට රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිවරයා ශනොශවයි්,  ඒක 

කශළේ? අපි කියද නම්,  කරපු අය. ඒ ශගොල්ලද  සහ රාජිත 

ශසේනාරත්න ඇමතිවරයා අතර තිශබන අද තර් සම්බද ධය 

ශමොකක්් කියලා  ඕනෑ නම් අපි කියද නම්. ්ැද  ශමම ගරු සභා 

ගැශ් රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිවරයා සිටියා නම් ශහොඳයි. එශහම 

නම් එතුමා මට උත්තර ශ්නවා. මම කියනවා,  "කැඩුශේ අහවලා,  

ගැහුශේ අහවලා" කියලා. එතුමා ්ැද  හිටියා නම්  එතුමායි,  ඒ 

අයයි අතර තිශබන අද තර් සම්බද ධය මට කියා ශ්ද න තිණුණා. 

එතුමා සහ මම එක දිස්ත්රික්කශේ; කළුතර.  

 
ිු චුරර සාාදීප  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப கசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

කියද න. 

 

ිු තයන්ත සා රවීර   තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ඒ ගැන කියද න රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිවරයා ඉද න ඕනෑ. 

 තුර ශසේනාරත්න මද ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට ඒ ගැන කියලා වැඩක් 

නැහැ. ඔබතුමා කළුතර ගැන එච් ර ්ද ශද  නැහැ. ඒකයි මම 

කියද ශද  නැත්ශත්. ඒ නිසා මම ආසයි,  එතුමා ශමම අවස්ථාශේ 

ගරු සභා ගැශ් හිටියා නම්. රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිවරයා ශහොඳ 

ශ්යක් කළා නම්,  අපට ඒක ශහොඳයි කියද න පුළුවද . 

එශහම පටු කුහක ශච්තනාවලිද   ශනොශවයි,  ශම් විවා්යට අපි 

ආශේ. ශම් රශට් අහිාංසක ශරෝගී ජනයා අ් ්හදුක් විිනනවා.  තුර 

ශසේනාරත්න මද ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා අහපු හිද ්ා මම තව එක් 

උ්ාහරණයක් කියද නම්.  

පිටියුටරි ග්රද ිකය අක්රිය වූ ශරෝගීද  ලාංකාශේ සිය්හස් 

ගණනක් ඉද නවා. ශම් විවා්ය ආරාංචි ශවලා මට ්ැද  ශරෝගිශයක් 

ශම් විස්තර ටික එවා තිශබනවා. ගරු මද ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට ශම් 

විස්තර ටික සටහද  කර පුළුවද  නම්,  තාත්තාට කියලා ශම් 

අහිාංසක ශරෝගීද  ශ්රාගද න. ශම්,  ශිරානි කනිණ්කා 

ශහට්ටිආරච්චි අමරශග්ර,  ණුලත්සිාංහල ආසනශේ යුවතියක්. 

අවුරුදු 23ක් වන ශම් යුවතිය අඬ අ ඬා කියනවා,  "සර්,  මට මාස 

තුශද දි තමයි  පිටියුටරි ග්රද ිකය අක්රියයි කියලා ෛව්යවරු 

කිේශේ" කියලා.  තුර ශසේනාරත්න මද ත්රීතුමනි,  ඇය බලද ශද  

මහා ාර්ය  ද ද්රිකා විශේරත්න ෛව්යතුමිය. එතුමිය ්ැද  

Colombo University එශක් උපකුලපති. එතුමිය තමයි ඒ 

ශරෝගියා  බලද ශද . ඇයට දීලා තිශබනවා,  hydrocortisone 

කියන ශබශහත. ඇය අවුරුදු 1කක් ශම් ශබශහත Lady Ridgeway 

Hospital එශකද  ගත්තා. ඇය ඉපදිලා තිශබද ශද  1999.12.03 

ශවනි ්ා. එතැද  සිට 2009 වන ශතක් අවුරුදු 1කක් ඇය ඒ 

ශබශහත ශකොළඇ Lady Ridgeway Hospital එශකද  ගත්තා. 

යුවතියක් බවට පත්වුණාට පස්ශසේ ඇයශග් ශබශහත් ගැනීම 

කාසල් ශරෝහලට මාරු වුණා. ඉද  ප සව ඇය මාසයකට වතාවක් 

කාසල් ශරෝහශල් සායනයට ඇවිත් ශම් hydrocortisone කියන 

ශබශහත ගත්තා. නමුත්,  ශම් වසශර් අශප්රේල් මාසශේ සිට ශම් 

ශබශහත ශරෝහශල් නැහැ. මහා ාර්ය  ද ද්රිකා විශේරත්න 
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මැතිනිය කියනවා,  ශම් ශබශහත ගද න ඕනෑ  කියලා. ශම් 

ශබශහතට ආශශ ක ව ශයද  prednisolone වැනි ශබශහත් 

තිශබනවා. නමුත්,  ඒවා වැඩක් නැහැ. ්ැනට මාස හතරක සිට ශම් 

ශබශහත නැහැ. කාසල් ශරෝහශල්ත් නැහැ,  ජාතික ශරෝහශල්ත් 

නැහැ,  කරාපිටිශේත් නැහැ,  ම්වරත් නැහැ,  ශකොශහේවත් නැහැ. 

ලාංකාශේ ශමවැනි ශරෝගීද  ලක්ණයක් පමණ ඉද නවා කියලා 

කියනවා. නමුත්,  ්ැද  ශම් ශරෝගීද ට ශම් ශබශහත නැහැ. ශම් 

ශරෝගියා මට කියනවා,  "අශද ! මද ත්රීතුමනි,  මශග් විවිතය ශ්රා 

ශ්ද න. තව සති ශ්කකට තාත්තා කාට් කියලා ශකොශහද ් 

ශබශහත ශගද වා ගත්තා. තව සති ශ්කකටයි ශම් ශබශහත 

තිශබද ශද .  ්වස් ශ්කක් ශම් ශබශහත ශනොතිණුශණොත් මම ඇඳට 

වැශටනවා. මට prednisolone බීලා වැඩක් නැහැ. මට ඒ ශබශහත 

answer කරද ශද  නැහැ. ඒ ශබශහත නැති වුශණොත් මම මැශර්වි. 

 ද ද්රිකා විශේරත්න මහා ාර්යතුමිය මට කියනවා,  'ශම් ශබශහත 

ශකොශහද  හරි ශහොයාගද න,  පුළුවද  නම් ඇමතිතුමාට හරි 

කියද න'  කියලා. ඒකයි මම  කිේශේ" කියලා. ඒකයි ්ැද  

තත්ත්වය. 

 
ිු චුරර සාාදීප  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப கசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  මට විනා සයක් ශ්නවා්? 

 

ිු තයන්ත සා රවීර   තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ විනා සය- 

 

ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  තුර ශසේනාරත්න මද ත්රීතුමා. 
 

ිු චුරර සාාදීප  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப கசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  මම ශම් රජය ව ශයද  කියද ශද . 

ඇමතිවරයාශග් පාර් ්වශයද  ශනොශවයි. ඖණධ හිඟයක් පැන 

නැඟුණා,   
 

''දින 52 රජය'' ශවලාශේ. 

 
ිු තයන්ත සා රවීර   තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒක කියද න මශග් ශවලාව ගද න එපා. 

 
ිු චුරර සාාදීප  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப கசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

ඖණධ මිලදී ගද න අව ය ශටද ඩර් පටිපාටි සියල්ල ඒ 

කාලශේදී අකර්මණය වුණා. නමුත්,  ඒ සියල්ල ඉදිරියට 

නිසියාකාරව ක්රියාත්මක කර ශගන යනවා. ඔබතුමාශගද  විස්තර 

ටික අරශගන මම ඔය කාරණයට විශ ේණශයද  මැදිහත් වද නම්. 

නමුත්,  ඔය හිඟය ශම් මාසය අග ශහෝ ලබන මාසය වනශකොට 

අවසද  ශවයි කියලා මම හිතනවා. 

 
ිු තයන්ත සා රවීර   තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ශබොශහොම ස්තුතියි. ඔබතුමද ලාට "මැක්කා" වාශග් තමයි,  ඒ 

දින 52. ඒ  දින 52ද  ප සවත් ශම් ඖණධය තිණුණා. ්ැද  මාස 8ක් 

වනවා. 

ිු චුරර සාාදීප  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப கசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

ඖණධ කියන ඒවා ්වශසද  ශ්ශකද  ශග්ද න බැහැ.  

 
ිු තයන්ත සා රවීර   තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
නැහැ,  එශහම ශගද වද න පුළුවද . ඔබතුමාශග් තාත්තාම 

කිේවා,  හදිසි ශබශහත් ගද න local purchasing තිශබනවා 

කියලා. වසාංගතයක් ආශවොත්,  ඒකට ශබශහත් නැත්නම් 

ශකොශහොම් ගද ශද ? එතශකොට tender procedure සඳහා 

යනවා්,  procurement procedure සඳහා යනවා්? එශහම 

කරද ශද  නැහැ.  ප්රසම්පා්න රමශේ් ඇතුශළේ තිශබනවා,  හදිසි 

අවස්ථාවලදී ශබශහත් මිලදී ගැනීමට ක්ණණිකව මැදිහත් වද න 

ඕනෑනම් මැදිහත් විය යුතු රමශේ්. එම හිද ්ා දින 52ට ත ස 

බාද න හ්ද න එපා. ශම් ප්ර ්නයට මැදිහත් වද න. ශම් වාශග් 

ශබශහත් අ් හිඟයි. ශම් මට ්ැන ගද න ලැණුණු අහඹු සිදුවීමක්. 

ශම් hydrocortisone කියන ශබශහත නැතිව අ් අහිාංසක දුේපත් 

ශරෝගීද  ලක්ණ ගණනක් මර ඇඳට වැටිලා තිශබනවා.  

ඒ විධියට කරාපිටිය ශරෝහශල් හ්වත්  ලයකර්මය කරගද න 

බැරිවත් ශපෝලිශම් ශ්්හස්ගණද ,  ජාතික ශරෝහශල් හාර්හස් 

ගණද ,  ම්වර ශරෝහශල් හාර්හස් ගණද  ඉද නවා. මිනි සද  ටිකට් 

මුද්රණය කරලා හැම ශශවස්ථානයක් ළඟම,  සිශධස්ථානයක් ළඟම,  

ශකෝච්චිවල,  බස්වල,  ආයතනවල ඒ ටිකට් අශළවි කරනවා. ඒ 

ශමොකට්? තමද ශග් තාත්තා  ශ්රා ගද න,  හ්වශත් සිදුර තිශබන 

තමද ශග් ්රු පැටියා  ශ්රා ගද න,  තමද ශග් අම්මා  ශ්රා 

ගද න,  තමද ශග් මිත්රයා ශ්රා ගද න සල්ලි ශහොයාගද න.  ඒ 

එක්කම ජනාධිපති අරමු්ල වශට් රස්තියාදු ශවනවා. ශමශහම 

ශවලාවක අශනක් පැත්ශතද  ශනවිල් ප්රනාද දු ශ්රා ගද න 

රුපියල් ්ස ලක්ණ 2, 500ක් රජය විය්ම් කරනවා. මාලශ් ශනවිල් 

ප්රනාද දු ශරෝහල ඉදිකරලා තිශබන ඉඩම ශනවිල් ප්රනාද දු 

මහත්තයාට අයිතිත් නැහැ. එයා ඒකටත් ශබොරු කරලා 

තිශබද ශද . තක්ක සශයක්. ඒක අයිති UDA එකට. ඒ ඉඩම 

අවුරුදු 30කට UDA එශකද  බදු අරශගන තිශබද ශද . UDA 

එශකද  බදු ගත්තු ඉඩම ලාංකා බැාංකුවට තියලා තමයි ශකෝටි 

ගණද  ණය අර ශගන තිශබද ශද .  

