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අ.වා. 1.00  පාතාිමගපතන්තුව රැස ්විය.   
කවානායකතුමා [ ු කු ජයසූරිය මහාවා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் பி.ப.1.00 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய]  

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 
 

 
ිමළි ගල්ඛනාන ය ළිබඳ ින්වීම 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා (ඉඩපත සහා පාතාිමගපතන්තු 
ප්රතිසංසක්පණ අමාවයතුමා හාා ආණ්ු  පාතාශ්්වගේ ප්ර ාන 
සංවි ායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்மகொலொசொனும்) 

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

ගරු කථානාය කතුමනි, ප්රාථක ක කමාමාන්ත ාා සමාජ් සවි ල 

ගටන්වීම් අමාතයතුමා ශවුවශවන් 018  වමාෂය  සහාා සමද්ගධි 

සංවමාධන ශදපාමාතශම්න්තුශේ කාමාය  සාධන වාමාතාව මම ඉිසරිපත් 

කරක .  

එම වාමාතාව  ශස ඛ්ය සා මානව ුබ සාධනය , සමාජ් 

සවි ලගටන්වීම පිළි හ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත 

ශය ොමු කළ යුතුය ටයි මම ශය ෝජ්නා කරක .    

  
ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගපොදු වයාපාප ළිබඳබක කාපක සවාගව 

වාතාවාව 
அரசொங்க தபொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய 

குழுவின் அறிக்மக 
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC 

ENTERPRISES  
 

 ු සු දල් හාඳුන්ගන කති මහාවා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානාය කතුමනි, සීමාසහිත  ශ්රීලන්කන් වනවන් සමාගශම් 

වනවන් ය ානා ඇණිය  ප්රතිසසථථාපනය  ිරීම සා 018  ාා 018  

වමාෂය න්හි එළඹ තිසබූ A 350-900 වනවන් ය ානා 1 ක් අත්පත් කර 

ගටනීශම් ගිවිුබම සා අවසන් ිරීම සහාා වන ගිවිුබම 

සම් න්ධශය න් පාමාලිශම්න්තුශේ ශපොදු වයාපාර පිළි හ කාරක 

සභාශේ වාමාතාව මම ඉිසරිපත් කරක . 

ගරු කථානාය කතුමනි, විගණකාධිපතිසතුමා විි න් ශපොදු 

වයාපාර පිළි හ කාරක සභාවට ඉිසරිපත් කරන ලද ඉතා වි ාල 

වාමාතා ශදකක් තමයි ඉිසරිපත් කරන්නට ි ්ගධශවලා තිසශ න්ශන්. 

ඒ වාමාතා ශදක ශවන ශවනම තමයි අපි ඉිසරිපත් කරලා 

තිසශ න්ශන්. A 350-900 වනවන් ය ානා 1 ක් අත්පත් කර ගටනීම 

සම් න්ධ වාමාතාවකුත්, ඒ වාශ ම ඒ ගිවිුබම අවලංවන  ිරීමට 

කටයුතු ිරීම පිළි හ වාමාතාවකුත් ඉිසරිපත් කරනවා. ඒ ශදශක්ම 

CD පට අපි ි ය ලු  ගරු මන්ත්රීවරුන්ට ල ාදීලා තිසශ නවා. ඒ 

වාශ ම සභාගත කළාට පුබව පාමාලිශම්න්තු ශවබ් අඩවිශ  සා 

විගණකාධිපතිසතුමාශ  ශවබ් අඩවිශ  ශම් වාමාතා ශදක 

සම්පූමාණශය න්ම පළ කරනවා.  

විශ  ෂශය න්ම ශම් වනවන් ය ානා අත්පත් කර ගටනීමත්, ඒ 

අත්පත් කර ගත් ගිවිුබම් ය ළි අවසන් ිරීමත් නිසා ශ්රී ලංකා 

රජ්ය ට, ජ්නතාවට වි ාල පාඩුවක් ි ්ගධ ශවලා තිසශ නවා. මම එක 

උදාාරණය ක් ඔ තුමාට ිරය න්නම්. 018 -0187 කාලශ  ශම් 

වනවන් සමාගමට -එය ාමා  සථ සමාගමට- ශගවා තිසශ න වන්ිසය  

විතරක් ශඩොලමා ක ලිය න 9 ක්. තව ශගවන්නත් තිසශ නවා. 

ආසන්න ව ශය න් ශම් ආය තනවලට ක ලිය න 8 ,711ක් අපි ශගවා 

තිසශ නවා. ඒ වාශ ම, ශම් සහාා උපශදසථ ගත් සමාගම් තිසශ නවා. 

සී රි, නයිරාසථ වටනි සමාගම්වලට ශඩොලමාවලින්, පවුම්වලින් 

වි ාල ව ශය න් ශගවීම් කර තිසශ නවා. නමුත් අවසානශ දී ගත්ත 

ශදය ක් නටාට, ලටබුණු ශදය ක් නටාට.  

ශම් එය ාමා  සථ ගුවශදුවව පිළි හව වි ාල ව ශය න් 

පාමාලිශම්න්තුශේත් කථා වුණා. ශම් වාමාතාශේ ඒ ි ය ලු  

ලිපිශේඛ්න අඩංවන ශවලා තිසශ නවා. ඒ නිසා මම ඔ තුමාශගන් 

ඉේලීමක් කරනවා, ශම් වාමාතාව පිළි හව සා ශම් සමසථත 

ක්රිය ාවලිය  පිළි හව පාමාලිශම්න්තුශේ විවාදය ක් කරන්න අවසථථාව 

සලසන්න ිරය ලා. විශ  ෂශය න්ම අද වනවිට ශ්රීලන්කන් වනවන් 

සමාගම  රපතළ මූලය අමාබුදය කටත් පත් ශවලා තිසශ නවා. ඒ 

වාශ ම, ඒකට අුව ්ගධ ශවලා රජ්ශ   ටංකු ණය  දීලා තිසශ නවා. 

දටනට රාජ්ය  ටංකු සා ශතේ සංසථථාව ශ්රීලන්කන් වනවන් සමාගමට 

බිලිය න 810ක ණය  දීලා තිසශ නවා. ඒ ි ය ේල ශම් රශේ 

ජ්නතාවශ  මුදේ.  මා ශමම වාමාතාව සභාගත කරන අතරම, ශම් 
පිළි හව දීමාඝව කරුණු ඉිසරිපත් ිරීම සහාා පාමාලිශම්න්තුශේ 

ිසනක විවාදය ක් ල ා ශදන්න ිරය ලාත් ඉේලා ි ටිනවා. 
 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු සභානාය කතුමනි, එහි වටිනාකම ශත්රුම් අරශගන අපි 

අවසථථාව ල ා ශදමු. 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා (පාජය වයවසාය  කන්ද 
උඩප  උුමය සහා මහානුවප සංවතා න අමාවයතුමා සහා 
පාතාිමගපතන්තුගව සවානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள், 

ைமலநொட்டு ைரபுொிமைகள் ைற்றும் கண்டி  அபிவிருத்தி 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ගරු කථානාය කතුමනි, එවටනි විවාදය කට අවසථථාවක් ල ා 

ශදන්න පටාටිසලිවම අපිත් කටමටතිසයි. ශමොකද, ශම් එය ාමා  සථ 

ගුවශදුව ඔක්ශකෝම පුබගිය  රජ්ය  කාලශ  තමයි කශළ . [ ාධා 

ිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. මාත් ටික කාලය ක් ශ්රීලන්කන් වනවන් 

සමාගම භාරව ි ටිය ා. එම ගිවිුබම් ිසාා  ටලුවාම, එම ගිවිුබම්වලින් 

ගටලවීමක් නටාට. 
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පාමාලිශම්න්තුව 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශාොහයි, අපි මුලින් ිරය පු විධිය ට ක්රිය ා කරමු. 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ගිවිුබම්වලින් ගටලවීමක් නටාට. කවුරු  ලශ  හිටිය ත් එම 

ගිවිුබම්වලට අුවකූලව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපිත් එවටනි 

විවාදය කට කටමටතිසයි. ශමොකද, එතශකොට ශාළිදරේ ශවනවා ශම්වා 

අත්සන් කශළ  කවුද ිරය ලා. 

 
 ු මහින්ද අමපවීප මහාවා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ඇත්තටම වනවන් ය ානය ක ය න්ශන්ත් 

නටතිස ක නිසථුබ තමයි ශම්  ර දරන්ශන්. රශේ සමසථත ජ්නතාව ශම් 

 ර දරනවා. ඒ නිසා ශමොන කාලශ  අත්සන් කළත්, ශමොන 
කාලශ  වුණත් වටරැ්ගද වටරැ්ගදමයි. ඒ නිසාම ශම් වාමාතා පිළි හ 

දවසක විවාදය ක් අපි ඉේලා ි ටිනවා. විශ  ෂශය න්ම ඒ කාලශ දී 

වාශ ම, ශම් කාලය  තුළදීත්  ශම් සම් න්ධව පවතිසන වංචා, දූෂණ 

පිළි හව අපට  වාමාතා වනවා. ඒ වංචා, දූෂණ ශාළිදරේ කරන්න 

අවසථථාවක් ශදන්න. 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශාොහයි, අපි ඒ විධිය ට කරමු. 

 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානාය කතුමනි, "එකී වාමාතාව මුද්රණය  කළ යුතු ය "යි 

මම ශය ෝජ්නා කරක . 
 

ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාතාවාව මුද්රණය ක  ුතතුයි   දගයෝ  කපන ලී . 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
 

පජගේ මුදල් ළිබඳබක කාපක සවාගව වාතාවාව  
அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 
 ු එපත.ඒ. සුමන්තිපන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 
on Public Finance on,  

 (i) Order under the Ports and Airports 
Development Levy Act, No. 18 of 2011; 
and 

 (ii) Order under the Finance Act, No. 11 of 
2004, 

 which were referred to the said Committee.   
 

සවාගපතසය මව තිබිය ුතතුයි   දගයෝ  කපන ලී . 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ආංශික අධීක්ෂණ කාපක සවා වාතාවා 
 துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
 ු මි ල්වා නපත තිලකපාජා මහාවා 
(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 
Oversight Committee on Health and Human Welfare, 
Social Empowerment on, “Regulations under the National 
Medicines Regulatory Authority Act, No. 5 of 2015”, 
which were referred to the said Committee.   

 
සවාගපතසය මව තිබිය ුතතුයි   දගයෝ  කපන ලී . 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගප කසපත 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අජිත් පී. ශපශමාරා මාතා  -  [සභා ගමාභය  තුළ නටත.] 

ගරු එසථ.එම්.  චන්ද්රශස න මාතා  -  [සභා ගමාභය  තුළ නටත.] 

 
 ු  දහාාල්  ලප්ප කති  මහාවා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු කථානාය කතුමනි, අම් ලන්ශතොට, මාමඩල, 

 ටක ණිය න්විල, කපුගම ශගදර ය න ලිපිනශය හි පිසංචි 

ඩී.ඒ.ශකොඩිතුවක්කු මාතාශගන් ලටබුණු ශපත්සමක් මම 

පිළිගන්වක . 

 
ඉන රිප ක කපන ලද ගප කසම මහාජන ගප කසපත ළිබඳබක කාපක 

සවාව  පිවරිය ුතතු යි   දගයෝ  කපන  ලී . 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

 

ප්රශ්න්වල  වාිකක ළිබඳතුු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගපොිමස ්ගකොසව්ාපල්වු  උසසව්ීපත  

தபொலிஸ் கொன்ஸ்டபிள்கள்: பதவியுயர்வு 
 POLICE CONSTABLES: PROMOTIONS  

32/’18 

1.  ු ගහාේෂා විවානගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, ආමාිකක කටයුතු, නටවත 

පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවමාධන සා 

ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - (0): 

(අ) (i) ශ්රී ලංකා ශපොලිසථ ශදපාමාතශම්න්තුව තුළ ශම් වන 
විට වමාෂ 81ක ශස වා කාලය ක් සම්පූමාණ කර ඇතිස 
ශපොලිසථ ශකොසථතාපේවරුන් සංඛ්යාව ශකොපමණද  
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 (ii) ශපොලිසථ සටරය න් නිලය ට පත් ිරීශම්දී දටනට 
ක්රිය ාත්මක රමශේදය  කවශමාද  

 (iii) ඉාත (i) හි සහාන් ශකොසථතාපේවරුන් අතරින් 
සටරය න් නිලය ට උසසථවීම් ලටබීමට ුබදුුබකම් සපුරා 
ඇතිස ශකොසථතාපේවරුන්  සංඛ්යාව  ශකොපමණද  

 (iv) ුබදුුබකම් සපුරා ඇතත්, උසසථවීම් ශනොලටබුණු 
ශපොලිසථ ශකොසථතාපේවරුන්ට උසසථවීම් ල ා දීමට 
ශගන ඇතිස පිය වර කවශමාද  

 ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන් ද? 

(ආ) ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள், தபொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொை அபிவிருத்தி ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் 

அமைச்சருைொனவமரக் மகட்டவினொ: 

( அ) (i) இலங்மக தபொலிஸ் திமைக்களத்தில் இதுவமர 

10 வருட மசமவக் கொலத்மதப் பூர்த்தி தசய்துள்ள 

தபொலிஸ் கொன்ஸ்டபிள்களின் எண்ைிக்மக 

யொது என்பமதயும்; 

 (ii) தபொலிஸ் சொர்ஜன்ட் பதவிக்கு நியைனம் 

தசய்கின்றமபொது தற்மபொது அமுலில் உள்ள 

முமறயியல் யொது என்பமதயும்; 

 ( i ii )  மைமல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தபொலிஸ் 

கொன்ஸ்டபிள்களில் சொர்ஜன்ட் பதவிக்கு பதவி 

உயர்வு தபறுவதற்கு தமகமைகமளப் பூர்த்தி 

தசய்துள்ள கொன்ஸ்டபிள்களின் எண்ைிக்மக 

யொது என்பமதயும்; 

 ( i v )  தமகமைகமளப் பூர்த்தி தசய்துள்ளமபொதிலும், 

பதவி உயர்வு கிமடக்கொத தபொலிஸ் கொன்ஸ் 

டபிள்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க மைற் 

தகொண்டுள்ள நடவடிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

 

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

 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of police constables attached to 
the Department of Police in Sri Lanka who 
have completed 10 years of service by now; 

 (ii) the methodology followed to promote 
officers to the rank of sergeant; 

 (iii) the number of police constables, out of the 
constables mentioned in (i) above, who 
have qualified to be promoted to the rank of 
sergeant; and 

 (iv) the steps that have been taken to grant 
promotions to police constables who have 
not been promoted despite being qualified 
for promotions? 

(b) If not, why? 

 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා (ජනමා ය කිබින් 
ගනොවන අමාවයතුමා සහා ආපක්ෂක පාජය අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சரமவ அந்தஸ்தற்ற அமைச்சரும் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

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

ගරු කථානාය කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, 

ආමාිකක කටයුතු, නටවත පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු 

පළාත් සංවමාධන සා ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර ශදනවා.   

(අ)  (i)   1,789 යි.  

 (ii)  කුසලතාව පදනම මත සම්මුඛ් පීක්ෂණ පවත්වා 
පවතිසන පුර්/පාඩු අුවව ුබදුුබකම් ලටබූ ශපොලිසථ 
ශකොසථතාපේවරුන් ශපොලිසථ සටරය න් තනතුරට 
උසසථ ිරීම දටනට ක්රිය ාත්මක වන රමශේදය  ශේ. 

 (iii)   30,789 යි. 

 (iv)   ශ්රී ලංකා ශපොලීි ශය හි ි ය ලු නිලය න් සහාා  හවා 
ගටනීශම් ාා උසසථ ිරීශම් පටිපාටි සකසථ ිරීමට 
වි්ගවත් කක ුපවක් පත් කර ඇත. එම කක ුපව මඟින් 
සකසථ කරුව ල න රමශේද සා නිමාණාය ක 
ජ්ාතිසක ශපොලිසථ ශකොක ෂන් සභාශේ අුවමටතිසය ට 
ඉිසරිපත් කරන අතර, එකී ශකොක ෂන් සභාශේ 
අුවමටතිසය  ල ා ගටනීශමන් පුබ අදාළ නිමාණාය ක 
ාා රමශේද ක්රිය ාත්මක කළ ාටිරය . 

  ඊට අමතරව එක් වරකට පමණක් ක්රිය ාත්මක වන 
පිළිය මක් ශලස වසර 80ක් ශාෝ ඊට වටඩි සක්රිය  
ශස වා කාලය ක් සපුරා ඇතිස ශපොලිසථ ශකොසථතාපේ 
තනතුර දරන නිලධාරින් ශපොලිසථ සටරය න් 
තනතුරට උසසථ ිරීමට අදාළ ශය ෝජ්නාවලිය ක් 
සම් න්ධව කටයුතු කරක න් පවතී. 

(ආ)  අදාළ ශනොශේ. 
 

 ු ගහාේෂා විවානගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශම් රශේ ශපොලිසථ ශස වශ  ි ටින 

වි ාල අසාධාරණය ක් වන පිරිසකකට  කාශ වත් අවධානය ට ලක් 

ශනොවූ කාරණාවක් තමයි ශම් ප්ර ථනය  තුළ තිසශ න්ශන්. එම නිසා 

ශම් ප්ර ථනය ට පිළිතුර ල ා දීම සම් න්ධශය න් අශ්/ ගරු රාජ්ය 

අමාතයවරය ාට මා සථතුතිසවන්ත ශවනවා. පවතිසන රජ්ය  සා පටවටතිස 

පුබගිය  රජ්ය  ශම් පිළි හව ශගන ඇතිස ක්රිය ා මාමාග පිළි හව ශම් 

රශේ ශපොලිසථ ශස වශ  ි ටින ිරි දු නිලධාරිශය ක් සෑහීමකට පත් 

වන්ශන් නටාට.  

ඔ තුමාශ  පිළිතුර විධිය ට  1,000කට අධික පිරිසක් ඒ 

අව ය ි ය ලු ුබදුුබකම් සපුරා තිසශ නවා. නමුත් ඔවුන්ට ශම් 

ශශ්ර ණිය  ල ා දීලා නටාට; උසසථවීම ල ා දීලා නටාට. ඇත්තටම 

ගරු ඇමතිසතුමනි, ශම් උසසථවීම ල ා දීම ශවුවශවන් රාජ්ය 

භාණ්ඩාගාරශය න් ශවන් කරන්න ශවන්ශන් මාසය කට රුපිය ේ 

ක ලිය න 8.6යි. ශමොකද, දටන් ශම් ි ය ලුශදනා  අදාළ වටුප්/තලවල 

පිහිුපවා තිසශ න්ශන්. එතශකොට ක ලිය න 8.6ක් ශවන් කරනවා 

ිරය න්ශන්  1,000ක් ශවුවශවන් කරන්න තිසශය න ුබළු ශදය ක්.  

''එක පටිය  පටි තුනක්'' කරලා ල ා ශදන එක ඒ ක නිුබන්ශ  

ීවවිතය ට ශලොකු වටිනාකමක්.  ාටම ශුභ සාධනය ක් ගටනම කථා 

කළත් ශම් කාරණාව ශවුවශවන් ඇයි කටයුතු කරන්න  ටරි?  

අවුරුදු  1ක් ශපොලිසථ ශකොසථතාපේවරය ා විධිය ටම ඉන්න 

නිලධාරින් ඉන්නවා ගරු ඇමතිසතුමනි. විනය  කඩ ශනොකළ,  සක්රිය  

ශස වශ  ශය දී ඉහලා  ශපොලිසථ ශකොසථතාපේවරය කු විධිය ට විශ්රාම 

ය න ශපොලිසථ නිලධාරින් ඉන්නවා.  ඒ නිසා ගරු ඇමතිසතුමනි, මම 

ශම් ඉේලීමක් කරනවා. ශමොකද, ශම්ක ඉතා සංශේදී ප්ර ථනය ක්. 
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පාමාලිශම්න්තුව 

ශම් රශේ වටඩ කරන ක නිුබන්ට ශදන්න ඕනෑ තටන ශනොදීම මා 

හිතන ාටටිය ට ි ය ලු රජ්ය න් කරපු ඉතා කනගාුපදාය ක 

තත්ත්වය ක්.   දටනට ශම් තනතුරුවලට ශතෝරාගන්න පටිපාටිය ක් 

තිසශ නවා. අපි ළඟ ඉන්න MSD එශක් ප්රභූ  ආරක්ෂක ශස වශ  

ඉන්න නිලධාරින්ට කවදාවත් සටරය න් තනතුරට ය න්න  ටාට. 

ශමොකද, ඔවුන්ට ලකුණු ගන්න ශවන රමශේදය ක් නටතිස නිසා. ශම් 

ාදලා තිසශය න ලකුණු ල ාදීශම් රමශේදය  ඔවුන් එළිය ට දමන 

විධිශ  රමශේදය ක්. ශපොලිසථ ශස වශ  අවුරුදු 80ක් සපුරා තිසශ න,    

විනය  කඩ කරපු නටතිස ි ය ලු නිලධාරින් ශපොලිසථ ශස වශ  සටරය න් 

තනතුරට පත් කරන්න ශවන් ශවන්න ඕනෑ මුදල ඉතා ුබළු මුදලක් 

නිසා  ඒ කටයුත්ත කරන ශලස මා ඔ තුමාශගන් ඉේලීමක් 

කරනවා. ඒ වාශ ම මා ශම් උත්තීතර සභාව තුළදී දටන ගන්න 

කටමටතිසයි, ශම් අය ට සාධාරණය ක්  කරන්න ශම් ඉතිසරි කාලසීමාව 

තුළ කඩිනක න් පිය වරක් ගන්න පුළුවන්ද ිරය ලා. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිසතුමාශ  දටන ගටනීමට ශම් කරුණ ිරය න්න ඕනෑ. 

ශම් සම් න්ධශය න් ශපොලිසථ ශකොක සම විි න් ආණ්ඩුරම වයවසථථා 

සභාවට කරුණු ඉිසරිපත් කළා. ඒ අවසථථාශේදී අපි 

භාණ්ඩාගාරය ටත් කථා කළා. ශම් සම් න්ධශය න් 

ශපොලිසථපතිසවරය ාත් දටුවවත් ශවලායි තිසශ න්ශන්. ඒකට විසඳුමක් 

ල ා ශදන්න ඒ ශගොේශලෝ ශපොශරොන්දු ශවලා තිසශ නවා. ගිය  

සතිසශ  ශපොලිසථපතිසතුමාත් ාමු වුණා. ගරු රාජ්ය අමාතයතුමනි, 

ඔ තුමා අශනක් විසථතර ල ා ශදන්න. 

 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ශාොහයි, ගරු කථානාය කතුමනි.  

ඇත්ශතන්ම ගරු ශා ෂා විතානශ  මන්ත්රීතුමා ඉිසරිපත් කළ, 

ශපොලිසථ නිලධාරින් මුහුණ ශදන ප්ර ථනය  ඉතාම සංශේදී ප්ර ථනය ක්. 

ඒ පිළි හව මම වටඩ  ලන ශපොලිසථපතිසතුමා සමඟත් සාකච්ඡා 

කරලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ අය ට ය ම් ිරි  විසඳුමක් ල ා 

ශදන්න වටඩ කටයුතු කරන්නම්, ඉිසරිශ දී. 

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානාය කතුමනි,- 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ශා ෂා විතානශ  මන්ත්රීතුමාට අතුරු 

ප්ර ථන අාන්න ඉඩ ශදන්න. ඒකශන් සාමානය රමය . 

 
 ු ගහාේෂා විවානගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මශ  ශදවටනි අතුරු ප්ර ථනය  ශමය යි.  

ශපොලිසථ ශකොසථතාපේවරුන් සටරය න් නිලය ටත්, සටරය න්වරුන් 

උප ශපොලිසථ පීක්ෂක නිලය ටත්, උප ශපොලිසථ පීක්ෂකවරුන් 

ශපොලිසථ පීක්ෂක සා ප්රධාන ශපොලිසථ පීක්ෂක තනතුරටත් පත් 

ශවනවා. ශම් වන විට ශපොලිසථ ශස වය ට සාකාර ශපොලිසථ 

අධිකාරිවරුන් ඍජුවම  හවා ගන්නවා. වමාතමාන වටඩ  ලන 

ශපොලිසථපතිසතුමා ශම් රශේ ශපොලිසථ ශස වය  පිළි හව ාසළ අත් 

දටකීමක් තිසශ න නිලධාරිය කු විධිය ට, ශපොලිසථ ශස වශ  උසසථවීම් 

ල ා දීශම් ශම් තත්ත්වය  ගටන දන්නවා. මම ශපොලිසථ 

ශකොසථතාපේවරුන් ගටන කථා කශළ  ඔවුන් වටඩිම  රක් අිසන 

නිසායි. ගරු කථානාය කතුමනි, ඔ තුමාත් ආරක්ෂක අං ය ට 

සම් න්ධ ශකනකු විධිය ට දන්නවා ඇතිස, යුද ාමුදාශේත් ශම් 

තත්ත්වය  තිසශ නවා, අශනකුත් ාමුදාවලත් ශම් තත්ත්වය  

තිසශ නවා ිරය ලා.  

ගරු රුවන් විශේවමාධන රාජ්ය ඇමතිසතුමනි, මම ඔ තුමාශගන් 

ඉේලීමක් කරනවා. අපි යුද විරුවන් ගටන කථා කරලා  ඔවුන් කශමා 

ත ාශගන ඡන්ද ශාොය ාශගන ය න්න දටඟලුවාට, අපි ඔවුන් 

ශවුවශවන් කරන්න ඕනෑ මූලික යුතුකම ඉුප කරලා නටාට. එම 

නිසා ශම් උත්තීතර සභාශේ ශම් පාමාලිශම්න්තු වාරය  අවසන් 

ශවන්න ඉසථශසේලා ඒ ි ය ලුශදනාට සාධාරණය ක් කරන්න  

කඩිනක න් වටඩසටානක්  ශගශනන්න ිරය ලා  ඉේලීමක් කරනවා. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමා, ඒක ශය ොමු කරන්න.  

ශදවටනි ප්ර ථනය , ගරු දය ාි රි ජ්ය ශස කර මටතිසතුමා.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානාය කතුමනි, මම ශම් ගටන - 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, සථථාවර නිශය ෝග අුවව අතුරු ප්ර ථන 

ශදකකට විතරයි ඉඩ ශදන්න පුළුවන්.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට ඔ තුමාශගන් ශම් ගටන පටාටිසලි කර ගටනීමක් විතරයි 

තිසශ න්ශන්. ගරු කථානාය කතුමනි, මට ශත්ශරන්ශන් නටාට. 

ඔ තුමා ිරය ලා දුන්ශනොත් ශාොහයි. රාජ්ය ආරක්ෂක 

අමාතයවරය ාශ  වටඩ කටයුතු  තිසශ ්ගදී වයවසථථාදාය ක සභාව 

ශකොශාොමද දන්ශන් නටාට ඒකට මටිසාත් ශවලා ශපොලීි ය  - 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මටිසාත් ශවන්ශන් නටාට. ශපොලිසථ ශකොක සම අප  දටුවවත් 

කළා. අපි ඒක ආපහු භාණ්ඩාගාරය ට ය ටේවා.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ආණ්ඩු ාතරක් විතර තිසශ නවා ිරය න එක පටාටිසලියි.   

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නටාට. නටාට. ඒක වරදවා ශත්රුම් ගන්න එපා.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එශාම ශවන්න  ටාට. වයවසථථාදාය ක සභාවට ශපොලීි ශ  

කාරණාවලට මටිසාත් ශවන්න පුළුවන් ශවන්ශන් ශකොශාොමද? 

අමාතයාං ය ක් තිසශ නවා, ඇමතිසවරශය ක් ඉන්නවා, නිශය ෝජ්ය 

ඇමතිසවරශය ක් ඉන්නවා, රාජ්ය ඇමතිසවරශය ක් ඉන්නවා. එශාම 
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තිසබිය දී වයවසථථාදාය ක සභාව ශපොලීි ශ  කාරණාවලට මටිසාත් 

ශවන්ශන් ශකොශාොමද? ශම් රශේ ආණ්ඩු ශදක තුනක් තිසශ නවා 

ිරය ලා දටන් පටාටිසලියි. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නටාට.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ජ්නාධිපතිසතුමා ඉන්නවා. ඔ තුමා ශවනම ආණ්ඩුවක් 

කරනවා.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නටාට. නටාට. එශාම අපාාස කරන්න එපා.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අගමටතිසතුමා තව ආණ්ඩුවක් කරනවා. මට ශත්ශරන්ශන් නටාට 

ශකොශාොමද එශාම ශවන්ශන් ිරය ලා. ශම්ක ප්ර ථනය ක් ශන්ද? 

වයවසථථාදාය ක සභාව ශම් කටයුතුවලට මටිසාත් ශවන්ශන් 

ශකොශාොමද?  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමා ශම් සභාව ශනොමඟ ය වනවා. ශපොලීි ය  ාා යුද ාමුදාව 

සම් න්ධශය න් වයවසථථාදාය ක සභාවට ය ම් ිරි  යුතුකමක් 

තිසශ නවා. [ ාධා ිරීමක්] මම ඒක පිළිගන්ශන් නටාට. ශ ොශාොම 

කනගාුපයි.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ශදවටනි ප්ර ථනය  අානවා.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශදවටනි ප්ර ථනය ක් නටාට. ඔ තුමා පළමුවටනි ප්ර ථනය  අාන්න.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පළමුවටනි ප්ර ථනය  ඇහුවා ශන් ගරු කථානාය කතුමනි.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමා ශකොශාොම ශාෝ ශමොකක් ශාෝ වර්ගදාශගන කථා 

කරනවා. [ ාධා ිරීමක්] ඒක අවසානයි. දටන් ප්ර ථනය  අාන්න. 

වයවසථථාදාය ක සභාව Constitution එක අුවව තිසශ න ශදය ක්. 

මම ඒක ශපන්වලා ශදන්නම්.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වයවසථථාදාය ක සභාවට ශම් කටයුතුවලට මටිසාත් ශවන්න 

 ටාට, ගරු කථානාය කතුමනි. [ ාධා ිරීමක්] 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශමතුමාත් ඒකට පක්ෂව ඡන්දය  

දුන්නා. පාමාලිශම්න්තුශේදී ඡන්දය  දුන්නා. වයසථථාදාය ක සභාවට 

තුශනන් ශදකක් ඡන්දය  දුන්නා. ශම් ගරු මන්ත්රීතුමාත් ඡන්දය  

පාවිච්චි කළා.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දය ාි රි ජ්ය ශස කර මන්ත්රීතුමනි, දටන් ප්ර ථනය  අාන්න.   

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු සභානාය කතුමනි, අපි ඡන්දය  දුන්නා. ඒ ඡන්දය  දුන්ශන් 

වයවසථථාදාය ක සභාව  ාටම ප්ර ථනය කටම ශ්ග පාලන ව ශය න් 

මටිසාත් ශවන්න ිරය ලා ශනොශවයි. වයවසථථාදාය ක සභාව 

තිසශ න්ශන් ශවනත් තීන්දු,  තීරණ ගන්නයි. ශකොක ෂන් සභා පත් 

කරන්ශන් ශකොශාොමද, ඒවාට නිලධාරින් පත් කරන්ශන් 

ශකොශාොමද, අන්න ඒ වාශ  තීන්දු ගන්නයි ේ ය වසථථාදාය ක සභාව 

තිසශ න්ශන්. එශාම නටතිසව, ඇමතිසවරශය ක් ගන්න තීන්දුවලට 

ේ ය වසථථාදාය ක සභාශේ ඉහශගන පිය වර ගන්ශන් නටාට. ශම් රශේ 

එශාම එකක් තිසබුශණ් නටාට. දටන් කරන්ශන් ශමොකක්ද? 

පාමාලිශම්න්තුවට ශපොලිසථපතිසතුමා ශගන්වලා, නිලධාරින් 

ශගන්වලා  අානවා, ශම්ක  කරන්න  ටරි ඇයි ිරය ලා. ගරු 

කථානාය කතුමනි, ඔ තුමා ිරය නවා,   මුදේ ඇමතිසතුමාට මම 

කථා කළා. මුදේ අමාත් ය ාං ය ට මම නිශය ෝගය ක් දුන්නා, වාාම 

ශම් මුදේ ශගවන්න ිරේවා ිරය ලා. -[ ාධා ිරීමක්] ගරු 

කථානාය කතුමනි, ඒවා කරන්න ඕනෑ රාේ ය  ආරක්ෂක 

අමාත් ය ාං ශය න්. ඒ රාේ ය  ඇමතිසතුමා ඒක කරන්න ඕනෑ. 

ආරක්ෂක රාේ ය  ඇමතිසතුමා කරන්න ඕනෑ වටඩක් ඔ තුමායි, 

ේ ය වසථථාදාය ක සභාවයි  කරන්න ගිය ාම ඒක වි ාල ්/ ර ථනය ක් 

ශන්.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතටන ිරි ම වටරැදීමක් නටාට. 

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නටාට, ඒක වටරැදීමක්  ගරු කථානාය කතුමනි. ඒක වටරැිස 

පූමාවාදමා ය ක්.  
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ඔ තුමාශ  මතය . 
 

 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක අනාගතශ දීත් ශවන්න පුළුවන්.  -[ ාධා ිරීමක්] ශම්ක 

වටරැිස පූමාවාදමා ය ක්. ඒකයි මම ිරය න්ශන්.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විවිධ ශා තු ිරය  ිරය ා ඔ තුමා ාටමදාම ශම් ශවලාවට 
ශමොකක් ාරි ශදය ක් පටන් ගන්නවා. ගරු මන්ත්රීතුමා ඔ තුමාශ  
ප්ර ථනය  අාන්න. 
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පාමාලිශම්න්තුව 

ශ්රීලන්කන් වනවන් සමා ම   ලාවාපාු   
ஸ்ரீ லங்கன் விைொனக் கம்பனி: இலொபம்/ நஷ்டம் 
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2.  ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මුදේ අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - ( ): 

(අ) 0185 වමාෂශ  ි ට ශම් දක්වා, 

 (i) ශ්රීලන්කන් වනවන් සමාගම ාරාා ආගමනය  ාා 
විගමනය  කළ පු්ගගලය න් සංඛ්යාව; 

 (ii) පිය ාසර කළ වාර සංඛ්යාව; 

 (iii) එම වනවන් සමාගම උපය න ලද ආදාය ම; 

 (iv) ල න ලද ලාභය  ශාෝ පාඩුව; 

 එක් එක් වමාෂය  අුවව ශවන් ශවන් ව ශය න් ශකොපමණද 
ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) 2015 වමාෂශ  ි ට ශම් දක්වා අලාභය ක් ි දු වූශ  නම්, එම 
අලාභවලට ශා තු එක් එක් වමාෂය  අුවව ශවන් ශවන් 
ව ශය න් එතුමා සහාන් කරන්ශන්ද?  

(ඇ) ශනොඑශස  නම්, ඒ මන්ද? 

 

நிதி அமைச்சமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) 2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இதுவமர, 

 (i) ஸ்ரீ லங்கன் விைொனக் கம்பனியின் மூலம் 

குடிவரவு குடியகல்வு தசய்யப்பட்ட ஆட்களின் 

எண்ைிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) விைொனப் பறப்புக்களின் எண்ைிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (iii) விைொனக் கம்பனி ஈட்டிய வருைொனம் 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) தபறப்பட்ட வருைொனம் அல்லது நட்டம் 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 ஒவ்தவொரு வருடத்தின் பிரகொரம் தனித்தனியொக அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) 2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இதுவமர நட்டம் 

ஏற்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நட்டங்களுக்கொன 

கொரைங்கள் ஒவ்தவொரு வருடத்தின் பிரகொரம் 

தனித்தனியொக குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of persons who immigrated and 
emigrated via SriLankan Airlines;  

 (ii) the number of flights;  

 (iii) the revenue earned by the airline; and 

 (iv) the amount of profit generated or loss incurred 
from year 2015 to up to date, according to 
each year, separately?  

(b) If losses had incurred from year 2015 to up to date, 
the reasons for the losses for each year, separately?  

(c) If not, why? 

 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා (මුදල් පාජය අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු කථානාය කතුමනි, ගරු දය ාි රි ජ්ය ශස කර මන්ත්රීතුමා 

ශාොහ පනත් ශකුපම්පත්වලට ඡන්දය  ශදන නිසා ගරු මුදේ 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර ල ා ශදන්නම්.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමා අසා තිසශ න පළමුවටනි ප්ර ථනය ට 

පිළිතුර වවනවකයි දක්වා තිසශ න්ශන්.  

(අ) (i) 

 

 (ii) 

 
  

 (iii) එම වනවන් සමාගම උපය න ලද ආදාය ම;  

 

  2015 

අශප්ර ේ 

ි ට 

0186 

මාමාතු 

දක්වා 

2016 

අශප්ර ේ 

ි ට 0187 

මාමාතු 

දක්වා 

2017 

අශප්ර ේ 

ි ට 

018  

මාමාතු 

දක්වා 

2018 

අශප්ර ේ 

ි ට 

0189 

මාමාතු 

දක්වා 

ශ්රීලන්කන් 

එය ාමා ලයින් 

සමඟ 

පිටත්වීම 

ක ලිය න 

2.170 

 ක ලිය න 

2.218 

 ක ලිය න 

2.910 

 ක ලිය න 

2.824 

ශ්රීලන්කන් 

එය ාමා ලයින් 

සමඟින් 

පටක ණීම 

ක ලිය න 

2.159 

 ක ලිය න 

2.228 

 ක ලිය න 

2.929 

 ක ලිය න 

2.824 

2015 අශප්ර ේ ි ට 

0186 මාමාතු දක්වා 

0186 අශප්ර ේ ි ට 

0187 මාමාතු දක්වා 

0187 අශප්ර ේ ි ට 

018  මාමාතු දක්වා 

018  අශප්ර ේ ි ට 

0189 මාමාතු දක්වා 

        

වනවන් ගමන් වාර 

ගණන 

12,948 13,121 17,144 16,659 

  2015 
අශප්ර ේ 
ි ට 0186 
මාමාතු 
දක්වා 
(රු.ක .) 

2016 
අශප්ර ේ 
ි ට 0187 
මාමාතු 
දක්වා 
(රු.ක .) 

2017 
අශප්ර ේ 
ි ට 018  
මාමාතු 
දක්වා 
(රු.ක .) 

2018 
අශප්ර ේ 
ි ට 0189 
මාමාතු 
දක්වා 
(රු.ක .) 

වනවන් 
සමාගම 
උපය න 
ලද 
ආදාය ම 

129,480 135,491 161,654 180,528 

  2015 
අශප්ර ේ 
ි ට 0186 
මාමාතු 
දක්වා 
(රු.ක .) 

2016 
අශප්ර ේ 
ි ට 0187 
මාමාතු 
දක්වා 
(රු.ක .) 

2017 
අශප්ර ේ 
ි ට 018  
මාමාතු 
දක්වා 
(රු.ක .) 

2018 
අශප්ර ේ 
ි ට 0189 
මාමාතු 
දක්වා 
(රු.ක .) 

ි දු වූ 
පාඩුව 

(12,622) (28,930) (17,214) (40,300) 

1423 1424 
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 (iv)  

 

(ආ) 2015/2016දී  ි දු වූ අලාභය  සහාා  ලපෑ ප්රධාන ශා තු 

 A350 - 900 වනවන් ය ානාවක ගිවිුබම අවසන් ිරීම සහාා 
වන්ිස මුදල රුපිය ේ ක ලිය න 0,562ිර. 

 වමාෂය  සහාා මූලය අය  ිරීම් රුපිය ේ ක ලිය න 5,917ිර. 

 ශකොළඹ ි ට/දක්වා තරගකාී ආසන ධාරිතාව ශපර 
වමාෂය ට සාශ්/ක්ෂව 12%ිරන් වටඩි විය . 

 2016/2017 දී  ි දු වූ අලාභය  සහාා  ලපෑ ප්රධාන ශා තු 

 A350 - 900 වනවන් ය ානා 1 ක් අවලංවන ිරීම සහාා වූ 
වන්ිස මුදල රුපිය ේ ක ලිය න 8 ,363ිර. 

 එක්සත් ජ්නපද ශඩොලරය ට සාශ්/ක්ෂව රුපිය ල අවප්රමාණ  
වීම නිසා 0186/87හි විනිමය  අලාභය  රුපිය ේ ක ලිය න 
3,668ිර. 

 වමාෂය  සහාා මූලය අය  ිරීම් රුපිය ේ ක ලිය න 6,923 
(2015/2016 - රු.ක ලිය න 5,917) පවත්නා ණය  පාුබකම් 
ඉාළ නටංවීමත්, ශමශායුම් සහාා මූලයාධාර ල ාගත් නව 
ශකටි කාලීන විශ්ගශීය  ණය  පාුබකම් සහාා ශපොලී ගාසථතු 
ශපර වසරට සාශ්/ක්ෂව වටඩි විය . 

 2017 ජ්නවාරි මස ි ට 0187 අශප්ර ේ මස දක්වා වනවන් 
ශතොුපපළ වසා දටමීම ශා තුශවන් 0186/ 0187 වසශමාදී පාඩු 
ි දු විය . එහිදී වනවන් ය ානා 611ක් පමණ අවලංවන ිරරිමට ි දු 
විය . 

 ශකොළඹ ි ට/ දක්වා තරගකාී ආසන ධාරිතාව ශපර 
වමාෂය ට සාශ්/ක්ෂව  %ිරන් වටඩි විය . 

 2017/ 2018 දී ි දු වූ අලාභය  සහාා  ලපෑ ප්රධාන ශා තු. 

 වනවන්ය ානා ඉන්ධන පිරිවටය  වටඩිවීමට ප්රධාන ව ශය න් 
ශා තු වූශ  ශගෝලීය  ඉන්ධන ක ල වටඩි වීමයි. 0187/ 018  දී 
ඉන්ධන ගටලුමක් එක්සත් ජ්නපද ශඩොලමා 8.98ිරන්   ක ල 
ඉාළ ගිය  අතර 0186/ 0187දී ඉන්ධන ගටලුමක් එක්සත් 
ජ්නපද ශඩොලමා 8.68ක් විය . (එය  ි ය ය ට 8  ක වමාධනය ිර.) 
එහි ප්රතිසලලය ක් ශලස ඛ්නිජ් ශතේ විචලතාව රුපිය ේ 
ක ලිය න 7,195ිර. 

 එක්සත් ජ්නපද ශඩොලරය ට සාශ්/ක්ෂව රුපිය ල අවප්රමාණ  
වීම නිසා 0187/ 018  හි විනිමය  අලාභය  රුපිය ේ ක ලිය න 
2,017ිර. 

 පවත්නා ණය  පාුබකම් මත ශපොලී අුවපාතිසකය  ඉාළ ය ෑම 
සා නව ශකටි කාලීන විශ්ග  මුදේ ණය  පාුබකම් පිළි හ 
ශපොලී ගාසථතු ඉාළ ය ෑම ශා තුශවන් කාරක ප්රා ධන 
අව යතා  සපුරා ගටනීම සහාා ල ාගත් මූලය ප්රතිසපාදන 
වසරකට රුපිය ේ ක ලිය න  ,820ිර. 

 ශපර වමාෂය ට සාශ්/ක්ෂව තරගකාී ආසන ධාරිතාව 
ශකොළඹ ි ට  %ිරන් වටඩි විය . 

 2018/2019දී ි දුවූ අලාභය  සහාා  ලපෑ ප්රධාන ශා තු 

* ආදාය ශම් ධනාත්මක වමාධනය ක් ශනොතකා ප්රධාන ආදාය ම් 
උත්පාදනය  කරන මුදේ හිඟය  ශා තුශවන් 018 /0189 
මූලය වමාෂය  සහාා මී  ආදාය ම් මත අහිතකර  ලපෑම 
රුපිය ේ ක ලිය න  ,690ිර. 

  2015 

අශප්ර ේ 

ි ට 0186 

මාමාතු 

දක්වා 

(රු.ක .) 

2016 

අශප්ර ේ 

ි ට 0187 

මාමාතු 

දක්වා 

(රු.ක .) 

2017 

අශප්ර ේ 

ි ට 018  

මාමාතු 

දක්වා 

(රු.ක .) 

2018 

අශප්ර ේ 

ි ට 0189 

මාමාතු 

දක්වා 

(රු.ක .) 

ි දු වූ 

පාඩුව 

(12,622) (28,930) (17,214) (40,300) 

* 018 /0189දී ඇශමරිකාුව ශඩොලමා 0.07 දක්වා ඉන්ධන 
ගටලුමක ක ල ඉාළ ගිය  අතර, 2017/2018ට සාශ්/ක්ෂව 
ඉන්ධන ගටලුමක් ඇශමරිකාුව ශඩොලමා 8.98 (89% 
වටඩිවීමිර).  

 එහි ප්රතිසලලය ක් ශලස ඛ්නිජ් ශතේ විචලයතාව රුපිය ේ 
ක ලිය න 9,782ිර.  

* ඇශමරිකන් ශඩොලමා වටිනාකමට අුවව ශ ොශාෝ ශගවීම් 
ි දුකරන  ටවින්, 2018/2019 සහාා විනිමය  අවප්රමාණ  වීම 
ශා තුශවන් ශ්රී ලංකාව දක්වන සටලිරය  යුතු  ලපෑම එනම්, 
විනිමය  අලාභය  රුපිය ේ ක ලිය න 80,072යි. විශ්ගශීය  
වත්කම් ාා වගකීම් නටවත ගණනය  ිරීශමනි. (රුපිය ශේ 
අගය  අවප්රමාණ රුපිය ේ 01.  ක් වන අතර, එය  ි ය ය ට 
8 ිර.)  

* තවද, වමාෂය  සහාා අලාභය  රහවා ගටනීශම්  දු ප්රතිසපාදන - 
Withholding Tax -  රුපිය ේ ක ලිය න  ,849ිර.  

 අපි නීතිසය  අුවව ාටශමෝශගන්ම එය  ගන්නවා. ඒකත්                             
ශ්රී ලංකන් වනවන් ශස වාවට  ලපානවා.  

 (පුබගිය  වසශමා WHT  නටත.) 

* වමාෂය  සහාා  මූලය අය ිරීම් රුපිය ේ ක ලිය න 81,805ිර.  

* ශපර වමාෂය ට සාශ්/ක්ෂව තරගකාරි ආසන ධාරිතාව 
ශකොළඹ ි ට ි ය ය ට ාතරිරන් වටඩි විය  

(ඇ) පටන ශනොනී . 

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානාය කතුමනි,  උත්තරය  ල ා දීම ගටන මා  එතුමාට 

සථතුතිසවන්ත වනවා. මශ  පළමුවටනි අතුරු ප්ර ථනය  ශමය යි. 

ඇත්ත ව ශය න්ම ශම් ි ය ලු කාරණාවල අවසානශ  දී  0185 

ඉහලා ශම් ආණ්ඩුව ය ටශත් රුපිය ේ ක ලිය න 80,000 ඉහලා 

රුපිය ේ ක ලිය න  1,000 දක්වා අලාභය  වටඩිවීශම් ප්රවණතාවක් 

තමයි අපි  දිරන්ශන්. ගත් වටරිස තීන්දු, වටරිස පූමාවාදමා  ි ය ේල 

ශම් අලාභය  ලටබීමට ශා තු ශවලා තිසශ නවා. ඒ වාශ ම අශප්ර ේ 

08වටනි දා ප්රාාරශය න් පුබව දටන් අලුතිසන් වි ාල ප්ර ථනය ක් ඇතිස 

ශවලා තිසශ න  ව. අපි ඒක පිළිගන්නවා. 

නමුත් දටනට තිසශ න ප්රධානම ප්ර ථනය  තමයි, ශම් 

සම් න්ධශය න් ශගශනන විසඳුම් නිසාම ශ්රීලන්කන් එය ාමා ලයින් 

සමාගම තුළ වි ාල අමාබුදය ක් ඇතිසශවලා තිසශ න එක. දටන් 

ඔ තුමන්ලා සංචාරකය න්ට සාන ශදන්නය  ිරය ලා, වනවන් ශස වා 

සටපයීශම් දී passengersලාට,  ශස වා සටලසීම සහාා ඉිසරිපත් කර 

තිසශ න වටඩ පිළිශවළ නිසා දටන් තවත් ශඩොලමා ක ලිය න 5ක 

අලාභය ක් ශම් ආය තනය ට ි ්ගධශවලා තිසශ නවා. අපි ඊශ  

COPE එශක්දීත් ශම් ගටන සාකච්ඡා කළා. ශමහි තිසශ න ප්රධානම 

ප්ර ථනය  තමයි, අව ය කටබිනේ ප්රිකාව අශ්/ ගරු අගමටතිසතුමාශ  

අමාතයාං ශය න් ඉිසරිපත් කරන එක. ශම් අමාතයාං ශය න් 

ඉිසරිපත් කරන කටබිනේ ප්රිකාව ශ්රීලන්කන් වනවන් ශස වශ  

අධයක්ෂ මණ්ඩලය ට ආපුබ එවනවා, ශමය ට කටමටතිසද, අකටමටතිසද, 

ශමය  අුවමත කරන්නද, එපාද ිරය ලා අාලා. ඇත්ත ව ශය න්ම 

ශම් ප්ර ථනය  සාකච්ඡා ශනොකර ශවනත් ශවනත් අමාතයාං වලින් 

ශම්වාට අත ගාන එශක් ප්ර ථනය  තමයි ශම් තිසශ න්ශන්. ගරු මුදේ 

රාජ්ය ඇමතිසතුමනි, මා හිතන ාටටිය ට ඒ ඉිසරිපත් කරපු Cabinet 

Paper එක ගටන ඔ තුමාවත් දන්ශන් නටාට. ඔ තුමාටවත් ඒ ගටන 

අවශ ෝධය ක් නටාට. ඔ තුමන්ලා සංචාරකය න්ට සාන ශදන ශම් 

වටඩ පිළිශවළ ය ටශත් තවත් පාඩු ල නවා. ශම් ශඩොලමා ක ලිය න 

5ක අලාභය  ශම් ආණ්ඩුව, මුදේ අමාතයාං ය  ශවනත් විධිය කට 

දරා ගන්නවාද? එශාම නටත්නම් ි ්ගධ ශවන්ශන් ශ්රීලන්කන් 

වනවන් ශස වය  ල න පාඩුව නවත්වන්න ශනොාටිර වන එකයි. 

මශ  පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය  විධිය ට, ශම් සම් න්ධශය න් 

ඔ තුමා ගන්නා පිය වර ශමොකක්ද ිරය ලා  අාන්න කටමටතිසයි. 
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පාමාලිශම්න්තුව 

 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔ තුමා ිරය පු කරුණු නිවටරැිසයි. ශමොකද, අශප්ර ේ ප්රාාරය ට 

පසථශස  සංචාරකය න් ශම් රටට ශගන්වන එක තමයි මූලික කරුණ 

වන්ශන්. සංචාරකය න් ශම් රටට නටවත පටක ණිශය ොත් ආදාය ම   

ඉශබ්ටම ඉාළ ය නවා.  ආදාය ම ඉාළ ගිශය ොත් ශ්රීලන්කන් වනවන් 

ශස වාවටත් ශාොහයි, රටටත් ශාොහයි, සංචාරක වයාපාරය ටත් 

ශාොහයි, සංචාරකය න්ට  ඩු විකුණන ශපොඩි කඩ සා්/පුවලටත් 

ශාොහයි. මා හිතන ාටටිය ට ඒ අමාතයාං වලින් එම තීරණ ශගන 

තිසශ න්ශන් මූලික ප්ර ථනය  විසහන්නයි. 

මූලික ප්ර ථනය ක් විසහනශකොට, සාන ශදනශකොට ශවන කාට 

ශාෝ ඒකට ශගවන්න ි දු ශවනවා.   ඔ තුමා ිරේවා වාශ , අපි 

estimate කරලා  ටලුශවොත්, ශම්  නිසා ශ්රීලන්කන් වනවන් සමාගශම් 

ආදාය ම දළ ව ශය න් ඇශමරිකාුව ශඩොලමා ක ලිය න 5ක් විතර අඩු 

ශවනවා.  

ඔ තුමා අාන ප්ර ථනය  තමයි, ශම් සහාා ශගවන්න ය න්ශන් 

ශ්රීලන්කන් වනවන් සමාගමද, මාා භාණ්ඩාගාරය ද ිරය න එක. 

ඇත්තටම ශ්රීලන්කන් වනවන් සමාගම ශම් ශවනතුරුම පවත්වාශගන 

ය න්ශන් රශේ භාණ්ඩාගාරශ   ක්තිසශය න්. මම ඒ ගටන පටාටිසලි 

කළා. අලාභය  වටඩි ශවනවා නම් රජ්ය ට ශකොශාොමත් ඒක දරන්න 

ශවනවා.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ අලාභය  දරන්ශන් මුදේ අමාතයාං ය ද, වනවන් සමාගමද 

ිරය ලායි මම ඇහුශේ. 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඒක රජ්ය ට දරන්න ශවනවා ිරය න්ශන්, අන්තිසමට මුදේ 

අමාතයාං ය ට තමයි ඒ  ර පට ටශවන්ශන්. ශමොකද, අලාභය ක් 

තිසශ න විට ශප ්ගගලික වයාපාරය ක් නම් අපි වාලා දමනවා ශන්. 

ශම් ආය තනය  වාලා දමන්ශන් නටත්නම්, එය  පවත්වාශගන 

ය න්ශන් ශවනත් ශා තු නිසා නම්, ඒක මුදේ අමාතයාං ය ට  

කරන්න ශවනවා.  [ ාධා ිරීමක්] 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශදවටනි අතුරු ප්ර ථනය ත් අාලා ඉවරයි. ශමොකක්ද ිරේශේ, 

දය ාි රි ජ්ය ශස කර මන්ත්රීතුමනි?   

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට එතුමා ිරය පු ශ්ග ාරිය ට ශත්රු ශණ් නටාට. ඒකයි මම 

නටවතත් ඒ ගටන ඇහුශේ, ගරු කථානාය කතුමනි. මශ  ශදවටනි 

අතුරු ප්ර ථනය  දටුවයි අාන්ශන්. 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශම් පාමාලිශම්න්තුවට ශ ෝම්  ගානවා 
ිරය න එක ාරි. එශාම ිරය න්න ශා තුව ශමොකක්ද? අපි ඔක්ශකොම 

වටරිසකාරශය ෝ ශනොවුණාට, ශම් ආණ්ඩුවල ක්රිය ාදාම තුළ තමයි ශම් 

ි දුවීම් ශවලා තිසශ න්ශන්. ිරි ම වටඩ පිළිශවළක්, සටලටසථමක් 

නටතිස එශක් ප්රතිසලලය  ශ්රීලන්කන් වනවන් සමාගමටත්  ලපා 

තිසශ නවා.  

ගරු කථානාය කතුමනි, ශම් ආය තනය  සංයුක්ත සටලුබම් 

ාදනවා. මම හිතන විධිය ට අශ්/ ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමාත් ඒ ගටන 

දන්නවා.  දටනට තිසශ න දත්ත අුවව, ශම් ආය තනය  විි න්  0181 

වසශමා ඉහලා ිසගින් ිසගටම සංයුක්ත සටලටසථම ාදනවා. Nyras 

ිරය න සමාගමට -අශ්/ ගරු ුබනිේ ාඳුන්ශනත්තිස මන්ත්රීතුමාත් ශම් 

ගටන ඉතා පටාටිසලිව විසථතර කළා- සංයුක්ත සටලුබමක් ාදන්නට 

ශම් වනවිට -0185 වමාෂශ  ි ට 018  වමාෂය  දක්වා- රුපිය ේ 

ක ලිය න 0 7.8ක්  ශගවා තිසශ නවා. රුපිය ේ ක ලිය න 0 7ක් 

ිරය න්ශන් ශකෝටි 0 ක පමණ මුදලක්. ශම් කටයුු තු අද වි ාල 

අමාබුදය ක්  වට පත්ශවලා තිසශ නවා. ශම් රටට ඉිසරි අවුරුදු 51ක්, 

61ක් සහාා සථථාවර සටලුබම් නටතිස එශක් ප්රතිසලල තමයි ශම් 

තිසශ න්ශන්. 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශම් ආය තනය  ඇතුශළ  වි ාල ප්රා ධන 

ඌනතාවක් ඇතිසශවලා තිසශ නවා. ඇශමරිකාුව ශඩොලමා ක ලිය න 

8,111කට වටඩි ප්රමාණය ක අමාබුදය ක් ශම් කාලය  තුළ ශම් 

ආය තනශ  ඇතිසශවලා තිසශ නවා.  

ශම් සහාා ඔ තුමන්ලාශ  විසඳුම ශවලා තිසශ න්ශන්, තිසලාන් 

විශේි ංා මටතිසතුමාශ  සභාපතිසත්වය  ය ටශත් තිසශ න PPP 

ඒකකය ට, නටත්නම් රාජ්ය ශප ්ගගලික ාවුේකාරිත්ව ඒකකය ට 
ශමම ක්රිය ාදාමය  ශය ොමු ිරීමයි. එතටනින් ශය ෝජ්නා කරනවා, 

SriLankan Airlines එශකන් ි ය ය ට  9ක් ිරි ය ම් 

ආශය ෝජ්කය කුට ශදන්න. ාට ටයි ආශය ෝජ්කශය කුට ශදන්න 

ශපරාතුව, ශම් තිසශ න ි ය ලු   ර මුදේ අමාතයාං ය  මඟින් දරා 

ගන්න ශවනවා. එතශකොට, තවත් ශඩොලමා ක ලිය න 511කට අධික 

 රක් රට විධිය ට සම්පූමාණශය න් අපට ශගවන්න ශවනවා  

ලංකාශේ අශ්/ අහිංසක ක නිුබන්ට ශගවන්න ශවනවා. ඊළඟට, ශම් 

ගුවශදුවව ශඩොලමා ක ලිය න 005කට විතර තක්ශස රු කරලා,  

ශප ්ගගලීකරණය  ිරීම තුළින් ශමන්න ශම් ගණනට SriLankan 

Airlines එශකන් ි ය ය ට  9ක් ශදන්න අපි ූ දානම් ිරය ලා 

තීරණය  කරනවා. ඒ නිසා ශම් සහාා ිරි ය ම් ඇසථතශම්න්තුවක් 

සකසථ කර තිසශ නවාද ිරය ලා මම අාන්න කටමටතිසයි. ශමොකද, ශ්රී 

ලංකාශේ destination එක රටක් විධිය ට අපට වි ාල  ක්තිසය ක් 

තිසශ න සථථානය ක්. ඒකවත් වටිනාකමක් විධිය ට සලකන්ශන් 

නටතිසවද, ශඩොලමා ක ලිය න 005කට තක්ශස රු කරලා, ශම් විධිශ  

වටඩ පිළිශවළක් තුළින් ශම් ආය තනය  ශප ්ගගලීකරණය  කරන්න 

ාදන්ශන්? මම ඔ තුමාශගන් අාන්න කටමටතිසයි, ශම්කට ශදන 

උත්තරය  ශමොකක්ද  ිරය ලා. 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම පළමුශවන්ම ිරය න්න ඕනෑ, ශඩොලමා 

ක ලිය න 005කට කාටවත් ශදන්න   සටලටසථමක් නටාට ිරය න එක.  

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එශාම  ිරේවා. 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මම ිරය න්ශන්, එශාම එකක් නටාට ිරය ලායි. ශම් ගටන මම 

ශාොඳින් පටාටිසලි කරන්න ඕනෑ. නටත්නම් වටරිස අදාසක් ඇතිස 

ශවන්න පුළුවන්. සතිස ශදකකට විතර උඩදී අපි පාමාලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීවරුන් ි ය ලුශදනාටම ආරාධනා කළා, SriLankan Airlines 

එක ගටන සාකච්ඡා කරන්න එන්න ිරය ලා. එම ලිය මන ලටබුණු 

අවසථථාශේදී ගරු කථානාය කතුමාත් ඒ සාකච්ඡාවට පටක ණිය ා. මම 

එතුමාට ඒ ගටන සථතුතිසවන්ත ශවනවා. [ ාධා ිරීමක්] ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අාශගන ඉන්න, ශමොනවාද ිරය න්ශන් ිරය ලා. මම 

හිතන විධිය ට SriLankan Airlines එශක් තිසශ න ශම් අමාබුදය  එක 

ආණ්ඩුවිරන් ඇතිස වූ ප්ර ථනය ක් ශනොශවයි. ගටුරරු ප්ර ථනය ක් 

ශමතටන තිසශ න්ශන්. ඒකයි මම ශය ෝජ්නා කශළ , 
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කථානාය කතුමාශ  අවසරය  ඉේලා ගත්ශත්, ාටශමෝටම ආරාධනා  

කරලා, එන්න, ඇවිේලා ඇත්තටම  ලන්න  ිරය ලා.  

