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පූ. භා. 10.30  පාර්ලිවම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරමා [ගුණ කුණ ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

අධායාපනය හා මානව සම්ප ස සරවර්ධානය ිළිතබ  
ආරශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයකු 

ආවේශ් කිරීම 
கல்வி மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி பற்றிய 

துகறசார் மமற்பார்கவக் குழு: உறுப்பினர் பதிலீடு 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON EDUCATION AND 
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF  

MEMBER 
 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ශද්ැපත ධන න් 19 දි  පාධනලිශපතන්තුස ිතසින් ්පතනත 

කර  ලද ආරශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා ්පත න්ධ්ශහන් වූ 
 ශහෝජ ාශසහි 8 (ඈ) ්  (ඉ) ශේද ප්රකාරස අධ්යාප හ  ා නා ස 
්පතප ස ්රසධනධ් හ පිබඳ   ආරශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාශේ 

්ානාජික සසශහන් පාධනලිශපතන්තු නන්ත්රී ග ප පිහරකර ජහර ස  
න තා ඉස ස ශකොට, ශ සරීපත කාරක ්භාස ිතසින් පාධනලිශපතන්තු 
නන්ත්රී ග ප සිසිර ජහශකො ම න තා  න කාරක ්භාශේ ශ්ේසහ 
පිණි් ප ස කර ඇති  ස දැනුපත දීනට කැනැ සශතමි. 

 
II 
 

නිෂනපාදන හා වසේවා ිළිතබ  ආරශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව : සාමාජිකයකු ආවේශ් කිරීම 

உற்பத்திகளும் மசகவகளும் பற்றிய துகறசார் 

மமற்பார்கவக் குழு: உறுப்பினர் பதிலீடு  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON MANUFACTURING 

AND SERVICES: SUBSTITUTION OF  MEMBER 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ශද්ැපත ධන න් 19 දි  පාධනලිශපතන්තුස ිතසින් ්පතනත 

කර  ලද ආරශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා ්පත න්ධ්ශහන් වූ 

 ශහෝජ ාශසහි 8 (ඈ) ්  (ඉ) ශේද ප්රකාරස නිෂ්පාද   ා ශ්ේසා 

පිබඳ   ආරශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාශේ ්ානාජික සසශහන් 
පාධනලිශපතන්තු නන්ත්රී ග ප සිසිර ජහශකො ම න තා ඉස ස ශකොට, 
ශ සරීපත කාරක ්භාස ිතසින් පාධනලිශපතන්තු නන්ත්රී ග ප පිහරකර 
ජහර ස  න තා  න කාරක ්භාශේ ශ්ේසහ පිණි් ප ස කර ඇති 

 ස දැනුපත දීනට කැනැ සශතමි. 

 
III 
 

පාර්ලිවම්න්ුර ක යුුර ිළිතබ  කාරක සභා රැසනවීවම් 
තීරණ 

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டத் 

தீர்மானங்கள்   
DECISIONS TAKEN BY THE COMMITTEE ON 

PARLIAMENTARY BUSINESS MEETING 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2017 ්ැප්තැපත ධන න් 26 සැනි අඟ  පසාදා ්  2017 
ඔක්ශතෝ ධන න් 09 සැනි ්ඳුදා අපර භාග 1.00 සිට අපර භාග 
7.30 දක්සා පාධනලිශපතන්තු රැ්ව්ීපත පැසැ සශස  දි  ශදකක් ශල් 

්ැලකිහ යුතු  සට ස, ශ්රී ලරකාශේ පුවැසැනි පාධනලිශපතන්තුස 
ආරපතභ වී ස්ර 70ක් ්පිරීන නිමි සශතන් 2017 ඔක්ශතෝ ධන න් 
03 සැනි අඟ  පසාදා අපර භාග 2.30 සිට අපර භාග 4.30 දක්සා 

ිතශ ේෂ පාධනලිශපතන්තු රැ්ව්ීනක් පැසැ සිතහ යුතු  සට ස, 2017 
්ැප්තැපත ධන න් 21 සැනි බ්ර ්ප්තින්දා   පත  ශේ දි  පස සස  
ලද පාධනලිශපතන්තු කටයුතු පිබඳ   කාරක ්භා රැ්ව්ීශපතදී තීරණහ 

කර  ලද  ස ඔ තුනන්ලා සිහලුශද ාටන ශනයින් දැනුපත දීනට 
කැනැ සශතමි.  

 
වප සසම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ  සුසන්ත පරිකනිලවම් මහතා (රාජය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිවයෝජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம - தபாது நிர்வாக மற்றும் 

முகாகமத்துவ பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ප ත ්  න් ශප ස්පත ශදක නන 
පිබඳගන්සමි. 

(1)  පිටශකෝට්ශට්,   පිටවැල්ල පාර,  තරස  පටුනග, අරක 
28/4 දර  ්ථ්ා ශහහි  පදිරචි නැණික් සක්කුඹුර 
න  සමිහශගන් ශප ස්න;  ්   

 (2)   නුශේශගොඩ, උඩ වැල්ල,  ඩුකාරස සත, අරක 92/8 දර  
්ථ්ා ශහහි පදිරචි යුශධනෂා  සල්පිටගන  න  සමිහශගන් 
ලැබුණු ශප ස්න. 

 
ගුණ පාලිත වතවරප්වපුණම මහතා 
(மாண்புமிகு பாலித ததவரப்தபரும) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ග ප කථා ාහකතුනනි,  ප ත ්  න් ශප ස්පත ශදක නන 
පිබඳගන්සමි. 

(1)  අළුශ ෝවැල්ල, අ පක්ශගොඩ පාර, ග්රීන්සැලි ගාධනඩන්, අරක 
113/2 දර  ්ථ්ා ශහහි පදිරචි  ශක්.ඒ.ආධන. පත. ශපශධනරා 
න තාශගන් ලැබුණු  ශප ස්න; ්   
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(2)  ශපොල්ස සත, ශපොල්ස සත  ක්රීඩා ිතදයාලශේ ශ්ේසශේ නියුතු 
යු.ශක්.ධ්පතමික උඩස සත  න තාශගන් ලැබුණු ශප ස්න.  

 
ඉදිරිප ස කරන ලද වප සසම්  මහජන වප සසම් ිළිතබ  කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරුණ 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

සරචාරක මණ්ඩලවේ අනුමත වහෝ ල්: විසනතර 
இலங்கக சுற்றுலாச் சகபயினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

மஹாட்டல்கள்: விபரம் 
HOTELS APPROVED BY CEYLON TOURIST BOARD: DETAILS 

      

    121/'15 

1. ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

්රචාරක ්රසධනධ්   ා ක්රි්්තිහානි ආගමික කටයුතු 

අනාතයතුනාශගන් ඇසූ ප්ර  ්හ-(1):  

(අ) (i) 2015 සධනෂහ ස ිතට ශ්රී ලරකාස තු  ුඇති, ්රචාරක 
නණ්ඩලශේ අනුනත ශ ෝටල් ්රඛ්යාස 
ශකොපනණද; 

 (ii)  ක්  ක් ශ ෝටලහ ්තු කානර ප්රනාණහ ශසන් 
ශසන් ස ශහන් ශකොපනණද; 

      හන්   තුනා ශනන ්භාසට දන්සන්ශ හිද? 

(ආ) (i) 2014  ා 2015 සධනෂහන්හිදී ශ්රී ලරකාසට පැමිණි 
්රචාරකහන් ්රඛ්යාස  ක්  ක් සධනෂහ අනුස 
ශසන් ශසන් ස ශහන් ශකොපනණද; 

            (ii)  ඉ ත සධනෂ තුුදී  ශ්රී ලරකාසට  සැ මන ් රචාරකහන්  
්රඛ්යාසක්  පැමිණ ඇති රටසල් ද හ කසශධනද? 

 හන්  ස  තුනා  ශනන ් භාසට දන්සන්ශ හිද?  

 (ඇ) (i) ්රචාරක  සයාපාරහ  ඟා සිටුවීනට ශග  ඇති 
ක්රිහානාධනග  කසශධනද?  

           (ii)   ්රචාර සයාපාරහ ළුළුල් කිරීශපතදී  ශනරට  
පරි්රහට  ා ්ර්ක්ෘතිහට සිදුස    ානි අසන කර 
ගැනීනට අදාු ස ්ැලසුපත ් ගක සැඩ පිබඳශසුක් 
තිශේද?  

    (iii)   ශ්ේ  පත,  න සැඩපිබඳශස  ුකුනක්ද; 

        (iv)  ශ ො ශ්ේ  පත, පරි්රහ  ා ්ර්ක්ෘතිහ ආරක්ෂා 
කිරීනට ් ැලසුපත ් ක් ්කර ක්රිහා සනක කරන්ශන්ද; 

 හන්  තසදුරට ස  තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශ හිද? 

(ඈ)  ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 

 
சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய 

அலுவல்கள் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ)  (i)  2 0 1 5  ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ககயில் 

காைப்படும் சுற்றுலாச் சகபயினால் அங்கீகாிக் 

கப்பட்ட மஹாட்டல்களின் எண்ைிக்கக யாது: 

 (ii)  ஒவ்தவாரு மஹாட்டலிலும் காைப்படும் 

அகறகளின் எண்ைிக்கக தவவ்மவறாக யாது; 

 என்பகத அவர் சகபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ)  (i)  2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் 

இலங்ககக்கு வருககதந்த சுற்றுலாப் பயைி 

களின் எண்ைிக்கக ஒவ்தவாரு வருடத்திலும் 

தவவ்மவறாக யாது; 

 (ii)  மமற்படி இரண்டு ஆண்டுகளினுள்ளும் இலங்கக 

க்கு அதிக எண்ைிக்ககயான சுற்றுலாப் 

பயைிகள் வருககதந்துள்ள 10 நாடுகள் யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) சுற்றுலாத் துகறகய கட்டிதயழுப்புவதற்காக 

மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் 

யாகவ; 

 (ii)  சுற்றுலாத் துகறகய விஸ்தாிக்கின்றமபாது 

இந்நாட்டின் சுற்றாடலுக்கும் கலாசாரத்துக்கும் 

ஏற்படும் பாதிப்புக்ககள குகறத்துக் தகாள்வதற் 

கான திட்டமிடப்பட்ட மவகலத் திட்டதமான்று 

காைப்படுகின்றதா; 

 (iii)  ஆதமனில், குறித்த மவகலத்திட்டம் யாது; 

 (iv)  இன்மறல், சுற்றாடல் மற்றும் கலாசாரத்கத 

பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்ககள தயாாித்து 

நகடமுகறப்படுத்துவாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ)  இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Tourism Development and 
Christian Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of Ceylon Tourist Board 
approved hotels available in Sri Lanka by 
the year 2015; and 

 (ii)  separately the number of rooms available 

in each of those hotels? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  separately the total number of tourists who 

arrived in Sri Lanka in each of the years 
2014 and 2015; and 

 (ii)    the names of the top ten countries from 

which the most number of tourists arrived 
in Sri Lanka during the aforesaid two years; 

(c)  Will he further inform this House - 

 (i) the measures that have been taken to 
upgrade the tourism industry in Sri Lanka; 

 (ii) whether there is a well-planned programme 

to minimize the damages that would be 
caused to the environment and the culture 
of this country consequent to the expansion 
of the tourism industry; 

 (iii)  if so, the nature of that programme; and 
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 (iv) if not, whether plans will be developed and 

implemented to protect the environment 
and culture? 

(d) If not, why? 

        
ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා (සරචාරක සරවර්ධාන හා 

ක්රිසනතියානි ආගක ක ක යුුර අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சர்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, පිබඳතුර සූදා පත.   තුනා වැළු ්රචාරක 
ක්ශෂේත්රශේන ිත්්තර අ්ා තිශ  සා. ඒ සිහල්ල අඩරු   පිබඳතුර   
සූදා පත කර තිශ  සා. දීධනඝ පිබඳතුරක් නි්ා නන  හ ්භාගත 

කරන් පත.  තුනාට ිතශ ේෂශහන්   ඒ පිබඳ  ස ශනොකු ස දැ ගන් ට 
තිශ  සා  පත ඒසාට ිතතරක් උ සතර ශදන් පත.  ැ ස පත ශනන 
පිබඳතුර පැහ ගණ ක් කිහසන්  සිදු ස සා.  

 
ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ශසලාස ඉතිරි කරගන්  අස ය නි්ා ස, ශනහ ළුළුල් පිබඳතුරක්  

 ස නා දන් ා නි්ා ස  න ප්ර ් ශේ (අ) (i) ශකොට්ට  ්  (ඇ) 

ශකොට්ට අදාු පිබඳතුර පනණක් කිහසන්  ළුළුසන්  පත ශ ො යි.  

 
ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

ශපත ස  ිතට ්රචාරක නණ්ඩලශේ අනුනත ශ ෝටල් ්රඛ්යාස 
ශකොපනණද කිහ   කට පිබඳතුර- 

 
ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වැළු  කතුස කිහන්  ළුළුසන්ද?  

 
ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
වැළු  කතුස තිශ  සා. ඒසා කිහසන් ට ගිශහො ස- 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැ ැයි  න  පිබඳතුර දීධනඝ  පත ශපත ශසලාශේදී ්භාගත  කර 
පසුස ශදශද ාට ිත් ා ගන්  ළුළුසන්  ශන්ද?  

 

ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වැළු  කතුස  කිහන් .  තශකොට ඉලක්කනක් ශන්.  

 
ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
වැළු  කතුස  207ක් තිශ  සා. ඒ ්රඛ්යාස ශනශ නයි ඉදිරිප ස 

කර තිශ න්ශන්.  

ත ප පශ ේ ශ ෝටල් 23යි, ත ප  තශධන ශ ෝටල් 28යි ආදී 
ස ශහන් ශසන් ශසන් ස ශහන් තිශ න්ශන්. ඒසාශේ  කතුසක් 

දීලා  ැ ැ.  ක  ක ක්ශෂේත්රහට අයිති කණ්ඩාහපත තනයි  ශනහි 

ඉදිරිප ස කර තිශ න්ශන්.  

 

ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 න පිබඳතුර  ැතිස අපි (ඇ) ශකොට්ට අදාු පිබඳතුරට හවැ. 

 
ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
(ඇ)  පිබඳතුශධන ශනො  ශකොට්ද අස ය? 

 
ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

(ඇ)  (i), (ii), (iii), (iv) කිහන් . 

 
ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
(ඇ)  (i)   - ්රචාරක ්රසධනධ්   ා ක්රි්ත්ිහානි ආගමික 

කටයුතු අනාතයාර හ ිතසින් ්රචාරක ගන ාන්ත 
ස ශහන් ප්රචලිත කිරීශපත ිතභසතාසක් පසති  
්ථ්ා  ්රසධනධ් හ ්  ා සයාපෘති ක්රිහා සනක 
කිරීනක් කර තිශ  සා.  

ඒ අනුස  න කටයු සත අපි කර තිශ  සා. ඒශක් සැ ම ිත්්තර 
නට ශපත ශසලාශේ කිහන්  ගිශහො ස ශ ොශ ෝ කාලහක් ගතස සා. 

 
ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 (ii)  ශකොට්ට අදාු  පිබඳතුර කිහන් . 

 

ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
 (ii)  ශ්රී ලරකා ්රචාරක ්රසධනධ්  අධිකාරිහ ිතසින් 

තිර්ාර ්රසධනධ් හක් ඇති කිරීන ්  ා සිේ 
සාධනෂික (2017-2020) උපාහනාධනගික ්ැලැ් න්ක් 
ක්රිහා සනක කිරීන.  

මීට අදාු ්පතපූධනණ පිබඳතුර නන ශපත අස්්ථාශේ සභාගත* 

කර සා.  
 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i)  319.  

 (ii) ඇමුුම i *  ලන් . 

(ආ) (i) ඇමුුම  ii*  ලන් . 

 (ii) ඇමුුම  iii*  ලන් . 
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————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාධනලිශපතන්තුස 

(ඇ) (i) *  ්රචාරක ්රසධනධ්   ා ක්රි්්තිහානි  ආගමික කටයුතු  
අනාතයාර හ ිතසින් ්රචාරක ගන ාන්ත ස ශහන් 
ප්රචලිත කිරීශපත ිතභසතාසක් පසති  ්්ථා  
්රසධනධ් හ ්   ා සයාපෘතීන්  ක්රිහා සනක කර ඇත. 

  *   ශ්රී ලරකා ්රචාරක ්රසධනධ්  අධිකාරිහ  ිතසින් 
තිර්ාර ්රසධනධ් හක් ඇති කිරීන ්  ා සිේ සාධනෂික 
(2017-2020)  උපාහනාධනගික  ්ැලැසුනක් ක්රිහා සනක 
කිරීන. 

  *  ්රචාරක ක්ශෂේත්රශේ නා ස ්පතප ස හිඟහ  
අසනකිරීන ්  ා පුා ස ්භා, ශපෞේගලික ශ ෝටල්  
පා් ල්  ා ශපෞේගලික ශ ෝටල්   ්පත න්ධ් කර 
ගනිමින් ළුහුණු සැඩ ් ට න් ක්රිහා සනක කිරීන. 

  *  ශ්රී ලරකා  ්රචාරක  ා ශ ෝටල් කුන ාකරණ 
ආහත හ නගින් ්රචාරක කධනනාන්තහට ළුහුණු 
ශ්රමිකහන්  ්ැපීමන ්  ා ශිල්ීයහ , ් තික පත්ර, 
අන්තධන නාධ්ය  ා උ්්් පාමනාලා පැසැ සවීන.  

  * ශ්රී ලරකා  ්රචාරක  ප්රසධනධ්  කාධනහාර හ නගින් 
ශගෝලීහ ස ශහන් සධනධ් හ ස   තරගකාරි සසහ 
්  ා ශේශීහ  ් රචාරක  කධනනාන්තශේ  ්්ථාසර සසහ  
 රසාලීන  ශසනුශසන් ්ාපතප්රදායික ප්රසධනධ්  
නාධ්යශහන්  ශනන්න  ස ප්රසධනධ්  නාධ්යහන්  
ඔ්්ශ ේ් ද සැඩ්ට න් ක්රිහා සනක කිරීන. 

  *  ශ්රී ලරකා ්රචාරක  කධනනාන්තහ ශසත  ඉ  ු
සටි ාකනක් ්හිත  ්රචාරකයින්  ආකධනෂණහ කර 
ගැනීන ්  ා  ්රචාරක  නගී ශ ෞකා ශ ේ්සා (Cruise 
Tourism) සූප ා් ්ත්ර  සැඩ්ට න්  ා සි නා 
්රචාරක සයාපාරහ   සැනි   ස ්රචාරක  
සැඩ්ට න්  නිධනනාණහ කර ඇත.  

 (ii) ඔේ. 

 (iii) *  ්රචාරක ්රසධනධ්  අධිකාරිහ ිතසින්  පරි්රහට  ා 
්ර්්කෘතිහට  සිදුස    ානි අසන කර ගැනීන අරවැණු   
කර ග ස  සිේ සාධනෂික උපාහ නාධනග ්ැලැ් ්න 
ක්රිහා සනක කරයි.  

  *  ්රචාරක සයාපාරහ  ළු්ල් කිරීශපත  සයාපෘති ශතෝරා 
ගැනීශපතදී  ්  ක්රිහා සනක කිරීශනදී   න  සයාපෘතිහ 
නගින් ්නාජීහ, පාරි්රික ්  ්ර්්කෘතික  ානි අසන 
කිරීන ්  සයපෘතිශේ තිර්ාර සසහ ් තික කර 
ගැනීන ්  ා අනාතයාර හ, දි්්රික්  ්  පුා ස ්භා 
නිලධ්ාරීන් 

    ශනන්න ප්රජා නි ශහෝජිතහන්ශේද ් භාගි සසශහන් 
සයාපෘති ශහෝජ ාසට  අදාු  ක්ශෂේත්රහ පරීක්ෂා කිරීන 
 ා අදා  ුආහත  නගින් පරි්ර අනුකූලතා ් තික 
ල ා ගැනීනට කටයුතු  කරයි.  

 (iv)  ඉ ත (ඇ) (iii)   අනුස නතු ශ ොශේ.  

(ඈ) ඉ ත (ඇ) (ii)   අනුස නතු ශ ොශේ. "   

 

ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග ප කථා ාහකතුනනි, නට ඒ පිබඳතුර ප්රනාණස ස. 

නශේ පුවැසැනි අතු ප ප්ර  ්හ ශනහයි. 2020 දක්සා 
්ැලැ්්නක් අනුස ශපත කටයු සත සිේධ් කර සාහ කිහ   ක තනයි 

ඔ තුනාශේ පිබඳතුශරන් ්  න් කශුේ. ඒ නත පද පතස, නන 
ඔ තුනාශගන් ශපත කාරණහ දැ  ගන්  කැනැතියි. දැන්  රපත  ු
ප්ර  ්හක් ඇති වී තිශ  සා. ශපත ප්ර  ්හ ගාලු ශකොටුස ආ්රිතස ස, 

තස ස ශ ොශ ෝ ප්රශේ සල ස තිශ  සා. අශප් රශට් ්රචාරක 
ශ ෝටලහක් ශ ෝ නිසා් හක් ජධනනනිශහන්    ්රචාරකශහක් 
්ල්ලිසලට ගන් සාහ කිහලා අපි හිතවැ.  ශ න අරශග  ඔහු 

credit card   ක  ර ා  ැ ස පත TripAdvisor  සාශේ apps  
 ර ා ඒක ඒ රශට්දීන අශුිත කර සා. ඒශකන් ලරකාසට 
 පපිහලක්ස ස ලැශ න්ශන්  ැ ැ. ග ප ඇනතිතුනනි, නන කිහළු ශේ 

ඔ තුනාට පැ ැදිලි ශසන්  ඇති. ඒ කිහන්ශන් ජධනනනිශේ ඉන්  

්රචාරකශහක් ලරකාසට ඇිතල්ලා ශ ෝටල් පරිශ්රහක් මිලට 
ගන් සා. අරශග  ඔහු ඒ රශට්න ඉ ශග  ඒ රශට්න 
්රචාරකහන්ට ශ ෝ ශස  ස ිතශේ  රටසල ්රචාරකහන්ට නූත  
smartphone  ශක් තිශ   app  කක්  ර ා TripAdvisor  ශ ෝ 

ඒ සාශේ  කකින් අශුිත කර සා. ශපත ගනුශදනුස සිදු සන්ශන් 
ලරකාශසන් පිටතදීයි. ලරකාසට ශපත ගනුශදනුශසන් 
තඹශදොයිතුසකස ස ආදාහනක් ලැශ න්ශන්  ැ ැ. ඒ ්රචාරකහා 

ඇිතල්ලා ශ ෝටලශේ  ැසතිලා ඉ ලා හන්  හ සා. ශපත 
ප්රසණතාස තස ස සධනධ් හ ුණශණො ස ඒ තුබඳන් ්රචාරක 
සයාපාරශහන් උ සපාද හ කරන්   ලාශපොශරො සතු ස  ිතශේ  

ිතනිනහ ලැබීශපත ප්රසණතාස ප්රතිශලෝනස ්නානුපාතික ශස සා. ඒ 
කිහන්ශන් ලැශ   ිතශේ  ිතනිනහ ප්රනාණහ අඩු ශස සා.  ඒක 
 රක ත ස සසහක් ිතධිහට  ඳු ා ශග  ඒ ්  ා හපත කිසි 

ක්රනශේදහකට හන්  අනාතයාර හ කටයුතු කර සාද? 

 

ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ග ප නන්ත්රීතුනා කිහ  කාරණහ 
්තයයි. ඒ පිබඳ  ස අශප් අසධ්ා හ ශහොවැ ශසලා තිශ  සා. අද  
ශපත ්රචාරක ශ ෝටල්,  ශ න  ැ ස පත ඒ සා්්්ථා  ප්රනාණහ 

නිල ස ශහන්  ්  නිල ශ ොස  ස ශහන්  සිහහට 50, 50 සාශේ 
තිශ  සා.  

ඒසාශේ ප්ර  ්හ ශසලා තිශ න්ශන්, ශකබඳන්න  ක  ක 

Booking.com   ර ා කිරීනයි. අපි දැන් වැදල් ඇනතිතුනාට 
ශහෝජ ා කරලා තිශ  සා,  ඒ ආහත සලට ශස න  ේදක් නිහන 
කරන්  කිහලා.  තශකොට ඒ ්්ථා  ඔක්ශකෝන ඒකට ඇතුු ස 

ශස සා. ශපත සැඩ පිබඳශසු නි්ා ිත ාල වැදලක් අපට  ැතිස ගිහින් 
තිශ  සා.  වැ ස, අපි  කසර ක්ශෂේත්රහ ිත ා  කරන්  කැනැති ස 
 ැ ැ.  වැ ස, අපි දැන් වැදල් ඇනතිතුනා ්නඟ ්පත න්ධ් ශසලා, 

ශපත ආහත සල ආදාහන ස  ේදට හට ස කරන්  ක්රනශේදහක්  දා 
ශග  හ සා.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදස  අතු ප ප්ර  ්හ අ න් , ග ප නන්ත්රීතුනා. 

 
ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග ප කථා ාහකතුනනි, නශේ ශදස  අතු ප ප්ර  ්හ ශනහයි. 

ග ප ඇනතිතුනනි, හ  පාල  රජහ  ලහට ප සවීශනන් පසුස 
අපි  කතු ශසලා දුපතශකොු  ා නදය්ාර පිබඳ   ජාතික අධිකාරි 
ප ත - NATA Act  ක -  ්රශ ෝධ් හ කුා. අප ිතපක්ෂශේ 

සිටි  කාලශේ ස, ිතශ ේෂශහන්න ශලෝක ශ්ෞඛ්ය ්රිතධ්ා ශේ 
ලරකාශේ ඒකකහ ශපත පිබඳ  ස දැ ම ්ට ක් ශග  ගිහ  ස ග ප 
කථා ාහකතුනා දන් සා. ඔ තුනාශේ ආදරණීහ දිහණිහ ස -
වසදය ලරකා ජහසූරිහ න  සමිහ ස- ශපත කාරණශේදී අපි ස  ක්ක 

 කතු ුණණා.  

ග ප ඇනතිතුනනි, ඉතා ිත ස්ා්නීහ ආරරචි නාධනගහක් නට 
ලැබිලා තිශ  සා. ඒ තනයි, ඉදිරි නා් තු ,  තර ඉලක්ක කර 

ශග , ්රචාරක සයාපාරහ ශසනුශසන් ඔ තුනන්ලාශේ අනුර හ 
හටශ ස  බිහධන ශකොපතපැනි ිතසින් දැසැන්ත බිහධන නිෂප්ාද හකට 
අත ත ා තිශ  සාහ, ඔ තුනන්ලාශේ අනුර හ හටශ ස ඉදිරි අහ 

සැශහන් බිහධන ්පත න්ධ්ශහන් - ශ න  ැ ස පත soft liquor 

573 574 

[ග ප ශජෝන් අනරතුරග න තා] 
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්පත න්ධ්ශහන්-  ලපත්ර ල ා ගැනීන පිබඳ   ශරු ලාසි ශ ොශ ොන 

ලිහිල් කරලා, ඒ කිහන්ශන් පඳුරක් ගාශන්  බිහධන ශකොපතපැනි ඇති 
කරන්  ළුළුසන් ිතධිශේ ක්රනශේදහක් ඇති කර සාහ කිහලා. ඒ 
නීතිහ ක්රිහා සනක ස සා ස  ක්කන ශසශු  ශපොුට දැමීනට දැන් 
ඉ ලාන ළුළුසන් තරපත බිහධන නිෂප්ාද හ කරන්  ඕ ෑ. 

ඒ නි්ා දැන් production  ක double, treble කරමින් 
ඉන් සාහ කිහලා, බිහධන ශකොපතපැනිසල සැඩ කර ,  ැ ැයි බිහධන 
ශකොපතපැනිසලට ආදරහ ශ ොකර , බිහධන ශකොපතපැනිසල 

ශතොරතු ප ශද  උපාහ දූතයින් නාධනගශහන් නට දැ  ගන්  ලැබී 
තිශ  සා. ශපතක හ  පාල  ආණ්ඩුසට  රක ත ස සසහක්.  ශ න 
සිතුිතල්ලක්  රි තිශ  සාද, ග ප ඇනතිතුනනි? 

 

ගුණ වජෝන් අමරුරරග මහතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ග ප කථා ාහකතුනනි, ශනතුනා ්රචාරකයින් හ  රටසල 

ඇිතේශදො ස ශපශන්ිත. ඒ රටසල කිසින ප්ර ් හක්  ැතුස  ැන 
කඩහකින්න සයින්, බිහධන මිලදී ගන්  ළුළුසන්. ලරකාශේ තනයි ශපත 

licence දීලා, ඒ ආහත සලින් ිත ාල ස ශහන් වැදල් අහකර 
ගන්ශන්. ඒ නි්ා දැන්  ැන තැ න ශ ොර ර ශ්ේ ිතකුණ සා. ඒ 
ත ස සසහ සුක්සන්  තනයි අපි බිහධන ්  සයින්සලට අදාුස -
අරක්කු, ිත්ක්ි සාශේ තද ල ඒසා  ැර- ඒ licence  ක ලිහිල් 

කරන්  කිහලා වැදල් අනාතයාර හට ශහෝජ ා කරලා තිශ න්ශන්. 
ඉදිරිශේදී    අහ සැශේදී අපට දැ  ගන්  ළුළුසන් ශසයි,  ශ න 
 කක් තිශ  සාද,  ැේද කිහලා. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි, ශ ොශ ොන ්්තුතියි.  

ප්ර  ් අරක 2 - 465/'16 - (8), ග ප උදහ ප්රභා ස ගපතනන්පිල 
න තා. 

 

ගුණ උදය ප්රභා ස ගම්මන්ිළල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, 2016 ශප රසාරි පුවැසැනිදා ඉදිරිප ස 
කු ප්ර  ්හ නන අ  සා. 

 
ගුණ නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිප සති හා 

ආර්ථික ක යුුර රාජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா - மதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ග ප කථා ාහකතුනනි, අරානාතයතුනා ්  ජාතික ප්රතිප සති 
 ා ආධනථික කටයුතු අනාතයතුනා ශසනුශසන්  න ප්ර  ්හට පිබඳතුර 
දීන ්  ා නා ්ති ශදකක කාලහක් ඉල්ලා සිටි සා. 

 

ගුණ උදය ප්රභා ස ගම්මන්ිළල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ලජ්ජයි, ග ප රාජය ඇනතිතුනනි. 

 

ගුණ නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ජ ාධිපති ශල්කපත කාධනහාලශහන් ශපත 
ප්ර  ්හට පිබඳතුර  සන්  ඕ ෑ. ඒ නි්ා ්ති ශදකක කාලහක් 
ඉල්ලා සිටි සා. 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි. ටිකක් කල් ගිහ නි්ා ඉක්නනින් පිබඳතුර ඉදිරිප ස 
කරන් . 

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ස කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  ් අරක 3 - 1019/'16 - (5), ග ප  ානල් රාජපක්ෂ න තා.- 
[්භා ගධනභහ තුු  ැත.] 

ප්ර  ් අරක 4 - 1216/'16 - (1), ග ප පේන උදහ ාන්ත 
ු ණශ්ේකර න තා. 

 

ගුණ ආර්. එම්. පේම උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ග ප කථා ාහකතුනනි, නා  න ප්ර  ්හ අ  සා. 

 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසසන අධායාපන හා 
මහාමාර්ග අමාතයුරමා සහ පාර්ලිවම්න්ුරවේ 

සභානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ්ස්ශේ  කටයුතු අනාතයතුනා 

ශසනුශසන්  න ප්ර ් හට පිබඳතුර දීන ්  ා නා ්ති ශදකක 
කාලහක් ඉල්ලා සිටි සා. 

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ස කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  ් අරක 5 - 1378/'16 - (1), ග ප  න්දුල ු ණසධනධ්  
න තා. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නා  න ප්ර  ්හ අ  සා. 

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශනහ කෘෂිකධනන අනාතයාර හට අදා  ු

ප්ර  ්හක් ශ ොස   ස දැනුපත ශද  ශල්ට ග ප අනාතයතුනා නට 
දන්සා තිශ  සා.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශනහ කෘෂිකධනන අනාතයාර හට අදා  ු

ප්ර  ්හක්. 

575 576 



පාධනලිශපතන්තුස 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි,  තුනා නට දන්සා තිශ න්ශන්, 
"අනාතයාර හට අදාු ප්ර ් හක් ශ ොශසයි" කිහලා.  න නි්ා නන 
දි හක් ගන්ශන්  ැ ැ.  

ඔ තුනා කිහ සා  පත "අදාුයි" කිහලා,  තුනාට ඇිත ස 
උ සතර ශදන්  නන දි හක් ගන් පත.  

 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ස කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නශේ ප්ර ් හ ඇසූ ශපත අස්ථ්ාශේ 

ඔ තුනාශේ සුිතශ ේෂී අසධ්ා හට නා ශපත කාරණහ ශහොවැ 
කරස සා.  

නන 2016 අහ සැහ ්පත න්ධ්ශහන් ප්ර ්  නාලාසක් පසු ගිහ 
දි සල දිගටන ඉදිරිප ස කුා.  හ අශප් සග කීනක්. නක්නි්ාදහ ස, 
ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථාශේ 148 සයස්ථ්ාසට අනුස වැදල් පිබඳ   
්පතපූධනණ  ලහ තිශ න්ශන් පාධනලිශපතන්තුසට. ශනන 
පාධනලිශපතන්තුස ශ ොනඟ හස  ආකාරශේ අ්තය ඉදිරිප ස වීශපතදී 
ශ ෝ වැදල් පිබඳ  ස  ලපා  ප්ර  ්සලදී  ිතපක්ෂශේ ූමමිකාස 
තනයි, ඒ ගැ  අනිසාධනහශහන්න පසු ිතපරනක් කිරීන. ග ප 
කථා ාහකතුනනි, නන ශනහ ප්රකා  කුාට ප්ශ්්ේ ශපත කාරණශේ 
තිශ    රපතුකන ඔ තුනාට ශ සශරයි. 

ග ප කථා ාහකතුනනි, 2016 සධනෂශේ ිතහදපත ්  ා ශපත ග ප 
්භාස අනුනත කු වැදලින් සිහහට 20ක ප්රනාණහක් සැහ කරලා 
 ැ ැ. ඒ කිහන්ශන්, අහ සැහ ශල්ඛ් ශහන් 1/5ක් ්පතපූධනණ 
අ්තයහක්. නිද සින් ප්ශ්්ේ ලරකා ඉති ා්ශේ ශනසැනි ශදහක් 
ශසලා  ැ ැ. 

ඔ තුනා ක පණාකර, ශපත පිබඳ  ස  ලන් . අහ සැහ ශහෝජ ා 
නඟින් අනුනත කර  වැදල්සලින් සිහහට 9.5යි අධ්යාප  
අනාතයාර හට ිතහදපත කරලා තිශ න්ශන්. නා ුඟ තිශ  සා, 
රජශේ ිතගණකාධිපතිතුනා ඉදිරිප ස කරළු සාධනතාසක්. නා ඒ 
සාධනතාස ඔ තුනාශේ අසධ්ා හට ශහොවැ කර සා. ශනොකද, ශපතක 
පාධනලිශපතන්තුස පිබඳ   ප්ර  ්හක්; වැදල් පිබඳ   ප්ර ් හක්. ූලලය 
ක්රනශේ ඇති ශසලා තිශ   ශපත ිත ා ශේ ප්රති්ලහ ජ තාසශේ 
ශ ොක්කට පනණක් ශ ශසයි, ට ප බඳන් තිශ   උණ්ඩුක 
ළුච්ඡහට ස දැශ  සා.  ඒ නි්ා ශපත පිබඳ  ස වැදල් අනාතයාර හ ස 
 ක්ක ්ාකච්ඡා කරන්  ඔ තුනා කමිටුසක් ප ස කරන් .  
ශනොකද, ුඟදී අහ සැහ ශල්ඛ් හක් ඉදිරිප ස ශකශර සා. ශපත 
පාධනලිශපතන්තුස ශ ොනඟ හැේසාන ඒශක් ිත ාල ප්ර ් හක් 
තිශ  සා. අපි ඔ තුනාට මීට කලිනු ස පැමිණිල්ලක් ඉදිරිප ස 
කුා. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි, ග ප නන්ත්රීතුනනි. වැදල් ඇනතිතුනා  ක්ක ස කථා 
කරලා අපි ්ාකච්ඡාසක් පස සසවැ. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අපට ් ාකච්ඡාසක් ශදන් .  

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි, නන කථා කරලා අරශග  ශදන් පත.   

 
ප්ර  ් අරක 6 - 1621/'17 - (1), ග ප ශ ේෂාන් ිතතා ශේ 

නන්ත්රීතුනා. - [්භා ගධනභහ තුු  ැත.] 
 

 

මධායම රජය වව පළා ස සභාව  ලබා දුන් මුදල: 
විසනතර   

மத்திய அரசினால் ஊவா மாகாை சகபக்கு 

வைங்கப்பட்ட பைத்ததாகக: விபரம்  
ALLOCATIONS BY CENTRAL GOVERNMENT TO UVA 

PROVINCIAL COUNCIL: DETAILS           
     

 1643/’17 
7. ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
    (மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

      (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 පුා ස ්භා  ා පුා ස පාල  අනාතයතුනාශගන් ඇසූ ප්ර  ්හ 

- (1):  
 

(අ) ස සනන් හ  පාල  රජහ  ලහට ප සවීශනන් පසු ශපත 

දක්සා, 

      (i)  නධ්යන රජහ ිතසින් ඌස පුා ස ්භාසට ල ා දුන් 

වැදල;            

            (ii)  ඌස පුා ස ්භාස ිතසින් ළු රාසධනත  ිතහදපත 
ශල් ශසන් ක  ුවැදල් ප්රනාණහ ල ා දුන් වැළු 

වැදශලහි ප්රති තහක් ශල්; 

 (iii)  ළු රාසධනත  ිතහදපත හටශ ස සිදු කර ඇති  

කටයුතු; 

 (iv)  ප්රාේධ්  ිතහදපත ස ශහන් ශසන් ක  ු වැදල් 

ප්රනාණහ, ල ා දුන් වැළු වැදශලහි ප්රති තහක් 

ශල්; 

 (v)  ප්රාේධ්  ිතහදපත හටශ ස සිදු කර ඇති කටයුතු; 

   ක්  ක් සධනෂහ අනුස ශසන් ශසන් ස ශහන් 
කසශධනද හන්   තුනා ශනන ්භාසට 

දන්සන්ශන්ද? 

(ආ)  ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 

 
மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா:  

(அ)  தற்மபாகதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு 

வந்ததன் பின்னர் இற்கறவகர, 

 (i)  மத்திய அரசினால் ஊவா மாகாை சகபக்குப் 

தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பைத்ததாகக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (ii) ஊவா மாகாை சகபயினால் மீண்தடழும் 

தசலவினமாக ஒதுக்கப்பட்ட பைத்ததாகக 

யானது தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட்ட தமாத்தப் 

பைத்ததாககயின் சதவீதமாக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (iii) மீண்தடழும் தசலவினத்தின் கீழ் மமற்தகாள்ளப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவதயன்ப 

கதயும்; 
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 (iv) மூலதனச் தசலவினமாக ஒதுக்கப்பட்ட பைத் 

ததாககயானது தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட்ட 

தமாத்தப்  பைத்ததாககயின் சதவீதமாக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (v)  மூலதனச் தசலவினத்தின் கீழ் மமற்தகாள்ளப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 ஒவ்தவாரு ஆண்டின் பிரகாரம் தனித்தனியாக அவர் 

இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்மறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a)  Will he inform this House separately in each year - 

 (i)   what amount was provided as allocations 

by the Central Government to the Uva 
Provincial Council; 

 (ii)  what percentage of such total provision 

was allocated by the Uva Provincial 
Council as Recurrent Expenditure; 

 (iii)  what activities have been carried out under 

Recurrent Expenditure; 

 (iv)  what percentage of the total provision was 

allocated by the Uva Provincial Council as 
Capital Expenditure; and 

 (v)  what activities have been carried out under 

Capital Expenditure? 

 after the present Good Governance Government 
come to power and up to now? 

(b)   If not, why? 
     

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපත ්පත න්ධ්ශහන් නා පැ ැදිලි කිරීනක් කරන්  ඕ ෑ. අද 
උශේ ස නා ශපත ගැ  කථා කුා. ග ප ඇනතිතුනාට ස, 

ආණ්ඩුකාරසරහාට ස කථා කුා. ිතශ ේෂශහන්න නා ශනතැ දී 
්  න් කරන්  ඕ ෑ, අනාතයසරහාශේ  ලතල ීමමිතයි කිහ  
 ක. ඒ නි්ා අනාතයසරහාට තිශ න්ශන් ශපත අ   ්ෑන 

ප්ර  ්හකටන පිබඳතු ප  ශ න් ල ා ශග  ශපත ්භාසට ඉදිරිප ස 
කරන් යි. ග ප ඇනතිතුනනි, ඒ කටයුතු ඔ තුනා  අනිසාධනහශහන්න 
කරන්  ඕ ෑ. ආණ්ඩුකාරසරහා  හට සගකිස යුතුයි. 

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා (පළා ස සභා හා පළා ස පාලන 

අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா - மாகாை சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ශ ො යි, ග ප කථා ාහකතුනනි. 

ග ප චමින්ද ිතශජ්සිරි නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනා අ ළු ප්ර  ්හට 

දීධනඝ පිබඳතුරක් තිශ  සා.  පිබඳතුර  ්භාගත කරලා නා ඔ තුනාශේ 
අතු ප ප්ර  ්සලට පිබඳතු ප ශදන් ද?     

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔ තුනා ප්ර  ්හට පිබඳතුර කිහසන් . ග ප කථා ාහකතුනා 
කිහළු කාරණහ  අදාු සන්ශන් නා නතු කර  අශ ක් කාරණා 
පිබඳ  සයි. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැ ැ,  ැ ැ- 

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශපත ප්ර  ්හ තිශ න්ශන් ඇනතිතුනාන 

කරළු සරදක් පිබඳ  සයි.  
 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇනතිතුනා ්පත න්ධ් ප්ර  ්සලට පිබඳතු ප  තුනාට ශදන්  
ළුළුසන්. පුා ස ්භාසලට අදාුස තිශ   ප්ර ්  
ආණ්ඩුකාරස පන්ට ශහොවැ කරන්  ඕ ෑ. 

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒක  රි.  ඔ තුනා කිහන්ශන්,  නා ශපර දි සල අ ළු  ්  
ඉදිරිශේදී අ න්   ලාශපොශරො සතු ස   ූලලය සරචා ්පත න්ධ් 

ප්ර  ් ගැ  ශන්ද? 
 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ූලලය සරචා පිබඳ  ස.  

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අද දි හ තුු නා අ   ප්ර  ්හට  හ ්පත න්ධ්  ැ ැ. පුා ස 
පාල  අනාතයාර හ ිතසින් කු සැරැේදක් පිබඳ  සයි නන ශපත 
ප්ර  ්ශහන් අ න්ශන්.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නන වැලදීන කිේශේ ඒක තනයි ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඒසා අ න්  
ළුළුසන් කිහලා.  

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ නි්ා ඔ තුනා නට පිබඳතු ප ්පහන් , ග ප ඇනතිතුනනි.  

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ග ප කථා ාහකතුනනි,  න ප්ර  ්හට පිබඳතුර ශනශ්ේයි.  
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පාධනලිශපතන්තුස 

(අ)  (i)      

 (ii)     

 (iii)   ළු රාසධනත  ිතහදපත හටශ ස සිදු කර ඇති කටයුතු 
ඇවැණුන 01හි ්   න් කර ඇත. 

 (iv)     

 (v)   ප්රාේධ්  ිතහදපත හටශ ස සිදු කර ඇති කටයුතු 
ඇවැණුපත අරක 02හි ්   න් කර ඇත. 

(ආ)  අදාු  ශ ොශේ.  

ඇවැණුපත සභාගත* කරමි.   

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප ඇනතිතුනනි, 2017.07.25 දි  ඔ තුනාශේ 
අනාතයාර ශහන් පුා ස ්භාසට  පපිහල් බිලිහ  4ක වැදලක් හසා 
තිශ  සා.  න ිත්්තර ්  න් ලිපිහ නා ුඟ තිශ  සා. නන  හ 

කිහසන් පත.  

"රාමීහ ප්රශේ සල නාධනග කිශලෝමීටධන 10,000ක් ්රසධනධ් හ 
කිරීශපත සැඩ්ට  " ශපත ලිපිහ අනුස තනයි නන අතු ප ප්ර  ් 
අ න්ශන්.  

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශපතක නශේ පුවැසැනි අතු ප ප්ර  ්හ 
ශ ොශසයි. ග ප ඇනතිතුනනි, ඔ තුනාට ශලශ සි කිරින ්  ා 
තනයි නන ශපත කාරණහ කිේශේ. ශනසැනි ලිපිහක් නඟින් ඔ තුනා 

පුා ස ්භාසට වැදල් හසා තිශ  සා.  

ග ප කථා ාහකතුනනි, නශේ පුවැසැනි අතු ප ප්ර ් හ ශනහයි. 
මීට කලින් තිබුණු පාධනලිශපතන්තු ්ැසි සාරහකදී නන ශනතුනාශගන් 

ිතනීමනක් කුා, 06/2017 චක්රශල්ඛ්හ පිබඳ  ස.  තුනා කිේසා, "ඒ 

පිබඳ  ස දන්ශන්  ැ ැ. ඒ චක්රශල්ඛ්හ කිහසලා  ලලා ශ ස පපත 

අරශග  ඉදිරි දි හකදී උ සතර ශදන් පත" කිහලා. ග ප 
කථා ාහකතුනනි, ඒ සාශේ ප්ර ් සලදී ල ා ශද  ශකටි උ සතර 
නි්ා තනයි  ැසත ස සක්රාකාරශහන් නා ශපත අතු ප ප්ර  ්හ 
අ න්ශන්. පසු ගිහ ්තිහක ඒ ගැ  කථා කරළු නි්ා ඔ තුනා ඒ 

චක්රශල්ඛ්හ කිහසන් ට ඇතැයි කිහ  ිත ්සා් හ නි්ා තනයි නන 
ශපත පුවැසැනි අතු ප ප්ර  ්හ අ න්ශන්. අපි දන් සා ග ප 
අනාතයතුනනි, අශප් ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථාශේ VI සැනි පරිච්ශේදශේ 

- 

 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ප්ර  ්හ අ න්  කිහන් . 

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අශප් ග ප ්භා ාහකතුනනි, ප්ර  ්හ තනයි අ න්ශන්. 

ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථාශේ VIසැනි පරිච්ශේදශේ ්  න් කර 

තිශ  සා, "රාජය ප්රතිප සතිහ ශනශ හවීශපත ූලලධ්ධනන ්  ූලලික 

යුතුකපත" කිහලා. ඒ අනුස හ  පාල  ආණ්ඩුශේ අශප් අතිග ප 

ජ ාධිපතිතුනා දි්්රික් ්පත න්ධීකරණ කමිටුසල ්න්භාපතිස ප 

්  ප්රාශේශීහ ් පත න්ධීකරණ කමිටුසල ්න්භාපතිස ප ප ස කුා. 

ඒ කමිටුසල කාධනහභාරහ, ඒ හාන්ත්රණහ  ක්තින ස කිරීන උශද්ා 
තනයි නා ශපර ්  න් කරළු 06/2017 කිහ  චක්රශල්ඛ්ශේ ්  න් 

ශසන්ශන්.  හිදී ශධනඛීහ අනාතයාර ශේ ශ ෝ ශේසා, ශස  ස 

අනාතයාර හක ශ ෝ ශේසා  ශ න  ැ ස පත පුා ස ්භාසක 

අරවැදල් ශ ෝ ශේසා, ප්රාශේශීහ ්භාසක අරවැදල් ශ ෝ ශේසා ඒ 

සිහල්ල ප්රාශේශීහ ්පත න්ධීකරණ කමිටුස තුු ්ාකච්ඡාසට  ඳුන් 

ශස සා.  හි ප්රධ්ා  අරවැණ ස   ක් කාරණහක් තනයි,  කන 

කධනනාන්තහ ්  ා,  කන කටයු සත ්  ා ශපත කිහ  ආහත සල 
වැදල් ශහදශසයි කිහ  කාරණහ. ට අනතරස තස ස ශ ොශ ෝ 

කාරණා තිශ  සා. ශපතකට අදාු නි්ා නන  ක් කාරණහකුයි 

කිේශේ, ග ප කථා ාහකතුනනි. ශපත නාධනගහ ඇ සතටන 

 ණ්ඩාරශසල නශේ ආ් ශේයි තිශ න්ශන්.  

අර චක්රශල්ඛ්හ අනුස, ආණ්ඩුක්රන සයස්ථ්ාසට අනුස ශනහ 

 ණ්ඩාරශසල ප්රාශේශීහ ්පත න්ධිකරණ කමිටුශේ ්ාකච්ඡාසට 
භාජ  ිතහ යුතු  කක්.  ශ්ේ ශ ොවී ඔ තුනා කධනනාන්ත 28ක් 

්පත න්ධ්ශහන් ්ෘජුස පුා ස ්භාසට වැදල් හසා තිශ  සා. උ්් ්

අධ්යාප   ා න ානාධනග අනාතයාර ශහන් ලැබුණු වැදල් ්  නශේ 

ිතනධ්යගත අරවැදල්  අරශග  කධනනාන්තසලට ඇ්ත්ශපතන්තු 

්ක්ලා, වැල්ගල ත ලා ආරපතභ කරළු ් න ර කධනනාන්තසල  ාන 

ශල්ඛ්  තිබිහදී, ඌස පුාශ ස ප්රධ්ා  අනැතිතුනා වැල්ගල් ත මින් 

කටයුතු කරශග  ගිහා.  ැ ැයි, අර කමිටුශේ ්ාකච්ඡා ුණශණ් 
 ැ ැ.  ශ න  පත ඔ තුනා, පුා ස ්භාස ්  අදාු ්ෑන 

සිහලුශද ා ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථාස බි  ශ ුා තිශ  සා. නන 

හිත සා ඒකට ඔ තුනාශගන් පිබඳතු ප ලැශ යි කිහලා.  

ග ප ඇනැතිතුනනි, ශපත ස  ිතට ස ශපත කටයු සත තුු ිත ාල 

සරචාසක් සිදු ශසමින් හ සා. ඔ තුනා දන් සා, ශනහ උනා ඔහ 

සයාපෘතිහ නි්ා  ානිහට ප ස ුණණු ප්රශේ හක්  ස. නාධනග තිහා 
නිස්ක්ස ස අලු සසැ මහා කර ගන්  NBRO  ක කිසිශ්ේ සන ඉඩ 

ශදන්ශන්  ැ ැ. ශපත රජශේ වැදල් ශහොදසලා කටයුතු කිරීනක්. ඒ 

කාරණහ පැ සතක තිහවැ.  ඔ තුනාශේ අනාතයාර හ ස, පුා ස 

්භාස ස ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථාශේ  හසැනි පරිච්ශේදශේ 27ස  

සයස්්ථාස කඩ කරලා ශපත කටයු සත කුාහ කිහ  කාරණහ 

ඔ තුනා පිබඳගන් සාද?         

581 582 

[ග ප ෆයි්ධන වැ්්තාපා න තා] 

   ිත්්තරහ    2015 2016   2017.06.30 දක්සා 

ළු රාසධනත  
ිතහදපත ්  ා 
ල ා දුන් වැදල 

   
16,237,468,000.00 

 
  16,422,341,000.00 

 
 7,941,340,000.00 

ූලලධ්  ිතහදපත 
්  ා ල ාදුන් 
වැදල 

     
  2,882,574,171.20 

  
  2,165,497,770.00 

 
  1,988,000,000.00 

වැළු  කතුස  19,120,042,171.20   18,587,838,777.00   9,929,340,000.00 

සධනෂහ   ශසන් කු වැදල ල ාදුන් වැදල ප්රති තහ 

2015 ළු රාසධනත  16,237,468,000.00 16,237,468,000.00 100% 

2016 ළු රාසධනත  16,422,341,000.00 16,422,341,000.00 100% 

2017.06.30 
දි ට 

ළු රාසධනත  
ඇ්්තශපතන්තු 
ප්රතිපාද  

15,898,711,000.00 7,941,340,000.00 50% 

සධනෂහ   ශසන් කු වැදල ල ාදුන් වැදල ප්රති තහ 

2015 ප්රාේධ්  3,709,251,600.00 2,882,574,171.20 77% 

2016 ප්රාේධ්  4,044,960,000.00 2,165,497,770.00 53% 

2017.06.30 
දි ට 

ප්රාේධ්  
(ඇ්්තශපතන්තුස 
2017 සධනෂහ 
්  ා) 

2,922,040,000.00 1,988,000,000.00  45% 

  අතිශධනක ප්රතිපාද  1,416,480,000.00     

————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශධනඛීහ අනාතයාර හ, පුා ස ්භාසට 
ශ ෝ පුා ස පාල  ආහත හට වැදල් හැේසාට පසුස දි්්රික් 
්පත න්ධීකරණ කමිටුසට  ශ ෝ ප්රාශේශීහ ්පත න්ධීකරණ 

කමිටුසට හැවීශපත සගකීන ශධනඛීහ අනාතයාර හ ශසත  ැ ැ. 
ලක්ෂ්නන් කිරිඇල්ල ඇනැතිතුනා ශපත ග ප ්භාශේ සිටි සා. 
අනාතයාර හක් සිහල්ලක්න ්  ා දි්්රික් කමිටුසලට වැදල් ශහොවැ 

කරන්ශන්  ැ ැ.  හ අදාු පුා ස ්භාශේ හන්ත්රණහ තුු ක  ු
යුතු ශදහක්.  න නි්ා ශධනඛීහ අනාතයාර හට දි්්රික් 
්පත න්ධීකරණ කමිටුසට හැවීශපත සගකීනක් කිසිශ්ේ සන  ැ ැ.  

 හ පුා ස ්භාශේ කධනතසයහක්. ඒ ්පත න්ධ්ශහන්  තුනාට 

ශචෝද ාසක් තිශ  සා  පත, ආණ්ඩුකාරතුනා  ර ා  හ නිසැරදි 
කු යුතුයි. ග ප නන්ත්රීතුනනි, දැ ට අනාතයාර  47ක් තිශ  සා. 
්භා ාහකතුනා ස ශපත අස්ථ්ාශේ ශපත ්භාශේ ඉන් සා,  තුනා ස 

පැ ැදිලි කරලා ශදයි. ආණ්ඩුක්රන සයස්ථ්ාස උල්ලරඝ හ කර සා 
කිහලා ශනතුනා ශචෝද ා  ග සා. කිසින අනාතයාර හක් 
්පත න්ධීකරණ කමිටුසට ශහොවැ කරන්ශන්  ැ ැයි කිහ   ක නන 

සග කීනකින් යුතුස ප්රකා  කර සා. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැ ැ,  තුනා සරචාසක් ්පත න්ධ්ශහන් ්  න් කුා.  හ 
ආණ්ඩුකාරසරහාට ශහොවැකු යුතුයි. 

 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශනතුනාශේ ශධනඛීහ අනාතයාර ශහන් පුා ස ්භාසට වැදල් හ  
 ක ගැ  ශ ොශසයි නන ශපත ප්ර ්  කරන්ශන්. අනාතයාර හ ිතසින් 
කර   ණ්ඩාරශසල ප්රාශේශීහ ශල්කපත ශකොට්මා්හට අහ ස 
නාධනගසල  පත ්  න් කරලා තිශ  සා. නන  ක  නක් 

කිහන් පත.  ණ්ඩාරශසල, අඹතැන් ස සත, ශදස   ර්් පාර. 
ඔ තුනාශේ අනාතයාර හ ශපත පාර ග සශ ස ශකොශ ොනද කිහලා නන 
දන්ශන්  ැ ැ. බිඳුණුසැස ිතදයාීයම පාශධන වැල් ශකොට් ්රසධනධ් හ 

කිරීන.  හ උනාඔහ සයාපෘතිහට ලක්ුණණු ශකොට්ක්. ඒ සාශේන 
ඉනිකපත ැේද, පන්නිලකඳුර නාධනගහ, ඒ සාශේන තනයි 
කු පඳුශගොල්ල ගපතනා ශේ ගැවැණු නාධනගහ. ඒසා උනාඔහ 

සයාපෘතිහට  සුුණණා ග ප අනාතයතුනනි. නන කිහන්ශන්, ශනන්  
ශපත  පතසලින් ්  න් කරලා වැදල් දා ශකොට අනිසාධනහශහන්න 
6/2017 චක්රශල්ඛ්හ අනුස අදාු ප්රාශේශීහ ්පත න්ධීකරණ 

කමිටුශ ේ අස්රහ අනිසාධනහශහන්න ගත යුතුයි ග ප ඇනතිතුනනි. 
ඔ තුනා ඒක  රිහට කිහසලා  ැලුසාද කිහ  කාරණහ නන 
දන්ශන්  ැ ැ.  

අපි දන් සා, අපි අත ඉ්්සුසාට ප්ශ්්ේ අනාතයාර ශේ 

ප්රතිපාද  ්හිත සැහ ශීධනෂහ ඔ තුනා අනිසාධනහශහන් හැිතහ යුතුයි 
කිහලා. ඒක පිබඳ  ස තධනකහක්  ැ ැ. අපට ඒ පිබඳ  ස තධනක 
කිරීශපත අස යතාසක්  ැ ැ ග ප ඇනතිතුනනි. ඇනතිතුනා  ැටිහට 

ඔ තුනා ස, අනාතයාර ශේ ග ප ශල්කපතතුනා ස, පුා ස ්භාශේ 
අශ ක් සිහලු ශද ා ස ශපත චක්රශල්ඛ්හ කඩ කුාද  ැේද කිහ  
 කයි නන අ න්ශන් ග ප කථා ාහකතුනනි. ශනතුනා කිහන්ශන් 

ශස  කාරණහක්. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප ඇනතිතුනනි, ඔ තුනා උ සතර ශදන් . 

ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ්පත න්ධීකරණ කමිටුශසන් අස්ර 
ගැනීන ශ ෝ  හට ලිපි ශල්ඛ්  හැවීන ශධනඛීහ අනාතයාර ශේ 
සගකීනක් ශ ොශසයි.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක  රි. නන ඒක පිබඳගන් සා.  
 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

හපත සරචාසක් සිදු ුණණා කිහා  තුනා ශචෝද ා  ඟ සා  පත, ඒ 
්පත න්ධ්ශහන් නන ශ්ොහා  ලන් පත, ග ප කථා ාහකතුනනි, 
්පත න්ධීකරණ කමිටුසට ශහොවැ කිරීශපත සගකීනක් පුා ස ්භා  ා 

පුා ස පාල  අනාතයාර හට   ැ ැ. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක  රි. නන ඒක පිබඳගන් සා.   
 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ශනතුනා පිබඳගත යුතු කාරණහක් තිශ  සා, ග ප 
කථා ාහකතුනනි. ශනතුනා ශචෝද ා  ඟ සා නශේ අනාතයාර හ 
ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථාස උල්ලරඝ හ කුා කිහා. ්පත න්ධීකරණ 

කමිටුසට ලිපිහක් හැවීශපත සගකීන ශධනඛීහ අනාතයාර හට  ැ ැ. 
ග ප කථා ාහකතුනනි, ඕ ෑන පුා ස පාල  ආහත හක් හපත 
පාරක්  දන්  කිහා අපට ශහොවැ කුා  පත, ඒ පාර  පත කරලා 

ලිපිහක් හැවීන අශප් සගකීනක්.    

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප අනාතයතුනා, ඒ සරචාස ගැ  පරීක්ෂා කර සාධනතාසක් 
ඉල්ලන්  ඔ තුනාට ළුළුසන් ශන්ද? ඒ සරචාස ගැ  පරීක්ෂණහක් 
කරලා සාධනතාසක් ඉල්ලන් .  

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ග ප කථා ාහකතුනනි,  තුනා සරචාසක් ගැ  කිහමින් 

ශචෝද ා කර සා  පත, ඒ සරචාස ගැ  නා ශ්ොහා  ලන් පත.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි. ඒ ගැ  ශ්ොහන් .  

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 ැ ැයි  තුනා නශේ අනාතයාර හ ආණ්ඩුක්රන සයස්ථ්ාස 
උල්ලරඝ හ කුා කිහා ශපත ්භාශේදී කිහ  කාරණහ නන 
ප්රතික්ශෂේප කර සා.  
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පාධනලිශපතන්තුස 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශස න ප්ර ් හක්.  
 

ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

නශේ අනාතයාර හ ිතතරක් ්පත න්ධීකරණ කමිටුසට ක පණු 
ශහොවැ කරන්ශන්  ැ ැ. නන සගකීනකින් කිහ සා, කිසින 

අනාතයාර හක්  ශ්ේ ්පත න්ධීකරණ කමිටුසට ලිපි ශහොවැ 
කරන්ශන්  ැ ැ කිහා.  

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නා ඒ කාරණහ පිබඳගන් සා. ග ප අනාතයතුනා, ඒ සරචාස ගැ  
ශ්ොහා  ලන් . 

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 තුනාට ඒ ප්ර  ්හ ඉල්ලා අ්් කරගන්  කිහන් .   

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදස  අතු ප ප්ර  ්හක්  ඟන්  තිශ  සාද, ග ප නන්ත්රීතුනා? 

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නා  තුනාශේ පිබඳතුරට  කඟ  ැ ැ. 
[ ාධ්ා කිරීනක්] නන පැ ැදිලිස කිහන්ශන් ශපතකයි ග ප 
කථා ාහකතුනනි. ශනතුනාශේ අනාතයාර හට  ස  වැදල් වජුසන 

හැවීන පිබඳ   තධනකහක් ශ ොශසයි නා නතු කරන්ශන්. ග ප 
අනාතයතුනනි, නා නතු කරන්ශන් ශනහයි. නා දන් ා ිතධිහට, නා 
6/2017 චක්රශල්ඛ් හ කිහසා දැ ග ස ිතධිහට හපත ප්රශේ හකට හපත 

වැදලක්   සා  පත- [ ාධ්ා කිරීනක්] ශපත කාරණහ නා කලින් 
ඔ තුනාට පැ ැදිලි කුා, ග ප අනාතයතුනනි. නන ඒ පාරසල් 
 දලායි තිශ න්ශන්.      

ශපතසාට  ැසත වැදල් ගන්  ළුළුසන්. ශපත සැඩ කු  ස 

ශපන්සලා, ශ ොර බිල්ප ස ඉදිරිප ස කරලා  ැසත රජශේ වැදල් 
ගන්  ළුළුසන්.  

නන කිහන්   ද  අශ ක් කාරණහ ශනහයි. නන අතු ප 

ප්ර  ්හක් අ න්ශන්  ැ ැ. ග ප කථා ාහකතුනනි, ශපත සාශේ 
වැදල් අහථා ශල් පාිතච්චිහට ගැනීන - 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශපොඩකඩක් නට කථා කරන්  ඉඩ ශදන් . 

ඕ ෑන අනාතයාර හක ශනසැනි ප්ර  ්හක් ඇති ුණණාන, සරචාසක් 

තිශ  සා  පත ශනන සයස්ථ්ාස අනුස පරීක්ෂා කර  ලා පිබඳතු ප 
ශදන් හ කිහලා ආණ්ඩුකාරසරහාට  ල කරන්  ළුළුසන්.  වැ ස 
්ෑන අනාතයසරශහකුන  ශ න පරීක්ෂා කිරීශපත සිරිතක්  ැ ැ. 

නා ස ඒ ශේ කරලා තිශ  සා, ඉ්්්ර. ඒකයි නන  ශ න 
කිහන්ශන්.  ශ න තිශ  සා  පත අපි ඒ ගැ  කථා කරවැ. 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ඔ තුනා කිහ   කට නන  කඟයි. 
ඒක  ශ න ශ ොශසයි කිහා නන කිහන්ශන්  ැ ැ. ශනතැ දී නා 
පැ ැදිලි කරන්ශන් ශස  ස කාරණහක්, ග ප කථා ාහකතුනනි. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ග ප කථා ාහකතුනනි, නන ශපො ම පැ ැදිලි කිරීනක් කරන්  

කැනැතියි.  දළු පාරකට  ැසත ශපත ිතධිහට වැදල්  ශසන් කරලා 
තිශ  සා  පත, රජශේ ගිණුපත කාරක ්භාසට ඒ ිත්්තර ශහොවැ 
කරන්  ළුළුසන්. අනාතයාර හ  ැටිහට ඒ ගැ  ිතශ ේෂ 

ිතගණ හක් කරලා, සැරැේද  ඳු ා ගන්  ළුළුසන්. නන හිත  
ිතධිහට ශපත ප්ර  ්හ ිත්   ශල්සින ක්රනහ ඒක. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔේ.  

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 ශ න ක්රනශේදහකට හවැ. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒසාශේ ශේසල් ශ ො  ල්්් ට පරීක්ෂා කරලා තිශ  සා. 

ගිණුපත කාරක ්භාශසන් ඉතාන ශ ොඳින්  සැනි ශේසල් පරීක්ෂා 
කරලා තිශ  සා.  

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නට කථා කරන්  අස්්ථාස ශදන් . 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශපත ප්ර  ්හ ගිණුපත කාරක ්භාසට ඉදිරිප ස කරන් . 

 

ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ග ප නන්ත්රීතුනනි, ගිණුපත කාරක ්භාසට  හ ශහොවැ කරන් . 

 න ලිපිශේ පිටපතක් අපට ස ශහොවැ කරන් . 

 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශනහ ගිණුපත කාරක ්භාසට ශහොවැ 
ශ ොකිරීනට තනයි, 6/2017 චක්රශල්ඛ්හ නිකු ස කරලා තිශ න්ශන්.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 ැ ැ. 
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ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ අනුස කටයුතු සිදු ශ ොුණණු නි්ාශන්,  ැසත ගිණුපත කාරක 
්භාසට  න්ශන්.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔ තුනා පිබඳගන්ශන්  ැ ැශන්, කිේසාන. 

 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප ඇනතිතුනනි, නන  හ කිහසන් පත. 

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ග ප කථා ාහකතුනනි, ශනතුනා කිේසා නන ආණ්ඩුක්රන 

සයස්්ථාස උල්ලරඝ හ කර තිශ  සා කිහලා. ඒ නි්ා 
අනාතයාර හක් ් පත න්ධීකරණ කමිටුසට - 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 ැ ැ. ආණ්ඩුක්රන සයස්ථ්ා උල්ලරඝ හක් සිදු ශසලා  ැ ැ. 

අපි ගිහ ්ැශධන ස ඔහ කථාස කිේසා. ශනසැනි ශදහක් ුණණාන, ගිණුපත 
කාරක ්භාස  හ දීධනඝ ශල් අධ්යහ හ කරලා ශ ො  සාධනතාසක් 
ල ා ශද සා. අන්තිනට ශපත ඔක්ශකෝන ශ ොරකපත අල්ල  ිතධිහට 
ඒ ශගොල්ලන් කටයුතු කර සා.  

 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නට ශනහ තසදුරට ස පැ ැදිලි කර 
ගන්  ඕ ෑ. 

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නන හිත  ිතධිහට ග ප සුනිල්  ඳුන්ශ  සති නන්ත්රීතුනා 
ශහෝජ ා කරළු ක්රනහ තනයි නිසැරැදි.  

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තනයි නන මීට කලිනු ස කිේශේ. ඒ ිතධිහට කරන්  දැන්. 
 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශප් ග ප චමින්ද ිතශජ්සිරි නන්ත්රීතුනා අ න්ශන්, " දළු 
පාරකට ඇයි වැදල් ශසන් කශුේ?" කිහලායි.  තුනා කිහළු ිතධිහට 
 දළු පාරකට වැදල් ශසන් කුාන-   

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒක සරචාසක්.  ක්ශකෝ, ආණ්ඩුකාරසරහා ඒකට සගකිහන්  

ඕ ෑ.  ැ ස පත, රජශේ ගිණුපත කාරක ්භාසට ඉදිරිප ස කරන්  
ඕ ෑ. 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නන කිහන්ශන් ශපත ප්ර ් හ රජශේ ගිණුපත කාරක ්භාසට 
ශහොවැ කරන්  කිහලායි. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තනයි. ග ප නන්ත්රීතුනා ඒ ිතධිහට කරන් . 
 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නා  ැසත ස කිහන්ශන් ශනහයි. ග ප 

ඇනතිතුනා ප්රාශේශීහ ්පත න්ධීකරණ කමිටුසට ශපත ලිපිහ  ේසා 
 පත අපි ඒක අයින් කර සා, "ඒ පාර  දලා තිශ න්ශන්, ඒ නි්ා 
 පා." කිහලා. ග ප කථා ාහකතුනනි, ආණ්ඩුක්රන සයස්ථ්ාශේ 6 

සැනි පරිච්ශේදශේ, 27. (1) සයස්්ථාශේ ශනශ්ේ ්   න් ස සා: 

"ශනහි ඇතුු ස රාජය ප්රතිප සතිහ ශනශ හවීශපත ූලලධ්ධනන, ධ්ධනමිෂ්ම 

නිස ල් ්නාජහක් ඇති කිරීන ්  ා නීති පැ වීශනහි දී ද, ශ්රී ලරකාශසහි 

රාජයනු ා් ශහහි දී ද, පාධනලිශපතන්තුස, ජ ාධිපතිසරහා ්  අනාතය 
නණ්ඩලහ ිතසින් ු  පශකොට ගනු ල න්ශන් හ."   

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපත ක පණ ්පත න්ධ්ශහන් සාද කර සා  පත, අපට දස් 

ළුරාන සාද කරන්  ළුළුසන්. ඒ නි්ා නන කිහළු ිතධිහට කටයුතු 
කරන් . 

 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි,  පසු ශපු නන්ත්රීස ප  ැටිහට අපි 
සැරැදියි  පත, නිසැරැදි කර ගන්   ක ශන් ශ ො . 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නන ශ ොශ ොන ග ප කරලා තනයි ඔ තුනාට ශපත 

්පත න්ධ්ශහන් කථා කරන්  සැ මළුර අස්්ථාස දුන්ශන්. ඒ නි්ා 
අපි ශපත ප්ර  ්හ ඉසරහක් කරවැ. 

 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නශේ ශදසැනි අතු ප ප්ර  ්හ 
අ න් පත. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔ තුනාශේ ශදසැනි අතු ප ප්ර  ්හ අ න් . පසු ශපු, ඉදිරි 

ශපු කිහලා ශස ්ක්  ැ ැ. ඕ ෑන නන්ත්රීසරශහකුට අයිතිහක් 
තිශ  සා ප්ර  ්හක් අ න් . නන දැන් ිත ා ම 20ක ිතතර 
කාලහක් ල ා දුන් ා. 

 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ග ප කථා ාහකතුනනි, ග ප ඇනතිතුනා ්ාධ්නීහ පිබඳතුරක්  

දුන් ා  පත, නන ඉක්නනින්න සා ම ශස සා. 
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පාධනලිශපතන්තුස 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නන ඔ තුනාට ශපත ගැ  පැ ැදිලි කුා ශන්. අපි ස පුා ස 
්භාශේ ඉ ලා තිශ  සා ශන්. ඒක තනයි නන දැන් ඔ තුනාට 
කිේශේ ශපත කටයුතු ශකශර  ිතධිහ.  

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශපත ගැ  පැ ැදිලි කිරීනක් අස යයි. 

නන ප්රාශේශීහ ්පත න්ධීකරණ කමිටුසට ශ ෝ ශධනඛීහ 
අනාතයාර හට ශහොවැ කර  ැ ැ කිහ   ක ඔ තුනාශේ දැ  
ගැනීනට කිහන්  කැනැතියි. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ සිරි ස ිතරි ස, ඒ චාරිත්ර පිබඳශග  තිශ  සා. ශ ො යි. දැන් 

ග ප චමින්ද ිතශජ්සිරි නන්ත්රීතුනා ශදසැනි අතු ප ප්ර  ්හ අ න් . 

 

ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නන ශනතුනාට ඒ පිබඳතුර ල ා දුන් ා. 

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප අනාතයතුනනි, ඔ තුනා චක්රශල්ඛ් අරක 6/2017  රිහට 
කිහසන් .  තශකොට  රි.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුනාශේ ශදසැනි අතු ප ප්ර  ්හ අ න් . 

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නශේ ශදසැනි අතු ප ප්ර  ්හ නන 
අ න් පත. ග ප කථා ාහකතුනනි, නන ශපත කාරණහ නතු කශුේ 
අශප් ප්රශේ ශේ ප්රාශේශීහ ශල්කපත ශකොට්මා් 6ක් උනාඔහ 

සයාපෘතිහ නි්ා  රපතු ප්ර  ්සලට වැහුණ දී තිශ   නි්ායි.   න 
ජ තාසට  ආණ්ඩුශසන් තනයි  ්ෑන ශදහක්න ල ා ශදන්ශන්.  
 ශ්ේ දිහ යුතු  ැ ැ. උනාඔහ සයාපෘතිහ ෆරාේ කිහ   ඉරා  

්නාගනකට දුන් ා.  ැ ැයි, උනාඔහ සයාපෘතිහ අ්ාධනථක වීන තු  ු
 න අ්ාධනථක සයාපෘතිශේ රැ ුණන,   ශ න  ැ ස පත  bond  ශක් 
වැදලින් සන්දි ශගසලා ශනන නාධනග ටික, ශගසල් ටික  දන්  

ළුළුසන්.  

ග ප කථා ාහකතුනනි, ඒ bond  ශකන් තඹ ්තහක්ස ස 
නිද ්් කරශග   ැ ැ.  මිනි්්සු රාත්රී කාලහට තනන්ශේ ශගදර 
ඉන්   හට ශකොශ ේට ශ ෝ ගිහිල්ලා  ැරු ශණ් යුේධ් කාලශේ දීයි. 

අශප් පුාශ ස ජ තාස දැන් සහි  ශකොට ස ගිහිල්ලා ඉන්ශන් න  
පාශධන.  රාත්රී කාලශේ දී ද පශසො ස  ක්ක ගිහින් න පාශධන ඉන් සා. 
ශපතක න ා ශේදනීහ ත ස සසහක්. ග ප කථා ාහකතුනනි,  ශපතක 

අශප් අනු කමිටුශේ ඉන්  නැති-ඇනතිතුනාට කිේසාට ශ සශරන්ශන් 
 ැ ැ.  තුනා ශේ-ශප ශධනදා ගිහිල්ලා ජල සයාපෘතිහකට වැල් ගල් 
තිේ ා, පුණල් 1600ක් ඉන් සා. ග ප කථා ාහකතුනනි, මිනි්ස්ු 

1000යි ආශේ.  හි ජ  ජීිතතහ අඩපණ ශසලා.  ජ  ජීිතතහ ්දා 

ිත ා භාසහට ප ස ශසලා තිශ න්ශන්.  NBRO  ශකන් කිහ සා, 

ශපතශක් පාරක් තිහා ශගහක්ස ස  දන්   පා කිහලා.  නන  ැනදාන 
ශහෝජ ා කර සා,  ෆරාේ ආහත ශේ තිශ    පපිහල් බිලිහ  6 
නිද ් ්කරලා ඒ පුාශ ස සිටි  සිහලු ශද ාටන සන්දි ශගසන්  
කිහලා.  ශ න  ැ ස පත ශගසල් ටික  දා ශදන්  කිහලා. නන ශපත 

ප්ර  ්හ නතු කරන්ශන්,- [ ාධ්ා කිරීනක්]  අශප් රශට් ්ල්ලි 
අපරාශේ.  

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ඒ කාරණහ ප්ර ් හට අදාු  ැ ැ. 

 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප ඇනතිතුනනි, ප්ර  ්හ අදාු ශසයි. ඔ තුනා ශපොඩකඩක් 
ඉන්  ශකෝ. ශපතක අශප් පුාශ ස ප්ර ් හක්. ඔ තුනා ස ශපත 
මිලිහ   තර දීලා තිශ  සා. ශපතක න ා  න ා අපරාධ්හක්.  ෆරාේ 

ආහත ශේ තිශ   ඒ වැදල් ටික අරශග  ශපත පාරසල් ටික 
 දන්ශන්  ැ සශ ස ඇයි? ඒ නි්ායි ශපත පාරසල්  ාහ ගිශේ. 
ඔ තුනන්ලා ශනො සාද කරන්ශන්?  

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශපතසා ගැ  අපි කථා කුාන, ෆරාේ 

ආහත ශේ නිශහෝජිතහන් ඇිතල්ලා අපට ්ල්ලි ශදන්   ද සා. 
ඒ වැදල්සලට හට ශසච්ච ඇනතිස ප, ඒ වැදල්සලට හට ශසච්ච අදා  ු
ිතෂහ භාර සිහලු ශද ාන ශපතකට සගකිහන්  ඕ ෑ. අපි පැ ැදිලිස 

ඒක ගැ  දන් සා. ඒ  පපිහල් බිලිහ   හ නිද ්් කරන්ශන් 
 ැ ැ. ඔ තුනාට අපි කිහන්ශන් ශනොකක්ද කිහා දන් සාද?  

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශනතුනාශේ ශපත ශචෝද ාස පද පත 

රහිතයි. ශ ේතුස, ශනතුනා කිහන්ශන් ්පත න්ධීකරණ කමිටුසට 
ශහොවැ කිරීශපත සගකීන නට තිශ  සා කිහලායි.  වැ ස ග ප 
කථා ාහකතුනනි, ඔ තුනා ස පිබඳග සතා නට  ශ න සගකීනක් 

 ැ ැ කිහලා. ග ප නන්ත්රීතුනාට ඒ කාරණහ ශ සශරන්ශන් 
 ැ ස පත නන ශනො සා කරන් ද ? [ ාධ්ා කිරීනක්] ග ප 
කථා ාහකතුනා ස පිබඳග සතා නන  ශ න ශදහක් කරන්  ඕ ෑ 
 ැ ැ කිහලා. [ ාධ්ා කිරීනක්] 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, we have to go to the next Question. ග ප නන්ත්රීතුනා, 
ශපත අස්ා  ප්ර  ්හ. ඔ තුනා අතු ප ප්ර  ් ශදකක් ඇහුසා. [ ාධ්ා 
කිරීනක්] 

ඔ තුනා කිහ  ගැටලුස දැන් අපි ශ ස පපත අරශග  තිශ  සා. 
ග ප ජ ාධිපතිතුනා ිතසින් ශපත ගැටලුස ගැ  ශ්ොහන්  ග ප 

නහින්ද අනරවීර අනාතයතුනාස ප ස කරලා තිශ  සා. ග ප නහින්ද 
අනරවීර අනාතයතුනා ගිහින් පරීක්ෂා කුාට පසුස  තුනාශේ 
අසධ්ා හට ශහොවැ කරන් . ශනතුනාට අයිතිහක්  ැ ැ. [ ාධ්ා 

කිරීනක්] 

 

ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔ තුනා ශස  ඇනතිස පන්ශගන් අ න්  ඕ ෑ ප්ර  ් නශගන් 
අ  සා.  
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ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නන අස්ා  ප්ර  ්හ ඇහුශේ  ැ ැ.  
 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැ ැ,  ැ ැ, ඔ තුනා ප්ර  ් ශදකක් ඇහුසා.  
 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නට අස්ථ්ාස ශදන් .  ශ න කරන්  
 පා. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැ ැ, නන කාටස ස ශස ්ක්පත කරන්ශන්  ැ ැ. 
 

ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නන ශදස  ප්ර ් හ ඇහුශේ  ැ ැ. 
 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඔ තුනා අතු ප ප්ර ්  ශදකක් ඇහුසා. නන recording  දාලා 
ශපන්සන් පත.  

[ ාධ්ා කිරීනක්] ප්ර ්  තු ක් අ න්  අස්්ථාස ශදන්   ැ ැ.  

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, [ ාධ්ා කිරීනක්] ශහෝජ ාස  තුනා 
කපලා තිබුණා.  අපට  සැනි අ්ාධ්ාරණකපත කරලා තිශ  සා. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප නන්ත්රීතුනා, ඔ තුනාට ස අස්ථ්ා ශදකක් දුන් ා. [ ාධ්ා 

කිරීනක්] නට  ක්ශකශ කුට ිතතරක් ශස ්ක්නක් කරන්   ැ ැ. 

ප්ර  ් අරක 8 - 1708/'17 - (1), ග ප සාසුශේස  ා ාහක්කාර 
න තා. [්භා ගධනභහ තුු  ැත.]  

 
 

විවේශීය ිකත්රප  සහ ව ලිනා ය  : බදු ආදායම 
தவளிநாட்டு திகரப்படங்கள் மற்றும் 

ததாகலக்காட்சி நாடகங்கள் : வாி வருமானம் 
FOREIGN FILMS AND TELEDRAMAS: TAX INCOME  

      
1726/’17 

9.  ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

වැදල්  ා ජ නාධ්ය අනාතයතුනාශගන් ඇසූ ප්ර  ්හ - (1): 

(අ) (i) ිතශේශීහ චිත්රපට ්  ා පැ වූ  ේශදන් 2015 
්  2016 සධනෂසලදී උපහා ග ස ආදාහන සධනෂහ 

අනුස ශසන් ශසන් ස ශහන් ශකොපනණද; 

            (ii)  ිතශේශීහ ශටලි  ාටය ්  ා පැ වූ  ේශදන් 
2015 ්  2016 සධනෂසලදී උපහා ග ස ආදාහන 

සධනෂහ අනුස ශසන් ශසන් ස ශහන් ශකොපනණද; 

           (iii)  ලාරකික අධ්යක්ෂසරශහකු ිතසින් ිතශේ හකදී 
නිපදසා ශනරටට ශගන්සනු ල   චිත්රපටි ශ ෝ 

ශටලි  ාටය ්  ා ස  දු අහ කරනු ල න්ශන්ද; 

 හන්   තුනා ශනන ්භාසට දන්සන්ශන්ද? 

(ආ) ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 

 
நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சகரக் மகட்ட வினா :  

(அ)  (i) தவளிநாட்டு திகரப்படங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட 

வாியின் மூலம் 2015 மற்றும் 2016ஆம் 

ஆண்டுகளில் ஈட்டப்பட்ட வருமானம் வருட 

வாாியாக தவவ்மவறாக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (ii) தவளிநாட்டு ததாகலக்காட்சி நாடகங்களுக்கு 

விதிக்கப்பட்ட வாியின் மூலம் 2015 மற்றும் 

2016ஆம் ஆண்டுகளில் ஈட்டப்பட்ட வருமானம் 

வருட வாாியாக தவவ்மவறாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 (iii)  இலங்கக இயக்குனர் ஒருவாினால் 

தவளிநாதடான்றில் உருவாக்கப்பட்டு இந் 

நாட்டுக்கு தகாண்டு வரப்படும் திகரப்படங்கள் 

அல்லது ததாகலக்காட்சி நாடகங்களுக்கும் வாி 

அறவிடப்படுகின்றதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?     

 
asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the income earned by the tax imposed on 

foreign films in 2015 and 2016 in respect of 
each year separately; 

 (ii)  the income earned by the tax imposed on 

foreign teledramas in 2015 and 2016 in 
respect of each year separately; and 

 (iii)  whether the films or teledramas produced 

overseas by a Sri Lankan director are also 
taxed when those productions are brought 
into Sri Lanka 

(b)  If not, why? 

 
ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මුදල් හා ජනමාධාය 
නිවයෝජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற்றும் தவகுசன 

ஊடக பிரதி அகமச்சர்) 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, වැදල්  ා ජ නාධ්ය අනාතයතුනා 
ශසනුශසන් නා  න ප්ර  ්හට පිබඳතු ප ල ා ශද සා. 
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(අ) (i) 

 

 (ii) ිතශේශීහ ශටලි  ාටය ්  ා  දු අහ කිරීශනන් 
2015 ්  2016 සධනෂසලදී උපහාශග  ඇති 
ආදාහන 

 

 (iii) ලාරකික අධ්යක්ෂකසරශහකු ිතසින් ිතශේ හකදී 
නිපදසනු ල   චිත්රපටහක ශ ෝ ශටලි  ාටයහක 
ප්රධ්ා  චරිත  ා නිෂප්ාද  කාධනහ නණ්ඩලශේ 
 හුතරහ ශ්රී ලරකා ළුරසැසිහන්ශගන් ්නන්ිතත 
සන්ශන්  පත  න චිත්රපටහ ශ ෝ ශටලි  ාටයහ 
 ේශදන් නිද ් ් ශේ. ශනහිදී, ප්රධ්ා  චරිත 
හන්ශ න් ප්රධ්ා   ළුසා, ප්රධ්ා  නිබඳහ, ් ාහ 
 ළුසා ්  ් ාහ නිබඳහ ඇතුළුස ශස  ස ප්රධ්ා  
චරිත රඟපා   ළු නිබඳහන් අද ් ්ශේ.  

  නිෂප්ාද  කාධනහ නණ්ඩලහ හන්ශ න් හපත ශටලි 
 ාටයහක ශ ෝ චිත්රපටහක අධ්යක්ෂ, ් ාහ 
අධ්යක්ෂ, ්රගීත අධ්යක්ෂ, ප්රධ්ා  කැනරා ශිල්ීය, 
තිර රචක, ප්රධ්ා  ්ර්ක්ාරක, ප්රධ්ා  පසුබිපත 
ගාහක ්  ප්රධ්ා  පසුබිපත ගායිකාස ඇතුළුස 
නිෂප්ාද  කාධනහ නණ්ඩලශහන් අඩකට සඩා 
හන්  අද ් ්ශේ. 

(ආ) පැ  ශ ො ඟී. 
 

ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

පිබඳතුර ල ා දුන් ාට ඔ තුනාට ශ ොශ ොන ්්තුතියි, ග ප 

අනාතයතුනනි. නශේ පුවැසැනි අතු ප ප්ර  ්හ ශනහයි. දැන් ශපත 
ශටලි  ාටය ක්ශෂේත්රශේ  රපතු ප්ර  ්හක් පැ   ැඟිලා 
තිශ  සා. ශකොතරපත නිෂ්පාද  ිතහදනක් දැ පස ස, ශ ො  

නිධනනාණහක් කු ස රූපසාහිනී  ාලිකා ිතසින් ඒසා මිලදී ගන්ශන් 
ඉතාන අඩු වැදලකටයි. ්න ර ශසලාසට  ක episode  කක් මිලදී 
ගන්ශන්  පපිහල් 80,000ක් සාශේ  වැදලකටයි. ශපත කාරණහ 

පිබඳ  ස අප ්ාකච්ඡා කුා. ඒ නි්ා දක්ෂ අධ්යක්ෂස පන්, 
නිධනනාණ ශිල්ීයන් ්   ළු නිබඳහන් ක්ශෂේත්රශහන් ඉස ස ශසමින් 
සිටි සා. 

ිතශ ේෂශහන් ජාතික රූපසාහිනිහ ්  ්ස්ාධී  රූපසාහිනී 
ශ්ේසහ  ර ා ශපත  ාටයසලට සැ ම වැදලක් ශගවීන ආරපතභ කර  
අතශධනන, අශප් ශටලි  ාටයසලට ශ ො  කාල ශේලාසක් ල ාදීන 
සැදග ස ශස සා.  න නි්ා තනයි ිතශේශීහ ශටලි  ාටය ීමනා 
කරන්  කිහ  ශහෝජ ාස ඇිතල්ලා තිශ න්ශන්. 
තවැන් ාන්ශ්ේලා පසුගිහ අහ සැශේදී ශහෝජ ාසක් ශග ාසා 
ිත ා ම 30ක ශකොට්ක් ්  ා දැ ට අහ කර   පපිහල් 90,000ක 
 දු වැදල  පපිහල් ලක්ෂ 3 දක්සා සැ ම කිරීනට. ග ප නිශහෝජය 
අනාතයතුනනි,  වැ ස නා දන් ා තරමින් ශපතතාක් ශපත  පපිහල් 
ලක්ෂ 3ක  දු වැදල අහ කිරීන සිදු ශසන්ශන්  ැ ැ. ඒ 
ශහෝජ ාශසන් කිහන්ශන් ිත ා ම 30ක ශකොට්ක් ්  ා, episode 
 කක් ්  ා  පපිහල් 90,000ක් අහ කු  ක  පපිහල් ලක්ෂ 3ක් 
කරන් ට කිහ   ක මි්, දස්කටන තිශ    ාටය  තර ශ ෝ 
ප ට ලක්ෂ 3ක් අහ කරන් ට කිහ   ක ශ ොශසයි.  

සධනෂහ  දු ආදාහන ( පපිහල් මිලිහ ) 

2015 51.2 

2016 36.5 

සධනෂහ  දු ආදාහන ( පපිහල් මිලිහ ) 

2015 89.4 

2016 124.1 

 න නි්ා, නාශේ පුවැශසනි අතු ප ප්ර  ්හ ශනහයි. නන දැ  

ගන් ට කැනැතියි ඒ අහ සැහ ශහෝජ ාස දැන් ක්රිහා සනක 
ශසන්ශන් ශකොශ ොනද කිහලා. 

 
ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, 2015 ්  2016 අහ සැහ ශහෝජ ා අතුරින් 
්ැලකිහ යුතු ප්රනාණහක් ශපත ස  ිතට ස නීතිගත ශසලා  ැ ැ; 

ප  ස, ශරු ලාසි ්රශ ෝධ් හ ශසලා  ැ ැ. ඒ අනුස අහ සැහ 
ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස කු ස ඒ ලක්ෂ 3ක  දු වැදල ්පත න්ධ්ස ස 
අදාු ප  ස ්රශ ෝධ් හ ශසලා ඒ කටයුතු සිදුශසලා  ැ ැ. ඒක 

ශපත ්පත න්ධ්ස පනණක්  ශ ොශසයි. ශ ොශසයි. අහ සැහ ශහෝජ ා 
ගණ ාසක් ්පත න්ධ්ශහන්න තසන ස ඒ අදා  ුඅහ කිරීපත සිදු කරනු 
ල න්ශන් 2015 අහ සැහ නත පැ වූ  දු අනුසයි.  

ශකශ්ේ  වැ ස, ශපත ක්ශෂේත්රහ ්පත න්ධ්ශහන් ඔ තුනන්ලා ස 
ක්රිහාකාරීස, ්ක්රීහස ්පත න්ධ් ශස සා. අද ිතශේශීහ චිත්ර පටි  ා 
ශටලි  ාටය අශප් රශට්  ාලිකාසල ශපන්වීන ්පත න්ධ්ස ප්ර ් , 

ගැටලු ිත ාල ප්රනාණහක් ඇති ශසලා තිශ  සා.  හි ප්රති්ලහක් 
ිතධිහට ශේශීහ ශටලි  ාටය ශිල්ීයන්ට, චිත්රපට ශිල්ීයන්ට, -චිත්රපට 
කධනනාන්තහට- දැසැන්ත අභිශහෝගහක්  ල්ල ශසලා තිශ  සා. 

2006 සිට පැ  වූ ශනන  ේද ගැ  අපි අධ්යහ හක් කුා. ඒ 

අනුස නිසි පරිදි අහ වීනක් සිේධ් ශසලා ස  ැ ැ.  හ ස අපි 
අනිසාධනහශහන් පිබඳගත යුතුයි. ශකශ්ේ ශ ෝ ශපත  ේද හ ටශ ස 
අහකර ග ස  පපිහල් බිලිහ  1.5ක වැදලක් ශපත ස ිතට තිශ  සා.  

ිතශ ේෂශහන්න ජ ාධිපතිතුනා ස, අරානාතයතුනා ස අශප් 
අනාතයතුනාට ශපත පිබඳ  ස ක පණු ඉදිරිප ස කුා. ඒ පිබඳ   
්පත න්ධීකරණ කටයුතු ශපත දි සල නා ිතසින් සිදු කරනු ල  සා. 

ිතශ ේෂශහන් ශටලි  ාටය ක්ශෂේත්රශේ අදාු අර  ගණ ාසක් ්නඟ 
අපි ්ාකච්ඡා සට කිහිපහක් පස සසා තිශ  සා. ිතශ ේෂශහන්න 
චිත්රපට ්පත න්ධ්ශහන් දැ ට නිහාන හක්  ා  නීතිරීති තිබුණ ස, 

ශටලි  ාටය ්පත න්ධ්ශහන් ශනො න ආකාරශේස ස නීතිරීති  ා 
නිහාන හක්  ැ ැ. ඒ ශිල්ීයන්, ඒ ක්ශෂේත්රශේ අහ ඉල්ලීනක් 
කරන්ශන්, ඒ ක්ශෂේත්රහ ්පත න්ධ්ශහන් ස ාන   -ඉතාන ස 
ඉක්නනින්- නීති ්ක් ්කරලා, හපතකිසි ප්රමිතීන් ්ක්් කරලා, හපත 

සැඩ පිබඳශසුක් අනිසාධනහශහන්න ක්රිහා සනක කරන්  කිහලායි.  

ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි. ශපත  දු වැදල ්පත න්ධ්ශහන් ගැටලුකාරී 
ත ස සසහක් නතුශසලා තිශ  සා. ඔ තුනා ඉදිරිප ස කු ක පණ 

්තයහක්. ඉදිරි නා් හ ඇතුුත  ස අහ සැහ ශහෝජ ා නඟින් ශ ෝ 
ට ශපර සිහලුන පාධන ස්හන්ට ්ාධ්ාරණහක් ස  පරිදි ශපත  දු 
වැදල අහ කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් අදාු නීතිනහ ත ස සසහ ක්රිහාසට 

 ැරවීන ්  ා අස ය ක්රිහා නාධනග ගන් සා.  

 

ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග ප ඇනතිතුනනි, ශපත අහ සැහ ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස ුණශණ්න 

ශටලි  ාටය ක්ශෂේත්රශේ පැ   ැඟී තිබුණු අධනබුදශේ  රපතුකන 
නි්ානයි. ිතශ ේෂශහන්න අශප් රශට් කාන්තාසන්ශේ ්  
ුනයින්ශේ න ් දූෂණහ කර  කසි ක ල් ශටලි  ාටය නාලාසක් 
ිතශේ සලින් ශගන්සා අඩු මිලට ප්රද ධන  හ කර සා. ඒ නි්ා ශපත 

අහ සැහ  ශහෝජ ාස සැදග ස ස සා.  හ ක්රිහා සනක කර ගැනීන 
තනයි ට සඩා සැදග ස සන්ශන්.  

ග ප කථා ාහකතුනනි, නශේ ශදස  අතු ප ප්ර  ්හ ශනහයි. 

නශේ ප්ර  ්ශේ (අ) (iii) හටශ ස නා අ්ා තිශ  සා, ලාරකික 

593 594 

[ග ප ල්න්ත අලගිහසන්  න තා] 
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අධ්යක්ෂසරශහකු ිතසින් ිතශේ හකදී නිපදසා ශනරටට ශගන්සනු 

ල   චිත්රපට ්  ා  දු අහ කර සාද කිහලා.  හට පිබඳතුර 
ස ශහන් ඔ තුනා කිේසා, අධ්යක්ෂසරහා ශ ෝ ප්රධ්ා  චරිත 
රඟපා  අහ ලාරකිකහන්  පත  දු අහ කරන්ශන්  ැ ැයි කිහලා. 
අශප් රශට් ශපත පරපතපරාශේ ඉන්  ඉතාන දක්ෂ ්පතනා නීහ 

අධ්යක්ෂසරහකු තනයි ිතවැක්ති ජහසුන්දර කිහන්ශන්. අශප් කැනරා 
ශිල්පිහකුශේ ස ් ාශහන් ිතවැක්ති ජහසුන්දර අධ්යක්ෂණහ කුා, 
"චට්රක්" කිහ  ශ රගාලි චිත්රපටහ. ශනන චිත්රපටහ 2011 දී කෑන්් ්

සි නා උශුශල්දී ස ප්රදධන  හ ුණණා. ශපත චිත්රපටහ ලරකාශේ 
රූපසාහිනී  ාබඳකාසක ස ිතකා  හ කරන් ට  කඟශසලා 
තිබිහදී ස,  හ ිතශේශීහ චිත්රපටහක් ස ශහන් ්ලකා අධික  ේදක් 

අහ කරළු නි්ා අස්ා ශේදී ''ශදරණ''  ාබඳකාස චිත්රපටහ 
ශපන්ස   ක ඇ සතටන ප්රතික්ශෂේප කුා. ඇ සතටන ග සශතො ස, 
අශප් අධ්යක්ෂසරශහක් ිතශේ හකදී චිත්රපටහක් කර සා  පත  හි 

ග ප සසහ ලැශ න්ශන් අශප් රටටයි.  

ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි, ග ප අනාතයතුනනි. ශපත නාධනතු 30ස  දා 

ඉතාලිශේ ඉන්  දක්ෂ, ත පණ අධ්යක්ෂසරහකු ස  සුරරග 

කටුගපතශපොු ඉතාලිශේ තිශ   ප්ර  ් පිබඳ  ස අශප් ලාරකිකහන් 

ශහොදාශග  "ළුතකුට"  මින් චිත්රපටහක් නිධනනාණහ කුා. 

දැන් ඒ චිත්රපටිහ ස ලරකාශේ ශපන්සන්  ිතධිහක්  ැ ැ. 

ශනොකද,  න චිත්රපටිහ ස ිතශේශීහ චිත්රපටි ගණහට දනා  දු අහ 

කර  නි්ා. ශපත ්පත න්ධ්ශහන් පසුගිහ කාලශේ ජ නාධ්ය 

අනාතයාර ශේ ශල්කපතසරහා ්නඟ ස ්ාකච්ඡා සට ගණ ාසක් 

පැසැ සවූසා.  තුනාට ශනහි තිශ   ්ාධ්ාරණ සසහ ස ශපන්සා 

දුන් ා.  වැ ස,  තුනා ශනන චිත්රපටිහ ිතශේශීහ චිත්රපට ගණශහන් 

 ැ ැර කරලා ශපත ්  ා කිසින ්  හක් ල ා දුන්ශන්  ැ ැ.  න 

නි්ා නා ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ඔ තුනාශගන් ඉල්ලීනක් කර සා. ඒ 

සාශේන ලාරකීහ අධ්යක්ෂස ප, කැනරා ශිල්ීයන් ිතසින් නිධනනාණහ 

කර  ලද; නිධනනාණ දාහක සසහ ශද  ලද ශනසැනි චිත්රපටි 

ිතශේශීහ චිත්රපටි category  ශකන්  ැ ැර කරලා  න චිත්රපටිසලට 

්  හක් ශදන්   ැරිද කිහලා නා ඔ තුනාශගන් අ  සා. 

 

ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

අනිසාධනහශහන්න ළුළුසන්. ශපත ්පත න්ධ්ශහන් නා වැලිනු ස 

්  න් කුා, ලාරකික අධ්යක්ෂසරශහකු ිතසින් ිතශේ හකදී 

නිපදසනු ල   චිත්රපටිහක ශ ෝ ශටලි  ාටයහක ප්රධ්ා  චරිත  ා 

නිෂප්ාද  කාධනහ නණ්ඩලශේ  හුතරහ ශ්රී ලරකා ළුරසැසිහන්ශගන් 

්නන්ිතත සන්ශන්  පත  න චිත්රපටිහ ශ ෝ ශටලි  ාටයහ  ේශදන් 

නිද ් ් ශේ කිහලා. ඒ අනුස නිෂප්ාද  අර හ, කැනරා ශිල්ීයන් 

හ ාදී ස ශහන් හපත  හුතර ප්රනාණහක් ශ්රීලාරකිකශහෝ  පත, 

අනිසාධනහශහන්න ඒ  දු ්  හ ල ා ශද සා.  ශ න ශසලා 

තිශහේදි ස හපත  දු ්  හක් ලැබිලා  ැ ස පත, ක පණාකරලා ඒ 

අහ ශ ටන  රි කනක්  ැ ැ, අශප් අනාතයාර හට  ශ න  ැ ස පත 

නා ශසත ඒ ්පත න්ධ්ශහන් ිත්්තර ශහොවැ කරන් . නා 

ශපෞේගලිකසන නැදි  ස ශසලා ශපත නීති-රීතිසලට අනුස  න 

චිත්රපටිහ ශ ෝ ශටලි  ාටයහ ්ැකීම තිශ  සාද,  ැේද කිහලා 

ශ්ොහා  ලා හපත අ්ාධ්ාරණහක් ශසලා තිශ  සා  පත, ඒ ්  ා 

ග ප අනාතයතුනාශේ ස අසධ්ා හ ශහොවැ කරලා ඉතාන ස ඉක්නනින් 

ඒ ප්ර  ්හ නිරාකරණහ කර ්ාධ්ාරණහක් ඉටු කිරීනට 

අනිසාධනහශහන්න කටයුතු කර සා. ශකශ්ේ ශ ෝ 2006 සධනෂශේ 

සිටන ශපත  ේද පැශ ේසා. ඒක ඉතාන ස ශ ො යි.  වැ ස, ශනන 

 ේද අහ කර ගැනීන ්පත න්ධ්ශහන් අපැ ැදිලි තැන් ිත ාල 

ප්රනාණහක් තිශ  සා. ශපත ්පත න්ධ්ශහන් අධ්යහ හ කර ශග  

හ ශකොට ඒසා ශපනී හ සා. ඉදිරිශේදී ඒසා සිහල්ලක්න අපි 

නිසැරදි කර සා. 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි. 

ප්ර  ් අරක 10 - 1727/'17 - (1),  ග ප බිනල් ර ස ාහක 
න තා. - [්භා ගධනභහ තුු  ැත.] 

ප්ර  ් අරක 11 - 1750/'17 - (1), ග ප ලකී ජහසධනධ්  න තා. - 
[්භා ගධනභහ තුු  ැත.] 

ප්ර  ් අරක 12 - 1774/'17 - (1), ග ප ිතජිත ශ ේර ස න තා. - 
[්භා ගධනභහ තුු  ැත.] 

ප්ර  ් අරක 13 - 1777/'17 - (1), ග ප  ්්. පත. නරික්කාධන 
න තා. - [්භා ගධනභහ තුු  ැත.] 

ප්ර  ් අරක 14-1787/'17-(1), ග ප  පත. ච්. පත. ්ල්නාන් 
න තා. 

 
ගුණ එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නා  න ප්ර  ්හ අ  සා. 

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Education, I ask for 

two weeks' time to answer that Question.  
 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ස කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  ් අරක 15 - 1797/'17 - (1), ග ප ටී. රරජි ස ද ශ්ොයි්ා 
න තා. - [්භා ගධනභහ තුු  ැත.] 

ශදශසනි සටහ. 

 
 

අතිගුණ ජනාධිපතිුරමා විසින් කරන ලද විවෘත 
කිරීම් : විසනතර 

ஜனாதிபதியினால் தசய்யப்பட்ட 

அங்குரார்ப்பைங்கள்: விபரம் 
BUILDINGS DECLARED OPEN BY HIS EXCELLENCY THE 

PRESIDENT: DETAILS 
 

     1019/’16 
3. ගුණ එසන. සී.  මුුරකුමාරණ මහතා (ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ 

මහතා වවනුව ) 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை - மாண்புமிகு நாமல் 

ராஜபக்ஷ சார்பாக)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. Namal 
Rajapaksa) 

අරානාතයතුනා ්  ජාතික ප්රතිප සති  ා ආධනථික කටයුතු 

අනාතයතුනාශගන් ඇසූ ප්ර  ්හ: 

(අ)  (i)   2015 ජ සාරි නා් ශේ සිට ශපත දක්සා කාලහ තු  ු
ජ ාධිපතිතුනා ිතසින් ිතසෘත කර  ලද රාජය  ා 
්ර්ථ්ාපිත ආහත සලට අහ ස ශගොඩ ැඟිලි  ා 
අශ කු ස ඉදිකිරීපත ්රඛ්යස ශකොපනණද; 
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පාධනලිශපතන්තුස 

 (ii)   න ඉදිකිරීපතසලින්, 2015 ජ සාරි නා් ශහන් 
පසුස ආරපතභ කර  ලද ඉදිකිරීපත ්රඛ්යාස 
ශකොපනණද; 

 හන්   තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශන්ද? 

(ආ)  ශ ො  ශ ේ්  පත, ඒ නන්ද? 

 
பிரதம அகமச்சரும் மதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் மகட்ட 

வினா:  

(அ)  (i)  2015 ஜனவாி மாதம் முதல் இற்கறவகரயிலான 

காலப்பகுதியில் ஜனாதிபதி அவர்களினால் 

அங்குரார்ப்பைம் தசய்து கவக்கப்பட்ட அரச 

மற்றும் கூட்டுத்தாபனங்களுக்குச் தசாந்தமான 

கட்டிடங்கள் மற்றும் ஏகனய நிர்மாைிப்புகளின் 

எண்ைிக்கக யாது; 

 (ii) மமற்படி நிர்மாைிப்புகளில், 2015 சனவாி 

மாதத்தின் பின்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

நிர்மாைிப்புகளின் எண்ைிக்கக யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

     
asked the Prime Minister and Minister of National  

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of buildings and other 
constructions belonging to Government 
institutions and statutory institutions which 
have been declared open by the President  
during the period from January 2015  to 
date; and 

 (ii) the number of constructions which have 

been commenced after January 2015, out 

of the aforesaid constructions? 

(b) If not, why? 

 
ගුණ නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, අරානාතයතුනා ්  ජාතික ප්රතිප සති 
 ා ආධනථික කටයුතු අනාතයතුනා ශසනුශසන් නා  න ප්ර  ්හට 

පිබඳතුර සභාගත* කර සා. 

 
* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i) (ii)  (ආ) සිහලු ප්ර ් සලට පිබඳතුර සනුශේ, අතිග ප ජ ාධිපතිතුනාශේ 

වදනික කාල ්ට  ට අනුස ලැශ   ඉඩ ප්ර්්ථා නත 
අස්්ථානුකූලස උ ස්ස ්  ා ් භාගි ස  අතර, ඒ ්පත න්ධ්ශහන් 
ිතශ ේෂිත ශතොරතු ප  ක් රැ් ්කිරීනක් සිදු ශ ොස  ශ යින් ඉල්ලා ඇති 
ශතොරතු ප ල ා දීනට  ැකිහාසක් ශ ොනැති  ස ජ ාධිපති ශල්කපත 
ිතසින් දන්සා ඇත. 