ඒ විතරක් ශනොශවයි,  ඔද න අහගද න. විගණකාධිපති 

ශ්පාර්තශම්ද තුව කියනවා,  "30 අවුරුශ්කට බදු ගත්ත ඉඩමකට 

ශම් සා වි ාල ණය මු්ලක් ශ්ද න බැහැ. ලාංකා බැාංකුවත් ශම්කට 

අහුශවලා" කියලා. ලාංකා බැාංකුව විතරක් ශනොශවයි,  ්ැද  ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං යත් අහුශවලා. ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ ශල්කම්තුමියත් 

අහුශවලා. රාජිත ශසේනාරත්න මහත්තයාත් අහුශවලා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි,  මම තව කියද නම්. ඔබතුමා ශහොයලා බලද න. ශම් 

උත්තරීතර පාර්ලිශම්ද තුවට මම කියනවා,  ශම් පිළිබඳව වහාම 

ශහොයලා බලද න කියලා. විගණකාධිපති ශ්පාර්තශම්ද තුවට මම 

කියනවා,  ශම් පිළිබඳව වහාම ශසොයද න කියලා. ශනවිල් ප්රනාද දු 

ශරෝහශල් ඉද ශද  nursesලා 33ශ්නායි. ඒ nursesලා 33ශ්නාම 

ප ස ගද ශද  කාසල් ශරෝහශල් වැටුේ ශල්ඛ්නශයද . කාසල් 

ශරෝහශල් වැටුේ ශල්ඛ්නශයද  තමයි ඒ nursesලා 33ශ්නාම ප ස 

ගද ශද . එතශකොට ්ැද  ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහශල් nursesලා 

ඉද නවා  ඒ ශහදියද ට ප ස ශගවද ශද  කාසල් ශරෝහශලද . 

අම්මාශග් අේපාශග් සල්ලි් ශම්? ශමොකක්් අපට ඒ ගැන තිශබන 

බැඳීම? ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්ද තුවට තිශබන මූලයමය වගකීම 

අපි ඉණ්ට කරනවා නම්,  ඒ මූලයමය වගකීම තිශබද ශද  අපට 

නම්,  ඒ පිළිබඳව අපි වහාම ශහොයද න ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු 

මද ත්රීතුමනි.  

"කාසල් එශකද  ප ස ගද න ශහදිශයෝ ශනවිල් ප්රනාද දු 

ශරෝහශල් ඉද නවා. ශනවිල් ප්රනාද දු ශරෝහල ශනවිල් 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

ප්රනාද දුටත් අයිති නැත,  ඒ ඉඩම අයිති UDA එකට. ඒ  සල්ලි 

ශකෝටි ගණනිද  මහා භා්ඩඩාගාරශයද  ශගවලා තිශබනවා,  

කැබිනට් අම්මැතියක් ගත් පමණිද  එශහම මු්ල් ශගවද න බැහැ,  

එශසේ වුණාට ශගවලා තිශබනවා,  මාස් පතා ශම් ශරෝහශල් 

නඩත්තුවට වි ාල ව ශයද  මු්ල් ශගවනවා. රාජිත ශසේනාරත්න 

අමාතයවරයා  මහජනයාශග් මු්ල් තමතමද ශග් හිෛතීනද ට,  

ශහාං යියද ට විය්ම් කරනවා" කියලා නාශගොඩ ශරෝහශල් 

ෛව්යවරු ඒකට විරුශධව සාමකාට ව ශපත්සමක්  අත්සද  

කරනශකොට,  ඒ ෛව්යවරුද  ශවත කඩාශගන පැනලා,  මැර හමු්ා 

එවලා,  ගහලා  ේප කරලා,  ශපත්සම් විනා  කරලා නාශගොඩ 

ශරෝහල පිස්සද  ශකොටුවක් බවට පත් කළා. ඒවාට උත්තර 

ශ්ද ශද ත් නැතිව රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා කලිද  සූ්ානම් 

කර ගත්ත කථාවක් කරලා,  අර ඉස්සා වාශග්,  "මම  ස්නා,  මම 

 ස්නා" කියලා ගියා. එශහම බැහැ ශද . අපි ශම් කරුණ ා  ඉදිරිපත් 

කරනශකොට අපට උත්තර ශ්ද න තිණුණා ශද . උත්තර ශ්ද ශද  

නැතුව එතුමා ගියා. එතුමා උත්තර ශ්ද න ඕනෑ ්ැද . ශනවිල් 

ප්රනාද දු ශරෝහශල් ශහදිශයෝ 33ශ්ශනකුට කාසල් ශරෝහශල් 

වැටුේ ශල්ඛ්නශයද  ප ස ශගවනවා් නැශ් කියලා අපට කියද න 

ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි,  කැබිනට් අම්මැතිය තිූ පමණිද  රජශේ 

අරමු්ල් විය්ම් කිරීම වැරැදියි කියලා වසද තා ශපශර්රා 

ශල්කම්තුමිය කියනශකොට,  ඒක හරි්,  වැරැදි්? එශහම අයිතියක් 

තිශබනවා්,  නැශ්? අපට ඒකට උත්තර ඕනෑ. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි,  තවමත් UDA එකට අයිතිය තිශබන ඉඩමකට රජශේ 

මු්ල් විය්ම් කරද ශද  ශකොශහොම්? ඉස්ශසල්ලා ඒක ශහොයද න 

ඕනෑ? ඒන හරි්,  වැරැදි් කියලා අපට  උත්තර ඕනෑ. ඒවාට උත්තර 

ඉල්ලන රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ට ගහපු එක හරි් ශම් 

ප්රජාතද ත්රවාදී මහත්වරුද ? ශම් මහා ප්රජාතද ත්රවාදී මහත්වරු 

එශහම ගහන එක හරි්,  වැරැදි්? ශකෝ,  රජශේ ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමය ශපත්සම අත්සද  කරන ්වශසේ ඒ 

ෛව්යවරුද ට ත ස බාපු වග උත්තරකරුශවෝ? කළුතර ්කුණ 

ශපොලීසිශයද  ශගනැල්ලා ඒ අයට ශමොකක්් කශළේ? නවීද  ් 

ශසොයිසා මහත්තයාශග් ශපෞශගලික  සස්ශපද සරියට ගහලා කඩා 

බිඳ ්ාලා,  අලාභහානි කරලා එතැන  උශශඝෝණණයකුත් කළා. 

ඒකට විරුශධව ගත්තු ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්්? ඒ තක්ක සද ට,  ඒ 

මැරයද ට විරුශධව ගත්ත ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්්? අපට උත්තර 

ඕනෑ ඒවාට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මම කියද ශද  රාජිත 

ශසේනාරත්න මහත්තයාට ශම් ශ ෝ්නා එල්ල ශවද ශද  නිකම් 

ශනොශවයි. ශම්,  එතුමාශග් සාංසාරගත පුරුශ්ක්් මද ්ා. එතුමා 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රීවරයකු හැටියට සිටියදී එතුමාශග් 

පාර්ලිශම්ද තු මද ත්රී නිරය  අශහෝසි වුණා. පාර්ලිශම්ද තු 

මද ත්රීවරශයකුශග් ආ ාර ධර්මවලට පටහැනිව,  නීති විශරෝධී ශලස 

ආ්ඩඩුවත් එක්ක ගම්ශ්ම් කරලා,  ආ්ඩඩුවත් එක්ක බිස්නස් 

කරලා,  ශසෞඛ්ය අමාතයාාං යත් එක්ක බිස්නස් කරලා මද ත්රී නිරය 

නැති වුණා.  මද ත්රීකම නැති වුණාම,  රනිල් විරමසිාංහ මහත්තයා 

නැවත මද ත්රීකම දුද නා.  ඒ මද ත්රීකම දුද ම් එශක් හිලේවට 

තමයි ශම් විධියට රනිල් විරමසිාංහ මහත්තයා රකිද ශද .  

ඊළඟට,  ධීවර අමාතයාාං ශේ සිටියදී එතුමාට බරපතළ 

ශ ෝ්නාවක් එල්ල ශවලා තිශබනවා. ඒ ශ ෝ්නාව සම්බද ධශයද  

එතුමාට විරුශධව 2015.03.03ශවනි ්ා අල්ලස් ශහෝ දූණණ 

ශ ෝ්නා විමර් න ශකොමිණද  සභාශේ පැමිණිල්ලක් තිශබනවා. 

ඒකට තවම උත්තර ඇත්ශත්ත් නැහැ. මම ඒ පැමිණිල්ලත් 

සාභාිත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  අ් අශේ රශට් අහිාංසක 

මිනි සද ශග් හ්වත්  ලයකර්මය කරගද න බැරිව පාරවල් පාරවල් 

ගාශද  රස්තියාදු ශවන අවස්ථාවක තමයි,  ශම් සා වි ාල මු්ලක් 

ශම් විධියට නැති නාස්ති කරලා තම තමද ශග් හිත මිත්රාදීද  

රකිද න පාවිච්චි කරද ශද . එතුමද ලා අය වෘත්තිකශයෝ. ඒක 

ඇත්ත. නමුත් අපි ෛව්යවරු ශනොශවයි.  

ප සගිය ්වසක COPE එක අබියසට අසිත ශපශර්රා 

මහා ාර්යතුමා ඇතුළු පිරිස කැඳවපු ශවලාශේ එතුමාම පිළිගත්තා,  

එතුමා ෛව්ය පර්ශේණණ ආයතනයක වැඩ කළා කියලා. එශහම 

ශකශනක් සභාපති නිරයට පත් කරන එක  සදු ස් කියලා අපි 

අහනවා. ශවන ශවන මහා ාර්යවරු නැශ්? ඇයි,   එශහම පත් 

කරද ශද ? එශහම ශකශනක් ඒ තනතුරට පත් කරන අතරම,  

අශනක් පැත්ශතද  රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ සභාපති 

නිරයට,  හිටපු සාමානයාධිකාරි රූමි මහත්තයා ශගශනනවා. එශහම 

ඒ අය ශගශනනවා හැර ශවන අය ඇත්ශත්ම නැශ්,  රාජිත 

ශසේනාරත්න මහත්තයාට? එතුමා එක පැත්තකිද  

ෛව්යවරශයක්. තව පැත්තකිද   ප්රගතිීයලී ශශ පාලන 

වයාපාරයක නියැළුණු ශශ පාලන ක්රියාකාරිකශයක්; ප්රගතිීයලී 

සටද වල හිටපු ශකශනක්. එතුමාට සම්බද ධතා ශගොඩක් 

තිශයනවා. එතශකොට ශම් රූමිම -හිටපු සාමානයාධිකාරිතුමා- 

සභාපති කරද න ඕනෑ්? සභාපති කරද න රූමිම ඕනෑ්?  ඊට 

පස්ශසේ ශමොක් ශවද ශද ?  . රූමිශග් ළඟම ඥාතිශයක් තමයි 

"්ාශම්ස්" කියන ඖණධ සමාගශම් අයිතිකරු. ්ාශම්ස් කියන 

ඖණධ සමාගම තමයි රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ ප්රධාන 

සැපයුම්කරුවා. එතශකොට අපට ඒ ගැන සැක හිශතද ශද  නැශ්? 