ශමතටන plans ශදකක් තිසශ නවා. එකක්, Operation Plan 

එක. ඒක කරන්ශන් අධයක්ෂ මණ්ඩලශය න්. ශමොකද, මම හිතන 

විධිය ට ශ්ග පාලනඥය න් වන අපට දටුවමක් නටාට, Operation 

Plan එක කරන්න. ශමතටන මූලික ගටටලුව වන්ශන් රාජ්ය 

වයවසාය න්ට, State-owned enterprisesවලට හුඟක් ශේලාවට අපි 

ුබදුුබ ක නිුබන් පත් ශනොකරන එකයි  fit and proper ක නිුබන් පත් 

ශනොකරන එකයි. ඒ මූලික ප්ර ථනය ට අපි විසඳුමක් ශදන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානාය කතුමනි, ශමම ආය තනය  මශ  භාරය ට ආවාට 

පුබ මම අධයක්ෂ මණ්ඩලශ  ශවනසථවීමක් කශළ  නටාට. දටන් මාස 

ගණනාවක්ම ශවනවා. දටන් මම ඒක කරන්න  ලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. නමුත් මම හිතන විධිය ට ශම්ක පු්ගගලය න්ශ  

ප්ර ථනය කුත් ශනොශවයි.    

මීට වටඩිය  ගටුරරු ප්ර ථනය ක් ශමතටන තිසශ න්ශන්. නමුත් 

ශමශාම ශය ෝජ්නාවක් නටාට.  ාටම තිසසථශස ම වටඩ පිළිශවළක් 

තිසබිලා තිසශය නවා. ඒ වටඩ පිළිශවළ කලින් කලට ශවනසථ වනවා. 

නමුත් ඒ වටඩ පිළිශවළ තමයි මම එදා එක් එක් ශකනාශ  අදාසථ 

ල ා ගන්න පාමාලිශම්න්තුවට ඉිසරිපත් කශළ . ාට ටයි, ශම් 

කටයුත්ත ඉසථසරාට ශගන ය න්න මම එකඟ වනවා.  දු ශගවන 

ජ්නතාවශ  මුදේ ශම් ආය තනය ට ශය ොදවන එක අපි නතර 

කරන්න ඕනෑ. එක ශමාේසථ ආය තනය  ය ටශත් තිසශ න ශකොට 

පමණයි  දු ශගවන ජ්නතාවශගන් ශඩොලමා එකක්වත් ශම් 

ආය තනය ට ශනොදටම්ශම්. එදා ඒ කටයුත්ත කර ශගන ය නශකොට 

සමාර අය  කථාවක් ාටදුවා,  ශමන්න, එක ශමාේසථ ආය තනය ට ශම් 

ආය තනය   ාර දීපු නිසා නටතිස ශේශගන ය නවා  ිරය ලා. අන්තිසමට 

වුශණ් ශම්කයි. අපි ඒක එක ශමාේසථ ආය තනශය න් නටවත  ාර 

ගත්ත නිසා කලින් වූ ි ්ගධිය ම දටන් ි දු ශේශගන ය නවා. අපි  ශම් 

කටයුතු කවදාවත් වාලා කරන්ශන් නටාට. ශම් ගටන ප්රි ්ගධිශ  

සාකච්ඡා කරලා, ශම් සටලටසථම රමාුවකූලව අපි ඉිසරිපත් කරනවා. 

ශම් සටලටසථම ඉිසරිපත් කරන්ශන් ශ්රීලන්කන් එය ාමාලයින්සථ එක 

ශනොශවයි. රජ්ය  ශවුවශවන් මුදේ අමාතයාං ශය න් තමයි ඒක 

කරන්ශන්. ශමොකද, කළමනාකරුවාශ  සටලටසථම පමණක් 

ශනොශවයි අයිතිසකරුවාශ  සටලටසථමත් ශමතටනට ඕනෑ.    

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අංක   - 809/'8  - ( ), ගරු චක න්ද විශේි රි මාතා. 

 
 ු චමින්ද වි ගේදුරි මහාවා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මා එම ප්ර ථනය  අානවා. 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මුදේ අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ප්ර ථනය ට පිළිතුර දීම සහාා ගරු මන්ත්රීතුමාශ  අවසරය  ඇතිසව සතිස 

ශදකක කාලය ක් ඉේලා ි ටිනවා.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජ්ය අමාතයතුමනි, සථථාවර නිශය ෝග අුවව ප්ර ථනවලට 

පිළිතුරු දීමට තුන් වතාවකට වටඩිය  කේ ශදන්ශන් නටාට. සථථාවර 

නිශය ෝග අුවව ඔ තුමා ඉක්මනින් පිළිතුරු ල ා දීම 

පාමාලිශම්න්තුව අගය  කරනවා. 

 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමාශ  අවසරය   මත   

පිළිතුරු ල ා දීමට කේ ගන්නම්.  ුබමාන ශදකිරන් පිළිතුරු ල ා 

දීමට ගරු මන්ත්රීතුමා මට අවසර ශදනවාද? 
 

 ු චමින්ද වි ගේදුරි මහාවා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශාොහයි. 
 

ප්රශ්න්ය මතු න නකී  ඉන රිප ක කිරීම   දගයෝ  කපන ලී . 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 ු චමින්ද වි ගේදුරි මහාවා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශවනත් කාරණය ක්  අාන්න මම 

කලිුවත්  ඔ තුමාශ  අවසරය  ඉේලුවා. 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ප්ර ථනය ට අදාළවද ගරු මන්ත්රීතුමා? 
 

 ු චමින්ද වි ගේදුරි මහාවා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශම් ප්ර ථනය ට අදාළව ශනොශවයි ගරු කථානාය කතුමනි. 

දය ාි රි ජ්ය ශස කර මන්ත්රීතුමා අාපු ප්ර ථනශය න් අපිත් ශනොමඟ  

ගිය ා. ආණ්ඩුරම වයවසථථා සභාව තුළ සාුවකම්පිතව ය ම්ිරි  

ප්ර ථනය ක් සාකච්ඡා කරලා, ඔ තුමා මටිසාත් වීමක් ශවලා 

තිසශ නවා. අපට ශත්ශරන ාටටිය ට ඒ වටශඩ්ට මටිසාත් වීමට 

ඔ තුමාට අයිතිසය ක් තිසශ නවා. නමුත් එතුමා ශ්ග පාලන 

ප්ර ථනය ක් ඇදශගන,- 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක එතුමාශ  මතය  ශන්. ඒ නිසා ගණන් ගන්න ශාොහ නටාට.  

 
 ු චමින්ද වි ගේදුරි මහාවා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

එතුමා ශ්ග පාලන ප්ර ථනය ක් ඇදශගන. ආණ්ඩුව ල ා 

ගටනීමට වූ ශනොාටිරය ාව නිසා, ජ්නාධිපතිස අශ්/ක්ෂකශය ක් පත් 

කර ගන්න  ටරි වූ නිසා මම හිතශන  එතුමා ශම් ප්ර ථනය  ශවනත් 

තටනකට,- 
 

 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානාය කතුමනි, එතුමා මශ  නම සහාන් කළා. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමයි. අව ය නටාට ිරය ල ු ා තමයි මම ිරේශේ. 

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ශදන්න. 
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පාමාලිශම්න්තුව 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමාට ආපුබ කථා කරන්න ඉඩ ශදන්න  ටාට. 
 

 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුමා මශ  නම සහාන් කළා.  

 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමා ගටන ිරය පු ශදය ට පිළිතුරු දුන්නා. ඒ ගටන කථා 

කරලා අවසානයි.  

ප්ර ථන අංක    - 080/'8  - (0), ගරු (වවදය) නලින්ද ජ්ය තිසසථස 

මටතිසතුමා. 

 
 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානාය කතුමනි, මශ  නම සහාන් කළ නිසා මට කථා 

කරන්න ඉ ඩ ශදන්න.   
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමාට මම අවසථථාව ශදන්ශන් නටාට. අද අවසථථාව  ශදන්න 

 ටාට. ශ ො ශාොම කනගාුපයි,  ඔ තුමාට අයිතිස නටතිස ප්ර ථනය ක් 

තමයි ඔ තුමා කථා කරන්න පටන් ගත්ශත්.  
 

 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නටාට, නටාට.  
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමාට අවසථථාවක් දුන්නා. එතුමාටත් අවසථථාව ල ා 

දුන්නා. [ ාධා ිරීමක්] ඔ තුමා ඉහගන්න. ාටම දාම උශ්ගට 

ශමොකක් ශාෝ  ිරය ලා,  මට  ශපශනන විධිය ට ඔ තුමා ාටම තටනම 

අවුේ කරනවා.  
 

 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම අවුේ කරන්ශන් නටාට. 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමා ාටම තටනම අවුේ කරනවා. ඒ නිසා කරුණාකර 

වගකීශමන් යුතුව කටයුතු කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

 ු දයාදුරි ජයගසේකප මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම අවුේ කරන්ශන් නටාට. ඔ තුමායි අවුේ කරන්ශන්.  
 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දටන් ගරු නලින්ද ජ්ය තිසසථස මන්ත්රීතුමා ඇූ  ප්ර ථනය ට පිළිතුර 

ශදන්න.  

 ු (වවදය) නිමන්ද ජයතිස්ස මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මා ප්ර ථනය  පසථ වතාවක් විතර ඇහුවා. 

දටන් උත්තර ශදන්න ශකශනක් තමයි නටත්ශත්.  

 
 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානාය කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, 

ආමාිකක කටයුතු, නටවත පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු 

පළාත් සංවමාධන සා ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර දීම සහාා මාස 6ක කාලය ක් ඉේලා 

ි ටිනවා.  

 
 ු (වවදය) නිමන්ද ජයතිස්ස මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මාස ාය ක් කේ ඉේලුවාම - [ ාධා 

ිරීම්] 
 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ප්ර ථනය ට පිළිතුර ල ා දීම ශපොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරවන්න. 

ගරු ආණ්ඩු පාමා ථවශ  ප්රධාන සංවිධාය කතුමනි, ශපොඩ්ඩක් 

ඉක්මන් කරලා පිළිතුර ල ා ශදන්න කටයුතු කරවන්න.  

 
 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිළිතුරු ශදන්න කේ ඉේලන  ව දන්වා තිසශ නවා.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගටන ිරය ලා පිළිතුර ඉක්මන් කර ල ා ශදන්න.    

 
 ු (වවදය) නිමන්ද ජයතිස්ස මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශම් ප්ර ථනශ  තිසශ න්ශන්, ආණ්ඩුශේ 

කටබිනේ ඇමතිසවරුන්, රාජ්ය ඇමතිසවරුන්, නිශය ෝජ්ය 

අමාතයවරුන් සහාා වාාන ක ල දී ගටනීම සම් න්ධශය න්. ගත්ත 

වාාන ගටනයි මා අාන්ශන්. ඒවා ගටන ශතොරතුරු ලිඛිතව 

තිසශ නවා. ගරු කථානාය කතුමනි, මාස ාය ක් කේ ගන්නවා 

ිරය න්ශන්, ශම් ප්ර ථනය ට උත්තර ශදන්ශන් නටාට ිරය න එකයි. 

දටනටත් ශදවතාවක්  කේ අරශගන තිසශ නවා. වාාන ගන්න ශාොහ 

නම්, ඇයි ඒ ගටන ිරය න්න ශාොහ නටත්ශත්? වරාශය න් පන්නපු 

ඒවා ගටන ශනොශවයි අපි අාන්ශන්. මුදේ අමාතයාං ය  මුදේ ශවන් 

කරලා ශමාවනව ාරාා ශගනාපු වාාන ගටනයි -අමාතයවරුන්ට, 

නිශය ෝජ්ය අමාතයවරුන්ට පාවිච්චි කරන්න ශගනාපු වාාන ගටනයි

- අාන්ශන්. ශම් ප්ර ථනය ට පිළිතුර දීම සහාා ශදවතාවක් කේ 

අරශගන, තවත් මාස 6ක් කේ ගන්නවා ිරය න්ශන් ශමොකක්ද? ඒ 

ිරය න්ශන්, ඒ ශතොරතුරු ිරය න්න ූ දානම් නටාට ිරය න එකශන්.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ගරු ආණ්ඩු පාමා ථවශ  ප්රධාන සංවිධාය කතුමාශ  

අවධානය  ඒ  ශකශරහි ශය ොමු කළා.  
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 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මා අදාළ අං වලට ඉක්මනට ප්ර ථනය  ශය ොමු කරන්නම්.  
 
ප්රශ්න්ය මතු න නකී  ඉන රිප ක කිරීම   දගයෝ  කපන ලී . 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

සමෘද්ධි සහානා ාප  අනුපා පුප න සත්්රික්කය 
 சமுர்த்தி நிவொரைம்: அநுரொதபுர ைொவட்டம் 

SAMURDHI RELIEF: ANURADHAPURA DISTRICT  

334/’18 
5.   ු ඉෂාක් පණුමාන් මහාවා 
 (ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

 (The Hon. Ishak Rahuman) 
ප්රාථක ක කමාමාන්ත ාා සමාජ් සවි ලගටන්වීම් 

අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - ( ): 

(අ) (i) අුවරාධපුර ිසසථ්රික්කශ  සමද්ගධි සානාධාර ල ා 
දීශම්දී ගටටලු රාශිය ක් ඇතිස  වත්   

 (ii) ශම් වන විට සමද්ගධි සානාධාර සහාා ුබදුුබකම් 
ල ා ඇතිස පු්ගගලය න්ට සමද්ගධි සානය  
 ශනොලටශ න  වත්   

 එතුමා දන්ශන් ද? 

(ආ) ශම් සම් න්ධශය න් අවධානය  ශය ොමු කර, සමද්ගධි 
සානාධාර ල ා දීශම් ගටටලු විසහුව ල න ිසනය  කවශමාද 
ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන් ද?        

(ඇ) ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ද?  

 
ஆரம்ப மகத்ததொழில்கள் ைற்றும் சமூகவலுவூட்டல் 

அமைச்சமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) (i )  அநுரொதபுரம் ைொவட்டத்தில் சமுர்த்தி நிவொரைம் 

வழங்குவதில் பல பிரச்சிமனகள் கொைப்படு 

கின்றன என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஏற்கனமவ, சமுர்த்தி நிவொரைத்திற்கு தமகமை 

தபற்றுக்தகொண்டுள்ளவர்களுக்கு சமுர்த்தி 

நிவொரைம் கிமடப்பதில்மல என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) இது சம்பந்தைொக கவனம் தசலுத்தி, சமுர்த்தி 

நிவொரைம் வழங்குவதிலுள்ள பிரச்சிமனகமளத் 

தீர்க்கும் திகதி யொததன்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Primary Industries and Social 
Empowerment: 

(a) Is he aware that -  

 (i) there are a number of issues when providing 
the Samurdhi relief in the Anuradhapura 
District; and 

 (ii) the persons eligible for the Samurdhi relief 
are not receiving it? 

(b) Will he inform this House the date on which the 
issues pertaining to providing of Samurdhi relief 
will be addressed after focusing attention on this 
matter? 

(c)    If not, why?  

 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානාය කතුමනි, ප්රාථක ක කමාමාන්ත ාා සමාජ් 

සවි ලගටන්වීම් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර 

ශදනවා.  
(අ)  (i)   අශනකුත් ශ ොශාෝ ිසසථ්රික්කවල පරිිසම 

අුවරාධපුර ිසසථ්රික්කය  සහාා ද සමද්ගධි 
සානාධාරය  ඉේලුම් කර ඇතිස එශමන්ම එය ට 
හික කම් ඇතිස පවුේ රාශිය ක් සහාා, සමද්ගධි 
සානාධාරය  ල ා දීශම් ක්රිය ාවලිය ක් ශමශතක් 
ශනොතිසබුණි. සමද්ගධි වයාපාරය  ආරම්භශ  ි ට 
පටවතිස වටඩසටානට අුවව අුවරාධපුර 
ිසසථ්රික්කශ  සමද්ගධි සානාධාරලාන්න් සංඛ්යාව 
57,9 6ක් ශේ. වසර 08ක් තිසසථශස  එකම 
කණ්ඩාය මක් සමද්ගධි දීමනාව ල ාශගන තිසශ න 
අතර ඔවුන් සවි ල ගටන්වීමට සමද්ගධි සංවමාධන 
ශදපාමාතශම්න්තුව අශපොශාොසත් වී ඇත.  

 
 ු මන්ත්රීවපගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු ඇමතිසතුමා පිළිතුරු ශදන්න ඇවිේලා. 

 

 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මා ප්ර ථනශ  (අ) (i) වන ශකොටසට පිළිතුර ිරය ලා එතටන් ි ට 

ගරු අමාතයතුමාට භාර ශදන්නම්.   

වමාතමාන රජ්ය  ය ටශත් එතුමා සමද්ගධි විෂය  භාර 

අමාතයවරය ා ශලස පත් වූවාට පුබව අුවරාධපුර ිසසථ්රික්කශය න් 

ශතෝරාගන්නා ලද පවුේ 80,0 8ක් සහාා සමද්ගධි සානාධාරය  

ල ා දීමට කටයුතු කර ඇතිස  ව සභාවට දටුවම් ශදක . 

 
 ු දයා  මගේ මහාවා (ප්රාවමික කතාමාන්ව හාා සමාජ 
සවිබල ින්වීපත අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக - ஆரம்பக் மகத்ததொழில் ைற்றும் 

சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානාය කතුමනි, මා ඉතිසරි පිළිතුරු ල ා ශදනවා. 
 (ii)  සමද්ගධි ප්රතිසලාභ අලුතිසන් ල ා දුන් පවුේ 80,0 8ට 

අමතරව එශලස ප්රතිසලාභ හික  විය  යුතු පවුේ 
ඇත්නම් සමද්ගධි ප්රතිසලාභ ල ා දීම ශවුවශවන් 
ඉේලුම් පත් ඉිසරිපත් ිරීශම් අවසථථාව සලසා 
ඇත. ශම් අුවව දටනට ප්රධාන කාමාය ාලය ට ඉේලුම් 
පත් ලක්ෂ 1 කට ආසන්න ප්රමාණය ක් ලටබී ඇත.  

(ආ) අුවරාධපුර ිසසථ්රික්කශ  ශමන්ම ශසුබ ිසසථ්රික්ක 
ි ය ේශේම ඉේලුම්පත් සලකා  ලා ුබදුසථසන් ශතෝරා 
සමද්ගධි සානාධාර ල ාදීශම් වටඩසටාන ඉිසරි මාස ශදක 
තුළ නිම ිරීමට මා දටනටමත් සටලුබම් කර ඇත. 

(ඇ) ඉාත පිළිතුර අුවව අදාළ ශනොශේ. 

 
 ු ඉෂාක් පණුමාන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, පිළිතුර ල ා දීම පිළි හව ඔ තුමාට 

ශ ොශාොම සථතුතිසයි. ඔ තුමා ිරයූ කාරණය  ශ ොශාොම පටාටිසලියි. 

අුවරාධපුරශ  ශ ොශාෝ ප්ර ථනය න්  සමද්ගධිය  තුළින් නිවටරිස 

කරලා තිසශ නවා. නමුත් තව සමාර තටන්වල සමද්ගධි 

නිලධාරින්ශ  අඩුපාඩු තිසශ නවා. මීට ශපර සමද්ගධි නිලධාී 
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පාමාලිශම්න්තුව 

පත්වීම් දීලා තිසශ න්ශන් interview කරලා ුබදුුබකම් අුවව 

ශනොශවයි. ශම් අඩුපාඩු තිසශ න ඒවා ගටන ඔ තුමා ඉක්මනින් 

කටයුතු කරලා ඒ නිලධාරින් පත් කරලා දුන්ශනොත් ශ ොශාොම 

ශාොහයි ිරය න ඉේලීම මම ඔ තුමාට  කරනවා.  

 
 ු දයා  මගේ මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දටනට පුර්/පාඩු    9ක් තිසශ නවා.  ඒකට 

දටනට  interview කරශගන ය නවා. ළඟදීම ඒ අඩුපාඩු ි ය ේල 

සපුරනවා. 
 
 ු ඉෂාක් පණුමාන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු ඇමතිසතුමනි, මශ  ශදවන අතුරු ප්ර ථනය  ශමය යි. සමද්ගධි 

ගන්න අය  ඉන්නවා, ඇමතිසතුමනි. නමුත් ඒ අය ට toilets නටාට. ඒ 

වාශ ම ඒ අය ශ  නිවාසවල අඩුපාඩු තිසශ නවා. සමද්ගධි මුදේ 

සථිකර තටන්පත්වල හිරකරලා තිසය නවාට වඩා නටතිස  ටරි අය ට 

ශගවේ ාදලා, ඒ වාශ ම නටතිස  ටරි අය ට toilets ාදලා දීලා ඒ 

වාශ  පාුබකම් ඇතිස කරලා දුන්ශනොත් ශාොහ ශදය ක්. ඒ 

කාරණය ත් ඔ තුමාශ  අවධානය ටයි ශය ොමු කරන්ශන්. 

 
 ු දයා  මගේ මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

දටනට අපි ශගවේ  1,111කුත්, ඒ වාශ ම වටි ිරළි 

51,111කුත් ාදන්න සටලුබම් කරලා තිසශ නවා. ශදසටම් මා මාසය  

අවසන් ශවන්න ශපර ශම් ශම් ඔක්ශකෝම ාදලා ඉවර කරනවා 

ිරය න එකත් ගරු මන්ත්රීතුමාට ිරය න්න කටමටතිසයි. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොශාොම සථතුතිසයි. ප්ර ථන අංක 6 - 5 /'8  - ( ), ගරු මුාම්මදු 

නසීමා මාතා. [සභා ගමාභය  තුළ නටත.] 

 
 

 උප ගපොිමස ්පරීක්ෂකවුන්: උසසව්ීපත 
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7.   ු වාසුගද්ව නානායක්කාප මහාවා 
    (ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

      (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, ආමාිකක කටයුතු, නටවත 

පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවමාධන සා 

ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - ( ): 

 

(අ) (i) වසර   කට වටඩි කාලය ක්  ශස වය  කර ඇතිස උප 
ශපොලිසථ පීක්ෂකවරුන්ට ශපොලිසථ පීක්ෂක 
තනතුර ල ාශදන  වට හිටපු විෂය  භාර 
අමාතයවරය ා විි න් ජ්නමාධයය ට ප්රකා  කළ  ව 
පිළිගන්ශන්ද  

 (ii) එම උසසථවීම් ශම් දක්වා ල ා ශනොදීශමන් එම 
නිලධාරින් කනසථසේලට පත් වී ඇතිස  ව දන්ශන්ද  

 (iii) එ ටවින් ශපොශරොන්දු වූ පරිිස එම උසසථවීම් 
ල ාදීමට පිය වර ගන්ශන්ද  

 (iv) එශස  නම්, එම උසසථවීම්  ලාත්මක වන ිසනය   
කවශමාද  

 ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ) ශනොඑශස  නම්, ඒ මන්ද? 

 

 பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள், தபொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொை அபிவிருத்தி ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் 

அமைச்சருைொனவமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) (i) 8 வருடங்களுக்கும் அதிகைொன கொலம் 

பைியொற்றியுள்ள உப தபொலிஸ் பொிமசொதகர் 

களுக்கு தபொலீஸ் பொிமசொதகர் பதவி வழங்கப் 

படுவதொக விடயத்துக்குப் தபொறுப்பொன 

முன்னொள் அமைச்சர் ஊடகங்களுக்குத் 

ததொிவித்தொர் என்பதமன ஏற்றுக்தகொள்வொரொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) அப்பதவி உயர்வுகள் இதுவமர வழங்கப்படொ 

மையின் கொரைைொக மைற்படி உத்திமயொகத் 

தர்கள் ைன உமளச்சலுக்கு உள்ளொகியுள்ளனர் 

என்பமத அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (iii) எனமவ வொக்குறுதியளிக்கப்பட்டவொறு அப்பதவி 

உயர்வுகமளப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், அப்பதவி உயர்வுகள் வலுவுக்கு 

வரும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he would admit that the former 
Subject Minister had stated before the 
media that the Sub-Inspectors of Police who 
have completed a period over eight years of 
service in that post would be promoted to 
the post of Inspector of Police;   

 (ii) whether he is aware that those officers have 
become greatly disappointed as the 
aforesaid promotions have not been given 
to them so far;  

 (iii) whether steps would be taken to give them 
the said promotions accordingly; and  

 (iv) if so, of the date from which such 
promotions would be effective?  

(b)     If not, why? 
 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු කථානාය කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, 

ආමාිකක කටයුතු, නටවත පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු 

පළාත් සංවමාධන සා ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර ශදනවා. 

1435 1436 

[ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මාතා] 
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(අ) (i) හිටපු අමාතයවරය ා විි න් ජ්නමාධය ශවත ි දු 
කරන ලද ප්රකා  පිළි හ වගකීම දටරිය  ශනොාටක. 

 (ii) ඔේ. 

  දීමාඝ කාලය ක් උසසථවීම් ශනොලද උප ශපොලිසථ 
පීක්ෂකවරුන් ගණනාවක් ි ටින  ටවින්, එශස  
උසසථවීම් ශනොලටබීම මඟින් එම නිලධාරින් 
රාජ්කාරිමය  ව ශය න් කනසථසේලට පත්වී ඇතිස 
 ව පිළිගත ාටිර ය . 

 (iii) ශම් සම් න්ධශය න් ශපොලිසථපතිසශ  නිමාශ්ග  පරිිස 
අමාතය මණ්ඩලය   ශවත ඉිසරිපත් කරන ලද 
අමාතය මණ්ඩල සංශ්ග ය  සහාා අුවමටතිසය  ලද 
නමුත්, එය  ක්රිය ාත්මක ිරීශම්දී ය ම් ය ම් ගටටලු 
තත්ත්ව පටන නඟින  වට නිීක්ෂණය  විය . 
එ ටවින්, එම අමාතය මණ්ඩල තීරණය  ක්රිය ාත්ම 
ිරීම අත්හිුපවීශම් නිශය ෝගය ක් 018  ජූනි 8  
ිසනටතිසව අමාතය මණ්ඩලය  විි න් ල ා දී ඇත. ඒ 
අුවව උසසථවීම් ශනොල ා දීමාඝ කාලය ක් එකම 
තනතුශමා රැඳී ි ටින ශපොලිසථ ශකොසථතාපේ, 
ශපොලිසථ සටරය න් ාා උප ශපොලිසථ පීක්ෂක 
නිලධාරින්ට උසසථවීම් ල ා දීම පිළි හව 
ශපොලිසථපතිස විි න් නව ශය ෝජ්නාවලිය ක් සකසා 
ඉිසරිපත් කර ඇත. එම ශය ෝජ්නාවලිය  
කළමනාකරණ ශස වා ශදපාමාතශම්න්තුව ශවත 
ඉිසරිපත් කරන ලද අතර, 0189 මටයි මස 87වන 
ිසන ඒ සම් න්ධශය න් සාකච්ඡාවක්ද පවත්වන 
ලදී. ශම් සම් න්ධව කළමනාකාරණ ශස වා 
ශදපාමාතශම්න්තුශේ නිීක්ෂණ ලද පුබව ඉිසරි 
කටයුතු ිරීමට පිය වර ගුව ලටශබ්. 

 (iv) ිසනය  නි ථචිතව ප්රකා  කළ ශනොාටක. උසසථවීම් 
ල ා දීම සම් න්ධශය න් සකසථ කරන ලද 
ශය ෝජ්නාවලිය  සහාා කළමනාකරණ ශස වා 
ශදපාමාතශම්න්තුශේ නිීක්ෂණ ලද පුබ ශනොපමාව 
ඉිසරි කටයුතු කරුව ලටශබ්. 

(ආ) පටන ශනොනී . 
 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාප මහාවා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මම ගරු ඇමතිසතුමාශගන් අාන්න 

කටමටතිසයි, විෂය ය න් පිළි හ වගකීම්වලින්, අමාතයාං ය  පිළි හ 

වගකීම්වලින් ඇමතිසවරු විටින් විට මාරු ශවනවා. එතුමන්ලා එකම 

ආණ්ඩුවක ඇමතිසවරු ශව්ගදීත්, ඒ ඇමතිසවරුන්ශ  ප්රකා වලින් 

ඊළඟ ඇමතිසවරය ා  ටඳී ි ටින්ශන් නටාටයි ිරය න එක, 

ඔ තුමන්ලාශ  ඔය  සාමූහික වගකීමට අුවව ාරිද, වටරැිසද? 
 

 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ජ්නාධිපතිසතුමා තමයි දටන් නීතිසය  ාා 
සාමය  විෂය  භාර ඇමතිසවරය ා ාටටිය ට වටඩ කටයුතු කරන්ශන්. 
එතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා තමයි ශම් පිළි හව ශසොය ා  ලන්නට 
ශවන්ශන්. ශකොශාොම වුණත්, අශ්/ ආණ්ඩුශේ ිරි  ශකශනක් 

ශම්කට විරු්ගධ නටාට. එම ශපොලිසථ නිලධාරින්ශ  උසසථවීම් 
සම් න්ධශය න්  ලනශකොට ඒ අය ට ශලොකු අසාධාරණය ක් ශවලා 
තිසශ නවා. එම නිසා දටන් ි ටින වටඩ  ලන ශපොලිසථපතිසතුමා 
සමඟත් සාකච්ඡා කරලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔවුන්ශ  ගටටලු 
නිරාකරණය  කරන්න තමයි අපිත්  ලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. 

 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාප මහාවා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමනි, මශ  පළමු  අතුරු ප්ර ථනය ට ඔ තුමා 

පිළිතුරු දුන්ශන් නටාට. ඔ තුමා ශවන ශවන කථා ිරේවා. ඒකට 

කමක් නටාට.  මම දන්නවා, තිසශ න අමාරුකම.   

මම මශ  ශදවටනි අතුරු ප්ර ථනය  අානවා, ගරු 

කථානාය කතුමනි. එවකට ඒ විෂය ය  භාරව ි ටි ඇමතිසතුමා වන 

සාගල රත්නාය ක මාතා ිරය නවා,  මම කටබිනේ ප්රිකාවක් 

අත්සන් කළා ිරය ලා. ඒක ඔ තුමාත් පිළිගත්තා. ඒ, දීමාඝ 

කාලය ක් ශස වය  කළ උප ශපොලිසථ පීක්ෂකවරුන්ට ශපොලිසථ 

පීක්ෂක තනතුර ශදන්නයි. ය ම් ගටටලු මතු ශවලා ඒ කටබිනේ 

ප්රිකාව පුබව අත්හිශටේවා. ඒ ගටටලු   ශමොනවාද ිරය ලා මම දටන 

ගන්න කටමටතිසයි.  

 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, මම ඒ ගටන දටුවවත් නටාට. ශමොකද, මම 

කටබිනේ එශක් හිටිශ  නටාට  දටුවත් කටබිනේ එශක් ශනොශවයි 

ඉන්ශන්. නමුත් ඒ ගටන ශසොය ා  ලා ඔ තුමා දටුවවත් කරන්නම්, 

ශමොකක්ද ඒ ප්ර ථනය  ිරය ලා.   

 
 ු වාසුගද්ව නානායක්කාප මහාවා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මතු වුණු ගටටලු  ශමොනවාද  ිරය ලා ඔ තුමා මට ලිඛිතව 

එවනවාද?  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිසතුමනි ඒ ගටන ලිඛිතව දටුවවත් කරන්න.   

ප්ර ථන අංක   -   8/'89 - (0), ගරු ජ්ය න්ත සමරවීර මාතා.  

 
 ු ජයන්ව සමපවීප මහාවා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානාය කතුමනි, මම එම ප්ර ථනය  අානවා.  

 

 ු දයා  මගේ මහාවා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු කථානාය කතුමනි, එම ප්ර ථනය ට පිළිතුරු දීම සහාා සතිස 

ශදකක කාලය ක් ඉේලා ි ටිනවා.  
 
ප්රශ්න්ය මතු න නකී  ඉන රිප ක කිරීම   දගයෝ  කපන ලී . 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 

ප ා ක සවා මාතා   සංවතා නය  මහානුවප 
න ස්ත්රික්කය  

ைொகொை சமப வீதிகளின் அபிவிருத்தி: கண்டி 

ைொவட்டம் 
DEVELOPMENT OF PROVINCIAL COUNCIL ROADS: KANDY 

DISTRICT  
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9.   ු ආනන්ද අලු ක මගේ මහාවා 
 (ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக) 

 (The Hon. Ananda Aluthgamage) 

අභයන්තර ාා සථවශ්ග  කටයුතු සා පළාත් සභා ාා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - (0): 

(අ) (i) මාුවවර ිසසථ්රික්කශ  තිසශ න පළාත් සභාවට 
අය ත් මාමාග සංඛ්යාව ාා ඒවාශ  මුළු ිසග 
ිරශලෝමීටමා ශකොපමණද  
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පාමාලිශම්න්තුව 

 (ii) ය ාපාලන රජ්ය   ලය ට පත්වීශමන් පුබව පළාත් 
සභා ප්රතිසපාදන මත සංවමාධනය  කරුව ලටබූ 
මාමාගවල නම් කව ශමාද  

 (iii) ඒ සහාා වටය කළ මුදල ශකොපමණද  

 (iv) දටනට අ ලන් තත්ත්වශ  පවතිසන ශසුබ පළාත් 
සභා මාමාග සංවමාධනය  ිරීම සහාා අමාතයාං ය  
ගුව ල න පිය වර කවශමාද  

 ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනොඑශස  නම්, ඒ මන්ද? 

 

உள்ளக, உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொை சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) (i)  கண்டி ைொவட்டத்திலுள்ள ைொகொை சமபக்கு 

தசொந்தைொன வீதிகளின் எண்ைிக்மக ைற்றும் 

அவற்றின் தைொத்த நீளம் எத்தமன கிமலொைீற்றர் 

என்பமதயும்; 

 (ii)  நல்லொட்சி அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் 

ைொகொை சமப நிதியத்மதக் தகொண்டு 

அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்ட வீதிகளின் தபயர்கள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii)அதற்கு தசலவிடப்பட்ட பைத்ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) தற்மபொது பழுதமடந்த நிமலயிலுள்ள 

ஏமனய ைொகொை சமப வீதிகமள அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்கு அமைச்சினொல் மைற்தகொள்ளப் 

படும் நடவடிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 
 asked the Minister of Internal and Home Affairs and 

Provincial Councils and Local Government : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of roads in the District of Kandy 
that belong to the Provincial Council and 
the total length of those roads in kilometres; 

 (ii) the names of the roads that have been 
developed using allocations from the 
Provincial Council after the Government of 
Good Governance came into power; 

 (iii) the amount spent for that; and 

 (iv) the steps that will be taken by the Ministry 
to develop the other Provincial Council 
roads that are in a dilapidated condition at 
present? 

(b)    If not why? 
 
 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානාය කතුමනි, අභයන්තර ාා සථවශ්ග  කටයුතු සා 

පළාත් සභා ාා පළාත් පාලන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම එම 

ප්ර ථනය ට පිළිතුර ල ා ශදනවා.  

(අ) (i) මාුවවර ිසසථ්රික්කශ  තිසශ න පළාත් සභාවට 
අය ත් මාමාග සංඛ්යාව  98ිර. ඒවාශය හි මුළු ිසග 
ිරශලෝමීටමා 80 1. 6ිර. 

 (ii) එම මාමාගවල නම් ඇමුණුම් අංක 18 ය ටශත් දක්වා 
ඇත. ඇමුණුම් අංක 18 සවා ව* කරක .  

 (iii) ඒ සහාා වටය  කළ මුළු මුදල රුපිය ේ ක ලිය න 
8759ිර.  

 (iv)   වයාපදතිස ශය ෝජ්නා ඉිසරිපත් කරන්ශන් නම් 
ප්රමුඛ්තාව ාා අතයව ය  ව මත පදනම්ව 
ඉිසරිශ දී ක්රිය ාවට නටංවීමට අශ්/ක්ත ත විශ්ග  
අරමුදේ වයාපදතිස ය ටශත් ක්රිය ාත්මක ිරීම 
පිළි හව සලකා  ටලිය  ාටිරය . 

(ආ)   අදාළ ශනොශේ. 

 
 ු ආනන්ද අලු ක මගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, මශ  පළමුවටනි අතුරු ප්ර ථනය  ශමය යි. 

විවිධ මාධය තුළින් අපි දටක්කා, ය ටිුවවර ආසනශ  

ශපොත්තපිටිය -පිළිමතලාව මාමාගය ත්, නාවලපිටිය  ආසනශ  

ි ංාපිටිය , ශදොශළොසථ ාශ  ාරාා ය ටිය න්ශතොට මාමාගය ත්, 

ගම්ශපොළ, ාතුශගොඩ ාරාා තටඹිලිගල මාමාගය ත් සකසථ කරලා 

ශදන ශලස ප්රශ්ග ශ  ජ්නතාව විවිධ උ්ගශඝෝෂණ කරක න් පළාත් 

සභාශේ මාමාග සංවමාධන අධිකාරිශය න් සා අදාළ 

අමාතයවරුන්ශගන්  ඉේලා ි ටි  ව. ාට ටයි, තවම ඒවා ි ්ගධ 

ශවලා නටාට. අපට ආරංචි විධිය ට, ප්රශ්ග ශ  ශ්ග පාලන 

 ලධාරින්, රජ්ය ට සම් න්ධ පළාත් සභාශේ හිටපු මන්ත්රීවරුන් 

සා ජ්ාතිසක ආණ්ඩුශේ ඉන්න ඇමතිසවරුන් ිරය ලා තිසශ නවා, ඒ 

උ්ගශඝෝෂණ ආවරණය  කරපු ''ි රස, ශදරණ, සථවමාණවාහිනී'' ආදී 

මාධය ආය තනවලින් මුදේ ඉේලාශගන ඒ පාරවේ ාදා ගන්න 

ිරය ලා. ඒ මාධය ආය තන ි දු කශළ  ඒ ප්රශ්ග ශ  ජ්නතාවශ  

අපාුබතා මාධය තුළින්  ලධාරින්ට සා රටට ශපන්වීමයි. එශස  

නටතිසව, ඒ මාධය ආය තනවලට ශම් පාරවේ ාදලා ශදන්න 

අව යතාවක් ඇත්ශත් නටාට. ජ්නතාවශ  අව යතා  ශපන්වීමයි 

මාධය තුළින්  කරන්ශන්. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාශ  ප්ර ථනය  අාන්න. 

 

 ු ආනන්ද අලු ක මගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඒ මාධය ආය තන පාරවේ ාදන්ශන් ශමොකටද? ඔ තුමන්ලා 

විවිධ ශ්ගවේ ිරය ක න් ආණ්ඩුව  කරශගන ය න්ශන් ශමවටනි ප්ර ථන 

මඟ ාරින්න ද ිරය ලා මම අාන්න කටමටතිසයි. 

 
 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක පිළිතුරක් ශදන්න අව ය ප්ර ථනය ක් ශනොශවයි, ගරු 

කථානාය කතුමනි. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා ශදවටනි අතුරු ප්ර ථනය  අාන්න. 

1439 1440 

[ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශ  මාතා] 

————————— 
*  පුසව්කාලගේ වබා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 ු ආනන්ද අලු ක මගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, මශ  ශදවටනි අතුරු ප්ර ථනය  ශමය යි. 

දටනට මාුවවර ිසසථ්රික්කශ  පළාත් පාලන ාා පළාත් සභා 

මාමාග වි ාල ප්රමාණය ක් තිසශ නවා. පුබගිය  වසර 81ක කාලසීමාව 

තුළ -ශම් ආණ්ඩුශේ වසර  ක කාලය  අත ාටරිය ාම- ඉන් එාා 

අවුරුදු 6ක කාලය  තුළ ශම් රශේ මාමාග ප්ගධතිසශ  වි ාල 

සංවමාධනය ක් ඇතිස ශවලා තිසබුණා. අපි ඒක දිරන ශදය ක්. ශම් රජ්ය  

පත් වුණාට පසථශස  අපටත් එක්සත් ජ්ාතිසක පක්ෂය  එපා වුශණ් අපි  

කරන ශය ෝජ්නාවක් අුවව ිරි ම ශදය ක් අපට කර ගන්න  ටරි වුණු 

නිසායි. සමද්ගධි දීමනාවක්වත් අපට දී ගන්න  ටරි වුණා. විවිධ 

සංවමාධන ශය ෝජ්නා ශගනටේලා තිසශ නවා. ාට ටයි, අපට නම් ඒවා 

දිරන්න විධිය ක් නටාට. මාුවවර ිසසථ්රික්කශ  පාරක් ාටිසලාත් 

නටාට  ඔය  ිරය න ිරි  ශදය ක් ි ්ගධ ශවලාත් නටාට. 

තමුන්නාන්ශස ලා කටින්  තල හිටවනවා ක සක් ශවච්ච ශදය ක් 

ඇත්ශත් නටාට. ඇමතිසවරු ිරහිපශදශනක් ි ටිය ා, මාාමාමාග 

ඇමතිසවරු ාටටිය ට. ාට ටයි, ශවච්ච ශදය ක් නටාට. ඔක්ශකෝම  

මුේගේ පමණක් තිසය නවා. ාට ටයි, ඒ මුේගේ පටළශවනවා. 

අගමටතිසතුමා ගිහිේලා මුේගලක් තටබුවා, ශකෝටි 50ක් ශදනවා 

ිරය ලා. ඒක නාවලපිටිය  ආසනශ  පටළශවනවා. ඒ විධිය ට 

පාරවේ ාදන්න තමුන්නාන්ශස ලා තටබූ මුේගේ ි ය ේල 

පටළශවනවා. මුේගලක් ත න්න අගමටතිසතුමා නාවලපිටිය ට ගිය  

නිසා අක්කර 4ක ගසථ ටික කපා දටම්මා. එතුමා ිරේවා, ශකෝටි 50ක 

මුදලක් ශදනවා ිරය ලා. ාට ටයි,  ඒ මුදේ දීපු තටනක් ඇත්ශත්ත් 

නටාට; ඒ ලියුම් ගිහිේලාත් නටාට; කරපු ශදය ක් ඇත්ශත්ත් නටාට. 

මශගන් රුපිය ේ ලක්ෂ 5ක් පමණ විය දම් වුණා, අ  රාමාත් ය තුමා 

නාවලපිටිය ට ශගන්වා මුේගේ තිසය න්න. ාට ටයි, ගරු ගය න්ත 

කරුණාතිසලක මටතිසතුමා අඩු ගණශන් අපට ඉඩම ාරි ශවන්කර 

දුන්නා. ඒකට ාටම දාම අපි ඔ තුමාට සථතුතිසවන්ත වනවා. ාට ටයි, 

මා ශපොශළොව තිසශ නවා, තටබූ මුේගල තිසශ නවා.  අපට දටන් 

හිශතනවා, අපි ගත් තීන්දුව ශාොහයි ිරය ලා. තමුන්නාන්ශස ලාශ  

ශගොඩට ශවලා කුණු ශවලා දාජ්රා ශවනවාට වටඩිය  විපක්ෂය ට 

ඇවිේලා වාඩි ශවලා ඉන්න එක අපට ශාොහයි. තමුන්නාන්ශස ලා 

ශමපමණ කේ කශළ  ශ ොරුව. ශම් ්/ ර ථනය ට  උත්තරය ක් ල ා 

ශදන ශලස ඉේලා ි ටිනවා.  

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථානාය කතුමනි,- 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, the Hon. Ananda 
Aluthgamage has already asked the two Supplementary 
Questions. So, it is finished. 
 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථානාය කතුමනි, පටාටිසලි කර ගටනීමක් කර ගන්න 

පමණයි. මම ශමොශාොතයි ගන්ශන්.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථථාවර නිශය ෝග අුවව මට ඉඩ ශදන්න  ටාට. ගරු ඇමතිසතුමා 

එකඟ නම්, අවසථථාව  ශදන්න පුළුවන්.  

 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

පළමුශවන්ම ගරු ඇමතිසතුමාට ුබ  උපන්ිසනය ක් ප්රාමාථනා 

කරනවා. 

 
 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශ ොශාොම සථතුතිසයි. 

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු ලක්ෂථමන් ිරරිඇේල ඇමතිසතුමා මීට ශපර ාටන්සාඩ්ගත 

කර තිසශ නවා, ශම් වසශමා අශගෝසථතු මාසශ  ශකොළඹ - මාුවවර 

අධිශේගී මාමාගශ  එක් පිය වරක් ආරම්භ කරනවා ිරය ලා. නමුත්, 

ඒශක් ලකුණක්වත් ශපශනන්න නටාට. ශම් ඉලක්ක එකක්වත් 

සපුරාගන්න  ටරි ඇයි ිරය ලා ඔ තුමා පටාටිසලි කරන්න. 

 
 ු කබීතා හාෂීපත මහාවා (මහාාමාතා  හාා මාතා  සංවතා න 
සහා ඛ දජ ගවල් සපතප ක සංවතා න අමාවයතුමා)  
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம் - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிவிருத்தி ைற்றும் தபற்மறொலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim -  Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development) 

ශම් ප්ර ථනය ට දටන් උත්තර ශදන්න මම  ටඳී නටාට. නමුත්, 

මශ  ක ත්ර සරත් අමුණුගම මටතිසතුමා ඒ ප්ර ථනය  අාපු නිසා මම 

උත්තර ශදන්නම්. මධයම අධිශේගී මාමාගශ  ශදශවනි ශකොටස 

වන CEP - 2 ිරය න ශකොටස ශ්ගශීය  ශකොන්ත්රාත්කරුවන් විි න් 

ක්රිය ාත්මක කර ශගන ය නවා. ි ය ය ට  1ක වටඩ- [ ාධා ිරීමක්] 

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඇමතිසතුමා ිරේවා, ජූලි මාසය  වන ශකොට  ඒ ශකොටස විවදත 

කරනවා ිරය ලා. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපට ශම් ගටන විවාදය කට ය න්න  ටාට. ඉක්මනින් ඉවර 
කරන්න.  

 
 ු කබීතා හාෂීපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මට කථා කරන්න ශදන්ශන් නටාට  ශන්. මම උත්තර ශදන්න 

ඕනෑ ශන්. ඇමතිසතුමා ිරය පු ාටටිය ට ශම් ශකොටශස  වටඩ අවසන් 

කරන්න නිය ක තව තිසබුශණ් අශගෝසථතු මාසශ . එශාත් ශ ොශාෝ 

ශකොන්ත්රාත්වල වටඩ නිය ක ත ිසනය ටම නිම කරන්න  ටරිශවනවා. 

ශදසටම් මා මාසය ට  තමයි අපි ශම් සහාා කේ දීලා තිසශ න්ශන්. 

නමුත් මම හිතනවා, ශදසටම් මා මාසශය න් එාාට ගිහිේලා තවත් 

මාසය ක් විතර ශම් සහාා ගත ශවයි ිරය ලා. ඒ අුවව, ජ්නවාරි 

මාසය  ශවන්නත් පුළුවන්. ඒ ශවනශකොට ශදශවනි ශකොටස 

සම්පූමාණ ශවනවා. 

පළමුශවනි ශකොටශසයි, තුන්ශවනි ශකොටශසයි වටඩ ආරම්භ 

කරලා තිසශ නවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ටික ාටිර ඉක්මනින් 

අවසන් කරන්න පුළුවන්. අපි දටනට නිේටුරව දක්වා මං තීරු 

ාතරක්, lanes ාතරක්, ාදලා තිසශ නවා. නිේටුරශේ ි ට 
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පාමාලිශම්න්තුව 

පසථය ාලට අපි connection road එකක් ාදනවා. අපි මීරිගම නගරය  

තුළ interchange එකක් ාදලා, ශදශවනි ශකොටසට ගිහිේලා, ඒක 

සම්පූමාණ වනශතක් එතටනින් කුරුණෑගල ාරාා ුවවරට  ය න්න 

සකසථ කරනවා.  

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මට විනාඩිය ක කාලය ක් ශදන්න. ගරු 

ඇමතිසතුමනි, මීරිගම ඉහන්- 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සරත් අමුණුගම මන්ත්රීතුමා, ඔය  කාරණය   කථා ිරීම 

අවසන් කරන්න. 

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මම විනාඩිය යි ගන්ශන්. 

 
 ු (ආචාතාය) බන්දුල වනණවතා න මහාවා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානාය කතුමනි, එතුමා මීරිගම ගටන අාන්ශන්. 

ඔ තුමාටත්  ලපානවා.  

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, මාමාගශ  ශදශවනි ශකොටස තිසශ න්ශන් 

මීරිගම ඉහන් ශපොතුාටරට ශන්. ඒ පරණ සටලටසථම. මට ශ ොශාොම 

සන්ශතෝෂයි, ඔ තුමා ඒක අාපු එක ගටන. ශමොකද, ඒ පරණ 

සටලටසථශම් exits නටාට. පිටවීම් ගටන නටවත වරක් ඔ තුමා සලකා 

 ලන්න ඕනෑ. ශමොකද, මුළු පාරම එක පාරට විවදත ශවන්ශන් 

නටාට ශන්. විශ  ෂශය න්ම ිරරිඇේල ඇමතිසතුමා ශම් ගටන ශාොඳින් 

දන්නවා. මුේ සටලටසථම ටිකක් ශවනසථ කරන්න. විශ  ෂශය න් 

ගලශගදර, පින්නවල ශකොටස ගන්න. පින්නවල ගටන ඔ තුමා 

ශාොහට දන්නවා. ඒ ඔ තුමා නිශය ෝජ්නය  කරන ශකොේඨාසය ; මුළු 

ලංකාශවන්ම වටඩිශය න්ම සංචාරකය න් එන තටන. 

 
 ු (ආචාතාය) බන්දුල වනණවතා න මහාවා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

අලි  ලන තටන. 

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ, අලි  ලන තටන. දටන් අලි  රැක ගන්න  ලන්න.  

ගරු ඇමතිසතුමනි, එතටනින් exit point එකක් දාන්න. 

ිරරිඇේල ඇමතිසතුමනි, ශ්ගශීය  ාා විශ්ගශීය  සංචාරකය න් වටඩි 

ප්රමාණය ක් එන්ශන් පින්නවලට. අධිශේගී මාමාගශය න් පින්නවලට 

exit point එකක් දාන්න ඕනෑ ශන්. ඒකට ඔ තුමා උපශදසථ 

ශදන්න. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශාොහයි. ගරු ඇමතිසතුමනි ඒ ගටන අවධානය  ශය ොමු කරන්න. 

 ු කබීතා හාෂීපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථානාය කතුමනි, අලි ගටන ිරය පු නිසායි මම ිරය න්ශන්. 

[ ාධා ිරීම්] ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමන්ලා ය න විධිය ට ගිය ා නම් 

අලි ශාොහටම රැශකනවා. ඒ ගටන භය  ශවන්න එපා. ඔ තුමන්ලා 

ය න විධිය ට ය න්න. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශාොහයි. දටන් ඔක්ශකෝම අලි ශපරාටශමා ය නවා. 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානාය කතුමනි, - 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභානාය කතුමානි, දටන්  ඒ කාරණය   අවසන් කරමු. 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මට විනාඩි කීපය ක් ශදන්න. ශමොකද, 

අධිශේගී මාමාගය  ගටන මශ  ක ත්ර සරත් අමුණුගම මන්ත්රීතුමා 

නිතර ප්ර ථන කරනවා. මම එතුමාට ශම්ක ිරය න්න ඕනෑ. එතුමා 

මහින්ද රාජ්පක්ෂ ආණ්ඩුශේ අවුරුදු 81ක් ි ටිය ා. [ ාධා ිරීමක්]

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න, please! 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමන්ලා ආශ  ඒ ගටන වාදය කට ය න්න එපා. 

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉතිසාාසය  ගටන කථා කරලා වටඩක් නටාට ශන්. 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉතිසාාසය  තමයි වටදගත්. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please end it up there. 

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා- 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Do not disturb me, please. 
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 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You may finish now. 
 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශමතුමා මහින්ද රාජ්පක්ෂ  ආණ්ඩුශේ 

අවුරුදු 81ක් හිටිය ා.  

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක වටඩක් නටාට ශන්. 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතශකොට- [ ාධා ිරීම්] I did not disturb you. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you asked a question, let him respond 
and then, finish it off. - [Interruption.] 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Learn your manners! Let me speak. - [Interruption.] 
 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you asked a question. So, let him reply.  
You are educated. Please, let him reply 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශමතුමා අවුරුදු 81ක් මහින්ද රාජ්පක්ෂ  

ආණ්ඩුශේ හිටිය ා. [ ාධා ිරීම්] Why are you disturbing? You 
were a Civil Servant. - [Interruption.] 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you go ahead with your reply. - 
[Interruption.] 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You sit down.  

ගරු කථානාය කතුමනි, 2015 මටතිසවරණය  ශවනශකොට 

ශකොළඹ-මාුවවර අධිශේගී මාමාගශ  එක බිම් අඟලක් මටනලා 

තිසබුශණ් නටාට. [ ාධා ිරීම්]  

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක දටන් වටඩක් නටාට ශන්. 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let him reply, Hon. Member. He has the right to 
reply. You asked a question from him. -[Interruption.] Let 
him reply. He has the right to reply. Please sit down, Hon. 
Member.  
 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම කනගාුප ශවනවා, එතුමාශ  ාටි ීම ගටන. [ ාධා ිරීම්]  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let us move on to the other Questions. 
 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානාය කතුමනි, 2015 ශවන ශකොට එක බිම් අඟලක් 

මටනලා තිසබුශණ් නටාට. ශමතුමා කටින්  තල හිටවනවා. [ ාධා 

ිරීම්] ාරිද? [ ාධා ිරීම්] 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the House, you go ahead and finish it 
off. He is an educated person; he was a Civil Servant. So, 
please -   

 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මම මාාමාමාග ඇමතිස කාලශ  ඉඩම් 

කට ටලි 05,000ක් මටන්නා. [ ාධා ිරීම්]  

 
 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක වටඩක් නටාට ශන්.  
 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක තමයි වටදගත්.   
 

 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නටාට. නටාට. ඒක ශනොශවයි ශමතටන තිසශ න කාරණය . 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, he has the right to 
reply. So, let him reply. You have the right to ask a 
question. So, let him reply. You are an educated person.  
 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒවාට උත්තර නටාට. ඒකයි කෑ ගාන්ශන්. ගරු 

කථානාය කතුමනි, මම මාාමාමාග ඇමතිස කාලශ ,- 
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පාමාලිශම්න්තුව 

 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

පාර ාදාගන්න  ටරුව  යිලා ිරය නවා. 
 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම මාාමාමාග ඇමතිස කාලශ , 2015 ඔක්ශතෝ මා මාසශ  

ඉහලා ඉඩම් කට ටලි 05,000ක් මටන්නා. [ ාධා ිරීම්] ඉඩම් 

කට ටලි 05,000ක් මටනලා අපි පවරා ගත්තා. එතුමා අවුරුදු දාය ක්,

- [ ාධා ිරීම්] 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Do not disturb. 
 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමා අවුරුදු දාය ක් මහින්දත් එක්ක හිටිය ා. එතුමා අධිශේගී 

මාමාගය ට විරු්ගධ වුණා. [ ාධා ිරීම්]  
 

 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නටාට, නටාට. [ ාධා ිරීම්] 
 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමතුමා ගලශගදරදී විශරෝධතා වයාපාරය ක් පවත්වලා 

අධිශේගී මාමාගය  ාදන්න එපා ිරේවා. [ ාධා ිරීම්] 
 

 ු (ආචාතාය) සප ක අමු ආ ම මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

You are saying untruth. - [Interruption.] 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාරි, ාරි. ගරු සභානාය කතුමා. It is okay. 
 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ඔක්ශකෝම ශාළිදරවු ශවනවා. අශනක් කාරණය , ශමතුමා 

අවුරුදු දාය ක් මහින්දශ  කටබිනේ එශක් හිටිය ා. "Yes, Sir", 

"yes, Sir" ිරය  ිරය ා හිටිය ා. මහින්ද රාජ්පක්ෂ ගාේල-මාතර 

අධිශේගී මාමාගය  ාටදුවාට ප්ර ථනය ක් නටාට. එතුමාශ   ගමට, 

ශ ලිඅත්තටත් Highway එක ාටදුවා. ශ ලිඅත්තට. ශ ලිඅත්තටත් 

Highway එක ාටදුවා. [ ාධා ිරීම්] ඒවා කරනශකොට "yes, Sir",  

"yes, Sir" ිරය  ිරය ා හිටිය ා. [ ාධා ිරීම්] 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, we will move on to the next Question. Thank 
you.   

  
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒකට ඊමාෂයාව. [ ාධා ිරීම්]     

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ථන අංක 81 -585/'19- (3), ගරු ඉන්ිසක අුවරු්ගධ ශා රත් 

මාතා. 
 

 ු ඉන්න ක අනුුද්  ගහාේප ක මහාවා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානාය කතුමනි, මා එම ප්ර ථනය  අානවා.   

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඊමාෂයාව. එතුමාට ශම්ක දරාගන්න  ටාට. [ ාධා ිරීම්] 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ඉන්ිසක අුවරු්ගධ ශා රත් මන්ත්රීතුමා, ප්ර ථනය  අානවාද? 

 
 ු ඉන්න ක අනුුද්  ගහාේප ක මහාවා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානාය කතුමනි, මා ඒ ප්ර ථනය  අානවා. [ ාධා ිරීම්] 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සරත් අමුණුගම මන්ත්රීතුමනි, ඒ මන්ත්රීතුමාට ප්ර ථනය  

අාන්න ඉඩ ශදන්න. ඔ තුමා ශජ්යෂථඨ මන්ත්රීවරශය ක් ශන්. 
 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමාශ  ඊමාෂයාව ාටි ීශමන්ම ශපශනනවා. [ ාධා ිරීම්] 
You were a Civil Servant. You were not allowing me to 
answer. - [Interruption.] 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිවාස, ඉිසිරීම් සා සංසථකදතිසක කටයුතු අමාතයතුමා. 

ගරු ආණ්ඩු පක්ෂශ  ප්රධාන සංවිධාය කතුමනි, will you reply to 
this Question? 
 

 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානාය කතුමනි, නිවාස, ඉිසිරීම් සා සංසථකදතිසක 

කටයුතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර දීම 

සහාා සතිස 0ක් කේ ඉේලා ි ටිනවා. 

 
 ු ඉන්න ක අනුුද්  ගහාේප ක මහාවා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ාතරවන වතාවටයි ශම් ප්ර ථනය  

පසථසට ය න්ශන්. ගරු කථානාය කතුමනි, 2019 වසශමා මුේ 

භාගශ  ි ට නිවාස, ඉිසිරීම් සා සංසථකදතිසක කටයුතු 

ඇමතිසතුමාශගන් ශම් ප්ර ථනය  අාලා තිසශ නවා. එතුමා ජ්නාධිපතිස 

අශ්/ක්ෂකය ා ශවනවාද, කවුරුන් ශවනවාද ිරය න එක අපට අදාළ 

නටාට. නමුත් දටන් ශස වකය න්  ,500 ගණනක් වටඩිපුර 

 හවාශගන තිසශ නවා. මවු ආමාය ාවට ශස වය  කරන්නද, ආමාය ාවට 

ශස වය  කරන්නද, කාට ශස වය  කරන්නද ඔවුන්  හවාශගන 

තිසශ න්ශන් ිරය ලා අපි දන්ශන් නටාට.  
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 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආණ්ඩු පක්ෂශ  ප්රධාන සංවිධාය කතුමනි, ුබමාන 

ශදකිරන් පිළිතුරු ශදනවාද? 