පරිවභෝජනය ස හා අවශ්ය සීනි ප්රමාණය : වේශීයව 
නිපදවීම 

வருடாந்த நுகர்வுக்குத் மதகவயான சீனி: 

உள்நாட்டில் உற்பத்தி தசய்தல் 
REQUIRED QUANTITY OF SUGAR FOR CONSUMPTION: STEPS 

TO PRODUCE LOCALLY  

      1621/’17 
6.  ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා (ගුණ වහේෂාන් විතානවේ 

මහතා වවනුව ) 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை - மாண்புமிகு மஹசான் விதானமக 
சார்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Heshan 
Withanage)   
කධනනාන්ත  ා සාණිජ කටයුතු අනාතයතුනාශගන් ඇසූ 

ප්ර  ්හ: 

(අ)  (i)   ශ්රී ලරකාශේ සාධනෂික ීමනි පරිශභෝජ  අස යතාස 

ශකොපනණද; 

 (ii)  සධනෂ 2011-2014 දක්සා ශ්රී ලරකාසට ආ හ හ 
කර  ලද ීමනි ප්රනාණහ සධනෂහ අනුස ශසන් ශසන් 

ස ශහන් ශකොපනණද; 

 (iii)  ලරකාස තුු ප්රධ්ා  ස ශහන් ීමනි නිපදවීන ්  ා 

 ඳු ාශග  ඇති ප්රශේ  කසශධනද; 

 (iv)  සධනෂ 2011- 2013 දක්සා  ක්  ක් 
කධනනාන්ත ාලාශසන් නිෂප්ාද හ කර  ලද ීමනී 
ප්රනාණහ සධනෂහ අනුස ශසන් ශසන් ස ශහන් 

ශකොපනණද; 

 (v)  ඉ ත (i) හි ්  න් ීමනි ප්රනාණහ ශනරට තුු 

නිෂප්ාද හ කු ශ ො ැකිද; 

 (vi)  පරිශභෝජ  අස යතාසහ ්  ා අස ය ීමනි 
ප්රනාණහ ආ හ හ ශ ොකර ශේශීහස 
නිෂප්ාද හ කිරීන ්  ා කිසිහපත ක්රිහානාධනගහක් 

ශග  තිශේද; 

 හන්   තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශන්ද? 

(ආ) ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 
 

ககத்ததாைில் மற்றும் வாைிப அலுவல்கள் அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ககயின் வருடாந்த சீனி நுகர்வுத் 

மதகவப்பாடு எவ்வளவு; 

 (ii)  2011 - 2014 ஆம் ஆண்டு வகர இலங்ககக்கு 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட சீனியின் அளவு 

ஆண்டு வாாியாக தவவ்மவறாக எவ்வளவு; 

 (iii)  இலங்ககயில் பிரதானமாக சீனி உற்பத்திக் 

தகன இனங்காைப்பட்டுள்ள பிரமதசங்கள் 

யாகவ; 

 (iv) 2011 - 2013 ஆம் ஆண்டு வகர ஒவ்தவாரு 

ததாைிற்சாகலயிலும் உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட 

சீனியின் அளவு ஆண்டு வாாியாக தவவ்மவறாக 

எவ்வளவு; 

 (v)  மமமல (i) இல் குறிப்படப்பட்ட சீனியின் 

அளகவ இந்நாட்டில் உற்பத்தி தசய்ய 

முடியாதா; 

 (vi) நுகர்வுத் மதகவக்கான சீனியின் அளகவ 

இறக்குமதி தசய்யாமல் உள்நாட்டில் உற்பத்தி 

தசய்வதற்காக ஏமதனும் நடவடிக்கக மமற் 

தகாள்ளப்பட்டுள்ளதா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  annual quantity of required sugar 

consumption of Sri Lanka; 

 (ii)  quantity of sugar imported to Sri Lanka 

from year 2011 to 2014, separately each 
year; 

 (iii)  the areas that have been identified in Sri 

Lanka suitable for sugar production; 

 (iv)  the quantity of sugar produced by each 

factory from year 2011 to 2013, separately 
each year; 

 (v)  whether the quantity of sugar in aforesaid 

(i) cannot be produced within the country; 

 (vi)  whether any measure has been taken to 

produce the quantity of sugar required for 
consumption without importing it? 

(b)  If not, why ? 
 

ගුණ රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ ක යුුර 

අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன் - ககத்ததாைில் மற்றும் வாைிப 

அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Hon. Speaker, I table* the Answer for that Question.  

 
* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

     (a) (i)  About 713.048 metric tons 

  (Importation in the year 2016 - 651,000 metric tons + 
Production in the year 62,048 metric tons) 

 (ii)  

 
 (According to the Central Bank  Report - 2015) 

 

 (iii)  The sugarcane cultivation is undertaken mainly in 
Moneragala and Ampara Districts and in Badulla 
District in small scale. 

   The following districts have been identified as 
suitable areas for sugarcane cultivation by testing 
the soil samples with the assistance of Sugar 
Research Institute and Land Use Planning 
Committee in 2013/2014. 

 

     Vavuniya 

     Mannar 

     Batticaloa 

Year Quantity (MT) 

2011 606,000 

2012 569,000 

2013 548,000 

2014 520,000 

 (iv) Annual Sugar production of Sri Lanka (MT) from 
2011 to 2013 

 

 

 
 

  

  (Pelwatta and Sevanagala Sugar Factories were taken 
over by the Government on 11.11.2011 and these 
institutions were functioning under the private sector in 
2011.) 

 (v) Annual sugar requirement is about 713,048 MT and 90 
per cent of it can be produced in Sri Lanka. The 
sugarcane cultivating area of 17,000 hectares of land 
should be increased up to 130,000 hectares, and about 
ten (10) new factories have to be established. 

 (vi) The lands that are suitable for the sugar cultivation in 
the distsircts of Batticaloa, Mannar and Vavuniya have 
been indentified by Lanka Sugar Company (Pvt.) 
Limited and it is proposed to invite investors for the 
development of sugar industry.  

(b) Not relevant.  
 

 

ශ්රී ලරකා ගුවන් හමුදාවේ “Fly-Past” සැමුණම: 

වැය කළ මුදල 
இலங்கக விமானப் பகடயின் “Fly-Past” 

கவபவம்:தசலவிட்ட பைம் 
FLY - PAST CELEBRATIONS OF SRI LANKA AIR FORCE: 

MONEY SPENT  
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8. ගුණ එසන. සී. මුුරකුමාරණ මහතා (ගුණ වාසුවේව 

නානායක්කාර මහතා වවනුව ) 

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை - மாண்புமிகு வாசுமதவ 

நாைாயக்கார சார்பாக)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana on bealf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 

අරානාතයතුනා ්  ජාතික ප්රතිප සති  ා ආධනථික කටයුතු 

අනාතයතුනාශගන් ඇසූ ප්ර  ්හ - (1): 

(අ) (i)  ශ්රී ලරකා ු සන්  වැදාශේ Fly Past උ ස්සහ 
ශ ේතුශසන් ර සනලා  ු සන් ශතොටුපශල් 

සැඩකටයුතුසලට  ාධ්ා සිදුස   ස පිබඳගන්ශන්ද; 

            (ii)    ශ්ේන කටු ාහක ු සන් ශතොටුපශල්  ැ ශඟ හිර 

භාගශේ ු සන් හා ා ගනන් කිරීපතසලට  ාධ්ා 

සිදුස   ස දන්ශන්ද; 

 (iii)  ශනන උ ස්සහ ශ ේතුශසන් ිතශද් ් ගතස  ්  
ශනරටට පැමිශණ  ු සන් නගීන්ටද ශ ොශ ෝ ිතට 
අප සුතාසහන්ට වැහුණදීනට සිදුස   ස 

පිබඳගන්ශන්ද; 

 හන්   තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශ හිද? 

(ආ)  (i)  ශනන උ ස්සහ ්  ා රජහ ිතසින් සැහ කර ඇති 

වැදල  ශකොපනණද; 

 (ii)   න වැදල් ් පහාශග  ඇති ආකාරහ කසශධනද; 

 හන්  ස  තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශ හිද? 

(ඇ) ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 
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  2011 2012 2013 

Pelwatta 34,876 22,712 28,358 

Sevanagala - 9,631 14,190 



පාධනලිශපතන්තුස 

பிரதம அகமச்சரும், மதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் மகட்ட 

வினா:  

(அ) (i)  இலங்கக விமானப் பகடயின் Fly Past 

கவபவம் காரைமாக இரத்மலாகன விமான 

நிகலயத்தின் நடவடிக்கககளுக்கு தகட 

ஏற்படுகின்றது என்பகத ஏற்றுக்தகாள்வாரா 

என்பகதயும்; 

 (ii) மமலும், கட்டுநாயக்க விமான நிகலயத்தின் 

கிைக்குப் பகுதியில் விமானப் பயைங்களுக்கும் 

தகட  ஏற்படுகின்றது என்பகத அறி 

வாரா என்பகதயும்; 

 (iii) மமற்படி கவபவம் காரைமாக, தவளிநாடு 

தசல்கின்ற மற்றும் இலங்ககக்கு வருகின்ற 

விமானப் பயைிகளும் தபரும்பாலும் அதசௌகாி 

யங்ககள எதிர்தகாள்ளமவண்டி ஏற்படுகின்றது 

என்பகத ஏற்றுக்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i)  இந்த கவபவத்திற்கு அரசாங்கம் தசலவிட்டுள்ள 

பைத்ததாகக யாது என்பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி பைத்ததாகக தபற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டுள்ள முகற யாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்மறல், ஏன்? 

      

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House,- 

 (i)  whether he admits that the activities at 

Ratmalana Airport are disrupted by the Fly 
Past Celebration of  Sri Lanka Air Force; 

 (ii)  whether he is aware that aircraft 

movements in the eastern side of 
Katunayake Airport are also disrupted? 

 (iii)  whether he admits that air passengers too 

departing for foreign countries and arriving 
in this country often have to face 
inconveniences due to this celebration? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i)  the amount spent by the Government on 

this celebration; and 

 (ii)  the manner in which those funds have been 

obtained? 

(c)  If not, why? 

 

ගුණ ුණවන් විජයවර්ධාන මහතා (ආරක්ෂක රාජය 
අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
Hon. Speaker, on behalf of the Prime Minister and 

Minister of National Policies and Economic Affairs, I 
table* the Answer . 

 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i) No. The appropriate approval of the Sri Lanka 
Aviation Authority and the Sri Lanka Airport and 
Aviation Services Limited had been obtained for the 
66th Anniversary Celebrations of Sri Lanka Air Force 
at the Ratmalana Airport. 

  The Airport had been closed from 26th February to 5th 
March only from 2.00 p.m. to 6.30 p.m. and it was 
opened for civil aviation matters daily in the morning.  

          Necessary arrangements have been made to use the 
Airport situated at Katukurunda Air Force Base for 
civil aviation services, during the period of time in 
which Ratmalana Airport had been closed. 

   Therefore the activities at Ratmalana Airport had not been 
disrupted by this celebration. 

 (ii) As the anniversary celebrations of Sri Lanka Air Force 
had been carried out at Ratmalana Airport, the aircraft 
movements in the eastern side of the Katunayake 
Airport were not disrupted. Furthermore, the 
Katunayake Airport had been closed during that 
period by the relevant authorities for its maintenance 
matters. 

 (iii) No. The Ratmalana Airport has not being utilized for 
international aviation  matters and the passengers of 
Katunayake Airport were not interrupted.  

(b) (i) Government funds had not been spent on this 
celebration. 

 (ii) The money required for this celebration were earned 
through selling of tickets and through sponsorship. 

(c) Does not arise.  

 

මහවපොළ ශිෂය සව ලබා දීවම් ප්රමාදය: වහේුර 

மஹாதபால புலகமப்பாிசு வைங்கலில் தாமதம்: 

காரைம் 
DELAY IN GRANTING MAHAPOLA SCHOLARSHIPS: REASONS  
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10.ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති මහතා (ගුණ බිමල් ර සනායක 

මහතා වවනුව ) 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
சார்பாக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 

උ්්් අධ්යාප   ා න ානාධනග අනාතයතුනාශගන් ඇසූ ප්ර  ්හ- 

(1): 

(අ) (i)  න ශපොු  ශිෂය සස  ල    සිසුන් ඉශගනුන ල   

අධ්යාප  ආහත  කසශධනද; 

 (ii) ඇතැපත ිත ස්ිතදයාලසල පුවැ ස්රට සිසුන් 
ඇතුු ස වූ පසු න ශපොු  ශිෂය සස ශගවීන නා්  

3ක් ප්රනාද සන්ශන්ද; 

 (iii)   ශ්ේ  පත,  හට ශ ේතු කසශධනද; 

 හන්   තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශ හිද? 

(ආ) ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா:  

(அ)  (i) மஹாதபால புலகமப்பாிசில்ககள தபறுகின்ற 

மாைவர்கள் கல்வி கற்கின்ற கல்வி 

நிறுவனங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 
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[ග ප  ්්. ීම. වැතුකුනාරණ න තා] 
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 (ii)  சில பல்ககலக்கைகங்களில் 01 ஆம் ஆண்டுக்கு 

மாைவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் 

மஹாதபால புலகமப்பாிசில் தகாடுப்பனவுகள் 

03 மாதங்கள் தாமதமாகின்றதா என்பகதயும்; 

 (iii)  ஆதமனில், அதற்கான காரைங்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the names of the educational institutes in 

which students receiving the Mahapola 
Scholarship, are studying; 

 (ii)  whether payment of Mahapola Scholarship 

gets delayed by three months after students 
are admitted to the 1st year in certain 
universities; and 

 (iii)  if so, the reasons for the aforesaid 

situation? 

(b)  If not, why? 
 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I table* the Answer.  
 
* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(a) (i) This is a question that should be directed to the 
Ministry of Development Strategies and International 
Trade.  

  However, the answer received from that Ministry is 
mentioned in Annexe 01.* 

 (ii) Yes. 

 (iii) The reason is that a formal procedure has to be 
followed in order to select students for Mahapola 
Scholarships.  

  That procedure is given in Annexe 02**. However, it 
is reported that plans have been made to implement an 
IT based  

  programme for selection of students for Mahapola 
Scholarships in future parallel to the IT based  

  programme, which is being launched for enrolment of 
students for universities. Accordingly, it will be able  

  to curtail this period further up to about 02 months. 

(b) Does not arise.  
*Annexe 01 

 
01. All the Universities and Higher Education 

Institutes coming under the purview of the 
University Grants Commission.  

 

1) University of Peradeniya 
2) University of Colombo 
3) University of Sri Jayewardenepura 
4) University of Kelaniya 
5) University of Moratuwa 
6) University of Ruhuna 

7) University of Jaffna 
8) Eastern University of Sri Lanka  
9) South Eastern University of Sri Lanka  
10) Rajarata University 
11) Sabaragamuwa University 
12) Wayamba University 
13) University of the Visual and Performing 

Arts 
14) Uwa Wellassa University 
15) Institute of Indigenous Medicine  
16) University of Colombo School of 

Computing 
17) Swamy Vipulananda Institute of 

Aesthetic Studies 
18) Sri Palee Campus 
19) Trincomalee Campus  
20) Gampaha Wickramarachchi Ayurveda 

Institute 
21) Vavuniya Campus 
22) Institute of Technology, University of 

Moratuwa 
 

02.  Higher Education Institutes that are coming under 
the purview of the  Ministry of Higher Education 

   
1) 18 Advanced Technological Institutes 

under the Sri Lanka Institute of 
Advanced Technological Education 
(SLIATE) - Mattakkuliya, Dehiwala, 
Samanthurai, Kurunegala, 
Anuradhapura, Badulla, Kegalle, 
Ampara, Kandy, Jaffna, Batticaloa, 
Nawala, Trincomalee, Labuduwa, 
Rathnapura, Tangalle, Vavuniya, 
Nawalapitiya. 

2) Buddhist and Pali University of Sri 
Lanka 

3) Bhiksu University of Sri Lanka  
 

03. Open University of Sri Lanka 
 
04. National Institute of Social 

Development 
 
05. Sri Lanka Law College 

 
 

**Annexe 02 
 

Reason for Delaying Mahapola Scholarship 
Payments 

 
1. The selection of eligible students for 

Mahapola Scholarships is done by the 
University Grants Commission, and after 
the qualified students for university entrance 
have registered at Universities, the relevant 
applications are submitted to the University 
Grants Commission. Accordingly, relevant 
qualifications are scrutinized and the below-
mentioned facts are taken into 
consideration.  

 
I. Annual income of the family (Should 

be less than Rs. 3 lakhs). 
II. The merit of the students at the 

Advanced Level examination. 
III. In the family, whether there are 

children studying for Advanced 
Level or studying at a university, 
and the distance to the university. 

  
It takes at least two months for finalizing the 
above scrutiny of qualifications and to send 
the finalized list of scholarship recipients to 
the Mahapola Trust Fund. 

 
2. Mahapola Trust Fund again inquiries 

whether those scholarship recipients accept 
the Mahapola scholarships, and it takes 
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approximately 03 months period for the 
complete process including the time taken 
for printing of scholarship certificates and 
compilation of paying registries after having 
received those scholarship applications. 
 
Accordingly, from the time of 
commencement of academic activities of the 
students, approximately, 04 to 05 months 
have been lapsed when starting the payment 
of scholarship payments. Since the 
commencement of academic activities at 
universities is done at different instances 
within the year, students were granted the 
amount of 06 months’ instalments  
collectively at once, during the previous 
years. 
 

3. Currently, since the selecting of students for 
universities has been computerized, the 
university admission is done promptly. 
Since the selection of students for Mahapola 
scholarships should be done, expeditiously, 
in parallel to that, the University Grants 
Commission together with the Mahapola 
Trust Fund has taken measures to introduce 
a computer software in that regard, and as its 
first step, it is expected to implement the 
pilot project through the University of 
Kelaniya. 

 
4. As the selected scholarship recipients are 

scattered throughout the island, it is 
expected to prepare an awareness 
programme in relation to working combined 
with Grama Niladhari Divisions and 
Divisional Secretariats all over the country 
with regard to collection of data and 
computerizing them. Through that, it would 
be possible to get confirmed the relevant 
data for scrutinizing of qualifications of 
Mahapola scholarship recipients 
expeditiously by each Divisional Secretary. 
Through that, it is expected that it would be 
possible to perform the selection of students 
and payment of scholarship instalments 
within a short duration like two months after 
students are admitted to universities.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  ් අරක 11-1750/'17-(1), ග ප ලකී ජහසධනධ්  න තා 

 
ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග ප කථා ාහකතුනනි, ග ප ලකී ජහසධනධ්  නන්ත්රීතුනා 
ශසනුශසන් නන ඒ ප්ර  ්හ අ  සා.  

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behlaf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I ask for one month's time to answer that 
Question.  

      
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ස කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

“සේසිරිපාය”වගොඩනැඟිල්ල: අයිතිය 

"தசளசிறிபாய" கட்டிடம் : உாிகம 
"SAVUSIRIPAYA" BUILDING:  OWNERSHIP   
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12. ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා (ගුණ විජිත වහේර ස මහතා 

වවනුව ) 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண்புமிகு விஜித மஹரத் 
சார்பாக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Vijith 
Herath) 

නිසා්   ා ඉදිකිරීපත අනාතයතුනාශගන් ඇසූ ප්ර ් හ -(1):  

(අ) (i) නිසා්   ා ඉදිකිරීපත අනාතයාර හ හටශ ස පසති  

“්ේසිරිපාහ” ශගොඩ ැඟිල්ශල් අයිතිහ පිබඳ   

ව තික ත ස සසහ කසශධනද; 

 (ii) ඉදිකිරීපත කධනනාන්ත ්රසධනධ්  අධිකාරිහට, 

“්ේසිරිපාහ” ශගොඩ ැඟිල්ශලන් ඉස සවීනට 

සිදුවී තිශේද; 

 (iii)  ශ්ේ  පත, ඒ පිබඳ  ස ගන් ා ක්රිහා නාධනගහ 

කසශධනද; 

 (iv) “්ේසිරිපාහ” ශගොඩ ැඟිල්ල  ශස  ස 

අනාතයාර හකට පැසරීනට ් ැලැ් න්ක් තිශේද; 

 හන්   තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශ හිද? 

(ආ) ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 

      
வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாைத்துகற அகமச்சகரக் மகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாைத்துகற அகமச்சின் 

கீழ் இருக்கின்ற "தசளசிறிபாய" கட்டிடத்தின் 

உாிகம ததாடர்பான சட்ட ாீதியான நிகலகம 

யாது என்பகதயும்; 

 (ii) நிர்மாைக் ககத்ததாைில் அபிவிருத்தி 

அதிகாரசகபக்கு "தசளசிறிபாய" கட்டிடத்தி 

லிருந்து தவளிமயறுவதற்கு மநாிட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனின்,  அது ததாடர்பில் எடுக்கும் 

நடவடிக்கக யாது என்பகதயும்; 

 (iv) "தசளவ்சிறிபாய" கட்டிடத்கத மவறு அகமச் 

தசான்றுக்கு ஒப்பகடப்பதற்கான திட்டம் 

உள்ளதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the legal situation regarding the ownership 

of the “Savusiripaya”building which 

is under the Ministry of Housing and 
Construction; 

 (ii) whether the Construction Industry 

Development Authority is compelled to 

leave the “Sausiripaya”Building; 
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 (iii) if so, the measures taken in that regard; and 

 (iv)  whether there is a plan to transfer the

“ Sausiripaya”Building to some other 

Ministry? 

(b)  If not, why? 
 

ගුණ ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිවයෝජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாைத்துகற பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නිසා්   ා ඉදිකිරීපත අනාතයතුනා 

ශසනුශසන් නා  න ප්ර  ්හට පිබඳතුර සභගත* කර සා.  
 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i) ශ්රී ලරකා ඉදිකිරීපත කධනනාන්තශේ කටයුතු ිතධින සස 
පස සසාශග  හාන ්  ා ශලෝක  ැරකු ආධ්ාර හටශ ස 
ඉදිකිරීපත අභයා්  ්  ්රසධනධ්  ආහත ශේ ( ICTAD) 
ප්රධ්ා  කාධනහාලහ ්ථ්ාපිත කිරීන ්  ා "්ේසිරිපාහ" 
ශගොඩ ැඟිල්ල ටසධනශ ෝල් රඟ ල පද නට රජහ නඟින් 
ප්රදා හ කර ඇති ඉඩශනහි දීධනඝකාලී   දු ගිිතසුනක් නත 
ඉදිකර ඇත. 

  "්ේසිරිපාහ" ශගොඩ ැඟිල්ශල් ඉදිකිරීපත අභයා  ් ්  
්රසධනධ්  ආහත හ - සධනතනා ශේ ඉදිකිරීපත කධනනාන්ත  
්රසධනධ්  අධිකාරිහ (CIDA)-  පස සසා ශග  හාන ්  ා 
 ාගරික ්රසධනධ්  අධිකාරිහ - UDA - ිතසින් ටසධන ශ ෝල් 
රඟ ල පද න ( THTF) ්නඟ 1986.05.15 දි ැතිස අ ස්න් 
කර  ලද 30 අුණ පදු  දු ගිිතසුන 2016.05.14 දිශ න් අස්න් 
වී ඇත. ශනන  දු ගිිතසුශපත ශකොන්ශේසි ්ල්ා ඇති පරිදි  දු 
ගිිතසුන තස ස 30 අුණ පේදකින් දීධනඝ කිරීන ්  ා අනාතය 
නණ්ඩල ් රශේ හක් ඉදිරිප ස කර ඇත.  

  (ඇමුුම්* 1, 2, 3, 4, 5(අ)  ා 5(ආ) ඉදිරිප ස කරමි.) 

 (ii)  ැත. 

 (iii) ඉ ත II පිබඳතුර අනුස අදා  ුශ ොශේ. 

      (iv)   ැත. 

(ආ) අදාු  ශ ොශේ.   

 
 

 “මැරයින් ඩ්රයිේ”මාර්ගය: දීර්ඝ කිරීම 

"தமரயின் டிகரவ்" வீதி: நீடித்தல் 
MARINE DRIVE: EXTENSION  

1777/’17  
13. ගුණ බුේධික පතිරණ මහතා(ගුණ එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 

වවනුව ) 

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை - மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 
சார்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)                                                                                                                                             
උ්්්  අධ්යාප    ා  න ානාධනග අනාතයතුනාශගන් ඇසූ 

ප්ර  ්හ-(1):  

(අ) (i) “නැරයින් ඩ්රයිේ” -Marine Drive- නාධනගහ 
ශදහිසල ්  සැල්ලස සත අතර ීමනාශසන් අස්න් 

කිරීනට ශ ේතුස කසශධනද; 

 (ii)  න නාධනගහ ශනොරටුස දක්සා දීධනඝ කිරීශපත 

්ැලසුනක් තිශේද; 

 (iii)  ශ්ේ  පත, නාධනගහ දීධනඝ කිරීශපතදී ගල්කි්්් , 
 ාන්ත ශතෝන් ් ිතදයාලශේ ක්රීඩාරග ශහන් හපත 

ශකොට්ක් පසරා ගැනීනක් සිදුශේද; 

 (iv)  ශ්ේ  පත,  න ප්රනාණහ ශකොපනණද; 

 (v)  න පසරා ගැනීන සිදු  කර  දි හ කසශධනද; 

 හන්   තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශ හිද? 

(ආ) ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா:  

(அ) (i) "தமரயின் டிகரவ்" (Marine Drive) வீதி 

ததஹிவகளக்கும் தவௌௌ்ளவத்கதக்கும் 

இகடயிலான எல்கலயில் முடிவுறுத் 

தப்பட்டகமக்கான காரைம் யாததன்பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி வீதிகய தமாறட்டுகவ வகர 

நீடிப்பதற்கான திட்டமமதும் உண்டா 

என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், மமற்படி வீதிகய நீடிக்கின்றமபாது 

கல்கிஸ்ஸ புனித மதாமஸ் கல்லூாிக்குச் 

தசாந்தமான விகளயாட்டு கமதானத்தின் ஒரு 

பகுதி சுவீகாிக்கப்படுமா என்பகதயும்; 

 (iv) ஆதமனில்,அதன் அளவு எவ்வளதவன்பகத 

யும்; 

 (v) மமற்படி சுவீகாிப்பு நடவடிக்கக மமற்தகாள்ளப் 

படும் திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the reason why the Marine Drive ends at the 

boundary between Dehiwala and 
Wellawatta; 

 (ii)  whether there is a plan to extend the above 

road up to Moratuwa; 

 (iii) if so, whether a part of the sports grounds of 

the St. Thomas' College, Mt. Lavinia will 
be taken over; 

 (iv) if so, the extent of land thus taken over; and 

 (v) the date on which the taking over will take 

place? 

(b) If not, why? 

  
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප කථා ාහකතුනනි,  න ප්ර ් හට පිබඳතුර නා සභාගත* 

කර සා. 
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————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාධනලිශපතන්තුස 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ශදහිසල ්  සැල්ලස සත අතර ීමනාශසන් ශනන නාධනගහ 
අස්න් ශ ොශේ. 

  නැරයින් ඩ්රයිේ නාධනගහ ්රසධනධ් හ කිරීශපත සයාපෘතිහ 
හටශ ස දැ ට සැල්ලස සත සිට ශදහිසල ෆ්ශධන්ධන ඇසනියු -  
Frazer Avenue - දක්සා ශකොට් ්රසධනධ් හ කර අස්න් 
අතර ෆ්ශධන්ධන ඇසනියු සිට ශදහිසල ඕ න් ්යිඩක -  Auburn 
Side - දක්සා ශකොට  ් ්  ා ඉඩපත අ සප ස කර ගැනීශපත 
කටයුතු සිදු කරමින් පසතී. 

 (ii) නැරයින් ඩ්රයිේ නාධනගහ ශදහිසල සිට පා දුර දක්සා දීධනඝ 
කිරීන ්  ා  කයතා අධ්යහ හ සිදු කිරීනට ශටන්ඩධන නඟින් 
ශටක්නික් කන්්ල්ටන්සි ඉරජිනිහරින්  ්්.ීය.ඒ. ්  
. පත. ල්. කන්්ල්ටන්්් ළුේගලික ්නාගන හ   ුණල් 
්නාගන ශතෝරා ශග  ඇති අතර ගිිතසුන ්ක්් කිරීශපත 
කටයුතු නාධනග ්රසධනධ්  අධිකාරිශේ නීති අර හ නඟින් සිදු 
කරමින් පසතී. 

  ශදහිසල ඕ න් ්යිඩකහි සිට ඉදිරිහට ඉදි කරනු ල   නාධනග 
පථහ පිබඳ  ස ශපත දක්සා ්්ථිර තීරණහකට  ුඹ  ැත. 
 කයතා අධ්යහ ශේ ප්රති්ලහ අනුස  න තීරණහ ගනු ඇත.  

 (iii)  කයතා අධ්ය හ සාධනතාස ලැබීශනන් අ තු පස අස්න් 
නාධනග පථහ තීරණහ කර  තු ප අ සප ස කර ගැනීන 
්පත න්ධ්ස පූධනසකථ හක් සිදු ක  ුශ ො ැක. 

 (iv) අදාු  ශ ොශේ. 

 (v) අදාු  ශ ොශේ. 

(ආ) අදාු  ශ ොශේ.  

 
ග ප නන්ත්රීතුනා ශ ොසිටිහ ස නන ශපතක කිහන්  ඕ ෑ.  තුනා 

ප්ර  ්හක් අ ලා තිශ  සා  "නැරයින් ඩ්රයිේ" නාධනගහ ්ැදීශපතදී 
ගල්කි්්්  ාන්ත ශතෝන්් ිතදු ශල් ක්රීඩා පිටිහ හට ශස සාද 
කිහලා. ඇ සත ස ශහන්න අපි ශපත ග ප ්භාසට දැනුපත දීනක් 

කර සා, ඒ ක්රීඩාරගණහට කිසින  ානිහක් සන්ශන්  ැ ැයි 

කිහලා. There is a lot of concern about the ground of  St. 
Thomas' College. I wish to assure them that nothing will 

happen to that ground and we will safeguard the ground 
using modern techniques.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිබඳතුර ්භාගත කර  අතර, ඔ තුනා පිබඳතුරට අනතරස 

පැ ැදිලි කිරීනක් තනයි ශපත කශුේ. This is an additional 
explanation.  

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, Sir. 

 
ගුණ චක න්ද විවේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනාශේ Point of Order  ක ශනොකක්ද? 

ගුණ චක න්ද විවේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, 2017 ජූලි 20සැනි දි   ැන්්ාඩක 
සාධනතාසට නන ඉදිරිප ස  ක  ුප්ර ් හක්  දි ට ශහොවැ කර  ැ ැ.  
ඒ දි හට  න ප්ර  ්හ ශහොවැ ශ ොුණණාට ට නා් තු කට ශ ෝ 

 තරකට කලින් තනයි නන ඒ ප්ර  ්හ අදාු කාධනහාලහට ල ා 
දුන්ශන්.  

 
ගුණ ටී. රරජි ස ද වසොයිසා මහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 වැ ස, ඒ දි ශේ ඉදිරිප ස වී ශ ොනැති නි්ා ඒ ගැ  ිතනසුසාට 

ප්ශ්්ේ කිේසා ඒ ප්ර ් ශේ හපත කිසි ශදෝෂහක් තිබුණු  ස. 
ශදෝෂහක් තිබුණාහ කිහ  කාරණහ නන  හ පිබඳගන් සා.  ශ්ේ 
ඉදිරිප ස කර  ලද ප්ර ්  4ක් පිබඳ  ස නන පසුගිහ ්තිශේ  ැසත 

ිතනීමනක් කුා. ඒ ශේලාශේ නාස දැනුස ස කුා, ''දැන් තනයි ශපතක 
translate කරලා ලැබුශණ්. තස ස නා්  තු කින් තනයි ශපත ප්ර ්  
ඉදිරිප ස කරන්ශන්.'' කිහලා.  

ග ප කථා ාහකතුනනි,  ැන්්ාඩක සාධනතාසල ්  න් 

ආකාරහට නන කථා කශුේ, අපි ශහොවැ කර  ප්ර ්  කි පත දස්කද 
ලැශ න්ශන් කිහ  සැඩ පිබඳශස  ු  දලා ශදන්  ළුළුසන්  පත 
ශ ො යි කිහ  කාරණහයි. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපත පිබඳ  ස පිහසරක් ගැනීනට ශපත ගැ  පාධනලිශපතන්තුශේ න  

ශල්කපතතුනාශේ අසධ්ා හ ශහොවැ කරන් පත, ග ප නන්ත්රීතුනා. 

 
ගුණ චක න්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශ ො යි, ග ප කථා ාහකතුනනි. 

 
සනථිර වසේවය  අන්තර්ග්රහණය කළ වපොලිසන 

උපවසේවා නිලධාාරින්: වසේවා වරප්රසාද 
நிரந்தர மசகவயில் உள்ளீர்க்கப்பட்ட தபாலிஸ் 

உபமசகவ உத்திமயாகத்தர்கள்: மசகவச் 

சிறப்புாிகமகள் 
OFFICERS OF POLICE RESERVE ABSORBED TO REGULAR 

SERVICE: SERVICE PRIVILEGES 

   1797/’17 
15. ගුණ එසන. සී.  මුුරකුමාරණ මහතා (ගුණ ටී. රරජි ස ද 

වසොයිසා මහතා වවනුව )  
(மாண்புமிகு எஸ்.ச.ீ முத்துகுமாரை-மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த 

தசாய்சா சார்பாக)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 

නීතිහ  ා ්ානහ ්  දක්ෂිණ ්රසධනධ්  අනාතයතුනාශගන් 

ඇසූ ප්ර ් හ - (1) : 

(අ) (i) 1996 සධනෂශේදී ශපොලි් ්උපශ්ේසහට   සාග ස 

නිලධ්ාරින්, 2006 සධනෂශේදී පසුගිහ රජහ නඟින් 

්ථ්ිර ශ්ේසහට අන්තධනර ණහ කරනු ලැබුශේද; 

 (ii)  ශ්ේ  පත, ්ථ්ිර ශ්ේසහට අන්තධනර ණහ ක  ු

නිලධ්ාරින් ්රඛ්යාස ශකොපනණද; 

609 610 

[ග ප ලක්ෂ්නන් කිරිඇල්ල  න තා] 



2017 ් ැප්තැපත ධන  22 

             (iii)  ශ්ේ ්ථ්ිර ශ්ේසහට අනුයුක්ත කු නිලධ්ාරින්ට 
1996 සධනෂහ සිට නිහමිත පරිදි ශ්ේසා සරප්ර්ාද 

හිමිසන්ශන්ද; 

             (iv) ශ ො ශ්ේ  පත,  න නිලධ්ාරින් ශ්ේසහට 

  සාග ස දි හ ස, ්ථ්ිර ශ්ේසහට අනුයුක්ත ක  ු
දි හ ස අතර සධනෂ 10ක කාලහ ශ ෝ ලකා 
 ැරීශනන්  න නිලධ්ාරින්ට  ලස ස 

අ්ාධ්ාරණහක් ස   ස පිබඳගන්ශන්ද; 

 හන්   තුනා ශනන ් භාසට දන්සන්ශ හිද? 

(ආ) ශ ො  ශ්ේ  පත, ඒ නන්ද? 
 

சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i) 1996ஆம் ஆண்டு தபாலிஸ் உபமசகவக்கு 

ஆட்மசர்ப்புச் தசய்யப்பட்ட உத்திமயாகத்தர்கள், 

2006ஆம் ஆண்டு கடந்த அரசாங்கத்தினால் 

நிரந்தர மசகவயில் உள்ளீர்த்துக்தகாள்ளப் 

பட்டனரா  என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், நிரந்தர மசகவயில் உள்ளீர்த்துக் 

தகாள்ளப்பட்ட உத்திமயாகத்தர்களின் எண்ைி 

க்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (iii) அவ்வாறு நிரந்தர மசகவயில் இகைத்துக் 

தகாள்ளப்பட்ட உத்திமயாகத்தர்களுக்கு 1996 

ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் உாிய முகறயில் 

மசகவச் சிறப்புாிகமகள் உாித்தாகின்றதா 

என்பகதயும்; 

 (iv) இன்மறல்,அந்த உத்திமயாகத்தர்கள் மசகவக்கு 

ஆட்மசர்க்கப்பட்ட திகதிக்கும்,  நிரந்தர 

மசகவயில் இகைத்துக் தகாள்ளப்பட்ட 

திகதிக்கும் இகடயிலான 10 வருட காலப் 

பகுதிகயப் புறக்கைிப்பதன்மூலம் அந்த 

உத்திமயாகத்தர்களுக்கு பாாிய அநீதி 

ஏற்படுதமன்பகத ஏற்றுக்தகாள்கின்றாரா என்ப 

கதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether officers recruited to the Special 

Police Reserve in 1996 were absorbed into 
the regular service in 2006 by the previous  
government; 

 (ii)  if so, the number of officers who were thus 

absorbed into the regular service; 

 (iii) whether the officers who were thus 

absorbed into the regular service are entitled 
to service privileges as appropriate from the 
year 1996 onwards; 

 (iv)  if not, whether he admits that granting 

service privileges disregarding the 10 years 
period from the date they were recruited to 
the date they were attached to the regular 
service renders a grave injustice to them? 

(b) If not, why? 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නීතිහ  ා ්ානහ ්  දක්ෂිණ 
්රසධනධ්  අනාතයතුනා ශසනුශසන් නා  න ප්ර  ්හට පිබඳතුර 
්භාගත* කර සා. 
 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) 25615. 

 (iii)  න නිලධ්ාරින්  ට 1996 සධනෂශේ සිට 2006 සධනෂහ ශතක් 
උපශ ේ්සා නිලධ්ාරිශහකුට හිමි සරප්ර්ාද හිමි අතර, 2006 
සධනෂශේදී නිතය ශ්ේසහට අන්තධනර ණහ ක  ු පසු නිල 
ත ස සසහ අනුස නිතය ශ ේ්සශේ ්නා  නිලධ්රශහකුට හිමි 
සරප්ර්ාද හිමිශේ. 

 (iv)  ැත. ශශ්රේෂ්මාධිකරණ  ඩු අරක SC(FR)599/2003 දර  
 ඩුශේ තීන්දුස, ආහත  ්රර ශේ I ස  කාණ්ඩශේ, IV 
ස  පරිච්ශේදශේ 05:10 සගන්තිහ 2009.02.20 ස  දි ැති 
අරක 1589/30 දර  අති ිතශ ේෂ ගැ් ට් පත්රහ නඟින් ප්රකාශිත 
කාධනහ පටිපාටික රීතීන්හි රීති අරක 140 අනුස උපශ ේ්සා 
නිලධ්ාරින් නිතය ශ ේ්සහට අන්තධනර ණහ කු පසු 
උ්්්වීපත ල ා දීශපතදී ඔුණන්ශේ උපශ ේ්සා ශ ේ්සා කාලහ 
ගණ හ කිරීන නීතයනුකූල ශ ොස   ැිතන්  ා  ශ ේ් 
ගණ හ කුශ ො ස නිතය ශ්ේසහට ඉඳුරාන  ැඳුණු 
නිලධ්ාරින්ට ඉන්  ලස ස අ්ාධ්ාරණහක් ස   ැිතනි. 

(ආ) පැ  ශ ො ඟී. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාධනලිශපතන්තුශේ ් භා ාහකතුනා.  

 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ රැසනවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 

Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 

the Parliament shall sit on September 26th Tuesday, 2017 and the 

hours of sittings of Parliament on this day shall be 1.00 p.m. to 7.30 
p.m.. At 6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 

operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

  

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

       

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 

Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 
the hours of sittings of Parliament on Tuesday, October 03rd, 2017 
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පාධනලිශපතන්තුස 

shall be 2.30 p.m. to 4.30 p.m.. At 4.30 p.m. Mr. Speaker shall 
adjourn the Parliament without question put.  

  
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
III 

 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 

the Parliament shall sit on October 09th Monday, 2017 and the 

hours of sittings of Parliament on this day shall be 1.00 p.m. to 7.30 
p.m.. At 6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 
operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

IV 
 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 

on Tuesday 26th September 2017." 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධ්ා  කටයුතු. - ආ හ   ා අප හ  (පාල ) ප ත 

හටශ ස නිශහෝග අනුනත කිරීන. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප සුනිල්  ඳුන්ශ  සති නැතිතුනා. 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ඔ තුනාශේ අස්රහ ඇතිස, ශපොදු 
සයාපාර පිබඳ   කාරක ්භාශේ ්භාපතිසරහා  ැටිහට, කාරණා 
ශදකක් පැ ැදිලි කරන්  නට ඉඩ ශදන් . 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, පුවැසැනි කාරණහ ශනහයි. ශපශධනදා 

අපි ශ්රීලන්කන් ු සන් ්නාගන -ශ්රීලන්කන්  හාධනලයින්් ්

ආහත හ- COPE  කට කැ ශ ේසා.  හිදී අපි අස්්ථා ගණ ාසක් 

A 350 airbus කල් දු ගිිතසුපත නත මිලදී ගැනීන පිබඳ  ස ්ාකච්ඡා 

කරමින් හ සා. ඒ අනුස පැ ැදිලි ස සා airbus 8ක් මිලදී ශග  

තිශ    ස. ශපත මිලදී ගැනීන 2013 ස්ශධනදී තනයි සිේධ් ුණශණ්. ඒ 

මිලදී ගැනීනට තිබූ අනුනැතීන් ්  මිලදී ග ස ආකාරහ පිබඳ  ස 

අපි ශස න ිතනධන  හක් සිදු කර සා. ට අනතරස, දැ ට මිලදී 

ග සත airbus සලින් 4ක කල් දු ගිිතසුන අපි අසලරු  කරලා - 

terminate - කරලා සන්දි ශගවීනක් කුා. ඒකට ිතහදපත කරලා 

තිශ  සා, ශඩොලධන බිලිහ  115ක්. ඒ පිබඳ  ස ස අපි ශස න 

ිතනධන  හක් සිදු කර සා.  

ග ප කථා ාහකතුනනි, තස ස ප්ර  ්හක් තිශ  සා. කාරක 

්භාස නට පැස පසා ඒක ග ප පාධනලිශපතන්තුශේ අසධ්ා හට ශහොවැ 

කරන් හ කිහා. තස ස airbus 4ක් අපි මිලදී ගන් සාද  ැේද 

හන්  තීරණහ ක  ුයුතු ස සා.  ශ්ේ මිලදී ශ ොගන් සා ුණස ස, 

ශපත ස්ශධන ්ැප්තැපත ධන නා්ශේ  න airbus නිපදස  ්නාගන ශ්රී 

ලරකාස ශසනුශසන් ඒසා නිෂප්ාද හ කිරීශපත කටයුතු ආරපතභ 

කර සා. ඒ ආකාරහට නිෂප්ාද හ ආරපතභ කරලා අසලරු  

කරන්  සිදු ුණශණො ස ිත ාල සන්දිහක් - පපිහල් බිලිහ  ගණ ක්

- ශගසන්  අපට සිේධ් ශස සා.  

නන රජශහන් ඉල්ලීනක් කර සා. කාරක ්භාස නට පැස පසා,

- [ ාධ්ා කිරීනක්] කාරක ්භාස නට පසරළු ශේ තනයි නන 

කිහන්ශන්, ග ප කථා ාහකතුනනි. නන ශපත කිහන්ශන්, කාරක 

්භාස නට පසරළු ශදහ. කාරක ්භාස නට පැස පසා, රජහ  ැටිහට 

ඒ පිබඳ  ස ප්රර  ්  ජධනනානු රජහන් ්නඟ ්ාකච්ඡා කරලා, -

මිලදී ගන් සාද,  ැේද, අසලරු  කර සාද,  ැේද කිහ   ක පසුස 

තීරණහ කරන් .- ඒ airbus නිෂප්ාද හ කිරීශපත ක්රිහාසලිහ  තර 

කරන්  කිහලා ඒ රජහන්ශගන් ඉල්ලීනක් කරන්  කිහලා- 

ශනොකද,  ශ න ශ ොවී ඒ airbus නිෂප්ාද හ කශුො ස- 

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, දස්් කිහිපහකට කලින් ඔ තුනා ස, 
නන ස, අශප් ග ප සුනිල්  ඳුන්ශ  සති නන්ත්රීතුනා ස- 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශපත ඒක ශ ොශසයි. 
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[ග ප ලක්ෂ්නන් කිරිඇල්ල  න තා] 
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ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ැ ැ,  ැ ැ. I will explain it. අපි ්ාකච්ඡාසක් පැසැ සවූසා. 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ඔහ airbus ගැ  Auditor-General හපත 

කිසි නිරීක්ෂණහක් කරලා තිශ  සා  පත, ශනතුනාට "ශකෝප්" 

 ශක් ඒ ගැ  ප්ර  ් කරන්  ළුළුසන්. ශනතුනා පාධනලිශපතන්තුසට 

ඇිතල්ලා ඒ ගැ  අ  සා. ඒක ශනතුනාට තිශ    ලතලසලින් 

පිට ශදහක්. රජශේ ප්රතිප සතිහ ගැ  "ශකෝප්"  කට ප්ර  ් 

කරන්   ැ ැ. COPE cannot question Government policy. 

Auditor-General, accounts පරීක්ෂා කරලා නිරීක්ෂණ දුන් ාට 

ප්ශ්්ේ තනයි "ශකෝප්"  කට ප්ර ්  කරන්  ළුළුසන් ශසන්ශන්. 

දැන් ශනතුනා ශපත රජශේ ප්රතිප සතිහ ගැ  ශන් ප්ර  ් කරන්ශන්, 

ශපත airbus ගන්   ක  රිද, සැරදිද කිහලා. That is Government 

policy. Government policy cannot be questioned. ශනතුනාට 

නන්ත්රීසරශහක්  ැටිහට ප්ර  ් අ න්  ළුළුසන්. "ශකෝප්"  කට 

පාධනලිශපතන්තුසට උපශද්් ශදන්   ැ ැ. ඒක ිතහිළුසක් ශන්. ශපත 

කථා කරන්ශන් නාධ්යහට. [ ාධ්ා කිරීනක්]  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දැන් කථාස ශනතැනින් අස්න් කරවැ. ග ප නන්ත්රීතුනනි, 

ඔ තුනා දැන් ්භාස දැනුස ස කුා ශන්.  

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, ශපත ගැ  ්ාකච්ඡා කර   කට ස 
ිත පේධ්යි. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනා දැන් ඒ ගැ  දැනුස ස කුා ශන්. 
දැන් ශපත කථාස අස්න් කරන් .    

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නන ඔ තුනාට කාරක ්භාශේ සාධනතාස 

ඉදිරිප ස කරන් පත.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි, ඒක ඉදිරිප ස කරන් .  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

කාරක ්භාස තීරණහක් ග සතා. නන ශ ොශසයි, තීරණහ 
ග සශ ස. ශපතක නශේ අද ්ක් ශ ොශසයි. කාරක ්භාස තනයි 
තීරණහ කශුේ. ශපත ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස කශුේ නිශහෝජය අනාතය 

ග ප අජි ස ශපශධනරා නැතිතුනා, ශපත ප්ර  ්හ නතු කරන්  කිහලා. 
නන ශපත කිහන්ශන් ිතගණකාධිපතිතුනාශේ ිතනධන  හ ගැ  
ශ ොශසයි. ිතගණකාධිපතිතුනාශේ ිතනධන  හ- 

 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, "ශකෝප්"  කට ළුළුසන්, Auditor-
General නිරීක්ෂණ ඉදිරිප ස කුාට ප්ශ්්ේ ඒ නිරීක්ෂණ නත 
ප්ර  ් කරන් . රජශේ ප්රතිප සතිහ ගැ  ප්ර  ් කරන්   ැ ැ.  

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි, දැන් ඒ කාරණහ කිේසා ශන්. That is okay.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක නශේ තීරණහක් ශ ොශසයි. ඔ තුනන්ලාශේ සාසිහටයි 
ශපත කිහන්ශන්.  

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Auditor-Generalශේ නිරීක්ෂණ තිශ  සා  පත රජහ උ සතර 
ශදන්  සූදා පත.  ැ ැයි, උ සතර ශදන්  ඕ ෑ පාධනලිශපතන්තුශේදී 

ශ ොශසයි, "ශකෝප්"  ක ඇතුශුේදී.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අයිශහෝ! 

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අයිශහෝ තනයි. 

 
ගුණ චන්ේ රසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ග ප කථා ාහකතුනනි, "ශකෝප්"  ක  හි ්භාපතිතුනාට ශපත 

සගකීන පැස පශේ සිදු ිතහ  ැකි අලාභහක් සුක්සා ගැනීන 
්  ායි. ඔ තුනාශේ අස්රහ ඇතුසයි  තුනා  හ ප්රකා  කශුේ.  

ශපොදු සයාපාර පිබඳ   කාරක ්භාශේ ඉන් සා,  පත කු ග ප 

නන්ත්රීස පන්ශගන් ්ැදුපතල ස කමිටුසක්. ඒ කමිටුශේ ්ාකච්ඡා 
කර  කාරණා පිබඳ  ස අසධ්ා හ ශහොවැ කරන්  අපට 
ළුළුසන්කනක්  ැ ැ.  න නි්ා ඔ තුනාශේ අස්රහ ඇතුස තනයි 
 තුනා ඒ කාරණාස පාධනලිශපතන්තුසට ඉදිරිප ස කරලා- 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නන ඒ ගැ  අසධ්ා හ ශහොවැ කරන් පත.  

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, COPE  කට  ැති  ලතල පසරන්  
 ැ ැ. ශපතක ිතහිළුසක් ශන්.  ලතල  ැ ැ.  ක  ක්ශක ා 
ගිහිල්ලා පසර සා.  
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පාධනලිශපතන්තුස 

ගුණ වහක් ර් අප්පහාක  මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප ශ ක්ටධන අප්ළු ාමි නන්ත්රීතුනා. 
 

ගුණ වහක් ර් අප්පහාක  මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ග ප කථා ාහකතුනනි,  අශප් ග ප නන්ත්රීතුනා ඒ ්පත න්ධ්ස 

කථා කරළු  ක ශ ො යි. ශනොකද, පසු ගිහ ආණ්ඩුශේ කුණු 
ශගොඩක් තනයි COPE  කට ශග ැල්ලා ස සනන් ආණ්ඩුස ඇතුළු 
අපි සිහලුශද ා කරපිට දා ගන්  ශසලා තිශ න්ශන්. ඒ කාලශේ 

කරළු ශ ොරකපත- [ ාධ්ා කිරීපත] 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා (වස ්ය, 
වපෝෂණ හා වේශීය වවදය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், மபாசகை மற்றும் சுமதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

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

 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප (වසදය) රාජිත ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනා. ඔ තුනා 

පැ ැදිලි කිරීනක් ද කරන්ශන්? 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, නට ශ සශර  ිතධිහට ග ප සුනිල් 
 ඳුන්ශ  සති නන්ත්රීතුනා ඒ කාරණහ ඉදිරිප ස කශුේ සැ ම ශ ො ට. 
ඒ ශනොකද,- [ ාධ්ා කිරීනක්] ශපොඩකඩක් ඉන් , ග ප ලක්ෂ්නන් 
කිරිඇල්ල ඇනතිතුනනි. ග ප නන්ත්රීතුනා කිහන්ශන්, " හාධන  ් ්
නිෂප්ාද හ කරන් ට තස ටික කාලහයි තිශ න්ශන්. නිෂප්ාද හ 
කරන්  පටන් ග සශතො ස ්න ර ශසලාසට අපට තස ස සැ මළුර 
ශගවීපත කරන්  ශසයි. ට ඉ්ශ්්ල්ලා ඉක්නන් තීන්දුසක් අරශග  
ගිිතසුපත ටික අ ස්න් කරලා ශගවීපත කරන් ." කිහලායි.  

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො යි, පැ ැදිලි කිරීනට ශ ොශ ොන ්්තුතියි. 
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප කථා ාහකතුනනි,- 
 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ප නන්ත්රීතුනා, නන ඒ ගැ  අසධ්ා හට ග සතා. දැන් අපි 
ප්රධ්ා  කටයුතුසලට හවැ. [ ාධ්ා කිරීනක්] ග ප සුනිල්  ඳුන්ශ  සති 
නන්ත්රීතුනනි, ශස  ශනොකක්ද කිහන්  තිශ න්ශන්? 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප කථා ාහකතුනනි, "අ  කෑ මිනි ාශේ ශනොුහ ද සා" 
සාශේ ග ප ලක්ෂන්න් කිරිඇල්ල ඇනතිතුනා  ැන ති්්ශ්ේන  කන 
ශේ හිත   ක සැරදියි.  

 

ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුනා ඉදිරිප ස කු ප්ර  ්හ නන පිබඳග සතා.  

 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

"අ  කෑ ශක ාශේ ශනොුහ ද සාලු" ශන්. [ ාධ්ා කිරීනක්] 
ග ප ඇනතිතුනනි, අපි කිහ  ප්ර  ්හ ශ ස පපත ගන් . 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දි ට නිහමිත කටයුතු.  යාහ පත්රශේ ්  න් අරක 1 - 

ආ හ   ා අප හ  (පාල ) ප ත හටශ ස නිශහෝග ්  අරක 
2, 3 - ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස නිශහෝග 
්පතනත කිරීන.  

 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 

නිවයෝග 
ஏற்றுமதி இறக்குமதி (கட்டுப்பாடு) சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 
 
[11.27a.m.] 
 

ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move,  

“That the Regulations made by the Minister of Development 

Strategies and International Trade under Section 20 read with 
Subsection (3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and 

Exports (Control) Act, No. 1 of 1969 amended by Acts, No. 48 of 

1985 and No. 28 of 1987 relating to import license and 

standardization and quality control regulations 2017 and published 

in the Gazette Extraordinary No. 2032/10 of 15th August 2017, 

which were presented on 06.09.2017, be approved. 

(Cabinet approval signified.)” 
 

According to the Electrical Incident Safety Report of 
Western Australia 2012-2013, the Fatal Injury Frequency 
Rate -FIFR, the probability of occurrence of death by 
accidental electrocution is 0.8, out of population of one 
million persons per year.  

The above Report has stated that the deaths by 
accidental electrocution in Sri Lanka were 180 in 2012, 
eleven times the international index. To contain 
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electrocutions to at most 20 persons by 2020, the Public 
Utilities Commission along with other agencies have been 
implementing various awareness programmes, campaigns 
and interventions. In this background, deaths by 
accidental electrocutions reduced to 77 by 2015, but not 
to an adequate level.  

In this context, the Hon. Minister of National Policies 
and Economic Affairs has submitted a Cabinet 
Memorandum No. MNPEA/2016/64 dated 27.07.2017 
titled “Implementation of a Single Standard for Plugs and 
Socket Outlets.”  

The Cabinet Decision No. 16/1487/706/056 dated 24 th 
August, 2016, has been approved the said Cabinet 
Memorandum to implement the action in accordance with 
the observation of the Hon. Minister of Finance. The Hon. 
Minister of Finance agreed with the proposal with the 
suggestion to direct the Department of Import and Export 
Control to issue the relevant Gazette Notification under 
the Imports and Exports (Control) Act No. 1 of 1969.  

However, the direction of the Hon. Minister of 
Finance and having identified that the use of numerous 
types of plugs, sockets and substandard electronic 
equipment, adaptors and extension codes as a prime cause 
of electrocutions, fires and also based on the 
recommendation from Public Utilities Commission of Sri 
Lanka - PUCSL - and the Steering Committee, the 
Cabinet has taken Decision No. 16/1487/706/056 dated 
16th August, 2016, to standardize the plug and sockets in 
Sri Lanka. Type G, 13A plug and sockets outlet - 
rectangular pin plug and socket - was adopted as the 
single standard for plugs and socket outlet in Sri Lanka.  

The following timeline was approved by the Cabinet 
in order to make the transition to the single standard more 
convenient to every stakeholder: 

1. Adopting the Type G-13 ampere plug and socket 
as the unique and single standard for plugs and 
sockets in Sri Lanka.  

2. Allowing a period of one year from 16th
 August, 

2016: import or manufacture of plugs, sockets, 
substandard multi-sockets and extension cords, 
and appliance carrying plugs other than type G 
would not be allowed from 16th August, 2017.  

3. Allowing a period of two years from 16th
 August, 

2016: the sale of plugs, sockets, substandard  multi
-sockets and extension cords, and appliance 
carrying plugs other than type G would not be 
allowed from 16th August, 2018.   

4. Existing wiring, as well as plugs and sockets 
presently used or sold within two years from the 
date of approval, will be allowed to remain in 
service, until the end of their useful life.  

5.  Existing wiring, as well as plugs and sockets to be 
used until the end of their useful life, to encourage 
manufacturers to provide in the market,  

 (a)   A specially marked Type G socket, as a 
replacement for any five ampere socket that 
needs replacement  

 (b)    Adaptor to enable five ampere plugs to be 
connected to 13 ampere sockets and vice 
versa 

 (c )    Extension cords confirming to standards  

The amendment of Import (Standard and Quality 
Control) regulation solely cannot restrict the import of 
substandard 13 plugs, sockets, adaptors and extension 
cords. Further, shaver sockets, universal sockets and 
travel adaptor will have to allow to be used in hotels and 
for sale in travel shop.  Hence, those items are allowed to 
import under the supervision of Public Utilities 
Commission of Sri Lanka -PUCSL- via Import Control 
License scheme.  

The  following Cabinet Memorandums and Gazette 
Notifications proceeded for the above purpose: 

1. Cabinet Memorandum No: MNPEA/2016/64 
dated 27, July 2016   Approval for  

 (i)  Adopt the Type G (widely known as the 13 
ampere plug and sockets) as the unique and 
single standard for plugs and sockets in Sri 
Lanka 

 (ii)  Allow a period of one year from the date of 
the approval, after which the important or 
manufacture of plugs, sockets, multi-
sockets, extension cords, and appliances 
carrying plugs other than Type G would not 
be allowed 

 (iii)  Allow a period of two years from the date 
of approval, after which the sale of plugs, 
sockets, multi-sockets, extension cords, and 
appliances carrying plugs other than Type 
G would not be allowed  

 (iv)  Allow all existing, as well as plugs and 
sockets presently used or sold within two 
years from the date of approval, to remain 
in service, until the end of their useful life  

 (v)  Enable existing wiring, plugs and sockets to 
be used until the end of their useful life, to 
encourage manufacturers to provide in the 
market, (a) a specially marked Type G 
socket, as a replacement for any 5 ampere 
socket that needs replacement, (b) adaptors 
to enable 5 ampere plugs to be connected to 
13 ampere sockets, and vice versa, and (c) 
extension cords conforming to standards; 
and  

 (vi)  Facilitate the Gazette Notification to be 
issued under Sri Lanka Customs Ordinance 
and Sri Lanka Consumer Affairs Authority 
Act No. 9 of 2003, to implement the 
approval 

2. Cabinet Decision No. 16/1487/706/056 dated 24, 
August 2016: 

 1.  Grant approval to the proposals (i) to (vi) in 
paragraph 04 of the Memorandum  

 2.  Direct the Secretary, Ministry of National 
Policies and Economic Affairs, to take note 
of the observations of the Minister of 
Finance and purse action accordingly  
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3. Gazette Notification No. 2032/10 dated 15, August 
2017 

4. Cabinet Memorandum No. IECD/6/1/17/16 dated 
17, August 2017 

   Approval of the Cabinet of Minister is to 
sought Gazette Notification No. 2032/10 
dated 15, August 2017 

5. Cabinet Decision No. 17/1873/752/021 dated 31, 
August 2017 

Decided to grant approval to present Gazette 
Notification No. 2032/10 dated 15, August 2017, 
published in terms of the Imports and Exports (Control) 
Act No. 1 of 1969, in Parliament, for approval. Thank 
you.  

ප්රශ්නනය සභාිමමු් කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගුණ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීුඟට, ග ප (වසදය) රාජිත ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනා. 

ට ප්රථන ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනා ූලලා් හට 

පැමිශණ සා ඇති. 

 
අනුරුණව ගුණ කථානායකුරමා මූලාසනවයන් ඉව ස වූවයන්, 

නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා [ගුණ වසල්වම් අවඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்]  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

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

 
[පූ.භා. 11.36] 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා (වස ්ය, 
වපෝෂණ හා වේශීය වවදය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், மபாசகை மற்றும் சுமதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

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

ග ප නිශහෝජය කාරක ් භාපතිතුනනි, අපි අද දි  ජාතික ඖෂධ් 
නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස නිශහෝග ශදකක් ශපත ග ප 

්භාසට ඉදිරිප ස කර තිශ  සා.  කක්, වසදය උපකරණසල මිල 
නිහන කිරීන පිබඳ  සයි. ඒ කිහන්ශන් අක්ෂි කාච මිල නිහන කිරීන 
්පත න්ධ්සයි.  ශදසැනි නිශහෝගහ ඉදිරිප ස කරන්ශන් අධිකාරිශේ 

තිශ   ගා් ්තුසල සැ ම කිරීන පිබඳ  සයි.   

 ශපත ගා්්තු සැ ම කරන් ට තිශ   අස යතාස ගැ  පැ ැදිලි 
කරන් ට නා ශපත අස්ථ්ාස උපශහෝගී කර ගන් සා. 

ිතශ ේෂශහන්න  2009 අුණ පේදට ප්්ශ්ේ දැ ට අුණ පදු අටක් ති්්ශ්ේ  
ශපතසාශේ කිසින ගා්්තු සැ ම කිරීනක් කර  ැ ැ. අනික, ශපත 
ආහත හ දැන්  දා සාශේ රාජය ආහත හක් ශ ොශසයි. ශපත 

ආහත හ ්්සාධී  ආහත හක් ුණණා, අලු ස ජාතික ඖෂධ් 

ප්රතිප සතිහ හටශ ස. ඒ නි්ා ශපත ආහත ශේ සැටුප් ශගවීන 
කරන්  ඕ ෑ අධිකාරිශහනුයි. අධිකාරිශහන් උපහා ගන් ා 
වැදල්සලිනුයි ඒ ආහත ශේ සැටුප් ශගවීපත කරන්ශන්. ඒ ිතතරක් 
ශ ොශසයි. ිතශ ේෂඥ කමිටු  දලා තිශ  සා. ඒ ිතශ ේෂඥ 

කමිටුසලට දැන් ශගසන් ට ඕ ෑ. ඉ්්්ර රජහ හටශ ස තිශ   
ශකොට ශපතසාට ශගවීනක් සිදු ුණශණ්  ැ ැ. උදා රණහක් ිතධිහට 
නීතිපති ශදපාධනතශපතන්තුසට පසා අද වැදල් ශගවීනක් කරලායි ඒ 

නීතිඥ ්  හ ල ා ගන්ශන්.  

අනික, ශපත සැ ම කරළු ගා්ත්ු පිබඳ  ස ග සශතො ස, ශපත තනයි, 
ශපත කලාපශේ තිශ   අඩුන ගා්්තු ප්රනාණහ; ශලෝකහ අතින් 
ග සතාන ස අඩුන ගා්්තු ප්රනාණහ. ශපත ගා්ත්ු සැ ම කිරීන තුබඳන් 
 ලාශපොශරො සතු ස  අලු ස ශ්ේසාසන් ශනො සාද කිහා නා 
කිහන් පත.   කක් තනයි, ශනච්චර කල්  ශපත ගා්ත්ු අඩු වීන නි්ා 
 ක නිශහෝජිතහා ඖෂධ් ගණ ාසක්න ලිහා පදිරචි කර ග සතා.  

 කන ඖෂධ්  ානහ තිශ   ශසශු   ාන 10ක් ිතතර  හා  
ලිහා පදිරචි කර ගන් සා. ඒ කිහන්ශන්,  කකට  කක් තරගකාරී 
ඖෂධ් ටික ශග ැල්ලා ලිහා පදිරචි කර ගන් සා. ලිහා පදිරචි 
කරලා  හා කරන්ශන් ශනොකක්ද? ඒ ඖෂධ්සල ඉ ුන මිල 
තිශ    ක ස  ක්ක  හා ගනු ශදනු කර සා. ශසශු  ශපොශුේ 
 ක ඖෂධ්  ානහට  ක ශසශු   ානහයි තිශ න්ශන්. ඇ සතටන 
ශනහි තිබුණු ශලොකුන ප්ර ් හ, ශලොකුන දූෂණහ ශපතකයි. ශපත ලිහා 
පදිරචිහට ශ ොශසයි අත හට වැදල් ලැබුශණ්, අනික් ්නාගනකට 
ලිහා පදිරචිහ ශ ොශදන් යි.  ත ශකොට ශපත අහ කශුේ ශනොකක්ද? 
ශනොකද, ඉතා සුළු වැදලක් තනයි ලිහා පදිරචිහට තිශ න්ශන්. 
ශලෝකශේ තිශ   තරගකාරී ඖෂධ් ඔක්ශකොන ශග ැ ස, ඒ ටික 
ලිහා පදිරචි කරලා ඉ ුන මිල තිශ    ක  හා ගනු ශදනු 
කර සා. ආණ්ඩුසට ඉදිරිප ස කරන්ශ  ස ඒකයි. ලිහා පදිරචි 
ශ ොකු කිසින ඖෂධ්හක් ආණ්ඩුසට ශගන්සා ගන්   ැ ැ. ලිහා 
පදිරචි ඖෂධ්හ ිතතරයි තිශ න්ශන්.   

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කීහක් ිතතර ඉන් සාද, ග ප ඇනතිතුනනි?  
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශපතශක් suppliersලා සිහ ගණ ක් 
ඉන් සා.  හි ශනච්චර කල් තිබුණු ත ස සසහ තනයි, අඩු වැදල 
හින්දා  ැන තැනින්න ශග ැ ස, "නන agency   ක ගන් පත" කිහා 

ලිහා පදිරචි කර   ක. ලිහා පදිරචි කරලා  කක ිතතරක්  හා 
ඉදිරිප ස කර සා.  තශකොට අනික් ඒසාට ශස  agentsලාට 
 න්  ිතධිහකු ස  ැ ැ; තරග කරන්  ස ිතධිහක්  ැ ැ.  

ශදසැනි කාරණහ ශපතකයි. ශපතශක් ිතහදන අඩු නි්ා ුණශණ් 
ශනොකක්ද? අ ස ය ප්රනාණශේ ඖෂධ් ප්රනාණ ලරකාසට ඇිත ස 
තිබුණා. නන උදා රණහක් කිහන් පත.  ක්තරා ඖෂධ්හකට 
ලරකාශේ ඒ දස්ස්ල ශසශු   ාන 40කට සඩා ලිහා පදිරචි ශසලා 
තිබුණා. ඒ,  කන drug  කට.  ච්චර ප්රනාණහක් කසදාස ස අස ය 
 ැ ැ. ශසශු   ාන 40ක් ආසාන ඒ 40න   කන ශසශු  ශපොුට 
තරග කර සා.  ශ න තරග කර  ශකොට  ශපතක නාරාන්තික 
යුේධ්හක්. ශ ොශහකු ස ඒසා කරශග ; කප්පපත ශගසාශග ; 
වසදයස පන්ට  ක  ක ඒසා කරශග ;  ලපෑපත කරශග  තනයි 
ශපත තරගහට ඒ අහ ් භාගි සන්ශන්.  

තුන්සැනි කාරණහ ශපතකයි. අලුතින් ශපත ඖෂධ් ලිහා පදිරචිහ 
්  උපකරණ ලිහා පදිරචිහ අන්තධන ජාලහ නඟින් කිරීනට ඒ 
සිහලුන කට්ටිහට ප සුකපත ්ල්ා තිශ  සා. ඒ සාශේන ඖෂධ් 

621 622 

[ග ප ලක්ෂ්නන් කිරිඇල්ල න තා] 



2017 ් ැප්තැපත ධන  22 

 ාලා ලිහා පදිරචි කිරීශපත සිහලුන කටයුතු ස තනන්ශේ පුාශ ස 
ඉ ශග  අන්තධන ජාලහ  ර ාන කිරීශපත අස්ථ්ාස ඔුණන්ට ්ල්ා දී 
තිශ  සා. ුඟට, ද සත ්ැකසුපත පේධ්තිහක්  දා තිශ  සා. 
කලින් ස්ර ගණ ාසක් ගිහා registration  කක් කරන් . ශපත 
NMRA  ක භාරගන්  ශකොට register ශසන්  ඖෂධ්  ාරද ් ්
ගණ ක් තිබුණා. දැන් ශපතක ඉතාන අඩු ගණ කට ශග ැ ස 
තිශ  සා. ශනොකද, ඒ පරිගණක ද සත ්ැකසුපත පේධ්තිහ නඟින් 
දැන් ශකටි කලකින් ලිහා පදිරචි කිරීපත කරගැනීශපත  ැකිහාස 
තිශ  සා.  

උදා රණහක් ිතධිහට නන ශපත කාරණහ කිහන් පත.  ක 
ඖෂධ්හක quality failure  කක් ආශසො ස, ඒ ්නාගශපතන තිශ   

ශස  ස ඖෂධ්හක් ලිහා පදිරචි කරන්  ආසාන ශපත ද සත පේධ්තිහ 
නඟින් warning message  කක්   සා, "ශනන්  ශපතක ශපත 
්නාගශපත" කිහලා.  තශකොට දන් සා, quality failure  කක් ුණණු 

්නාගනක ඖෂධ්හක් කිහලා.  තශකොට ඒ ශගොල්ලන්ට ළුළුසන් 
ශ ොශ ොන පරි්්්පත ශසන් . ඒ සාශේන ඔසු්ලක් ලිහා පදිරචි 
කිරීශපතදී ඔහු ට කලින් හපත නීති ිතශරෝධී සැඩක් කරලා 

තිශ  සාද, ඔහු අලු ස ඔසු්ලට  න්  සූදා පත ශස සාද කිහ  
සිහලු ද සත warning messages නඟින් අපට ලැශ  සා.  හසැනි 
කාරණහ ශනහයි. ලිහා පදිරචි කරලා ඒසාශේ ් තික නිකු ස කිරීන 

අද අපි ්ස්හරක්රීහගත - automate - කරලා තිශ  සා. ඒ නි්ා 
ඉතාන ස ඉක්නනින් ඔුණන්ට ඒ ්  තික ල ා ගන්  ළුළුසන්.  

ඖෂධ් නිහාන හ කිරීන ්  ා අපි දැ ට ිතශ ේෂඥ කමිටු 
ප ක්  ප ස කරලා තිශ  සා. පුවැසැනි  ක තනයි, ඖෂධ් ඇගීමපත 

කමිටුස; Medicines Evaluation Committee  ක. ඒ ඖෂධ්සලට 
අදාු ඔක්ශකෝන ිතශ ේෂඥ වසදයස ප ඒ ඇගීමපත කමිටුසට සා ම 
ශස සා. අක්ෂිසලට අදාු ඖෂධ්හක්  පත අක්ෂි ිතශ ේෂඥ 

වසදයස ප සා ම ශස සා. ුනා ශරෝගහකට අදාු ඖෂධ්හක්  පත 
ුනා ශරෝග ිතශ ේෂඥ වසදයස ප සා ම ශස සා. ඒ සාශේ ඖෂධ් 
ඇගීමපත කමිටුස නඟින් තනයි ශපත  ැන ඖෂධ්හක්න ලිහා පදිරචි 

කිරීන ්  ා ඒ evaluations කරන්ශන්. ඒ සාශේන දැන් ්්ථිර 
කමිටු  දලා තිශ  සා. උපකරණ ඇගීමපත කමිටුස තිශ  සා. ඒ 
කිහන්ශන් medical devices ඔක්ශකෝන අද ඒ කමිටුස  ර ා තනයි 

ලිහා පදිරචි කිරීපත සිදු කරන්ශන්. ඒ කමිටුශේ ඉන්  ඔක්ශකෝන 
ිතශ ේෂඥ වසදයස පන්.  ලයකධනනසලට උපකරණ අස ය  පත 
ිතශ ේෂඥ  ලය වසදයස ප ් භාගී ශස  කමිටුසකින් තනයි ඒසා 

ගන්   ක තීරණහ කරන්ශන්. ඒ සාශේන borderline 
productsසලට ීමනා්්ත නිෂප්ාද  ඇගීමපත කමිටුස තිශ  සා. ඒ 
සාශේන ඖෂධ් ාලා නිහාන  කමිටුසක්, Retail Pharmacy and 
Clinical Trials Committee  කක් තිශ  සා.  

ප්රචාරක නිහාන හ ්  ා ස සැඩ පිබඳශසුක් තිශ  සා. 
ශ ොශහකු ස ශේසල් පිබඳ  ස ප්රචාරණහ කිරීනට කලින් අද ඖෂධ් 
අධිකාරිශේ අස්රහ ල ා ගන්  ඕ ෑ. ඒ ල ා ශදන්ශන් ස ඒ 

ිතශ ේෂඥ ඥා ශහන් යුක්ත කට්ටිහ ග සතු තීන්දුස අනුස තනයි. 
1971 න ාචාධනහ ශ්ේ ක බිබිශල් න  සනහා ජාතික ඖෂධ් 
ප්රතිප සතිහ හටශ ස ඇති කරන් ට තිබුණු ආහත හක් තනයි 

ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ. අුණ පදු 45කට ප්්ශ්ේ තනයි 
අපට ඒ ආහත හ පිහිටුවීනට  ැකිහාස ලැබුශණ්. අපි ඒ 
ආහත ශහන් ිත ාල කාධනහභාරහන් ගණ ාසක් කුා. අපි කරළු 

 කක් තනයි, අතයස ය ඖෂධ් 48ක මිල පාල හ කරළු  ක. ග ප 
නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ඖෂධ් 48ක් කිහන්ශන් ඒසාශේ 
ඖෂධ්  ානහන්. අපි ඖෂධ් 48ක මිල පාල හ කර  ශකොට 
ඇ සතටන ලරකාශේ තිශ   ඖෂධ් 300කට සැ ම ප්රනාණහක මිල 

පාල හ ශසලා. අපි ඖෂධ් ඒ තරපත ප්රනාණහක මිල පාල හ කුා. 

ඒ නි්ා ජ තාසට ිත ාල ්  හක් ලැබුණා.  න ඖෂධ්සල 
මිල ශකොපනණ අඩු ුණණාද කිහලා නන කිහසන් පත. දිහසැ මහාස 

්  ා ගන්  Metformin -ඔ තුනා ඒ ගැ  නට සඩා ශ ො ට 

දන් සා- ශප සතක්  දා  පපිහල් 10.00ක් ුණණා. අද ශප සතක් 
 පපිහල් 3.95යි. සිහහට 60කින් අඩු ශසලා තිශ  සා. Gliclazide 
80 mg ශප සතක්  පපිහල් 19.00ට තිබුශණ්. දැන්  පපිහල් 11.30යි. 
සිහහට 43කින් අඩු ශසලා තිශ  සා. Losartan සාශේ  කක්, 

Cozaar ශප සතක්,  දා  පපිහල් 81.00ක් ුණණා. අද  පපිහල් 
10.30යි. 1/8කට අඩු ශසලා තිශ  සා. Atorvastatin -  Atova - 
කිහ   ශක් ශප සතක් -ශපත ඔක්ශකොන  ෘද ශරෝගසලට ගන්  

ශ ශ  ස-  දා  පපිහල් 215.00ක් ුණණා. අද  පපිහල් 17.60යි. 
ජ තාසට  ක ශප සතකින්  පපිහල් 200ක් ිතතර ලාභයි. 
Rosuvastatin - Cresfo කිහලා කිහන්ශන් -  ශප සතක්  දා 

 පපිහල් 150.00ක් ුණණා. අද  ක ශප සතක්  පපිහල් 37.00යි. 
Aspirin ශප සතක්  දා  පපිහල් 21.00යි. අද  පපිහල් 5.30යි. 
Clopidogrel මිලිරෑපත 75 ශප සතක්  දා  පපිහල් 34.00යි. අද 

 පපිහල් 17.50යි.  Paracetamol - Panadol - ශප සතක්  දා  පපිහල් 
3.00යි. අද  පපිහල් 1.30යි. Voltaren  ක  දා  පපිහල් 40.00ක් 
ුණණා. අද  පපිහල් 13.00යි. Diclofenac potassium ශප සතක්  දා 
 පපිහල් 37.00ක් ුණණා. අද  පපිහල් 10.95යි. Ibuprofen - Brufen 

- ශපති ශ ෝ කරල්  කක්  දා  පපිහල් 17.00ක් ුණණා. අද  පපිහල් 
3.70යි. ඒ සාශේන Omeprazole ශප සතක්  දා  පපිහල් 28.85යි. 
අද  පපිහල් 4.50යි. අපි gastritisසලට ගන්  Esmoprazole -

Nexium කිහ   ක-  දා ශප සතක්  පපිහල් 101.00ක් ුණණා. අද 
 පපිහල් 20.20යි. 1/5යි. Domperidone ශප සතක්  දා  පපිහල් 
18.00ක් ුණණා. අද  පපිහල් 5.40යි. Co-amoxyclav 1.2 g 

injection  ක  දා  පපිහල් 1068.00ක් ුණණා. අද  පපිහල් 
631.00යි. Azithromycin ශප සතක්  දා  පපිහල් 71.00ක් ුණණා. 
අද  පපිහල් 37.60යි. Cefuroxime ශප සතක්  දා  පපිහල් 72.00ට 

තිබුණා. අද  පපිහල් 45.50යි. Aciclovir 200 mg ශප සතක්  දා 
 පපිහල් 156.00යි. අද  පපිහල් 37.00යි. Salbutamol - Ventolin - 
inhaler  ක  දා  පපිහල් 580.00යි. අද  පපිහල් 310.00යි. ශනන්  

ශපත සාශේ ිත ාල ශස ්ක් තිශ  සා. ඒ සාශේන Azithromycin 
500 mg ශප සතක්  දා  පපිහල් 111.83යි. අද  පපිහල් 52.75යි.  

 
Atenolol 50 mg ශප සතක්  පපිහල් 27.90ට තිබුශණ්; අද 

 පපිහල් 4.40යි. Atenolol 100 mg  ශප සතක්  පපිහල් 62ට 
තිබුශණ්; අද  පපිහල් 13යි.  තශකොට Rosuvastatin 5 mg 

ශප සතක්  පපිහල් 97.47ට තිබුශණ්. දැන් ඒක  පපිහල් 21.50යි. 
Carbamazepine - Tegratol ශප සතක්  පපිහල් 30.80ට තිබුශණ්. 
අද ඒක  පපිහල් 12යි. Esomeprazole 40 mg ශප සතක්  පපිහල් 

141ට තිබුශණ්. දැන් ඒක  පපිහල් 38.40යි. Losartan Potassium 
500 mg ශප සතක්  පපිහල් 81.96ට තිබුශණ්. දැන්  පපිහල් 
10.30යි.  Alendronic Acid  කක්  පපිහල් 3179.23ට තිබුශණ්. 

අද ඒක  පපිහල් 405.60යි. ශපත ිතධිහට ිත ාල අන්දමින් අපි ඖෂධ් 
300 ගණ ක මිල අඩු කරලා තිශ  සා. 

 
ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග ප ඇනතිතුනනි, නට ශපො ම අස්්ථාසක් ශදන්  ළුළුසන්ද? 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශ ො යි, කිහන් . 
 

ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග ප අනාතයතුනනි, ඇ සතටන ඖෂධ් සධනග 48ක මිල අඩු කිරීන 
අති හ සැදග ස කාරණහක්.  යින් ිත ාල ්  හක් ලැබී 
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පාධනලිශපතන්තුස 

තිශ  සා. ඖෂධ් ඇගැීමපත කමිටුස නිශහෝජ හ ශසන්ශන්  ක් 
 ක් ක්ශෂේත්රසල College Consultantsලාශගන්ද කිහලා නන 
ඔ තුනාශගන් දැ ගන්  කැනැතියි. 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒකට ප සවීපත කරන්ශන් ශනශ නයි. College  කට දැන්වූසාන  
College  ශකන් තනයි ඒ කට්ටිහ  සන්ශන්. 

 
ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

 ශ න  ැ ස පත  හුතර ිතශ ේෂඥ වසදයස ප නිධනශේ  කර  
ඖෂධ්හ  තැනින් නිධනශේ  ුණශණ්  ැ ස පත ප්ර  ්හක් 
පැ  ඟි සා. දැන් පැ  ැඟිලා ස තිශ  සා, අ ාගතශේදී ස 

පැ  ඟින්  ළුළුසන්. 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 ැ ැ, ඒ ඔක්ශකෝන ිතශ ේෂඥ වසදයස ප. ඔහ ප්ර  ් පැ  
 ැඟිලා තිශ   ඖෂධ්  ශතෝරාශග  තිශ න්ශන් ස ිතශ ේෂඥ 
වසදයස ප.  

අපි ශපත ිතධිහට ිත ාල ශල් ඖෂධ් මිල පාල හ කුා. ශපත 
නි්ා වැළු ශසශු  ශපොුට ඇති ුණණු  ලපෑන නන ඔ තුනාට 
ශපන්සන් පත.  ශනන ඖෂධ් 48හි මිල පාල හක් කරන්  කලින් 
අුණ පේදකට ඒ අහශේ ශසශු ාන කීහද? ශපත ඖෂධ් සධනගසලින් 

ිතතරක්  ඔුණන්ශේ ශසශු ාන අුණ පේදකට  පපිහල් බිලිහ  14ක්. 
ඒ කිහන්ශන්  පපිහල් මිලිහ  14,187ක් ්   පපිහල් 834,720ක්. 
මිල ප ත දැමීන නි්ා අද ඒ ශගොල්ලන්ශේ  ශසශු ාන කීහද? අද 

ශසශු ාන  පපිහල් බිලිහ  4යි. ඒ කිහන්ශන්  පපිහල් මිලිහ  
4,485ක් ්    පපිහල් 732,760ක්. 

ශපත නඟින් රජහ අද ජ තාස ශසනුශසන් බිලිහ  9ක ිතතර අඩු 

කිරීනක් ඖෂධ් මිල ්පත න්ධ්ශහන් කර තිශ  සා. ශපතක තනයි 
වැළුන  ස ශසු  ශපොශුේ ඇති කරළු  ලපෑන.  

ශපත අඩු කිරීන කරලා අපි ට පසුස කරන්   ැලුශේ අධික 

මිලක් තිශ   ඖෂධ් මිල -ිතශ ේෂශහන් පිබඳකා ආදි ශරෝගසලට 
අදාු ඖෂධ්සල මිල- පාල හ කරන් යි.  වැ ස ඖෂධ් මිල අඩු  
කු ශසලාශේ ශසු  ශපොශුේ අලු ස ්ර්ක්ෘතිහක් ඇති ුණණා. 

ශසු  ්නාගපතසල අහ අපට ිත පේධ් ුණණා.  

ඔ තුනන්ලා දන් සා, ඖෂධ් මිල අඩු කරන්  කටයුතු කර  
ශකොට යුශරෝපා ්රගනශේ සිහලු තා ාපතිස ප අශප් අරානාතයතුනා 
 වැසන්  ආ  ස. අරානාතයතුනා ඒ අහ අපි ුඟට ස  ේසා. 

ඔුණන්ශේ ූලලිකන ඉල්ලීන ුණශණ් ශනොකක්ද? ඔුණන් කිේශේ, 
යුශරෝපශහන් ්  ඇශනරිකාශසන් ශගශ   ඖෂධ්සල මිල 
පාල හ කරන්   පා කිහලායි. ඒසාශේ මිල පාල හක් 

ශ ොකශුො ස, මිල පාල හක්  ැ ැ.  වැ ස අපි ඔුණන්ට ශපන්සා 
දුන් ා, අපි ශපත මිල පාල හ ශග ාශේ නිකපතන ශ ොශසයි, අපි 
 හට පද පත කර ග සශ ස ශලෝකහ පිබඳග ස -IMS- International 

Marketing Services  ද සත  ස ස, ඒ නිෂප්ාද  මිල ගණන්  ස ස. 
ඒ ද සත සිහහට 80ක් නිසැරැදියි කිහලා පිබඳගන් සා.  සිහහට 81ක් 
නිසැරැදි ද සත ්හිත ්නාගනක් ශලෝකශේ  ැ ැ. IMS ද සත 

පාිතච්චි කිරීන ගැ  Institute for Health Policy කිහ   ශකන් 

නට ප්ර ර්ා කරලා ශස න ලියුනක් ඉදිරිප ස කුා. ඔුණන් කිේසා, 

IMS ද සත පාිතච්චි කරන්  කිහලා ඒ අහ දිගින් දිගටන කිේසා, 
 වැ ස කුණ පස ස ඒකට ඇහුපත කන් දුන්ශන්  ැ ැ කිහලා. 
යුශරෝපා ්රගනශේ සිහලු අහ ආසාන, අශප් න ාචාධනහ අසිත ද 
සිල්සා න තා -ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිශේ ්භාපතිතුනා- 

ශ ොඳින් පැ ැදිලි කුා, අපි ශපත කටයු සශ සදී  පද පත කරග ස 
ක පණු ගැ . අන්තිශපතදී ඔුණන් කිේසා, "ඔ තුනන්ලා ශ ොශ ොන 
ිතදයා සනක අන්දමින් ්  ශ ොශ ොන හථාධනථසාදි අන්දමින් ශපත 

මිල පාල හ කරලා තිශ  සා.'' කිහලා.  ''මිල පාල හ කර සාද 
 ැේද කිහ   ක ශේ පාල  තීන්දුසක්, ඒකට අත ග න්  අපට 
අයිතිහක්  ැ ැ, ශ ොශ ොන ් ්තුතියි" කිහලා  ඔුණන් ගිහා.  

 වැ ස  හු ජාතික ්නාගපත  තැනින්  තර ුණශණ්  ැ ැ. 
 ක්තරා  හු ජාතික ්නාගනක් ශපත කටයුතුසලට  ශරහි ුණණා. ඒ 
අහශේ ඖෂධ් නිෂ්පාද හක මිල -ශප සතක මිල-   පපිහල් 1.50යි. 

 වැ ස නා  හ අ ඩු කර තිශ  සා,  පපිහල් 1.30ට. ඒ අහ 
ශකබඳන්න නටයි ශචෝද ා කර තිබුශණ්. ඒ අහ හිතුසා,  හ නශේ 
සැඩක් කිහලා.  වැ ස නන ඒ කටයුතුසලට අත ගැහුශේ  ැ ැ. 
ශනහ ිතදයා සනක ප්ර  ්හක්. ක පණු ශ්ොහා  ලා ඉදිරිප ස කරළු 

ඒසා තනයි නා භාර ග සශ ස; පිබඳග සශ ස. නන කිේශේ, මිල පාල හ 
කරන්  කිහායි.  ච්චරයි නා කිේශේ.  හි ිතදයා සනක කටයුතුසලට 
නන අත ගැහුශේ  ැ ැ.  තශකොට, ඒ  හු ජාතික ්නාගන 

නිශේද හක් නිකු ස කුා. ඒක ලරකාශේ තිශ   ප්රසිේධ්න  හු 
ජාතික ්නාගනක්. ඔුණන් කිේසා, ඔුණන්ශේ නිෂ්පාද   ස සසා 
්නාගන ස  සා කිහලා. ඒක ශලොකු තධනජ හක්.       

පසුස නට නිශේද හක් නිකු ස කරන්  සිදු ුණණා. "ඔ ලාශේ 
නිහන නිෂ්පාද  මිල ශ බඳදරේ කිරීන ්දාචාරා සනක  ැ ැ.  වැ ස 
ඔ  නට අභිශහෝග කරන්ශන්  පත, නශේ නිසැරදිතාස ඔප්ළු කිරීන 

්  ා  න මිල අ ාසරණ කරන්  නට සිදු ශස සා. ඔ ශේ 
නිෂප්ාද  මිල අපි දන් සා. IMS ද සත අනුස ඒ ිත්්තර අපි ුඟ 
තිශ  සා.  න නි්ා ඔ  හපත කිසි ක්රිහානාධනගහක් ග සශතො ස,  හට 

උ සතර ශදන්  නන ලෑ් ්තියි." කිහලා නන නිශේද හක් නිකු ස 
කුා.  දාන  ස් ඔුණන් නට ලියුනක්  ේසා. නශේ ුඟ ඒ ලිපිහ 
තිශ  සා. ඔුණන් පැ ැදිලිසන කිේසා, "ඔ ශේ මිල නිහාන හට 
අපි  අනුගත ශස සා; අනුගත ශසලා  හ ්පතපූධනණශහන්න 

පිබඳගන් සා. ශ ට ඉ ලා භාෂා රි සසශහන්න දැන්වීපත පු කරලා 
අලු ස මිලට නිකු ස කර සා." කිහලා.  

අපි ඒ කටයුතු කරලා ශදසැනි අදිහරට හ  ශකොට, න ාචාධනහ 

අසිත න තා නට කථා කරලා කිේසා, අක්ෂි කාච ශගන්ස  
 ක්තරා ප්රසිේධ්න ්නාගනක  Repලා පිරි්ක් අශප් චරි ස 
ශෆොන්ශ්ේකා අක්ෂි  ලය වසදයතුනා  පත  ශසන්  ඇිතල්ලා 

කිහලා.  තුනා ිතශ්රාන ගිහ ස, නන අද  තුනා නතක් කරන්  ඕ ෑ. 
අක්ෂි කාච මිල අඩු කිරීශපතදී  තුනා අේිතතීහ ශ්ේසහක් කුා. 
 තුනාශේ  න ්  න් කරන්   පා කිහලා ඒ ශේලාශේ 

ර සිගතස කිේසා.  තුනා  පත  ශසන්  ඇිතල්ලා ඒ අහ කිහලා 
තිබුණා, අක්ෂි කාචසල නිහන ිතහදන කීහද කිහලා. ඒසාශේ ඇ සත 
ිතහදන කිහලා තිබුණා.  අක්ෂි කාචහ ිතකුණන්ශන්  පපිහල් 
ති්්ද ්කට.  වැ ස නිහන මිල ශසන්ශන්  පපිහල්  හද ්ක් 

පනණ. ඒ, ඇශනරිකාශසන් ශගන්ස  ඒසා.  චරි ස ශෆොන්ශ්ේකා 
න  සනහා ුඟ ඉ ශග  න ාචාධනහ අසිත නශගන් ඇසුසා, "අපි 
අක්ෂි කාච ප්ර  ්හට අත ග වැද?" කිහලා. නන කිේසා "කරන් '' 

කිහලා. ඒ අනුස අපි අක්ෂි කාච මිල ප ුට ශග ාසා. සැ මන මිල 
 ැටිහට  පපිහල් 25,900ට තිබුණු අක්ෂි කාචහ අපි  පපිහල් 9,984 
ශස ශතක් ප ුට ශග ාසා.  පපිහල් 12,500ට තිබුණු  ක 4,875 

දක්සා අඩු කුා.  දා, ඇ්් ශදක ශපශ න්ශන්  ැති ශකශ කුට 
අක්ෂි කාච ශදකක් මිලදී ගැනීනට  පපිහල් 60,000ක් ිතතර ගිහා. 
 වැ ස අද කාච ශදකටන සැහ සන්ශන්  ැ ැ,  දා  කකට ගිහ 

වැදලස ස;  පපිහල් 20,000ක්ස ස හන්ශන්  ැ ැ. ඒ ිතධිහට අපි 
අක්ෂි කාච මිල අඩු කුා.  
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ට පසුස  ෘද ශරෝගසලට අස ය stents ්පත න්ධ්ස ඉල්ලීනක් 

ආසා. අපි ඒකට ස අත ගැසුසා.  රජශහන්  දා  අක්ෂි කාච දුන්ශන් 
 ැ ැ; stents දුන්ශන්  ැ ැ. ශරෝගීන්ට කිහ සා, අක්ෂි කාච 
ශගශ න්  කිහලා. ශනතැ  සිටි  නන්ත්රීස පන් ඔක්ශකෝන 
දන් සා, අක්ෂි කාච අරශග  ශදන්  කිහලා  තුනන්ලා ුඟට කී 

ශදශ කු   සාද කිහලා. නන න තුන්- ාරසිහ ශදශ කු ශසනුශසන් 
කථා කරලා තිශ  සා.  ක්ශකෝ සිර  ්නාජහට කිහලා ගන් සා, 
 ක්ශකෝ  ශරොටරි ්නාජහට කිහලා ගන් සා,  ශ න  ැ ස පත 

මිත්රහන්ට කිහලා ගන් සා.  ශ න  ැරි ුණණු ශේලාසට අපට 
කිට්ටුන ශකශ කුශේ පුණලක අශහකු  පත අශප් අතින්  රි 
අරශග  ශද සා. ඒක සිේධ් ශස සා.  වැ ස නන පසුගිහ කාලශේ 

ත පණ නන්ත්රීස පන්ශගන් ඇසුසාන, ඒ ශගොල්ලන් කිේසා, දැන් ඒ 
ිතධිශේ ඉල්ලීපත කරශග  කුණ පස ස  න්ශන්  ැ ැ කිහලා. 
ශනොකද, අද අපි ශරෝ ශලන් අක්ෂි කාච ශ ොමිශල් ල ා ශද  

නි්ා.  

ශපත නි්ා ශපෞේගලික අර හ ස අක්ෂි කාචසල මිල දැන් අඩු 
කරලා තිශ  සා. ්න ර ශරෝ ල්සල වසදයස ප  කතු ශසලා ඒ 
 ා ්නා ස අක්ෂි කාච මිල අඩු කිරීන  කරලා  ැ ැ. ඒසාට ගන්  

ක්රිහා නාධනග ශනො සාද කිහලා නන පසුස කිහන් පත. අපි ග ස 
තුන්සැනි ක්රිහා නාධනගහ තනයි stentsසල මිල අඩු කර   ක. Stent 
 කක මිල  පපිහල් 450,000ක් ශස කපත තිබුණා. පළුස අනා පස 

 ැදිලා ශරෝ ලකට ඒ  ශරෝගිහාට කිහ සා, ශනන්  ශපත stents 
තු ක් ශේන්  කිහලා.  තශකොට stents තුශන් මිල ිතතරක් 
 පපිහල් මිලිහ හකට සඩා ශස සා.  

තවැන් ාන්ශ්ේලා දන් සා,  පපිහල් මිලිහ හක් තිහා මිහහ  
තු ප වැළු ජීිතත කාලශේන  පපිහල් ලක්ෂහක ්ල්ලි  ණ්ඩලහක් 
දැකලා  ැති මිනි්්සු අශප් ගපතසල සිටි   ස.  සැනි මිනි්ස්ු 

 හුතරහක් අශප් ගපතසල ඉන් සා. ඒ සාශේ නනු්්් ශහකුට 
 පපිහල් මිලිහ හක් ණහට ශදන්ශන් කුණද? උක්ට තිහලා  රි 
ඒසා ගන්  ඔුණන්ට ශකොශ ේද ඉඩනක්ස ස තිශ න්ශන්? ඔුණන් 

අ්රණයි. ඔුණන් අස්ා ශේදී මිහ හන්ශන් stent  ක ගන්  ්ල්ලි 
 ැති නි්ායි. ඒ නි්ා අපි stents මිල අඩු කුා.  පපිහල් 450,000ට 
තිබුණු  ක  පපිහල් 105,000ට  ැ්්සුසා. 

 
ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ග ප ඇනතිතුනනි, ශපත ශනොශ ොත ස  ිතට ස න නුසර න  
ශරෝ ශල් අක්ෂි කාච හිඟහක් තිශ  සා.  

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි,  ශ න ශසන්  ශ ේතුස ශනොකක්ද 
දන් සාද? 

 

ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ග ප ඇනතිතුනනි, නට ිත ා මහක් ශදන් . ඔ තුනා කිහ   ක 
පැ ැදිලියි. ශපො ම ප්රනාදහක් සිේධ් ශසලා ඇති.  

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අක්ෂි කාච ලැබීන ප්රනාද ුණශණ් ශනන්  ශපත නි්ායි. ඔුණන් 
අක්ෂි කාච ඉල්ලීශපතදී  “single focus” කිහලා ඉල්ලුශේ  ැ ැ. 

 තශකොට ශපත ශගොල්ලන් procurement කරලා SPC  ශකන් 
supply කුා. Supply කුාන න නුසර න  ශරෝ ශලන් කිේසා, 

"අපට අස ය ශපතක ශ ොශසයි" කිහලා. ට ප්ශ්්ේ ඒ ශගොල්ලන් 

ඉදිරිප ස කුා, න නුසර න  ශරෝ ශලන් ශපතක “single focus” 
කිහලා specify කරලා  ැ ැ කිහලා.  තැ  තනයි ප්රනාදහ ුණශණ්.  

 
ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ග ප ඇනතිතුනනි,  හට අනතරස ඔ තුනා කිහළු සිර  ්නාජ 

සැනි කණ්ඩාහපත දුප්ප ස ශකශ කුට අක්ෂි කාච දුන්  ස, කලින් 
කිහළු කාරණහ නි්ා දැන් ඒ ්ැ සකපත කරන්   ැරි ත ස සසහක් 
තිශ  සා. ඒකට ශනොකක්  රි ිත්ඳුනක් තිශ  සා ද? 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, අක්ෂි කාච ්පත න්ධ් ප්ර ් ශේදී නන 
ිතශ ේෂඥ වසදයස ප ස  ක්ක ්ාකච්ඡා කරලා තනයි මිල නිහන 
කශුේ. ඒ ශගොල්ලන් නට දැන්ුණශේ  ැ ැ, ශපත ්  ා තස 

උපකරණහකු ස තිශ  සා කිහලා. ශපත  ක්කන තස pack  කකු ස 
තිශ  සා. ඒසා තිශ  සා කිහලා නට දැන්වූශේ  ැ ැ. ශපත 
්නාගපතසලින්  න උපකරණ නිකපත ශග ැිත ස දීලා තිබුණා. 
ශනොකද, ඒ අහ ිත ාල ශල් අධික ලාභහක් ග සතා ශන්. ශපතක 

ුණණාන ුඟට ශනොකක්ද කශුේ?   ශපත ඖෂධ් ්නාගපත ්න ර 
වසදයස පන්ට ස කිහලා  ශපතසා withdraw කුා.  වැ ස, න නුසර 
න  ශරෝ ශල් ශරෝ ල් අධ්යක්ෂසරහා කිේසා, "ශපත ශරෝ ලට 

ශග ාළු කිසින  ඩුසක් ආපහු ශගනිහන්   ැ ැ" කිහලා. ඒක 
inventoried.  තුනා ඒසා  ැසත ශගනිහන්  දුන්ශන්  ැ ැ. 
න නුසර ශරෝ ශල් ශරෝ ල් අධ්යක්ෂසරහා ඇ සතටන ඉතා 

ශ ො යි.  වැ ස, ශකොුඹ ශරෝ ශල් තිශ   ඒසා ඔක්ශකෝන 
අරශග  හන්  දුන් ා. ට ප්ශ්්ේ නන ඒ සිහලු ්නාගපතසලට 
චක්රශල්ඛ්හක් හැේසා, "දස්් ශදකක් ඇතුුතදී, ඒ කිහන්ශන් පැහ 

48ක් ඇතුුතදී ඒසා  ැසත ල ා දුන්ශන්  ැති ුණශණො ස, සිහලුන 
ශටන්ඩධනසලට blacklist කර සා" කිහලා. ට ප්ශ්්ේ ඒ අහ  
ඔක්ශකෝන ශග ැිත ස දුන් ා.  වැ ස, ඒ ශගොල්ලන්ශේ කර  
ක්රනහ ශස ්්. කු පණෑගල ශරෝ ලයි, ශපොල්ග ශසල ශරෝ ලයි 

තිශ  සා  පත, ඒ ශගොල්ලන්  කන instrument  ක ශදපැ සතටන 
අර ශග  හ සා.  ශ න කරන්   ැ ැ. නන දැන් equipment 18ක් 
ඉල්ලා තිශ  සා. ශ ට-අනිේදා ස  ිතට ඒ ටික   සා. 

 
ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

 ඒ අහශේ ගණශන් කාච ශද  -සිර  ්නා ජශේ සාශේ- අහශේ 
්ැ සකපත ්ානා යශහන් රජශේ ශරෝ ල්සල ශන් කශුේ. දැන්, ඒ 
සාශේ පිට්්තරින් ගිහිල්ලා ්ැ සකන කරන්   ැරි වීන නත ඒ 

අහට ස ඒ අක්ෂි ් ැ සකන කිරීශපත ශපො ම  ාධ්ාසක් තිශ  සා.  

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன)p[ 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 ැ ැ, පිට අහට ස ශද සා.  ශකොුඹ ශරෝ ලට   සා, 
 සශලෝක ශරෝ ල සැනි ශරෝ ල්සල ලිහාපදිරචි ුණණු අහ ස.  ඒ 
ලිහා පදිරචිහ අයින් කරශග   ඒශගොල්ලන් ශකොුඹ ශරෝ ලට 

  සා.   

 
ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

අර අහශේ ගණ ටන කාච ල ා ශද සා  පත,  න අක්ෂි 
්ැ සකන කරන්  ළුළුසන්ද? 
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පාධනලිශපතන්තුස 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගණ ක් ගන්ශන්  ැ ැ. ඔක්ශකෝන නිකපත ශදන්ශන්.  
 

ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

සිර  ්නාජශහන් ල ා ශද   කාචහ අරශග   න නුසර 

ශරෝ ශලන් ්ැ සකන කරන්   ාධ්ාසක්  ැේද? 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අපි ශදන්ශන් උ්්් ත ස සසශහන් තිශ   කාචහක්. නන 
කිහන්ශන්, ඇඟට දා  කිසින ශදහක් ගැ  ශදපාරක් හිතන්   පා 

ශ ො න  ක ගන්  කිහලායි. ශනොකද,  අශප් Vision 2020  ශකන් 
supply කර  අක්ෂි කාච ශ ො   ැ ැ කිහලා ප්ර  ්හක් ආසා. නන 
කිේසා, අඩු ප්රනාණහක් සැ ම වැදලකට ගන්  කිහලා.   හි 

ු ණා සනකභාසහ පිබඳ  ස  අක්ෂි වසදයස පන්ශේ ප්ර ් හක් 
 ැ ස පත කිසින ප්ර  ්හක්  ැ ැ. 

 

ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ශ ො යි, ග ප ඇනතිතුනා. 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ඒ සාශේන තනයි 
stentsසල මිල.  පපිහල් ලක්ෂ  තර නාරට තිබුණු මිල අපි අඩු 
කුා.  ඇ සතටන, ශනශතක් කල්  න ශරෝගීන් මිහ ගිහා.   ශරෝගීන් 

මිහ ගිශේ  න උපකරණ ල ා ගන්  ්ල්ලි  ැතිකන නි්ායි. 
නිද ්් ශ්ෞඛ්ය කිහලා කිේසාට  සැනි  කක් තිබුශණ්  ැ ැ. 
Stent  ක, අක්ෂි කාචහ පිටින් ගන්  ඕ ෑ.  

පිබඳකා ශරෝගීන්ට ශසන් කරලා තිබුශණ්  පපිහල් ලක්ෂ 
ප ශුොසයි.   ක  ක නන්ත්රීස ප, ඇනතිස ප නට ලියුපත  ස සා 
ශනහාශේ ශපත ගණ  සැ ම කරලා ශදන්  කිහලා.  තශකොටයි නට 
ශ ස පශණ්. නන නිලධ්ාරින්ට කථා කරලා ඇහුසා, "ශනොකක්ද 
ශපතශක් ශ ස පන?" කිහලා;  "ශපත ක්රනශේදහ ශනොකක්ද?" කිහලා. 
නන ඇහුසා, ශසන් කර තිශ   ලක්ෂ 15 අස්න් ුණණාට පසුස ඒ 
නනු්්්හාට ශනොකද ශසන්ශන් කිහලා?  ක්ශකශ ක්ස ස උ සතර 
දුන්ශන්  ැ ැ. ලක්ෂ 15 අස්න් ුණණාට පසු නරණහ. ුඟට 
වසදයස ප ශදන්ශන් ශේද ා  ා ක ිතතරයි.  වැ ස, ඒ අහිර්ක 
මිනි ා ඒක දන්ශන්  ැ ැ. ඒ අහිර්ක මිනි ා හිතන්ශන්, "නන 
පිබඳකාස නි්ා මිහ හ සා" කිහලායි. ඇ සතටන මිහ හන්ශන් 
පිබඳකාස නි්ා ශ ොශසයි, ශ ශ  ස  ැති නි්ායි. ශපතක තනයි 
තිබුණු ත ස සසහ. ඒ නි්ා නන කිේසා, ශපතක වැළු ජීිතත කාලහටන 
ශදන්  කිහලා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අද  ක ශලඩාට අපි 
ිතහදපත කරලා තිශ  සා  පපිහල් ලක්ෂ 170,  පපිහල් ලක්ෂ 180, 
 පපිහල් ලක්ෂ 190ක්. තස ටික දස්කින් නට file  ක ශග ැල්ලා 
ශපන්සයි  ක් පිබඳකා ශලශඩකුට ලක්ෂ 200 පැ ලා කිහලා. දැන් 
තවැන් ාන්ශ්ේලා කිේසා ශන් නට ලක්ෂ 100ක් ිතහදපත කුා 
කිහලා.  ශපත ුඟදී ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාශගන් ප්ර ්  අ ළු  
programme   කකදී  ක්ශකශ ක් කිේසා, "නට ලක්ෂ 180ක් අද 
ිතහදපත කර සා. ඔ තුනා නාස දන්ශ  ස  ැති අහිර්ක මිනිශ ක්. 
නට ලක්ෂ 180ක් ිතහදපත කර සා  පත, ඔ තුනාට ලක්ෂ 100ක් 
ිතහදපත කුාන ශනොකද?" කිහලා.  තශකොට ඒ ිතධිහට අපි අද  
සිහලු ප්රතිකාර ශ ොමිශල්  ල ා ශද සා.   

ශපත ශටන්ඩධනසල ිත ාල නග මහක් තිබුණා.  පසුගිහ දස්ස්ල 

තවැන් ාන්ශ්ේලා,  සුනිල්  ඳුන්ශ  සති නන්ත්රීතුනන්ලා අ ශග  
ඉන්  ඇති ශපත ්පත න්ධ්ස COPE  කට ඇිතල්ලා කථා කුා. ශපත 
සිහල්ලන - දැනුස සස ශ ෝ ශ ොදැනුස සස - ඖෂධ් ්නාගපතසල 
 ලපෑපත.  ශපතක ශලශ සි  ලපෑනක් ශ ොශසයි.  