අපට සැක හිශතන එක සාධාරණ නැශ්? ශම් ගැන බලද න ඕනෑ 

නැශ්? ශම් විධියට රූමි සභාපති ශවනවා. ඒ වාශග්ම අසිත 

ශපශර්රා මහත්තයා ෛව්ය පර්ශේණණ ආයතනයක 

සාමාජිකශයක්,  අධයක්ණවරශයක් හැටියට හිටපු ශකශනක්. 

අභියා නාධිකරණය පවා කියනවා,  ඒ පනශත් තිශබනවා,   

සභාපති ශහෝ ප්රධාන විධායක නිලධාරි ශවද න අවුරුදු තුනකට 

ශපර සහ ඒ කාලය තුළ කිසිදු ඖණධ සමාගමක,  පර්ශේණණ 

සමාගමක සාමාජිකශයකුවත් ශවද න බැහැ කියලා. එශහම 

ශකශනක් සභාපති හැටියට පත්කළා. ඒක 

අභියා නාධිකරණශයද  ඔේපු ශවනවා. ඔහු ඉල්ලා අස්ශවනවා. 

ඉල්ලා අස්ශවලා සතියකිද  නැවතත් සභාපති වුණා. ඒකට 

අධයක්ණ ම්ඩඩලශේ එකඟතාව ශ්ද ශද  ඊට ප සවයි. ඊට පස්ශසේ 

රූමි මහත්තයා -හිටපු සාමානයාධිකාරිතුමා- සභාපති වුණා. 

සභාපතිවරයාශග් ළඟම ඥාතිශයකුට ්ාශම්ස් යම්ශවද  ඖණධ 

සමාගමක් තිශබනවා; ශ්වියද  වහද ශසේ එශහම සමාගමක් 

මවනවා. ඒ සමාගම තමයි රාජය ඖණධ නීතිගත සාංස්ථාශේ ප්රධාන 

සැපයුම්කරුවා ශවද ශද . එතශකොට ඖණධ මිල අඩු කළා. අඩු 

කළා කියන එකට ශමොක් ශවද ශද ? අපට ඒ ගැන සැකයක් 

හිශතද ශද  නැශ්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  අ් ශම් රශට් ශරෝගී ජනතාවට 

පැනශඩෝල් ශපත්තක් නැතුව,  ඒක පවා ්ාමසි එශකද  ගද න 

සිශධශවලා තිශබනවා. ශම් රශට් ශරෝගී ජනතාව ශරෝහල්වල 

ඉද න හිටිද න ඇඳක් නැතුව,  ඇඳද  යටයි ඇඳද  උඩයි හැම 

තැනම ඉද නවා. ්ැද  හැම ශරෝහලක් ඉදිරිපිටටම ්ාමසි 

ඇවිල්ලා,  පරීක්ණණාගාර ඇවිල්ලා. හැම ශශටම පරීක්ණණ 

කරද න ඕනෑ. අ් ශරෝහලකිද ,   ෛව්යවරයාශගද  ලැශබද ශද  

prescription එක විතරයි. ශබොශහෝ ශරෝහල්වලිද  අ් ශබශහත් 

ලැශබද ශද  නැහැ. Prescription එක විතරයි ලැශබද ශද . ඒක 

අරශගන ්ාමසියට යද න ඕනෑ. පරීක්ණණ කරගද න 

රසායනාගාරයට යද න ඕනෑ. ශල් ටික, - 

 
ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

1589 1590 

[ගරු ජයද ත සමරවීර  මහතා] 

————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත්  නොකරන ලදී. 
  ஆெணம் சைர்ப்பிக்கப்படெில்லல. 

  Document not tendered. 
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ිු තයන්ත සා රවීර   තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රිතුමනි මට තව විනා සයක් ශ්ද න. 

විනා සයකිද  මශග් කථාව අවසද  කරනවා. 

රුධිර පරීක්ණණය කරගද න රසායනාගාරයට යද න ඕනෑ. 

මුත්රා පරීක්ණණය කරගද න රසායනාගාරයට යද න ඕනෑ. අ් 

ශරෝහල් ඉස්සරහ නැත්ශත් මිනී ශපට්ටි විතරයි. මිනී ශපට්ටි කඩ 

විතරයි ශරෝහල් ඉස්සරහ නැත්ශත්. අශනක් ඔක්ශකොම තිශබනවා. 

මිනී ශපට්ටිය ශරෝහල්වලිද  ශ්ද ශද  නැහැ ශද . අශනක් 

ඔක්ශකොම ශශවල් ශරෝහල්වලිද  ශ්ද න ඕනෑ. එවැනි තත්ත්වයට 

ශම් ශසෞඛ්ය ශසේවය උසස් ශවද න ඕනෑ. හැබැයි ඒක ශනොශවයි  

අ් සිශධශවලා තිශබද ශද . මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි, 

ශමවැනි  තත්ත්වයකට අශේ රශට් ශසෞඛ්ය ශසේවය කඩා වැටී 

තිබියදී, ශම් සා වි ාල ධනස්කද ධයක් ශනවිල් ප්රනාද දු  රැක 

ගැනීම ශවම්ශවද  විය්ම් කිරීම සම්බද ධශයද  ශම් උත්තරීතර 

පාර්ලිශම්ද තුශේ අවධානය ශයොමු කරනවා.  ඒ ශවම්ශවද  විධිමත් 

පරීක්ණණයක් කරලා, එහි වගඋත්තරකරුවද ටත්, ශම් රශට් බදු 

ශගවන ජනතාවශග් සල්ලි සහගහන ආකාරයට කාබාසිනියා කරන 

පාලකයද ටත්, පරිපාලකයද ටත් විරුශධව කටයුතු කිරීම සඳහා 

හැමශ්නාශග්ම අවධානය ශයොමු ශවයි කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි, වැ සපුර කාලය ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවද ත ශවමිද  මශග් කථාව අවසද  

කරනවා.  
 

[අ.භා. 3.39] 

 
ිු (වවදය) ුරසිතා වි ේ ාන්න   ත්ක ය  
(ைொண்புைிகு (லெத்திய கலொநிதி)(திருைதி) துஸிதொ ெிகஜைொன்ன) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි, අ් දින සභාව කල්තබන 

අවස්ථාශේ  විවා්ශේ දී ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා හා ශසෞඛ්යයට අ්ාළ 

විණය යටශත් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

මා විශ ේණශයද ම ස්තුතිවද ත ශවනවා.  

ප්රථමශයද ම රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය ගැන කථා 

කරනවා නම්, මාත් රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ හිටපු 

සාමාජිකාවක් බව කියද නට ඕනෑ. වෘත්තීය සමිතියක් හැටියට 

රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමයට අවුරුදු 98ක ඉතිහාසයක් 

තිශබනවා. හැබැයි අශේ කාලශේ රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් 

සාංගමය කියද ශද , ආ ාර ධර්ම පශධතියක් තුළ ශබොශහොම 

සාධාරණ විධියට ෛව්ය නිලධාරිද ශග් අයිතිවාසිකම්, ඒ වාශග්ම   

ඉල්ලීම් දිනාගද න කටයුතු කළ, අභිමානවත් ඉතිහාසයකට 

උරුමකම් කියන ශබොශහොම අභිමානවත් වෘත්තීය සමිතියක්. 

හැබැයි අ් වනශකොට රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය 

ශශ පාලනීකරණය ශවලා තිශබනවාය කිේශවොත් වඩාත් 

නිවැරැදියි. අ් සමහර ශවලාවට රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් 

සාංගමය හැසිශරද ශද  මාන්යාවක් වාශගයි.   රජශේ ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමය අ් ශනොගැළශපන ආකාරයට හැසිශරන 

වෘත්තීය සමිතියක් නිසා,  ශම් සාංගමයට ශත්රී පත්ශවලා සිටින 

නිලධාරිද ශග් අත්තශනෝමතික ක්රියාකලාපය ගැන ජනතාව 

වාශග්ම එහි සාමාජිකත්වය ලබාශගන සිටින සමහර 

ෛව්යවරුද ශග්ත් අකැමැත්තක් තිශබන බව ශමහිදී 

විශ ේණශයද ම කියද නට ඕනෑ.  

ඕනෑම රටක - අශේ ලාංකාශේත් - වෘත්තීය සමිතියක් වුණාම, 

ඒ වෘත්තීය සමිතිය රශට් තිශබන අණ පනත්වලට, 

ශකොද ශශසිවලට යටත්ව කටයුතු කරද න ඕනෑ  බව  අපි ්ද නවා. 

රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය අ් ශම් නීති ශරගුලාසිවලට 

යටත්ව් කටයුතු කරද ශද  කියන එක ගැන අපට කනගාටුවක් 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි, රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් 

සාංගමශේ සාමාජිකත්වය ලබාශගන සිටින ෛව්යවරුද ශගද  

අවුරුශ්කට රුපියල් ක,000ක මු්ලක් කපා ගද නවාය කියන     

එක මා විශ ේණශයද  මතක් කරද න කැමැතියි. එක් 

ෛව්යවරයකුශගද  රුපියල් ක,000 බැගිද  රජශේ ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමයට යනශකොට, සාංගමශේ අවුරුශ්ක ආ්ායම 

රුපියල් මිලියන 135ක් ශවනවා. ශමහිදී මා ශල්කම්තුමියශගද  

අහද න කැමැතියි, ශම් එකතුවන මු්ල් සම්බද ධශයද  

විගණනයක්වත් සිශධ ශවනවා් කියලා. නිලධාරිද ශග් ශුභ 

සාධනයට ශම් මු්ල් ශවද  කරනවාට වඩා රජශේ ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ ඉද න නිලධාරිද ශග් ශශ පාලන 

ක්රියාවලියකට තමයි ශම් මු්ල් විය්ම් කරද ශද . ඒ නිසා ශම් 

අවස්ථාශේ දී ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශේ ශල්කම්තුමියට මා කියද න 

කැමැතියි, සියදෙ ෛව්යවරුද ශගද  අවුරුශ්කට රුපියල් 

6,000ක් බැගිද  කපා ගැනීම සම්බද ධශයද  ඔවුද ශග් 

එකඟතාවක් තිශබනවා් කියා ශසොයා බලනවා නම් වඩාත් උචිතයි 

කියලා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. විශ ේණශයද  මා ්ැක්ක ශ්යක් තමයි, 

රජශේ ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය හැම ්ාමත් එක්සත් ජාතික 

පක්ණ රජයක් එක්ක තමයි විරසක ශවද ශද  කියන එක. 