 
 ු ඉන්න ක අනුුද්  ගහාේප ක මහාවා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානාය කතුමනි, රශේ නාය කත්වය  භාරගන්න ශාෝ 

ඒශමොකකට ශාෝ කලින් අශ්/ ප්ර ථනවලට උත්තර ශදන්න 

ිරය න්න. ශම් අමාතයාං ය  මාා වි ාල මුදලක් විය දම් කරලා, 

විනා  කරලා, නටතිස කරලා තිසශ නවා. ඒ ාරාා වි ාල මුදලක් 

රටට නටතිසශවලා තිසශ නවා. එතුමා සමුපකාර සක තිසවල අය , 

මරණාධාර සක තිසවල අය , පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන්, ප්රාශ්ගශීය  සභා 

මන්ත්රීවරුන් එකතු කර-කර, තටන් තටන්වල උත්සව පවත්ව-

පවත්වා, ශාෝටේවලට ශගන්වාශගන, විය දම් කර-කර සාකච්ඡා 

කරනවා. ඒවා අපට අදාළ නටාට. අශ්/ ප්ර ථනවලට කරුණාකරලා 

උත්තර ශදන්න ිරය න්න. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂශ  ප්රධාන සංවිධාය කතුමනි, සථථාවර 

නිශය ෝග අුවව ප්ර ථනය කට තුන් වතාවයි කේ ශදන්ශන්. එය  

අවධානය ට ශය ොමු කරන්න. We are sorry. Several times, you 
have raised this Question. 

 
ප්රශ්න්ය මතු න නකී  ඉන රිප ක කිරීම   දගයෝ  කපන ලී . 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

දුවිල් ආපක්ෂක ගදපාතාවගපතන්තුව පව කවාග න 
යන ගපප පාසල්  කිිමගනොච්ික න ස්ත්රික්කය 
சிவில் பொதுகொப்புத் திமைக்களத்தினொல் 

நடொத்தப்படும் முன்பள்ளிகள்: கிளிதநொச்சி ைொவட்டம் 
PRE-SCHOOLS MAINTAINED BY CIVIL SECURITY 

DEPARTMENT: KILINOCHCHI DISTRICT 
553/’19 

11. ු එස.් ශ්රීවපන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, ආමාිකක කටයුතු, නටවත 

පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවමාධන සා 

ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - (0): 

(අ) ි විේ ආරක්ෂක  ශදපාමාතශම්න්තුව  විි න් ිරලිශනොච්චි 
ිසසථ්රික්කශ  පවත්වාශගන ය ුව ල න ශපර පාසේවල 
වනරුවරුන් සහාා එම ශදපාමාතශම්න්තුව විි න් වටුප්/ 
ශගවුව ල න  ව එතුමා දන්ශන්ද?  

(ආ) (i) ිරලිශනොච්චි ිසසථ්රික්කශ  ි විේ ආරක්ෂක 
ශදපාමාතශම්න්තුව විි න් පවත්වාශගන ය ුව ල න 
ශපර පාසේ සංඛ්යාව, වටුප්/ ශගවුව ල න ශපර 
පාසේ වනරුවරුන්  සංඛ්යාව සා එක් 
වනරුවරශය කුශ  මාි ක වටුපප ශවන් ශවන් 
ව ශය න් ශකොපමණද  

 (ii)  ශමම ශපර පාසේවල ඉශගුවම ල න 
ශිෂයය න්ශ  නිල ඇඳුම් සදාා මුදේ 
ශදමාපිය න්ශගන් අය  කරුව ල න  ව දන්ශන්ද; 

 (iii)  නිල ඇඳුම් සහාා එක් ශිෂයශය කුශගන් අය කරුව 
ල න මුදල ශකොපමණද; 

 (iv) එම ගාසථතුව ශදමාපිය න්ශගන් අය  ිරීශම් පදනම 
කවශමාද; 

 (v) ශමම ශිෂයය න්ශ   පාසේ නිල ඇඳුම්වල ාමුදා 
ලාංඡනය  මුද්රණය  කර ඇතිස පදනම කවශමාද; 

 ය න්න එතුමා සහාන් කරන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) ශමශස  ආරක්ෂක ාමුදාව විි න් ශපර පාසේ 
පවත්වාශගන ය ුව ලටබීශමන් ප ථචාත් යුද සමය ක 
සංහිඳිය ාව, ජ්ාතිසක සමගිය  සා එකමුතුව ය න 

කාරණා සහාා  ලපෑමක් ඇතිස ශනොවන්ශන්ද; 

 (ii)  උතුරු පළාත් සභාවට අය ත් ශමම ශපර පාසේ 
ආරක්ෂක ාමුදාව විි න් පවත්වාශගන ය ාම 
නීතයාුවකුල වන්ශන්ද; 

 ය න්නත් එතුමා සහාන් කරන්ශන්ද?   

(ඈ) ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள், தபொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொை அபிவிருத்தி ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் 

அமைச்சருைொனவமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) சிவில் பொதுகொப்புத் திமைக்களத்தினொல் கிளிதநொச்சி 

ைொவட்டத்தில் நடொத்தப்படும் முன்பள்ளிகளில் 

கற்பிக்கும் ஆசிொியர்களுக்கு அத்திமைக்களத்தினொல் 

சம்பளம் வழங்கப்படுகின்றது என்பமத அவர் 

அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் சிவில் பொதுகொப்புப் 

பமடயைியினொல் நடொத்தப்படும் முன்பள் 

ளிகளின் எண்ைிக்மக, சம்பளம் வழங்கப்படும் 

ஆசிொியர்களின் எண்ைிக்மக ைற்றும் 

ஆசிொியதரொருவொின் சம்பளம் என்பன தனித் 

தனியொக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) இம் முன்பள்ளிகளில் கல்வி கற்கும் ைொைவர் 

களின் சீருமடகளுக்கொக தபற்மறொர்களிடைிருந்து 

பைம் அறவிடப்படுகின்றது என்பமதயும்; 

 (iii) சீருமடகளுக்கொக ஒரு ைொைவனிடைிருந்து 

அறவிடப்படும் ததொமக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (iv) அக்கட்டைம் தபற்மறொர்களிடைிருந்து அறவிடப் 

படுவதற்கொன கொரைம் யொததன்பமதயும்; 

 (v) இம்ைொைவர்களின் சீருமடகளில் சிவில் 

பொதுகொப்புப் பமடயைியின் இலச்சிமன 

அச்சிடப்பட்டிருப்பதற்கொன கொரைம் யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) (i) இவ்வொறு பொதுகொப்புப் பமடயினரொல் 

முன்பள்ளி நடொத்தப்படுவதொல் யுத்தத்திற்குப் 

பின்னரொன நல்லிைக்கம், மதசிய ஒற்றுமை 

ைற்றும் ஐக்கியம் ஆகிய விடயங்களில் 

தசல்வொக்குச் தசலுத்தைொட்டொதொ என்பமதயும்; 

 (ii) வட ைொகொை சமபக்குொித்தொன இம்முன் 

பள்ளிகள் சிவில் பொதுகொப்புப் பமடயைியினொல் 

நடொத்தப்படுவது சட்டபூர்வைொனதொகுைொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்? 
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පාමාලිශම්න්තුව 

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

(a) Is he aware that salaries are being paid to 

the teachers of pre-schools maintained by 

the Civil Security Department in 

Kilinochchi District by the Department 

itself?   

(b) Will he state - 

 (i) separately, the number of pre-schools 
maintained by the Civil Security 
Department in Kilinochchi District, the 
number of pre-school teachers who receive 
salaries and the monthly salary of each 
teacher;  

 (ii) whether it is aware that a fee is charged 
from parents for the uniforms of the 
students studying in those pre-schools;     

 (iii) the amount charged from each student for 
uniforms;  

 (iv) the basis of charging that fee from parents; 
and 

 (v) the basis of printing the badge of the Army 
on school uniforms of these students?   

(c)  Will he also state -  

 (i) whether there will be no impact on matters 
such as reconciliation, ethnic harmony and 
unity in a post-war era by security forces 
maintaining a pre-school;  and 

 (ii) whether it is legitimate to maintain pre-
schools that come under the purview of the 
Northern Provincial Council by the security 
forces?  

(d) If not, why? 

 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු කථානාය කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, 

ආමාිකක කටයුතු, නටවත පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු 

පළාත් සංවමාධන සා ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර ශදනවා. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) ශපර පාසේ සංඛ්යාව - 85 ිර. 

  වටුප්/ ශගවුව ල න ශපර පාසේ වනරුවරුන් 
සංඛ්යාව -  8 ිර. 

  ශමම වනරුවරුන් ි ය ලුශදනාම එකම වටුප්/ 
තලය ක පිහිුපවා ඇත. ඒ අුවව වනරුවරය කුශ  
මාි ක මූලික වටුපප රුපිය ේ 0 ,368.00ිර. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) 2019 වමාෂය  සහාා එක් නිල ඇඳුමකට රුපිය ේ 
 51.11ක මුදලක් අය  කරුව ලටශබ්. 

 (iv) නිල ඇඳුම් සහාා ිරි දු ප්රතිසපාදනය ක් ශවන් කර 
ශනොමටතිස  ටවින් ශදමාපිය න්ශගන් එම මුදල අය  
කරුව ලටශබ්. 

 (v) ශමම ශිෂයය න්ශ  පාසේ නිල ඇඳුම්වල ාමුදා 
ලාංඡනය  මුද්රණය  කර නටත. 

(ඇ) (i) ශමම ශපර පාසේ පවත්වාශගන ය ෑශමන් 
සංහිඳිය ාව, ජ්ාතිසක සමඟිය  සා එකමුතුව ශකශරහි 
 ලපෑමක් ඇතිස ශනොශේ. 

 (ii) ි විේ ආරක්ෂක ශදපාමාතශම්න්තුව විි න් 
ක්රිය ාත්මක කරුව ල න ශමම ශපර පාසේ උතුරු 
පළාත් සභාශේ ලිය ා පිසංචි කර නීතයුවකූලව 
පවත්වාශගන ය ුව ල යි. 

(ඈ) පටන ශනොනී . 
 
 

 ු එස.් ශ්රීවපන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ இரொஜொங்க அமைச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் 

கூறுவதுமபொல் அல்லொது, ஒவ்தவொரு முன்பள்ளி 

ைொைவனுமடய சீருமடயிலுள்ள pocketஇலும் சிவில் 

பொதுகொப்புப் பமடயைியுமடய சின்னம் தபொறிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஏற்தகனமவ, அது ததொடர்பொன 

புமகப்படங்கமள நொன் சபொபீடத்தில் சைர்ப்பித்திருக் 

கின்மறன். அமதவிட, நீங்கள் மகொரும்பட்சத்தில் 

இப்தபொழுதும் நொன் அவற்மறச் சைர்ப்பிப்பதற்குத் தயொரொக 

இருக்கின்மறன்.  

என்னுமடய முதலொவது மைலதிகக் மகள்வி என்னதவனில், 

இவ்வொறு சிவில் பொதுகொப்புத் திமைக்களத்தினூடொக 

முன்பள்ளிகமள நடத்தொைல், இமத சம்பளத்மதக் கல்வி 

அமைச்சுக்கூடொகக் தகொடுத்து, ஏன் இந்தச் தசயற்பொட்மட 

கல்வித் திமைக்களத்தினூடொகச் தசய்யக்கூடொது? 

இலங்மகயில் ைற்மறய ைொவட்டங்களில் இல்லொத ஒரு 

நிமலமய கிளிதநொச்சி, முல்மலத்தீவு ைொவட்டங்களில் ைட்டும் 

ஏற்படுத்தி, ஏன் நீங்கள் இந்த முன்பள்ளிகமள Civil Security 

Departmentக்கு ஊடொக - ஓர் இரொணுவத் துமைப் 

பமடக்கூடொக நடொத்தமவண்டும்? என்பதுதொன். 

 
 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශම් කටයුතු ශගොඩක් කේ ඉහලා 

කරශගන ය නවා. ලාංඡන පිළි හව නම් අප දටුවවත් ශවලා නටාට. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමා ළඟ එම විසථතර තිසශ නවා නම් අපට 

ල ා ශදන්න. එතශකොට අපට ඒ ටික ශවනසථ කරන්න  පුළුවන්. 

උතුරු පළාත් සභාශේ ලිය ා පිසංචි කරශගන තමයි එම වටඩ කටයුතු 

කරශගන ය න්ශන්. මම හිතන විධිය ට ශකොශාොමටත් රජ්ය ක් 

ාටටිය ට ශම් සම් න්ධශය න් ප්රතිසපත්තිසය ක් තිසබුණා නම්  ඒ ගටන 

ිරි  ප්ර ථනය ක් නටාට. ය ම්ිරි  කාලය ක් තිසසථශස  තමයි ශම් කටයුතු 

කරශගන ඇවිේලා තිසශ න්ශන්. එම ප්රශ්ග ය ට ඒ වාශ  ගටටලු 

තිසශ නවා නම්  අපට ඒ ගටන ඉිසරිශ  දී සලකා  ලන්න පුළුවන්. 

 
 

 ු එස.් ශ්රීවපන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

தகௌரவ இரொஜொங்க அமைச்சர் அவர்கமள, இந்த நொடு 

ஜனநொயக நொடுதொமன! அதமன நீங்கள் முதலில் 

ஏற்றுக்தகொள்கிறீர்களொ? இந்த நொடு இரொணுவ ஆட்சிக்குள் 
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இல்லொத ஒரு நொடுதொமன! இந்த ஜனநொயக நொட்டிமல கல்வி 

என்பது ஜனநொயக ொீதியொக கல்வி அமைச்சுக்கூடொக 

வழங்கப்படுகின்ற ஒன்று. ஆகமவ, ஜனநொயக ொீதியொன இந்த 

நொட்டிமல இந்தக் கல்விமய ஏன் இரொணுவம் வழங்க 

மவண்டும்? அதிலும், குறிப்பொக யுத்தம் நடந்த கிளிதநொச்சி, 

முல்மலத்தீவு ைொவட்டங்களில் ைட்டும் இரொணுவத்தின் வசம் 

ஏன் இந்த முன்பள்ளிகள் இப்தபொழுதும் இருக்க மவண்டும்? 

என்பதுதொன் என்னுமடய மகள்வி.  

நொங்கள் இது பற்றி எத்தமனமயொ தடமவகள் 

மபசியிருக்கிமறொம். சனொதிபதி தசயலைிக் கூட்டத்திமல 

இதுபற்றித் ததொிவித்திருக்கின்மறொம்; பிரதைருமடய 

தசயலைிக் குழுக் கூட்டத்திமல ததொிவித்திருக்கின்மறொம். 

இதமனக் கல்வி அமைச்சுக்கூடொகச் தசய்யுங்கள் என்றொல், 

அந்தச் சம்பளத்மத வழங்குவதற்கு நீங்கள் தயொொில்மல. 

ஆனொல், இரொணுவத்துக்கூடொக ஒரு துமைப் பமடயொகத்தொன் 

இந்த முன்பள்ளி ஆசிொியர்கள் நடத்தப்படுகிறொர்கள். ஆகமவ, 

இது இந்த நொட்டினுமடய ஜனநொயகத்துக்கும் இன 

ஒற்றுமைக்கும் நீங்கள் மபசுகின்ற நல்லிைக்கத்துக்கும் 

குந்தகைொனது, விமரொதைொனது.  

இதமனவிட, புன்மனநீரொவியடியில் இருக்கின்ற சிவில் 

இரொணுவத் தளத்தில் இரொணுவத்தினரொல் நடொத்தப்படுகின்ற 

ஒரு சலூன் இருக்கின்றது. சொதொரைைொக தவளியிலுள்ள 

சலூனிமல சிமக அலங்கொிப்புக்கு 100 ரூபொய் வொங்கப்பட்டொல், 

அங்மக 35 ரூபொய் வொங்கப்படுகின்றது. அதமனவிட, 

அப்பிரமதசத்தில் இருக்கிற சிமக அலங்கொிப்பு நிமலயங்கள் 

ஞொயிற்றுக்கிழமைகளிலும் லீவு நொட்களிலும் பூட்டியிருந்தொல், 

இந்த இரொணுவ முகொைில் இருக்கின்ற சிமக அலங்கொிப்பு 

நிமலயம் - சலூன் அன்மறய தினம் திறக்கப்படுகிறது. இது 

மவண்டுதைன்மற தசய்யப்படுகின்றது. இதனொல், அந்தத் 

ததொழிலொளர்கள் பொதிக்கப்படுகிறொர்கள். இது கிளிதநொச்சி 

ைொவட்டத்தில் நடக்கிற சிறிய சிறிய உதொரைங்கள். 

இதுமபொலதொன் முல்மலத்தீவிலும் நமடதபறுகிறது.  

Civil Security Department - CSD - இனூடொக முள்பள்ளிகமள 

நடத்துவமத நிறுத்துைொறு நொங்கள் பல தடமவகள் 

மகட்டிருக்கின்மறொம். இங்மக எங்களுமடய தகௌரவ 

சுைந்திரன் அவர்கள் இருக்கின்றொர். அவரும் இதுபற்றிக் 

குறிப்பிட்டிருந்தொர். ஏற்தகனமவ, எங்களுமடய கட்சியின் 

தமலவர் சம்பந்தன் ஐயொ அவர்கள்கூட, பல கூட்டங்களிமல 

“இதமன நீங்கள் ஜனநொயக ொீதியொகக் கல்வி 

அமைச்சுக்கூடொகச் தசய்யுங்கள்!”  என்று மகட்டிருக்கின்றொர். 

நீங்கள் தசொல்வதுமபொல, வடக்கு ைொகொைத்தில் அப்தபொழுது 

ைொகொைக் கல்வி அமைச்சு இயங்குகின்றதபொழுமத வடக்கு 

ைொகொை சமப இதமனத் தொங்கள் நடத்துவதொகவும் அதற்குொிய 

நிதிமயத் தருைொறும் கடிதமூலம் மகட்டும்கூட, அரசொங்கத்தொல் 

இந்த நிமலமை இன்னும் ைொற்றப்படவில்மல என்பதுதொன் 

ைிகவும் கவமலக்குொியது.  

 
 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු කථානාය කුතමනි, අපි ඒ ගටන තව ටිකක් සලකා 

 ලන්නම්. ඇත්තටම එම ප්රශ්ග ශ  එවටනි ගටටලුවක් තිසශ නවා 

නම්, රජ්ය ක් ාටටිය ට ඒවා නවත්වන්න අපට ඉිසරිශ දී 

ප්රතිසපත්තිසමය  තීරණය ක් ගන්න පුළුවන්. 

 ිඹුු මුණුගද් දු  ගවල් සිපයීගපත ගයෝජනාව  
වතාවමාන ව ක කවය    

ஆழ்கடலில் எண்தைய் வழங்குவதற்கொன 

முன்தைொழிவு: தற்மபொமதய நிமலமை  
PROPOSAL FOR DEEP-SEA BUNKERING: CURRENT 

SITUATION 
 

586/’19 
12. ු (ආචාතාය) බන්දුල වනණවතා න මහාවා 

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මාාමාමාග ාා මාමාග සංවමාධන සා ඛ්ණිජ් ශතේ සම්පත් 

සංවමාධන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - ( ): 

(අ) (i) 0186 අය වටය  ශය ෝජ්නා අංක 019ට අුවව, 
ාම් න්ශතොට වරාය  ාරාා ය න මුහුදු මාමාගශය හි, 
වාමාත කව ශතේ නටේ  ,511ක් ඇතුළු ශන කා 
 5,111 භාවිත කරුව ල න  ව සහාන් කර, 
ගටුරරු මුහුශ්ග ශතේ සටපයීශම් කාමාය ය ට පිවිසීමට 
ශප ්ගගලික අං ය  ිසරි ගන්වන  වට ශය ෝජ්නා 
කළ  ව පිළිගන්ශන්ද  

 (ii) උක්ත ශය ෝජ්නාව ප්රාශය ෝගික ය ථාමාථය ක්  වට 
පත්ිරීම සහාා ශමශතක් ශගන ඇතිස ක්රිය ාමාමාග 
කවශමාද  

 (iii) උක්ත ශය ෝජ්නාව අුවව, එකී කාමාය ය ට  ලපත් 
ල ාදීම සහාා විනිවිදභාවශය න් යුත් ලංුබ 
කටහවීශම් ක්රිය ාවලිය ක් අුවගමනය  කරුව 
ලටබුශේද  

 (iv) ඒ අුවව, ගටුරරු මුහුශ්ග ශතේ සටපයීමට  ලපත් 
ල ාගත් පාමා ථවකරුවන් කවුරුන්ද  

 ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනොඑශස  නම්, ඒ මන්ද? 
 

தநடுஞ்சொமலகள், வீதி அபிவிருத்தி ைற்றும் தபற்மறொலிய 

வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவுதசலவுத்திட்ட 

பிமரரமை இலக்கம் 209 இன் பிரகொரம், 

அம்பொந்மதொட்மட துமறமுகம் ஊடொக 

தசல்கின்ற கடல் ைொர்க்கத்மத வருடொந்தம் 4,500 

எண்தைய்க் கப்பல்கள் உட்பட 35,0000 

கப்பல்கள் பயன்படுத்துவதொக குறிப்பிட்டு, 

ஆழ்கடலில் எண்தைய் வழங்கும் பைியில் 

பிரமவசிப்பதற்கு தனியொர் துமறயினர் 

ஊக்குவிக்கப்படுதைன 

முன்தைொழியப்பட்டததன்பமத 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி முன்தைொழிமவ நமடமுமறயில் 

யதொர்த்தைொக்க இதுவமர மைற்தகொண்டுள்ள 

நடவடிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) மைற்படி முன்தைொழிவின் பிரகொரம், மைற்படி 

பைிக்கொன உொிைப்பத்திரம் வழங்க 

தவௌிப்பமடத் தன்மையுடன்கூடிய விமல 

மகட்பு முமறயியதலொன்று பின்பற்றப்பட்டதொ 

என்பமதயும்; 

 (iv) அதன் பிரகொரம், ஆழ்கடலில் எண்தைய் வழங்க 

உொிைப்பத்திரம் தபற்றுக்தகொண்ட தரப்பினர்கள் 

யொதரன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
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පාමාලිශම්න්තුව 

asked the Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether he acknowledges that, as per 
Proposal No. 209 of the Budget, 2016, it 
has been mentioned that the sea route 
passing Hambantota Port is used by nearly 
35,000 ships including 4,500 oil tankers and 
is proposed to encourage the private sector 
to engage in deep-sea bunkering;  

 (ii) the measures taken hitherto in making the 
above Proposal a practical reality; 

 (iii) whether a competitive, transparent bidding 
process was adopted to issue licences for 
the said purpose as per the above Proposal; 
and 

 (iv) accordingly, the parties which obtained 
licences for deep-sea bunkering? 

(b) If not, why?  

 
 ු කබීතා හාෂීපත මහාවා  
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථානාය කතුමනි, එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර ශමශස යි. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) 1. පාශවන නටේ ශතේ ග ඩා පාුබකම් 
ප්රශය ෝජ්නය ට  ගනික න් ගටුරරු මුහුශදහි නටේ 
ශතේ සටපයීම සහාා අවුරුදු පාක කාල 
සීමාවක් සහාා ලංකා නටේ සංසථථාවටම 
පමණක්  ලපාන පරිිස නටේ ශතේ ශවශළහ 
 ලපත්රය ක් ල ා ශදන ශමන් ඛ්නිජ් ශතේ 
සම්පත් සංවමාධන අමාතයාං ය ට උපශදසථ 
ල ා ශදන ශලසට අුවමටතිසය  ඉේලක න් 
එවකට ි ටි වරාය  ාා නාවික කටයුතු ගරු 
අමාතයතුමා විි න් අංක 86/1659/7 7/101 
සා 0186.1 .16 ිසනටතිස අමාතය මණ්ඩල 
සන්ශ්ග ය  ඉිසරිපත් ශකොට ඇත. 

2. ඉාත අමාතය මණ්ඩල සන්ශ්ග ය ට එකඟ 
ශනොශවක න් එවකට ි ටි ගරු ඛ්නිජ් ශතේ 
සම්පත් සංවමාධන අමාතයතුමා දන්වා ඇත්ශත් 
ලංකා නටේ සංසථථාශවන් ශය ෝජිත ගටුරරු 
මුහුශදහි පාශවන නටේ ශතේ පාුබකම් ලංකා 
ඛ්නිජ් ශතේ නීතිසගත සංසථථාවට, සීමාසහිත 
ලංකා ඛ්නිජ් ශතේ ශතොග ග ඩා පමාය න්ත 
සමාගමට සා අශනකුත් නටේ ශතේ 
 ලපත්රලාීනන්ටද භාවිත ිරීමට ාටිර විය  යුතු 
 වය .  ඇමුණුම 18  ලන්න.  ඇමුණුම  
සවා ව* කරක .  

3. ශකොළඹ, ාම් න්ශතොට ාා ්රිකුණාමලය  
වරාය න්ට ඔබ්ශ හි ගටුරරු මුහුශදහි නටේ 
ශතේ සටපයීශම් ාටිරය ාව ශසොය ා  ටලීම 
සහාා විෂය  භාර අමාතයවරය ා ව ශය න් 
දටනටමත් සාකච්ඡා ආරම්භ ශකොට ඇත. 

 (iii)  ගටුරරු මුහුශදහි පාශවන නටේ ශතේ ග ඩා 
සහිතව නටේ ශතේ සටපයීශම් කටයුතුවල 
නිරතවීමට කටමතිස පාමා ථවකරුවන් ශතෝරා ගටනීම 
සහාා අන්ප්රාය ය න් ප්රකා  ිරීශම් ශය ෝජ්නා 
කටහවීමට නිය ක තය . 

 (iv)  ගටුරරු මුහුශ්ග ශතේ සටපයීශම්  ලපත්ර ශමශතක් 
නිකුත් කර ශනොමටත. 

(ආ) අදාළ ශනොශේ. 

 
 ු (ආචාතාය) බන්දුල වනණවතා න මහාවා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මශ  පළමු වටනි අතුරු ප්ර ථනය  

ශමය යි.    

අශ්/ උගත් ඇමතිසතුමාත් පිළිගන්නවා, ගටුරරු මුහුශ්ග ශතේ 

සටපයීශම් කාමාය ට පිවිසීමට ශප ්ගගලික අං ය  ිසරි ගන්වන වටඩ 

පිළිශවළක් ක්රිය ාත්මක ිරීම සහාා 0186 අය  වටශ දී 

ශය ෝජ්නාවක් ඉිසරිපත් කළ  ව. අපි දටන් ඉන්ශන් 0189 වමාෂය  

ඉවරවීමට ආසන්න කාලශ යි. 0186, 0187, 018  වමාෂ ඉක්ම 

ගිහින් 0189 වමාෂය  ශවනකේම 0186 අය  වටශ  ශය ෝජ්නාව 

ප්රාශය ෝගික ය ථාමාථය ක්  වට පත් ශවලා නටාට.  ගරු ඇමතිසතුමනි, 

ශම් දීමාඝ කාලීන ප්රමාදය  නිසා  රටට ල ා ගත ාටිර විශ්ග  

විනිමය  ප්රමාණය  ල ා ගටනීමට ඇතිස වී තිසශ න  ාධාව ඉවත් ිරීම 

සහාා ය ම්ිරි  ක්රිය ාමාමාගය ක් ගටනීමට ඔ තුමා  ලාශපොශරොත්තු 

ශවනවාද ිරය ලා මම  දටනගන්න  කටමටතිසයි. 

 
 ු කබීතා හාෂීපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථානාය කතුමනි, අය  වටශ  දී ඉිසරිපත් කරපු ශය ෝජ්නාව 

ක්රිය ාත්මක ිරීමට ශපර, ලංකා ඛ්නිජ් ශතේ නීතිසගත සංසථථාව සා 

එම අමාතයාං ය  ශමය ට සංශ ෝධන කීපය ක් ඇතුළත් කරන්නට 

ශය ෝජ්නා කර තිසශ නවා. මීට කලින් හිටපු අමාතයවරය ා වන ගරු 

චන්ිසම වීරක්ශකොඩි මාතා විි න් ඉිසරිපත් කරන ලද කටබිනේ 

ප්රිකාව අුවව විශ  ෂශය න්ම bunkering ශස වා සහාා අදාළ වන 

 ලපත්ර නිකුත් ිරීශම් අයිතිසය  සා  ලය  තිසශ න්ශන් ලංකා ඛ්නිජ් 

ශතේ නීතිසගත සංසථථාවට පමණයි. 

මුහුශ්ග පාශවන නටේ ශතේ ග ඩා ිරීශම් පාුබකම් සටපයීම 

සහාා -එය  ඉතා සංකීමාණ වයාපාරය ක් ශලස සලකා-  

විශ  ෂඥය න් කීප ශදශනකුශගන් ඒ අදාළ වාමාතා ල ාගටනීශම් 

කටයුතු අපි දටන් ආරම්භ කර තිසශ නවා. රටට ාටිර තරම් වාි  

වන ආකාරය ට, ලංකා ඛ්නිජ් ශතේ නීතිසගත සංසථථාවත් ඒ 

කටයුත්තට සම් න්ධ කරශගන ඒ වටඩ පිළිශවළ කරන්න අප 

 ලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

 න්දුල වනණවමාධන මන්ත්රීතුමා ිරය න කාරණය  සතයයි. මම 

එය  පිළිගන්නවා. ාම් න්ශතොට මුහුදු සීමාශේ නටේ වි ාල 

ප්රමාණය ක් ගමන් කරනවා. එහි වමාෂය කට නටේ  5,111ක් පමණ 

ගමන් කරනවා. එයින්  ,511ක් පමණ ශතේ ප්රවාානය  කරන 

නටේ. එම නිසා ාටිර ඉක්මනින් ශම් කටයුත්ත කරන්න අපි පිය වර 

ගනික න් ි ටිනවා. 

 
 ු (ආචාතාය) බන්දුල වනණවතා න මහාවා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මශ  ශදවටනි අතුරු ප්ර ථනය  ශමය යි, ගරු කථානාය කතුමනි.   

1455 1456 

[ගරු (ආචාමාය )  න්දුල වනණවමාධන  මාතා] 

————————— 
*  පුසව්කාලගේ වබා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශම් රශේ ජ්නතාවශ  විශරෝධතාව මත, ාම් න්ශතොට වරාය  

ඇශමරිකාුව ශඩොලමා ක ලිය න 8.9කට චීනය ට අශළවි කළා. ශම් 

විධිය ට ාම් න්ශතොට වරාය  පටවීශම්දී ඛ්නිජ් ශතේ ග ඩා ිරීම්, 

ඈත මුහුශ්ග ඛ්නිජ් ශතේ අශළවිය  ය නාිසය ට ය ම්ිරි  සීමාවක් ශාෝ 

ශකොන්ශ්ගි  පටනවීමක් ි දු ශවලා තිසශ නවාද ගරු ඇමතිසතුමනි?  

 
 ු කබීතා හාෂීපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථානාය කතුමනි,  න්දුල වනණවමාධන හිටපු ඇමතිසතුමා 

ිරේවා, ඇශමරිකාුව රජ්ය ට විරු්ගධව අපි ාම් න්ශතොට වරාය  

චීනය ට දුන්නා ිරය ලා.  

 
 ු (ආචාතාය) බන්දුල වනණවතා න මහාවා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මම එශාම ිරේශේ නටාට. 

 
 ු කබීතා හාෂීපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අශ්/ රශේ තීරණය ක් ගන්නශකොට අපි ඇශමරිකාවට ය ටත් 

ශවන්න ඕනෑ ඇයි  ිරය න්න මම දන්ශන් නටාට. එතුමන්ලා 

ඇශමරිකාවට ය ටත් ශවනවාද ිරය ලා මම දන්ශන් නටාට. 

ඇශමරිකාව ිරය න ශ්ගවේ අපි කරන්ශන් නටාට, ගරු 

කථානාය කතුමනි. ඇශමරිකාව ගටන ශලොකු ීනතිසකාවක් 

තිසශ න්ශන් කාටද ිරය ලා දටන් ශත්ශරනවා ශන්.  

මම එතුමා අාපු ප්ර ථනය ට උත්තර ශදන්නම්. එම ගිවිුබශම්, 

මුහුදු ශවරශළ  එශාම සීමාවක් ිරය ලා නටාට. මුහුදු තීරය  තුළ 

ඕනෑම තටනක පාශවන floating terminal එකක් ාදන්න අපට 

පුළුවන්. 

 
 ු (ආචාතාය) බන්දුල වනණවතා න මහාවා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මට තව ශපොඩි පටාටිසලි ිරීමක් කරගන්න අවසථථාව ශදන්න, 

ගරු කථානාය කතුමනි.  

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, එතුමා අතුරු ප්ර ථන ශදක අසා අවසානයි. 

සථථාවර නිශය ෝග අුවව, එතුමාට තවත් ප්ර ථන අාන්න අවසථථාව 

ශදන්න  ටාට. එතුමා ශ  පටාටිසලි කරගටනීමට අවසථථාව ශදන්නද? 

 
 ු කබීතා හාෂීපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශාොහයි, ගරු කථානාය කතුමනි. 

 
 ු (ආචාතාය) බන්දුල වනණවතා න මහාවා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, අපි කථා කරන ශ්ගවේ ශවනත් ආකාරය කට 

පරිවමාතනය  ශවලා ඔ තුමාට ඇශානවාද ිරය ලා මට ප්ර ථනය ක් 

තිසශ නවා.  මම ඇශමරිකා එක්සත් ජ්නපදය  ගටන වචනය ක්වත් 

ිරේශේ නටාට. ඇශමරිකා එක්සත් ජ්නපදය  ිරය න වචනය  ඔ තුමා 

අතිසන් දමලා තමයි ිරේශේ. ගරු කථානාය කතුමනි, එතුමා අද 

ඇශහන්  ටාටලා තිසශ න්ශන් වටරැිස පටත්තිරන් වාශගයි. 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දටන් ශේලාව ගත ශවලා තිසශ නවා. ඇශමරිකාව ගටන කථා 

කරන්න ඕනෑ නටාට.  

 

කල්බදු ක්රමය  ලබා දුන් වනවන් යානය  විසව්ප 
நீண்டகொலக் குத்தமக அடிப்பமடயில் வழங்கப்பட்ட 

விைொனம்: விபரம் 
AIRCRAFT LEASED ON WET LEASE BASIS: DETAILS 
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13. ු කනක ගහාේප ක මහාවා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මුදේ අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - (0): 

(අ) (i) පාිරසථතාන ජ්ාතයන්තර වනවන් සමාගමකට කේ දු 
රමය  (wet lease) ය ටශත් වනවන් ය ානය ක් ල ා දී 
තිසශබ්ද  

 (ii) එශස  නම්, එම වනවන් ය ානය  පටය කට කේ දු ල ා 
දී ඇතිස මුදල ශකොපමණද  

 (iii) ශමම ගිවිුබම් ගතවීම ශකොපමණ කාලය ක් සහාා 
වලංවන වන්ශන්ද  

 (iv) ඒ සහාා ශමශතක් අය  විය  යුතු මුළු මුදල ලටබී 
තිසශබ්ද  

 (v) ශනො එශස  නම්, ලටබී ඇතිස මුදල ශකොපමණද  

 ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශමම කේ දු රමය   ය ටශත් තවත් වනවන් ය ානා 
සහාා ගිවිුබම් ගත වී තිසශබ්ද  

  (ii) ශනොඑශස  නම්, ගිවිුබම් ගත වීමට ූ දානම්ව 
ි ටින්ශන්ද  

 ය න්නත් එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනොඑශස  නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அமைச்சமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) (i) பொகிஸ்தொன் சர்வமதச விைொன நிறுவனத்திற்கு 

நீண்டகொல குத்தமகயின் (wet lease)  கீழ் 

விைொனதைொன்று தபற்றுக்தகொடுக்கப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனின், மைற்படி விைொனம் ைைித்தியொல 

தைொன்றுக்கு குத்தமகக்கு விடப்பட்ட ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii)  இவ்தவொப்பந்தம் எவ்வளவு கொலத்திற்கு 

தசல்லுபடியொகும் என்பமதயும்; 

 (iv)  இதற்கு அறவிடப்பட மவண்டிய தைொத்த 

ததொமக கிமடத்துள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (v)  இன்மறல், கிமடத்துள்ள ததொமக எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) மைற்படி குத்தமக முமறயின் படி மைலும் 

விைொனங்கள் வழங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் 

மைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ; 
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පාමාලිශම්න්තුව 

 (ii) இன்மறல், ஒப்பந்தம் தசய்வதற்குத் தயொரொக 

இருக்கின்றொரொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

ask the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an aircraft has been leased out to an 
international airline of Pakistan on wet lease 
basis; 

 (ii) if so, of the hourly rate at which the aforesaid 
aircraft has been leased out; 

 (iii) the validity period of the aforesaid agreement; 

 (iv) the total amount of money due under the said 
agreement which has been received; and 

 (v) if not, the amount of money received? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether agreements have been made for 
any other aircraft under the said lease 
system; and 

 (ii) if not, whether there is any preparation to do 
so in the future? 

(c) If not, why? 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මුදේ අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ප්ර ථනය ට පිළිතුරු ල ා ශදනවා. 

(අ) (i) පාිරසථතාන අන්තමාජ්ාතිසක වනවන් ශස වය  සමඟ 
කේ  දු ශමශායුම් ි දු ිරීමට වනවන් ය ානය ක් 
ල ා දී තිසබූ අතර, එහි එම  දු කාලය  අවසන් වී 
ඇත. 

 (ii)   අවම ශකොටසථ වාරිකය  ඇශමරිකාුව  ශඩොලමා  ,811 
පටය   11 දක්වා. 

  අතිසශමාක පටය කට ඇශමරිකාුව ශඩොලමා 7,611 

 (iii)  2016 අශගෝසථතු 81 ි ට 0189 ශප රවාරි 19 දක්වා. 

 (iv)  2019 මාමාතු  8වන දා වනවිට ශනොලටබුණු මුළු 
අත්තිසකාරම් මුදල ඇශමරිකාුව ශඩොලමා 
89 ,8 9.66ිර. (පුහුණුව/වීසා ඇශමරිකන් ශඩොලමා 
 6,16 , ප්රමාද වී ශගවීම සහාා ශපොලිය  
ඇශමරිකන් ශඩොලමා 8 7,178.66) 

 (v)   මුළු මුදල ඇශමරිකන් ශඩොලමා 01, 1 ,851. 1 

(ආ) (i)   නටත.  

  කේ  දු වනවන් ය ානා සහාා ගිවිුබමක් නටත. 

 (ii)   UL MSN 1008 4R-ALS ය ටශත් කේ  දු ශාෝ 
Dry  දු පදනම මත ගිවිුබම් ඇතිස කර ගටනීශම් 
ාටිරය ාව පිළි හව වනවන් සමාගම  වි ථශේෂණය  
කරක න් ි ටියි. 

(ඇ)  පටන ශනොනී . 

 ු කනක ගහාේප ක මහාවා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා ාරිය ටම ගණන ිරේශේ 

නටාට. ඒ ප්රමාණය  ක ලිය න 01ක්ද? ඒකත් ිරය න්න. 

ශම් සමාගශම් මුදේ ප්රමාණය ක් -පිළිතුශමා සහාන් කළ මුදල- 

ලටබී නටාට.  R-ALS ිරය න වනවන් ය ානය  සම් න්ධශය න් ශම් 

වාශ ම ගිවිුබමක් Oman Air සමඟ ඇතිස කරශගන තිසශ නවා. ඒ 

වනවන් ය ානය  සම් න්ධශය ුවත් ඒ ාා සමානවම පළමුශවන් 

ශගවන initial payment එකවත් ශගවා නටතිසව ඇතිස. ශම්කත් ඒ 

වාශ ම ගටටලුවකට මුහුණ ශදයිද? එශාම නටත්නම්, ගිවිුබමට 

අුවව මුදේ ලටබී තිසශ නවාද? මශ  පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය  එය යි.  

 
 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

The amount to be received is, US Dollars 193,139.66. 

The total amount received is, US Dollars 20,304,150.30. 
0189 සට්/තටම් මා වනතුරු Oman Air වනවන් සමාගම සමඟ 

ගිවිුබම්ගත ශවලා තිසශ නවා. දටනට එහි මුදේ ලටබී තිසශ නවා. එහි 

ලාභය කුත් තිසශ නවා ිරය ා සහාන් ශවනවා. ඒ, Oman Air එශක්.  

 
 
 ු කනක ගහාේප ක මහාවා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මුදේ ලටබී තිසශ නවා ශන්ද? 

 
 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ.   

 
 
 ු කනක ගහාේප ක මහාවා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ශදවන අතුරු ප්ර ථනශය න් මම අාන්ශන්, ප්රි ්ගධිය ක් උුබලන 

අශ්/ "Christmas Tree" ිරය න වනවන් ය ානය  ගටනයි. ශම් ළඟදී 

වනවන්ගත කළ ඒ වනවන් ය ානය  සම් න්ධශය න් ශලොකු ගටටලු ඇතිස 

වුණා. එය  මාධය තුළින් ශපන්ුවවා. ඒ වනවන් ය ානය  දටන් නටවතත් 

down කරලා තිසශ නවා. ශම් දක්වා වූ කාලය ටම පටය   1ක් පමණ 

තමයි එය  පාවිච්චි කරලා තිසශ න්ශන්. එය  ඉතාම පටරැණි වනවන් 

ය ානය ක්. එය , සාමානයශය න් අඩුම ගණශන් පටය   11ක්වත් 

පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වනවන් ය ානය ක්. ඒ වනවන් ය ානය  

සම් න්ධශය න් ඉිසරිශ දී ක්රිය ාත්මක කරන්න  ලාශපොශරොත්තු 

වන වටඩ පිළිශවළ ශමොකක්ද? එය  lease කළ තටනටම නටවත භාර 

ශදනවාද, නටත්නම් එය  ප්රශය ෝජ්නය ට ගන්න සටලටසථමක් 

තිසශ නවා ද?  

 
 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමා ිරේවා වාශ ම ඒ වනවන් ය ානය  - 

MSN 1008 - සම් න්ධශය න් ගටටලු තිසශ නවා. එය  නවීකරණය  

කරන්න තමයි දටනට තීරණය  කර තිසශ න්ශන්. ඒක නවීකරණය  

කරන්න සෑශාන කාලය ක් ය ාවි. ඊට පුබව එය  ශ්රීලන්කන් වනවන් 

ශස වාව තුළම භාවිත කරන්නයි තීරණය  කර තිසශ න්ශන්.  

1459 1460 

[ගරු කනක ශා රත් මාතා] 
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පාජය ණය  විසව්ප 
அரச கடன்: விபரம் 

GOVERNMENT DEBT: DETAILS   

694/’19 
14. ු උදය ප්රවා ක  පතමන්ළිල මහාවා 

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මුදේ අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - (0): 

(අ)  (i) 018 , 0185 සා 0186 ය න වමාෂවලදී රාජ්ය ණය  
ප්රමාණය , දළ ශ්ගශීය  නිෂථපාදනශ  (GDP) 
ප්රතිස තය ක් ශලස ශකොපමණද  

 (ii) 018 , 0185 සා 0186 ය න වමාෂවලදී ඒක පු්ගගල 
රාජ්ය ණය  ප්රමාණය  ශකොපමණද   

 ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන් ද? 

(ආ) ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ද? 

 

நிதி அமைச்சமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) (i) 2014, 2015 ைற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் அரச 

கடன் ததொமக தைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியின் 

(GDP)  சதவீதைொக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) 2014, 2015 ைற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் தலொ 

அரச கடன் ததொமக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 
(a) Will he inform this House- 

 (i) the amount of government debt pertaining 
to years 2014, 2015 and 2016 as a 
percentage to the Gross Domestic Product - 
GDP; and 

 (ii) the  per capita government debt pertaining 
to years 2014, 2015 and 2016? 

(b )   If not, why? 
 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මුදේ අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ප්ර ථනය ට පිළිතුර ශදනවා.  

(අ)  (i)  මධයම රජ්ශ  ණය  ප්රමාණය  දළ ශ්ගශීය  
නිෂථපාිසතශය හි ප්රතිස තය ක් ශලස 018 , 0185 සා 
0186 වසරවලදී පිළිශවළින් ි ය ය ට 78. ක, 
ි ය ය ට 77.7ක සා ි ය ය ට 7 . ක ප්රමාණය ක්  ගුව 
ලටබීය . 

      (ii)  ඒක පු්ගගල මධයම රජ්ශ  ණය  ප්රමාණය  018 , 
0185 සා 0186 වසරවලදී පිළිශවළින් රුපිය ේ 
 55,71 ක්, රුපිය ේ  15,570ක් සා රුපිය ේ 
  0,7 5ක් විය . 

(ආ)  පටන ශනොනී .   

 
 ු උදය ප්රවා ක  පතමන්ළිල මහාවා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානාය කතුමනි, මශ  පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය  ශමය යි.  

දළ ශ්ගශීය  නිෂථපාිසතශ  ප්රතිස තය ක් ශලස රාජ්ය ණය  

ප්රමාණය ත්, ඒක පු්ගගල ණය  ප්රමාණය ත් ශම් ආකාරශය න් ඉාළ 

ය ෑම ආමාිකකය  පටත්ශතන් ශාොහ ශදය ක්ද, නරක ශදය ක්ද?   

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඒක නරකයි.   

 
 ු උදය ප්රවා ක  පතමන්ළිල මහාවා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ආමාිකකය  එන්න එන්නම ිසයුණු 

ශවක න් පවතිසනවා ිරය ලා අගමටතිසතුමා පුබගිය  කාලශ  ිරේවා. 

අශ්/ රාජ්ය අමාතයතුමා දටන් ඒකට උත්තරය  දුන්නා.  

මශ  ශදවන අතුරු ප්ර ථනය  ශම්කයි. ගරු පාඨලී චම්පික 

රණවක ඇමතිසතුමා ිරය නවා ණය  ශගවන්නත් ණය  ගටනීමට ි ්ගධ 

වන මේටමට ආමාිකකය   ංශකොශලොත් ිරය ලා. සජිත් ශප්ර මදාස 

ඇමතිසතුමා ිරය නවා, රාජ්ය ශස වකය න්ශ  වටුප්/ රුපිය ේ 

51,111ිරන් වටඩි කරනවා ිරය ලා. ශම් ඇමතිසවරුන් ශදශදනාශ  

ප්රකා වලින් කුමන ප්රකා ය ද නිවටරැිස? ශම් ශදකම කරන්න 

පුළුවන්ද?  

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔ තුමාශ  ප්ර ථනය  මුළු රටම ශනොමඟ ය වන ප්ර ථනය ක්. ඒකට 

ශා තුව ශම්කයි. ආමාිකකය  ගටන කථා කරනශකොට, ශකටි කාලීන 

ශය ෝජ්නා, දීමාඝ කාලීන ශය ෝජ්නා ිරය ලා ශදකක් තිසශ නවා. 

ඔ තුමන්ලා 0185 වමාෂය ට ප්රථමශය න් ණය  අරශගන ඒ ණය  

ශය ශදේශේ ශවශළහාම් කළ ශනොාටිර ආශය ෝජ්නවලටයි. පුබව 

තමයි ඒ ණය  ශගවන්න ශවන්ශන්. ලංකා ඉතිසාාසශ ම වටඩිම ණය  

ප්රමාණය  ශගවන්න ශවලා තිසශ න්ශන් 0189 වමාෂශ දීයි.       

ඊට පසථශස  ණය  වටඩිම ප්රමාණය ක් ශගවන්න ශවලා 

තිසශ න්ශන් 0101 සා 0108අවුරුදුවලයි. ඒ ඔ තුමන්ලා -පුබගිය  

රජ්ය - ගත්ත ණය . ඒ ණය  ශගවනශකොට ප්රා ධනය  ශගවන්න 

ඕනෑ, ශපොලිය  ශගවන්න ඕනෑ. ඔ තුමා ශම් සංඛ්යාවලින් ිරය න 

ඒවා කරුණු ශනොමඟ ය ටවීමක්. ඒකයි පටාටිසලි  කරන්න ඕනෑ. 

[ ාධා ිරීමක්]  ඒ ප්රමාණය  ඉාළ ගිය ා විතරක් ශනොශවයි, ඒ මුළු 

කාලය  තුළදීම රාජ්ය ආදාය ම පාළට ආවා. අපි ශමොනවාද කශළ ? 

අපි  ලය ට ඇවිේලා අලුත් ආදාය ම්  දු පනතක් ශගනටේලා ඒක  

ශවනන් කරලා තිසශය නවා. ශවනසථ කරලා රාජ්ය ආදාය ම ඉාළට 

ය වලා තිසශ නවා. ඒ අපි ගත්ත ණය  ශනොශවයි, ඔ තුමන්ලා ගත්ත 

ණය . එතශකොට ඒ ණය  ශගවීශම්දී ප්රා ධනය  විතරක් ශනොශවයි, 

ශපොලිය  ශගවන්නත් අපට ණය  ගන්න ි දුශවලා තිසශ නවා. අවුරුදු 

6 ක කාලය ක් තුළදී ශදවතාවයි ප්රාථක ක ඉතිසරිය ක් තිසබිලා 

තිසශ න්ශන්. ප්රාථක ක ඉතිසරිය   ිරය න්ශන් ප්රා ධනය යි ශපොලිය යි 

ශනොසලකා ාටරිය ාම විය දමට වටඩිය  ආදාය ම වටඩියි ිරය න එක.  

එශාම ි දුශවලා තිසශ න්ශන් ශදවතාවයි. අවුරුදු 6 කට 

ඉසථශසේලා සා ඊට පසථශස  අවුරුදු 06කට උඩදී පමණයි. පළමු 

වතාවට 0187දී සා 018 දී අපි ඒක  ශවනසථ කරලා තිසශය නවා. 

පළමු වතාවට විය දමට වටඩිය  ආදාය ම වටඩියි. ණය  ගටන කථා 

කරපු නිසායි මම ශම්ක ිරය න්ශන්. එතශකොට  ශවලා තිසශය න්ශන් 

ශමොකක්ද? ඇත්ත ව ශය න්ම අපි ආමාිකක මූලධමාම පාවිච්චි කරලා 

ආමාිකකය  ය ා පටත්තට ාරවලා තිසශය නවා. ඔ තුමා නිකම් 

සංඛ්යාශේඛ්න විතරයි පාවිච්චි කරන්ශන්. 018  අවසානශ  ඉහලා 

ශම් ශවනතුරු වටඩි වූ ණය  ප්රමාණය   ටලුශවොත්, ි ය ය ට  5ිරන් 

පමණ වටඩි ශවලා තිසශය නවා. ි ය ය ට  5ිරන් ඒ ණය  ප්රමාණය  

වටඩිශවලා, ඒශකන් ි ය ය ට 0 ක් විතර පාවිච්චි ශවලා තිසශය න්ශන් 

ඔ තුමන්ලා ගත්ත ණය  ශගවීමටයි. එතශකොට ි ය ය ට 88ක විතර 

1461 1462 



පාමාලිශම්න්තුව 

ඉතිසරි ශකොටසක් තිසශය නවා. ඒ ි ය ය ට 88 ඇවිේලා තිසශ න්ශන් 

ශකොශාොමද? ශඩොලමාවලින් ණය  අරශගන රුපිය ේවලින් ඒක වටඩි 

කශළොත් රුපිය ශේ අගය  ශවනසථ ශවනශකොට රුපිය ශේ ණය  

ප්රමාණය  ඉාළ ය නවා. ඔ තුමා දත්ත  ලලා ිරය නවා, එක දවසක 

 11යි, ඊළඟ දවශස   05යි, ඒ නිසා ඉාළට ගිහිේලා තිසශ නවා 

ිරය ලා. ඒක පු්ගගල ආදාය ම මනින්ශන් රුපිය ේවලින් විතරක් 

ශනොශවයි. ඕනෑම රටක ඒක පු්ගගල ආදාය ම මනින්ශන් -ඕනෑම 

වාමාතාවක් අරශගන  ලන්න- විශ්ගශීය  මුදේවලින්. [ ාධා 

ිරීමක්] නටාට, නටාට, මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමා සභාවශනොමඟ ය වන 

නිසායි මම ිරය න්ශන්. ඔ තුමා රට ශනොමඟ ය වන්න එපා. අපි 

ණය  අරශගන තිසශ න්ශන්ත් ණය  ශගවන්නයි. අපි අලුත් විය දම් 

කරන්නට ණය  අරශගන නටාට. අපි ශ ොශාොම වගකීශමන් ක්රිය ා 

කරලා තිසශ න  ව සහාන් කරන්න ඕනෑ. 

 
 ු උදය ප්රවා ක  පතමන්ළිල මහාවා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානාය කතුමනි, එතුමා මම අාපු ප්ර ථනවලට උත්තර 

දුන්ශන් නටාට. එතුමා ශවන ාෑේලක් තමයි ිරේශේ. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමා  පළමු ප්ර ථනය  ඇහුවා ''ඔේ ද, නට්ගද'' ිරය ලා.  [ ාධා 

ිරීමක්] එශාම ිරය න්න එපා. ඔ තුමා ඇහුවා ඔේ ද, නට්ගද 

ිරය ලා. ඒකට පිළිතුරු දුන්නා. [ ාධා ිරීමක්] වාද කරන්න එපා.  

ගරු ඇමතිසතුමා, ඔ තුමා පටාටිසලි ිරීමක් කරන්න කටමටතිසද ?   

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ශම් කාරණය  සංකීමාණයි.  ඇයි, 

ශඩොලමාවලින් ණය  ගන්ශන්? [ ාධා ිරීමක්] ඉන්න, පටාටිසලි 

කරන්න අව යයි. ඇයි, ශඩොලමාවලින් ණය  ගන්ශන්? ශඩොලමා 

විශ්ග  අුවපාතය , ශපොලී අුවපාතය  අඩු වුණාම ශඩොලමාවලින් 

ගන්නවා.[ ාධා ිරීමක්] නමුත් ශඩොලමාවලින් ණය  ගන්නා විට 

රුපිය ල අවම ශවනවාද, රුපිය ල  ක්තිසමත් ශවනවාද ිරය න එකත් 

 ලපානවා. ඒ නිසා රට ශනොමඟ ය වන්න එපා. මාධයශ  වයාකූල 

තත්ත්වය ක් ඇතිස කරන්න එපා. වගකීශමන් තමයි ශම් ණය  

අරශගන තිසශ න්ශන්.  නම් කරපු ඒ ඔක්ශකෝම ඇමතිසවරු එකඟ 

ශවයි, අපි වගකීශමන් ඒ ශ්ග කශළ  ිරය ලා. 

 
සාෆින තා ගවොම්පග ේ විිම කිණීම  බලපත්රය   

சொபிநகர் இறங்குதுமறயிலிருந்து ைைல் அகழ்தல்: 

உொிைப்பத்திரம் 
SAND MINING AT SAFINAGAR FERRY: LICENCE  
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15. ු  සුසන්ව පුංික දලගපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 

අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, ආමාිකක කටයුතු, නටවත 

පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවමාධන සා 

ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - (0): 

(අ) (i)  ි විේ ආරක්ෂක ශදපාමාතශම්න්තුශේ ඉිසිරීම් 
අව යතා ශවුවශවන් ශස රුවිල ප්රාශ්ගශීය  ශේකම් 
ශකොේඨාසය ට අය ත් මාවටලි ග ශේ මඩන්නේටි 
මංකශඩහි ිරයුබ් 811ක වටලි කටණීම්  ලපත්රය ක් 
ඍජුවම එම ශදපාමාතශම්න්තුවට ල ාදී තිසබිය දීත්, 

 ලපත්ර ල ා ශනොිසය  යුතු සාිනනගමා ශතොුපපළින් 
වටලි ල ා ගටනීම සහාා  ාහිර පු්ගගලශය කුශ  
නමට අංක C483984 දරන  ලපත්රය  ල ාදීමට 
ශා තු කවශමාද    

    (ii) සාිනනගමා ශතොුපපශළන් ල ා ගන්නා වටලි 
ශරොන්මඩ සහිත  ටවින් පිරිි දු  කළයුතු අතර 
ශමම ශතොුපපළින් කණින ලද වටලි ශකොපමණ 
ප්රමාණය ක් ශම් වනවිට ි විේ ආරක්ෂක 
ශදපාමාතශම්න්තුව ල ාශගන තිසශබ්ද  

 (iii) ි විේ ආරක්ෂක ශදපාමාතශම්ත්තුවට වටලි 
ල ාදීමට  ාහිර පු්ගගලශය කු සම් න්ධකර ගටනීම 
සහාා එම ශදපාමාතශම්න්තුශේ අධයක්ෂ 
ජ්නරාේවරය ාශ  අුවමතිසය  ල ාශගන තිසශබ්ද  

   ය න්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ) ශනොඑශස  නම්,  ඒ මන්ද? 

 

பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள், தபொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொை அபிவிருத்தி ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் 

அமைச்சருைொனவமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) (i)  சிவில் பொதுகொப்பு திமைக்களத்தின் நிர்ைொைப் 

பைிகளுக்கொக மசருவில பிரமதச தசயலகப் 

பிொிவுக்குச் தசொந்தைொன ைகொவலி கங்மகயின் 

ைடன்னட்டி கடமவயில் 100 கியூப் ைைமல 

அகழ்வதற்கொன உொிைப்பத்திரம் மநரடியொக 

அத்திமைக்களத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக் 

மகயில், உொிைப்பத்திரம் வழங்கப்படக் கூடொத 

சொபிநகர் இறங்குதுமறயிலிருந்து ைைமலப் 

தபற்றுக்தகொள்வதற்கொக பிற நபதரொருவரது 

தபயொில் C483984 ஆம் இலக்க உொிைப்பத் 

திரத்மத வழங்குவதற்கொன கொரைம் யொது; 

 (ii)  சொபிநகர் இறங்குதுமறயிலிருந்து தபற்றுக் 

தகொள்ளப்படும் ைைலில் வண்டல் ைண் 

கலந்துள்ளதொல் இதமன துப்பரவு தசய்ய 

மவண்டுதைன்பதுடன், இந்த இறங் 

குதுமறயிலிருந்து அகழப்பட்ட ைைலில் 

எந்தளவிமன தற்மபொது சிவில் பொதுகொப்பு 

திமைக்களம் தபற்றுக்தகொண்டுள்ளது; 

 (iii)  சிவில் பொதுகொப்பு திமைக்களத்துக்கு ைைல் 

வழங்குவதற்கொக பிற நபதரொருவமர இமைத் 

துக் தகொள்வதற்கொன அங்கீகொரம்  இத்திமைக் 

களத்தின் பைிப்பொளர் நொயகத்திட ைிருந்து 

தபற்றுக்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i)  reasons for granting the permit bearing No. 

C 483984 to an outsider for mining sand at 

the Safinagar Ferry, where licences for 
mining of sand should not be granted, 

1463 1464 

[ගරු ඉරාන් විරමරත්න මාතා] 
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dispite a licence for mining 100 cubes of 
sand at the Madannatti Pass in the 
Mahaweli River belonging to the Seruwila 
Divisional Secretary's Division has been 
directly granted to the Department of Civil 
Security for their construction needs;  

 (ii) sand obtained from the Safinagar Ferry 

should be cleaned as it contains silt and the 
volume of sand, mined at this ferry obtained 
by the Department of Civil Security; and 

 (iii) whether the approval of the Director 

General of the Department of Civil Security 
has been obtained to have an outsider 
involved to provide sand to the 
Department? 

(b) If not, why? 

 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු කථානාය කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, 

ආමාිකක කටයුතු, නටවත පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු 

පළාත් සංවමාධන සා ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර ශදනවා. 

(ආ) (i) මුලතිසේ ි විේ ආරක්ෂක  ලකාය ට අව ය වටලි 
ල ා ගටනීමට ෆාරුක් ශමොශාොමඩ් පසථරින් ය න අය  
ශවත සාිනනගමා (ශවේලනාවේ) නටමටතිස මංකඩින් 
වටලි ිරයුබ් 611ක් ඉවත් ිරීමට වන සංරක්ෂණ 
ශදපාමාතශම්න්තුව විි න් 018 .1 .17 වන ිසන 
නිකුත් කරන ලද ලිපිය  මත අංක C    9   දරන 
ප්රවාාන  ලපත්රය  භූ  විදයා සමීක්ෂණ ාා පතේ 
කාමාය ාං ය  විි න් නිකුත් කර ඇත. 

  ඉාත කාමාය ය  ඉුප ිරීම සහාා අංක SPI/
Sand/2018/1217 දරන විශ  ෂ අවසර පත්රය  
කාමාය ාං ය  විි න් නිකුත් කර ඇත. 

 (ii)  2017.06.8  ිසන ි ට 018 .1 .87 ිසන දක්වා වලංවන 
වන පරිිස නිකුත් කරන ලද විශ  ෂ අවසර පත්රය  
ය ටශත් වටලි ිරයුබ්  0 ක ප්රමාණය ක් ප්රවාානය  
සහාා ප්රවාාන  ලපත්ර 09ක් නිකුත් කර ඇත. 