ආයුධ් ශසශු ානට පසුස ශලෝකශේ තිශ   තිශ   ශලොකුන 
නාෆිහාස තනයි ඖෂධ් නාෆිහාස.   දා 1970-1971 ්නගි ශපරවැණු 
ආණ්ඩුශේ සිටි න ාචාධනහ ශ්ේ ක බිබිශල් නැතිතුනා ඇ සතටන 

න ාචාධනහ ශකශ ක් ිතතරක් ශ ොශසයි. ලරකා ්න ්නාජ 
පක්ෂශේ ශේ පාල  දධන  හ පිබඳග ස සානාරශික දධන  හක් 
 තුනාට තිබුණු නි්ා තනයි  ඖෂධ් ප්රතිප සතිහ ශග හන්  ආ සන 

 ක්තිහ  තුනාට ලැබුශණ්. ශදෝ්තර  ්.්ඒ. ිතක්රනසිර  නැතිතුනා 
ශදෝ්තර ශකශ ක්  නි්ා ශ ොශසයි, ශපත ජාතික ප්රතිප සතිශේ 
ශහශදන්   ැදුශේ. ඔහුට ශකොමිනියු්්ට් සාදහ ගැ  අසශ ෝධ්හක් 

තිබුණා.  ඒ ආ සන  ක්තිහයි ඔුණන්ට තිබුශණ්.  වැ ස අස්ා ශේ 
දී න ාචාධනහ ශ්ේ ක බිබිශල්ට ස ගැරහුසා.  ශ්ේ ක බිබිශලට ස 
දූෂකහා කිහලා කිේසා.  -  ල්ශේරිහානුසන් ශග ැල්ලා. ශපො ම 
අතපසුවීනක්.  ශ න තනයි, ශපතසා සිහහට සිහහක්  රි හන්ශන් 

 ැ ැ. -  අන්තිනට ඔහු දැ ම ශල් කලකිරීනට ප ස ුණණා. ඒ නි්ා 
තනයි ඔහු WHO  ශක් appointment  කට රට අත ැර 
ශකන්හාසට ගිශේ. අන්තිනට ඔහුට ලරකාසට  න්  ුණශණ් 

ශකොශ ොනද? අුණ පදු  තරකට පසුස  තුනාශේ බිරි   තුනාස 
ලරකාසට ශග ාශේ අළු  ඳු කින්.  ට පසුස ශපත ් ට  ශග  ගිහ 
න ාචාධනහ  ාලසුබ්රනනිහපතට ස  ශපත රට  පා ුණණා.  තුනාට කරළු 

ශකශ හිලිකපත නි්ා.  ඖෂධ් ්නාගපත  ක්ක  ැප්පිලා අන්තිනට 
 තුනා ස නැශල්සිහාසට ගිහා. අන්තිනට න ාචාධනහ  ාලසුබ්රනනිහපත 
නැතිතුනා ස අකාලශේ මිහ ගිහා. නෑතක නාශල්සලදී නට  තුනාශේ 

ළුතා  වැුණණා. ඔහු ඇිතල්ලා නට කථා කුා. ශපත පිබඳ  ස ්ටන් 
කරළු ඔක්ශකෝන කට්ටිහ අකාලශේ මිහ ගිහා.  ලරකාශේ ිතතරක් 
ශ ොශසයි, ශලෝකශහන. ශනන්  ශපතකයි තිශහ  ප්ර  ්හ. ශපත 

ශගොල්ලන් ඇිතල්ලා, ශ ොශ ොන සුේදසන්තහන් ිතධිහට තනයි ශපත 
ක පණු  ක  ක්ශක ා ලේසා පිබඳගන්සන්ශන්.   

ශනශතක් පිබඳකා ්  ා තිබුණු ඖෂධ් ශනො සාද? පිහයු ප 
පිබඳකාසට තිබුශණ්  ක ඖෂධ්හයි.  ඔ තුනා ස දන් සා ඇති, 

trastuzumab ඖෂධ්හ ගැ . Trastuzumab ඖෂධ්ශේ මිල කීහද? 
injection  කක්  පපිහල් ශදලක්ෂ අසූද ්යි.   තශකොට ශ්ෞඛ්ය 
අනාතයාර හ ශපත  ඖෂධ්හ ්  ා පනණක් අුණ පේදකට  පපිහල් 

බිලිහ  ශදකක් ිතහදපත කර සා. ශනොකද,  injection  කක මිල 
 පපිහල් ශදලක්ෂ අසූද ්යි. දැන් තවැන් ාන්ශ්ේලාට ශපශ  සා 
ශන්ද,  පපිහල් ලක්ෂ 15ක්  දුන් ාන  ක ශරෝගිශහකුට ජීිතත 

කාලහ තුුන ලැශ න්ශන් injection 5යි.  වැ ස අද ඒ 
ශගොල්ලන්ට දිගටන  න ඖෂධ්  පත  ශස සා.  තශකොට   පපිහල් 
ශදලක්ෂ අසූද ්ට trastuzumab  ක  ගැහුශේ.  ශපතක නිෂප්ාද හ 

කරන්ශන් ්ි්තට්්ධනලන්තශේ  හු ජාතික ්නාගනක්.  හි 
නිශහෝජිතහනු ස  හු ජාතික ්නාගනක්. ශපත ශගොල්ලන් ශපත 
ඖෂධ්හ ශග ැල්ලා,  පපිහල් ශදලක්ෂ අසූද ්ට දුන් ා. නන 
කිේසා, ශපතකට ස  ක ඖෂධ්හයි;  ක ශසු   ානහයි කිහලා. 

 තශකොට තරගහක්  ැ ැ. ඒ ශගොල්ලන් කිහ  ගාණට අපි 
ඖෂධ්හ ගන් සා.  ශ න ග සතාන ශනොකද ුණශණ්? නන කිේසා, 
ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහට ශපත ්  ා තිශ   ශදසැනි ඖෂධ්හ 

ශතෝරන්  කිහලා. ශනොකද, නන  ශ න කිේශේ? ට ඉ්්ශ්ල්ලා 
තස ඖෂධ්හක් තිබුණා. ඒක ඕ්්ශට්රලිහාශසන් ශග ාශේ. ඒක ස, 
 ක ඖෂධ්හයි;  ක ශසු   ානහයි.  ඔුණන් අශප් රටට ඒ ඖෂධ්හ 

ශඩොලධන 30ට දුන් ා. ඔුණන්ශේ ගණ  ශඩොලධන 30යි.  ඒ ශදස  
ඖෂධ්හ, ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිශහන් ශග ැල්ලා අපි register 
කුා.  තශකොට ශඩොලධන 30ට දුන් ඖෂධ්ශේ දැන් මිල කීහද?  

ශදසැනි ඖෂධ්හ ආළු නි්ා දැන් තරගහක් ඇතිශසලා 
තිශ  සා. ඒ ්නාගන ශනොකද කශුේ? ශඩොලධන 30, ශඩොලධන 3ට - 
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ද ශහන්  කකට - අඩු කුා.  තශකොට අශප් ආණ්ඩුසට ශකොච්චර 

ලාභහක් ලැබුණාද? අපට ඒ නි්ා ශඩොලධන ලක්ෂ ගණ ක ලාභහක් 
ලැබුණා. ශපත ්ල්ලි ටික අපට ඉතු ප ුණණා. ශනොකද,  වැදල් 
ඇනතිසරහා නට කිේශේ "ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා, ඕ ෑ තරපත නා වැදල් 
ශසන් කරන් පත. ශපතශක් තිශ    ා්්තිහ නට අඩු කරලා ශදන් . 

 ා්්තිහ අඩු කිරීන තුබඳන් ල    වැදල් ඔක්ශකොන ටික නා 
ඔ තුනාට  ිතහදපත කරන්  ශදන් පත" කිහායි. 

ශදසැනි ඖෂධ්හ තනයි, "Trastuzumab" කිහ  ඖෂධ්හ. ඒ 

ඖෂධ්ශේ මිල  පපිහල් 280,000යි. ශදසැනි ඖෂධ්හ  පසිහාශසන් 
ආසා. ඒ ඖෂධ්හ ශගශ   ශකොට ශපතශගොල්ලන් උ්ාිතහට - 
අභිහාච ාධිකරණහට- ගිහා. උ්ාිතහට ගිහිල්ලා ත  පත නිශහෝග 

ග සතා. අපරාශේ කිහන්   ැ ැ, අශප් නීතිපති ශදපාධනතශපතන්තුස 
ගිහිල්ලා, ශ ො ට තධනක කරලා, ඒ  ැසැ සතුස  ක අශ ෝසි කුා. 
අන්තිනට අභිහාච ාධිකරණශේදී ඒශගොල්ලන් පැරදුණා.  

ඉන්දිහාශේදී ස ඒශගොල්ලන් පැරදුණා.  "Mylan" කිහ  අලු ස 
නිෂප්ාද හක් ඉන්දිහාශසන් ආසා. ඒශගොල්ලන් ඉන්දිහාශේ 
උ්ාිතහට ස - High Court  කට - ගිහා. ශපත සිහලුන තීන්දු ඇතුු ස 
ශල්ඛ්  දැන් නශේ අශ ස තිශ  සා. ඉන්දිහන් High Court 

 ශකන් අන්තිනට කිේසා, " ැ ැ. ශපතක  රි. ඒ ඉන්දිහන් ඖෂධ්හ 
ලිහාපදිරචි කරන් පත" කිහලා. ශපතශගොල්ලන් ශපත අස්ථ්ාශේදී ස 
කශුේ  කලින් කු ශදහන තනයි. ඒ අස්ථ්ාශේදී ස ඔුණන් 

අභිහාච ාධිකරණශේදී පැරදුණා.  

ට ප්ශ්්ේ ඔුණන් සුප්රිපත උ්ාිතහට ගිහා. සුප්රිපත උ්ාිතශහනු ස 
පැරදුණා. ඒ පැරදුණු ්නාගන ශසනුශසන් තනයි  ්න ර නන්ත්රීස ප 

ශනතැ  කථා කරන්ශන්. ශපත ඖෂධ්හ සැරැදි ඖෂධ්හක්  කිහලා 
උ්ාිත ශදකකින් තීන්දු කර තිශ  සා. ට ප්ශ්්ේ ශදසැනි ඖෂධ්හ 
අපට ලිහා පදිරචි කිරීනට ළුළුසන් ුණණා. පිබඳකා ිතශ ේෂඥහන්ශේ 

්රගනශේ  ්භාපතිසරහා  ශපත ්  ා affidavits ශදන්ශන් ඇයි? 
ශනොකක්ද, ශපතශක් තිශ   ් පත න්ධ්හ? 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔ තුනාට තස ිත ා ම ප ක කාලහක් තිශ  සා, ග ප 

ඇනතිතුනා. 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නට ට සඩා කාලහක් ල ා ශදන් .  නා ශපත කාරණහ ස කිහා 
නශේ කථාස අස්න් කරන් පත. ඒශගොල්ලන් ගැ , 

ඒශගොල්ලන්ශේ  ැසිරීන පිබඳ  ස සාශේන ඔුණන් ශනතැ ට 
්පත න්ධ් වීන අ ස ය සැඩක් කිහලා ශස නන 
අභිහාච ාධිකරණශේ ලිහලා තිශ  සා. ශපත ශදසැනි ඖෂධ්හ 

ශදසැනි සතාසට  ලිහා පදිරචි කුාන ඒ  හුජාතික ්නාගන ඒ 
අුණ පේශේ ශටන්ඩධන  කට  දැපතශපත කීහද? ශනශතක් කල්  පපිහල් 
280,000ක ශටන්ඩධන  කට ්ල්ලි දුන්නු ශපත කට්ටිහ ශනොකක්ද 
කශුේ? ඔුණන් ශපත සතාශේ  පපිහල් 165,000ට ශපත මිල අඩු කුා. 

 පපිහල් 115,000ක්  ක injection  කකින් අඩු කුා. ට  ප්්ශ්ේ 
ශදසැනි ්නාගන  හ  පපිහල් 144,000ට දුන් ා. නට  තැනින් 
 පපිහල් බිලිහ හක වැදලක්  ඉතු ප ුණණා. පුවැසැනි අුණ පේශේ නා 

භාණ්ඩාගාරශහන් ්ල්ලි ඉල්ලුශේ  ැ ැ. පිබඳකා ශරෝගීන්ට අස ය 
සිහලු ඖෂධ්, stents, අක්ෂි කාච ඔක්ශකොන නිකපත ශදන්  නා 
වැදල් ශසන් කුා.  ශ න කටයුතු කරලා, 2014 අුණ පේශේදී නා 

වැදල් ඇනතිතුනාට කිේසා, "දැන් ඔන්  නා  ා්්තිහ අඩු කුා. ශපත 
කටයු සත නට දිගටන කර ගන්  වැදල් ඕ ෑ"හ කිහලා. ඒ අනුස 
පසුගිහ අහ සැහ ශල්ඛ් ශහන් ශපත කටයුතු ්  ා වැදල් ශසන් 

කුා. 

 තශකොට අපට ශපත සාශේ සිහලු කඩ ඉපත පනින් ට සිේධ් 

ශස සා. ශපත  හුජාතික ්නාගපත ිත ාල  ලපෑපත කුා. අපි  පපිහල් 
280,000ක මිල 165,000ට ශග ාසා. ශනශතක් කල් රජහන් 
නිද ් ් ශ්ෞඛ්යහ කිහලා ිතහදපත කශුේ කාටද, මිනි්්සුන්ටද? 
 ැ ැ, ශපත  හුජාතික ්නාගපතසලටයි ්ල්ලි දුන්ශන්.  හුජාතික 

්නාගපතසලට තනයි ්ල්ලි දුන්ශන්, නිද ් ්ශ්ෞඛ්ය කිහලා. ඇ සත 
කථාස ඒකයි. ශපත  හුජාතික ්නාගපත සිහල්ලන අද උ ස්ා  
කරන්ශන් නාස ශදොට්ට දා ගන් . නන ඒ  ස දන් සා. 

ඒශගොල්ලන්ට ිත ාල ප සුසක් ඇති ශස සා නාස ශදොට්ට දැපතනාන. 
නන ශපත කටයු සතට අත ග න් ට පටන් ග සශ ස ශනොකද?  ශ න 
 ැ ස පත ශස  කුණ පස ස ශපතකට අත ග ලා කරන්ශන්  ැ ැ. 

නාස ශදොට්ට දැමීනක් සැනි පරාජහක් ඇති ුණශණො ස මි්  ැ ස පත 
නන දිගටන ශපත සැඩ පිබඳශසු ක්රිහා සනක කරශග  හ සා.  

අපි අලුශතන් NMRA  ක පිහිටුසලා, ඖෂධ් ලිහා පදිරචිහ 

්  ා තිබුණ ශරු ලාසි  -  ක  ක්ශක ාට සාසි ් ගත ශරු ලාසි 
- හාස සකාලී  කුා. පිට රටසල  ශරු ලාසි පිබඳ  ස අධ්යහ හ 
කරලා ඒ ශරු ලාසි හාස සකාලී  කුා. උපකරණ ලිහා පදිරචිහ 
්  ා ලරකාශේ කිසින ශරු ලාසිහක් තිබුශණ්  ැ ැ. ඒ ්  ා අද 

ශරු ලාසි  ද සා. ඒ සාශේන භාණ්ඩසල ු ණ සසහ; medical 
devices categorization ගැ  ශරු ලාසි තිබුශණ්  ැ ැ. දැන් 
ඒසා ස  දාශග  හ සා. ඒ සාශේන ීමනා්ත් නිෂප්ාද  ලිහා 

පදිරචිහ ්  ා අස ය ශරු ලාසි දැන් නන  දාශග  හ සා. ඒ 
සාශේන ඖෂධ්  ාලා ලිහා පදිරචිහ ්  ා නාධනශගෝපශේ  - 
guidelines - තිබුශණ්  ැ ැ. අද ඒ guidelines  දලා තිශ  සා. ඒ 

සාශේන  ස ආරක්ෂණ ක්රනශේදහක්; accreditation  කක් 
තිබුශණ්  ැ ැ. ඒසා  ැදුසා. ශල්ඛ් ාගාර ප සුකපත ළුළුල් කුා.  

්න  ප කිහ සා, ශපත ක්රනහ ශස ්් කිහලා.  ක්තරා 

සානාරශික ශේ පාල  ්රිතධ්ා හක වසදයස ප ඇිතල්ලා කිේසා, 
ශපත ක්රනහ සැරදියි, CIF අගහ සිහහට ගණ කින් තනයි අඩු 
කරන් ට ඕ ෑ කිහලා. ශපත පිබඳ  ස WHO  ශක්, - ශලෝක 

ශ්ෞඛ්ය ්රිතධ්ා ශේ - guidelinesසල පැ ැදිලිසන කිහ සා. ඒ 
සානාරශික පක්ෂශේ- [ ාධ්ා කිරීනක්] තවැන් ාන්ශ්ේලාශේ පක්ෂහ 
ශ ොශසයි ග ප නි ාල් ගලප්ප සති නන්ත්රීතුනනි, 
තවැන් ාන්ශ්ේලාශේ අශ ක් කට්ටිහ; අශ ක් අ සත. 

ඒශගොල්ලන්ශේ වසදයස ප ඇිත ස ශනො සාද කථා කශුේ කිහලා 
නන දන්ශන්  ැ ැ, ඔශ ේ නිකපත කිශහේසා.  

 
The WHO Guideline on Country Pharmaceutical 

Pricing Policies states, I quote: 
 
 “Application of cost-plus pricing formulae for 

pharmaceutical price setting Countries generally should not use cost
-plus as an overall pharmaceutical pricing policy."  

 
It further states, I quote: 
 
 "…… wish to change their strategy…..” 

ඒ අනුස, පැ ැදිලිසන කිහ සා ඒක කරන්   පා කිහලා. 
 තැ දී ශසන්ශන් ශනොකක්ද? ශපත CIF අගහට ප්රති තහක් 

දැපතශනො ස ශනොකක්ද ශසන්ශන්? CIF අගශහන් අපට ශ බඳදරුණ 
කර  ඒසා ඔක්ශකොන අ්තය. 

ඒසා සැ ම මිලටයි දනලා තිශ න්ශන්.  ශ ේ තනයි ්ල්ලි  කතු 
සන්ශන්. ඔ තුනා ඒ ගැ  ශ ො ට දන් සා. ඒ ්ල්ලි ඔක්ශකොන 

පිට රටට  කතු ස සා. ශපත ්ල්ලි පිට රටට හස  ක්රනහක් තනයි 
CIF  ක සැ ම කිරීන. ඒ නි්ායි, න ාචාධනහ අසිතට නා ්්තුතිසන්ත 
සන්ශන්.  තුනා ශ්රී ලරකා ශධනු සට ගිහින් ඖෂධ්ශහන් ඖෂධ්හට 

පරීක්ෂා කුා. ශධනු  අධ්යක්ෂ ජ රාල්සරහා ඒ ්  ා ශස න  ක් 

631 632 



පාධනලිශපතන්තුස 

ශකශ ක් ප ස කුා. ඔහු  ක්ක සා මශසලා, ලිපි ශගොනුශසන් 
ලිපිශගොනුස අරශග , CIF අගහ ්නඟ ඒසා compare කරලා 
සිහහට 25ක් කැළුසා. සිහහට 25ක් කැළුසාන ඖෂධ් ්නාගපත 

නි  ්ේදශසලා සිටිහා. "අශප් CIF  ක කපන්ශන් ශකොශ ොනද?" 
කිහලා ඇහුශේ  ැ ැ.  ශ න අ න්  ඕ ෑ ශන්. "අපට තිශ   
අයිතිහ, CIF අගහ සිහහට 25කින් අඩු කරන්ශන් ශකොශ ොනද?" 

කිහලා ඇහුශේ  ැ ැ. අක්ෂි කාචසලට සිහහට 25කින් අඩු කුා. 
සිහහට 25කින් අඩු කර ශකොට  ක ්නාගනක්ස ස කථා කශුේ 
 ැ ැ.  ක ්නාගනක්ස ස කිේශේ  ැ ැ, "ඒක කපන්   පා. 

 ශ න කප   ක සැරැදියි. CIF අගහ අඩු කරන්ශන් 
ශකොශ ොනද?" කිහලා. ඒ ශගොල්ශලෝ සිහලුශද ාන දන් සා, ශපතසා 
ශ ො පයි කිහලා. ිතදයා සනක ක්රනසලින් අපි ඒක ශ්ොහා ග සතා. 

ශපත ක්රිහාදානහ කරශග  හන් ට ශ්රී ලරකා ශධනු ශේ ත පණ 
නිලධ්ාරින් අපට ශ ොශ ෝ උදුණ කුා. 

 
ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ග ප ඇනතිතුනනි,  දුල්ල ශරෝ ශල් ් ්ායු  ලය වසදය 

ශහො ාන් ශකෝරලශේ න  සනහා නට කථා කරලා කිේසා, 
ඔ තුනාට ශපත කාරණහ කිහන්  කිහලා. ඌස පුාතට ස, 
් රගවැස පුාතට ස ් ්ායු  ලය වසදය ඒකකහක්  ැ ැ. ඒ 

නි්ා අපතපාශධන,  දුල්ශල්, ර ස ළුරශේ සිහලුන ශරෝගීන් ඒ  ලය 
කටයුතු කරගන්   න්ශන්  දුල්ලටයි. ඒ නි්ා  රපතු ප්ර ් හක් 
තිශ  සා.  

අනික් කාරණහ, දැ ට නිධනිතන්ද  වසදයස ප ඉන්ශන් 15 - 
20 අතර ප්රනාණහක්. ්් ායු ්පත න්ධ්ශහන් ිතතරක් ශ ොශසයි, 
අනිකු ස කටයුතු කර ගන්  ස කිසින ආකාරහක  ැකිහාසක් ඔහුට 

 ැ ැ. ඒ නි්ා අඩුන ගණශන් නිධනිතන්ද  වසදයස පන් තස 
15ශද කුස ස ල ා ශදන්  කිහල ඔහු ිතශ ේෂ ඉල්ලීනක් කර සා.  

ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි, ග ප ඇනතිතුනනි.  දුල්ල ශරෝ ශල් MRI 
scanner  කක්   ැ ැ ශන්.  දුල්ල, ර ස ළුරහ, අපතපාර, 

ශනො රාගල හ  කිසින තැ කට MRI scanner  කක්  ැ ැ. ශපත 
කාරණහ ස ඔ තුනාශේ අසධ්ා හට ශහොවැ කරලා, ඉතාන ස 
ඉක්නනින් ප සුකපත ල ාශදන්  කටයුතු කරන් හ කිහලා නා 

ඉල්ලීනක් කර සා. 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

MRI scanners කිහිපහක්න අපි ශගශ  සා. ඔ තුනා තර  
 ැතුස, ඒ අස යතාසන් නට ලිහා ශද සාද?  තශකොට නට ඒ 

්පත න්ධ්ශහන් කටයුතු කරන්  ළුළුසන්. 

 

ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ිතශ ේෂශහන්න අස යයි. 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශ ො යි.  

ඖෂධ් ජාසාරන ගැ  නා කිහන් පත.  ක ශටන්ඩරහක් ආසා. ඒ 
ශටන්ඩධන  ක ශසනුශසන්  ක ්නාගනක් ඒ ඖෂධ්හට මිල නිහන 

කර තිබුණා,  පපිහල් මිලිහ   කකු ස තස ප්රනාණහක්. ශදස  

ශටන්ඩරශේ මිල  පපිහල් මිලිහ   කකු ස තස ප්රනාණහක්. කලින් 
 කට සඩා සැ මයි. තුන්ස  ශටන්ඩරශේ මිල  පපිහල් මිලිහ  
ශදකයි ගණ යි.  තරස  ශටන්ඩරශේ තිශ න්ශන් කීහද? 
 පපිහල් මිලිහ   කසිහ  ැ සතෑ  ක නාරයි. ඒ ශනොකද? 

 තරස  ශටන්ඩර ශේ ්  න් ඖෂධ්හ ිතතරයි registered. ඒ 
්නාගන දන් සා, කුණ ප ඉල්ලුස ස, ශපත ශටන්ඩරහ ලැශ න්ශන් ඒ 
්නාගනටයි කිහලා.  තශකොට  පපිහල් මිලිහ   කක පනණ 

ශටන්ඩරහක් තනයි  පපිහල් මිලිහ  170කට පනණ ඉල්ලන්ශන්. 
 පපිහල් මිලිහ  170ක් පනණ අතට අරශග . ශනශ න තනයි 
ශටන්ඩධන ගනුශදනු සිදු ුණශණ්.  

රාජය ඖෂධ් නීතිගත ්ර්්ථාශේ ්භාපතිසරහා ස, ිතධ්ාහක 
අධ්යක්ෂසරහා ස file  ක අරශග  ඇිත ස, "දැන් ශනොකද 
කරන්ශන්?" කිහලා නශගන් ඇහුසා. නා කිේසා, "ගන්   පා"යි 

කිහලා.  තශකොට ඒ ශගොල්ශලෝ කිහ සා, "ගන්   පාහ කිේසාට 
ඇනතිතුනා ප්ර ් හක් තිශ  සා.  හ සැදග සන ඖෂධ්හක්. ශපත 
නා්ශේ අන්තින ස ශකොට ඒ ඖෂධ්හ හිඟ ස සා. ඒ ඖෂධ්හ හිඟ 
ුණණාන පත්රසලිනුයි,  ැන තැනින්න ඔ තුනාට දිගට  ර ට ග න්  

පටන් ගනීිත" කිහලා. නා කිේසා, "ගැහුසාට කනක්  ැ ැ. ශපතක නර 
ශකොල්ලහක්. ශපත ්නාගනට ශටන්ඩරහ ශදන්   පා. නා 
 ලාගන් පත. ග  ශකොට නා කිහන් පත. පිබඳගන්  ශකශ ක් 

පිබඳගනියි; ශ ොපිබඳගන්  ශකශ ක් ශ ොපිබඳගනියි. ඒක නට 
ප්ර  ්හක්  ැ ැ. ශපතක  ස සසන් ට ඕ ෑ. ශනහට ශනොකක් ශ ෝ 
ඉක්නන් ිත්ඳුනක් ගන්  ළුළුසන්ද කිහලා ඔහ ශගොල්ලනු ස 

 ලන් "යි කිහලා. අපි ඒ ්නාගනට ශටන්ඩරහ දුන්ශන්  ැ ැ. ඒ 
්නාගන ඇිතල්ලා නාස  පත  ුණණා. නා කිේසා, "ශටන්ඩරහ 
ශදන්ශන්  ැ ැ. ශපතසා ගන් සාද,  ැේද කිහ   ක අපියි තීන්දු 

කරන්ශන්. ඒ තීන්දුස අශප්"යි කිහලා. අපි ඒ ශටන්ඩරහ ග සශ ස 
 ැ ැ. ග සශ ස  ැති ුණණාන ශනොකද  ුණශණ්? අශප් SPC  ක ඒ 
්පත න්ධ්ශහන් ශ්ොහා  ැලුසා.  තශකොට හිටළු ශ්ෞඛ්ය 

ඇනතිතුනා, අශප් සධනතනා  ජ ාධිපතිතුනා  රේලාශේ හ ්නඟ 
රජහ ස-රජහ ස අතර ගිිතසුනක් අ ස්න් කර ති ශ    ස ශ්ොහා 
ග සතා. ශපත ගිිතසුන අරශග   ැලුසා, ඒ ඖෂධ්හ ලිහා පදිරචි කර 
තිශ  සාද කිහලා.  ශ ේ ඖෂධ්හ තිශ  සා. අපි ඒ රටින් ඖෂධ්හ 

ශගන්සා ග සතා. අපට සැහ ුණශණ්  පපිහල් ලක්ෂ අටයි ගණ ක් 
පනණයි. 

 න ්නාගනට හට ස ුණණා  පත, අපට මිලිහ  171 දීලා තනයි 

ශපත කටයු සත කරන්  සිදු සන්ශන්. ඒසාශේ ශකොට්්; ඒසාශේ 
්ල්ලි තනයි ශපත ශ ොශහක් තැන්සලට හන්ශන්.  වැ ස, අපට ශපත 
ඔක්ශකෝන නධනද හ කර ගන්  ළුළුසන් ුණශණ්  ක්තින ස ජාතික 

ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහක් අපට තිබුණු හින්දායි. ශනහි ්පතපූධනණ 
ශගෞරසහ හන්  ඕ ෑ, න ාචාධනහ ශ්ේ ක බිබිශල් න තාටයි. 
ශපතක  කක්.  

ශදශසනි ප්රතිප සතිහ ශනහයි. රාජය ඖෂධ් නිෂප්ාද  ්ර්ථ්ාස 
පිහිටුවීන ශ්ේ ක බිබිශල් න  සනහා  ලාශපොශරො සතු ුණණු ශදහක්. 
ඒ අනුස රාජය ඖෂධ් නිෂප්ාද  ්ර්ථ්ාස පිහිටුවීන  තුනාශේ 
කාලශේදී කරන්   පත  ුණශණ්  ැ ැ.  වැ ස, දැන් අපි ඒක කරල 

තිශ  සා.  

 තුනා  ලාශපොශරො සතු ුණ ණු තුන්ශසනි ශේ තනයි, සිහලු 
ඖෂධ් ලරකාශේ නිෂප්ාද හ කිරීන. අපට අස ය ඖෂධ් ලරකාශේ 

නිෂප්ාද හ කිරීන ්  ා ශපත ස ශකොට අපි ගිිතසුපත 38ක් අ ස්න් 
කරලා තිශ  සා. ල   අුණ පේද අස්ා  ස ශකොට නන ශපත 
ඖෂධ්සලින් සිහහට 85ක් ලරකාශේ නිෂප්ාද හ කරලා ශසශු  

ශපොුට ශේ සා. අපි ඒකට ශද සා, buyback guarantee  කක්. 
ශපත  ා ්පත න්ධ් ආශහෝජකශහෝ ඉන් සා  පත, තවැන් ාන්ශ්ේලා 
ුණණ ස අපට කිහන් . අපි ඔුණන්ට ස buyback guarantee  කක් 

633 634 

[ග ප (වසදය) රාජිත ශ ේ් ාර ස  න තා] 
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ශද සා. අපි ඒ ශගොල්ලන්ශේ වැළුන  ස නිෂප්ාද හ අුණ පදු 15ක් 

ස  ශතක්  ගන් සා. ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි. ඒ ශගොල්ලන්ශේ 
නිෂප්ාද සලට සිහහට 20ක ලාභහක් තිහාගන්  ස ඒ ශගොල්ලන්ට 
අපි ඉඩ ශද සා. ඒ ශගොල්ලන් රාජය ඖෂධ් නිෂප්ාද  ්ර්ථ්ාස ස 
 ක්ක  කතු ශසලා නිෂප්ාද  කර සා  පත, අුණ පදු 15යි.  ශ න 

 ැතිස ්්සාධී ස නිෂප්ාද  කර සා  පත, අුණ පදු 10ක කාල 
පරිච්ශේදහක් ඒ ශගොල්ලන්ට අපි ල ා ශද සා; රජහට ඖෂධ් 
්පහන් .  තශකොට ඒ ශගොල්ලන්ට marketing  ැ ැ, 

advertisements  ැ ැ, ශස  ශනො ස ස  ැ ැ. ඖෂධ්හ  ැදුසා, 
ඖෂධ්ශේ ු ණා සනකභාසහ check කුා, ශකබඳන්න රජහට 
්ැපයුසා. ශපත ිතධිහට කටයුතු කරන්  අපි  ලාශපොශරො සතු ස සා. 

තවැන් ාන්ශ්ේලා දැ ගන් , ලරකාශේ ඖෂධ් ශසශු  ශපො  ු
ගැ  ශලෝක ශ්ෞඛ්ය ්රිතධ්ා හ ශස නන ිත ශ්ල්ෂණහක් කුා. 
ශපත price control  කට  ප්ශ්්ේ Dr. Shilpa Modi Pandav කිහ  

expert ඇිතල්ලා ශලෝක ශ්ෞඛ්ය ්රිතධ්ා හ  ර ා 
"Pharmaceutical Price Control in Sri Lanka" කිහ  ශපත 
ිත ශ්ල්ෂණහ කුා. ශපතක ඉතාන සන ශ ො යි. නා  ලින්ද ජහති්්්  
නැතිතුනාට ස ශපත ශල්ඛ් හ ල ා ශදන් පත, ඔ තුනා ස ශනහ 

කිහසන් . නන ශපත ශල්ඛ් හ සභාගත* කර සා. ශපත ශල්ඛ් හ 
 ැන්්ාඩක සාධනතාසට ඇතුළු කරන්   ැ ැ, දීධනඝ ශල්ඛ් හක්.  

ශපත ශල්ඛ් ශේ  ක තැ ක ශනශ්ේ කිහ සා: 
 
“The market for pharmaceuticals is  riddled with information 
asymmetries”. 

ලරකාශේ තිශ   ඖෂධ් ශසශු  ශපොු ගැ යි ශපත කථා 

කරන්ශන්.  

 හි සැ මදුරට ස ශනශ්ේ කිහ සා: 
 “Information asymmetry is compounded by the fact that an 
average medical practitioner and an average pharmacists in Sri 
Lanka relies on the information provided by pharmaceutical 
company representatives since there is a virtual absence of 
independent source information.” 

ශස න ්ස්ාධී  ද සත ශනො ස ස  ැති හින්දා වසදයස ප 

ිතධිහට ස, pharmacy අයිතික පසන් ිතධිහට ස ශපත 
companiesසලින් කිහ  ු ණ අු ණ ිතතරයි අපට ශපතශක් ශ ො  
 රක  ලාගන්  තිශ න්ශන්.  

ඒ සාශේන සැ මදුරට ස  හි ශනශ්ේ කිහ සා:  
 
"Unethical and inappropriate drug promotion by pharmaceutical 
industry is wide spread. Even though Sri Lanka exempts medicines 
from taxes, yet these do not translate in lowered prices to the 
patient."   

ශපත සිහලු  දු ්   දුන්  ස, ඒශක් ලාභහ අහිර්ක මිනිසුන්ට 
හන්ශන්  ැ ැ. ඒසා ඔක්ශකෝන හන්ශන්  හුජාතික ්නාගපතසලට 

්  ඉතිරි ්නාගපතසලට. ඔහ Trastuzumab drug  ක ගැ  කථා 
කර  උදිතහට නා කිහ සා, - 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග ප ඇනතිතුනනි, ඔ තුනාශේ අසධ්ා හට  නා තස ස ක පණක් 

ශහොවැ කර සා. 

ශපත  හුජාතික නාෆිහා  ක්ක ගැශට   ක ඔ තුනා කර  ඉතා 

සැදග ස කාධනහහක්. ඒ සාශේන ශේශීහ ඖෂධ් පිබඳ   කාධනහ 
භාරහ ස ඔ තුනාට තනයි අයිති සන්ශන්. ශපත දස්ස්ල ඉතා ිත ාල 
ශල් ප්රචාරහ කරලා ඉන්දිහාශේ නිෂප්ාදිත ්න්ධිසුදා, අර සුදා, ශපත 
සුදා කිහලා ිතිතධ් ඖෂධ් සධනග ශේශීහස අශුිත කර සා. ගශපත 

ජ තාස තසන ස සැ ම ස ශහන් අශප් ආයුධනශේද ඖෂධ් පාිතච්චි 
කර සා.  න නි්ා ඒ ්  ා ස ඔහ ආකාරශහන්න ඔ තුනාට 
නැදි  ස වීනක් කරන්  කිහ  ශහෝජ ාස නා ශපත ශසලාශේදී 

කරන්  කැනැතියි.  

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි.  

ඇ සතටන ඒ ්පත න්ධ්ශහනු ස කිසින නිහාන හක්  ැ ැ. දැන් 

අපි ඒ ්  ා ස ශරු ලාසි ශග ැල්ලා ශපත සාශේන අධිකාරිහක්  දා 
නිහාන හක් කිරීනට ක්රිහා කර ශග  හ සා.  

දැන්  ලන් , නා ඉ තින් ්  න් ක  ුශල්ඛ් ශේ ශකොට්ක 

්  න් ස සා, ශනන්  ශපත  හුජාතික ්නාගන ගැ . ශපත 
Trastuzumab drug  ක ගැ . ශපතක දකුණු අප්රිකාශේ 
තිශ න්ශන්.   හි  ්  න් ස සා:  

 
"Competition Commissioner, Tembinkosi Bonakele accused ... 

නන company  ශක්  න කිහන්ශන්  ැ ැ. 
 
...  of engaging in 'excessive pricing, price descrimination and 
exclusionary conduct in the provision of breast cancer Medicine in 
South Africa' in a press conference today."  

අපි ශපතසාට ිත පේධ්ස හ ශකොට තනයි  ක  ක්ශක ා 
"ශකෝප්"  කට ශේන්ශන්; ශග ැල්ලා ශපත ් පත න්ධ්ශහන් කටයුතු 

කරන්ශන්. තනිකරන ශපත  ක  ක ්නාගපතසලට අස ය උදිතහ.  

ශනශ න කථා කුාට අද තවැන් ාන්ශ්ේලාට කිහන්ශන්, 
්පතනත කර පිබඳග ස ශපත ඖෂධ්හ ඇශනරිකා  ක්් ස ජ පද  Food 

and Drug Administration  ක පිබඳශග  තිශ     සයි. ශපත 
තිශ න්ශන් ඒකයි. ඒ ගැ  ශනශ න ්   න් ශස සා: 

"FDA Oncologic Drugs Advisory Committee 
unanimously recommends approval of Mylan and 
Biocon's proposed biosimilar trastuzumab; vote marks 
first proposed biosimilar trastuzumab to be recommended 
by the Committee.  

Mylan and Biocon today announced that the US Food 
and Drug Administration Oncologic Drugs Advisory 
Committee recommended approval of the companies' 
proposed biosimilar trastuzumab. The committee voted 
16-0 in support of eligible indications of the reference 
product, Herceptin, which include HER2-positive breast 
cancer in the metastatic and adjuvant settings."   

ඒ කිහන්ශන් අපි ශනශතක් කල් කිේස ශපත "biosimilar" 

කිහ   ක අසශ ෝධ් කර ගන්  කිහලායි. Biosimilar 
products කිහන්ශන් synthetic ර්ාහ  තිශ    නිෂ්පාද  
ශ ොශසයි. මිනි්් පටකසලින්  දා ගන්  ඒසා. ඒසා  කකට 
 රිහ සා  පත, අශ ක් ශකොට්ට ස  රිහ සා. ඒක තනයි 
European Medicines Agency  ක අපට ඉදිරිප ස කර 
තිශ න්ශන්.  
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————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාධනලිශපතන්තුස 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ග ප ඇනතිතුනාශේ 
අස්රහ ඇතිස නන කිහන්ශන් ශපතක කිහිප අස්්ථාසකන COPE 
 ශක් ්ාකච්ඡා ුණණු ක පණක්  සයි. ඒ නි්ා  ඒ පිබඳ  ස නට 

කිහන්  තිශ න්ශන් ිතශ ේෂශහන්න පිහයු ප පිබඳකාසලට අදා  ු
ශ ශ තක මිල ගණන් ්පත න්ධ් ප්ර  ්ශේදී අපි ඒක ිතසෘතස 
තැබුසා. ශනොකද, අපට නතහක් ශදන්    ැ ැ. ිතදයා සනක ක පණු 

්  ඔ තුනා ඉදිරිප ස කු ක පණු අනුස ස තස ස ්නාගනකට ශ ෝ 
ශස  ස ආහත හකට සාසිදාහක ස  තීරණහක් ශනො න 
ිතධිහකින්ස ස අපි ශදන්ශන්  ැ ැ. ඒ නි්ා ඔ තුනාශේ 
නිලධ්ාරින්ශගන්න ල ා ග ස ද සත, ශතොරතු ප සිහල්ල නත අපට 

නතහක් ඉදිරිප ස කරන්   ැ ැ. 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔ තුනා ශ ොශ ොන ්ාධ්ාරණ ිතධිහට කථා කුාහ කිහලා නට 
කිේසා. වසදය  ලින්ද ජහති්්් නන්ත්රීතුනාට ශපත subject  ක 

ශ සශර සා.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඇ සතටන  තුනා තනයි සැ ම  රිහක් කථා කශුේ. 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔේ,  තුනාට ශ සශර සා.  තුනා ඉන්  පක්ෂහ නි්ා  තුනාට 
ගනුශදනු ස  ැ ැ. ඒ ශදකන තිශ   නි්ා  තුනා නිසැරදි නතහ 
ප්රකා  කර තිශ  සා.  වැ ස කුණද ශග ාශේ කිහලා දැක්කා ශන්. 

ඒ ශේ  ගනන් telephone  ශකනු ස අ  සා. ඒ කිහන්ශන් තස ස 
්නාගනකින්.  

තවැන් ාන්ශ්ේලා දැ  ගන්  අපි ශනතැනින් ශපතක 

 ස සසන්ශන්  ැ ැ. ඉදිරිශේදී අපි  ැසැ සවූ ඒ අධික මිල ගණන් 
්හිත ඖෂධ්  අශ ක් slot  කට අර ශග   ඒසාශේ ස මිල පාල හ 
කර සා.  තැනින් අපි ශපෞේගලික ශරෝ ල්සලට   සා.  නට 

ශපෞේගලික ශරෝ ල් ගැ  ්පතපූධනණ ිත ශ්ල්ෂණහක් ජාතයන්තර 
්නාගනක් ස  KPMG ආහත හ ්ැපයුසා. ඒ ශගොල්ලන්ට නන 
නා් ශදක නාරක කාලහක් දුන් ා. ඒ නා්  ශදක නාර තුු ඒ 

ශගොල්ලන් ලරකාශේ තිශ   සිහලුන ශපෞේගලික ශරෝ ල්, 
ර්ාහ ාගාර ්  ්ාහ  සිහල්ලටන ගිහිල්ලා ඒසාශේ තිශ   
සිහලුන මිල ගණන්,  ක්  ක් ප්රතිකාරසලට අහ කර  මිල ගණන් 
ඇතුු ස කර ්පතපූධනණ ශපොතක් ්ක්් කරලා නට ශග ැල්ලා 

දුන් ා.  

ඒක දුන් ාට පසු කමිටුසක් නඟින් ඒක අධ්යහ හ කරලා තස 
නා් ශදකක් ිතතර හ  ශකොට අපි ඒ ්ෑන ශදහක්න පාල හ 

කරන්  කටයුතු කර සා. තුසාලහකට ශ ශ  ස දනන්   ක 
ශරෝ ලක  පපිහල් 9,000ක් අහ කර  ශකොට, අශ ක් ශරෝ ශල් 
 පපිහල් 92,000ක් අහ කර සා.  ශ නයි ශපතසාට අහ කරන්ශන්. 

අහිර්ක මිනි්්සු ඒසාට ගිහාට ප්්ශ්ේ වැදල් ශ ොශගසා ඉන්  
 ැ ැ. ඒකයි ශසන්ශන්.  තශකොට ඒක  ලපෑනක්.  තශකොට අපි  
ශපතසාශේ මිල පාල හ කර සා. නන ඒ ශගොල්ලන් කැ ශ ේසා. 

කැ සලා නන කිේසා, "ශපතක ඔහශගොල්ලන්ට සයාපාරහක්, 
business  කක්  ස ඇ සත.  වැ ස ශපතක ශ්ේසහක්. ශ්ෞඛ්ය 
ශ්ේසාස කිහන්ශන්, වසදය ශ්ේසාස කිහන්ශන් ශ්ේසහක්. ඒක 

නතක තිහා ගන් '' කිහලා. ඒ නි්ා ශපත  ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසාස ්  

වසදය ශ්ේසාස ශදකන ්රකල හ ශසන්  ඕ ෑ. නන කිේසා,  ශපත 
මිල පාල හ ශගශ  සාහ කිහා. 

දැන් අපි ඒ සිහලුන ශේසල් ශසනුශසන් කටයුතු කර ශග  
හ සා. ඒ අනුස, තුසාලහකට ශ ශ  ස දැමීශපත ඉ ලා open-heart 

surgery  ක දක්සා සිහලුන ශේසල මිල අපි පාල හ කර සා. 
කානශධන  ගා්්තුස කීහද කිහලා තීරණහ කර සා. වසදයසරශහක් 
ශසනුශසන්  පපිහල් 2,000ක් ශල් දැ ට නන මිල පාල හ කරලා 

තිශ  සා.  ිතශ ේෂඥ වසදයසරශහකුට,- 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ග ප ඇනතිතුනනි, ඔ තුනාට නිහමිත කාලහ අස්ා යි. 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශ ො යි, ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි. නන කථාස 
අස්න් කරන් පත.  

ශඩරු  උසදුර ආළු ශසලාශේ ඒ ශසනුශසන් පරීක්ෂණ ශදකක් 

කු යුතුස තිබුණා. ඒ අනුස full blood count test  ක ්  
dengue NS1 antigen test  ක ක  ු යුතුයි.  යින්  ක් 
පරීක්ෂණහක් ්  ා  පපිහල් 750ක් අහ කුා. අපි ඒ ගා්ත්ුස 

 පපිහල් 250 දක්සා අඩු කුා. අශ ක් පරීක්ෂණහ කිරීනට  පපිහල් 
3,000ක් අහ කුා. අපි ඒ ගා්ත්ුස  පපිහල් 1,000 දක්සා අඩු කුා. 
ශඩරු  උසදුර අඩු ශස  ශතක් තාසකාලිකසයි අපි  ශ න කශුේ. 

දැ ට සිහහට අනූසකින් ිතතර ශඩරු  උසදුර අඩු ශසලා තිශ  සා. 
ශපත  කක්ස ස තනිකරන සයාපාරික කටයුතු ශ ොස  නි්ා, 
ඉදිරිශේදී අපි ශපත සිහල්ලට ් ්ථිර මිල ගා් ්තුසක් ශගශ  සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අශප් ශපත ප්රතිප සතිහ 
ඉදිරිහට ශග  හාන ්  ා, පසු ගිහ කාලශේ ශසලාස ශ ෝ 
රාජකාරි පැ සත  ලන්ශන්  ැතිස ඉතාන ස උ න්දුශසන් ්ැශසොන 
ශනහට  ක්කාසු කරශග  අස ය තැන්සලට ශගෝ් ශපත 

ශසනුශසන් උදුණ කු, ඒ ශසනුශසන් කැප ුණණු, ජාතික ඖෂධ් 
නිහාන  අධිකාරිශේ න ාචාධනහ අසිත ද සිල්සා ්   හි ිතධ්ාහක 
අධ්යක්ෂ, ිතශ ේෂඥ වසදය කනල් ජහසිර  නැතිතුනා - හි ප්රධ්ා  

නිලධ්ාරිතුනා- ඇතුළු සිහලුශද ාට නන ිතශ ේෂශහන් ්ත්ුති සන්ත 
ස සා. ශපත ආකාරහට උදුණ කිරීන නි්ා අද දුප්ප ස මිනිසුන්ට 
ිත ාල හ පතක් සිදු ශසලා තිශ  සා. රජශේ ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසහ 

්පතපූධනණ නිද ්් ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසහක්  සට ප ස කරන් ට අපට 
උදුණ කරලා තිශ  සා. ඒ සිහලුශද ාටන ්්තුති සන්ත ශසමින් 
නශේ කථාස අස්න් කර සා. ්ත්ුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank You. The next speaker is the Hon. Bandula 

Gunawardane. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ිත ා ම කිහිපහයි ශන්ද 

තිශ න්ශන්? ්භාස කෑන ිතශේකහ ්  ා අ සහිටුසා, හබඳ 
රැ්්වීශනන් පසුස කථා කරන් පත. 
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ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ිත ා ම 4ක් තිශ  සා, ග ප නන්ත්රීතුනා. Lunch break is until 

1.30 p.m. After that,  you can speak.  ග ප  න්දුල ු ණසධනධ්  
නන්ත්රීතුනාට දැන් කථා කරන්  ළුළුසන්ද?  

 
ගුණ ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 තුනාට කථා කරන්  ළුළුසන්, ග ප නිශහෝජය කාරක 

්භාපතිතුනනි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay.  Hon. Bandula Gunawardane, you can speak 

now.  
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශ ො යි. නන  තර ශ ොකර දිගටන කථා කරන් පත. 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශ ො යි. 

 
[අ.භා. 12.26] 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මිල පාල හ කරලා රශට් ජ තාසට ්   මිලකට ඖෂධ් 
ල ා දීන ්පත න්ධ්ශහන් ග ප ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා දර  ප්රහ ස හ 
පිබඳ  ස ඒකා ේධ් ිතපක්ෂහ ස ශහන් අපි ්තුටු ස සා.  වැ ස, 

 තුනා දන්ශන්  ැතිස  තුනාශේ අනාතයාර ශේ සිදු ශසලා තිශ   
්න ර සිේධි පිබඳ  ස, අහ සැහ ශල්ඛ් හ ස ඉදිරිප ස කිරීනට 
ආ්න්  නි්ා ශපත අස්්ථාශේ ්   න් කරන් ට කැනැතියි. 

ග ප ඇනතිතුනනි, ඔ තුනා දන්ශන්  ැතිස, ඔ තුනාශේ 

අනාතයාර හ ස  ැතිස පසු ගිහ සධනෂශේ අහ සැහ ශල්ඛ් ශේ  
ප්ර  ්හක් ඇතිවීන පිබඳ  ස රජශේ ිතගණකාධිපති සාධනතාශේ 
්  න් කරලා තිශ  සා. නන ඒක කිහසන්  කැනැතියි.  හි 

ශනශ්ේ ්  න් ශස සා: 

''ශ්ෞඛ්ය ශපෝෂණ  ා ශේශීහ වසදය අනාතයාර හ ශසත සැහ 
ශීධනෂ 111-01-05-0-1407-11 හටශ ස රාජය ආශහෝජ  පස සසා 

ශග  හාශපත පිරිසැහ ඉඩපත  ා ශගොඩ ැඟිලි ශල් ල ා දී තිබුණ 
මිලිහ  17,878ක ප්රතිපාද   ාමික අගහක් පනණකි. ඒ අනුස 
2016 සධනෂහ තුු  න ප්රතිපාද ශහන් කිසිදු වැදලක් සැහ කර 

ශ ොතිබුණි. ශපත ්පත න්ධ්ශහන් සිදු කු පරීක්ෂණසලදී අදා  ු
අනාතයාර හ ිතසින් ඇ්්තශපතන්තු පිබඳශහල කර  අස්්ථාශේදී 
 සැනි ප්රතිපාද හක් ඉල්ලුපත කර ශ ොතිබූ  ස නිරීක්ෂණහ ිතහ. 
න ා භාණ්ඩාගාරහ ිතසින් ල ා දී තිබූ ශනන ප්රතිපාද ශහන් කිසිදු 

ිතහදනක් ශ ොදැරිහ යුතු  සට ශනන අනාතයාර හ ශසත උපශද් ්
ල ාදී තිබූ  ස නිරීක්ෂණහ ිතහ.'' 

ඒ කිහන්ශන්, ඔ තුනාශේ අනාතයාර හ අහ සැහ ඇ්්තශපතන්තු 

්ක්් කර  අස්්ථාශේදී  ශ න ඉල්ලීනක් කශුේ  ැ ැ. 

ළු රාසධනත  ිතහදපත, ප්රාේධ්  ිතහදපත ගණ හ කර  ශකොට, 

අස ය ප්රනාණහට තනයි ඔ තුනාශේ අනාතයාර හ වැදල් ඉල්ලලා 
තිශ න්ශන්. 

 ාමික අගහක් දනලා ශ්ෞඛ්ය, ශපෝෂණ  ා ශේශීහ වසදය 
අනාතයාර ශේ සැහ ශීධනෂහ උ්්්ලා ශපන්වූසා,  පපිහල් මිලිහ  

17,878කින්.  ශලසින් ඔ තුනාස ස ඇන්දුසා; පාධනලිශපතන්තුස ස 
ඇන්දුසා; ජ තාස ස ඇන්දුසා.  තශකොට ඒක ගිණුපතගත කිරීශපතදී 
ප්ර  ්හක්   සා ශන්. ගිණුපතගත කර ශකොට ඔ තුනාශේ 

අනාතයාර ශේ ශල්කපතසරහා අ  සා, "ශනච්චර වැදලක් ශසන් 
කරලා තිශ  සා, නන ශපතක ගිණුපත තිහන්ශන් ශකොශ ොනද?" 
කිහලා.  තශකොට න ා භාණ්ඩාගාරශහන් උපශද්ක්  ස සා, 

"ශපතක  ාමික අගහක් ිතතරයි, -නිකපත ශ ො පසට කිේසා ිතතරයි,- 
ඒක ගිණුපතගත කරන්  හන්   පා." කිහලා. 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි,  තශකොට ප්ර  ්හක් නතු 

ශස සා. ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථාශේ 148 ස  සයස්්ථාස අනුස වැදල් 
පිබඳ   ්පතපූධනණහ  ලහ තිශ න්ශන් පාධනලිශපතන්තුසට. 
පාධනලිශපතන්තුශේ ූලලය  ලහ ක්රිහා සනක කරන්  තනයි අහ සැහ 
ශල්ඛ් හ ඉදිරිප ස කරන්ශන්. අහ සැහ ශල්ඛ් හ ඉදිරිප ස කර  

අස්්ථාශේදී  ක ඡන්දහකින් අහ සැහ පරාජහ ුණණ ස ඒ 
පාධනලිශපතන්තුස ිතසු පසන්  ශසන්ශන්, ූලලය පිබඳ   ප්ර  ්ශේ 
තිශ    ැරෑ පපතකන නි්යි. ශනශ න අිතචාරස සස අහ සැහ 

ශල්ඛ්  ඉදිරිප ස කිරීශපත පිබඳශසත කාශේ ආණ්ඩු තිබුණ ස අපි 
 ස සසා ගත යුතු ශස සා. ශනොකද ශ ේතුස, රටක ්න්්ත වැදල් 
ක්රනහ පිබඳ  ස, අහ සැහ පිබඳ  ස ශේශීහස ිතතරක් ශ ොශසයි, 

අන්තධනජාතිකස ස -ජාතයන්තර ූලලය අරවැදල, ශලෝක  ැරකුස, 
ආසිහානු ්රසධනධ්   ැරකුස, ණහ ශද  ආහත , අන්තධන 
පාධනලිශපතන්තු ්රගපත ආදී සිහල්ල-  ලාශග  ඉන් සා. ශපත 

පිබඳ  ස ශ සරීපත කාරක ්භාසක් ඉල්ලන්  අපි  ලාශපොශරො සතු 
ශස සා. ග ප ඇනතිතුනනි, ඔ තුනාශේ අනාතයාර හ ිතතරක් 
ශ ොශසයි, තස ශ ොශ ෝ ඒසා තිශ  සා. ඒ නි්ා ්න්්ත අහ සැහ 

ශල්ඛ් ශේ ඇති ශසලා තිශ   ප්ර  ්ශේ ්්සභාසහ පිබඳ  ස 
ඔ තුනාට ශ ස පපත කරන්  නන කැනැතියි. වැළු රශට්න සැහ ශීධනෂ 
්  ා අපි  පපිහල් බිලිහ  3,898ක් ශසන් කරලා තිශ  සා. 
 පපිහල් බිලිහ  3,898ක් ශසන් කරලා, 2016 සධනෂශේ ිතහදපත 

කරලා තිශ න්ශන්  පපිහල් බිලිහ  3,106යි. ඉතිරි ුණණු ප්රනාණහ 
 පපිහල් බිලිහ  792යි. ඒ කිහන්ශන්  පත න්ශතොට සරාහ, 
න සතල ු සන් ශතොටුශපොු,  හාධන ලරකා ු සන් ්නාගන, මිහින් 

ලරකා ු සන් ්නාගන, අකුශධනශගොඩ ආරක්ෂක ූලල්ථ්ා  
්රකීධනණහ,  පත න්ශතොට IT Park  ක ආදී සිහල්ලන  ්  ා සැහ 
සන්ශන්   පපිහල් බිලිහ  300යි.  ශනතැ  ඉතු ප ශසලා 

තිශ  සා,  පපිහල් බිලිහ  792ක්. ඒ කිහන්ශන් 2016 සධනෂශේ 
වැළු අහ සැහ ශල්ඛ් ශහන්  රිහටන 1/5ක් -සිහහට 20ක්- 
්පතපූධනණ සැරදියි.  තශකොට අහ සැහ පරතරහ, අහ සැහ පරතරහ 

අනුස ඇති ස  මිල උේධ්න හ පිබඳ  ස සග කිහන්ශන් කුණද? ශපත 
ප්ර  ්හට  සු ශසලා තිශ න්ශන් අනාතයාර  ශදකයි.  කක් 
අධ්යාප  අනාතයාර හ, අශ ක්  ක ශ්ෞඛ්ය, ශපෝෂණ  ා ශේශීහ 
වසදය අනාතයාර හ. ඒ අනාතයාර  ශදක ිතතරයි, 2016 ස්ශධනදී 

ශපත ප්ර  ්හට  සු ුණශණ්.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ඇනතිසරහාශේ උපශද් ්
අනුස ශ ෝ නිලධ්ාරින් ශන්, ශපත ඇ්්තශපතන්තු  දන්ශන්. දැන් 

 ලන් , අනාතයසරශහකුශේ ශ ෝ ජ ාධිපතිසරශහකුශේ උපශද් ්
පිබඳපදින්  ගිහා කිහලා ලලි ස වීරතුරග- ලලි ස වීරතුරග න  සනහා 
කිහා කිහන්ශන්, ශ ොරකන, සරචාස, දූෂණහ, අක්රමිකතා  ැති 

සැදග ස රාජය නිලධ්ාරිශහක්   ස රාජිත ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනා ස 
පිබඳගන් සා; නන ස පිබඳගන් සා.-  පපිහල් මිලිහ  600ක 
සරචාසකට  න්ධ් ාගාරහට දැපතනා. දැන් ශනතැ   පපිහල් බිලිහ  

792ක්!  තශකොට ඒකට  න්ධ් ාගාරහ ඇතුුට දනන්  ඕ ෑ 

639 640 



පාධනලිශපතන්තුස 

ශකොශ ොනද කිහ   ක ගැ  ඔ තුනන්ලා හිතලා  ලන් , ග ප 
ඇනතිතුනනි. දැන් ශනශ න පාධනලිශපතන්තුස ශ ොනඟ හස  ශදහක් 
කුාන ඒකට අදාු නිලධ්ාරින් ගැ  අඩු තරමින්- නන කිහන්ශන් 

 ැ ැ, අහිර්ක නිලධ්ාරින් අරශග  ගිහිල්ලා දඬු කශ ේ ග න් ; 
හිශධන දනන්  කිහලා.- -ශනසැනි ශේ මින් පසුස  රි සිදු ශ ොවීන 
්  ා ශ සරීපත කාරක ්භාසක් ප ස කරන්  කිහලා නා ඉල්ලා 

සිටි සා. 

 රාජය අහ සැහ ශල්ඛ් ශහන් අනාතයාර සලට, සැහ ශීධනෂසලට 
වැදල් ශසන් කර  ිතට සිහහට 100ක් ්ශ සට ශේරලා 

ඇ්්තශපතන්තු කරන්  කාටස ස  ැ ැ. ඒක නන පිබඳගන් සා.  හිදී 
 පපිහල් බිලිහ  50ක් ශස ් ් ශසන්  ළුළුසන්;  පපිහල් බිලිහ  
60ක් ශස ් ් ශසන්  ළුළුසන්;  පපිහල් බිලිහ  100ක් ශස ් ්

ශසන්  ළුළුසන්;  පපිහල් බිලිහ  200ක් ශස ්් ශසන්  ළුළුසන්. 
ශපතක  ශ න ශ ොශසයි ශන්.  පපිහල් බිලිහ  792ක් ශන්. ග ප 
නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, නන ශ ොශසයි, 
ිතගණකාධිපතිතුනායි කිහන්ශන්. ිතගණකාධිපතිසරහාශේ ශපත 

සාධනතාස නන සභාගත* කර සා.  

 පපිහල් බිලිහ  792ක් කිහන්ශන්  පපිහල් බිලිහ  800ක් 

ශන්.  රිහටන රශට්  දු ආදාහනට ්නා  ප්රනාණහක්. නශේ 
දැනීශපත  ා ිත ස්ා්ශේ  ැටිහට ශලෝකශේ කිසින පාධනලිශපතන්තුසක 
ශනශ න ශදහක් ශසලා  ැ ැ. ශනොකද,  රගලන්ත 
පාධනලිශපතන්තුශේදී  ශ න නන දැකලා තිශ  සා, අගනැතිතුනාශේ 

පැශේදී  ශ න, රාජය ූලලය ්පත න්ධ්ශහන්, මිලිහ  10, 15 
පිබඳ  ස ස ිත ාල සගකීනකින් සැඩ කර සා.  

පාධනලිශපතන්තුසයි උ සතරීතර. න ා භාණ්ඩාගාරශේ තිශ   

 ැන ්තහක්න න ජ හාශගන්  කතු කර  ලද  දු වැදල්. ඒ 
පිබඳ  ස රාජය ූලලය කුන ාකරණශේ නීති රීති පේධ්තිහක් 
තිශ  සා. ූලලය කුන ාකරණ සගකීපත ප තක් තිශ  සා.  

2016 වැදල් අනාතයාර ශේ සාධනතාශේ තිශ  සා, රශට් ජාතිශේ 
 ැරකපත ප්රනාණහ තිශ න්  ට  ළුළුසන් දු ශේශීහ නිෂප්ාද ශහන් 
සිහහට 80යි කිහා.  හ සිහහට 80.3ට සැ ම ශසලා තිශ  සා. 2003 

අරක 3 දර  රාජය  ූලලය කුන ාකරණ (සගකීන) ප ත 
්පතපූධනණශහන්න උල්ලරඝ හ කර තිශ  සා.  හට ිත පේධ්ස සැඩ 
කර තිශ  සා. පසුගිහ කාලශේ රශට් ූලලික නීතිහ -
පාධනලිශපතන්තුස ්පතනත කර  නීතිහ- අභිභසා රට ගනන් කරසා 

තිශ   නි්ා අද ඇතිශසලා තිශ   ප්රති්ලහ නන කිහන් පත. 
"Bloomberg ranks Sri Lanka among highest risk countries 
for investors" හනුශසන් ළුස ස ප ස සාධනතාසක් ප  ු ුණණා. 

ශනශ නයි  හි කිහා තිශ න්ශන්. "Bloomberg" කිහ  ශලෝක 
ප්රකට ආශහෝජ  ්ඟරාස කිහ සා, ශලෝකශේ රටසල් 29කින් 
ආශහෝජ හට සැ මන අසදා න තිශ   රට ශ්රී ලරකාසයි කිහා. නන 

 න ළුස ස ප ස සාධනතාස සභාගත* කර සා. 

ශපත දධන ක 29ට ්ලකා   ලා තිශ  සා, වැදල් පිබඳ   
ත ස සසහ, ආධනථිකහ පිබඳ   ත ස සසහ. ඒ අතර ශේ පාල  

දධන කහ ස තිශ  සා. තවැන් ාන්ශ්ේලාට ළුළුසන් 
www.bloomberg.com කිහ  website  කට හන් . ගිහිල්ලා 
 ලන් . වැළු ශලෝකශේ තිශ   රටසල්  අතරින් ආශහෝජ හට 

තිශ   අසදා න සැ මන රට ලරකාසහ කිහ   පතබු  ානහ තනයි 

තවැන් ාන්ශ්ේලා අරශග  තිශ න්ශන්. ඇති ශන්? ශපත අුණ පදු 

ශදක නාරට කරශග  තිශ   ශලොකුන ශදහ තනයි -[ ාධ්ා 
කිරීනක්] නශේ උග ස මිත්රහා, දධන ක 29ක් තිශ  සා. ඒ දධන ක 
29න් SAITM  පාශධන උේශඝෝෂණ ශේ පාල  දධන කහ.  හ 
ශ ොශසයි, පුවැස  දධන කහ ූලලය දධන ක.  

අශ ක්  ක  ආධනථික  දධන ක.  වැලය දධන ක   ා ආධනථික 
දධන ක ශ ො   පත අර ශේ පාල  දධන කහ   තරපතන උඩ ට  
 න්ශන්  ැ ැ.  වැළු ශලෝකශහන්න උඩට  න්ශන්  ැ ැ ශන්. 

්න්්ත රශට්  රාජය ූලලය පිබඳ   කැඩපත තනයි අහ සැහ 
ශල්ඛ් හ. කැඩපතට ශපත සාශේ සැරැේදක් කුාන? ශපතක අපට 
 රගන්  ළුළුසන්. ග ප කථා ාහකතුනාට  රගන්  ළුළුසන්. අපට 

කථා කරන් ට ශදන්ශන්  ැතිස ශසලාස  රගලා  රගන්  
ළුළුසන්.  වැ ස, ශපතසා පිබඳ  ස ග ප ්භා ාහකතුනා ස දන් සා.  
ඒ පිබඳ  ස වැලය ිත ්ශල්ෂකශහෝ ඉන් සා. ශස  රටසලට ලිහ  

අහ ඉන් සා. ජාතයන්තර ූලලය අරවැදශල් නිශහෝජිතාහත ශේ 
ශස න  කාධනහාලහක්  ශ්රී ලරකා න   ැරකුස ඇතුශුේ තිශ  සා. ඒ 
කාධනහලහ දන් සා, ශපත කර තිශ න්ශන් පාධනලිශපතන්තුස ශ ොනඟ 
හැවීනක්; රශට් වැදල්  ලහ  සැරදි ශල් පාිතච්චි කිරීනක් කිහා. 

භහා කන ත ස සසහ තනයි, ිතගණකාධිපති සාධනතාශේ කිහා 
තිශ  සා, ශපත රටට දරන් ට ළුළුසන් ණහ  ර සිහහට 80.3යි 
කිහා. දැන් අපි තවැන් ාන්ශ්ේලා කුණ ප ස දන් සා, ශපත ණහ 

කන්ශේ  ැටි.  

ග ප රාජිත ඇනතිතුනා ස දන් සා, ග ප ලක්ෂ්නන් කිරිඇල්ල 
ඇනතිතුනා ස දන් සා, අපි ආණ්ඩුස ගන් ශකොට  2001 සධනෂශේ 

දු ශේශීහ නිෂප්ාද හ  සිහහට 102 යි. 2002 සධනෂශේ දු ශේශීහ 
නිෂප්ාද හ සිහහට 105යි. 2003 සධනෂශේ දු ශේශීහ නිෂප්ාද හ 
සිහහට 102යි. 2004 සධනෂශේ දු ශේශීහ නිෂප්ාද හ සිහහට 

102යි.  න නි්ා අරානාතය  රනිල් ිතක්රනසිර  නැතිතුනා කිේශේ, 
"ලරකා ඉති ා්ශේ ආළු ද පණුන වැදල් අධනබුදහට තනයි අපි ශපත 
වැහුණ ශදන්ශන්" කිහා.  කටු අ සතක  නල් ළුබුදුසන් ට  ැ ැ. ශපත 

ත ස සසහ මින් ඉ්්් ර ට පාධනලිශපතන්තුසලට ඇති ශස    ක 
 තර කරන්  අපට ප  ස ශකටුපතපතක් ශේන්  කිේසා. ඒ අනුස 
අපි  ප  ස ශකටුපතපතක්  ැදුසා. ඒ තනයි, 2003 අරක3 දර  රාජය 
ූලලය කුන ාකරණ (සගකීන) ප ත. ඒ රාජය ූලලය 

කුන ාකරණ (සගකීන) ප ත ශග ා ශේ ලරකා ඉති ා් ශේ 
තිබුණු දැසැන්තන ණහ අධනබුදහට වැහුණ දීන ්  ායි.  තශකොට 
 න ප ශතන් නිහන කුා, ශනන්  ශනශ නයි ණහ ගන්  

ළුළුසන්, ශපත ිතධිහටයි රශට් ශපතක ක්රිහා සනක කරන්  ළුළුසන්, ඒ 
්  ා ශපතකයි නීතිහ, පාධනලිශපතන්තුසට  නා්  ශහන්  හට සාධනතා 
කරන් ට  ඕ ෑ කිහා. ඒ ප ත ශග ාශේ   ක්් ස ජාතික 

පක්ෂශේ ග ප රනිල් ිතක්රනසිර   නැතිතුනායි.  හ ිතටින් ිතට 
්රශ ෝධ් හ කර තිබුණා, ශපතක සිහහට 80ට සඩා සැ ම 
කරන් ටන  ැ ැ,  තශකොට රටට ඔශරො සතු ශදන්ශන්  ැ ැ 

කිහා.   

රශට්  ැරකපත ප්රනාණහ ක්රනක්රනශහන් අඩු කරලා, යුේධ්හ නින 
කරලා, ශලෝක ඛ්නිජ ශතල් අධනබුදහට වැහුණ දීලා, ශලෝක ආ ාර 
අධනබුදහට වැහුණ දීලා, ශලෝක ූලලය අධනබුදහට වැහුණ දීලා, 2014 

රශට්  ැරකපත ප්රනාණහ සිහහට 70.1ට අඩු ුණණා. 2016 වැදල් 
අනාතයාර ශේ සාධනතාස කිහන්ශන්, රශට්  ැරකපත ප්රනාණහ 
සිහහට 83.3ට සැ ම ුණණා කිහලායි. ඒ ගැ  කථා කරන්  ිතධිහක් 

 ැ ැ. ඉ්්් ර 1980 ගණන්සල නට නතකයි, ශපත පාධනලිශපතන්තුශේ 
ග ප ලලි ස ඇතුල සවැදලි, ගාමිණී දි්ා ාහක ඇනතිතුනන්ලා 
ඉන්  කාශල් ශනශ න ක පණක් ිතපක්ෂහ කිේසා  පත, ශස න 

කැ සලා ඒ ගැ  කථා කර සා.  

පාධනලිශපතන්තුශේ ූලලික සගකීන ස  රාජය ූලලය පිබඳ  සස ස 
අඩු ගණශන් point of Order  කක් raise කරලා කිහන්  ළුළුසන් 
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————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ග ප  න්දුල ු ණසධනධ්  න තා] 
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ශසන්  ඕ ෑ ශන්. ශපතක  ැශනෝන දන්   ා්්ත්රහක් ශ ොශසයි 

ශන්. ශපතක ගණිත  ා්්ත්රහ ශන්. ගණිත  ා්ත්්රහ සැරදුශණො ස 
අශ ක් ඔක්ශකෝන සරදි සා. ඒකයි නන කිහන්ශන්. අපට 
ශේ පාල  කථා කිහන්  ළුළුසන්;  ැණ සදින්  ළුළුසන්; 
ිතශේච හ කරන්  ළුළුසන්. රාජය ූලලය ශතොරතු ප ස  රජශේ 

ආදාහන, රජශේ ිතහදන, අහ සැහ පරතරහ, අහ සැහ පරතරහ 
පිහස  ආකාරහ, ණහ  ා ණහ  ර පිබඳ  ස අපි ප්ර  ් කශුේ 
 ැ ස පත කුනක්ද සිදු සන්ශන්? අපි තවැන් ාන්ශ්ේලාට ශේදිකාශේ 

කථාසක් කිහන්  ළුළුසන්.  වැ ස, ජාතයන්තර ස ශහන් ඇති ස  
ත ස සසහ කුනක්ද? අද ස  ශකොට ශලෝකශේ ආශහෝජ හට 
තිශ   අසදා න සැ මන රට  සට ලරකාස ප ස ශසලා තිශ  සා. 

 න නි්ා නන ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන්, දැන් 
වැදල් අනාතයාර ශේ ඉන්ශන් ඔ තුනාශේ පැරණි මිත්රහා. ශනසර 
අහ සැහ ශල්ඛ් හ  ද  ශකොට  තුනාට කිහන් , "පසු ගිහ අහ 

සැශේදී නශේ අනාතයාර හට කරළු සැශඩක කරන්   පා" කිහලා. 
ශනොකද, ශපත ගැ  ශ ොදන්  ශකශ ක්  පත ශචෝද ා කරන්ශන්, 
"ශනන් . අ්රණ ශරෝගීන් ශසනුශසන් ශසන් කරළු ්ල්ලිසලින් 
මිලිහ  17,000කට සඩා ිතහදපත කරන්   ැරි ුණණ අනාතයසරහා, 

රාජිත ශ්ේ ාර ස " කිහලායි. අපි  ශ න කිහන්ශන්  ැ ැ. අපි 
කිහන්ශන්, ල   ස්ර ්  ා අහ සැහ  ද  ශකොට "නශේ 
අනාතයාර ශේ සැහ ශීධනෂහට ශ ො ප ඉලක්කපත  ශ න දාන්   පා" 

කිහලා, ඔ තුනා කථා කරලා  දා ගන්  ඕ ෑ කිහලායි. 

ුඟට නන කැනැතියි අශප් ්රසධනධ්  උපාහ නාධනග  ා 
ජාතයන්තර ශසශු  ඇනතිතුනාට ිතශේ  ශසශු ාශපත ඇති ශසලා 

තිශ   ත ස සසහ ගැ  කිහන් . ිතගණකාධිපති සාධනතාශේ 
තිශ  සා,  අප හ හ ප්රසධනධ් හ ්  ා- 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ග ප  න්දුල ු ණසධනධ්  නන්ත්රීතුනනි, අපි ඒ පිබඳ  ස රජශේ 

වැදල් පිබඳ   කාරක ්භාශේදී-  

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ැ ැ, අපි හිතුශේ ශපතකට ශ සරීපත කාරක ්භාසක් ප ස කර 

ගන් . ශනොකද, අහ සැහ කුන ාකරණහ පිබඳ  ස ්ාකච්ඡා 
කරන්  ආණ්ඩු පක්ෂහ ස, ිතපක්ෂහ ස කිහ  ශදපැ සශ සන 
නන්ත්රීස ප ් භාගී ස සා.  න නි්ා ිතෂහානු ේධ් අසශ ෝධ්හක් 
තිශ   නන්ත්රීස පන්ශගන් ්නන්ිතත ශ සරීපත කාරක ්භාසක් අපි 
ඉල්ලුශසො ස,  තශකොට ශපත අහ සැහකරණශේදී අපට ස, ඉන් 
ප්ශ්්ේ    පාධනලිශපතන්තුසලට ස ඒ ශ සරීපත කාරක ්භාශේ 
නිගන  සැදග ස ශසයි.  ැ ස පත, අන්තධන ජාතික ස ශහන් අපි 
සැශට  ත ස සසහ ශ ො   ැ ැ.  

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඉ්ශ්්ල්ලාන Public Finance Committee  කට complaint 
 කක් ිතධිහට ශග ාසා  පත ශ ො යි ශන්.  තශකොට නිලධ්ාරින් 

කැ සන්  ළුළුසන් ශන්. 

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Public Finance Committee  ශකන් තනයි ශපත ිත්්තර ටික 

ඉල්ලා ග සශ ස.  තශකොට තනයි Auditor-General ශපත ිත්්තර 
ටික දුන්ශන්. මින් ඉදිරිහට අපි අහ සැහ  ද  ශකොට  හ සඩා 
නිසැරදිස කරන්  guideline  කක්, policy framework  කක් 
 දා ගන්  ළුළුසන්. 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශපත සාශේන තස ස ශදහක් නට සිදු ුණණා. නට තිබුණා Korean 
ආධ්ාර. ඒක KOICA  project   කක්. ඒකට ආණ්ඩුශසන් ශසන් 
කරන්  ඕ ෑ මිලිහ  4යි.   

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Counterpart funds? 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නට ශසන් කරලා තිබුණා මිලිහ  400 ගණ ක්. නන  ැලුසා, 

"ශනොකක්ද ශපත?" කිහලා. නිලධ්ාරින්ශගන් අ   ශකොට කිේසා, 
"ශපතක අපි ඉල්ලළු වැදලක් ශ ොශසයි" කිහලා. ශපත සාශේනයි. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ. ඒ සාශේ ශදහක්. නිලධ්ාරින්ශේ ප්ර  ්හට ස 
පාධනලිශපතන්තුස ිතසින්  දලා ශදන්  ඕ ෑ ශ සරීපත කාරක ් භාසක්. 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔේ, ඒක සැදග ස.  

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ග ප  න්දුල ු ණසධනධ්  නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනාට තස ිත ා ම 

ශදකක් පනණයි ඉතු පස තිශ න්ශන්. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ නට ශසන් වූ වැළු කාලශහන්ද? 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The time alloted to you was 18 minutes.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ැ ැ ශන්. නට ිත ා ම 15ක කාලහක් තිබුණා ශන්.  

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 ැ ැ. ඔ තුනාට 18 minutes තිබුණා.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ිත ා ම 18ක් තිබුණා? 
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ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔේ. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තසන නන ිත ා ම 5ක්ස ස කථා කශුේ  ැ ැ ශන්.  

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You started your speech at -  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, නට තස ිත ා ම 5ක් 

ශදන් . නන කථාස අස්න් කරන් පත. 

නන ුඟට කිහන්  කැනැතියි, අධ්යාප  අනාතයාර හට- 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ග ප නන්ත්රීතුනා, lunch interval ්  ා ්භාශේ කටයුතු 

 ැසැ සිතහ යුතුයි. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි,  හටන අදාු තස 
ශකොට්ක් තිශ  සා. නට ිත ා ම ශදකක් ශදන් .  හ ප්රකා  
කරලා නන කථාස අස්න් කර සා.  

දැන් අහ සැහ ශහෝජ ා ඉදිරිප ස කර සා. ශහෝජ ාශසන් 
ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස ස  ශකොට ශ ො  ශහෝජ ාසක් ුණණාන 
තවැන් ාන්ශ්ේලා ප්රීතිශහන් අ සළු ම ග  සා. අහ සැහ අස්න් 

ශසලා අපි ්න්ශතෝෂශහන් හ සා. අුණ පේද ඉසර ුණණාට ප්ශ්්ේ? 
ශපතක  රිහට ශ ොරි සාශේයි. ක්  ශතක් ්නීපයි; ප්ශ්්ේ තනයි 
දැිතල්ල අල්ලන්ශන්. ඒ සාශේ ත ස සසහක් තනයි අධ්යාප  
අනාතයාර හට ුණශණ්.  

ිතගණකාධිපතිතුනා ශනශ න ලිහා තිශ  සා. "2016 ස්ර 
්  ා මිලිහ   ක්ලක්ෂ ිතසි ක්ද ්් තුන්සිහ පණ්ශ්දකක් සැහ 
ශීධනෂ අරක 1407 හටශ ස දක්සා ඇති ළු රාසධනත  ිතහදන  ාමික 

අගහක් පනණි. ශනසැනි ප්රතිපාද හක් අදාු අනාතයාර හ ිතසින් 
ඉල්ලුපත කර ශ ොතිබූ අතර, 2016 සධනෂ හ තුු  න ප්රතිපාද ශහන් 
කිසිදු වැදලක් සැහ කර ශ ොතිබුණි. 2016 අහ සැහ 

ඇ්්තශපතන්තුශේ ඇතුු ස කර ඇති ප්රතිපාද   ාමික අගහක් 
ශල් දක්සා ඇති නි්ා ප්රතිපාද  නිද ්් කිරීනක් සිදු ශ ොස  
ශ යින්,  හ ිතහදනක් ශල් ගිණුපතගත කිරීශපත අස යතාසක් 

ශ ොනැත."  

ුඟට කිහ සා, "තසද, ජාතික අහ සැහ ශදපාධනතශපතන්තුස 
නඟින් ිතගණ හට ල ා දී ඇති ශතොරතු ප අනුස, අධ්යාප  
අනාතයාර හට  අදාුස අහ සැහ ශහෝජ ා - Budget Proposals -   

නඟින් ශසන් කර  ලද ්න්ත් වැදල් ප්රනාණහ මිලිහ  
 ැට තරද ්්  සසිහ පණශ න් ්තය ස ශහන් සැහ කර  ලද 

වැදල් ප්රනාණහ  6145ක් ශ ස ස සිහහට 9.5යි." කිහලා.  අහ සැහ 

ශහෝජ ා - Budget Proposals - 100ක් දාලා ඒ සිහශහන් 9.5යි 
ක්රිහා සනක කරන්  ්ල්ලි දීලා තිශ න්ශන්.  ශනශ න  කක් 
ලරකාශේ කසදාස ස ශසලා  ැ ැ. අධ්යාප හ ශසනුශසන් 
ුනයින්ට පරිගණක ශද සා කිහ සා, අ සළු ම ග  සා. ුනයින්ට 

කිරි පැණි ශද සා කිහ සා, අ සළු ම ග  සා.  ුනයින්ට ශපො ස 
ශද සා කිහ සා,  අ සළු ම ග  සා. ඒකට වැදල් ශසන් කර සා, 
මිලිහ   ැට තරද ්් ගණ ක්.   සිහහක් ශසන් කුාන ඒශකන් 

9.5යි ිතහදපත කරලා තිශ න්ශන්. ල   අුණ පේද ්  ා අහ සැහ 
ශල්ඛ් හ  දන්  කලින් වැදල් ඇනතිසරහාට ශ ොශසයි, වැදල් 
අනාතයාර ශේ රාජය අහ සැහ ශදපාධනතශපතන්තුසට ශ සරීපත කාරක 

්භාසක් ප ස කරලා පාධනලිශපතන්තුස ශ ොනඟ හැවීන  තර 
කරන් හ කිහ  ශහෝජ ාස කරමින් නශේ සච  කිහිපහ අස්න් 
කර සා. ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි. 

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended  for lunch till 1.30 p.m. 

 
රැසනවිම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අ ස හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

1.30  නැවත පව සවන ලදී. 
அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு,  பி.ப. 1.30 மைிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

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

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Niroshan Perera. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 

ගුණ නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිප සති හා 
ආර්ථික ක යුුර රාජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா - மதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අද දි  ඉදිරිප ස කර 

තිශ   ආ හ   ා අප හ  (පාල ) ප ත හටශ ස නිශහෝග 
තුබඳන් ශ්රී ලරකාශේ ිතදුලි ලහ පිබඳ   ජාතික ප්රමිතිහක් ඇති 
කිරීනට ස,  ාල සධනගශේ ිතදුලි උපකරණ ආ හ හ ්  
නිෂප්ාද හ සැුැක්වීනට ස ගන් ා ක්රිහානාධනග ගැ  ්ාකච්ඡාසට 

ගැශ  සා.  

නැදි ආදාහපත ල   රටක්  ැටිහට අද ස ශකොට අශප් රශට් 
ජ තාසශේ ආදාහපත නාධනග ඉ  ු  ැරිතලා ිතදුලිහ අතයස ය 

ශ්ේසාසක්  සට ප ස ශසලා තිශ  සා. ශපත ිතදුලිහ හපත හපත 
අස්්ථාසලදී ප්රමිතිශහන් ප ත සැටීන ශ ේතුශකොටශග  ඒ තුබඳන් 
ජීිතත  ැති ශසලා අශප් ආධනථිකහට හපත හපත අසාසිදාහක සිේධි 

ඇතිශසලා තිශ  සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි,  රටක්  ැටිහට ශී්ර 
ආධනථික දියුණුසක් සාශේන ්නාජ පරිසධනත හක් ගැ  ්ැලසුපත 

්ක්් කිරීශපතදී, ිතදුලි  ලහ ඉතා උ්්් ප්රමිතිහකින් යුක්තස, 
ිතශ ේෂශහන් ්රසධනධිත රටසලට  ා ්නා  ප්රමිතිහකින් යුක්තස 
අඛ්ණ්ඩස ශපත රශට් ජ තාසට ්  ආධනථික ක්රිහාදානහට ල ා 
ශදන්  අපට සිේධ් ශස සා. ඒ නි්ා අපි අද ස ශකොට  තිශ   

ශපත ිතදුලි ල පේධ්තිහට ිත ාල ශස ්්කපත රැ්ක් කශුේ  ැ ස පත 
අ ාගතශේදී අධනබුදහකට වැහුණ දීන නි්ා අශප් ආධනථිකහ 

645 646 
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පනණක් ශ ොශසයි, අශප් ජ තාසශේ ජීිතතසලට ස  ානි ස  

ත ස සසහට ප සශසන්  ළුළුසන්. අද තිශ   ප්ර ්  අපට ිත් ා 
ගන්   ැරි ුණශණො ස, ශපත ප්ර ් සලට ිත්ඳුපත ශ්වීන කල් 
දැපතශනො ස, ශපත ප්ර  ් ිත් න් ට  රිහට ආශහෝජ හ 
ශ ොකශුො ස, ශපත ක්ශෂේත්රශේ තරගකාරිභාසහක් ඇති 

ශ ොකශුො ස, ශපත ක්ශෂේත්රහ කාධනහක්ෂන ශ ොකශුො ස, 
ප්රමිතිශහන් උ්් ් ශ ොකශුො ස අපට අනිසාධනශහන්න ඉතා 
 රපතු අධනබුදහකට ඉදිරිශේදී වැහුණ ශදන්  සිේධ් ශස සා.   

ිතශ ේෂශහන්න ිතදුලි ල ක්ශෂේත්රහ නිරන්තරශහන්න   වී  
තාක්ෂණශහන් ්   දැනුමින් අලු ස ස  ක්ශෂේත්රහක්.  

ිතදුලි  ලහ පිබඳ  ස අශප් රශට් ඉති ා්හ අරශග   ලන් . 

ශ්රී ලරකා රජහ ්  රාජය හන්ත්රණහ දි ා  ැලුසාන,   වී  
තාක්ෂණහ ්   වී  දැනුන අලු ස ස  ශේගශහන් ශපත 
හන්ත්රණහට සැඩ කරන්  ළුළුසන්ශදෝ කිහ  ප්ර ් ාධනථහ අශප් 

හි සසල නතු ශස සා. අපි දන් සා, ්න ර සකසානුසල පැහ 
ගණන් ශපත රශට් ිතදුලි  ලහ කපන්  සිේධ් ුණණ  ස. ඒ සාශේන, 
ශපත කලාපශේ තිශ   මිල අධිකන ිතදුලි ඒකකහ අපට මිලදී 
ගන්  සිේධ් ුණණා. ්න ර ශසලාසට දැනුපත දීනකින් ශතොරස ිතටින් 

ිතට ිතදුලිහ ිත්න්ධි කරසලා, තනන්ට ඕ ෑ ිතධිහට ඒසා  ඩ සතු 
කර සාහ කිහ  කාරණහ කිහලා, සයාපාරසලට ්   ජ  ජීිතතහට 
අතයස ය ඒ ශ්ේසාස  ස සසා දනා තිබුණු ආකාරහ අපි දැක්කා. 

ශපත ිතදුලි  ල පේධ්තිහ  දස්කින් ශදකකින්  දන් ස ස, ්ැලසුපත 
කරන් ස ස  ැ ැ. ඒ සාශේන ශල්සිශහන් අලු ස ිතදුලි  ලාගාර 
 දන්  ශ ෝ රැ ැන් අදින් ස ස  ැ ැ. ඒ සිහලු කටයුතු 

දීධනඝකාලී  ්ැලසුනක් අනුසයි කු යු සශ ස. ශපත ්  ා අස ය අවැ 
ද්රසය ස  ගල් අුර ප, LNG සැනි ශේසල් මිල ඉ ු ප  ුහ   ැටි 
 ලලා, අස ය   වී  තාක්ෂණ උපකරණ අශප් රටට ආ හ හ 

කරලා, අපට සාසිදාහක ස  ශල් ඒ ිතදුලි  ලාගාර ්්ථාප හ 
කරන්  අපි සග  ලා ගන් සා.  ශ න තරගකාරි සසහක් ඔ්්ශ්ේ 
කටයුතු කරන්  ඉඩ ශදන්ශන්  ැති ිතදුලි නාෆිහාසක් ගැ  අපි ශපත 

පාධනලිශපතන්තුශේදී නිරන්තරශහන්න කථා කරලා තිශ  සා.   

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ශපත රශට් ආධනථිකහට 
ිත ාල ිත ා හක් කරමින්, හපත හපත ්රසධනධ්  සැඩසලදී තනන්ශේ 
ශකොමි්් කුට්ටිහ ගන්  ්න ර අහ උ ස්ා  දර සා. ඒ 

්නාගපතසල ඒජන්තස ප  ැටිහට සැඩ කර  ශේ පාල ඥශහෝ, 
රජශේ නිලධ්ාරින් ඇතුළු සිහලුශද ාන  කතු ශසලා, ශපත 
ක්රිහාදානහට ිත ාල  ලපෑනක් කරලා, ඒ අහට ශපෞේගලික සාසි 

ශස  ිතධිහට ඒ ක්ශෂේත්ර  දා ගන්  ඒ අහ දඟල සා.  ක කාලහක 
ිතදුලි නාෆිහාසක් තිබුණා. ඒ නි්ා සිේධ් ුණශණ් ශනොකක්ද?  දා ජල 
ිතදුලි  ලාගාරසල තිබුණු ජලහ ුණසන ාශසන්න අඩු කරලා,  දිසි 

අස යතා නත ිතදුලි  ලහ ගන්  ිත ාල වැදලක් සැහ කුා. අන්  
ඒ සාශේ ්ැලසුපත ් න ර සකසානුසල ක්රිහා සනක කුා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අද අපි නැදි ආදාහපත 
ල   රටක්.  වැ ස ශපත ත ස සසහ ශස ්් ශසලා අශප් රට 
ඉදිරිශේදී ඉතාන ශී්රශහන් ්රසධනධ් හ ශස  ශකොට, ජ ග  හ 
සැ ම ශස  ශකොට, ිතදුලි ල ක්ශෂේත්රහ තුු ිත ාල වැදලක් ්ැරි්ර  
ශකොට, ඒසා තුු සිේධ් ස  ඒ ිතධිශේ අනිසි  ලපෑපත සැුැක්වීනට 
ශපත පාධනලිශපතන්තුස පනණක් ශ ොශසයි, සිහලු ජ තාස ස  කතු 
ශසන්  ඕ ෑ.  ශ න කටයුතු කරලා, තරගකාරි ශල් සාශේන 
ඉතාන ්  දායි වැදලකට ශපත ිතදුලි  ලහ අශප් ජ තාසට 
ල ාශදන්  ස අපි සග  ලා ගන්  ඕ ෑ. ඉතාන ශ ො  ප්රමිතිහකින් 
යුතුස, අඛ්ණ්ඩස ිතදුලි  ලහ ්පහන්  ළුළුසන් පේධ්තිහක් අපි 
ස ාන ශපත ර ශට් ්ථ්ාප හ කශුේ  ැ ස පත, අනිකු ස රටසල් ්නඟ 
තරග කරන්  අපට   ැරි ශස සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ඒ සාශේන, ිතටින් ිතට 

ශස ් ් ස  තාක්ෂණහ අශප් රටට ශග ාශේ  ැ ස පත, දැනුන 

ශස ් ් ස  ිතට ඒ දැනුන අශප් රටට ශග ාශේ  ැ ස පත, ශපත 

ක්ශෂේත්රහ තුබඳන් අපි හිත  තරපත ප්රශහෝජ හක් ගන්  ස  ැරි 
ශස සා. ඒ සාශේන අද ශස  ශකොට සූධනහ  ලශහන් ිතදුලිහ 
නිෂප්ාද හ, ඒ සාශේන සුුරසලින් ිතදුලිහ නිෂ්පාද හ සැනි ශේසල් 
ගැ  අපි අසධ්ා හ ශහොවැ කරලා තිශ  සා.  වැ ස අපි ඒසා 

නිරන්තරශහන්න  ලන්  ඕ ෑ, අපට තරගකාරී මිලකට 
ජ තාසට ්පහන්  ළුළුසන්ද කිහලා. ඒසා තරගකාරී මිලකට 
්ැපයුශසො ස පනණයි, අපට ඒශකන් ආධනථික දියුණුසට  ක්තිහක් 

ල ා ශදන්  ළුළුසන් ශසන්ශන්. අද ශස  ශකොට ිතදුලි ල 
නණ්ඩලහ ගැ  ස අපට හපත හපත කාරණා කථා කරන්  සිදු 
ශස සා.  

ඔ තුනන්ලා දන් සා, ිතදුලි ල නණ්ඩලශේ ඉන්  ශ්ේසකශහෝ 
ිත ාල පිරි්ක් රජශේ අශ ක් ආහත සලට සඩා අද ශස  ශකොට 
සැටුප් ල    ස. ිතශ ේෂශහන්න ඒශක් තිශ   තාක්ෂණහ ්  ඒ 

දැනුන අනුස අපට ඒක හපත ්ාධ්ාරණීකරණහක් කරන්  ළුළුසන් 
ුණණ ස,  දිගින් දිගටන ජ තාසට  රක් පැටශස  පරිදි ජ තාසට 
්  හක් ශ ොදී ිතදුලි ඒකකහක්  ිතකුණන්  තිශ   තැ කට 
තල්ලු කර සා  පත, රජහ ිතසින් ිත ාල ්  හක් දීලා ිතදුලි ල 

නණ්ඩලහට ශකෝටි ගණ ක්  ැන අුණ පේශේන ශපොපතප කර සා 
 පත ඒක ශපත රශට් ජ තාසට කර   ලස ස අ්ාධ්ාරණහක්. ශපත 
රශට් රාජය අර හට ුණණ ස තස රාජය අර හකින් තරගකාරි සසහක් 

ශ ොතිබුශණො ස ඒ රාජය ආහත හ  රිහට ක්රිහා සනක ශසන්ශන් 
 ැ ැ. ඒක  ක තැ  පල්ශස සා. ඒ ශගොල්ලන්ට කිසින 
ුණසන ාසක්  ැ ැ, තස තස ස අලු ස ශේසල් ශ ොහලා ශපත 

ක්ශෂේත්රහ ශගොඩ ඟන් . 
 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon Member, please wind up now. 
 

ගුණ නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
ිතශ ේෂශහන්න ිතදුලිහ කිහලා කිහන්ශන් ඉතාන දීධනඝ 

කාලහකට  ලපා  ශදහක්. ශපතක තුබඳන් අශප් රශට් ්රසධනධ් හ 
ඒ සාශේන අශප් ්නාජහ ිත ාල ස ශහන් හැශප  හින්දා ශපත 
පිබඳ  ස අසධ්ා හ ශහොවැ කරලා, අස ය ප්රති්ර්්කරණ කරලා 

ශපත ක්ශෂේත්රශේ තරගකාරි සසහක් ඇති කර ගැනීන ්  ා අපි 
ිතශ ේෂශහන්න අසධ්ා හ ශහොවැ කරන්  ඕ ෑ. ශපත ක්ශෂේත්රශේ 
කාධනහක්ෂනතාස ්  අශ කු ස ශේසල්සල ප්රමිතිහ ඉ ු  රසලා 

අපි ඉදිරිහට හන්  ඕ ෑහ කිහමින් නශේ කථාස අස්න් කර සා. 

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි.  

මීුඟට, ග ප සුනිල්  ඳුන්ශ  සති න තා. 

 
[අ.භා. 1.41] 
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි,  ආ හ   ා අප හ  
(පාල ) ප ත හටශ ස නිශහෝග ්   ජාතික ඖෂධ් නිහාන  

අධිකාරිහ ප ත හටශ ස නිශහෝග පිබඳ  ස ්ාකච්ඡා කර  අද 
දසශ්ේ නන ඒ පිබඳ  ස කථා කරන් ට  කලින් ශපත කාරණහට 
ූලලික අසධ්ා හ ශහොවැ කරන්   ලාශපොශරො සතු ශස සා.  
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පාධනලිශපතන්තුස 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අද ්ැප්තැපත ධන නා්ශේ 

22සැනි දි යි.  මීට  රිහටන නා් හකට කලින් -අශගෝ්්තු නා්ශේ 
22සැනි දා - අශප් පාධනලිශපතන්තු කාරක ්භා කාධනහාර ශේ ප්රධ්ා  
නිලධ්ාරි අේදුල් නජීඩක නිලාවැදීන් න  සනහා  දිසි  ෘදහා ාධ්හකින් 
මිහ ගිහා; අප අතරින් ශසන් ුණණා. අද තනයි   තුනා ශසනුශසන් 

හපත අද ්ක් පු කරන්  නට  අස්්ථාස ලැබුශණ්.  තුනා 1997 
අුණ පේශේ පාධනලිශපතන්තු ශ්ේසහට  ැඳිලා අශප් පාධනලිශපතන්තුශේ 
කාධනහාර  ගණ ාසකන ශ්ේසහ කුා. ිතශ ේෂශහන්න ශප ස්පත 

කාරක ්භාස, ප  ස ශකටුපතප ස කාධනහාර හ, ්භා ශල්ඛ්  
කාධනහාර හ සාශේ කාධනහාර  ගණ ාසක සැඩ කරළු ඉතාන සන 
කාධනහක්ෂන ්  ප්ර ර්නීහ ශ්ේසාසක් කරළු නිලධ්ාරි න  සනශහක්. 

 තුනා අපට අදාු උපශේ ක කාරක ්භාසලදී ්  Sectoral 
Oversight Committeesසලදී  පත  ශසලා තිශ  සා. කාධනහාර  
සාධනතා ්ක්් කිරීන ්පත න්ධ්ශහන්  තුනාට  ශ ොශ ොන 

ප්රවීණතාසක් තිබුණා. සිර ල, ශදනු, ඉරග්රීසි නාධ්ය තුශ න්න 
 තුනා දක්ෂ ශල් කටයුතු කරළු නිලධ්ාරිශහක්. පාධනලිශපතන්තුශේ 
හුඟක් ශදශ ක්  තුනා ගැ  දන් සා.  තුනාශේ 
ශසශ ්කරභාසහ ස ්න ර ිතට ශපත ශරෝගී ත ස සසහ ඇති ශසන්  

 ලපෑසද කිහා අපට සිතන් ට ළුළුසන් නට්ටනට  තුනා සැඩ කරළු 
ශකශ ක්. ිතශ ේෂශහන් පාධනලිශපතන්තුශේ කාන්තා 
නන්ත්රීසරිහන්ශේ ්ර්දශේ ස දීධනඝ කාලහක්  තුනා කටයුතු කුා. 

ඒ සාශේන ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථා නණ්ඩලශේ ශනශ යුපත 
කමිටුසට ස  තුනා දාහක ුණණා. ඒසාශේ සාධනතා ්ක්් කිරීන 
්පත න්ධ්ශහන්  තුනා ිත ාල කාධනහ භාරහක් දරළු ශකශ ක්. ඒ 

සාශේන  ැන නන්ත්රීසරහකු  ක්කන ස, පාධනලිශපතන්තුශේ නිලධ්ාරින් 
අතශධන ස ශ ොශ ොන සු දශීලි ශල් කටයුතු කරළු නිලධ්ාරි 
න  සනශහක්.  තුනා අප අතරින් ්වැ අරශග  අදට  රිහට 

නා්හක් ශස සා. ඒ ශසනුශසන්  තුනාශේ පුණශල් ඥාති 
හිතමිත්රාදීන්  ැන ශද ාටන අ ශප් ්රශේගහ -ශ ෝකහ- ප  ු
කර සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, නන ශපත ඉල්ලීන 
කරන්ශන් ශපත නි්යි.  තුනා සාශේන අපි ස  ක්ක නිරන්තර 
සු දශීලිස කටයුතු කර  ශපත පාධනලිශපතන්තුශේ ිත ාල කාධනහ 
නණ්ඩලහක් සිටි සා. Cafeteria  ශක් ශසන්  ළුළුසන්; 

ළු්්තකාලශේ ශසන්  ළුළුසන්;  ැන්්ාඩක ශදපාතශපතන්තුශේ 
ශසන්  ළුළුසන්; කාරක ්භා කාධනහාර සල ශසන්  ළුළුසන්, 
නිලධ්ාරි න  සනශහක් ශපත සාශේ මිහ ගිහාන ඔහු ගැ  නතක 

්ට  ක් පාධනලිශපතන්තුශේ  ැන්්ාඩක සාධනතාසට ඇතුු ස 
ශසන්ශන්, නන්ත්රීසරහකු  ැටිහට අපි කථා කශුො ස ිතතරයි. 
 ශ න කථා කරන්   ැරි ුණශණො ස, ඒක අපි අතර තිශ    ැඳීපත 

අනුස නතකහක් ිතතරයි. ශපෞේගලිකස අපි  ැශනෝටන ඒ අහශේ 
අස්න් කටයුතුසලට ් භාගී ශසන්   ැරි ශස සා.  න නි්ා 
පාධනලිශපතන්තු කාධනහ නණ්ඩලශේ ස්ර 15ක්, 25ක් -ඕ ෑන 

කාලහක්- ශ්ේසහ කු ශකශ ක් මිහ ගිහ අස්්ථාසක ූලලා් හ 
 ැටිහට ග ප කථා ාහකතුනා ශ ෝ  ශ න  ැ ස පත 
්භා ාහකතුනා මිහ ගිහ ශක ා ශසනුශසන් පාධනලිශපතන්තුසට හපත 
ප්රකා හක් කරන්  කිහලා නන ශහෝජ ා කර සා. පාධනලිශපතන්තු 

නන්ත්රීසරශහක් මිහ ගිහාන අඩු තරශපත දි ක ශ ෝක ශහෝජ ා 
ිතසාදහක් තිශ    ස අපි දන් සා. අපි කිහන්ශන්  ච්චර ශදහක් 
ශ ොශසයි. "පාධනලිශපතන්තු කාධනහ නණ්ඩලශේ ශ්ේසහ කරළු 

ශකශ ක් මිහ ශගෝ ් තිශ  සා, ඔහු ශසනුශසන් පාධනලිශපතන්තුශේ 
ශ ෝකහ පු කර සා" කිහලා අඩු තරමින්  ක ප්රකා හක් 
කරන්  ළුළුසන්  පත ශ ො යි කිහලා නන නිලවැදීන් න  සනහා 

ශසනුශසන් අද ්් පු කර  ශපත  අස්්ථාශේ ූලලා් හට 
ශහෝජ ා කර සා. ඒ ගැ  ග ප කථා ාහකතුනාශේ අසධ්ා හ 
ශහොවැ කර, මින් ඉදිරිහට හපත ක්රිහානාධනගහක් ගන් සා ඇතැයි 

කිහලා නන ිත ස්ා් කර සා.  

ගුණ අජි ස පී. වපවර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ග ප සුනිල් 
 ඳුන්ශ  සති නැතිතුනා ඉදිරිප ස කු අද ් ඉතාන ශ ො  

අද ්ක්. පාධනලිශපතන්තු කාධනහ නණ්ඩලහ අශප් කටයුතුසලදී 
ශ ොශ ොන ශලොකු ් ාහක් ල ා ශද සා. ඒ සාශේන ිත ාල 
කැපවීපත කර සා.  න නි්ා පාධනලිශපතන්තු කාධනහ නණ්ඩලශේ 
ශ්ේසහ ඇගැීමන ස, ඒ සාශේන ශනසැනි අස්්ථාසක  

පාධනලිශපතන්තුස  ැටිහට අශප් ශ ෝකහ පු කිරීන  ඒ පුණල්සල 
්ානාජිකහන්ට ඉතා සැදග ස ශස සා. ඒ ගැ  ඉදිරිප ස කු අද ් 
 ශ ොශ ොන සටි ා අද ්ක්  ස ආණ්ඩු පක්ෂහ ශසනුශසන් නන 

කිහන්  කැනැතියි.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔ තුනාට ස ශ ොශ ොන ්්තුතියි. ඒ ගැ  ගෘ ය කාරක ්භාශේ 

ශ ෝ Business Committee  ශක් ්ාකච්ඡා කර හපත අද ්ක් 

්ක්් කර ගන් සා  පත ශ ො යි කිහ   ක තනයි අශප් ඉල්ලීන.  

අද දි ශේ ්ාකච්ඡා කර  නාතෘකාසට අදාුස  ග ප 
නිශරෝෂන් ශපශධනරා රාජය ඇනැතිතුනා ිතදුලි පේධ්තිහ පිබඳ  ස 
කථා කුා. අද දි ශේ ආ හ   ා අප හ  (පාල ) ප ත 
හටශ ස නිශහෝග පිබඳ  ස කථා කරේදී  ිතදුලි පේධ්තීන් පිබඳ  ස 
තනයි ්ාකච්ඡා කරන්ශන්. නන ස ඒ ගැ  අද ්ක් පු කරන්  
කැනැතියි. අශප් රශට් ිතදුලි අධනබුදහට පිබඳතුරක් ශල් සූධනහ 
 ල ක්තිහ ඉදිරිහට ශගශ න්  ඕ ෑ කිහ   ක පිබඳ  ස අශප් 
ග ප අජි ස ීය. ශපශධනරා නිශහෝජය ඇනැතිතුනා හපත ්්ථාසර සසහක 
ඉන් සා.  ශක්දී අපට ක්රන ශදකක් තිශ  සා කිහලායි නන 
හිතන්ශන්. නශේ දැනුශපත  ැටිහට සූධනහ  ල ක්තිහ ප්රසධනධ් හ 
කිරීන ්  ා  හට අදාු භාණ්ඩ ආ හ හ කරේදී  හපත ්   
ප්රනාණහක්  දු ්    ැටිහට ල ා ශද සා. අපට ඒක තස දුරට ස 
සධනධ් හ කරන්  ළුළුසන්  පත, ඒක තසදුරට ස හපත කිසි 
නට්ටනකින් දියුණු කරන්  ළුළුසන්  පත ශ ො යි කිහලා නන 
හිත සා. උදා රණහක් ිතධිහට නන කිේශසො ස, [ ාධ්ා කිරීනක්]  
ඔ තුනා හපත අද ්ක් ප්රකා  කර සාද? 