විශ ේණශයද  වෘත්තීය සමිති නායකයකු විධියට රජශේ ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ නිලතල ්රපු පුශගලශයක් තමයි 

වර්තමාන ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා.  මට මතකයි, අපි වි ්වවි්යාලශේ 

ඉද න කාලශේ සහ අපි ෛව්ය වෘත්තිශේ නියැශළන කාලශේ 

එතුමා ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමශේ නිලතල ්ැරූ බව.  ශම් 

සාංගමය ඒ කාලශේ ශබොශහොම  සහ්ත්වශයද  නිලධාරිද ශග් 

ඉල්ලීම්වලට ඇහුම්කද  දුද , ඒ වාශග්ම ඒ ඉල්ලීම් දිනා ගද න 

ශලොකු ශමශහයක් කරපු වෘත්තීය සමිතියක් බව අපට මතකයි.  

අ් අශේ එක්සත් ජාතික පක්ණ රජශේ  ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා 

විධියට රාජිත ශසේනාරත්න අමාතයවරයා  පත් ශවලා තිශබනවා. 

හැබැයි, එතුමා ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වීම ශම් ෛව්ය 

නිලධාරිද ශග් සාංගමය නයාට අඳුශකොළ වාශගයි. රාජිත 

ශසේනාරත්න අමාතයවරයා එක්කම තමයි ඔවුද  හැේශපද ශද . 

මම විශ ේණශයද ම ්ැක්කා, ප සගිය  ''දින 51'' කාලශේ රාජිත 

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා ශසෞඛ්ය අමාතය නිරශයද  ඉවත් ශවලා 

ඉද නශකොට ෛව්ය නිලධාරිද ට ශලොකු බියක් තිණුණා, රාජිත 

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා නැවතත් ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ව ශයද  

පත්ශවයි් කියලා. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා,  හිටපු ජනාධිපතිතුමා  

අගමැතිවරයා ව ශයද  පත් කළාම, රාජිත ශසේනාරත්න 

ඇමතිතුමා නැවත ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ශවයි් කියලාත් ඔවුද ට 

ශලොකු බියක් තිණුණා. ඒ නිසා ශනොශයකුත් බලපෑම් එක්ක විවිධ 

අවස්ථාවල අමාතයාාං ශේ සාකච්්ා වට ගණනාවක් තිණුණා.  මට 

ශත්ශරද ශද  නැත්ශත්,  ශම් රාජිත ශසේනාරත්න ශසෞඛ්ය 

ඇමතිතුමාටම ශම් ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය බය ඇයි කියන 

එකයි. ඒකට එක ශහේතුවක් ව ශයද  මම ්කිද ශද ,  එතුමා 

ෛව්යවරයකු ව ශයද  ලබා ඇති අත්්ැකීම් සහ ශශ පාලනශේ 

ශහොඳ පද නරයක් ලැූ අමාතයවරයකු නිසා ඒ ලබපු අත්්ැකීම් 

එක්ක ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමයට ඔවුද ශග් 

අත්තශනෝමතික ක්රියාවලිශේ හැසිශරද න අමාරුයි කියන 

කාරණයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි, ශම් ෛව්ය නිලධාරිද ශග් 

හැසිරීම් ගැන කථා කරනශකොට මම ්කිනවා, ශම් නිලතල ්රන 

අය ඔවුද ශග් ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම සඳහා සමහර ශවලාවට 

ජනතාව තමයි ඇපයට පාවිච්චි කරද ශද  කියන කාරණය.  ඒ 

වාශග් අවස්ථාවල ජනතාව පත්ශවන අපහ සතා ගැන කථා 

කරනශකොට,  අ් ශම් ශයෝජනාව  සභාවට ඉදිරිපත් කරපු  මහජන 

නිශයෝජිතවරියත්  ඔවුද ශග් ශම් ක්රියාකලාපය ගැන සමහර 

ශවලාවට  කලකිරීමකිද  ඉද නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. 

ශමොක්, ශරෝගීද  ඇපයට තියාශගන තමද ශග් ඉල්ලීම් දිනාගද න 

1591 1592 



පාර්ලිශම්ද තුව 

කරන ශම් අත්තශනෝමතික හැසිරීම ගැන ශමතැන සිටින මහජන 

නිශයෝජිතවරු 225ශ්නාශගද  එක්ශකශනක්වත් එකඟ ශවද ශද  

නැහැ කියන එක මට වි ්වාසයි.  ෛව්ය නිලධාරිද ශග් සාංගමය 

ගද නා වූ තීද දු තීරණත් එක්ක   ගද නා වූ ශම් අත්තශනෝමතික 

ක්රියාවලිය නිසා සමාජශේ ඉද න ශබොශහොම අද ත අසරණ ශලමිඩු  

අසීරුතාවට පත් ශවලා තිශබනවා.  ඔවුද  ඉල්ලීම් දිනා ගද න 

අසරණ ශරෝගීද   ඇපයට තියාගද න එක ශමතැන ඉද න අපි 

225ශ්නාම අම්මත කරද ශද  නැහැ කියන එක මම ශම් 

අවස්ථාශේ දී ශම් ගරු සභාවට ්ද වද න කැමැතියි.  

2015ට ප ස,   පුශගලයද  1,000කට ඇඳද  350ක් වන පරිදි 

රජශේ ශරෝහල් ක13ක් ශම් වනශකොට තිශබනවා.   2018 වසර 

අවසානය ශවනශකොට පුශගලයද  1,035කට එක  සදු සකම් ලත් 

ෛව්යවරශයක් ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ වාශග්ම ශරෝගීද  599 

ශ්ශනකුට එක් ශහදියක් බැගිද  රජශේ ශරෝහල්වලට අම්යුක්ත 

කරලා තිශයනවා. ඒ අම්ව අ්  ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය වි ාල ශසේවාවක් 

ලබා ශ්නවා. විශ ේණශයද ම සඳහද  කරද න කැමැතියි, හදිසි 

ප්රතිකාර එක්ක පහ සකම් වැ සදියුණු කරලා තිශබන බව. ඒ වාශග්ම 

ශම් ශවනශකොට මූලික ප්රතිකාර ඒකක වැ සදියුණු කරලා  ශසෞඛ්ය 

ක්ශණේත්රය ඉහළටම ශගනැල්ලා තිශයනවා.  

ශම් ශවනශකොට කවුරුත්  වකුගඩු ශරෝගය ගැන කථා කරනවා. 

අපි ්ද නවා, ශම් ශවනශකොට වකුගඩු ශරෝගීද  ගැන විශ ේණ 

අවධානයක් ශයොමු කරලා තිශයන බව. ඒ වාශග්ම වකුගඩු 

ශරෝගයට අ්ාළව වැ සම අව්ානමක් තිශබන කලාප ටික 

හඳුනාශගන ඒ කලාපවල විශ ේණ වකුගඩු ඒකක පිහිටුවා 

තිශබනවා.  රුධිර කාද දුකරණය සඳහා අ් වනශකොට පහ සකම් 

රාශියක් සලස්වා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි, විශ ේණශයද ම ශඩාංගු ශරෝගය 

ගැනත් කියද න ඕනෑ. නවීන ෛව්ය පහ සකම් එක්ක ශඩාංගු  

මරණ සාංඛ්යාව අඩු කරශගන තිශබනවා.  විශ ේණ ශඩාංගු ඒකක 

විධියට IDH එක,   සමහර මූලික ශරෝහල් නම් කර තිශබනවා. 

ඒවාශේ මනා ක්රියාකාරිත්වශයද  ශඩාංගු පාලනය කරලා මරණ 

සාංඛ්යාව අඩු කරශගන තිශයනවා. ඒ නිසා අ් අශේ ශසෞඛ්ය 

ක්ශණේත්රශේ ශලොකු ප්රගතියක් ඇති ශවලා තිශයනවා. නමුත්  හෘ්ය 

ශරෝග, දියවැ සයාව සහ පිළිකා වැනි ශබෝ ශනොවන ශරෝගවල ීයඝ්ර 

ඉහළ යෑමක් ්ක්නට ලැශබනවා. ඒ අම්ව ශබෝ ශනොවන ශරෝග 

නිවාරණ කටයුතු ශවම්ශවද  වි ාල මු්ලක් ශවද  කරලා 

තිශයනවා. ශම්ක තමයි අශපද  ශවද න ඕනෑ. 

ශබෝ ශනොවන ශරෝග අඩු කිරීම සඳහා අපට ලබා ශ්න 

ප්රතිපා්න සම්බද ධශයද  මා විශ ේණශයද ම ශසෞඛ්ය 

ඇමතිතුමාශග් අවධානය ශයොමු කරද න කැමැතියි.  ට ට අවුරුදු 

්හයකට කලිද  ලබාදුද  ප්රතිපා්නවලට වැ සය ශම් වන ශකොට ලබා 

ශ්න ප්රතිපා්න අඩු ශවලා තිශබනවා.  ප්රතිකාරයට වැ සය 

නිවාරණය කියන එක තමයි අශේ අශේක්ණාව. මශග් අත්්ැකීම් 

අම්ව වාශග්ම ෛව්ය ක්ශණේත්රශේ හිටපු නිලධාරිනියක විධියට 

ශරෝග නිවාරණයත් එක්ක යන ගමශද  දී ට ට වඩා ශලොකු 

ශමශහයක් කරද න අපට අවස්ථාව ලැශබනවා. අවසාන ව ශයද  

මා ශමම කාරණයත් කියද න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි, ශසෞඛ්ය අාං ය විසිද  

ක්රියාත්මක කරන ල් විවිධ වැඩසටහද වල ප්රතිලලයක් ශලස 

2018 වසශර්දී ශලෝක ශසෞඛ්ය සාංවිධානය විසිද  ශ්රී ලාංකාව 

රුශබල්ලා සහ සාංජානනීය රුශබල්ලා - congenital rubella -  

සහලක්ණණය ප්රමාණවත් ශලස පාලනය කිරීම පිළිබඳ ශලෝකශේ  

පිළිගත් රටක් විධියට සම්මාන ලැණුවා. විවිධ අඩුපාඩුකම් මැශශශ 

අ් ශසෞඛ්ය අතිද  ශලෝක ශේ ශබොශහොම දියුණු රටක් විධියට අශේ 

රට පත් ශවලා තිශබනවා. නමුත් ෛව්ය වෘත්තිකයද ශග් සාංගමය 

- GMOA - ශගන යන ක්රියාවලිය ගැන  කනගාටුව ප්රකා  

කරමිද ,  කථා කරද නට කාලය ලබා දීම සම්බද ධශයද  

ඔබතුමාටත් ස්තුතිය පු් කරමිද  මශග් කථාව අවසද  කරනවා.  

 
ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ට ළඟට, ගරු වියාශල්ද දිරද  මද ත්රීතුමා. 