  එම ප්රවාාන  ලපත්ර මඟින් සාිනනගමා මංකශඩ් ි ට 
මුලතිසේ ි විේ ආරක්ෂක  ලකාය  ශවත වටලි 
ප්රවාානය  කර ඇත. 

 (iii)  ි විේ ආරක්ෂක ශදපාමාතශම්න්තුවට අය ත් මුලතිසේ 
 ලකා මූලසථථානය  විි න් පාලනය  කරුව ල න 
වයාපදතිස තුනක් සහාා අවම ක ල ගණන් ය ටශත් 
වටලි ල ා ශදන ශලස ි විේ ආරක්ෂක 
ශදපාමාතශම්න්තුශේ මුලතිසේ  ලකා මූලසථථානශ  
අණශදන නිලධාරි ලුතිසනේ කමානේ ශේ.ීව. 
ගශන්ශගොඩ- ආමාඑසථපී විපාශර මාතා විි න් අංක: 
ි ආශද/88/5/මුලතිසේ/0/8/8 ාා 018 .10.8  ිසනටතිස 
ලිපිය  මඟින් අමීමා කන්සථට්රක්ෂන් ආය තනය  ශවත 
ඉිසරිපත් කර ඇතිස ඉේලීම, ඔහුශ  අංක: 
ි ආශද/88/5/මුලතිසේ/0/8/8 ාා 018 .1 .87 ිසනටතිස 
ලිපිය  මඟින් නිි  කටයුතු සහාා භූ  විදයා සමීක්ෂණ 
ාා පතේ කාමාය ාං ය  ශවත ඉිසරිපත් කර ඇත. 

(ආ)  පටන ශනොනී . 

 ු  සුසන්ව පුංික දලගපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமை) 

(The Hon. Susantha Punchinilame) 

ගරු කථානාය කතුමනි, ගරු ඇමතිසතුමාශගන් මම අාපු 

ප්ර ථනය ට දීලා තිසශ න පිළිතුශමා නම් ගම් ශපොඩ්ඩක් ශවනසථ.  මම 

ඇහුශේ ශස රුවිල ප්රාශ්ගශීය  ශේකම් ශකොේඨාසය ට අය ත් මාවටලි 

ග ශේ මඩන්නේටි ිරය න සථථානය  පිළි හවයි. නමුත්, ඔ තුමාට 

 ශතොරතුරු දීලා තිසශ න්ශන් මුලතිසේ සම් න්ධවයි. ඒ නිසා ඔ තුමා 

ඒක නිවටරිස කරලා පුබව පිළිතුර ල  ු ා ශදන්න.  

ගරු කථානාය කතුමනි, මශ  පළමුශවනි අතුරු ප්ර ථනය  

ශමය යි. අශ්/ ිසසථ්රික්කශ  ප්රාශ්ගශීය  ශේකම් ශකොේඨාස 88ක් 
තිසශ නවා, කන්තශේ, ශස රුවිල, තඹලගමුව, ශමොරවටව, 

ශගෝමරන්කඩවල, පදවි ශ්රී පුර, ්රිකුණාමලය , කුච්චශේලි, 

ිරන්නිය ා, මුත්තූමා, ශවරුගේ  ිරය  ලා. ි විේ ආරක්ෂක භටශය ෝ 
ශකොළඹ ශනොශය ක් ශනොශය ක් ආය තනවලට වටඩට ශගශනනවා. 

ගරු ඇමතිසතුමනි, අද වනවිට නිය ඟය ට ලක් වූ පවුේ කන්තශේ 

9 8ක් ඉන්නවා, ශස රුවිල 8 1ක් ඉන්නවා, තඹලගමුශේ 810ක් 

ඉන්නවා, ශමොරවටව   1ක් ඉන්නවා, ශගෝමරන්කඩවල 711ක් 

ඉන්නවා, පදවි ශ්රී පුර 6 ක් ඉන්නවා. ්රිකුණාමලශ   0ක් 

ඉන්නවා. කුච්චශේලි  69ක් ඉන්නවා, ිරන්නිය ා 91 ක් ඉන්නවා, 

මුත්තූමා  59ක් ඉන්නවා, ශවරුගේ 878ක් ඉන්නවා. අඩුම තරක න් 

ශම් ාටම පවුලකම එක්ශකශනක් ශාෝ ි විේ ආරක්ෂක 

ශදපාමාතශම්න්තුශේ වටඩ කරනවා. ශම් අය  ශකොළඹට ශගනටේලා 

දමන කාලසීමාව තුළ ඒ අය ට ඉන්න හිටින්න පාුබකම් අඩුයි. ශම් 

අය  වටඩි ශදශනක් ශඩංවන ශරෝගය ට ශගොදුරු ශවලා අසරණ ශවලා 

ඉන්නවා. ශම් පවුේවල අය  ීවවත් ශවන්ශන් ශගොවිතටන් කරලා. ඒ 

කාලශ  ශමොවුන්  ි විේ ආරක්ෂක කටයුතු කරන ගමන්ම, ඉතිසරි 

කාලය  තුළ ශගොවිතටන් කරලායි ීවවත් වුශණ්. ඒ වාශ  ශ්ගවේ 

කරලා තමයි ීවවත් වුශණ්. ශම් ප්ර ථනය  ශපොශළොන්නරුශේත් 

තිසශ නවා, අුවරාධපුරශ ත් තිසශ නවා, ශමොණරාගලත් තිසශ නවා. 

ඒ දුෂථකර ිසසථ්රික්කවල තමයි ි විේ ආරක්ෂක භටය න් වටඩිපුර 

ඉන්ශන්. මම විශ  ෂශය න්ම  ඉේලීමක් කරනවා, ්රිකුණාමලශ  

අය  ශකොළඹට ශගශනන්ශන් නටතිසව,- ශමොකද, ඔවුන් 

නිය ඟශය ුවත්, ආමාිකක ප්ර ථනවලිුවත්   ටට කාලා තිසශ න නිසා-  

අශ්/ ිසසථ්රික්කය  තුළම රහවා ශගන  එහි ශස වය  ල ා දීමට කටයුතු 

කරන්න පුළුවන්ද?   

 
 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු මන්ත්රීතුමා ශම් ප්ර ථනය  ගරු ජ්නාධිපතිසතුමාශ  

අවධානය ටත් ලක් ශවලා තිසබුණා. එතුමා නිශය ෝගය ක් දුන්නා, 

ශකොළඹ වටඩ කරන ි විේ ආරක්ෂක භටය න් වාාම ඒ 

ශගොේලන්ශ  ගම් පළාත්වලට ය වන්න ිරය ලා. ගරු මන්ත්රීතුමා, 

දටන් ඒක අිසය ශරන් අිසය රට කරනවා. ශමොකද, එක වතාවට  ඒ 

ි ය ලු භටය න් ඉවත් කළාම ශම් ිරය න ආය තනවලට ප්ර ථනය ක්, 

ගටටලුවක් මතු ශවනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත අිසය ශරන් අිසය රට 

කරශගන ය නවා. හුඟක් දුරට ඔවුන්ශ  ගම් පළාත්වලට ඒ භටය න් 

අපි ය වලා තිසශ නවා. නමුත් තවත් කේටිය ක් ඉන්නවා. ඒ 

ශගොේලන් අපි නිි  ශවලාවට ඒ අය ශ  ගම් පළාත්වලට  ය වනවා.  

  
 ු  සුසන්ව පුංික දලගපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානාය කතුමනි,  මම ශමතුමාට මතක් කර ශදන්නට 

කටමටතිසයි, ්රිකුණාමලය  ිසසථ්රික්කශ  භටය න් ශකොළඹට 

ශගනටේලා වටඩ ගන්න එක තවම නතර ශවලා නටාට ිරය න එක. 

විශ  ෂශය න්ම එම ජ්නතාව නිය ඟය  පවතිසන ප්රශ්ග ය ක ීවවත් වන 

ජ්නතාවක් නිසාත්, එම පවුේ ගදා මූලිකය ා සම් න්ධ කරශගන 

ීවවත් වන නිසාත්, ඒ පිළි හව ඔ තුමාශ  විශ  ෂ අවධානය  ශය ොමු 
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පාමාලිශම්න්තුව 

කරලා ්රිකුණාමලය  ිසසථ්රික්කශ  භටය න් ශකොළඹට ශගශනන 

එක නතර කරන ශලස ඉේලා ි ටිනවා. ගරු ඇමතිසතුමනි, 

විශ  ෂශය න්ම අශ්/ ිසසථ්රික්කශ  පවතිසන ආමාිකක දුෂථකරතා 

නිසායි ඔ තුමාට ශම් ඉේලීම කරන්ශන්. මම ඔ තුමාශගන් 

ඉේලීමක් කරනවා, ශකොළඹ, එශාම නටත්නම් පිට පළාත්වල 

ශස වය  කරන ්රිකුණාමලය  ිසසථ්රික්කශ  ි ය ලු  ි විේ ආරක්ෂක 

භටය න් -ඒ දුර  ටාටර අය - ්රිකුණාමලය  ිසසථ්රික්කශය න් පිටට 

ශනොගන්නා විධිය ට කටයුතු කරන්න ිරය ලා. 

 
 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ශාොහයි. 

 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවටනි වටය . 

 

 

  අංක 248ා177ාMOIB දපන පිමිණිල්ගල් 
පරීක්ෂණය    : ප්ර තිය  

248/177/MOIB ஆம் இலக்க முமறப்பொடு பற்றிய 

விசொரமை: முன்மனற்றம் 
INVESTIGATION INTO COMPLAINT NO. 248/177/MOIB: 

PROGRESS 
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6.   ු ගක්.ගක්. ළියදාස මහාවා ( ු ඒ.එල්.එපත. නසීතා මහාවා 
ගවනුව ) 

    (ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ - ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். நசீர் 

சொர்பொக) 

     (The Hon. K.K. Piyadasa on behalf of the Hon. A.L.M. 
Nazeer) 

අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, ආමාිකක කටයුතු, නටවත 

පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවමාධන සා 

ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ථනය  - ( ) 

(අ) (i) ගම්පා ශපොලිසථ සථථානශ  අංක 0  /877/MOIB 
ාා 0187.10.8  ිසනටතිස පටක ණිේලට අදාළ 
සටකකරු සමඟ, අංක EP-JA-7555 දරන Toyota 
Noah වමාගශ  ශමෝටමා රථය , Samsung වමාගශ  
ජ්ංගම දුරකථන ශදකක්, Nokia වමාගශ  ජ්ංගම 
දුරකථනය ක්, ජ්ාතිසක ාටඳුුවම්පත් සා රිය දුරු 
 ලපත්ර කීපය ක් සා මුදේ සහිත ගමන් මේලක් 
ි විේ පු්ගගලය න් කීපශදශනකු විි න් 0187.15.18 
ිසන කළුතර ිසසා අපරාධ ශකොේඨාසය  ශවත 
භාරශදන ලද  වත්  

 (ii) නීතිස විධිවිධානවලට පටාටනිව එකී සටකකරු 
0187.15.18 ිසන ි ට 0187.15.16 ිසන දක්වා 
පානදුර ශපොලිසථ සථථානශ  රහවා ත ා ි ටි  වත්  

 (iii) ඉාත ි දුවීම සම් න්ධශය න් පීක්ෂණය ක් ි දු 
කරන ශමන් එවකට නීතිසය  ාා සාමය  සා දක්ත ණ 
සංවමාධන අමාතයාං ශ  ශේකම්වරය ා විි න් 
අංක MLO/MO/OUT/147/17 ාා 0187.1 .09 
ිසනටතිස ලිපිය  මඟින් ශපොලිසථපතිසවරය ාට දටුවම් දී 
ඇතිස  වත්  

  එතුමා දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ඉාත ි ්ගධිය  සම් න්ධශය න් ශගන ඇතිස පිය වර 
සා එහි වමාතමාන ප්රගතිසය  කවශමාද  

 (ii) අගතිසය ට පත් පටක ණිලි පාමා ථවය ට සාධාරණය ක් 
ඉුප ිරීම සහාා ගුව ලටබූ පිය වර කවශමාද  

 ය න්න එතුමා සහාන් කරන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශස  නම්, ඒ මන්ද? 

 

பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள், தபொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொை அபிவிருத்தி ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் 

அமைச்சருைொனவமரக் மகட்டவினொ: 

(அ) (i) கம்பஹொ தபொலிஸ் நிமலயத்தின் 248/177/MOIB 

ஆம் இலக்க ைற்றும் 2017.02.13 ஆம் திகதிய 

முமறப்பொடு ததொடர்பிலொன சந்மதக நபருடன், 

EP-JA-7555 ஆம் இலக்க Toyota Noah 

வமகயிலொன மைொட்டொர் வொகனம்,   Samsung 

வமகயிலொன இரண்டு மகயடக்கத் ததொமல 

மபசிகள், Nokia வமகயிலொன ஒரு மகயடக்கத் 

ததொமலமபசி, மதசிய அமடயொள அட்மட 

ைற்றும் சொரதி அனுைதிபத்திரங்கள் சில ைற்றும் 

பைம் அடங்கிய பயைப் தபொதிதயொன்று சிவில் 

பிரமசகள் சிலொினொல் 2017.05.01 ஆம் திகதி 

களுத்துமற ைொவட்ட குற்றவியல் பிொிவிடம் 

மகயளிக்கப்பட்டுள்ளன என்பமதயும்; 

 (ii) சட்ட ஏற்பொடுகளுக்கு முரைொக மைற்படி சந்மதக 

நபர் 2017.05.01 ஆம் திகதி முதல் 2017.05.06 

ஆம் திகதி வமர பொைந்துமற தபொலிஸ் நிமல 

யத்தில் தடுத்துமவக்கப்பட்டிருந்தொர் என்ப 

மதயும்; 

 (iii) மைற்படி சம்பவம் ததொடர்பொக விசொரமை 

நடொத்துைொறு அப்மபொமதய சட்டமும், ஒழுங்கும் 

ைற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சின் 

தசயலொளொினொல் MLO/MO/OUT/147/17 ஆம் 

இலக்க 2017.08.29 ஆம் திகதிய கடிதம் மூலம் 

தபொலிஸ்ைொஅதிபருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) மைற்படி சம்பவம் ததொடர்பில் மைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் ைற்றும் அவற்றின் 

தற்மபொமதய முன்மனற்றம் யொது என்பமதயும்; 

 (ii) பொதிக்கப்பட்டுள்ள முமறப்பொட்டொளர்களொன 

தரப்பினருக்கு நியொயம் வழங்குவதற்கொக மைற் 

தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs: 

  (a)  Is he aware that - 

 (i)  the Toyota Noah motor vehicle numbered 
EP JA - 7555, two Samsung mobile 
phones, a Nokia mobile phone, National 
Identity Cards and several driving licences 
and a travelling bag that contained money, 
together with the suspect who was 
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connected with the incident relating to                 
the complaint No. 248/177/MOIB dated 
13.02.2017 lodged with the Gampaha 
Police Station were handed over to the 
Kalutara District Crime Division on 
01.05.2017 by a group of civilians; 

 (ii)  the aforesaid suspect had been detained at 
the Panadura Police Station from 
01.05.2017 to 06.05.2017 in contravention 
of legal provisions; and 

 (iii) the Inspector General of Police was 
informed by the then Secretary to the 
Ministry of Law and Order and Southern 
Development through his letter bearing 
reference MLO/MO/OUT/147/17 dated 
29.08.2017 to carry out an investigation into 
the aforesaid incident? 

  (b)  Will he inform this House - 

 (i) the nature of action that has been taken 
regarding the aforesaid incident, and the 
present progress of implementing such 
action; and 

 (ii) the nature of the steps that have been taken 
to serve justice to the aggrieved party? 

  (c)  If  not, why?  

 
 ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානාය කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා ජ්ාතිසක ප්රතිසපත්තිස, 

ආමාිකක කටයුතු, නටවත පිසංචි ිරීම් ාා පුනරුත්ථාපන, උතුරු 

පළාත් සංවමාධන සා ශය  වන කටයුතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ථනය ට පිළිතුර සවා ව* කරනවා. 
 

* සවාගපතසය මව වබන ලද ළිබඳතුප  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) අදාළ සටකකරු සමඟ පාත සහාන් දෑ අත් අඩංවනවට ශගන 
ඇත. 

  අංක EPJA-7755 දරන ශටොශය ෝටා ශනෝාා ශමෝටමා 
රථය . 

  Samsung වමාගශ  ජ්ංගම දුරකථන 10ක්. 

  ජ්ාතිසක ාටඳුන්ම්පත් ඡාය ා පිටපත් 1 ක්. 

  සටාන් විනා  වී ඇතිස ාටඳුුවම්පතක්. 

  රිය දුරු  ලපත්රය . 

  ඇඳුම් සහිත ගමන් මේලක්. 

  මුදලින් රුපිය ේ 8,801ක්. 

  Nokia වමාගශ  ජ්ංගම දුරකථනය ක් ාමුවී ඇතිස  වට වාමාතා 
වී ශනොමටත. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඔේ. 

(ආ) (i) අත් අඩංවනවට ගන්නා ලද සටකකරු 0187.15.18 ිසන ි ට 
0187.15.16 ිසන දක්වා පානදුර ශපොලිසථ සථථානශ  පිහිුපවා 
ඇතිස, කළුතර ිසසා අපරාධ ඒකකශ  නීතයුවකූල ශනොවන 
අන්දක න් රහවා ත ාශගන ි ටි  වට විශ  ෂ විමමා න 
ඒකකය  මඟින් කළ විමමා නශ දී අනාවරණය  වී ඇත. ඒ 
සම් න්ධශය න් ශචෝදනා ලටබූ නිලධාරින්ට විරු්ගධව විනය  
ක්රිය ාමාමාග ගටනීම සහාා ශචෝදනා පත්ර ශකුපම්පත් කර ඇතිස 
අතර, නීතිසමය  පිය වර ගටනීම සහාා අව ය උපශදසථ ඉේලා 

018 .1 .09 ිසන ගරු නීතිසපතිසතුමා ශවත ශගොුවව ඉිසරිපත් 
කර ඇත. ශමශතක් නීතිසපතිස උපශදසථ ලටබී ශනොමටත. 

  අංක 86-ඒ, ශමොරිසථ පාර, තනි ශපොේගා ාන්ිසය , ගාේල 
ලිපිනශ  පිසංචි ශමොශාොමඩ් ශසයින් රිසථවි අාමඩ් නමටතිස 
පටක නිලිකරු විි න් 0187.1 .88 ිසනටතිසව නටවත 
පටක ණිේලක් කර ඇතිස අතර, ශපොලිසථපතිසතුමාශ  උපශදසථ 
පරිිස විශ  ෂ විමමා න ඒකකය  මඟින් ඒ සම් න්ධශය න් 
විමමා නය ක් ි දු කර ඇත. එම විමමා නය  ි දු කරක න් 
පවතිසන අතරතුරදී නිතිසය  ාා සාමය  සා දක්ත ණ සංවමාධන 
අමාතයාං ශ  ශේකම් විි න් ශපොලිසථපතිස ශවත ය වන ලද 
අංක MLO/MO/OUT/147/17 ාා 0187.1 .09 ිසනටතිස ලිපිය  
පරිිස විමමා නය ක් ි දු කර, එම ශගොුවවද 018 .10.0  ිසන 
විශ  ෂ විමමා න ඒකකය  ශවත ශය ොමු කර ඇත. 

 (ii) පටක ණිලිකරු විි න් ක ලදී ගත්තා ය ටයි සහාන් කරන වෑන් 
රථය  සම් න්ධශය න් ගම්පා ශපොලිසථ සථථානශ  කරන ලද 
පටක ණිේලට අදාළව ගම්පා මශාසථත්රාත් අධිකරණශ  නඩු 
අංක 605 6 ය ටශත් අධිකරණ ක්රිය ාමාමාග දටනට ි දු ශවක න් 
පවතිසන අතර, ගරු අධිකරණශ  තීන්දුව අුවව ඉිසරි 
ක්රිය ාමාමාග ගටනීමට නිය ක තව ඇත. 

(ඇ) පටන ශනොනී . 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට වරප්රසාද පිළි හ ප්ර ථනය , ගරු එසථ. ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා. 

 
 
වපප්රසාද  ආපක්ෂක අංශ්විමන්  දවාස පරි්රය 

ගසෝන දු කිරීම 

சிறப்புொிமை: வீட்டு வளவில் பொதுகொப்புத் 

தரப்பினொின் மசொதமன நடவடிக்மக 
PRIVILEGE: SEARCH OF HOUSE PREMISES BY 

SECURITY FORCES 

 

 ු එස.් ශ්රීවපන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள, கிளிதநொச்சி 

ைொவட்டத்தில் இல. 882, ஆறுமுகம் வீதி, வட்டக்கச்சியிலுள்ள 

எனது தசொந்தக் கொைியில் - தசொந்த வீட்டில் இன்மறய தினம் 

அதிகொமலயிமல இரொணுவத்தினர், தபொலிஸொர், TIDயினர் என 

நூற்றுக்கும் மைற்பட்டவர்கள் சுற்றிவமளத்து, எனது 

வீட்டினுமடய வளவிமல ஆயுதங்கள் புமதக்கப்பட்டிருப்ப 

தொகவும் அந்த ஆயுதங்கமளத் கிண்டி எடுப்பதற்கொகத் தொங்கள் 

வருமக தந்ததொகவும் கூறி, என்னுமடய வளவினுமடய 

கதவுகமளத் திறக்குைொறு மகொொிக்மக முன்மவத்திருக் 

கிறொர்கள். என்னுமடய வளமவப் பரொைொிக்கின்ற திருவொளர் 

சண்முகநொதன் என்பவொின் வீட்டுக்குக் கிரொை அலுவலொின் 

உதவிமயொடு தசன்று அவமர அமழத்து வந்து, எனது வீட்டின் 

கதவுகமளயும் திறக்குைொறு மகட்டிருக்கிறொர்கள். ஆனொல், 

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இது ததொடர்பொக எனக்கு எந்த 

அறிவித்தமலயும் தரவில்மல; எனக்குத் ததொியப்படுத்த 

வில்மல. இது பொரொளுைன்ற உறுப்பினதரன்ற வமகயில் 

என்னுமடய சிறப்புொிமைமய ைீறும் ஓர் அச்சுறுத்தல் 

நடவடிக்மகயொக அமைந்திருப்பதொகமவ எனக்குத் ததன்படு 

கின்றது.  

ஏற்தகனமவ பல்மவறுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் நொன் 

அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கின்மறன். ைிக முக்கியைொக, 2019ஆம் 

ஆண்டு - இமத ஆண்டு 05ஆம் ைொதம், 18ஆம் திகதி, 

யொழ்ப்பொைத்தில் நொன் வொடமகக்குக் குடியிருக்கின்ற 

வீட்டிமல நொலு இரொணுவத்தினரும் ஒரு தபொலிஸொரும் தசன்று 

1469 1470 



පාමාලිශම්න්තුව 

- எனது ைமனவி “இது பொரொளுைன்ற உறுப்பினருமடய வீடு” 

என்று ததொிவித்த பிற்பொடும் - வீட்டினுமடய அமறகமளச் 

மசொதமன தசய்திருந்தொர்கள். என்னுமடய மூத்த ைகனுமடய 

அலுைொொியிலுள்ள புத்தகங்கமள எல்லொம் இழுத்து தவளியிமல 

தகொட்டியிருந்தொர்கள். இமத ஆண்டில் இரண்டொவது தடமவ 

இந்தச் சம்பவம் இடம்தபற்றுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் 

என்னுமடய தசொந்த நிலத்திமல - நொன் பிறந்து வளர்ந்த 

நிலத்திமல - நொன் இப்தபொழுதும் வொழுகின்ற வீட்டிமல 

நமடதபற்றிருக்கின்றது. அந்தப் பகுதியில் இரொணுவத்தினர், 

தபொலிஸொர், புலனொய்வுத் துமறயினர் இப்தபொழுதும் 

சுற்றிவமளத்தபடிமய இருப்பதொக எனக்கு அறியக் 

கிமடக்கின்றது. 

அதுமபொல, நொன் 2011ஆம் ஆண்டு 03ஆம் ைொதம் 07ஆம் 

திகதி பொரொளுைன்ற அைர்வுக்கொக வந்துதகொண்டிருந்ததபொழுது, 

அப்தபொழுதிருந்த பொதுகொப்பு அமைச்சின் தசயலொளர் 

மகொத்தொபய ரொஜபக்ஷ அவர்களொல் ஏவப்பட்ட அவருமடய 

‘பரொ ைிலிட்டறி குறூப்' அநுரொதபுரம், உடுக்குளம் பகுதியில் 

மவத்து என்ைீது துப்பொக்கிப் பிரமயொகம் மைற்தகொண்டிருந்தது. 

அந்தச் சம்பவத்திமல நொன் ததய்வொதீனைொக உயிர் 

தப்பியிருந்மதன்.  

2013 ஜனவொி 12ஆம் திகதி நொன் பொரொளுைன்ற 

அைர்வுக்கொக தகொழும்பிமல வந்திருந்தமபொது, TIDயினர், Army, 

தபொலிஸ் உட்பட 150க்கும் மைற்பட்டவர்கள் எனது 

அலுவலகத்மதச் சுற்றிவமளத்து, எனது அலுவலகத்திமல C4 

குண்டுகமள மவத்து, அங்கிருந்த என்னுமடய உதவியொளர் - 

தற்மபொமதய கமரச்சிப் பிரமதச சமபயினுமடய தவிசொளர் - 

அருைொசலம் மவழைொலிகிதமனயும் இன்னுதைொருவமரயும் 

ைொமல 7.30 ைைியளவில் மகது தசய்திருந்தொர்கள்.  

திரும்பவும் 2013 ஜனவொி 22ஆம் திகதி TID Inspector 

Sarthchandra, Police Constable Rezmin ஆகிமயொர் கொமல 

9.45 ைைியிலிருந்து 12.50 ைைிவமர எனது கொொியொலயத் 

ததொமலமபசிமய மசொதமன தசய்தமதொடு, அங்கிருந்த 

கைினிகமளயும் தகொண்டுதசன்றொர்கள்.  

அருைொச்சலம் மவழைொலிகிதமனயும் ைற்றவமரயும் 

விடுவிப்பதற்கு தகௌரவ சுைந்திரன் அவர்கமள இலங்மகயி 

னுமடய தகொழும்பு உச்ச நீதிைன்றத்திமல வழக்கொடியிருந்தொர். 

இறுதியிமல, அவர்கள் எந்தக் குற்றங்களும் தசய்யவில்மல; 

அவ்வொறு குண்டுகள் எதுவும் மவத்திருக்கவில்மல என்று 

கூறப்பட்டது. இரொணுவத்தினர் ைன்னிப்புக் மகட்டுத்தொன் 

நீதிைன்றத்தினொல் விடுதமல தசய்யப்பட்டொர்கள்.  

இமத 2013ஆம் ஆண்டு சித்திமர ைொதம் எனது அலுவல 

கத்திமல நமடதபற்ற எங்களுமடய கட்சியின் ஆதரவொளர் 

களுமடய ஒரு கூட்டத்திமல, எங்களுமடய கட்சியின் 

தற்மபொமதய தமலவர் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் தகௌரவ 

ைொமவ மசனொதிரொஜொ அவர்களும் கட்சியினுமடய மபச்சொளர் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் தகௌரவ சுைந்திரன் அவர்களும் 

கட்சியினுமடய பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் தகௌரவ 

சரவைபவன் அவர்களும் உட்பட நொனும் - நொங்கள் நொலு 

மபரும் 100 க்கு மைற்பட்ட எங்களுமடய ஆதரவொளர்கமளொடு 

மபசிக்தகொண்டிருந்தமபொது, இரண்டொயிரத்துக்கும் மைற்பட்ட 

வர்கள் சிங்கக்தகொடிகமளொடு வந்து, எங்களுமடய கொொியொ 

லயத்தின்ைீது கற்களொலும் தபொல்லுகளொலும் தொக்குதல்கமள 

நடத்தியிருந்தொர்கள். இதுவும் அந்தக் கொலகட்டத்திமல 

இடம்தபற்றது. இவ்வொறு ததொடர்ச்சியொகப் பல தடமவகள் 

என்ைீதொன அச்சுறுத்தல் நடவடிக்மககள் நமடதபற்றுக் 

தகொண்மட இருக்கின்றன. நொன் ஆறு தடமவகள் 4ஆம் 

ைொடிக்கு அமழக்கப்பட்டு விசொொிக்கப்பட்டிருக்கின்மறன்.  

இவ்வொறுதொன் இன்மறய தினமும்கூட அதிகொமலயிமல 

எனது இல்லம் சுற்றிவமளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நொன் வீட்டில் 

இல்லொத மநரத்தில் - பொரொளுைன்ற அைர்விமல 

இருக்கின்றதபொழுதுதொன் - இந்தச் சம்பவங்கள் அமனத்தும் 

நமடதபற்றிருக்கின்றன. ஆகமவ, இது எனக்கு 

விடுக்கப்படுகின்ற ஒரு கடுமையொன அச்சுறுத்தலொக 

இருக்கின்றது. ததொடர்ந்தும், நொன் வொடமகக்கு இருக்கின்ற 

வீடும் மசொதமனயிடப்படுகின்றது; நொன் வொழுகின்ற வீடும் 

மசொதமனயிடப்படுகின்றது. ஆகமவ, இந்த நொட்டிமல ஒரு 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொகக் கருத்துக்கமளச் தசொல்லிச் 

சுதந்திரைொக வொழக்கூடிய ஒரு வொய்ப்பு அற்றவனொக நொன் 

இருக்கின்மறன் என்பமத இந்த இடத்திமல பதிவு 

தசய்கின்மறன். தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள, எங்களுக் 

தகல்லொம் தபொறுப்பொனவர் நீங்கள் என்ற வமகயில், 

இதற்குொிய நடவடிக்மக எடுக்குைொறு உங்களிடம் மகட்டுக் 

தகொள்ளுகின்மறன். நன்றி. 
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමා, will you  respond to that now or 

do you want more time?  
 

 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 
ගරු කථානාය කතුමනි, ඒ ගටන අපි  ලන්නම්. දටන් තමයි 

මටත් ශත්රුශණ්.  
 

 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාමාලිශම්න්තු මන්ත්රීවරය කු වන එතුමාශ  අයිතිසවාි කම් ගටන 

ශසොය ා  ලා අව ය පිය වර ගන්න.  
 

 ු ුවන් විගේවතා න මහාවා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

අනිවාමාය ශය න්ම ඒ ගටන කටයුතු කරනවා, ගරු 

කථානාය කතුමනි.  
 

 ු බිමල් ප කනායක මහාවා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානාය කතුමනි, අද නයාය  පත්රශ  අංක 1  ශලස 

ශය ෝජ්නා පිළි ද දටුවම්දීම ය ටශත් ඉිසරිපත් කර තිසශ න්ශන්, 

අශප්ර ේ 08 ප්රාාරය ට අදාළ පාමාලිශම්න්තු විශ  ෂ කාරක සභාශේ 

කාලය  දීමාඝ ිරීම පිළි හ ශය ෝජ්නාවක්. ඒ  කාලය  දීමාඝ ිරීම 

සම් න්ධශය න් විවාදය ක් නටාට. නමුත් ශම් කාරක සභාවට 

කටහවිය  යුතු ප්රධාන පු්ගගලය න් වි ාල පිරිසක් කටහවලා 

තිසශ නවා. ඒ ප්රධාන වගිරව යුත්ශතක් තමයි ජ්නාධිපතිසවරය ා. 

ජ්නාධිපතිසවරය ා කටහවන  වට කාරක සභාව තීන්දුවක් අරශගන 

තිසබුණා. අඩු ගණශන් ජ්නාධිපතිසවරය ාට ඒ  ව දන්වලා තිසශ නවාද 

ිරය ලා දටන ගන්න කටමටතිසයි. අපි දන්න තරක න් නම් 

ජ්නාධිපතිසවරය ාට ශම් ගටන දන්වලා නටාට. කාරක සභාව 

පටත්ශතන් එවටනි දටන්වීමක් කරලා නට්ගද, කරන්ශන් නටත්ශත් 

ඇයි ිරය න එකත්, ිසගින් ිසගටම කාරක සභාශේ කාලය  දීමාඝ 

ිරීශම් අරමුණ වන්ශන් ශම් පිළි හ අවසාන නිගමන, කරුණු 

සහිත වාමාතාවක් ල ා දීම ප්රමාද ිරීමද ිරය ලාත් මම දටන ගන්න 

කටමටතිසයි.  

1471 1472 
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 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒක සාමානයශය න් ඒ කක ුපවට අයිතිස කාමාය ය ක්. 

කථානාය කවරය ා ඒකට මටිසාත් ශවන්ශන් නටාට. නමුත්  ශමම 

කරුණ කාරක සභාශේ සභාපතිසතුමාශ  අවධානය ට මා ශය ොමු 

කරවන්නම්. 

 
පන ක ගකම්පතප ක ළිබඳ ින්වීම 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

ශ්රී ලංකා ුණු ආ ආතාක ක සංවතා න සංසව්ාව පන ක 
ගකම්පතපව 

இலங்மக றுஹுணு தபொருளொதொர அபிவிருத்திக் 

கூட்டுத்தொபனம் சட்டமூலம்  
RUHUNU ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION OF SRI 

LANKA BILL  
 

 "රුහුණු සංවමාධන ප්රශ්ග ය  තුළ ආමාිකක සංවමාධන වයාපදතිස, සටලුබම්, 

වටඩසටාන් ශාෝ ශය ෝජ්නා රම ක්රිය ාත්මක ිරීම ාඳුනා ගටනීශම්, සකසථ 

ිරීශම් ාා සම් න්ධීකරණය  ිරීශම් කාමාය  සහාා ශ්රී ලංකා රුහුණු ආමාිකක 

සංවමාධන සංසථථාව පිහිුපවීම සහාා සා ඒ ාා සම් න්ධ ශාෝ ඊට ආුවෂංගික 

කාරණා සහාා විධිවිධාන සටලටසථවීම පිණිස වූ පනත් ශකුපම්පතිර. 
 

(අමාතය මණ්ඩලශ  අුවමතිසය  දන්වා තිසශබ්.)" 

 
 

ළිබඳ න්වන ලද්ගද්  වපාය හාා නාවික ක ුතතු සහා දක්ෂිණ 
සංවතා න අමාවයතුමා ගවනුව   ු  යන්ව කුණාතිලක මහාවා 
විදු ද. 

2019 සිප්විපතබතා 03 වන අඟහාුවාදා ගද වන වප කියවිය 
ුතතුයි  ද  එය මුද්රණය ක  ුතතුයි  ද  අදා  ආංශික අධීක්ෂණ කාපක 
සවාව  ගයොමු ක  ුතතුයි  ද  දගයෝ  කපන ලී .  

துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற ைற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

அமைச்சர் சொர்பில் ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க அவர்களொல் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டது.  

2019 தசப்தரம்பர் 03, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற 

ைதிப்பிடப்பட மவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதைனவும் 

உொிய துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட 

மவண்டுதைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 

Minister of Ports and Shipping and Southern Development; to be read a 
Second time upon Tuesday, 03rd September, 2019 and to be printed; 
and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 

 
පාතාිමගපතන්තුගව රැසව්ීපත 

பொரொளுைன்ற அைர்வு  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of the 
Parliament, the hours of sittings of Parliament on this day shall be 1.00 
p.m. to 7.30 p.m. At 5.00 p.m., Standing Order 8(5) of the Parliament 
shall operate. At 7.30 p.m., Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

 
ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2019 අගප්රේල් 21 වි ද න න ශ්රී ලංකාගව විවි  
සව්ානවල දුදු  ත්රසව්වාී  ප්රහාාප ළිබඳබක 

ගසොයා බලා පාතාිමගපතන්තුව  වාතාවා කිරීම 
සකහාා වන පාතාිමගපතන්තු  
විගශ්ේෂ කාපක සවාව 

2019 ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி இலங்மகயின் 

பல்மவறு இடங்களில் இடம்தபற்ற 

பயங்கரவொதத் தொக்குதல்கள் பற்றி 

ஆரொய்ந்து பொரொளுைன்றத்திற்கு 

அறிக்மகயிடுவதற்கொன ததொிகுழு 
SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND 

REPORT TO PARLIAMENT ON THE TERRORIST 
ATTACKS THAT TOOK PLACE IN DIFFERENT 
PLACES IN SRI LANKA ON 21ST APRIL, 2019 
 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"In terms of Standing Order 102 of the Parliament, this Parliament 
do grant the Select Committee of Parliament appointed by a Resolution 
passed by Parliament on 22nd May, 2019 to look into and report to 
Parliament on the terrorist attacks that took place in different places in 
Sri Lanka on 21st April 2019, an extension of time till 30th September, 
2019 to present its final report."  
 

ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

වයවසව්ාදායක සව්ාවප කාපක සවාව 
சட்டவொக்க நிமலயியற் குழு 

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE 
 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 51(3)(b) of 
the Parliament, this Parliament do grant the Legislative Standing 
Committee an extension of time till 30th September, 2019 to submit its 
report to Parliament on the “Draft Statute of Tourism Development 
Bureau of Uva Provincial Council” which was referred to it by the 
Speaker on 27th June, 2019."  

 

ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ු කවානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, ශය ෝජ්නා පිළි හ දටුවම්දීම සා ිසනට නිය ක ත කටයුතු.  

අද ිසන නයාය  පත්රශ  අංක 8 සා 0 ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන 
අධිකාරිය  පනත ය ටශත් නිශය ෝග අුවමත ිරීම.  

ගරු (වවදය) රාජිත ශස නාරත්න අමාතයතුමා.  

ඊට ප්රථම ගරු නිශය ෝජ්ය කාරක සභාපතිසතුමා මූලාසනය ට 
පටක ශණනවා  ඇතිස. 
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පාමාලිශම්න්තුව 

අනතුුව  ු කවානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉව ක  ගයන්, 
 දගයෝජය කාපක සවාපතිතුමා [ ු ගසල්වපත අවඩක්කලනාදන්  
මහාවා] මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்  

[ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

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

 

ජාතික ඖෂ   දයාමන අධිකාරිය පනව  
 දගයෝ  

மதசிய ைருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் 

அதிகொரசமபச் சட்டம்:  ஒழுங்குவிதிகள்  
NATIONAL MEDICINES REGULATORY 

AUTHORITY ACT: REGULATIONS  
 

[අ.භා.0. 9]              
 
 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා (ගස ඛය  
ගපෝෂණ හාා ගද්ශීය වවදය අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், மபொசமை ைற்றும் சுமதச ைருத்துவ அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානාය කතුමනි, මා පාත සහාන් ශය ෝජ්නාව ඉිසරිපත් 

කරනවා.  

"0185 අංක 5 දරන ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිය  පනශත් 88  

වගන්තිසය  සමඟ ිරය විය  යුතු 8 0 වගන්තිසය  ය ටශත් වවදය උපකරණ 

(ක ල නිය ම ිරීම) සම් න්ධශය න් ශස ඛ්ය, ශපෝෂණ ාා ශ්ගශීය  වවදය 

අමාතයවරය ා විි න් සාදන ලදුව, 0189 මාමාතු 85 ිසනටතිස අංක 088 /5  

දරන අතිස විශ  ෂ ගටසේ පත්රශ  පළ කරුව ලට , 0189.17.19 ිසන ඉිසරිපත් 

කරන ලද නිශය ෝග අුවමත කළ යුතු ය ." 

ගරු නිශය ෝජ්ය කාරක සභාපතිසතුමනි, ශම් පිළි හව මා 

ශකටිශය න් අදාසථ කීපය ක් ඉිසරිපත් කරන්නම්. අද ිසන සාකච්ඡා 

කරන්ශන් 0185 අංක 5 දරන ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිය  

පනශත් 88  වගන්තිසය  සමඟ ිරය විය  යුතු 8 0 වගන්තිසය  ය ටශත් 

සාදන ලද 0189 මාමාතු මස 85වටනි ිසන අංක 088 /5  දරන අතිස 

විශ  ෂ ගටසේ පත්රශ  පළ කරන ලද සංශ ෝධනයි. ඒ සහාා 

පාමාලිශම්න්තුශේ අුවමතිසය  ල ා ගටනීමට නිය ක තයි.  

අපි 0186 අවුරු්ගශ්ග අවසාන භාගශ දී ලංකාශේ ප්රථම වරට  

ෂෂධවල ක ල නිය ාමනය  කළා, ශස නක බිබිශේ ප්රතිසපත්තිසය  

අුවගමනය  කරක න්. පුබ කලක ශඩොලරශ  අගය  වටඩි වීම තුළ 

ි ය ය ට 81ක වටඩි වීමක් කරන්න ිරය ලා ඔවුන්ශ  ඉේලීමක් 

තිසබුණා. අපි ඒකට එකඟ වුශණ් නටාට. අපි ි ය ය ට 5ක  වටඩි වීමක් 

කළා. ශදවුවව, පුබගිය  මාමාතු මාසය  ශවනශකොට ඉතා නරක 

තත්ත්වය ක් තිසබුණා. ශඩොලරශ  අගය  රුපිය ේ 851 ි ට 8 1 දක්වා 

වටඩි වුණාම,  ි ය ය ට 0 ක වටඩි වීමක් කරන්න ිරය ලා ඔවුන් 

ඉේලීමක් කළා. අපි ඒකට ඉඩ දුන්ශන්ත් නටාට. අපි ි ය ය ට 8 ක 

වටඩි වීමකට එකඟ වුණා. ශමන්න ශම් ි ය ය ට 8 ක වටඩි වීම තමයි 

අද අපි ඉිසරිපත් කරලා තිසශ න්ශන්. මම එතටනදී සමාර ෂෂධවල 

සා අශනකුත් medical devicesවල එනම්  අක්ත  කාච, stents  සා 

glucometers වාශ  ඒවාශ ත් ක ල අඩු කළා.  ඒවාශ  ඇතිස ශවන 

ක ල ශවනස පිළි හව මම උදාාරණ කීපය ක් දක්වන්නම්. ශම් ක ල 

තවමත් ඉතා  අඩු ගණන්වල තිසශ න්ශන්. ඇ මාේ ිරය න රුපිය ේ 

0 ,111ට තිසබුණු  ඇශමරිකාුව අක්ත   කාචය  ශම් ක ල වටඩි ිරීම් 

තුළ වුණත් තවමත් රුපිය ේ 8 ,5 1යි. ඒ වා ශ ම රුපිය ේ 

05,111ට තිසබුණු Hoya ිරය න lense එක තවම රුපිය ේ 8 ,  51යි. 

ඒ ක ශලන්  භාගය කට විතර තිසශ න්ශන්. ඒ වාශ ම රුපිය ේ 

0 ,111ට තිසබුණු අශනකුත් අක්ත  කාච තවමත් තිසශ න්ශන් 

රුපිය ේ 9,951ට. රුපිය ේ 8 , 11ට තිසබුණු එක රුපිය ේ  ,  65යි. 

රුපිය ේ 80,511ට තිසබුණු එක රුපිය ේ 5,665යි. රුපිය ේ 05,565ට  

තිසබුණු  එක  රුපිය ේ 7,911යි. ඒ වාශ ම, රුපිය ේ 00,111ට 

තිසබුණු එක තවමත් 80,851යි. ි ය ය ට 8 ක් ක ල වටඩි ශවලාත් 

ිසගටම තිසශ න්ශන් ශම් විධිය ටයි. තව රුපිය ේ 05,111කට 

තිසශ නවා, HumanOptics  ිරය ලා අක්ත  කාචය ක්. ඒක රුපිය ේ 

6,501යි. රුපිය ේ 0 ,111 අක්ත  කාචය  රුපිය ේ 6911යි. රුපිය ේ 

80,511 එක රුපිය ේ  ,5 1යි. ශම් වටඩි ිරීම් තුළත් තවමත් එදා 

තිසබුණු අගශය න් භාගය කටවත් ශම් ක ල ඇවිත් නටාට. ඒ ක ශලන් 

කාලක  අගය ක  තමයි සමාර ක ල තවමත් තිසශ න්ශන්.  

ඒ වාශ ම ාදද ශරෝගීන්ශ  ාදදය  වසථතුවට දමන metal stent  

එක රුපිය ේ 51,111ට තිසබුණා. ඒක අපි අඩු කශළ  රුපිය ේ 

0 ,111ට. දටන් රුපිය ේ 07, 51යි. තවමත් metal stent  එශක් ක ල 

රුපිය ේ ශදදාසථ ගණනක් අඩුයි.  

ඒ වාශ ම, Drug-eluting stent ිරය න එක  රුපිය ේ ශදලක්ෂ 

ාටත්තෑපාන්දාාට තිසබුශණ්. ඒ ශදලක්ෂ ාටත්තෑපන්දාශා  එක අපි 

රුපිය ේ එක්ලක්ෂ ාටත්තෑපන්දාාට අඩු කළා. දටන් එක්ලක්ෂ 

විි දාාට ගිහින් තිසශ නවා. තවමත් ඒ තිසබුණු ක ශලන් 

භාගය කටවත් ඇවිේලා නටාට.  

ඒ වාශ ම, ිසය වටඩිය ා ශරෝගීන් පාවිච්චි කරන glucometer 

එක රුපිය ේ 5,051ටයි තිසබුශණ්. තවමත්  එය  රුපිය ේ  ,851යි ශම් 

ක ල වටඩි ිරීම තුළත්. රුපිය ේ 0,111ක් විතර තවමත් අඩුයි. 

රුපිය ේ  ි ය ය ට තිසබුණු strip එක අපි රුපිය ේ 51ට අඩු කළා. දටන් 

ශම් ශවලාශේ එය  රුපිය ේ 57ක් ශවලා තිසශ නවා. තවමත් රුපිය ේ 

  ක විතර -ි ය ය ට පණාකට ආසන්න ප්රමාණය ක- අඩුවක් 

තිසශ නවා.  

ඒ වාශ ම, පිළිකා ෂෂධ ක ල අපි පාලනය  කළා. පිළිකා 

ෂෂධවලින් ි ය ය ට 95ක් පාවිච්චි කරන්ශන්  රජ්ශය න්.  ි ය ය ට 

5යි පිටින් පිළිකා ෂෂධ ගන්ශන්. ශමොකද, පිටින් පිළිකා ෂෂධ 

අරශගන ප්රතිසකාර කර ගන්න පුළුවන් තරම් වත්කමක් තිසශ න අය  

ඉන්ශන්  ි ය ය ට 5යි.  ි ය ය ට 95ක්ම රජ්ශය න් ල ා ශදනවා.  

රජ්ශ  ක ල අපි අඩු කළා.  ඒ ිරය න්ශන්, රුපිය ේ 8,  ,111ට  

තිසබුණු  එක  රුපිය ේ 95,111ට අඩු කළා. රුපිය ේ අනූාතර දාසථ 

ගණනට තිසබුණු එක රුපිය ේ  0, 91ට අඩු කළා. රුපිය ේ 

51, 6 ට තිසබුණු  එක රුපිය ේ  5,111 කළා. රුපිය ේ 8,87,708 ට 

තිසබුණු  එක  රුපිය ේ 55,111ට අඩු කළා. රුපිය ේ 00,906ට තිසබුණු  

එක රුපිය ේ 88,111ට අඩු කළා. ඒ වාශ ම  රුපිය ේ 0,  ,751ට 

තිසබුණු  එක රුපිය ේ 8, 1,111   ට අඩු කළා. ශම් විධිය ට අපි ක ල 

පාලනය  කළා. ශම් ක ල පාලනය  ිරීශම්දී අපි පිළිකා ෂෂධවලට 

ි ය ය ට 8 ක් වටඩි කරන්නට දුන්ශන් නටාට. ඒ ක ල ඒ විධිය ටම 

තිසශ නවා. ඒ ිරි ම ක ලක වටඩි වීමක් නටාට. එදා තිසබුණු ක ලටම 

අදත් පිළිකා ෂෂධ ගන්නවා. ශම්ශක් ලාභය  තිසශ න්ශන් 

ආණ්ඩුවට. ශම් ක ල අඩු ිරීම තුළ පමණක් රුපිය ේ ක ලිය න 

8757කට වටඩි මුදලක් අශ්/ රජ්ය ට ලාභය  තිසශ නවා.  

මීට අමතරව අපි  තව ශදය ක් කළා. රජ්ය  ශටන්ඩමා  

කරනශකොට ඒ ශගොේලන්ට වි ාල ලාභය ක් තිසශ නවා. ශමොකද, 

ප්රමාණය , quantity එක නිසා. එම නිසා අපි  ශටන්ඩමා ක ලත් 

පාලනය  කළා. අපි  ාටම ශටන්ඩමා එකකටම, ශටන්ඩමා එකට 

කලින් ක ල ල ා ශදනවා, ශම් ක ලට වඩා වටඩිශය න් කාටවත් 

ශටන්ඩමා කරන්නට  ටාට ිරය ලා. ඒ නිසා ඒ ක ලට වඩා අඩුශවන් 

තමයි ශටන්ඩමා කරන්නට තිසශ න්ශන්. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 

ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිශ  ලිය ාපිසංචි ශවනශකොට 

1475 1476 



2019 අශගෝසථතු 08 

ඔවුන්ශ  උපරිම ක ල කීය ද ිරය ලා ඔවුන් දටුවම් දුන්නාට පුබ ඒ 

ගටනත් සාකච්ඡා කරලා එක්තරා ක ලකට තමයි අපි ලිය ාපිසංචි 

කරන්ශන්. ඒ ක ලට ඔවුන් ශදන්න  ටඳී  ඉන්නවා.  

ඒ වාශ ම,  ප්රතිසීවවක ෂෂධ වාශ  අශනකුත් ෂෂධ 

තිසශ නවා. Amoxicillin  වාශ  රුපිය ේ 816  ට තිසබුණු ප්රතිසීවවක 
ෂෂධවල තවමත් ක ල   රුපිය ේ 757.96යි. රුපිය ේ 8 5ට තිසබුණු  

Clarithromycin 500mg වාශ  ප්රතිසීවවක ෂෂධ තවමත් රුපිය ේ 

  . 5යි. රුපිය ේ 050ට තිසබුණු ෂෂධය  රුපිය ේ    . 9යි. රුපිය ේ 

888ට තිස ණු Azithromycin වාශ  ප්රතිසීවවක ෂෂධ තවමත්  

රුපිය ේ 6 . 7යි.  

ඒ වාශ ම රුපිය ේ 856ට තිසබුණු Aciclovir එකක් තවමත් 

රුපිය ේ   .  යි. රුපිය ේ 88.91ට තිසබුණු Diltiazem ිරය න 

ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ  .05යි. ඒ වාශ ම Losartan ිරය න 

ෂෂධය  ඉතාම  ජ්නප්රිය  ෂෂධය ක්. රුපිය ේ 0 .0 ට තිසබුණු එම 

ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 80. 7යි. ශමම වටඩිවීම තුළත් රුපිය ේ 

0 ට තිසබුණු Enalapril   ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 7.08යි. රුපිය ේ 

07ට තිසබුණු Atenolol ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 5.09යි.   රුපිය ේ 

60ට තිසබුණු Atorvastatin 5mg  තවමත් රුපිය ේ 7.70යි. රුපිය ේ 

8 1ට තිසබුණු Atorvastatin 10mg එක රුපිය ේ 8 . 1යි. දාශය න් 

එකක් විතර ක ල අඩුශවලා තිසශ නවා. රුපිය ේ 085ට තිසබුණු 

Atorvastatin 20mg tablet එක තවමත් රුපිය ේ 08.8 ට ගන්න 

පුළුවන්. රුපිය ේ  85ට තිසබුණු එහි Atorvastatin 40mg එක 

තවමත් රුපිය ේ 09.7 යි. ඒ වාශ ම රුපිය ේ 886ට තිසබුණු 
Rosuvastatin ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 05.  යි. එහි රුපිය ේ 

851ට තිසබුණු එක තවමත් රුපිය ේ   .  යි. රුපිය ේ 08.7 ට 

තිසබුණු Aspirin 100mg ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 6. 7යි. ශම් 

විධිය ට අතිසවි ාල ක ල අඩු ිරීමක් කළා. තවමත් ඒ ක ල අඩු ිරීම 

ඒ විධිය ටම තිසශ නවා. 

ශමම වටඩිවීම් ාරාාත් රුපිය ේ  ට තිසබුණු  Ibuprofen - 

Brufen - ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 8.  යි.   රුපිය ේ  1.91ට 

තිසබුණු Diclofenac Sodium ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 85.60යි. 

රුපිය ේ  7.51ට තිසබුණු Diclofenic Potassium එක තවමත් 

රුපිය ේ 8 . 6යි. රුපිය ේ  ට තිසබුණු Paracetamol එකක් තවමත් 

රුපිය ේ 8.57යි.  රුපිය ේ 8 . 0ට තිසබුණු Fluoxetine ිරය න 

ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 8 .08යි. රුපිය ේ 5 1ට තිසබුණු 

Salbutamol ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ  70. 7යි. රුපිය ේ 0 ට 

තිසබුණු Omeprazole ෂෂධය  තවමත් රුපිය ේ 5. 8යි.  රුපිය ේ 

818ට තිසබුණු Esomeprazole ෂෂධය  දටන් රුපිය ේ 0 .06යි. 

රුපිය ේ 869ට තිසබුණු එක තවම රුපිය ේ  6.8 යි. රුපිය ේ 8 .0 ට 

තිසබුණු Domperidone එක තවම රුපිය ේ 6. 9යි. ඒ ක ල 

තිසශ න්ශන්ත් ක ල වටඩි වුණාට පුබවයි. රුපිය ේ 79 ට තිසබුණු 

Alendronic acid එක තවමත් රුපිය ේ 808. 1යි. ඒ වාශ ම 
එන්නත්වල ක ලත් අඩුශවලා තිසශ නවා. රුපිය ේ 8,187ට තිසබුණු 

Ceftriaxone injection එක තවමත් රුපිය ේ  11යි. රුපිය ේ  65ට 

තිසබුණු Cefotaxime injection එක තවම රුපිය ේ 057. 1යි.  

රුපිය ේ 585ට තිසබුණු Cefotaxime 1g injection එක රුපිය ේ 

 09යි. රුපිය ේ 9 ට තිසබුණු Fluconazole එක තවමත් රුපිය ේ 

58.  යි. රුපිය ේ 8,761ට තිසබුණු Insulin එක තවම රුපිය ේ 

8, 70යි. ශම් විධිය ට වි ාල ක ල අඩු ිරීමක් අපි කරලා තිසශ නවා. 

අශනකුත් ෂෂධවල ක ල පාලනය  ගටනත් ශම්  විධිය ට අපට 

ිරය න්න පුළුවන්.  

ගරු නිශය ෝජ්ය කාරක සභාපතිසතුමනි, ඉන්ිසය ාශේ නම්   ඉඩ 

දීලා තිසශ නවා වාමාත කව ි ය ය ට 81ක් ෂෂධවල ක ල නිකම්ම ඒ 

ශගොේලන්ටම වටඩි කර ගන්න. නමුත් අපි එශාම ඉඩ දීලා නටාට. 

අපි තවම වාර ශදකයි දීලා තිසශ න්ශන්. ශමහිදී අපි 

 ලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ශමොකක්ද? අපි එශාම ඉඩ ශදන්ශන්ත් 

නටාට. ශඩොලමා එශක් අගය  අඩු ශවන තත්ත්වය ක් ආශවොත් අපි ඒ 

විධිය ටම ක ල ආපහු adjust කරනවා. ක ල අඩු ිරීමටත් අපි ක්රිය ා 

කරනවා. අපි ශම් පළමුවටනි ක ල අඩු ිරීම තුළින්  ඔවුන් ඔවුන්ශ  

නිෂථපාදකය න්ට දන්වා ඇරිය ා, ඒ ශගොේලන්ශ  ලාභාං  ඉතාම  

අඩු වුණා, සීමා වුණා, ඒ නිසා ඒ ශගොේලන්ශ  ක ලත් අඩු කරන්න 

ිරය ලා. ඒ නිසා ඒ ශගොේලන්ශ  ක ල, ඔක්ශකෝම CIF අගය  අඩු 

කළා. ඒ නිසා තමයි ඒ ශ ශාත්වල ගාලා තිසශ න්ශන් "Sale only 

in Sri Lanka" ිරය ලා. ඒ  තුළ විතරක් රජ්ය ට ක ලිය න 9,011ක 

ලාභය ක් ලටබුණා. ශකොළඹ වි ථවවිදයාලශ  ෂෂධශේදය  පිළි හ 

මාාචාමාය  ප්රිය දමා නී ගල්/පත්තිස මටතිසනිය  ශම් පිළි හව වවදය 

විගණනය ක් - medical audit එකක් - කළා. ඒ වවදය 

විගණනය ට අුවව එතුක ය  ිරය නවා, ශ ශාත්වල ක ල අඩු ිරීම 

නිසා 0187 වසශමා medical audit එකට අුවව ශම් රශේ ජ්නතාවට 

ශ ශාත්වලින් රුපිය ේ ක ලිය න  , 11ක -රුපිය ේ බිලිය න  . ක- 

ලාභය ය ක් ලටබිලා තිසශ නවා ිරය ලා.  

ඒ වාශ ම අපට තිසබුණු ශලොකු ශචෝදනාවක් තමයි, ශම් ක ල අඩු 

ිරීම තුළ වනණාත්මක ෂෂධ ශවශළහ ශපොශළන් ඉවත් ශවනවාය  

ිරය න එක. නමුත් එකම වනණාත්මක ෂෂධය කටවත් අපි ඉවත් 

ශවන්නට ඉඩ දුන්ශන් නටාට. පළමුශවන්ම ශම්කට විරු්ගධව නටී  

ි ටිය ා ලංකාශේ නිෂථපාදනය  කරපු  හු ජ්ාතිසක සමාගම. ඔවුන් 

ිරේවා, ඔවුන්ශ  නිෂථපාදන ක ලට වඩා අඩු ක ලකට තමයි මම 

ඔවුන්ශ  ශවශළහ ක ල නිය ම කරලා තිසශ න්ශන් ිරය ලා. නමුත් 

ඔවුන් දටනශගන හිටිශ  නටාට, අපි ශම් ක ල ගණන් ඔක්ශකෝම 

ගත්ශත් International Marketing Statistics ිරය න ශලෝක 

ශස ඛ්ය සංවිධානය  අුවමත කරපු ශලෝකශ  ශාොහම medical 

statistics තිසශ න ආය තනශය න් ිරය ලා. ඒ ශගොේලන් හිතුශේ අපි 

නිකම් එශාන් ශමශාන් ශාොය ලා ශම් ක ල ගණන් ගත්තා 

ිරය ලායි. මම වාාම ඒ ගටන පුවත් පත්වල නිශේදනය ක් නිකුත් 

කළා, ඒ නිසා ඔවුන්ශ  නිෂථපාදන නවත්වන්න ශවනවා ිරය ලා. 

ඒක ඔ තුමන්ලාටත් මතක ඇතිස. නමුත්, මම ක්ෂණිකව දටන 

ගත්තා  ශමතටන තිසශ න ප්ර ථනය . මම ිරේවා, "ඔ තුමන්ලාශ  

නිෂථපාදනවල නිය ම ක ල අපි අශත් තිසශ නවා. ඒක ශාළිදරවු ිරීම 

සදාචාරාත්මක නටාටයි ිරය ලා මම හිතනවා. නමුත්, අන්ශය ෝග 

කරනවා නම් මම වාාම ඒ ක ල ජ්නතාවට එළි දක්වනවා." ිරය ලා. 

ඒ ශවලාශේම ඔවුන් මට කථා කරලා ිරේවා, ශාට ඉහලා රජ්ශ  

ක ලට ඒ ෂෂධ ශදනවා ිරය ලා. අශ්/ ශම් තමාජ්නය  නිසා ඔවුන් ප්රභූ  

පන්තිසය  පාවිච්චි කරන තව ප්රධානම ෂෂධ තුනක්, ජ්නප්රිය  ෂෂධ 

 ක් ශවශළහ ශපොශළන් ඉවත් කළා. ඒ ඉවත් කරපු ාටටිශ ම රාජ්ය 

ෂෂධ නීතිසගත සංසථථාව ාරාා ඒ නිෂථපාදන සමාගම්වලට 

දටන්වූවා, අපි ලෑසථතිසයි ඒ ඒජ්න්ි ය  ගන්න, ඒ ශගොේලන්ට ඊට වඩා 

වටඩි ශවශළදාමක් ල ා ශදනවා ිරය ලා. ශමොකද, අපි තමයි දටන් 

ලංකාශේ තිසශ න ශලොකුම ෂෂධ සමාගම.  