 

ගුණ අජි ස පී. වපවර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඉඩ ල ා දුන් ාට ශ ොශ ොන ්්තුතියි. දැ ටන ස සූධනහ 
 ල ක්තිහ උ සපාද ශේදී සැදග ස ස  උපකරණ අතරින්  ාන 
නාත්ර  දු ප්රනාණහක් ඉතිරි ශසලා තිශ න්ශන් inverter කිහ  
උපකරණහට පනණයි. සූධනහ පැ ල සිහහට සිහහක්න  ේශදන් 
නිද ්් කරලා තිශ  සා. කිසින  ේදක්  ැ ැ - zero tax. 
Inverter ්  ා ස  ාමික  ේදක් පනණයි තිශ න්ශන්.  වැ ස, 
සයාපාරික ස ශහන්, න ා පරිනාණශහන් සූධනහ ිතදුලි ලහ 
උ සපාද හ කිරීශපතදී ඇලුමිනිහපත, ිතදුලි සහධන ්  ඒසාට තස 
අරශගෝපාරග අස ය ශස සා. සූධනහ පැ ලසලින් පරි ාහිර 
ශේසල්සලට ්පතපූධනණ ිතහදශනන් ්ැලකිහ යුතු ප්රනාණහක් සැහ 
ශස සා. ඔ තුනා කිහ  කාරණා අදාු ශස සා,  න 
ක්ශෂේත්රසලට.  දු ්   ල ා දීශපතදී HS Code  කිහලා තිශ  සා. 
පසුගිහ අහ සැශහන් ප්රකා  කර සිටිහා, ළු ධනජ නීහ  ලක්ති  ා 
්පත න්ධ් ක්ශෂේත්රහ zero tax කිහලා. Tax  බිරදුසයි කිහලා. 
 ැ ැයි, ඒ  ා ්පත න්ධ් ස  තස ස උපකරණ තිශ  සා. ශපතසා 
ළු ධනජ නීහ  ල ක්ති නිෂප්ාද හට අරශග    සාද, ශස  ස 
ශදහකට අරශග    සාද කිහලා  ඳු ා ගන්   ැ ැ.  
 ැටරිසලට ස ඒක අදාුයි.  න නි්ා නන ඔ තුනාශේ කථාස අගහ 
කර සා. අපි ිතශ ේෂිත භාණ්ඩ  ඳු ා ශග , ඒසාට ිතශ ේෂිත HS 
Code ශහදුශසො ස  ශපත ප්ර  ්හ ිත් ා ගන්  ළුළුසන්. අපි දැ ට ස  
ඒ ගැ  ්ාකච්ඡා කර සා. 

649 650 

[ග ප සුනිල්  ඳුන්ශ  සති න තා] 
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ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, නන  ශ න  ශහෝජ ා 
කරන්ශන් ශපතකයි. ්ානා ය ිතදුලි ල පේධ්තිශහන්  පපිහල් 
700ක්, 800ක, 1,000ක පනණ ිතදුලි බිලක්    ශකශ ක් සූධනහ 

 ල ක්තිහට නා පවීන ඒ තරපත උපශහෝගීතාසකට අදා  ු
ශ ොශසන්  ළුළුසන්. ශනොකද, ඒ ්  ා අධික ිතහදනක් දරන්  
සිදුශස සා.  වැ ස, ඇ සතටන යුනිට් 300ක් ිතතර පාිතච්චි කර , 

්ානා ය ිතදුලි බිල  පපිහල් 6,000ක්, 7,000ක්, 8,000ක් පනණ 
   ශකශ කුට ඒක සටි සා.  ැ ැයි, ඔහු යුනිට් 300ක පනණ 
ිතදුලි මිලදී ගැනීනක් ශසනුශසන් panels ්ිත කශුො ස, ආ්න්  
ස ශහන් ඔහු deposit  ක  ැටිහට  න ආහත හට  පපිහල් ලක්ෂ 

6ක කපනණ වැදලක් ශගසන්  ශස සා. ඒ ්  ා  ැරකු ණහ 
ප සුකනක් ල ාශද සා කිේසා ුණණ ස,  පපිහල් 6,000 ගණශන් 
නා් 100ක්, ඒ කිහන්ශන් අුණ පදු 8ක් ශගසන්  ස  බිලක්  කසර 

ශගසන්  ශස සා කිහ   ක තනයි ඔහු කල්ප ා කරන්ශන්. 
 තශකොට නධ්යන පාන්තික ශකශ කුට ුණණ ස  සැනි වැදලක් 
 කසර ශගස   කට සඩා  පපිහල් 6,000 ගණශන් ිතදුලි බිල 

ශගස   ක ශ ො යි කිහ  පද මින්  න ශහෝජ ාස ප්රතික්ශෂේප 
කරන්  ළුළුසන්. ග ප නිශහෝජය ඇනතිතුනා කිේසා සශේ ඒකට 
අස ය කර  තී ප  දු ්    ඳු ාශග  ඒ ්  ා හ  ිතහදන හපත 

ප්රනාණහකින් ශ ෝ අඩු කරන්  ළුළුසන්  පත, ඒක  ක උ සතරහක් 
ශසන්  ඉඩ තිශ  සා. 

ුඟට, අශ ක් පැ සශතන් තිශ    රපතු කාරණාසක් 
තනයි, ශනන සූධනහ  ල ක්ති නිෂප්ාද හට ලරකාශේ කාටද 
සැ මශහන්න ඉඩශදන්ශන් කිහ   ක. ශනොකද අපි දන් සා, 
ශපෞේගලික ආශහෝජකහන්  ැටිහට ඉන්දිහානු ආහත , චී  
ආශහෝජකහන්  ැටිහට චී  ආහත  ලරකාසට ඇිතල්ලා උතු ප 
ප්රශේ ශේ,  ශ න  ැ ස පත ශස  ස ප්රශේ හක ඒ අස්්ථාස අ ස 
ප ස කරගන්  ශකොට -ඔුණන් ඒ ආශහෝජ හ ්  ා   ශකොට- 
ඔුණන්ට අස ය ඉඩකඩ ස  ක්කයි අපට ඒ අස්්ථාස ශදන්  
ශසන්ශන්.  වැ ස, ඒ අස්්ථාස සිහහට 100ක්න ශේශීහ 
ආශහෝජකයින්ට - ශේශීහ නිෂප්ාදකහන්ට - ශනගාශසොට් 1 
ගණශන් ශ ෝ  ල ාශදන්  අපට ළුළුසන්  පත -ශලොකු ශනගාශසොට් 
ගණ ක් ඔුණන්ට කරන්   ැ ැ - ශේශීහ නිෂ්පාදකයින් හපත 
ප්රනාණහක් සූධනහ  ල ක්ති සයාපාර ක්ශෂේත්රහට ඉදිරිප ස ශසයි 
කිහලා නන හිත සා. නන ඒ ශහෝජ ාස කර සා. නන 
උදා රණහක් කිහන් පත. ග ප නිශහෝජය ඇනතිතුනා ස ඒක ශ ො ට 
දන් සා ඇති. නන ස ඇ් ් ශදශකන්න දැක්කා, දැ ට ස සේනිහාස 
ප්රශේ ශේ ශනගාශසොට් 10ක් නිෂ්පාද හ කර   ලාගාරහක සැඩ 
පටන් අරන් තිශ  සා. ශනගාශසොට් 10ක් ්  ා ආශහෝජ හ 
කර සාට සඩා ශනගාශසොට් 1ක් ්  ා ආශහෝජ හ කර   ක 
ශේශීහ ආශහෝජකශහකුට ප සුසක් ශසයි කිහා නන හිත සා. 

 
ගුණ අජි ස පී. වපවර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග ප නන්ත්රීතුනා, නට ශපොඩකඩක් කථා කරන්  අස්ර ශද සාද? 
නන කලිනු ස කාලහ ග සත නි්යි අ න්ශන්. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

කනක්  ැ ැ. 

 

ගුණ අජි ස පී. වපවර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ශපත පිබඳ  ස තිශ   
ත ස සසහ ශපතකයි. අපි ශනගාශසොට් 1  ැගින් වූ  ලාගාර 60ක් 

්  ා සැඩ පිබඳශසුක්  දලා පුවැසැනි සතාසට තරගකාරි 

ශටන්ඩධන කැ ශ ේසා. සේනිහාශේ තිශ    ක කලින්  පපිහල් 
23.10 ගණශන් permit  කකින් දීළු  කක්. Permit ක්රිහාදානහ 
දූෂිත ක්රිහාදානහක්. අපි ඒ දූෂිත ක්රිහාදානහ ්පතපූධනණශහන්න  තර 
කුා. ඒ කිහන්ශන් permit ශද   ක  තර කුා. දැන් ශදන්ශන් 

ශටන්ඩධන ිතතරයි. ශනගාශසොට් 1  ැගින්  ලාගාර 60ක් ස  
පුවැසැනි සැඩ පිබඳශසු පටන් ග සතා. අපි ඒක ිතසෘතස කුා. 
ශේශීහද, ිතශේශීහද කිහලා අපි කිේශේ  ැ ැ.  ැ ැයි, දි ළු සිහලු 

ශද ා ශේශීහ ආශහෝජකයින්. ඒ නි්ා  පපිහල් 23.10ක් තිබුණු 
මිලදී ගැනීශපත සටි ාකන  පපිහල් 17.1ක්  සට අඩු කරගන්  
අපට ළුළුසන්කන ලැබුණා.  තැ දී ශේශීහ, ිතශේශීහ කිහලා 

ීමනාසක් තිබුශණ්  ැ ැ. ට ප්්ශ්ේ අපි නඩකලළුස ප්රශේ ශේ 
ශනගාශසොට් 10ක  ලාගාරහක් ්  ා තස ශටන්ඩරහක් කැ ශ ේසා. 
ඒ ශටන්ඩරහ මීට සුනා හකට කලින් ිතසෘත කුා.  පපිහල් 

23.10ක්ස තිබුණු මිලදී ගැනීශපත සටි ාකන  පපිහල් 11.79ක් 
ිතධිහට අපට ලැබුණා. ඒක ස ජහර ණහ කශුේ ශේශීහ ් නාගනක්.  

ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශනහි තිශ   ප්ර  ්හ ශපතකයි. ශේශීහ 
සයාපාරිකශහෝ සිහලුශද ාන ශේශීහ ආශහෝකයින්ට ශදන්  

කිහලා කිහන්ශන්, රටට තිශ   ආදශධනට ශ ෝ ශස  ස ශදහකට 
ශ ෝ ශ ොශසයි; තරගකාරි සසහ අඩු කරන් යි. ඔ තුනා කිේසා 
සශේ අශප් රශට් සයාපාරිකයින්ට ශනගාශසොට් 1ක නිෂප්ාද හක් 

කරන්  ළුළුසන්.  පපිහල් මිලිහ  120ක සාශේ ආශහෝජ හක් 
තනයි ඒ ්  ා අස ය ශසන්ශන්. කිසි ්ැකහක්  ැතුස  ැරකු  න 
වැදල ණහට ශද සා.  ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනාට නතක ඇති, 

COPE කමිටුශේදී සුුර  ලාගාර ගැ  කථා කරළු ශසලාශේ, 
 පපිහල් 19ක සටි ාකන  පපිහල් 12.29 දක්සා අඩු කරන්  අපට 
ළුළුසන් ුණණා. දිනුශේ ශේශීහ සයාපාරිකශහක්. ශේශීහ 

සයාපාරිකශහෝ ශපත ඉල්ලීන කරන්ශන් ්ේභාසශහන් ශ ොශසයි, 
තරගකාරි සසහ අඩු කරගන් . අපි ශේදහක්  ැතුස පටන් 
අරශග   ලවැ. ශනගාශසොට් 1  ලාගාර තස ස 90ක් ුඟදී ඉදි 

ස සා. ඔහ ූලලධ්ධනනහනයි. ඒ කිහන්ශන් ශලොකු ප්රනාණ දුන්ශ ො ස 
ශේශීහ සයාපාරිකයින්ට අනා පයි. ඒ නි්ා ළුළුසන් ප්රනාණ ශද සා. 
ශනගාශසොට් 1  ැගින් වූ  ලාගාර 90ක් ලරකාස ළුරා ඉදි කිරීශපත 
ශටන්ඩරහ ුඟට නා්හ තුු   සා. ඒ නි්ා ිතශේශීහ ්නාගනක් 

ඒසා අ ස  ප ස කර ගැනීශපත ප්රසණතාසක් තිබුශණො ස අපි ඔ තුනා 
කිහළු ්  හට හන් පත.  ශ න  ැ ස පත ශසන්ශන්, ශේශීහ 
සයාපාරිකශහෝ ්රගපත ගැහිලා, cartel  ැදිලා, ්න ර නාධනග 

සයාපෘතිසලට කර සා සශේ ශපත සැශඩකට ස අත ග න්  ළුළුසන්. 
ඒ නි්ා නා සගකීන දර  ිතෂහහ තුු  හ කරන්  ශදන්ශන්  ැ ැ. 
ග ප රරජි ස සිහඹලාපිටිහ අනාතයතුනා ස ඒ නතශේනයි ඉන්ශන්. 

ඔ තුනා කිහ  ප්ර  ්හ නතු ුණශණො ස අපි  දාට  ැසත කතා 
කරලා අශප් ක්රනශේදහ ශස ්් කර ගන් පත.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප නිශහෝජය අනාතයතුනනි, ඔ තුනා නාධනග ගැ  කතා 

කරන්   පා. ශනොකද, නාධනග ගැ  කිහ  ශකොට ඇිත්්ශ්  
ඇනතිසරශහක් ඉන් සා.  

ග ප නිශහෝජය අනාතයතුනනි, නා ඒ ශහෝජ ාස කශුේ ශස  ස 
කිසිසක් හින්දා ශ ොශසයි. ශේශීහ ළුරචි සයාපාරිකහකුට -

ශනගාශසොට්  කක් ්  ා ආශහෝජ හ කරන්  ළුළුසන් 
ශකශ කුට- තිශ    ක ගැටලුසක් තනයි ්රිතධ්ා හ වූ -
දැ ටන ස ්රිතධ්ා හ වූ- ජාතයන්තර තරගක පසන් ්නඟ තරග 

කරන්  තිශ   අනා පකන.  

අශ ක් කාරණහ, ඔුණන්ට අප ල ා ශදන්ශන් අශප් රශට් ඉඩපත. 
ඔුණන් ඒ ඉඩපත ල ා ගැනීශපත පරනාධනථ ඕ ෑ  ැටිහකට ශස ් ්

ශසන්  ළුළුසන්.  සැනි ගැටලු තිශ  සා. ශකොශ ොන ුණණ ස, ඒ 

651 652 



පාධනලිශපතන්තුස 

ගැටලු ිත් ාශග  ිතදුලි ල ක්ශෂේත්රශේ තිශ   අධනබුදහට ිත්ඳුනක් 
ශදන්  ඕ ෑ. නා ිතශ ේෂශහන් අද දි ශේදී ස ශනහ අසධ්ාරණහ 
කරන්ශන්, ශපත ප්රමිතකරණහන් තිශ න්ශන් ිතදුලි ල ක්ශෂේත්රශේ 

නි්ානයි. ිතදුලි  ල ක්ශෂේත්රශේ තිශ   ශපත අධනබුදහට ඇ සතටන 
උ සතරහක් ශ්ොහ සා  පත  හ අශප් රටට ිත ාල ්  හක් 
ස සා.  ශ න කිහන්  ශ ේතුස ඔ තුනා ස දන් සා, නන ස 

දන් සා, ග ප නිශහෝජය අනාතයතුනනි.  හි න ා පරිනාණ 
ඒකාධිකාර ත ස සසහක්  දාශග  තිශ  සා. ඒ ඒකාධිකාරි 
ත ස සසහ නි්ා තනයි ිතදුලි ල නණ්ඩලශේ අද සිටි  අහ, හිටළු 

අහ ගිහින් ිතිතධ් ්රිතධ්ා , ්නාගපත  දාශග   ු ට ිතසින්  ල්ලා 
ශනශ හස සා සාශේ ිතදුලි ල නණ්ඩලහ ශනශ හසන්  ළුළුසන් 
නට්නකට ප ස කරශග  ඉන්ශන්.  වැ ස ඒකට ිත්ඳුනක් ස සා, 

ිතකල්ප ිතදුලි ජ   ක්රිහාසලිහක් ඇති කිරීන.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අශප් රශට් දි  365හි න 
සූධනහ  ලහ තිශ  සා. ඒ නි්ාන සූධනහ  ක්තිහ කිහ   ක අපට 
ශ ොඳින් පාිතච්චි කරන්  ළුළුසන් ්පතපතක්  ැටිහට අපි දකි සා. 

ඒ නි්ා තනයි නා ඒ ශහෝජ ාස කශුේ. ග ප නිශහෝජය 
අනාතයතුනනි,  හ ප්රාශහෝගිකස ක්රිහා සනක කර  ක්රනශේදහ 
 දාගන්  ඔ තුනාට ළුළුසන්.  ල ක්තිහ නිපදවීන ්  ා කුඩා 

නට්ටමින් ආශහෝජ හ කරන්  ඉඩ ්ැලීමන ශ ො යි. ශනොකද, 
කුඩා නට්ටමින් ආශහෝජ හ කරන්  ළුළුසන් අහ ිත ාල 
ප්රනාණහක් ඉන් සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අශ ක් ිතශ ේෂ 
කාරණාස, ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස 
නිශහෝගයි. ඒ පිබඳ  ස දීධනඝ ස ශහන් ්ාකච්ඡා කුා, අශප් 

ශ්ෞඛ්ය අනාතයතුනා. අපට  තුනාට කිහන්  තිශ න්ශන්  ක 
ශදහයි. ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශේ  ''්යිටපත''  ක පිබඳ  ස අපට  තුනා ස 
 ක්ක ප්රතිප සතිනහ ස ශහන් ිතසාදහක් තිශ  සා.  ැ ැයි  ශ න 

ුණණ ස ඖෂධ් ක්ශෂේත්රහ තුු  හුජාතික ්නාගපත ශග  හ  
ජාසාරන අඩාු කරන් , දුධනසල කරන්   තුනා ිතෂහහ භාර 
අනාතයසරහා  ැටිහට හපත නැදි  සවීනක් කරලා, ඒ නැදි  ස වීශපත 
ප්රති්ල අශප් රශට් ්ානා ය ජ තාසට -ශරෝගී ජ තාසට, 

ශ ශ  ස ටිකක් ගන්   ැරිස සිටි  මිනිසුන්ට- ල ා ශදන්  කර  
කටයු සත අපි අගහ කර සා. අගහ කර සා ිතතරක් ශ ොශසයි; 
අප  තුනාට කිහන්ශන්,  ාධ්ාසකින් ශතොරස,  ලපෑපතසලට හට 

ශ ොවී  තුනා  හ දිගටන කරශග  හ සා  පත අප ඒ ශසනුශසන් 
 තුනාට  ක්තිහක් ස සා කිහායි. ශනොකද, ඒක අශප් රශට් 
්ානා ය දුප්ප ස ජ තාසට ිත ාල න ්  හක් ස  නි්ා. ඒ 

කාරණාස ්පත න්ධ්ශහන් අපට පැ ැදිලි කරන්  තිශ   අශප් 
්්ථාසරහ  හයි. ශපත ්පත න්ධ්ශහන් තස ස ඉතා සැදග ස ශදහක් 
කිහන්  තිශ  සා.  හ  තුනාශේ නිධනශේ සල ස ්  න්ස 

තිශ  සා. ඒ තනයි, ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ  ක්තින ස 
ිතහ යුතු තස ස පැති ගණ ාසක් තිශ  සා කිහ  කාරණහ. ඒ 
්නාගපත  ක්ක  ැශප සා  පත ශපත ග ස පිහසර සාශේන තස ස 
ඉදිරිහට තැබිහ යුතු පිහසර ගණ ාසක් තිශ  සා. ිතශ ේෂශහන් 

අශප් රශට් ශ ශ  සසල ප්රමිතිහ පිබඳ   ප්ර  ්හ ඒසායින්  කක්. 
ිතිතධ් ආයුධනශේද ශ ශ  සසලට ිතිතධ්  පත ග ලා ිතකිණීන ිතතරක් 
ශ ොශසයි තිශ   ගැටලුස. අද ෆානසිහකට ගිශහො ස 

්ානා යශහන් සැ මළුරන දකින්  තිශ න්ශන්, රූප ලාසණය 
ක්ශෂේත්රහට අදාු කර  ිතිතධ් ආශල්ප  සධනගයි; ඇඟ ළුරචි කර 
ගන් , ඇ ශේ ශපනුන  දා ගන් , ඇඟ පැ ැප ස කර ගන්  ිතිතධ් 

ශසු   ානසලින්,  ක ්නා ,  ක ිතධිශේ ශසු   ානසලින් 
පසති  ආශල්ප සධනගයි. ඒ සාශේනයි, ඒසා ්පත න්ධ්ශහන් 
නාධ්යසල පු කර  ශසු  දැන්වීපත. ඖෂධ් දැන්වීපත ප්රචාරහට අද 

හපත ීමනාසක් තිශ  සා.  වැ ස රූප ලාසණය කටයුතුසලට අදා  ු
ප්රචාරක කටයුතු ඉතාන  රපතු ිතධිහට ිතිතධ් ශසු   ානසලින් 

අද සිේධ් ස සා. ඒකට අශප් රශට් ජ තාස ිත ාල පිරි්ක්  සු 

ශසලා තිශ  සා. ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ශනොකද, 
කුණ ප ස ආ්යි ල්්් ට ඉන් , ශපනුනට ඉන් , ඇඟ අඩු කර 
ගන් ,  ර අඩු කර ගන් , පැ ැප ස  ස ඇති කර ගන් .  ැ ැයි 
ඒසා ශපන්සා මිනිසුන්ස නර ශකොල්ල ක සා. ඒක තනයි ඇ සත. 

ඒක ඉතාන  රපතු ිතධිහට සිේධ් ස සා. ෆානසිසලින් ඇහුශසො ස 
කිහන්ශන්, දැන් සැ මශහන්න ිතකිශණන්ශන් ශ ශ  ස ශ ොස රූප 
ලාසණය ද්රසය  සයි. ඒසා, ශසු  ප්රචාරක දැන්වීපත නඟින්  ඳුන්සා 

දුන් ශේසල්.  ශස  ස රටසල ස ත ස සසහ  හන තනයි. ඒක ඇ සත. 
 වැ ස ඒසාට ස හපතකිසි ප්රමිතිහක් ඕ ෑ.      

 වැ ස අශුිත කර  ශේසල් පිබඳ  ස ශ්ොහා  ල  

හන්ත්රණහක් තිශ  සා, ප්රමිතිහක් තිශ  සා.  ප්රචාරහට   ා 
ගිහින්, ඒසා මිලදී ගැනීශපතදී මිනිසුන්ට හපත ිත ස්ා්හක් ත ුණ ප 
කර ගන්  ළුළුසන් ක්රනශේදහක් තිශ  සා. අශප් රශට් ඒක 

 ශ න  ැ ැ. ඒක ඉතාන දුධනසලයි. නන ඒ භාණ්ඩ පිබඳ  ස 
කිහන්  හන්ශන් ස  ැ ැ. ඒසා කර  අහ ගැ  කිහන්  
හන්ශන් ස  ැ ැ.  වැ ස ඒසා කර  අහ, ඒසා කර  ිතධිහ ගැ  
ශපෞේගලිකස දන් ා නි්ායි නන ශනශ න කිහන්ශන්. ිතශ ේෂශහන් 

ඉන්දිහාශේ  ද  ්න ර භාණ්ඩ අවැ ද්රසය  ැටිහට ලරකාසට 
ශග ැල්ලා, ශසශු   ානහක් register කරශග , සයාපාරහක් 
ආරපතභ කරශග , පැකට් කරලා ශසශු  ශපොුට අශුිත 

කර සා. ශනශ ේ ඉන් ා ළුේගලහා කර   කන ශදහ 
ඉන්දිහාශසන් ශගශ   අවැ ද්රසය ටිකට ශසශු   ානහක් 
නිධනනාණහ කිරීන පනණයි. ඔහු ශසශු   ානහක් නිධනනාණහ 

කර සා.  වැ ස, ඒ ශගශ   ශේසල් ඉන්දිහාශේ ශනො  නට්ටශපත 
තිශ  සාද, ඒසාශේ මිල ශනො  නට්ටශපත තිශ  සාද, ප්රමිතිහ 
ශනො  නට්ටශපත තිශ  සාද කිහ   ක පිබඳ  ස පාරිශභෝගිකහන් 

 ැටිහට ජ තාසට ිත ්සා් හ දි ා ගන්  ක්රනශේදහක්  ැ ැ. 
ශපතක තනයි ඇ සත. අපි  ශ න අ ස දැකීපත ඕ ෑ තරපත ල ා 
තිශ   නි්ා නන  හ ඔ තුනාශේ  අසධ්ා හට ශහොවැ කර සා. 

මිනිසුන්ට පැ ශඩෝල්, පැරසිටශනෝල් ශස ්  ඳු ා ගන්  
ළුළුසන්.  ැ ැයි, ිතිතධ් සධනගසලින්    රූප ලාසණයහ භාණ්ඩසල 
ශස ් ්ානා ය ජ තාසට ශ ස පපත ගන්   ැ ැ. ඒ නි්ා ඒ 
පිබඳ  ස මීට සඩා ිතධින ස හපත කිසි නිහාන  හන්ත්රණහක් ්ක් ්

ිතහ යුතුයි කිහ   ක තනයි නන කිහන්ශන්. 

 
ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ග ප (වසදය)  ලින්ද ජහති්්්  න තා. 

 
ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා ශපත 
ග ප ්භාශේ  ැති ුණණ ස, නිලධ්ාරින් ශපත පරිශ්රශේ රැඳී සිටි  නි්ා 

මීට අදාු කාරණහක් පිබඳ  ස ඔුණන්ශේ අසධ්ා හ ශහොවැ 
කරන්  කැනැතියි. ්ානා යශහන් රූපසාහිනිශේ වසදය 
්ාකච්ඡා පැසැ සශස සා, වසදය ගැටලු පිබඳ  ස ්ාකච්ඡා 

කරන් .  හට ජ තාසශේ ිත ාල ප්රතිචාරහක් තිශ  සා. ශපත රූප 
ලාසණයහ නිෂ්පාද  ්නාගපත කරන්ශන් ශනොකක්ද? වසදයස පන් 
අරශග  ඇිතල්ලා වසදය ්ාකච්ඡාසක වැසාශසන් ශසශු  

653 654 

[ග ප සුනිල්  ඳුන්ශ  සති න තා] 
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දැන්වීනක් ප්රචාරහ කිරීන තනයි සිේධ් කරන්ශන්.  වැ ස ජ තාසට 

ශ ස  පපත ගන්   ැ ැ,  හ වැදල් ශගසා ප්රචාරහ කර ගන් ා  කක්ද, 
 ශ න  ැ ස පත ්ානා ය වසදය  වැසක්ද කිහලා.  න රූප 
ලාසණයහ නිෂප්ාද  ්නාගපත නීතිශේ තිශ   හිඩැශ්න් රිරගා 
ජ තාසශේ ඔළුසලට සිදු කර  ආක්රනණහ  තර කිරීන ්  ා 

නැදි  සවීනක් කරන්  කිහ  ඉල්ලීන ශපත ශේලාශේ අනාතයාර හට 
ශහොවැ කර සා. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ග ප නන්ත්රීතුනා  න 

ක පණ නතු කු නි්ා නන ඔ තුනාට උදා රණහක් කිහන් පත. 
උශේ ස පශේ ගෘහිණිහන් සැ මළුර ශගසල්සල ගැසශ්  ශේලාසට 
වසදය  වැසක්  ැටිහට තිශ    ක්තරා රූපසාහිනි 

සැඩ්ට  කට රූප ලාසණයහ උපකරණහක් ප්රසධනධ් හ කරන්  
නිබඳහක් ශගන්සා තිබුණා.  න නිබඳහට ගා්්තු  ශගසා  න රූප 
ලාසණයහ ආහත ශහන්  හ කරන්ශන්.  හ ප්රචාරහ කරේදී,  න 

නිබඳහ ඇහශේ දුරකථ  අරකහ  ැටිහට අරකහක් ල ා ශද සා. 
 ැ ැයි, ල ා ශදන්ශන් ඇහශේ අරකහ ශ ොශසයි. අර ශසශු  
ප්රචාරණ ආහත ශේ, නිෂ්පාද  ආහත ශේ අරකහක් තන යි ල ා 
ශදන්ශන්.  වැ ස අර නිබඳහ කිහන්ශන්, "ඔහ ශගොල්ලන් ඕ ෑ 

ශසලාසක නට කථා කරන් . නන උ සතර ශදන්  ලැ ැ්්තියි. නන 
ශපත ගැ  දන් සා. නන ශපතක පාිතච්චි කරලා තිශ  සා. අ ස 
දැකීශනන් නන ශපත ගැ  දන් සා." කිහලා ශන්. අශන්, මිනිසුන් 

ඇහට කථා කර  අද සින් කථා කර සා. ඒ ශගොල්ලන් කථා 
කරන්ශන් කාටද? අර ශසශු  ප්රචාරණ ආහත හට, නිෂ්පාද  
ආහත හට. නිෂප්ාද  ආහත ශේ හිමික පශේ බිරි ට තනයි කථා 

කරන්ශන්. ුඟට, පැ   ඟි  ප්ර  ්හ තනයි  න බිරි ට ශස  ස 
ළුේගලයින් කථා කිරීන. පසුස ඒ ශ ේතුස නි්ා telephone  ක 
disconnect කරන්  ස සිේධ් ශස සා. ශපත සාශේ ගැටලු නතු ශස  

අස්්ථා ස තිශ  සා. නන ශපතක කිේශේ උදා රණහකට. ඒක 
නාෆිහාසක්  සට අද ප ස ශසලා තිශ  සා. ශගසල්සල සිටි  
ගෘහිණිහන්  ැඩ කර  වැසාශසන් ශපොකට්  කට ිතදි  ජාසාරනක් 
 සට අද  හ ප ස ශසලා තිශ  සා. ඒ ගැ  ස අසධ්ා හ ශහොවැ 

කරන් හ කිහලා ඉල්ලා සිටි සා. 

ුඟට, අද ළුස ස ප සසල වැල් පිටුශේන පු වී තිශ  සා, 
"ආ හ  අප හ  පාල  ජ රාල්ට ්  පාලකට ස ාන නා ප" 

කිහලා ්  න් ශස  ළුසතක්. ශනතැ  රාජය අනාතය සුජීස 
ශ්ේ සිර  න තා ස සිටි සා. ඇනති නලික් ්නරිතක්රන ඇනතිතුනා 
්  රාජය ඇනතිතුනා දැනුස ස ශ ොකර ආ හ  අප හ  පාල  

ජ රාල්සරිහ ්   හි පාලකසරහා සා   මිලදී ගැනීනක් සිදු ක  ු
 ස තනයි ශනහි පු වී තිශ න්ශන්. අධි සුශඛ්ෝපශභෝගී ශනෝටධන රථ 
ති ක් මිලදී ශග  තිශ  සාහ කිහලා ශනහි ්  න් ශස සා.  

ශනතැ   තිශ   ගැටලුස ශනහයි, ග ප නිශහෝජය කාරක 
්භාපතිතුනනි. ිතෂහ භාර ග ප ඇනතිතුනාස ස, රාජය ඇනතිතුනාස ස 
ශ ොදැ   ශස  ස අනාතයාර හක් භාර ඇනතිසරශහකුශේ 

නිශහෝගහක් නත ආ හ  අප හ  පාල  ජ රාල්සරිහ ස,  
පාලකතුනා ස සා   මිලදී ග සතාහ කිහ   කයි ප්රසෘ සතිශේ 
තිශ න්ශන්.  න නි්ා ශස  ස අනාතයාර හ ශනොකක්ද කිහා 
්  න්ස  ැති නි්ා අපට ස අද ්ක්  න්ශන්  ැ ැ,  ශනො  

අනාතයාර ශේ ඇනතිතුනාද ආ හ  පාලකතුනාට  ලපෑපත කර 
මිලදී ගැනීන කරන්  කිහා තිශ ශනේ කිහ   ක. ශකොශ ොන 
ුණණ ස ශපත ශක් තිශ   ිතධිහට, ිතෂහභාර අනාතයතුනා ස, රාජය 

අනාතයතුනාශේ ශල්කපතතුමිහ ස ඔුණන්ස ස ා කැ සා තිශ  සා 
කිහ සා.  න නි්ා රාජය ඇනතිතුනාශගන් ශ ෝ අපට පැ ැදිලි කර 
ගන්  ළුළුසන්  පත ශ ො යි ශපත සිේධ් ශසලා තිශ න්ශන් ශනොකක්ද 

කිහ   ක. ග ප සුජීස ශ්ේ සිර  රාජය අනාතයතුනනි, ප සතශධන 

තිශ න්ශන් ඔ තුනාශේ  න ස  ක්ක නි්ා ඔ තුනාට ශපත ගැ  

අසශ ෝධ්හක් තිශ  සාහ කිහා නන හිත සා. ග ප රාජය 
අනාතයතුනනි, අද ප සතරසල ඔ තුනාශේ  න ස  ක්ක තිශ  සා. 
[ ාධ්ා කිරීපත] 

අද ප සතරසල තිශ  සා, ඔ තුනාශේ අනාතයාර හට අදා  ු

ආ හ  අප හ  පාල   ජ රාල්සරිහ ස පාලකතුනා ස ශස  ස 
අනාතයාර හක ිතෂහභාර ඇනතිතුශනකුශේ ුණසන ාසකට අධි 
සුශඛ්ෝපශභෝගී සා   ති ක් ශග ාසා කිහා ඒ අහ  තැනින් ඉස ස 

කර තිශ  සාහ කිහා. අපි අද ්ාකච්ඡා කරන්ශන් ස ආ හ   ා 
අප හ  (පාල ) ප ත හටශ ස නිශහෝග පිබඳ  සයි. ඒකට 
ශනොකද ශ ේතුස කිහා දැ  ගන් යි ඇහුශේ. ශස  ස 

අනාතයාර හකහ කිේසාන ශනො  අනාතයාර ශේ ඉල්ලීනකට 
ශග ාසාද දන්ශන්  ැති නි්ා  ැන අනාතයාර හන අයිති ශසන්  
ළුළුසන්. 

 

ගුණ සුජීව වසේනසිරහ මහතා (ජාතයන්තර වවවළ  රාජය 
අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க - சர்வமதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ග ප  නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අනාතයාර ශේ 
ඉල්ලීනකට ශ ොශසයි කිහ   ක තනයි ඇ සතටන නට ත ුණ ප 

ුණශණ්. නට ආරරචිහක් ආසා  ශනශ න නීතයනුකූල ශ ොස  
ආකාරශේ සා   ප්රනාණහක් - කාධන සගහක්- ආ හ  අප හ  
පාල  ශදපාධනතශපතන්තුශසන්  නිල ශ ොල ස ආකාරශහන් නිකු ස 

ශසලා තිශ  සාහ කිහා. නන ඒ ශසලාශේ පරීක්ෂණහක් ්  ා 
ස ාන සිහලු ශද ාන කැ ශ ේසා. කැ සා ශ්ොහා  ැලුසාන  න 
ජ රාල්තුමිහට ස උ සතරහක් දී ගන්   ැරි ුණණා, ශනො  ක්රනහටද 
දුන්ශන් කිහා.  හිදී නන ග ප අගනැතිතුනාස ස දැනුස ස කුා. අපි 

ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ශපොලි්ප්තිතුනාස ස  දැනුස ස කුා. ඒ 
්පත න්ධ්ශහන් inquiry  කක් තිශ  සා. සා   18 ක් දැ ටන ස  
 බඳහට ඇිත ස තිශ  සා. ඒ සා   ටික ්පත න්ධ්ශහන් නීතිහ 

ක්රිහා සනක කරන්ශන් ශකොශ ොනද කිහා ස අපි ිතනසුසා. ඉතිරි 
සා   ටික අපි ශපත ශස ශකොට  ස සසන් හ කිහා නිශහෝගහක් 
දී තිශ  සා. ඒ ්පත න්ධ්ශහන් ළුළුල් පරීක්ෂණහක් පස සස සා. 

 ඒ ්පත න්ධ්ශහන් නීතිහ අකුරටන ක්රිහා සනක  ශස සා.  

 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශපත අනුස ග සශතො ස ආ හ  අප හ  පාල  
ජ රාල්සරිහශේ හිතුනතහට ශග ැල්ලාද  ැ ස පත - 

 

ගුණ සුජීව වසේනසිරහ මහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 තුමිහශේ හිතුනතහටද  ශ න  ැ ස පත ශනො  පද නක් නත 
ශපත සා   නිකු ස කර තිශ  සාද කිහා  තුමිහට උ සතර 
ශදන් ට  ැරි ුණණා.  න නි්ා අපි  තුමිහසයි තස ස අ ශහකුසයි 

ස ාන ඉස ස කුා. නා්  හකට කලින්  තුමිහ අයින් කරන් හ 
කිහා  ශල්කපතතුමිහශගන් තනයි නන ඉල්ලීනක් කර තිබුශණ්. 
ශකශ්ේ ශ ෝ තනන්ශේ තිශ   ්පත න්ධ්තා පාිතච්චි කරලා නා් 
 හක් සාශේ කාලහක් ඒ ඉස ස වීශනන් සැුකී සිටිහා. දිගින් 

දිගටන නන නතක් කිරීපත  කුා, ශකශ්ේ ශ ෝ  ශපත ඉස ස කිරීපත 
කරන් හ  කිහා. රශට් තිශ   නීතිහ ස ඒ සාශේන ඔහ 
ශරු ලාසි ස නි්ා අපට ඒ කාධනහ භාරහ කර ගන් ට  ැරි ුණණා. 

ශල්කපතසරිහ ශචෝද ාසට ලක්වූ නිලධ්ාරිනිහශගන් ්  ට අදා  ු
අශ ක් නිලධ්ාරිහාශගන් ඉල්ලා සිටිහා, ස ාන නා පවීනක් ගන්  
කිහලා.  ැ ැයි, ඔුණන් නා පවීනක් ග සශ ස  ැතිස දිගින් දිගටන ඒ 
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පාධනලිශපතන්තුස 

්්ථා  ශේ රැඳී සිටිහා. ශපත අස්්ථාශේදී අපට  ැකිහාස ලැබුණා, 
ඔුණන්ස අනාතයාර හට නා ප කරන් . ශනොකද, ශපත තිශ   නීති-
රීති අනුස ඔුණන්ස interdict කරන්  ස අපට  ැ ැ.  

පරීක්ෂණශහන් පසුස තනයි ඉතිරි කටයුතු අපට කරන්  
ශසන්ශන්. ඒ සාශේන, අශප් අස්රහ ශ ොලද තස ස සා   කීපහක් 
්පත න්ධ්ශහනු ස ළුළුල් පරීක්ෂණහක් කරන්  කිහලා අපි ශපත ස  

ිතට නිශහෝගහක් නිකු ස කරලා තිශ  සා.  

 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශපත සිදුවීන පරීක්ෂණ නට්ටශපත තිශ   නි්ා නන ශපත 
්පත න්ධ්ශහන් වැකු ස කිහන්  හන්ශන්  ැ ැ. අද දි  පු ශසලා 

තිශ   නාධ්ය සාධනතාසල වැල් පිටුසලන තිශ න්ශන්, "ශස  ස 
අනාතයාර හක්  ාර ඇනතිසරශහකුශේ නිශහෝගහක් නි්ා ශපත 
සා   ශග ැල්ලා තිශ න්ශන්." කිහලායි.  

 

ගුණ සුජීව වසේනසිරහ මහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නන ඒ ගැ  ස ශපො ම පැ ැදිලි කිරීනක් කරන් පත, ග ප 
නන්ත්රීතුනා. ජ රාල්තුමිහශගන් ඇහුසාන කිේසා, "ඒක හපත 
අනාතයසරශහකු ්නඟ ්පත න්ධ්හක් තිශ   ළුේගලශහකුශේ 
ඉල්ලීනක්." කිහලා.  වැ ස, නිශහෝගහක් ශ ොශසයි. 

අනාතයසරශහකු ්නඟ ්පත න්ධ්හක් තිශ   ළුේගලශහක් ගැ  
කථා කුා. නන ඇහුසා, " සැනි ්පත න්ධ්කපතසලට ශකොශ ොනද 
සා   නිකු ස කරන්ශන්?" කිහලා. ඒ ්පත න්ධ්ශහන් අපි 

පරීක්ෂණ පස සස සා. FCID  කට ස, ර ්් ශපොලීසිහට ස අපි 
ශපතක  ාර ශදන්   ලාශපොශරො සතු ශස සා. ශපතක ශ ො  
නිදසු ක්, ග ප නන්ත්රීතුනා. ඔ තුනා දැකලා තිශ  සා, 

ශේ පාල ඥහන් රාජය නිලධ්ාරින්ට සැරැදි ආදධන  ශදමින් 
 ල  සකාරකපත කර  ආකාරහ. දැන් ශනතැ දී සිේධ් ශසලා 
තිශ න්ශන් නිලධ්ාරින් ශේ පාල ඥහන්ට ඒ සාශේ 

 ල  සකාරකපත කර   කයි. හපතකිසි සරචාසක් ශස සා කිහලා 
ශපන්සා දීලා ඔුණන්ට අයින් ශසන්  කිහලා කිහේදී ස, ඒ 
නිලධ්ාරින් තනන්ශේ  ලහ පාිතච්චි කරලා ඒ ්ථ්ා ශේ රැඳී ඉ ලා 

ශපත සාශේ අකටයුතුකපත කරන්  ශහොවැ ශස සා. 
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්වන සති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ ගැ  පරීක්ෂණ නට්ටශපත තිශ   නි්ා තසදුරට ස ඒ 
්පත න්ධ්ශහන් කථා කරන්  අනා පයි. ග ප නිශහෝජය කාරක 
්භාපතිතුනනි, අශප් රශට් ආ හ  අප හ  පාල හ සාශේන 

ආ හ  අප හ  අතර පරතරහ ස ඉතා  රපතු  කක්. ඒක 
අශප් රශට් තිශ   ප්රධ්ා  ප්ර ් හක්. ග ප නිශහෝජය කාරක 
්භාපතිතුනනි, ිතශ ේෂශහන්න නන ඔ තුනාශේ අසධ්ා හට ශපත 
ක පණ ස ශහොවැ කරසන්  ඕ ෑ. 2016 අුණ පේශේ අශප් රට 

ශඩොලධන මිලිහ  10,309ක් අප හ ශහන් ආදාහපත ල  ශකොට, 
ශඩොලධන මිලිහ  19,400ක් අපි ආ හ හට ිතහදපත කර සා. ශපත 
 සැනි රටක්. ආ්න්  ස ශහන් ශඩොලධන බිලිහ  9ක පනණ -

ශඩොලධන මිලිහ  9,000ක- හිඟහක්, පරතරහක් අශප් අප හ හ 
්  ආ හ හ අතර තිශ  සා. ඒකට  ලපා  ප්රධ්ා  ශ ේතුසක් 
තනයි, අශප් රටට ශගන්ස  ශේසල් පිබඳ  ස අපට ිතර හක් 

ශ ොනැතිවීන. ග ප සුජීස ශ්ේ සිර  නැතිතුනාන කිහ  ශේ 
පිබඳග සශතො ස, ආ හ  ්  අප හ  පාල හ පිබඳ   
පාලකස පන පාල ශහන් මිදිලායි තිශ න්ශන්. ආ හ හ ්  

අප හ හ පාල හ  ාර පාලකස පන පාල ශහන් මිදිලා සශේ 
කථාසක් තනයි  තුනා කිහන්ශන්. ඒ නිලධ්ාරින් කිහ සා, "අපි 

ශ ොශසයි, අපට ඉ බඳන්    ඇනතිස පන්ශේ ඉල්ලීපත අනුස, 

නිශහෝග අනුස තනයි අපට කරන්  ශසලා තිශ න්ශන්." කිහලා. 
අපි දන්   ශ න අ්රණ ශසච්ච නිලධ්ාරිනු ස ඉන් සා. නන ශපත 
සිේධිහ ගැ  ශ ොශසයි කිහන්ශන්. ශකොශ ොන ුණණ ස, අශප් රටට 
ශගන්ස  භාණ්ඩ ්  රටින්  බඳහට හ  ශේසල් පිබඳ  ස 

ිතර හක් අපට  ැ ැ. ඒකට උදා රණ ඕ ෑ තරපත තිශ  සා. 
උදා රණහක් ිතධිහට තිශ   ශතොරතු ප අනුස  ැලුශසො ස, අපි 
පසුගිහ අුණ පේශේ පලතු ප ිතතරක් ආ හ හ කරන්  ශඩොලධන 

මිලිහ  373ක් ිතහදපත කරලා තිශ  සා. ශපත තරපත වැදලක් ිතහදපත 
කරලා අශප් රටට පලතු ප ආ හ හ කරලා තිශ  සා. ඇ සතටන 
 ැලුශසො ස අශප් රශට් පලතු ප සසන්  අනුර හ දක්සලා, පලතු ප 

නිෂප්ාද හ කරලා අප හ හ කරන්  ළුළුසන් රටක්.  ැ ැයි, 
පලතු ප අප හ හ කරන්  ළුළුසන් රටක ශඩොලධන මිලිහ  
373ක පලතු ප ආ හ හ කර සා. අපි හිතන්ශන්  ැ ැ, ඒ 

ිතධිහට ආ හ හ කර  ඔක්ශකෝන ඇපල් ිතතරයි කිහලා. අශප් 
රශට් ඇපල්  ැති නි්ා අපි ඇපල් ශගන්ස   ක  රි.  වැ ස, අශප් 
රශට් පැශපොල් තිහාශග  පැශපොලු ස පිට රටින් ශගන්ස සා  පත, 
 තැ  ගැටලුසක් තිශ  සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, උතු ප පුාත 
නිශහෝජ හ කර  නන්ත්රීසරශහක්  ැටිහට ඔ තුනා ස දන් සා, 
ඔ තුනන්ලාශේ පුා සසල යුේධ්හක්  ැති ුණණාට තසන සගාසක් 

 ැ ැ කිහලා. ඒ පුා සසල තසන කධනනාන්තකරණහක්  ැ ැ. 
තසන සයාපාර දියුණුසක්  ැ ැ. ඒ පුා සසල ඉඩ කඩපත හි්් ූමමි 
 ැටිහට තසන ස තිශ  සා. ඒ පුා සසල ිතිතධ් ශේසල් සගා කරලා 

ශපෝෂණහ කරන්  ළුළුසන් ්ශ්රීක ශපොශුොසක් තිශ  සා. අඩුන 
තරශපත ඒ අහට  පපිහල් මිලිහ හ ග ණශන් ශ ෝ  ැරකු ණහක් 
ල ා දීලා කුඩා සයාපාර දියුණු කරන්  ළුළුසන්  පත, පලතු ප 

සගාස දියුණු කරන්  ළුළුසන්  පත, අප කු යුතු සන්ශන්  හයි. 
ශනොකද, ඇපල් කන් න අශප් රශට් ජ තාස  ලාශග  ඉන්ශන් 
 ැ ැ. ශපත  ර ා ිත ාල වැදලක් අශප් රශට් ඉතිරි කරගන්  

ළුළුසන්. අශප් රටට වැහුදු ආ ාර ශගන්වීන ශසනුශසන් ිතතරක් අපි 
පසුගිහ අුණ පේශේ ශඩොලධන මිලිහ  237ක් ිතහදපත කරලා 
තිශ  සා. අශප් රට සශට්ටන න  වැහුදක් තිබිහදී අපි ශඩොලධන 
මිලිහ  237ක් වැහුදු ආ ාරසලට ිතහදපත කරලා තිශ  සා. ටින් 

නාළු ්  ිතිතධ් ආකාරශේ වැහුදු ආ ාර ්  ා ිතහදපත කරලා 
තිශ  සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, කුළු  ඩු කිහන්ශන් 

අශප් රශට්  දන්  ළුළුසන් ශේසල්. ගපතමිරි්්, කු පඳු ශපතසා 
ඔක්ශකෝන අපි සගා කර  ශේසල්. ශධනු  ශදපාධනතශපතන්තුශේ 
ද සතසලට අනුස අපි පසු ගිහ අුණ පේශේ කුළු  ඩුසලට ශඩොලධන 

මිලිහ  132ක් ිතහදපත කරලා තිශ  සා. පලතු පසලට අපි ිතහදපත 
කර සා. කුළු  ඩුසලට ිතහදපත කර සා. වැහුදු ආ ාරසලට ිතහදපත 
කර සා, ශපතක තනයි අද තිශ   ත ස සසහ. කිරි ආ ාරසලට අපි 

ශඩොලධන මිලිහ  249ක් ිතහදපත කර සා. ශපත, අුණ පේදකට 
්ානා යශහන් ිතහදපත කර  ප්රනාණහයි.  ුසලු ටික ස පිට රටින් 
ශගශ න්ශන්, පලතු ප ටික ස පිට රටින් ශගශ න්ශන්. ට පසු 
අපි කිහ සා, අශප්  රශට් ශසශු  පරතරහ සැ මයි; ආ හ  සැ මයි; 

ආ හ  ිතහදන සැ මයි කිහලා. ඉතින් අපි ණහ ගන් සා. ණහ 
ශගසා ගන්   ැරිස තිශ   ශේසල් ිතකුණ සා. ශපතක තනයි 
හථාධනථහ.  

අපි දන් සා, අපට ඛ්නිජ ශතල්  ැ ැ, ඒ නි්ා අපට ඛ්නිජ 
ශතල් ආ හ හ කරන්  ශස සා කිහලා.  ැ ැයි, අපට පලතු ප 
ටික තිශ  සා. අශප් රශට් ශේ නිෂ්පාද හ කරශග , සගා 

කරශග , පිට රටට හසන්  ඕ ෑ ප්රනාණහ හසලා හපත පාල හක් 
ඇති ිතධිහට කටයුතු කරන්  ඕ ෑ. ශනතැ   රපතු ිතධිහට 
තිශ න්ශන් ක්රනශේදහක්  ැති ප්ර  ්හ.  න නි්ා ආ හ -

අප හ  පාල හ පිබඳ   ප්රමිතිහ  දේදි ඖෂධ් ගැ  ිතතරක් 

657 658 

[ග ප සුජීස ශ ේ් සිර  න තා] 
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ශ ොශසයි; ිතදුලි උපකරණ ගැ  ිතතරක් ශ ොශසයි; අශ කු ස 

සිහලුන ක්ශෂේත්රහන් පිබඳ   ළුළුල් අසධ්ා හකට ලක් ිතහ යුතුයි 
කිහා අද ්් දක්සමින් නශේ කථාස අස්න් කර සා. ශ ොශ ොන 
්්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.12] 
 

ගුණ අවශ්ෝක් අවේසිරහ මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
වසේවා නිවයෝජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க - மபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் மசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ජාතික ඖෂධ් නිහාන  

අධිකාරිහ ප ත හටශ ස නිශහෝග ශදකක් ්ාකච්ඡා කර  
අස්්ථාශේදී, ිතශ ේෂශහන්න නන අශප් ශ්ෞඛ්ය අනාතයාර හ 
පැ සශතන් කථා කරන්   ලාශපොශරො සතු ස සා. 

සධනතනා  රජහ  ලහට ප ස වූ පසු ජාතික ඖෂධ් ප්රතිප සතිහ ස 

්නඟ ශපත රශට් නිද ් ් ශ්ෞඛ්ය කිහන්ශන් කුනක්ද කිහ   ක 
ජ තාසට න ාස පැ ැදිලි ස  ිතධිශේ ිතශ ේෂ සැඩ පිබඳශසුසල් 
රාශිහක් ග ප අනාතයාතුනා ිතසින් ඉෂ්ට කරන් ට ශහදුණා. ශපත 

ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ හටශ ස ිතශ ේෂ කමිටු ප ක් ඇති 
කුා. ඖෂධ් නිහාන හ, ඖෂධ්  ාලා නිහාන හ, ප්රචාරක කටයුතු 
නිහාන හ සැනි කටයුතු ්  ා ිතශ ේෂ සැඩ පිබඳශසුක් ්ක් ්

කර  අතරන, ශපත ජ තාස ශසනුශසන් ශ ශ  ස මිල අඩු කිරීන 
තුබඳන් ිතශ ේෂ ්  හක් ල ා දීනට ස ශනන ජාතික ඖෂධ් 
ප්රතිප සතිහ තුබඳන් සැඩ කටයුතු කුා.  

්ානා යශහන් අශප් රශට් වසදයස ප 20,500 ස -20,600 ස 
අතර ්රඛ්යාසක් සිටිේදි, දැ ට මිනිසුන් 1,036කට සිටින්ශන්  ක 
රජශේ වසදයසරශහක්. අශප් රශට් නිද ්් ශ්ෞඛ්ය ශසනුශසන් 

ශනසර  පපිහල් බිලිහ  186ක් ශසන් කරලා තිබුණා. ඒ කිහන්ශන්, 
 පපිහල් ශකෝටි 18,600ක්. ශපතක රශට් ආදාහන ස  ක්ක ග සතාන 
සිහහට 11.5ක් පනණ ස සා.  හ ිත ාල වැදලක්. රශට් ආදාහශනන් 
සිහහට 11.5ක් පනණ ශ්ෞඛ්ය ්  ා ශසන් කරලා තිශ  සා. 

ශනයිනු ස ිත ාල ප්ර ් හක් ශසලා තිශ න්ශන්, අපට පිටරටින් 
ඖෂධ් ශගන්වීන ්  ා  පපිහල් බිලිහ  40ක් පනණ අස ය  වීනයි. 
ශපත අයුරින් සැහ ස  ිතහදන අඩු කිරීන ්  ා ස, ශපත රශට් ඖෂධ් 

නිෂප්ාද හ කිරීන ්  ා ස ිතශ ේෂ සැඩ පිබඳශසුක් ග ප 
අනාතයසරහා ිතසින් ් ල්ා තිශ  සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, 2016 ස්ර අශප් රට 

නැශල්රිහා ශරෝගශහන් ශතොර  රටක්  සට ශලෝක ශ්ෞඛ්ය 
්රිතධ්ා හ නිශේද හ කරලා තිශ  සා; ඒ සාශේන  රසා 
ශරෝගහ ස ශ ොනැති රටක් ිතධිහට ස ශලෝක ශ්ෞඛ්ය ්රිතධ්ා හ 

නිශේද හ කරලා තිශ  සා.  හ අශප් නිද ්් ශ්ෞඛ්ය තුබඳන් 
අශප් රට ල ා ග සත ිතශ ේෂ ජහර ණහක් ශල් අපට ්ලකන් ට 
ළුළුසන්. පසු ගිහ දි  ග ප ඇනතිතුනාශේ කථාශේ ්  න් ක  ු
පරිදි, ශරෝ ල්  වීකරණහ ්  ඒ  ශරෝ ල්සල අස යතා සැ ම 

දියුණු කිරීන ්  ා ිත ාල සැහ  රක් දර  අතර, ජ තාසට ්   
මිලට අක්ෂි කාච ල ා ගැනීනට ස, ශ ශ  ස  සධනග ල ා ගැනීනට ස 
කටයුතු කර තිශ  සා. පසු ගිහ කාලශේදී පිබඳකා ශරෝගිහකු ්  ා 

ශසන් කු වැදල  පපිහල් ලක්ෂ 15ක් ස සා. ඒ ශරෝගිහා ජීස සස  
තු ප, ඒ ඖෂධ් අස ය ස  තු ප ඔහු ශසනුශසන්  න වැදල ශසන් 
කිරීනට ස අශප් රජහ කටයුතු ් ල්ස්ා තිශ  සා. 

ශ ශ  සසල මිල අඩු කිරීශපතදී   හු ජාතික ්නාගපත තුබඳන් 
 තුනාට ුණණු ප්ර  ් ගැ   තුනා ්  න් කුා. නට නතකයි, 1980 
ද කශේ හිටළු ජ ාධිපති ආධන. ශප්රේනදා් නැතිතුනා ශ ශ  ස මිල 

අඩු කිරීන ්  ා ිතශ ේෂ සැඩ පිබඳශසුක් ්ක්් කු  ස. අශප් 

ඇනතිතුනා පැසසූ පරිදි, CIF මිල ්නඟ තනයි ඒ මිල ්ර්න්ද හ 
කශුේ. ඒ අස්්ථාශේදී නට නතකයි,  පපිහල්  ැ සතෑ ශදකට තිබුණු 
Avil Expectorant ශ ශ ත  පපිහල් 12 දක්සා අඩු ුණණා;  පපිහල් 
108 ට තිබුණු Calcium Lactate ශපති ද ශ්ේ ශ ෝතලහක් 

 පපිහල් 8.00 දක්සා අඩු ුණණා. ඒ ශසලාශේ අපි දැක්කා, 
ශකොපනණ ලාභහක් ශපත ්නාගපත ිතසින් ගන් සා ද කිහලා.  
ශලෝකශේ ආයුධ් ශසු ානට පසුස තිශ   සැ මන ලාභ ්හිත 

ශසු ාන ඖෂධ් ශසු ානයි. ිතශ ේෂශහන්න International 
Marketing Services තුබඳන්, CIF ිතධිහට  ැතුස ශස  ස 
ක්රනහකින්,  මිල අඩු කිරීනට ශහදීන නි්ා හපත හපත ්   ජ තාසට 

ලැබුණා. අපි දැක්කා, ඒ දස්්සල CIF වැදලට අඩු කිරීන තුබඳන් 
සිදුුණණු ශේ. ිතශ ේෂශහන්න CIF වැදල, පිට රටින් භාණ්ඩ  න්  
ඉ්ශ්්ල්ලා සැ ම කරලා ශනයින් අයුතු ලාභ ල ා ග සත ිතධිහ අපි 

දැක්කා. ඒ නි්ා ජ තාසට ්   ල ා දීන ්  ා ග ප ඇනතිතුනා 
ගන් ා උ ස්ා හට අපි  තුනාට ්්තුති කරන්  ඕ ෑ.  

අශප් රශට් 598ක් පනණ ස  ශරෝ ල්සල තස ස ිතශ ේෂ 

සැඩ්ට  ක් ක්රිහා සනක කරන්  ඕ ෑ කිහා නන  තුනාට කිහා 

සිටි සා. නක්නි්ාද, ශ ශ  ස ග ඩා කිරීන අශප් ශරෝ ල්සල 

තසන නිසි පරිදි සිේධ් ශසන්ශන්  ැ ැ. ඒක අපි ඇසින් දැකලා 

තිශ  සා. කු පණෑගල ශරෝ ල ග සතාන,  හි ශගොඩ ැඟිලි ්  ා 

ශනසර අහ සැශහන්  පපිහල් බිලිහ හක් -ශකෝටි 100ක්- පනණ 

ශසන් කර තිශ  සා. ඒ සාශේන අශ ක් ශරෝ ල් ්  ා ස ශනසර 

අහ සැශහන් වැදල් ශසන් කරලා තිශ  සා. ග ප ඇනතිතුනාශේ 

අසධ්ා හට ශහොවැ ශසන්  ඕ ෑ, ශපත ශරෝ ල්සල ශ ශ  ස ග ඩා 

කිරීනට අස ය පරිදි ග ඩා ප සුකපත ්ක්් කරන්  ුණසන ායි 

කිහ  කාරණහ. ශනොකද, ්න ර ශරෝ ල්සල ආලින්දසල 

ශ ශ  ස ග ඩා කරලා තිශ  සා අපි දකි සා.  නන හිත සා, ශපත 

ස්ර කිහිපහ තුු ශරෝ ල්සල ඒ ග ඩා ප සුකපත ්ක්් කරලා 

ශ ශ  ස ග ඩා කිරීනට අස ය ශගොඩ ැඟිලි ල ාදීනට  තුනා 

කටයුතු කරයි කිහලා.  

 කන ශ ශ  ස සධනගහ ශසු   ාන ිත ාල ප්රනාණහකින් 

ශගන්වීන අඩු කිරීනට ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ තුබඳන් 

ඉදිරිශේදී අපට  ැකි ශසයි.  ක ශ ශ  ස සධනගහක් ශසු   ාන 

සිහහකින් පනණ ලරකාශේ තිශ  සා.  ශ න ුණණාන ඖෂධ් ්ැල් 

හිමිහන්ට ස ිත ාල ප්ර  ්හක් ඇති ශස සා, ඒ සිහලුන ශ ශ  ස 

සධනග ග ඩා කර ත ා ගැනීනට සිදු ුණශණො ස. ඒ නි්ා 

ිතශ ේෂශහන්න  කන ඖෂධ්  ානහ ්හිත ශ ශ  ස ිතිතධ් ශසු  

 ානසලින් ශගන්වීශපත හපතකිසි ීමනාසක් ඇති කරලා නිහාන හ 

කශුො ස  හ ශරෝගීන්ට ස ඒ සාශේන ඖෂධ් ශසු ාපත කර  

ශසශුඳුන්ට ස ිත ාල ්  හක්  සට ප ස ශසයි.  නන 

උදා රණහක් කිහන් පත, ඇශනොක්සිලින් සධනග 75කට සැ ම 

්රඛ්යාසක් දැන් අශප් ලරකාශේ ලිහා පදිරචි ශසලා තිශ  සා. ඒ 

අනතර ශසු   ාන ලිහා පදිරචිහ  තර කිරීන ්  ා ජාතික ඖෂධ් 

නිහාන  අධිකාරිහ තුබඳන් හපතකිසි ක්රිහා නාධනගහක් ඉදිරිශේදී 

ග සශතො ස ශ ො යි කිහා ිතශ ේෂශහන් නා  ලාශපොශරො සතු ස සා.  

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ නි්ා තනයි අපි  ලිහා පදිරචි ගා්්තුස සැ ම කරලා 
තිශ න්ශන්. ශනොකද, දැන් ඉතාන ස සුළු ගණ කට ලිහා පදිරචිහ 
ලැශ  සා.  ශ න ලැශ   නි්ා තනයි ශපත සිහල්ශලෝන 
ඇිතල්ලා, ශසු   ාන ලිහා පදිරචි කරන්ශන්. දැන් අලුශතන් දාලා 

තිශහ  ගා්්තු  ැටිහට, ශඩොලධන සටි ාකශපත  ැටිහට ශ ොශ ෝ 
ශසු   ාන ගණ ක් ශග ැල්ලා ලිහා පදිරචි කරන්   ැරි 
ශස සා.  තශකොට  හ ීමනා ශස සා. 
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පාධනලිශපතන්තුස 

ගුණ අවශ්ෝක් අවේසිරහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශ ොශ ොන ්්තුතියි.  හ ිතශ ේෂ අස යතාසක් ිතධිහට නා 
දකි සා.  

ග ප ඇනතිතුනනි, නා වැලින් ්  න් කු ග ඩා ප සුකපත 

පිබඳ   කාරණහට අදාුස සැඩ්ට  ක් ක්රිහා සනක කශුො ස ඒ 
ගැ  ස ඔ තුනාට ිතශ ේෂ ්්තුතිහක් ළුද කරන්  ළුළුසන්.   

ඇනතිතුනා මීට ශපර ස ්  න් කුා, වසදයස පන් බිහි කිරීන 

්  ා ිතශ ේෂ සැඩ පිබඳශසුක් ඇති කර සා කිහලා. ශනසර 
්යිටපත අරගුහ ශේ පාල  අරගුහක්  සට ප ස ශසලා 
තිශ  සා. ඒ නි්ා ඉදිරිශේදී අුණ පදු ගණ ක් හ තු ප 
වසදයස පන්ශේ බිහිවීන අඩුවීනට ඉඩ තිශ  සා. ඒ නි්ා 

ිතශ ේෂශහන්න ශපත පිබඳ  ස ස ්ාකච්ඡා ක  ුයුතුයි. ශනොකද රජශේ 
වසදයස පන්ශේ බිහිවීන පනා ුණශණො ස ඒක ඉදිරිශේදී අශප් රශට් 
ශ්ෞශඛ්ය ක්ශෂේත්රහට ිතශ ේෂ  ලපෑනක් කරයි කිහා නා හිත සා. 

අද දි  ්ාකච්ඡා ශකශර  ශනන නිශහෝග තුබඳන්  තුනා 
 ලාශපොශරො සතු ශස  ශදහ ඉෂට් කිරීනට  තුනාට  ක්තිහ 
ලැශ  සා. ශනොකද,  තුනා ශ්ෞඛ්ය අනාතයාර හ භාරග සතාට පසු 

ශපත රශට් නිද ්් ශ්ෞඛ්ය කුනක්ද කිහ   ක ජ තාසට ශ ොඳින් 
සැටහිලා තිශ  සා. 

ශ ශ  ස සයාපාරහක් කර  නන්ත්රීසරශහක් ස ශහන් නා 

දන් සා, ්ානා යශහන් පසු ගිහ කාලශේ  පපිහල් ද දා ක 
ශ ශ  ස ගන්  ෆානසිහකට ගිහ ශකශ කුට දැන් ඒ ්  ා අස ය 
සන්ශන්  පපිහල් තුන්දා ක්,  ාරදා ක් පනණ වැදලක්  ස. 
ශ ශ  සසල මිල අඩු වීන නි්ා ඔුණන්ට ශකොපනණ ්  හක් ලැබී 

තිශ  සාද කිහ  කාරණහ ්පත න්ධ්ශහන් ගපතසල ඉන්  
ජ තාස අප ස ්නඟ පස් සා. ලරකාස තුු ශ ශ  ස නිෂප්ාද හ 
කිරීන තුබඳන් ශ ශ  සසල මිල අඩු කිරීනට  ැකිහාස  ලැශ    ස 

නා දන් සා.  ්න ර ශ ශ  ස ඉතාන අධික මිලකට තනයි 
ලරකාසට ශගශ න්ශන්.  වැ ස ඉතාන අඩු වැදලකට අපට  න 
ශ ශ  ස ලරකාශේන නිෂප්ාද හ කරන්  ළුළුසන්.  ශල් 

නිෂප්ාද හ කර  ශ ශ  ස සිහල්ලන රජහට ල ා ගන් සා 
කිහලා  තුනා ් තිකහක් ල ා දුන් ා. ශ ශ  ස නිෂප්ාද හ 
කර  ආහත  තස ස බිහිශසලා, ශපත රශට් ශ ශ  ස නිෂප්ාද හ 

කිරීනට ශහොවැ ුණශණො ස, ශපත රශට් අහිර්ක ශරෝගීන්ට අඩු මිලට 
ශ ශ  ස ල ා ගන්  අනිසාධනහශහන්න ඉදිරි කාලශේදී  ැකි 
ස සා. ශපත ශ ශ  ස ශගන්වීනට රජශහන්  පපිහල් ශකෝටි 

 ාරදා කු ස, ශපෞේගලික අර ශහන් තස ස ශකෝටි  ාරපන්දා ක 
වැදලකු ස අප ිතහදපත කර සා. ශ ශ  ස නිෂ්පාද හ කිරීනට දිරි දීන 
තුබඳන් ිතශේ  ිතනිනහ පිට රට හ   ක  ස සසා ගැනීනට  තුනාට 
 ැකි ශේසායි කිහා නා ප්රාධනථ ා කර සා. අද ශපත නිහාන හ කර  

ඒ කමිටු ප  තුබඳන් ශපත රශට් ශ්ෞඛ්යහ ශ්ේසහට ස  ශ්ේසහ ඉතා 
ිත ාල  ස ප්රකා  කරමින් නා නි   ස සා. ශ ොශ ොන ් ්තුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து, தகளரவ சிறீதரன் அவர்கள்! 

 

[பி.ப. 2.22] 

 

ගුණ එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கமள, 

இன்கறய தினம் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி (கட்டுப்பாடு) 

சட்டத்தின்கீைான ஒழுங்குவிதிகள் ததாடர்பாகவும் அமதமநரம் 

சுகாதாரத்துகற சார்ந்த விடயங்களின் அடிப்பகடயிலும் 

நகடதபறுகின்ற விவாதத்தில் பங்குதகாண்டு, என்னுகடய 

கருத்துக்ககளப் பதிவுதசய்ய விரும்புகின்மறன். தகளரவ 

சுகாதார அகமச்சர் அவர்களும் இந்த இடத்திமல 

அமர்ந்திருக்கின்ற காரைத்தினால், மிக முக்கியமாக ஒரு 

விடயத்கதக் குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். அதாவது, 

யாழ்ப்பாைம் மாவட்டத்தில் ஒரு தனித்தீவாக மிளிர்கின்ற 

தநடுந்தீவுக்கு தகளரவ அகமச்சர் அவர்ககள நான் ஒருமுகற 

அகைத்திருந்மதன். தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் 

தசன்ற மாதம் 18, 19ஆம் திகதிகளில் வடபகுதிக்கு வரவிருந்த 

பயைத்தில் தநடுந்தீவும் உட்பட்டிருந்தது. ஆனால், அந்த 

மநரத்தில் உங்களுகடய  பயைம் தகடப்பட்டதனால் 

தநடுந்தீவு வருககயும் கககூடவில்கல. வருகின்ற 24ஆம் 

திகதி நீங்கள் யாழ்ப்பாைம் வருகின்றதபாழுதும் உங்களால் 

தநடுந்தீவுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குமமா என்று 

ததாியவில்கல.  

தநடுந்தீவு என்பது யாழ்ப்பாை மாவட்டத்திமல 

இருக்கின்ற 48 சதுர கிமலாமீற்றகரக் தகாண்ட ஒரு தனிப் 

பிரமதச தசயலாளர் பிாிவு - ஒரு தனித் தீவு. இங்மக 6,300 மபர் 

- 1,300 குடும்பங்கள் வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

இவ்வளவு ததாககயான மக்கள் வாழ்கின்ற இந்த இடத்திமல 

ஒமரதயாரு கவத்தியசாகலதான் இருக்கின்றது. அது கடந்த 

காலங்களில் ஒரு மாவட்ட கவத்தியசாகலயாக இயங்கி 

வந்தமபாதிலும், புதிய நிரல்படுத்தல்களின்படி பிரமதச 

கவத்தியசாகலயாகத் தரமிறக்கப்பட்டது. அவ்வாறு தர 

மிறக்கப்பட்டதன் பின்பு கடந்த 3 மாதங்களாக - 

இப்தபாழுதும்கூட - அந்த கவத்தியசாகலயில் கவத்தியர் 

இல்கல, பயிற்றப்பட்ட மருத்துவ மாது இல்கல. அங்குள்ள 

6,000 மபருக்கு மமற்பட்ட மக்ககளவிட, மவறிடங்களிலிருந்து 

தநடுந்தீவுப் பிரமதசத்துக்குச் தசல்கின்றவர்களும் அங்மக 

தங்குகின்றார்கள். இதகனவிட தநடுந்தீவு சுற்றுலாப் 

பயைிககளக் கவருகின்ற ஓர் இடமாக இருக்கின்ற 

காரைத்தினால், அமநகமான சுற்றுலாப் பயைிகளும் அங்கு 

தசல்கின்றார்கள். இருந்தும், தநடுந்தீவு பிரமதசத்தின் 

மருத்துவ மசகவ இவ்வாறான பல்மவறுபட்ட தநருக்கடி 

கமளாடுதான் இயங்குகின்றது. 

அங்மக அண்கமயில் தபண் ஒருவர் பாம்புக் கடியினால் 

இறந்திருக்கின்றார். காரைம், பாம்பு கடித்த நிகலயில் அவகர 

கவத்தியசாகலக்குக் தகாண்டு வந்ததபாழுது அங்மக 

கவத்தியர் இல்கல. அங்மக மநாயாளர்ககள ஏற்றிச் 

தசல்வதற்குக் கடல் மூலமான ambulance மசகவதான் 

மமற்தகாள்ளப்படுகின்றது. ஆனால், அரசாங்கத்தினால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட - அரசினால் வைங்கப்பட்ட படகு 

ambulance service அங்கு இல்கல. ஏற்தகனமவ ஒரு சமய 

நிறுவனம்தான் அந்த ambulance service ஐ 

நடத்திக்தகாண்டிருக்கின்றது. எனமவ, யாழ்ப்பாை 

மாவட்டத்திலுள்ள தநடுந்தீவு பிரமதசத்தின் மருத்துவ 

மசகவயின் குகறபாடுககள நீங்கள் ஒரு தனியான 

பிரச்சிகனயாகக் கருத்தில் எடுக்க மவண்டும். 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නන හිත  ිතධිහට ඔතැ  ශඩල්ෆ් දූපතයි, කයිට්්් දූපතයි, 
 යි තිේ දූපතයි තිශ  සා. දූප ස කීහක් තිශ  සාද, ග ප 
නන්ත්රීතුනා? 
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ගුණ එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தநடுந்தீவு, நயினாதீவு, எழுகவதீவு, அனகலதீவு ஆகிய 

நான்கு தீவுகளிலுள்ள கவத்தியசாகலகளுக்கு கவத்திய 

வசதிகள் மதகவயாக உள்ளன. 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අශ ක් දූප සසලට ශරෝ ල් ප සුකපත අස යද? 

 
ගුණ එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
மண்கடதீவு, மவலகை, ஊர்காவற்றுகற மபான்ற தீவுகள் 

யாழ்ப்பாைத்மதாடு தகரவைித்ததாடர்பில் இகைந்திருப்ப 

தனால் அங்கு தபாிய அளவான பிரச்சிகனகள் ஏற்படவில்கல. 

ஆனால், தநடுந்தீவு, அனகலதீவு, நயினாதீவு, எழுகவதீவு 

மபான்றவற்றில் கவத்தியர்கள் நிரந்தரமாக நியமிக்கப்பட 

மவண்டும்.  

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නන ලැ ැ් ්තියි දස්් ශදකක් ිතතර ශහොදාශග   ැසත 
හාප හට  න් ට, ඔ තුනා ස ්නඟ. ඔ තුනා ඔහ දූප ස ටිකට 
හන් ට ලැ ැ්ත්ි කරන් . ශගොඩ බිශපත ඒසාට ශ ොශසයි. ඒසාට 

ගිහිල්ලා තිශ  සා ශන්. ඒ දූප සසල තිශ   ශරෝ ල්සල අඩු පාඩු 
පරීක්ෂා කර  ලා ඒ කටයුතු ටික ඉසර කරවැ. නන නිලධ්ාරින් 
පිරි්ක් ශග   න් පත. ඔ තුනා ශපත රැ්්වීශනන් පසුස නාස  වැ 
ශසන් , අපි දි හක් ශහොදා ගනිවැ.  

 

ගුණ එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
கண்டிப்பாக! தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் 

எடுத்திருக்கின்ற இந்த முடிவுக்கு மிக்க நன்றி. வருகின்ற 24ஆம் 

திகதிக்குப் பின்னர் ஒரு திகதிகயக் குறித்துத் தாருங்கள்! 

அந்தத் திகதியிமல உங்கமளாடு நாங்களும் இகைந்து 

வருகின்மறாம். மிக முக்கியமாக இந்த தநடுந்தீவு கவத்திய 

சாகலயின் கவத்தியர் பிரச்சிகனக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி 

கவக்கப்பட மவண்டும். அமதமபால நயினாதீவு, அனகலதீவு, 

எழுகவதீவுக்கான கவத்திய மசகவயும் கவனிௌ்க்கப்பட 

மவண்டும்.  

ஊர்காவற்கற என்பது தனியான ஒரு மதர்தல் ததாகுதி. 

அங்மக இருக்கின்ற மாவட்ட கவத்தியசாகலயும் இரத்தப் 

பாிமசாதகனகூடச் தசய்ய முடியாத அளவுக்குத்தான் இதுவகர 

இயங்கிவருகின்றது. அதுவும் யாழ்ப்பாைத்மதாடு தகரத் 

ததாடர்புள்ள ஓர் இடம். அமதமபால யாழ்ப்பாைத்திலிருந்து 

வரும்மபாது முதலில் வருகின்ற மவலகை கவத்தியசாகல 

யிலும் இரத்தப் பாிமசாதகனககளமயா அல்லது தடங்கு, 

மமலாியா மபான்றவற்றுக்கான அவசர பாிமசாதகன 

ககளமயா தசய்யமுடியாத ஒரு நிகலகம காைப்படுகின்றது. 

ஆகமவ, நீங்கள் எடுத்திருக்கின்ற இந்த முயற்சியில் 

தீவுகளுக்குச் தசல்வதற்காக ஒரு நாகளப் பூரைமாக ஒதுக்கி, 

நாங்கள் அங்கு பயைம் தசய்து மதகவயானவற்கறப் பார்த்து 

அங்குள்ள கவத்தியசாகலகளுக்கு   நல்லததாரு முடிகவப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க மவண்டும். அங்கு தசல்வதற்கான 

ஒத்துகைப்கபயும் அதற்கான வாக்குறுதிகயயும் நீங்கள் 

தந்திருப்பகதயிட்டு நான் வரமவற்கின்மறன்.  இது மிகவும் ஒரு 

நல்ல காாியமாக அகமயுதமன நான் கருதுகின்மறன்.   

அமதமநரத்தில், அண்கமயில் கிளிதநாச்சி மாவட்ட 

கவத்தியசாகலப் பிரச்சிகனகள் ததாடர்பாக உங்கமளாடு 

மபசியதபாழுது, தநதர்லாந்து நிதியினூடாகவும் ஜப்பானிய 

நிதியினூடாகவும் அந்த கவத்தியசாகலயின் Stage II - 

இரண்டாம் கட்ட மவகலககள ஆரம்பிப்பதற்காக இதுவகர 

19,000 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக நீங்கள் 

குறிப்பிட்டீர்கள். இரண்டாம் கட்ட மவகலககள ஆரம்பிக் 

கின்ற அமதமவகளயிமல, கிளிதநாச்சி கவத்தியசாகலயில் 

காைப்படுகின்ற பல்மவறுபட்ட குகறபாடுகளும் கவனத்திற் 

தகாள்ளப்பட மவண்டும். மிக முக்கியமாக, அந்த 

கவத்தியசாகலயின் கைிவுககள அகற்றுகின்ற அல்லது 

கைிவுககள மாற்றீடு தசய்கின்ற RO plant  என்பதும் அங்கு 

இயங்க முடியாத நிகலயில் முடங்கிக் கிடக்கின்றது. 

கிளிதநாச்சி கவத்தியசாகலயின் கைிவுககளச் சுத்திகாிப்பதற் 

கான ததாகுதிகய, அதாவது கவத்தியசாகலயின் 

மூகலயிலிருக்கின்ற அந்தத் ததாகுதிகயத் திருத்தியகமத்து 

அதகனச் சாியான முகறயில் இயங்கச்தசய்வதற்கு 52 

மில்லியன் ரூபாய் மதகவ. ஆனால், கடந்த வருடம் 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிமல அந்த கவத்தியசாகலயில் சில 

மதகவயற்ற விடயங்கள் நகடதபற்றிருக்கின்றன; மதகவ 

யான விடயங்கள் நகடதபறாமலும் மபாயிருக்கின்றன. 

நீங்கள் எடுத்திருக்கின்ற இந்தக் காிசகன நல்லதாக அகமயு 

தமன நான் நிகனக்கின்மறன்.   

மிக முக்கியமாக, கிளிதநாச்சிக்காக ஒரு பிராந்திய சுகாதார 

கவத்திய அதிகாாிகய நியமிப்பதற்குக்கூட இன்னமும் 

சாியான ஒருவகர அகடயாளம் காைமுடியாதிருப்பது 

நாங்கள் அறிகின்ற விடயமாகும்.  2017 ஓகஸ்ட் 18ஆம் திகதி 

நிர்மலன் என்ற நபர் மாரகடப்புக் காரைமாகக் கிளிதநாச்சி 

கவத்தியசாகலக்குச் தசன்றிருந்தார். அவகரச் சாியான 

மநரத்தில் உள்மள எடுக்காது, கிட்டத்தட்ட 20 நிமிடங்கள் 

வகர தாமதித்து எடுத்துப் பாிமசாதித்தமபாது, அவர் 

இறந்துவிட்டார். அவ்வாறான துர்ப்பாக்கியமான சம்பவங் 

களும் கிளிதநாச்சி கவத்தியசாகலயிமல நகடதபற்றிருக் 

கின்றன. அதகனவிட, கவத்தியசாகலயிமல பல்மவறுபட்ட 

மதகவகள் இருக்கின்றன; குகறபாடுகள் இருக்கின்றன. 

இவற்கற நிவர்த்தி தசய்வதற்கான சாியான மவகலத்திட்டங் 

ககளச் தசயற்படுத்துவதற்கு, அந்த மாவட்டத்துக்கான  

பிராந்திய சுகாதார கவத்திய அதிகாாி தரமுள்ளவராக 

இருத்தல் மவண்டும்.  அங்மக நூற்றுக்கு நூறு வீதம் தமிழ் 

மபசும் மக்கள் இருக்கின்ற காரைத்தினால், அந்த தமாைியின் 

அடிப்பகடயில் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டால்தான் அவற்றிகனச் 

சாியான முகறயில் நிவர்த்திக்க முடியும். எனமவ, நீங்கள் 

அதகனக் கருத்திதலடுப்பீர்கள் என்று நான் நிகனக்கின்மறன்.   

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திமல முைங்காவில், பூநகாி, 

தர்மபுரம், வட்டக்கச்சி, அக்கராயன் ஆகிய இடங்களில் 

காைப்படும் கவத்தியசாகலகள் எல்லாம் முக்கியமாக 

மநாயாளர் காவு வண்டிககளக் தகாண்டிருக்கமவண்டிய 

கவத்தியசாகலகளாகும். அக்கராயன் கவத்தியசாகலயில் 

ஒமரதயாரு மநாயாளர் காவு வண்டிதான் இருக்கின்றது. 

வட்டக்கச்சி கவத்தியசாகலயில் மநாயாளர் காவு வண்டி 

இல்கல. அங்கிருந்த கவத்தியர் ததன்பகுதிகயச் மசாௌ்ந்த ஒரு 

கவத்தியராவார். அவர் அந்த மக்கமளாடு மிகவும் 

ஒன்றிகைந்து நல்ல முகறயில் ஒரு மருத்துவ மசகவகய 

வைங்கியிருந்தார். அவர் தன்னுகடய இரண்டு ஆண்டுகள் 

மசகவகயப் பூர்த்தி தசய்த நிகலயில், தன்னுகடய 
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குைந்கதயினதும் குடும்பத்தினதும் நிகல காரைமாகத்தான் 

ததன்பகுதிக்கு இடமாற்றம் தபற்று வந்திருந்தார். அந்த மக்கள் 

அவகர அங்கிருந்து அனுப்புவதற்கு விரும்பவில்கல. 

அவ்வளவு மிக நல்ல கவத்தியராக அந்த மக்களுக்கு அவர் 

பைி புாிந்திருந்தார் என்பகதயும் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட 

மவண்டும். அந்த வககயில் மநாயாளர் காவு வண்டிகள் 

இல்லாத அங்குள்ள பல கவத்தியசாகலகளுக்கு அந்த 

வண்டிகள் வைங்கப்பட மவண்டுதமன்று மகட்டுக் 

தகாள்கிமறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, இன்கறய நாளிமல நீங்கள் 

தகாண்டுவந்திருக்கின்ற புதிய ஒழுங்குவிதிகளினூடாகக் 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திலிருக்கின்ற இந்த கவத்தியசாகல 

களுக்குாிய வசதிககள வைங்கமவண்டும். குறிப்பாக, பூநகாி, 

முைங்காவில் ஆகிய கவத்தியசாகலகளில் கவத்தியர்கள் 

பற்றாக்குகற காைப்படுகின்றது. அங்கிருக்கின்ற 

மநாயாளர்ககள மவறு கவத்தியசாகலகளுக்குக் தகாண்டு 

தசல்வதில், அவர்களுக்கான உடனடி கவத்திய மசகவககள 

வைங்குவதில் குகறபாடுகள் காைப்படுகின்றன. குறிப்பாக, 

இப்மபாது நாட்டிமல பரவலாக தடங்கு பரவுகின்றது. 

முைங்காவில் பிரமதசத்தில் ஒருவருக்குப் பிரச்சிகன 

ஏற்பட்டால், இரத்தத்திமல இருக்கின்ற மூலக்கூறுகளின் 

அளவுககள உடன் அளந்துதகாள்ளும் வககயில் அவர் 

கிட்டத்தட்ட 40 கிமலாமீற்றர் தூரத்கதத் தாண்டிக் 

கிளிதநாச்சிக்கு வந்துதான் தன்னுகடய பாிமசாதகனகயச் 

தசய்யமவண்டிய ஒரு சூைலுக்குத் தள்ளப்படுகின்றார். 

முைங்காவில் கவத்தியசாகல ஒரு மாவட்ட கவத்தியசாகல 

யாக இருப்பதனால், இதற்கான வசதிகள் அங்மக 

ஏற்படுத்தப்படமவண்டும். ஆகமவ, பூநகாி, முைங்காவில் ஆகிய 

கவத்தியசாகலகளிலுள்ள இந்தப் பற்றாக்குகறககள நிவர்த்தி 

தசய்ய மவண்டுதமன நான் இந்த இடத்திமல மிக விநயமாகக் 

மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.   

அடுத்ததாக, சுகாதார கவத்திய அதிகாாிக்குக் கீழ் 

இயங்குகின்ற தபாதுச் சுகாதாரப் பாிமசாதகர்கள் - PHI, 

மருந்துக் கலகவயாளர்கள் - pharmacist மற்றும் மருத்துவ 

தாதிகள் மிகவும் பற்றாக்குகறயாகக் காைப்படுகின்றார்கள். 

ஆகமவ, இந்தப் பதவிகளுக்குாிய தவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட 

மவண்டும். குறிப்பாக, இலங்ககயிமல சுகாதாரத் துகறயில் 

மருத்துவ தாதிககளத் ததாிவுதசய்கின்றமபாது ஆண்களுக்கு 5 

வீதம் வைங்கப்பட மவண்டுதமன்று சட்டம் இருப்பதனால் 5 

வீதம்தான் ஆண்களுக்கு வைங்கப்படுகின்றது. அவ்வாறு 5 

வீதம் ஆண்களுக்கு வைங்கப்படுமானால், வடக்கு, கிைக்குப் 

பகுதிகளிமல அந்த வீதம் மபாதுமானதாக இல்கல என்பகத 

நான் இந்த இடத்திமல குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். அங்மக 

இருக்கின்ற நிகலகமயில், மநாயாளர் காவு வண்டியுடன் 

தசல்லுதல், மநாயாளர்ககளப் பராமாித்தல் என்பவற்றுக்கு 

ஆண் மருத்துவ தாதியாின் மதகவ அதிகமாகக் காைப்படு 

கின்றது. எனமவ, இதற்தகன ஒரு விமசட சட்டமூல 

தமான்கறக் தகாண்டுவந்மதனும் வடக்கு மாகாைத்தில் 

இருக்கின்ற தாதியாின் பற்றாக்குகறகய நீக்குவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகாள்ள விரும்பு 

கின்மறன்.  

மிக முக்கியமாக தாதியர் பதவிக்கு விண்ைப்பம் 

மகாருகின்றதபாழுது, விண்ைப்பதாாி 2015, 2016ஆம் 

ஆண்டுகளில் க.தபா.த. உயர் தரத்துக்குத் மதாற்றி, அதில் 

சித்தியகடந்திருக்க மவண்டுதமன்றும் 30 வயதுக்கு 

உட்பட்டவராக இருக்கமவண்டுதமன்றும் மகட்கப்படுகிறது. 

விண்ைப்பதாாி கடந்த 2015, 2016ஆம் ஆண்டுகளில்தான் 

க.தபா.த. உயர்தரப் பாீட்கசக்குத் மதாற்றியிருந்தால், அவர் 

30 வயதுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல, மாறாக, 22 வயதுக்கு 

உட்பட்டவராகத்தான் இருப்பார். வயததல்கல 30 என்று 

தசால்லப்படுகிறது. ஆனால், அவர் பாீட்கசக்குத் மதாற்றிய 

ஆண்டு 2015, 2016 என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால், 30 

வயதுக்கு உட்பட்ட பலர் அந்தத் தகுதிககளக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திமல கைித, 

விஞ்ஞானத் துகறயிமல படித்து சித்திதயய்திய 30-35 

வயதுகடயவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கமள, நீங்கள் விடுதகலப் புலிகள் ஆட்சி தசய்த 

காலத்தில்கூட அந்த இடங்களுக்குத் துைிந்து தசன்றிருக்கிறீர் 

கள்; விடுதகலப் புலிகளுடனான மபச்சுவார்த்கதகளிலும் 

பங்குதகாண்டிருக்கிறீர்கள். எனமவ, உங்களுக்கு அவர்க 

ளுகடய நிகலப்பாடு பற்றி நன்றாகத் ததாியும். அந்தக் 

காலத்தில் இருந்த சூழ்நிகலயில் கைித, விஞ்ஞானம் படித்த 

மபாராளிகள் பலரும் மபாராட்டங்களில் ஈடுபட்டார்கள். 

அவர்கள் இன்று மவகலயில்லாமல் இருக்கிறார்கள். 

அகதவிட, கைித, விஞ்ஞானத் துகறயில் கல்வி கற்ற, 

விடுதகலப் புலிகளின் மருத்துவத்துகறயில் பைிபுாிந்த 

தகுதியுகடயவர்களும் இருக்கிறார்கள். தற்தபாழுது 

அவர்களுக்கு வயது கூடியிருக்கிறது. எனமவ, அவர்களுகடய 

வயததல்கலகய ஒரு மாற்றீடாகக் தகாள்வதற்கு நீங்கள் ஒரு 

விமசட அனுமதிகய Cabinetஇல் தபற்றுக்தகாள்ள மவண்டும் 

என்றுதான் நான் எதிர்பார்க்கிமறன். 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
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ගුණ එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
மிக்க நன்றி, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள! 

மவண்டுதமன்றால் நான் உங்களுக்கு ஓர் உதவி தசய்கிமறன். 

வடக்கு மாகாைத்திமல 30-35 வயதுக்கு  இகடப்பட்ட, 

கைித, விஞ்ஞானத் துகறகளில் சித்திதபற்ற, மருத்துவ 

தாதியாகத் ததாிவாவதற்கு விருப்பமுகடயவர்களுகடய 

விண்ைப் பங்ககள நான் உங்களுக்குப் தபற்றுத்தருகிமறன். 

அவ்வாறானவர்களின் சுய விபரங்ககள நான் எடுத்துத் 

தருகிமறன். நீங்கள் இதகனச் சிறப்பு மவண்டுககயாகக் கருதி, 

Cabinet இமல அங்கீகாரத்கதப் தபற்று, வடக்கு 

மாகாைத்தின் தாதியர் பற்றாக்குகறக்கு ஒரு தீர்கவப் 

தபற்றுத் தரமவண்டும் என்பதுதான் எங்களுகடய நீண்ட நாள் 

அவா. அப்படிச் தசய்தால், இந்தப் பிரச்சிகன தீரும் என்று 

நான் நிகனக்கிமறன். ஏதனன்றால், நாடுதழுவிய ாீதியில் 

விண்ைப்பம் மகாருகின்றதபாழுது, இன விகிதாசார 

அடிப்பகடயில் விழுக்காடுகள் வருகின்றன. குறிப்பாக, 

அண்கமயிமல யாழ்ப்பாை கவத்தியசாகலயில் இருக்கிற 

தாதியர் பயிற்சிக் கல்லூாிக்கு விண்ைப்பித்தவர்களில் 40 

வீதமானவர்கள் மட்டும்தான் கற்கச் தசன்றிருக்கிறார்கள். 

ஏகனயவர்கள் தசல்லவில்கல. காரைம், அவர்கள் தாங்கள் 

கற்ற மவறு துகறககள நாடிச் தசல்கிறார்கள். ஆனால், அந்தக் 

கல்லூாிக்குச் தசன்ற இந்த வயததல்கலகயத் தாண்டிய பலர் 

மவகலவாய்ப்புக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் நல்லததாரு முடிகவத் 

தந்திருக்கிறீர்கள். அவர்களின் வயகத அடிப்பகடயாக 

கவத்து இதற்தகாரு சிறப்பான விண்ைப்பத்கதமயா அல்லது 

தகவகலமயா மகாருகின்றதபாழுது - இன்கறய உங்களது 

கருத்கத தவளியிமல தகாண்டுவருகின்றதபாழுது - அதற்குாிய 

விண்ைப்பங்ககளச் மசகாித்துத் தருகின்ற பைிகய நான் 

தசய்கிமறன். யாழ்ப்பாைத்திமல இருக்கின்ற தாதியர் ததாைிற் 
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சங்கங்களுக்கூடாக என்றாலும் அந்த விண்ைப்பங்கள் 

உங்களுக்குக் கிகடப்பதற்கு ஆவன தசய்கிமறன். இதகன 

நீங்கள் நல்லததாரு பைியாகக் கருதிச் தசய்யமவண்டுதமன 

நான் இந்த இடத்திமல ஒரு மகாாிக்ககயாக முன்கவக்கின்ற 

அமதமவகள, நீங்கள் அதகன நிகறமவற்றிக் தகாடுப்பீர்கள் 

என்றும் நம்புகிமறன். 

இமதமபாலத்தான் பல்மவறுபட்ட குகறபாடுகளுக்கு 

மத்தியிமல இயங்குகின்ற பல கவத்தியசாகலகள் எமது 

பிரமதசங்களில் காைப்படுகின்றன. வடமராட்சி கிைக்கிமல 

மருதங்மகைி, உடுத்துகற, அம்பன் மபான்ற பிரமதசங்களில் 

இருக்கின்ற கவத்தியசாகலகள், சாவகச்மசாி பிரமதசத்தில் 

இருக்கின்ற வரைி கவத்தியசாகல ஆகியவற்றில் கவத்தியர் 

பற்றாக்குகற நிலவுகிறது. அத்துடன், அவற்றில் மநாயாளர் 

காவு வண்டிகளும் இல்கல. குறிப்பாக, வடமராட்சி கிைக்கிமல 

இருக்கின்ற அம்பன், உடுத்துகற, மருதங்மகைி கவத்திய 

சாகலகள் - 

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අපි ශනසර ambulances 400ක් ගන් සා. අපි ඔ තුනාශේ 

පුා ස අනාතයසරහාශගන් ශතොරතු ප ඉල්ලාශග  තිශ  සා, 
ශකොච්චරක්ද ඕ ෑ කිහලා.  අපි ශපත සතාශේ ඒ ප්රනාණහ ් පහ සා. 

 
ගුණ එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
மிக நன்றி, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள! நீங்கள் இந்த 

இடத்திமல தந்திருக்கின்ற உறுதிதமாைிககள எப்படியும் 

நிகறமவற்றுவீர்கள் என்று நாம் நம்புகின்மறாம். ஏதனன்றால், 

நீங்கள் முன்னர் தந்த உறுதிதமாைிகளில் பலவற்கற 

நிகறமவற்றியிருக்கிறீர்கள். நீங்கள்  எதிர்வரும் 24ஆம் திகதி 

அங்கு தசன்றதன் பிற்பாடு, மீண்டும் ஒரு திகதிகய 

நிர்ையித்து அங்கு வந்து, இவற்றுக்கான தீர்வுககளப் 

பூரைமாகப் தபற்றுத் தரக்கூடிய வககயில் நடவடிக்ககககள 

மமற்தகாள்ள மவண்டுதமன்று மகட்டு, எனது உகரகய 

நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி. 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, 28th October, ශ් සුරාදා ඔ තුනාට හන්  
ළුළුසන්ද  ලන් . 

 
[අ.භා. 2.37] 
 

ගුණ තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, නන පුවැශසන්න 

තවැන් ාන්ශ්ේට ්ත්ුතිසන්ත ශස සා, Imports and Exports 
(Control) Act   ක හටශ ස ්  National Medicines Regulatory 
Authority Act  ක හටශ ස ඉදිරිප ස කු නිශහෝග  
්පත න්ධ්ශහන් අද ් ් ඉදිරිප ස කිරීනට නට ිත ා ම 13ක ිතතර 

කාලහක් ශසන් කිරීන ගැ .  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ශපත නිශහෝග 
්පත න්ධ්ශහන් කථා කරන් ට ශපර, පසු ගිහ 20 ශසනි දා ්පතනත 

ුණණු පුා ස ්භා ඡන්ද ිතනීමපත (්රශ ෝධ් ) ප  ස ශකටුපතපත 
්පත න්ධ්ශහන් ිතශ ේෂශහන්න නාශේ  ලස ස ිතශරෝධ්හ ප්රකා  

කරන් ට කැනැතියි. නන ශනතැ දී පුා ස ්භා නැතිසරණහ ගැ  

කථා කරන්    ලාශපොශරො සතු ශසන්ශන්  ැ ැ.  වැ ස කුණ ප  
ශ ෝ නන්ත්රීසරශහක් ප්රජාතන්ත්රීහ රාවැසක් තුු, ජ තාසශේ 
ඡන්දශහන් ශපත සාශේ ්භාසකට ඇිතල්ලා තවැන්ශේ ඡන්දහ  
නැතිසරණහක් කල් දනන් ට පාිතච්චි කර සා  පත, නන හිත  

 ැටිහට ඒක ්දාචාරා සනක  ැ ැ.  ඒ නි්ා නැතිසරණහ  කල් 
දනන් ට අත උ්්්ළු නන්ත්රීස පන් ලජ්ජා ිතහ යුතුයි කිහලා නන 
ිත ස්ා් කර සා.  

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, නන ශනතැ දී ඒ ප ත 
පිබඳ  ස ශ ොශසයි කථා කරන්ශන්. නන කථා කරන්ශන්  පුා ස 
්භා ඡන්ද ිතනීමපත (්රශ ෝධ් ) ප  ස ශකටුපතපත ්පතනත ුණණු 

ආකාරහ ගැ යි.   පසුගිහ 20 ශසනිදා ශපත ප  ස ශකටුපතපත ්   ා 
ඡන්ද ිතනීමන කරන් ට තිබුශණ් ්ස් ප   නාරට.  වැ ස තස 
පැහ ශදකක් සාශේ කාලහක් ඇේදා ප  ස ශකටුපතපතට ඡන්දහ 

ගන්ශන්  ැතිස.  ඒ ශනොකද, අගනැතිතුනාට පාධනලිශපතන්තුශේ 
ආණ්ඩු පක්ෂශේ ්න ර නන්ත්රීස පන් ්නඟ  කඟතාසකට 
 න් ට  ැරි ශසලා තිබුණ නි්ා. නන හිත  ිතධිහට ශපතක ඉතාන 
අ්ාධ්ාරණ ශදහක්. නන ග ප කථා ාහකතුනාට ශපත කාරණා 

ඉදිරිප ස කර  ිතට,  තැ දී නන දැ ග සතා,  ක්් ස ජාතික 
පක්ෂශහන් තස ස කථිකශහෝ  තර ශදශ ක් ශපත ගැ  කථා 
කරන් ට අලුශතන්  කතු කරලා තිශ    ස. ්ානා යශහන් 

ප  ස ශකටුපතපතකට ඡන්දහක්  ්ස් ප   නාරට ගන් සා 
කිේශසො ස කථිකහන්ට ල ා ශද  කාලහ අඩු කර සා.  වැ ස 
පසුගිහ 20 ශසනි දා ශනොකක්ද ුණශණ්? නට නතකයි,  දා සුශපතධ්ා 

ජී. ජහශ්ේ  ඇනතිතුමිහට ිත ා ම 10ක කාලහක් ශසන් කරලා 
තිබුණා.  වැ ස ඒ කාලහ ිත ා ම 4කට අඩු කුා.  වැ ස අන්තිනට 
ශනොකක්ද ුණශණ්  ප   නාර පහු ුණණාට ප්්ශ්ේ? කථා ාහකතුනා 

 ක්් ස ජාතික පක්ෂ ශේ නන්ත්රීස පන්ට කථා කරන් ට ඕ ෑ 
තරපත ශේලාස, -ිත ා ම 15ක් 20ක් ුණණ ස- දුන් ා. 

නට නතකයි, අපි 2015දී පාධනලිශපතන්තුසට ප ස ශසලා ආසාට 

ප්ශ්්ේ අගනැතිතුනා ස, කථා ාහකතුනා ස කිේසා, රැ්ව්ීපතසලට 
් භාගි ශසන්  කලින් ළුළුසන් තරපත Standing Orders 
කිහසන්  කිහලා.  ශ න ස  ැ ස පත Erskine Mayශේ ශපොත 
කිහසන්  කිේසා.  Erskine Mayශේ ශපොතක් ළු්්තකාලශේ 

තිශ  සා.  පපිහල් 60,000ක් ිතහදපත කරලා තනයි ඒ ශපොත 
අරශග  තිශ න්ශන්. අපි ඒ ශනො සා කිශහේස ස කථා ාහකතුනා 
පාධනලිශපතන්තුශේදී ්පතප්රදාහට ග ප කරන්ශන්  ැ ස පත,  තැ  

ිත ාල ප්ර  ්හක් තිශ  සා. ඒ නි්ා ග ප නිශහෝජය කාරක 
්භාපතිතුනනි,  ක්ශකෝ අපි නිසැරදි ්පතප්රදාහක් ඉදිරිහට ශග  
හන් ට ඕ ෑ.  ශ න ස  ැ ස පත ඇශනරිකාශේ සාශේ 

කථා ාහකතුනාශේ කාධනහ භාරහ ශනොකක්ද කිහ   ක ශස න 
ිතර  කරන් ට ඕ ෑ. ඇශනරිකාශේ සාශේ කථා ාහකතුනා 
ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රතිප සති නාලාස ඉදිරිහට ශග  හන් ට කටයුතු 

කර සා  පත,  තැ දී ප්ර ් හක්  ැ ැ.  වැ ස අශප්  රගලන්ත 
්පතප්රදාහ අනුස ඉන්ශන්  ශ න කථා ාහකසරශහක් ශ ොශසයි; 
කථා ාහකසරහා impartial. කථා ාහකසරහා ශදපැ සතටන 
්ාධ්ාරණහක් ඉෂ්ට කරන්  කටයුතු කරන්  ඕ ෑහ කිහ   ක 

තනයි කිහන්ශන්. 

ශපත සාශේ ශේසල් අප නතු කර ශකොට අශප් ්භා ාහකතුනා 
කිහන්ශන් ශනොකක්ද? අශප් ්භා ාහකතුනා ශකොයි ශසලාශේ ස 

අ න්ශන්, "ද අට ්පතනත ුණශණ් ශකොශ ොනද?" කිහලායි.  තුනා 
කිහන්ශන්, "ද අටස  ආණ්ඩුක්රන සයස්ථ්ා ්රශ ෝධ් හ උශේ 
ශග ාසා.  ස් ්පතනත ුණණා" කිහලායි. ද අටස  ආණ්ඩුක්රන 

සයස්්ථා ්රශ ෝධ් හ ්පතනත වීන ගැ   ැන දාන කථා කර සා 
 පත,  හ නිද ්ට කාරණාසක්  පත, ශපත පාධනලිශපතන්තුශසන් 
සැඩක්  ැති  ස තනයි නා ශනහිදී ඉ්්ශ්ල්ලාන කිහන්  

 ලාශපොශරො සතු සන්ශන්.  

667 668 



පාධනලිශපතන්තුස 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි,  වැ ස  ආ හ   ා 
අප හ  (පාල ) ප ත හටශ ස නිශහෝග ්  ජාතික ඖෂධ් 
නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස නිශහෝග පිබඳ  ස කථා කරන්  

ඉ්ශ්්ල්ලා අද ආධනථික ත ස සසහ ශනොකක්ද කිහ  කාරණහ 
පිබඳ  ස අප කල්ප ා කර  ලන්  ඕ ෑ. නෑතකදී Bloomberg 
ආහත හ නිශේද හක් නිකු ස කරමින් කිේසා, ආශහෝජ හ කිරීන 

අතින්  ැලුසාන ලරකාස සැ මශහන්න අසදා නක් තිශ   රටක් 
 ස.  රටසල් 82ක් අතරින් 69සැනි ්්ථා ශේ තනයි ලරකාස 
තිශ න්ශන්. Rating  කක් ශද සා. සිහශහන් තනයි ලකුණු ල ා 

ශදන්ශන්. ඒ අනුස ලරකාසට  ලැබිලා තිශ න්ශන් ලකුණු 12යි. 
පාකි්්තා හට   ා පැ සශ ස තිශ   ඇෆ්ගනි්ත්ා හ සාශේ 
රටසලට  ැන දාන සාශේ ශ ෝපත  ප්ර ාර  ල්ල ස සා; ISIS 

ත්ර්්තසාදීන්ශේ ්  තශලයි ාන් ත්ර්්තසාදීන්ශේ ප්ර ්  තිශ  සා. 
Bloomberg  ආහත ශේ ද සතසලට අනුස ශපත සාශේ රටසලු ස 
සිහහට 12.5ක සාශේ ලකුණු ප්රනාණහක් ල ා ගනිමින් ලරකාසට 
සඩා ඉදිරිශහන් ඉන් සා. ඉන්දිහාස ලකුණු 34ක් ල ාශග  

තිශ  සා. ග්රීසිහ සාශේ රටසලු ස ලකුණු 41ක් ල ාශග  ලරකාසට 
සඩා ඉදිරිශහන් ඉන් සා. Moody's ආහත හ ලරකාශේ credit 
rating  කට B minus ත ස සසහක් ශද සා. BB plus තිබුණු ඒ 

නට්ටන නා හිතන්ශන් අුණ පදු ශදකක් සාශේ සුළු කාලහකදී ඉතා 
 ැරෑ පපත ත ස සසහකට ප සශසලා තිශ  සා, ග ප නිශහෝජය 
කාරක ්භාපතිතුනනි. හ  පාල හක් ගැ  කථා කර  අශප් 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ාහකස ප දැන් හපතකිසි ිතධිහකින් ශනතැ දී 
ිතර හක් කරන්   ද සා, "දැන් ශපත රශට් දැසැන්ත ් රසධනධ් හක් 
තිශ  සා"යි කිහලා.  

 ැ ැයි,  දා -2014 අුණ පේශේ- IMF  ක, Moody's 
ආහත හ, Fitch ආහත හ ශනො සාද කිේශේ? IMF  ක 2014 
ජූලි නා්ශේ 29 සැනි දි  කිහලා තිශ  සා, "Sri Lanka’s 

economic growth has been one of the fastest among Asia’s 
developing economies in recent years.", කිහලා. Standard and 
Poor's ආහත හ 2014 අශගෝ්්තු නා්ශේ කිහ සා, "Sri 
Lanka’s stable Government is focused on high growth 

economy with public investment as key drive." කිහලා. B 
minus  කට අශප් ආණ්ඩුශේ credit rating  ක අඩු කරළු  
Moody's ආහත හ කිහ සා, “Inflation has markedly 

decelerated.” කිහලා. ආසිහානු ්රසධනධ්   ැරකුස කිහ සා, "Sri 
Lanka’s social indicators are among the best in the South 
Asia" කිහලා. Fitch ආහත හ කිහ සා, "Big public 

Infrastructure projects are part of a large development 
strategy and lead to roads and ports that compare well with 
regional infrastructure" කිහලා. IMF ආහත හ කිහ සා, 

"Fitch physical consolidation has continuted with overall 
fiscal deficit falling" කිහලා.  