 
[பி.ப. 3.49] 
 

ිු එසාන. වියා ල්න්දිරන්   තා 
(ைொண்புைிகு ச. ெியொகழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
சலபக்குத் தலலலைதொங்கும் தகௌரெ உறுப்பினர் 

அெர்ககள, சுகொதொரத்துலறகயொடு ததொடர்புபட்ட இன்லறய 

இந்த ஒத்திலெப்புகெலள ெிெொதத்தில் கபசுெதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் ெழங்கியலைக்கு நன்றிகள்! அரச 'ஒசுசல' 

நிறுெனத்லதப் பற்றிப் கபசினொல், தகௌரெ அலைச்சர் 

அெர்களுலடய களுத்துலற ைொெட்டத்திகல 19 அரச 'ஒசுசல' 

நிறுெனங்கள் இருப்பலதக் குறிப்பிடலொம். ஆனொல், 

கிட்டத்தட்ட ஆறு இலட்சம் ைக்கலளக் தகொண்ட ைட்டக்களப்பு 

ைொெட்டத்திகல ஓர் அரச ‘ஒசுசல’கூட இதுெலர திறக்கப் 

படெில்லல. அதலன நிறுவுெதொகக் கூறிச் சம்பந்தப் 

பட்டெர்கள் அங்கு ெந்து குறித்த இடத்லதப் 

பொர்லெயிட்டுெிட்டுச் தசன்றிருக்கின்றொர்கள். இவ்ெொறு ெந்து 

பொர்லெயிட்டுெிட்டுச் தசல்கின்ற தசயற்பொடுகள்தொன் கடந்த 

நொன்கலர ெருடங்களில் கூடுதலொக இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 

அங்கு 1,500 பட்டதொொிகள் தங்களுலடய ககொொிக்லககலள 

நிலறகெற்றக் ககொொி 180 நொட்கள் வீதியிகல கிடந்தொர்கள். 

அப்கபொது அரசொங்கம் சொர்பொக இங்கிருந்து ெந்த 

குழுதெொன்றும் அெர்கலளப் பொர்லெயிட்டுச் தசன்றது. 

ஆனொல், எதுவுகை நடக்கெில்லல. அரச 'ஒசுசல' நிறுவுதல் 

ததொடர்பொன ெிடயமும் இதுகபொன்றுதொன் இருக்கின்றது. 

ெொக்குறுதிகள் ெழங்கப்படுகின்றன! ெொக்குறுதிகள் 

ெொக்குறுதிகளொககெ இருக்கின்றன! எதுவுகை தசயலில் 

நலடதபறுெதில்லல. தகொழும்லப எடுத்துக்தகொண்டொல், 40 

அரச 'ஒசுசல' நிறுெனங்கள் இருக்கின்றன; களுத்துலறயில் 19 

அரச 'ஒசுசல' நிறுெனங்கள் இருக்கின்றன. ைட்டக்களப்பு 

ைொெட்டத்தில் ஒன்றுகூட இல்லல.  

தகௌரெ தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்ககள, 

ைட்டக்களப்பு கபொதனொ லெத்தியசொலலயொனது, கிழக்கு 

ைொகொணத்தில், திருககொணைலல, அம்பொலற, ைட்டக்களப்பு 

ஆகிய மூன்று ைொெட்டங்களுக்கும் இருக்கின்ற ஒகரதயொரு 

கபொதனொ லெத்தியசொலலயொகும். லெத்திய ைொணெர்கள் 

பயிலுகின்ற இந்தப் கபொதனொ லெத்தியசொலலயிலுள்ள 

குலறபொடுகள் பற்றி 2015ஆம் ஆண்டு 09ஆம் ைொதத்திலிருந்து 

நொங்கள் ததொடர்ச்சியொகக் கூறி ெருகிகறொம். ஆனொல், அது 

தசெிடன் கொதிகல சங்கு ஊதுகின்ற நடெடிக்லகயொகத்தொன் 

இருக்கின்றது. ஒவ்தெொரு ெரவு தசலவுத்திட்டத்திலும் சுகொதொர 

அலைச்சின் குழுநிலல ெிெொதத்தில் கபசும்தபொழுது, 

அதற்கொன பதில்கள் தரப்படும். பதில்கள் பதில்களொகத்தொன் 

இருக்குகை ஒழிய, அலெ ததொடர்பில் எந்தெித நடெடிக்லகயும் 

முன்தனடுக்கப்படுெதில்லல. அந்தப் கபொதனொ லெத் 

தியசொலலயில் 166 லெத்தியர்கள் அதொெது, 56 சதவீதைொன 

லெத்தியர்கள்தொன் கசலெயில் ஈடுபடுகிறொர்கள். அங்கு 

கெலலதசய்கின்ற சிற்றூழியலள எடுத்துக்தகொண்டொல், 

அங்குள்ள 17 சதவீதைொனெர்கள் முன்னொள் சுகொதொர 

இரொஜொங்க அலைச்சரும் தற்கபொது அரசொங்கத்லதப் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்துகின்ற பொரொளுைன்ற உறுப்பினருைொன 

தகௌரெ லபஸொல் கொசிம் அெர்களுலடய ைொெட்டத்திலிருந்து 
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[ගරු (ෛව්ය) තුසිතා විශේමාද න මහත්මිය ] 
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ெருகின்றெர்கள்; 22 வீதைொனெர்கள் தபொலன்னறுலெ 

ைொெட்டத்திலிருந்து ெருகின்றெர்கள். ைிகுதியொனெர்கள் 

ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்லத அல்லது அதலன அண்டிய 

பகுதிகளிகல உள்ளெர்கள். கிட்டத்தட்ட 40 வீதைொன 

சிற்றூழியர்களில் அம்பொலற ைொெட்டத்திலிருந்து ெருகின் 

றெர்கள் 17 வீதைொனெர்கள்;  தபொலன்னறுலெயிலிருந்து 

ெருபெர்கள் 22 வீதைொனெர்கள். இலெதயல்லொம் அரசியல் 

நியைனங்கள்! இெர்களில் 90 வீதைொனெர்களுக்குத் தைிழ் 

ததொியொது - தைிழில் கபச முடியொது. அகதகநரம் அங்கு 

ெருகின்ற 90 வீதத்திற்கு கைற்பட்ட கநொயொளிகளுக்குச் 

சிங்களம் ததொியொது. ைட்டக்களப்பு ைொெட்ட லெத்தியப் 

பணிப்பொளொிடம் ககட்டொல், அெர் தசொல்கின்ற ைிகப்தபொிய 

குலறபொடு இந்த சிற்றூழியர்கலள லெத்துக்தகொண்டு 

நிருெொகம் நடத்தமுடியொைல் இருக்கின்றது என்பதொகும். கெறு 

ைொெட்டங்களிலிருந்து ெருகின்ற அெர்கள் கநரம் தொைதித்துக் 

கடலைக்கு ெருகிறொர்கள் என்றும் கடலை கநரம் முடிெதற்கு 

முன்னர் கநரத்கதொடு தசன்றுெிடுகிறொர்கள் என்றும் தசொல்லப் 

படுகின்றது. அகதகநரம் அெர்களில் தபரும்பொலொகனொருக்கு 

தைொழி சொர்ந்த பிரச்சிலன இருக்கின்றது. இன்று ைட்டக்களப்பு 

ைொெட்டத்திகல படித்து முடித்த, குறித்த சகல திறலைகலளயும் 

தகொண்ட எத்தலனகயொ இலளஞர்கள் இருக்கின்றகபொதிலும் 

சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்ெொதிகள் அல்லது அலைச்சர் எந்த 

ைொகொணத்லதப் பிரதிநிதித்துெப்படுத்துகின்றொகரொ அல்லது 

எந்த ைொெட்டத்லதச் கசர்ந்தெரொக இருக்கின்றொகரொ அந்த 

ைொெட்டத்திலிருந்துதொன் இந்த ஊழியர் நியைிக்கப் 

படுகின்றொர்கள்.   

2015, 2016, 2017ஆம் ஆண்டுகளுக்குொிய ெரவு தசலவுத் 

திட்டங்கள் என ஒவ்தெொரு ெரவு தசலவுத்திட்டத்லதயும் 

ஆதொித்து ெொக்களித்தெர்களில் நொனும் ஒருென். இந்த அரசுக்கு 

ஆதரவு ெழங்கிய சந்தர்ப்பத்தில், குறித்த ததொழில்கலள 

ெழங்குைொறு நொங்கள் பலருலடய தபயர்கலள 

முன்தைொழிந்கதொம். கிழக்கு ைொகொணத்திகல 10 ெருடங்களுக்கு 

கைலொகச் கசலெ புொிந்த சுகொதொரத் ததொண்டர்கள் பற்றிய 

ெிண்ணப்பங்கலளயும் தகொடுத்கதொம். குறித்த பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் சிபொொிசு தசய்ததற்கலைய 15 தடங்கு ஒழிப்பு 

ஊழியர்கள்தொன் அந்த ைொெட்டத்திகல நியைிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றொர்கள். இந்த நொலலர ெருட கொலத்திகல கெறு 

எந்தத் ததொழில் நியைனமும் அங்குள்ளெர்களுக்கு ெழங்கப் 

படெில்லல. ஏலனய அலைச்சுக்கள் ததொடர்பொகவும் 

இவ்ெொறொன நிலலலைதொன் இருக்கின்றது. இன்று ெடக்கு, 

கிழக்கில் பொர்த்தீர்கதளன்றொல், பிரகதசச் தசயலகங்கள், 

ைொெட்டச் தசயலகங்களுக்குச் சொரதி உட்பட அலுெலக 

ஊழியர்கள் கொலி ைொெட்டத்திலிருந்து ெருகின்ற 

நிலலலைதொன் இருக்கின்றது. இந்த நிலலலை ைட்டக்களப்பு 

கபொதனொ லெத்தியசொலலயிலும் கொணப்படுகின்றது. கிழக்கு 

ைொகொணத்திகல ஒரு political body ஆட்சியில் இருந்ததபொழுது 

ெழங்கப்பட்ட பதெி நியைனங்களிகல தைிழ் சுகொதொரத் 

ததொண்டர்கள் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டொர்கள். 

அப்தபொழுது ெழங்கப்பட்ட நியைனங்கள் 100 வீதம் அரசியல் 

நியைனங்களொககெ இருந்தன. தொதியர்களுக்கு உதெியொக 5 - 

10 ெருடங்களொக கஷ்டைொன சூழலில் கெலல தசய்து ெந்த 

சுகொதொரத் ததொண்டர்கள் ைொகொணத்தில் நியைனம் ெழங்கப் 

படும்கபொது புறக்கணிக்கப்பட்டொர்கள் என்பதனொல், அெர் 

களுக்கு நியைனம் ெழங்குைொறு ைத்திய அரசுக்கு 

முன்தைொழிந்கதொம். ஆனொல், அங்கும் அெர்கள் புறக்கணிக் 

கப்படொர்கள். இந்த நிலலயிகலகய அங்குள்ள 

சிற்றூழியர்களில் 40 வீதத்திற்கு கைற்பட்டெர்கள் 

தெளிைொெட்டங்களில் இருந்து ெந்து கடலைபுொிகின்றொர்கள். 

இெர்கலள லெத்துக்தகொண்டு அந்த லெத்தியசொலலலய 

நிருெகிப்பது என்பது பொொிய சிக்கலொக இருக்கின்றது. 

இது ைொத்திரைல்ல, ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்திலிருக்கின்ற 

கபொதனொ லெத்தியசொலலயில் புதியததொரு mortuary 

கட்டப்பட்டுெருகின்றகபொதிலும், அதன் நிர்ைொண கெலலகள் 

இலடநடுெிகல நிற்கின்றன; இன்னமும் முழுலைதபறெில்லல. 