අපි ඒ අවුරු්ගශ්ග ක ලිය න  0,111ක්  ශාොය ලා තිසබුණා. ඒ 

ිරය න්ශන්, බිලිය න  0ක revenue එකක් තිසබුණා. අපි ක ලිය න 

8,9 0ක් ලාභ ලටබුවා. අපට ජ්ාල  තිසශ නවා   ක්. අපි ඒ  

ඔක්ශකෝම දාලා ඒ කේටිය ට ලිේවා. මට ඒ සමාගම්  ම කථා 

කරලා ිරේවා, සතිස ශදකක් ශදන්න ශම් ප්ර ථනය  විසහනවා ිරය ලා. 

ඒ නිසා ඔවුන් ාදන්න ාදපු ෂෂධ හිඟය  එතටනින් නටතිස ශවලා 

ගිය ා.  

මම දටන් ශපන්වනවා, ඉතා ශාොහයි ිරය න ෂෂධවල, ඉතාම  

වනණශය න් ඉාළයි ිරය න ෂෂධවල ශවශළදාම ශකොච්චර වටඩි 

වුණාද ිරය ලා. Gastritisවලට ශදන Nexium 20mg ශපතිස එදා 

විකුණුශේ කීය ද? 0186 අවුරු්ගශ්ග විකුණුශේ ශපතිස 8  , 70යි. 

නමුත්, ශම් ක ල අඩුවීම තුළ ඒ ෂෂධශ  ශවශළහාම ශපතිස 

8,10 ,7 6 දක්වා වටඩි වුණා.  දස වනණය ිරන් වටඩි වුණා. ඒ 

වාශ ම, Nexium 40mg ශපතිස එදා 806,9 6යි වසරකට 

විිරණුශන්. ශම් ක ල අඩුවීම තුළ ඒ ෂෂධශ  ශවශළහාම ශපතිස 

 0 ,061 දක්වා වටඩි වුණා. ඒ වාශ ම, Crestor ිරය න ෂෂධය  

තමයි ඒ ශගොේලන් ශවශළහ ශපොශළන් අයින් කරන්න ාටදුශේ, 

අපට තමාජ්නය  කරන්නට. Crestor එක එදා විකුණුශේ 857,9 8යි. 

ශම් ක ල අඩුවීම තුළ ඒ ෂෂධය  750,115 දක්වා වටඩිශය න් අශළවි 

වුණා. ඒ වාශ ම, Crestor 5mg එක 8 8,    ි ට 5 8,5 0 දක්වා 

වටඩි වුණා.  
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ඒ වාශ ම Atorva - Atorvastatin - ිරය න ෂෂධය   ශපතිස  
0, 7,111ක් විකුණපු එක වටඩි වුණා,  5,668,  8කට. Atorva 10 
mg ශපතිස ක ලිය න 7ක් විකුණපු එක ක ලිය න 88ක්  දක්වා වටඩි 

වුණා. ඒ වාශ ම ක ලිය න 8.781ක ශවශළහාමක් තිසබුණු 
Omeprazole -  Omez  - ිරය න ෂෂධය  ක ලිය න  .0  කට වටඩි 
වුණා. ශම් විධිය ට යුශරෝපශය න් සා ඇශමරිකාශවන් ශමරටට 
ආනය නය  කරන ි ය ලු  වනණාත්මක ෂෂධවල ශවශළහාම පසථ 
වනණය ිරන්, ාත් වනණය ිරන්, දා වනණය ිරන් පමණ වටඩි වුණා. එම 
නිසා ාටම දු්/පත් මුවෂයශය කුටම ාටිරය ාව ලටබුණා, ශාොහ ෂෂධ 
ල ා ගන්න.  

Dr. Lakkumar Fernando මටතිසතුමා ිරය නවා,  දටන් තමයි අපි 
ආසාශවන් channel practice   කරන්ශන් ිරය ලා. ඒ කාලශ  අපි 

ශ ශාත නිය ම කරන්ශන් ශලඩාශගන් රසථසාව අාලා, ආදාය ම 
අාලා. නමුත්, අද ඔවුන්ට අපි ශාොහම ශ ශාත ිරය ලා හිශතන 
ශ ශාත නිය ම කරනවා. එම නිසා අද channel practice එක අපි 
ආසාශවන් කරනවා   ිරය නවා.  

අශනක් කාරණය , ශම් ගත් ක්රිය ාමාමාග මත පු්ගගලශය කුශ  
ීවවිත කාලය  ශකොපමණ කාලය ිරන් වටඩිවනවාද ිරය ලා තව 
අවුරුදු ශදකිරන් තමයි අපි  ලන්න ඕනෑ. ශමොකද, ඉසථසර 
ශරෝගීන් ෂෂධ ගත්ශත් දවසක් ාටර දවසක්. සමාර ශවලාවට 
සතිසය කට ශදවතාවක්. සමාර ශවලාවට pharmacy එකකට 

ඇවිේලා අශත් සේලි තිසශ න විධිය ට තමයි සමාර අය  ශ ශාත් 
අරශගන ය න්ශන්. නමුත්, එශස  ශ ශාත් ගටනීශමන් ශරෝගය  
කවදාවත් පාලනය  ශවන්ශන් නටාට. සමාර ප්රතිසීවවක ෂෂධ ඒ 
විධිය ට ගත්තාම ඒ තුළින් resistant strains ඇතිසවනවා. එතශකොට 
ඒ ශරෝගිය ාට ඒ ශ ශාත අාන්ශන් නටතිසව වි ාල ප්ර ථනය ක් 
ඇතිසවනවා. නමුත්, දටන් ශම් වාශ  ප්ර ථන ඇතිසවන්ශන් නටාට.   

ඒ වාශ ම medical audit වාමාතාශේ තිසශ නවා, වනණාත්මක 
ෂෂධ වි ාල ව ශය න් අද සාමානය තත්ත්වය ට ශවශළහ ශපොශළ  
විිරණීමට පටන් ශගන තිසශ න  ව. ශමොකද, ශරෝගීන්ට අද ඒ 
ෂෂධ ගටනීමට පුළුවන් නිසා. අපි උදාාරණය ක් ගත්ශතොත්, දටන් 

රාජ්ය ෂෂධ නිෂථපාදන නීතිසගත සංසථථාව - SPMC  - පටනශඩෝේ 
ශවුවවට ාදන ෆටි ශඩෝේ ිරය න ශ ශාත රුපිය ේ 8. 1ට විතර 
තිසශ න ශකොට රුපිය ේ 8.57කට පටනශඩෝේ එකක් ගත ාටිරයි. 
දටන් ඒ තරම් ක ල අඩුයි. එදා තිසබුශණ් ඒ විධිය ට ශනොශවයි. එදා 
රුපිය ේ 8.8 කට ශම් ෆටි ශඩෝේ ිරය න ශ ශාත තිසශ න ශකොට 
පටනශඩෝේ එකක් තිසබුශණ් රුපිය ේ  ට. එතශකොට ක නිුබන්ට ඒ 
ශ ශාත ගන්න තිසශ න  ක්තිසය  අඩුයි. අද ශම් ශ ශාත් ශදකම 
එකම මුදලකට වාශ  ක ල නිය ම ශවලා තිසශ නවා. එම නිසා අද 
ාටම ෂෂධය ක්ම වාශ  සාමානය පු්ගගලශය කුටත් ල ා ගත 

ාටිරයි. විශ  ෂශය න්ම විශ්රාක කයින්ට. ශම් channel එක ාරාා ය න 
විශ්රාක කය න්ට ඒ ෂෂධ ල ා ගටනීශම් පාුබව අද ඇතිසශවලා 
තිසශ නවා. ඒ වාශ ම අපි stent එශක් ක ල අඩු ිරීම තුළින් අද 
heart surgeries සහාා වන බිල රුපිය ේ ලක්ෂ ගණනිරන් 
අඩුශවලා තිසශ නවා. ශම් ශ්ගවේ ල ා දීම තුළින් අද රජ්ශ  
ශරෝාේවලට පටක ශණන ශරෝගීන් සංඛ්යාව වටඩි ශවලා තිසශ නවා. 
ඇත්තටම බිලිය න  5කට රජ්ය  ගත් ෂෂධ, ශම් අවුරු්ගශ්ග බිලිය න 
61,111 දක්වා වටඩි ශවලා තිසශ නවා. ඒ, ෂෂධ ක ල අඩු කරලාත්. 
ශමොකද, අද ි ය ලුශදනාම රජ්ශ  ශරෝාේවලට පටක ශණන නිසා.  

අද රජ්ශ  ශරෝාේවල stent එක ශනොක ශේ ශදනවා  අක්ත  
කාචය  ශනොක ශේ ශදනවා. Orthopedic appliances ඔක්ශකෝම අපි 
ශනොක ශේ ශදනවා. කමාණ ංඛ්  ්ගධය ට cochlear implant එක 
අපි ශනොක ශේ ශදනවා. අපි ශම් ි ය ලු ශ්ගවේ ශනොක ශේ ල ා දීම 
තුළින් රජ්ශ  ශරෝාේවලට පටක ශණන ශරෝගීන් සංඛ්යාව වි ාල 
ප්රමාණය ිරන් වටඩිශවලා තිසශ නවා. එම නිසා අද අපි අමුතු ශ්ගකට 
මුහුණ දීලා තිසශ නවා, supplementary එක ගන්න. ශමොකද, 
Medical Supplies Division එක හිතුශේ නටතිස විධිය ට වි ාල 
ප්රමාණය ිරන් අද ශම් ශ්ගවේවල අව යතාව වටඩිශවලා තිසශ නවා. 

අපි තව ශනොශ ෝ ිසනිරන් තවත් ෂෂධ 07ක ක ල අඩු කරනවා. ශම් 
වනශකොට ෂෂධ නාමවලින් 811ක් අපි පාලනය  කර තිසශ නවා. ඒ 
අුවව  ,111කට වටඩි ශවශළහ නාම  තිසශ න ෂෂධ ශම් 
ශවනශකොට පාලනය  ශවලා තිසශ නවා. ශ ොශාොම සථතුතිසයි. 

 
ප්රශ්න්ය සවාිමමුඛ කපන ලී . 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
[අ.භා.0.5 ] 

 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාප මහාවා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශය ෝජ්ය කාරක සභාපතිසතුමනි, පළමුශවන්ම ජ්ාතිසක 

ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිය  පනත් ශකුපම්පත ශම් පාමාලිශම්න්තුවට 

ශගනාපු ශවලාශේ එය  අප කාශ ත් සතුටටත්, ඒ වාශ ම 

ප්ර ංසාවටත් ශා තු වුණු  ව රාජිත ශස නාරත්න මටතිසතුමාත් 

දන්නවා ඇතිස. දටන් ශම් ෂෂධ ක ල ගණන් ි ය ය ට 01ිරන් පමණ 

ආපහු වටඩිශවලා තිසශ නවා. මුේ ශවලාශේ ි ය ය ට 5ක් වටඩි 

කරන්න ඉඩ දුන්නා. ඊට පසථශස  ි ය ය ට 8 ක් වටඩි කරන්න ඉඩ 

දුන්නා. ඒ, ශඩොලරශ  වටඩිවීමත් එක්ක. ඒ අුවව ි ය ය ට 89ිරන් 

ෂෂධ ක ල වටඩි වුණා. 

ඒ වුණත්, කලින් තිසබුණු ක ල ගණන්වලට වඩා අඩු  වයි 
ඔ තුමා ශපන්වන්ශන්. ක නිුබන් පුරුදු ශවලා තිසශ නවා නම් ය ම් 
ෂෂධය ක් ගන්න, ඒ ගත් ෂෂධශ  ක ල වටඩිවීමක් වනවා. ශම් 
ෂෂධය  ඉසථසර තිසබුශණ් ශම් ක ලට ිරය ලා ඒ අය  දන්ශන් නටාට. 
ශමොකද, ඒ ශගොේලන් Nexium ගත්ශත්ම නටාට. Nexium ගන්න 
පටන් ගත්ශත් ක ල අඩු කළාට පසථශස . ශදොසථතරවරු එම ෂෂධය  
ලිය න්න පටන් ගත්ශතත් ක ල අඩු කළාට පසථශස . දටන් එම 
ෂෂධශ  ක ල තමයි වටඩි ශවන්ශන්. ෂෂධශ  ක ල ි ය ය ට 01ිරන් 

වටඩි වනශකොට, ඒ වටඩි වීශම් අමාරුව දටශනනවා. එය  
currenciesවල ප්ර ථනය   ව මම දන්නවා. නමුත්, සේලි අශත් නටතිස 
ක නිුබන්ට ඒ කාරණව ශා තුවක් ාටටිය ට කීශමන් වටඩක් නටාට. 
ඒකට විසඳුමකුත් ඔ තුමා ළඟ නටාට.  මම ඒක දන්නවා. නමුත් 
එම ගටටලුව මම රජ්ය ට ශය ොමු කරන්ශන්, ශම් ෂෂධ 
සම් න්ධශය න් ය ම් සානය ක් රජ්ශය ුවත් ල ා ිසය  යුතු නිසායි. 
එශාම ශනොවුශණොත්, ඉතා වි ාල පිරිසකට ශම් ෂෂධ ගන්න 
 ටාට.  

ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා දටන් ශපන්ුවවා ෂෂධ භාවිතය  

ශකොච්චර වටඩි ශවලා තිසශ නවාද ිරය ලා. ඒශකන් ශපශනන්ශන්, 
අශ්/ ශරෝගීන්ශගන් අඩු ආදාය ම්, මටිස ආදාය ම් ාා පාළ මටිස 
ආදාය ම් තිසශ න අය ත් ශම් ශ ශාත් ගන්න පටන් ශගන තිසශ න 
 වයි. ෂෂධ භාවිතය  වටඩි ශවක න් තිසශ නවා. මීට ශපර ඒ 
ශ ශාත් වමාග ශනොගත්ත අය  දටන් ගන්නවා. ඒ අය  තමන්ශ  
ආදාය ම් සීමාශේ ඉහශගනයි ශම් ෂෂධ ගන්ශන්. දටන් ඒ අය ට 
තමයි ශම්  ි ය ය ට 5ක, ි ය ය ට 8 ක වටඩි වීමට මුහුණ  ශදන්න 
ි දුශවලා තිසශ න්ශන්. ඒශකන් ඇතිස ශවන්නා වූ අපාුබව, 
අසීරුතාව  ලපාන ආකාරය  ශත්රුම් ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන් අද 

තිසශ න ශපොදු ීවවන විය දම් මේටම අුවවයි. ශපොදු ීවවන විය දම් 
මේටම අුවව ක නිුබන්ශ  ආදාය ම වටඩි ශවන්න විධිය ක් නටාට. 
දටනට ආදාය ම් වටඩි වීමක් නටාට. දටන් මූමාත ආදාය ම -සට ෑ 
ආදාය ම- ගත්තාම, මා  ටංකු වාමාතා අුවව ිරය න්ශන් මූමාත 
ආදාය ශම් අඩු වීමක් තිසශ නවා ිරය ලා. අද තිසශ න ක ල ගණන් 
අුවව මූමාත ආදාය ම ශලොකු ගණනක් ශපන්ුවවත්, inflationවලට 
අඩු කළාම මූමාත ආදාය ශම් ය ම් අඩු වීමක් දිරන්න තිසශ නවා. 
එක්ශකෝ මූමාත ආදාය ම තිසබුණු මේටශම්මයි තිසශ න්ශන්. ශම් 
තත්ත්වය  ය ටශත් තමයි මම ශපන්වන්ශන්, ශම් ෂෂධවල ක ල 
වටඩිවීම නිසා අමාරු තත්ත්වය ක් තිසශ නවාය  ිරය න එක.  

ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමාශ  කථාශේ දී channel කරන අය යි, 

pharmaciesවලින් ශ ශාත් ක ලදී ගන්නා අය යි ගටන ිරේවා. 
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 ු  දගයෝජය කාපක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Tharaka Balasuriya to the Chair? 

 
 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Sir, I propose that the Hon. Tharaka Balasuriya do 
now take the Chair. 
 

ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්, සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුව  ු  දගයෝජය කාපක සවාපතිතුමා මූලාසනගයන් 
ඉව ක වුගයන්,  ු වාපක බාලසූරිය මහාවා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. THARAKA BALASURIYA took the Chair. 

 
 ු වාසුගද්ව නානායක්කාප මහාවා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ිරය ක න් ි ටිශ , 

pharmaciesවලින් ෂෂධ ක ලදී ගන්නා අය  ගටනයි. පටනශඩෝේ 

වාශ  ශ ොශාෝ  හුලව භාවිත වන, අතයව ය ෂෂධය ක් 

pharmaciesවලින් ගන්න පුළුවන්. එශාම නටත්නම්, ෂෂධ 

සංසථථාශවන් ගන්න පුළුවන්. නමුත්, විශ  ෂඥ වවදයවරු නිය ම 

කරන ශ ශාත් pharmaciesවලින් අරගන්න පුළුවන් ශම් රශේ 

ජ්නගානශය න් ි ය ය ට 51කට පමණයි ිරය ලායි මම හිතන්ශන්. 

ශම් රශේ ි ය ය ට  1ක් ඉන්ශන් අඩු ආදාය ම් මේටමක.  අපි 

ගත්ශතොත්, ශම් රශේ ආදාය ශමන් ි ය ය ට 58ක් ය න්ශන් ඉාළ 

ආදාය ම් ල න ි ය ය ට 01ට. පාළම ආදාය ම් ල න ි ය ය ට 01ට 

ලටශ න්ශන් ශම් රශේ ආදාය ශමන් ි ය ය ට 5යි. ශමවටනි ආදාය ම් 

පරතරය ක් තුළ ජ්නගානශය න් ි ය ය ට 51ක පමණ ප්රමාණය කට 

ි ්ගධ ශවන්ශන්, ශකළින්ම ළඟම තිසශ න dispensary එකට ශාෝ 

ශරෝාලට ය න්නයි. ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමාත් ඒ කාරණය  

සහාන් කළා. ෂෂධ ශගන්වීමට, ෂෂධ ල ා දීමට දටන් රජ්ශ  

විය දම ශකොච්චර වටඩි කරන්න ි දුශවලා තිසශ නවාද ිරය ලා 

ඔ තුමා ශපන්ුවවා. එය ට ශා තුව, දටන් ජ්නතාව 

channellingවලින් ඉවත් ශවලා, ශප ්ගගලික වවදයවරු ළඟට 

ය ෑශමන් ඉවත් ශවලා, රජ්ශ  ශරෝාේවලට එන එක වටඩි ශවලා 

තිසබීමයි.  

වවදය මධයසථථානවලට, මා ශරෝාේවලට එන පිරිසථ වටඩි 

ශවලා තිසශ නවා. එශාම වටඩි ශවලා තිසශ න්ශන් ඒ අය ට 

තමන්ශ ම විය දමිරන් ශම් ශ්ගවේ කරගන්න  ටරි නිසායි.  

Medicinesවලට out-of-pocket cost එක ි ය ය ට  5ක් වුණා 

ිරය ලායි ගණන්  ලලා තිසබුශණ්. තමන්ට විය දම් කළ ාටිර 

ප්රමාණය  එන්න එන්න අසීරු ශවනශකොට, දටන් ඒ ගණන ඊට වඩා 

අඩු ශවලා ඇතිස ිරය ලායි මම හිතන්ශන්.  

ඊළඟට, ශරෝාේවල තිසශ නවාය  ිරය න ශ ශාත් හිඟය  ගටන 

කථා කරන්න මම කටමටතිසයි. ශරෝාේවල තිසශ න ශ ශාත්වල 

වනණාත්මක අගය  පිළි හව මතුකර තිසශ න ප්ර ථනය  ගටනත් මම 

ිරය න්න ඕනෑ. අද අපි එක කරුණකට එකඟයි.  එනම්, අද වි ාල 

ව ශය න්ම අශ්/ රශේ අඩු ආදාය ම්ලාීන, පාළ මටද ආදාය ම්ලාීන 

ජ්නය ා ය න්ශන් ශරෝාේවලට, වවදය මධයසථථානවලට ිරය න 

කාරණය ට එකඟයි. රජ්ශ  වවදය නිලධාරින්ශ  සංගමය යි, 

ඔ තුමා අතරයි ගටුපමක් තිසශ නවා; ිසගටම ය න ගටුපමක් 

තිසශ නවා. රජ්ශ  වවදය නිලධාරින්ශ  සංගමය , ඊශ  ශාෝ 

ශපශමාදා පුවත් පතකට strike එකකට ය න කථාවක් ිරය ලා, ශම් 

එවන ශ ශාත් අතර  ාල ශ ශාත් තිසශ න  වත් ිරය ලා තිසබුණා. 

ඒ ශගොේලන් ිරය ා තිසශ න ඒවා තමයි මම ශම් ිරය න්ශන්. ඊළඟට 

ඒ ශගොේලන් ිරය ා තිසබුණා,  ශ ශාත් හිඟය ක් තිසශ නවා, අව යම 

ශ ශාත් නටතිසකමක් තිසශ නවා ිරය ලා. ශම් විධිය ට ඒ අය ශ  

පටක ණිලි තිසබුණා. ඒ අය ශ  තවත් වදත්තීය  පටක ණිලි ගණනාවක් 

තිසබුණා. ශම් නිසා ඒ ශගොේලන්ට strike එකකට ය න්න ශවනවා 

ිරය ා තිසබුණා.  

ඔ තුමාශ  Medical Supplies Division එශක් අධයක්ෂවරය ා 

ිරය නවා,  එශාම ශ ශාත් හිඟය ක් නටාට  ිරය ලා. ඔ තුමාත් මීට 

ශපර ිරය ා තිසබුණා, ශ ශාත් හිඟය ක් නටාට ිරය ලා. [ ාධා 

ිරීමක්] ඒශක් වරදක් තිසශ නවා, ශරෝාේ අධයක්ෂවරුන්ශ . 

කාමාතුශවන් කාමාතුවට ශන්, ඔ තුමන්ලා ශ ශාත් ශදන්ශන්. 

කාමාතුවක ඇසථතශම්න්තුව ශමච්චරයි ිරය ලා ඒ කාමාතුවට 

ශ ශාත් ය වනවා. කාමාතුවට ය වන ශ ශාත ඒ කාමාතුශේ කාලය ට 

වඩා ඉක්මනින් ඉවර ශවනවා. එතශකොට ඒ ශගොේශලෝ ශ ශාත් 

ඉේලන්ශන් නටාට. ඇයි ඒ? ඒ ශගොේලන්ම ශන්, කාමාතුව 

estimate කරලා එවලා තිසශ න්ශන්. ඒ කාමාතුශවන් භාගය ක් 

ගතශවනශකොට ශ ශාත් ඉවරයි. එතටන ඉහලා  ඒ ශගොේලන් 

ශ ශාත් ඉේලන්ශන්ත් නටාට. ඊළඟට ඒ අය  ක නිුබන්ට ිරය නවා, 

පිටින් ශ ශාත් ශගශනන්න ිරය ලා. ඒ නිසා ඔ තුමා ිරය න 

කථාශේ ඇත්තකුත් තිසශ නවා. ඒ අධයක්ෂවරු අශපන් 

ඉේලන්ශන් නටාට, ඒ DMOsලා අපට දන්වන්ශන් නටාට, ඉතිසන් 

අපි ශකොශාොමද හිඟය ක් තිසශ නවා ිරය ලා දටනශගන, ඒ හිඟය ට 

වුවමනා පිළිය ම් ශය ොදන්ශන් ිරය ලා ඔ තුමාශ  පටත්ශතන්, 

Medical Supplies Division එශකන් ිරය නවා. වදත්තීය  ව ශය න් 

ශස වශ  ශය ශදන ශදොසථතරවරු ිරය නවා, ශමවටනි තත්ත්වය ක් 

තිසශ න  ව. ශමතටන තිසශ න තමාකය  කුමක් වුණත්, කුමක් නිසා 

ශම් ප්ර ථනය  ශම් තත්ත්වය ට ආවත්, ඇත්තටම ශ ශාත් හිඟය ක් 

තිසශ නවා නම්, අඩුකමක් තිසශ නවා නම්, ශ ශාත්වල 

වනණාත්මක අගශ  අඩුකමක් තිසශ නවා නම්, ඒ ප්ර ථනය  ප්ර ථනය ක් 

ාටටිය ට අපි දටන් සාකච්ඡාවට ගත යුතුයි ිරය න එකයි මම 

ිරය න්ශන්. එය  සාකච්ඡාවට අරශගන ඒකට කළ යුතු ප්රතිසකමාමය  

කුමක්ද ිරය ලා  ටලිය  යුතුයි ිරය න එකයි මම ිරය න්ශන්. මම ශම් 

ඔ තුමාට ශචෝදනා කරනවා ශනොශවයි, ගරු ඇමතිසතුමනි.  

ඔ තුමාට විරු්ගධව, ඔ තුමාශ  චරිතය ටත් කටළටේ ශවන 

විධිය ට දූෂණ ශචෝදනා පවා ය ම් ය ම් සංගම් විි න් ජ්න මාධයවල 

පළකර තිසශ නවා. ඔ තුමා ශම් ගටන නීතිසමය  පිය වරක් අරශගන 

නටාට; නඩු දටමීමක් කරලා නටාට. තවම එවටනි පිය වරකට ඔ තුමා 

ගිහින් නටාට. ශම් කාරණය  නිසා ජ්නය ා කුමන නිගමනය කට 

පටක ණිය  යුතුද? ය ම් අය  ප්රි ්ගධිශ  ඔ තුමාට දූෂණ ශචෝදනා 

නඟනවා. ඔ තුමා ඒ ගටන ශමොනවත් කරලාත් නටාට. එතශකොට 

ක නිසථුබ ශමොන වාශ  නිගමනය කටද එන්ශන්?  ඒ කාරණය  මම 

ඔ තුමාශ  අවධානය ට ශය ොමු කරනවා.  

ගරු ඇමතිසතුමනි,  ාහිර ශරෝගීන්ශ  ප්ර ථනය  ගටනත් මම ශම් 

ශවලාශේ කථා කරන්න ඕනෑ. ඔ තුමාට විශ  ෂශය න් දටනගටනීමට 

මම දටන්  ාහිර ශරෝගිශය ක් ගටන ිරය න්නම්. මම ලිපිය ක් එවලා 

තිසශ නවා, ශේ.ඒ. ි රිපාල ිරය ලා සමද්ගධිශය න් ීවවත් වන අසරණ 

පු්ගගලශය ක් සම් න්ධශය න්. ඒ පු්ගගලය ාශ  ඇශා  අමාරුවකට 

අවිසථසාශේේල ශරෝාශලන් ශ ශාත් ගත්තා; සටත්කමකුත් කළා. 

ශරෝාල ඇතුශළ  ඉන්නශකොට ඔහුට ශ ශාත් දුන්නා. ඔහු 

ශරෝාශලන් මුදාාරින දවශස  ිරේවා,  ශම් ශ ශාත් පිටතිසන් තමයි 

ගන්න ශවන්ශන්  ිරය ලා. ගරු ඇමතිසතුමනි, ඒ ෂෂධය  අඩංවන 

packet එකත් දමලා මා ඔ තුමාට ලියුමක් එේවා,  ශමන්න ශම් 

packet එශක් තිසශ න ෂෂධය  ඔහුට ගන්න ි ්ගධශවලා 

තිසශ න්ශන් පිටතිසන් ිරය නවා, ශරෝාල ඇතුශළ  ඒ ශ ශාත 

නටාටයි ිරය නවා,  ාහිර ශරෝගින්ට ඒ ශ ශාත ශදන්න 

පුළුවන්කමක් නටාටයි ිරය නවා  ිරය ලා. ඒ ලියුමට මට තවම 
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පාමාලිශම්න්තුව 

උත්තරය ක් ලටබුශණ් නටාට. ඊට පසථශස   ඒ ශරෝගිය ා clinic එකට 

ගිය ාම,  ඒ ශ ශාත ගන්න ඕනෑ නටාට, අපි ශරෝාශලන් 

ශ ශාතක් ශදන්නම්  ිරය ලා ඔහුට ශරෝාශලන් ශ ශාතක් 

ශදන්න පටන්ශගන තිසශ නවා. දටන්  ලන්න, ඒ තත්ත්වය . ඒ 

ශරෝගිය ාට මුලින් ිරේශේ, ඒ ශ ශාත පිටතිසන් ගන්න ිරය ලායි. ඊට 

පසථශස  මා ඒ සම් න්ධශය න් ඔ තුමාට ලියුමක් ලිේවා. ඒ ශරෝගිය ා 

ඊළඟ ිසනශ  ආවාම,  ඒ ශ ශාත පිටතිසන් ගන්න එපා, අපි ඒකට 

ශ ශාතක් ශදන්නම් ිරය ලා ශ ශාතක් ශරෝාශලන් දීලා 

තිසශ නවා. ඒකට ශා තුව ශමොකක්ද ිරය ලා මා දන්ශන් නටාට. මා 

ය වපු ලියුශමන් ආපු  ලපෑම නිසා එශස  ශවන්න ඇතිස ිරය ලා මා 

හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් microcosm එක ගත්තාම, 

අපි ශප ්ගගලිකව දන්නා නිසා ශම්  කාරණය  ගටන අපට හිතාගන්න 

පුළුවන්, ශකොපමණ පරිමාණය ක ශම් තත්ත්වය  පවතිසනවාද 

ිරය ලා. ශරෝගින්ට ශරෝාශලන් ශ ශාත් ිසය  ාටිරව තිසබිය දී, ඒ 

ශ ශාත ශනොදී, පිටතිසන් ගන්න ිරය ලා ශ ශාත් නිය ම ිරීශම් 

තත්ත්වය  ශකොපමණ  ලපවත්වක න් තිසශ නවාද ිරය ලා ශසොය ා 

 ටලීමක් කරන්න ඕනෑ; විගණනය ක් කරන්න ඕනෑ. අර 

වි ථවවිදයාලශ  විගණනය  වාශ ම විගණනය ක් ශම්කටත් 

අව යයි. ශරෝාශේ තිසශ න ශ ශාත ශනොශදන, පිටතිසන් ශ ශාත 

ගන්න ිරය න, පීක්ෂණ පිටතිසන් කරවා ගන්න ිරය න තත්ත්වය  

ශම් රශේ ශකොයි තරම්  රපතළව තිසශ නවාද? අපි ඒ ගටන survey 

එකක් කරන්ශන් ශකොශාොමද ිරය ලා මා දන්ශන් නටාට.  

 
 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔ තුමා ිරය න එක ඇත්ත. සමාර වවදයවරු - ි ය ලු 

වවදයවරු ශනොශවයි, ශ ොශාොම ුබළු පිරිසක් - ශනොශය ක් 

තටන්වලදී ිරය නවා, ශම් අක්ත  කාච  ශාොහ නටාට, ඒ නිසා අතටනින් 

අක්ත  කාච අරශගන එන්න, ශමතටනින් අක්ත  කාච ශගශනන්න  

ිරය ලා.  නමුත් ශම්වා ඇශමරිකාශවන් ශගශනන ශාොහම අක්ත  

කාච. නමුත් අර විධිය ට ිරේවාම ක නිසථුබ භය  ශවනවා. ඇයි? 

ඇාටට දමන එක ශන්. අපි දටන් ශම් පිළි හව පීක්ෂණ 

පවත්වනවා. කීප තටනක වටරිස ශ්ග අහුශවලා තිසශ නවා. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාට තව විනාඩිය ක කාලය ක් 

තිසශ නවා. 

 
 ු වාසුගද්ව නානායක්කාප මහාවා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තව විනාඩිය ක්ද තිසශ න්ශන්? අයිශය ෝ, විනාඩිය ිරන් කථාව 

අවසන් කරන්ශන් ශකොශාොමද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි?  

මා ළඟ තිසශ නවා, ශලොකු dossier එකක්. ඇමතිසතුමාට ශම් 

ප්ර ථනය  පිළි හව ය ම් අදාසක් ඇතිස කර ගන්න මා ඒ dossier එක 

සභාගත කරන්න කටමටතිසයි. ශම් ි ය ේලම ජ්නමාධයවල පළ වූ 

ශතොරතුරු ාා ප්රවදත්තිසයි. ශම් ප්රවදත්තිස ි ය ේලම මා ඉිසරිපත් 

කරන්ශන්,  ාහිර ශරෝගින්ට තිසශ න්නා වූ  රපතළ තත්ත්වය  ගටන 

පටාටිසලි කරන්නයි. ශමොකද,  ාහිර ශරෝගින් තමයි ශම් ප්ර ථනය ට 

නිතරම මුහුණ ශදන්ශන්. පීක්ෂණ කරශගන එන්න ිරය න්ශන්ත් 

ඒ අය ටයි. දටන් පීක්ෂණවලට ි ය ලු පාුබකම් සලසථවා තිසශ නවා 

ිරය ලා ිරේවාට, ඒ පීක්ෂණ වටඩි ප්රමාණය ක් කරශගන එන්ශන් 

පිටතිසන්. එය ට ශා තු ශමොනවාද ිරය ලා මට නම් හිතා ගන්න 

අමාරුයි. එය ට ශා තුව, පීක්ෂණ සහාා ශරෝාශේ තිසශ න ප්රමාදය  

ශවන්නත් පුළුවන්, ශනොශවන්නත් පුළුවන්. ශකොශාොම නමුත් 

රජ්ශ  ශරෝාේවලින් පමණක් ශ ශාත් ගන්න, රජ්ශ  

ශරෝාේවලින් පමණක් සටත්කම් කරගන්න ඉන්න අය ට, 

 ලාශගන ඉන්න ි දුවන දීමාඝ කාලය ත් සටලකීමට ගන්න 

ශවනවා. ඔවුන් ශ ශාත් ගන්න ගිය ාම වුණත්, උශ්ග පාන්දරම 

ශරෝාලට ගිහින් ශ ශාත් ල ාගටනීමට ගතවන කාලය , ඊළඟට 

ප්රතිසකාරය  ල ා ගන්න ගතවන කාලය , ෂෂධ ල ාගන්න ගතවන 

කාලය  ගටනත් සටලකීමට ගන්න ශවනවා. ශමහිදී ඇතිස ශවන්නා වූ 

අමාරුව, හිරිාටරය , මාන්ි ය , දුක පිළි හව ශසොය ා  ටලීම 

අව යයි. ශස ඛ්ය ශස වාව වි ාල ශස වාවක් කරන  ව ඇත්ත 

තමයි. අශ්/ ශස ඛ්යය  ශස වාව ශලෝකය ටම ආදමා ය ක්. ඒ ි ය ලු  

කරුණු ඇත්තයි. අඩු ආදාය ම් ල න, පාළ මටිස ආදාය ම් ල න 

රටක් ශමපමණ ශාොහ ශස ඛ්ය ශස වය ක් පවත්වාශගන ය ෑම අපට 

නම්බුවක්. ඒ ි ය ේලමත් එක්ක, අශ්/ම සන්සන්දනය  තුළ, ශාොහ 

ශස ඛ්ය ශස වය ක් තිසශ න රටක අශ්/ ක නිසථුබ එන්න-එන්න 

අමාරුවකට පත්ශවනවා.  

මා ඉිසරිපත් කළ ප්ර ථනය කට ශා තුව ව ශය න් ඔ තුමා මට 

ශප ්ගගලිකව ිරේවා,  4.00න් පසථශස  සටත්කම් කරන්න ිරේවාට, 

ඒ අය  අතශමා එකඟත්වය ක් තිසබුශණ් නටාට, ඒ නිසා ඒ සටත්කම් 

ප්රමාද ශවනවා  ිරය ලා. ශකශස  නමුත් සාමානය විධිය ට සටත්කම් 

ිරීශම්දී වුවමනා කරන පාුබකම්, ඒ වුවමනා කරන අනිකුත් 

ශ්ගවේ ශදන්න පුළුවන් නම් ශාොහයි.  

 අවසාන ව ශය න්, ගරු ඇමතිසතුමාශ  දටන ගටනීම සහාාත්, 

එතුමාට ශම් ශ්ගවේ ගටන ුබදුුබ පිළිතුරු දීමට ශාෝ එතුමාශ  

කාමාය  මණ්ඩලය  ාරාා ශම් ි ය ේලම ිරය වා  ලා තීරණය ක් 

ගටනීම සහාාත් ශම් ි ය ලු  ලිය ිරය විලි මා සවා ව* කරනවා. 

මම හිතන විධිය ට ි ය ලු  ලිය ිරය විලි දටනටමත් ඔ තුමා 

ිරය වා ඇතිස. ශම්වා ගටන කුමන ශාෝ පිළිය ම් කරන  රමය ක්, අශ්/ 

hospital committee system  එක  මීටත්  වඩා ප්රාණවත්  ලවත් 

කරන  රමය ක් ගටන  කේපනා කරලා, ශම් කරුණු ඔ තුමාටත්, 

අමාතයාං ය ටත්, අධයක්ෂවරුන්ටත් ශකළින්ම සන්නිශේදනය  

වන ආකාරය ට පාුබ රමය ට ාදලා ක නිුබන්ට සානය ක් ල ා 

දීමට කටයුතු  කරන්න  ිරය ා ඉේලා ි ටික න් මශ  වචන සථවේපය  

ශමයින් ාමාර කරනවා.    

 
 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩිය ක කාලය ක් 

ශදන්න. ගරු වාුබශ්ගව නානාය ක්කාර මන්ත්රීතුමනි,  ශරෝාේවල 

පවතිසන තද දය   ගටන ඔ තුමා ිරය පු කාරණය  ාරි. එම තද දය  

අඩු ිරීම  සහාා අපි අර ශගන තිසශ න පිය වරක් තමයි මුළු 

ශරෝාේ ප්ගධතිසය ම පරිගණකගත ිරීම. එවටනි ආකාරශ  

පරිගණක ගත කළ ශරෝාලිරන් ශ ශාත් ටිකත් අරශගන ශගදර 

ය න්න ඔහුට ගත වුශණ් විනාඩි දාතුනයි ිරය ලා ශාොරණ 

ප්රශ්ග ශ  මුවෂයශය ක් මට ිරේවා. දටනට අපි ඒ ආකාරය ට 

ශරෝාේ තුන්ි ය ය ක් පරිගණක ගත කරලා තිසශ නවා.   

ශදවටනි  කාරණය , ශම් ි ය ලු analog ය න්ත්ර අපි digital  

කරනවා. ඒ ගටනත් මම ිරය න්නම්.  ඒ surgeonsලා ඉේලූ නිසා 

Accident Service  එකට අපි digital MRI එකක් ශගනාවා. 

මුලින්ම ශරෝගිය ා ගටන වාමාතා කරන්න විනාඩි 57ක් ගිය ා.  දටන් 

ගත වන්ශන් විනාඩි  යි. ඒ එක film  එකකට රුපිය ේ 80,500ක් 

මශ   අමාතයාං ශය න් ගිය ා.  එක එක  ාටඩ පටතිසවලට  අරශගන 

1483 1484 

[ගරු වාුබශ්ගව නානාය ක්කාර මාතා] 

————————— 
*  පුසව්කාලගේ වබා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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films  ි ය ය ක් ගත්ශතොත් දවසකට ක ලිය න ගණනක්. නමුත් අද 

 ත පාක්වත් ය න්ශන් නටාට. ශමොකද, ඒ  ඔක්ශකොම  computer  

එශකන් තමයි කරන්ශන්. ශම් මඟින් තමයි අපි ශම් තද දය  අඩු 

කරන්න ක්රිය ා කරන්ශන්. ශම් වටඩ පිළිශවළ අපි දටන් ආරම්භ  කර 

ශගන ය නවා. තව අවුරු්ගදක් ශදකක් ය නශකොට ශරෝාේ ප්ගධතිසය   

සම්පූමාණශය න්ම පරිගණක ගත කරනවා.  එතශකොට  ශරෝගීන්ට 

ඉතාම අඩු ශවලාවිරන් private sector  එශක්දී වාශ  ශ ශාත් 

ටික අරශගන ය න්න  පුළුවන්. 
 

[අ.භා. .85] 

 
 ු අගශ්ෝක් අගේදුංහා මහාවා (ප්රවාහාන හාා දුවිල් වනවන් 
ගසේවා පාජය අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து ைற்றும் 

சிவில் விைொனச் மசமவகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - State  Minister of Transport 
and Civil Aviation) 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශස ඛ්ය ක්ශෂ ත්රය ට අශ්/ 

වමාතමාන ශස ඛ්ය අමාතයතුමා කර තිසශ න  ශස වය  විනාඩි 

පාිරන් නම් ිරය න්න  ටාට.  

ශකශස  ශවතත්, අද එතුමා පාමාලිශම්න්තුශේ අුවමතිසය   සහාා  

නිශය ෝග ශදකක් ඉිසරිපත් කළා. ෂෂධ ක ල  ශීඝ්ර ශලස අඩු කර 

තිසශ න අවසථථාවක ශඩොලරශ  ප්ර ථනය  නිසා   ි ය ය ට 8 ක ක ල 

වටඩි ිරීමක් පිළි හවයි ඒ. නමුත් එශස  වටඩි කළත්   තිසබුණාට 

වඩා අඩුශවන්  තමයි ශ ශාත් ක ල තිසශ න්ශන්.  අශ්/ රජ්ය  

 ලය ට පත්වුණාට පුබ ශස ඛ්ය ක්ශෂ ත්රය  සහාා රාජ්ය ආදාය  ශමන් 

අතිසවි ාල  මුදලක් ශවන් කර  තිසශ නවා.  

අශ්/ රට නිදාසථ ශස ඛ්ය ශස වය , නිදාසථ අධයාපනය  තිසශ න  

රටක්. නිදාසථ ශස ඛ්යය  ට 0181 වසශමා ශවන් කර තිසබුණු මුදල 

ශකෝටි 5 81යි.  0185 වසශමා අශ්/ රජ්ය   ලය ට පත් වුණාම 

ශස ඛ්ය සහාා අපි ශකෝටි 8 ,950ක මුදලක්   ශවන් කළා. ඒ 

ිරය න්ශන් ශස ඛ්ය සහාා 0181 වමාෂය ට වඩා ශකෝටි  661ක 

මුදලක් වටඩිශය න් ශවන් කළා. අශ්/ රජ්ශ  පරමාමාථය  ශස ඛ්ය 

සම්පන්න ජ්නතාවක් ඇතිස ිරීමයි.  ඒ සහාා අපි ශස ඛ්ය 

ශවුවශවන් අතිසවි ාල මුදලක්  ශවන් කරනවා. 0185 වසශමා ශකෝටි 

13,950ක මුදලක්  ශස ඛ්යය  සහාා විය දම්  කළ  රජ්ය  0186 

වසශමා ශකෝටි 87,400ක්, 2017 වසශමා ශකෝටි 86,100 ක්, 2018 

වසශමා ශකෝටි 87,840 ක්, 2019 වසශමා  ශකෝටි 8 ,750ක් 

ව ශය න්  රම රමශය න් ශස ඛ්ය සහාා ශවන් කරන මුදල වටඩි 

කරක න්  අතිසවි ාල මුදලක්  වටය   කර තිසශ නවා.  සාමානයශය න් 

රාජ්ය ආදාය ශමන් ි ය ය ට 9 - 81ත් අතර මුදලක්  ශස ඛ්යය  සහාා 

ශවන් කර තිසබුණා. අද වන විට ආයුමාශේද වවදයවරු  ාටර අශ්/ 

රශේ සෑම පවුේ 051කටම එක වවදයවරශය ක්, පු්ගගලය න් 

8111කට එක වවදයවරශය ක් ඉන්නවා.  රජ්ශ  වවදයවරු 

22,500ක් පමණ ඉන්නවා.  ආයුමාශේද වවදයවරුත් 05,001ක් 

පමණ ඉන්නවා. 

ශමවර අය  වටශය න් මුදේ ශවන් ිරීම තුළින් ශස ඛ්ය ශස වශ  

වනණාත්මකභාවය  වටඩි ශවලා  ඒ කටයුතු කාමාය ක්ෂමව  ි දු වී 

තිසශ න  ව ශපශනනවා. ශමවර අය  වටය  තුළින්  "ුබව සටරිය " 

ගිලන් රථ ශස වය  සහාා ශවනම මුදලක් ශවන් කර එය   රට පුරා 

වයා්/ත ිරීම සහාා  වටඩ පිළිශවළක් සකසථ කර තිසශ න  ව අපි 

දටක්කා. ඒ වාශ ම, නිශවසථවලටම ශගොසථ  නිදන් ගත වකුගඩු 

ශරෝග ාඳුනා ගටනීම සහාා  පුබ ගිය  අය  වටශය න් ශකෝටි 5ක 

මුදලක් ශවන් කළා.   ගදාසථත රුධිර  කාන්දු ශපරණ උපකරණ 

ල ා දීම සහාා  ශකෝටි 51ක මුදලක් ශවන් කර තිසබුණා.   

ශරෝාේවල ය ටිතල පාුබකම් ගටනත් ිරය න්නට  ඕනෑ. ඒ 

අතිසවි ාල  මුදල ශවන් කරන අතරම, ශරෝාේවල ශගොඩනටඟිලි ආදී 

ය ටිතල පාුබකම් නටංවීම සහාා ද ශස ඛ්ය අමාතයාං ය  තුළින් 

ශකෝටි 0511කට ආසන්න මුදලක් ශවන් කර තිසබුණා. මම 

විශ  ෂශය න්ම දිරන ශදය ක් තිසශ නවා. ශ ශාත් ක ල අඩු ිරීම 

පිළි හව කථා කරන විට මට විශ  ෂශය න්ම මතක් ශවන 

කාරණය ක් තිසශ නවා. රණි ංා ශප්ර මදාස ජ්නාධිපතිසතුමාශ  

කාලශ  තමයි ඒ අඩු ිරීම තීන්දු කශළ . ඒ ශවලාශේ ශම් රටට 

ශගශනන ශ ශාශත් CIF  මුදල  සාමානයශය න් පාරිශභෝගිකය ා 

ළඟට ය ්ගදී රුපිය ේ 811ක් ශවන එක රුපිය ේ 861ක් ිරය ලා තමයි 

තීන්දු කශළ . ශස ඛ්ය ක්ශෂ ත්රය ට සම් න්ධ පු්ගගලය කු විධිය ට මම 

දන්නවා ඒ අවසථථාශේදී සමාර ශ ශාත් වමාගවල ක ල ඉතා ශීඝ්ර 

ශලස අඩු වුණු  ව. CIF  මුදලට තව ි ය ය ට 61ක් තමයි උපරිම 

ශලස ශතොග සා ි ේලර ක ලට  එකතු කළ ාටිරව තිසබුශණ්. ඒ 

ශවලාශේ එක්තරා ශ ශාතක් ඇවිේලා තිසබුණා "expectorant"  

ිරය ලා. ඒ ශ ශාත  රුපිය ේ 70කටයි තිසබුශණ්. ඒක රුපිය ේ   

දක්වා අඩු වුණා. රුපිය ේ 70 ශ ශාත රුපිය ේ   දක්වා අඩු වුණා. 

එවටනි ශදය කටත් වටඩි ශදය ක් තමයි ශමතුමා කශළ . CIF  මුදලට 

වඩා ශවනසථ විධිය කට කරලා, ඉතා අධික ලාභ ල න ශ ශාත් 

ශගන්වන සමාගම් ගන්නා ලාභය  ජ්නතාවට ල ාදීම සහාා වි ාල 

වටඩ ශකොටසක් අමාතයතුමා කළා. ඒ නිසා විශ  ෂශය න්ම රුපිය ේ 

බිලිය න  ක පමණ මුදලක් ජ්නතාවශගන් ඉතුරු වුණා. 

සාමානයශය න් මාසය කට රුපිය ේ 5,000ක පමණ ශ ශාත් 

විය දමක් ය න අය ට ඒ ප්රමාණය  රුපිය ේ 8,000 දක්වා පමණ අඩු 

වුණා. ජ්නතාවශ  ශස ඛ්ය ශවුවශවන්  ශම් රජ්ය  විි න් කරන ලද 

ශම් ශස වය ම ඇතිස.  

රුපිය ේ  1,000කට තිසබුණු අක්ත  කාචය ක් රුපිය ේ 7,500 

දක්වා අඩු කරලා තිසශ නවා. ඒ වාශ ම  රජ්ශ  ශරෝාේවල අක්ත  

කාච ශනොක ශේ ල ා ශදනවා. පුබගිය  රජ්ය  පිළිකා ශරෝගිශය කු 

ශවුවශවන් විය දම් කශළ  රුපිය ේ ලක්ෂ 85යි. ඉන් පුබව ඒ 

ශරෝගිය ා ක ය  ගිය ා. නමුත් ශමතුමා අමාතයවරය ා  වට පත් වුණාට 

පුබව ඒ ශරෝගිය ා ීවවත්ශවලා ි ටිනතුරුම මුදේ විය දම් කරනවා. 

දටනට රුපිය ේ ශකෝටි 0ක් විය දම් කළ ශරෝගීන්  අශ්/ රශේ 

ඉන්නවා. ඒ ආකාරය ට තමයි රශේ ජ්නතාවට අශ්/ රජ්ය  ශස ඛ්ය 

පටත්ශතන් සලකන්ශන්. පපුශේ අමාරුවක් ආව ශවලාවට අව ය   

රුපිය ේ  51,000ක් පමණ වන stent  එක දටන් පිටින් රුපිය ේ 

105,000කට ගන්නට පුළුවන්. ඒවා ශම් වන විට රජ්ශ  

ශරෝාේවලින් ශනොක ශේ ල ා ශදනවා. ශමවටනි වි ාල ක ල අඩු 

ිරීම් සමඟ ශරෝගීන්ට පාුබකම් සටලශසන වටඩ පිළිශවළක් සකසථ 

කරලා තිසශ නවා.  

ලංකාශේ ශරෝාේ 68 ක් තිසශ නවා, ආයුමාශේද ශරෝාේ 0 ක් 

තිසශ නවා. ශම් ශරෝාේවල ය ටිතල පාුබකම් ඉාළ නංවනවා 

වාශ ම, මානව සම්පත ිසයුණු කරලා ජ්නතාවට අව ය පාුබකම් 

ක්ෂණිකව - ඉතා ඉක්මනින් - ාා පාුබශවන් ල ා ගටනීශම් 

ාටිරය ාව සලසා  තිසශ නවා. ඒ වාශ ම, ශප ්ගගලික ශරෝාේ 

නිය ාමනය  ිරීම සහාා වටඩ පිළිශවළක් සකසථ කරලා තිසශ නවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පවතිසන ප්ර ථනය  ශම්කයි. 

ජ්නතාව හිතනවා ලාභ ශ ශාත, ගණන් අඩු ශ ශාත ශාොහ නටාට  

ිරය ලා. මම ශපොඩි උදාාරණය ක් ිරය න්නම්. එක්තරා 

වවදයවරශය ක් වේශටෝරුවක් ලිය ලා තිසබුණා Diazepam 2 mg 

ශපතිස 7ක. ගරු ඇමතිසතුමනි, 80 ද කශ  Diazepam ශපත්තක් 

 ත 0යි, ශපතිස 7ට  ත 8 යි.  ත 8 ක් ිරේවාම ඒ ශරෝගිය ා 

වේශටෝරුව ඉරලා විි  කළා. මම රුපිය ේ 61ක් ශගේශේ  ත 85ක, 

25ක ශ ශාත් ගන්නද ිරය ලා ඒක ඉරලා විි  කරලා ගිය ා. ඉන් 

පුබව මම ශවනත් වවදයවරශය කුශ  නමක් ිරය ලා - එතුමා 

ලිය න්ශන් ශ ශාශත් නක න් -  එතටනට ගිහින් ිරය න්න ිරේවා. 

ඔහු ලිය ලා තිසබුණා, "Valium 2 mg” ිරය ලා. Valium 2 mg 

ශපත්තක් රුපිය ේ 0යි, එතශකොට ඒකට රුපිය ේ 8 යි. ඒ පු්ගගලය ා 

රුපිය ේ 8  දීලා ඒ ශ ශාත අරශගන ගිය ා. ජ්නතාවශ  මනශස  

තිසශ නවා අඩු ක ල ශ ශාත් ශාොහ නටාට  ිරය ලා. නමුත්, එශාම 

ශදය ක් නටාට. ශ ශාත් ක ල ගත්තාම, ශ ශාත් වමාගය ක වවදය 

නාමය  සා ශ ශාත ශගන්වන සමාගශම් නාමය  අතර ශවනසක් 

1485 1486 



පාමාලිශම්න්තුව 

තිසශ නවා. ඒ දවසථවල අශ්/ ලංකාශේ ඇශමොක්ි ි ලින් වමාග 7 ක් 

ලිය ාපිසංචිශවලා තිසබුණා. ශම්ක ඉතාම අසාමානය තත්ත්වය ක්. ඒ 

රමය  නටතිස ිරීම සහාා අශ්/ ශස ඛ්ය විෂය  භාර අමාතයතුමා 

වි ාල ශවශාසක් අරශගන කටයුතු කරලා තිසශ නවා.  ශස නක 

බිබිශේ මටතිසතුමාට කරන්නට  ටරි වුණු ශදය ක් ශමතුමා කළා 

ිරය ලා මම ිරය නවා. එම නිසා විශ  ෂශය න්ම අපි එතුමා අගය  

කරන්නට ඕනෑ; අශ්/ රජ්ය  අගය  කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාශ ම, 

විශ  ෂශය න්ම මුදේ අමාතයතුමා සා අග්රාමාතයතුමා අපි අගය  

කරන්නට ඕනෑ. ඒ ශස ඛ්ය සහාා අතිස වි ාල මුදලක් ශවන් කරලා 

අශ්/ රශේ ශස ඛ්ය සම්පන්න ජ්ාතිසය ක් බිහි කරන්නට උදවු ිරීම 

පිළි හවයි. ශ ොශාොම සථතුතිසයි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ඉ. චාේසථ නිමාමලනාදන් මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට 

විනාඩි 80ක කාලය ක් තිසශ නවා.  
 
[අ.භා.  .0 ] 

 

 ු ඉ. චාල්ස ් දතාමලනාදන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මට විනාඩි 85ක් තමයි තිසබු ශණ්. දටන් අඩු ශවලා.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நன்றி. 

இன்று ைருந்துகளினுமடய விமலகள் ததொடர்பொன 

முன்தைொழிமவக் தகௌரவ சுகொதொர அமைச்சர் ரொஜித 

மசனொரத்ன அவர்கள் முன்தைொழிந்திருக்கின்றொர். அதற்கொகக் 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது வொழ்த்துக்கமளத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

முதலில் நொன் ஒரு விடயத்மதக் குறிப்பிட 

விரும்புகின்மறன். அதொவது, மநற்று முன்தினம் ைன்னொர், 

மபசொமலயிலிருந்து இரு ைீனவர்களுடன் கடலுக்குச் தசன்ற 

ஒரு ைீன்பிடிப் படகு திரும்பி வரவில்மல. இந்த இரண்டு 

ைீனவர்கள் தசன்ற படகு மசதைமடந்திருக்கின்றது. அவர்கமள 

ைீட்டுத்தரும்படி இன்று தகௌரவ பொதுகொப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்சர் ருவன் விஜயவர்த்தன அவர்களிடமும் கடற்பமடத் 

தளபதி அவர்களிடமும் நொன் மகட்டிருந்மதன். தற்மபொது 

அமரைைி மநரத்திற்கு முன்பு அவர்கள் ைீட்கப்பட்டிருக் 

கின்றொர்கள். தகௌரவ பொதுகொப்பு இரொஜொங்க அமைச்சர் ருவன் 

விஜயவர்த்தன அவர்களுக்கும் கடற்பமடத் தளபதி 

அவர்களுக்கும் இந்த விடயம் ததொடர்பொக எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.   

தகௌரவ சுகொதொர அமைச்சர் அவர்கமள, மதசிய ைருந்துகள் 

ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகொரசமபச் சட்டத்தின் கீழொன 

ஒழுங்குவிதிகள் பற்றிய இன்மறய விவொதத்தில் ைன்னொர் 

ைொவட்ட மவத்தியசொமலயினுமடய ஒரு சில விடயங்கள் 

ததொடர்பொக, என்னுமடய ைக்கள் எதிர்மநொக்குகின்ற 

பிரச்சிமனகள் ததொடர்பொகக் குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். 

குறிப்பொக, ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் எந்த மவத்தியசொமலயிலும்  

CT scanner இல்மல.  ைன்னொர் ைொவட்ட மவத்தியசொமலயில் 

உள்ள ஒரு மநொயொளி CT scan எடுக்க மவண்டுதைன்றொல், 

ambulance மூலம் வவுனியொவுக்மகொ அல்லது 

யொழ்ப்பொைத்துக்மகொ தசன்றுதொன் எடுக்க முடியும்.  ஆகமவ, 

CT scanner வொங்குவதற்குொிய நடவடிக்மக ததொடர்பில் நொன் 

தகௌரவ பிரதைர் அவர்களின் கவனத்துக்குக் 

தகொண்டுவந்தமபொது, அவர் அதற்கொக 8 ைில்லியன் ரூபொமய 

வழங்கியிருக்கின்றொர். அதற்கொகக் தகௌரவ பிரதைர் 

அவர்களுக்கு எனது நன்றிகள்! அமதமநரத்தில், CT scanner 

தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டொல், அமத மவப்பதற்குொிய கட்டிட 

வசதி -  room அங்கில்மல. தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, CT 

scanner என்பது மநொயொளர்களுக்குப் பயன்படுத்த மவண்டிய 

ைிக முக்கியைொன ஒன்றொகக் கொைப்படுவதனொல், அமத 

மவப்பதற்குொிய கட்டிடத்மத அமைப்பதற்குொிய நடவடிக் 

மகமயயும் நீங்கள் எடுக்கமவண்டும் என்று நொன் இந்த 

மநரத்தில் மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.   

அமதமநரத்தில், இந்த மவத்தியசொமலயில் புதிதொக 

அமைக்கப்பட்ட ஒரு ைொடிக் கட்டிடத்திற்கு lift வசதி இல்மல. 

lift வசதி இல்லொத கொரைத்தினொல் மைல் ைொடித் தளம் 

இயங்கொைல் கொைப்படுகின்றது. அந்த மைல் ைொடித் தளம் 

இயங்கமவண்டுைொக இருந்தொல் அதற்குொிய lift தபொருத்தப்பட 

மவண்டும். நீங்கள் ைிக விமரவில் அதமனச் தசய்து தருவதொக 

எங்களுமடய Director கூறியதொக டொக்டர் அவர்கள் என்னிடம் 

ததொிவித்திருந்தொர். அதமனயும் தங்களுமடய கவனத்திற்குக் 

தகொண்டுவர விரும்புகின்மறன்.  

அங்கு சிறு பிள்மளகளுமடய paediatric wards இமன 

நொன் மநரடியொகச் தசன்று பொர்த்மதன். தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கமள, உண்மையில் அந்த paediatric wards சிறுவர்கள் 

தங்கி மவத்தியம் தபறக்கூடிய சூழ்நிமலயில் இல்மல. 

அங்குள்ள எந்தப் பகுதியும் சிறுவர்களுக்கு உகந்ததொக 

இல்மல. ஆகமவ, மதமவயொன நிதிமய ஒதுக்கி இந்தப் 

paediatric wards க்குொிய வசதிகமளச் தசய்துதகொடுக்க 

மவண்டுதைன்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் கடந்த வொரம் வட 

ைொகொைத்திற்கு விஜயம் மைற்தகொண்டு பல 

மவத்திசொமலகளினுமடய கட்டட அமைப்புத் ததொடர்பொன 

ஆரம்ப நிகழ்வுகளில் கலந்துதகொண்டிருந்தீர்கள். அதற்கொக 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கும் அதமன மைற்தகொண்ட 

முன்னொள் வட ைொகொை சுகொதொர அமைச்சர் அவர்களுக்கும் 

எனது வொழ்த்துக்கமளத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். 