ශපත ිතධිහට UNDP  ක කිහ සා, "Sri Lanka has made 
significant progress in power reduction."  කිහලා. 2014 දී 

තනයි ශනශ න කිහා තිශ න්ශන්. 2014 අශප් ඉලක්කහක් තිබුණා, 
2020 ස ශකොට අශප් ද  ුජාතික නිෂප්ාද  අශනරිකානු  ශඩොලධන 
බිලිහ  150ක් දක්සා හන්  ස, අශප් ඒක ළුේගල ආදාහන 

අශනරිකානු ශඩොලධන 7,500ක් දක්සා හන්  ස, සිහහට 7කට සඩා 
සැ ම ්රසධනධ්  ශේගහක් ඇති කරන්  ස. අද ශනොකද ශසලා  
තිශ න්ශන්? නා හිත   ැටිහට 2017 පුවැස  නා් 6 තු  ු

්රසධනධ්  ශේගහ සිහහට 3.8ක් පනණ තිශ  සා. ්න ර ිතට ඉදිරි 
නා් 6 තුු ශපත ප්රනාණහ සැ ම ශසයි කිහලා අපි ප්රාධනථ ා කර සා. 
 ැ ැයි ශනන ආණ්ඩුස ශග  හ  ආධනථික ප්රතිප සති දි ා 

 ැලුශසො ස, ආධනථික ශේගහ සැ ම ශසයි කිහලා ිත ාල ිත ්සා්හක් 
ත න්  අප සුයි.  

 ක පැ සතකින්, ආධනථික ශේගහ පිබඳ  ස ිතතරක් ශ ොශසයි. 

අශ ක් පැ සශතන්, ශපත හ  පාල  ආණ්ඩුස කිේශේ ශනොකක්ද? 
නීතිශේ ආධිපතයහ ගැ  කථා කුා, mega deals ගැ  කථා 
කුා, සරචා ගැ  කථා කුා. දැන් නීතිශේ ආධිපතයහට ශනොකද 
ශසලා තිශ න්ශන්?  ක  ක රටසල තිශ   නීතිශේ ආධිපතයහ 

පිබඳ   දධන කහක් "Rule of Law Index"  මින් World Justice 
Project  නැති ආහත ශහන්  ැන අුණ පේශේන නිකු ස කර සා. 
ඒ අනුස 2014 දී රටසල් 99කින් 48ස  ්ථ්ා ශේයි අපි සිටිශේ. 

2016 ස ශකොට අපි 68ස  ්්ථා හට ප ස ස සා. ඒ කිහන්ශන් 
අපි ්ථ්ා  20කින් ප ුට ගිහින් තිශ  සා.  ත  ශකොට ශපත 
නීතිශේ ආධිපතයහට ශනොකක්ද ශසලා තිශ න්ශන්?  

"Corruption Perception Index" කිහ  දධන කශහන් රටසල 
ශකොපනණ දූෂණහක් තිශ  සාද කිහ   ක නනි  උ ස්ා හක් 
තිශ  සා. ශපත කටයු සත කරන්ශන් Transparency International 

ආහත ශහන්. ඒ අනුස 2005 දී අප සිටිශේ 78ස  ්්ථා ශේයි. 
2016 ස ශකොට අපි 95ස  ්්ථා හට ප සශසලා තිශ  සා. ඒ 
තුබඳන් අපට පැ ැදිලිස කිහන්  ළුළුසන්, අපි ආධනථික ස ශහන්, 
්නාජීමහ ස ශහන්, ශේ පාලනික ස ශහන්  ැන පැ සතකින්න 

හපතකිසි ිතධිහක පසු  ැ්්නකට ලක් ශසලා තිශ  සාහ කිහලා. 
අපි ශපතසා ගැ  කථා කරන්  ුණසන ාසක්  ැ ැ. ශපොල් ශග මහක 
මිල  පපිහල් 100ක් දක්සා ඉ ුට හ ශකොට අද තිශ   ආධනථික 

ත ස සසහ පිබඳ  ස ප සුශසන්න ශ ස පපත ගන්  ළුළුසන් ස සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අශප් අගනැතිතුනා 2017 
ශප රසාරි නා් ශේදී ඉදිරිප ස කර තිශ   "American Chamber 

of Commerce"  නැති ලිපිහ නෑතකදී නා කිශහේසා. ඒ ලිපිශහන් 
කිහ සා, 2017 දී ලරකාසට ආශහෝජ  බිලිහ  2.5ක් ශ ෝ 
බිලිහ  3ක් පනණ ශගශ  සාහ කිහලා. අද ්ැප්තැපත ධන 22ස  

දා. ශපත නා් හ ස අස්න් සන්  තස දි  කිහිපහයි තිශ න්ශන්. 
 ැ ැයි අද ස ශකොට ආශහෝජ  ශකොපනණ ශග ැිත ස 
තිශ  සාද, ූලලා්  ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි? ශපත අහ දැන් ආධනථික 

්ැලසුපත 8ක් ඉදිරිප ස කරලා තිශ  සා. ගිහ සතාශේ නා 
පාධනලිශපතන්තුශේ කථා කර ශකොට ඒ ්ැලසුපත ශනො සාද කිහලා 
නා ඉදිරිප ස කුා. ආධනථික ්ැලසුපත කීහක් ඉදිරිප ස කු ස,ශපත 
ආධනථිකහ ඉදිරිහට හන්ශන්  ැ ැයි කිහ   ක අපට පැ ැදිලිස 

කිහන්  ළුළුසන්.  

 ක්් ස ජාතික පක්ෂශේ නන්ත්රීස ප ශ ො  ශ ෝශදශ ක් 
පපතශපෝරි ගැහුසා, "දැන් ශ ො  ආණ්ඩුසක් ප සශසලා තිශ  සා. 

ිතශේ  රටසල සි ස දි ාශග  තිශ  සා. ඒ නි්ා තනයි අපට GSP 
Plus ්  හ ලැබී තිශ න්ශන්" කිහලා. දැන් GSP Plus ්  හ 
ලැබුණාට ප්්ශ්ේ අශප් ඇඟලුපත කධනනාන්තශේ -garment 

exportsසල- ශකොපනණ සධනධ් හක් ශසලා තිශ  සාද කිහා 
 ැලුශසො ස, 2014 සධනෂශේ පුවැස  නා්  3 තුු ඇශනරිකානු 
ශඩොලධන බිලිහ  1.369ක් තනයි අපි අප හ හ කරලා 

තිශ න්ශන්. දැන් GSP Plus ්  හ ලැබුණාට ප්්ශ්ේ අපට 
ශකොපනණ ලැබී තිශ  සාද? ශපත අුණ පේද ස ශකොට ශඩොලධන 
බිලිහ  1.275ක් තනයි අපි අප හ හ කරලා තිශ න්ශන්. 
 තශකොට අප හ හ කර  ප්රනාණහ අඩුශසලා තිශ  සා. 

ශනහට ශ ේතුසක් තිශ  සා. අපි කුණ ප ස දන් සා, යුශරෝපශහන් 
කැ මලා European Union  ශකන් අයින් ශසන්  නෑතකදී න ා 
බ්රිතා යහ තීන්දුසක් ශග  තිශ  සාහ කිහලා. අශප් අප හ හ 

දි ා  ැලුශසො ස, ිතශ ේෂශන්න ඇඟලුපත අප හ  දි ා  ැලුශසො ස 
අපි යුශරෝපහට අප හ හ කර  ප්රනාණශහන් සිහහට 45ක් 
අප හ හ කරන්ශන් න ා බ්රිතා යහටයි. න ා බ්රිතා යහ ස  ක්ක 

පසති  ්පත න්ධ්කපත දියුණු කර ගන්  අපට  ැරි ුණශණො ස, GSP 
Plus ්  හ ල ා ග සතාට සැඩක්  ැ ැ කිහලායි නන හිතන්ශන්.  
ඒ සාශේන 2017 පුවැස  නා් 6 තුු අශප් ඇඟලුපත අප හ හ 

සිහහට 5.6කින් අඩුශසලා තිශ  සා.  

669 670 

[ග ප තාරක  ාලසූරිහ න තා] 
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්න ර නන්ත්රීතුනන්ලා කිේසා, න ස්ය ත  න ඉස ස කර 

තිශ   නි්ා අශප් ධීසර කධනනාන්තශේ ිත ාල සධනධ් හක් සිදු 
ශසලා තිශ  සාහ කිහලා.  

ඇ සත ස ශහන්න කිහන්  ්තුටුයි, ධීසර කධනනාන්තශේ 
සිහහට 17.4ක සධනධ් හක් සිදු ශසලා තිශ  සා. අපි පැ ැදිලිස 

දන් සා, අශනරිකානු ශඩොලධන මිලිහ 100ක් ශ ෝ ශඩොලධන මිලිහ  
150ක් සැනි ප්රනාණහක් තනයි අපි නාළු අප හ හ කරන්ශන් 
කිහලා. ශනයින් සිහහට  ද  තක් කිහන්ශන්,  ච්චරන ශලොකු 

ප්රනාණහක් ශ ොශසයි කිහ    කයි  නන ශනතැ දී පැ ැදිලිස 
කිහන් ට  ලාශපොශරො සතු ශසන්ශන්. ඒ සාශේන පුවැස  නා්  
 හ තුු අශප් ්පතපූධනණ අප හ හ දි ා  ැලුශසො ස, ගිහ 

අුණ පේශේ බිලිහ  2.739ක් අප හ හ කර තිශ  සා; ශපත 
අුණ පේද ශස ශකොට අප හ හ කර තිශ න්ශන් බිලිහ   
2.774ක්. ශපො ම සධනධ් හක් ිතතරයි තිශ න්ශන්. ශපත සධනධ් හ 

ප්රනාණස ස ශ ොස   ස අපි කිහන් ට ඕ ෑ. අශප් රට සිහහට 6ක 
සිහහට 8ක  සධනධ් හක් කරා ශග  හන් ට ඕ ෑ  පත  ශනපනණ 
ප්රනාණහක් අප හ හ  තිබීන ප්රනාණස ස  ැති  ස කිහන් ට  
ඕ ෑ.  

ග ප නි ශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අපි දන් සා අශප් 
ණහ ර   න්   න් න සැ ම ශසලා තිශ    ස. ගිහ අුණ පේශේ 
අපි ග ස ණහ ප්රනාණහ සැ ම ශසලා තිශ  සා. ශපත අුණ පේද 

අස්ා  ස ිතට අපි ණහ ස ශහන්    ඇශනරිකානු ශඩොලධන බිලිහ  
2.4ක් ශගසන් ට ඕ ෑ.    අුණ පේ ද ශස ශකොට  හ 
ඇශනරිකානු ශඩොලධන  බිලිහ  2.6ට සැ ම ශස සා. 2019 සධනෂහ 

ශස ශකොට ඇශනරිකානු ශඩොලධන බිලිහ   3.7ට සැ ම ශස සා. 
2020  ශස  ශකොට ශනහ ඇශනරිකානු ශඩොලධන බිලිහ  3.2ක් 
ශස සා. 2021 ශස ශකොට ශනහ ඇශනරිකානු ශඩොලධන බිලිහ  

3.2ක් ශස සා. 2022 ශස  ශකොට ශනහ ඇශනරිකානු ශඩොලධන 
බිලිහ  3.5කට සැ ම ශස සා. අශප් ණහ කුන ාකරණහ  ශද් 
 ැලුශසො ස න   ැරකු සාධනතාශසන් පැ ැදිලිස ශප් සා, න  

 ැරකුශසන් ශකටි කාලී  ණහ ගැනීන සැ ම ශසලා තිශ    ස ස 
දීධනඝකාලී  ණහ ගැනීපත අඩු කර තිශ    ස ස. නන දන්ශන් 
 ැ ැ, ශනහ ශකොපනණ ්ාධනථක ප්රතිප සතිහක්ද කිහා.  

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ග ප නන්ත්රීතුනාට නිහමිත කාලහ අස්ා  ශස සා. 

 

ගුණ තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

තස ිත ා මහක කාලහක් ශදන් ,   ග ප නිශහෝජය කාරක  
්භාපතිතුනනි.   

ශපත ණහ කුන ාකරණහ ක ර ශකොට ස,  න   ැරකුශසන් 

හපත කිසි  ිතධිහකට  ිතශේශීහ ණහ සැ ම කර, ශේශීහ ණහ අඩු 
කරන්  උ ස්ා හක් තිශ    ස අපි දකි සා. නන හිත  ිතධිහට 
ශනහ ස  ච්චර ශ ො  ශදහක් ශ ොශසයි.  න ණහ ගැනීශපත 

ප්රති තහ සිහහට 40කට 43කට සාශේ තනයි ගිහින් තිශ න්ශන්. 
අනිසාධනහශහන්න ඉදිරි අුණ පදු ශදක තු  ශස ශකොට ිතශේශීහ ණහ 
ප්රති තහ සිහහට පණ කට සඩා සැ ම ශස සා. ශනහ  ච්චරන 
ශ ො  ශදහක් ශ ොශසයි. ශනශ න තිශ  ශකොට  තනයි  2020 

සධනෂහ ශස ශකොට අපිට ආධනථික ප්ර ්  ිත ාල ප්රනාණහකට වැහුණ 
පාන් ට සිේධ් ශසන්ශන්.  ක නන්ත්රීතුශනක් කථාසක් පස සස සා, 
නා අ ශග  හිටිහා. දැන්   රිහැදුශරකු  ැති ස ධ්ාස හ ස  ශනෝටධන 

රථ - self-driving cars -  ්  ා ස  තාක්ෂණහ තිශ  සාහ 
කිහා.  නෑතකදී ලරකාශේ පැසති උ ස්සහක රාජන් ආ න්දන් -

 තුනා ලාරකිකශහක්- Google ආහත ශේ, ඉන්දිහාශේ  

Managing Director න  සනහා කථාසක් කර තිබුණා. ඒ කථාශේදී 
 තුනා කිහ සා, self-driving තාක්ෂණහ තිශ  සා  පත තස 
අුණ පදු ප ක්, ද හක් හ ශකොට ඒ තාක්ෂණහ   සාහ කිහා.  න 
තාක්ෂණහ  ැරිශසලාස ස ලරකාස ට ඇිත ස කුණ ප   ශ ෝ ශලොකු 

ආහත හක්  three-wheelersසලට ශපත තාක්ෂණහ ශහදුණශසො ස 
ශනොකද ශසන්ශන්? ලරකාශේ ලක්ෂ  තරක ිතතර පිරි්ක් three-
wheelers  පදස සා.  තශකොට අුණ පදු ප කින්, ද හකින්  ශපත 

කට්ටිහට  ඒ රැකිහා අහිමි ශස සා. ශපතසා ගැ   රජහ ශනො  
පිහසරක් ගන් සාද කිහ   ක ගැ   අපි දන්ශන්  ැ ැ. 2020 
සධනෂහ ශස ශකොට අශප් dependent population  ක සිහහට 50ට 

සැ ම ශස සා. අශප් independent population  කට සඩා 
dependent population  ක  සැ ම ශස සා. ඒ  ැ න ශකශ කුශේන 
 ර ස රජහට අදින් ට තිශ  සා. ශපත ්  ා ශනො  සාශේ 

්ැලසුපත  තිශ  සාද  කිහ   කයි ශපත ආණ්ඩුශසන් ප්ර ්  
කරන් ට ඕ ෑ. 

ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, අශප්  ල  ක්ති 
අස යතාස  න්   න් න සැ ම ශස සා.  ශපතසාට ශනො  පිහසර 

ගන් සාද කිහා අපි ශපත ආණ්ඩුශසන් ප්ර  ් කරන් ට ඕ ෑ. ශනන  
ආණ්ඩුස ිතපක්ෂහට  ණි   ක  ශ න  ැ ස පත ශේ පාල  
නධනද හට හ   ක අයින් කර ශපත රට  දන් ට ඕ ෑ  පත 

අසරකභාසහක් කටයුතු කරන් ට ඕ ෑ.  

20 ශසනිදා ශනොකක්ද ුණශණ් කිහ   ක අපි දැක්කා. 
ඉ්ශ්්ල්ලා කිේසා, ිතසිස   ආණ්ඩුක්රන සයස්්ථා ්රශ ෝධ් හ 

ශේ සාහ කිහා. Supreme Court  ශකන් කිේසා,  හට 
පාධනලිශපතන්තුශේ තුශ න් ශදකක ඡන්දහක්  ඕ ෑ, ජ නත 
ිතචාරණහකට හන් ට ඕ ෑහ කිහා. ට ප්ශ්්ේ ශනොකක්ද කශුේ? 

පුා ස ්භා ඡන්ද ිතනීමපත (්රශ ෝධ් ) ප  ස ශකටුපතපත ශග  ස 
්පතනත කුා.  න නි්ා ආණ්ඩුශේ අසරකභාසහ ගැ  ිතශ ේෂශහන් 
ප්ර  ් කරන් ට  ඕ ෑ. ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි. මීට 

සඩා දීධනඝ ස ශහන් නා කථා කරන් ට  ලාශපොශරො සතු ශසන්ශන් 
 ැ ැ. ඔ තුනා නට ිත ා මහක සැ මළුර කාලහක් ල ා දීන ගැ  
්්තුතිසන්ත ශසමින් නන නි    ශස සා.  

 

[பி.ப. 2.53] 

 

ගුණ වඩිවේල් සුවර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு  வடிமவல் சுமரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கமள, இன்று 

விமசடமாக இந்த நாட்டின் சுகாதார அகமச்சுக்குாிய மதசிய 

மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசகபச் சட்டத்தின்கீைான  

ஒழுங்குவிதிகள் சம்பந்தமாக இந்த உயாிய சகபயிமல ஒருசில 

வார்த்கதகள் மபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தகாடுத்தகமக் 

காக மகலயக மக்கள் சார்பில் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்மறன்.   

சுகாதார அகமச்சு சார்பாக இந்த நாட்டிமல ஒரு மதசிய 

தகாள்கக இருக்கின்றது. இந்தத் மதசியக் தகாள்ககயின் 

அடிப்பகடயிமல இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற அகனத்துப் 

பிரகஜகளுக்கும் இலவச, சமமான சுகாதார மசகவ 

வைங்கப்பட மவண்டும் என்பது நாங்கள் அகனவரும் 

அறிந்த உண்கம. விமசடமாக இந்த அகமச்சுக்குாிய 

அகமச்சராக சுகாதாரத் துகறகயச் சார்ந்த, அனுபவமிக்க 

ஒருவரான தகௌரவ டாக்டர் ராஜித மசனாரத்ன அவர்கள் 

இருக்கின்றார்.  பிரதியகமச்சராக எனது நண்பர் தகௌரவ 

கபஸால் காசிம் அவர்கள் இருக்கின்றார். இந்த 

அரசாங்கத்திமல சுகாதார அகமச்சின் மூலமாக எடுக்கப் 
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பட்ட நடவடிக்கககள் பாராட்டுக்குாியகவ என்பதில் 

எந்தவிதமான சந்மதகமும் இல்கல. மருந்துப் தபாருட்கள் 

பலவற்றினது விகலகள் குகறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

சுகாதாரத் துகறயிமல இருந்த mafia வினுகடய 

நடவடிக்கககள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இகத 

கவத்துக் கள்ள வியாபாரம் தசய்த நிகலகம இன்று 

முழுகமயான கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டுவரப்பட்டிருக் 

கின்றது.  இகவ அகனத்துக்குமாக, ஒரு பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் என்ற வககயிமல மகலயக மக்கள் சார்பாக 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கும் பிரதி அகமச்சர் 

அவர்களுக்கும் அதிகாாிகளுக்கும் எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்மறன்.   

இந்த அரசாங்கத்துக்கும் சுகாதார அகமச்சுக்கும் நல்ல 

மநாக்கிருக்கின்றது; அமதமபான்று இந்த அகமச்சருக்கும் 

நல்ல மநாக்கிருக்கின்றது. ஆனால், இந்த நாட்டில் 

வாழ்கின்ற அகனத்துப் பிரகஜகளுக்கும் சமமான சுகாதார 

வசதிகள் என்று தசால்கின்றமபாது, மகலயக மக்களுகடய 

சுகாதார நிகலகமகள் மிகவும் கவகலக்கிடமான 

நிகலயிலுள்ளன என்பகத இந்த உயாிய சகபயிமல நான் 

கூறிகவக்க விரும்புகின்மறன். நான் இது ததாடர்பில் 

பலமுகற மபசியிருக்கின்மறன்; பல குழுக்களிமல 

மபசியிருக்கின்மறன். சுகாதார  பிரதி அகமச்சராக நான் 5 

வருட காலம் மசகவ தசய்திருக்கின்மறன். அவ்மவகளயில் 

51 மதாட்ட கவத்தியசாகலககள அரசாங்க கவத்திய 

சாகலகளாக மாற்றியிருக்கின்மறாம்; அங்கு MBBS 

கவத்தியர்ககள நியமித்திருக்கின்மறாம்; தமிழ் மபசக்கூடிய 

தாதியர்ககளயும் உத்திமயாகத்தர்ககளயும் நியமித்திருக் 

கின்மறாம். ஆனால், மகலயகத்திமல அரசாங்கத்தினால் 

தபாறுப்மபற்கப்பட்ட அகனத்து கவத்தியசாகலகளிலும் 

இன்று காைப்படும் கவத்தியர் பற்றாக்குகற காரைமாக 

அகவ மூடுவிைாக் காணும் நிகலகமயில் இருப்பது மிகவும் 

மவதகனயளிப்பதாக இருக்கின்றது என்பகத இந்தச் 

சகபயிமல ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். 

சிங்களத்தில் தசால்வார்கள், "ශදිතශහෝ දුන්  ස, පූ්ාරිලා ශදන්ශන් 
 ැ ැ" යි කිහලා. ශදිතශහෝ අගනැතිතුනා; ශදිතශහෝ ඇනතිතුනා; පුා ස 
්භාශේ පූ්ාරිලා සතුකරහට  රිහට ශ්ෞඛ්ය ශ ේ්සහ ල ා ශදන්ශන්  ැ ැ.  

இன்று தாய் - மசய் மரைம் அதிகாித்திருக்கின்றது . 

மபாஷாக்கு நிகலகமயிமல மகலயக மக்கள் 

புறக்கைிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அரசாங்கத்தால் தபாறுப் 

மபற்கப்பட்ட கவத்தியசாகலகளில் கவத்தியர் பற்றாக்குகற! 

அங்கு தபரும்பாலும் ஒரு கவத்தியர்தான்  காகல 8 

மைியிலிருந்து மாகல 4 மைிவகர மசகவதசய்கின்றார். 

மதாட்டத் ததாைிலாளர்கள் மவகல முடிந்து மாகல 5 

மைிக்குத்தான் வருகின்றார்கள். அவ்வாறு வரும் ஒரு 

கர்ப்பிைித் தாய் கவத்தியசாகலக்குச் தசல்லும்மபாது 

கவத்தியசாகல மூடப்பட்டுவிடுகின்றது. நான் 

“தபருந்மதாட்டத் துகறயில் சுகாதார மசகவ முகறகய 

மாற்றுங்கள்!” என்று பலமுகற மவண்டுமகாள் 

விடுத்திருக்கின்மறன். தகௌரவ சுகாதார அகமச்சர் அவர்களின் 

கவனத்திற்கு  இதகன மீண்டும் தகாைர்கின்மறன். Please, 

change the system! அந்த system ஐ மாற்றி அகமயுங்கள்! 

தபருந்மதாட்ட மக்களின் வாழ்க்கக நிகலகமக்ககமய, அந்த 

மக்களுக்குத் மதகவயான மநரத்திமல சுகாதார மசகவகயப் 

தபறக்கூடியவககயில் இச்மசகவ அங்கு மாற்றியகமக்கப்பட 

மவண்டும். மநாயாளி வரமுடியாத மநரத்தில் கவத்திய 

சாகலகய திறந்து கவத்திருப்பதில் என்ன அர்த்தம்?  

இன்று தபருந்மதாட்டங்ககள எடுத்துக்தகாண்டால், அங்கு 

விபத்துகள்  அதிகமாக இடம்தபறுகின்றன. அவர்கள் 

அங்குள்ள மதாட்டங்களில் மண்தவட்டி, கவ்வாத்துக்கத்தி, முள் 

மபான்ற ஆயுதங்களுடன் மவகல தசய்வமதாடு, மதயிகலத் 

ததாைிற்சாகலகளிலும் மவகல தசய்கிறார்கள். அத்மதாடு, 

அங்கு குளவி தகாட்டுதல், சிறுத்கத மபான்ற மிருகங்களின் 

தாக்குதல் மபான்ற ஆபத்துகளிலும் எமது மக்கள் 

சிக்கிக்தகாள்கின்றனர். ஆகமவ, இதற்கு மதசிய சுகாதாரக் 

தகாள்ககயின் கீழ் அகமச்சு - அது மாகாை சுகாதார 

அகமச்சாக இருக்கலாம்,  மத்திய அரசாங்கமாக இருக்கலாம்  - 

நடவடிக்ககதயடுக்க மவண்டும்.  

மத்திய அரசாங்கத்தின்மீது எங்களுக்குப் பாாிய 

நம்பிக்ககயிருக்கின்றது. மகலயகப் தபருந்மதாட்ட மக்கள் 

இந்த நாட்டின் மாண்புமிகு பிரதமர் ரைில் விக்கிரமசிங்க 

அவர்கள்மீது நம்பிக்கக கவத்திருக்கின்றார்கள். அவர்மீது 

கவத்திருக்கின்ற நம்பிக்ககயின் காரைமாகத்தான் 

ஜனாதிபதித் மதர்தலின்மபாதும் பாராளுமன்றத் மதர்தலின் 

மபாதும் வாக்களித்து இந்த நாட்டின் தகலவகரத் 

தீர்மானித்தார்கள்.   அவ்வாமற முன்னாள் ஜனாதிபதிகளான 

மஜ.ஆர். ஜயவர்தன, சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க, 

ஆர். பிமரமதாச மற்றும் இன்கறய ஜனாதிபதி கமத்திாிபால 

சிறிமசன ஆகிமயாாின் தவற்றிக்கு வித்திட்டவர்கள் மகலயக 

மக்கள்! இவ்வாறானவர்களுகடய சுகாதாரத்துகற 

பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று இந்த நாட்டில் பாாியளவிமல 

சுகாதார மசகவ நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கும்மபாது, 

தபருந்மதாட்ட கவத்தியசாகலகள் மூடுவிைா காண்பகதப் 

பார்த்துக்தகாண்டிருக்க முடியாது. எனமவ, உடனடியாக 

அமுலுக்கு வரும்வககயில் மதாட்ட கவத்தியசகலகளுக்கு 3 

கவத்தியர்ககள நியமியுங்கள்! தமிழ் மபசக்கூடிய குடும்பநல 

உத்திமயாகத்தர்கள் மபான்ற ஏகனய மசகவயாளர்ககள 

அங்குள்ள படித்த இகளஞர், யுவதிகள் மத்தியிலிருந்து 

ததாிந்ததடுத்து நியமியுங்கள்! தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

உத்தரவிடுகின்றார், மாண்புமிகு பிரதம மந்திாி அவர்களும் 

அதகனத்தான் விரும்புகின்றார். ஆனால், நகடமுகறயிமல 

அது அங்கு சாத்தியப்படாமல் இருப்பகதயிட்டு எனது 

மனமவதகனகய இங்மக ததாிவித்துக்தகாள்கிமறன்.  

தவள்களயர்கள் கட்டிய அந்த 51 கவத்தியசாகலகளில் 

ஆடு, மாடுகள்தான் படுத்திருந்தன. கடந்த காலத்தில் மிகவும் 

கஷ்டப்பட்டு  அவற்கற அரசாங்கம் தபாறுப்தபடுத்து, 

தரமுயர்த்தியது. மீண்டும் அவ்வாறான நிகலகம உருவாகுமம 

யானால் அகத ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. இந்த அரசாங்கம் 

தசய்யும் நல்ல மசகவககள நாம் பாராட்டுகின்மறாம். 

அமதமவகள, இது சம்பந்தமாக நான் பல தடகவகள் 

அதிகாாிகளின் மத்தியிமல கூட்டங்களில் ததாிவித்திருக் 

கின்மறன்; மாகாை சுகாதாரப் பைிப்பாளாிடம் ததாிவித்திருக் 

கின்மறன்.  

ඇයි, ඒසා ශ ොකරන්ශන්? අගනැතිතුනා කිහ සා  පත, 

ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා කිහ සා  පත, සතුකරශේ ජ තාසට ශ්ෞඛ්ය 
ශ්ේසහ  රිහට ල ා ශ ොශදන්ශන් ඇයි? ශනතැ දි කාශේ  රි 

contract  කක් කර සාද,  ැ ස පත ජාතිසාදහ  ල සාද කිහලා 
නා අ න්  කැනැතියි. ඒක කරන්  කිහලා අගනැතිතුනා කිහ සා 

 පත, ඇයි ශ ොකරන්ශන්? ග ප අගනැතිතුනා ගැ  තනයි 

සතුකරශේ ජ තාස ිත ස්ා්හ ත ා ශග  ඉන්ශන්. ග ප 
අගනැතිතුනා නි්ා තනයි ඔුණන් ජ ාධිපතිතුනාට ඡන්දහ දුන්ශන්. 

ග ප අගනැතිතුනා නි්ා තනයි සතුකරශේ ජ තාස ්පතපූධනණ 
් ශහෝගහ ආණ්ඩුසට ශදන්ශන්. අුණ පදු ගණ ාසක පුළු පේදක් 

තිශ   ශ්ෞඛ්ය ඇනතිසරශහක් තනයි අපට ඉන්ශන්.  

673 674 

[ග ප ස මශේල් සුශධනෂ් න තා] 
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ග ප ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා නිශහෝගහක් කර සා, ශ්ේසහ 
කරන්  කිහලා. ග ප අගනැතිතුනා කිහ සා, ශ්ේසහ ල ා ශදන්  
කිහලා.  ශ න  පත, සතුකරශේ ශරෝ ල්සලට  රිහට ශදෝත්රලා 
දනන්ශන්  ැ සශ ස ඇයි? නන නිශහෝජය ඇනති කාලශේ ග සතා, 
ශරෝ ල් 51ක්. MBBS qualified doctor ශකශ ක්  ක්ක තනයි ඒ 
ශරෝ ල්සල සැඩ කටයුතු පටන් ග සශ ස. උශේ 8 සිට ්ස් 4 ස  
ශතක් ඒ ශරෝ ල්සල සැඩ කර සා. ්ස් 4.30ට ශරෝ ල ස ලා 
හ සා. කපතක පසන් සැඩ ඇරිලා  න්ශන් ඒ ශසලාසට. "Ceylon 

Tea" manufacture කරන්ශන් සතුකරශේ ජ තාස. ඔුණන් ශ ස 
සතුසල සැඩ කර ශකොට කූඩැල්ලන් කාලා ශ ොශහක් ිතධිශේ 
ප්ර  ්සලට වැහුණ දීලා  ස් 4.30ට, 5ට ඉ්ප්ිරිතාලහට   ශකොට 
ඒ ඉ්ප්ිරිතාල ස ලා. නා ඒසා  පත ස ශහන් කිහන් පත. ශරෝශ රි 
ශරෝ ල, න ශදෝස ශරෝ ල, යූරි ශරෝ ල, ශ ොප්ටන්  ශරෝ ල, 
ක සැරැල්ල ශරෝ ල,  ශතල් ැේද ශරෝ ල, ්ාධනනිහා ශරෝ ල, 
ඌස  යිලන්ඩක ශරෝ ල, දශේතැන්  ශරෝ ල, ඩුණන්්යිඩක 
ශරෝ ල, ශසෝිතට් ශරෝ ල. ශපත ශරෝ ල් ඔක්ශකෝටන ඔ තුනන්ලා 
හන් . අශප් ග ප ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාට ස, නිශහෝජය 
ඇනතිතුනාට ස නා ආරාධ් ා කර සා. ක පණාකර ඔ තුනන්ලා 
සතුකරහට  න් , ඇිතල්ලා  ලන් . ශපත system  ක change 
කරන් . ශපත ්පත න්ධ්ශහන් අපි දැ ම ඉල්ලීනක් කර සා. 
සතුකරශේ ශරෝ ල්සලට වසදයස ප දන ශකොට ඒ අස ය ශ්ේසහ 
කරන්  ළුළුසන් ස  ිතධිහට ඒ system  ක change කරන් . 
ඇයි, ඒසා ශ ොකරන්ශන්? නිකපත ශරෝ ල් තිහා ශග  ශදෝත්රලා 
ඉන් සා. ඒ ශසලාශේ කපතක පසන් සැඩට හ සා. ්ානා යශහන් 
සිහලුශද ා දන් සා, දසල්ට doctor ඉන් සා, ්ස් 4ට ශරෝ ල 
ස ලා හ සා කිහලා. අපි quarters ග සතා; quarters  දලා ස 
දුන් ා.  වැ ස, ශදෝත්රස ප ඒ quartersසල ඉන්ශන්  ැ ැ. Uva 
Highland Hospital  කට ගිහිල්ලා  ලන් . Uva Highland  
Hospital  ශක් doctorsලා private practice හන්  ඕ ෑ නි්ා 
්ස් 4ට ශරෝ ල ස ලා හ සා. කපතක ප ශලඩකඩු ඉ්ප්ිරිතාලහට 
 න්ශන් ්ස් 4ට. ඇයි ශපත system  ක change කරන්   ැරි? 
ශපතශක් තිශ   ගැටලුස ශනොකක්ද? ශපත ්පත න්ධ්ශහන් අපි කී 

්ැරහක් ඉල්ලීපත කුාද? රැ්්වීපත කීහක ශපත ්පත න්ධ්ශහන් කථා 
කුාද? GMOA කිේස ස  රි, ශදෝ්තරලා කිේස ස  රි, SAITM 
කිේස ස  රි, ශනො  නුරලක් කු ස  රි, සතුකරශේ ජ තාස 
නරන්ශන් ඇයි? සතුකරශේ ජ තාස තනයි ශ ස ග්්සලින් සැ ම 
ලාභහක් අරශග  ශපත රටට ආදාහන ශේන්ශන්. අුණ පදු ගණ ාසක 
statistics  ැලුශසො ස ඒක ශපශ  සා. අද ඒ මිනි්්සු රජහට ශදෝ ්
කිහ සා.  න නි්ා ශපත ක්රනහ ශස ්් කරන් . අපට අද ශපත 
්පත න්ධ්ශහන් ශලොකු ්ැකහක් ඇති ශසලා තිශ  සා. ශපත තරපත 
දියුණු තාක්ෂණහක් තිශ   ශලෝකශේ ශ ොශහක් ශේසල් change 
කරන්  ළුළුසන්  පත, ඇයි ශපත ක්රනහ ශස ්් කරන්   ැරි? ඇයි 
ශපත ශ්ේසහ ල ා ශදන්   ැරි? ශ්ෞඛ්යහට ජාතික ප්රතිප සතිහක් 
තිශ  සා  පත, ශපත රශට් ජීස ස ස  සිහලුන ජ තාසට  කන 
ිතධිහට ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසහ ල ා ශදන්  ළුළුසන්  පත, ශ්ෞඛ්ය ්  ා 
Budget  ශකන් සැ ම වැදලක් ශසන් කර සා  පත, සතුකරශේ 
ජ තාසට පනණක් කුඩපතනාශේ ්ැලකිල්ලක් ශදන්ශන් ඇයි?  න 
නි්ා පුා ස ්භාසට ශපත ් පත න්ධ්ශහන් නා කිහ සා.  

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுகடய உகரகய 

முடித்துக்தகாள்ள மவண்டும்.  
 

ගුණ වඩිවේල් සුවර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு  வடிமவல் சுமரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
නධ්යන ආණ්ඩුශසන් පුා ස ්භාස ශසත ශපත කටයුතු භාර 

ශද සා  පත, ජාතික ප්රතිප සතිහක්  ැටිහට ශපත ්පත න්ධ්ශහන් 
පුා ස ්භාස ස,  Line Ministry  ක ස  කතු ශසලා ශනො සා  රි 

control  කක් තිහන්  ඕ ෑ.  ලන් , ශ්ෞඛ්ය අර ශහන් 

සතුකරශේ කිසින දමි  ු ඇනති ශකශ කු  ැ ැ.  දුල්ල ග සතා 
 පත,  ශනොණරාගල තනයි ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා ඉන්ශන්. සතු ටික 
තිශ න්ශන්  දුල්ශල්.  තශකොට  දුල්ලට ඒ ශ්ේසහ ලැශ න්ශන් 
 ැ ැ. නාතශල්, නුසර, නුසර බඳහ, ර ස ළුරහ  ලන් . 

ර ස ළුරහ දි්්රික්කහ  ැලුසා  පත, නාරතැන් , රා්්් ගල, 
අලු සසල,  ළුග්ත්ැන් , ට ප්්ශ්ේ  න්තා . ශපත ශරෝ ල් 
ඔක්ශකෝන ස ලා. Doctorsලා  ැ ැ. දසල්ට ශපො ම ශසලාසක් 

ශරෝ ල් ිතසෘත කර සා. ්ස් ඉන්ශන්  ැ ැ. ශපත කටයු සත සිදු 
ුණශණ් අශප් රජහ කාලශේ ිතතරක් ශ ොශසයි. ග ප අරානාතයතුනා 
රටට කිහන්ශන් ශපතක ශ ොශසයි. ග ප අරානාතයතුනා උපශද් ්

දීලා තිශ න්ශන් සතුකරශේ ජ තාසට ිතශිෂට් ් ශහෝගහක් 
ශදන්  කිහලායි, ිතශිෂ්ට ශල් ඔුණන්ශේ අස යතා ඉෂ්ට කරන්  
කිහලායි.  ශ න  පත, ශපත සැඩ කාශේද? නා දන් සා, ග ප 

ඇනතිතුනා  ශ න හිතන්ශන්  ැ ැ. ග ප නිශහෝජය ඇනතිතුනා 
 ශ න හිතන්ශන්  ැ ැ.  තුනන්ලා ්පතපූධනණ ශ්ේසහ ශදන්  
කිහලා තනයි කිහන්ශන්.  ශ න  පත, ශපතක කාශේ සැඩ 
පිබඳශසුක්ද? 

SAITM  කට ිත පේධ්ස  strike කර  උදිතහ ශ ොශසයි, 
පාරට  න්  ඕ ෑ. සතුකරශේ ජ තාස තනයි පාරට  න්  ඕ ෑ.  
ඒ නි්ා නන ශපත පාධනලිශපතන්තුශසන්  දැ ම ඉල්ලීනක් කර සා. 

ආශහ ස ශපත ගැ  කථා කරන්ශන්  ැ ැ. ගිහසර Budget  කට ස 
ශපත ගැ  කථා කුා. අපි ශපත proposals භාර දුන් ා. ඒසා ඉෂ්ට 
කරන්ශන්  ැ ැ.  පපිහල් මිලිහ  ගණන් ිතහදපත කරලා buildings 

 ැදුසා. අපට ශගොඩ ැඟිලි  පා.  පපිහල් ලක්ෂ 300ක්                    
ිතහදපත කරලා ශගොඩ ැඟිලි  ැදුසා. ශදෝ්තරලා  ැතිස 
ශගොඩ ැඟිලි  ශනොකටද?   ශගොඩ ැඟිල්ල     දලා  තිශ  සා.  

எங்களுக்கு கட்டடங்கள் மட்டும் மதகவயில்கல. தகௌரவ 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கமள, நான் 

மவதகனயுடன் கூறுகின்மறன். மீண்டும் மீண்டும் இந்தச் 

சகபகய விகளயாட்டு கமதானமாக்கிக்தகாள்ள முடியாது. 

மகலயக மக்களுக்குாிய மசகவகய சுகாதார அகமச்சு 

முழுகமயாக வைங்கமவண்டும். அதற்கு எந்த அதிகாாியாவது 

தகடயாக இருந்தால், அந்த அதிகாாிக்கு எதிராகச் சட்ட 

நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டும் என்று மகட்டு, விகட 

தபறுகின்மறன். நன்றி!  

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

මීුඟට, ග ප ඉන්දික අනු පේධ් ශ ේර ස නන්ත්රීතුනා.  

[අ.භා. 3.05] 
 

ගුණ ඉන්දික අනුුණේධා වහේර ස මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ්රසධනධ්  උපාහ නාධනග 

 ා  ජාතයන්තර ශසශු  අනාතයතුනා ිතසින් ආ හ   ා අප හ  

(පාල ) ප ත හටශ ස නිශහෝග ඉදිරිප ස කර තිශ   ශපත 
ශනොශ ොශ ස කථා කරන් ට අස්්ථාස ල ා දීන ගැ  ්්තුතිසන්ත 
ශස සා.  

අශප් රශට් ජාතයන්තර ශසශු ාන, ආ හ   ා අප හ  
ශසශු  ප්රතිප සතිහ ගැ  පසු ගිහ දස්ස්ල අපි ටිකක් ශ්ොහලා 
 ැලුසා.  හිදී අපි දැක්කා, ආ හ හ කර  භාණ්ඩ  ා අප හ හ 

කර  භාණ්ඩ අතර පරතරහ ිත ාල ශල් සැ මශසමින් පසති   
යුගහක්  ස. ශපත ස  ිතට  රට තුුට අස ය කර  ් ල් ්ැපයුන 
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පාධනලිශපතන්තුස 

ග සතාන,  අශප් රශට් ් ල් නිෂප්ාද හ ශකොපනණ ප්රනාණහකින් 
කඩා සැටී තිශ  සාද කිහ සා  පත,  ් ල්  ශනට්රික් ශටොන් ලක්ෂ 
2ක් 3ක් පිට රටසලින් ශගන්සන්  රජහ තීන්දු කර තිශ  සා.  රජ 

රට ශගොිත ජ තාසට  ලාශපොශරො සතුසක් තිහා ගන්  ළුළුසන් 
 ාහකශහක් රටට ප ස ුණණාන අපි හිතුසා  අපට අස ය කර  
් ල් ටික, අපට අස ය කර    ස ටික ශපත රට තුබඳන්න ල ා 

ගන්  ළුළුසන් ශසයි කිහලා.  වැ ස ් ල් පිට රටින්  න්  පටන් 
ග සතා.  ඒ නි්ා ශපත ශසශුද ප්රතිප සති, ශපත නිශහෝග ්ක් ්කරේදී 
ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, ශපතසා රටට දැශ   ිතධිහට 

තිශහන්  ඕ ෑ. අශප් රශට් ශේශීහ කෘෂි කධනනාන්තහ 
 ඟාසිටුසන්  සැඩ පිබඳශසුක් තිශහන්  ඕ ෑ. කෘෂි කධනනාන්තහ 
තුබඳන් අශප් රටට ඕ ෑ කර  අ්ස්ැන්  අශප් රශට් තිහාගන්  

සැඩ පිබඳශසුක් ආණ්ඩුසට තිශහන්  ඕ ෑ.  

පසුගිහ ආණ්ඩුස නාධනග පේධ්තිහ සැ ම දියුණු කිරීන ්  ා 
ිත ාල සැඩ ශකොට්ක් කුා. ඒ සාශේන ග ඩා ප සුකපත ඇති 
කුා. සරාහන් ඇති කුා. ු සන් ශතොටුශපොුසල් ඇති කුා. කෘෂි 

කධනනාන්තහ පැ සශතන් ග සතාන අශප් රටට අස ය කර  ් ල් 
නිෂප්ාද හ කරලා පිට රටසලට හසන්  ළුළුසන් ත ස සසහට අපි 
කෘෂි කධනනාන්තහ දියුණු කුා. ඒසාට ුඟා ශසන්  නාධනග ්ක් ්

කුා. අපි ිත ාල ස ශහන් ඒ සැඩ කටයුතු කු ස, පසු ගිහ ස්ර 
ශදක නාර තුු ශපත ආණ්ඩුස ඒ කිසින ශදහක් තකන්ශන්  ැතිස- 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propse the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

 
ගුණ ඉරාන් වික්රමර සන මහතා (මුදල් රාජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

 ග ප නිශහෝජය කාරක ්භාපතිතුනනි, "දැන් ග ප ලකී 
ජහසධනධ්  න තා ූලලා්  හ ගත යුතුහ" යි නා ශහෝජ ා කර සා.  

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුණව ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනවයන් 

ඉව ස වූවයන්, ගුණ ලකී ජයවර්ධාන මහතා  මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE  HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 
Chair. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනා කථා කරන් .  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණේධා වහේර ස මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශපත ආණ්ඩුස ඒ කිසි ශදහක් තකන්ශන්  ැතිස කටයුතු කර  

නි්ා අශප් ආ හ   ා අප හ  අතර පරතරහ ශී්රශහන් සැ ම 

ශසලා තිශ  සා. තිර්ර ්රසධනධ්  අනාතයස ප ඉන් සා, ආධනථික 

කටයුතු අනාතයස ප ඉන් සා, ප්රතිප සති ්පතපාද හ කර  
අනාතයස ප ඉන් සා. ඒශකන් ිත ාල සැඩ ශකොට්ක්  
අගනැතිසරහාට පැසරී තිශ  සා.  වැ ස කිසින ආධනථික 
ප්රතිප සතිහක්  ැ ැ; ආධනථික සැඩ පිබඳශසුක්  ැ ැ. ් ල් 

නිෂප්ාද හ අඩපණ ශසේදී සිදු සන්ශන් ් ල් මිල සැ ම ස   ක 
පනණක් ශ ොශසයි. අද ස  ිතට අපට දකින්  තිශ  සා, සුළු  ා 
නධ්ය පරිනාණ වී ශනෝල් හිමිහන්ශගන් සිහහට 60ක් 70ක් ණහ 

 රින් ශපශු   ස. තනන්ශේ ණහ ටික ශගසා ගන්   ැරිස 
්න ර ශසලාසට ඒ අහ ජීිතතහ පසා  ැති කර ගන් ා ත ස සසහට 
ප ස ශසලා තිශ  සා. තවැන් ාන්ශ්ේලාශේ හ  පාල  ආණ්ඩුස 

හටශ ස කෘෂි කධනනාන්තහ ගැ  කිහ ශකොට,   ර  ප්රශේ ශේ 
 ක ශගොිත න  සනශහක් තනන්ශේ ශගොිත ණහ ශගසාගන්   ැරිස 
ස් පා හ කර තිශ    ස අපි ශේ ශපශධනදා දැක්කා. අපි 

ආධනථික ප්රතිප සති  දයි; ඒසාට ශ ොශහකු ස ශේසල්  කතු කරයි; 
  වැ ස, ශපත ස  ිතට ශගොිත ජ තාස ස් පා හ කර  ත ස සසහට 
ප ස ශසලා තිශ  සා. ඒ ිතධිහට දුක්ිතඳි  ජ තාසට ශපත  ද  
ප්රතිප සතිසලින් සැඩක් සිේධ් ශසන්ශන්  ැ ස පත, ඒක ශලොකු 

අභාගයහක්. ශේ-ශපශධනදා ස  ිතට ගපතමිරි්් ශගොිතහා, ඒ සාශේන 
බුල ස ශගොිතහා අ්රණ ශසලා තිශ  සා. ක පරකා ජාසාරනක් 
ිත ාල ශල් ශපත රට තුු සිේධ් ශසමින් පසති සා. ආ හ හ ්  

අප හ හ ගැ  කථා කර  ිතට, අශප් රශටන් හසන්  ළුළුසන් 
භාණ්ඩසලට සඩා සැ ම ප්රනාණහක් තවැන් ාන්ශ්ේලා රට ඇතුුට 
ශගශ  සා  පත, ශපත පරතරහ නි්ා ඒක ආධනථිකහට සැ ම 

ස ශහන් දැශ    ස කිහන් ට ඕ ෑ. 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශපත භහා ක ත ස සසහක්. ශපත 
ත ස සසහ ිත ාල ිතධිහට රටට  ලපා සා. ශේ-ශපශධනදා වැදල් 

ඇනතිසරහා කිේසා, ''ීමනි ආ හ   ේද ්ත 25 දක්සා අඩු 
කර සාහ'' කිහලා.  ශ න කිහලා නා් අටක්, ද හක් ශස සා. 
ශපත නා්  අට, ද හ තුු ශපත ආණ්ඩුස ශදතුන් සතාසකදී  පපිහල් 25 

දක්සා ඒ  ේද සැ ම කුා. ශනොකක්ද, දැන් ශපත සිේධ් කරන්ශන්? 
්ත 25 දක්සා  ේද අඩු කර සා කිේසාට, ු දපතසලට ීමනි ශගන්සා 
ගන් සා;  ැේසලින් රටට ීමනි ශගන්සා ගන් සා. ඒ ීමනි රට 
ඇතුුට ආසාට ප්්ශ්ේ ිත ාල  ේදක් අහ කරලා ීමනිසල මිල සැ ම 

කර සා. ශපත කරන්ශන් ජාසාරනක්. ශපත වැදල් ඇනතිස ප, ඒ 
සාශේන ප්රතිප සති  ද  ඇනතිස ප, ඒ සාශේන ශපතසා ක්රිහා සනක 
කර  සිහලුශද ා  කතු ශසලා ශපත රශට් ිත ාල ජාසාරනක් 

කර සා. ීමනිසලට ්ත 25 දක්සා අඩු කර සාහ කිහළු  ේද, ශපත 
ආණ්ඩුස  පපිහල් 25ට ස සඩා සැ ම කරලා තිශ  සා. අපි ඒකයි 
කිේශේ, ශගොිත ජ තාස  ඟාසිටුසන්  අස ය  පත ඔුණන්ට 

ුණසන ා හටිතල ප සුකපත ල ා දිහ යුතුයි කිහලා. සිහලුශද ාට 
අස ය හටිතල ප සුකපත සිහල්ල පසු ගිහ ආණ්ඩුස ශසලාශේ අපි 
ල ා දුන් ා. උතුශධන සැඩ කර  ශගොිතහාට, දකුශණ් සැඩ කර  

ශගොිතහාට,  ැ ශඟ හිර සැඩ කර  ශගොිතහාට ඔුණන් නිෂප්ාද හ 
කර  භාණ්ඩ ක ම මින් සරාහන් කරා ශග   න්  නාධනග පේධ්ති 
 දලා දුන් ා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, 2016 ස්ශධන 

තවැන් ාන්ශ්ේලාශේ ප්රතිප සති ප්රකා  සල, අහ සැහ ප්රකා සල 
තවැන් ාන්ශ්ේලා කිේසා,  ුසලු ටික  ග ඩා කරන්  
ර ස ළුරශේ ශීතාගාර  ද සා; කන්ද උඩරට ප්රශේ ශේ ශීතාගාර 

 ද සා; නධ්ය කඳුකර ප්රශේ ශේ ශීතාගාර  ද සා; රිකුණානල 
ප්රශේ ශේ ශීතාගාර  ද සා; වී ටික ග ඩා කරන්  ග ඩා  ද සා 
කිහලා. ශපත ්භාශේ කුණ ප ශ ෝ ඇනතිසරශහක් සිටි සා  පත නන  

කිහ සා,  ක ග ඩාසක් ශ ෝ ිතසෘත කරලා  ුසලු ග ඩා කරලා 
තිශ න්ශන් ශකොශ ේද කිහලා කිහන්  කිහලා. ශකොශ ේද ශීතාගාර 
 දලා තිශ න්ශන්? ඒසාට උ සතර ශදන්  කිසින ඇනතිසරශහක් 

ශපත පාධනලිශපතන්තුශේ  ැ ැ. අද ඇනතිස ප කටට ශනො සාද දනා 
ශග , ඇනතිස පන්ශේ කාධනහ භාරහ කරන්ශන්  ැ ැ. අපිට සිේධ් 
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ශසලා තිශ න්ශන්, ''බීරි අලින්ට වීණා ගාහ ා කර සා සාශේ'' 

නිකපත කිහා ශග  හන්  ිතතරයි. ශනශ න පාධනලිශපතන්තු 
තිශ  සාට සඩා ශ ො යි, ශපතක ස ස ලා දැපතනා  පත. 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශපතසා අ න්  අද ශකශ ක් 
 ැ ැ. අද ජ තාසශේ ශේද ාස, දුක, කරදරහ අ න්  ශකශ ක් 

 ැ ැ. තවැන් ාන්ශ්ේලා න ා ළුරාශජ් ප ිතධිහටයි කථා කශුේ. 
ළුරාශජ් පසට කථා කුාට අද අ න්  ශකශ ක්  ැ ැ. ඒ නි්ා 
ආ හ   ා අප හ  (පාල ) ප ත හටශ ස නිශහෝග ගැ  කථා 

කු ස, අ න්  ශකශ ක්  ැති නි්ා දැන් ඒසා කිහලා සැඩක් 
 ැ ැ. නන හිත සා ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා ශකොශ ේ ශ ෝ හිටිහා 
කිහලා.  වැ ස, ශපත ්භාසට  යිද දන්ශන්  ැ ැ. ශ්ෞඛ්ය 

ඇනතිතුනාශේ තිශ  සා, ශ්ෞඛ්ය ශපෝෂණ  ා ශේශීහ,-[ ාධ්ා 
කිරීනක්] 

 
ගුණ වමොවහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, නිශහෝජය ඇනතිතුනා ඉන් සා. 

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණේධා වහේර ස මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
නිශහෝජය ඇනතිතුනාට ඇශ න්ශන්  ැ ැ. ආණ්ඩුශේ ඉන්  

ශ ොශ ෝ අහට දැන් ඇශ න්ශන්  ැ ැ ශන්. අපි ඉතින් ශනො සා 

කරන් ද? සිහල්ලටන කලින් ඒ ශගොල්ලන්ට ශ ශ  ස අරශග  
ශදන්  ඕ ෑ. කන් ඇශ න්ශන්  ැති ශරෝගහට ඇනතිස පන්ට 
ශ ශ  ස අරශග  ශදන්  කිහලා ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාටස ස කිහවැ. 

ඔශ ොන කිහේදී ස ඇශ න්ශන්  ැ ස පත සැඩක්  ැ ැ.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශ්ෞඛ්ය, ශපෝෂණ  ා ශේශීහ 
වසදය අනාතයතුනා ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත 
හටශ ස නිශහෝග  ගැ  කථා කර   ශසලාශේ අක්ෂි කාච 

්පත න්ධ්ශහන් කිේසා. අක්ෂි කාච  ේධ් කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් ඒ 
 ලයකධනනසලට ලරකා ශේන ප්රසිේධ් ශරෝ ලක් ගපතප  
දි්්රික්කශේ, ීමදූස ප්රශේ ශේ තිශ  සා. ශපත ශරෝ ශල් ශ්ේසහ 

කු  ලය වසදයසරහා - ාමින්ත අනරතුරග වසදයසරහා- 
ශරෝ ශලන් ඉස ස ශසලා නා් අටක් ගත ුණණ ස, තසන ස  ලය 
වසදයසරශහක් ශපත ශරෝ ලට ල ා දී  ැ ැ. හිටළු  ලය 

වසදයසරහා අක්ෂි කාච  ේධ් කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් ගි ් ්
සාධනතාසක් තැබූ වසදයසරශහක්.   ක දස්කට අක්ෂි කාච 
210කට සැ ම ප්රනාණහක්  ේධ් කරලා ගි ්් සාධනතාසක් තිහළු ඒ 

වසදයසරහා අද ඒ ශරෝ ශලන් ඉස ස කරලා තිශ  සා. අද 
ිත ස්ා්හ තිහන්  ළුළුසන් වසදයසරශහක්  ැ ැ;  ලය 
වසදයසරශහක්  ැ ැ. ඇ්් කාච ශ ොමිශල් ශද සා කිහලා 

කිහ සා. දැන්  පත ශපත ආණ්ඩුසට ශගොඩක් ඇ්් කාච ශ ොමිශල් 
ශදන්  ඕ ෑ. ශනොකද, ශපත ඇ්් ශපශ න්ශන්  ැති උදිතහට -කන් 
ඇශ න්ශන් ස  ැ ැ.- ශකොශ ොන  රි ශපනීන ශදන්  ඕ ෑ, ුඟ 
නැතිසරණශේදීස ස ශපත කරළු සරචාස, ශප්රෝඩාස  ඳු ා ගැනීනට. 

මිල අඩු කු ස, ශ ොමිශල් ශද සා කිේස ස, නිකපත ශද සා 
කිේස ස, අක්ෂි කාච  ේධ් කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් ශපත ශසේදී ීමදූස 
ශරෝ ශල් සැඩ පිබඳශසුක්  ැ ැ. ඒ සාශේන ඒ ශරෝ ශල් හිටළු 

ගණකාධිකාරිසරිහ ූලලය සරචාසක් ්පත න්ධ්ශහන්  සු ුණණා. නන 
අ  සා, නිශහෝජය ඇනතිතුනා  රි ඒ ගැ  දන් සාද කිහලා. ඒ 
ූලලය සරචාසට ්පත න්ධ් ුණණු ගණකාධිකාරිසරිහට ශපත රජශහන්, 

 ශ න  ැ ස පත ශ්ෞඛ්ය, ශපෝෂණ  ා ශේශීහ වසදය 
අනාතයාර ශහන් ශපත ශස කල් කරළු ශදහක් අපි දන්ශන්  ැ ැ.  

සධනතනා  ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා -වසදයතුනා- උශේ කිේසා, 

 පපිහල් ශදලක්ෂ අසූද ්ට තිබුණු stent  ක  පපිහල්  ක්ලක්ෂ 
 ැටපන්ද ්ට අඩු කුා කිහලා.  ශ න  පත මීට ඉ්්් ර හිටළු 

ශ්ෞඛ්ය ඇනතිස ප ශපොල් ගෑසාද දන්ශන්  ැ ැ. මීට ඉ්්් ර හිටළු 

ශ්ෞඛ්ය ඇනතිස ප ඒසායින් ශකොච්චර ග්ා කන්  ඇ සද? ශපත 
ඖෂධ් නාෆිහාස- ඇ සතටන අපි  තුනාට ්ත්ුතිසන්ත ශසන්  ඕ ෑ. 
හපත කිසි ළුේගලශහක් ශලඩකට ශ ශ තක් ගන්  හන්ශන්, අන්ත 
අ්රණ ශසලා. අ්රණ ශසලා හ  ඒ ශරෝගිහාට ශ ශ  ස මිල අඩු 

කරලා ශද සා  පත, ඒක තනයි රජහක් කර  ශ ො න කටයු සත. 
 ැ ැයි පසු ගිහ රජහන්සල හිටළු ශ්ෞඛ්ය ඇනතිස ප ඒ 
්පත න්ධ්ශහන් කටයුතු කශුේ  ැ ැ කිහන්ශන්, සධනතනා  

ජ ාධිපතිසරහා සග කිහන්  ඕ ෑ කිහ   කයි. ිතෂහ භාර 
ඇනතිසරහා උශේ කථා කරළු ිතධිහට හිටළු ඇනතිසරහා, සධනතනා  
ඇනතිසරහාට කලින් හිටළු ඇනතිසරහා -සධනතනා  

ජ ාධිපතිසරහා- ශපත නාෆිහාස ්පත න්ධ්ශහන් කටයුතු කරලා 
 ැ ැ. ඒ නි්ා  තුනා ට සග කිහන්  ඕ ෑ. ඒ සාශේන ට ස 
කලින් හිටළු ශ්ෞඛ්ය ඇනතිසරහා ස අද ආණ්ඩුස නිශහෝජ හ 

කර සා. [ ාධ්ා කිරීනක්] ශනො   ාහකහා ුණණ ස සැරැේදට 
'සැරැේද' කිහලා කිහන්   පා හැ. සැරැේදට 'සැරැේද' කිහලා 
කිහන්  ඕ ෑ. ඒක තනයි ක්රනහ. තවැන් ාන්ශ්ේලා ශ ො  ශදහක් 
කුා  පත, අපි ඒකට ශ ො යි කිේසා.  තුනා තනයි  ශ න කිේශේ; 

නන ශ ොශසයි. වැදල් ශ ොරකපත කරලා තිශ  සා; ශලොකු 
නාෆිහාසක් තිශ  සා කිහා කිේසා. ඒසා ඉතින් කලින් හිටළු 
ඇනතිස ප කරළු ශේසල්. ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා ීමදූස ශරෝ ල 

්පත න්ධ්ශහන් ශ්ොහා  ැලීනක් කු යුතුයි. ශනොකද, ්තිහකට 
ශදසතාසක් ඒ ශරෝ ශල් අක්ෂි කාච  ේධ් කර සා. දි කට ඒ 
ශරෝ ශල් ශලඩුන් 140කට-150කට අක්ෂි කාච ල ා ශද සා. ඒක 

දැන් ශගසලාස ස ගන්   ැ ැ. ශගසලාස ස ගැනීශපත  ැකිහාස 
 ැ ැ.  ස රජශේ ප්රතිප සතිහක් ිතධිහට ශලඩුන්ට අඩු මිලකට 
ශ ශ  ස, අඩු  මිලට අක්ෂි කාච,  අඩු මිලට  ෘදහ ශරෝග 

්පත න්ධ්ශහන් අස ය කර  උපකරණ ල ා ශද සා  පත 
ශ ො යි.  ැ ැයි ශලඩා  ලයකධනනහ කරන්  හේදී  ලය කධනනහට 
ඕ ෑ කර  උපකරණ ්  වසදයස ප ශරෝ ල්සල  ැ ස පත, ඒක 

ශලොකු ප්ර  ්හක්.  

ග ප ස මශේල් සුශධනෂ් නන්ත්රීතුනා කිේශේ ශනොකක්ද? ඒ 
ශරෝ ල්සල  ස්ට වසදයස ප  ැ ැ කිහා කිේසා.  වැ ස 
ආණ්ඩුශේ ප්රතිප සතිහ ශනොකක්ද? ආණ්ඩුශේ ප්රතිප සතිහ, රෑ 10.00 
ශස කල් OPD  ක ිතසෘතස ත න්  ඕ ෑ කිහ   කයි. රෑ 
10.00 ශස කල් OPD  ක ිතසෘතස ත න්  ඕ ෑ කිහා කිහ සා. 
රෑ 10.00 ශස කල් ් සතු ස සත ිතසෘතස ත න්  ඕ ෑ කිහා 
කිහ සා. ශපත ශගොල්ලන්ශේ  සිහලුන සැඩ තිශ න්ශන් රෑට. ශපත 
ශගොල්ලන්ශේ සැඩ  කක්ස ස දසල්ට  ැ ැ. දසල්ට සැඩ කරේදී 
මිනිසුන්ට ශපශ   නි්ාද දන්ශන්  ැ ැ, ශපත ආණ්ඩුස  ැන 
සැඩක්න කරන්ශන් රෑට රෑට. අපි දැක්කා ශන්, පසු ගිහ 
සකසානුශේදී ් ශතෝ  ස රෑට ඇරශග   ටළු  ාඩගන.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, නිහමිත කාලහ අස්ා යි. 

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණේධා වහේර ස මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔ තුනාශේ ආ් ශේ සිට ූලලා් හට  න්  ඔ තුනාට 

ිත ා ම ශදකක් ිතතර ගත ුණණා. ඒ ගත ුණණු කාලහ නට ශදන් . 
නන ශසලාස  ලාශග  හිටිශේ ඒකයි. නට තස ිත ා මහක 
කාලහක් ශදන් . 

ග ප ස මශේල් සුශධනෂ් නන්ත්රීතුනා කිේශේ ස ඒකයි. රශට් 

ආධනථිකහ ශගොඩ ගන්  ඕ ෑ  පත, අපි අශප් රශට් ආධනථිකහට 
ශ්ෞඛ්ය ්පතපන්  ජ තාසක් දාහක කර ගන්  ඕ ෑ. ඒ සාශේන 
ඒ ්  ා අස ය සැඩ පිබඳශසු, අස ය කර  ප සුකපත, අස ය 

කර  ග ඩා ්ක්් කරන්  ඕ ෑ.  

679 680 



පාධනලිශපතන්තුස 

ශපත ආණ්ඩුස ශලෝකහට දීළු පණිුණඩහ ශනොකක්ද? දැන් න සතල 
ු සන් ශතොටුශපොු ිතකුණන්  උ ස්ා  කර සා. ගණන් මිනුපත 
 දලා තිශ  සා,  දු ශදන්  හ සා කිහා කිහ සා.  ැ ැයි 

කුණ පස ස ගන්ශන්  ැ ැ කිහා කිහ සා. ශදයි  ාවැදු පසශන්, ඒක 
ගනීිතද? වී මිටි ටිකක් ශගනිහලා  තැ  ශගොඩ ග ළුසාන, ඒක වී 
ග ඩාසක් කිහලා ප්රසිේධ් කුාන, න සතල ු සන් ශතොටුපු දි ා 

කුණ ප ස  ලන්ශන්  ැ ැ. ආශහෝජකශහෝ කිහ සා, "ආණ්ඩුස වී 
ග ඩා කරන්  තනයි  තැ  සූදා පත කරලා තිශ න්ශන්" කිහලා. 
පසුගිහ රජහ කරළු සටි ා ශනන්න, දැසැන්ත ්රසධනධ්  සයාපෘති 

සිහල්ල ශපතශගොල්ශලෝ නිකපත  ෑල්ලුසට ලක් කරලා. ඒසා සැඩක් 
 ැති ිතධිහට, ඒසා සැඩකට ගන්   ැරි ත ස සසහට ප ස කරලා. 
දැන් ඒසා ශ්ොච්චපත වැදලකට අශුිත කර, ඒශකනු ස කප්පපත ගන්  

 ද සා.  

ශ්රීලන්කන් ු සන් ්නාගනට ු සන් හා ා මිලදී ගනිේදී මිලිහ  
105ක් ශගසන්  ශපතශගොල්ශලෝ කටයුතු කර තිශ  සා. අද COPE 
 කට  හ අහු ශසලා තිශ  සා. න ා නාධනග ඉදිකිරීශපත 

ශකොන්ත්රා සතුස  කන ආහත හකට ශදන්  කටයුතු කරේදී අහු 
ශසලා තිශ  සා. න   ැරකු  ැඳුපතකර සරචාස ්පත න්ධ්ස දැන් 
ශතොරතු ප ශ බඳ ශස සා. ශනතුනන්ලා උපාහ නාධනග ක්රිහා සනක 

කරන්ශන් උපාහ නාධනගසලින් ශ ොරකපත කිරීනට මි්ක්, රට 
්රසධනධ් හ කරන්  ශ ොශසයි කිහ   ක ්  න් කරමින්, 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නට ල ා දුන් කාලහට ඔ තුනාට 

්්තුතිසන්ත ශසමින් නා නි   ස සා. ශ ොශ ොන ් ්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්්තුතියි. 

මීුඟට, ග ප ඉරාන් ිතක්රනර ස  රාජය අනාතයතුනා. 

 
[අ.භා. 3.20] 
 

ගුණ ඉරාන් වික්රමර සන මහතා (මුදල් රාජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ග ප ඉන්දික අනු පේධ් ශ ේර ස 

නන්ත්රීතුනා ශ්රීලන්කන් ු සන් ්නාගන ගැ  කිහළු කාරණහ නන 
පුවැශසන්න නිසැරදි කරන් ට ඕ ෑ.  

ග ප නන්ත්රීතුනනි, පසුගිහ රජහ A350-900s ු සන් හා ා 8ක් 

මිලට ගන්  ගිිතසුපත ගැහුසා. හිටළු ඇනතිතුනා ස දැන් ශපත ්භාශේ  
ඉන් සා. ඒසා පැහ 17 ½ක් ිතතර ශ ොකඩසා හන්  ළුළුසන් 
ු සන් හා ා. ශ්රීලන්කන් ු සන් ශ්ේසහ ලන්ඩන් නුසරටයි, 
යුශරෝපහටයි තනයි හ  දිගන දුර ගන . යුශරෝපහට පනණක් 

ශ ොශසයි,  තැනින්   ාට ස හන්  ්න ර ිතට ්ැලැ්න්ක් 
තිශ න් ට ඇති.  වැ ස, ඒ ්ැලැ් ්නට -strategy   කට-  සැනි 
ු සන් හා ා අස ය  ැ ැ.  න නි්ා ඒ ු සන් හා ාසලට තිශ   

ගිිතසුපත ආශ ෝසි කුා. ගිිතසුපත අශ ෝසි කුාන, ඒ ගිිතසුපතසල 
තිශ   ශගවීපත කරන්  සිදු ස සා. ඒ ශගවීපත තනයි කරලා 
තිශ න්ශන්. ඒ ු සන් හා ා ගිිතසුපත ගැ  අපි තසන ශ ොහලා 

 ල සා; නිරීක්ෂණහ කර සා. අපි  ශ ොහලා  ල සා, ඒ ගිිතසුපත 
ගැහුශේ ඇයි, ගිිතසුපත ගැහුශේ කුණද, ඒ ගිිතසුපතසල 
නීතයනුකූලභාසහ ගැ . ඒ ගිිතසුපත ග   අස්්ථාශේදී වැදල් 

හුසනා ප ුණණාද,  ැේද කිහලා ස දැන්  ශ ොහාශග  හ සා.  න 
ිත්්තරහ දැ  ග සතාන පාධනලිශපතන්තුසට ඒසා ඉදිරිප ස කරන්  අපි 
 ලාශපොශරො සතු ස සා. 

ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස අද නිශහෝග 

ශදකක් ඉදිරිප ස වී තිශ  සා. වසදය උපකරණ ්  ා උපරින 
සිල්ලර මිල සාශේන, ඖෂධ් ලිහා පදිරචි කිරීශපත ගා්ත්ු පිබඳ  ස 
අති ිතශ ේෂ ගැ්ට් පත්රශේ ප  ුකර  ලද  න නිශහෝග පිබඳ  ස 
කථා කර  ශපත අස්ථ්ාශේදී, ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රහ තුු පසති  

ත ස සසහ ගැ  නන ිතශ ේෂශහන්න ක පණු කීපහක් ඉදිරිප ස 
කරන්  කැනැතියි.  

ශ්ෞඛ්ය ගැ  කථා කරේදී වැල් තැ  ශදන්  ඕ ෑ, 

ශරෝගිහාටයි.  වැ ස, අශප් රශට් ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රහ තුු දූෂණහක් 
තිශ  සා. දූෂණහ පිබඳකාසක් සාශගයි. දූෂණහ ගැ  කථා කර  
ශකොට ශ ොශ ෝ ශසලාසට කථා ශකශරන්ශන්, ශේ පාල හට 

ආශේ  කරලායි. වසදය සෘ සතිහ තුු ස අද දූෂණහක් තිශ  සා. 
ඖෂධ් සයාපාරහ තුු නාෆිහාසක් තිශ    ස කුණ ප ස දන් සා. 
ඖෂධ් නාෆිහාසක් කිේසාන ්ානා යශහන් කථා කරන්ශන් න ස 

ද්රසය ශග  ඒන පිබඳ  සයි; න ස ද්රසය පිබඳ  ස තිශ   නාෆිහාස 
ගැ යි. නා කථා කරන්ශන් ඒ ගැ  ශ ොශසයි. නා කථා කරන්ශන්, 
ඖෂධ් නාෆිහාස ගැ .  

ස්ර ගණ ාසක් ති්්ශ්ේ ඖෂධ් ්නාගපත ිතසින්  ක  ක 

 ානසලින්,  ක  ක සධනගසලින් - brandsසලින් - යුතු ඖෂධ් සධනග 
අධික මිලකට ශපත රටට ශගන්නුසා. ශගන්සලා, ඇතැපත 
වසදයස පන්ස අල්ලාශග , ්ානා ය ජ තාසට  න ඖෂධ් අධික 

වැදලකට ිතකුණා ඒ අහ ිත ාල ලාභහක් ලැබුසා.  න නි්ා අඩු 
ආදාහපතලාභී දුප්ප ස අහට ඖෂධ් මිලදී ගන්   ැරි ත ස සසහක් ශපත 
රශට් ඇති ුණණා. අපට 1976 සිට 2017 දක්සා න ාචාධනහ ශ්ේ ක 

බිබිශල්ශේ ඖෂධ් ප්රතිප සතිහ ක්රිහා සනක කර ගන්   ැරි ුණණා. 
 වැ ස, 2017දී  හ ක්රිහා සනක කරන්  ළුළුසන් ුණණා. ඒ 
්පත න්ධ්ශහන් ග ප (වසදය) රාජිත ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනාට 

අශප් ්පතපූධනණ ්ත්ුතිහ පිරි ැශන සා.  තුනාට  ක්තිහ තිබුණා 
 හ ක්රිහා සනක කරන් .  මීට ප්රථනශහන් හිටළු ඇනතිස පන්ට 
කරන්   ැරි ුණණු ශදහක්  තුනා කශුේ. නට නතකයි, ග ප 

වනත්රීපාල සිරිශ්ේ  නැතිතුනා ශ්ෞඛ්ය අනාතයසරහා ිතධිහට 
කටයුතු කු කාලශේ ස ශනහ ක්රිහා සනක කරන්   ැරි ුණණා. 
 තශකොට නා හිටිශේ ිතපක්ෂශේ. නා කල්ප ා කුා, ඇයි  තුනාට 
 ශනහ ක්රිහා සනක කරන්   ැරි ුණශණ් කිහලා.  තුනාට  දා ඒක 

ක්රිහා සනක කරන්   ැරි ුණශණ්,  දා පැසති  ක්් ස ජ තා නිද ් ්
්න්ධ්ා  ආණ්ඩුශේ ශකොට්ක්  නි්ායි.  සකට ඒ ආණ්ඩුශේ 
ජ ාධිපති ුණශණ් නහින්ද රාජපක්ෂ නැතිතුනායි. ඒ ආණ්ඩුශේ 

ශ්ෞඛ්ය අනාතයසරහා ශසලා ඉන්  ශකොට ුණණ ස  තුනාට නිද ් 
තිබුශණ්  ැ ැ,  හ ක්රිහා සනක කරන් .  

නට නතකයි, ඒ කාලශේ  ක්තරා දස්ක නා ශපත ිතෂහ 

පිබඳ  ස කථා කර  ශකොට,  තුනාශගන් ශපත පිබඳ  ස ප්ර ්  
කර  ශකොට ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා  ැටිහට  තුනාට  දා ශදන්  
පිබඳතු ප තිබුශණ්  ැ ැ. නා  දා  තුනාශගන් ඇහුසා, "ශ්ෞඛ්ය 

ශ්ේසාශේ නාෆිහාසක් තිශ  සා.  ඔ තුනා ඒක පිබඳගන් සාද, 
 ැේද?" කිහලා.  තුනා කිේසා,  තුනා ඒක පිබඳගන් සා කිහලා. 
ඒක  ැන්්ාඩක සාධනතාශේ ඇති.  වැ ස,  තුනාට ස  ැරි ුණණා ඒක 
ශස ් ් කරන් . ශනොකද, ශපත සාශේ ශස ්ව්ීපත කර  ශකොට 

රජශේ ඉ ුන ිතධ්ාහක නිලධ්ාරිහා ස  ජ ාධිපතිතුනාශේ 
ආශීධනසාදහ අස යයි. අද ග ප (වසදය) රාජිත ශ්ේ ාර ස  
ඇනතිතුනාට ඒ ආශීධනසාදහ ලැබිලා තිශ  සා, ශපත රශට් 

ජ ාධිපතිතුනාශගන්.  ඒ නි්ා   තුනාට  ළුළුසන් ශසලා තිශ  සා, 
අුණ පදු 40කට ප්ශ්්ේ ශ්ේ ක බිබිශල් න ාචාධනහතුනාශේ ඖෂධ් 
පිබඳ    ප්රතිප සතිහ ක්රිහා සනක කරන් . ඒ තුබඳන් ඖෂධ් සධනග 

48ක මිල ප ුට ආසා.  Panadol  ශප සතක මිල  පපිහල් 2.75 
සිට  පපිහල් 1.30 දක්සා ප ත  ැ් තිශ  සා. Fosamax කිහ  
ශ ශ  ස සධනගහ  පපිහල් 794 සිට  පපිහල් 101ට ප ත  ැ් 

තිශ  සා. ඔ්්ටිශහෝශපොශරෝසි්් කිහ  ශරෝගහටයි ශපත ඖෂධ්හ 

681 682 

[ග ප ඉන්දික අනු පේධ් ශ ේර ස න තා] 
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ශදන්ශන්. Renitec කිහ  ශ ශ  ස සධනගහ පාිතච්චි ක රන්ශන් 

 පධිර ීයඩ හටයි. ඒ ශ ශ ත  පපිහල් 23 සිට  පපිහල් 6ට අඩු 
ශසලා තිශ  සා. Motilium කිහ  ඖෂධ් සධනගශේ මිල  පපිහල් 
19 සිට  පපිහල් 5.40ට අඩු ශසලා තිශ  සා. ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි.  
Gastritisසලට ශද  Omez කිහ  ශ ශ  ස සධනගහ  පපිහල් 28.55 

සිට  පපිහල් 4.50ට ප ත  ැ්්්ා. Cataflam  කිහ  ශ ශ  ස 
සධනගහ  පපිහල් 37.72 සිට  පපිහල් 10.95ට ප ත  ැ්  තිශ  සා. 
ඒක ගන්ශන් painkiller  කක්  ැටිහටයි. ශපත ආකාරහට ශපත 

ඖෂධ්සල මිල ප ු  ැ් තිශ  සා.  ශපත ිත්්තර ඇතුු ස දීධනඝ 
ලැයි්්තුසක් නා අශ ස තිශ  සා. ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, 

ඔ තුනාශේ අස්රහ ඇතිස නා  හ සභාගත* කර සා.   

අපට ඖෂධ් පිබඳ   ප්රතිප සතිහක් තිශ  සා. නා වැලින් කිේසා 
සාශේ ශපත ඖෂධ් පිබඳ   ප්රතිප සතිහ ක්රිහා සනක කරන්  අපට 
ළුළුසන් ුණශණ් අුණ පදු 40කට ප්ශ්්ේයි. ශනතැ  ශසලා තිශ   

ශස ් ශනොකක්ද? අපට තිශ න්ශන් වසදයසරහා වැල් කරශග  
කර  ශ්ෞඛ්ය ප්රතිප සතිහක් ශ ොශසයි. ශරෝගිහා  වැල් කරශග  
කර  ශ්ෞඛ්ය ප්රතිප සතිහකුයි අප රජහට තිශ න්ශන්.  අපි ශපත 

අතයස ය ප්රතිජීසක - antibiotics -  ඇතුළුස  පධිර ීයඩ හ, 
ශකොශල්්ටශරෝල්, gastritis, strokes,  ෘදහ ශරෝග හ  සිහලුන 
ශරෝගසලට ශද   ඖෂධ්සල මිල ප ුට ශග ැිත ස තිශ  සා.  

 ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි. ශපත අුණ පේශේ ශප රසාරි නා්ශේදී 
cataract කාච සධනග 38ක මිල ප ුට ශග ාසා.  ක  ක සධනගශේ 
කාච තිශ  සා. ප්රති තහක්  ැටිහට සිහහට 37 සිට සිහහට 77ක 
අඩු වීනක් දක්සා ඒ කාචසල මිල ප ුට ශග ාසා. දුප්ප ස ශරෝගිහා 

ආරක්ෂා කිරීනයි අශප් ප්රතිප සතිහ. නිද ්් ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසාස 
කිහන්ශන්, ඖෂධ් සධනගසල මිල ප ුට දැමීන පනණක්න 
ශ ොශසයි. වසදයසරහාශේ ශ්ේසහ ශපොදු ජ තාසට ල ා  දීන ්  

 හ ආරක්ෂා කිරීන ස  නිද ්් ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසාශේ ශකොට්ක්. 
වසදයසරහාට අපි හුඟක් ග ප කර සා. අපි ්ානා ය ශක කුට 
අශප්  රීරහ කපන් , ශකොටන්  ශදන්ශන්  ැ ැශන්.  වැ ස, 

වසදයසරශහක් ුඟට ගිහාන අපි ඒකට ඉඩ ශද සා. ඒකට තනයි 
ිත ස්ා්හ කිහන්ශන්.  වසදයසරහා තරපත අපි ිත ස්ා් කර  
ළුේගලශහක්  ැ ැ.  වැ ස, අද ඒ ිත ස්ා්හ බිඳී ශගෝ් තිශ  සා. 

අද ශපත රශට් වසදය ඒකාධිකාරහක් ඇතිශසලා තිශ  සා. ඒකට 
ඉඩ ශදන්   ැ ැ.  ැශනෝටන  ක  ා ්නා ස ශපත ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසාස 
ල ාගැනීනට අස්්ථාස ශදන්  ඕ ෑ. අද ශපත ඒකාධිකාරහ නි්ා 
ශනොකක්ද ශසලා තිශ න්ශන්?  දු රහිත  ලපත්රහ දුන්ශන් 

 ැ ස පත සැඩ සධනජ හ කර සා; ඒ අහශේ ද පසන් ශ ො  
පා්ලකට දනාගන්   ැරි  පත සැඩ සධනජ හ කර සා. අපි ගිලන් 
රථ ශ්ේසාස සැනි ශ ො  ශදහක්  රටට ශද ශකොට ඒ කටයු සතට ස 

ඒ අහ  ිත පේධ් ුණණා.  වැ ස අශප් සා් ාසට ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාට 
තිශ   ඒ පැ ැදිලි අරවැණ නි්ා අපි අද ඒ ගිලන් රථ ශ්ේසහ රටට 
 ඳුන්සා දී තිශ  සා. අද  පත න්ශතොට, නාතර, ගාල්ල, ශකොුඹ, 

කළුතර, ගපතප  ප්රශේ සල අහට ශ ොමිශල් ශපත ශ්ේසහ ල ාගන්  
ළුළුසන්.  

 දා ්ානා ය ළුේගලශහකුට අ්නීපහක්  ැදුණාන, ශකශ කු 

accident ුණණාන, රිශරෝද රථහකින් තනයි ශරෝ ලට අරශග  
ගිශේ. දස්ක් නන රැ්්වීනක ඉන්  ශකොට  හි සිටි ළුේගලශහක් 
අ්නීප ුණණා. ඒ රැ්ව්ීශපත උඩු න ශල් ඉ ලා ප ු න ලට 

ශරෝගිහා  ශගශ  ශකොට ිත ා ම අටක් තුුදී ඒ ගිලන් රථහ 
 තැ ට පැමිණිලා තිබුණා. අද ඒ ගිලන් රථ ශ්ේසාසට -1990ට- 
දුරකථ ශහන් කථා කශුො ස, ිත ා මහක් තුු පිබඳතුරක් 
ලැශ  සා; ිත ා මහක් තුු පිබඳතුරක් ලැබීශපත 95ක ප්රති තහක් 

තිශ  සා.  ලන් , ඒ තරපත ශ ො  ගිලන් රථ ශ්ේසාසක් අපි 

 ඳුන්සා දී තිශ  සා. ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි, ශපත ගිලන් රථ ශ්ේසාස 
2018දී වැළු රට ළුරාන දිහ ස කරන්  දැ ටන ්ැලසුපත  දා 
තිශ  සා.  ඒ නි්ායි අපි ඔ තුනන්ලාට කිහන්ශන් ශපත  ැන 
 කටන ිත පේධ් ශසන්   පා කිහලා. ශරෝගිහා වැල් කරග ස 

ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසහක් තනයි අපි ශපත  කරශග  හන්ශන්.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඒ සාශේන,  ැශනෝටන 
අධ්යාප හක් ල ාගන්  ස ළුළුසන් ිතධිශේ  ක්රනහක් අපි 

ශ ොහන්  ඕ ෑ. ශපත SAITM  ප්ර ් හ  ඇති කරශග  වසදය 
ශිෂයහන් දැන් නා් ගණ ාසක්න වසදය ීයමසලට ගිහින්  ැ ැ. 
ඒ අහට නන ශපත කාරණහ කිහන්  කැනැතියි. ශපත රශට් වසදය 

ිතදයාස උගන්ස , ්ාධ්ාරණ නත තිශ   ආචාධනහස ප සිටි සා. 
අපි ඒ අහට ග ප කර සා. ඒ සාශේන, ශපත ශිෂය පිරිශ්න් 
 හුතරහකට ස ඕ ෑ වසදය ීයමහට ගිහින් ඒ අහශේ අධ්යහ  

කටයුතු කරන් යි. අපි ඒ අහ  ක්ක  කතු ශස සා.  කතු ශසලා 
ශපත ප්ර  ්හ ිත්  සා. අශප් රජහට ප්රතිප සතිහක් තිශ  සා. 
ශනොකක්ද ඒ ප්රතිප සතිහ? ඒ තනයි  ැශනෝන අධ්යාප හ 
ල ාගන්  ඕ ෑහ කිහ  ප්රතිප සතිහ. රජහකට ල ාශදන්  

ළුළුසන් අධ්යාප හ සිනා්හිත  පත,  රජහකට  ඒ ්  ා  තිශ   
්පතපත ීමනා්හිත  පත, රාජය ශ ොස  ආහත හකින් ශ ෝ 
ශපෞේගලික ආහත හකින් ඒ ශ්ේසාස, ඒ අධ්යාප හ ශකශ කුට 

ල ාගන්  ළුළුසන්  පත  රජහට කසදාස ස ඒකට ිත පේධ් ශසන්  
 ැ ැ.  අපි ශපත SAITM ප්ර  ්හ ස ිත්  සා. ඒක ිත් න්ශන් 
අශප් රජශේ ප්රතිප සතිහ තුුයි කිහ  කාරණහ ශපත අස්ථ්ාශේදී 

නා ්  න් කරන්  ඕ ෑ.  

අශප් ග ප ජ ාධිපතිතුනාට ස, ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාට ස, ශ්ෞඛ්ය 
රාජය ඇනතිතුනාට ස නන  ැසත ස ්්තුතිසන්ත ශස සා. 

 තුනන්ලා නිද ්් ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසාස ආරක්ෂා කර තිශ  සා. ඒ 
සාශේන, අප දන් සා ශපත ක්ශෂේත්රහ දියුණු කරන්  ිත ාල 
්ැලැ්්නක් තිශ    ස.  ාගරික ප්රශේ සල තිශ   ශරෝ ල් 

සාශේන අනික් ප්රශේ සල තිශ   ශරෝ ල්ද අප දියුණු කු යුතුයි. 
ලු ාශේ කුඩා ශරෝ ලක් තිශ  සා. කළුශ ෝිතල ශරෝ ල සාශේ, 
පා දුර ශරෝ ල සාශේ ඒ ශරෝ ල ස දියුණු කරන්  කටයුතු කර  
 ස ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනා නට පැසසුසා. ශපත රජහට ිත ාල 

දධන  හක් තිශ  සා. ඒ නි්ා අපි  කවැතු ශසලා අශප් ශ්ෞඛ්ය 
ශ්ේසාස ශගොඩ ඟවැ. ් ්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.33] 

 

ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නට කථා කරන්  අස්ථ්ාස 
ල ාදීන පිබඳ  ස වැලින්න ඔ තුනාට ්්තුතිසන්ත ශස සා. ග ප 

ඇනතිතුනාශගන් ක පණු කීපහක් පැ ැදිලි කරගන් යි නා කාලහ 
ඉල්ලා ග සශ ස.  වැ ස,  තුනා දැන් ශපත ග ප ්භාශේ  ැ ැ. 
ශ්ෞඛ්ය රාජය ඇනතිතුනාස ස ඒ ිත්්තර  ් පහාිත කිහා නා හිත සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අක්ෂි කාච ල ා දීන පිබඳ  ස 
ග ප ඇනතිතුනා  තුනාශේ කථාශේදී දීධනඝස ිත්ත්ර කුා. ඒ ගැ  
න නුසර ශරෝ ශල් ්  රශට්න තිශ   ත ස සසහ පිබඳ  ස නා 

ක පණු ඉදිරිප ස කරන්  කැනැතියි. මීට කලින් ඉරාන් ිතක්රනර ස  
නැතිතුනා ස කථා කුා. නන දන්ශන්  ැ ැ, අශප් ඉරාන් 
ිතක්රනර ස  ඇනතිතුනා රජශේ ඉ්ප්ිරිතාලහකින් ශ ශ  ස 

අරශග  තිශ  සාද කිහලා. ශපත ආණ්ඩුශේ හුඟක් සැඩ සාශේන 
ශපත කාරණහ ස ශ ො යි.  ැ ැයි, අශප් ඉන්දික අනු පේධ් 
නන්ත්රීතුනා කිහළු ආකාරහට සුළු පදු පරිදි සැශඩක  රිහට කර ගන්  

ක්රනශේදහ දන්ශන්  ැති  කයි ප්ර  ්හ තිශ න්ශන්. අක්ෂි 

683 684 

————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාධනලිශපතන්තුස 

කාචසල මිල අඩු කිරීශපත සැශඩක ග සත ස  ශ නයි.  ැ ැයි, අක්ෂි 
කාචසල මිල ශපත ක්රනහ හටශ ස අඩු ශසලා තිශ  සා. ඒක  රි. සුළු 
පිරි්කට අඩු වැදලට ශපත අක්ෂි කාච ලැබිලා ස තිශ  සා. නන කථා 

කරන්ශන් ශස  ශකොශ ේස ස ගැ  ශ ොශසයි, නන නිශහෝජ හ 
කර  දි්්රික්කශේ න නුසර ශරෝ ල ගැ . ජ සාරි 14සැනි දා 
සිට දස්කට ිත ාල ගණ ක  ශලඩකඩු පිරි්ක් අක්ෂි කාච 

දනාගැනීනට   ක්කාසු ශසමින් පසති සා.  වැ ස ිතටින් ිතට, ක මන් 
කඩ, සුළු සුළු ස ශහන් තනයි අක්ෂි කාච ඉ්ප්ිරිතාශලට 
ලැශ න්ශන්. ශපත සැඩ්ට   තුබඳන් ඒ සිහලුශද ාටන කාච ල ා 

ශද සා  පත ඒක ඉතාන ශ ො යි. ඒක තනයි නන කිේශේ ආණ්ඩුශේ 
ප්රතිප සතිහ ්  ඔ තුනන්ලාශේ අද ් ශ ො යි කිහලා. අපි ඒක 
පිබඳගන් සා.  ැ ැයි, සැශඩක ශසලා තිශ න්ශන් ඒක ක්රිහා සනක 

කරන්  ගිහාට ප්ශ්්ේ තිබුණාට සඩා ප්ර  ්හක් ඇති ශසලා 
තිශ    කයි. දැන් න නුසර ශරෝ ලට ශරෝගීන් පන් හදා ක් 
  සා. ඒ අහශගන් පිරි්ක් admit ශස සා. 

 
ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

නුසර ඉ්ප්ිරිතාශල් තිශ  , ඔ තුනා කිහ  ප්ර  ්හ නන 

දන් සා.  වැ ස ශපත කාච ශගශ   ශකොට ප්ර  ් ශගොඩක් ඇති 
ුණණා. කාච suppliersශගන් අපට ශලොකු අභිශහෝගහක් ආසා.  ශපත 
ප්ර  ්හ ආසාට ප්ශ්්ේ- 

 

ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ඒක නන දන් සා. ඔ තුනන්ලා සැඩක් කරන්  හ ශකොට 
ප්ර  ්   සා. 

 

ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ඒශකන් ශපො ම අභිශහෝගහක් ආසා. 

 

ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

නන දන් සා. 

 
ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ුඟදී ප්ර ් හක් ඇිතල්ලා තිශ න්ශන්, ඉ්ප්ිරිතාශලන් දාළු 

order  ක සැරැදියි කිහලා තිශ   නි්ා. ඒ නි්ා තනයි ශපො ම 
ප්ර  ්හක් තිශ න්ශන්. ඒක දැන් අපි sort out කර සා. ඇ සත 
ස ශහන් කිේශසො ස අශප් ඇනතිතුනාශේ ්රකල්පහ අපට 

අභිශහෝගහක් ශසලා තිශ  සා. ්න ර ක ට්ටිහ ඒකට කැනති 
 ැ ැ. ඒ ගැ  කිහන්  ස ලජ්ජයි.  

 
ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ඒක තනයි නන වැලදී කිේශේ, නන ශපත කථා කරන්ශන් 

 ඔ තුනන්ලාශේ සැශඩකට ිත පේධ්ස ශ ොශසයි කිහලා. නන ඒකට 
පක්ෂසයි කථා කරන්ශන්. ශපත සැශඩක ශ ො යි.  ැ ැයි, දැන් 
ඔ තුනා කිහළු order  ක සැරැදීන නි්ා ශ ෝ ශකොපතපැනිසලින්    

අභිශහෝග නි්ා ශ ෝ ශනොකක් ශ ෝ නි්ා ශසලා  තිශ න්ශන් 
ශලඩකඩුන්ශේ eye surgery ශසන්ශන්  ැති  ක. ඒක තනයි අද 

නුසර ශරෝ ශල් ඇති ශසලා තිශ   ත ස සසහ. ශලඩකඩු   සා; 

සාට්ටුශේ  තර කර සා; අද  ඩු  ැ ැ කිහලා හස සා; ආපසු 
ල   ්තිශේ ශගන්ස සා. නශේ දුරකථ ශේ ඒ ිත්්තර 
තිශ  සා. ඕ ෑ  පත ශපන්සන්  ළුළුසන්. දුරකථ හ ්භාගත 
කරන්   ැ ැශන්. නුසර ශරෝ ශල් ඉන් සා, සුද  රක් ශසලා 

ඇ්් ශදක ළුළුරළු ශලඩකඩු. ඉති ා් ශේ ශනශ න ශලඩකඩු හිටිශේ 
 ැ ැ. මීට කලින් ශරෝගීන්ට නිකපත කාච ලැබුශණ්  ැති  ක ස 
පිබඳගන්  ළුළුසන්.  ැ ැයි, ඕ ෑන ශරෝගිශහකුට ළුළුසන්කන 

ලැබුණා,  පපිහල් 5,000 සිට 30,000  දක්සා තිශ   කාචහක් 
ගන් . ඒ ශලඩකඩු   පපිහල් 5,000ට කාචහක් අරශග  ශග ැල්ලා 
අඩු තරමින් ඇශ්ේ සුද ළුළුරන්  ඉ්ශ්්ල්ලා ඒ කාචහ දා ග සතා. 

ඒ අහ අන්ධ් ුණශණ්  ැ ැ. ඔ තුනන්ලාශේ රජශේ ්රකල්පහ 
ශ ො යි. ඇනතිතුනාශේ ්රකල්පහ ශ ො යි.  ැ ැයි, දැ ට ඒක 
සිහහට සිහහක් ක්රිහා සනක ශ ොවීන නි්ා අද මිනිසුන් අන්ධ්හන් 

 සට ප ස ශසලා සිටි සා. ශනහ ශදෝෂාශරෝපණහක් ශ ොශසයි, 
ක පණු පැ ැදිලි කිරීනක් තනයි ඔ තුනන්ලාට කරන්ශන්. ඒ  නි්ා 
අපි ඔ තුනන්ලාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන්,  ශපත සැඩ පිබඳශස  ු
ක්රනස ස කරන්  කිහලායි.  ක්රනස ස කර  තු ප අඩුන තරමින් 

අශ ස වැදලට ශපත කාචහක් අරශග  දාගන්  ඉඩ ශදන් .  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශරෝ ශල් කාච  ැ ස පත 
අඩුන තරමින්  පපිහල් 5,000ක් දීලාස ස කාචහක් දා ගන්  ඉඩ 

ශදන් . ශස  ශදහක් සාශේ ශ ොශසයි, ශපතක ඇ්. ශනශ න 
ගිශහො ස ඒ ඇ් අන්ධ්භාසහට හ  කල්න ඉන්  ශස සා. 
ඇනතිතුනාශේ සැරැදි  දා ගන්  ශකොට, අනාතයාර ශේ සැරැදි  දා 

ගන්  ශකොට, කාච ශගන්සන්  දාළු order   ශක් සරද  දා ගන්  
ශකොට ශරෝගිහා අන්ධ්ශසලා ඉසරයි. ඒ නි්ා ඔ තුනන්ලා කරන්  
හ  සැශඩක ු ණා සනකභාසහක්  ැති ශස සා. ඔ තුනන්ලාශේ 

රජහට ්  ඇනතිතුනාට ඉ්ප්ිරිතාශල් ඉන්  ශරෝගීන් දි පතා 
අනත  ිතධිහ නන ශනතැ  කිහන්  කැනැති  ැ ැ.  ශ ො  සැඩක් 
කරන්  ගිහිල්ලා ස අද ඔ තුනන්ලා ඒ ත ස සසහට ප ස ශසලා 

තිශ  සා. ඒක නි්ා ඔ තුනන්ලාශගන් නන ඉල්ලා සිටින්ශන් 
ශනහයි. ්පතපූධනණශහන් ඔ තුනන්ලාශේ සැඩ පිබඳශසු ක්රිහා සනක 
ශස  තු ප  අඩුන තරමින් අතින් ්ල්ලි දීලාස ස අක්ෂි කාචහක් 
අර ශග   ලයකධනනහ කරගන්  ඉඩ ශදන් . නන දන් ා  ැටිහට 

ලරකාශේන ලක්ෂ ප ක් ිතතර, නුසර ග සශතො ස පන්දා ක්, 
 හදා ක් ිතතර ශරෝගීන්ශේ ඇ්් අන්ධ් ශසමින් පසති සා; අශ්ේ 
සුද ළුළුරමින් පසති සා; ශපත සැශඩක කර ගන්   ැ පස ුත 

ශස සා. කාච දා ක් ඕ ෑ තැ ට පන්සිහහක්   සා; තුන් ාර 
දා ක් ඕ ෑ තැ ට ශදීමහක්   සා. ඒ අඩු පාඩුස නි්ා දි පතා 
මිනිසුන් අන්ධ්භාසහට ප ස ශසමින් පසති සා. ශපත සැශඩක ශ ො ට 

කරශග  හ ශතක් ශපත ප්ර ් හට හපත ිත්ඳුනක් ල ා ශදන්  
කිහ   ක තනයි නන ඔ තුනන්ලාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන්.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඒ සාශේන  ඔ තුනන්ලාශේ 
ශ ශ  ස මිල අඩු කිරීශපත ප්රතිප සතිහ ශ ො යි. ඒක ිත ාල 
නාෆිහාසක්. අපි ඒක පිබඳගන් සා. ශ ශ  ස සධනගසල මිල අඩු 
ශසලා ස තිශ  සා.  ැ ැයි, ඒ අතශධන ශනශ න ශදහකු ස සිදු 
ශස සා. ඔ තුනන්ලා ඒකට ිත්ඳුනක් ශ්ොහන් . අපි හිතවැ “x” 
කිහ  ශ ශ  ස සධනගශේ original  ක - branded  ක  පපිහල් 
100  පත, ඔ තුනන්ලා ඒක  පපිහල් 80 දක්සා අඩු කරලා 

තිශ  සා.  ැ ැයි,  න සධනගශේන ශස  රටක නිෂප්ාද හ කර  
ශ ශ  ස සධනගහක් තිශ  සා.  හි මිල  පපිහල් 50යි.  ශ න 
ශ ශ  ස තිශ  සා. දැන් සිදු ශසලා තිශ න්ශන් ශනොකක්ද? 
ඔ තුනන්ලා කිහාළු branded  ක  පපිහල් 100 සිට  පපිහල් 80 
දක්සා අඩු ශසලා තිශ  සා.  ැ ැයි, ු ණා සනකභාසශහන් අඩු 
 පපිහල් 50 ශ ශ ත  පපිහල් 80 දක්සා ඉ ු ගිහින් තිශ  සා. 
්ානා යශහන් ්නාගපත කරන්ශන් branded  ක ශග ැිත ස 
 පපිහල් 80ට ිතකුණ   ක පාඩු  ැිතන්, සැ ම ලාභහක්  ැති 
 ැිතන් ලාභ  ක ශග ැිත ස  පපිහල් 80ට ිතකුණ සා.  වැ ස, 
 ශක් ු ණා සනකභාසහ අඩුයි.  ැ ැයි, තිබුණු මිලට ස සැ මශහන් 

685 686 

[ග ප දිළුපත අවැණුගන න තා] 
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තනයි  න ්නාගන ඒ ශ ශ  ස ශප සත ිතකුණන්ශන් කිහ  
කාරණහ ඔ තුනන්ලාට නතක් කරන්  කැනැතියි. ආපහු නන 
කිහළු තැ ටන හ සා. අද ් ශ ො යි; ්රකල්පහ ශ ො යි; 
ඔක්ශකොන ශ ො යි. ශරෝගිහාට  ාල සධනගශේ ශ ශ  ස ශප සතක් 
සැ ම ගණ කට තනයි ්න ර ්නාගපත අශුිත කරමින් සිටින්ශන්. 
ශපත  ශදෝෂාශරෝපණහක් ශ ොශසයි. ශපතසා නිසැරැදි කර ශද  ශල් 
තනයි අපි ඔ තුනන්ලාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන්. ශපතකට ප්රශේ  වීන 
ගැ  අපි ඔ තුනන්ලාට ්්තුතිසන්ත ශස සා. ග ප ඉරාන් 

ිතක්රනර ස  නිශහෝජය ඇනැතිතුනා කිේසා සාශේ අපි  ැන ශදහටන  
ිත පේධ්ස කථා කර සා ශ ොශසයි. ිතශ ේෂශහන් න නුසර ශරෝ ල 
Teaching Hospital  කක්. අක්ෂි කාච හිඟහ නි්ා අද අක්ෂි 
අර ශේ ඉගැන්වීපත කටයුතු පසා කර ගන්   ැරි ශසලා තිශ  සා 
කිහ  කාරණහ ඔ තුනන්ලාට නතක් කරන්  අස යයි.  

තස  ක ක පණක්  ්  න් කරලා නශේ කථාස අස්න් 
කරන්  කැනැතියි. ඇනැතිතුනාට ශපත ක පණු පැ ැදිලි කිරීනට 
නිශහෝජය ඇනැතිතුනා හිටිහාන ප්රනාණස ස.  තුනාට පැ ැදිලි 

කරන් යි නන ශපත ිත ා ම කිහිපහ ඉල්ලා ග සශ ස.  ගිලන් රථ 
ශ්ේසහ ක්රිහා සනක කිරීන පිබඳ   නශේ ශපෞේගලික නතහ  පත,  හ 
ශ ො යි කිහ   කයි. ඉ්්් ර ගිලන් රථහක් අස ය තැ කට 

ශගන්සා ගැනීනට ශ ො ැකි ප්ර  ්හක් තිබුණා. ග ප ඉරාන් 
ිතක්රනර ස  නිශහෝජය ඇනැතිතුනා කිේසා සාශේ three-wheeler  
 ශක් තනයි ශලඩුන්ස ප්රධ්ා  ශරෝ ල දක්සා ශග  ගිශේ.   ැ ැයි, 

ගිලන් රථ ශ්ේසහ ඇති කරලා, ඔ තුනන්ලා නීතිහක් දනලා 
තිශ  සා "ුඟන ශරෝ ලට ශගනිහන් " කිහලා.    වැ ස ුඟන 
ශරෝ ලට ශග  ගිහාන, ්න රිතට  න ශරෝ ශල්  අස ය ප සුකපත  
 ැ ැ.  තර ා ශසන්   පා, ශනශ න කිහ සාට. පුා ස ්භා 

ශරෝ ල් තිශ  සා; රාමීහ ශරෝ ල් තිශ  සා. ගිලන් රථහ ඇිත ස 
ශරෝගිහාස ුඟන ශරෝ ලට රැශග  ගිහාන, හුඟක් ශේලාසට  න 
ශරෝ ශල් ගිලන් රථහ  ැ ැ.  

 

ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ගිලන් රථ ශ්ේසහ අශප් අනාතයර හ හටතට අහ ස සන්ශන් 
 ැ ැ. ඒක ශස  ස අනාතයාර හක් හටශ ස තනයි ක්රිහා සනක 
ශසන්ශන්.  

 

ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 
කනක්  ැ ැ. ඒක ශ්ෞඛ්ය ඇනැතිතුනා හටතට ප ස ශස සා 

ඇති ශන්ද?  ැේද?  රි, කනක්  ැ ැ. නන දන්ශන්  ැ ැ. 
ශ්ෞඛ්යහට අදාු නි්ා ශකොයි අනාතයාර හ හටශ ස  රි ගිලන් 

රථශහන්  ුඟන තිශ   රාමීහ ශරෝ ලට රැශග  ගිහාන - නන 
කලින් කිේසා සාශේ ්රකල්පහ ශ ො යි.  ැ ැයි, ශලඩාස 
ප්රසා  හ කරන්ශන් නැශර  තැ කට. හුඟක් ශේලාසට ුඟන 

ශරෝ ශල් සිට නල් ාලාස දක්සා තනයි ුඟට ප්රසා  හ කරන්  
සිදු සන්ශන්.  

 
ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
 න ශරෝ ශල් ambulance  ශකන් න  ශරෝ ලට ශග  

හ සා.  

 

ගුණ දිළුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama)  
ඒ අහශේ ambulance කසදාස ස ශරෝ ශල්  ැ ැ. නිශහෝජය 

ඇනැතිතුනා, ඔ තුනා කිහ   ක  රි. ඒසා නධ්යන රජශේ ශරෝ ල් 

ශ ොශසයි, පුා ස ්භාසට අයිති ශරෝ ල්. ඔ තුනන්ලා ඕ ෑන 

ශේලාසක රාමීහ ශරෝ ලකට, පුා ස  ් භා ශරෝ ලකට ගිහින් 
 ලන් . කසදාස ස ඒ ශරෝ ශල් ambulance  ක  ැ ැ.  ක්ශකෝ 
nurse  ශක් ශකොශ ේ  රි ගිහින්;  ක්ශකෝ ශදෝ ්තර න  සනහා 
 ශක් ශකොශ ේ  රි ගිහින්;  ක්ශකෝ driver  ශකොශ ේ  රි ගිහින්; 

 ක්ශකෝ ambulance  ශක් trip   කක් ගිහින්. ඒසා ශරෝ ල්සල 
 ැ ැ.  න නි්ා අඩුන තරමින් ුඟන තිශ   ප්රධ්ා  ශරෝ ලටස ස 
ශනන ශරෝගීන්ස හසන්  කටයුතු කර  ශල් නන ඉල්ල සිටි සා. 

නන දැ ශග  හිටිශේ  ැ ැ, ambulance තිශ න්ශන් ශස  
අනාතයාර හක් හටශ ස කිහලා. ඔ තුනා කිේසානයි නන ඒ ගැ  
දැ  ග සශ ස. නන දන්ශන්  ැ ැ කුන  අනාතයාර හ හටශ සද 

කිහලා. ඒ නි්ා ambulance ටික ස ඔ තුනන්ශේ අනාතයාර හ 
හටතට පසරා ශග ,  හ ක්රිහා සනක කරන්  කිහලා නන 
ඉල්ල සා. ශපත සැඩ පිබඳශසුට අසතීධනණ වීන ගැ  අපි ්තුටු 

ශස සා.  ැ ැයි, අක්ෂි කාච පිබඳ   ප්ර  ්හ නි්ා අහිර්ක 
ශරෝගීන් ිත ාල පිරි්ක් ශපත ස  ිතට ඇශ්ේ  සුද  රක් ශසමින්, සුද 
ළුළුරමින් අන්ධ්භාසහට ප ස ශසමින් සිටි සා.  න නි්ා ප්රතිප සතිහ 
ශස ් ්කරන්ශන්  ැ ැ සාශේන, ශ්ෞඛ්ය ඇනැතිතුනා ආප්්්ට 

හන්  කැනැති  ැ ැ සාශේන අ්රණ ශරෝගීන් ගැ  කල්ප ා 
කරලා අඩුන තරමින් ශ්ෞඛ්ය අනාතයාර ශේ ප්ර ් හ  නිරාකරණහ 
කර ගන් ා ශතක්, අක්ෂි කාච තනන්ශේ වැදලින් ශග ැිත ස දනා 

ගන්  කැනැති ශක ාටස ස ඒක ක්රිහා සනක කරගන්  ඉඩ 
ශදන්  කිහ  ඉල්ලීන කරමින්, නට කාලහ ශසන් කර දීන 
්පත න්ධ්ස නශේ ් ්තුතිහ ප්රකා  කරමින් නා නි   ස සා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
්්තුතියි.  
 