கடந்த ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி நடந்த குண்டுத் தொக்குதலிகல 

சீகயொன் கதெொலயத்தில் 29க்கும் கைற்பட்டெர்கள் இறந்து 

கபொனொர்கள். தற்தபொழுது அங்குள்ள mortuary இல் அெர்களது 

உடலங்கலள லெப்பதற்குக்கூட இடைில்லொைல் அந்த 

உடலங்கள் தெளியில் தலரயிகல கபொடப்பட்டிருந்தன. ஆறு 

இலட்சத்திற்கும் கைற்பட்ட ைக்கலளக் தகொண்ட ைொெட்டத் 

திலுள்ள இந்தப் கபொதனொ லெத்தியசொலலயின் தற்கபொலதய 

mortuary சிறியகதொர் அலறயொகத்தொன் இருக்கின்றது. 

இதனொல் 5 உடலங்கலளக்கூட லெத்துப் பரொைொிக்க முடியொத 

அதசௌகொியைொன சூழ்நிலலகய அங்கு கொணப்படுகின்றது. 

அதற்கொன ெசதிலய ஏற்படுத்திக் தகொடுப்பதற்குொிய எந்த 

நடெடிக்லகயும் கைற்தகொள்ளப்படெில்லல.  
 
ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரெ உறுப்பினர் அெர்ககள, உங்களுலடய கநரம் 

முடிெலடந்துெிட்டது. 

 
ිු එසාන. වියා ල්න්දිරන්   තා 
(ைொண்புைிகு ச. ெியொகழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Please, give me two more minutes, Sir. 

அதுைொத்திரைல்ல, அங்கு ைருத்துெக் களஞ்சியத்துக்கொன 

கட்டிடம்கூட கட்டப்பட்டு, இலடநடுெிகல ெிடப்பட்டிருக் 

கின்றது. அதன் கெலலகூட முடிவுதபறெில்லல. இந்த 

நிலலயில் அந்தப் கபொதனொ லெத்தியசொலலலய நடத்திச் 

தசல்ெது என்பது ைிகப் தபொிய சிரைைொகும். அங்கு 

கழிெகற்றுகின்ற முலறலைலய கைற்தகொள்ெதற்குொிய 

இயந்திரங்கள்கூட சொியொன முலறயில் இல்லொத நிலலலைகய 

கொணப்படுகின்றது. இந்த ெிடயத்திகல சுகொதொர அலைச்சர் 

அெர்கள் கூடுதல் கெனம் தசலுத்த கெண்டும். தெறுைகன 

“யொலனலயப் பூலனயொக்குகெொம்; பூலனலய 

யொலனயொக்குகெொம்” என்கின்றீர்கள்! ஆனொல், ஒன்றுகை 

நலடதபறெில்லல. அலெ தெற்றுப் கபச்சுக்களொககெ இருக் 

கின்றன. ஆககெ, அங்குள்ள கதலெகலள நிலறகெற்றுைொறு 

ககட்டுக் தகொள்கின்கறன்.   

இன்று ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்தில் இருக்கின்ற கிரொைிய 

லெத்தியசொலலகள் எந்த ெசதியும் இல்லொைகலகய 

இயங்குகின்றன. சில லெத்தியசொலலகள் ஒரு லெத்தியகரொடு 

இயங்குகின்றன. கரடியனொறு, சந்திதெளி, நொெற்கொடு, 

ைகிழடித்தீவு கபொன்ற இடங்களிலுள்ள எத்தலனகயொ 

லெத்தியசொலலகள் லெத்தியர்கள் இல்லொைல் அல்லது ஒரு 

லெத்தியகரொடும் சில தொதிைொகரொடும் சொியொன முலறயில் 

தபௌதீக ெளைின்றியும் இயங்குகின்றன. நீங்கள் அங்கு ெந்து 

ெந்தொல் இந்த நிலலலைலயக் கொணலொம். ததொழில் 

நியைனங்களொக இருக்கலொம், லெத்தியசொலல அபிெிருத்தி 

பற்றிய தசயற்பொடுகளொக இருக்கலொம், அலெ நகர்ப்புறங் 

கலள அண்டித்தொன் இடம்தபறுகின்றன. குறிப்பொக, கிழக்கு 

ைொகொணத்திகல, ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்திகல தைிழ்ப் 

பகுதிகலள அண்டிய பகுதிகள் முழுலையொகப் 

புறக்கணிக்கப்பட்டு ெருகின்ற நிலலலை கொணப்படுகின்றது. 

இதுதொன் யதொர்த்தம்! இதுதொன் உண்லை! இதலனப் 

புொிந்துதகொள்ள கெண்டும். சுகொதொர அலைச்சர் அெர்கள் 

அல்லது சம்பந்தப்பட்ட குழுெினர் எங்களுலடய பகுதிகளுக்கு 

கநரடியொகக் களெிஜயம் கைற்தகொள்ள கெண்டும். அந்த 
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පාර්ලිශම්ද තුව 

இடங்களுக்குச் சம்பந்தப்பட்டெர்கலள அலழத்துச்தசல்ல 

நொங்கள் தயொரொகெிருக்கின்கறொம்.  

அந்தப் பிரகதசத்தில் தபறுைதியொன ைனித உயிர்கள் 

ெனசீெரொசிகளின் தொக்கங்களுக்குள்ளொகின்றன. கடந்த 

ெருடம் 22 கபருக்கு கைற்பட்டெர்கள் ெனசீெரொசிகளொல் 

பொதிக்கப்பட்டு உயிொிழந்திருக்கின்றொர்கள். யொலனத்தொக்கம், 

பொம்புக்கடி என்று தொக்குதலுக்கு உள்ளொகின்றெர்கள் குறித்த 

கிரொைிய லெத்தியசொலலகளுக்குக் தகொண்டுதசல் 

லப்படுகின்றகபொதிலும் அெர்களது உயிர் பிொிந்துெிடுகின்றது. 

ஏதனனில், அங்கு ஒழுங்கொன லெத்திய ெசதிகள் இல்லல. 

அதொெது, லெத்தியர்கள் இல்லல; தொதியர்கள் இல்லல. 

ambulance ெசதிகூட இல்லல. அந்த லெத்தியசொலலகள் 

இவ்ெொறொன நிலலலையில்தொன் இயங்குகின்றன. கடந்த 3 

தசொப்த கொலம் யுத்தத்தினொல் முழுலையொகப் பொதிக்கப்பட்ட 

பகுதியிலுள்ள இந்த லெத்தியசொலலகள் தபௌதீக ெளங்கலள 

இழந்திருக்கின்றன. இகத நிலலலை இன்னும் ததொடர்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்றது. ஆககெ, தகௌரெ அலைச்சர் அெர்கள் 

இந்த ெிடயத்திலும்  கூடுதல் கெனம்  தசலுத்த கெண்டும். 

தகொழும்பு ைொெட்டத்தின் நிலப்பரப்புக்கு அண்ைித்த அளெொன 

600 க்கும் அதிகைொன சதுர கிகலொ ைீற்றர் நிலப் பரப்லபக் 

தகொண்ட கதிரதெளிப் பகுதியிலுள்ள லெத்தியசொலலயில் 

லெத்தியர் ஒருெகரொ அல்லது இருெகரொ கடலை தசய்கின்ற 

நிலலலைதொன் கொணப்படுகின்றது. இந்த நிலலலை 

ைொற்றியலைக்கப்பட கெண்டும். இந்த நிலலலையில் நொன்கலர 

ெருடங்கள் கடந்திருக்கின்றன என்பதுதொன் உண்லை.  
 

ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரெ உறுப்பினர் அெர்ககள, உங்களுலடய கநரம் 

முடிெலடந்துெிட்டது.  

 

ිු එසාන. වියා ල්න්දිරන්   තා 
(ைொண்புைிகு ச. ெியொகழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
இன்லறக்கு அதிகம் கபர் கபசெில்லல. எனகெ, 

ததொடர்ந்தும் நொன் கபச ெிரும்புகின்கறன்.  
 

ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
நொன் உங்களுக்குக் கூடுதலொக ஐந்து நிைிடங்கள் 

தந்திருக்கின்கறன். 
 

ිු එසාන. වියා ල්න්දිරන්   තා 
(ைொண்புைிகு ச. ெியொகழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
நன்றி! 

 

ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ළඟට, ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරච්චි මද ත්රීතුමා. 
 

[අ.භා.4.01] 

 
ිු වි ේපාල   ට්ටිමරච්ික   තා 
(ைொண்புைிகு ெிகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  ඉතා වැ්ගත්වූ කල් තැබීශම් 

ශයෝජනාවක් ගැන කරුණු ්ක්වද න ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. 

ශම් විවා්ය ශසෞඛ්ය,  ශපෝණණ හා ශශීයය ෛව්ය අමාතය ගරු  

රාජිත ශසේනාරත්න මැතිතුමාට ශවස් වලාගත් ආශිර්වා්යක් වුණා. 

ශම්වාට තමයි "ඉල්ලශගන කනවා" කියද ශද . ශම් ශයෝජනාව 

ශගනාපු,  ගරු   ස්ර්ශිනී ප්රනාද දුපුල්ශල් මැතිනියත් ්ැද  ශම් ගරු 

සභාශේ නැහැ. ගරු ජයද ත සමරවීර මැතිතුමාත්,  කථා කරලා 

ගියා. එතුමා ශම් ගරු සභාවට එන ශකොට  එශතක් අහපු ප්ර ්න 

සියල්ලටම ගරු ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා උත්තර දීලා ගියා විතරයි. 

ශමොක්,  අ් ශසෞඛ්ය,  ශපෝණණ හා ශශීයය ෛව්ය කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාාං යීය උපශශ ක කාරක සභාව රැස් වනවා. එතුමා 

උපශශ ක කාරක සභාශේ මුල සශද  ඉද නශකොට ජයද ත 

සමරවීර මැතිතුමා ශමතැනට ඇවිල්ලා පාදෙ ශගවල්වල වළාං 

බිිනනවා වාශග්  කථා කළා.  

මම ගරු එස්. වියාශල්ද දිරද  මද ත්රීතුමාට විශ ේණශයද ම 

කරුණු කීපයක් කියනවා. ඔබතුමා අ් ඒ විධියට ප්රකා  කළාට 

'ටීඑද ඒ' එක ඉතාම  පැහැදිලිව ශම් ආ්ඩඩුශේ වැඩ පිළිශවළ ඊශේ 

සනාථ කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා තවත් කථා කරද න ශ්යක් 

නැහැ. තමුද නාද ශසේ කියද ශද  එම පක්ණශේ එක්ශකශනක් 

විතරයි. මතක තබා ගද න. ඔබතුමා කිේවා,  "ශමොකුත් කරලා 

නැහැ" දෙ. අපි එරාවුර් ශරෝහලට විතරක් බිලියන 2ක සම්පත් දීලා 

ශපබරවාරි මාසශේ පටද  ගත්තා. මම සාක්ෂි පිට තමයි ඒක 

කියද ශද . ඒ විතරක් ශනොශවයි. අශනකුත් ශරෝහල්වලට අව ය 

පහ සකම් දීලා තිශබනවා. තමුද නාද ශසේ කියනවා,  ශමොකුත් 

කරලා නැහැ දෙ. හදිසි ප්රතිකාර ඒකකයක් - accident service unit 

එකක් - ලබා දීලා තිශබනවා. නැශ්? නැත්නම්,  නැහැ කියද න. 

ශපබරවාරි මාසශේ එරාවුර් ශරෝහශල් වැඩ ආරම්භ කළා්,  නැශ් 

කියද න. මම ්ැන ගද න කැමැතියි. 