அத்மதொடு, ைன்னொர் ைொவட்டத்திற்குத் தொங்கள் விஜயம் 

மைற்தகொள்ள மவண்டும் எனவும் நொன் தங்களிடம் விநயைொகக் 

மகட்டுக் தகொள்கின்மறன். அங்மக மபொதுைொன கொைிகள் 

இருக்கின்றன. ஆனொல், ஏற்தகனமவ கட்டப்பட்ட 

கட்டிடங்கள் ஒரு திட்டைிடல் இல்லொைல் கட்டப்பட்டிருக் 

கின்றன. ஆகமவ, நீங்கள் மநரடியொக அங்கு வருமகதந்து 

ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் இருக்கின்ற மவத்திசொமலகளில் 

கொைப்படுகின்ற குமறபொடுகமள ஆரொய்ந்து, ஓர் ஐந்து 

வருடத் திட்டத்தின்மூலைொகவொவது அம்ைொவட்டத்தில் 

இருக்கின்ற தபொது மவத்தியசொமலக்கும் ைற்மறய 

மவத்தியசொமலகளுக்கும் உொிய தபௌதிக வளங்கமளப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டுதைன்று 

உங்கமள நொன் இந்த மநரத்தில் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, வட ைொகொை சுகொதொதரப் 

பைிப்பொளர் அவர்கள் nursing sisters ததொடர்பொக 

உங்களுக்குக் கடிதம் அனுப்பியிருக்கின்றொர். 2018ஆம் ஆண்டு 

ஆவைி ைொதம் அவர் அனுப்பிய கடிதத்தில் 61 தவற்றிடங்கள் 

இருப்பதொகக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றொர். அதற்கு முதல் 

அனுப்பிய கடிதத்தின்படி 43 தவற்றிடயங்கள் இருப்பதொகத் 

தொன் இருந்தது. நொன் அங்கு தசன்று Deputy Director உடன் 

கமதத்தமபொது, அந்த 61 தவற்றிடங்கமளயும் நிரப்புவவது 

ததொடர்பில் தங்களுடன் கமதக்க மவண்டுதைன்று 

கூறியிருந்தொர். ஏற்தகனமவ, இது ததொடர்பொக ைொகொை 

சுகொதொரப் பைிப்பொளர் எழுத்துமூலம் ததொிவித்திருக்கிறொர். 
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அந்தக் மகொொிக்மகக் கடிதத்தின் பிரதி என்னிடம் இருக்கிறது. 

அமத நொன் உங்களிடம் சைர்ப்பிக்கின்மறன். அந்த விடயம் 

ததொடர்பொக நீங்கள் கவனதைடுக்க மவண்டுதைன்று 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். அந்த 61 தவற்றிடங்கமளயும் 

நிரப்புவதற்குொிய பைிப்புமரமய நீங்கள் பைிப்பொளருக்கு 

வழங்கினொல் அதற்குொிய நடவடிக்மகமய அவர் எடுப்பொர் 

என்று நொன் நம்புகின்மறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, ைட்டக்களப்புக்கு RDHS 
ஆக டொக்டர் அச்சுதன் அவர்கமள நியைித்தீர்கள். ஆனொல், 

இன்றுவமர அவருக்குொிய நியைனக் கடிதம் கிமடக்கவில்மல. 

அதன் கொரைத்தினொல் அவர் எந்தவிதைொன நிர்வொக 

நடவடிக்மகமயயும் மைற்தகொள்ளமுடியொத சூழ்நிமலயிருக் 

கின்றது. உொிய நியைனக் கடிதத்மதத் தரமவண்டும் அல்லது 

தன்மன மவறு இடத்திற்கு ைொற்ற மவண்டும் என்று மகொொி 

அவர் மநற்று ஒரு கடிதத்மத எழுதியுள்ளதொக ைனவிரக்தியுடன் 

என்னிடம் ததொிவித்திருந்தொர். உங்களுக்கு டொக்டர் 

அச்சுதமனப் பற்றி நன்றொகத் ததொியும். அவருக்குொிய நியைனக் 

கடிதத்மத வழங்குவதற்கு நீங்கள் நடவடிக்மகதயடுக்க 

மவண்டுதைன்று இந்த மநரத்தில் மகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

அரசொங்கம் ததொடர்பொன ஒரு சில விடயங்கமளயும் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் நொன் கூறவிரும்புகின்மறன். ைிக முக்கியைொக, 

2015ஆம் ஆண்டு இந்த ஆட்சிமய அமைக்கின்றமபொது புதிய 

ஜனொதிபதிமய உருவொக்குவதில் முன்னின்று உமழத்தவர் 

என்ற வமகயில் ஒரு சில விடயங்கமளக் தகளரவ சுகொதொர 

அமைச்சருமடயதும் அரசொங்கத்தினுமடயதும் கவனத்திற்குக் 

தகொண்டுவர விரும்புகின்மறன். மநற்றுப் பிற்பகல் 

முல்மலத்தீவு நொயொறு பிரமதசத்தில் நீரொவியடிப் பிள்மளயொர் 

ஆலயத்தின் நிர்வொக உறுப்பினரொன சிவபொதம் என்பவமர 

இரொணுவம் மகதுதசய்திருக்கின்றது. அவர் இருக்கின்ற 

இடத்திலிருந்து 500 ைீற்றருக்கு அப்பொல் ஒரு புற்பற்மற 

தீமவக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற கொரைத்தின் அடிப்பமடயில் 

அவமரக் மகதுதசய்த இரொணுவத்தினர், அவமர வன இலொகொ 

திமைக்களத்தினொிடம் ஒப்பமடத்திருக்கின்றனர். வன 

இலொகொ திமைக்களத்தினரொல் தபொலிசிடம் ஒப்பமடக்கப் 

பட்ட அவர் நீதிைன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டு, 10ம் ைொதம் 

17ஆம் திகதி வழக்குத் தவமை மபொடப்பட்டு, பிமையில் 

விடப்பட்டிருக்கின்றொர். நொன் கூற விரும்புவது 

என்னதவன்றொல், அந்த நீரொவியடிப் பிள்மளயொர் ஆலயத்தின் 

நிர்வொக உறுப்பினரொன சிவபொதம் என்பவமர இரொணுவத் 

தினர் மகதுதசய்தது ஒருவமக ைனவிரக்தியிலொகும். இந்த 

நீரொவியடிப் பிள்மளயொர் ஆலயத்தில் தங்களுமடய 

ஆதிக்கத்மதச் தசலுத்த முடியவில்மலதயன்ற கொரைத்தினொல் 

தொன் அவர்கள் அவமரக் மகதுதசய்திருக்கிறொர்கள். அந்தப் 

புற்பற்மற தகொளுத்ததப்பட்டமைக்கும் சிவபொதம் என்ற அந்த 

நிர்வொக உறுப்பினருக்கும் எந்தவிதச் சம்பந்தமும் இல்மல. 

அப்படியொன சூழ்நிமலயில்தொன் அவர் மகது 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றொர். இது இரொணுவத்தின் பழிவொங்கல் 

நடவடிக்மகயொக இருக்கின்றது.  

அமதமநரத்தில் ைிக முக்கியைொன இன்னுதைொரு 

விடயத்மதயும் குறிப்பிட மவண்டும். அதொவது, 2019ஆம் 

ஆண்டு சித்திமர ைொதம், தபௌர்ைைி தினத்தன்று களவொக 

ைொடுகமள ஏற்றிச் தசன்ற ஒரு டிரொக்டர் தமலைன்னொர் 

தபொலிசொரொல்  பிடிக்கப்பட்டது.    
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes.  

 ු ඉ. චාල්ස ් දතාමලනාදන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

WP RB - 2639 இலக்கம் தகொண்ட அந்த டிரொக்டொின் 

பதிவுப் புத்தகத்மதப் தபொலிசொர் check பண்ைிப் 

பொர்த்தமபொது, அது ைீள்குடிமயற்ற அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சின் தபயொில் இருந்தது. அது, 2009ஆம் ஆண்டு 

தைனிக்பொம் ைக்களுக்கொக அரசொங்கத்தின் நிதியில் தகொள் 

வனவு தசய்யப்பட்டதொகும். அப்மபொது ைீள்குடிமயற்ற, 

அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சரொக தகௌரவ றிஸொட் 

பதியுதீன் அவர்கள்தொன் இருந்தொர். ஆனொல், அந்த 

டிரொக்டர் இவ்வளவு கொலமும் எங்கிருந்தது என்ற 

எந்தவிதைொன பதிவும் இல்மல. அது தனிப்பட்ட ொீதியில், 

ஒரு ததன்னந்மதொப்பில் மவமல தசய்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. ஆனொல், ைன்னொர் பிரமதச 

சமபயின் தவிசொளர் அவர்கள் இவ்வளவு கொலமும் அந்த 

வொகனம் தங்களுமடய பிரமதச சமபயின்கீழ் இருந்ததொகக் 

கொட்டுவதற்கு முற்பட்டு, தற்மபொமதய ைீள்குடிமயற்ற 

அமைச்சினுமடய தசயலொளருக்குக் கடிதம் அனுப்பி, 

நீதிைன்றத்திலிருந்து அந்தப் புத்தகத்திமனப் தபற்றிருக் 

கிறொர். மநற்று பிரமதச சமபயினுமடய உறுப்பினர்களொல் 

எடுக்கப்பட்ட தீர்ைொனத்துக்கமைய அந்த tractorஇமன 

ைீண்டும் தபொலிஸில் ஒப்பமடப்பதற்கு நடவடிக்மக 

எடுத்திருக்கிறொர்கள். அது தைது பிரமதச சமபயினுமடய 

வொகனைல்லதவன்றும் இவ்வளவு கொலமும் தொங்கள் 

அதமனப் பொவிக்கவில்மலதயன்றும் அவர்கள் ததொிவிக் 

கிறொர்கள். தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, இது 

அரசொங்கத்தினொல் தகொள்வனவு தசய்யப்பட்ட ஒரு 

வொகனைொகும். இதமன 10 வருடங்களொக ஒருவர் திருடி 

மவத்திருக்கின்றொர் என்றொல், இது ததொடர்பில் இந்த 

அரசொங்கம் என்ன நடவடிக்மக எடுக்கப்மபொகின்றது? 

என்று நொன் மகட்க விரும்புகிமறன். அரசொங்கத்தின் 

வொகனத்மத தனிப்பட்ட ொீதியில் ஒருவர் தன்னுமடய 

ததன்னந்மதொப்பில் மவமல தசய்வதற்குப் பயன்படுத்திக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர். இந்த tractor ைட்டுைல்ல; 30 tractors 

தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டன. அதற்குொிய ஆதொரங்கள் 

எல்லொம் என்னிடம் இருக்கின்றன. தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கமள, நொன் மநரடியொக FCIDஇற்குச் தசன்று 

இதுபற்றி முமறயிட முடியும். ஆனொல், எனக்கு 

FCIDஇன்ைீது நம்பிக்மகயில்மல. FCID உொிய முமறயில் 

விசொரமை நடத்தி, இதற்குொிய நடவடிக்மகயிமன 

எடுக்குைொகவிருந்தொல் நொன் மநரடியொக அங்கு தசன்று  

முமறயிட முடியும்.    
 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 
 ු ඉ. චාල්ස ් දතාමලනාදන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව ුබළු ශේලාවක් ල ා 

ශදන්න.  

ஆனொல், இங்கிருக்கின்ற சில திமைக்களங்கள் பைபலம் 

பமடத்தவர்களுக்கும் அரசியல் பலமுள்ளவர்களுக்கும் 

ஒருவிதைொகவும், அரசியல் பலைில்லொத, பை வசதியற்ற 

சொதொரை ைக்களுக்கு இன்தனொரு விதைொகவும்தொன் சட்டத்மத 

நமடமுமறப்படுத்திக்தகொண்டிருக்கின்றன. நொன் இது 
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පාමාලිශම්න්තුව 

ததொடர்பொக FCIDஇல் முமறயிட இருக்கின்மறன். ஆனொல், 

எனக்கு FCIDஇன்ைீது நம்பிக்மகயில்மல. இது ததொடர்பொன 

நடவடிக்மககள் மநர்மையொகக் மகயொளப்படுதைன நீங்கள் 

உறுதிதைொழி வழங்குவீர்களொகவிருந்தொல், அந்த நம்பிக்மகமய 

ஏற்படுத்துவீர்களொகவிருந்தொல், நொன் மநரடியொகச் தசன்று 

முமறயிடுமவன். நன்றி.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Karunarathna Paranawithana.  
 

ගරු නිශය ෝජ්ය ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමාට විනාඩි පාක කාලය ක් 

ශවන් කර තිසශ නවා. 
 

[අ.භා. . 6] 
 

 ු කුණාප කන පපණවිවාන මහාවා ( දපුණවා 
සංවතා න හාා වෘ කතීය පුණු ආ  දගයෝජය අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கருைொரத்ன பரைவிதொன -  திறன்கள் 

அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழில் பயிற்சி பிரதி அமைச்சர்) 

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of  
Skills Development and Vocational Training) 

ශ ොශාොම සථතුතිසයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අද අපි 

ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිය  පනත ය ට ශත් නිශය ෝග 

ිරහිපය ක් පිළි හව විවාද කරන ශම් ශේලාශේ, ශපොදුශේ මාජ්න 

ශස ඛ්යය ට අදාළ කරුණු ිරහිපය ක් පිළි හව මට ල ා දී තිසශ න 

ශම් ශකටි ශේලාව ඇතුළත කථා කරන්න මා කටමටතිසයි.  

අද ශ ශාත් ක ල ගටන කථා කළා. ඇත්ශතන්ම ප්රධාන 
කාරණාවක් ාටටිය ට දටන් මතු කරශගන කථා කරන්ශන්, 
වටඩිශය න් අවධානය  ශය ොමු කරලා කථා කරන්ශන්, ශ ශාත් 
ක ශලහි ිරි ය ම් වූ ුබළු ප්රමාණය ක වටඩිවීම ගටනයි. ශ ශාත් ක ල 
අඩු ිරීම ගටන ාාංකවිි ය ක්වත් දන්ශන් නටතුව, ඒ ගටන කථා 
ශනොකරපු කාලය ක් තිසබුණා.  හුජ්ාතිසක සමාගම්වල ආධිපතයය ට 
අපි සම්පූමාණශය න්ම ය ටත් ශවලා, ශ ශාත් ක ල ිරි  ශලසිරන් 
අඩු කරන්නට  ටාට ිරය ලා ාටශමෝම ඒකට ය ටත් ශවලා ි ටි 

ශේලාවක තමයි රාජිත ශස නාරත්න අමාතයතුමා එම අන්ශය ෝගය  
අතට අරශගන අද වනවිට ඉතා සටලිරය  යුතු මේටමකට  ශ ශාත් 
ක ල අඩු කරලා තිසශ න්ශන්. ශඩොලරශ  වටිනාකම වටඩිවීම වාශ  
කරුණු කාරණා එක්ක අපට පාලනය  කළ ශනොාටිර මේටක න් 
ය ම්ිරි  ක ල වටඩිවීමක් ශවලා තිසබුණත්, අදටත් ශපොදු ජ්නතාවට 
ඉතාම ශලොකු සානය ක් සටලශසන ආකාරය ට ශ ශාත් ක ශලහි 
අඩුවීමක් තිසශ නවා. ශ ශාත් ක ල අඩු ශවනවාත් එක්කම, 
ශරෝාේවල තිසශ න අශනක් පාුබකම් වටඩි ශවලා තිසශ න නිසාත්, 
මාජ්නය ා ශරෝාේවලට ය නවා  dialysis machines වාශ  ශ්ගවේ 

සවි කර තිසශ න නිසා, මාජ්නය ා ශරෝාේවලට ය නවා. ඒ කරුණු 
කාරණා නිසා ශප ්ගගලික අං ශ  වාශ ම රාජ්ය අං ශ ත් 
ශ ශාත්වලට පවතිසන ඉේලුම වටඩි ශවලා තිසශ නවාය  ිරය න 
කාරණාව අපට පිළිගන්න ශවලා තිසශ නවා.  

අශනක් කාරණය  තමයි, ඉසථසර ශචෝදනාවක් තිසබුණා ක නිුබන් 
අතුරුදාන් කරන, අු  කඩා දමන්න, මරා දමන්න පාරවේවල ුබදු 
වෑන් ගිය ා ිරය ලා. අද ඒ පාරවේවල, ශකොන්ක්රීේ පාරවේවල 
ය න්ශන් මාජ්නය ා ීවවත් කරවන ගිලන් රථයි. එදා, ඒක ඉන්ිසය ාුව 
කුමන්ත්රණය ක් ිරය ලා ඒ ගිලන් රථවලට ගේ ගාන්න කථා 

කළත්, අද ජ්නතාව පිළිඅරශගන තිසශ නවා, ශ ශාත් ක ල අඩු 
ශවලා තිසශ නවා, ශස ඛ්ය පාුබකම් ිසයුණු ශවලා තිසශ නවා, 
ගිලන් රථ පාුබකම් ිසයුණු ශවලා තිසශ නවා, ශපොදුශේ ශස ඛ්ය 
ක්ශෂ ත්රශ  ිසයුණුවක් ඇතිස ශවලා තිසශ නවා ිරය ලා. එහි ශග රවය  
ශස ඛ්ය අමාතය, රාජිත මටතිසතුමාට ශදන්න අපි නිමාශලෝීන විය  
යුතුයි ිරය න එකයි මශ  අදාස. වදත්තිසය  සංගම් ශකොයි කාලශ ත් 
-කවදාත්- හිටපු ශස ඛ්ය ඇමතිසවරුන් එක්ක රණ්ඩුසරුවේ ශවලා 

තිසශ නවා. ඒ නිසා ඒ ගටන අපට එච්චර වාද-විවාද කරන්න ශදය ක් 
නටාට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශ ශාත් ගටන කථා කරන 
නිසා, ඇමතිසතුමාශ ත් අවධානය  ශය ොමු කරන්න මම තව 
කාරණාවක් ගටන කථා කරන්න කටමටතිසයි. ඒ, ශ ශාත්  ාලා 
ගටනයි. ලංකාව පුරාම වි ාල ව ශය න් ශ ශාත්  ාලා ප්ගධතිසය ක්, 
pharmacies වයා්/ත ශවලා තිසශ නවා. Pharmacy එකක් ආරම්භ 
කරන්න ෂෂධශේිසශය ක් අව යයි. ෂෂධශේිසශය ක් නටතුව 

pharmacy  ලපත්රය ක් ශදන්ශන් නටාට. නමුත් ශම් 
pharmaciesවල, ශ ශාත්  ාලාවල  ,111කට වටඩි පිරිසක් ෂෂධ 
 ාලා සාාය කය න් ාටටිය ට ඉන්නවා. සමාර ෂෂධ  ාලා පවත්වා 
ශගනය න්ශන් -  ලපත්රය  තිසශ න ෂෂධශේිසය ා නමට ඉන්නවා- 
ශම් ෂෂධ  ාලා සාාය කය න්. ශම්ක නීතිසය ට ගටළශපන ශදය ක් 
ශනොශවයි. ඒ නිසා ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිය  පනශත් ය ම් 
ය ම් සංශ ෝධනත් අව ය ශවලා තිසශ නවා. ෂෂධශේිසශය ක් 
හිටිය ත්, ශම් ෂෂධ  ාලා සාා ය කය න් නටතුව නාගරික මේටශම් 
තිසශ න කාමාය   හුල ෂෂධ  ාලා, ාටන්දෑවට වි ාල පිරිසක් එන 

ෂෂධ  ාලා පවත්වා ශගන ය න්න  ටාට. එමනිසා ශමන්න ශම් 
කණ්ඩාය ම, ශමන්න ශම් ෂෂධ  ාලා සාාය කය න් ිරය න පිරිසට 
පුහුණුවක් දීලා ඒ අය ශ  ශස වය ත් ශම් පනතිසන් පිළිගත් 
වදත්තිසය ක්  වට පත්කර ගන්න එක අද අව ය ශවලා තිසශ නවා. 
ඇත්ශතන්ම අද ශම්ක ශනොනිල වදත්තිසය ක් ාටටිය ටයි පවතිසන්ශන්.  

අද ගිහින්  ලන්න, ඕනෑම ෂෂධ  ාලාවක් පවත්වා ශගන 
ය න්ශන්,  pharmacies පවත්වා ශගන ය න්ශන් ශම් ෂෂධ  ාලා 
සාාය කය න්. ඒ අය ට ිරි ම වදත්තිසය  ුබදුුබකමක් නටාට. නමුත් 
දටනට ය ම් ය ම් සංගම් ඉිසරිපත් ශවලා, පාඨමාලා පවත්වා, විභාග 
පවත්වා අශ්/ වදත්තිසය  පුහුණු අමාතයාං ශ  RPL රමය  ය ටශත් 
සාතිසක ල ා දීමක් තිසශ නවා. අපි ශපශමාදා ශම් ි ය ලු  සංගම් -
ෂෂධ  ාලා හික ය න්ශ  සංගම්, ෂෂධශේදීන්ශ  සංගම් වාශ  

වදත්තිසය  සක තිස- එකතු කරශගන, ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන 
අධිකාරිශ  නිලධාරි මාත්වරුන් එකතු කරශගන ශම් සම් න්ධව 
ක්රිය ාත්මක කළ ාටිර රමය ක් ගටන කථා කළා. අපි  ශය ෝජ්නා 
කරන්ශන්  ,111කට වටඩි ශම් ෂෂධ  ාලා සාාය කය න්ට 
පාඨමාලාවක් පවත්වා NVQ සාතිසකය ක් දීලා, pharmacy 
techniciansලා ාටටිය ට ය ම් grade ිරීමක් අව ය නම්, ඒකත් 
කරලා, නිි  පරිිස වදත්තිසය  පිළිගටනීමක් ල ා ශදන්න ිරය න එකයි. 
ඒක තමයි අශ්/ ඉේලීම ශවලා තිසශ න්ශන්. ශමොකද, වදත්තීය  
පුහුණු අමාතයාං ය  ාටටිය ට අපට පටවරිලා තිසශ න වගකීම තමයි, 
සමාජ්ශ  ිරි ය ම් වදත්තිසය ක් පටන නඟිනවා නම් ඒවා  විධිමත් 

නිය ාමනය කට ලක් ිරීම.  ඒ නිසා පුරුදු පරිිස, ෂෂධශේදීන්  ය  
ශවන්න ඕනෑ නටාට, ඒශගොේලන්ශ  job එකට තේුප කරන්නයි 
ශම් ාදන්ශන් ිරය ලා. ෂෂධශේිසය කු ය ටශත් තමයි ෆාමි ය ක් 
තිසශ න්න ඕනෑ. ඒ පිළිගටනීම ය ටශත් ෂෂධ සාාය කය න් නිි  
පරිිස ාඳුනාශගන, ඒ අය ට පාඨමාලා ල ා දීලා, ඒ වදත්තිසය ත් 
නිය ාමනය  ිරීම සහාා අශ්/ අමාතයාං ය ට, NAITA ආය තනය  
ශාෝ වදත්තීය  පුහුණු අධිකාරිශ  සා ශය ෝගය  ල ා ශදන්න  
පුළුවන්. ශමච්චර කාලය ක් ඒ කටයුත්ත ශනොනිල ව ශය න් කරපු 
ඒ අය  වනරුවරු ාටටිය ට විධිමත්ව  හවා ගන්න අපට පුළුවන්. 

ඔ තුමා ඒ අදාළ කරන අණ පනත්  ශස ඛ්ය අමාතයාං ය  මඟින් 
සංශ ෝධනය  කරලා, ශම්  ,111කට වටඩි පිරිස වදත්තිසක 
පිළිගටනීමට ලක් කරන්න කටයුතු කරන්න ිරය ලා මම 
ඔ තුමාශගන් ශග රවශය න් ඉේලා ි ටිනවා.  

ශස ඛ්ය ශස වය  ිසයුණු ිරීම සහාා ලංකා ඉතිසාාසශ  ිරි ම 
ශස ඛ්ය ඇමතිසවරය කු ශනොත පු ඉිසරි පිය වරක් ඔ තුමා ත ා 
තිසශ නවා. වදත්තිසකය න්ශගන් සා ඔවුන්ශගන් ය ටශපන 
පවුේවලින්, ශපොදුශේ ශ ශාත්  ාලා කමාමාන්තශ  ශය ශදන 
ි ය ලු ශදනාශගන්ම ඔ තුමාට ඒ ශග රවය  ලටශ යි ිරය ා මම ශම් 

ශවලාශේ සහාන් කරන්න කටමතිසයි.   

මට කථා කරන්න ශම් ශකටි ශේලාව ල ා දීම සම් න්ධශය න්  

සථතුතිසවන්ත වනවා. 
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 ු (ආචාතාය) විජයදාස පාජපක්ෂ මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු රිය ානි විශේවිරම 

මන්ත්රීතුක ය ශ  විනාඩි පාක ශේලාවත් මට තිසශ නවා.  අද  

ශස ඛ්ය අමාතයාං ය ට අදාළ විෂය ය ක් ගටනයි කථා කරන්ශන්.  

ගරු ශස ඛ්ය ඇමතිසතුමාත් ශම් ගරු සභාශේ ි ටින ශවලාවක 

එතුමාශ  දටඩි අවධානය  ශය ොමු කළ යුතු කාරණය ක් පිළි හව 

කථා කරන්න මම වටඩි උනන්දුවක් දක්වනවා.  

අද ශස ඛ්ය ක්ශෂ ත්රය  ගත්තාම ආශරෝගය  ාලා ඉිසිරීම්, 
ය ටිතල පාුබකම් සටපයීම් වාශ ම ශ ශාත් ද්රවය සටපයීම් 

ශවනදාට වඩා ඉිසරි මේටමකට ඇවිේලා තිසශ නවා. ඒ  කරුණු 
පිළි හව අපි සතුුප වනවා. ගරු ඇමතිසතුමනි, ශාොහ 
ඉසථපිරිතාලය කට ගිශය ොත් ශලෝකශ  තිසශ න ශාොහම ශ ශාත 
අපට නිය ම කරන්ශන් කවුද? එම ශ ශාත ගටන දන්න ශකශනක්ද 
අපට ඒ ශ ශාත නිය ම කරන්ශන්?  ශරෝගය ට ඒ ශ ශාත ලිය න, 
නිමාශ්ග  කරන්න ඒ වවදයවරය ාට  දටුවම තිසශ නවාද? අද 
ශලෝකශ  ාටම තටනම තිසශ න ප්ර ථනය  ශමය යි. ිසයුණු රටවේවල 
ය ටිතල පාුබකම්වලට වටඩිය  වදත්තිසශ  තත්ත්වය  -quality එක- 
පිළි හව ිසයුණුවක් තිසශ න්න ඕනෑ. අවුරුදු තුනක් තිසසථශස  අශ්/ 

රශේ වවදය ක්ශෂ ත්රය , වි ථවවිදයාල ක්ශෂ ත්රය  අකමාමණය ශවලා 
තිසබුණු ආකාරය  අපි දටක්කා. SAITM එක පිළි හ  ප්ර ථනය  මතු 
වුණු අවසථථාශේ දී මතු කරපු කාරණය  තමයි වවදයවරය කු වීම 
සහාා අව ය වනණාත්මක වටිනාකම තිසශ න්න ඕනෑය  ිරය න එක.  
අපි කවුරුත් එය  පිළිගන්නට ඕනෑ.   ශමොකද, අපි කවුරුත් අසනීප 
ශවලා, ය න්න එන්න තටනක් නටතිස වුණාට පසථශස  අවසානය ට 
ය න්ශන් වවදයවරය ා ළඟටයි.  

ශමම වවදය ආඥා පනත  8907 ්රිතානය පාලන සමශ  
සම්මත කරපු පනතක්. ශම්ක ය ේ පටන ගිය  පනතක්. ශම් පනශත් 

අඩුපාඩුකම් ශ ොශාොමය ක් තිසශ නවා. ශම් පනත ිරි  පිළිශවළකට 
ාදපු එකක් ශනොශවයි. ශ ොශාොම කල ලය ට තමයි ඒ පනත 
ාදලා තිසශ න්ශන්. That is, Medical Practitioners, Pharmacists, 
Midwives, and Nurses Ordinance No. 26 of 1927. ඒ පනතට 
දටන් අවුරුදු 90ක් වනවා. ශම් පනත තුළට වවදය වදත්තිසකය න් 
ඇතුළු කරලා තිසශ නවා  ෂෂධශේදීන් ඇතුළු කරලා තිසශ නවා  
වින්නුර මාතාවන් ඇතුළු කරලා තිසශ නවා  ශාිසය න් ඇතුළු කරලා 
තිසශ නවා. ශම්වා ඔක්ශකොටම  ලපාන ශපොදු නීතිසය ිරන් තමයි ශම් 
පනත ාදලා තිසශ න්ශන්. ශම් පනත පිළි හව  රපතළ ප්ර ථනය ක් 
ශම් වනශකොට මතු ශවලා තිසශ නවා. විශ  ෂශය න්ම අධිකරණය  

විි න් දීපු අමාථ නිරූපණය ක් එක්ක දවසථ කීපය කට කලින්  අංක 
SC/FR/119/2019 ිරය ලා ශශ්ර ෂථඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවක් ල ා දුන් 
 ව ගරු ඇමතිසතුමා දන්නවා. ඒ ශපත්සම්කරු එසථ.එෆථ. සම්රාත්. 
වවදය සභාවත්, ගරු ශස ඛ්ය ඇමතිසතුමා ඇතුළු තවත් කීප 
ශදශනකු එහි වගඋත්තරකරුවන් කරලා තිසශ නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශම් තීන්දුශේ ප්රතිසලලය ක් 
විධිය ට වවදය සභාශේ වවදයවරුන් ශලස තාවකාලික ලිය ා 
පිසංචිය  ය ටශත්  01ශදශනක් ලිය ා පිසංචි කරන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ළඟ තිසශ නවා ඒ 01ශදනාශ  

නම් ලටයිසථතුව සා ඒ 01ශදනාශ  ුබදුුබකම්. ගරු ඇමතිසතුමනි, ඒ 
01ශදනා අතර, අ.ශපො.ස.  උසසථ ශපළ විභාගය ට ශපනී ි ටිශ  
නටතිස අය  ශදශදශනක් ඉන්නවා. අ.ශපො.ස. උසසථ ශපළ විභාගය ට 
වාඩි ශවලා, විෂය ය න් තුනම අසමත් අය  7ශදශනක් ඉන්නවා. 
අ.ශපො.ස. උසසථ ශපළ  විභාගශ  එක විෂය ය කට සාමමාථය ක් -“S” 
එකක්- විතරක් ල ා ගත් අය  එක්ශකශනක් ඉන්නවා. අ.ශපො.ස.  
උසසථ ශපළ  විභාගශය න් “S” ශදකක් ල ා ගත් අය  තුන්ශදශනක් 
ඉන්නවා. එම විභාගශය න් “C” එකක් සා “S” එකක් ගත් 
ශදශදශනක් ඉන්නවා.  “A” එකක් සා “C” එකක් ගත් එක් 

ශකශනක් ඉන්නවා. “B” එකක් සා “S” එකක් ගත් එක්ශකශනක් 
ඉන්නවා. “A” එකක් විතරක් ගත් එක්ශකශනක් ඉන්නවා. 

අ.ශපො.ස. උසසථ ශපළ ශනොමටතිසව වවදය උපාධිය  සහාා වන 
ුබදුුබකම් විභාගය ට ලිය පු එක්ශකශනක් ඉන්නවා. ශම්  ුබදුුබකම් 
ය ටශත් ශම් ිරි ම ශකනකුට අශ්/ රශේ වවදයවරය කු විධිය ට 
ලිය ා පිසංචි ශවන්න  ටාට.  එතශකොට ශමතටන  රපතළ ප්ර ථනය ක් 
තිසශ නවා. ඒකට ශා තුව විධිය ට ශශ්ර ෂථඨාධිකරණය  ය ම් ය ම් 

කාරණා ශපන්වා තිසශ නවා. එම ශශ්ර ෂථඨාධිකරණ තීන්දුශේ 
ශකොටසක් මා ගරු ඇමතිසතුමාශ  අවධානය ට ශය ොමු කරන්නම්.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මා ශමම නඩු තීන්දුව සවා ව* 
කරනවා.     

එම නඩු තීන්දුශේ ශමශස  සහාන් වනවා: 
 

“The pre-entry qualification said to have been imposed by the 
1st Respondent and set out in the Document marked in 1R specifies 
that, the medical students admitted to the medical schools shall have 
three passes in Biology, Chemistry and Physics / Mathematics with 
at least two credit passes in those subjects at the G.C.E. A/L or an 
equivalent examination approved by the Sri Lanka Medical Council 
prior the entry to the Medical school.” 

එශාම නම්, ශම් ිරය න එක ුබදුුබකමක්වත් ශම් 01ශදනාශගන් 
එක්ශකනකුටවත් නටාට. ශශ්ර ෂථඨාධිකරණය  ිරය නවා, "ශම් 
ඔක්ශකෝම ඇත්ත. ාට ටයි, අපට කරන්න ශදය ක් නටාට. අපි නීතිස 
ාදන්ශන් නටාට. අපි නීතිස අමාථ නිරූපණය  කරනවා. නීතිස ාදන්න 
 ලය  තිසශ න්ශන්, පාමාලිශම්න්තුවට සා අදාළ ඇමතිසතුමාටයි. 
පාමාලිශම්න්තුවයි, අදාළ ඇමතිසතුමායි ශම්ක ාදාගන්ශන් නටත්නම් 
අප ශමොකද කරන්ශන්?" ිරය ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ්/ රශේ අ.ශපො.ස.  උසසථ 
ශපළ  විභාගය ට “A”   ගත් ළමයි දසදාසථ ගණනක් ශගවේවල 

ඉන්නවා. ඒ අතර වවදය වදත්තිසය  ගටන හිතන්නවත්  ටරි අය  
ඉන්නවා. ශමොකද, Z- Score එක අුවව තමයි වි ථවවිදයාලය ට 
ශතෝරා ගන්ශන්. නමුත්, ශම් ිරය පු 01ශදනා ලංකාශේ අ.ශපො.ස.  
උසසථ ශපළ විභාගශ  විෂය ය න් තුනම අසමත් ශවලා,  සමාර අය   
අ.ශපො.ස.  උසසථ ශපළ විභාගය  ලිය න්ශන්වත් නටතිසව,  ලංකාශේ 
වි ථවවිදයාලවලට ශනොශවයි ශවනත් රටවල - China, Belarus, 
Russia, Bangladesh ආිස රටවල- වි ථවවිදයාලවලට ගිහින් සේලි 
විය දම් කරලා වවදය උපාධිය ක් අරශගන ඇවිත් තිසශ නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශේඛ්නය   ලනශකොට 
අනාගතශ  අශ්/ රශේ ශස ඛ්ය ක්ශෂ ත්රය  ගටන වි ාල  ය ක් ඇතිස 

ශවනවා. මා එක් උදාාරණය ක් ගන්නම්. වවදය සභාශේ ලිය ා 
පිසංචි කරන්න ිරය පු එක් තටනටත්ශතක් ලටේරිය ාශේ දී වවදය 
උපාධිය  ල ාශගන තිසශ න්ශන් 0181 වමාෂශ  දීයි. ශම්, 0189 
වමාෂය . ඔහු වවදය උපාධිය  අරශගන අවුරුදු 9ක් ගත ශවලා 
තිසශ නවා. අශ්/ රශේ වවදය සභාව විි න් ලිය ා පිසංචි කරුව 
ලටබුවාට පුබව ඔහු අශ්/ ශස ඛ්ය ශස වය ට ඇතුළු ශවනවා. මූලික 
ුබදුුබකම් නටතිසව, මුදේ තිසශ න නිසා මුදේ විය දම් කරලා විශ්ග  
රටක වවදය උපාධිය ක් අරශගන ඇවිේලා,  අවුරුදු 9කට පුබව 
ශශ්ර ෂථඨාධිකරණශය න් නඩු තීන්දුවක් ල ාශගන,  ඒ  ලය  මත ඔහු 

වවදයවරශය ක් ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් 
වාශ  වවදයවරය කුශගන් උණට, ශාම්බිරිසථසාවටවත් 
ශ ශාතක් ගන්න ඔ තුමාට වි ථවාසය ක් තිසශ නවාද ිරය ලා මා 
ඔ තුමාශගන් අානවා. ශම් රශේ කාටවත් ඒ වි ථවාසය  ඇතිස 
ිරය ලා මම හිතන්ශන් නටාට.  අශ්/ ගරු ශස ඛ්ය අමාතයතුමාටවත් 
ඒ වි ථවාසය  නටාට. ඒ නිසා අද වවදය ක්ශෂ ත්රය  තුළ  රපතළ 
අරගළය ක් මතු ශවලා තිසශ නවා.  ශනොශය කුත් ශා තු නිසා ශම් 
වරද කාලය ක් තිසසථශස   ි දුවුණා. ඒ වරද කාශ ද ිරය ා ශසොය න එක 
ගටන ශනොශවයි මා කතා කරන්ශන්. ශම්ක නිවටරැිස කරන්න ඕනෑ 

ශකොශාොමද ිරය න එක ගටනයි මා කතා කරන්ශන්. SAITM 
වවදය විදයාලය  පටන් ගත් අවසථථාශේත් ඒ වාශ  ප්ර ථන තිසබුණා.       
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————————— 
*  පුසව්කාලගේ වබා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාමාලිශම්න්තුව 

ශකශස  ශාෝ, අපි ශගොඩක් උත්සාා කරලා අවුරුදු තුනකට 
පසථශස  ඒ ප්ර ථනය  විසඳුවා. ාට ටයි, මූලික ුබදුුබකම නටතිසව 
කවුරුවත් ශකොතලාවල ආරක්ෂක වි ථවවිදයාලය ට අපි අුව ්ගධ 
කර ගත්ශත් නටාට, ගරු ඇමතිසතුමනි. ඒ ි ය ලුශදනාටම මූලික 
ුබදුුබකම තිසශ නවා. ඒ අුවව අශ්/ රශේ වවදය වදත්තිසය  පිළි හව, 

ඒ ප්ර සථතභාවය  පිළි හව අපට සතුුප ශවන්න පුළුවන්. ාට ටයි, 
දටන්  ි ්ගධ ශවක න් පවතිසන විකදතිසය  ශස ඛ්ය අමාතයාං ය  විි න් 
වාාම නිවටරිස ශනොකශළොත්  රපතළ තත්ත්වය ක් ඇතිස ශවනවා. 
ශම්ක අවුරුදු 90කට කලින් සම්මත කළ එකක් ශන්. වවදය 
සභාව ශ ොශාොම නිෂථක්රිය  සභාවක් ාටටිය ටයි මට නම් 
ශපශනන්ශන්. අශ්/ නීතිස ක්ශෂ ත්රශ  Council of Legal Education 
ිරය ලා ආය තනය ක් තිසශ නවා. ශලෝකශ  ය ම් රටක 
වි ථවවිදයාලය ක නීතිස උපාධිය ක් අපි පිළිගන්නවා නම්, ඒ 
වි ථවවිදයාලය  ගටන අපි ශසොය ා  ලනවා. ඒ අය  සලකා  ලන 

මූලික ුබදුුබකම් ශමොනවාද, අශ්/ රශේ පිළිගන්නා මූලික ුබදුුබකම්ද 
ඒ අය ත් පිළිගන්ශන් ිරය ලා  ලනවා. ය ම් කාලය කදී ඒ 
වි ථවවිදයාලශ  ප්රක තිසය  පාත වටටිලා -අඩු ශවලා- තිසශ නවා නම්, 
අපි ඒ වි ථවවිදයාලය  delist කරනවා  කපා ාරිනවා. අශ්/ රශේ 
වවදය සභාව එශාම ශනොකරපු එශක්  රපතළ ප්ර ථනය  නිසා 
තමයි, ිරි ම ුබදුුබකමක් නටතිස උදවිය  වවදයවරුන් විධිය ට 
වවදය ක්ශෂ ත්රය ට අද ඇතුළත් ශවන්ශන්. එතශකොට ශම් 
උදවිය ශගන් ප්රතිසකාර ගන්න අශ්/ රශේ ජ්නතාවට,- [ ාධා 
ිරීමක්] ිරය න්න, ගරු ඇමතිසතුමනි. 

 
 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශම් ගටන ශසොය ා  ලනවා, ඒ ශගොේලන් ය නවා, ඒ ඔක්ශකෝම 

කරනවා.  ඇශමරිකාශේ තිසශ නවා, ආය තනය ක්. එය  මඟින් 

නිය ක ත standards දීලා තිසශ නවා. ඒ ි ය ේලත්  ලනවා. නමුත්, 

ශමතටන තිසශ න ප්ර ථනය  ශම්කයි. සමාර රටවල තිසශ නවා, 

premedicine course ිරය ලා ශවනම course එකක් කරලා 

university එකට ගන්න රමය ක්. අද ඊශ  ශනොශවයි, එදා ඉහලාම 

ඒ වාශ  premedicine course කරලා Sri Lanka Medical 

Council එක ඒවා පිළිශගන තිසශ නවා.  ඒ නිසා තමයි ඒ 

ශගොේලන් උසාවි ගිශ . 

 
 ු (ආචාතාය) විජයදාස පාජපක්ෂ මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා ිරය න කාරණය  මම පිළිගන්නවා. 

 
 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ගටන කටයුතු කරන්න දටන් අපි 

committee එකක් appoint කරලා, අලුතිසන්ම Act එක ාදන්න 

ලෑසථතිස කරලා තිසශ නවා. ඔ තුමාත් ඒකට උදවු කරන්න. 

 

 ු (ආචාතාය) විජයදාස පාජපක්ෂ මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔේ, අනිවාමාශය න්ම උදවු කරනවා. 

ඔ තුමා ිරය පු කාරණය  මම පිළිගන්නවා. ශම් 01 ශදනාශ  

ශතොරතුරු ඇතුළත් ලටයිසථතුව මම සවා ව* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ඇමතිසතුමා ිරය පු විධිය ට අර 

premedicine course for medical degree කරපු එක් ශකශනක් 

විතරයි ශම් ලටයිසථතුශේ ඉන්ශන්. අනික් 89 ශදනාටම ඒක නටාට. 

ශම් උදවිය ද, වවදයවරු විධිය ට අනාගතශ දී අපට ප්රතිසකාර 

කරන්න ාදන්ශන්? ශම්ක  රපතළ කාරණය ක්. ගරු   

ඇමතිසතුමනි, ශම් නඩු තීන්දුව මත ශමය  ලිය ා පිසංචි ිරීමට කලින්, 

ශස ඛ්ය ඇමතිසතුමා ාටටිය ට ඔ තුමා ක්ෂණික පිය වරක් ගත යුතුව 

තිසශ නවා. ශමොකද, අපි ශම් ගුවශදුව කරන්ශන් ක නිුබන්ශ  ීවවිත 

සමඟයි. ඒ නිසා ඔ තුමාට ශලොකු වගකීමක් පටවරිලා තිසශ නවා. 

ඒ සහාා අපි ඕනෑම සාශය ෝගය ක් ශදන්න ූ දානම්. ගරු 

ඇමතිසතුමනි, ශම් දුමාවලකම වවදය සභාව තුළ පවතිසන්නත් 

ශා තුවක් තිසශ නවා. ඒක තමයි, ශස ඛ්ය ක්ශෂ ත්රය  භාරව ි ටි ගරු 

ඇමතිසතුමන්ලා ිසගින් ිසගටම අර අවම ුබදුුබකම් ගටසේ ශනොිරීම.  

ගරු නිමේ ි රිපාල ද ි ේවා ඇමතිසතුමා ශස ඛ්ය ඇමතිස ශවලා ි ටි 

කාලශ  -0181දී- එය  ගටසේ කළා.  

 
 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දටන් මම  ශගශනන Act එශක් ඒ amendment එක 0Cs, 1S 

ිරය න එක. ගිය  වතාශේ තීන්දු ගත් එක එනවා. ඒක Attorney- 

General's Department එශක් සා අශ්/ legal section එශක් 

හිරශවලා ශගොඩක් කේ තිසබුණා. 

 
 ු (ආචාතාය) විජයදාස පාජපක්ෂ මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, ශපොඩි නිවටරිස ිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 

ගටසේ පත්රය  නිකුත් කර්ගදී, උසසථ ශපළ විභාගශ  ශම් විෂය ය න් 

"තුනයි ශදක" ිරය න එක අවම ුබදුුබකම විධිය ට ගටසේ කළා.  

එශාම කරලා ිසන ිරහිපය ක් ඇතුළත, එතුමාශ   - ගරු නිමේ 

ි රිපාල හිටපු ඇමතිසතුමාශ - කාලශ ම එම ගටසේ එක අවලංවන 

කළා. පුබගිය  කාලශ  තිසබුණු සයිටම් ප්ර ථනය ත් එක්ක අපට ි ්ගධ 

වුණා, S 3 අවම ුබදුුබකම විධිය ට පිළිගන්න. ඒකට ශා තුව 

ශම්කයි. සමාර දුෂථකර ිසසථ්රික්කවලින් 0180, 018  වාශ  

කාලවල S 3න් දරුවන් වවදය විදයාලය ට ඇවිේලා තිසශය නවා.  

ඒ නිසා තමයි,  සයිටම් ප්ර ථනශ දීත් S 3 මූලික ුබදුුබකම විධිය ට 

අපි ගත්ශත්. නමුත්, ශම් කාරණය  ඉතාම  රපතළයි සා ාිසි යි. 

ඔ තුමාට තමයි ශම් සහාා  ලය  තිසශ න්ශන්. අනිවාමාය ශය න්ම 

ශම් මූලික ුබදුුබකම ප්රකා ය ට පත් කරලා ගටසේ පත්රශ  පළ 

කශළොත්, ශම් ප්ර ථනය ට විසඳුමක් ලටශ නවා. එතශකොට, Sri 

Lanka Medical Council  එකත් ය ම්ිරි  සංශ ෝධනය කට ලක් 

කරන්න ි ්ගධ ශවනවා, ඒ ුබදුුබකම නටතිස ිරි  ශකශනක් 

ලිය ාපිසංචි ිරීම වළක්වන්න. එශාම ශනොකශළොත්, ශස ඛ්ය 

ක්ශෂ ත්රය  ඉිසරිශ දී  රපතළ ප්ර ථනවලට මුහුණ පානවා. අපි  

මාජ්න මුදේ ශකොයි තරම් විය දම් කළත්, ඔ තුමා ශකොච්චර 

කාලය  වටය  කළත්, අන්තිසමට ශරෝගීන්ට ය න්න ශවන්ශන් 

වවදයවරු ශනොවන අය  ළඟටයි. ඔ තුමාට මම උදාාරණය ක් 

ිරය න්නම්. 0181දී ශ ලාරුසථවල, නටත්නම් ලටේවිය ාවල වවදය 

උපාධිය  සමත් වූ අය  ශම් ලටයිසථතුශේ ඉන්නවා. අවුරුදු 9කට 

පසථශස , ඒ ිරය න්ශන් 0189දී ශම් අය  ලංකා වට ඇවිේලා 

වවදයවරු විධිය ට ලිය ාපිසංචි වනවා. ශම් අය  Act 16 විභාගය  අූ  

වතාවක් ලිය ලා තිසශ නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, Act 

16 විභාගය  අූ  වතාවක් ලිය පු ශකශනක් අශ්/ රශේ 

වවදයවරය කු විධිය ට පිළිගන්න ඕනෑද? අශ්/ රශේ විදයා 

විෂය න්වලට "A" 3 ගත් කී ලක්ෂය ක් ඉන්නවාද?  

ශ ශාත්වල ක ල අඩු ිරීම මඟින් ජ්නතාවට සානය ක් සලසා 

දීම ශාොහයි. ඒක අපි අගය  කරනවා. නමුත්, ඒ සානය  සලසා දීම 

තුළින් පමණක් නිි  ප්රතිසලාභය ක් ජ්නතාවට ලටශ න්ශන් නටාට. 

ශමොකද, අපට ප්රතිසකාර කරන්ශන් ුබදුුබකම් නටතිස වවදයවරු 

නිසා. වමාතමානශ  ශමොන රජ්ය ක්  ලශ  ි ටිය ත් ඒ රජ්ය ට 

වගකීමක් තිසශ නවා, ශමය  නිවටරිස කරන්න. ගරු ඇමතිසතුමාට 

1495 1496 

[ගරු (ආචාමාය ) විජ්ය දාස රාජ්පක්ෂ මාතා] 

————————— 
*  පුසව්කාලගේ වබා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මම ශය ෝජ්නා කරනවා, 8909 වසශමා ශගන ආ ආඥාපනත වාාම 

සංශ ෝධනය  කරලා ඒ අව ය අවම ුබදුුබකම් ගටසේ පත්රය ිරන් 

ප්රකා ය ට පත් කරන්න ිරය ලා. ඒ වාශ ම, විශ්ගශීය  

වි ථවවිදයාලවලින් වවදය උපාධිය ක් ල ා ගන්නවා නම්, ඒ සහාා 

නිවටරිස නිමාශ්ග  සහිත ප්රක තිසය ක් අපි ාදන්න ඕනෑ. ශ්රී ලංකා නීතිස 

විදයාලය ට අදාළ සභාශේ නම් එවටනි ප්රක තිසය ක් තිසශ නවා. අපි ඒක 

ක්රිය ාත්මක කරනවා. නමුත්, වවදය සභාශේ ඒක ක්රිය ාත්මක 

වන්ශන් නටාට. ශම් වවදය සභාව ශ ොශාෝදුරට අකමාමණය, 

තමන්ශ  වගකීම් අවම ව ශය න් ඉුප කරන ආය තනය ක් ශලසයි 

මට නම් ශපශනන්ශන්. වවදය වදත්තිසශ  ශය ශදන වවදයවරු 

ශම් සභාශේ සාමාජිකත්වය  දරන ගමන් තමන්ශ  වගකීම පටාටර 

ාරිනවා නම්, එය   රපතළ කාරණය ක්. එය  අපි සටලිරේලට 

ගන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිසතුමා එය  නිවටරිස කරන්න කටයුතු කරයි 

ිරය ා මම වි ථවාස කරනවා. ඒ සහාා අව ය ඕනෑම සාශය ෝගය ක් 

ල ාශදන්න අප ූ දානම්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් විෂය ය ට අදාළ 

ශනොවුණත්, දටනට සමාජ්ශ  කථා  ාට ලක් වූ, එශමන්ම ජ්නතාව 

කල ලය ට පත් වූ කාරණය ක් ගටනයි මම දටන් ිරය න්ශන්. ඒක 

තමයි, ඇශමරිකාශේ තානාපතිසතුක ය  අශ්/ රශේ ාමුදාපතිසවරු පත් 

කරන්න උපශදසථ ශදන්න ඇවිේලා ඉන්නවාය  ිරය න කාරණය . 

ඇශමරිකාශේ හිටිය ා, ශ ොශාොම වටදගත් තානාපතිසවරු. ඔවුන් අශ්/ 

රටට ආවා. ඒ, Robert O. Blake වටනි ශ ොශාොම ශග රවනීය  

තානාපතිසවරු. ඇශමරිකාව ිරය න්ශන් අශ්/ රශේ ත්රසථතවාදී යු්ගධය  

පටවටතිස වකවාුවශේ අපට හුඟක් උදේ කළ රටක්. නමුත්, ශම් 

අවසථථාශේදී ඇශමරිකාුව තානාපතිසනිය ශ  ක්රිය ා කලාපය  අපි දටඩි 

ශලස ශාළා දිරනවා. ජ්නාධිපතිසවරය ා, විශ්ග  කටයුතු 

අමාතයාං ය , ආණ්ඩුව ඒ වගකීම භාර ගන්න ඕනෑ.   

සමාර රටවල විශ්ග  තානාපතිසවරු, මා ශකොමසාරිසථවරු ශම් 

රටට ආවාම හිතාශගන ඉන්ශන් තවමත් ශම් රට ඒ ශගොේලන්ශ  

ශකොලනිය ක් ිරය ලායි. පුබගිය  කාලශ  අපි ඒ ශ්ගවේ දටක්කා. 

ඇශමරිකාශේ තානාපතිසතුක ය ට අමතක ශවලා ඇතිස, එතුක ය ශ  

රට, ඇශමරිකාවත් කාලය ක් මාා ්රිතානයශ  ශකොලනිය ක් ශවලා 

තිසබුණු  ව. 8776 වන ශතක් ඇශමරිකාවත් ශකොලනිය ක්. ඒ 

කාලශ  මාා ්රිතානයය  නිශය ෝග දුන්නා, "අාවලා ාමුදාපතිසවරය ා 

විධිය ට පත් කරන්න, අාවලා ඉවත් කරන්න" ිරය ලා. ාට ටයි, අපි 

සථවාධීන, සථවවී රාජ්යය ක්. අපි එක්සත් ජ්ාතීන්ශ  සම්මුතිසය ට 

අත්සන් කර තිසශ න්ශන් ඇශමරිකාව ාා සමාන සථවාධිපතයය ක්, 

සථවාධීනත්වය ක් අපට තිසශ නවා ිරය ලා පිළිශගනයි. ඒකට, රට 

කුඩාද, ශලොකුද ිරය න එක අදාළ නටාට. අශ්/ සථවාධිපතයශ , 

සථවාධීනත්වශ  ප්රමාණය  සමානයි. We are also like any other 
country. We are not second to any country because they have 
economic power, wealth and war power. Those are 
immaterial to us. The appointment of the Commander of the 
Army is a discretionary power that has been vested with the 
Commander-in-Chief of the Armed Forces. By operation of 
law, in terms of Article 61E.(1) (a) of the Constitution, the 
President has the exclusive authority to decide who shall be 
the Army Commander and nobody can interfere with that.   

ශම් වාශ  තත්ත්වය ක් තිසශ නශකොට ඇශමරිකාශේ 

තානාපතිසනිය  ිරය නවා, අශ්/ රශේ ාමුදාපතිස පත් ිරීම පිළි හව 

තමන් ශ ොශාොම කල ලය ට පත්ව, ඒ පිළි හව විමි ේශලන් 

ඉන්නවා ිරය ලා. එශාම නම් ඇශමරිකාවට ගිහිේලා අපටත් 

ිරය න්න පුළුවන් ශන්, ඇශමරිකාව ඇෆථඝනිසථතානය ට ගිහිේලා 

ක නී මටරුවා, ඉරාකය ට ගිහිේලා ක නී මටරුවා, ලිබිය ාවට ගිහිේලා 

ශ ෝම්  දමා මටරුවා ිරය ලා. "අපි විමි ේශලන් ඉන්ශන්, යු්ගධය  

සම් න්ධ  ශචෝදනා තිසශ න අය  ඔ  ාමුදාපතිසවරය ා විධිය ට                    

පත් කරයිද'' ිරය ලා අශ්/ තානාපතිසවරය ා ඇශමරිකාශේ 

නිේශය ෝමාක්වලට ගිහිේලා ශඩොනේඩ් ට්රම්්/ මාත්තය ාට ිරේශවොත්  

ශමොකක්ද ශවන්ශන්? 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලය ක් 

තිසශ නවා. 

 

 ු (ආචාතාය) විජයදාස පාජපක්ෂ මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අමතරව ල ා දුන් කාලය ත් එක්කද? 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, ඒ කාලය ත් එක්ක. 

 

 ු (ආචාතාය) විජයදාස පාජපක්ෂ මහාවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට යුද අපරාධ ශචෝදනා 

තිසශ නවා ිරය ලා ඇශමරිකාව ජිනීවා මානව හික කම් කක ුපවට 

ශය ෝජ්නාවක් ඉිසරිපත් කළා. පුබව ඇශමරිකාව ජිනීවා මානව 

හික කම් කක ුපශේ සාමාජිකත්වශය න් ඉේලා අසථ ශවනවා. එශස  

ඉේලා අසථ ශවන්ශන්, ජ්ාතයන්තර ව ශය න් මානව හික කම් 

ආරක්ෂා කරන්න තිසශ න ආය තන පිළි හව ඇශමරිකාවට 

වි ථවාසය ක් නටතිස නිසායි. එතශකොට, අපට විරු්ගධව ශචෝදනා 

ශගනටේලා, මානව හික කම් ශකොක ෂන් සභාශේ 

සාමාජිකත්වශය ුවත් ඉේලා අසථ වුණාට පසථශස  අශ්/ රශේ මානව 

හික කම් ගටන ඇශමරිකාුව තානාපතිසනිය ට තිසශ න ප්ර ථනය  

ශමොකක්ද? ඒ විධිය ට මානව හික කම් උේලංඝනය  වීමක් ි දුශවලා 

නම්, ඒ පටක ණිේල ඉිසරිය ට ශගන ය න්න ඒ අය ට වග කීමක් 

තිසබුණා. නමුත්, එවකට අශ්/ රශේ ි ටි විශ්ග  කටයුතු 

ඇමතිසතුමාශ  තිසබුණු නිවටම නිවට ප්රතිසපත්තිසය  නිසා, රණ විරුවන් 

පාවා දීශම් ප්රතිසපත්තිසය  නිසා, ජිනීවා ගිහිේලා ශය ෝජ්නාවට සම 

අුවග්රාාකත්වය ක් ල ා දීලා ආවා. ඒ නිවටකම පාවිච්චි කරලා, 

අශ්/ ාමුදාපතිස ශවන්න ඕනෑ කේද, ාමුදාපතිස පත් කරන්ශන් 

ශකොශාොමද ිරය ලා අපට නිශය ෝග ශදන්න  ලය ක් ඇශමරිකාවට 

නටාට. ඒක  රපතළ කාරණය ක්. ඒ පිළි හව ආණ්ඩුවකට 

ප්රතිසපත්තිසය ක් තිසශ න්නට ඕනෑ.  

ඒ වාශ ම අපි පුබගිය  කාලශ  දටක්කා, 0187 ජුලි මාසශ  

09වටනි දා ගිවිුබමක් අත්සන් කරලා ාම් න්ශතොට වරාය  චීන 

රජ්ය ට අය ත් සමාගමකට දුන්  ව. ඒක ශදනතුරුම චීන 

තානාපතිසවරය ාත් ශම් විධිය ටම තමයි අශ්/ රට තුළ ාටි රුශණ්. 

ඔහු ාටම තටනකටම ගිය ා. ාටම ආය තනය කටම ගිහිේලා  ලපෑම් 

කළා  ාටම ශ්ගටම මටිසාත් වුණා. මටිසාත් ශවලා,  ලපෑම් කරලා, 

ආණ්ඩුව දණගසථසලා ාම් න්ශතොට වරාය  අවුරුදු 99කට 

ඩටාටගත්තා. ඒ රමය ම තමයි දටුවත් ක්රිය ාත්මක ශවන්ශන්. 

ඇශමරිකාුව තානාපතිසතුක ය ත් ඒක අධයය නය  කරලා ශවන්න 

ඇතිස, SOFA ගිවිුබම අත්සන් කර ගන්නතුරු, ACSA ගිවිුබම 

අත්සන් කරගන්නතුරු, ඒ ය ටශත් අශ්/ වරාය න්, අශ්/ ඉඩම්වල 

 ලය  ඇශමරිකාුව ාමුදා නිලධාරින්ට ලටශ නතුරු, ඔවුන්ට ඒවා 

පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය ක් උදාවන ශතක් අපට   ලපෑම් 

කරන්ශන්. එශස   ලපෑම් ිරීශම් අරමුණ ශමොකක්ද ිරය ලා ශම් 

ආණ්ඩුවට අදාසක් තිසශ නවාද ිරය ලා අපට ගටටලුවක් තිසශ නවා  

දටක්මක් තිසශ නවාද ිරය ලා අපට ගටටලුවක් තිසශ නවා. ඒකට 

උත්තර ශදන්න ශකශනක් නටාට. එක පටත්තිරන් අද අශ්/ රට 

අරාජිකයි. ඒ නිසා තමයි ාටම තටනම ශ ෝම්  පිපිරුශණ්. අවුරුදු 

තුනකට කලින් අපි ශම් පාමාලිශම්න්තුශේදී ිරේවා,  ඒක ශවයි  

ිරය ලා. ඒ කාලශ  අපට ගටහුවා. අද රටත් අරාජිකයි, ආණ්ඩුවකුත් 

නටාට, අද විශ්ග  කටයුතු අමාතයාං ය කුත් නටාට. අද විශ්ග  

කටයුතු අමාතයාං ශ  ි ය ලු තීන්දු තීරණ ගන්ශන් මුදේ 

අමාතයාං ශ  ඉහශගනයි. මුදේ අමාතයාං ශ  ඉහලා කරන ශම් 
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පාමාලිශම්න්තුව 

පාවා දීම නිසා ි දුව ඇතිස ඇශමරිකාුව තානාපතිසවරිය ශ  වගකීම් 

රහිත ප්රකා ය  පිළි හව ශම් ආණ්ඩුශේ වගිරව යුතු උදවිය , 

විශ  ෂශය න්ම ජ්නාධිපතිස සා අගමටතිස ශම් රශේ ජ්නතාවට උත්තර 

 ඳින්න ඕනෑ ිරය ලා මම ිරය නවා.  