මීුඟට, ග ප රිත ක පණා ාහක නැතිතුනා. 

 
[අ.භා. 3.43] 

 
ගුණ රවි කුණණානායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

්්තුතියි, ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි.  

අද ශනසැනි අද ්් ශහොවැ කර  අස්්ථාශේ දී  නට ස  හට 
 කතු සන් ට ලැබීන ්පත න්ධ්ශහන් නශේ ්තුට ප්රකා  කර සා. 
ඒ සාශේන ිතපක්ෂහ හථාධනථහ පිබඳශග , ආණ්ඩුස කර  ශ ො  
සැඩසලට උදුණ කිරීන ්  ඒ ගැ  කථා කිරීන ගැ  අශප් 
ශුභාශිර් හ ප්රකා  කර සා. ඒ සාශේන ඔ තුනා කිේසා, අපි 
කර   ැනශේන ශ ො යි කිහලා. ශ ො ට කර සා සාශේන 
කරශග  හ  ිතධිහට ශපො ම සැරැේදක් ශස සා කිහලා කිේසා. 
ඒක ශකොච්චර ශස ්ක්ද? මීට ශපර කරළු  ැන  කන සැරැදියි. 
පසුගිහ කාලශේ කරළු ඒසාට සැ මහ ශපො ම ශ ො ක් තිශ  සා. ඒ 
නි්ා නන  හිත  ිතධිහට දැ ට තිශ   දුධනසලතා ස අපි 
නග ැරශග ,  සිහලු ශද ාශේන ඒකරාශිභාසහ තුබඳන් මීට සඩා 
අරග ්පතපූධනණ පරිපාල හක් සැ ම කල් හන්  ඉ්්ශ්ල්ලා 
ශගශ  සාහ කිහ   ක ස නතක් කරන්  කැනැතියි. 

 ක්් ස ජාතික පක්ෂහ ස ශහන් අපි ජ සාරි නා් ශේ 8සැනිදා 
 දළු ආණ්ඩුශේ සටි ාකන අද ශපශ  සා. ශකොතරපත අනා ප 

ශේසල් තිබුණ ස,  කට හ  ගන  තුබඳන් ආණ්ඩුස ්  රට, 
ජ තාසට ඔබි  ිතධිහට ්   රි නාධනගශේ ශග හ   ක අපි 
අගහ කර සා. ඒක අපට ්තුටුදාහක ත ස සසහක්.  වැ ස අශප් 

 ක්් ස ජාතික පක්ෂහ හ පාල හ කර  ශකොට, අශප් ආණ්ඩුශේ 
 ක් ශකොට්ක් ශේ පාල හ කර සා. අපි ශපතසා  රි නාධනගහක 
ශග හන්  අස යයි. These are teething problems. I know 
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පාධනලිශපතන්තුස 

sometimes it may please the Opposition Members, but these 
are the problems that we face. But, I am sure, before too 
long, you will see that we will go forward. 

අපට නතකයි  2015 ජ සාරි නා්ශේ 8සැනිදා, දණග්ස්ළු 
ආධනථිකහක් තනයි අපට භාරදුන්ශන්. අශප් ණහ ටික ශගසන්  
අශප් ආදාහන නදි ුණණා. ණහ ශ්ේසාකරණහට සැ මහ ආදාහන 

අඩුශසලා තිබුණා.  අපට ණහ ටික ශගසා දනන්   ැසත ණහ ල ා 
ගන්  සිදු ුණණා.  ැ ැයි, ජ සාරි නා්ශේ 8සැනිදා වනත්රීපාල 
සිරිශ්ේ  ජ ාධිපතිතුනා අශප්  ාහක රනිල් ිතක්රනසිර  

අරානාතයතුනා ්නඟ ඇති කරග ස ්පතවැතිසාදහ තුබඳන් ශනහි 
තිශ   සැරැදි ගන  නිසැරදි කරන්  අපට ළුළුසන් ුණණා. ඒක 
ප සු කාධනහ භාරහක් ශ ොශසයි. දු ශේශීහ නිෂප්ාද හ ්නඟ 

්ර්න්ද හ කර  ශකොට,  දා දු ශේශීහ ආදාහන සිහහට 10.1 
දක්සා අඩු ුණණා. 2017 නාධනතු නා්හ ස  ිතට  හ සිහහට 16 දක්සා 
සැ ම කරන්  අපට ළුළුසන් ුණණා.  සැනි ්්සරූපශහන් ඉදිරිහට 
හ සාහ කිහ   ලාශපොශරො සතුශසන් අපි කටයුතු කර සා. We 

were also able to show that there was financial discipline. 
ූලලය ිත හක් තිබුණා, ්්ථාසරභාසහක් තිබුණා. ඒ ිතතරක් 
ශ ොශසයි, ිත හක් ඇතිස කටයුතු කිරීශපත  ැකිහාස අපට තිබුණා. 

ඒ නි්ා තනයි අපට ශපනුශණ්, ශපත ආණ්ඩුසට  ජ තාස තුබඳන්  රි 
නාධනගහක හන්  ළුළුසන් අස්්ථාස උේගත වී තිශ  සාහ කිහලා. 

As you know, Sir, we cannot run the economy with 
theoreticians, clerks and technicians. You have to have 
hands-on people with experience who are able to do that. 
I think this is something that we have to ensure and work 
consistently towards that goal. We should not tamper 
around this nor should we be fooling around this because 
you are playing with the economy, which is the most 
important aspect. We inherited an economy that was 
basically downtrodden, run down and the family who 
ruled that  thought that it was only good for a couple of 
people to enjoy. But with the rectification, we were able 
to eliminate that and bring it into a better situation. So, I 
hope the present situation will also augur and able to 
increase the revenue, reduce the cost, bring meaningful 
expenditure and bring the economy back to a correct 
state.  

ආ හ   ලපත්ර ගැ  කථා කර  ශපත අස්ථ්ාශේ නන ග ප 
ඇනතිතුනාශගන්  ක ශදහක් අ න්  කැනැතියි. ආ හ  

අප හ  පාල  ශදපාධනතශපතන්තුස ිතසින් රථ සා   ්  ා අස්ර 
 ැතුස  ලපත්ර දීලා තිශ  සා කිහලා කිහ සා නට ඇහුණා. 
ක පණාකර ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ශ්ොහා  ලා කටයුතු කරන්  

අස යයි. ට සැ මහ ශේසල් සිේධ් ශස සා. අපි  දා, 2015 ජ සාරි 
නා්ශේ ශපත රශට් ආණ්ඩු පාල හ භාර ගන් ශකොට කිසින 
ිත හක්  ැතුස තිබුණු ශධනු ස තුබඳන් ශපත රටට ශකෝටි ගණන්  දු 
වැදල්  ැතිුණණු ළුසක් අප හ හ තසන ස ඒ ආකාරශහන්න 

සිදුශස සා. ශපතසාට අනු ල ශද  සිහලුන ඇනතිතුනන්ලාට අපි 
කිහ සා, ක පණාකරලා ශපතසා සුේද කරන් . ශපත රශට් ශ ොරකන 
 ැති කිරීන තනයි අනා ප කාරණහ. ශ ො ප ස  ක්ක ගනන් කර සා 

 පත  කිසි ප්ර  ්හක් ඇතිශසන්ශන්  ැ ැ. ඒ නි්ා  ලහ අනිසි 
ිතධිහට පාිතච්චි කර  ඇනතිස පන්ට නා අද කිහ සා, ක පණාකර 
පසු ගිහ අුණ පදු  ක නාර තුු අනිසි  ලපත්ර නිකු ස කරළු 

අප හ ක පසන් කුණද කිහලා ශ බඳදරුණ කරන්  කිහලා. ශපත රට 
තුුට  න්ශන්  ැතුස අප හ  කර  ශකොට්ක් සිටි සා.  
ශනන්  ශපත සාශේ නාෆිහාකාරශහෝ තනයි අද ආධනථිකහ 

ශග හන්   දන්ශන්. ශපත සාශේ ශේසල්  ැති කරලා අපි නිසැරදි 

අප හ  ්්සරූපහක් ඇති කිරීන අස යයි. අශප් රශට් අප හ හ 

භහා කකාරී ත ස සසහට අඩුශසලා තිශ  සා.  වැ ස, අපට ඒ 
සැරදි නිසැරදි කරශග  හන්  අස යයි. ඒසාට තනයි අශප් 
ආණ්ඩුස ්පතපූධනණ ් ශහෝගහ දිහ යු සශ ස. 

ශපත කථා කර  ශනොශ ොශ ස ශ්ෞඛ්ය අනාතයා ග ප (වසදය) 

රාජිත ශ්ේ ාර ස  න තාට ්  නිශහෝජය අනාතය ග ප ෆයි්ාල් 
කාසිපත න තාට අශප් ශුභාශිර්  පිරි නන්  අස යයි. ශනොකද, 
ඔුණන් න න්සි වී සැඩ ක  ුනි්ා ඖෂධ් මිල අඩු කරන්   ැකිහාස 

ලැබුණා. නා වැදල් අනාතය ුරරහ ශ  වූ අස්ථ්ාශේ රාජිත 
ශ්ේ ාර ස  අනාතයතුනා ඇිත ස "අපි ස ාන ඖෂධ් 48ක මිල අඩු 
කරන්  ඕ ෑ" කිහා ්ටන් කු ආකාරහ නට නතකයි. ඒ අනුස 

ඖෂධ්සල අඩු කු මිල ප්රනාණසල සටි ාකශපත සාසිහ අද ජ තාස 
ල ා ග සත ස නාධ්ය නඟින් ඒසාට ප්රචාරහක් ල ා දී තිශ  සාද? 
හනක මිල  ත ප කින් ශ ෝ සැ ම ුණශණො ස  හ පැහ 24 ළුරාන 

ප්රචාරහ කර සා.  වැ ස ඖෂධ් සධනග 48ක මිල අඩු කු ස ත සපර 
5ක කාලහක්ස ස  හ නාධ්යසලින් ප්රචාරහ කර සාද? ශනන්  ශපත 
සාශේ media circus ශපන්ස  යුගහක තනයි අප ගනන් 
කරන්ශන්.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අද අප ශ්ෞඛ්ය ශසනුශසන් 
ප්රාේධ්  ිතහදපත සිහහට ශදසිහකින් සැ ම කර තිශ  සා. අද 
ශරෝ ල්සලට ගිහින්  ැලුසාන ශපශ  සා ඒසාශහහි ශස ්ක්, 

 ස ශපනුනක් ඇති වී තිශ    ස. ඒසාශහහි කාධනහ ශූර සසහ සැ ම 
ශසලා තිශ  සා; ඕ ෑකමින් සැඩ කර   සක් ඒසාශහහි 
ශපශ න්  තිශ  සා. අප මීට ස සඩා උ න්දුශසන් කටයුතු 

කරන්  අස යයි කිහා නා හිත සා.  ශ්ේ කටයුතු කර  ගනන් 
නට අස ය සන්ශන් අශප් රශට් ආධනථිකහ දියුණු කිරීනටයි. 
ආධනථිකහ ජහර ණහ කරසන්  ළුළුසන්  පත ශපත රශට් තිශ   

ප්ර  ්සලින් සිහහට 80ක් ිත් ාශග  හන්  ළුළුසන් කනක් 
තිශ  සා. ඒ නි්ා අප  හට ප්රවැඛ් සසහ දීන අස යයි. ඒ 
ශසනුශසන් හෑනට තිශ න්ශන් ශකටි ගන ක් ශ ොශසයි. 

ආධනථිකහ  දන්   පත පුවැසැනි අුණ පේද, ශදක, තු  තුු ඉතාන 
අනා පශසන් ගනන් කරන්  ශස සා. ට පසුස ආධනථිකහ  රි 
නාධනගහට දැපතනාට පසුස අපට ළුළුසන් ජ තාසට ප්රතිලාභ ල ා 
ගන්  ළුළුසන් ගන ක් ඒ නිසැරැදි ගනන් න ශඟහි හන් .  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, තස ස කාරණහක් කීන ්  ා 
නා ශපත අස්ථ්ාස උපශහෝගි කර ගන් සා. ශපත අස්ථ්ාශේදී 
උේධ්න හ  ැසත ස හපත ිතධිහකින් සැ ම වීශපත ්ස්රූපහක් 

ශපන්සා තිශ  සා. නා  ැන අස්්ථාශේන කිහන්ශන් න   ැරකුශේ 
සිටි  අදක්ෂශහෝ, ශ ො ප ටික තනයි ශපත රට  ැති කරන්  
 දන්ශන් කිහ   කයි.  දා ඔහ න   ැරකුශේ පරිපාල ශේ සිටි 

අහශේ ශ සණැලි තනයි තසන කටයුතු කරන්ශන්.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අප රට ඉතා න අනා ප ගන ක් 
තනයි හමින් ඉන්ශන්.  The Daily News of 22nd September, 

2017 states, I quote:   

“Inflation increases to 7.9% in August”   

ඇයි ශනහ සැ මශසලා තිශ න්ශන් කිහලා  ල ිතට  හි 
්  න් ශස සා, I quote: 

“The reported increase in inflation is mainly because of the low 
price levels that prevailed in August 2016”. 

න   ැරකුස තනයි ූලලය ප්රතිප සති ක්රිහාසට  ඟන්  ඕ ෑ. අපි 
 දා කිේසා ඒ ශේසල් කශුො ස ඒසාශහන් ලැශ   ප්රතිිතපාකහ 

අහිර්ක ජ තාසට සැ ම ශපොලී ප්රති තහක් ශගසන්  සිදු වීනයි 
කිහා. සැ ම ණහ ශ්ේසාකරණහක් අස යයි,  වැ ස  හ උේදන හට 

689 690 

[ග ප රිත ක පණා ාහක න තා] 
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 ලපාිත කිහා අපි කිේසා.  වැ ස  දා අප කිහළු ශේසල් ශ ො ඇසූ 

අහ අද ශනො සාද කිහන්ශන් කිහා නා අ න්  කැනැතියි. නශේ 
මිත්ර වැදල් අනාතයතුනාට නා කිහන්  කැනැතියි, න   ැරකුශේ ශපත 
ශ ො පස කර ,  තැ  සිටි  ශ ො ප ටික තනයි ශපත රශට් 
ආධනථිකහ  ැ සතටන  ැති කරන්   දන්ශන් කිහ   ක. නා 

සගකී නකින් කිහන්ශන්, ඒ අහශේ ක්රිහා දානහ සන්ශන් ආණ්ඩුස 
රැකීන ශ ොස  ැති කිරීන  ස. අප ඒ ගැ  ිතනසිල්ශලන් කටයුතු 
කශුේ  ැ ස පත සලිගශහන් ඔළුස  ටස  යුගහක් තනයි ඇති 

සන්ශන්. නා ඒ අහශගන් සගකීශනන් අ න්ශන්,  දා උේධ්න හ 
සිහහට ශදකට තු ට අඩු කරළු  ක අද සිහහට 7.9 දක්සා සැ ම 
ශසලා තිශ න්ශන් ඇයි කිහායි.  

අපි ශපත ප්ර  ් ්පත න්ධ්ශහන් ජ තාසට උ සතර ශදන්  
අස යයි. න   ැරකුස නිධනශේ පාලනීකරණහ ිතහ යුතු ුණස ස ඒ අහ 

කරන්ශන් ශේ පාල හයි. අපි හ  පාල හක් කරශග  හ සා. 
අප ආණ්ඩුසට ශපත කාරණහ කිහන්  අස යයි. අප කටයුතු 
කරන්  ඕ ෑ ජ තාසට ඔබි  ප්රතිප සති අනුස මි්  දා හිටළු 

 ාහකහන්ශේ අනු ලහ ල මින් අද  හි සැඩ කර  ශ්ේසක 
පිරි්ශේ අස යතාස ඉටු කරන්  ශ ොශසයි. නා හිත සා  ිතට 
ආධනථිකහ  රි නාධනගශේ ශග  හන්  ළුළුසන් කිහා. නා ශපත කශුේ 

අසදි කරවීනක්. ශනොකද, ශදශදශ කු තුන්ශදශ කු ඇති කර  ශපත 
ත ස සසහ ගැ  දුකයි. ශනහ අනා පශසන්  ද  ආධනථිකහක්.  හි 
කිසි ශකශ කුශේ supervision  කක් ශ ොනැතිස ඒ ශගොල්ලන්ට 

ඕ ෑ ආකාරහට, ඕ ෑ ිතධිහට සැඩ කටයුතු කරන්  හෑන තුබඳන් 
අශප් අහිර්ක ජ තාසට ප්ර ් හක් ඇති ස සා  පත ඒකට 
ිත පේධ්ස ්ටන් කරන්  තනයි අප ශනතැ  සි ටින්ශන් කිහ  
 ක ස නතක් කරන්  කැනැතියි.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අශප් ආධනථිකහ  රි නාධනගශේ 
ශග  හන්  අස යයි. ශපත රට දියුණු කරන්  ළුළුසන්  කන 
නාධනගහ තනයි අප හ හ. අප හ හ තුබඳන් තනයි ශපත රශට් 
්රසධනධ් හක් ඇති සන්ශන්. ලක්ෂ 10ක රැකී රක්ෂා ප්රනාණහක් 

බිහි කරන්  ළුළුසන් කිහා ශපන්සා දුන් අශප් අරානාතයතුනා අද 
ලක්ෂ 5ක ිතතර රක්ෂා ප්රනාණහක් බිහි කර තිශ  සා.  වැ ස ඒසා 
ගැ  කතා කරන්ශන්  ැ ැ.  ැන දස්කන strike කරමින් ශපත 
රශට් ජාතික ධ් හ අසභාිතත කර  කටයු සතක් තනයි කරශග  

හන්ශන්. ශපතසා ගැ  කුණ ප ස අ න්ශන්  ැ ැ. නාධ්ය ශපතසා ගැ  
සාධනතා කරන්ශන්  ැ ැ. ශපත රට  රි නාධනගශේ ශග  හ  ිතට, ඒ 
්  ා හපතකිසි ිත හක් අනුස කටයුතු කර  ශකොට, උ්ාිතසලට 

්්සාධී ස කටයුතු කරන්  ළුළුසන් අස්්ථාස ල ා ශද  ශකොට 
අප ශපත අස්්ථාශේ සෘ සතීහ ්මිතිසලින් කා පණිකස ඉල්ලන්ශන් 
රට  දන්  අප ස  ක්ක අ ස සැල්  ැ  ගන්  කිහ   කයි. 

සිරගප්පූ පස, නැශල්සිහාස, තායිලන්තහ, ිතහට් ානහ, මිහන්නාරහ, 
කාපතශ ෝජහ, ලාඕ්හ, ඉන්දුනීසිහාස ආදි රටසල් ්රසධනධ් හ 
ශසලා තිශ න්ශන් ශ ෝඩක ලෑලි අල්ලාශග  ඔළුශසන් සිට ග ස 

නි්ා ශ ොශසයි. ජ තාසට අස ය ිතධිහට කටයුතු කරලා,  
ආණ්ඩුස ඒ ඔබි  ප්රතිප සතිසලට අනුස  කටයුතු කු නි්ායි.  
 වැ ස ශපත අස්ථ්ාශේදී අපි ප්රජාතන්ත්රසාදශේ ත ප ප ක් 
ක්රිහා සනක කර  ශකොට, ශපත තුු සල්බූ ප නිද ්ක් තිශ  සා 

කිහලා අද හපත හපත අහ හිත සා. ඒක තනයි ශපන්සන්   දන්ශන්. 
අපි ශපතක  රි නාධනගහට ගන්  අස යයි.  

 ලන් , අද ශපත රශට් හපත  ශකොපතපැනිහක් ිතසෘත කරන්  
ගිශහො ස තිශ   ශලොකුන ප්ර  ්හ තනයි ශ්ේසකහන් ශ්ොහා 

ගැනීනට තිශ   අප සුස. ගපත ද ශසන්  ළුළුසන්,  ාගරික 
ප්රශේ  ශසන්  ළුළුසන් ඒ  ැන තැ කන සැඩ කරන්  ගිහාන සිහ 
ශදශ ක් අස ය තැ ට ලැශ න්ශන්, ිත්්් ක්, ිතසිප ක් සාශේයි. 
ඉතු ප අහ පිට රටින් ශගශ න්  අස යයි.  

අද පාධනලිශපතන්තුසට පැමිශණ  අස්ථ්ාශේදී නන අපූ ප ශදහක් 
දැක්කා. අපි ගාලු පාර දිශේ    ශකොට,  ක තැ ක ශජෝන් කීල්් ්

 ශක් සයාපෘතිහක් සිදු කර  ආකාරහ දැක්කා. අශ ක් පැ සශතන් 

ෂැරග්රි-ලා ශ ෝටලහ  ැශද  ආකාරහ දැක්කා. තස ටිකක් ශන ාට 
   ශකොට, ටාටා  ශකන් ශගසල් ඉදි කරශග  හ  ආකාරහ 
දැක්කා. ශපත සිහලුන ශේසල් දැක්කාන, ඒසා ශපශ   ්ස්රූපහ 
අනුස අපි පිට රටක ඉන් සා සාශේ තනයි හිතුශණ්. ටාටා  ශකන් 

පිට රටින් ශ්ේසකහන් ශග ැල්ලා තිශ  සා. ෂැරග්රි-ලා  කට පිට 
රටින් ශ්ේසකහන් ඇිතල්ලා තිශ  සා. ඒ ශගොල්ලන්ශගන් අ   
ශකොට, ඒ ශගොල්ලන් කිහන්ශන්, "ශනහි ශ්ේසක පිරි් දි කට 

 පපිහල් 2,000ක සැටුපකටස ස  න්ශන්  ැ ැ. ඒ අහ  පපිහල් 
500කට, 600කට ඇිතල්ලා සැඩ කර සා"හ කිහලායි. ඒ නි්ා අපි 
ශපතසා නිසැරදි කරන්  අස යයි. අපි 2016 අහ සැහ ඉදිරිප ස 

කර  ශකොට, පිට රට හ  ශ්රමිහකහන්ශේ අසන නාසික සැටුප 
30,000කට, 35,000කට සැ ම කශුේ ශපත නි්ායි. ඇයි, අශප් ශ්රනහ 
පිට රටකට හසා ශස  ස රටක් ්රසධනධ් හ කරන්ශන්? ඒ 35,000 

අසන ස ශහන් ශගසන්  ළුළුසන්  පත, ඒ අහට ශනශ ේ ඉඳිමින් 
තනන්ශේ ද ප පුණල ස  ක්ක ශනශ ේ ජීස ස ශසන්  ළුළුසන් 
සාතාසරණහ ඇති ුණණා  පත, ඒ ශ්රනහ, ඒ  ක්තිහ තුබඳන් ලරකාස 
්රසධනධ් හ කරන්  ළුළුසන් අස්්ථාස ඇති ශස සා.  දා ඒකට 

ශස  ස ප්රතිප සතිහක් අනුගන හ කුාට, අද ශසලා තිශ න්ශන් 
අශප් අහ  ප.35,000ක සැටුපට පිට රට හ සා, ඒ රටසල 
ශ්රමිකහන් ශපත රට ්රසධනධ් හ කරන්   ප.50,000ක සැටුපට 

ශන ාට ශගශ  සා. ශපතසා තනයි නිසැරදි කරන්  අස ය 
ශසන්ශන්. ශපතසා තනයි  රි නාධනගහක හන්  අස ය ශසන්ශන්.  

නන දන් සා, අපි ශපතසා  රි නාධනගශේ ශග හ   ස. ්න ර 
ශේලාසට හපත හපත ශස ්්කපත ඇති ුණණාන, හපත හපත අහ ආණ්ඩු 
ශපරළුණා සාශේ ප්රතිප සති ඇති කරන්   ද සා. අස ය 

ශසන්ශන් ඒක ශ ොශසයි. ්ථ්ිර ්ාර ිත්ඳුනක් අනුස රශට් 
ආධනථිකහ  රි නාධනගශේ ශග  හන්  ළුළුසන් සැඩ කටයු සතක් 
කිරීනයි. ඒ නි්ා ශපත ආධනථිකහ ළුළුසන් තරපත ඉක්න ට  දා ශග  

 න ප්රතිලාභ ජ තාසට ශද   ක ්පත න්ධ්ස නට කැක්කුනක් 
තිශ  සා.  

 දා, අපි භාර ග ස ආධනථිකශේ තිබුණු අුණ පදු ද හක් තුු කර 
ගන්   ැරි ුණණු ශේසල් අපි අුණ පදු ශදක-තු කින් සිදු කර 
ශපන්සා තිශ  සා.  වැ ස මීට සඩා ශී්ර ්රසධනධ් හක් තුබඳන් 

ජ තාසට ප්රතිලාභ ල ා ශදන්  ඕ ෑහ කිහ   ක නතක් කරමින්, 
අද ශපත  අස්්ථාශේදී නට ස කථා කිරීනට අස්්ථාස ල ා දීන 
්පත න්ධ්ස නශේ ්ත්ුතිහ ප්රකා  කර සා. ඒ සාශේන අපි  කට 

රටක්  දවැ, අපි  කට ශපත රශට් ආධනථිකහ  දවැ,  ශ්ේ ආධනථිකහ 
 ැදීන තුබඳන් තනයි නිධනශේ පාලනීකරණහ තුබඳන් ජ තාසට  න 
ප්රතිලාභ ල ා ශදන්  ළුළුසන් සන්ශන් කිහ   ක ස නතක් 

කරමින්, 2015 ජ සාරි නා්ශේ අට සැනි දා ඒ ල ා ග ස සරන 
ජ තාසට ්ාක්ෂා ස කරන්  අපි සිහලුශද ාන අ සසැල්  ැ  
ගන්  ඕ ෑහ කිහ   ක ස නතක් කරමින් නන නි   ශස සා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්්තුතියි.  

මීුඟට, ග ප  ධනෂණ රාජක පණා නන්ත්රීතුනා. 
 
[අ.භා. 3.57] 

 

ගුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශ ොශ ොන ්්තුතියි, ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි. අද දි ශේ 
ිතසාදහට ලක් කර  ආ හ   ා අප හ  (පාල ) ප ත හටශ ස 
නිශහෝග  ා ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස 

691 692 



පාධනලිශපතන්තුස 

නිශහෝග පිබඳ  ස සච  ්ස්ල්පහක් කථා කිරීනට නට ශපත 
අස්්ථාස ල ා දීන පිබඳ  ස ඔ තුනා ට නශේ ්ත්ුතිහ ශපත 
අස්්ථාශේ ළුද කර සා.  

අපි කුණ ප ස දන් සා, 2015 ජ සාරි 08සැනි දා ස, අශගෝ්ත්ු 
17 සැනි දා ස ඇති ුණණු ශස ් ස  ක්ක, ස්ර ද හක් ති්්ශ්ේ 
තිබුණු ගැටලු ිත් ා ශග  ශපත අුණ පදු ශදක-ශදක නාරක කාලහ 

තුු අපි දැසැන්ත පිපතනක් ඉදිරිහට ඇිතල්ලා තිශ  සාහ, ඒ අස ය 
අ මතාලන  දලා තිශ  සාහ කිහලා.  වැ ස හපත හපත ජාතයන්තර 
ආහත  ිතසින් -ිතශ ේෂශහන්න "ේලූපත ධනේ" සැනි ආහත -  හපත 

හපත අද ්් ඉදිරිප ස කර තිශ  සාහ කිහලා අපි දන් සා. අද ශනන 
උ සතරීතර ්භාශේ ස ඒ ගැ  කථා ුණණා. අද ස ිතට 
ආශහෝජකයින්ට ශපත රට ආකධනෂණහ ශස  ත ස සසහක් උදා 

ශසලා තිබුණ ස,   සැනි අද ් ් නඟින් ඔුණන්ට සැරදි පණිුණඩහක් 
හ සා.  න නි්ා ආශහෝජකහන්ට පණිුණඩ ල ා ශද   න 
නාධ්යශේදීන්  ා  න ආහත  ්නඟ සැ ම ්පත න්ධ්තාසක් ඇති 
කරශග , ඔුණන්ට නිසැරදි ශතොරතු ප ල ා දීන ්පත න්ධ්ස 

ජාතයන්තර ශසශු  අනාතයාර හ සග  ලා ගන්  ඕ ෑ. ශනොකද, 
 ශ්ේ සැරදි ශතොරතුරක් ල ා දුන් ාට පසුස ආශහෝජකයින් තු  ු
ශපත රට ්පත න්ධ්ස ඇති වී තිශ   චිත්රහ ්පතපූධනණශහන් ිත ා  

ශසලා, ශපත රටට දැසැන්ත අසාසිහක් සිදු ශස සා. "ේලූපත ධනේ" 
ආහත හ  ශ න කිහ ශකොට, තස ස ආහත හක් ට 
්පතපූධනණශහන්න අශ ක් පැ සත කිහන්  ළුළුසන්.  වැ ස, අපි ශපත 

රශට් දැසැන්ත පිහසර ගණ ාසක් අරශග  තිශ  සා. 
ආශහෝජකහන්ට ආකධනෂණහක් ල ා ශද , ඒ සාශේන 
ආශහෝජකහන්ට ශ ො  ආශහෝජ  ්ථ්ා හක් ල ා ශද  පිහසර 

ගණ ාසක් අපි අරශග  තිශ  සා.  

පසුගිහ කාලශේ ශපත රශට් ශේශීහ ආශහෝජකහනු ස ශපත රටින් 
 ැ ැරස ගිහිල්ලා පිට රටසල ආශහෝජ හ කුා. දැන් ශේශීහ 

ආශහෝජකහන් ්  ිතශේශීහ ආශහෝජකහන් ආකධනෂණහ ශකශර  
්්ථා හක්  සට අශප් රට ප ස ශසලා තිශ  සා. අපට ඒක 
තසදුරට ස ඉදිරිහට ශග  හන් යි අස යතාස තිශ න්ශන්.  න 
සයාපෘති පිබඳ  ස මීට සඩා කාධනහක්ෂනස, We have to accelerate 

our investment opportunities. ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශේ ඉටු කර 
තිශ   ිතප්ලවීහ ශස ්ට නන ශ්ෞඛ්ය අනාතයතුනාට දැසැන්ත 
්්තුතිහක්, ප්රණානහක් ශපත අස්ථ්ාශේදී ළුද කරන්  ඕ ෑ. අපි 

කුණ ප ස දන් සා, නා්හකට  පපිහල් 4,000ක්, 5,000ක් තනන්ශේ 
ශ්ෞඛ්ය පස සසාශග  හානට ශ ශ  ස ්  ා ිතහදපත කර  
ළුේගලශහකුට, අද  පපිහල් 1,000කට ශ ෝ ට අඩු වැදල් 

ප්රනාණහකින්  හ ිත් ාගන්  ළුළුසන්කන තිශ    ස. අතයස ය 
ශ  ශ  සසල මිල ගණන් ප ත දනා තිබීන ්පත න්ධ්ශහන් නා 
ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාට ස, නිශහෝජය ඇනතිතුනාට ස ශපත අස්්ථාශේදී 

්්තුතිසන්ත ශස සා. අපි කුණ ප ස දන් සා, ශ්ේ ක බිබිශල් 
නැතිතුනාශේ ුණසන ාස ද ක ගණ ාසක් ති්ශ්්ේ කථා කු ස, ඒක 
ශපත රශට් හථාධනථහක්  සට ප ස කරගන්   ැ පස ගිහ  ස. අශප් 
 ස රජහට තනයි ඒ කටයු සත කරන්  ළුළුසන් ුණශණ්. ජ ාධිපති 

වනත්රීපාල සිරිශ්ේ  නැතිතුනා අශප් ශ්ෞඛ්ය අනාතයතුනාට ස, 
නිශහෝජය අනාතයතුනාට ස දැසැන්ත  ක්තිහක් ුණණා.  

වනත්රීපාල සිරිශ්ේ  ජ ාධිපතිතුනා ශ්ෞඛ්ය අනාතයසරහා 

 ැටිහට කටයුතු කරළු කාලසකසානුශේ  තුනාට  ලපෑපත 
ඇතිශසලා තිබුණා. ඒ  ලපෑපත නි්ා ශපත කටයු සත  දා සිදු කරන්  
 ැරි ුණණා.  වැ ස,  තුනා ජ ාධිපති ශසලා ශ්ෞඛ්ය අනාතය රාජිත 

ශ්ේ ාර ස  නැතිතුනාට ඒ අස්ථ්ාස ල ාදීශනන් ළුළුසන් ශසලා 
තිශ  සා, ශපත රශට් ඉන්  ජ තාසට ිත ාල ්  හක් ල ා 
ශදන් . ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි, දැන් රජශේ ශරෝ ල්සල අක්ෂි කාච 

ශ ොමිශල් ල ා ශද සා. ්ානා යශහන් අක්ෂි කාචහක්  පපිහල් 

20,000ක්, 40,000ක් අතර මිල ගණන්සලට තිබුණා.  වැ ස, දැන් 

රජශේ ශරෝ ල්සල ඒ අක්ෂි කාච දැමීශපත කටයුතු ශ ොමිශල් 
කර සා. 

 ෘදහා ාධ් ්  ා භාිතත කර  stentsසල මිල ගණන් 
දැසැන්ත ශල් අඩු ශසලා තිශ  සා. අද ශ්ෞඛ්ය ්  ා 

කසදාකස ස  ැති වැදල් ප්රනාණහක් ල ා ශද සා. ශ්ෞඛ්ය 
ශසනුශසන් ිත ාල වැදල් ප්රනාණහක් දැන් ආශහෝජ හ කර සා. 
නශේ ආදරණීහ පිහාණන්  සකට පාධනලිශපතන්තු අනාතයසරශහක් 

 ැටිහට සිටිහදී රණසිර  ශප්රේනදා් නැතිතුනාශේ ූලලික සසහ ඇතිස 
ශදොපතශප් ආ් ශේ ශසදගන ආයුධනශේද ගපතනා හක් ඉදි කුා. ඒක 
අපි කුණ ප ස දන් සා. ඒ ආයුධනශේද ගපතනා හ තස ස දියුණු 

කරන්  අපි රාජිත ශ්ේ ාර ස  අනාතයතුනා ස ්නඟ ්ාකච්ඡා 
කුා.  

 ටහිර වසදය ක්රනහ ිතතරක් ශ ොශසයි, ශපත රශට් ශේශීහ 

වසදය ක්රනහ ස ඉදිරිහට ශග  හන්   තුනාට ිත ාල උ න්දුසක් 
තිබුණා. ශදොපතශප් ආ් හ නිශහෝජ හ කර  න ජ  
නිශහෝජිතශහක්  ැටිහට නන ඉතා ්තුටින් කිහන්  ඕ ෑ, අශප් 
ඉල්ලීනක් අනුස  පපිහල් ලක්ෂ 9,000ක අති දැසැන්ත වැදලක් 

ශහොදසමින් පසු ගිහ නා් ශේදී ශසදගන පාරපතපරික ශේශීහ වසදය 
ශරෝ ලක් ආරපතභ කු  ස. ිතශ ේෂශහන්න ගපතප  දි්්රික්කශේ 
සිහ ෑ ශකෝරලශේ හක්කල ිතක්රනාරච්චි ආයුධනශේද නධ්ය්්ථා හ 

සුප්රකට නධ්ය්ථ්ා හක්. අපට  හ ස දියුණු කරන්  අස යයි. 
ඒසාශේ හපත හපත අඩු පාඩුකපත තිශ  සා. නන ස ුඟදී ඒ ආයුධනශේද 
නධ්ය්ථ්ා ශේ නිරීක්ෂණ චාරිකාසකට ගිහා. අපට දැසැන්ත 

සයාපෘතිහක් ආරපතභ කරන්  ශස සා. ිතශ ේෂශහන්න ශේශීහ 
වසදය ිතදයාහත හ ස, ශ්ෞඛ්ය අනාතයාර හ ස  කතු ශසලා ශපත 
්  ා ශස න සැඩ පිබඳශසුක් ් ක්් කු යුතුනයි.  

අපි ඉතා ශකටි කාලහක් තුුදී ශ්ෞඛ්ය අර හට ඒ ල ා දුන්  
්  හ; ශ්ෞඛ්ය අනාතයාර ශහන් සිදු කරලා තිශ   ශ්ේසාස ශපත 
රජශේ ප්රධ්ා තන ශ්ේසාසක්  ැටිහට දකි සා. ජීස ස ශසන්  

අප සුතාසශහන් ශ ොශ ෝ අහ ඉන් ා  ස අප කුණ ප ස දන් සා. 
න ජ  නිශහෝජිතහන්  ැටිහට අප පස සස  න ජ  දි හකට 
හපත හපත ආධ්ාර ඉල්ලා ශග  ිත ාල ්රඛ්යාසක්   සා. ඒ ශනොකද, 
පිබඳකාසන් ශසන්  ළුළුසන්,  ශ න  ැ ස පත ශස  ස ශරෝග 

ශසන්  ළුළුසන්. පසු ගිහ කාලශේ රජශහන් ඒ ප සුකපත ල ා 
දුන්ශන්  ැ ැ. ඉ්්පිරිතා ලහට ගිහාන ලැශ න්ශන් තුණ්ඩු කෑල්ල 
ිතතරයි. ශපෞේගලික ආහත හකට ඒ තුණ්ඩු කෑල්ල  අරශග  

ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ කර ගන්  ඕ ෑ.  ශ න  ැ ස පත dispensary 
 කකට ගිහිල්ලා ශ ශ  ස ටික ල ා ගන්  ඕ ෑ. අද  සැනි 
ත ස සසහක්  ැ ැ. අද, රජශේ ශරෝ ලකට ගිහා  පත ඒ අස ය 

ශ ශ  ස ටික  ලැශ  සා. පරීක්ෂණ ටික සිදු කරන්  ළුළුසන්. අද 
දැසැන්ත ශ්ේසාසක්  සිදු ශස සා. ශපත රජහ ශ්ෞඛ්ය ්  ා ිත ාල 
වැදල් ප්රනාණහක් ල ා දීලා තිශ  සා. ඒ කටයු සත ඉතා ්ාධනථකස 

ශස  නාෆිහාසලට අහු ශසන්ශන්  ැතිස කරශග  හ සා. ඖෂධ් 
ආ හ ක පසන්ට ඒ අහශේ ලාභහ ගැ  හිතන්ශන්  ැතිස, අපි 
ශලඩා දි ා  ලලා, න ජ තාස දි ා  ලලා,  ශ න  ැ ස පත 
සුප්රකට සයාපාරිකහන් ශද් ශ ො ලා අපි ඒ අහට ස ්ාධ්ාරණහක් 

ස  ආකාරශහන් -්ාධ්ාරණ ලාභහක් ලැශ   ආකාරශහන්- 
කටයුතු කරශග  හ සා. පසුගිහ කාලශේ ඒ ආහත  දැසැන්ත 
ශල් ලාභ ල ා ග සතා. ඒ අයුරින් දැසැන්ත ශල් ලාභ ල ා 

ගන් ශකොට ඒ ීයඩ හ ඇති ුණශණ් ශපත රශට් අහිර්ක 
න ජ තාසටයි. ්න ර ශසලාසට හිතුණා, ශනන ආහත  ශපත රට 
අත ැරලා දාලා හයි කිහලා.  වැ ස,  ශ න ශදහක් ුණශණ්  ැ ැ. 

අද ඒ සිහලුන ආහත  ඒ මිල ගණන්සලට අස ය ශ ශ  ස ටික 
ල ා ශද සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්රිතුනනි, ඒ සාශේන තනයි අශප් ශපත 

ඖෂධ් ආ හ හ කිරීන අසන කරන්  ශ්ෞඛ්ය අනාතයාර ශහන් 
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[ග ප  ධනෂණ රාජක පණා න තා] 
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දැසැන්ත සැඩ පිබඳශසුක් ක්රිහා සනක කරලා තිශ  සා කිහ   ක. 

අපි 2020 ස්ර ස  ිතට ශපත රටට අස ය ඖෂධ් ශපත රශට්න 
නිෂප්ාද හ කරන්  අස ය සැඩ පිබඳශසු ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාශේ 
ූලලික අරවැණක්  ැටිහට දකි සා. ශ ොරණ ප්රශේ ශේ  නශේ 
සයාපාරික මිත්රශහක්ශේ ශ ොරණ ආ් ශේ ඒ කධනනාන්ත ාලාස 

ආරපතභ කරන්  නට ස භාගය ලැබුණා. අතිග ප ජ ාධිපතිතුනා ස, 
රාජිත ශ්ේ ාර ස  අනාතයතුනා ස ඒ අස්ථ්ාසට ්පත න්ධ් ුණණා. 
කසදාස ස හිතන්   ැරි, කසදාස ස හිතුශේ  ැති කටයු සතකට 

තනයි අත ග ලා තිශ න්ශන්. ඒ තනයි ශපත රටට අස ය ඖෂධ් ටික 
ශපත රශට් නිෂප්ාද හ කරලා, ශපත රශට් තිශ   වැදල් පිටරටසලට 
ශ ොහසා සක්රාකාරශහන් දැසැන්ත ්රසධනධ් හක් ඇති කිරීන. 

රැකිහා ශසන්  ළුළුසන්,  ශ න ස  ැ ස පත ශස  ස සක්රාකාරශේ 
්රසධනධ් හක් ශසන්  ළුළුසන්. ශපත ස  ිතට ස කධනනාන්ත ාලා 
තු ක්,  තරක්න ආරපතභ කරලා තිශ  සා. තස ස කධනනාන්ත ාලා  

කිහිපහක්න ආරපතභ කරන්  නිහමිතයි.  ශ්ෞඛ්ය අර හ ්  ා 
 සැනි අස යතාසක්, ුණසන ාසක් රාජිත ශ්ේ ාර ස  අනාතයතුනා 
දකි සා.  ඒකයි නන ශනහි ිතශ ේෂ සසහක්  දකින්ශන්. 

අද න ජ තාසට අස ය ස  ශ ශ  ස ටික අඩු වැදලට ල ා 

ශද ශකොට, ශපත රශට් ශේශීහ නිෂප්ාද හ සැ ම කරන්  ඒ අස ය 
ස  ප සුකපත ටික ල ා ශද  ත ස සසහකට අද ප ස ශසලා 
තිශ  සා. නන ශපත අස්ථ්ාශේදී  ශපත රජහට ිතශ ේෂ ්්තුතිහක් ළුද 

කරන්  ඕ ෑ, ශනොකද දකුණු පුාශත ස,  ් ්ාහිර පුාශත ස 
1990ට ඇනතීන නඟින්  දිසි ගිලන් රථ ශ්ේසාස ල ා ගැනීශපත 
අස්්ථාස අපට දැන් ඇති කරලා තිශ  සා. ඒ ශ්ෞඛ්ය 

අනාතයාර ශේ ද  ශ න  ැ ස පත ශස  ස අනාතයාර හකද කිහ  
 ක ශ ොශසයි සැදග ස. ශපත රටට දැසැන්ත ශ්ේසාසක් ඒ තුබඳනු ස 
සිදු ශස සා. ඒ ශසනුශසනු ස නාශේ ශගෞරසහ ළුද කරමින් නා 

නි   ස සා.  ශ ොශ ොන ්්තුතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීුඟට, ග ප ඉපතරාන් න රූෆ් න තා. 

ට ශපර ූලලා් හ ්  ා ග ප  ච්සඩක ු ණශ්ේකර 
නන්ත්රීතුනාශේ  න ශහෝජ ා කරන් . 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, " ශපත අස්්ථාශේදී ග ප  ඩකසඩක 
ු ණශ්ේකර නන්ත්රීතුනා ූලලා් හ ගත යුතුහ"යි නා ශහෝජ ා 
කර සා. 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුණව ගුණ ලකී ජයවර්ධාන මහතා මූලාසනවයන් ඉව ස 
වුවයන්, එඩ්වඩ් ගුණවසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு எட்வட் குைமசகர 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 
and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[பி.ப. 4.09] 

 

ගුණ ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

சுகாதார அகமச்சினால் தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற மதசிய 

மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசகபச் சட்டத்தின் கீைான 

ஒழுங்குவிதிகள் சம்பந்தமான இன்கறய விவாதத்திமல 

மபசுவதற்கு எனக்கும் மநரம் தந்தகமகயயிட்டு நான் முதலில் 

நன்றிகயக் கூறிக்தகாள்கின்மறன்.  

சுகாதாரத்துகற முன்தனாருகாலத்தில் குறிப்பிட்ட 

சிலருக்கு மாத்திரம் அவசியமானதாகக் காைப்பட்டது. 

மநாயினால் பீடிக்கப்பட்மடாரது எண்ைிக்கக மற்றும் 

விபத்துக்களின் குகறவு என்பன இதற்குக் காரைமாகும். 

ஆனால், தற்மபாது நமது உைவுப் பைக்க வைக்கங்கள் 

முற்றாக மாறியுள்ளதனால் முன்கனய சமுதாயத்தில் 

காைப்படாத மநாய்களும் மநாயாளர்களின் எண்ைிக்ககயும் 

தவகுவாக அதிகாித்துள்ளன. முன்னர் ததாற்றுமநாய்கள் 

குறித்து அச்சப்பட்டு வந்த நாம், இப்தபாழுது ததாற்றாத 

மநாய்கள் குறித்து அச்சப்படமவண்டிய ஒரு நிகலப்பாட்டிமல 

இருந்து தகாண்டிருக்கிமறாம். அதற்கான முற்பாதுகாப்பு 

நடவடிக்கககள் முன்தனடுக்கப்பட மவண்டிய ஒரு நிகலப் 

பாட்டிலும் கடகமப்பாட்டிலும் நாம் இருந்து 

தகாண்டிருக்கிமறாம். இந்த வககயில், சுகாதாரத்துகற 

குறித்து மிகுந்த கவனம் தசலுத்தமவண்டிய நிகலக்கு அரசு 

இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கிறது.  

கடந்த அரசாங்கக் காலத்திமல மருந்துகளின் விகல 

தவகுவாக அதிகாித்துக் காைப்பட்டகதயும் வியாபாாிகள் 

தாம் விரும்புகின்ற விகலக்கு மருந்துககள விற்பகன 

தசய்தகதயும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிமறாம். நமது இந்த 

நல்லாட்சியிமல மருந்துகளின் விகல கட்டுப்படுத்தப் 

பட்டிருக்கிறது. எத்தகனமயா மருந்துகளினுகடய விகல 

குகறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நல்லாட்சியிமல அதனுகடய 

நன்கமககள மக்கள் தபறக்கூடியதாக இருந்தாலும், 

சுகாதாரத்துகற ததாடர்பாக இவ்வாறாக அரசாங்கத்தினால் 

மமற்தகாள்ளப்படுகின்ற நல்ல தசயற்பாடுகள் இன்னும் எல்லா 

மக்ககளயும் எட்டவில்கல. குறிப்பாக, புறந்தள்ளப்படுகின்ற 

அல்லது பாமரர் வாழ்கின்ற பிரமதசங்களில் அல்லது 

பின்தள்ளப்பட்ட பிரமதசங்களில் வாழ்கின்ற மக்ககள அகவ 

இன்னும் தசன்றகடயவில்கல என்பது ததளிவாகின்றது. 

ஆககயால், இந்த விடயத்திமல தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

கவனம் தசலுத்த மவண்டும் என்றும், சுகாதாரத்துகற 

ததாடர்பாக மக்கள் மத்தியிமல ததளிகவ ஏற்படுத்தும் 

வககயிலான நடவடிக்ககககள தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

நல்ல முகறயில் முன்தனடுக்க மவண்டுதமன்றும் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் நான் மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

மருந்து ததாடர்பாக உாிய பயிற்சி தபறாதவர்கள் 

'பாமசி'களிமல பைியாற்றுவதன் காரைமாக உாிய 

மருந்துகளுக்குப் பதிலாக மவறு மருந்துககளக் தகாடுப்பதாகப் 

தபாதுமக்களினால் எங்களுகடய கவனத்துக்குக் தகாண்டு 

வரப்படுகின்றது; அப்படியான முகறப்பாடுகள் எங்களுக்கு 

கிகடத்திருக்கின்றன. இன்று தகுதியில்லாதவர்கள் 'பாமசி' 

களிமல இருந்துதகாண்டு மருந்துககள மாற்றிக் 

தகாடுக்கின்றார்கள் அல்லது தகாண்டுவருகின்ற மருந்துச் 

சிட்கடகளில் உள்ள மருந்துக்குப் பதிலாக மவறு 

மருந்துககளக் தகாடுக்கிறார்கள். அப்படியான மருந்துககளப் 

பாவிப்பதன்மூலம் மநாயாளிகள் மீண்டும் மவறு 

மநாய்களுக்குட்படுகிறார்கள். ஆககயால், இந்த விடயத்திமல 

கவனம் தசலுத்தப்படல் மவண்டும். 'பாமசி'களிமல உள்ள 

குறித்த நபர்ககளக் கண்காைித்து நடவடிக்கக எடுக்க 

மவண்டும். யார் இவ்வாறான தவறுகள் விடுகின்றார்கமளா, 

அவர்களுக்கு எதிராக சட்டப்படி நடவடிக்ககககள எடுப்பதில் 
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எங்களுகடய அகமச்சர் அவர்கள் கவனம் தசலுத்த மவண்டு 

தமன்பகதயும் இந்த இடத்திமல நான் கூறிக்தகாள்கின்மறன்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

கிண்ைியா, புல்மமாட்கட, மூதூர், மதாப்பூர், திருமகாைமகல 

மபான்ற கவத்தியசாகலகளில் நாளாந்தம் தபருமளவு மக்கள் 

சிகிச்கச தபறுவதற்காக வருகின்றார்கள். கவத்தியசாகல 

களின் தரத்கதக் கவனத்திற்தகாண்டு மருந்துகள் விநிமயாகிக் 

கப்படுகின்ற காரைத்தினால் சிலமவகளகளில் மருந்து 

களுக்குத் தட்டுப்பாடுகள் ஏற்படுகின்ற சூழ்நிகல காைப்படு 

கின்றது. ஆககயால், கவத்தியசாகலகள் எந்தத் தரத்தில் 

இருக்கின்றனதவன்று பார்ப்பகத விட்டுவிட்டு, அந்த 

கவத்தியசாகலகளுக்கு வருகின்ற மநாயாளிகளின் 

எண்ைிக்கககயக் கவனத்திற்தகாண்டு உாிய தசயற்பாடு 

ககள மமற்தகாள்ள மவண்டுதமன்பகதயும் இந்த இடத்திமல 

நான் கூறிக்தகாள்கின்மறன்.  

 

ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (වස ්ය, වපෝෂණ හා වේශීය 

වවදය නිවයෝජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், மபாசகை 

மற்றும் சுமதச மருத்துவ பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கமள! உண்கமயிமல குறித்த 

கவத்தியசாகலக்கு எவ்வளவு மருந்து மதகவ என்பகத அந்தப் 

பிரமதசத்திலுள்ள RDHS தான் சம்பந்தப்பட்டவர் களுக்கு 

அறிவிப்பார். கவத்தியசாகலயினுகடய report இன்படிதான் 

மருந்துக் மகாாிக்கக கிகடக்கும். நீங்கள் குறிப்பிடும் 

உங்களுகடய பிரமதச கவத்தியசாகலயில் மருந்துத் 

தட்டுப்பாடு இருந்தால், அவ்கவத்தியசாகலயின் அதிகாாி - 

MS திருமகாைமகல hospital இலிருந்து உடனடி யாக 

மருந்துககள எடுக்கலாம். அந்தக் கடகம அவருக்கு 

இருக்கின்றது. சில அதிகாாிகள் விடுகின்ற பிகையினால் 

எல்லாகரயும் குற்றம் சுமத்துவது சாியல்ல  என்று நான் 

தசால்கின்மறன். 

 

ගුණ ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள! உங்களுகடய பதிலுக்கு 

நன்றி. நாங்கள் யாகரயும் குகறமயா குற்றமமா கூறவில்கல. 

நாங்கள் தசால்கின்ற விடயம் என்னதவன்றால், கவத்திய 

சாகலகளுகடய தரத்கத கவத்துத்தான் மருந்துகள் 

விநிமயாகிக்கப்படுகின்றன; கவத்தியசாகலக்கு வருகின்ற 

மநாயாளர்களுகடய எண்ைிக்கக கவனத்தில் தகாள்ளப் 

படவில்கல என்பகதமய! இன்று கிண்ைியா பிரமதசத்தில், B 
தரத்தில் கவத்தியசாகல இருக்கின்றது என்றால், மக்களினது 

வருககயின் அடிப்பகடயிமல அது A தரத்திற்குாிய ஒரு 

கவத்தியசாகல என்ற நிகலக்கு மாறக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. இங்கு நான் யாகரயும் குற்றம் கூறவில்கல. 

இன்று மக்கள்மூலமாக இவ்வாறான குகறகள் எங்களின் 

கவனத்துக்குக் தகாண்டுவரப்படுகின்ற காரைத்தினால் -  

 
ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අද කිහ සා, ඖෂධ්  ැ ැ කිහලා.  වැ ස ඖෂධ් හිඟහක් 

තිශ  සා කිහලා අපට කිසින ශරෝ ලකින් සාධනතා කරලා  ැ ැ. 
අපි අස ය ඖෂධ් ල ා දීලා තිශ  සා. හපත ශරෝ ලක ඖෂධ් 
 ැ ස පත ආ්න් න ශරෝ ශලන්, අන්තධන ජාල ප සුකපත පිට, 

ඖෂධ් online  ක්රනහට ල ාගැනීශපත ප සුකපත ්පහා තිශ  සා. 

ඒ ්  ා software  කක් දීලා තිශ  සා. ඒ ගැ   ැන Director  
න දන් සා. තනන්ශේ computer   ශකන් තනන්ශේ ශරෝ ශල් 
අඩුශස  ශ ශ  ස ශනො සාද කිහා  ලාගන්  ළුළුසන්.   ශ න 
 දිසිශේ ශ ශ  ස අඩු ුණශණො ස, ඒ සාශේන stores සලින් ගන්  ස 

ශසලා  ැති ුණශණො ස,  ඒසා ුඟන ශරෝ ශලනු ස ගන්   ප සුකන 
තිශ  සා.  ශ න තිශ ේදී, ශකොශ ොනද ශ ශ  ස  ැ ැයි 
කිහන්ශන්?  ශ න  පත ඒ ශරෝ ල් අධ්යක්ෂසරහාශේ සැරැේදකින් 

ශසන්  ඕ ෑ. තවැන් ාන්ශ්ේ කිහන් , ඒ ශනො  ශරෝ ලද 
කිහලා.  තශකොට නන ඒසාට ිත පේධ්ස ිත හ ක්රිහානාධනග ගන් පත.  

 
ගුණ ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ග ප ඇනතිතුනනි, නන කිේශේ කින්නිහා, ළුල්වැශඩක ්  වැතූධන 

ඉ්ප්ිරිතාලසල. ඉ්ප්ිරිතාශල්  grade  ක අනුස ඉල්ල සා, "අපට 
ශපත  ඖෂධ් ප්රනාණහයි අස යස තිශ න්ශන්" කිහලා. ඒ hospitals 
සලට    මිනිසුන් ්රඛ්යාස ්ෑශ   සැ මයි. ඒ නි්ා  තැ  

ගැටලුසක් තිශ  සා. කින්නිහා ශරෝ ලට තසන DS ශකශ ක් 
ප ස කරලා  ැ ැ.  

 

ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

අපි ශරෝ ල A ද, B ද කිහා  ලන්ශන්  ැ ැ. ශරෝ ලකට 
දස්ක input  ක - ශකොපනණ ජ තාසක් ශරෝ ලට   සාද 

හන්  - අනුස  තනයි අපි ඖෂධ් RDHS ට  සන්ශන්. ඔ තුනා 
කිහ   ක සැරැදියි. ඒකයි නන කිහන්ශන්. 

 

ගුණ ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ග ප නිශහෝජය ඇනතිතුනනි, ඒ ්පත න්ධ්ස නන ග ප 

ඇනතිතුනාට ඉදිරිශේදී ශ ො  පැ ැදිලි කිරීනක් කරන් පත.   

அமதமபான்று இன்னும் பல விடயங்ககள இங்கு 

குறிப்பிட மவண்டும். தசன்ற அரசாங்கக் காலத்திமல 

எங்களுகடய கவத்தியசாகலகளிமல முன்தனடுக்கப்பட்ட 

சில அபிவிருத்தி மவகலத்திட்டங்கள் ததாடராமல், அகவ 

இன்றுவகர மகள்விக்குறியான நிகலயில் இருக்கின்றன. 

கவத்தியசாகல களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிக்குாிய 

தசயற்பாடுகள் அல்லது மவகலத்திட்டங்கள் அந்த 

கவத்தியசாகலகளில் இடம்தபறு கின்றனவா? என்பது 

மகள்விக்குாிய விடயமாக இருக்கின்றது.  

குறிப்பாக, இன்று திருமகாைமகல மாவட்டத்கத 

எடுத்துக் தகாண்டால், அங்கு சகல கவத்தியசாகலகளிலும் 

இருக்கின்ற குகறபாடுககள இந்த அரசாங்கத்தினுகடய 

முயற்சியின் காரைமாக ஓரளவுக்கு நிவர்த்திக்கக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. அண்கமயில் பிரதியகமச்சர் அவர்கள் 

திருமகாைமகலக்கு விஜயம்தசய்து சில கவத்தியசாகல 

களுக்குத் தன்னால் இயலக்கூடிய மவகலககளச் 

தசய்திருக்கின்றார். ஆனாலும் அடிப்பகட விடயங்கள் பல 

பூர்த்தி தசய்யப்பட மவண்டியதாக இன்னும் சில 

கவத்தியசாகலகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக மருத்துவர்கள், 

தாதிமார், சிற்றூைியர்கள் தட்டுப்பாடு இந்த கவத்தியசாகல 

களிமல காைப்படுகின்றது. ஆககயால் தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் அந்த விடயங்களிலும் கவனம் தசலுத்த மவண்டும் 

என்பகத இந்த இடத்திமல கூறிக்தகாள்கின்மறன். அது 

மட்டுமல்லாமல், எங்களுகடய கவத்தியசாகலகளிமல 

கட்டிடங்கள், உபகரைங்கள், தளபாடங்கள் மபான்ற தபளதிக 

வளங்கள் சம்பந்தமான குகறபாடுகளும்  இருக்கின்றன.  
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[ග ප ඉපතරාන් න රූෆ් න තා] 
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ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, நீங்கள் தபளதிக 

வளங்கள் சம்பந்தமாகப் மபசியதால், ஒரு விடயத்கதக் 

குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். உண்கமயிமல கிண்ைியாவில் 

தபாியததாரு hospital கட்ட மவண்டியிருக்கின்றது. 

அமதமாதிாி மூதூருக்கும் மதகவதயன்பது எங்களுக்குத் 

ததாியும். அதனால், அந்த இரண்டு ஊர்களுக்கும் நடுவிமல ஒரு 

பத்து ஏக்கர் காைியில் தபாியததாரு hospital ஐக் கட்டினால் 

இரண்டு சாராரும் மட்டுமல்ல, அதற்கு அப்பால் இருக்கின்ற 

மதாப்பூர் மற்றும் ஏகனய ஊர்களிலுள்ள ஆட்களும் அந்த 

hospital ஐப் பாவிக்கலாம் என்பதனால் அந்த இரண்டு 

இடங்களிலும் தபாிய hospital ககளக் கட்டாமல், மூதூருக்கும் 

கிண்ைியாவுக்கும் இகடயிமல ஒரு தபாிய hospital ஐக்  

கட்டுவதற்கு நாங்கள் ஆமலாசித்துக் தகாண்டிருக்கின்மறாம்.  

 

ගුණ ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
நன்றி அகமச்சர் அவர்கமள! 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනාට නිහමිත කාලහ අස්ා යි. 

 

ගුණ ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, எனக்கு 

ஒரு நிமிடம் தர மவண்டும். 

சில மாதங்களுக்கு முன்னர் என்னால் தகாண்டுவரப்பட்ட 

ஒத்திகவப்புமவகளப் பிமரரகை மூலமாக மூதூர்,  

கிண்ைியா ஆகிய பிரமதசங்களிலுள்ள கவத்தியசாகலகள் 

தரமுயர்த்தப்படுவது சம்பந்தமான விடயங்கள் மபசப்பட்டன. 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள! அந்த விடயத்திமல நீங்கள் 

மீண்டும் கவனம் தசலுத்தி அதற்குாிய மவகலககளத் 

துாிதப்படுத்த மவண்டும். ஏதனன்றால், அன்று இங்மக மபசப் 

பட்டதற்குப் பின்னர் அதற்குாிய மவகலகள் முன்தனடுக்கப் 

பட்டாலும், இன்று அகவ மந்த கதியிமல நகடதபறுவதாகத் 

ததாிகிறது.  

ஆககயால், அதகன அப்படிமய விட்டுவிடாமல், மிகவும் 

துாிதமாக அதற்கான நடவடிக்ககககள  எடுக்கமவண்டுதமன 

நான் மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.   

 

ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
இங்கு உண்கமயில் "A" Grade, "B" Grade என்பது 

பிரச்சிகனயில்கல. "B" Grade இல் உள்ள கவத்தியசாகல 

களுக்கு consultants 4 மபகரக் தகாடுக்கமவண்டும். ஆனால், 

அவ்வாறு வைங்க முடியாதுள்ளது. அதகன வைங்காமல் 

நாங்கள் "A" Grade, "B" Grade என்று சண்கட பிடிப்பது 

பிகையான ஒரு தசயல். கிைக்கு மாகாைத்தில் மட்டும் 

அமநகமாக 13 base hospitals இருக்கின்றன என்று நான் 

நிகனக்கின்மறன். ஆகமவ, 13 X 4 என்று கைக்குப் பார்த்தால், 

அந்தளவுக்கு எங்களிடம் consultants இல்கல. ஆகமவ, அந்த 

தவற்றிடங்ககள நிரப்பிவிட்டுத்தான் அடுத்த கட்ட 

நடவடிக்கககய மயாசிக்கலாதமன்று நிகனக்கின்மறன்.   

ගුණ ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, என்னுகடய மவண்டு 

மகாளும் அதுதான். எனமவ, இவற்கற மிகத் துாிதமான 

முகறயிமல - மிக விகரவிமல நிவர்த்திதசய்து தரமவண்டு 

தமனக் மகட்டுக்தகாண்டு, மநரம் மபாதாகமயின் காரைத்தி 

னால், தந்த வாய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, எனது உகரகய 

முடித்துக்தகாள்கின்மறன்.  நன்றி.       

 
[අ.භා. 4.21] 

 

ගුණ වේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඖෂධ් පිබඳ  ස ්  අශ කු ස 
කාරණා පිබඳ  ස කථා කර  ශපත ශනොශ ොශ ස කථා කිරීනට නට ස 
අස්්ථාස ල ාදීන ගැ  ඔ තුනාට ්ත්ුතිසන්ත ස සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අද උශේ සිට ග ප අනාතයතුනා 
ඖෂධ් පිබඳ  ස ඉදිරිප ස කු කාරණා ්  ඖෂධ් මිල අඩු කිරීන 
පිබඳ   ශපත ශස ශතක්  තුනා අරශග  තිශ   පිහසර ගැ  
කල්ප ා කර  ැලුශසො ස ඒ ගැ  අපි සිහලු ශද ාන ්තුටු ශසන්  

ඕ ෑ. රජහක්  ැටිහට අතිිත ාල ශ්ේසහක් රශට් ජ තාසට සිේධ් 
ශසලා තිශ  සා. ශනොකද, අද ඖෂධ් මිල අරශග   ැලුශසො ස, 
ශනච්චර කාලහක් ශනො  තරපත ිත ාල වැදලක් රශට් ජ තාස 

ඖෂධ් ශසනුශසන් ශගේසාද  කිහා අපට හිතාගන්  ළුළුසන්කනක් 
 ැ ැ.  ඒ සාශේන රටක්  ැටිහට ශනො  තරපත ිත ාල වැදලක් 
ඖෂධ් ්නාගපතසලට අපි ශගේසාද කිහ  කාරණහ අරශග  

 ැලුසාන ඇ සතටන අපට හිතාගන්  ළුළුසන්කනක්  ැ ැ, පසුගිහ 
කාලසල ශනො  තරපත වැදලක් ශපත රශට් ජ තාසශගන් ශපත ්නාගපත 
නරශකොල්ල කෑසාද කිහලා. කුඩු ශගන්ස   ක නාෆිහාසක්. ඒ  ා 

්නා යි ශපත ඖෂධ් නාෆිහාස. ඒ සාශේ ශේසල්, ඒ සාශේ ආහත  
කඩා බි  දාලා ශපත ගන  ශස ්් කරන්  ළුළුසන්කන පසුගිහ 
කාලශේන ලැබුශණ්  ැ ැ.  වැ ස අශප් සධනතනා  ශ්ෞඛ්ය අනාතය 

ග ප රාජිත ශ්ේ ාර ස  නැතිතුනාට ජ තාස ශසනුශසන් උප ාර 
ළුද කරන්  අස යයි. කසදාස ස කඩා බි  දනන්   ැරි න  ිත ාල 
 ලස ස වූ ආහත  නාෆිහාසක් කඩා බි  දාලා රශට් ජ තාස 
ශසනුශසන්න තනන්ශේ ශ්ේසහ ඉෂ්ට කරන්  අස ය වධ්ධනහහ 

්   ැකිහාස  තුනාට ලැබීන ගැ  අපි ් න්ශතෝෂ ස සා.  

ශනොණරාගල දි්ර්ික්කහ සාශේ ඉතාන ස දුෂක්ර දි්්රික්කහක් 
නිශහෝජ හ කර  අපට  තුනාශේ ශ්ේසහ ගැ  ්තුටු ශසන්  
ළුළුසන්.  රජශහන් ශපත ගැ  කථා ශ ොකු ස, ශපතසා ගැ  අද ් ්
ඉදිරිප ස ශ ොුණණ ස, ශපතසා ගැ  ජ තාස ්න ර ශසලාසට 
දැනුස ස ශ ොුණණ ස, ශපත ප සුකපත පසුගිහ කාලශේන භාිතත 
කු ස ඇ සතටන අපි ්තුටු ශසන්  ඕ ෑ,  තුනා කරළු 
කාධනහභාරහ ගැ . නන ිතශ ේෂශහන්න කිහන්  ඕ ෑ, ශපත 
ක්ශෂේත්රහ තුු ිත ාල ශස ්ක් ඇති කරන්   තුනාට ළුළුසන්කන 
ලැබිලා තිශ    ස. ඒ සාශේන අපි කල්ප ා කරන්  ඕ ෑ,  ශපත 
පණිුණඩහ ශකොයිතරපත දුරට ගපත නට්ටශපත ඉන්  ජ තාසට 
ගිහිල්ලා තිශ  සාද කිහලා. පසුගිහ කාලශේ ශපත ශස ්ව්ීපත -
ඖෂධ් මිල අඩුවීන- ්පත න්ධ්ශහන් ළුස ස ප සසල දැන්වීපත ප  ු
කරලා තිබුණ  ස නා දන් සා. ඉතාන දුෂක්ර ජීිතත ගත කර  
සහ්්ගත සැ මහිටි අහ අක්ෂි කාචහක්  ේධ් කිරීශපත 
 ලයකධනනහකට භාජ හ ශස ශකොට ශගසන්  ශස  අතිිත ාල 
වැදල අද ්පතපූධනණශහන්න රජශහන් ශ ොමිලශේ ල ාදීන ඉතාන 
සැදග ස කටයු සතක්. ගපතසල ඉන් ා ශපත සැ මහිටි අහට ශපත තරපත 
වැදලක් ිතහදපත කරලා ශපත  ලයකධනනහ කර ගන්  ළුළුසන්කනක් 
 ැ ැ.  වැ ස අද ඒ ප සුකන ල ා දීලා තිශ  සා.  

ශපත අස්ථ්ාශේදී ග ප ඇනතිතුනාට නන කාරණහක් නතක් 
කරන්  අස යයි. ශනොකද, ශපත  ලයකධනනහට අස ය උපකරණ 

699 700 



පාධනලිශපතන්තුස 

ශ ොමිලශේ දුන්  ස, නා ශපෞේගලිකස දන් ා කාන්තාසක් 
කුලිහාපිටිහ ආශරෝගය ාලාසට ශපත  ලයකධනනහ කර ගන්  ගිහාන  
ඒ ආශරෝගය ාලාශසන් ඒ කාන්තාසට කිහලා තිශ  සා,  පපිහල් 
30,000ක වැදලක් අරශග   න්  කිහලා. ඒ ශනොශ ොශ සන අපි 
ශනොණරාගල සිරිගල ආශරෝගය ාලාශේ අධ්යක්ෂතුනාට කථා 
කරලා ඇහුසාන,  තුනා කිේසා " ැ ැ. අපි ඒක කරන්ශන් 
ශ ොමිලශේ" කිහලා. ශ ොදැනුස සකමින් වසදයස ප  පත ශසන්  
හ ශකොට ්න ර ශසලාසට ඒ අහට  රි පිබඳතු ප ශ ොදී, ඇ සත 
ත ස සසහ ශ ොකිහා ඒ සා ශේ ප්ර  ් ඇති ශසන්  ළුළුසන්.  

ග ප ඇනතිතුනා ස, නිශහෝජය ඇනතිතුනා ස ශපත අස්්ථාශේදී 
ශනන ග ප ්භාශේ ඉන්  නි්ා නා ශපත කාරණහ ස කිහන්  
කැනතියි. ශපත ්ැ සකපත ්  ා අස ය උපකරණ අප "ශ ොමිශල් 

ල ා ශද සා" කිහ  දැන්වීනක් අඩු ගණශන් ඒ ්ථ්ා සල ප්රසිේධ් 
කරන්  ළුළුසන්  පත ආශරෝගය  ාලාසලට හ  අහිර්ක ජ තාස 
හපත තාක් දුරකට ශ ෝ ආරක්ෂා කරන්  ළුළුසන් කිහා නට 

ිත ස්ා්හක් තිශ  සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අද කථා කු අනික් කාරණහ 
වූ ිතදුලිහ පිබඳ  ස කථා කශුො ස අශප් රශට් අතිිත ාල පිරි්ක්  

ිතදුලි ්ැර සැදීන නි්ා ජීිතතක්ෂහට ප ස ස සා.  ශල් ජීිතත  ානි 
ුණණු අස්්ථා ගණ ාසක් තිශ  සා.  න දධන කහ අරශග  
 ැලුශසො ස, ශලෝකශේ අනික් රටසල  න දධන කහ ඉතාන අඩු 

නට්ටනකයි තිශ න්ශන්. ලරකාශේ ඒ දධන කහ ඉතාන ඉ  ු
නට්ටනක තිශ   නි්ා තනයි, න ජ  උපශහෝගීතා ශකොමිෂන් 
්භාස ිතසින්  හ වැලින්න  ඳු ාශග , ශපත පිබඳ  ස අස ය 
නිධනණාහක -ඒ ප්රමිතීන්- පිබඳ  ස ජ තාස දැනුස ස කිරීනක් කර 

තිශ න්ශන්. හපත හපත නිධනණාහක ඉදිරිප ස කරලා, ප්රමිතීන්  දලා, 
මීට නා් කීපහකට ඉ්්ශ්ල්ලා ප්රමිතිහට අඩු ජල  ල ලරකාසට 
ශග  ඒන ත  පත කුා. ඒ  ා ්නා  ක්රිහාදානහක් තනයි නා 

හිතන්ශන් ිතදුලිහ ්පත න්ධ්ශහනු ස අනුගන හ කර තිශ න්ශන්. 
න ජ  උපශහෝගීතා ශකොමිෂන් ්භාස ශසත ඉදිරිප ස කරළු 
කාරණා පිබඳශග  තිශ   නි්ා තනයි අද ශපත නිශහෝග 

පාධනලිශපතන්තුශේ අනුනැතිහ ්  ා ඉදිරිප ස කර තිශ න්ශන්. 
න ජ  උපශහෝගීතා ශකොමිෂන් ්භාස 2002 අුණ පේශේ තනයි 
පිහිටුසා තිශ න්ශන්. සධනතනා  අරානාතය අශප් රනිල් ිතක්රනසිර  

නැතිතුනාශේ ූලලික සසශහන් පැසති රජශහන් තනයි ශපත ශකොමිෂන් 
්භාස පිහිශටේශේ. ිතදුලිහ, ජලහ ්  ඉන්ධ්  කිහ  කාරණා තු  
ජ තාසශේ ජ  ජීිතතහට ඉතාන දැ ම ශල්  ලපා  ශේසල්.  
 ශල් ල ා ශද  ප සුකපතසලින් හපත හපත අඩුපාඩු සිදු ස සා  පත, 

ඒසා නිසැරැදි කිරීන තනයි හුඟක් ශසලාසට ශපත ශකොමිෂන් ්භාශේ 
 ලතල පාිතච්චි කරලා කරන්  ළුළුසන් සන්ශන්. ඒ නි්ා ඒ 
ක්රිහාදානහ තුබඳන් ජ තාසට ප සුකනක් ලැශ  සා ිතතරක් 

ශ ොශසයි, ජ තාස ආරක්ෂා කිරීන ස සිදු ස සා. ිතශ ේෂශහන්න 
ිතදුලිහ ්  ජලහ ල ා දීශපතදී පසු ගිහ කාලහ තුු හපත හපත මිල 
පාල හ කිරීපත සිදුශසලා තිශ  සා.  තැනින්   ාට මිල සැ ම 

කරන්  ළුළුසන්කනක්  ැ ැ. ජ තාසශේ අස යතාසන් ශ ස පපත 
අරශග , හපත හපත නීති - රීති  දලා, හපත මිල පාල හ කිරීනක් කර 
තිශ  සා. ජලහ ්  ිතදුලිහ කිහ  කාරණා ශදශක්දී ශපත 

ශකොමිෂන් ්භාසට නැදි  ස සන් ට  ැකිහාස තිබුණ ස, ශපත ස  
තු ප ඉන්ධ්  ්පත න්ධ්ශහන් අස ය නැදි  ස වීපත කරන්  
ශකොමිෂන් ්භාසට අස ය ප සුකන ලැබිලා  ැ ැ කිහා නට 

දැ ගන් ට ලැබුණා. ඒ නි්ා ඒ කාරණහ ිතශ ේෂශහන්න නා ශපත 
අස්්ථාශේදී ග ප ඇනතිතුනාට නතක් කරන්  කැනැතියි. 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, 1969 අරක 1 දර  ආ හ  
 ා අප හ  (පාල ) ප ත හටශ ස අධිකරණ ක්රිහානාධනග 

ගන් ශකොට දඬුසනක්  ැටිහට ඒ කාලශේ අධිකරණහට ප සන්  
ළුළුසන් උපරින දඩහ ුණශණ්  පපිහල් 5,000යි.  ැ ැයි, ශපත ප ත 

අස්්ථා තු කදී ්ර ශ ෝධ් හ ශසලා තිශ  සා.  වැ ස 

අධිකරණහකින් ප සන්  ළුළුසන් දඩහ  පපිහල් පන්දා යි කිහ  
 ක  තැනින්   ාට ශස ්ශ්සලා  ැ ැ. ඒ කාරණහ පිබඳ  ස අප 
ආරශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාශේදී ස කථා කරලා තිශ  සා. ඒ 
කාරණහ ්පත න්ධ්ශහන් ශහෝජ ා ඉදිරිප ස කර තිශ  සා. 

සධනතනා හට ගැුශප  ිතධිහට ශපත ප  ස ්රශ ෝධ් හ වීශපතදී 
වැදල් පිබඳ  ස ස හපත හපත තීරණ ගන්  අස යයි කිහ  
ශහෝජ ාස ස නා ශපත අස්ථ්ාශේදී නතක් කරන්  කැනතියි.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ිතදුලිහ ්පත න්ධ්ශහන් 
අ න්තස ස ගපතසල ජ තාස දැනුස ස කිරීපත සිදු කර සා.  දිසි 
ිතදුලි සැ ම වීපත ස ශකොට ශගසල්සල තිශ   උපකරණ අක්රිහ 

ස සා; පිච්චිලා හ සා. ඒසාට ස අද ශපත න ජ  උපශහෝගීතා 
ශකොමිෂන් ්භාස හටශ ස හපත හපත ආරක්ෂා වීශපත ක්රිහාදානහන් 
 ඳුන්සා දීලා තිශ  සා. ිතදුලිහ සැ ම වීන නි්ා  දිසිශේ 

ශකශ කුශේ ශගදර තිශ   ශීතකරණහක් ශ ෝ ශස හපත 
උපකරණහක් පිච්චුශණො ස  සැනි අස්්ථාසන්හිදී පාරිශභෝගිකහන් 
 ැටිහට තනන්ට ඒ ප්රශේ ශේ ඉන්  ඉරජිශන් ප න  සනහා 
 ැ ස පත ිතදුලි ල ිතෂහහ  ාරස ඉන්  ප්රධ්ා  නිලධ්ාරිහාට ඒ 

පිබඳ  ස දැනුපත දීලා, හපතකිසි සන්දි වැදලක් ල ා ගැනීශපත 
 ැකිහාසක් පසති සා. හුඟක් ශසලාසට අශප් ජ තාස ශපත 
කාරණහ ්පත න්ධ්ශහන් දැනුස ස වීනක්ශසලා  ැ ැ. අප ශපත 

්ාකච්ඡාසලදී  තුනන්ලාශගන් අ ලා තිශ  සා, ශපත කාරණා 
පිබඳ  ස දැනුස ස කිරීපත කර තිශ  සාද කිහලා. ශනොකද, ශපත 
ස ශකොට දි්ර්ික්ක ගණ ාසක පාරිශභෝගික ්රිතධ්ා   දලා 

තිශ  සාහ කිහා නා හිත සා. ජ තාසට ශපත සාශේ හපත 
අප සුතාසක් ඇති ශසච්ච ශසලාසට, ඒ පිබඳ  ස දැනුස ස වීපත 
සන්  ස, ඒ තුබඳන් තනන්ට ආරක්ෂාසක් -ආසරණහක්- ල ා 

ගැනීන ස කිහ  කාරණාසලදී ශපත පාරිශභෝගික ්රිතධ්ා සලට 
නැදි  ස ශසන්  ළුළුසන්  ස නා ිතශ ේෂශහන් ශපත අස්ථ්ාශේදී 
නතක් කර සා.  

අපි  ැසත සතාසක් ග ප රාජිත ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනාට 
්්තුතිසන්ත ශස සා. අද ස  ිතට  තුනා ඉතාන  කාශලෝචිත 
ශදහක් කරලා තිශ  සා. ශ්ෞඛ්ය අනාතයාර ශේ ඉති ා්හ තු  ු
ශනශතක් කාලහක් ශ ොුණණු ශදහක්, න ාචාධනහ ශ්ේ ක බිබිශල් 

නැතිතුනා කාලහක සිට කථා කු  වැ ස ඉටු කර ගැනීනට 
ශ ො ැකිස නිකපත නාතෘකාසක්  සට ප ස ශසලා තිබුණු 
කාරණහක් රාජිත ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනා ඉටු කරලා තිශ  සා. 

ශපත  ශේසල් ක්රිහා සනක කරන් ට අස ය  ක්තිහ ්  වධ්ධනහ 
 තුනාට තිබුණා. ශකොයි තරපත  ලපෑපත ආසා ස, ිතිතධ් 
්නාගපතසලින්,  හුජාතික ්නාගපතසලින් ශකොයි තරපත  ලපෑපත 

ආස ස ආරපතභ කු සැඩ පිබඳශසු ශ ො ස සසා ඉදිරිහට ශග  
ගිහින් අද රශට් ජ තාසට ිත ාල ්  හක් ල ාදීන ගැ  අපි ග ප 
අනාතයතුනාට ්්තුතිහ පු කර සා.  

නට අස්්ථාස ල ාදීන පිබඳ  ස ූලලා්  ාරූඪ ග ප 
නන්ත්රීතුනාට ්්තුතිසන්ත ශසමින්, නශේ කථාස අස්න් කර සා.   

 

[பி.ப. 4.33] 

 

ගුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

சுகாதாரம், மபாசகை மற்றும் சுமதச மருத்துவ அகமச்சினால் 

முன்கவக்கப்பட்டிருக்கும் மதசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் 

அதிகாரசகபச் சட்டத்தின்கீைான ஒழுங்குவிதிகளின்கீழ் 

உகரயாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தகமக்காக உங்களுக்கு 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன். மருந்துகளினதும் 
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மருத்துவ உபகரைங்களினதும் விகலகுகறப்புச் சம்பந்தமாகச் 

சுகாதார அகமச்சு மமற்தகாண்டிருக்கும் நடவடிக்ககககள 

முதலில் பாராட்ட மவண்டும். அமதமபால அகமச்சின் விவாதம் 

நகடதபறும்மபாது சுகாதார அகமச்சமரா அல்லது சுகாதாரப் 

பிரதியகமச்சமரா சகபயிலிருந்தவாறு சகப உறுப்பினர்களின் 

உகரககளச் தசவிமடுத்து, மதகவயான விடயங்களுக்கு 

அவ்வப்மபாது பதிலளிப்பதற்காக அவர்களுக்கு விமசடமாக 

நன்றி ததாிவித்துக்தகாள்கின்மறன். குறிப்பாக சுகாதார 

விடயங்களில் கவனம் எடுக்கின்ற, தமிழ் மபசும் மக்கள்மீது 

அக்ககறயுடன் தசயற்படுகின்ற அகமச்சர்கள் இருவரும் 

அகமச்சில் இருக்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்கத நாங்களும் 

பயன்படுத்த மவண்டும். அந்த வககயில், நுவதரலியா 

மாவட்டத்திலும் அமதமபான்று தபருந்மதாட்ட மாவட்டங் 

களிலும் காைப்படுகின்ற சுகாதார முகறகம ததாடர்பாக 

அவர்களின் கவனத்கத ஈர்க்க விரும்புகின்மறன்.   

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள! நீங்கள் நுவதரலியா 

மாவட்டத்திற்கு வருகக தந்தமபாது உங்கமளாடு நானும் சில 

நிகழ்ச்சிகளிமல கலந்துதகாண்டிருக்கின்மறன். எதிர்வரும் 

வாரங்களிலும் நுவதரலியா மாவட்டத்தின் இரண்டு - மூன்று 

கவத்தியசாகலகளுக்கு நீங்கள் இருவரும் வருககதர 

இருக்கின்றீர்கள் என்பகதயும் நான் அறிமவன். அச்சந்தர்ப்பங் 

களிலும் நாங்கள் கலந்துதகாள்ள இருக்கின்மறாம். 

தபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நுவதரலியா மாவட்டத் 

திலுள்ள கவத்தியசாகலகளின் நிகலகம ததாடர்பாக 

வருகின்ற தசய்திகள் அவ்வளவு நல்லதாக இல்கல. 

நுவதரலியா நகரத்திலிருக்கின்ற நுவதரலியா மாவட்ட 

கவத்தியசாகல, இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதியுதவிமயாடு 

ஹற்றன் டிக்மகாயாவில் அகமந்திருக்கின்ற கவத்தியசாகல 

ஆகிய இந்த இரண்டு தபரும் பிரதான கவத்தியசாகலகள் 

தவிர்ந்த பிற அரசாங்க கவத்தியசாகலகளில் பல்மவறு 

குகறபாடுகள் நிலவுகின்றன. குறிப்பாக லிந்துல மாவட்ட 

கவத்தியசாகல, வட்டவகள மாவட்ட கவத்தியசாகல, 

தகாட்டகல கவத்தியசாகல மபான்றவற்றில் பல்மவறு 

குகறபாடுகள் நிலவுவகத நாங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக 

அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது.  

நானும் ஒருதடகவ மநரடியாக லிந்துல கவத்திய 

சாகலக்குச் தசன்று அங்கிருக்கின்ற பல்மவறு குகறபாடுககள 

அவதானித்திருக்கிமறன். அந்த கவத்தியசாகலகயப் 

தபாறுத்தவகர, அது அகமந்திருக்கக்கூடிய இடமம 

முற்றுமுழுதாக மாற்றப்பட மவண்டும். அதில் மாற்றுக் 

கருத்துக்கு இடமில்கல. இப்மபாது OPD இல் மருந்து 

எடுப்பதற்காக மநாயாளிகள் வந்து நிற்கின்றமபாது ஒரு வாிகச 

கடந்தவுடமன அவர்கள் பாகதக்கு வந்துவிடுகின்றார்கள். 

இதனால் மநாயாளி விபத்தில் அகப்பட்டு அமத 

கவத்தியசாகலயில் மசர்க்கப்பட மவண்டிய நிகலதான் அந்த 

கவத்தியசாகலயில் இருக்கின்றது. அது மவறு ககத! அதற்கு 

அப்பால், அந்த கவத்தியசாகலயில் நிலவக்கூடிய ஆளைிப் 

பிரச்சிகனகள் மற்றும் பிரச்சிகனகள் சுகாதார அகமச்சின் 

கவனத்திற்குக் தகாண்டுவரப்பட மவண்டியகவ.  

இப்தபாழுது டிக்மகாயா கவத்தியசாகல தபாிதாக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. அந்த கவத்தியசாகல தபாிதாக்கப் 

பட்டாலும் அங்கு கடகமபுாியும் ஆளைியினருக்கான 

விடுதிககளக் கட்டுவதற்கு மபாதியளவு இடமில்கல. அந்த 

இட ஒதுக்கீடு சம்பந்தமாகவும் இப்மபாது அங்கு பிரச்சிகனகள் 

எழுகின்றன. அந்த கவத்தியசாகலயில் மசகவயாற்றுவதற்கு 

நீங்கள் உத்திமயாகத்தர்ககள நியமித்தாலும், மபாதிய விடுதி 

வசதிகள் இல்லாததன் காரைமாக அவர்கள் அங்கு 

தங்கியிருந்து மவகலதசய்ய முடியாத ஒரு சூைல் ஏற்படக் 

கூடும். எனமவ, அது பற்றியும் கவனம் தசலுத்த 

மவண்டியிருக்கிறது. இதற்கும் அப்பால், நான் இதகன ஒரு 

பிமரரகையூடாக சுகாதார அகமச்சாின் கவனத்துக்குக் 

தகாண்டுவர மவண்டுதமன்று எண்ைியிருக்கிமறன். ஆனால், 

எங்களுக்கு பிமரரகைககள முன்கவப்பதற்கான வாய்ப்புகள் 

இப்தபாழுது அாிதாகமவ கிகடக்கின்றது. நாங்கள் ஆளும் 

கட்சியுடன் இகைந்து தசயற்படும் உறுப்பினர்கள் என்ற 

வககயிமல, மற்கறய உறுப்பினர்களுக்கும் பிமரரகைககள 

முன்கவப்பதற்கு வாய்ப்புகள் வைங்கமவண்டியுள்ளதால், 

அதற்கான வாய்ப்பு எங்களுக்குக் குகறவாகமவ இருக்கிறது. 

தபருந்மதாட்டத்துகறகயப் தபாறுத்தவகரக்கும் 

அங்குள்ள நிர்வாகமானது மதசிய நிர்வாக முகறகமயிலிருந்து 

மவறுபட்டு நிற்கின்ற ஒரு முகறகம என்பகத நான் பல 

தடகவகள் இந்தச் சகபயிமல சுட்டிக்காட்டியிருக்கிமறன். 30 

வருடங்களுக்குப் பிறகு, இப்மபாதுதான் பிரமதச சகபகள் 

மூலமாக மசகவ தபறுவதற்கு ஏற்றவாறு பிரமதச சகபகள் 

சட்டம்கூட திருத்தப்படுகிறது. இதுவகர காலமும் பிரமதச 

சகபகளின் நிதிகயக்தகாண்டு மதாட்டப் பகுதிகளுக்குச் 

மசகவயாற்ற முடியாத  நிகலகமமய காைப்பட்டது. 

அரசாங்கத்தின் தபாது நிர்வாகமம இன்னமும் முழுகமயாகச் 

தசன்றகடயாத இந்தப் தபருந்மதாட்டப் பகுதிகளில் சுகாதார 

முகறகமயானது முற்றிலும் பின்தள்ளப்பட்ட நிகலயில் 

காைப்படுகின்றது. இதற்காக பாராளுமன்றத்தில் 

அகமக்கப்பட்டிருக்கின்ற சுகாதாரம் மற்றும் மனித மசமநலம், 

சமூக வலுவூட்டல் பற்றிய துகறசார் மமற்பார்கவக் 

குழுவின்கீழ் அகமக்கப்பட்ட உபகுழுவின் தகலவராக 

இருக்கின்ற நான், தபருந்மதாட்டப் பகுதியில் சுகாதாரத்கத 

மமம்படச்தசய்யும் மநாக்மகாடு, தற்மபாது மதாட்டப்புற 

சுகாதாரத்துக்குப் தபாறுப்பாக இருக்கின்ற தபருந்மதாட்ட 

மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்கதயும் சுகாதார அகமச்சின் 

மதாட்டப்பகுதி மற்றும் நகர்ப்பகுதிக்கான கவத்திய மசகவ 

வைங்கும் அலகில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்ககளயும் 

மகலநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் 

மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அகமச்சின் அதிகாாிககளயும் 

உள்ளடக்கிப் பல்மவறு கட்டங்களாகக் கூட்டங்ககள 

நடத்தியிருக்கிமறன். அதன்படி, எவ்வாறு தபருந்மதாட்டப் 

பகுதியில் மருத்துவத் துகறகய மமம்படுத்தலாம் என்பது 

சம்பந்தமாக நாங்கள் ஓர் அறிக்கககயத் தயாாித்திருக்கிமறாம். 
தற்மபாது அந்த அறிக்கக எனது ககவசம் இருக்கிறது. 

ஆனால், அது இன்னமும்  முழுகமயகடயவில்கல. காரைம் 

என்னதவனில், அந்தக் குழுவில் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கு மமலதிகமாக, இந்த நாட்டில் எங்தகல்லாம் 

தபருந்மதாட்டங்கள் இருக்கின்றனமவா, அந்த 

மாவட்டங்ககளச் மசாௌ்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

எல்மலாரும் இந்த விடயத்தில் அக்ககற தசலுத்தித் தங்களது 

மாவட்டத்திலும் இது ததாடர்பாக இருக்கின்ற பிரச்சிகன 

ககள உள்வாங்கமவண்டும் என்று எங்களிடம் மகாாிக்கக 

விடுத்திருக்கிறார்கள்.  அதன் அடிப்பகடயில், அந்தக் குழுவின் 

அறிக்கககய நாங்கள் இன்னமும் தயாாித்துக் 

தகாண்டிருக்கிமறாம். 

அதற்கு முன்பதாக தபருந்மதாட்டத் துகற சார்ந்த 

மருத்துவத்மதாடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற அதிகாாிககளக் 

தகாண்ட குழுவினர் தயாாித்த அறிக்கககய நாம் பார்க்க 

மவண்டும். அதில் அவர்கள் பல்மவறு குகறபாடுககளச் 

சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள். அவற்கற நிவர்த்திப்பதற்கான 

வைிமுகறககளயும் தசால்லியிருக்கிறார்கள். இப்தபாழுது, 

தபருந்மதாட்ட மருத்துவத்துகற முற்றுமுழுதாகத் தனியார் 

வசம் இருக்கின்றது என்பகத நாங்கள் திரும்பத்திரும்ப இந்த 

உயர் சகபயில் தசால்லமவண்டியிருக்கிறது. இப்தபாழுது 
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இந்த நாட்டில் SAITM மபான்ற தனியார் மருத்துவ நிறுவகம் 

ததாடர்பில் பல்மவறு விமர்சனங்கள் இருக்கின்றமபாது, இந்த 

நாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு மில்லியன் சனத்ததாகககய 

முற்றுமுழுதாக தனியாாின் மருத்துவப் பராமாிப்பின்கீழ் 

கவத்திருப்பதானது மதசிய ாீதியாகப்  மபசப்படமவண்டிய ஒரு 

விடயம். தபருந்மதாட்டப் பகுதிகள் அரசின் மதசிய நிர்வாக 

முகறகமக்குள் உள்வாங்கப்படமவண்டுதமன எவ்வாறு 

கவனம் தசலுத்தப்பட்டமதா, பிரமதச சகபகள் அதிகாிக்கப்பட 

மவண்டுதமன எவ்வாறு கவனம் தசலுத்தப்பட்டமதா, 

தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலககள அபிவிருத்தி தசய்ய 

மவண்டும் என்ற நிகலப்பாட்டில் இந்த நல்லாட்சி 

அரசாங்கத்தின்கீழ் 25 பாடசாகலகள் ததாிவுதசய்யப்பட்டு 

எவ்வாறு 250 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டமதா , 

அமதமபால தபருந்மதாட்டப் பகுதி கவத்தியசாகலககளயும் 

அங்கிருக்கின்ற மருத்துச்சாகலககளயும் விருத்தி தசய்வதற்கு 

விமசடமாக நிதி ஒதுக்கப்பட மவண்டும் என்ற மகாாிக்கககய 

நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் முன்கவக்க விரும்புகின்மறன். 

காரைம் - 

 
ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
நாங்கள் நுவதரலியா, கண்டி, பதுகள ஆகிய மூன்று 

மாவட்டங்களிலுமுள்ள மதாட்டப்புற கவத்தியசாகலகளில், 

அதாவது, முன்னாள் சுகாதாரப் பிரதி அகமச்சர் வடிமவல் 

சுமரஷ் அவர்களுகடய காலத்தில் எடுத்த 54 

கவத்தியசாகலகளில், இப்தபாழுது கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு 

எண்பது வீதம் மவகலகள் தசய்திருக்கிமறாம். இன்னும் 

ஏதாவது தசய்வததன்றால், எங்களுக்குள்ள பிரச்சிகன 

என்னதவன்றால், இப்பகுதியில் இருக்கின்ற கவத்தியசாகல 

களில் சிலவற்கறத் மதாட்ட நிர்வாகம் பராமாிப்பதாகும். 

அப்படிதயன்றால் அவ்கவத்தியசாகலகள் அகனத்கதயும் 

மதாட்டம் நிர்வாகம் பராமாிக்கமவண்டும். இல்கலதயன்றால், 

அவர்கள் அதகன விடுவித்து எங்களுக்குத் தரமவண்டும். 

 
ගුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
நிச்சயமாக! தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, அதுதான் 

எங்களுகடய மகாாிக்ககயாகவும் இருக்கிறது. மதாட்ட 

முகாகமத்துவமம அவர்களுக்குச் மசகவயாற்ற மவண்டும் என 

அரசாங்கம் இத்தகன வருட காலம் விட்டுகவத்திருப்பதுதான் 

-  

 

ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
உங்களுகடய உகர முடிந்தபிறகு, நாங்கள் அகமச்சர் 

அவர்ககளச் சந்தித்து அதற்கு ஒரு முடிவு காண்மபாம். 
 
ගුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
அகதத்தான் நான் மகாாிக்ககயாக முன்கவக்கிமறன். 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் நல்லததாரு 

விடயத்கதக் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள். எனமவ, ததாடர்ந்தும் 

மதாட்ட முகாகமத்துவம்தான் தபருந்மதாட்ட சுகாதாரத்துகற 

கயப் மபைிப் பாதுகாக்கமவண்டும் என்று அரசாங்கம் 

தகாண்டிருக்கின்ற மனநிகலயில் மாற்றம் மவண்டும். 

அவற்கறத் மதசிய சுகாதார அகமச்சுக்குக்கீமை தகாண்டுவர 

மவண்டும் என்று நாங்கள் தசால்லவில்கல. மாகாை சகப 

அகமச்சுக்கு இதகனப் தபாறுப்பளிக்க மவண்டும். 

ஏற்தகனமவ தபாறுப்மபற்கப்பட்ட 43 கவத்தியசாகலகளில் 

21 கவத்தியசாகலகள் தற்மபாது அரசாங்க கவத்தியசாகல 

களாக இயங்கிக்தகாண்டிருக்கின்றன. ஆனால், உதாரைமாக 

உடமவாிய கவத்தியசாகலயானது, கூகர உகடந்து கீமை 

விழுந்த நிகலயில் காைப்படுவதகனத் ததாகலக்காட்சி 

களிமல காட்டுகின்றார்கள். ஆனால், இந்த கவத்தியசாகலகள் 

ததாடர்பாக அறிக்ககககளக் மகட்கும்மபாது, “அங்மக 

மபாவதற்கான பாகத சாியில்கல” என்பதாகத்தான் பதில் 

வருகின்றது. எனமவ, இது ததாடர்பாக  கவனம் தசலுத்த 

மவண்டியிருக்கின்றது.  

 
ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
மபாகமுடியாமல்தான் இருந்தது. இப்மபாது அது okay. 

 
ගුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகளரவ பிரதி அகமச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் 

பதிலளித்ததற்கு நன்றி. பிரமதச கவத்தியசாகலகளுக்குச் 

தசல்லும் பாகதககள - 

 
ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
நான் உங்களுக்கு report அனுப்புகின்மறன்.  

 
ගුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
நிச்சயமாக உங்களுகடய அறிக்கககய அனுப்புங்கள். 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ තුනාට ල ා දී තිබූ කාලහ අස්ා යි ග ප නන්ත්රීතුනනි. 

 
ගුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

නට තස ිත ා මහක් ශදන් . 

எல்லா கவத்தியசாகலககளயும் தபாறுப்மபற்பதற் 

கான தகாள்ககத் தீர்மானதமான்கற எடுக்க மவண்டு 

தமன்பமத எங்களுகடய மகாாிக்ககயாகும் - the 

Government must take a policy decision to take over all the 

estate hospitals. இதுதான் முதல் அடிப்பகட. அதற்குப் 

பின்னராக இருக்கின்ற குகறபாடுககள நாங்கள் 

நிவர்த்திதசய்து தகாள்ளலாம். அவ்வப்மபாது 

எழுந்தமானத்தில் ஒருசில கவத்தியசாகல ககள 

அபிவிருத்தி தசய்வதன்மூலமாக ஒட்டுதமாத்த 

தபருந்மதாட்ட கவத்தியசாகலககளயும் புனரகமத் 

ததாகக்கூறி, தபருந்மதாட்ட மக்களுக்கான கவத்திய 

மசகவகய வைங்க முடியாததன்று கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்மறன்.  

குறிப்பாக, உங்ககளப் மபான்ற தமிழ் மபசும் ஒருவர் 

பிரதியகமச்சராகவும் தமிழ் மபசும் மக்களின் பிரச்சிகன 

705 706 

[ග ප නයිල්සාග පත තිලකරාජා න තා] 
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ககள -  சிறுபான்கமயின மக்களின் பிரச்சிகனககள - 

நன்றாக உைரக்கூடிய தகௌரவ ராஜித மசனாரத்ன 

அவர்கள் அகமச்சராகவும் இருக்கின்ற காலத்தில் 

அதற்கான முஸ்தீபுககள மமற்தகாள்ள மவண்டும். எனமவ, 

எதிர்வரும் வரவு-தசலவுத் திட்டத்தில் இந்த அரசாங்கம் 

தபாறுப்மபற்ற மதாட்ட கவத்தியசாகலககள அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்கு முன்கனய காலத்கதவிட  கூடுதலான நிதிகய 

ஒதுக்கி தற்காலிக ஓர் ஏற்பாட்கட தசய்துதருமாறு 

மகட்டுக்தகாள்கிமறன். மமலும், மிக விகரவில் நான் 

அகமச்சாிடம் சமர்ப்பிக்க எதிர்பார்க்கும் எனது 

தகலகமயில் இயங்கும் அந்த உபகுழுவின் அறிக்கக 

சம்பந்தமாகவும் கலந்துகரயாடி, இந்தப் பிரச்சிகனக்கு 

நிரந்தரத் தீர்கவக் காண்பதற்கு இந்த நல்லாட்சிக் 

காலத்திமல நாங்கள் முயற்சிக்க மவண்டுதமனக் 

மகட்டுக்தகாண்டு, வாய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்மறன். வைக்கம்.  

 
[අ.භා. 4.41] 

 

ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ජාතික ඖෂධ් නිහාන  

අධිකාරිහ ප ත හටශ ස ඉදිරිප ස කර තිශ   නිශහෝගහ 
්පත න්ධ්ශහන් කථා කිරීනට අස්්ථාස ලැබීන ගැ  නන ්තුටු 
ශස සා. ඒකට ශ ේතුස තනයි, අුණ පදු 40කට පසුස ්න්්ත රට තු  ු

න ා ිත ාල ශපරබඳහක් ඇති වී තිබීන.   ග ප රාජිත  ශ්ේ ාර ස  
ඇනතිතුනා ස,  තුනාශේ නිශහෝජය අනාතය ග ප ෆයි්ාල් කාසිපත 
නැතිතුනා ස  ඒ ශසනුශසන්  ිත ාල සැඩ ශකොට්ක් කරලා 

තිශ  සා. අද ශ ශ  ස සධනග 48ක මිල අඩු කරලා තිශ    ස 
්න්්ත රටන දන් සා. උදා රණහක් ිතධිහට කිේශසො ස 
පැ ශඩොල් ශප සත තිබුශණ්  පපිහල් 2යි  ත 75කට.  වැ ස ඒක 

අඩුවීනක් ශසලා තිශ  සා  පපිහල් 1යි  ත 15ක් දක්සා. නශේ 
අශ ස දැන් මිල අඩු කු ශ ශ  ස සධනග 48ක  list  කක් 
තිශ  සා. සිහහට 50, 60, 40, 35 ්  70 සාශේ ප්රනාණසලින් මිල 

අඩු කරලා තිශ  සා.  වැ ස percentage  ක අනුස  ල  ිතට 
සිහහට 50කින් මිල අඩු ශසලා තිශ    ස වැළු රටන දන් සා. 
 ශ න දැ ශග  ඉ ලා ස අශප් ඒකා ේධ් කල්ලිහ ශනො සාද 
කිහන්ශන්?  ශපත හ  පාල  රජහ ශපත ශස  ශකොට ශනො සාද 

කරලා තිශ න්ශන්  කිහලා අ  සා. නිද ්් අධ්යාප හ දීලා 
තිශ   ිතධිහටන අද අපි නිද ්් ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසාසක් ල ා දීලා 
තිශ    ස ්න්්ත රටන ශ ස පපත ගන් ට ඕ ෑ. 

අද රශට් සැ මශහන්න තිශ   ශලඩ තනයි දිහසැ මහාස, 
pressure ්  cholesterol ඒ ශරෝගසලට අදාු ශ ශ  සසල තනයි 
සැ මන මිල අඩු කිරීන කරලා තිශ න්ශන්.   ැ ැයි, 

පාධනලිශපතන්තුශේ ඉන්  නට දිහසැ මහාස  ැ ැ, pressure  ැ ැ,   
cholesterol  ැ ැ. ඒ සාශේන නශේ මිත්ර ග ප සුජීස ශ්ේ සිර  
රාජය අනාතයතුනාට ස ඒ ශරෝග  ැ ැ.  වැ ස රශට්  හුතරහකට 

දිහසැ මහාස තිශ  සා;  pressure තිශ  සා;  cholesterol 
තිශ  සා.  න නි්ා තනයි ග ප රාජිත ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනායි, 
 තුනාශේ නිශහෝජය ඇනතිතුනායි ශ ශ  සසල මිල අඩු කරලා 
තිශ න්ශන්. ඒක ්තුටක්. ඇයි? අස ය අහ අස ය ශ ශ  ස 

ශ ොන්  ඕ ෑ.  

අශප් රජහ රැසටීනක් කශුේ  ැ ැ. දිහසැ මහාස තිශ   අහ, 
pressure තිශ   අහ, cholesterol තිශ   අහ තනයි සැ මශහන්න 

ශ ශ  ස ශපති සධනග ශ ොන්ශන්. ඒ අහට අස ය ශ ශ  සසල මිල 
පාල හක් කරලා තිශ  සා. හ  පාල  රජශහන් ග ප 

ජ ාධිපතිතුනාට ස, ග ප අගනැතිතුනාට ස, අශප් ග ප රාජිත 

ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනාට ස,  තුනාශේ නිශහෝජය ඇනතිතුනාට ස 
නන ්්තුති කරන් ට කැනැතියි, නශේ ආදරණීහ රශට් ජ තාසට 
 සැනි ්  හක් ල ාදීන ගැ . 

ග ප ඇනතිතුනනි, ග ප නිශහෝජය ඇනතිතුනනි, ඒ සාශේන 

ඔ තුනන්ලාට කිහන් ට තස කාරණහක් තිශ  සා. නශේ 
ආදරණීහ අනුරාධ්ළුර දි්්රික්කශේ, නැදසච්චිහ ආ් ශේ  
න ශ්න්ළුර කිහ  ගපතනා ශේ 1976දී  දළු hospital  ක doctor 

ශකශ ක්  ැති නි්ා අද ස ලා තිශ  සා. ඒ සාශේන නැදසච්චිහ 
ආ් ශේ ටිකිරිශගොල්ලෑස  ල ප්රශේ ශේ ්ාලපතළුර ගපතනා ශේ 

1999දී  දළු hospital  ක අද doctor ශකශ ක්  ැති නි්ා ස්ා 

දනා තිශ  සා. ඒ සාශේන  ටහිර ආ් ශේ ගපතබිරිග්ස්ැස කිහ  
ගපතනා ශේ 1998දී  දළු  hospital  ක සතුර  ැතිස, electricity 
 ැතිස ස ලා තිශ  සා. 

ග ප ඇනතිතුනනි, ඔ තුනා ිතශ ේෂ අසධ්ා හක් ශහොවැ කරලා, 
ශපත hospitals තු න ඉතා ඉක්නනින් පටන් ගන්  කිහ  
ශගෞරසනීහ ඉල්ලීන කර සා.  