 
ිු එසාන. වියා ල්න්දිරන්   තා 
(ைொண்புைிகு ச. ெியொகழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரெ உறுப்பினர் அெர்ககள, நீங்கள் கூறுகின்ற 

ஏறொவூர் லெத்தியசொலல நூறு வீதம் நகலர அண்டிய 

பகுதியில் இருக்கின்றது. நொன் கூறிய கரடியனொறு, 

ைகிழடித்தீவு கபொன்ற பகுதிகலளப் பற்றி நீங்கள் 

ெிளங்கிக்தகொள்ள கெண்டும்.  நொன் என்ன தசொல்ல 

ெருகின்கறன் என்றொல், - 

 
ිු වි ේපාල   ට්ටිමරච්ික   තා 
(ைொண்புைிகு ெிகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  පළාත් සභාවල සියදෙ ග්රාට ය 

ශරෝහල්වලට උ්වු උපකාර කරලා තිශබනවා. ඒවා 

කළමනාකරණය ශනොකිරීම සම්බද ධශයද  අපි ්ද ශද  නැහැ. 

ඒක පළාත් සභාවත් එක්ක බලා ගද න. පළාත් සභා තිණුශ්ඩ අශේ 

බලශේ ශනොශවයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. එතුමා කියපු අශනක් අමාතයාාං ය ගැන 

කිේශවොත්,  මම අධිකරණ හා බද ධනාගාර ප්රතිසාංස්කරණ 

අමාතයාාං ශේ අධීක්ණණ මද ත්රීවරයා හැටියට පැහැදිලිව 

කියනවා,  මම ට ට සති තුනකට ඉස්ශසල්ලා එම පළාත්වලට ගිය 

බව. මතක තියා ගද න. අධිකරණ කලාපවලට අපි මිලියන 

1, 500ක් දීලා තිශබනවා. මුලතිේ,  කිලිශනොච්චි,  යාපනය හා 

මාද කුලම්වලට ගිහිල්ලා බලද න ඒවා හ්ලා් නැශ් කියලා. මම 

ඇස් ශ් කට ්ැකපු ශශවල් තමයි කියද ශද . තමුද නාද ශසේ කිේවා  

ගිහිද  බලද න කියලා. මම ්ැකපු නිසා තමයි කියද ශද . මිලියන 

1, 500ක් ගරු තලතා අතුශකෝරල මැතිනිය රනිල් විරමසිාංහ 

මැතිතුමාශග් නායකත්වය යටශත් ඒ ප්රශශ වලට දීලා තිශබනවා. 

එම වැඩකටයුතු සිශධ වනවා. අඩු පාඩු තිශබන බවත් අපි 

පිළිගද නවා. අවුරුදු 20ක් පාලනය කරපු අයශග් අඩු පාඩු අවුරුදු 

4කිද  සම්පූර්ණ කරද න බැහැ. ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය කඩා වැටුණා 

නම් ප සගිය කාලශේ කඩා වැශටද න ඕනෑ. ශම් අවුරුදු පහකට 
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ආසද න කාලය තුළ ශසෞඛ්ය අමාතයතුමා කරපු ශසේවය අපි 

පැහැදිලිව පිළිගද න ඕනෑ.  

1948දී ශරෝහලක ශරෝගීද  382කට තිණුශ්ඩ එක ඇඳයි. අ් 

එක ඇඳකට සිටින ශරෝගීද  සාංඛ්යාව අඩු ශවලා තිශබනවා. එක 

ෛව්යවරශයකුට සිටි ශරෝගීද  සාංඛ්යාව,  10, 334යි. එය 2018 

වනශකොට 1, 035 ්ක්වා අඩු ශවලා තිශබනවා. එක් ශහදියකට 

සිටින ශරෝගීද  සාංඛ්යාව 7, 988යි. අ් ඒක 599 ්ක්වා අඩු ශවලා 

තිශබනවා. සමස්ත ශරෝහල් සාංඛ්යාව අ් ක13ක් බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. 1948දී නි්හස ලැණුණාට පස්ශසේ එය තුද  ගුණයකිද  

වර්ධනය ශවලා තිශබනවා. ශරෝහල්වලට ෛව්යවරු පත් 

කරද ශද  කවු්? GMOA එක තමයි පත් කරද ශද . 

තමුද නාද ශසේලාට ෛව්යවරු නැතිවීමට ශහේතුව ශමොකක්්? 

එකාබශධ විපක්ණයට කශමි යන අය තමයි  ග්රාට ය ශරෝහල්වලට 

ෛව්යවරු යවද ශද  නැත්ශත්. එහි ඒකාධිකාරියක් තිශබනවා. 

තමුද නාද ශසේ සටද  කරද න ඒ ශවම්ශවද . තමුද නාද ශසේලාට 

සම්පත්,  ප්රතිපා්න,  ෛව්යවරු හා ශහදිශයෝ දීලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා ගැන අඬද න ඕනෑ නැහැ. ඒ ශහදිශයෝ ලබා ගද ශද  

ශකොශහොම් කියලා ්ද නවා ඇති. ශහදිශයෝ ලබාශ්න වෘත්තීය 

සමිති   ක්ඩඩායමක් ඉද නවා. ඒවාට ශ ෝ්නා කරනවා මිසක්,  

අපට ශ ෝ්නා කරද න එපා. 

්ැද  කියනවා,  ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය කඩා වැටිලා දෙ. මට ඉතාම  

පැහැදිලිව කියද න පුළුවද ,  ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය සඳහා අශේ රජය 

ප්රතිපා්න වැ ස ප්රමාණයක් ශවද  කළ බව. ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය 

ශවම්ශවද  කළ මුළු විය්ම මා ළඟ තිශබනවා. අපි බලයට එද න 

ඉස්ශසල්ලා ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය ශවම්ශවද  කළ විය්ම ශකොපමණ් 

කියලා අපි ්ද නවා. 2014දී ්ළ ශශීයය නිණ්පාදිතශයද  සියයට 

1.34යි ශවද  කර තිණුශ්ඩ. 2013 වනශකොට ඒක සියයට 1.25යි. 

2012දී සියයට 1.13යි. ඒ තත්ත්වශේ තිණුණු විය්ම 2015 

වනශකොට සියයට 1.ක2 ්ක්වා වැ ස ශවලා තිශබනවා. 201ක 

වනශකොට සියයට 1.55 යි. 2017 වනශකොට සියයට 1.47යි. 2018 

වනශකොට සියයට 1.51යි.  අ් පැහැදිලි ශවනසක් තිශබනවා. ්ළ 

ශශීයය නිණ්පාදිතශයද  ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රයට විය්ම් කරන ප්රමාණය 

ගත්ශතොත්,  2018දී රුපියල් මිලියන 218, 4ක2යි. මතක තියාගද න,  

2014දී විය්ම් කරලා තිශබද ශද ,  රුපියල් මිලියන 138, 403යි. 

ඔද න,  ගණශද  ශවනස. ශම් ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ආවට පස්ශසේ ඒ 

ගණන 'ඩබල්' ශවලා තිශබනවා. ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රය කඩාශගන 

වැටිලාය කියන අයට ශම් ගණද  හිලේ කියද න ඕනෑ. 

ගරු  රශම්ණ ් පතිරණ මද ත්රීතුමාටත් මම උත්තරයක් ශ්ද න 

ඕනෑ. එතුමාට තරම් ෛව්ය ක්ශණේත්රශේ නිපුණතාවක් මට නැහැ. 

එතුමා ෛව්යවරශයක්. ෛව්ය වෘත්තිශේ ශයශ්න මශග් 

දියණියකුත් ඉද නවා. එතුමා ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රශේ ශශවල් ගැන 

්ද නවා ශවද න පුළුවද . හැබැයි,  එතුමා විගණනය ගැන ්ද ශද  

නැහැ. විගණන වාර්තාවක් අරශගන ඇවිල්ලා පට්ටපල් අසතය  

කියනවා. විගණන වාර්තාවක් කිේවාම,  ඒ එක්ක විගණන 

විම සමක් තිශබද නට ඕනෑ. විගණන විම සශම්දී ගණද  දීශම් 

ප්රධාන නිලධාරියා  ඒවාට උත්තර ශ්ද න ඕනෑ. එතශකොට තමයි 

ඒවා නිවැරදි කරගද න පුළුවද . හැම විගණනයක්ම සාර්ථක 

නැහැ. විගණනශයද  කියන හැම කරුණක්ම සතය නැහැ. ඇතැම් 

අවස්ථාවල ඒවා විමර් නය කිරීශම්දී ්කින ශශවල්,  ප සව ලිපි 

ශල්ඛ්න සහ ්ත්ත  ඉදිරිපත් කළාම නිවැරදි ශවනවා. මම ඒ ගැන 

්ද නවා. ශමොක්,  මාත් ්කුණු පළාත් රාජය ගිණුම් කාරක සභාශේ 

සභාපති ශලස අවුරුදු 5ක් කටයුතු කළා. අවුරුදු 1කක් මම එම 

කාරක සභාශේ සාමාජිකයකු නිසා,  විගණනශයද  ශකොශහොම් ශම් 

ශශවල්  සිශධ ශවද ශද  කියලා මම ්ද නවා. යම් ශශවල් 

අසාධාරණ විධියටත් සිශධ ශවනවා. ඒවා නිවැරදි කරද නත් 

අවස්ථාව තිශබනවා. ශම් අය විගණනයක් අල්ලාශගන  පට්ට 

පතුරු යද න ගහනවා,  විගණනයක් අල්ලාශගන ශනොශයක් 

ශ ෝ්නා කරනවා. විගණනය පිළිබඳව පිළිතුරු විම සමක් කරලා 

අපි එම ශ ෝ්නා ගැන බලද න ඕනෑ. ගරු අමාතයතුමා එම 

ශ ෝ්නාවලට පිළිතුරු පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා; ශම් 

පාර්ලිශම්ද තුවට කරුණු සභාගත කළා. අව ය නම් විගණන 

විම සශම්දී අපට ඒ සඳහා වැ සපුරත් කරුණු ඉදිරිපත් කරද න 

පුළුවද කම තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  ඒ විතරක් ශනොශවයි. ළ්රු 

මරණ හා මාතෘ මරණ අම්පාතය ගත්තාම,  ශසෞඛ්ය අාං ශේ තිරසර 

සාංවර්ධන අරමුණුවල ප්රධාන නිර්ණායකයක් තමයි ළ්රු මරණ.   

්හසකට 25 ්ක්වා අඩුශවලා කියලා තමයි ඒශක් තිශබද ශද . 

්ැද  බලද න,  2002දී ්හසකට 11.4ක්ව තිණුණු සවිවි උපත්වලිද  

ළ්රු මරණ අම්පාතය,  2010 ශවනශකොට ්හසකට 10.කයි. එශසේ 

තිණුණු අම්පාතය 2018 ශවනශකොට ්හසකට 9.1 ්ක්වා අඩුශවලා 

තිශබනවා. ඒ එක්කම මාතෘ මරණ සාංඛ්යාවත් අඩුශවලා 

තිශබනවා.  

 
ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මද ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට ශවද  වූ කාලය ්ැද  අවසානයි. 

 
ිු වි ේපාල   ට්ටිමරච්ික   තා 
(ைொண்புைிகு ெிகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  මට තව විනා සයක කාලයක් 

ශ්ද න.  