ශ ොශාොම සථතුතිසයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොශාොම සථතුතිසයි. මීළඟට ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. 

ඔ තුමාට විනාඩි 5ක කාලය ක් තිසශ නවා. 

ඊට ප්රථම කවුරුන් ශාෝ ගරු මන්ත්රීවරශය ක් මූලාසනය  සහාා 

ගරු ාමාෂණ රාජ්කරුණා මන්ත්රීතුමාශ  නම ශය ෝජ්නා කරන්න. 

 

 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ශම් අවසථථාශේදී ගරු ාමාෂණ 

රාජ්කරුණා මන්ත්රීතුමා මූලාසනය  ගත යුතුය "යි මා ශය ෝජ්නා 

කරනවා. 

 
ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුව  ු වාපක බාලසූරිය මහාවා මූලාසනගයන් ඉව ක 
වුගයන්   ු හාතාෂණ පාජකුණා මහාවා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு  தொரக்க பொலசூொிய  அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ  

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. THARAKA BALASURIYA left the Chair, 
and THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA took the Chair. 

 

[අ.භා. .1 ] 
 

 ු ඉෂාක් පණුමාන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දවශස දී ශස ඛ්ය 

අමාතයාං ය  සම් න්ධශය න් කථා කරන්න අවසථථාව ලටබීම 

පිළි හව මම සතුුප ශවනවා.  අශ්/ රට සංවමාධනය  වන රටක්. ශම් 

රශේ ජ්නතාවට ප්ර ථනය ක් තිසශ නවා. තමන්ශ  ශලඩවලට 

නිවටරිස විධිය ට ශ ශාත් කර ගන්න  ටරි ප්ර ථනය ක් පුබගිය  යුගශ  

තිසබුණා. 

1971දී තමයි එසථපීසී නිෂථපාදන ලංකාශේ පටන් ගත්ශත්. එදා 

එශාම පටන් ගත්තත්, ලංකාව සංවමාධනය  වන රටක්. අපි ශම් රට 

ශවුවශවන් ය ම් ිරි  ශදය ක් කරන්න ඕනෑ  ිරය ලා එදා මාාචාමාය  

ශස නක බිබිශේ මාත්මය ා ප්රතිසපත්තිසය ක් ව ශය න්  කටයුතු 

කරශගන ගිය ා. 

අශ්/ රශේ  ලය ට පත් වුණු ාටම රජ්ය කටම දු්/පත් අහිංසක 

ශලඩ්ඩුන්ශ  ප්ර ථනවලට විසඳුම් දීගන්න  ටරි ප්ර ථනය ක් තිසබුණු  ව 

අපි ාටමශකනාම දන්න ශදය ක්. ඒ අතශමා  තමයි 0185 අශ්/ 

ආණ්ඩුව  ලය ට පත් වුශණ්. අශ්/ ආණ්ඩුව  ලය ට පත් වූ 

ශේලාශේ ශම් ය ා පාලන ආණ්ඩුශේ සථිකර ප්රතිසපත්තිසය ක් තිසබුණා. 

අපි ශ ශාත් වමාගවල ක ල ි ය ය ට ගණනක් අඩු කරනවා. ඒක අඩු 

කරලා ඔ්/පු කරලා ශපන්වනවා ිරය ලා එදා  ිරය පු  ව අපි 

ාටමශකනාම දන්නවා. මශ  අශත් තිසශ න ශම් list එක ිරය වන්න 

ගිශය ොත් මට ලටබී තිසශ න කාලය ත් මිස ශවනවා. මම ශමය  

සාමානය ව ශය න් ිරය න්නම්. "Amoxicillin + Clavulanic 

Acid" injection වමාගශය න් 1.2g ක ල 0185දී රුපිය ේ 8,068යි. 

ඒක 0186දී රුපිය ේ 6 8 දක්වා ක ල අඩු වීමක් වුණා. Percentage 

එකක් ව ශය න් ගත්ශතොත්, ි ය ය ට  8ක අඩු වීමක් වුණා. නටවත 

වතාවක් 0187.80.8 වටනි ිසන එම ක ල රුපිය ේ 660.55 දක්වා 

වටඩි වුණා.  Percentage එකක් ව ශය න් ගත්ශතොත්, ි ය ය ට 5ක 

වටඩි වීමක් ශවලා තිසශ නවා. 0189.15.85වටනි ිසන එම tablet 

එශක් ක ල රුපිය ේ 757.96 දක්වා වටඩි ශවලා තිසශ නවා. එම 

වටඩිවීම ි ය ය ට 8 . ක් ිරය ලා අපට ිරය න්න පුළුවන්. ඒ වාශ ම, 

ක ලිග්රෑම් 811 Aspirin tablet එක, 2015දී රුපිය ේ 08.7 ට 

තිසබුණා. 0186දී එය  රුපිය ේ 5. 1 දක්වා අඩු ශවලා තිසශ නවා.  

Percentage එකක් ව ශය න් එම අඩු වීම ි ය ය ට 76යි.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔ තුමාට තව විනාඩිය ක කාලය ක් 

තිසශ නවා.   

 
 ු ඉෂාක් පණුමාන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි 85ක කාලය ක් 

තිසශ නවා. අබ්දුේලාාථ මාථරූෆථ මටතිසතුමාශ  කාලය ත් තිසශ නවා. 

ඒකයි මම ශම් ශේඛ්නය  ිරය වන්ශන්. අබ්දුේලාාථ මාථරූෆථ 

මටතිසතුමා එන්ශන් නටාට ිරය ලා එතුමාශ  ශේලාවත් මට ගන්න 

ිරේවා.  

අද ි ය ය ට 8 ක වටඩි වීමත් එක්ක රුපිය ේ 6. 7 දක්වා වටඩි 

වීමක් ශවලා තිසශ නවා. 0189දී ක ල වටඩි වීමක් ශවලා තිසශ න්ශන් 

ශවන ශමොකක් නිසාවත් ශනොශවයි, රශේ තිසශ න ආමාිකක ප්ර ථන 

නිසායි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාට ලටශ න සම්පූමාණ කාලය  විනාඩි 

81ක්.    

 
 ු ඉෂාක් පණුමාන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ශාොහයි. 

ශම් රශේ තිසශ න ආමාිකක ප්ර ථන නිසා තමයි 0185 ි ට 0189 

දක්වා ශපොඩි වටඩි වීමක් ශවලා තිසශ න්ශන්. අපි අඩු වුණු ඒවා 

ගටන කථා කශළ  නටාට. සාමානයශය න් අඩු ශවලා තිසශ න 

percentage එක  ටලුවාම, සමාර ශ ශාත් වමාග ි ය ය ට 77, 

ි ය ය ට 75, ි ය ය ට  9, ි ය ය ට 98, ි ය ය ට 90 වාශ  ප්රමාණවලින් 

අඩු ශවලා තිසබුණා. ශම් ගටන කවුරුවත් කථා කශළ  නටාට.  

ශමශාම අඩු වීමක් ශවලා තිසශ නවා. දු්/පත් ශගොවි ජ්නතාවට 

සානය ක් ශවලා තිසශ නවා  ිරය ලා කවුරුවත් ිරේශේ නටාට. වටඩි 

වීමක්  වූ අවසථථාවල  විතරයි කථා කරන්ශන්. අවුරුදු ාතරකට 

පුබව තමයි ි ය ය ට 8 .96ක වටඩි වීමක් ශවලා තිසශ න්ශන්. එම 

වටඩි වීමට ඇමතිසතුමාශ වත් රජ්ශ වත් සම් න්ධය ක් නටාට. ඒ 

සහාා ශම් රශේ පාලකය න් ාටම ශකනාම වග ිරය න්න ඕනෑ.  

අපි 89  දී  නිදාස ල ා ගත්තා. නිදාස ල ා ගටනීශමන් පුබව 

8978 අශ්/ මාාචාමාය  ශස නක බිබිශේ මාත්මය ා පටන් ගත්ත 

ශ්ගවේ අපට අද ශවනකම් කර ගන්න  ටරි වුණා. ශලෝකශ  

අශනක් ිසයුණු රටවේ එක්ක  ලනශකොට අපට ශ ශාත් සහාා 

ක ලක් ාරිය ට නිය ම කර ගන්න  ටාට.  

1499 1500 
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ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. ඔ තුමා 

දක්ෂ ඇමතිස ශකශනක්. ඔ තුමා ි ටින අවසථථාශේ කථා කරන එක 

තමයි අශ්/ යුතුකම. ඔ තුමාට ශම් වටඩ කරන්න පුළුවන්. එදා 

ශස නක බිබිශේ මාත්මය ා ආරම්භ කරපු SPC ආය තනය  වටඩි 

ිසයුණු ිරීම අව යයි.  

ශමොන රටක්ද ශම්ක? 1948දී අශ්/ රට නිදාස ල ා ගත්තා. 
අපට පසථශස  නිදාස ල පු ි ංග්/පූරුව ිසාා  ලන්න. අපට පසථශස  

නිදාස ල පු මටශේි ය ාව ිසාා  ලන්න; South Africa ශදස 

 ලන්න. අපට පසථශස  නිදාස ල පු අශනක් ාටම රටක් ශදසම 

 ලන්න. ඒ රටවල ශ ශාත් නිෂථපාදනය  කරන නිසා ශ ශාත් ක ල 

අඩු කරලා තිසශ නවා. ගරු ඇමතිසතුමනි, ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන 

අධිකාරිය  පනත ය ටශත් නිශය ෝග ඉිසරිපත් කරලා ඔ තුමාවත් ශම් 

SPC ආය තනය  වටඩිිසයුණු කරන්න. ඔ තුමා ෂෂධ ක ල ි ය ය ට 

89ිරන්, 90ිරන් අඩු  කළා. නමුත්, ශම් රශේ තිසශ න ආමාිකක 

්/ ර ථන නිසා ශම් ෂෂධවල ක ල වටඩිවීම කවදාවත් වළක්වන්න 

 ටාට. ඔ තුමාට එය  කරන්න  ටරි වටඩක්. ශමොකද,  නිෂථපාදන 

විය දමක් තිසශ නවා. ඒ විය දම අුවව තමයි ක ලක් නිය ම කරන්න 

ඕනෑ. එශාම  ල්ගදී ක ල වටඩිවීමක් තමයි අපට දිරන්න 

තිසශ න්ශන්. එශාම නම් මම ශම් රශේ පාලකය න්ශගන් ඉේලීමක් 

කරනවා. අද ශවනකම් කරන්න  ටරි ශවච්ච ශදය ක් තිසශ නවා. 

අශ්/ රට සම්පත් තිසශ න රටක්. ශලෝකශ  ාටම රටකටම ගිහින් 

සසහා  ටලුශවොත් ශපශනයි, අශ්/ රශේ ශමොනවාද නටත්ශත් 

ිරය ලා. ශලෝකශ  තිසශ න ි ය ලු  සම්පත් තිසශ න රටක් තමයි 

අශ්/ රට. ජ්ලය  තිසශ නවා, වනය  තිසශ නවා, මා ශපොශළොව 

තිසශ නවා, කඳු තිසශ නවා, ශ ශාත් ාදන්න පුළුවන්, ශාොහ 

පරිසරය ක් තිසශ නවා. නමුත්, ඒ කමාමාන්ත අපි ිසයුණු කරගන්ශන් 

නටතිසව පිට රටවලට ශඩොලමා දීලා  ඩු ගන්නවා නම් ශම් ක ල වටඩි 

වීම වළක්වන්න  ටාට. ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා  ථ ශමාෂථඨශය ක්. 

ඔ තුමා ශස ඛ් ය ය ට ශාොහ වටඩ කටයුත්තක් කරලා තිසශ නවා. ඒ 

වාශ ම, ලක්ෂ ගණනක්  වටය වන operation එකට ය න විය දම අඩු 

කරලා තිසශ නවා; පිළිකා ශරෝගීන්ට ශදන ෂෂධවල ක ල ි ය ය ට 

80ිරන්, 90ිරන් අඩුවීමක් කරලා තිසශ නවා, ගරු ඇමතිසතුමනි. 

නමුත් අපි ශකොච්චර ෂෂධ ක ල අඩු කළත්, ශම් ක් රිය ාවලිය  අපට 

ඉිසරිය ට කරශගන ය න්න ඕනෑ නම්, අපි ලංකාශේම  නිෂථපාදන 

ඇතිස කරන්න ඕනෑ.  

අපි ිරය නවා, ශ්රී ලංකාව කදත  කාමාක ක රටක් ිරය ලා. නමුත්, 
කදත කමාමය  පටත්ශතන් අපි ශමොනවාද කරලා තිසශ න්ශන්? ඒ 

වාශ ම, කමාමාන්ත බිහි කරන රටක් දටන් අපට නටාට. අපි අඩු 

ගණශන් ශස නක බිබිශේ ප්රතිසපත්තිසය  ිසක් කර ගන්න ඕනෑ. 

එතුමාශ  නම අපි ශලෝකය ට අරශගන ය න්න ඕනෑ. ගරු රාජිත 

ශස නාරත්න ඇමතිසතුමනි, ඒ නම ශලෝකය ට අරශගන ය න්න 

පුළුවන් ඔ තුමාටයි. ඔ තුමා ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිය  

පනත ය ටශත් නිශය ෝග ඉිසරිපත් කරන්න. ඔ තුමා ඉිසරිපත් ශවලා 

ලංකාශේ නිෂථපාදනය  වටඩි කරන්න, ගරු ඇමතිසතුමනි. එශාම 

නටතිස වුශණොත් අපට හිතා ගන්න  ටරි තත්ත්වය කට අශ්/ රට පත් 

ශවන්න පුළුවන්. ශඩොලමා එක වටඩි ශවක න් ය න එකට අශ්/ රශේ 

පත් ශවච්ච ාටම පාලකශය ක්ම වග ිරය න්න ඕනෑ. අශ්/ රශේ 

සංවමාධනය ක් වන විධිය ට අපට ිරි  ශදය ක් කරන්න  ටරි ශවලා 

තිසශ නවා. ශලෝකශ  අපට වඩා පිුපපසථශසන් හිටපු  ං ලාශ්ග ය  

අද අපට වඩා ඉිසරිශය න් ඉන්නවා. අපට වඩා පිුපපසථශසන් හිටපු 

ඉතිසශය ෝපිය ාව, ශසෝමාලිය ාව එක්ක තමයි අපට අද තරග කරන්න 

ශවලා තිසශ න්ශන්. ඒ නිසා තමයි ශම් රශේ  ඩු ක ල වටඩිවීමක් 

ශවලා තිසශ න්ශන්. ශම්ක වළක්වන්න  ටාට, ගරු ඇමතිසතුමනි. 

ශම්ක වළක්වන්න නම්, එකම ශදය යි කරන්න තිසශ න්ශන්. ඒ 

තමයි අශ්/ ර ටින් ශඩොලමා පිටවීම නවත්වන්න ඕනෑ  අශ්/ ලංකාව 

රුපිය ේවලින්  ඩු ගන්න ඕනෑ. ඒක අපට කරන්න  ටරි ශදය ක් 

ශනොශවයි. ඒක අපට කරන්න පුළුවන්. අපට සම්පත් නටත්නම් 

තමයි ප්ර ථනය ක් තිසශ න්ශන්. නමුත්, අශ්/ ලංකාශේ ි ය ලු සම්පත් 

තිසශ නවා. අශ්/ රශේ ාටම පාලකශය ක්ම ඒ ගටන හිතන්ශන් 

නටාට. පාමාලිශම්න්තුශේ ඉන්න මශ  ආදරණීය  මන්ත්රීවරුනි, අපට 

 ටරි ශදය ක් නටාට.  

ලංකාශේ ඉන්න ශකෝටි ශදකාමාරක ජ්නතාව අප වි ථවාස 

කරලා ශම් 005 ශදනා  පාමාලිශම්න්තුවට පත් කරලා එේශේ  ඩු 

ක ල අඩු කරන්නයි  සාන ල ා ශදන්නයි  රශේ සාමය  ාා 

සමගිය ත්, සංවමාධනය ත් ඇතිස කරන්නයි. ශම් ලංකාශේ ආමාිකකය ට 

ාානි ශවලා තිසශ න්ශන් ශවන ිරි වක් නිසා ශනොශවයි,  වමාගවාදී, 

ආගම්වාදී, අන්තවාදී සංකේප නිසායි. ඒ ි තුවිලි තිසශ න තාක් 

කවදාවත් ශම් රට ිසයුණු ශවන්ශන් නටාට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩිය ක් ල ා 

ශදන්න.  

අපට පුබව තමයි මටශේි ය ාව නිදාස ල ා ගත්ශත්. අපට 

පුබව නිදාස ල ා ගත් South Africaවල හිටපු ශනේසන් 

මටන්ශඩලා උතුම් නාය කශය ක්. ඒ රට ිසයුණු  කශළ  එතුමා. එතුමා 

අවුරුදු 07ක් හිශමා හිටිය ා. වමාණවාදී යු්ගධය  නිසා ඒ රශේ අය   

දාසථ ගණනක් යු්ගධශය න් මරා දටම්මා. එතුමා ඒ වමාණවාදී, 

ආගම්වාදී, අන්තවාදී සංකේපවලින් එළිය ට ගිහිේලායි ඒ රට 

ිසයුණු කශළ . 

එම නිසා ශම් රශේ ි ටින ශකෝටි ශදකාමාරක ජ්නතාවට 

වගකීම තිසශ න ශම් පාමාලිශම්න්තුශේ ි ටින 005ශදනා  ශම් රශේ  

ජ්ාතිසවාදීන්ට, ආගම්වාදීන්ට, වමාණවාදීන්ට අව ය විධිය ට වටඩ 

කරන්න  ඉඩ ශදන්ශන් නටතුව වටඩ කළ යුතු  ව හිතට ගත යුතු 

 ව මතක් කර ි ටිනවා. අශ්/ රට ි ය ලු සම්පත් තිසශ න රටක්. 

අපට සම්පත් නටාටයි ිරය න්න  ටාට. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ි ය ලු සම්පත් තිසශ න ශම් රශේ ඉන්න ජ්නතාවට 

සාමය , සමඟිය  තිසශ න අනාගතය ක් අපි ාදන්න ඕනෑ. ලී ක්වාන් 

යූ වාශ , ශනේසන් මටන්ශඩලා වාශ  නාය කශය ෝ ඒ සහාා 

අව යයි.  

ඉම්රාන් ඛ්ාන් පාිරසථතානශ  අගමටතිස ශවලා ශම් වනශකොට 

ගතශවලා තිසශ න්ශන් අවුරු්ගදක කාලය ක්.  ලන්න, යුද පිටිය ක් 

ශවලා තිසබුණු රට එතුමා දටන් ශාොහ රටක් විධිය ට  ාදා තිසශ න 

ාටටි. එම නිසා අශ්/ රශේ ඉන්න ශකෝටි ශදකාමාරක 

ජ්නතාවශගන් ඉේලීමක් කරනවා,  අපි ශාොහ  පාලකශය ක් පත් 

කරලා ශම් රට ශාොහ ඉිසරි ගමනක් ශගනය න්නට මඟ සලසා ශදමු 

ිරය ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, tabletsවල ක ල අඩු වූ 

ආකාරය යි, වටඩි වූ ආකාරය යි සහාන් ශේඛ්නය ක් ශම් 

අවසථථාශේදී මම සවා ව* කරනවා.  
 

 

[අ.භා. .86] 

 
 ු ටී. පංිත ක ද ගසොි සා මහාවා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015 අංක 5 දරන ජ්ාතිසක 

ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිය  පනත ය ටශත් අද ගරු ශස ඛ්ය 

අමාතයතුමා විි න් ඉිසරිපත් කරන ලද, ශම් ගටසේ නිශේදනශ  

සහාන් නිශය ෝග  පිළි හව අපශ  ිරි දු විශරෝධතාවක් ප්රකා  

කරන්න  ලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නටාට. ශමොකද, ෂෂධ සහාා 

උපරිම ක ලක් ාඳුන්වාදීමට ඒ ගන්නා වූ උත්සාාය  ශාොහයි.  

ශවශළහ ශපොළ තුළ අද හිතුණු හිතුණු ගණන්වලට ෂෂධ 

විිරණීශම් මාිනය ාවක් තිසශ නවා. ඒ සහාා ක ල ගණන් නිය ම ිරීම 

ශාොහ කටයුත්තක් ශලස අප විි න් සහාන් කළ යුතුව තිසශ නවා.  

1501 1502 

————————— 
*  පුසව්කාලගේ වබා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාමාලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දටන් ශම් ෂෂධවල ක ල අඩු 

කළ පමණනින්ම ශරෝගීන්ට ය ම් ශසතක් ශවයි ිරය ලා මම නම් 

වි ථවාස කරන්ශන් නටාට. ශමොකද, ෂෂධ ක ල අඩුවනවා වාශ ම 

ඒ ෂෂධවල ප්රක තිසය  පිළි හව සාතිසකය කුත්, තත්ත්ව 

සාතිසකය කුත් ල ා ගත යුතුව තිසශ න නිසා. නිය ම ආකාරය ට 

ෂෂධවල තත්ත්ව සාතිසකය ක්, ප්රක තිසය  ගටන සාතිසකය ක් තාවුරු 

ශනොකර ක ල පාලනය  ිරීම තුළින් රට තුළට  ාල වමාගශ  ෂෂධ 

වමාග ගලා ඒම වළක්වා ලිය  ශනොාටිර  ව අපි සලකනවා. 

විශ  ෂශය න්ම ශමම ෂෂධවල තත්ත්වය  සාතිසක ිරීමට සථවාධීන 

රසාය නාගාර ශස වය ක් ශනොමටතිස වීම නිසාද, ඒ අුවව පීක්ෂණ 

ශනොපවත්වා ඒ නිෂථපාදන තත්ත්වය  පීක්ෂා ශනොකර කටයුතු 

ිරීම නිසාද ද රට තුළට ශ ොශාෝ ශස   ාල වමාගශ  ෂෂධ ගලා 

ශගන ඒම ිරි ශස ත්ම වළක්වා ලිය  ශනොාටිර කටයුත්තක්  වට 

පත්වුණා. එවටනි තත්ත්වය ක් අද රට තුළ ඇතිසශවලා තිසශ නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ  ෂශය න්ම මා විි න් ශම් 

අවසථථාශේදී ඉිසරිපත් කරන්න  ලාශපොශරොත්තු වනවා, 2018 

මාමාතු මාසශ  8  ශවනි දා විගණකාධිපතිස එච්.එම්. ගාක ණී 

විශේි ංා මාතා විි න් ශස ඛ්ය, ශපෝෂණ ාා ශ්ගශීය  වවදය 

අමාතයාං ය  සම් න්ධශය න් ඉිසරිපත් කරන ලද විගණන වාමාතාව. 

ඒ විගණන වාමාතාශේ ඉතාම පටාටිසලිව අංකශය න් අංකය ට එක 

ිසගටම සහාන් කර තිසශ නවා, ශම් ෂෂධ ශගන්වීම සා ෂෂධ 

ශගන්වීම සම් න්ධශය න් ඇතිසශවලා තිසශ න අරක කතා ාා දූෂණ 

කටයුතු පිළි හව. ගරු ඇමතිසතුමාශ  අවධානය   එම විගණන 

වාමාතා ශකශරහි ශය ොමු කරවන්න මම  ලාශපොශරොත්තු වනවා.  

එම විගණන වාමාතාශේ 7. .8 ය ටශත් ශමශස  සහාන් වනවා: 

"... එශස  ක ලදී ශගන තිසබුණු ඇතටම් ෂෂධ වමාගවල ශ්ගශීය  ශවළහපල ක ල 

රාජ්ය ෂෂධ නීතිසගත සංසථථාශේ ක ලට වඩා අසාමානය වනණය ිරන් වටඩිවී 

තිසබුණි. රාජ්ය ෂෂධ නීතිසගත සංසථථාශවන් එකක්  ත 6 කට ක ලදී ගත 

ාටිරව තිසබුණු Isoniazid Tab 100mg ය න ෂෂධය  එකක් රු.6   ටගින් 

ක ලදී ශගන තිසබීම ාා එකක් රු.8,058 කට ක ලදී ගත ාටිරව තිසබුණු 

Tetracosactrine Inj. 250mg/lml ය න ෂෂධ එකක් රු.89,000  ටගින් 

ක ලදී ශගන තිසබීම නිදුබනක් ශලස දටක්විය  ාටිරය . " 

ශම් අුවව, ෂෂධ ක ලදී ගටනීශම්දී අද රාජ්ය ෂෂධ නීතිසගත 

සංසථථාව විි න් ය ම් ආකාරය ිරන් ඉතා  රපතළ ශලස 

අරක කතාවක් ි දුකර තිසශ නවා.  ත 6 කට ගත ාටිරව තිසබුණු 

ශපත්තක් රුපිය ේ 6 කට ක ලදී ගටනීමත්, රුපිය ේ 8,058ට ගත 

ාටිරව තිසබුණු එන්නතක් රුපිය ේ 89,000කට ක ලදී ශගන බිේපත් 

ශය දීමත් තුළ වි ාල මුදේ අරක කතාවක් ි ්ගධ ශවලා තිසශ නවාය  

ිරය න එක විගණකාධිපතිසතුමාශ  වාමාතාශේ තිසශ නවා. ගරු 

ඇමතිසතුමාශ  අවධානය   ඒ සම් න්ධශය න් ශය ොමු ශවලා ඇතිස. 

ඒ වාශ ම එම විගණන වාමාතාශේ 7.5 ය ටශත් ශමශස  සහාන් 

වනවා: 

"... වවදය සටපයීම් අං ය  විි න් රු. 5.06කට ක ලදී ශගන තිසබුණු  ලය 

අත්වටුබම් යුගලක් කාසේ වීිසශ  කාන්තා ශරෝාල විි න් රු.57.05  ටගින් 

අත්වටුබම් යුගල 8,000ක් ක ලදී ශගන තිසබු ණි." 

ගරු ඇමතිසතුමනි, ඊළඟට විගණන වාමාතාශේ 80වන පිුපශේ 

7.6 ය ටශත් සහාන් වනවා, වවදය සටපයීම් පිළි හ තත්ත්ව 

පාලන ක්රිය ාවලිශ  දුමාවලතා. එහි 7.6.0 ය ටශත් ශමශස  සහාන් 

වනවා: 

".....0187 ශප රවාරි 0  ිසන අංක p-07/12/2017 දරන චරශේඛ්ය ට අුවව 

මුළු ශතොගය ම භාවිතශය න් ඉවත් කර තිසබුණි. සටපයුම්කරු ාා එන්නත 

ජ්ාතිසක ෂෂධ නිය ාමන අධිකාරිශ  ලිය ා පිසංචිය  ල ා ශනොතිසබීම පිළි හව 

සටලිරලිමත් ශනොවී තාක්ෂණික ඇගයීම් කක ුප නිමාශ්ග ය  ාා ප්රසම්පාදන 

කක ුප තීරණය  මත ඇණවුම ප්රදානය  කර තිසබුණු  ටවින් ශමවටනි 

තත්ත්වශය න් අසමත් ෂෂධ රට තුළට ලටබී තිසබුණු  ව නිීක්ෂණය  විය ."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තත්ත්වශය න්  ාල සා 

නිමාශ්ග  ශනොකරන ලද එන්නත් සා ෂෂධ වමාග රට තුළට ඉතාම 

අය ාපත් ආකාරශය න් පටක ණීම පුබගිය  කාලය  තුළ ි ්ගධ ශවලා 

තිසශ නවා. ඒ වාශ ම විගණන වාමාතාශේ 86වන පිුපශේ 7.88.5 

ය ටශත් ශමශස  සහාන් වනවා: 

"ගමාන්ණී අවධිය ට මාස 1 කට ශපර ි ට ාා ගමාන්ණී අවධිශ  පළමු මාස 

1 ක කාලය  තුළදී ගමාන්ණී මේවරුන්ට ල ා ශදන ාා ඉපදීමට ි ටින 

දරුවාශ  සථනායු ප්ගධතිසය  සම් න්ධ ශරෝගා ාධවලට ශගොදුරු වීශම් 

අවදානම අවම ශකශරන, රාජ්ය ෂෂධ නිෂථපාදන සංසථථාශවන් 

2013,2014 ාා 0185 ය න වමාෂ සහාා සපය ා ශගන තිසබුණු පිරිවටය  රු. 

ක ලිය න 896ක් වූ Folic Acid Tablets BP 1 mg ය න ෂෂධශ  මුළු 

ශතොගය  ශපතිස ක ලිය න 550. 50ක් තත්ත්වශය න් අසමත්වීම ශා තුශවන් 

0186 අශගෝසථතු 19 ිසන භාවිතශය න් ඉවත් ිරීශම් නිශය ෝගය  නිකුත් කර 

තිසබුණි. ඒ වන විට පිරිවටය  රු. ක ලිය න 8  . ක් වූ ෂෂධ ශපතිස ක ලිය න 

5 9.0ක් ශාවත් ශරෝාේවලට නිකුත් කර තිසබුණු ශපතිස ප්රමාණශය න් 

ි ය ය ට 9 ක් ශරෝගීන්ට නිකුත් කර අවසන්වී තිසබුණි...."  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔ තුමාට තිසශ න අවසාන විනාඩිය . 

 
 ු ටී. පංිත ක ද ගසොි සා මහාවා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අරුන්ිසක ප්රනාන්දු 

මන්ත්රීතුමා අද විවාදය ට සාභාගි ශවන්ශන් නටාට. එම නිසා 

එතුමාශ  ශවලාවත් ගන්න ිරය ලා මට දටුවම් දීලා තිසශ නවා  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මම ඒ ගටන  ලන්නම්. ඔ තුමා කථාව කරශගන ය න්න.  

 
 ු ටී. පංිත ක ද ගසොි සා මහාවා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එහි වටඩි දුරටත් ශමශස  

තිසශ නවා: 

"ශමවටනි වනණත්වශය න් ශතොර ෂෂධ ගමාන්ණී මේවරුන් ශවත නිකුත් 

ිරීශමන් ශරෝගී දරුවන් බිහිවීශම්  රපතළ සමාජ් ගටටලුවක් ඇතිස විය  

ාටිර අතර ජ්නතාවට රජ්ශ  ශස ඛ්ය ශස වාව පිළි හ වි ථවාසය  පලුදු 

වීමටද එය  ශා තුවක් විය  ාටිරශේ..." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමන්න ශම් ආකාරය ට  ිසගින් 

ිසගටම රාජ්ය ෂෂධ නීතිසගත සංසථථාශේ වටඩකටයුතු සම් න්ධව 

සා ශස ඛ්ය, ශපෝෂණ ාා ශ්ගශීය  වවදය අමාතයාං ශ  

වටඩකටයුතු සම් න්ධව විගණකාධිපතිසවරය ා ඉිසරිපත් කරන ලද 

වාමාතාව මම සවා ව*  කරනවා. 

ශම් වාමාතාශේ ඉතා පටාටිසලිව ිසගින් ිසගටම, ිසගින් ිසගටම ඒ 

සම් න්ධ ි දු වුණු අකටයුතුකම් පටාටිසලි කරලා තිසශ නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශා තුව කුමක්ද ිරය න්න තවම 

විදයාඥය න් විි න් ශාෝ වවදය විශ  ෂඥය න් විි න් ශසොය ාශගන 

ශනොතිසබුණත් අශ්/ රශේ ක නිුබන් 811ක් ගත්තාම 81ශදශනකු 

කුමන ආකාරශ  ශාෝ පිළිකා ශරෝගය ට ශගොදුරු වීශම් තත්ත්වය ක් 

රට තුළ තිසශ නවා. විශ  ෂශය න්ම ගම් ද ප්රශ්ග වල ිරි දු සමාජ් 

1503 1504 

[ගරු ටී. රංජිත් ද ශසොයිසා මාතා] 

————————— 
*  පුසව්කාලගේ වබා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පරතරය ිරන් ශතොරව සෑම සථථරය ක්ම නිශය ෝජ්නය  කරන වය ස 

අඩු සා වටඩි,  ාල-මාලු ාටම ශකනාම පිළිකා ශරෝගය ට ශගොදුරු 

වීශම්  රපතළ තත්ත්වය ක් රට තුළ තිසශ නවා. ඒක ඉතාම 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ක්. අශ්/ක්ෂා ශරෝාලට ගිය ත්, රත්නපුර 

මා ශරෝාලට ගිය ත්,  දුේල ශරෝාලට ගිය ත් කුමන ආකාරශ  

ශාෝ පිළිකා ශරෝගය ට ශගොදුරු ශවච්ච ශරෝගීන් වි ාල ප්රමාණය ක් 

රට තුළ ි ටිනවා. ශමොන ආණ්ඩුවක්  ලය ට පත් වුණත්, ශමතුමා 

ශස ඛ්ය ඇමතිස ුරරය  දටරුවත් ශවන ඇමතිසවරශය ක් දටරුවත් 

අනාිසමත් කාලය ක ි ට ලංකාව  රපතළ ශලස සා අවාසනාවන්ත 

ආකාරශය න් පිළිකා ශරෝගය ට ශගොදුරු වන ජ්නතාවක් ඉන්න 

රටක්  වට පත් ශවලා තිසශ නවා. ශමවටනි තත්ත්වය ක් රට තුළ 

තිසශ ්ගදී පුබගිය  කාලය  තුළ ඉතා වි ාල ශලස ආන්ශදෝලනය ට 

ලක් වුණ කාරණය ක් පිළි හව මා රජ්ශ  අවධානය  ශය ොමු 

කරනවා.  

පිළිකා ශරෝගය ට ිරය ලා විශ  ෂඥ වවදයවරුන් විි න් 

නිමාශ්ග  ශනොකරන ලද රුි ය ාශේ නිෂථපාදනය  කරන ලද 

එන්නතක් ශම් රට තුළට ශගනටවිත් එය  ශරෝගීන්ට ල ා දීමට 

නිමාශ්ග  ිරීම තුළ වවදයවරු අතර  රපතළ ගටටලු සාගත 

තත්ත්වය ක් ඇතිස ශවලා තිසබුණා. ශම් සම් න්ධව අපරාධ පීක්ෂණ 

ශදපාමාතශම්න්තුවට සා අේලසථ ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා විමමා න 

ශකොක ෂන් සභාවට අප විි න්ම පටක ණිේලක් කරුව ලටබුවා. 

ශාොරු අේලන  වට ආණ්ඩුව ශකොච්චර කෑ ගටහුවත්, ඒ 

සම් න්ධව තවම ිරි දු පීක්ෂණය ක් ශාෝ අශපන් ඒ සම් න්ධ 

ශතොරතුරු විමසීමක් ශාෝ ි දු ශවලා නටාට. අපි ිරය න්ශන්, රශේ 

අතිස  හුතරය ක් ජ්නතාව අවාසනාවන්ත ශලස පිළිකා ශරෝගය ට 

ශගොදුරු ශවලා ක ය  ය න ශවලාශේ ඒ සහාා නිමාශ්ග  ශනොකරන 

ලද, තත්ත්වශය න් අසමත් ශවච්ච ශ ශාත් වමාග ල ා දීම තුළ ජ්න 

ීවවිත  රපතළ අවදානම් සාගත තත්ත්වය ට පත් ශවලා තිසශ න 

 වයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,   භාවිතශය න් ඉවත් කරන 

ශලසට ශරෝාේවලට අදාළ නිශය ෝග ලටශ න අවසථථාව වන විට 

ශරෝගීන්ට නිකුත් කර තිසබූ ෂෂධ පිළි හ විසථතර ඇතුළත් ශේඛ්න 

මම ශම් අවසථථාශේ සවා ව* කරනවා. 

තත්ත්වශය න් අසමත් ෂෂධ 0 ක පමණ ප්රමාණය ක් ශගන 

ඒමත්, එම ෂෂධ වමාග ශරෝගීන් ශවත ශමොන තරම් ප්රමාණය ිරන් 

නිමාශ්ග  කරලා ශරෝගීන් ඒවා භාවිත කර තිසශ නවාද ය න්නත්, 

පිළිකා වටනි ශරෝග මටඬලීමට ශස ඛ්ය අං ය  ශකොතරම්දුරට 

අසමත් ශවනවාද ිරය න කාරණය ත් ශම් වාමාතා තුළින් 

ශපශනනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශරෝගීන්ට අව ය සෑම 

වමාගය කම ෂෂධ වමාග  1ක් සම් න්ධ වාමාතාව මා සතුව 

තිසශ නවා. 018  මාමාතු මාසශ  නිකුත් කළ විගණකාධිපතිස විශ  ෂ 

විගණන වාමාතාව තුළත් එවටනි ආකාරශ  තත්ත්වශය න්  ාල, 

අසමත්, ඒ වාශ ම නිි  තත්ත්ව පීක්ෂණය ට ලක් ශනොකරන ලද 

ෂෂධ වමාග රට තුළට ශගන ඒමට ඉඩ සටලටසථවීම තුළ ශරෝගී 

ීවවිත, ජ්නතාවශ  ීවවිත  රපතළ අනාරක්ත ත තත්ත්වය ට පත් 

ශවලා තිසශ න  ව සහාන් වනවා. ඒ නිසාම තමයි රශේ ශ ොශාෝ 

ක ල මුදේ ඇතිස, ආමාිකක  ක්තිසය ක් ඇතිස උදවිය ට ශරෝගය ක් 

ාටදුණාම විශ්ග ගත ශවන්ශන්. එ ථු අය  පිට රට ශරෝාේවලට 

ගිහිේලා වවදය ප්රතිසකාර අරශගන එන්ශන්, ශම් රටට  ශගශනන 

ශ ශාත්වල තත්ත්වය  පිළි හව ය ම් ආකාරය ක දටනීමක් තිසශ න 

නිසා ශවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ශම් තත්ත්වය  ඉතාම  නරක 

තත්ත්වය ක් ාටටිය ට අපි සලකනවා. 

ඊළඟට ගරු ඇමතිසතුමාශ  අවධානය ට තවත් කරුණක් ශය ොමු 

කරන්න  ලාශපොශරොත්තු ශවනවා. විශ  ෂ ජ්නාධිපතිස පීක්ෂණ 

ශකොක ෂන් සභාව ාමුශේ සාක්ත  ල ා දුන් ශස ඛ්ය, ශපෝෂණ ාා 

ශ්ගශීය  වවදය අමාතයාං ශ  ශේකම් වසන්තා ශපශමාරා 

මාත්ක ය  ගරු විනි ථචය කාරතුමන්ලාශ  ප්ර ථන ිරීම් ාමුශේ 

සාක්ත  ශදක න් එක අවසථථාවක ිරය ා තිසශ නවා, SAITM ශරෝාල 

- ශනවිේ ප්රනාන්දු ශරෝාල - සම් න්ධව ඇතිස වී තිසශ න වයාකූල 

තත්ත්වය . එතටනදී ඇය  පිළිගන්නවා, රජ්ශ  මුදේවලින් 

ශප ්ගගලික ශරෝාලක් සහාා රුපිය ේ බිලිය න 5ක පමණ මුදලක් 

ශගවලා තිසශ නවාය  ිරය න කාරණය . තවමත් ශනවිේ ප්රනාන්දු 

ශරෝාල රජ්ය ට අත් පත් ශවලා නටාට. වසර 81ක් ය නතුරු 

SAITM ආය තනශ  අයිතිසය  තිසශ න්ශන් ශනවිේ ප්රනාන්දු 

මාත්මය ාටයි. ශනවිේ ප්රනාන්දු ශරෝාල රජ්ය ට පවරා ගත්තාද 

ිරය ලා පාමාලිශම්න්තුව ාමුශේ අපි ප්ර ථන කරනශකොට, ශනවිේ 

ප්රනාන්දු ශරෝාල රජ්ය ට පවරා ගත්තාය  ිරය නවා. ාට ටයි, තවමත් 

එය  රජ්ය ට පවරා ගත්තාද ිරය ලා ඒ සම් න්ධව ිරි දු පිළිගත ාටිර 

ලිය විේලක් ිරි ම තටනක ඉිසරිපත් ශවලා නටාට. නමුත්, ඒ 

ශරෝාල සහාා ලංකා  ටංකුශවන් ල ාගත් ණය  ශගවීම සහාා 

ශස ඛ්ය අමාතයාං ය  ාරාා රාජ්ය භාණ්ඩාගාරශය න්  - රාජ්ය 

අරමුදශලන් - මුදේ ප්රතිසපාදන ශවන් කරලා තිසශ නවා. අපට 

ශත්ශරන්ශන් නටාට ශම්වා කුමන ආකාරය ිරන් කුමන රමය කට 

ි දු ශවනවාද ිරය ලා. එක්ශකෝ, ශනවිේ ප්රනාන්දු ශරෝාල රජ්ය ට 

පවරා ගන්න ඕනෑ. එශාම නටත්නම්, ඒ ශගවීම් නවත්වන්න ඕනෑ. 

ශම් සම් න්ධව කුමන ආකාරශ  තමාක - විතමාක ඉිසරිපත් කළත්, 

අවසාන ව ශය න් ගරු විනි ථචය කාරතුමන්ලා ප්ර ථන කර 

තිසශ න්ශන්, ඇමතිසවරු මූලය කටයුතු ගටන වටරිස ශය ෝජ්නා ශගන 

ආවත්, අමාතයාං  ශේකම්වරු ශලස ඒ වටරිස තීරණවලට විරු්ගධ 

වීමඑතුමන්ලාශ  රාජ්කාරිය   ව පිළිගන්නවාද ිරය ලායි. එවිට 

ඇය  එය  පිළිගත්තා. ශස ඛ්ය අමාතයාං ශ  ශේකම්වරිය  

පිළිගත්තා, ඇමතිසතුමන්ලා ශමොන ආකාරශ  වටරිස ශය ෝජ්නා 

ශගන ආවත්, අපි ශම්ක ාරිය ට කරන්න ඕනෑය  ිරය න කාරණය . 

ාට ටයි, ඒ වරද තවමත් ිසගින් ිසගටම ි ්ගධ ශවනවා. රාජ්ය 

අරමුදේ සම් න්ධව, රශේ මුදේ සම් න්ධව වි ාල ව ශය න් 

ාඬතලන ශමවටනි කාලය ක, ශම් ආකාරය ට අමු අමුශේ මාජ්න 

මුදේ කා ාි නිය ා කරන වටඩසටාන් ක්රිය ාත්මක වීම පිළි හව 

මාජ්න නිශය ෝජිතය න් ාටටිය ට අශ්/ කනගාුපව අපි ප්රකා  කළ 

යුතුව තිසශ නවා. ශස ඛ්ය අමාතයාං ය ට වවදය උපකරණ ල ා 

ගටනීශම්දී  ක ල නිය ම ිරීම සම් න්ධශය න් වන නිශය ෝග ගටන 

අපට ිරි ම ප්ර ථනය ක් නටාට. ඒක ශාොහයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ාට ටයි, ඒ තත්ත්වය  තුළ 

ප්රක තිසශය න්  ාල, අසමත් වූ ෂෂධ ශගනටේලා ශරෝාේවලට ල ා 

දීමත්, ඒ තුළින් ශරෝගී ීවවිත අනාරක්ත ත ිරීමත්, ශස ඛ්ය 

අමාතයාං ය  ාරාා රාජ්ය භාණ්ඩාගාරශ  අරමුදේ අවභාවිත 

කරක න් SAITM වටනි ශරෝාේ නඩත්තු ිරීමට රාජ්ය අරමුදේ 

ශය දීමත් ගටන අපශ   ලවත් අප්රසාදය  රජ්ය  ශවතත්, ගරු 

ශස ඛ්ය ඇමතිසතුමා ශවතත් ප්රකා  කර ි ටිනවා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,    ශම් ශවලාව ල ා දීම පිළි හව ඔ තුමාට 

සථතුතිසවන්ත ශවක න් මා නිාඬ වනවා.   

 
 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම එතුමාශ  කාලය  ගන්ශන් 

නටතිසව එතුමාශ  කථාව අවසන් වන තුරු අාශගන හිටිය ා. එතුමා 

සහාන් කළ කාරණා ගටන එිරන් එක මම ිරය න්නම්. ජ්නාධිපතිස 

ශකොක සම ඉිසරිශ  අශ්/ ශස ඛ්ය අමාතයාං ශ  ශේකම්තුක ය   

කළ ප්රකා ය  අමූලික, වටරිස විධිය ට ඒ  මාධය ප්රකා කය ා වාමාතා 

කළා. එශාම කළාම එතුක ය , "මම ශමවටනි ප්රකා ය ක් කශළ  

නටාට" ිරය ලා වාාම ඒ ප්රකා ය  ප්රතිසක්ශෂ ප කරලා ය ටේවා. එශාම 

ය ටේවාම, ජ්නාධිපතිස ශකොක සමම ඒක පිළිශගන ඒ ශගොේලන් 

නටවත මාධය නිශේදනය ක් නිකුත් කළා. ඒ මාධය නිශේදනය  

පුවත් පතක එක තටනක විතරක් පළකළා. ඒකට වටඩි publicity 

එකක් දුන්ශන් නටාට. ඒ නිසා, එතුමා ිරය පු ඒ කරුණ අමූලික 

ශ ොරුවක්. 
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————————— 
*  පුසව්කාලගේ වබා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාමාලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශ ම SAITM එක 

ශවුවශවන් අද වනතුරු  ටංකුවට  ත පාක්වත් අපි ශගවලා නටාට. 

මුළු SAITM එශක්ම operations අපට භාර දීලා ඉවරයි. ඒකට 

EOI එකක් අත්සන් කරලායි තිසශ න්ශන්. ඒකට කටබිනේ 

ප්රිකාවක් තිසශ නවා. තනිකරම ඒ ක්ක්තිසය  භාරදීලායි තිසශ න්ශන්. 

අයිතිසය  තිසශ න්ශන් තවම ලංකා  ටංකුවට.  ශනවිේ ප්රනාන්දුට 

ශනොශවයි.  අපට එය  අයිතිස නටත්නම් අශ්/ Board එකක් එය  

manage කරන්ශන් ශකොශාොමද? අශනක් කාරණය , ශනවිේ 

ප්රනාන්දු ය ටශත් නිදාසථ ශස ඛ්ය ශස වය ක් තිසශ නවාද? ශනවිේ 

ප්රනාන්දු ය ටශත් තිසබිය දී එක ක නිශාකුටවත් එක ශ ශාත් 

කරලක්වත්  නිකම් දුන්ශන් නටාට. අද ගිහින්  ලන්න ශකෝ. අද 

ඔක්ශකොම ශ ශාත් ශදන්ශන් නිකම් ශන්. එහි ශප ්ගගලික 

අං ය ක් තිසශ නවා, සථවාධීනව. එතශකොට ශමශාම ිරය න්ශන් 

ශකොශාොමද?  

ශදවන කාරණය  ශමය යි. පිළිකා ෂෂධ පිළි හව අපි ඕනෑ 

තරම් ිරය ලා තිසශ නවා. පිළිකා ෂෂධ පිළි හව තීන්දු කරන්ශන් 

අතටනයි, ශමතටනයි ශනොශවයි. Auditor-General දන්නා පිළිකා 

ෂෂධය ක් නටාට. පිළිකා ෂෂධ තීන්දු කරන්ශන් ජ්ාතිසක ෂෂධ 

නිය ාමන අධිකාරිශය න්. එහි සභාපතිස මාාචාමාය  අි ත ද ි ේවා 

ිරය න්ශන් මුළු ලංකාවම පිළිගත් ෂෂධශේිසශය ක්. ඔහු ඔක්සථෆමාඩ් 

වි ථවවිදයාලශ  ආචාමාය  පදවිය  ලටබූ, අපට ඉන්න එකම සාය නික 

ෂෂධශේිසය ා. ඒ ශගොේලන් ි ය ලුශදනාම ඇවිේලා පටාටිසලිවම 

ිරේවා, ශම්වා කරන රමය  ගටන.  එහි ශකොතටනකදීවත් ිරය ලා 

නටාට, ඒ ෂෂධවල තත්ත්වය  පාළයි ිරය ලා. රුි ය ාුව ෂෂධය  

තිසශ න්ශන් breast cancer එශක් acute stage එකටයි, chronic 

stage එකටයි. Chronic stage එකට research කරලා තිසශ නවා, 

acute stage එකට research කරලා නටාට. නමුත් biosimilar 

ිරය න අලුත් product එක, එකකට answer කරනවා නම් අශනක් 

එකටත් answer කරනවාය  ිරය ලා European Formulary එශක් 

පටාටිසලිව තිසශ නවා. ඒ අුවව තමයි දුන්ශන්. ඒ කාරණය  ශපන්වා 

දුන්නා. පිළිකා විශ  ෂඥය න් පවා අද ඒ  ව පිළිශගන තිසශ නවා.  

ගරු රංජිත් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා ිරේවා, ෂෂධවල තත්ත්වය  

 ාලයි ිරය ලා. ඒ ශකොයි කාලශ  දීද? Folic acid ශගන්වා 

තිසශ න්ශන් ශකොයි කාලශ දීද? 2013 ාා 018  කාලශ දීයි. ඒවා 

ශගන්වා තිසශ න්ශන්, මා ඇමතිසවරය ා ව ශය න් ඉන්න කාලශ දී 

ශනොශවයි, මා ශම් ඇමතිස ුරරය  භාරගන්න ඉසථශසේලායි. පුබ 

කාලය කදී තමයි ඒවාශ  quality check කරලා තිසශ න්ශන්. 

ශමොකද, එය  රාජ්ය ෂෂධ නිෂථපාදන සංසථථාශේ ාදපු පළමුවන 

batch එකයි. ඒ  එක batch එකක තමයි එශාම ි ්ගධශවලා 

තිසශ න්ශන්. එ ථශක් වටරැ්ගද ශමොකක්ද? Folic acid ද ම 9ක් 

තිසශ න්න ඕනෑ එකට ද ම අටයි ාතක් තිසශ නවා. ද ම බින්දුවයි 

තුනක ශවනසක්  තිසශ න්ශන්. ඒ ාටශරන්න තත්ත්වය   ාල 

ිරීමක් ශාෝ ශවන ශමොකක්වත් ශනොශවයි තිසශ න්ශන්. නමුත් 

ඒකත්,  ෂෂධය ක තත්ත්වය  නරකයි ිරය ලායි අපි පිළිගන්ශන්.  

ඊළඟ කාරණය  ශමය යි. ඒ කාලශ  ඔක්ශකොම ෂෂධ ගත්ශත් 

MSD එශකන්, SPC එශකන් ශනොශවයි. SPC එශකන් ෂෂධ 

ගන්න පටන් ගත්ශත් ගිය  අවුරු්ගශ්ගයි. ෂෂධය ක ශටන්ඩමා ක ලයි, 

local purchase කරනශකොට ගන්න ක ලයි අතර වි ාල ශවනසක් 

තිසශ නවාය  ිරේවා. මා තමයි ඉසථශසේලාම ඒ documents 

අරශගන ඉිසරිපත් කශළ . අද ඒ ඔක්ශකොම නටතිස කරලා තිසශ නවා. 

අද ශටන්ඩමා ක ල නිය ම කරලා, ඒ ගණනට ාටශරන්න  ෂෂධ 

ශනොගන්න තීන්දුවක් ශගන තිසශ නවා. මශ  කථාශේ  මුලදීම මා 

ඒ ගටන ිරේවා. පළමුශවන්ම  අපි ශටන්ඩමාවල ක ල පාලනය ක් 

කරලා  තිසශ නවා.  අපි ඒ කටයුතු අවසන් කරලායි තිසශ න්ශන්. 

ඔය  පරණ වාමාතා තිසශ න්ශන්. 

[பி.ப. 4.35] 
 

 ු එස.් වියාගල්න්න පන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு ச. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

சுகொதொரத்துமற ததொடர்பொன இன்மறய விவொதத்திமல 

மபசுவதற்கு வொய்ப்பளித்தமைக்கு முதற்கண் உங்களுக்கு 

நன்றி கூறிக்தகொண்டு, சுகொதொர அமைச்சொின் கவனத்துக்குச் 

சில விடயங்கமளக் தகொண்டுவரலொம் என்று நிமனக் 

கின்மறன்.  

முதலொவதொக, ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட RDHS - பிரொந்திய 

சுகொதொர மசமவகள் பைிப்பொளரொகத் தற்கொலிகைொகக் கடமை 

புொிந்து வருகின்ற மவத்தியர் அச்சுதன் அவர்களது நியைனம் 

பற்றிய விடயத்மத அமைச்சரவர்களின் கவனத்திற்குக் 

தகொண்டுவர விரும்புகின்மறன். 2019ஆம் ஆண்டு ஜுன் ைொதம் 

10ஆம் திகதி முதல் சுைொர் இரண்டமர ைொதங்களொக பிரொந்திய 

சுகொதொர மசமவகள் பைிப்பொளரொகத் தற்கொலிகைொகக் கடமை 

புொிந்து வருகின்றமபொதிலும் அவருக்குொிய நிரந்தர நியைனக் 

கடிதம் இன்னும் அனுப்பி மவக்கப்படொத நிமலமை 

இருக்கின்றது. ஆகமவ, கொலம் தொைதிக்கொைல் தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்கள் மவத்தியர் அச்சுதன் அவர்களுக்கு RDHS 

- பிரொந்திய சுகொதொர மசமவகள் பைிப்பொளர் பதவிக்குொிய 

நிரந்தர நியைனத்மத வழங்கி, அந்தப் பகுதியினுமடய 

மவத்தியத்துமற சொர்ந்த நிர்வொகத்மதச் தசவ்வமன 

நடத்துவதற்கு உதவமவண்டுதைனக் மகட்டுக் தகொள் 

கின்மறன். நிச்சயைொக, அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்மதக் 

கவனத்தில் எடுத்துச் தசயற்படுவொதரன நம்புகின்மறன். 

ஏதனன்றொல், நொங்கள் முன்மவக்கின்ற கருத்துக்கமளக் 

மகட்டு, அவ்வப்மபொது அவற்மறக் குறித்துக்தகொள்வது 

ைொத்திரைல்ல, உடனுக்குடன் அவற்றுக்குப் பதிலளிக்கின்ற ஓர் 

அமைச்சரொக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். சில அமைச்சு 

ததொடர்பொன விவொதங்களில் நொங்கள் மபசும்தபொழுது, 

சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் சமபயில் இருக்கைொட்டொர். இன்னும் 

சில மநரங்களிமல அமைச்சர் இருந்தொலும் அதற்குொிய பதில் 

எங்களுக்குக் கிமடப்பதில்மல. ஆனொல், நீங்கள் அவ்வப் 

மபொது உங்களுமடய அமைச்சு ததொடர்பொன விவொதங்கள் 

இடம்தபறும்மபொது, அவற்மறச் தசவிைடுத்து, அதற்கொன 

பதில்கமள உடனுக்குடன் வழங்குகின்ற ஒருவரொக 

இருக்கின்றீர்கள். அதற்கு நொன் முதலில் உங்களுக்கு நன்றி 

கூறுகின்மறன். ஆகமவ, இந்த விடயத்திமல தொங்கள் கவனம் 

எடுக்கமவண்டுதைனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். என்ன 

மநொக்கத்துக்கொக மவத்தியர் அச்சுதன் அவர்களுக்கு நிரந்தர 

நியைனம் வழங்கப்படொைல் இருக்கின்றததன்று எங்களுக்குத் 

ததொியவில்மல. எனினும், சில அரசியல் ொீதியிலொன 

அழுத்தங்கள் கொரைைொக அல்லது மவறு ஒருவமர அந்த 

இடத்துக்கு நியைிப்பதற்கொக இந்நடவடிக்மக தொைதிக்கப் 

படுகிறதொ? என்ற ஐயப்பொடு எங்களுக்குள் எழுகின்றது. 

ஆகமவ, நீங்கள் இதிமல கவனம் தசலுத்த மவண்டும் எனக் 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

அடுத்ததொக, கிரொைிய மவத்தியசொமலகமள எடுத்துக் 

தகொண்டொல், கடந்த கொலங்களில் ைொகொை சமபகளின் ஆட்சி 

இருந்தமபொதிலும் பொரபட்சைொன அரசியல் நடவடிக்மகயினொல் 

குறிப்பொக, தைிழ்ப் பகுதியில் இருக்கின்ற பிரமதச 

மவத்தியசொமலகள் தரம் உயர்த்தப்படொைலும் மபொதிய 

வசதிகள் மைற்தகொள்ளப்படொைலும் இருந்து வந்திருக்கின்றன. 

இப்தபொழுதும் அந்த நிமலமை நீடித்துக்தகொண்டிருக்கின்றது. 

கடந்த 3 தசொப்தங்களொக யுத்தம் இடம்தபற்ற பிரமதசத்தில் 

இருக்கின்ற இந்த மவத்தியசொமலகள் ஆரம்ப கொலத்தில் 
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எவ்வொறு இருந்தமதொ அவ்வொமற இன்னமும் இயங்கிக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. உதொரைைொக, தகொழும்பு ைொவட்டத் 

திற்கு நிகரொன கிட்டத்தட்ட 600 சதுர கிமலொைீற்றர் 

நிலப்பரப்மபக் தகொண்ட வொகமரப் பிரமதச தசயலகப் பிொிவுக் 

குள்மள இருக்கின்ற இரண்டு கிரொைிய மவத்தியசொமலகளிமல 

மூன்று மவத்தியர்கள்தொன் கடமை புொிகின்றொர்கள். 100% 

கிரொைங்கமளக்தகொண்ட வொகமர, கதிரதவளி பகுதியிமல 

மவத்தியர்களின் தட்டுப்பொடு கொைப்படுகின்றது. யொமனத் 

தொக்குதல் ைற்றும் வனஜீவரொசிகளின் தொக்குதல்களுக்கும் 

பொம்புக்கடி மபொன்றவற்றுக்கும் ஆளொகின்ற ைக்கமள 

வொமழச்மசமன மவத்தியசொமலக்மகொ அல்லது நகமர 

மநொக்கிமயொ தகொண்டு வருவதொகவிருந்தொல், 100க்கும் 

மைற்பட்ட கிமலொைீற்றர் தூரம் பயைிக்க மவண்டியததொரு 

துர்ப்பொக்கிய நிமலமை இருக்கின்றது. ஆகமவ, தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்கள் கிரொைிய மவத்தியசொமலகளிலும் 

கூடுதலொன கவனத்மதச் தசலுத்த மவண்டும்.  

குறிப்பொக, தசங்கலடி மவத்தியசொமலயொனது 3 

தசொப்தங்களுக்கும் மைலொக இயங்கிவருகின்ற பழம்தபரும் 

மவத்தியசொமலயொகும். இது கிட்டத்தட்ட 647 சதுர 

கிமலொைீற்றர் நிலப்பரப்பில் உள்ள ைக்கள் நம்பியிருக்கின்ற 

ஒரு மவத்தியசொமல; 205க்கும் மைற்பட்ட கிரொைங்கள் 

நம்பியிருக்கின்ற ஒரு மவத்தியசொமல. இந்த மவத்தியசொமல 

உொிய தபௌதிக வளங்கள் இல்லொைல், மவத்தியத்துமற சொர்ந்த 

வளங்கள் இல்லொைல் ைிகவும் பின்தங்கிய நிமலயில் 

இருக்கின்றது. இந்தச் தசங்கலடி மவத்தியசொமலமயத் தரம் 

உயர்த்துகின்ற, அந்த மவத்தியசொமலக்குத் மதமவயொன 

தபௌதிகக் கட்டமைப்புக்கமள உருவொக்கிக் தகொடுக்கின்ற 

விடயத்திமல தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் கூடுதலொன 

கவனத்மதச் தசலுத்த மவண்டுதைன்பமத இவ்விடத்திமல 

நொன் விநயைொக, அந்த ைக்கள் சொர்ந்தததொரு ைிக முக்கியைொன 

மகொொிக்மகயொக முன்மவக்கின்மறன். அத்மதொடு, கரடியனொறு, 

கதிரதவளி, வொகமர, ைொவடிமவம்பு, சந்திதவளி மபொன்ற 

கிரொைங்கமள மையப்படுத்தி ைட்டக்களப்பில் இருக்கின்ற 

மவத்தியசொமலகள், பட்டிருப்புத் ததொகுதி, ைட்டக்களப்புத் 

ததொகுதி, கல்குடொத் ததொகுதி மபொன்றவற்றில் இருக்கின்ற 

மவத்தியசொமலகள், அமதமபொன்று திருமகொைைமல, 

அம்பொமற மபொன்ற ைொவட்டங்களில் இருக்கின்ற கிரொைிய 

மவத்தியசொமலகள் என்பவற்றிமல நீங்கள் கூடுதலொன 

கவனத்மதச் தசலுத்தி, அந்த மவத்தியசொமலகமள 

அபிவிருத்தி தசய்வதிமல கூடுதலொன பங்களிப்மப வழங்க 

மவண்டுதைன்பமதயும் மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.  