නා නිශහෝජ හ කර  අනුරාධ්ළුර දි්ර්ික්කහ ිත ාල ූමමි 

ප්රනාණහක් තිශ   ප්රශේ හක්; ලක්ෂ 7කට සැ ම ජ ග  හක් 
සිටි   ල ප්රශේ හක්.  වැ ස අනුරාධ්ළුර දි්ර්ික්කහට තිශ න්ශන් 
 කන  ක Teaching Hospital  කයි. ඒ සාශේන Base Hospitals 

ශදකක් තිශ  සා.  කක් තඹු සශ සගන තිශ  සා, අශ ක්  ක 
කැබිතිශගොල්ලෑශේ තිශ  සා. ශනශ්ේ තිබිහදී ස අශප් ආදරණීහ 
ජ තාසට ශ ශ  ස ගැනීශපතදී න ා ිත ාල ප්ර  ්හක් ඇතිශසලා 

තිශ  සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනා ස දන් සා, අශප් 
සුජීස   ශ්ේ සිර  රාජය  ඇනතිතුනා ස දන් සා, වැළු රටන දන් සා, 

්න්්ත ලරකාශේන සැ මළුර සකුගඩු ශරෝගින් ඉන්ශන් අනුරාධ්ළුර 
දි්්රික්කශේහ කිහලා. අනුරාධ්ළුර දි්්රික්කශේ ජ තාස 
ශසනුශසන් නා ග ප ඇනතිතුනාශගන් ශගෞරසනීහ ඉල්ලීනක් 

කර සා, ඔ තුනාශේ ිතශ ේෂ අසධ්ා හ ශහොවැ කරලා, 
කැබිතිශගොල්ලෑශේ  ා තඹු සශ සගන තිශ   Base Hospitals 
ශදක නධ්යන රජහට පසරා ශග , අස ය කටයුතු කරලා, ඒ 
ශලඩුන්ට නිසි ප්රතිකාර ල ා දීනට කටයුතු කරන් හ කිහලා. 

නැදසච්චිහ ආ් ශේ,  කැබිතිශගොල්ලෑස  ගරශේ තිශ   
hospital  ක දියුණු කරලා ශදන් . ඒකට ශ ේතුස, ඒ  ල 
ප්රශේ ශේ සකුගඩු ශරෝගින් සැ ම ්රඛ්යාසක් ඉන් සා. 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඒ නි්ා තනයි  - 

  
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනාශේ කථාස ශකටි කරන් . 

 
ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

නට තස ිත ා මහක් ශදන් , ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි.  

 ඒ නි්ා තනයි නට පාධනලිශපතන්තුශසන් ශද  ප මහ ස, 

පාධනලිශපතන්තුශසන් සා  හට ශද  ඉන්ධ්  ස ගන්ශන්  ැතුස, 
අනුරාධ්ළුර දි්්රික්කශේ  සකුගඩු ශරෝගහට ශගොදු ප වී සිටි  
නශේ ආදරණීහ ජ තාස ශසනුශසන් පරිතයාග කරලායි 

තිශ න්ශන්. අනුරාධ්ළුර දි්්රික්කශේ සකුගඩු ශරෝගහට  ශගොදු ප 
වී සිටි  නශේ ආදරණීහ ජ තාස  ශසනුශසන් තනයි, නා ඒ සැඩ 
පිබඳශසු ක්රිහා සනක කර තිශ න්ශන්.   රාජිත ශ්ේ ාර ස  අශප් 

ඇනතිතුනා ස, ෆයි්ාල් කාසිපත නිශහෝජය ඇනතිතුනා ස, ග ප 
ජ ාධිපතිතුනා  ක්ක ස, ග ප අගනැතිතුනා  ක්ක ස කථා කරලා, 
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පාධනලිශපතන්තුස 

අනුරාධ්ළුර දි්්රික්කශේ තඹු සශ සගන  ා කැබිතිශගොල්ලෑශේ 
දැ ට තිශ   Base Hospitals ශදක නධ්යන රජහට පසරා ශග , 
ඒ ්  ා අස ය කටයුතු කර ශදන් හ කිහා ඉල්ලා සිටි සා. ග ප 

ඇනතිතුනාශේ හිටළු නිශහෝජය අධ්යක්ෂතුනා දැ ට ශපත 
අනාතයාර ශේ  ැත ස, නා  තුනාට ්ත්ුතිසන්ත ස සා.  තුනා 
ිත ාල සැඩ ශකොට්ක් කුා. 

 

ගුණ ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනා කිහ සා සාශේ, ඒ ශරෝ ල් ශදක 
නධ්යන රජහට පසරා ගන් සා  පත, ඔ තුනා ඉදිරිපිට ඉන්  
හාළුසා, ඔ තුනා ුඟ ඉන්  හාළුසා, ඔ තුනාට   ා පැ සශ ස 

ඉන්  හාළුසා  නිශහෝජ හ කර  දි්්රික්කසල ශරෝ ල් 
ඔක්ශකොන නධ්යන රජහට පසරා ගන්  ශස සා.  ශ න කරන්  
 ැ ැ.  වැ ස ඔ තුනාශේ දි්ර්ික්කහ  ලන්  නා   සා. අපි 

ශදශද ාන ගිහින්  ලා, අඩු පාඩු ඔක්ශකොන  දා ගනිවැ. 

 

ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman)  

ග ප නිශහෝජය ඇනතිතුනනි, ඔ තුනා හාළුසන් ගන්  අස ය 
 ැ ැ, hospitals ශදක නධ්යන රජහට පසරා ගන් .  

ඔ තුනාට ිතශ ේෂ කධනතසයහක් තිශ  සා, ග ප නිශහෝජය 

ඇනතිතුනනි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, දැන් ඔ තුනාශේ කථාස අස්න් කරන් . 

 
ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ිත ා මහක් ශදන් , ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි.  

ග ප නිශහෝජය ඇනතිතුනනි, ඔ තුනාට ිතශ ේෂ සැඩ පිබඳශසුක් 

තිශ  සා. අනුරාධ්ළුර දි්්රික්කශේ නශේ ආදරණීහ ජ තාස 
සකුගඩු ශරෝගශහන් ශපශු සා. ඒ නි්ා තනයි, අනුරාධ්ළුර 
දි්්රික්කශේ, නැදසච්චිහ ආ් ශේ, කැබිතිශගොල්ලෑස ගපතනා ශේ 

තිශ   hospital  ක ශ ෝ ඔ තුනන්ලාශේ භාරහට ශග  අස ය 
කටයුතු කර  ශල් ඉල්ලා සිටි සා. ූලලා්  ාරූඪ ග ප 
නන්ත්රීතුනනි, නට සැ මළුර කාලහ ල ා දුන් ඔ තුනාට ්්තුතිසන්ත 

ශසමින් නා ්වැ ගන් සා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ො ශ ොන ්ත්ුතියි. 

ුඟට, ග ප ශනො ශ ොනඩක  සිත නන්ත්රීතුනා. 
 
[4.49p.m.] 
 

ගුණ වමොවහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Hon. Presiding Member, for 

giving me this opportunity.  

I think this is one of the most important Regulations 
under Imports and Exports (Control) Act, which we are 
discussing today. I was listening to the speech of a 
Member of the Opposition, the Hon. Indika Anuruddha 
Herath. He stated that the previous Ministers were unable 
to do the needful and questioned as to why they did not 
do that. He came out with lots of such accusations.  He 
also spoke about the former Minister of Health, His 
Excellency President Maithripala Sirisena.  I was also in 
the former Government. It is a fact that he was unable to 
do anything because he was not allowed to do it. I know 
there were so many problems regarding the decisions 
made on tobacco products.  The then Minister of Health 
made certain decisions, but he was forcibly prevented 
from carrying them out.  The former Government did not 
allow him to do his work. That is the reason he was 
unable to implement the decisions taken.   

I can now see that the present Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine is just walking in 
along with his Deputy Minister.  I am very happy to say 
that they have done so much work to uplift the heath 
sector for the sake of the poor people of this country. So 
much of work has been done. As stated by the Hon. 
Member who spoke before me, prices of many medicines 
have been brought down. In the morning, the Hon. 
Members talked about cataract lenses.  I am a member of 
the Lions Movement in Sri Lanka.  Along with the help 
of the Lions, we were able to help the poor people to buy 
cataract lenses at low prices, because the ordinary 
persons were unable to undergo that operation since the 
prices of cataract lenses were so high. I know there were 
so many such cases. But, when the present Minister of 
Health took over, he brought down prices of medicine not 
only by 50 per cent, but by 60 - 70  per cent.  He has even 
brought in stents for heart surgeries.  Earlier, people 
found it difficult to get their surgeries done because some 
medical institutions delayed their operations and as a 
result, many people died.  But, after the Hon. Minister 
took over, that has come to a standstill and their surgeries 
are being done on time.  

I must also like to say that just one or two years back, 
almost 90 per cent of the laboratory tests such as urine 
tests or blood tests were done by private laboratories and 
it was a big problem for the ordinary person.  But, I am 
very happy to say that that situation has changed now and 
75 per cent of those tests are done in Government 
Hospitals and the poor ordinary person need not go 
around to the private medical intuitions.  These are some 
of the work that the Hon. Minister of Health and the Hon. 
Deputy Minister have been doing and we are indeed very 
happy. However, I must tell the Hon. Minister, though 
the charges of those tests are low, the efforts made by you 
and the Hon. Deputy Minister have not brought down the 
standard of those tests to a lower level.  

I must also thank both the Hon. Minister and the 
Deputy Minister for visiting my area in the Puttalam 
District and  passing a large sum of money for the well-
being of poor patients. The work has started and the 
people will be benefitted from it. The Hon. Ministers 
have visited the Puttalam Base Hospital also and have 
passed the money to fulfil all requirements in that 
Hospital.  The work is going on with their help. The Hon. 
Deputy Minister also visited that Hospital.  
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Actually, as I have already explained to the Hon. 
Minister, the Puttalam Base Hospital is covering a very 
large area. Hospitals in adjoining areas such as Chilaw, 
Marawila, Negombo and Kuliyapitiya have four major 
hospitals within 25 kilometres. All facilities are available 
there and the patients are being treated well.  As I said 
earlier, the Puttalam Base Hospitals covers a very large 
area; in one hand, there is Kalpitiya and other islands 
extending to around 40 - 50 kilometres; there is 
Wanathawilluwa area towards Mannar; in addition, there 
are about 20 camps.  All patients from those areas are 
being treated at our Hospital.  But, what is happening 
today, is, whatever decisions taken by  Hon. Minister for 
the well-being of the patients in those areas, do not reach 
the patients when it goes through the Provincial Council 
level.    

This is where we find it difficult. When the Hon. 
Minister and the Hon. Deputy Minister visited our 
Hospital, we gave them the list of shortages we have in 
the Hospital. I must tell you that the Puttalam Base 
Hospital is short of 50 per cent of the doctors. Today, the 
cadre for nurses is 225, but only 125 nurses are there. 
When we speak about the minor staff, the Provincial 
Council has appointed only a few from the Puttalam 
District and all the others are appointed from the 
Kurunegala District. Within six months’ they will go 
back. These are some of the difficulties that we are facing 
today.  We found that there are around 60 nurses in 
excess working in Kurunegala Teaching Hospital. Though 
they are getting their salaries from the Puttalam Base 
Hospital, they are not working in that Hospital. Up-to-
date, those nurses who are working in the Kurunegala 
Teaching Hospital have not been sent to Puttalam Base 
Hospital. I know this because I was a Provincial Health 
Minister. I did my level best earlier, but now we are 
unable to do that and we have now passed the baby on to 
the Hon. Minister.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගුණ වමොවහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, please give me two more minutes.  

I must thank the Hon. Minister because after his visit, 
he has taken a decision to appoint another 50 nurses to the 
Puttalam Base Hospital. Similarly, as I said, I must 
inform the Hon. Minister again that those 60 nurses who 
are supposed to be attached to the Puttalam Base Hospital 
are working outside, but they are getting their salaries 
from the Puttalam Base Hospital.  I am sorry. I came to 
know about this only two weeks ago. That is why I could 
not inform you.  Probably within two weeks, we will give 
you the list of  names. Please see that these nurses are 
brought back to Puttalam because, as you said, there are 
some nurses who have been there for a long period. In the 
Puttalam Base Hospital, we have been doing all the 
operations. 

Suddenly, there was a shortage of anesthetists. Then, 
we came to you. You passed a transfer order on to the 
Provincial Council. There were 12 anesthetists attached 
to the Marawila Base Hospital. According to the order, 
we requested two or three anesthetists to come over. 
Unfortunately, they have not yet been transferred.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please, wind up now. 

 
ගුණ වමොවහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Just a minute, please.  
So, they are unable to even perform routine 

operations.  

We must thank the Hon. Minister once again because 
after your visit, so much of work has been done. You 
have passed Rs. 60 million. Work has been started. We 
are improving now. My request is that you go into these 
details.  Because, what you decide at the top level, does 
not reach the poor people when it goes through the 
Provincial level.   

So, I must thank the Hon. Minister for doing all these 
services. Whatever the Opposition may say and whatever 
the people may say, the ordinary man is feeling happy 
now not just because of the low prices of medicines but 
because of the good services rendered in hospitals due to 
the improvement of standards in hospitals.  

So, as I said earlier, please, check on the Provincial 
sector in the future to make sure that your decisions reach 
the hospitals. Thank you very much.   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප (න ාචාධනහ) ආශු නාරසිර  නන් ස රීතුනා. 

 
[අ.භා. 4.58] 

 
ගුණ (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිරහ මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අද ඉතාන සැදග ස ප  ස 

ශදකක නි ශහෝග  ගැ යි කථා කරන්ශන්.  යින්   කක් ස  

ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස    නිශහෝග 
ගැ  නා ිතශ ේෂශහන්න කථා කරන් ට  ලාශපොශරො සතු ශස සා. 
ග ප ශ්ෞඛ්ය අනාතයතුනා ඉන්  ශසලාශේන කථා කරන් ට 

ලැබීන ්න්ශතෝෂහට ක පණක්. ශනොකද, ඔ තුනා  ශ්ේ ක 
බිබිශල් ප්රතිප සතිහ ක්රිහා සනක කරන්  කටයුතු කශුේ ජීිතතහ 
පරදුසට ත ා. ශපත නාෆිහාස ස  ක්ක ්ටන් කර සාහ කිහන්ශන්, 

ජීිතතහ  ගැ  ස  හිතන්   ඕ ෑ ශසලාසක්.  තුනා ඒ ගැ  
ශ ොතකා  ක්රිහා ශකොට ශපත ඖෂධ් ප ත හටශ ස  ඖෂධ් මිල 
ගණන් අඩු කරන්  ශපත රටට  ැකි ුණණා. රශට් සිහලු ශද ාටන 
ශ්තක් ්ැලසුණු ප තක්  ැටිහට තනයි අපි ශපත ප ත දකින්ශන්.  
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පාධනලිශපතන්තුස 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශපත අස්ථ්ාශේ නා ශපත 
කාරණහ ගැ  ස  කථා කරන් ට කැනැතියි.  ශනහ අද ප සතරසල ස 
පු වී තිබුණා.  හ ඉතාන ්රශේදී කථාසක්. ූලලා්  ාරූඪ ග ප 

නන්ත්රීතුනනි, ශලෝකශේ මිල අධිකන වසදය  ලයකධනනහක් 
තිශ  සා, ඒ තනයි ළුේගලශහකුශේ අසහස තස ස ශකශ කුට  
 ේධ් කිරීන. ශපත  ේධ් කිරීන සිදු කරන්ශන්, ශනොශුේ නැ පණු 

අහශේ  අසහසසලින්.  ශපත ශලෝකශේ මිල ගණන් දි ා  ැලුසාන  
කුඩා  ඩසැල  ේධ් කරන්  මිලිහ  220ක් හ සා.  ෘදහ ස්්තුස 
 ා ශප  ැල්ල ශදකන   කට  ේධ් කර සා  පත මිලිහ  200ක් 

හ සා.  ෘදහ ස්්තුස  ේධ් කර සා  පත මිලිහ  190ක් හ සා. 
ශප  ැල්ල  ේධ් කරන්   මිලිහ  150ක් හ සා. ශපතසා තනයි 
ශලෝකශේ මිල අධිකන  ලයකධනන ක්රන.   

අපිට නතකයි 2013 සධනෂශේදී ශනසැනි  ලයකධනනහක් සිේධ් 
ුණණා,  සශලෝක ශරෝ ශල්. ඒ  ලයකධනනහ කර ග සශ ස 
ජ ාධිපති නීතිඥ නි ාල් ජහනාන්  න තා.  තුනාට ප්රතිකාර 
කශුේ ජපා ශහන් ආළු වසදයස ප.  තුනාට ශස  ස 

ශකශ කුශේ  දසතක්  ේධ් කුා. ජපා ශහන් ආළු 
වසදයස පන්ට ිතතරක්  දා මිලිහ  80ක් ශගේසා. ශපත 
්පත න්ධ්ශහන් ්ශ්ේච්ඡාශසන්  ශ ොමිලශේ ශපත ශදහ කර  

රජශේ  වසදයසරශහක් ඉන් සා. අපට  තුනාස  පත කරන්  
ළුළුසන්,  "වසදයස ප  කිහන්ශන් ශදිතස ප" කිහ  ත ස සසශේ 
වසදයසරශහක් ශල්. ශපත වසදයසරහා, Dr. Anil 

Abeywickrama.  තුනා   රගලන්තශේ Freeman Hospital in 
Newcastle   ශක් අුණ පදු ශදකක්  ශ්ේසහ කුා. ිතශ ේෂශහන්  ශපත 
සාශේ ශනොශුේ  නැරිච්ච අහශේ  දස ස  ේධ් කිරීන ගැ . 

 රගලන් තශේ ස තිබුශණ් hospitals ප යි. ඒ සාශේන ශලෝකශේ 
තිශ  සා, International Society for Heart and Lung 
Transplantation   ක. ශපත  Society   ශක්  Chairman   ක්ක 

තනයි  ශනතුනා  සැඩ කර ශපත අ සදැකීන ල ා ග සශ ස.  

 තුනා ල ාග ස අ ස දැකීන ස   ක්ක 2015 සධනෂශේ  ශපත 
්පත න්ධ්ශහන් අ සදැකීපත තිශ    න ාචාධනහ ක්ලාක් නැතිතුනා - 
න ාචාධනහ ක්ලාක් ශනසැනි  ලය කධනන ්පත න්ධ්ශහන් 

ශලෝකශේන ඉන්  ප්රධ්ානිශහක්.  තුනා පැහ ිතසි තරයි ලරකාශේ 
හිටිශේ.  ශනොකද, ඒ සාශේ වසදයස පන් ට ශලෝකශේ තිශ   
ඉල්ලුන සැ මයි. ශ ොශ ොන කලාතුරකින් තනයි  සැනි 

වසදයසරශහක් රටක බිහිශසන්ශන්. - පැහ ිතසි තරකට ලරකාසට 
ශග ැල්ලා ලරකාශේ expert  වසදයස පන්ට  training   කක් දීලා 
තනයි Dr. Anil Abeywickrama  සැඩහ පටන් ග සශ ස.  ශ න 

පටන් ශග    තුනාට  ැකිහාස ලැබුණා, 2017 ජූලි 07 සැනිදා  ශපත 
ලරකාශේ ප්රථන ්ැ සකන කරන් . ඒ ්ැ සකන Kandy Teaching 
Hospital   ශක් ශ ොමිලශේ කශුේ. ඒ ්ැ සකන  කශුේ අුණ පදු 

37ක කාන්තාසකට. අුණ පදු  20ක  ශනොුහ නැරිච්ච පිරිමි  
ුනශහකුශේ  දසතක් අරශග  තනයි   ේධ් කශුේ. ්ානා යශහන්  
 දස ස ශදකක් ගලපන්  ඒ ශල් සධනග ගැලපිලා,  ඒ සිහලු  ශේසල් 
ගැලශප  ශදන්ශ ක් ශසන්  ට ඕ ෑ.  ශ න  ැති ුණශණො ස කර 

ගන්   ැ ැ.   

ශේ  ුණණු සිේධිහකින් ප්්ශ්ේ අද ප සතරශේ ශනශ න   කක් 
තිශ  සා. "ශ්ොහා ග ස  දසත නරා ග ස න නුසර ශදෝ්තරලා" 

කිහා. ශපත ප්ර ් ශේදී "ශදෝ්තරලා"  කිහ  සච හ ශ ොශසයි. 
ශපතකට ශස න සච හක්  න්   ඕ ෑ. නන ඒක ස පැ ැදිලි 
කරන් පත.  

ඒ අස්ථ්ාස ස  ිතට, වසදය අනිල් අශේිතක්රන න තා   
ලැ ැ්්ති ශස සා, ශදස   ලය කධනනහ කරන් .  

ශදශසනි  ලයකධනනහ කරන්  ලෑ්්ති සන්ශන් අුණ පදු 19ක 

ගැ ැනු ද පශසකුට. -ශපත පුණශල් සිටි ගැ ැනු ද පසාශේ  
 ැඟණිහ ස  ෘදහ ස්්තුස  ා ්පත න්ධ් ප්ර  ්හකින් අුණ පදු 17 දී 
මිහ හ සා.- ගැ ැනු ද පසාශේ  ලයකධනනහට ශනොුහ නැ පණු 
ශකශ කුශේ  දසතක් ල ා ගන්   න ශදෝ්තර න  සනහා  දිසි 

අ තු පසලට ලක් ශසලා මිහ ගිහ අහශේ ශල් සධනගහ  ්  සිහලු  
ශේසල් ශපත ගැ ැනු ද පසාශේ  රීරහ ්නඟ නා්   හක් ති්ශ්්ේ 
ගුප සා. නා්  හකට ප්්ශ්ේ ශේ-ශපශධනදා තනයි දැ  ගන්  

ලැබුශණ්, ශපොශුොන්  පස ප්රශේ ශේ හිටළු ත පණශහකුශේ -
ශනොුහ නැ පණු හිටළු  වැදා ශ් ශුකුශේ- නරණහකින් ප්ශ්්ේ 
ඒ  දසත ශපත ගැ ැනු ද පසාට ගැුශප සා කිහලා.  න නි්ා ශපත 

 දසත ඇහට  ේධ් කරන්  ලෑ්්ති ුණණා. ශපත ආරරචිහ ලැබුණු 
ගනන් Dr. Anil Abeywickrama දැනුස ස කර සා, ඒ ශසලාශේ 
on call සිටි  නිධනිතන්ද  වසදයසරහාස.  

රාජිත ඇනතිතුනනි, නිධනිතන්ද  වසදයස ප තුන්ශදශ කු 
සිටි  තැ  අඩු සහශ්ේන වසදයසරහා ශපත නිධනිතන්ද  
වසදයසරහායි.  තශකොට ශපත අඩු සහශ්ේන වසදයසරහාට -

juniorන doctorට- Dr. Anil කිහ සා, "අපට ශනශ න  දසතක් 
ලැබුණා. අපි ශ ට-අනිේදා ඉක්නනින්න ශපත කටයු සත කරවැ." 
කිහලා. ශපත ශරෝ ශල් ඉන් සා, Dr. Jagathi Perera. නා  තුමිහස 

 පත කරන්ශන් "හක්ෂණිහක්" ශල්යි. ශදිතශහකු සාශේ doctor 
ශකශ කු සිටි ශකොට ශනන්  ශපත සාශේ හක්ෂණිහකු ස ශපත 
ශරෝ ශල් සිටි සා. ශපත හක්ෂණිහ කිහ සා, " ශ න 
ශකොශ ොනද? නන  ැතුස ඕසා කරන්   ැ ැ. ඔහ ශලඩාස 

 දි්ස්ිශේ transplant කරලා hospital  ශක් තැබුශසො ස නශේ 
duty ශසලාශේ නන  ලන්ශන්  ැ ැ."යි කිහලා.  ශ න කිහලා 
 ලපෑපත කරලා අර junior doctorsලාට ශපත නිධනිතන්ද  කටයු සත 

කරන්  ඉඩ ශදන්ශන්  ැතිස ශපත  ලයකධනනහ  ස සස සා. 
ශනසැනි ශදෝ්තරලා ශපත රශට් සිටිශහො ස ශනොකද සන්ශන්? ග ප 
ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනනි,  න නි්ා ඔ තුනාට අපි කිහ සා, ශපත ගැ  

ස ාන පරීක්ෂණහක් පස සසන්  කිහලා.  න නි්ා ශපත ලිපිශේ 
නාතෘකාස "ශ්ොහා ග ස  දසත නරා ග ස න නුසර ශදෝ්තරලා" 
ශ ොස "න නුසර හක්ෂණී" කිහලා ශස ්් සන්  ඕ ෑ. 

ශදෝ්තරලා ශපත ිතධිහට සැඩ කරන්ශන් ශකොශ ොනද? ශපත රශට් 
"ශදිතස ප" කිහ  ශදෝ්තරලා සිටි සා සාශේන ශපත සාශේ 
"හක්ෂණිශහෝ" සිටි ශකොට ශරෝගීන්ට ගිහිල්ලා ශ ශ  ස ගන්  
 ැරි ත ස සසහකට hospitals ප සස සා. ශනසැනි ශේසල් අපි 

ස ාන සුක්සා ග සශ ස  ැ ස පත, ශපත රශට් ශනසැනි දක්ෂ 
වසදයස පන්ට කටයුතු කරන්  ශ ො ැකිස සා.  න නි්ා 
ිතශ ේෂශහන්න ශ්ෞඛ්ය  ා ්පත න්ධ් ආරශික අධීක්ෂණ කාරක 

්භාසට අපි ශපත ප්ර  ්හ ශහොවැ කරන්  කැනැතියි. ශපත ගැ  
ස ාන පරීක්ෂණහක් කරලා ශපත සැරදි නිසැරදි ක ු  යුතුයි.  

ඒ සාශේන ග ප ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාශගන් නා ඉල්ලා සිටි සා, 

ශපත  ලයකධනන ඉදිරිශේදීස ස කරන්  නුසර hospitals  කට 
ිතශ ේෂඥ නිධනිතන්ද  වසදයසරශහකු ල ා ශදන්  කිහලා. Dr. 
Anil Abeywickrama  රගලන්තශේ සිටිහා  පත,  තුනාට ශනන 

අර ශහන් ශලෝකශේන " ක්්ප්ධනට්" ශකශ කු ශසලා ිත ාල වැදල් 
ප්රනාණහක්  පත  කර ශග  ශලෝකශේ සිටි  ශපොශ ෝ සන 
වසදයසරහා ශසන්  ඉඩ කඩ තිබුණා.  තුනා ඒ සිහල්ල 

පැ සතකට දනා අශප් රටට ආශේ ශ ොමිශල් ශ්ේසහ කරන් යි. 
 සැනි ශදෝ්තරලා අපි ආරක්ෂා කු යුතුයි, ග ප ශ්ෞඛ්ය 
ඇනතිතුනනි. ඔ තුනා ශපත ගැ  පරීක්ෂණහක් කරයි කිහලා අපි 
 ලාශපොශරො සතු ස සා. ඒ සාශේන ශපත පාධනලිශපතන්තුශේ තිශ   

ආරශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා  ර ා ස පරීක්ෂණහ සිේධ් කරලා 
ශනසැනි වසදයස ප ්පත න්ධ්ශහන් දැ ම ක්රිහානාධනග ගත යුතුයි. ඒ 
සාශේන ශදිතස ප සන් වසදයස ප ආරක්ෂා කිරීශපත සැඩ 

පිබඳශසුකු ස අපට අස යයි.  
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ුඟට, ඒ කාරණහ ස  ක්කන තස කාරණා කිහිපහක් කථා 

කරන්  නා  ලාශපොශරො සතු ස සා. ප්රධ්ා  ස ශහන්න නශේ 
්ශ ෝදර පාධනලිශපතන්තු නන්ත්රී ඉපතරාන් න රූෆ් නැතිතුනා කරළු 
ශහෝජ ාස ්පත න්ධ්ශහන්. ශනොකද, රිකුණානලහ ප්රශේ හට 
අපි ස ගිහා. අපි  හිදී Kinniya Hospital  ක  ැලුසා. ග ප ශ්ෞඛ්ය 

ඇනතිතුනනි, ශපත Base Hospital  ක දැ ට තිශ න්ශන් B Grade 
 ශක්. ශපතක A Grade  ක කරන්  කිහලා ඉල්ල සා. ශපත 
්පත න්ධ්ශහන් නිශහෝජය ඇනතිතුනාට ස ශචෝද ාසක් තිශ  සා. 

නිශහෝජය ඇනතිතුනා හපත ශේ පාල  පක්ෂහක් නිශහෝජ හ 
කර  නි්ා  තුනා කින්නිහා ශරෝ ලට කුඩපතනාශේ ්ැලකිලි 
දක්ස සා කිහලා කිහ සා.  න නි්ා නිශහෝජය ඇනතිතුනාට 

තිශ   ශපත ශචෝද ාශසන් ගැලශසන් ; ශපත ශචෝද ාශසන් 
ශේශරන්  ශනහ ශ ො  අස්්ථාසක්. ඔ තුනන්ලා ශදශද ාන  කතු 
ශසලා Kinniya Hospital  ක A Grade  ශක් ශරෝ ලක්  සට 

පරිසධනත හ කශුො ස ශ ො යි. ඒක අපට තිශ   අඩුසක්.  

ග ප ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනනි, SAITM ප්ර  ්හ ශකශරහි ස 
ඔ තුනාශේ අසධ්ා හ ශහොවැ කරන්  නා කැනැතියි. SAITM 
ප්ර  ්හ ්පත න්ධ්ශහන් අස්ා  ිත්ඳුනකට දැන් ඇිතල්ලා 

තිශ  සා. ශපත අස්ා  ිත්ඳුනට ප්ර  ්හක් ශසලා තිශ න්ශන් 
minimum standard  කයි.  

ිත ස්ිතදයාලශේ වසදය උපාධිහ ්  ා අසන ප්රමිතිහ ගැ  

ිත ාල ්රසාදහක් ඇතිශසලා තිශ   ශනොශ ොතක් ශපත.  ශපත 
්රසාදහට අනුස ශපත රශට් වසදය ීයම නිධනණහ කර  ඒ ප්රමිතිහ 
ආරක්ෂා කර ගන්   පත ශපත කිහ  අසන ප්රමිතිහ ල ා දිහ යුතු 

ශස සා. ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ිත ාල සාද ිතසාද තිශ  සා.  වැ ස 
රජශේ වසදය ිතදයාලසලට සාශේන SAITM සාශේ ශපෞේගලික 
වසදය ිතදයාලසලට; වසදය ීයමසලට ශපත අසන ප්රමිතිහ ගැ්ට් 

කිරීන ප්රනාද වීන තුු ශලොකු ප්ර  ්හක් ඇති වී තිශ  සා. ඒ නි්ා 
ඔ තුනා දැ ම අසධ්ා හ ශහොවැ කරලා ශපත අසන ප්රමිතිහ ගැ්ට් 
කිරීන  ැකි තරපත ඉක්න ට ක්රිහා සනක කරන්  ශස සා.  ශ න 

 ැති ුණශණො ස සන්ශන්, ශපත ප්ර  ්හ දික්ගැ් ්ශ්   කයි. ශපත 
ප්ර  ්හ නි්ා  අ ාගතශේ වසදයස ප වීනට  ලා ශග  සිටි  
වසදය ශිෂයශහෝ අතරින් ශදිතස ප සාශේ වසදයස ප බිහි 
කරන්  ස අපට  ැරි ශස සා.  ශ න  ැති ුණශණො ස හක්ෂශහෝ, 

හක්ෂණිශහෝ තනයි බිහි සන්ශන්.  ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශේ සිදු ස  
පරිසධනත   ගැ   ල  ිතට අපට දැ  ගන්  ලැබුණා, දැ ට 
ලරකාශේ ඖෂධ් නිෂ්පාද හ ආරපතභ කර තිශ  සා ිතතරක් ශ ොස 

සිහලුන ඖෂධ් නිෂ්පාද හ කර  තැ ට ශපත රට තල්ලු කරමින් 
සිටි   ස. ඒක ඉතාන ස සටි සා.  

ූලලා් ා පඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ්රසධනධ්  උපාහ නාධනග  ා 

ජාතයන්තර ශසශු  අනාතයාර ශේ ආ හ   ා අප හ  
(පාල ) ප ත හටශ ස ඉදිරිප ස කර තිශ   නිශහෝග පිබඳ  ස ස 
සච  කිහිපහක් කථා කරන් ට කැනැතියි. අශප්  රාජය අනාතය 

ග ප සුජීස ශ්ේ සිර  නැතිතුනාශේ කැප වීශනන් කළුතර ප්රශේ ශේ 
කධනනාන්ත ළුරසරහක් ඉදි ශකශර සා. නන හිත  ිතධිහට 
ඔ තුනාශේ ඒ දධන  හ ස  ක්ක ඒ කධනනාන්ත ළුරසරශේ අශප් 
රටට අස ය කර  ඖෂධ්  දන්  ළුළුසන් ශසයි.  ශ න ුණශණො ස 

ඔ තුනන්ලාශේ අනාතයාර  ශදක ශකශරහින  ශපත රශට් අසධ්ා හ 
ශහොවැ කර ගන්  ළුළුසන් ශ ො  අස්්ථාසක් ඇති ශස සාහ කිහලා 
නන කල්ප ා කර සා.   

අද දි  ිතසාදහට ගැශ   ආ හ   ා අප හ  (පාල ) 
ප ත හටශ ස නිශහෝග ගැ  කල්ප ා කර ශකොට ඒසා රශට් 
අ ාගත ්රසධනධ්  සැඩ පිබඳශසු ්  ා අස ය දැනුන ල ා ශද , 

 යාහ පත්රහට අස ය කාරණා ල ා ශද  ඉතාන සැදග ස නිශහෝග 
 ස ශපශ  සා. අශප් ග ප රාජය ඇනතිතුනනි, ශපත රශට් 
ආශහෝජ  ්පත න්ධ්ශහන් තිශ   ප්රධ්ා න ආහත හ ස  BOI 

 ක ගැ  ස ඔ තුනාට නතක් කරන්  කැනැතියි. අපි  ැන ිතටන 

කල්ප ා කර සා ශපත BOI  ක one-stop-shop  කක් ශන්ද 
කිහලා.  වැ ස ශපතක non-stop-shop  කක්. තසන ඒක one-stop-
shop  කක් ශසලා  ැ ැ.  ැ ැයි, ශපතක one-stop-shop  කක් 
කිරීන ්  ා ඒ නිධනභීත  ැකිහාස ඔ තුනාට තිශ    ස අපි 

දන් සා. ඒ නි්ා ආශහෝජකශහෝ ්පත න්ධ්ශහන් තිශ   ප්ර ්  
ටික ඉක්නනින් ිත් යි කිහලා අපි  ලාශපොශරො සතු ශස සා. අපට 
්ති 48ක් 50ක් ිතතර හ  ශතක් අපට  ලාශග  ඉන්   ැ ැ. 

අස ය ්ැලසුපත ඉදිරිප ස කුාට ප්්ශ්ේ  ඒ ආශහෝජ  ්  ා ල ා 
ශද  සයාපෘති සාධනතාසල තිශ   ශේසලට  කඟ ුණණාට ප්්ශ්ේ ස 
ශපත ශේසල් ශනශ න කල් හ සා  පත ශපත රටට ආශහෝජකශහෝ 

ගලා ශග   න්ශන්  ැ ැ. ඒ නි්ා ශපත කාරණා ්පත න්ධ්ශහන් 
ඔ තුනාශේ අසධ්ා හ ශහොවැ කර  ශල් ඉල්ලා සිටි සා. 
ිතශ ේෂශහන්  තස ස ශලොකු ප්ර  ්හක් තිශ  සා. තිර්ර 

්රසධනධ් හ ගැ  අපි ශේ කථා කුා.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, කථාස ශකටි කරන් . 

 
ගුණ (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිරහ මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ශ ො යි.  

තිර්ර ්රසධනධ් හ ගැ  තිශ   ශලොකුන ප්ර  ්හ ශපතකයි.  

ආශහෝජකශහෝ ආසාට පසුස  තැ  ඉ න් තනයි   ලන්ශන්, ශපත 
ආශහෝජකහා ඉන්  කලාපහ සුදුසු ද, ඒ පරි්රහ ස  ක්ක 
ශනොකක්ද ශසන්ශන් කිහ   ක. ශපත සිහලු ශේසල් පරීක්ෂා 

කරන්  ගිහාන අුණ පදු ශදකක් ිතතර ගත ශස සා. ඇ සතටන ඒක 
අ්තුටුදාහක ත ස සසහක්. ඒ ගැ  ස ඔ තුනාශේ අසධ්ා හ ශහොවැ 
කරන් හ කිහ  ඉල්ලීන කරමින් නා නි   ශස සා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි.  

මීුඟට, ග ප  න්දුල ලාල්  ණ්ඩාරිශගොඩ නන්ත්රීතුනා. ඔ තුනා 
ිත ා ම ප කින් කථාස අස්න් කරන් . මීුඟට, ග ප ඇනතිතුනාට 
කථා කරන්  ති ශ  සා.  

 
[අ.භා. 5.10] 
 

ගුණ බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඉතාන සැදග ස ප තක් ස  
ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස ඉදිරිප ස කර 
තිශ   නිශහෝග පිබඳ  ස ශ ොශ ෝ ක පණු ඉදිරිප ස ුණණා. නට ස 

ශ ොශ ෝ ක පණු කිහන් ට තිබුණ ස සැදග සන ක පණු කිහිපහක් 
ප්රකා  කරලා නශේ කථාස අස්න් කරන් ට නා  ලාශපොශරො සතු 
ශස සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි,  ඇ සත ස ශහන්න අශප් ග ප 
ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාට නශේ ්්තුතිහ ළුද කරන්  ශපතක අස්්ථාසක් 
කර ගන් සා. ශනොකද, ඔ තුනා නන නිශහෝජ හ කර  ගාල්ල 
දි්්රික්කශේ කරාපිටිහ ශරෝ ල දියුණු කරන් , ඒ සාශේන 

කරාපිටිහ වසදය ීයමහට   සා ගන් ා ශිෂය ප්රනාණහ සැ ම 
කරන්  කටයුතු කර තිශ  සා. හුඟක් ශදශ ක් අපට කිහන්ශන් 
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පාධනලිශපතන්තුස 

අපි ශපෞේගලික වසදය ිතදයාල ඇති  කරන්  සැ ම  ැඹු පසක් 
දක්ස සාහ කිහලායි.  වැ ස ඔ තුනා අශප් වසදය ීයමහට   සා 
ගන් ා ශිෂයයින් ප්රනාණහ ශදු ණහක් කරන්  අස ය කටයුතු ශපත 

ස  ිතට කරමින් හ සා. ඒසා හුඟාක් ශදශ ක්; හුඟක් තැන්සල; 
හුඟාක් නාධ්යසල කථා කරන්ශන්  ැ ැ. ඒ සාශේන නන හිත  
ිතධිහට නිද සින් පසුස ශ ද ිතදයාලහට ිත ාලතන  ශගොඩ ැඟිලි 

්රකීධනණහ ල ා දීලා  ප සුකපත ශ ොශ ොනහක් ල ා ශදන්  
ඔ තුනා ක්රිහා කුා. ගාල්ල දි්්රික්කහ නිශහෝජ හ කර  
නන්ත්රීසරහකු  ැටිහට ඒ ජ තාස ශසනුශසන් ඔ තුනාට ්්තුති 

කරන්  නන ශනහ අස්්ථාසක් කර ගන් සා.  

නට කථා කරන්  ලැබී තිශ   ශේලාස ශ ොශ ොන ශකටි 
ුණණ ස, අශප් ග ප ආශු නාරසිර  නැතිතුනා ්  න් කු 'ශදිතශහෝ ස 
හක්ෂශහෝ ස' අතර කථාසට නශේ ශපො ම අ ස දැකීනකු ස  කතු 
කරන්  සිදු ස සා, ග ප ඇනතිතුනනි. පසු ගිහ ජූනි නා්ශේ 

30සැනි දා නට ස  සැනි හක්ෂ කථාසක අ ස දැකීනකට වැහුණ 
ශදන්  සිේධ් ුණණා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, වසදය නිලධ්ාරින් 
ශ ොශ ොනහක් ශපත දි සල ශපෞේගලික වසදය ිතදයාල ගැ  -
ිතශ ේෂශහන්න SAITM  ක ගැ ,- ශලොකු ශඝෝෂාසක් කර සා. 

ශරෝගීන් අනා පශේ දන ,  ශ න  ැ ස පත ශරෝගීන් නරණ 
නරචකහ දක්සා රැශග  හ  පිරි්ක් තනයි ශපෞේගලික වසදය 
ිතදයාලසලින් බිහි සන්ශන් කිහා ශපත රශට් ජ තාස තුු නතහක් 

ඇති කරන් , ශලොකු තධනකහක් ශගොඩ ඟන්  ්න ර උදිතහ 
කටයුතු කර සා.  ැ ැයි, ශනශ න කථා කර  උදිතහ ්න ර 
ශසලාසට ක්රිහා කර  ආකාරහ  ැලුසාන ග ප ඇනතිතුනනි, නට 

 පත ශලොකු ප්ර ් හක් ඇති ස සා.  

ග ප ඇනතිතුනනි, නශේ නස  දිසිශේ ශරෝගාතුර ශසලා පසු ගිහ 
ජූනි නා්ශේ 30සැනිදා කරාපිටිහ ශරෝ ලට ඇතුු ස කුා. නශේ 
නස ඉතාන ස අප සු, අනා ප ත ස සසශහන් සිටි නි්ා දැ ම ් සකාර 
ඒකකහට ඇතුළු කුා. නන ගිහිල්ලා  ැලුසාන,  ක 

වසදයසරශහක් ඔහු ුඟට කථා කරලා නශගන් ඇහුසා, ''දැන් ශපත 
අපතනාට ශනො සාද කරන්  ඕ ෑ?'' කිහලා. නන කිේසා, ''අශප් 
අපතනාට කරන්  ළුළුසන් ඕ ෑන ප්රතිකාරහක් කරන් , ශඩොක්ටධන. 

නට කරන්  ළුළුසන් ඕ ෑන ශදහක් නන කරන් පත'' කිහලා. ඒ 
ශේලාශේ ශපත වසදයසරහා නට කිේසා, '' ශ න පත, 
අගනැතිතුනාට කිහලා අපතනා සිරගප්පූ ප අරශග  හන්  තනයි 

තිශ න්ශන්'' කිහලා. නන ඒ ශසලාශේන අශප් ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනාට 
දුරකථ ශහන් කථා කරලා ඒ  ස දැනුපත දුන් ා. ඇ සත 
ස ශහන්න නන ඒ ශරෝ ශල් වසදයසරහා ස  ක්ක කිසිදු 
 හින් ්ව්ීනකට ගිශේ  ැ ැ; කථා කරන් ස ස ගිශේ  ැ ැ. ඒ 

ශේලාශේ නට ිත ාල ආශේගහක් ඇති ුණණා. ශනොකද, ඕ ෑන 
ශකශ කුට තනන්ශේ අපතනා තරපත සටි ා ශකශ ක් ශපත 
ශලෝකශේ  ැති නි්ා. අපතනා අ්නීප ශසලා ජීිතතහ ස නරණහ ස 

අතර ්ටන් කර  ශකොට, ඕ ෑන ද පශසකුට ඒ සිදුවීන  ලා ශග  
ඉන්  අනා පයි.  වැ ස,  සැනි ප්රකා හ ස කුාහ කිහලා නන ඒ 
වසදයසරහා ස  ක්ක ගැශටන්  ගිශේ  ැ ැ. ඒ ශේලාශේ  නන 

සච හක් ශ ෝ කිේසා  පත, නන පාධනලිශපතන්තු නන්ත්රී ශකශ ක් 
නි්ා, නන ඇිතල්ලා ශදෝ්තරස පන්ට තධනජ හ කුාහ කිහා ට 
පසු දි  වැළු ශරෝ ලන සධනජ හක් කර සා, ග ප ඇනතිතුනනි. ඒ 

නි්ා නන සච හක්ස ස කථා කරන්  ගිශේ  ැ ැ. ඒ ශේලාශේ 
නශේ නසට ශපත ශරෝ ශලන් නිසි ප්රතිකාරහක් ශක පණ ස, 
 තුනාශේ සච හ ස  ක්ක නශේ අපතනාශේ ජීිතතහ ගැ  නට 
ශලොකු චකිතහක්, භහක් ඇති ුණණා. ඒ නි්ා නන ස ාන නශේ නස 

ශකොුඹ ශපෞේගලික ශරෝ ලකට අරශග  ආසා.  ශ න අරශග  
ඇිතල්ලා නන ශපෞේගලිකස ිත ාල වැදලක් සැහ කරලා නශේ අපතනා 
ශේරා ග සතා. 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නන කිහන්   දන්ශන් 

ශපෞේගලික වසදය ිතදයාලසලට ිත පේධ් ස ,  ශ න  ැ ස පත 
ශපත රශට් සැ ම වසදයස පන් පිරි්ක් බිහි කරන්  දර  
උ ස්ා හට ිත පේධ් ශසලා ්ටන් කර , කෑ ශනොර ග  , 
උේශඝෝෂණ කර  ්න ර වසදයස පන්ශේ ක්රිහා කලාපහ 

ගැ යි. ඒ වසදයසරහා නා ්නඟ ශපෞේගලික තර ක්  ැ ැ කිහා 
නන ශ ො ටන දන් සා. නන ශපත රජහ ස  ක්ක, රජශේ නතසාදහ ස 
 ක්ක සිටීන පිබඳ   ශේ පාලනික ප්ර ් හයි  තුනාට තිශ න්ශන්. 

 සැනි වසරහක් සළුර  තැ ක් දක්සා  තුනා ක්රිහා කුා  පත, 
ශපෞේගලික වසදය ිතදයාල ශපත රටට සුදුසුයි; තස තස ස අස යයි 
කිහ   ක ශන්ද ශපත සිදුවීශනන් පැ ැදිලි ශසන්ශන් කිහ  

කාරණහ නන ප්රකා  කරන්  කැනැතියි. ශපතසා ගැ  කථා ක  ු
යුතු තස ශ ොශ ෝ කාරණා තිශ  සා, ූලලා් ාරූඪ ග ප 
නන්ත්රීතුනනි.  

ග ප ශ්ෞඛ්ය ඇනතිතුනනි, ඔ තුනාශගන් ිතශ ේෂ ඉල්ලීපත 
කිහිපහක් කරන්  නන ශනහ අස්්ථාසක් කර ගන් සා. නන 
නිශහෝජ හ කර  ප්රශේ ශේ තිශ    ේශේගන ශරෝ ල 
ඔ තුනාශේ පිහා ශ්ේසහ කු ්ථ්ා හක්; අධිශේගී නාධනගශේ 

පිිතසුනට හා දස තිශ   ශරෝ ලක්. පසු ගිහ දි ක ඔ තුනා ශපත 
්්ථා හ පරීක්ෂා කරන් ට ගිහා. ඒ ගැ  ්්තුති සන්ත ස සා. 
ග ප ඇනතිතුනනි, ශපත ශරෝ ශල් අඩු පාඩුකපත රැ්ක් තිශ  සා. ඒ 

නි්ා, ශපත ශරෝ ලට අස ය ්ැලසුපත ක්රිහා සනක කර ගැනීනට 
ඔ තුනාශේ ්  ශහෝගහ  ලාශපොශරො සතු ස සා.  

ග ප ඇනතිතුනනි, නන තස ස ඉල්ලීනක් කරන්  කැනැතියි. ශපත 

ස  ිතට ශකොට්ටස නශ ්ත්්රා ස අධිකරණහ ස්ා දනායි 
තිශ න්ශන්. ශපත ්්ථා හ ආධනයුශේද ශරෝ ලකට ඉතාන 
ශහෝගයයි. ශනොකද, ශකොට්ටස ිත ාල කැලහක් තිශ  සා. ඖෂධ් 

පැු ආදිහ සසාගන්  ස ළුළුසන් ප්රශේ හක්.  න නි්ා ශපත 
්්ථා ශේ ආයුධනශේද ශරෝ ලක් ්්ථාපිත කර ශද  ශනන් ඉල්ලා 
සිටි සා. ලැබී තිශ   කාලහ ඉකු ස වී ඇති නි්ා, කථා කිරීනට 

නට කාලහ ල ාදීන ගැ  ්්තුති සන්ත ශසමින් නශේ කථාස 
අස්න් කර සා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි.  

මීුඟට, ග ප සුජීස ශ්ේ සිර  රාජය අනාතයතුනා. 

 
[අ.භා . 5.16] 

 
ගුණ සුජීව වසේනසිරහ මහතා (ජාතයන්තර වවවළ  රාජය 
අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க - சர்வமதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශ ොශ ොන ්්තුතියි. 

ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත හටශ ස නිශහෝග 
ශදකක් ්  ආ හ   ා අප හ  (පාල ) ප ත හටශ ස 
නිශහෝගහක් පිබඳ  ස ්ාකච්ඡා ස  අස්්ථාශේදී, ශපත රශට් 

ශ්ෞඛ්ය ත ස සසහ දියුණු කිරීනට කටයුතු කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් 
ප්රථනශහන්න අශප් රාජිත ශ්ේ ාර ස  නැතිතුනාට ්  ෆයි්ාල් 
කාසිපත නිශහෝජය ඇනතිතුනාට ්්තුති සන්ත ශසමින්, ඒ ගැ  

ප්ර ර්ා කරන් ට කැනැතියි. ිතශ ේෂශහන්න, ඖෂධ් 
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්පත න්ධ්ශහන් අභිශහෝග රැ්ක් පසතිේදී ඒ ශසනුශසන්  තුනන්ලා 

කර  ලද කාධනහ භාරහ නි්ා රශට් ිත ාල පිරි්කට අතයස ය 
ශ ශ  ස ද්රසය ල ා ගැනීනට අද ිත ාල ප සුසක් ඇති ශසලා 
තිශ  සා. 

 ක උදා රණහක් තනයි Nexium ඖෂධ්හ.  හ ඉතාන මිල 
අධික ඖෂධ්හක්. අද  හ ඉතාන ප සු මිලකට -අඩුන මිලකට 

ශ ොශසයි,- ල ා ගන්  ළුළුසන්.  හි මිශලහි ිත ාල අඩුවීනක් 
තිශ  සා.  හ  ක උදා රණහක් ශල් දක්සන්  ළුළුසන්. ඒ 
සාශේ ඖෂධ් ිත ාල ප්රනාණහක මිල අද අඩු ශසලා තිශ  සා, 
ජ තාසට මිලදී ගන්  ළුළුසන් නට්ටනට. මිල ශ ො ටන අඩු 

ශ ොුණණ ස, තිබුණු මිල ගණන්  ක්ක  ැලුසාන ිත ාල ශල් මිල 
ගණන් අඩු ශසලා තිශ  සා. ඒ අනුස මිලදී ගැනීනට  ැරිස තිබුණු 
ඖෂධ් මිලදී ගැනීනට අද  ැකිහාසක් ලැබී තිශ  සා.  

අද ශපත ්භාශේ ශ ොශහකු ස ශේසල් ගැ  කථා කුා. ග ප 
ඇනතිතුනනි, නන ඔ තුනාශේ අසධ්ා හට ශහොවැ කරන්  
කැනැතියි,  ලයකධනන ්පත න්ධ්ශහන් ලරකාශේ පසති  ත ස සසහ 
පිබඳ  ස. අශප් ග ප  න්දුල ලාල්  ණ්ඩාරිශගොඩ නන්ත්රීතුනා ස ශපත 
ගැ  කිේසා. ශපෞේගලික ශරෝ ල්සල තිශ   ත ස සසහ 

්පත න්ධ්ශහන් නන ඔ තුනාශේ අසධ්ා හට ශහොවැ කර සා, ග ප 
ඇනතිතුනනි.  රගලන්තහ, ඇශනරිකාස, ඕ්ශ්ේලිහාස සාශේ 
රටසල  ක්  ක්  ලයකධනන ්  ා අහ කර  වැදලක් තිශ  සා. 

 ැ ැයි ලරකාශේ  ශ න නි ්චිත වැදලක්  ැ ැ. ශපෞේගලික 
ශරෝ ලකට ඇතුු ස ුණණාට පසුස ඒ ශරෝ ලට ඕ ෑන ගණ ක් 
අහ කරන්  ළුළුසන්. අදාු  ලයකධනනහ ්පත න්ධ්ශහන් නි ්චිත 

වැදලක් -නිහාන හක්-  ැ ැ. ඉතින් ඒ පිබඳ  ස ඔ තුනාශේ 
අසධ්ා හ ශහොවැ කරස සා. ශපෞේගලික ශරෝ ල්සලට ඇතුු ස 
ශසේදීන ඒ ශලඩුන්ට දරන්  ස  ිතහදන ගැ  -ශනො  සාශේ 

වැදලක් ශගසන්  ශස සාද කිහලා- හපත කිසි ශ ෝඩුසාසක් ශ ෝ 
ල ා ශද සා  පත ශ ො යි.  ැ ස පත නැ පශණ්  ැති ශලඩකඩු ස බිල 
දැක්කාන නැශර සා. ඒ නි්ා හපත කිසි ආකාරහක ශපර දැනුස ස 

කිරීනක් කරන්  ළුළුසන්  පත ශ ො යි. පිට රට සාශේ  ක්  ක් 
 ලයකධනනහට අදාු මිල ගණන් නිහන කරන්  ළුළුසන්  පත -
නිහාන හක් ශග ාශසො ස- ශ ො යි. අශප් ග ප ෆයි්ාල් කාසිපත 
නිශහෝජය ඇනතිතුනාට ස නන කිහ සා, ඒ කාධනහ භාරහ ්  ා 

නැදි  ස ශසන්  කිහලා. ශලෝකශේ අශ ක් රටසල ශපෞේගලික 
ශරෝ ල්සල සිදු කර   ලයකධනන ්  ා නිහමිත වැදලක් 
තිශ  සා.  

ග ප ඇනතිතුනනි, නන ශපෞේගලික ශරෝ ලකට ඇතුළු ුණණා. 
ඇතුු ස ශස ශකොට කිේශේ  ැ ැ, ශපත  ලයකධනනහට ශපත වැදල 
හ සා කිහලා. දණහිශ්ේ ශපො ම  ලයකධනනහක් කරලා, දස්කට 
පසුස  පපිහල් ලක්ෂ  තර නාරක-ප ක බිලක් දුන් ා. 
 ලයකධනනහක් කර   ස කිේශේ ස  ැ ැ. "ශපොඩකඩක් ඉන් , 

දණහිශ්ේ ශපො ම ශපතකක් තිශ  සා." කිහලා කිේසා. තිශ න්ශන් 
ශනොකක්ද කිහලා කිේශේ ස  ැ ැ. ඇඳුපත නා ප කරලා අරශග  
ගිහා;  ලයකධනනහක් කුා කිහලා පසුස දැනුපත දුන් ා;  පපිහල් 

ලක්ෂ  තර නාරක බිලක් අතට දුන් ා. ඒ ිතධිශේ බිල් ඉදිරිප ස 
කුාන ඒ ශරෝගිහාශේ පුණල්සල උදිතහ ඉතාන අප සුතාසට ප ස 
ශස සා; ලජ්ජාසට ප ස ශස සා. ඒ ගැ  ඔ තුනාශේ අසධ්ා හ 

ශහොවැ කරස සා. ඒ ්පත න්ධ්ශහන් ලරකාශේ හපත කිසි 
ක්රනශේදහක් ඇති කරන්  කිහලා ඉල්ලා සිටි සා. ඔ තුනා ස, ඒ 
සාශේන නිශහෝජය ඇනතිතුනා ස ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රහ ශසනුශසන් 

කරළු කාධනහ භාරහ ්පත න්ධ්ශහන්, අභිශහෝග තිශ ේදී 
ඔ තුනන්ලා වජුස, භහ  ැතුස ඒසාට වැහුණ දීලා රශට් ඉදිරි 
අ ාගතහ ශසනුශසන් කටයුතු කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් නන ශපත 
අස්්ථාශේදී ඔ තුනන්ලාට ශුභාශිර්  පිරි න සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ආ හ   ා අප හ  
(පාල ) ප ත හටශ ස ඉදිරිප ස කර තිශ   නිශහෝගහ 

්පත න්ධ්ශහනු ස හනක් කිහන්  ඕ ෑ. ඒ හටශ ස අපි ිතශ ේෂ 

ශදහක් කර සා. ූලලා්  ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නට ලැබී තිශ   
ශතොරතු ප අනුස ලරකාශේ අ පතශ න් ිතදුලි ්ැර සැදීශනන් ිත ාල 
්රඛ්යාසක් මිහ හ සා.  හ සුක්සා ගන්  අපි කටයුතු කරන්  
ඕ ෑ. ශලෝකහ ස  ක්ක ග සශතො ස අශප් ලරකාශේ  ට සඩා 

ශදොශුෝ් ු ණහක් සැ මයි, ශ ොදැනුස සකන ශ ේතුශසන් ිතදුලි ්ැර 
සැදීශනන් මිහ හ  අහිර්ක ජීිතත ්රඛ්යාස. ඉතින් ඒ ත ස සසහ 
සුක්සා ගැනීන ්  ා අපි කටයුතු කරන්  ඕ ෑ. අශප් ඉලක්කහ 

සන්ශන් ඒකයි. නන  ට අදාු ශපත ශල්ඛ් හ සභාගත* කර සා, 
ූලලා් ා පඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි. 

ඉදිරි අ ාගතශේදී අපි box සධනගශේ plugsසලට ශහොවැ 

ශසන්  තනයි  ලාශපොශරො සතු ශසන්ශන්. රුණපත සධනගශේ plugs 
තිශ   ිතදුලි උපකරණ සිහල්ල අපි ඉදිරි අ ාගතශේදී අශ ෝසි 
කර සා. 2018 අශගෝ්්තු 16 සැනිදායින් පසුස අපි ඒ නාදිලිශේ 

ිතදුලි උපකරණ නිෂ්පාද හ ්  ආ හ හ ත  පත කර සා, 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි. 2018 අශගෝ්්තු 16 ශස  ශතක් 
ශගන්සළු උපකරණ,  ැ ස පත නිෂ්පාද හ කරළු උපකරණ 

ිතකුණන්  ළුළුසන්.  ැ ැයි අුණ පේදක් හ ශකොට ඒ සිහල්ල 
ශසශු  ශපොශුන් ඉස ස කිරීනට අපි කටයුතු කර සා. 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අපට ලැබී තිශ   සාධනතා අනුස 

ිතදුලි ්ැර සැදීශනන් 2012 ස්ශධනදී 180 ශදශ ක් මිහ ගිහිල්ලා 
තිශ  සා.  

ශපත අලු ස නිශහෝගහ නඟින් අපි  ලාශපොශරො සතු ශස සා, 
2020 ස්ර ස  ිතට ඒ ්රඛ්යාස 20 දක්සා අඩු කිරීනට. වැළු 

ලරකාශේන සැරදීශනන් ිතදුලි ්ැර සැදීශනන් මිහ හ  ්රඛ්යාස 180 
සිට 20 දක්සා අඩු කිරීනට -ජීිතත 160ක් ශේරා ගැනීනට- අපි 
 ලාශපොශරො සතු ශස සා. ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, 2015 

ස්ර ස  ිතට  පත  න ්රඛ්යාස 77 දක්සා හපත කිසි ආකාරහකට 
ප ු ශගෝ් තිශ    ස දකින්  තිශ  සා. ශපත නිශහෝගහ තුබඳන් 
2020 ස්ර ස  ිතට  න ්රඛ්යාස ට ස සඩා -20කට පනණ- අඩු 

කිරීනට අපි  ලාශපොශරො සතු ශස සා. 2024-2025 පනණ ස  ිතට 
 න ්රඛ්යාස ට ස සඩා අඩු කර ගැනීනට අපි  ලාශපොශරො සතු 
ශස සා.  

ග ප  න්දුල ු ණසධනධ්  නන්ත්රීතුනා  තුනාශේ කථාශේදී, අශප් 
රශට් ආශහෝජ හ කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් පසති  ත ස සසහ 
පිබඳ  ස ්  න් කුා. ඒකට අනිසාධනහශහන්න  තුනාට පිබඳතුරක් 
ශදන්  ඕ ෑ.  තුනා ශපත අස්්ථාශේ හිටිහා  පත ශ ො යි.  වැ ස, 

 තුනා දැන් ශපත ග ප ් භාශේ  ැ ැ.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ග ප ්ර ස ශෆොන්ශ්ේකා 
නැතිතුනා, ග ප රාජිත ශ්ේ ාර ස  නැතිතුනා ඇතුළු අපි ්ටන් කර 

2015 ජ සාරි නා්ශේ ඇති කු ශස ් අද රශට් ජ තාසට 
දැශ න්  පටන් අරශග  තිශ  සා.  වැ ස, ්ානා ය ජ තාස 
ශ ොශ ෝ ිතට අශපන් අ  සා, "ශකෝ, ඔ තුනන්ලා 

 ලාශපොශරො සතු ුණණු ්රසධනධ් හ තසන සිදු ුණශණ්  ැ ැ ශන්ද?" 
කිහලා. ඒ ගැ  නා පැ ැදිලි කිරීනක් කරන්  ඕ ෑ. 1977දී අපි 
ආණ්ඩුස ශස ්් කුාට ප්ශ්්ේ 1980, 1990 ද කසල ිත ාල 

්රසධනධ් හක් ශපත රටට ල ා දුන් ා. 1980 ස  ශකොට ශජ්.ආධන. 
ජහසධනධ්  නැතිතුනා ඇතුළු ඒ දක්ෂ කැබි ට් නණ්ඩලහට ආධනථික 
සධනධ්  ශේගහ සිහහට 8.2 සාශේ නට්ටනකට ශග  ඒනට 

 ැකිහාස ලැබුණා.  දා න සැලිහ, ඇඟලුපත කධනනාන්තහ ්  
ජ ්ිතහ සැනි ්රසධනධ්  සයාපෘති ිත ාල ප්රනාණහක් ශපත රටට 
 ඳුන්සා දුන් ා.  ැ ැයි ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, 1977 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිප ස වනොකරන ලදී. 
  ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 



පාධනලිශපතන්තුස 

 ලහට ප ස අශප් රජහ පසා රශට් ්රසධනධ්  කටයුතු ්  ා 
අ සතිසාරන දන  ශකොට 1981, 1982 ිතතර ුණණා. ග ප රාජිත 
ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනා දන් සා ඇති, න සැලිහ පටන් ගන්  ස 

අුණ පදු 4ක්, 5ක් සාශේ කාලහක් ගිහා. ආධනථිකහට  ක්තින ස 
අ සතිසාරනක් දනන් , ශ ො  foundation  කක් දනන්  අුණ පදු 
3ක්, 4ක් සාශේ කාලහක් ගිහා. ඇ සතටන කිේශසො ස ස සනන් 

ආණ්ඩුස  ලහට ඇිතල්ලා ගත ශසලා තිශ න්ශන් තසන අුණ පදු 
2ක් සැනි කාලහක්. අපි  ලහට ප ස වී නා් 9ක් සාශේ කාලහක් 
තුු සුළුතර ආණ්ඩුසක් තිහාශග  රශට් ප්රජාතන්ත්රසාදහ, නීතිශේ 

්්සාධිපතය, හ  පාල හ කිහ  ු ණාරග ඇති කර, ශකොමිෂන් ්භා 
ප ස කර, ශතොරතු ප දැ ගැනීශපත අයිතිසාසිකපත පිබඳ   ප ත සැනි 
ප  ස ශකටුපතප ස ්පතනත කර, ිතනිිතදභාසහකින් කටයුතු 

කරශග  හ සා. දැන් අපි ඉතා  ක්තින ස අ සතිසාරනක් දනා 
තිශ  සා. ඒ දැූල අ සතිසාරශපත ප්රති්ල අපට ශපත ස  ිතට  
ලැශ මින් පසති සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ග ප  න්දුල ු ණසධනධ්  

නන්ත්රීතුනා ්  න් කුා "Bloomberg" කිහ  ශලෝක ප්රකට 
ආශහෝජ  ්ඟරාසට අනුස, "ආශහෝජ හට සැ මන අසදා නක් 
තිශ   රට ශ්රී ලරකාස" කිහා. ඒ කථාශේ හපතකිසි ්තයතාසක් 

තිශ  සා. නන හිටළු ආණ්ඩුසට ශේ පාල  ස ශහන් ප රක් 
ග න්   ද සා ශ ොශසයි.  ැ ැයි, ඒකට ශ ේතුස තනයි රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුස ්නශේ සිහලු ශේසල් රාජපක්ෂ පුණල සටා සිදු වීන. ඕ ෑන 

සයාපෘතිහකට නහින්ද රාජපක්ෂ න  සතහාශේ,  ැ ස පත  ැසිල් 
රාජපක්ෂ න  සතහා,  ැ ස පත ශගෝමාභහ රාජපක්ෂ න  සතහා, 
 ැ ස පත  ානල් රාපක්ෂ,  ැ ස පත ශහෝෂිත රාජපක්ෂ,  ැ ස පත 

චිචී රාජපක්ෂ කිහ  රාජපක්ෂස පන්ශේ අ ස්නින් අස්ර දීලා 
පටන් ගැනීශපත  ක්තිහ,  ැකිහාස තිබුණා. අපි ඒ ඒකාධිපති 
ක්රනශේදහ තනයි 2015 ජ සාරි 8සැනි දා ශස ්් කශුේ. ඒ ශස ් 

ඇති කුාට ප්්ශ්ේ ශපත සිහල්ල  කල්් කරලා,  ක්තැන් කරලා 
ශපත රශට් නීතිහට, ප්රජාතන්ත්රසාදහට අනුස ්ක්් කිරීනට හපතකිසි 
කාලහක් හ සා.  න නි්ා තනයි 2015දී ආධනථික සධනධ්  
ශේගශේ ස හපතකිසි අඩු පාඩුසක් දක් ට ලැබුශණ්. ආධනථික සධනධ්  

ශේගහ සිහහට ද න ගණ ක,  ශ න  ැ ස පත සිහහට 1ක සාශේ 
ප්රනාණහකින් අඩු වීනක් ුණණා. ආධනථික සධනධ්  ශේගහ සිහහට 
5.5 ට තිබිලා, සිහහට 4.5කට අඩු වීනක් දැක්කා.  ශල් අඩු වීනක් 

සිදු ුණශණ් ශනොකද? ඒ කාලශේ ශකොන්ක්රීට් ිත ාල ප්රනාණහක් හට 
කරලා  පත න්ශතොට සරාහක්  ැදුසා. ඒ ්  ා ්ල්ලි ිත ාල 
ප්රනාණහක් ළුච්චණු ලැබුස ස, ඒශකන් ආදාහනක් ශ ොල ා 

අුණ පේදකට බිලිහ  15ක් සාශේ පාඩුසක් ලැබුස ස, ඒසා ආධනථික 
සධනධ්  ශේගශේ ශකොට්්  ස ශහන් දක්සනු ලැබුසා. ඒ සාශේන 
සිහහට 30, සි හහට 20 පගා ගනිමින්, ශකොමි්් ල ා ගනිමින්, ඇති 

කරළු අශ කු ස සිහලු සයාපෘතිසලින් ලාභ ශ ොලැබුණ ස, රශට් 
ඉදිරි ්රසධනධ් හට හපතකිසි දාහක සසහක් ශ ොලැබුණ ස, ඒසා 
ආධනථික සධනධ්  ශේගශේ ශකොට්් ස ශහන් දැක්වූසා. 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඒ ආකාරශහන් ශ ොශසයි. අපි ඒ 

තිබුණු අඩු පාඩු  ැති කරලා, ඉදිරි අ ාගතශේදී රශට් ජ තාසට 
ප්රශහෝජ හ ගන්  ළුළුසන් න සැලිහ, ගපතඋදාස, ඇඟලුපත 
කධනනාන්තහ සාශේ ිත ාල සයාපෘති ගණ ාසක් ශපත ස  ිතට දිහ ස 

කරමින් පසති සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශසශු ාපත කිරීශපත ප සු 
කිරීශපත අගහ - ease of doing business index - කිහ  දධන කහ 

අනුස ලරකාස සිටින්ශන් 110ස  ්ථ්ා ශේ. චී හ 69ස  
්්ථා ශේ ඉන් සා. නැශල්සිහාස 23ස  ්ථ්ා ශේ ඉන් සා. 
තායිලන්තහ 43ස  ්ථ්ා ශේ සාශේ ඉන් සා. 2020ස  ශකොට -

අුණ පදු තු ක් හ  ශකොට- ලරකාස 70ස  - 70th position  කට - 
්්ථා හට ශගශ න්  අපි  ලාශපොශරො සතු ස සා.  හි ආරපතභක 

කටයු සතක් ස ශහන් අද උශේ නශේ  ාහක සසහ හටශ ස 

්ාකච්ඡාසක් පැසැ සවූසා. ඒශක් task forces 8ක් තිශ  සා. ඒකට 
සිහලු ආහත  අහ ස ස සා. ිතශ ේෂශහන්න ශ්රී ලරකා ශධනු  
ශදපාධනතශපතන්තුස, ආ හ හ  ා අප හ  පාල  
ශදපාධනතශපතන්තුස, UDA  ක, CMC  ක ඇතුළු අදා  ුආහත  

 ක්ක අපි ්ාකච්ඡා කර සා, "ශපත ඉලක්කහ කරා අපි හන්ශන් 
ශකොශ ොනද?" කිහලා. අද උශේ task forces  8 නිශහෝජිතස ප  වැ 
ශසලා අපි ්ාකච්ඡා පැසැ සවූසා. 

ඒසා දියුණු ශසමින් පසති සා. ඒ ්  ා අපි ශරු ලාසි, 
අණප  ස, අස ය නීති, ්නාගපත ප ත  -ශපත සිහලු ශේසල්- 
ශස ්් කරමින් සිටි සා.  හ ඉතාන ශ ො  ත ස සසහකට 

ශගශ න්   ලාශපොශරො සතු ශස සා, 2020 ශස  ශකොට.  අධික 
ශේගශහන් ්රසධනධ් හ ස  රටක්  සට ශපත රට අපට ප ස කර 
ගන්  ළුළුසන්. අපි  ැන ශසලාශේන කිහ සා, ශපත රට ්රසධනධ් හ 

ශසමින් පසති  රටක් කිහලා.  වැ ස, අුණ පදු  තක්, අටක් හ  
ශකොට අපට ශපත රට ්රසධනධිත රටක්  සට ප ස කරන්  ළුළුසන්. 
ඒකට ශ ො  නිදසු ක් නා කිහන් පත. නහින්ද රාජපක්ෂ න  සනහා 
2005දී ශපත රට භාර ගන්  ශකොට දු ජාතික නිෂ්පාදිතශහන් 

සිහහට 34ක්ස තිබූ අප හ  ආදාහන  තුනා ශපත රට හබඳ භාර 
ශද  ශකොට සිහහට 21කින් අඩු ශසලා සිහහට 13ක් සැනි 
ප්රනාණහකට ප ත  ැ්  තිශ   ආකාරහ අපට දක් ට ලැබුණා. 

අලුතින් අපි අප හ  පටන් ග සශ ස  ැ ැ; නිෂප්ාද  පටන් 
ග සශ ස  ැ ැ; කධනනාන්ත පටන් ග සශ ස  ැ ැ.  

පසු ගිහ අුණ පදු 20 තු  ු ඇ ැට ශපශ  , ඇඟට දැශ   

කිසින ශදහක් ශපත රශට් නිෂප්ාද හ කරලා  ැ ැ. අප හ  
 ැතිස, නිෂ්පාද   ැතිස ශපත රට ්රසධනධ් හ කරන්   ැ ැ. 
 වැ ස, අශප් රජහ කශුේ ශනොකක්ද? ශලෝක ශසශු   ුණල, 

 ාසධනඩක ිත ස්ිතදයාලහ  ා අශප් ිත ස්ිතදයාලසල ආචාධනහ, 
න ාචාධනහස පන්ශේ අනුදැනුන නත ශකශර  ඒ සැඩ්ට   තුු, 
අපි දාලා තිශ   අ සතිසාරන තුු, ලක්ෂ  තබඳ්්ද ්ක් ිතතර 

ආධ්ාර ස ශහන් ලැබිලා තිශ  සා. ශපතසා රාජපක්ෂ පාල  
කාලශේ ග සතා සාශේ ණහ ශ ොශසයි. රටට  ර කර  ශේසල් 
ශ ොශසයි. ශපත හ පාල  ආණ්ඩුස ්පත න්ධ්ශහන් ඇති ුණණු 
පැ ැදීන තුු අශප් ආධනථික ප්රතිප සතිහ ස, අප හ  ප්රතිප සතිහ ස 

්ක්් කරන්  ආධ්ාර ස ශහන් අපට ල ා ශද  ඒසා. ආධනථික 
ප්රතිප සතිහ අපි ශපත ස  ශකොට ්ක්් කරලා ඉසරයි. අප හ  
ප්රතිප සතිහ ශද්ැපත ධන නා්හ ස  ශකොට ්ක්් ශකශර සා. රශට් 

පිහිටීන, රශට් ්රශේදීභාසහ, රශට් ූම ිතෂනතාස, රශට් දක්ෂතාස, 
රශට් ්ාක්ෂරතා  ැකිහාස -ශපත සිහල්ල- ්ැලකිල්ලට ශග  අපි 
ඉදිරි අ ාගතහ ්  ා ජාතික ප්රතිප සතිහක් -ආණ්ඩුසක, පක්ෂහක 

ප්රතිප සතිහක් ශ ොශසයි-  ්ක්් කර සා.  හි ප්රති්ලහක්  ැටිහට 
ශපත අුණ පේශේ -2017- වැල් භාගහ ස  ශකොට සිහහට 20ක සාශේ 
ප්රනාණහක අප හ  සැ ම වීනක්  සිදු වී තිශ    ස නා කිහන්  

්තුටුයි.   

ග ප ගහන්ත ක පණාතිලක ඇනතිතුනනි, ඔ තුනා ස දන් සා 
ඇති, සිහහට 20ක සාශේ ප්රනාණහක අප හ  සැ ම වීනක් ශපත 
අුණ පේද වැල ස  ශකොට  තිබුණු  ස.   ධීසර අනාතයාර ශේ 

සිහහට 35ක අප හ  සධනධ් හක් තිශ  සා.  කෘෂිකධනන අර ශේ 
සිහහට 17ක සධනධ් හක් තිශ  සා. කාධනමික අර ශේ සිහහට 7ක 
සධනධ් හක් තිශ  සා. ශපතසා ඔක්ශකෝන තුන් ු ණහකින්,   තර 

ු ණහකින් සැ ම ශස සා. ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි.  තායිලන්තශේ 
"ශරොජා ා" ්නාගන  කතු කරශග  අපි ඔ තුනාශේ 
දි්්රික්කශේ කාධනමික ශසශු  කලාපහක් පටන් ගන් සා. ඒ 

්  ා සිහලු ිතහදපත දරන්ශන් තායිලන්තශේ "ශරොජා ා" 
්නාගනයි.   න ්නාගනට තිශ  සා, කාධනමික ශසශු  කලාප 
 තක්. තායිලන්තශේ දු ජාතික නිෂප්ාද ශහන් සිහහට 10ක 

සාශේ ප්රනාණහකට  න ආහත හ නඟින් දාහක සසහ ල ා 
ශද සා.  ශපත ශකශර  කාධනහ භාරහ තුබඳන්- 
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ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර 
ප්රතිසරසනකරණ  අමාතය හා ආණ්ු  පක්ෂවේ  

ප්රධාාන සරවිධාායකුරමා)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - காைி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின்  

முதற்மகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
දැ ටන ඒ ්   ා ඉඩපත  ඳු ා ගැනීපත සිදු ශකශර සා. 

 

ගුණ සුජීව වසේනසිරහ මහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔේ. දැ ටන ඉඩපත  ඳු ා ශග  තිශ  සා. මිල්ලනිහ 
ප්රශේ ශේ අක්කර  ාරසිහහක් තිශ  සා.  තස ස අක්කර 250ක්, 
අක්කර 150ක් ශස න  ඳු ාශග  තිශ  සා. ඒ ්නාගන තස 

අක්කර 600ක්, අක්කර 1000ක් ඉල්ල සා. ග ප (වසදය) රාජිත 
ශ්ේ ාර ස  ඇනතිතුනනි, ඔ තුනා සාශේන අපි කාධනහශූරස සැඩ 
කර සා. තස අුණ පදු ප ක්,  හක් හ සා ශපතසා ආරපතභ කරන් .   

නා ඒ අභිශහෝගහ භාර ශග  තිශ  සා, අශප් ග ප අගනැතිතුනා 
ශසනුශසන්. ඉදිරි ්රසධනධ් හ ශසනුශසන්  තුනා ශස  න න්සිහ 
්  ා, ඒ කර  කැප කිරීන ්  ා ශද  ් ශහෝගහක් ස ශහන් 

නා ඒ අභිශහෝගහ භාර ශග  ල   ශද්ැපත ධන නා්හ ස  ශකොට  
කධනනාන්ත සිහහක් සාශේ ප්රනාණහක් "ශරොජා ා" ්නාගන නඟින් 
ආරපතභ කරන්   ලාශපොශරො සතු ස සා.  ැන ්ඳුදා දි හකන අපි 

ඒ  ාහකයින්  වැ ශස සා.  UDA   ක, RDA  ක, CEB  ක, 
Water Supply and Drainage Board   ක කිහ  ශපත සිහලුන 
ආහත සල ්භාපතිස පන් ්නඟ ්ාකච්ඡා කරලා අපි කටයුතු 
කර සා.  

ශපත කාරණශේදී නා ග ප ගහන්ත ක පණාතිලක ඇනතිතුනාට 
අශප් නිලධ්ාරින් ශදශද කු  ශහොවැ කුා. ්ානා යශහන් ඉඩපත ටික 
අ සප ස කර ගන්  හ සා නා් අටක්.  තුනා නා්  ශදකකින් අපට 

ඒ අස ය ඉඩපත අ සප ස කරලා ශදන්  කටයුතු කුා. ඒ ශසලාශේ 
නට appointment   කක් දීලා පැහ ශදකක් ඒ ශසනුශසන් ගත 
කරලා  තුනා ඒ ශසනුශසන් අස්රහ ල ා දුන් ා. නට call  

 කකු ස දීලා කිේසා, "නල්ලි, අන්  සැශඩක කුා. නා් ශදකක් හ  
ශකොට ඒ ඉඩපත ටික අ සප ස කරගැනීශපත සැඩ කටයුතු ටික කර 
ශදන් පත" කිහලා. ශනන්  ශපත සාශේ දක්ෂ ඇනතිස ප කිහිප 

ශදශ කු, ශ ොරකපත ශ ොකර රට ශසනුශසන්, ඉදිරි අ ාගතහ 
ශසනුශසන් සැඩ කර  ඇනතිස පන් කිහිප ශදශ කු අපට 
ඉන් සා.  දා හිටළු ගාමිණී දි්ා ාහක, ලලි ස ඇතුල සවැදලි, 

රන්ජන් ිතශජ්ර ස  සැනි  ාහකයින් අශප් පක්ෂශේ, අශප් 
ආණ්ඩුශේ ඉදිරි අ ාගතහ ශසනුශසන් අද බිහි ශසලා ඉන් සා. ශපත 
ආකාරශහන් අපට සැඩ කරන්  අස්්ථාස ලැබුශණො ස, ශද්ැපත ධන 
නා්හ ස  ිතට අපි  ලාශපොශරො සතු ශස සා, කධනනාන්ත සිහහක් 

ආරපතභ කරන් .  

නා මීට ශපර කිහලා ති ශ  සා, "ශටොශහොටා" ්  "ශ ොන්ඩා" 
්නාගපත ුණණ ස  න්  ළුළුසන් කිහලා. නන දැක්කා, කාටූන්  කක් 

දාලා තිශ  සා, "අන් , තස පචහක් ග  සා" කිහලා. නා 
කිහන්ශන්,  න්  ළුළුසන් කිහ   කයි. ශනොකද,  ශ න 
කිහන්ශන්? "ශටොශහොටා" ආහත හ නා  ක්ක කථා කුා. 

"ශ ොන්ඩා" ආහත හ නා  ක්ක කථා කුා.  ඒසාශේ CEOලා නා 
 ක්ක කථා කුා. අපි  ගිිතසුනක් අ ස්න් කර සා ඉන්දිහාස ස 
 ක්ක. ඒ ගිිතසුනට අනුස, අපට ඉන්දිහාසට තී ප දු රහිතස සා   

අප හ හ කරන්  ළුළුසන්.  ශ න  පත ශපත අපි ඉදි කර  
ශසශු  කලාප තුු අනිසාධනහශහන්න ශපත ආහත සලට 
අස්්ථාසක් ලැශ  සා, ඉන්දිහාශේ බිලිහ  1.5ක පනණ 
ප්රනාණහක ශසශු  ශපොුකට සා   අප හ හ කරන් .  

ඉන්දිහාශේ ආධනථික සධනධ්  ශේගහ 7.8යි.  තශකොට ඉන්දිහාශේ 

ිත ාල නධ්යන පන්තිහක් බිහි ශස සා. ඒ නධ්යන පන්තිහට සා   
අස ය ශස සා. ඒ සා   ලරකාශේ නිෂප්ාද හ කරන්  ළුළුසන් 
සාතාසරණහ රජහක් ස ශහන් අපි ් ක්් කරන්  ඕ ෑ. ශ ොරකපත 
ශ ොකර, අශප් ජ ාධිපතිතුනා, අගනැතිතුනා ඇතුළු පිරි් ශපත ශස  

ශකොට ඒ ්  ා අ සතිසාරන දනා තිශ  සා. අපි ශකොමි් ්
ඉල්ලන්ශන්  ැ ැ; පගාස ඉල්ලන්ශන්  ැ ැ. ඕ ෑන 
ආශහෝජකහකුට ඒ අස ය ප සුකපත ටික අපි ල ාශද සා. අපට 

අස ය රැකිහා බිහි කරන් යි; රටට ආශහෝජ  ශගශ න් යි; 
රශට් ආදාහපත සැ ම කරන් යි; රටට ඇශනරිකානු ශඩොලධන ශග ැ ස 
ශදන් යි. ඒ නි්ා ඒ අහට අශප් ් ශහෝගහ ල ාශද සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශපත අුණ පේශේ වැල භාගශේ 
ධීසර කධනනාන්තශේ ්  අනිකු ස අර සල සධනධ් හක් ඇති ුණණා. 
 න අර සල සධනධ් හ  ා ්පත න්ධ් ිත්්තර ඇතුු ස ශල්ඛ් හ නන 

සභාගත* කර සා.  

2015 ්  2016දී ශනන අර සල සධනධ් ශේ අඩුවීනක් ුණණා. 
ඒක නන පිබඳගන් සා. ඒ ්  ා වූ අ සතිසාරන දනේදී ඒ අඩුවීන 

ඇති ුණණා. ඒ ුණණ ස 2017 ස  ිතට අපි අශප් ්රසධනධ්  කටයුතු 
පටන්ශග  තිශ  සා. කළුතර මිල්ලනිහ ප්රශේ ශේ පනණක් 
ශ ොශසයි,  පත න්ශතොට අක්කර 3,000ක, ශනො රාගල අක්කර 

7,000ක, ගාල්ශල් අක්කර 2,000ක, නාතර අක්කර 2,000ක, 
කළුතර අක්කර 1,500ක, කු පණෑගල අක්කර 1,500ක, න නුසර 
අක්කර 2,000ක, උතු ප- ැ ශඟ හිර තස අක්කර ිත ාල 
ප්රනාණහක තස අුණ පදු තු   තරක් හ  ිතට සයාපෘති ිත ාල 

්රඛ්යාසක් ආරපතභ කරන්  අප  ලාශපොශරො සතු ශස සා, ග ප 
ශනොශ ොනඩක  සිත නන්ත්රීතුනනි.  

ඒ සාශේන,  LNG terminals ශදකක්,  LNG refineries 

ශදකක්, sugar refinery  කක්, ශතල් පිරිප දුසක්, ීමනි 
පිරිප දුසක්, සිශනන්ති කධනනාන්ත ශදකක් තස අුණ පදු ශදක තු ක් 
හ  ිතට ්්ථාප හ කරන්  අපි කටයුතු කර සා.  ැ ැයි අපි ඒසා 

කරන්ශන් පගාස අරශග , ශකොමි්් වැදල් අරශග  ශ ොශසයි.  

අනික් කාරණහ තනයි හටිතල ප සුකපත. න නුසරට, 
රිකුණානලහට, හාප හට, ශකොුඹට ්ැ ැල්ලු ශධනල්ලු 10ක් 

ගන ාගන හට ශහොද සා. කැලණිශේ සිට ශකොුඹ නැදට 
ු සනින්    පාරක්, සරාහ නැදින්    පාරක්, ශ ොරැල්ශල් සිට 
කඩුශසලට ු සනින් හ  තස ස පාරක් කිහ  ශපත සිහල්ල  දන්  
අපි  ලාශපොශරො සතු ශස සා. ශපත හටිතල ප සුකපත දියුණු 

කිරීන ස ්නඟ ්රචාරක සයාපාරහ, ධීසර කධනනාන්තහ ඇතුළු 
කධනනාන්ත ිත ාල ්රඛ්යාසක් ශපත රශට් ආරපතභ කරන්  ස 
 ලාශපොශරො සතු ශස සා.  

ඉදිරි අුණ පදු තු  අපට ඉතා සැදග ස කාලහක්. රනිල් 
ිතක්රනසිර  නැතිතුනා  ලාශපොශරො සතු ස  ආකාරශේ 
්රසධනධ් හක් ඇති කරලා, අපි ශපත රට කධනනාන්තළුරහක්  සට 

ප ස කර සා.  ිතශ ේෂශහන්න චී හ, ඉන්දිහාස, පාකි්්තා හ, 
තායිලන්තහ, නැශල්සිහාස, සිරගප්පූ පස ්නඟ ගිිතසුපත අ ස්න් 
කරලා, තස නා්   හක්  තක් හ  ශකොට අශප් රට සටා බිලිහ  

 තර නාරක පනණ ශසශු  ශපොුක් ිතසෘත කර සා. තී ප දු 
රහිතස යුශරෝපහට භාණ්ඩ අප හ හ කරන්  අපට GSP 
්  හ තිශ  සා. ඒ සාශේන, තී ප  දු රහිතස අශප් භාණ්ඩ 

6,000ක්, 7,000ක් සැනි ප්රනාණහක් අප හ හ කරන්  තස 
බිලිහ   තර නාරක ශසශු  ශපොුක් ඉදිරිශේදී අපට ිතසෘත 

723 724 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිප ස වනොකරන ලදී. 
  ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 
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පාධනලිශපතන්තුස 

ශස සා. ග ප නි ාල් ගලප්ප සති නන්ත්රීතුනනි, අපි හපත ශ ො  
ශදහක් කර  ශකොට ජ තා ිතවැක්ති ශපරවැශණ් ඔ තුනන්ලා අපට 
් ශහෝගහ ල ාශද   ස නා දන් සා. ශනසැනි ශසශු  ශපොුක් 

ඇති ශස  ශකොට ලරකාස ආසිහාශේ ශදොරටුස  සට ප ස ශස සා. 
 තශකොට ලරකාස නිෂ්පාද  ආධනථිකහක් කරා ශග  හන්  අපට 
ළුළුසන් ශසයි. ඒක තනයි අුණ පදු 20ක් ති්ශ්්ේ අපට කරන්   ැරි 

ුණ ශණ්.  ැට්ට කටුස, ශකොණ් ඩ කටුස ිතතරක් ශ ොශසයි 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනා ඇ  සිටි  ඔහ shirt 
 ක, පැු  සිටි  ඔහ කණ්ණා ම කූට්ටන පසා අ ාගතශේදී 
ලරකාශේ නිෂප්ාද හ කරන්  අපි සග  ලා ගත යුතුයි.  අශප් ග ප 
නන්ත්රීතුනන්ලා කිේසා, කළුතර ප්රශේ ශේ ආරපතභ කර  කාධනමික 

ජ පදශේ ඖෂධ් නිෂප්ාද හ කරන්  අස්්ථාස ල ාශදන්  
කිහලා. අපි ඒ අස්ථ්ාස ල ාශද සා. ඖෂධ් පනණක් ශ ොශසයි, 

ශපත රශට් පාිතච්චි කරන්  ළුළුසන් gas cooker ඇතුළු සිහලු  

උපකරණ ලරකාශේ නිෂප්ාද හ කරන්  අපි අ ාගතශේදී කටයුතු 
කර සා. උපාලි ිතශජ්සධනධ්  න  සනහා  ැ සතෑශේදී, අසූශේදී 

පටන් ග සත ඒ ක්රිහාදානහ - තුනා"ෆිහට්" කාධන  ක, "යුනික්" 
ශධන මශහෝ  ක  ැදුසා සාශේ- අපි ඉදිරිහට ශග  හ සා. අුණ පදු 
20ක් ති්්ශ්ේ අපට කරන්   ැරි ුණ ණු ශේ  ක්් ස ජාතික පක්ෂශේ 

අපට කරන්   ැරි ුණශණො ස සැඩක්  ැ ැ.  ඒ නි්ා අ ාගතශේදී 
අපි ඒ කාධනහභාරහ කර සා. තස අුණ පදු 7ක් හ  ශකොට 
නැශල්සිහාශේ, තායිලන්තශේ ආධනථිකහ  ා ආ්න්  ප්රනාණහකට 

අපි ශපත රශට් ආධනථිකහ  ශග  හ සා. 

රනිල් ිතක්රනසිර  නැතිතුනාට 2001දී ආණ්ඩුසක් ලැබුණා.  ිතට 
්ෘණ 1.5ට තිබුණු ආධනථික සධනධ්  ශේගහ  තුනා සිහහට 6.8 
දක්සා ශග ාසා. ට ප්ශ්්ේ බිලිහ   තර නාරක ආධ්ාර 

ප්රනාණහක් පිට රටින් අපට ලැශ   අස්්ථාසක, ඒ ආණ්ඩුස 
ිතසු පසා  ැරිහා.  ැසත අපට ඒ අසා් ාසන්ත ඉරණන අ ස 
සන්ශන්  ැ ැ, ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි. ශනොකද, 

 ක්තින ස, ්න්ධ්ා ගත ආණ්ඩුසක් අද ශපත රට පාල හ කර  
නි්ා. ශපත රශට් ජාතික ප්ර  ්හ ිත් ලා, ිතශ ේෂශහන්න  
්රසධනධ් හ  කිහ  ශ සනාස හටශ ස රශට් ඉදිරි ගන  ශසනුශසන් 

සිහහට 7.2ක, 8.5ක සාශේ ්රසධනධ්  ශේගහක් තස අුණ පදු තු ක් 
හ  ශකොට අපි අ සප ස කරගන් සා. ඒ ශස ශකොට අශප් දැක්න 
රශට් ජ තාසට ඉදිරිප ස කරලා,  ැසත සරක්  ක්් ස ජාතික 

පක්ෂහ ඇතුළු රජහකට ශපත රට ඉදිරිහට ශග  හන්  ජ තාසශේ 
කැනැ සත ල ාශද සාද කිහලා අපට ිතන්ා  ලන්  ළුළුසන්. 
ශජ්.ආධන. ජහසධනධ්  න  සනහා, ගාමිණී දි්ා ාහක න  සනහා, 

ලලි ස ඇතුල සවැදලි න  සනහා පටන් ග ස ඒ කාධනහභාරහ ගහන්ත 
ක පණාතිලකලා, සු ජීස ශ්ේ සිර ලා ඇතුළු පිරි් අ ාගතශේදී 
ඉදිරිහ ට ශග  හ   ස ප්රකා  කරමින්, නශේ කථාස අස්න් 
කර සා. ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි. 

 
 
[අ.භා. 5.36]  
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා (වස ්ය, 
වපෝෂණ හා වේශීය වවදය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், மபாசகை மற்றும் சுமதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඖෂධ් ප්රතිප සතිහ පිබඳ  ස 

්  ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ නඟින් පසු ගිහ අුණ පදු ශදක 
තුු ගන් ා ලද ක්රිහානාධනග සිහල්ල  ගැ  අද උශේ නන ශපත ග ප 
්භාසට දීධනඝ ශල් ිත්්තර කුා.  

ග ප නන්ත්රීස පන් කථා කරළු සැදග ස ක පණු කිහිපහක් ගැ  

කිහන් යි නා ශපත ශසලාශේ  ැඟිට්ශට්.  කක් තනයි  ේධ් කිරීශපත 
 ලයකධනන. අශප් න ාචාධනහ ආශු නාරසිර  නන්ත්රීතුනා transplant 
surgery පිබඳ  ස කථා කුා. ශපත රශට්  ලයකධනනසල ඉදිරි 
අ ාගතහ තිශ න්ශන් ශනතැ . ඒ නි්ා අසහස  ේධ් කිරීන ඉතාන 

සැදග ස.  

අපි සකුගඩු  ේධ් කිරීන හපත කාලපරිච්ශේදහක් ති්ශ්්ේ 
කරශග    සා. නශේ භාධනහාස  ජාතික ශරෝ ශල් අධ්යක්ෂසරිහ 

ශසලා ඉන් ශකොට ඇහ ්රිතධ්ා  කුා, මිහ ගිහ ශරෝගිශහකුශේ 
ශපණ ලු ශදක ස, සකුගඩු ශදක ස, අක්නාස ස -ඒ ප න-  කසර 
අයින් කරලා ප්ශ්දශ කුට  ේධ් කරන් . ඒක ඉතාන  ්ාධනථකස 

සිේධ් ුණණා. ඒ ශපණ ලු ශදශකන්  ක ශපණ ැල්ලක් ලරකාශේ 
කීධනතින ස නීතිශේදිශහකුට  සශලෝක ශරෝ ශල්දී  ේධ්  කුා. ඒ 
සකුගඩු ශදක ්  අක්නාස ජාතික ශරෝ ශල්දී  ේධ් කුා. ඒක 

තනයි ලරකාශේ පුවැසැනි අක්නා  ේධ්හ - liver transplant 
surgery.  වැ ස  තැනින්   ාට ශපත ිතධිහටන,  ඒ කටයුතු 
කඩාකප්පල් කුා.  ලය වසදය නන්දික ිතශජ්ර ස  නැතිතුනාශේ 
ප්රධ්ා  සසශහන් තනයි ඒ  ේධ් කිරීශපත කටයුතු කශුේ. ට ප්ශ්්ේ 

වසදය අ පණ කිහලා transplant surgeon ශකශ ක් ලරකාසට 
ආසා. ඒ ශදන් ාන  කතු ශසලා ශපත කටයුතු කරන් ට  ැදුසා. 
 වැ ස ඒ සිහලු ශේසල් කඩාකප්පල් කුා. ශපත පිබඳ  ස දැනුස ස 

ශසලා තිබුණු නි්ා, 2015දී ඇනතිසරහා ිතධිහට ආසාට ප්ශ්්ේ නන 
කිේසා, "ජූලි නා් ශේ 1සැනි දා ශස  ශකොට   ැසත  liver 
transplant surgery  කක් නට දකින්  ඕ ෑ" කිහලා. ඒ අනුස 

ජූලි නා් ශේ 2සැනි දා  ැසත ආරපතභ කුා, අක්නා  ේධ්හ. ඉතා 
්ාධනථකස ඒක කුා. නන ශරෝගාතුර ශසලා සිරගප්පූ පශේ 
ඉන් ශකොට, ශදසැනි liver transplant surgery  ක කරන් ට 

 වැ ුණණා, නරාණා්න් ස සිහිසුන්ස ඉන්  ශරෝගිශහක්.  ඒ 
ශසලාශේ අශ ක් වසදයස ප කශුේ ශනොකක්ද? ශපත  ලයාගාර 
තනයි සිහලු  ලය වසදයස ප පාිතච්චි කරන්ශන්.  ඔුණන් ශපත සැඩ 

පිබඳශසු කඩාකප්පල් කිරීන ්  ා උශේ ස පශේ ඒ  ලයාගාරශේ 
ිතෂබීජ තිශ    ලයකධනන - septic surgeries - කුා.    

 දිසි අ තුරක් ශසලා  දූිතලි ස  ක්ක ශගශ   ශලඩකඩුන්ශේ 
 ලය කධනන ශදකක් කුා. ඒ  ලයකධනන ශදක කුාන, ශපත  

 ලයකධනනහ කරන්  theater  ක sterilize කරන්  
කාලපරිච්ශේදහක්  ැ ැ. ඒ නි්ා අක්නා  ේධ් කිරීශපත 
 ලයකධනනහ කඩාකප්පල් ුණණා; අර ශරෝගිහා නැ පණා;  තැනින් 

අක්නා  ේධ්හ  ැසතුණා. ඒ  ශරෝගිහා ස නැශර සා. අක්නාස 
ගන්  ඉන්  ශරෝගිහා ස ටික දස්කින් නැරිලා හ සා. ඉතින් ශපත 
ිතධිහට ජීිතත ගැ  කල්ප ා කරන්ශන්  ැතුස, තන-තනන්ශේ 

කු ක සිතුිතලි නි්ා ශපත සාශේ කඩාකප්පල් කිරීපත කර සා.  

අපි liver transplant පටන් ග සතාට ප්්ශ්ේ නන කල්ප ා 
කුා, ලරකාශේ  heart transplant කු යුතුයි කිහලා. අශප් 

cardiology unit  ශක් ඉන්  ිතශ ේෂඥ වසදය වැණසිර   ක්ක ස 
ඒ ගැ  කථා කුා. නා  ලයකධනනහට භාජ   කරළු ිතශ ේෂඥ 
වසදය සිසදා්න් න  සතහාට ස කථා කුා.  ඔහු තනයි 
සිරගප්පූ පශේ transplant surgery කර  අහශේ ්භාපති ුරරහ 

දරන්ශන්. ඔහු තනයි ඒ රශට් ඉන්  ශ ො න heart transplant 
surgeon. ඔහු ශදසරක් ලරකාසට ශගන්සලා  ්ාකච්ඡා කරලා 
cardiology unit  ශක් theaters ශදකන  දලා පුවැසැනි heart 

transplant  ක කරන්  අපි  තීරණහ කුා. ඒ අතශධන තනයි, 
Cardiothoracic Surgeon අනිල් අශේිතක්රන නැතිතුනා න නුසර 
ශරෝ ශල් heart transplant surgery  ක කශුේ. නන ඒ ගැ  

දැනුස ස ුණණු  ැටිශේ  තුනාට කථා කරලා, ිත්්තර අරශග  
 තුනාට සු  පැතුසා. නන ට ප්ශ්්ේ න නුසර ශරෝ ලට ගිහා. 
ගිහිල්ලා ඒ ශරෝගිහා ස දැක  ලා ග සතා. ට ප්ශ්්ේ, ශදසැනි 
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සරට ස නන න නුසර ශරෝ ලට ගිහිල්ලා, ඒ ශරෝගී කාන්තාස 

 ැලුසා. ඇ සතටන  තශකොට ඒ කාන්තාස නා   පත  ශසන්  
ඇිතදශග යි ආශේ. ට ප්්ශ්ේ ඇහ නට ප ම  ැඟලා ශපන්වූසා. ඒ 
කාන්තාස  නා ස  ක්ක ශරෝ ල තුු ගනන් කුා;   ාට ශන ාට 
ගිහා. ඇහශේ ්ස්ාමි ළු පෂහා ඉතාන  ්තුටින් හිටිශේ.  

 ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි, ඒ ිතශ ේෂඥ වසදයසරහා නශගන් 
ඉල්ලීනක් කුා, "ඇහශේ නිස් ඉතාන  අහ ප ස ත ස සසශේ 
තිශ න්ශන්. ඇහට ිතෂ බීජ ඇතුළු සන්  ළුළුසන්, ඒ නි්ා අලු ස 

නිස්ක්  දලා ශදන් " කිහලා. නන ස ාන -ඒ රාරිශේන- නිසා්  
 ා ඉදිකිරීපත ඇනැති ්ජි ස ශප්රේනදා් නැතිතුනාට කථා කරලා ඇහ 
 ශරෝ ශලන් පිටස ගිහ පසුස ජීස ස ශසන්  අනුරාධ්ළුර ප්රශේ ශහන් 

අලු සන නිස්ක් සුදා පත කරලා දුන් ා. අනිල් අශේිතක්රන 
නැතිතුනා අිතසා කශහක්. ඔහු කිසින ශපෞේගලික වසදය 
ශ්ේසහක් කරන්ශන්  ැ ැ. ඔහු වැළු කාලහන  ෘද  ලය වසදය 

කටයුතු ්  ා ශසන් කර තිශ න්ශන්.    තුනා ගාල්ශල් සිටි  තන 
ශදනුණපිහනු ස   ලාශග ,  වැළු ජීිතතහන  ලය වසදය ිතදයාස 
ශසනුශසන් තනයි  කැප  කරලා තිශ න්ශන්.  තුනා කිසින 
ශපෞේගලික වසදය ශ්ේසහක නිරත සන්ශන්  ැ ැ. ළුළුසන්  පත 

වැළු දස්න  න නුසර ශරෝ ශල්  ලයකධනනසල ශහදීන තනයි  තනයි 
කරන්ශන්.  න නුසර සැනි ශරෝ ලක heart transplant surgery  
 කක් කර සාහ කිහන්ශන්,  හ ආ ච්ධනහක්.  ිතශේ  ශරෝ ලක 

heart transplant surgery  කක් කරන්  ඒ අහ සුදා පත ශස  
preparatory methods, ඒ සාශේ තිශ   අතිිතශ ේෂ ප සුකපත දි ා 
 ැලුසාන,  න නුර සැනි ්ානා ය ප සුකපත තිශ   ශරෝ ලක 

 ලයාගාරහක ඒ සාශේ වසදය කණ්ඩාහනක්  කතු කරශග  ශපත 
තරපත ල්්් ට  heart transplant surgery   කක් කර සා කිහ  
 ක ඇ සතටන ආ ච්ධනහක්. ශනන  ලයකධනනශහන්  තුනාට ිත ාල 

ප්රසිේධිහක් ලැබුණා.  

නන ශදසැනි සර න නුසර ශරෝ ලට ගිහ ශේලාශේ,  තුසා නාස 
කැ සා ශග  ගිහින් ශදසැනි heart transplant  කට සූදා මින් 

සිටි   ගැ ැනු ුනහාස නට ශපන්නුසා.  තුනා ශ ොශ ොන ්රල 
ිතධිහටයි ශපත transplant ගැ  කථා කරන්ශන්.  නන හිත  ිතධිහට 
 තුනා  ක්ක කථා කුාන ඕ ෑන ශරෝගිශහකුශේ  හිශ ස තිශ   
 හ  ැති ශසලා  හ සා. නට ඒ ශරෝගී ගැ ැනු ුනහාස ශපන්සලා 

කිේසා "්ධන, ශපත තනයි නන ශදසැනි transplant   ක කරන්  
සූදා මින් සිටි  ශලඩා. නට ශපත  ශරෝගිහා ්  ා heart  කක් 
ලැශ න්  තිශ  සා. නන ශපත  ලාශග  ඉන්ශන්  හ 

ලැශ  කන්. ඒ heart   ක ශ ො යි.   න heart  ශක් සිහහට 20ක 
ිතතර ශපො ම ප්ර  ්හක් තිශ  සා. ඒක ප්ර  ්හක් ශසන්ශන්  ැ ැ. 
අපි ඒක ශනහාට  යි කර සා" කිහලා.   ශ පතන කිේසා,  "ශනහාට 

 යි කර සා" කිහලා. "ප්ශ්්ේ කාලහක ප්ර  ්හක් ුණශණො ස, ඒක 
ගුසලා නන තස  කක් දන සා" කිහලා.  තුනා  ශ න තනයි  
කිේශේ. "ශපතක ගුසලා තස  කක් දන සා" කිේසා. ඉතාන ්රල 

ිතධිහට කිේශේ. ඒ ුනහා ස ශ ො ට හි ා ශසිත සිටිහා. නට ුණණ ස 
කිසින  හක් හිතුශණ්  ැ ැ. ශනොකද, තනන් කර  කටයු සත ගැ  
 තුනාට ඒ තරපතන ිත ස්ා්යි.  
පුවැසැනි  ලයකධනනහ කර ශකොට ස,   තුනා ලන්ඩන්සල සිටි  

 තුනාශේ ු  පසරහා ස  ක්ක දුරකථ ශහන් ්ාකච්ඡා කරමින් 
තනයි  න පැහ ගණ ාසක  ලයකධනනහ කශුේ. ඒ ිතධිහට  තුනා 
ලරකාශේ පුවැසැනි  ලයකධනනහ සිදු කුා. නතක තිහා ගන් , 

පිටරට kidney transplants කරලා අුණ පදු ගණ ාසකින් ලරකාශේ 
 න ්ැ සකන කිරීන අපි ආරපතභ කුා. Liver transplant කුා. 
 වැ ස, අපට අුණ පදු 50ක් ගත ුණණා heart transplant   කක් 

කරන් . ශලෝකශේ පුවැසැනි heart transplant   ක කශුේ, 1967 
දි වසදය  ධන ාඩක.  ඒ heart transplant  ක කශුේ dental 
surgeon ශකශ කුට.  ඒ ශගොල්ලන් කිේසා, ඒ ්ැ සකන ශගොඩක්න 

්ාධනථක ුණශණ්  ශරෝගිහා ස  doctor ශකශ ක් ුණණු නි්ා කිහලා. 
ඒ ශදශද ාන වසදයස ප.  තශකොට ශරෝගිහාට පරි්්්මින් වීන 

ගැ  ශ ො  අසශ ෝධ්හක් තිශ  සා. 1967 සාශේ කාලහක තනයි 

 න ් ැ සකන කශුේ.  

ඉන් පසුස අපට අුණ පදු 50ක  පනණ - 2017 ස්ර ස  ශතක් - 
දීධනඝ කාලහක් ගත ුණණා,  heart transplant  කක් කරන් . 
 ශ න කරලා,  ශදසැනි heart transplant  ක කිරීනට ඔක්ශකොන 

සුදා පත කරලා තිබිහදී තනයි නිධනිතන්ද  වසදයසරිහ ඒක 
්පතපූධනණශහන් කඩාකප්පල් කශුේ. අනිල් අශේිතක්රන නැතිතුනා 
නට කථා කුා. ශපතක න  අපරාධ්හක්. ්න ර ශසදයස පන්ට 

ශ සශරන්ශන්  ැ ැ ජීිතතහක සටි ාකන ශනොකක්ද කිහලා.  