එ්ා,  -2002 දී- ්හසකට 53ක්ව තිණුණු මාතෘ මරණ සාංඛ්යාව 

්ැද  39 ්ක්වා අඩුශවලා තිශබනවා. 2018 වර්ණශේ වාර්තාව මා 

ළඟ නැහැ. එම නිසා තිරසර සාංවර්ධන අරමුණුවලට අ්ාළව 

ශසෞඛ්ය අාං ශේ ප්රධාන නිර්ණායක අ් ජාතයද තරය පවා 

පිළිශගන තිශබනවා.  එම නිසා මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා,  ශම් 

වශග් පට්ටපල් ශබොරු කියද න එපා කියලා.  

ගරු ජයද ත සමරවීර මද ත්රීතුමද ලාට විරුශධව ජාතික නිවාස 

සාංවර්ධන අධිකාරියට අ්ාළව අ් නඩු තිශබනවා. රාජිත 

ඇමතිතුමාට විරුශධව ශකොශහේවත් නඩුවක් නැහැ. දුවශග් 

මාංගලයයට නිවාස සාංවර්ධන අධිකාරිශේ සල්ලි විය්ම් කරපු අය 

තමයි,  අ් ලේජා නැතුව ප්රසම්පා්න ක්රියාවලිය ගැන කථා 

කරද ශද . එශහම සල්ලි අරශගන කලිසම් ඇ ඳශගන් කථා 

කරද ශද  කියලා මම අහනවා. ඒ කථාවලට උත්තර ශ්නශකොට 

පස්ස ශ්ශරද  පැනලා යනවා. පෑළ ශ්ොරිද  පැන යන මිනිස් ස. එම 

නිසා  ශම් වාශග් ශබොරු කියලා,  අ් ශසෞඛ්ය ක්ශණේත්රශේ, - 

මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  කරාපිටිය ශරෝහලට අපි 

ලක්ණශේ ඒවා 150, 000ක් විය්ම් කරලා තිශබනවා. මහිද ් 

රාජපක්ණ පාලනය යටශත් නිමල් සිරිපාල ඇමතිවරයා සිටියදී 

ශහල්මුට් ශකෝල් ප්නශමද  දීපු යූශරෝ මිලියන වි ාල ප්රමාණයක් 

-මිලියන 3, 000කට වැ ස මු්ලක්- කාබාසිනියා කරලා ශමතුමද ලා 

ඒ ශරෝහශල් foundation එක විතරයි ්ැම්ශම්. ජර්මද  ශ්ඩරල් 

ජනරජශේ ණය යටශත් අ් අපට යූශරෝ මිලියන 41ක් ලැබිලා  අපි 

තට්ටු 3කක ශගොඩනැ් ල්ලක් හ්නවා. ශහට අනිශ්ා අපි ඒක 

විවෘත කරනවා. ඒවා ්කිද ශද  නැතුව අ් කියනවා,  ඉස්පිරිතාල 

පිස්සද ශකොටු වාශග් ශවලාදෙ. ඉස්පිරිතාලවල පිස්සද ශකොටු 

තිශබනවා. ශමොක් නැත්ශත්? පිස්සද ශකොටු තිශබනවා. අපි 

්ද නවා,  මුල්ශල්රියාව ශරෝහල තිශබනවා. අශේ ප්රශශ ශේ 

උණවටුශද ත් එකක් තිශබනවා. අව ය නම්,  තමුද නාද ශසේලා 

ඒකට යවද න පුළුවද . අපි සම්පූර්ණශයද ම අව ය පහ සකම් ටික 

සපයද නම්.  ජයද ත සමරවීර මද ත්රීතුමාට අපි කියනවා ශපත්සම් 

අත්සද  කර කර යද ශද  නැතුව පුළුවද  නම් ඒ පිස්සද ශකොටු 

තිශබන ඉස්පිරිතාලවලට එද න කියලා. අපි ඒවාටත් ශබශහත් 

සපයනවා. අපි ඒවා පැහැර හැරලා නැහැ. ආ්ඩඩුශේ ඉරණම 

විසඳපු  ප්ර ්නය ්ැද  අවසද ශවලා තිශබනවා. ඉදිරි කාලශේදී 

1599 1600 



පාර්ලිශම්ද තුව 

අපට පුළුවද ,   ක්තිමත්ව ශම් ආ්ඩඩුව ශගන යද න. එම නිසා 

ශමොන තරම් ශබොරු ශපොශරොද දු දීලා,  විවිධ ශශවල් කියලා,    

නද නත්තාර ශවලා,  වැශල් වැල් නැතුව,  ඉද න හිටිද න තැනක් 

නැතුව,  කිසිම ශ්යක් කරගද න පුළුවද කමක් නැති ක්ඩඩායමට 

අපි කියනවා,  කරුණාකර ඔය ශබොරු ශප්රෝඩාවලිද  ශතොරව,  ඇත්ත 

ඇති සැටිශයද  බලා නියම විවා්යකට එද න කියලා. එශහම ආවා 

නම් එතුමද ලා ශමතැන ඉද න ඕනෑ. නමුත් අ් ශමතැන 

කවුරුවත් නැහැ. අශේ මිත්ර මද ත්රීවරු ශ්ශ්ශනක් විතරයි ඉද ශද . 

ශකෝ අනිත් අය? Adjournment Motion එකක් ශගනාවා නම්,  ඒ 

අය විවා්ය අවසද  වන තුරු ඉද න ඕනෑ. Adjournment Motion 

එක ශගනාපු එක්ශකනාත් නැහැ,  ස්ිකර කරපු එක්ශකනාත් නැහැ; 

එක ශජයණ්සශයක් නැහැ. ලේජා නැහැ. ශම්වා තමයි ජනතාව 

හිනස්සන වැඩ. 

 
ිු චුරර සාාදීප  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப கசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

එක රාජපක්ණවරශයක් නැහැ. 

 
ිු වි ේපාල   ට්ටිමරච්ික   තා 
(ைொண்புைிகு ெிகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔේ,  එක රාජපක්ණවරශයක් නැහැ. රාජපක්ණවරුද ට තමයි 

බලය ශ්ද න හ්ද ශද ,  රාජපක්ණවරුද  රජ කරවද න තමයි 

හ්ද ශද . ඒ එක මද ත්රීවරශයක්වත් ශම් ඉදිරිපස ආසනවල නැහැ. 

ශම් Adjournment Motion එකට ඉද න ඕනෑ අපි ශනොශවයි,  ශම් 

ශයෝජනාව ශගනාපු අයයි.  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු වියාශල්ද දිරද  මද ත්රීතුමනි,  උතුරු - නැ ශඟනහිරිද  ආපු 

නිසා ඔබතුමාත් අශේ.  

 
ිු චුරර සාාදීප  සාේනාරත්න   තා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப கசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

ඔබතුමාත් අශේ. 

 
ිු වි ේපාල   ට්ටිමරච්ික   තා 
(ைொண்புைிகு ெிகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔබතුමාත් අශේ.  

ස්තුතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි. 

ිු මූලාසානාරූඪ  න්ත්රීුර ා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ළඟට,  ගරු පියල් නි ාද ත ් සිල්වා මද ත්රීතුමා.  

ඊට කලිද  මූලාසනයට ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරච්චි 

මද ත්රීතුමාශග් නම කවුරුද  ශහෝ ගරු මද ත්රීවරශයක් ශයෝජනා 

කරද න. 

 
ිු (  ාචා්දය) මශු  ාරසිා    තා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මද ත්රීතුමනි,  ඊට ශපර රීති ප්ර ්නයක් මතු 

කරද න තිශබනවා.  

ශම් සභාව කල් තැබීශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන  ස්ර්ශිනී 

ප්රනාද දුපුල්ශල් මැතිනියත් ශම් ශවලාශේ ගරු සභාශේ නැහැ.  මා 

ගණපූරණය විමසනවා. ශමශහම පාර්ලිශම්ද තුවක් පවත්වාශගන 

යද න බැහැ. අඩු තරමිද  ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු අයවත් 

ශම් පාර්ලිශම්ද තුශේ ඉද න ඕනෑ. ඒ නිසා කරුණාශවද  

ගණපූරණය බලද න. පාර්ලිශම්ද තුශේ ගණපූරණය නැහැ. 

ශමශහම පාර්ලිශම්ද තුව රැස් ශවද න බැහැ.  
  

පා්දලි ේන්ුරව ිණන්  කො  ිණපූරණය්ක  නො ැක  වූ යන්  
 වසුේ සීනු ශ්බ්ද රීම    ිර යෝි කරන ලදී. 

பொரொளுைன்றம் கணக்கிடப்பட்டு, கூட்ட நடப்தபண் 

இல்லலதயனக் கண்டதனொல், பிொிவு ைணி அடிக்கப்பட கெண்டு 

தைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

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

 
පදුව ිණපූරණය්ක  නොක බු ණන්  මූලාසානාරූඪ ිු 

 න්ත්රීුර ා විසින් 11 වන සානථාවර ිර යෝිය ය  ත්  ප්රශ්නනය 
 නොවි සාා පා්දලි ේන්ුරව කල් තවන ලදී. 

පා්දලි ේන්ුරව ී  ්නුකූලව  ්. භා. 4.18   2019 ජූලි 23 වන             
්ඟ ුවාදා ්.භා. 1.00  වන  ත්ක කල් ගි   ය. 
  

பின்னர் கூட்ட நடப்தபண் கசரொததனொல் ைொண்புைிகு 

தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர்அெர்கள்  நிலலக் கட்டலள இல. 

11இன்படி ெினொெின்றிப் பொரொளுைன்றத்லத ஒத்திலெத்தொர்கள். 

இதன்படி, பி.ப. 4.18க்கு, பொரொளுைன்றம் 2019 யூலல 23, 

தசவ்ெொய்க்கிழலை பி.ப. 1.00 ைணிெலர  ஒத்திலெக்கப்பட்டது. 
 

Later, a Quorum not being present, THE HON. PRESIDING 
MEMBER 

adjourned Parliament, without Question put, under Standing Order 
No. 11. 

Parliament adjourned accordingly at 4.18 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 23rd July, 2019. 
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[ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරච්චි  මහතා] 



 
 
 
 

සාැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වකීය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැද  ්ක්වම් රිසි මද ත්රීද  මිද  පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට,  පිටපත ලැබී ශ්සතියක් ශනොඉක්මවා  

 ැන්සාාඩ් උ සාංසක්ාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உலரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிலழ திருத்தங்கலள தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதலனப் பிலழ திருத்தப்படொத பிரதி கிலடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் கெண்டும். 
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 ැන්සාාඩ් උ වා්දතා  
 කොාඹ 5   පොල්  ේන් ිොඩ  රීුාපන පාර  ්ාක 163 දරන සානථාන යහි ිළහිටි 
රත   ප්රවෘත්ක   දපා්දත ේන්ුර   ිළහිටි රත   ප්රකාශ්න කා්දයාාශ් යන්  

ක ල දී ිත  ැක. 
 

     ැන්සාාඩ් උ වා්දතාව  www.parliament.lk  වබ් ්ඩවි යන්  
වාිත  ැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்லகயின் பிரதிகலள  

இல. 163, கிருலப்பலன வீதி, தபொல்கஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அலைந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திலணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்லகலய www.parliament.lk எனும் இலணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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