නන ඖෂධ් මිල ගැ  කථා කර  ශකොට, ශ ො න ඖෂධ් තනයි 
අපි අරශග  ශදන්  ඕ ෑ කිහ  ශකොට,  දා ජාතික ඖෂධ් 

නිහාන  අධිකාරිශේ සිටි  ක්තරා ප්රධ්ා  නිලධ්ාරිශහක් - ඔහු 
න ාචාධනහසරශහක්-  නට කිේසා,  "ඇනැතිතුනා, ශපත සාශේ පිබඳකා 
ශරෝගිශහකුට ඔහ තරපත ිත ාල වැදලක් සැහ කර   ශක් ශ ස පනක් 

 ැ ැ, ශනොකද ඔහ ඖෂධ්හට  තරපත වැදලක් ිතහදපත කු ස, සැ මන 
ුණශණො ස තස නා් 4යි  න ශරෝගීහාට  ජීස ස ශසන්  ළුළුසන්" 
කිහලා.  තශකොට නන  ඔහුශේ  න කිහලා, ඔහුට කිේසා "ඔහ 
ිතධිහට ජීිතත දි ා   ලන්   පා. ඔහාශේ ජීිතශ ස ඒ තැ ට 

ආශසො ස, ඔහාට කිේශසො ස නා් 4ක් ශ ොශසයි, තස දස්් 4යි 
ජීස ස ශසන්  ළුළුසන්,  වැ ස ඒ දස්් 4 ජීස ස ශසන්   පපිහල් 
මිලිහ  4ක් සැහ කරන්  ශස සා කිහලා,  ඔ තුනා ඒ ශසලාසට 

 පපිහල් මිලිහ  4ක් ුණණ ස ිතහදපත කරන්   කඟ ශස සා" 
කිහලා. ඒක තනයි ජීිතත ආ ාස.  

නන ජාතික ශරෝ ශල් අුණ පදු 15ක් පනණ සැඩ කුා.  න 

අුණ පදු 15 තුුදී ශපත රශට් අේිතතීහ ශේ පාල ඥශහෝ -නශේ 
මිත්රශහෝ- නරණා්න් ස තනන්ශේ අන්තින අස්ථ්ාසට වැහුණ දුන් 
 ැටි නන දැක තිශ  සා. ්න  ප ශ ොශ ෝ  ක්තින සස, ්න  ප 

ජීිතතහ ශසනුශසන් ශ ොශ ොන දුධනසලස  ා  ැගෑප සස අස්න් 
හු්්න ශ ු  සිහ ගණ ක් නන දැක තිශ  සා. අස්ා  
ශනොශ ොශ ස ජීිතතහ ශසනුශසන් ඇතිස  ආ ාස අපි කාටස ස 

කිහන් ට  ැ ැ. ඒක  පපිහල්  තසලින් මිල කරන් ට  ැ ැ. 
්න ර ශසලාසට ශනන්  ශපතක තනයි වසදයස පන්ට ස ශසලා 
තිශ න්ශන්. වසදය සෘ සතිහ  ා ්නාන්තරස නනුෂය සසහ ස 
වසදයස පන්ට තිශ න් ට ඕ ෑ. නනුෂය සසහ  ැතුස වසදය 

සෘ සතිහ කරන් ට  ැ ැ, ඒ සාශේන ශේ පාල හ කරන් ට ස 
 ැ ැ. නනු්්්කන  ැ ස පත ඒ ශදශකන්  කක්ස ස ්ාධනථක 
ශසන්ශන්  ැ ැ. ්න ර ශේ පාල ඥශහෝ ශකොච්චර බුේධින ස 

ුණණ ස නනු්්්කන  ැති නි්ා තනයි ශකටි කාලහකින් ඔුණන්ශේ 
ශේ පාල  ගන  අස්න් ශසන්ශන්. ඒ සාශේන තනයි වසදය 
සෘ සතිහ ස. ඒ නි්ා නන  න සිේධිහ පිබඳ  ස ස ාන පරීක්ෂණහක් 

පස සස සා. පරීක්ෂණහක් කරලා තස ස අහට ශනසැනි ශේසල් 
කරන් ට  ැරි ිතධිහට දැ ම දඬුසපත ශදන් ට ඕ ෑ. 

අපි ශපත රශට් පුවැසැනි සරට ඇටමිදුලු  ේධ්හ ආරපතභ කුා. 

ශනශතක් කල් ශපත රශට් ද පශසකුට ලියුශක්මිහාස ශරෝගහ  ැදුණා 
 පත, ඔහුට තිබුශණ් නරණහ ිතතරයි.  කිසින ප්රතිකාරහක් ශපත රශට් 
තිබුශණ්  ැ ැ, 2015 ජ සාරි 8සැනිදා අපි ජහර ණහ කර  
ශතක්. ඒක නතක තිහාගන් .  ශරෝගිශහකුට ඇටමිදුලු  ේධ් 

කිරීනට අස ය ුණ ණා  පත, ඉන්දිහාසට ගිහින්  පපිහල් මිලිහ  
6.6ක් - පපිහල් ලක්ෂ 66ක්- ිතහදපත කරන් ට සිදු ුණණා.  ශ න 
ත ස සසහක් තනයි තිබුශණ්. ඉතාන සුළු පිරි්කට තනයි ඉන්දිහාසට 

ගිහින්  න ්ැ සකන කර ගන් ට ළුළුසන්කන තිබුශණ්. ශපත රශට් 
සිහලුන දුප්ප ස ශරෝගීන් ලියුශක්මිහාශසන් නැ පණා. ඒ සාශේන 
තැලිීමමිහා ශරෝගශහන් නැ පණා. ඒක තනයි ඇ සත. 

ිතශ ේෂඥ වසදය ්නන් ශ ේසානාන්  න තා නිසාඩුස ්  ා 
ලරකාසට පැමිණි ශසලාශේ ලරකාශේ  සතින්  කිහලා නන ඔහුට 
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පාධනලිශපතන්තුස 

කිේසා.  තශකොට ශපත ශරශට් clinical haematologist ශකශ ක් 
සිටිශේ  ැ ැ. අශප් haematologistලා ඔක්ශකෝන හිටිශේ labsසල. 
ඒ නි්ා ඔහුස  ස සතශග  ඔහුට ලරකා ශරෝ ශල් wing  කක් 

දුන් ා. නන ඔහු ස  ක්ක ඇටමිදුලු  ේධ්හ ගැ  දීධනඝස කථා කුා. 
ශනොකද, ඔහු ලන්ඩන් නුසර ඉතාන ස කීධනතින ස haematologist 
ශකශ ක්. ට ප්ශ්්ේ නන අශප්ක්ෂා ශරෝ ශල් පුවැසැනි 

ඇටමිදුලු  ේධ් කිරීශපත සැඩ පිබඳශසු ආරපතභ කුා. නතක 
තිහාගන් , අශප්  න සැඩ පිබඳශස  ු නි්ා මිහ හන් ට හිටළු 
මිනි්්සු  9ශදශ ක් අද ජීස ස ශස සා. ට ශපර  පත  සැනි 

ශරෝගීන් මිහ ගිහා.  ශනොකද, ඒ දුප්ප ස මිනිසුන්ට කසදාස ස  සැනි 
ිතහදනක් දරන්   ැරි නි්ා.  තස ශ ොශ ෝ දි කින් අපි පුවැසැනි 
සතාසට ලරකා ශරෝ ශල් -ශපෞේගලික අර ශේ- ඇටමිදුලු 

 ලයකධනනහ ඉතාන ්ාධනථකස ආරපතභ කර සා. ශස  ස ්න ර 
ශරෝ ල්සල ්ල්ලිසලට කර සා සාශේ  ැතුස, ශපත ිතශ ේෂඥ 
වසදයසරහා ස  ක්ක ඉතාන ්ාධනථක ිතධිහට අපි ඒ කටයු සත 
ආරපතභ කර සා. පුවැසැනි  ක අපි ආශප්ක්ෂා ශරෝ ශල් ආරපතභ 

කුා. තස ශ ොශ ෝ දි කින් ශදසැනි  ක ුනා ශරෝ ශල් ආරපතභ 
කර සා.  තශකොට ශපත ඇටමිදුලු  ේධ් කරලා ලියුශක්මිහාස ්  
තැලිීමමිහාස ශරෝගසලින් ශපශු  ුනයින්ශේ ජීිතත ශේරාගන්  

අපට ළුළුසන්. 

අද ශලෝකශේ තැලිීමමිහාස  ැදිලා මිනි්ස්ු නැශරන්ශන්  ැ ැ; 
ලියුශක්මිහාස  ැදිලා මිනි්්සු නැශරන්ශන්  ැ ැ. නතක 

තිහාගන් , අශප් රශට් ජ තාස  න ශරෝගසලින් නැශරන්ශන් 
දුප්ප සකන නි්යි,  ැති  ැරිකන නි්යි, ප සුකපත  ැතිකන නි්යි. 
ඒ නි්ා අපි ශපතසා කරන් ට ඕ ෑ. නන තැලිීමමිහා කසහ ්නඟ ස, 

ලියුශක්මිහා කසහ ්නඟ ස නන ඉතාන කිට්ටුශසන් සැඩ කර සා. ඒ 
ශරෝගීන්ස දැක ලා ගන් සා. ඒ අහශේ ජීිතත පිබඳ  ස දැක්කාන 
අපි  ැසත ජීිතතහ පිබඳ  ස අධ්යහ හ කරන් ට ඕ ෑ. 

්න  පන්ට ඒ ආ සන  ක්තිහ තිශ  සා. නන  ක් සතාසක් 
තැලිීමමිහා කසහ කැ ශ ේසා.  ශ න කැ ශ ේසාන ඒ ද පශසෝ ආශේ 
ඔුණන්ශේ ශදනුණපිහන්  ක්කයි.  ක ුනශහක්  ැඟිටලා නශේ 
ශේදිකාස ුඟට ආසා. ඇිතල්ලා නට කිේසා, "ඇනතිතුනා, නට ජීස ස 

ශසන්  තිශ න්ශන් තස අුණ පදු 4යි. නන තස අුණ පදු 4කින් 
නැශර සා. නන ශකොුඹ ිත ්සිතදයාලශේ  ා්්ත්ර ීයමශේ ශදසැනි 
ස්ශධන අධ්යහ  කටයුතු කර සා. නන ල   අුණ පේශේ උපාධිහ 

්න ස ශස සා.  වැ ස, ට ප්ශ්්ේ තස අුණ පදු 3කින් නන මිහ 
හ සා. ශපත රශට් ඔ තුනාට ිතතරයි නශේ ජීිතතහ ශේරාගන්  
 ැකිහාස තිශ න්ශන්. ඔ තුනා අද ශපත ගන් ා සැඩ පිබඳශසු ඉතා 

ඉක්න ට ක්රිහා සනක කශුො ස නට ජීස ස ශසන්  ළුළුසන්" කිහලා. 
ඒ ශසලාශේ නශේ ඇ්ස්ලට කඳුළු ආසා. ඇහ නශේ ළුතාලට ස සඩා 
 ාල ුනශහක්. නන ඇහට කිේසා, "දුස, ඔහා භහ ශසන්   පා. තස 

අුණ පදු 4ක් හ ශකොට නන ඔහාශේ ජීිතතහ ශේරා ගන් සා.  ඔ  
ට ප්ශ්්ේ ප ච්ා ස උපාධිහ ස කරලා නට උප ාරහක් ස ශහන් 
ආචාධනහ උපාධිහ ස කරන් " කිහා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, සැ මන තැලීමමිහා ශරෝගින් 

ඉන්ශන් කු පණෑගලයි. ඔුණන් ප්රතිකාර ල ා ගන්ශන් න නුසර 
පිහිටි ශරෝ ශලන්.  න නි්ා නන න නුසර ශරෝ ශල් ිතශ ේෂඥ 
වසදයස පන්  ක්ක කතා කරලා ශපත සතාශේ පටන් ග සතා 

තැලීමමිහා ්රකීධනණහ ශසනුශසන් තට්ටු අටක ශගොඩ ැඟිල්ලක් 
 දන් .  හට වැල් ගල ත න්  නා  හි ගිහ ිතට නා පිබඳග සශ ස 
ද පසන්. ශරෝ ශල් අහට කිහා තිශ  සා, "්ැරසිලි ්  ා කිසින 

ිතහදනක් කරන්   පා. අපයි ද පසනුයි තනයි ඇනතිතුනා 
පිබඳගන්ශන්" කිහා. අපි ලරකාශේ තැලීමමිහා ශරෝ ල ඉතාන  වී  
ආකාරහට, තට්ටු අටක් ්හිතස  ද සා. නන CCEB ආහත හ 

ශපොශරොන්දු කරසා ග සතා, ල   අුණ පේශේ ඔක්ශතෝ ධන ස  
ශකොට  හ  දා ශද   සට. ශද්ැපත ධන ස  ශකොට පුවැස  

තැලීමමිහා ඇට මිදුලු  ේධ්හ  න ශරෝ ශල් කරන්  නන 

 ලාශපොශරො සතු ශස සා.  හ පටන් ග සතාට පසුස අපට ළුළුසන්, 
ලරකාශේ  ැන තැලීමමිහා ශරෝගිශහකුන ශේරාගන් . ඒ අහට 
ජීිතතහ ල ා ශදන්  අපට ළුළුසන්. තැලීමමිහා ශරෝගින් 3,000ක් 
පනණ ්රඛ්යාසක් ඉන් සා. අශප් අශ සයි තිශ න්ශන් ඒ අහශේ 

ජීිතත කාලහ.  න ශරෝ ශලන් ්  LRH  ක ආදි  ැන 
්්ථා හකින්න ඒ අහට ප්රතිකාර කරන්  අපට ළුළුසන්. ඒසාට 
කැප වූ ශ ො  වසදයස ප ලරකාශේ ඉන් සා. කලින් කී ිතධිශේ 

 රක අහ සාශේන ඉතාන ශ ොඳින්  ශ්ේසහට කැපවූ අහ ස සිටි සා.  

ිතශ ේෂඥ වසදය ්නන් ශ ේසානාන්  නැතිතුනා  ක දස්ක් 
නා  වැ සන්  ආසා.  තුනා සරින් සර   සා,  තුනාශේ අපතනා 

 ලන් .  තුනා  ක්තරා රාරිහක ඇිත ස නා ස  ක්ක උශේ පාන්දර 
ශදක ස  කල් කතා කුා. කතා කරලා ගිහින් ට පසුසදා උශේ 
 තුනා නට SMS  කක්  ේසා, "ඔ තුනාශේ දධන  හ ක්රිහා සනක 

කරන්  ඔ තුනාට උදුණ කරන්  නන ලෑ්්තියි. ඒකට කැනැති  පත 
ලරකාශේ  සතින්  නන කැනැතියි" කිහා. තනාට ිත ාල වැදලක් 
ලැශ   ලන්ඩන් ර්්්ාස අත  ැරලා අද  තුනා ලරකාසට ඇිත ස 
ඉන් සා.  තුනා සරින් සර  රගලන්තහට ගිහින්  ශ ේ නා්හක් 

ිතතර සැඩ කරලා   සා.  වැ ස  අද  තුනා ්්ථිරස සැඩ කරන්ශන් 
ශනශ ේයි. "වසදයස ප ශදිතස ප" කිහ  කිහන  ් ාථ කර  
 සැනි න ා උදාර වසදයස ප ශපත රශට් ඉන් සා. නා  තුනා නශේ 

උපශේ ක නණ්ඩලහට ස ප ස කරශග යි තිශ න්ශන්. අපට 
ළුළුසන් ඒ අහ ස  ක්ක ශපත සැඩ පිබඳශස  ු ඉදිරිහට ශග  ගිහින් 
අශප් රශට් වසදය ිතදයාස පිබඳ  ස ිත ාල පරිසධනත හක් 

කරන් . ශලෝකහ අලුතින් අ ස  දා  ලළු  ැන ශදහක්න පාශ ේ 
කිරීනට ්න ස වසදයස ප ශපත රශට් ඉන් සා. ිතශේ හන්හි 
ළුහුණුස ස ලැබූ වසදයස ප ඉන් සා. අශපන් ඔුණන්ට අස ය 

සන්ශන්, ඒසා කරන්  ප සුකපත ිතතරයි. ්න ර ිතට, ශපත රශට් 
පසති  වසදය ක්රන ශස  ස රටසල වසදය ක්රනසලට සඩා 
ශ ො යි. ඒ ්  ා අස ය ප සුකපත ිතතරයි ඔුණන් අශපන් 

 ලාශපොශරො සතු සන්ශන්. ඒ සිහලු ප සුකපත ල ා ශදන්  අප 
දැන් වැදල් ශසන් කරලායි තිශ න්ශන්.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශදස  කාරණහ ශපතකයි. නට 
ශපර කතා කරළු ග ප නන්ත්රීතුශනක් කිේසා, අශප් වසදය 

උපාධිශේ අසන ප්රමිතිහ ගැ . අපි ශපත පිබඳ  ස දීධනඝස කතා 
කර සා. වසදය ්භාස ල   බ්ර ්්පතින්දාට නා ්නඟ රැ්ව්ීනක් 
ඉල්ලා සිටිහා. ල   බ්ර ්ප්තින්දා ඔුණන් නා  වැ ස සා. අසන 

ප්රමිතිහ ගැ  නශේ ්ථ්ාසරහ නා කිේසා. World Federation for 
Medical Education  ක කිහා තිශ  සා, ජාතයන්තර ප්රමිතිහ 
්හිත වසදය උපාධිහක් ල ා ගන්ශන් ශකශ්ේද කිහා. 

ඇශනරිකාශේ ඒ ්  ා ශස න centre  කක් තිශ  සා. ඒ 
ත ස සසශේ වසදය උපාධිහක් අප ල ා ශද  ශකොට අශප් වසදය 
උපාධිහ ශලෝකශේ ඕ ෑන රටක පිබඳගැශ  සා. ඒ නි්ා නා  ක 

ශදහයි ඒ අහට කිේශේ. නන කිේසා, "ඔ  WFME කිහ  standard 
 ශක් වසදය ප්රමිතිහක් ල ා ශදන් . ඒ වසදය ප්රමිතිහට නන 
 කඟ ස සා.  ශ න  ැතිස,  ක්  ක් ශක ාශේ ශේ පාල  
ුණසන ාකපතසලට අනුස තිශ   වසදය ප්රමිතිසලට ශ ොශසයි නා 

 කඟ සන්ශන්" කිහා. ඒ ජාතයන්තර ප්රමිතිහට  කඟස තිශ  සා. 
දැන්  තැ ට තනයි ඇිත ස තිශ න්ශන්.  හ  රි ගිශහො ස, ස ාන 
නීති ශකටුපතප ස ්පතපාදක ශදපාධනතශපතන්තුසට  හ ශහොවැ කරලා, 

ගැ්ට් කරලා ඒ කටයු සත අස්න් කරන්  අපට ළුළුසන්.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි,  න්දුල ලාල්  ණ්ඩාරිශගොඩ 
නන්ත්රීතුනා කතා කුා, ගාල්ල ශරෝ ල ගැ ; ගාල්ල ශරෝ ශල් 

ශ්ේසහ කර  ඒ ිතශ ේෂඥ වසදයසරහා ගැ .  තුනා නට දැනුපත 
දුන්  ැටිශේ නා කතා කරලා  තුනාශේ නස ්පත න්ධ්ශහන් අස ය 
කටයුතු කුා.  වැ ස පැසැති ත ස සසහ නි්ා  තුනා පසුස තීන්දු 

කුා, ශපෞේගලික ශරෝ ලකට ශග  හන් . අද  සැනි 
ත ස සසහන්ද තිශ  සා. ඒ ගැ  අප ක ගාටු සන්  ඕ ෑ.  
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ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නන  ේශේගන ශරෝ ලට ගිහා. 

නා කුඩා කාලශේ නශේ පිහා තනයි  ේශේගන ශරෝ ල භාරස 
සිටිශේ.  හි ගිහින්  න ශරෝ ල දැක  ලාශග   හි ඉදි කිරීපත 
්  ා අස ය ශේසල් කිරීනට නන ශපොශරොන්දු ුණණා. නට ඒසාශේ 
්ැලසුපත ල ා ශද සා කිේසා.  

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇල්පිටිහ ශරෝ  ශල් ්   ලපිටිහ ශරෝ ශල් ශගොඩ ැඟිලි ඉදි 

ශකශර සා.  
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ග ප ගහන්ත ක පණාතිලක අනාතයතුනාශේ ඉල්ලීන පිට නන 
ඇල්පිටිහ ්   ලපිටිහ ශරෝ ල් ශදකටන ගිහා.  

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
තට්ටු 8 ශගොඩ ැඟිලි ශදකක්.  
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

තට්ටු 8 ශගොඩ ැඟිලි ශදකක්  තුනාට ල ා දුන් ා. ඒ ශදශක්න 
සැඩ කටයුතු දැන් ශකරීශග  හ සා.            

 ේශේගන ශරෝ ශල් ස අපි  ශ න දියුණු කිරීපත කර සා. නට 
 න ිත්ත්ර ටික ල ා ශදන්  කිහලා නන  ණ්ඩාරිශගොඩ 
නැතිතුනාට කිහ සා. ආයුධනශේද  ශරෝ ලක් ්  ා  න 

ශගොඩ ැගිල්ල ල ා දීනට කටයුතු කරන් පත කිහලා නන කිහ සා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔක්ශකෝන දකුණට.  ් ්ාහිරට ශනොකු ස  ැේද දන්ශන් 
 ැ ැ. 

 

ගුණ (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිරහ මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ග ප ඇනතිතුනනි, මිනුසන්ශගොඩ ශරෝ ල upgrade කරලා 

ශදන් . නන ස ඉන් සා. අපි ශදශද ාන ඉන් සා.   
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශ ොශ ොන ශ ො යි. ඒශක් ිත්්තර ශදන් , ග ප නන්ත්රීතුනනි.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි. 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ුඟට, ග ප සුජීස ශ්ේ සිර  රාජය ඇනතිතුනා ශපෞේගලික 

ශරෝ ල්සල ප්රතිකාර ්  ා අහ කර  මිල ගණන් ගැ  ්  න් 
කුා. නන උශේ ස පශේ ඒ ගැ  කිේසා. ඉදිරිශේදී -තස නා්  
ශදකක් ිතතර ගත ශස  ශකොට-  ශපෞේගලික ශරෝ ල්සලින් සිදු 

කර   ැන ප්රතිකාරහක් ්  ාන ස  මිල පාල හ කිරීන ්  ා 

නන ඒ ශරු ලාසි ශගශ  සා. ශග ැල්ලා ඒසා ගැ් ට් කර සා. 
 තශකොට  ක  ක්ශක ාට ඕ ෑ ිතධිහට  න කටයුතු කරන්  
 ැ ැ.  ැන  කකන ප්රමිතිහක් තිශ  සා.  න ප්රමිතිහට අනුස 
ගණ හ කරලා, ඒ ශගොල්ලන්ට අහකරන්  ළුළුසන් කීහද කිහ  

 ක අපි  න ශරෝ ල්සලට දැනුපත ශද සා. අපි රජශේ ශ්ෞඛ්ය 
ශ්ේසහ සාශේන ශපෞේගලික ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසහ ස නිහාන හ 
කර සා. ඒ සාශේන ශනතැ දී ශපෞේගලික අර හට ිත ාල කාධනහ 

භාරහක් කරන්  තිශ  සා. අද ශලෝකශේ කිසින රටක්  ැ ැ, 
රාජය ශ්ේසශේ පනණක් ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසහ දියුණු කරළු. ඒ නි්ා 
රාජය අර හ ්  ශපෞේගලික අර හ කිහ  අර  ශදකන ් භාගි 

කර ශග  ිතශිෂ්ට ශ්ෞඛ්ය ශ්ේසහක් ශගොඩ  ැගීන තනයි, අශප් 
 ලාශපොශරො සතුස. ශ ොශ ොන ් ්තුතියි.  

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ත : 
නිශහෝග 

மதசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் 

அதிகாரசகபச் சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள் 
NATIONAL MEDICINES REGULATORY 

AUTHORITY ACT: REGULATIONS   

 
I 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නා ප ත ්  න් ශහෝජ ාස 
ඉදිරිප ස කර සා: 

 
 "2015 අරක 5 දර  ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ශ ස 118 
සගන්තිහ ්නඟ කිහිතහ යුතු 142 සගන්තිහ හටශ ස වසදය උපකරණ මිල 
නිහන කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් ශ්ෞඛ්ය, ශපෝෂණ  ා ශේශීහ වසදය 
අනාතයසරහා ිතසින් ්ාද  ලදුස, 2017 ශප රසාරි 17 දි ැති අරක 
2006/45 දර  අති  ිතශ ේෂ ගැ්ට් පත්රශේ පු කරනු ලැ , 2017.05.23 
දි  ඉදිරිප ස කර  ලද නිශහෝග අනුනත කු යුතු හ." 
 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගුණ (වවදය) රාජිත වසේනාර සන මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නා ප ත ්  න් ශහෝජ ාස 
ඉදිරිප ස කර සා: 

 
"2015 අරක 5 දර  ජාතික ඖෂධ් නිහාන  අධිකාරිහ ප ශ ස 59 ්  

63 සගන්ති ්නඟ කිහිතහ යුතු, 142 සගන්තිශේ (2) උපසගන්තිශේ (ද) 
ශේද හ හටශ ස ශ්ෞඛ්ය, ශපෝෂණ  ා ශේශීහ වසදය අනාතයසරහා ිතසින් 
්ාද  ලදුස, 2017 ජූනි 14 දි ැති අරක 2023/30 දර  අති ිතශ ේෂ ගැ්ට් 
පත්රශේ පු කරනු ලැ , 2017.08.22 දි  ඉදිරිප ස කර  ලද නිශහෝගහ 
අනුනත කු යුතු හ." 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාධනලිශපතන්තුස 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, "පාධනලිශපතන්තුස දැන් කල් 

තැබිහ යුතුහ"යි නා ශහෝජ ා කර සා. 

 
ප්රශ්නනය සභාිමමු් කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
්භාස කල් ත   අස්්ථාශේ ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස කිරීන, ග ප 
නි ාල් ගලප්ප සති න තා. 

 
ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, කල් ත   අස්ථ්ාශේ 

ශහෝජ ාස තුබඳන් නන ඉදිරිප ස කර  ගැටලුසට උ සතර ශදන්ශන් 
කුණද? අද ධීසර  ා ජලජ ්පතප ස ්රසධනධ්  ඇනතිතුනා ස, රාජය 
ඇනතිතුනා ස - ශදශද ාන -  ැේද? 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඇනතිතුනා ස  ැ ැ, රාජය ඇනතිතුනා ස 

 ැ ැ. පිබඳතුරක්  සා තිශ  සා.  

 
ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ප්ර  ්හ ශපතකයි.  තශකොට න නාලි  ැති නුරල් ශගහක්  සට 
ප ස ුණණා සාශේයි ශන්ද? ඔ තුනාට  තුනන්ලා  සළු පිබඳතුර 
කිහසන්  ළුළුසන්.  වැ ස ඒශකන් ක්රිහානාධනග ගැනීනක් සිේධ් 

ශසන්ශන්  ැ ැ ශන්ද? 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ශ න  පත ශස  දස්කට ශහොවැ කරවැ. 

 
ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

කනක්  ැ ැ. ශනශ න  රි අපි හවැ. කරන්  ශදහක්  ැ ැ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනා ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස කර සාද? 
 

තහනම් පන්න ක්රම භාවිතවයන් සාගර සම්පත 
තර්ජනය  ලක්වීම 

தகடதசய்யப்பட்ட மீன்பிடி முகறகளால் கடல் வளம் 

அைிவுgc க்குள்ளாதல் 
USE OF PROHIBITED FISHING METHODS ENDANGERING 

OCEAN RESOURCES 
 
[අ.භා. 5.59] 

 
ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි. නා ප ත ්  න් කල් 

තැබීශපත ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස කර සා: 

"රිකුණානලහට නුදුරින් පිහිටි වැහුශේ සුළු පිරි්ක් ඩයි නයිට් ශහොදා 

ගනිමින් සිදු කර  න ස්ය ්පතපත ශ ුා ගැනීන  ා ත  පත පන්  ක්රන 

භාිතත කරමින් සිදු කර  ධීසර ශනශ යුපත  ශ ේතුශසන් ්ාගර ්පතපත 
 රපතු තධනජ හකට ලක් වී ඇති අතර, සුළු පන්  ධීසර කාධනමිකයින්ට 

්්සකීහ කධනනාන්තහ කර ශග  හානට ශ ො ැකි ත ස සසහක් උදා වී ඇත. 

 හි දි්්රික් ශල්කපතතුනාශේ අධීක්ෂණහ හටශ ස ආරක්ෂක අර  ්  ධීසර 

අනාතයාර   ලධ්ාරින්  ර ා ශපත ්  ා සැඩ පිබඳශසුක් ්ක්් කු 

 වැ ස, ශපත ස  ිතට  න ක්රිහා නාධනගහ ද අ්ාධනථක වී ඇත.   ැිතන්, 

ආණ්ඩුශේ  ා ධීසර අනාතයාර ශේ වජු නැදි  සවීන නත ශපත ්  ා 
ක ම පත සැඩ පිබඳශසුක් ්ක්් කු යුතු  සට ශහෝජ ා කරමි." 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහෝජ ාස ්ථ්ිර කිරීන. 

 

ගුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Hon. Presiding Member, I second the Adjournment 

Motion moved by the Hon. Nihal Galappaththi.   

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ො යි, තිලකරාජා නන්ත්රීතුනා. ග ප නි ාල් ගලප්ප සති 
නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනාශේ කථාස කරශග  හන් . 

 

ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, රිකුණානලහ දි්්රික්කශේ 
සිටි  සිර ල, ශදනු ්  වැ්්ලිපත කිහ  ජාතීන් තු න ඉතාන 
් ශහෝගශහන්, ් ජීස ශහන් ්  ්ශ ෝදර සසශහන් ජීස ස ස  

 ස අපි දන් සා. ශනන්  ශපත ත ස සසහ අපි සිහලු ශද ාටන  රින 
සුිතශ ේෂී ත ස සසහක් කිහලා නා ිත ්සා් කර සා. ිතශ ේෂශහන්න 
ධීසර කධනනාන්තහ ස, කෘෂිකධනනාන්තහ ස පද පත කර ග ස 

ආධනථිකහක් අශප් රශට් තිශ  සා. ශපත ආධනථිකහ  රසාලීන තුබඳන් 
ආධනථික ්නෘේධිහ ුඟා කර ගැනීන ්  ා රශට්  හුතරහක් 
ජ තාස අද න ා දැසැන්ත කැප කිරීනක් කර සා කිහලා අපි 

දන් සා. ශනන්  ශපත සුිතශ ේෂී දාහක සසහ ල ා දීන තුබඳන් 
ඇතිස  ්ාූලහික සසහ රශට් ජාතික ්නඟිහට හපත ආකාරහක 
උදා රණහක් කිහලා අපි ිත ස්ා් කර සා.  

රිකුණානලහ දි්ර්ික්කශේ ්න්්ත ජ  ග  ශහන් සිහහට 
25කට අධික ජ තාසශේ ප්රධ්ා  ජීසශ ෝපාහ තනයි ධීසර 
කධනනාන්තහ.  වැ ස ශපත ශනොශ ොශ ස ධීසර කධනනාන්තහ කර  
ජ තාසට ්  ඒ කධනනාන්තහට අ සශසලා තිශ   ඉරණන 

733 734 
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ඉතාන සන ශේදජ කයි.  න ත ස සසහ අසශ ෝධ් කරලා ශදන්  ස, 

ට සුදුසු ක්රිහා නාධනගහක් ගැනීනට ස සග කිසයුතු පාධන ස්හන්ශේ 
අසධ්ා හ ිතශ ේෂශහන්න ශහොවැ කරසන්  ස තනයි නා ශපත 
ශහෝජ ාස පාධනලිශපතන්තුසට ඉදිරිප ස කරන්   ලාශපොශරො සතු 
සන්ශන්.  

අපි දන් සා, ශපත රශට් ධීසර කධනනාන්තශේ ශහශද  
ධීසරහන්ශගන් සැ මන ධීසර ප්රජාසක් සිහ කධනනාන්තහ සිදු 
කරන්ශන් රිකුණානල දි්්රික්කශේ  ස. ශනහි ක්රිහාකාරී ධීසරහන් 
35,000කට අධික ප්රනාණහක් කධනනාන්තශේ ශහශද සා. ඒ 
සාශේන, දු ස ශහන් පුණල් 33,000කට අධික ප්රනාණහක් ඒ 

ධීසරහන්ශගන් හැශප සා. ශපත කධනනාන්තශේ ශහශද  
ධීසරහන්ශගන් සිහහට 90ක්න ශ ොගැඹු ප වැහුශේ කධනනාන්තහ 
කර  සුළු පන්  ධීසරහන් කිහ   ක නා ශපත ශනොශ ොශ ස 

ඔ තුනාශේ ිතශ ේෂ අසධ්ා හට ශහොවැ කරන්  කැනැතියි. ්ාති හ 
 හුතරහක් ශසච්ච සුළු පන්  ධීසරහන්ට ශේ පාල   ලහ, නැර 
 ලහ, ආධනථික  ලහ, ඒක රාශී කර ග සත අතශුෝ්්ක් ිතසින් සිදු 

කරනු ල   අ සතශ ෝනතික ත  පත පන්  ක්රන ්  ඔුණන් 
ගන් ා ක්රිහා නාධනග ශ ේතුශසන් අද ධීසර කධනනාන්තහ ්  සුළු 
පන්  ධීසරහන්ශේ ජ  ජීිතතහ ගැටලු රාශිහකට ඇ  දනා 

තිශ  සා. ශනන්  ශපත නි්ා අද සුළු ධීසරහන්  රපත  ු
අ්  හකට ස, අධනබුදහකට ස ප ස ශසලා ඉන් සා කිහ   ක නන 
ඔ තුනාට කිහ සා. ඩයි නයිට් ශහොදලා නසුන් නැරීන ්  ත  පත 

පන්  ක්රන ශහොදා ශග  කධනනාන්තශේ ශහදීන නි්ා සුළු ධීසරහා 
අද  රපතු ිතධිශේ ශේදසාචකහකට වැහුණ දී තිශ  සා.  

2009 ස්ශධන උතු ප- ැ ශඟ හිර පුා සසල පැසැති යුදනහ 
ත ස සසහ අස්න්වීන ස  ක්කන 2014 ස්ර දක්සාන ඒ අහ 
නිද ශ්ේ කාශේස ස  ලපෑනකින් ශතොරස, කාටස ස හට ස ශ ොවී 

තනන්ශේ කධනනාන්තහ නිවී ැ හිල්ශල්   කරශග  ගිහා. 
ශේ පාල   ලහ, නැර  ලහ, ආධනථික  ලහ, ඒක රාශී කර ග සත 
අතශුෝ ්්ක් ශසච්ච ජාසාරපතකාර පිරි්ක් කර  ිත ා කාරී 

කටයු සත නි්ා අද ධීසර කධනනාන්තහට ස, ඒ ජ තාසශේ 
ජීිතතහට ස කණ ශකොකා   ලා තිශ  සා.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඩයි නයිට් ශහොදා ශග  ධීසර 
කධනනාන්තහ සිදු කිරීන නි්ා  ්න්්ත ්ාගර ්පතපතන ිත ා හට 
ප ස ුණණා. ඒ සාශේන ්ාගර පතුශුේ ඉන්  කුඩා, අනු කුඩා, නධ්ය  

පරිනාණ, න ා පරිනාණ ජීවීන් ඇතුළු න ස්ය බි සතර  රපත  ු
ිතධිහටන ිත ා  ශස සා. ්ාගර පැුෑටි, ශකොරල්පර ිත ා  
ශස සා. ත  පත පන්  ක්රන ශහොදා ශග  වැහුදු පතුු වැළුනනින්න 

ිත ා  කර  නි්ා වැහුදු පතුු අනිසාධනහශහන්න කිසින 
් සසශහකුශගන්  ශතොර තැ ක්  සට ප ස ශස සා. ශපත නි්ා ධීසර 
කධනනාන්තශේ චිර ජීස හට ්  රශට් ආධනථිකශේ පැසැ සනට න ප 
ප රක්  ල්ල ශස සා කිහ   ක ඔ තුනාශේ අසධ්ා හ ශහොවැ 

කරස සා. ශනන්  ශපත නි්ා ්ාධ්ාරණස නීතයනුකූලස ධීසර 
කධනනාන්තශේ ශහශද  ධීසරහන්ට ්  ඔුණන්ශගන් හැශප  
පුණල්සලට ඉතාන සන අසා් ාසන්ත ඉරණනකට ශගොදු ප ශසන්  

සිේධ් ශසලා තිශ  සා. ශනන්  ශපත නි්ා ඒ අහ තනන්ශේ  පුණල් 
 ක්ක හි්් අසකා හ දි ා  ලාශග  සුසුපත ශ ු  ත ස සසහකට 
ප ස ශසලා තිශ  සා. අඹු ද පසන් ්නඟ ඔුණන් අද අ්රණ 

ත ස සසහට ප ස ශසලා තිශ  සා. ඒ සාශේන, දරිද්රතාශේ පතුුටන 
සුළු පන්  ධීසරහා සැටිලා තිශ  සා. ත  පත පන්  ක්රන ශහොදා 
ශග  ධීසර කධනනාන්තහ කර  මිනි්ස්ුන්ශේ තිර ්චී  ක්රිහා 

කලාපහ නි්ා, සිහ රැකිහාස කර ගැනීනට වැහුදට හ  සුළු පන්  
ධීසරහාට අද  රපතු ගැටලුසලට වැහුණ ශදන්  සිේධ් ශසලා 
තිශ  සා. ශනන්  ශපත ්න ර ිත ා කාරී පන්  ක්රන සිදු කර  
පිරි් අතර, නීතයනුකූලස පන්  ක්රන ්  ා අස්ර ල ා ග ස 

පිරි්කු ස ඉන් සා.  වැ ස,  ැඹිලි දැල් භාිතත කර  අහ ඒ අහශේ 
පන්  ක්රනහ අ සතශ ෝනතික ිතධිහට සිදු කිරීන නි්ා අද ගැටලුසක් 
නතු ශසලා තිශ  සා.  

රිකුණානල ප්රශේ ශේ වැහුද ගැඹුර අඩුයි. ශසරශුේ සිට  ාිතක 

්ැතළුපත 7ක් ිතතර   ාට ගිහිල්ලා, ශපරස ප 6.00 සිට ප්ස් ප 
6.00 දක්සා මීටධන 25ක් ිතතර ගැඹුශධන තනයි   ැඹිලි දැල් පන්  
ක්රනහ භාිතත කරන්ශන්.  ශ්රී ලරකා  ාිතක  වැදාස, ශපොලීසිහ, ධීසර 
 ා ජලජ ්පතප ස ්රසධනධ්  අනාතයාර ශේ නිලධ්ාරින් ිත ා කාරී 

පන්  ක්රනසල ශහශද  අහ ්පත න්ධ්ශහන් ක්රිහා නාධනග ගන් ා 
 ස අපි දන් සා. ඒ අස්්ථාශේදී ස ාන නැදි  ස ශසලා ිත ා කාරී 
පන්  ක්රනශේ ශහශද  අහ අ ස අඩරු සට අරශග  ඒ අහට හපත 

ආකාරහක නීතිනහ ක්රිහා නාධනග ගන්  කිහලා ධීසර අනාතයාර හ 
දැනුස ස කරලා තිශ  සා.  වැ ස, අපි දන් සා ශපත ස  ිතට ස ඒ 
ක්රිහා නාධනගසල හපත ආකාරහක  ැකිමකනක් සිේධ් ශසලා තිශ  සා 

කිහලා. ශපත නි්ා රිකුණානල දි්්රික්කශේ පුණල් 30,000කට 
අධික පිරි්කශේ වදනික ජීිතතහ පස සසා ශග  හෑනට 
ශ ො ැකිස දුක්ඛ්දාහක සසහකට ඒ අහ ප ස ශසලා තිශ  සා. ශපත 

නි්ා ඔුණන්ශේ පුණල් ජීිතතහ, ආධනථිකහ,  ද පසන්ශේ අධ්යාප හ 
කිහ  ක්ශෂේත්රසලට කණ ශකොකා  ැීමනක් අද ශසලා තිශ  සා. 
ඒ සාශේන ිත ා කාරී පන්  ක්රන සිදු කර  ශපත සාශේ 
ජසාරපතකාරී පිරි් දි කට න ස්ය අ්්සැන්  දු ස ශහන් කිශලෝ 

ශදදා ක්, තුන්දා ක්,  ාරදා ක ප්රනාණහක් ශ ුා ගන් ශකොට 
නීතයනුකූලස යුක්ති් ගතස ්ාධ්ාරණස පන්  ක්රනසල ශහශද  
ධීසරහාට  රපතු ගැටලුසකට වැහුණපාන්  සිදු ශස සා.  

ශපත ිත ා කාරී පන්  ක්රනහ -ඩයි නයිට්- ශහොදා න ස්යහන් 
ශ ුා ගැනීශනන් සිදු ශසන්ශන්, සිහහට 50කට සැ ම න ස්ය 
ප්රනාණහක් ිත ා  වීනයි. වැහුදු පතුුට  ැ ැලා නාළු අල්ලා ගන්  

 පත ශසන්ශන්  ැ ැ. ඒ නි්ා නීතයනුකූල පන්  ක්රනශේ 
ශහශද  ධීසරහන්ට දි කට අල්ලා ගන්  ළුළුසන් ශසන්ශන් නාළු 
කිශලෝ ේරූපත 10ක් -15ක් අතර ප්රනාණහක්. ඒක ඒ මිනිසුන්ශේ 

න න්සිහට ස, ඒ මිනිසුන්ශේ  ජීිතතහ පස සසා ගැනීනට ස 
ශකශ්ේස ස ප්රනාණස ස ශසන්ශන්  ැ ැ. ශනන්  ශපත 
්පත න්ධ්ශහන් අපි ිතශ ේෂශහන්න ධීසර  ා ජලජ ්පතප ස 

්රසධනධ්  අනාතයසරහාශේ ස,  රාජය අනාතයසරහාශේ ස, 
 ලධ්ාරින්ශගන් අසධ්ා හ ශහොවැ කරස සා. නා ශපත පිබඳ  ස 
අස්්ථා ගණ ාසකදී සගකිසයුතු නිලධ්ාරින් ්නඟ ශපත ආහත  
දැනුස ස කරලා තිශ  සා.  

නට නතකයි, 2016 ස්ශධන ජූලි නා්ශේදී ධීසර  ා ජලජ 
්පතප ස ්රසධනධ්  අනාතයාර හට ගිහිල්ලා අනාතයතුනා 
 පත ශසලා අධ්යක්ෂ ජ රාල්සරහා, සගකිසයුතු නිලධ්ාරින්, 

ශපොලීසිහ,  වැදාස,  ාිතක  වැදාස, ධීසර අනාතයාර ශේ ිතිතධ් 
ආහත  ශපත සිහල්ල කැ සලා ශපත ්පත න්ධ්ශහන් අපි දිගින් 
දිගටන ්ාකච්ඡා කරලා ඉල්ලීනක් කුා. ශපත ිතධිහට 

අ සතශ ෝනතිකස ිත ා කාරී පන්  ක්රන ශහොදා ශග  ශපත 
කටයු සත කරන්  ශදන්   පා ඒ ්පත න්ධ්ශහන් ක්රිහානාධනග 
ගන්  කිහලා කිේසා.  තුනා කිේසා, "ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ස ාන 

ක්රිහා සනක ශසලා ඒ අහට නීතිහ යුක්තිහ ඉෂ්ට කර සා." කිහලා. 
 වැ ස, අපි දන් සා අද ශපත ස  තු ප ඒ ්පත න්ධ්ශහන් ක්රිහා 
නාධනගහක් අරශග   ැ ැ කිහලා.  හ ඉතාන ස ක ගාටුදාහකයි. 
ඒ නි්ා ශපත ්පත න්ධ්ශහන් දිගින් දිගටන උේශඝෝෂණ, ශප ස්පත 

අ ස්න් කිරීපත කරලා ිත ා කාරී පන්  ක්රනශේ ශහශද  
අතශුෝ ්්ක් සයාපාරිකහන්, ශේ පාල  රැකසරණහ ල   
සයාපාරිකහන්ට ිතිතධ්ාකාර  ලපෑපත කු ස ඒ ්පත න්ධ්ශහන්  

ක්රිහා සනක වීන  ස සසලා  ැ ැ.  

නා ිතශ ේෂශහන්න ප්රණානහ ළුද කරන්  ඕ ෑ ශකශ ක් 
ඉන් සා. රිකුණානල දි්්රික් ශල්කපතතුනා. නා  තුනාශගන් 

ඉල්ලීනක් කුා, ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ්ාකච්ඡාසක් ල ා ශදන්  
කිහලා.  තුනා 2017.02.07 ශසනිදා ්න්්ත ලරකා ශපොදු ධීසර 
්පතශපතල ශේ ජාතික ්රිතධ්ාහක ර ස  ගනශේ ්ශ ෝදරහාශේ 

නැදි  ස වීශනන් දි්ාපතිතුනා රිකුණානල දි්ාපති කාධනහාලශේ දී 
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පාධනලිශපතන්තුස 

ශපොලීසිහ, ධීසර ශදපාධනතශපතන්තුසට අහ ස ිතිතධ් ආහත සල 
නිලධ්ාරින්,  ාිතක  වැදාස, ප්රාශේශීහ ශල්කපතතුනන්ලා කැ සලා 
ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ්ාකච්ඡා කරලා අස ය උපශද් ්ඒ අහට ල ා 

දුන් ා. ඒ ල ා දුන්නු උපශද්් ක්රිහා සනක ශ ොශස  ත ස සසහකට 
ප ස ශසලා තිශ  සා. ඒ ්ාකච්ඡා හපත ආකාරහකින් අ්ාධනථක 
ශසලා තිශ  සා. ූලලා්  ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඉන්පසු අපි නැයි 

15 සිට 26 දක්සා දිගින් දිගටන රිකුණානල දි්්රික්කශේ 
උේශඝෝෂණ කුා; ශප ස්පත අ ස්න් කුා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ තුනාශේ කථාස ශකටි කරන් . 

 

ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නට තස ිත ා ම ප ක 
කාලහක් ල ා ශදන් .  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප ඇනතිතුනා හිටිහා ශන්ද? පිබඳතුරක් තිශ  සා ශන්ද? 
 

ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අපට පැහක කාලහක් තිශ  සා ශන්. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ැ ැ. ඔ තුනන්ලාට  පැහ භාගහයි. තස කථිකහන් 

ශදන්ශ ක් ඉන් සා.  

 
ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ිත ා ම 10ක් තසන ගිහිල්ලා  ැ ැ ශන්. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැ ට ිත ා ම 15ක් ගිහිල්ලා තිශ  සා.  
 

ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ශ ො යි. ඒ ් පත න්ධ්ශහන් අපි ් ාකච්ඡා කුා.  

නා කිහන්  ඕ ෑ,  2017 ජුනි නා් ශේ 12 සැනි දා ශපත 
්පත න්ධ්ශහන් අපි ්ාකච්ඡා කරලා ඒ අදාු අහට උපශද්් දුන් 
 ස.  වැ ස ඒ උපශද්් ශපත ස ශකොට ක්රිහා සනක ශසන්ශන්  ැ ැ 

කිහ   ක නා ඔ තුනාශේ අසධ්ා හට ශහොවැ කර සා.   

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, රිකුණානල දි්්රික්කශේ 
ළුල්වැශඩක සිට ලරකාළුර දක්සාන  ිතහිදී තිශ   වැහුදු තීරශේ ධීසර 

ප්රජාස තනන්ට  අ සවී තිශ   ශනන ඉරණන  වැශේ අද  රපත  ු

ගැටලුසකට වැහුණ පා තිශ  සා. ධීසරහන්-ධීසරහන් අතර 

ප්රතිිත පේධ් ගැටුපතකාරී ත ස සසහක් ඇති ශ ොකර, ජාතිසාදහ 
අුණ්්්න්ශන්  ැතුස, ශපත ්පත න්ධ්ශහන් නැදි  සශසලා ඉක්නන් 
ක්රිහානාධනග ශග  ස ාන ශපත ත ස සසහ  ස සසන්  කටයුතු 
කරන්  කිහා ඉල්ලා සිටි සා. ශනොකද, මීට ස්ර ශදකකට පනණ 

ශපර  ශපත ත ස සසහ  වැශේ ධීසරහන් ශදපිරි්ක් අතර ගැටුනක් 
ඇතිශසලා  හිදී නරණ පසා ඇති ුණණා. ඒ නි්ා ඒක ස 
්ැලකිල්ලට ගන්  කිහා නා ඉල්ලා සිටි සා.  ශපත ගැ  දැ ම 

අසධ්ා හ ශහොවැ කරලා ධීසරහන්-ධීසරහන් අතර ගැටුපත ඇතිවීන 
සුක්සා, ශපත ත  පත පන්  ක්රන  තර කරන්  ක ම පත 
ක්රිහානාධනගහක් ගන්  කිහා ස ඉල්ලා සිටි සා.   

සුළු පන්  ධීසර පුණල්සලට ්ාධ්ාරණහක් ඉෂ්ට ස  පරිදි ස, 
්ාගර ්පතප ස, ජලජීවීන් ඇතුළු ්පතප ස ආරක්ෂා කර ගැනීනට ස, 
ිත ා කාරී පන්  ක්රනහ සිදු කර  ධීසර ප්රජාසට ිතකල්ප පන්  

ක්රන  ඳුන්සා දීනට ස, ශපොලීසිහ,  ාිතක  වැදාස ්  ධීසර  ා ජලජ 
්පතප ස අනාතයාර ශේ  ලධ්ාරින්ට  ඇති වී ඇති කළු පැල්ලන 
ඉස ස කිරීනට ස සුදුසු ක්රිහා නාධනගහක් ගන්  කිහ  ඉල්ලීන නා ශපත 
ශනොශ ොශ ස කර සා. ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි,  පසු ගිහ 

දස්්සල අපි ශපත ගැ  ්ාකච්ඡා කර  අස්්ථාශේදී ධීසරහන් 
පිරි්ක් කිහා සිටිහා, ශපත ත  පත පන්  ක්රනශේ නිරතස සිටි 
ධීසරහන් පිරි්ක්   ාිතක  වැදාස ිතසින් අල්ලාශග  තිශ    ස.  

ඒ ධීසරහන් කිහා සිටිහා,  ාිතක  වැදා නිලධ්ාරින් ඒ 
ධීසරහන්ශගන් Gold Leaf cigarettes packets  තරක් අරශග  
ඔුණන් ඇත ැරිහා කිහලා.  තැ දී ඒ  ාිතක  වැදා නිලධ්ාරින් 

කිේසා, "අපි ඒ ශගොල්ලන්ට ිත පේධ්ස ක්රිහානාධනගහක් ග සතා" 
කිහලා. ඒ නි්ා ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ්ැලකිල්ලට ලක් කරන්  
කිහා නා ිතශ ේෂශහන්න ඉල්ලීනක් කර සා.  

අස්ා  ස ශහන්,  ක් කාරණහක් ගැ  ්  න් කරන්  
කැනැතියි.  2017 අශගෝ්්තු නා්ශේ 9 ශසනිදා ඔ තුනාට නතක 
ඇති, පෑලිහශගොඩ න ස්ය ශසු  ්රකීධනණශේදී නාළු ශලොරිහක් 

අ සඅඩරු සට ග ස  ස. ඒ නාළු ශලොරිහ පරීක්ෂා කර ශකොට 
තිබුශණ් ඩයි නයිට් ග ලා -ිත ා කාරී පන්  ක්රනසලින්- ඇල්ලූ 
නාළු. ඒ පිබඳ  ස සැ මදුරට ස ශ්ොහා  ැලීශපතදී ඒ නාළු ශග ැල්ලා 
තිබුශණ්  රිකුණානල වැහුදු තීරශහන්.  ඩයි නයිට් ශහොදා ඇල්ලූ 

නාළු තනයි ඒ ශග ැල්ලා තිශ න්ශන්. ූලලා් ාරූඪ ග ප 
නන්ත්රීතුනනි, ශනන්  ශපතකයි සිේධ් ශසන්ශන්. ඒ නි්ා ශපත 
්පත න්ධ්ශහන් ශ ස පපත අරශග , නැදි  සශසලා ධීසර 

කධනනාන්තහ ආරක්ෂා කර ගැනීනට ස, ධීසර ප්රජාසශේ ජ ජීිතතහ 
ආරක්ෂා කර ගැනීනට ස, සුළු පන්  ධීසර හිමිහා ආරක්ෂා කර 
ගැනීනට ස, ධීසර කධනනාන්තහ ්රසධනධ් හ කර ගැනීනට ස කටයුතු 

කරන්  කිහා ඉල්ලා සිටි සා.  ශපත ිත ා කාරී සැඩකටයු සත 
කර  අහට ිත පේධ්ස ස ාන ක්රිහානාධනග ශග  ට නැදි  ස ශසන්  
කිහ  ඉල්ලීන ස කරමින් නා නි   ස සා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි. 

 මීුඟට, ග ප ඉෂාක් රහුනාන් නන්ත්රීතුනා. ඔ තුනාට ිත ා ම 
 හක කාලහක් තිශ  සා. 

 

[අ.භා. 6.16] 

 
ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
නශේ හිතස ස ග ප නි ාල් ගලප්ප සති  ්ශ ෝදර නන්ත්රීසරහා 

ශග     ලද ්භාස කල්තැබීශපත ශහෝජ ාස ගැ  කථාකර  

737 738 

[ග ප නි ාල් ගලප්ප සති  න තා] 



2017 ් ැප්තැපත ධන  22 

ශකොට නා කිහන්  කැනැතියි,   තුනා රිකුණානල ප්රශේ ශේ 

ජාතිසාදී, ආගපතසාදී, අන්තසාදී ත ස සසහන් ඇති ශ ොස  ිතධිහට 
ශපත කටයුතු කරන්  ඕ ෑ කිහලා ිත ාල උ න්දුසකින් සැඩ 
කටයුතු කර  ශකශ ක්  ස. ඒකට ශ ේතුස තනයි  පසුගිහ 
කාලශේ රිකුණානලශේ ජාතීන් තුශන්න ධීසර ප්රජාස තනන්ශේ 

ජීිතකා කටයුතු කරශග  හ  ශසලාශේ මීනි නරාග ස යුගහක් ඇති 
ශසලා තිබිහදී,  තුනා ඒ ්පත න්ධ්ශහන් නැදි  ස ශසලා අස ය 
කටයුතු  කිරීන ගැ  නන න  ිත ාල ්තුටක් ල  සා. නා 

නිශහෝජ හ කර  අනුරාධ්ළුර දි්ර්ික්කශේ නා ආදරහ කර  
ජ තාස ජාතිසාදී, ආගපතසාදී, අන්තසාදී  ැති ිතධිහට කටයුතු ක  ු
නි්ා  තනයි නා ශතෝරා ප ස කර ග සශ ස.  ූලලා්  ාරූඪ ග ප 

නන්ත්රීතුනනි, ශපත සාශේ ප්ර  ්හක්  න්  තිශහ  ශසලාශේදී ඒකට 
නැදි  ස ශසලා කටයුතු කර,  ඒ ප්ර  ්හට  උ සතරහක් ල ා දීන 
ගැ  රට ශසනුශසන් නන  තුනාට ්්තුතිසන්ත ශස සා. 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නන  ැන දාන රිකුණානලහ ගැ  
කථා කුා. ඒ නි්ා අනුරාධ්ළුර දි්්රික්කහ ගැ  සච  කීපහක් 
කථා කරන්  නා ශනහ අස්ථ්ාසක් කර ගන් සා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ධීසරහන්ශේ ප්ර  ් ගැ  කථා කරන් . 

 
ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ධීසරහන්ශේ ප්ර  ් ගැ  තනයි නා කථා කරන්ශන්, ශස  

ප්ර  ්හක්  ැ ැ. ධීසර  ා ජලජ ්පතප ස ්රසධනධ්  
අනාතයාර ශහන් නීති  ද සා.  වැ ස නීති  දලා, ුඟට ගන්  

ඕ ෑ පිහසර ශනො සාද කිහලා ඒ අහට  ඳුන්සා ශදන්  ඕ ෑ. ඒක 
තනයි තිශ   සැරැේද. ධීසර  ා ජලජ ්පතප ස ්රසධනධ්  
අනාතයාර හට තනයි කලා සැස අයිති.  වැ ස තිර්ර ්රසධනධ්   ා 

ස ජීවී අනාතය ගාමිණී ජහිතක්රන ශපශධනරා ඇනතිතුනාශේ 
නිලධ්ාරින් අශප්න ධීසරහන්ට ිත ාල ස ශහන් ප්ර  ් ඇති කර  
ආකාරහ අපට දකින්  තිශ  සා. ධීසරහන්ට නීති  දන්ශන් ධීසර 

 ා ජලජ ්පතප ස ්රසධනධ්  අනාතයාර හ නඟිනුයි. නීති  දලා 
ිතතරක්  රි හන්ශන්  ැ ැ, ුඟට ගන්  ඕ ෑ පිහසර ශනොකක්ද 
කිහ   ක අප  ඳුන්සා ශදන්  ඕ ෑ. ඔුණන් තනන්ශේ ජීිතතහ 

පස සසාශග  හන්ශන් ධීසර කටයුතුසලින් ල   ආදාහන තුබඳනුයි. 
තනන්ශේ ුනයින්ශේ අධ්යාප  කටයුතු, ශ්ෞඛ්ය කටයුතු ආදී 
සිහලු ශේසල් කරන්ශන් ශපත ධීසර කධනනාන්තහ තුබඳන් ල   
ආදාහශනනුයි.  

අනුරාධ්ළුර දි්්රික්කශේ  මිරිදිහ නාළු අල්ල  සැේ තිශ   
 ස ඔ තුනා දන් සා. කලා සැස, රාජාරගණහ, පදිතහ, හාන්ඔහ  ා 
 ාච්චදූස සැස කිහ  ශපත සැේ හටශ ස ද ්් ගණන් ධීසරහන් 

තනන්ශේ  දිශ දා කටයුතු කර  ආකාරහ අපට දකින්  ළුළුසන්. 
 වැ ස ශනතැ දී නීතිහ ඔුණ ට cover  කක් දන  ආකාරහක් අප 
දකි සා. ඒ නි්ා ඒ ධීසරහාට ඉදිරිහට ගනන් කරන්   ැරි ස  

ිතධිශේ ප්ර  ්හක් ඇතිශසලා තිශ  සා. 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නි ාල් ගලප්ප සති නශේ 
්ශ ෝදර නන්ත්රීතුනා ශග ා ්භාස කල් තැබීශපත ශහෝජ ාසට අප ස 

පක්ෂයි.  වැ ස ්භාස කල් තැබීශපත ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස කුා 
සාශේන ඒ ප්ර  ්හට පිබඳතු ප ස ශහන් ිතකල්ප නාධනගහකු ස අප 
ශපත පාධනලිශපතන්තුශේදී  ඳුන්සා ශදන්  ඕ ෑ. අද ධීසරහන්ට 

ිත ාල ප්ර  ්හකට වැහුණ ශදන්  සිදුශසලා තිශ  සා.  

අනුරාධ්ළුර දි්ර්ික්කශේ ධීසර කටයුතුසල ශහශද  
ධීසරහන්ට ස ඉදිරිශේදී වැහුණ ශදන්  සිදු ස  ප්ර ් හක් 

තිශ  සා. ශපත ප්ර  ්හ ිත්ඳීන ්  ා ධීසර  ා ජලජ ්පතප ස 

්රසධනධ්  අනාතයාර හ ස නැදි  ස සන්  ඕ ෑ; තිර්ර ්රසධනධ්  
 ා ස ජීවී අනාතයාර හ ස නැදි  ස සන්  ඕ ෑ. ඒ කට්ටිහ 
ශසනුශසන් ිතශ ේෂ සැඩ පිබඳශසුක්  දලා, ඒ ්  ා අස ය 
කටයුතු කරලා, ඒ අහට ඉදිරිහට ගනන් කරන්  ඉඩ ්ල්ස්න්  

ඕ ෑ. අශප් රශට් ආධනථිකහට මිරිදිහ න ස්ය කධනනාන්තශේ 
ශහශද  ධීසරහන්  ිත ාල  ක්තිහක් ල ා ශද සා. වැහුශදන් නාළු 
අල්ල  ධීසරහනු ස අශප් ආධනථිකහට ිත ාල  ක්තිහක් ල ා 

ශද සා.  

ශලෝකශේ ්න ර රටසල ජ තාස ශස  ස රැකිහාසක් 
ශ ොකර, ප්රධ්ා  රැකිහාස  ැටිහට ධීසර කධනනාන්තශේ තනයි නිරත 

ශසන්ශන්. ඒ රටසල් අද ශලෝකශේ දියුණු රටසල්  සට ප සශසලා 
තිශ   ආකාරහ අපට දකින්  ළුළුසන්. අප ස ශපත සැඩ 
පිබඳශසුසලට උදුණ කරන්  ඕ ෑ. වැහුශදන් සිදු ස  ිත ා හ අප 

 ස සසන්  ඕ ෑ. ඒ ිත ා හ  ස සස  ිතධිශේ ශ ො  සැඩ 
පිබඳශසුක්  දා දුන්ශ ො ස පනණයි අශප් ධීසරහන් රකින්  
ළුළුසන් සන්ශන්.  ශ න  ැති ුණශණො ස  ැන දාන ධීසරහන් මිනී 
නරා ගන් සා;  ැන දාන ධීසරහන් ප්ර  ් ඇති කර ගන් සා;  ැන 

දාන ධීසරහන් හිඟන් න්  සට ප ස ස සා. අශප් ධීසරහන් 
පැල්ප සසල සිටිමින් තනන්ශේ ජීස  කටයුතු කර  ආකාරහ අපට 
දකින්  ළුළුසන්. ධීසර කධනනාන්තශේ ශහශද  ධීසරහන්ට ස 

තනන්ටන කිහලා ශ ො  ශගහක්, තනන්ටන කිහලා ශ ො  
සා  හක් අරශග  අශ ක් අහ සාශේ ඉන්  ආ ාසක්  ැේද?  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, නා ශපත අස්ථ්ාශේදී 

ඔ තුනාශගන් ශගෞරසනීහ ඉල්ලීනක් කර සා. නි ාල් ගලප්ප සති 
නන්ත්රීතුනා අද දි  ශනසැනි ්භාස කල් තැබීශපත ශහෝජ ාසක් 
ඉදිරිප ස කිරීන ්පත න්ධ්ශහන් නා ්තුටු ස සා. ඒ සාශේන  න 

ප්ර  ්හට ශපත උ සතරීතර ්භාශසන් උ සතරහක් ල ා දීනට ස 
කටයුතු කරන්  ඕ ෑ.  ශ න කශුො ස පනණයි ශපත ප්ර  ්හට 
ිත්ඳුනක් ල ා ගන්  ළුළුසන් සන්ශන්. ප්ර  ් ිතතරක්  ඳු ාශග , 

ඒසාට උ සතරහක්  ැති ුණශණො ස ඒකට ිතකල්ප නාධනගහක්  ැතිස 
හ සා.   

ශපත අස්්ථාශේදී ධීසර ඇනතිතුනා ශනන ග ප ්භාශේ  ැ ැ; 
නිශහෝජය ඇනතිතුනා ස  ැ ැ.  වැ ස අශප් ්භාපතිතුනා ඉන් සා. 

්භාපතිතුනනි, ඔ තුනා  ැන දාන පාධනලිශපතන්තු රැ්ව්ීපත අස්න් 
ස  තු ප,- අශප් හිතස ස ගහන්ත ක පණාතිලක ඇනතිතුනනි, 
ඔ තුනා ශපත රටට ආදරහක් තිශ  ,-  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 තුනා ්භාපතිතුනා ශ ොශසයි, ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ා  
්රිතධ්ාහකතුනායි. 

 

ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
අශප් ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ා  ්රිතධ්ාහකතුනා රටට ආදරහ 

තිශ    ාහකශහක්.  

ඒ නි්ා තනයි අපි ඔ තුනා ගැ  ශනශ න කථා කරන්ශන්. 
ඔ තුනා රශට් ජ තාසශේ ප්ර  ්  ඳු ාශග  සැඩ කටයුතු කර  
ඇනතිසරශහක්.  න නි්ා ශපත ප්ර  ්හ ගැ  ශනතැනින්   ාට ස 

අසධ්ා හ ශහොවැ කරන් ට ඕ ෑ. නශේ ආදරණීහ අනුරාධ්ළුර 
දි්්රික්කශේ මිරිදිහ ධීසරයින්ට ිත ාල ප්ර  ්හකට, ීයඩ හකට 
වැහුණ ශදන් ට සිදු ශසලා තිශ  සා. පසුගිහ ්ැශධන නන කථා 

කර  ිතට ස ඒ ගැ  කිේසා. තිර්ර ්රසධනධ්   ා ස ජීවී 
අනාතයතුනාට ස නිතරන කිහ සා. ඒ මිරිදිහ ධීසරයින්ට ස ජීවී 
නිලධ්ාරින්ශගන් ිත ාල ප්ර  ්හක් අති ශසලා තිශ  සා.  
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පාධනලිශපතන්තුස 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, දැන් අස්න් කරන් . 

 
ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ිත ා මහක් ශදන් , ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ො යි, ිත ා මශහන් අස්න් කරන් . 

 
ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
 රි. නන කා පණික ඉල්ලීනක් කර සා. ධීසරශහෝ අයිති 

ශසන්ශන් ධීසර  ා ජලජ ්පතප ස ්රසධනධ්  අනාතයාර හට. ස ජීවී 

අනාතයාර හට අහ ස ශසන්ශන් කැුහ. දැන් සිදුශසලා තිශ න්ශන් 
කැලශේ ඉන්  ඕ ෑ ස ජීවී නිලධ්ාරින් සැසට පැ ලා සැශේ 
ඉන්  ධීසරහන්ට කරදර කිරීන. ඒක ක ගාටුසට ක පණක්. නාශේ 

මිත්ර ග ප නි ාල් ගලප්ප සති අයිහා ශග ාස ශහෝජ ාස 
්පත න්ධ්ශහන් නාශේ කැනැ සත, ්තුට ප්රකා  කරමින් නට 
ශේලාස ල ා දීළු ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනාට ස, නාශේ කථාසට 

ඇහුපත කන් දීළු ග ප ගහන්ත ක පණාතිලක ඇනතිතුනාට ස 
්්තුතිසන්ත ශසමින් නශේ කථාස අස්න් කර සා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීුඟට, ිතශජ්පාල ශ ට්ටිආරච්චි න තා. ඔ තුනාට ිත ා ම 6ක 
කාලහක් තිශ  සා. 

 
[අ.භා. 6.23] 
 

ගුණ විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(மாண்புமிகு விமஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අපි දන් ා ඉති ා්  කථාසක් 
තිශ  සා. ඒ තනයි, ගාල්ශල් හිටළු අශප් ශශ්රේෂම් 
අරානාතයසරශහක් ස  ිතජහා න්ද ද  ාහක නැතිතුනා බිබිශල් 

ප්රශේ ශහන් ඡන්දහ ඉල්ලන්  ගිහිල්ලා ප්රකා  කරලා තිශ  සා, 
"නන  ලහට ප ස ුණ ශණො ස බිබිශලට සරාහක් ශේ සා" කිහලා. 
නට හිතුණා ග ප ඉෂාක් රහුනාන් නන්ත්රීතුනා ස ඒ සාශේ 
අනුරාධ්ළුරහට වැහුද ශේන්  කල්ප ා කුාද කිහලා.  වැ ස 

 තුනා මිරිදිහ ධීසර කධනනාන්තහ ගැ  කථා කිරීන ්  අශප් ග ප 
ගහන්ත ක පණාතිලක නැතිතුනා පිබඳ  ස ිතශ ේෂශහන් 
ශගෞරසශහන් කථා කිරීන පිබඳ  ස නන ්ත්ුතිසන්ත ශස සා. 

ශකොශ ොන ුණණ ස අද පාධනලිශපතන්තුශේ කටයුතුසල අස්ා  
භාගශේ ිතසාදහට ්පත න්ධ් ශසලා අද ්්  කතු කරමින්  තුනා 
ිත ාල දාහක සසහක් ල ා දුන් ා. 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ග ප නි ාල් ගලප්ප සති 
නන්ත්රීතුනා හිටළු ධීසර  ා ජලජ ්පතප ස නිශහෝජය 
අනාතයසරශහක්.  තුනා දකුශණ් නන්ත්රීසරශහක්. ඒ සාශේන දකුණු 

පුා ස ්භාශේදී නා ුඟන හිටළු, නන ස ්නඟ ඉතාන සන ුඟින් 
කටයුතු කු ශකශ ක්. ධීසර කධනනාන්තහ පිබඳ  ස  තුනාට  ්  ු
දැනුනක් තිශ  සා; ිතශ ේෂඥ දැනුනක් තිශ  සා. ඒ සාශේන 

 තුනා ධීසර ජ තාස ශසනුශසන් ිත ාල ්ට ක් කර සා. 

 තුනන්ලාශේ දකුණු පුා ස ්භා හිටළු නන්ත්රී ර ස  ගනශේ 
නැතිතුනා තනයි ්න්්ත ලරකා ශපොදු ධීසර ්පතශපතල ශේ ජාතික 
්රිතධ්ාහක  ැටිහට කටයුතු කරන්ශන්.  

ග ප ගහන්ත ක පණාතිලක නැතිතුනනි, ධීසර කධනනාන්තහ 
රිකුණානලහ ප්රශේ හට පනණක් ශ ොශසයි, - තුනා නතු ක  ු
කාරණහ රිකුණානලහ ප්රශේ හ ්පත න්ධ් කරශග  කු ස- 
දකුශණ් අපට ස ශපොදු ශදහක්. ත  පත පන්  ක්රන ්  ඩයි නයිට් 
භාිතතශහන් නසුන් නැරීන ශගවී ගිහ ද ක ශදකක පනණ කාලහ 
තුු ශපත රශට් ධීසර ජ තාසට ිත ාල ප්ර  ්හක්, -ශේදසාචකහක්- 
 සට ප ස ශසලා තිබුණා. න ජ  නිශහෝජිතයින්  ැටිහට ඒ 
ප්රශේ සලට ගිහාන ශ ොශහක් සර ශපත පිබඳ  ස පැමිණිලි අපට 
ලැබිලා තිශ  සා. උදා රණහක්  ැටිහට ශකෝ ්ශගොඩ,  ලපිටිහ 
සාශේ ප්රශේ  ස ට   ා හික්කඩුස,   රාදූස, මිදිගන, සැලිගන, 
ශදුණන්දර ්  තරගල්ල සාශේ ප්රශේ සල ස නීති ිතශරෝධී පන්  
ක්රන භාිතත කරමින්, නීති ිතශරෝධී ශල් ඩයි නයිට් පාිතච්චි 
කරමින් ඉතාන සන අකා පණික ශල් වැහුදු ජීවීන් -අශප් න ස්ය 
්පතපත- ිත ා  කර සා.  තැ දී සිදු සන්ශන් න්යහන් ිත ා  
වීන පනණක් ශ ොශසයි. අපි අ ලා තිශ   කථාසක් තිශ  සා, 
" ාශග  කන්  තිශ   ශේ ඉ ශග  ක සා" කිහලා. අද 
ිතශ ේෂශහන්න ශපත රශට් ්පතප ස සූරා කන්ශන් ඒ ිතධිහටයි.  

උදා රණහක් ිතධිහට සැලි ්පතපත ගැ   ලවැ.  ක දිගට 
හිතුසක්කාර ිතධිහට, අකා පණික ිතධිහට සැලි ශගොඩ දැමීන නි්ා 
අද ගිර ගඟ ආ්රිත ප්රශේ සල සැලි ්පතපත ිත ා  ශසලා, අහිමි 
ශසලා තිශ  සා. ශනසැනි නීති ිතශරෝධී පන්  ක්රන ්  
ඩයි නයිට් භාිතතහ නි්ා අශප් රශට් න ස්ය ්පතපත 
්පතපූධනණශහන්න ිත ා  ශස  ත ස සසහක්  න්  ස ළුළුසන්. අද 
්ාගරහ අපිතත්රවීන, සාතහ අපිතත්රවීන සිදු ශසලා තිශ  සා. 
සධනතනා ශේ අපි පරි්රහ ගැ  කථා කර  ිතට තිර්ර 
්රසධනධ් හ -sustainable development - ගැ  කථා කර සා. 
 ශ න  පත අපි ්පතපූධනණශහන්න ශනසැනි ක්රන භාිතතහ  තර 
කරන් ට ඕ ෑ; අස්න් කරන් ට ඕ ෑ කිහ  පණිුණඩහ ප්රකා  
කු යුතු ශස සා.  

ශනහ  තර කරන්   ැරි ඇයි? ශපත ර ශට් නීති පේධ්තිහක් 
තිශ  සා.  දා ස්ර 30කට ආ්න්  කාලහක් ති්ශ්්ේ යුේධ්හක් 
පැසති රිකුණානලහ ප්රශේ ශේ නිසැරැදි පන්  ක්රන පාිතච්චි 
කරමින් ඉතාන ස ශ ොඳින් න ස්යහන් ඇල්ලීශපත කටයුතු කරලා 
තිබුණා.  වැ ස අද ත්ර්්තසාදින් පසා අ ස අඩරු සට ගන් , 
ත්ර්්තසාදින් පසා ්ූලල ඝාත හ කරන්  ළුළුසන් රිිතධ්  වැදාස  ා 
ශපොලීසිහ සිටිහදී, නි ාල් ගලප්ප සති නන්ත්රීතුනා ප්රකා  කුා සැනි 
ත ස සසහක් සිේධ් ුණණා  පත,  හ ිත ාල ිත ා හක්, ිත ාල 
ශේදසාචකහක්, ක ගාටුසට ශ ේතුසක්. ශනොකද, නීතිහ ක්රිහා සනක 
කර  නිලධ්ාරින් ශපත ්පත න්ධ්ශහන් ක්රිහා සනක ස සා  පත, 
ශනහ නා්හක් ශ ෝ නා්  ශදකක් ඇතුුත ්පතපූධනණශහන්න 
අස්න් කරන්  ළුළුසන්කනක් තිශ  සා. ඒ ්  ා ශපත රශට් 
නීතිහක් තිශ  සා. ඒ ්  ා අස ය නීති, ප  ස ශපත රශට් ්ක් ්
කරලා තිශ  සා.  

උදා රණ  ැටිහට, ිතශේ  රටසල තිශ   වැහුදු ීමනාසට 
ශන ායින් ආක්රනණහ කර  ඒසා පසා, ඉන්දිහානු ධීසරයින් 
ඇිතල්ලා ශපත රශට් වැහුද ආක්රනණහ කර  ඒසා පසා අද  තර 
කරන්  ළුළුසන් ිත ාල සැඩ පිබඳශසුසල් අශප් රශට් තිශ  සා, 
නීති පේධ්ති තිශ  සා, ආරක්ෂක  වැදාස ඉන් සා.  ශ්ේ තිබිහදී 
ශනසැනි සුළු ශදහක්  තර කිරීශනන්, රිකුණානලහ ප්රශේ ශේ 
අහිර්ක, දුක් ිතඳි  පුණල් 50,000කට සැ ම පිරි්කශේ ස, ඒ 
සාශේන දකුණු ශසරු තීරශේ සිටි  30,000ක්, 40,000ක් පනණ 
අහිර්ක ධීසරයින්ශේ ස ජීිතතහ  ඟා සිටුසන් ,  තුනන්ලාට 
ජීස සවීශපත අයිතිහ ල ා ශද  ශපත සෘ සතීහ ආරක්ෂා කරන්  අපි 
කටයුතු කු යුතුස තිශ  සා.  
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ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශනහිදී න ස්යහන් ිත ා  
ස සා ිතතරක් ශ ොශසයි, තස ස ප්ර  ් ගණ ාසක් නතු ස සා. මීට 
අුණ පදු 20කට කලින් නා හික්කඩුස ප්රශේ ශේ ශ්ේසහ කුා. ඒ 
කාලශේ අපි දැක්කා, ඉතාන ස සුන්දර, අලරකාර, ිතචිත්රස ස ශකොරල් 
පර ශකොතරපත තිබුණාද කිහලා. ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, 
කිහන්  ක ගාටුයි, අද  හි ගිහිල්ලා  ැලුශසො ස, ශකොරල් පර 
           ලන්  ශදහක් ඉතිරි ශසලා  ැ ැ. ඒසා සිහල්ල නැරිලා, ිත ා    
ශසලා ගිහින් තිශ  සා. ්පතපූධනණශහන් ්ූලල ඝාත හ කුා 
සාශේ ත ස සසහකට ප සස තිශ  සා.     

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනාට තස ිත ා මහක කාලහක් 
තිශ  සා. 

 

ගුණ විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(மாண்புமிகு விமஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශනහිදී න ස්යහන් ිතතරක් ශ ොශසයි, වැහුද පතුුට පසා 
ිතෂබීජ ගිහින් අපිතත්ර ශසලා, ්රචාරකහන් ආකධනෂණහ කර 
ගන් ා ඉතාන ස ිතචිත්රස ස, ඉතාන දැකුපතකලු, වැහුශේ තිශ   

සිහලුන  ාක, වැහුදු ජීවීන්, ශකොරල් පර සැනි සිහල්ල ිත ා  
ස සා.  න නි්ා ශනහ  රපතු ප්ර  ්හක්. අද අපි කථා කර  ශපත 
ප්ර  ්හට ක ම පත ිත්ඳුනක් ශ ොදුන්ශ ො ස, තස අුණ පදු 10ක්, 
අුණ පදු 15ක් හ ශකොට, ශපත රශට් ඉතාන ස දැකුපතකලු වැහුදු තීරහ 

්පතපූධනණහන් අපිතත්ර ශසලා, අපට ශපතසා  ැසත සරක් ඇතුන් 
ලසාස ස අේදසා ගන්   ැරි ත ස සසහට ප ස ස සා. 

අස්ා  ස ශහන්, අද දි  ධීසර ඇනතිතුනා ස, රාජය 
ඇනතිතුනා ස ශ ොසිටිහ ස, ග ප නි ාල් ගලප්ප සති නන්ත්රීතුනා 
ිතසින් ශග     ලද ශපත  ශහෝජ ාස  ැන්්ාඩකගත ස සා. ශපත 
පිබඳ  ස ග ප ඇනතිතුනන්ලාශේ, ග ප අරානාතයතුනාශේ, ග ප 
ජ ාධිපතිතුනාශේ අසධ්ා හ ශහොවැ කරලා, ඒ පිබඳ    ැසත සරක් 
නතකහ අසදි කරලා, ඉතාන අසා් ාසන්ත, අකා පණික ත ස සසහ 
තුබඳන් ශපත රශට් න ස්යහන් ිත ා  වීන සැුැක්වීන ිතතරක් 
ශ ොශසයි, ශපත රශට් ද ්් ගණන් ධීසර පුණල් ශේදහක්  ැතිස 
ආරක්ෂා කරමින්, ඒ අහශේ ජීසශ ෝපාහ  ක්තින ස කරන් ට 
කටයුතු කරයි කිහා නා ිත ්සා්  කර සා. ශනහිදී හපත හපත ප්ර  ් 
ඇතිශසලා තිශ  සා. ඒ ඒ ජාතින් අතර ප්ර  ් ඇති ශසලා 
තිශ  සා.  ක්තරා සයාපාරික කණ්ඩාහනක් ිතසින් තනන්ශේ 
ශේ පාල   ලහ පාිතච්චි කරලා කටයුතු කරමින් තිශ  සා.  න 
නි්ා  හ අස්න් කරන්  ස ාන කටයුතු කු යුතු හැයි කිහ  
ශහෝජ ාස ඉදිරිප ස කරමින්, ඒ ්පත න්ධ්ශහන් පසු ිතපරපත 
කරමින්, ශපත ත ස සසහ  ැසත සරක් ඇති ශ ොසන් ට අපි 
සිහලුශද ාන  ක ශ්ේ ශපත පාධනලිශපතන්තුස තුබඳන් කටයුතු කු යුතු 
හැයි කිහ   ශහෝජ ාස  ැසත සරක් ්්ථිර කරමින්, ූලලා් ාරූඪ 
ග ප නන්ත්රීතුනනි, ඔ තුනාට ස ්්තුතිසන්ත ශසමින් නශේ කථාස 
අස්න් කර සා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Abdullah Mahrooff. You 

have five minutes. 

 

[பி.ப. 6.31] 

 

ගුණ අේදුල්ලාහන මහනරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

திருமகாைமகல மாவட்டத்தில் கடனகமற்’ பயன்படுத்தி மீன் 

பிடிப்பவர்களால் அம்மாவட்டத்து மீனவர்களுக்கு 

ஏற்படுகின்ற அபகீர்த்தி ததாடர்பாக இன்று தகௌரவ 

உறுப்பினர் நிஹால் கலப்பத்தி அவர்கள் ஒத்திகவப்பு 

மவகளப் பிமரரகைதயான்கறக் தகாண்டுவந்துள்ளார். 

இந்தப் பிமரரகைமீதான விவாதத்துக்குப் பிறகு 

பாதிக்கப்படப்மபாகின்றவர்கள் திருமகாைமகலயின் வடக்மக 

தகாக்கிளாய் ததாடக்கம் மகாமைஸ்வரர் மகாயில் 

வகரயுமான பரந்த நிலப்பரப்பிலுள்ள மீனவர்கள் அல்லர்; 

அமதமபால திருமகலயின் ததற்கிமல மவலூாிலிருந்து லங்கா 

பட்டினம் வகரயுமான பரந்த பரப்பிலுள்ள மீனவர்களும் 

அல்லர். முற்றுமுழுதாகப் பாதிக்கப்படப்மபாவது குடாக்ககர, 

சீனக்குடா, கிண்ைியா, நாவலடி, இறால்குைி மற்றும் 

மூதூாிலுள்ள தக்வா நகர், பஹ்ாியா நகர், சம்பூர் மற்றும் inner 

harbour area இல் இருக்கின்ற மீனவர்கள்தான். 

அவர்களுக்குத்தான் கடற்பகடயினாினதும் தபாலிஸாாினதும் 

தகடுபிடிகளின் மத்தியில்  மீன் பிடிக்க முடியாத நிகலகம 

ஏற்படும். இதகன அகனவரும்  ததளிவாகப் புாிந்துதகாள்ள 

மவண்டும். ஆனால், inner harbour area வில் இருக்கின்ற 

எந்ததவாரு மீனவரும் ‘கடனகமற்’ அடிப்பதாகமவா அல்லது 

அங்கு அதகன எடுத்துச் தசல்வதாகமவா நாங்கள் 

அறியவில்கல. யுத்த காலத்திமல விடுதகலப் புலிகள் 200 

மகாடி ரூபாய்க்குமமல் நஷ்டத்கத ஏற்படுத்தி ‘மடாறா’ 

படகுககள அைித்தமபாதுகூட, inner harbour area விமல 

அங்குள்ள மீனவர்கள் சுதந்திரமாக மீன்பிடித்தார்கள். ஆனால், 

இந்த ‘கடனகமற்’ ஐக் காரைமாக கவத்து inner harbour 

area இல் இருக்கின்ற 13,000க்கு மமற்பட்ட மீனவக் 

குடும்பங்ககளத் ததால்கலப்படுத்துவதற்கு இந்தப் பிமரரகை 

காரைமாக அகமயும். 

தகளரவ நிஹால் கலப்பத்தி அவர்கள் என்னுகடய 

நீண்டகால நண்பர். நான் 27 வருடங்களுக்கு முன்னர் முஸ்லிம் 

காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆரம்பகால உறுப்பினராக 

இருந்தமபாது, அவர் மஜ.வி.பீ.யின்  தகலமகறவு 

உறுப்பினராக இருந்த காலகட்டத்திலிருந்து நாங்கள் 

கண்டுதகாண்டவர்கள். இந்த inner harbour area இல் 

இருக்கின்ற மீனவர்கள் எவரும் கடந்த காலங்களிமல 

‘கடனகமற்’ வியாபாரத்கதமயா அல்லது ‘கடனகமற்’ 

தகாண்டு மீன்பிடித் ததாைிகலமயா தசய்யவில்கல. இந்தக் 

தகடுபிடிகள் அவர்கள் மீன் பிடிப்பகதத் தடுக்கின்ற ஒரு 

நிகலகமகயத்தான் உருவாக்கும். எனமவ, அவர்கள் 

சுதந்திரமாக  மீன்பிடித்  ததாைிகலச்  தசய்வதற்கு  இகட 

யூகற ஏற்படுத்தக்கூடாது.  

இந்த ‘கடனகமற்’ ஐ தபாிய நீர்ப்பரப்பிமலதான் அவர்கள் 

பயன்படுத்துகிறார்கள். நான் ஏற்தகனமவ கூறிய குடாக்ககர, 

கிண்ைியா, மூதூர் - தக்வாநகர் மபான்ற பிரமதசத்திலுள்ள 

மீனவர்கள் ஒரு கடல் கமல் 1.67 கிமலாமீற்றர் என்ற 

வககயில் சுமார் 12 கிமலாமீற்றர் வகர தள்ளிப்மபாக 

மவண்டும். மூதூாிலும் சம்பூாிலும் இருக்கின்றவர்கள் Foul 

Point இலிருந்து 7 கடல்கமல் அதாவது, சுமார்  12½ 

கிமலாமீற்றர் தூரத்திற்கு அப்பால் தசன்று மீன்பிடிக்க 

மவண்டும். ஆனால், கிண்ைியா பிரமதசத்தில் சாதாரை சிறிய 

படகுககள கவத்திருப்பவர்களால் 8 மீனவர்ககள 

ஏற்றிக்தகாண்டு 25 கிமலாமீற்றர் தூரத்திற்கு அப்பால் 

ஆழ்கடலிமல தசன்று மீன் பிடிக்க முடியாது. கிண்ைியா, 

தக்வாநகர், ககாியா நகர் மக்கள் மீன் பிடிக்கச் தசல்ல 

முடியாத சூழ்நிகலயில், கடந்த ஒரு வருட காலமாக 

உண்பதற்கு உைவில்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக் தகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். அவர்கள் தகட தசய்யப்பட்ட வகலகயப் 

பாவிக்கிறார்கதளன்று கூறுகிறார்கள். ஒன்றகர அங்குல 

வகலயானது சட்டத்தின்படி இன்னமும் தகட தசய்யப்பட 
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வில்கல. அந்த வகலகயப் பாவிப்பதாகக் கூறி, 

அவர்களுகடய boats பறிமுதல் தசய்யப்படுகின்றன; 

வகலகளும் பறிமுதல் தசய்யப்படுகின்றன. இப்தபாழுது 

'கடனகமற்' என்னும் விடயத்கதக் கூறி, அவர்களுக்கு 

வீைான தகடுபிடிககள ஏற்படுத்துகின்றார்கள்.  

தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, ஒன்கற மட்டும் 

உங்களுகடய பிமரரகை சம்பந்தமாகக் குறிப்பிட்டுச் 

தசால்லுங்கள்! கிண்ைியா, சீனக்குடா, குடாக்ககர, நாவலடி, 

இறால்குைி, சம்பூர், கட்கடபறிச்சான் மற்றும் மூதூாில் தக்வா 

நகர், பஹ்ாியா நகர் மீனவர்ககளத் ததால்கலப்படுத்தி 

அவர்களுகடய மீன்பிடிகயத் தடுக்காமல், அங்கு பரந்த 

கடற்பரப்பிமல ஆழ்கடலுக்குச் தசன்று 'கடனகமற்' கவத்து 

மீன் பிடிப்பவர்களுக்தகதிராகச் சட்ட நடவடிக்கக எடுக்குமாறு 

கூறுங்கள்! இங்கு மபசிவிட்டு நீங்கள் தசன்றுவிடுவீர்கள். 

பின்னர் அகமச்சமரா அல்லது அதிகாாிகமளா அங்கிருக்கின்ற 

Navy க்கு கட்டகளயிடுவார்கள். அதன்பிறகு அந்த 

மீனவர்ககளத் ததால்கலப்படுத்துகின்ற விடயம்தான் 

நடக்கும். அந்த வககயில், inner harbour area இல் இருக்கின்ற 

மீன்பிடியாளர்களுக்கு எந்ததவாரு ததால்கலயும் 

இருக்கக்கூடாது. அன்று ‘மடாரா’ படகுகள் தாக்குதலுக் 

குள்ளானமபாதுகூட இந்த மீனவர்கள் 4 கடல் கமல்களுக்கு 

அப்பால் தசன்று வகலககள வீசி மீன்ககளப் பிடித்தார்கள். 

கிண்ைியாவிலிருந்து 3 கடல் கமல் தூரம், அதாவது 

கிட்டத்தட்ட 5 கிமலாமீற்றர் தூரத்துக்கு அப்பால், கப்பல்கள் 

தாித்துநிற்கக்கூடிய ஆழ்கடல் இருக்கின்றது. அந்தப் 

பகுதியிமல சிறுமீன்கள் அைிவதில்கல. நீங்கள் நிகனத்தாலும் 

அவற்கற அைிக்க முடியாது. தபாிய மீன்ககளத்தான் 

வகலமபாட்டுப் பிடிக்க முடியும். அந்த ஒன்றகர அங்குல 

வகலகளால் குஞ்சு மீன்கள் அைிவதில்கல. ஆகமவ, 

உங்களுகடய பிமரரகையில் அகவ ததளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட மவண்டும். 

வடக்கிமல தகாக்கிளாயிலிருந்து மகாமைஸ்வரம் வகரயும் 

Foul Point இலிருந்து லங்கா பட்டினம் வகரயுமான ஆழ்கடல் 

பகுதிக்குச் தசல்பவர்கள்தான் 'கடனகமற்'றிகனப் பாவித்து 

மீன் பிடிக்கின்றார்கள். அவர்களுக்குச் எதிராக சட்ட 

நடவடிக்கக எடுங்கள்! 'கடனகமற்'றிகன நாங்கள் 

ஊக்குவிக்கவில்கல. Inner harbour area இல் இருக்கின்ற, 

நான் மமற்தசான்ன பிரமதசத்திலிருக்கின்ற மக்கள் ஒன்றகர 

அங்குல வகலககளப் பாவித்து தங்களுகடய மீன்பிடிகயச் 

சுதந்திரமாகச் தசய்யும் வககயில் உங்களுகடய பிமரரகை 

உதவ மவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகாள்கின்மறன். எனது 

அரசியல் வாழ்விமல கஞ்சா, சாராயம், 'குடு' 

மபான்றவற்றுக்மகா, 'கடனகமற்'க்மகா நான் 

ஆதரவளித்ததில்கல. அவற்கறப் பாவிப்பவர்ககளச் 

சட்டத்தின் முன் நிறுத்துமாறு கூறியிருக்கிமறன். இதுபற்றி 

அங்கிருக்கின்ற உயர் தபாலிஸ் அதிகாாிககள, 

கடற்பகடயினகரக் மகளுங்கள்! 

இப்தபாழுது நீங்கள் தகாண்டுவந்திருக்கின்ற இந்தப் 

பிமரரகை பற்றி அறிந்ததும் அது சாதாரை மீனவர்ககளக் 

தகாடுகமப்படுத்துவதற்காகமவா அல்லது அவர்ககள arrest 

பண்ணுவதற்காகமவா பயன்பட்டுவிடக்கூடாததன்பதிமல 

முகனப்புக்காட்டி, இந்த மமலான சகபயிமல அது பற்றிக் 

ககதப்பதற்கு எனது பயைத்தின் இகடயிமல இங்கு வந்மதன். 

Inner harbour area இல் மீன்பிடிக்கின்ற சாதாரை 

மீனவர்களுக்கு இந்த பிமரரகை மூலமாக ஏதும் தகட 

ஏற்பட்டு விடக்கூடாது; அவர்களுக்கு ஏதும் தகடுபிடிகள் 

வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக உகரயாற்ற எனக்கு இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்கதத் தந்த தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்களுக்கும் எனது நீண்டகால நண்பர் கலப்பத்தி 

அவர்களுக்கும் நன்றி கூறுகின்மறன். 'கடனகமற்'றிகன 

ஒைிப்பதன் மூலம்தான் சிறிய மீன்களுக்கு ஏற்படுகின்ற 

அைிகவத் தடுக்க முடியும். 'கடனகமற்'றிகனப் பாவிப்பவர் 

களுக்தகதிராகச் சட்ட நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டு 

தமன்பதிமல நான் மாற்றுக் கருத்துக் தகாண்டவனல்லன். 

Inner harbour area இல் அதகனப் பாவித்தார்கள் 

என்பதற்காக இதுவகர யாகரயும் பிடிக்கவில்கல. ஆகமவ, 

'கடனகமற்' பாவிப்பகத நிறுத்துவதற்கு ஆவன 

தசய்யமவண்டுதமன்று மகட்டு, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොශ ොන ්ත්ුතියි. ග ප ඇනතිතුනා, පිබඳතු ප කථාස කිරීනට.  
 

ගුණ නිහාල් ගලප්ප සති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි,  නන නශේ පැ ැදිලි කිරීශපත දී 

ඉතාන නිරුණල්ස කිේසා, ලරකාළුර සිට ළුල්වැශඩක දක්සා ප්රශේ ශේ 
තනයි  රපතු ිතධිහට  ශපත ඩයි නයිට් ශහොදා නසුන් නැරීන සිදු 
කරන්ශන් කිහලා. ඒ ප්රශේ සල  වැ්්ලිපත, ශදනු, සිර ල ධීසරශහෝ 
කුණ ප ස ඉන් සා.  ශේ පාල   ලහයි, නැර  ලහයි, ධ්   ලහයි 
ශහොදා ශග   අතශුෝ්්ක් පනණ ශදශ ක්  ශපත අ සතශ ෝනතික  
ක්රිහාස කර  නි්ා තනයි අශප් සිහලුන ධීසර ප්රජාසට,  ිතශ ේෂශහන් 
සුළුපන්  ධීසරහාට ශපත අපරාධ්හ  සිේධ් ශසලා  තිශ න්ශන්.   න 
නි්ා තනයි නන කිේශේ,  ශනහ  තර කරන් ට ළුළුසන්කන  
තිශ න්ශන්   ධීසර අනාතයාර හ  ිතසින් ිතකල්ප පන්  ක්රන 
 ඳුන්සා දීශනන් කිහ   ක.  අදාු අනාතයසරහා ශ ෝ නිශහෝජය 
අනාතයසරහා ශනතැ ට ආසා  පත, ඒ ්පත න්ධ්ශහන් ශපත අහට 
්ෑහීනකට  ප ස ශසන්  ළුළුසන් උ සතරහක් ශදන්   තුනන්ලාට 
ළුළුසන්කන තිශ  සා.  තුනන්ලා ශනහි  ැති ුණණාන 
ඔ තුනන්ලාට ුණණ ස ශපත ශග ාළු ශහෝජ ාස  නිකපත  ිතකෘති 
වීනක්  ශසලායි  තිශ න්ශන්.  අශප්  පැ සශතන් අපි ශනො න 
ආකාරහකින්ස ස ජාතීන් අතර අ්නගිහක් ඇති කරන් ට ශනසැනි 
ශහෝජ ාසක් ශගශ න්ශන්  ැ ැ.   

 
ගුණ අේදුල්ලාහන මහනරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ග ප නන්ත්රීතුනනි,  ඔ තුනාට නන ශපත කාරණහ කිහන් ට 

කැනැතියි.  ශනන ්භාස කල්තැබීශපත අස්්ථාශේ ශහෝජ ාසට නන 
් ශහෝගහ ශද සාහ කිහලා ග ප නන්ත්රීතුනාට කිේසා.   
ශකොක්කිලායි  සිට ශකෝශන්ෂ්සරපත ශස තු ප කිශලෝමීටධන 29ක් 
තිශ  සා.  Foul Point  සිට  ලරකා පටු  ශස තු ප කිශලෝ මීටධන 
20ක්  තිශ  සා. ඩයි නයිට් ්පත න්ධ්ස ප්ර ්   තිශ    ස නන  
කිේසා.  Inner harbour area    ශක් ඩයි නයිට් ප්ර  ්හක්  ැ ැ. 
ශපත ශහෝජ ාශසන් ප්්ශ්ේ ඒ තුබඳන්  අශප්  ඒ ධීසරහන්ට කරදර 
ශදන්   පා කිහා නන කිහ සා.  ශගොල්ලන් arrest කරන්   
 පා. ඒ ශගොල්ලන්ට  අුණ පදු තු ක් - for the last three years - 
ශනොකු ස කරන්  ඉඩ ශදන්ශන්  ැ ැ. One and a half inches 
fishing nets are allowed.  නන ඒක පැ ැදිලිසන කිහ සා.  ඒ 
ශගොල්ලන්ට ශනො සා ශ ෝ  ප්ර ් හක් ඇති කරන්    පා කිහලා. 
[ ාධ්ා කිරීනක්] but, that is out of the inner harbour. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ො යි, ශ ො යි. ග ප ඇනතිතුනාට ඉදිරිප ස කරන් . ග ප 
ධීසර ඇනතිතුනා ශසනුශසන් පිබඳතුර ඉදිරිප ස කිරීනට  ග ප ගහන්ත 
ක පණාතිලක අනාතයතුනා.  

745 746 

[ග ප අේදුල්ලා ් න ්රූෆ් න තා] 



2017 ් ැප්තැපත ධන  22 

 

[අ.භා. 6.41] 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර 
ප්රතිසරසනකරණ  අමාතය හා ආණ්ු  පක්ෂවේ  

ප්රධාාන සරවිධාායකුරමා)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - காைி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின்  

முதற்மகாலாசானும்) 

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

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ධීසර ිතෂහ ගැ  ිත ාල 
දැනුනක් තිශ   ග ප නි ාල් ගලප්ප සති නන්ත්රීතුනා  ඉතාන ස 
සැදග ස ශහෝජ ාසක්  ශපත ග ප ්භාසට ඉදිරිප ස කුා. ඒ සාශේන 

කථා කු  ැන ග ප නන්ත්රීසරහකුන ශපත කාරණාස ්පත න්ධ්ශහන් 
ඉතා සැදග ස අද ්් ඉදිරිප ස කුා. ්ානා යශහන් ග ප නහින්ද 
අනරවීර, ධීසර අනාතයතුනා තනන්ශේ අනාතයාර හට ්පත න්ධ් 
ඕ ෑන කාරණහක් ගැ   පිබඳතු ප ශද  ඇනතිසරශහක්.  වැ ස අද 

 තුනාට ිතශේ  ගත ශසන්  ට සිදු ශසලා තිශ  සා.  ඒ සාශේන 
රාජය ඇනතිතුනාට ස ් භාගි  ශසන් ට  ැරි දස්ක් ුණණු නි්යි 
අද දි    තුනන්ලාට ශපත ග ප ්භාශේ  පැසැ සශස   ිතසාදහට  ක් 

ශසන් ට  ැරි ුණශණ්.  

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ග ප ධීසර ඇනතිතුනා 
ඉල්ලීනක් කුා,  තුනා ිතසින් ්පහ  ශපත පිබඳතුර ්භාසට ඉදිරිප ස 

කරන්  කිහා. ට අනතරස ශපත සිහලුන  නන්ත්රීස පන් කු කථා  
 තුනාට අ්න් ට,  කිහසන් ට අස්ථ්ාස ශදන්  කිහා කිේසා.  
 තශකොට   තුනාට  ඒ ගැ  සැ මදුරට ස කටයුතු කිරීනට ප සු 

ශස සා කිහා. ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, අනාතයාර ශහන් 
ලැබුණු පිබඳතුශධන ්  න් ස  ිතධිහට රිකුණානලහ දි්්රික්කහ 
ඇතුළු  ශ්රී ලරකාශේ  උතු ප  ැ ශඟ හිර පුා සසල  ඩයි නයිට් 
ශහොදා ශග  ්  ත  පත ආපතපන්    ශහොදාශග   නසුන්  ඇල්ලීන 

සිදු කර සා.  න කටයු සත නැඩ පැසැ සවීන ්  ා  ආරක්ෂක 
අර සල ්   ශහෝගහ ්හිතස සැටලීපත සිදු කිරින  ඒ ඒ දි්්රික්කසල 
ධීසර අනාතයාර හට  ්පත න්ධ් ් කාර අධ්යක්ෂස පන් ඇතුළු 

නිලධ්ාරින් ිතසින් සිදු කර සා කිහ   ක ස ්  න් ශස සා. නෑත 
කාලහ තුුදී   ශ්ේ සිදු කරනු ලැබු සැටලීපත ්පත න්ධ්ස 

සාධනතාසකු ස අනාතයාර හ   සා  තිශ  සා.  නන  හ සභාගත* 

කර සා. ඔ තුනාට දැන්නන ලැශ න් ට ්ල්ස්න් පත, ඒ ගැ  
අසශ ෝධ් කර ගැනීන ්  ා.   

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි,  ශ්ේ ුණස ස ශපත ආකාරහට 

ත  පත ආපතපන්  ක්රන  ශහොදා ශග   න ස්ය ්පතපත ශ ුා 
ගැනීන  ැසැ සවීශපත දී ශ ොශ ෝ දුෂක්රතාසන්ට  වැහුණ දීනට ශපත 
නිලධ්ාරින්ට සිදුස   ස අපි කුණ ප ස දන් සා. උදා රණහක් 

ස ශහන් වැහුදට ගිහිල්ලා අ ස අඩරු සට ගැනීපත කිරීශපත දී ඒ ්  ා 
ප්රනාණස ස ප සුකපත ශ ොනැති වීන ශපන්සා දීලා තිශ  සා. ඒ 

සාශේන  න නිලධ්ාරින්ට ආරක්ෂාස ්  ා ගිනි අිත ල ා දීනක් සිදු 

ශසලා ස  ැ ැ. වැහුශේ ගනන් කිරීනට අධිශේගී හාත්රාද ඒ අහට 
්පහා දීලා  ැ ැ.  න නි්ා ශපත කාධනහ ්  ා ඔුණන්ට  ාිතක 
 වැදාශේ ් ශහෝගහ අතයස යන ශසලා තිශ  සා. 

ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි, ශපත ආකාරහට ඩයි නයිට් 

ශහොදා අල්ලා ගනු ල   න ස්යහන් ශගොඩබිශපතදී අ ස අඩරු සට 
ග ස අස්ථ්ා ස අ න්තස ස තිශ  සා. ආ්න්  ස ශහන් ජුනි 
නා්ශේ 10ශසනි දා පෑලිහශගොඩ න ස්ය ශසශු  නධ්ය්්ථා හ 

පරීක්ෂා කරේදි රිකුණානලශහන් ශග ාළු ශලොරි රථහක තිබී 
 සැනි නසුන් ශතොගහක් අ ස අඩරු සට ගැනීනක් සිේධ් ශසලා 
තිශ  සා. ඒ සාශේන ශපත ස  ිතට  න සිේධිහට ්පත න්ධ් 

ළුේගලහන් අධිකරණහටද ඉදිරිප ස කර තිශ  සා.  

ඒ ිතතරක් ශ ොශසයි, ූලලා් ාරූඪ ග ප නන්ත්රීතුනනි. ශනසැනි 
සැටලීපත තස දුරට ස දිගින් දිගටන සිදු කර සා. ඒ ්  ා ශ්රී ලරකා 

 ාිතක  වැදාශසනු ස,  ශ්රී ලරකා ශසරුාරක්ෂක 
ශදපාධනතශපතන්තුශසනු ස, ශ්රී ලරකා ශපොලීසිශහනු ස ලැශ   
් ශහෝගහ අනතක කරන්  ළුළුසන්කනක්  ැ ැ. ඒක ස ධීසර 
අනාතයාර හට ශලොකු  යිහක් ශසලා තිශ  සා. ඒ අනුස ශපත 

සැටලීපත  ා නීතිනහ කටයුතු ඉදිරිහට ස තස තස ස ක්රනස සස  ා 
ක ම පතස සිදු කිරීනට අනාතයාර හ කටයුතු කර සා.  

ිතශ ේෂශහන්න  ශපත ිතෂහ පිබඳ  ස උ න්දුසක් දක්ස ,  

ප්රාශහෝගිකසන ඒ පිබඳ  ස කාරණා දන් ා ශපත ්භාශේ 
නන්ත්රීස පන් අද  ඉදිරිප ස කරළු අද ්් ධීසර ඇනතිතුනාශේ 
අසධ්ා හට ක ම මින් අපි ශහොවැ කර සා.  තුනාශේ ිතශේ  

්රචාරහ නිනවී පැමිණි ගනන්න ශපත ිතසාදශේ සිහලුන කථාසල 
්  න් ුණණු කාරණා  තුනාශේ අසධ්ා හ ්  ා ශහොවැ කරලා 
ශපත කාරණහ ිතශ ේෂ කාරණහක්  ැටිහට ්ලකා රජහ ක්රිහා 

කර සාහ කිහ   ක ස නා ශනන පිබඳතුර ල ා ශදමින් නතක් 
කර සා.   

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 6.46 , අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 සැප්තැම්බර් 26වන අඟහුණවාදා අ.භා. 1.00 
වන වතක් කල් ගිවේය. 

அதன்படி பி.ப. 6.46 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதன் இன்கறய 

தீர்மானத்துக்ககமய, 2017 தசப்தரம்பர் 26, தசய்வாய்க்கிைகம பி.ப. 

1.00  மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.46 p.m. until 1.00 p.m.  on 
Tuesday, 26th September, 2017 pursuant to the Resolution of 
Parliament of this Day. 
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————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



සැ.යු. 
 
ශනන සාධනතාශේ අස්ා  වැද්රණහ ්  ා ්්සකීහ නිසැරදි කු යුතු තැන් දක්සනු රිසි නන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශග  නිසැරදි කු යුතු 

ආකාරහ  හි පැ ැදිලිස ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශද්තිහක් ශ ොඉක්නසා හැන්සාඩ් ්ර්්කාරක ශසත ලැශ   ශ ේ්  ිතහ යුතුහ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකොළඹ 5, වපොල්වහේන්වගොඩ, කිුණළපන පාර, අරක 163 දරන සනථානවයහි ිළහිටි 
රජවේ ප්රවෘ සති වදපාර්තවම්න්ුරවේ ිළහිටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාරශ්වයන්  

ක ල දී ගත හැක. 
 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்மஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලරකා රජශේ වැද්රණ ශදපාධනතශපතන්තුශේ වැද්රණහ කර  ලදී. 