குறிப்பொக, ைருத்துவக் களஞ்சியம் ததொடர்பில் 

கூறமவண்டும். கிழக்கு ைொகொைத்திலிருக்கின்ற ஒமரதயொரு 

மபொதனொ மவத்தியசொமல ைட்டக்களப்புப் மபொதனொ 

மவத்தியசொமலயொகும். அங்கு பல மவமலத்திட்டங்கமள 

நீங்கள் முன்தனடுக்கின்றீர்கள். அதன் அடிப்பமடயில் அங்கு 

Kidney Unit வசதி தசய்து தகொடுக்கப்பட்டிருப்பதொல், ஒரு 

ைருத்துவக் களஞ்சியத்தின் மதமவப்பொடிருக்கின்றது. 150 

ைில்லியன் ரூபொய் தசலவிமல அதனுமடய ைருத்துவக் 

களஞ்சியத்மத அமைப்பதற்கொன திட்ட முன்தைொழிவு 

திமறமசொிக்கு அனுப்பப்பட்டமபொது, திமறமசொியில் 

நிதியில்மல என்றும் அது ைொகொை நிதிக்கூடொகச் தசய்யப்பட 

மவண்டுதைன்றும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. 

அத்துடன், RDHSஇன் தபொதுச் சுகொதொரக் கட்டிடம் கிட்டத் 

தட்ட 138 ைில்லியன் ரூபொய் தசலவில் அமைக்கப்படவுள்ளது. 

அதற்குொிய திட்ட முன்தைொழிவும் திமறமசொியில்  நிதியில்மல 

என்று திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகமவ, இந்த 

இரண்டு விடயங்களிலும் தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் 

கூடுதலொன கவனத்மதச் தசலுத்தமவண்டுதைன்று மகட்டுக் 

தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.   

தங்களுமடய கொலத்திமல பல இடங்களிமல அரச 'ஒசுசல' 

அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஆனொல், ைிகப் தபொிய ஒரு 

ைொவட்டைொகவும் அதிகளவொன ைக்கமளக் தகொண்ட 

ைொவட்டைொகவும் விளங்குகின்ற ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் 

இதுவமர ஓர் அரச 'ஒசுசல' கூட அமைக்கப்படொத 

துர்ப்பொக்கிய நிமலமையிருக்கின்றது. தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் எங்கள் ைொவட்டத்துக்குப் பல தடமவ 

வந்திருக்கின்றொர்; நொங்கள் பல தடமவகள் இது ததொடர்பில் 

மபசியிருக்கின்மறொம். எனமவ, தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் 

அதிமல கூடுதலொன கவனத்மதச் தசலுத்தி, விமரவொக 

அதமன அமைத்துத்தரமவண்டும்.  

அத்துடன், கடந்த கொலங்களிமல நொங்கள் சுகொதொரப் 

பைியொளர்கள் ததொடர்பொன மகொொிக்மககமள முன்மவத்து 

வந்மதொம். மவறு ைொவட்டங்களிலிருந்து ைட்டக்களப்பு 

மவத்தியசொமலக்குச் சுகொதொரப் பைியொளர்கள் கடமைக்கு 

வருகின்றொர்கள். ஆகமவ, அந்த ைொவட்டத்மத மையப்படுத்தி, 

அந்த ைொவட்டத்திலிருக்கின்றவர்கமளச் சுகொதொரப் பைியொளர் 

களொக நியைிக்குைொறு மகொொிக்மககமள முன்மவத்திருந்மதொம். 

அந்த அடிப்பமடயில் தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் உொிய 

நடவடிக்மகமய எடுத்து, கைிசைொனளவு சுகொதொரப் 

பைியொளர்கமள, ஊழியர்கமள நியைித்திருக்கின்றொர். 

அதற்கொக அமைச்சர் அவர்களுக்கு  நொன் நன்றி 

கூறுகின்மறன். ஆனொல், இப்தபொழுதும் அங்கு சுகொதொரப் 

பைியொளர்கள் பலர் தபொலனறுமவ ைொவட்டத்திலிருந்து 

தினமும் பஸ்ஸிமல வந்து தசல்கின்றொர்கள். ஆகமவ, அங்கிருக் 

கின்ற தவற்றிடங்களுக்கு அந்த ைொவட்டத்மதச் மசர்ந்தவர் 

கமள நியைிப்பதற்குொிய நடவடிக்மகமயத் தொங்கள் மவகைொக 

எடுக்க மவண்டும் என்பமதயும் இந்த இடத்திமல நொன் 

கூறிக்தகொள்கின்மறன்.  

ஆமரொக்கியத்மதப் பற்றிப் மபசுகின்றதபொழுது ஒரு 

விடயத்மதக் கூற மவண்டும். ைத்திய வங்கி ஊழல் 

சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திமல ததொடர்புபட்ட அர்ஜுன் 

ைமகந்திரனுமடய ைருைகன் அமலொசியஸ் அவர்களொல் 

கல்குடொவிமல 450 மகொடி ரூபொய் தசலவிமல ethanol factory 

ஒன்று புதிதொக அமைக்கப்படுகின்றது. அந்த வமகயில், 

ைக்களின் ஆமரொக்கியத்திற்கும் சுகொதொரத்திற்கும் பங்கம் 

விமளவிக்கக்கூடிய ஒரு ததொழிற்சொமலதொன் இந்த 

அரசொங்கத்தினொமல அங்கு தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆனொல், ஏற்தகனமவ இருந்த சில ததொழிற்சொமலகள் 

மூடப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கிருந்த வொமழச்மசமன கொகித 

ஆமல, ஓட்டுத் ததொழிற்சொமல  உட்பட எத்தமனமயொ 

ததொழிற்சொமலகள் பொழமடந்து அழிந்துமபொய்க் கிடக்கின்றன. 

அதமனப் பற்றி எந்தக் கவமலயும் இல்மல.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

 ු එස.් වියාගල්න්න පන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு ச. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
அரச திமைக்களங்களின் அனுைதியுடன், நிதியமைச்சின் 

அனுைதியுடன் எந்த வொி விதிப்பனவும் இல்லொைல் அர்ஜுன் 

ைமகந்திரனுமடய ைருைகன் அமலொசியஸ் 450 மகொடி 

தசலவிமல, ைக்கள் பிரதிநிகளின் எதிர்ப்மபயும் தொண்டி, 

இன்று அங்கு அந்தத் ததொழிற்சொமலமயக் கட்டிக் 

தகொண்டிருக்கின்ற அவலநிமல கொைப்படுகின்றது. 

தயவுதசய்து இந்த அரசொங்கம் இதமனத் தடுத்து நிறுத்த 

மவண்டும். இந்தக் மகொொிக்மகமய பல தடமவ நொங்கள் 

முன்மவத்திருக்கின்மறொம். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ைீளவும் 

இந்தக் மகொொிக்மகமய முன்மவத்து, நிமறவுதசய்கின்மறன். 

நன்றி.  
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පාමාලිශම්න්තුව 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිසතුමනි, පිළිතුරු කථාව කරන්න ඔ තුමාට විනාඩි 

5ක කාලය ක් ශදන්න පුළුවන්. 
 

 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු එසථ. විය ාශේන්ිසරන් 

මන්ත්රීතුමා ඉිසරිපත් කළ, Dr. Archuthan සම් න්ධශය න් වූ 
කාරණය  ගටන මම ශස ඛ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාේවරය ා සමඟ කථා 
කළා.  සථිකර පත්වීම භාර ගන්න  ටාට ිරය ලා එතුමා ලිපිය ක් ය වා 
තිසශ නවා. එම නිසා ශවන ශකශනක් පත් කරන්න ශවනවා. [ ාධා 
ිරීමක්] 

 

 ු ඉ. චාල්ස ් දතාමලනාදන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

එතුමා කටමටතිසයි. ඔ තුමා ිරේශවොත් එතුමා ඒ පත්වීම භාර 

ගන්නවා.  
 

 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එතුමා කටමතිසද? Then, there is no problem. [ ාධා ිරීමක්] 

ඒ ගටනයි දටන්  මම ශම් කථා කශළ . ඇයි, එතුමා තරාා ශවලා 

තිසශ න්ශන්?  
 

 ු ඉ. චාල්ස ් දතාමලනාදන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු ඇමතිසතුමනි, මම කථා කරනශකොට ිරේවා, Dr. 
Archuthan එශාම ලියුමක් එේවා ිරය ලා. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඒ කාරණය  ගටන ගරු ඇමතිසතුමාත් එක්ක 

ශප ්ගගලිකව කථා කරගන්න.  

ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා දටන් පිළිතුරු කථාව කරන්න. 

[ ාධා ිරීමක්] ශමොකක්ද, විය ාශේන්ිසරන් මන්ත්රීතුමනි? 
 

 ු එස.් වියාගල්න්න පන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு ச. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, டொக்டர் அச்சுதன் அவர்கள் 

கடந்த இரண்டமர ைொத கொலைொக ைட்டக்களப்பில் ைிகவும் 

சிறப்பொகத் தன்னுமடய மசமவமயச் தசய்துவருகின்றொர். 

அவர் துடிப்பொன, நிர்வொகத் திறமையுள்ள ஒருவர். அந்த 

ைொவட்டத்தினுமடய ைக்கள் பிரதிநிதிகளொகிய நொங்கள் 

முன்மவக்கின்ற ஒரு விநயைொன மவண்டுமகொள் என்ன 

தவனில், தயவுதசய்து நீங்கள் குறித்த பதவிக்கு அவமர 

நியைிப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டும் என்பதொகும்.  
 

 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එතුමාට ිරය න්න, ඒ ලිපිය  වාාම අයින් කර ගන්න ිරය ලා.  

මම පිළිතුරු කථාවක් කරන්ශන් නටාට, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි.  සථතුතිසයි. 

 

 ු එස.් වියාගල්න්න පන් මහාවා 
(ைொண்புைிகு ச. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
நிச்சயைொக! 
ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II 
 

 ු (වවදය) පාිතව ගසේනාප කන මහාවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා පාත සහාන් ශය ෝජ්නාව 

ඉිසරිපත් කරනවා: 

"2015  අංක 5 දරන ජ්ාතිසක ෂෂධ  නිය ාමන අධිකාරිය  පනශත්  88  

වගන්තිසය  සමඟ ිරය විය  යුතු 8 0 වගන්තිසය  ය ටශත් ෂෂධ (ක ල ඉාළ 

සීමා) සම් න්ධශය න් ශස ඛ් , ශපෝෂණ ාා ශ්ගශීය  වවදය අමාතයවරය ා 

විි න් සාදන ලදුව, 0189 මටයි 85 ිසනටතිස අංක 080 / 5 දරන අතිස විශ  ෂ 

ගටසේ පත්රශ  පළ කරුව ලට , 01889.17.19  ිසන ඉිසරිපත් කරන ලද 

නිශය ෝග අුවමත කළ යුතුය ." 

 
ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්විබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
 ු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහාවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ''පාමාලිශම්න්තුව දටන් කේ 

තටබිය  යුතුය ''යි  මා ශය ෝජ්නා කරනවා. 
 

ප්රශ්න්ය සවාිමමුඛ කපන ලී . 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කේත න අවසථථාශේ ශය ෝජ්නාව ඉිසරිපත් ිරීම, ගරු 

ගාක ණි ශලොකුශ  මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි  87ක කාලය ක් 

තිසශ නවා. 

 
පාජය හාා ගප ද් ිමක අංශ්ගේ ගසේවකයන්ගේ විම්ප්ා

ජීවන වියදපත ී මනාව 
அரசொங்க ைற்றும் தனியொர்துமற ஊழியர்களுக்குச் 

சம்பளம்/வொழ்க்மகச் தசலவுக் தகொடுப்பனவு 
  SALARY/ COST OF LIVING ALLOWANCE OF PUBLIC AND 

PRIVATE-SECTOR EMPLOYEES  

 
 

[අ.භා.  . 5] 

 
 ු  ාමිණී ගලොකුගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ිසන සභාව කේත න 

අවසථථාශේ මා පාත සහාන් ශය ෝජ්නාව ඉිසරිපත් කරනවා: 

"වමාතමානශ  රශේ පවතිසන ආමාිකක තත්ත්වය  අුවව ජ්නතාවශ  

ීවවන විය දම ිරහිප වනණය ිරන් ඉාළ ශගොසථ තිසබීම ි ය ලුශදනාම 

පිළිගන්නා කාරණය ිර.  ශම් ශා තුශවන් රාජ්ය අං ශ  සා ශප ්ගගලික 

අං ශ  ශස ව ශ  නියුතු පිරිසථ දටඩි අසීරුතාවකට මුහුණ දී ි ටින අතර, 

ශමම ීවවන විය දම ඉාළ ය ාමට සාශ්/ක්ෂව වටුප්/ වටඩිවීමක් ශාෝ ීවවන 

විය දම් දීමනාවක් ශමම ශදඅං ශ ම  පිරිසට ල ා ශදන ශලසට ශමම ගරු 

සභාවට ශය ෝජ්නා කරක .  

1511 1512 
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 ටංකු ණය  සහාා  ශපොලී අුවපාතිසකය  ිරහිප අවසථථාවකදීම ඉාළ 

දටමීමට වමාතමාන ආණ්ඩුව ක්රිය ා කශළ  ශ්රී ලංකා මා  ටංකුශේ  ටඳුම්කර 

වංචාව නිසාය .  ශමමඟින් රජ්ය ට අහික  වූ මුදල ජ්නතාවශ  කර මත 

පටටවීම සහාා විවිධ නම්වලින් අවසථථා ිරහිපය කදීම ඍජු ාා වර  දු වටඩි 

ිරීම  වමාතමාන ආණ්ඩුශේ ප්රතිසපත්තිසය  විය . 

ඒ සමඟම මාසය කට වතාවක් ක ල ූ ත්රය  මගින් ඉන්ධන ක ල ඉාළ 

නටංවීමට කටයුතු කළ අතර, පුබගිය  සතිසශ ද ය ළිත් ඉන්ධන ක ල ඉාළ 

නටංවීමට ක්රිය ා කශළ ය . ශමමඟින්  ලපෑමක්  එේලවී තිසශ න්ශන්ද ශම් 

රශේ ජ්නතාවශ  ආමාිකකය ටය . 

ශමම කරුණු ි ය ේල ශදස සලකා  ලා රජ්ශ  ාා ශප ්ගගලික 

අං ශ  ශස වක මාත්ම මාත්මීන්ට ීවවන විය දමට ය ම් ආකාරය කට ශාෝ 

සරිලන ශලස වටුප්/ වටඩිවීමක් ශාෝ ීවවන විය දම් දීමනාවක් ල ා ශදන 

ශලසට ගරු සභාවට ඉිසරිපත් කරන ශමම ශය ෝජ්නාව මගින් ආණ්ඩුවට 

 ල කරන්ශනක ." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  0189 අය  වටය  ශය ෝජ්නාවක් 
අුවව රජ්ශ  ශස වකය න්ට රුපිය ේ 0,511ක මාි ක දීමනාවක්  
ශගවීම පාමාලිශම්න්තුශවන් අුවමත වුණා. ඒ අුවව, රාජ්ය 
පරිපාලන චරශේඛ්  9/0189 නිකුත් ශකොට, 0189 ජූලි මස ි ට 

රාජ්ය ශස වකය න්ශගන් ශකොටසකට එම දීමනාව ශගවීම අරඹා 
තිසශ නවා. නමුත්, ශමම වටුප්/ වටඩිවීම රජ්ශ  සංසථථා, මණ්ඩල ාා 
අධිකාරිවල ඇතුළු අශනකුත් ආය තනවල ශස වකය න් සහාා 
ශමශතක් ක්රිය ාක්මක ශනොවීම කනගාුපවට කරුණක්. එම වටුප්/ 
වටඩිවීම අමාධ රාජ්ය ආය තනවල ශස වකය න්ටද කඩිනක න් ල ා 
දීමට පිය වර ගන්නා ශලස ශමම ශය ෝජ්නාව මඟින් මා ඉේලා 
ි ටිනවා. 

ඊට අමතරව, තවත් වි ාල ප්ර ථනය ක් තිසශ නවා. රාජ්ය ශස වක 
වටුප්/ වටඩිවීමක් ි දු වන සෑම අවසථථාවකම රාජ්ය සංසථථා, මණ්ඩල 
සා අධිකාරිවල ි ටින ශස වකය න්ටද එය  අදාළ ශවනවා. ඔවුන්ද  
ඒ වටඩිවීමට ඇතුළත් වන ප්රධාන කණ්ඩාය මක්. නමුත්, ශමම 
වටුප්/ වටඩි වීම ක්රිය ාත්මක ශවලා මාස ශදකක් ගත වන ශම් 

ශමොශාොත වන විටත් ඒ  ශස වකය න්ට වටඩි වූ වටුපප ශගවීමට 
ශමශතක් උපශදසථ ල ා දීලා නටාට.  

ශම් අතර, ශ්රී ලංකා මා  ටංකුවට තවත්  ලපෑමක්  ිරීමට 
ආණ්ඩුව ූ දානම් ශවනවා. ශ්රී  ලංකා මා  ටංකුව  කරන විනිමය  
පාලනය  රම ිරහිපය කට අශාෝි  ශකොට, අප රශේ විශ්ග  ගිණුම් 
සම්පූමාණශය න්ම ශවනත් රටවලට ාා ශවනසථ රමශේදවලට ය ටත් 
ිරීමට ආණ්ඩුව ගන්නා උත්සාාය  පිළි හවද මා ශමම ගරු 
සභාශේ අවධානය  ශය ොමු කරවනවා. 

ශස වක අමාථසාධක අරමුදශේ පාලනය  ශවනසථ ිරීම, රාජ්ය 
ණය  නිකුතුව සා පාලනය  මා  ටංකුශේ රාජ්ය ණය  
ශදපාමාතශම්න්තුශවන් ඉවත් ිරීම, රශේ පිසථකේ ප්රතිසපත්තිසය  
ශ්ග පාලන වුවමනා මත ශවනසථ ිරීම ඇතුළු කාරණා ගණනාවක් 
අරමුණු කරගනික න් දටනටමත් අණපනත් සකසථ කරක න් ි ටින  ව 
අපට වාමාතා ශවනවා.  

දකුණු ආි ය ාශේ වි ාලතම අරමුදල වන අශ්/ රශේ ශස වක 
අමාථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය  කරුව ල න්ශන් ශ්රී ලංකා 
මා  ටංකුශවන්. ශම් වන ශතක් ශ්රී ලංකා මා  ටංකුව ශස වක 
අමාථසාධක අරමුදල ආරක්ෂා කර ගනික න් සාමාජිකය න්ට 
සාධාරණ ප්රතිසලාභ ල ා දීමට සමත් වුණා. එශාත්, ශස වක 

අමාථසාධක අරමුදල ආණ්ඩුවට වුවමනා පරිිස ාටි රවීමට ශනොාටිර 
වීම ශා තුශවන් එය  මා  ටංකු පාලනශය න් ඉවත් ිරීමට කටයුතු 
කරක න් ි ටීම අභාගයය ට කරුණක්. මුදේ නීතිස පනත සංශ ෝධනය  
ශකොට එය  මා  ටංකු පාලනශය න් සම්පූමාණශය න් ඉවත් ිරීම එහි 
ප්රධාන අරමුණයි. 

ශස වක අමාථසාධක අරමුදල මා  ටංකු පාලනශය න් ඉවත් 

ිරීශමන්, එහි සාමාජිකය න් වූ ලක්ෂ සංඛ්යාත ශස වකය න්ට 
 රපතළ ාානිය ක් ි දු වන  ව වත්මන් ආණ්ඩුවට අප දටඩි ශලස 
අවධාරණය  කර ි ටිනවා.  

2015 වමාෂශ  ි දු වූ මා  ටංකු  ටඳුම්කර වංචාශවන් ි දු කළ 
පාඩුව ශම් වන විටත් රශේ අහිංසක ජ්නතාව මත පටවා ාමාරයි. 
ශම් ආකාරය ට මුදේ නීතිස පනත් සංශ ෝධනය  කරක න් ආණ්ඩුව 
උත්සාා දරන්ශන් තවත් මංශකොේලය ක් සහාා දටයි සටකය ක් ඇතිස 
වීම ඉතා සාධාරණයි.   

ශමවටනි තත්ත්වය කදී ඇතිස වන ආමාිකක අමාබුදය  ශා තුශවන් 
ජ්නතාවට ි දු වන්ශන් "ක ශලන් ළිපට වටටීම" වටනි ශදය ක්. ශම් 
වටුප්/ වටඩිවීම ශාෝ සාධාරණ දීමනාවක් ල ා ශදන ශලස අප 
ආණ්ඩුවට  ල කරන්ශන් ඒ නිසායි. 0189 වසශමා වටුප්/ වටඩි වීම 
මාස 6ිරන් කේ දමා ජූලි මස ි ට ශගවීමට රජ්ය  ශය ෝජ්නා කළද, 
මාස ගණනාවක් ගතව තිසබිය දීත් එම ශය ෝජ්නා ක්රිය ාත්මක ිරීමට 

ආණ්ඩුව අශපොශාොසත් වීම ආණ්ඩුශේ කළමනාකරණ දුමාවලතා 
නටවත ප්රදමා නය  ිරීමක් ශවනවා.  

වටඩ කරන ජ්නතාවට දටනට ශගවුව ල න වටුපප එිසශනදා 
අව යතා සපුරා ගටනීමට ශාෝ ප්රමාණවත් ශනොවන කාලය ක, වටඩි 
කළ වටුපප ආණ්ඩුව සටලුබම් සාගතව අහික  ිරීම පිළි හව ශමම 
ගරු සභාව අප්රසාදය  පළ කර ි ටින අතර, 0189 අය  වටශය න් 

අුවමත කළ රුපිය ේ 0,511ක දීමනාව අමාධ රාජ්ය ආය තන 
ශස වකය න් සහාාද 0189 ජූලි මස 18වන ිසන ි ට ක්රිය ාත්මක වන 
පරිිස වාාම ශගවීමට කටයුතු කරන ශමන් ආණ්ඩුවට  ල කරන 
ශලස මම ශමම ගරු සභාවට ශය ෝජ්නා කර ි ටිනවා.  

ශම් ආණ්ඩුව  ලය ට පත් ශවලා රාජ්ය ආය තනවලට 
ශස වකය න්  හවා ගත්තා. නමුත් ඒ අය ශ  විශ්රාම වටුපප පිළි හව 

අද ප්ර ථනය ක් ඇතිසශවලා තිසශ නවා. ඒ අය ශ  විශ්රාම වටුපප, විශ්රාම 
වටුප්/ අරමුදලක් මඟින් ශගවනවා ිරය ලා ිරේවත්, රාජ්ය ශස වය ට 
 හවා ගත් ඒ ි ය ලු  ශස වකය න්ශ  විශ්රාම වටුපප සම් න්ධශය න් 
අවිනි ථචිත තත්ත්වය ක් ඇතිසශවලා තිසශ නවා. එදා රජ්ය ට 
ශස වකය කු  හවා ගත්තාම, ඔහු විශ්රාම වටුපපක් ල න 
නිලධාරිශය කු  වට පත් වුණා. නමුත් පුබගිය  අවුරුදු ිරහිපය  තුළ 
 හවා ගත් රාජ්ය ශස වකය න්ට විශ්රාම වටුපප ලටශ නවාද, නට්ගද 
ිරය න එක සම් න්ධශය න් අද ගටටලුවක් තිසශ නවා. ඒ අය ශ  
විශ්රාම වටුපප සහාා ය ම් ශවන් ිරීමක් කරන්ශන් නටාට.  විශ්රාම 
වටුප්/ අරමුදල ශම් අය ට වග ිරය න්ශන්ත් නටාට. එම නිසා, 

අලුතිසන් රාජ්ය ශස වය ට  ටඳුණු දාසථ ගණනක් වූ ශස වකය න්ට අද 
වි ාල ගටටලුවකට මුහුණ ශදන්න ි ්ගධ ශවලා තිසශ නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශප ්ගගලික අං ශ  
ශස වකය න්ට ශම් එකම වටුප්/ වටඩි වීමක්වත් ශවන්ශන් නටාට. 
කම්කරු ඇමතිසවරය ා ාටටිය ට තමුන්නාන්ශස ට ඒ අය  පිළි හව 
 ලන්න යුතුකමක් තිසශ නවා. අද ශප ්ගගලික අං ශ  පඩිපාලක 

සභාවල කටයුතු සංශ ෝධනය  කරලා, ඒවාශ   ලය  නටතිස කරන 
තත්ත්වය කට පත් කර තිසශ නවා. ශම් පාමාලිශම්න්තුවට දටන් 
පනතක් ශ න්න ාදනවා. ඒ පනශතන් කරන්න  ලාශපොශරොත්තු 
වන්ශන් ශමොකක්ද, සංශ ෝධන ශමොනවාද ිරය ලා ශම් 
පාමාලිශම්න්තුව දටුවවත් කරලා නටාට. මම ගරු ඇමතිසතුමාශගන් 
ඉේලා ි ටිනවා, පඩිපාලක සභා (සංශ ෝධන) පනත තුළින් 
තමුන්නාන්ශස ලා කරන ශවනසථකම් ශමොනවාද ිරය ලා ශම් 
පාමාලිශම්න්තුව දටුවවත් කරන්න  ශලස. එශාම ශනොකර, නිකම්ම 
එශාම සංශ ෝධනය ක් කළාම, කවුරුවත් දන්ශන් නටාට ඒශකන් 

ශමොකක්ද ශවන්ශන් ිරය ලා  ඒශක් ය ටි අරමුණ ශමොකක්ද ිරය ලා. 
අද ශම් රශේ කම්කරු ජ්නතාව ශවුවශවන් ඇතිස කර තිසශ න නීතිස 
ීතිස තමුන්නාන්ශස ලා විවිධ ආකාරශය න් ශවනසථ ිරීම නිසා ඒ 
අය ට තිසශ න අයිතිසවාි කම්, ඒ අය ට තිසශ න  ක්තිසය  දවශසන් 
දවස නටතිසශවලා ගිහින් තිසශ නවා.  

කම්කරු අමාතයාං ය  ාා කම්කරු ශකොමසාරිසථතුමා තමයි ඒ 

පිළි හව කටයුතු කරන්ශන්. තමුන්නාන්ශස ලාශ  ශම් ආණ්ඩුව 

 ලය ට ඇවිේලා රුපිය ේ 81,111ිරන් වටුප්/ වටඩි කරන ශකොට, ඒ 

චරශේඛ්ය  ය වනශකොට, අමාතයාං  ශේකම්වරුන්ට වාශ ම 

අමාධ රාජ්ය ශස වකය න්ටත් ශගවන්න ිරය ලා තමයි ඒ චරශේඛ්ය  

නිකුත් කශළ . ඒ නිසා ාටශමෝටම ඒක ාම්  වුණා. නමුත් ශම් වටඩි 
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පාමාලිශම්න්තුව 

කරපු රුපිය ේ 0,511 එශස  ල ා දුන්ශන් නටත්ශත් ඇයි? ජ්ාතිසක 

තරුණ ශස වා සභාශේ ශස වකය න්ට ඒක මාසය ක් ශගවලා, ඊට 

පුබව ශගවන්ශන් නටාට. අමාධ රාජ්ය ශස වශ  ිරි  ශකශනකුට 

ශගවන්ශන් නටාට. එශාම නම් ඒ අය  ශකොශාොමද, ීවවත් 

ශවන්ශන්? රජ්ශ  ප්රතිසපත්තිසය ක් තිසබුණා, ාටම දාමත් ාටම 

ආණ්ඩුවක් ය ටශත්ම තීන්දුවක් අරශගන පඩි වටඩිවීමක් ශවනවා 

නම්, සමසථත රජ්ශ  සා අමාධ රාජ්ය ශස වශ  ි ය ලුශදනාටම එය  

ල ා ශදන  වට.  

ඒ එක්කම, අද වටඩ කරන ජ්නතාව අතර ශස වක අමාථසාධක 

අරමුදල පිළි හව ශලොකු භය ක් තිසශ නවා. ශස වක අමාථසාධක 

අරමුදශේ තිසශ න ි ය ලු මුදේ ශස වකය න්ශ  මුදේ. ඇත්ත 

ව ශය න්ම ශස වක අමාථසාධක අරමුදල ශම් තරම්  ක්තිසමත් වුශණ් 

මහින්ද රාජ්පක්ෂ මටතිසතුමා ශම් රශේ කම්කරු ඇමතිස ව ශය න් 

කටයුතු කළ කාලශ දී ගත් තීන්දුවක් නිසායි. එතුමා ඒ කාලශ  

තීන්දුවක් ගත්තා, ක න් ඉිසරිය ට අලුතිසන්  ට ශහන ශස වකය න්ශගන් 

අය  කරන දාය ක මුදේ ි ය ේලම ශස වක අමාථසාධක අරමුදලට 

ය න්න ඕනෑය  ිරය ලා. ඒ නිසා ශප ්ගගලික ශස වක අමාථසාධක 

අරමුදේ එතටනින් නටවතුණා. පරණ තිසබුණු ඒවා විතරයි 

තිසශ න්ශන්. ඒ නිසා දටන් ලංකාශේ ශකොශා  ශාෝ රැිරය ාව කරන 

ශකශනක් ශස වක අමාථසාධක අරමුදශේ සාමාජිකශය ක් ශවනවා 

නම්, ඔහුශගන් අය  කරන දාය ක මුදේ ි ය ේල රජ්ශ  ශස වක 

අමාථසාධක අරමුදලට -ශ්රී ලංකා මා  ටංකුවට- තමයි එන්ශන්. 

කම්කරු ශකොමසාරිසථතුමා තමයි ඒක එකතු කරලා ශදන්ශන්. ඒ 

නිසා තමයි අද ශම්ක ට්රිලිය න ගණනක ශලොකු අරමුදලක්  වට පත් 

ශවලා තිසශ න්ශන්. මා  ටංකු  ටඳුම්කර ගුවශදුවශේදී නටතිස 

වුශණ්, ලංකා  ටංකුවයි, ශස වක අමාථසාධක අරමුදලයි. තවම එහි 

පාඩුව ශස වක අමාථ සාධක අරමුදලට ලටබිලා නටාට. දටන් 

තමුන්නාන්ශස ලා අලුත් අණ පනත් ශගනටේලා ශම් කටයුතු 

Central Bank එශකන් එළිය ට අරශගන, ශස වක අමාථසාධක 

අරමුදලටත් ශලොකු ාානිය ක් ශවන තත්ත්වය ටයි පත් ශවලා 

තිසශ න්ශන්. ඒ පිළි හව තමුන්නාන්ශස ලා අණ පනත් ාදනවා. 

තවම ශම් ගරු සභාශේ අපි කවුරුවත් ඒවා ගටන දන්ශන් නටාට. 

විවිධ රටවල, රාජ්යවල ශම් රමය  ශවනසථ කරශගන ය නවා.   ශම් 

රශේ වටඩ කරන පන්තිසය  ශවුවශවන් ආරම්භ කරපු වටඩ 

පිළිශවළක් ශම්ක.  

ශම් රජ්ය   ලය ට පත් ශවනශකොට තමුන්නාන්ශස ලා රාජ්ය 

ශස වකය න්ට ිරේවා, විශ්රාම වටුපප සම් න්ධශය න් ශවනම රමය ක් 

ාදනවා  ිරය ලා. අලුතිසන්  හවා ගත් ඒ ිරි ම ශස වකශය කු තවම 

දන්ශන් නටාට, විශ්රාම වටුපප ාම්  ශවනවාද, නටත්නම් ඒ අලුත් 

රමය  ශමොකක්ද ිරය ලා. ඒ නිසා වි ාල අසීරු තත්ත්වය කට රාජ්ය 

ශස වකය න් පත් ශවලා තිසශ නවා. පරණ රාජ්ය ශස වකය න්ට 

විශ්රාම වටුපප තිසශ නවා. නමුත් අලුත් රාජ්ය ශස වකය න්ට විශ්රාම 

වටුපප පිළි හව ශලොකු ප්ර ථනය ක් මතු ශවලා තිසශ නවා. තවම 

ිරි ම චරශේඛ්ය ක්වත්, ඒක ශගවන වටඩ පිළිශවළක්වත් නටාට. 

ඇත්ත ව ශය න්ම ඒ පිළි හව සලකා  ටලිය  යුත්ශත් රාජ්ය 

පරිපාලන අමාතයං ය  විි න්. කම්කරු අමාතයාං ශය න් 

ශනොශවයි, ඒක  ටලිය  යුත්ශත්. නමුත් ඒ ාටශමෝම අය ත් ශවන්ශන් 

ශම් රශේ වටඩ කරන පන්තිසය ට. ඒ අය  ීවවත් ශවන්ශන්  ඔවුන් 

ශස වය  කරලා ල න ලාභශය න්.  

අද තමුන්නාන්ශස ලාශ ම සමාර ආය තන අමාථසාධක 

අරමුදලට ාරිය ාකාරව මුදේ  ටර කරන්ශන් නටතිස නිසා වි ාල 

ප්ර ථන ඇතිස ශවලා තිසශ නවා. කම්කරු අමාතයාං ය  ය ටශත් 

පාලනය  වන  NEMO ආය තනශ  ශස වකය න්ට අද ශස වක 

අමාථසාධක අරමුදල ශගවන්ශන් නටාට. ඒ නිසා අද NEMO 

ආය තනශ  ශස වකය න් වටඩ වමාජ්නය  කරනවා. එම ආය තනශ  

විශ්රාම ගිය  අය ට gratuity එක ශගවන්ශන් නටාට   අමාථසාධක 

අරමුදේ ශගවා නටාට. ඒ අය ට නිය ම ශේලාවට පඩි ශගවන්ශන් 

නටාට. අද වාලවේ උඩ නටඟලා ඒ අය  වටඩ වමාජ්නය  කරනවා, 

විරු්ගධත්වය  ප්රකා  කරනවා. ශම්වා ආණ්ඩුශේ ආය තන. කම්කරු 

අමාතයාං ය ට යුතුකමක් තිසශ නවා, ආණ්ඩුශේ ආය තනය ක් 

ශස වක අමාථසාධක අරමුදල ශගවන්ශන් නටත්නම් නීතිසය  

ක්රිය ාත්මක කරන්න. ඒක ශවනවාද, නට්ගද ිරය න එක මම දන්ශන් 

නටාට. නමුත් ඉතා වි ාල ප්ර ථනය ක් තිසශ නවා. ඇමතිසතුමා ාටටිය ට 

තමුන්නාන්ශස ට ඒ ගටන ශලොකු වගකීමක්  තිසශ නවා. ශම්වා 

පිළි හව  ලන ගමන්ම, තමුන්නාන්ශස ට යුතුකමක් තිසශ නවා 

ඇමතිස මණ්ඩලය ට කරුණු ිරය න්න, ශම් වටඩි කරපු රුපිය ේ 

0,511 අමාධ රාජ්ය ආය තනවලටත් ල ා ශදන්න ිරය ලා. ාටම දාම 

ශගවපු එකක් ඒක. ශම් වතාශේ පමණක් ශනොශවයි, ාටම 

වතාශේම ඒක ශගේවා. තමුන්නාන්ශස ලා ශම් පාලන කාලශ දී 

ල ා දුන් රුපිය ේ 81,111ත් ඒ ාටම ආය තනය කටම ශගේවා. ඒ 

විධිය ට ශම් රුපිය ේ 0,511ත් ශගවන්න ඕනෑ. 

මම කනගාුපශවන් වුණත් තමුන්නාන්ශස ට සථතුතිස කරනවා, 

කම්කරු අමාතයාං ය ට අය ත් "ශමශාවර පිය ස" ශගොඩනටඟිේල 

ාදා විවදත ිරීම ගටන. අශ්/ මහින්ද රාජ්පක්ෂ මටතිසතුමාශ  

සංකේපය ක් අුවවයි  "ශමශාවර පිය ස" ශගොඩනටඟිේල ඉිසිරීශම් 

කටයුතු පටන් ගත්ශත්. මශ  කාලශ  තමයි ශටන්ඩමා කටහවා, 

මුදේ ශවන් කරලා, අණ පනත් ශවනසථ කරලා ඒක ඉිසිරීම 

ආරම්භ කශළ . ඒක තමුන්නාන්ශස ලා විවදත කළා. ඒක තමයි 

ලංකාශේ තිසශ න රජ්ය ට අයිතිස ශලොකුම ශගොඩනටඟිේල. අද ඒක 

 ශස වක අමාථසාධක අරමුදලට අයිතිස ශගොඩනටඟිේලක්.  

එම ශගොඩනටඟිේල විවදත ිරීශම්දී නිකම්වත් අපිට 

ආරාධනාවක් ශනොිරීම සම් න්ධශය න්  ශම් අවසථථාශේදී ගරු 

ඇමතිසතුමාට  මශ  කනගාුපව ප්රකා  කරනවා. අඩු ගණශන් එය  

ආරම්භ කරපු, හිටපු ජ්නාධිපතිස මහින්ද රාජ්පක්ෂ මටතිසතුමාටවත් 

ආරාධනාවක් කරලා නටාට. ඒ ගටන කනගාුප ශවක න් මශ  වචන 

සථවේපය  අවසන් කරනවා.  ශ ොශාොම සථතුතිසයි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ුබසන්ත පුංචිනිලශම් මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 85ක 

කාලය ක් තිසශ නවා. 

 

[අ.භා. .5 ] 

 

 ු  සුසන්ව පුංික දලගපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු ගාක ණී ශලොකුශ  මන්ත්රීතුමා විි න් ඉිසරිපත් කරන ලද 

සභාව කේ තටබීශම් ශය ෝජ්නාව මම සථිකර කරනවා. ගරු ගාක ණී 

ශලොකුශ  මටතිසතුමා ිරය පු ශදය ම තමයි මටත් ිරය න්න 

තිසශ න්ශන්. ශස වකය න්ට ශම් රුපිය ේ 0,511  ශගවා ශගන 

ඇවිේලා, එය  ශදන එක නතර ිරීම පිළි හව ශලොකු ගටටලුවක් 

තිසශ නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කලින් අමාධ රාජ්ය ආය තන 

 11 ගණනක් තිසබුණා. කළමනාකරණ ශස වා චරශේඛ් අංක 

10/0186ට අුවව රාජ්ය සංසථථා, වයවසථථාපිත මණ්ඩල ාා අමාධ 

රාජ්ය ආය තන -සමාගම් ඇතුළු-  10න් රාජ්ය සංසථථා ාා 

වයවසථථාපිත මණ්ඩල 879ක් තිසබුණා. ශම් වනවිට රාජ්ය සංසථථා ාා 

වයවසථථාපිත මණ්ඩල 006ක් තිසශ නවා. ශම්  ාටම එකකම ඉන්න 

ශස වකය න්ට ඒ මුදල ශගවන්න ඕනෑ ිරය ලායි අපි ිරය න්ශන්. ශම් 

ි ය ලුශදනා  කරන්ශන් එකම ශස වය . ගරු ගාක ණී  ශලොකුශ  

මන්ත්රීතුමා ිරේවා වාශ  රුපිය ේ 81,111 වටඩි වන ශකොට 

ි ය ලුශදනාටම දීමත්, ශම් රුපිය ේ 0,511 අමාධ රාජ්ය ශස වකය න්ට 

දීම නතර ිරීමත් තුළ  ශලොකු අසාධාරණය ක් වනවා. ශම් 

ාටශමෝම  ඉතාම කටපවීශමන් රාජ්ය ශස වය  කරනවා. ශමොකද, ඒ 

1515 1516 

[ගරු ගාක ණී ශලොකුශ  මාතා] 
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ශගොේලන්ට ශවනත් part-time job එකක් කරන්න අවසථථාවක් 

නටාට. ඒ නිසා රුපිය ේ 0,511 මුදල අමාධ රාජ්ය ශස වශ  ශය ශදන 

ි ය ලු  අය ට ල ා ශදන්න ිරය ලා මම ගරු ඇමතිසතුමාශගන් ඉේලා 

ි ටින්න කටමටතිසයි.  උදාාරණය ක් ාටටිය ට, SriLankan Airlines 

එක ගත්ශතොත්, එය  පාඩු ලටබුවත් ඒ ආය තනශ  ශස වය  කරන 

අය ට ශාොහ ශගවීම් කරනවා. ඒ වාශ ම Lanka Mineral Sands 

Limited එක වාශ  ආය තනය කට වටඩි මුදලක් උපය ා ගන්න 

ලටශ නවා. ඒ වාශ  ආය තන ශ ො ශාොම ටිකයි තිසශ න්ශන්. අද 

රශේ ීවවන  ර වටඩි නිසා රාජ්ය ශස වකය න් ීවවත් වීශම් වි ාල 

අපාුබතාවිරන් ි ටිනවා. ශම් වාශ  අවසථථාවක රුපිය ේ 0,511ක 

වාශ  වි ාල මුදලක් ඒ ශගොේලන්ට ලටශ නවා නම් 

ඒශගොේලන්ශ  ීවවිත රැක ගන්න ඒ තුළින් ාටිරය ාව ලටශ නවා.  

ITN ආය තනය  ගත්ශතොත් එය  0185 වන ක ශුුාට ලාභ ල පු 

ආය තනය ක්. ාට ටයි, අද වන ශකොට ඒ ආය තනය  පවත්වාශගන 

ය න්ශන් OD එකක් අරශගන. එම ආය තනශ  අද කාමාය භාරය  

ශවලා තිසශ න්ශන් ර ටට සතය සටපයීශම් ප්රවදත්තිස පළ ිරීම 

ශනොශවයි. එම ආය තනශ  තිසශ න cassette library එකට ශවනම 

කීප ශදශනකු දමා, මහින්ද රාජ්පක්ෂ හිටපු ජ්නාධිපතිසතුමාශ  

කාලශ  කරපු ශ්ගවේ පිළි හව වූ cassettes දටන් ශාොය නවා  

ිරය ලා අද මට ආරංචි වුණා. තවමත් ඒවා ශාොය ක න් පවතිසනවා.  ඒ  

ලාභ ල පු ආය තනය  ශම් රජ්ය  භාර ගත්තාට පසථශස  අද වන 

ශකොට OD එකිරන් දුවන ආය තනය ක්  වට පත් ශවලා 

තිසශ නවා. ඒ නිසා එම ආය තනය  නඟා ි ුපවීමට වටඩ පිළිශවළක් 

සකසථ කරලා, ය ම්ිරි  ක්රිය ාදාමය කට ය ෑමයි කළ යුත්ශත්. නමුත් 

පුබගිය  රජ්ශ  හිටපු ජ්නාධිපතිස මහින්ද රාජ්පක්ෂ මටතිසතුමා, 

ශගෝඨාභය  රාජ්පක්ෂ මටතිසතුමා,  ටි ේ රාජ්පක්ෂ මටතිසතුමා වාශ ම 

ඒ පවුශේ අය   සම් න්ධව තිසශ න පරණ ප්රවදත්තිස ශාොය ලා මඩ 

ගාන වයාපාරය කට ය න්ශන් නටතිසව, ශම් ආය තනශය න් ජ්නතාවට 

ශස වය ක් ල ා දීශම් වටඩසටානක් ක්රිය ාත්මක කරනවා නම් 

ශාොහයි ිරය න කාරණය  මම විශ  ෂශය න්ම ශම් අවසථථාශේදී මතක් 

කරන්න කටමටතිසයි.  

ශේක්ාවුසථ ආය තනය ත් අමාධ රාජ්ය ආය තනය ක් ාටටිය ට 

තමයි ගටශනන්ශන්. අද වනශකොට ශේක්ාවුසථ ආය තනය ත්  ටංකු 

අයිරාවිරන් තමයි පවත්වාශගන ය න්ශන්. එහි සභාපතිසතුමා "රැස" 

ිරය ලා මඩ පත්තරය ක් ගානවා. විශ  ෂශය න්ම ඒ පත්තරශය න් 

මඩ ගාන්ශන්ත් මහින්ද රාජ්පක්ෂ හිටපු ජ්නාධිපතිසතුමාට සා ඒ 

පවුශේ අය ටයි. රුපිය ේ ක ලිය න 8,511ක් පාඩු ල න ඒ ආය තනය  

රුපිය ේ ක ලිය න 711ක් වටය  කරලා තිසශ න්ශන් "රැස" ිරය න 

පත්තරය  පවත්වාශගන ය න්නයි. ශම් සම් න්ධශය න් අපට දටන 

ගන්න ඕනෑ කාරණා කීපය ක් තිසශ නවා. මාධයශේිසන්ශ  සථිකර 

කාමාය  මණ්ඩලය ක් ි ටින ශම් ආය තනය ට "රැස" පත්තරය  සහාා 

මාධයශේිසන් ආශේ කුමන පත්තරය ිරන් ද, එශස  නටතිස නම් ශවන 

ශකොශාන්ද ිරය ලා දටනගන්න අපි කටමටතිසයි.   රුපිය ේ 0,511ක් 

අමාධ රාජ්ය ශස වකය න්ට ශගවන්ශන් නටතිසව,  ටංකු අයිරා අරශගන 

පවත්වාශගන ය න ආය තනය ක් අද  ඒ වාශ  මඩ ප්රචාරක කටයුතු 

සහාා විය දම් ිරීම ඉතාම  රපතළ වරදක් ාටටිය ටයි අපට 

ශපශනන්ශන්. ශම්වා, කවදා ශාෝ දවසක FCID ආය තනය , එශාම 

නටත්නම් CID ආය තනය  මඟින් පීක්ෂණ පවත්වා රශේ තිසශ න 

නීතිසය  අුවව ඒ අය ට විරු්ගධව කටයුතු කරන්න තිසශ න ශාොහ 

කාරණා ිරය ලා තමයි අපට ාට ශඟන්ශන්. විශ  ෂශය න්ම, මම ගරු 

ඇමතිසතුමාශගන් ඉේලා ි ටින්න කටමටතිසයි, ශම් පිළි හව 

ඔ තුමාශ  අවධානය  ශය ොමු කරලා අව ය කටයුතු කරන්න 

ිරය ලා. අප ිරය න පළිය ට ශනොව, ශම් කරුණුවල ඇත්ත නටත්ත 

ශසොය ා  ලා ඒ පිළි හව කටයුතු කශළොත් ඒ ආය තනවල පටවටත්ම 

ඉිසරිය ටත්, අනාගතශ දීත්, රැකශගන ය න්න අපට ාටිරය ාව 

ලටශබ්වි ිරය ලා මා වි ථවාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ගාක ණී ශලොකුශ  

මන්ත්රීතුමා ිරේවා වාශ , ශනොශය ක් අමාධ රාජ්ය ආය තනවලට 

කුඩම්මාශ  සටලිරලි දක්වන්ශන් ඒ ආය තන වසා දටමීමට ද, 

එශාම නටත්නම් පිටරටවලට විකුණන්න ද ිරය න සටකය  අප තුළ 

තිසශ නවා. උදාාරණය ක් විධිය ට ්රිකුණාමලය , පුේමුශඩ් ඛ්නිජ් 
වටලි සංසථථාව ගනිමු. ඒ සංසථථාව දටනට කරශගන ය න 

ක්රිය ාදාමය න් පිළි හ ඉිසරි වටඩ පිළිශවළක් අපට දිරන්න නටාට. 

ශමොකද, ඒ ගන්නා ඛ්නිජ් ද්රවය වමාගීකරණය  කරන්ශන් නටතිසව 

ශටන්ඩමා පත් කටහවා නිකම්ම පිටරටවලට ය වනවා. එහිදී අපට 

දිරන්න ලටශ නවා, ඛ්නිජ් වටලි විකුණන ප්රමාණය ට අදාළ මුදලට 

වඩා වටඩි මුදලකට, ශසෝදා ගන්නා වටලි ශවනම විිරශණනවා 

ිරය ලා. ඒ නිසා අපි ඒ පිළි හවත් අවධානය  ශය ොමු කළ යුතුයි. 

අශ්/ රශේ අමාධ රාජ්ය ආය තනවලට අදාළ කමාමාන්ත රාශිය ක් 

තිසශ නවා.  ඒ අමාධ රාජ්ය ආය තනවල නිි  කළමනාකාරිත්වය ක් 

තිසශ නවා නම් අපට ඒවාශය න් වි ාල ව ශය න් ප්රශය ෝජ්න ගන්න 

පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ක නිරන් පතේ සම් න්ධවත් 

ප්ර ථන කීපය ක් පටන නටුණණා. පිට රටට ය වා තිසශ නවා, ශඩොලමා 

ක ලිය න ගණනක ක නිරන් ශතොගය ක්. ඒ ක නිරන් ශතොගය  ය වා 
තිසශ න්ශන් ශමශා  තිසශ න වටලි සමඟ කවළම් කරලායි. ඒවා 

නටවත ාරවා එවීම නිසා ශ ෝගල ක නිරන් පතේ ආරිත 

ආය තනය ටත් වි ාල ව ශය න් පාඩු ල න්න  ශවලා තිසශ නවා. 

ශම්වා ගටන ාරිය ාකාරව ශසොය ා  ලා ඒ කටයුත්ත කරපු 

නිලධාරින්ට සාමානයශය න් ශාෝ දු වම් ල ා ශදනවා නම් නටවත 

ඒ කටයුත්ත ි දු වන්ශන් නටාට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවත් අමාධ රාජ්ය ආය තනය ක් 

ාටටිය ට තිසශ නවා, මන්නාරශම් ි ශමන්තිස සංසථථාව. එහි තිසශ න, 

ඒ කාලශ  පාවිච්චි කරපු අලුත් මටත න් කපලා ය කඩවලට විකුණා 

තිසශ නවා. තවත් ය කඩ ශකොටසක් ුබන්බුන් ාටටිය ට එතටනම දාලා 

තිසශ නවා. ඒවාශ  තිසබුණු carpets කපලා ඒවාශය න් ශනොශය ක් 

විධිශ  අයුතු ප්රශය ෝජ්න අරශගන වි ාල පාඩුවක් ි දු කරලා 

තිසශ නවා. දටන් ඒ කමාමාන්තය ත් වාලා. දටන් එතටන කමාමාන්ත 

පුරය ක් ාදන්න ය නවා ිරය ලා අපට දටන ගන්න ලටබී තිසශ නවා. 

ගරු අමාතයතුමනි, ඒ වාශ  ආය තන වටඩි ිසයුණු කරනවා නම්, 

නිය ක ත රුපිය ේ 0,511 මුදල ශදනවාට වඩා ඒක ශාොහයි. ශමොකද, 

ඊට වඩා වටඩි මුදලක් ඒ ක නිුබන් උපය ා දුන්ශනොත්, රජ්ය ටත් 

ශලොකු ලාභය ක් ල ා ගන්න පුළුවන් ිරය න එක තමයි ශම් 

කාරණා ශදකතුන මඟින් මා ිරය න්ශන්. ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා 

මටිසාත් ශවලා ශම් පිළි හව අමාතයාං ශ  නිලධාරින්  දටුවවත් 

කරලා ඒ ආය තන මීට වඩා ිසයුණු තත්ත්වය ට පත් කරන්න 

කටයුතු සලසන්න ිරය න කාරණය යි මා ශම් මතක් කර ශදන්ශන්.              

ශමොකද, කම්කරු ඇමතිසවරය ා ාටටිය ට ඔ තුමාශ  වගකීම 

තමයි කම්කරුවන්ශ , එශාම නටත්නම් රාජ්ය ශස වශ  නියුතු 

ාටම ශකනාශ ම ශුභ සාධනය , එශාම නටත්නම් අසාධාරණකම් 

ශවනවා නම් ඒවා වළක්වා ගටනීම. ඒවා තමයි ඔ තුමාට තිසශ න 

රාජ්කාරිය .  සමාර අවසථථාවලදී අශ්/ සාමානය පුරවටි ශය ක්  ළඟ 

වටඩ කරන ශකශනක් ගිහිේලා "මම මාස ාය ක් වටඩ කළා, අපට 

ඒ අව ය  දීමනා දුන්ශන් නටාට" ිරය ලා පටක ණිේලක් කශළොත් 

එක පාරටම ඒ මුවෂයය ාට විරු්ගධව නඩුවක් දාලා ඊට පසථශස   ඒ 

පු්ගගලය ා අපාුබතාවට පත් කරනවා. ඒ වාශ ම, ඒ  මුදේ 

ශගේශේ නටත්නම් උසාවිය ට ශගනිය නවා. ඉතිසන් ඒ වාශ  

රමශේදය ක් අුවගමනය  කරන කම්කරු අමාතයාං ය  ශම් කාරණා 

ගටන මීට වඩා වටඩි සටලිරේලක් දක්වන්න ඕනෑ ිරය ලා මම 

ිරය නවා. ඒ එිරන් එක කාරණා  වුශණ් ශකොශා ද ිරන්ද මන්ද 

ිරය ලා මම ිරය න්න ය න්ශන් නටාට. ඒ වාශ  පටක ණිලි රාශිය ක් 

අද ශවනශකොට අපට ලටබිලා තිසශ නවා.  කම්කරුශවක් වටඩ 

කරන්න ඇවිේලා ිරය නවා, "අශන් ශකොශාොමාරි මාව 

තිසය ාගන්න" ිරය ලා. එය ා අයින් කරන්න ාදනශකොට ිරය නවා,  

මශ  දරුවා ඉශගන ගන්නවා, එශාම නටත්නම් මශ  බිරිහ 

අසනීප ශවලා නිසා මාව අයින් කරන්න එපා  ිරය ලා. ඉතිසන් 

එශාම තිසය ාශගන හිටිය ත් ඔහු එතටන මාසය ක්, අවුරු්ගදක් ඉහලා 

ගිහිේලා කම්කරු ශදපාමාතශම්න්තුශේ පටක ණිේලක් දටම්මාම 

1517 1518 



පාමාලිශම්න්තුව 

ශමොකද ශවන්ශන්? ඒ  රසථසාව දීපු මුවසථසය ාට කට උත්තර දීලා, 

ශපොලීි  ගාශන්,   කම්කරු උසාවි ගාශන්, එශාම නටත්නම් ශවනත් 

උසාවි ගාශන් ගිහිේලා අනව ය කරදර රාශිය කට මුහුණ පාන්න 

ි ්ගධ ශවනවා. පුබගිය  කාලශ  ක නිුබන්ට ඒ වාශ  ි ්ගධ ශවලා 

තිසශ නවා. ඒ නිසා ශම් පිළි හවත් ඔ තුමාශ  අවධානය  ශය ොමු 

කරන්න ිරය ලා ඉේලා ි ටික න් අශ්/ ගාක ණී ශලොකුශ  

මටතිසතුමාශ  ශය ෝජ්නාව සථිකර කරන අතර, රුපිය ේ 0,511 මුදල 

කම්කරුවන්ට අනිවාමාය ශය න් ශගවීමට කටයුතු කරන්න ිරය ලාත් 

ඉේලා ි ටික න් මශ  වචන සථවේපය    අවසන් කරනවා. සථතුතිසයි. 

 
[අ.භා.5.19] 

 

 ු විිතව ගේුග ොඩ මහාවා 
(ைொண்புைிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගාක ණී ශලොකුශ  ගරු 

මන්ත්රීතුමා වටදගත් ශය ෝජ්නාවක් ශගන එන අවසථථාශේ දටක් වූ 

කරුණු අුවව විශ  ෂශය න්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ  අද රාජ්ය 

ශස වශ   ලක්ෂ 85කට ආසන්න පිරිසක්  වටඩ කරන  ව. ඒ 

අතරින් විශ්රාම වටුප්/ ල න රාජ්ය ශස වකය න් දාතුන් ලක්ෂය කට 

ආසන්න ප්රමාණය ක් ි ටිනවා.  අපි දන්නවා, සමසථතය ක් විධිය ට 

රජ්ය ක් පුරවටි ය න්ට එක විධිය ට සලකන්න ඕනෑ  ව. නමුත් 

ශ ොශාෝ ශේලාවට ශම් රශේ පුරවටි ය න්ට සමාන අවසථථා 

ලටශ න්ශන් නටාට. උතුශමා ශවන්න පුළුවන්, දකුශණ් ශවන්න 

පුළුවන්, නටශගනහිර ශවන්න පුළුවන්,  සථනාහිර ශවන්න පුළුවන් 

ශම් රශේ  ීවවත්වන ි ය ලු  පුරවටි ය න්ට සමාන අයිතිසවාි කම් 

ල ා ශදන්න ඕනෑ  නීතිසය  සමාන අයුරින් ක්රිය ාත්මක කරන්න 

ඕනෑ. රජ්ය ක් විධිය ට තීන්දු තීරණ ගන්නශකොට ඒ ාටශමෝටම 

සමානව, සාධාරණව  තීන්දු ගන්නට ඕනෑ. විශ  ෂශය න්ම ය ා 

පාලන ිරය න නම පාවිච්චි කරලා 0185දී  ලය ට පත් වූ ආණ්ඩුවක් 

විධිය ට තමුන්නාන්ශස ලා ඒ සමානාත්මතාව සා සාධාරණත්වය  

ිරය න ශ්ග ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනෑ. ාට ටයි, අද සමාජ්ය  ිසාා 

 ටලුවාම අපට සාධාරණ සමාජ්ය ක් ශනොශවයි, දිරන්න 

පුළුවන්කම ලටශ න්ශන්. 0185 මටතිසවරණ ජ්ය ග්රාණශ දී 

"සාධාරණ සමාජ්ය ක්" වාශ  නම්වලින් ශපනී ි ටි සංවිධාන පවා 

තමුන්නාන්ශස ලාට උදවු කළා. ාට ටයි, අද ඒ සාධාරණත්වය  

ශකොශා ද තිසශය න්ශන්? ගිය  අවුරු්ගශ්ග අය  වටය  ශේඛ්නය  ාරාා 

රුපිය ේ 0,511ක දීමනාවක් රාජ්ය ශස වශ  නියුතුවූවන්ට ල ා 

ශදන්න තමුන්නාන්ශස ලා ශය ෝජ්නා අුවමත කර ගත්තා. ාට ටයි, 

රුපිය ේ 0,511 දටනට ල ා ශදන්ශන් විශ්රාම වටුප්/ හික  රාජ්ය 

ශස වකය න්ට විතරයි. නමුත් අමාධ රාජ්ය ශස වශ , විශ  ෂශය න් 

සංසථථා, මණ්ඩල, අධිකාරි වාශ  වයවසථථාපිත මණ්ඩලවල 

ශස වකය න්ටත් ශමය  ලටබිය  යුතුයි.  

අපි දන්නවා, අද රශේ ජ්නතාවට ීවවත්වීශම් ප්ර ථනය ක් තිසශ න 

 ව. අද ීවවන විය දම ඉාළ ය නවා. ජ්නතාවශ  ආදාය ම වටඩි 

ශවන්ශන් නටාට. ශම් රශේ වටඩි ජ්න සංඛ්යාවක් ීවවත් ශවනවා, 

කදත  කමාමාන්තශය න්, ධීවර කමාමාන්තශය න් සා ුබළු ුබළු 

කමාමාන්තවල ශය දීශමන්. ාට ටයි, ශම් අය ශ  ආදාය ම අඩු 

ශවනශකොට, ශම් අය ශ  නිෂථපාදනවලට සාධාරණ ක ලක් 

ශනොලටශ නශකොට ශම් අය ශ  ීවවිත පවත්වාශගන ය ෑශම් ගටටලු 

මතුශවනවා. එශාම අවසථථාවක ශම් රට ශවුවශවන්, ශම් රාජ්ය 

ආය තන ශවුවශවන් ශස වය  කරන රාජ්ය ශස වකය න්ට රුපිය ේ 

0,511 ල ාදීම පිළි හව  ආණ්ඩුව පටත්ශතන් සාධාරණ විධිය ට 

කේපනා කරන්න ඕනෑ.  

ීවවන විය දම පිළි හ ගටටලුව කාටත් සමානයි.  ඩු ක ල ඉාළ 

ය නශකොට ඒක රාජ්ය ශස වශ  අය ට විතරක් ශනොශවයි, අමාධ රාජ්ය 

ශස වශ  අය ටත්  ලපානවා  සාමානය පන්තිසශ  ජ්නතාවටත් 

 ලපානවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශස ලා පුබගිය  ජුලි මාසශ  ඉහලා 

රාජ්ය ශස වකය න්ට රුපිය ේ 0,511ක් දුන්නා වාශ ම, අමාධ රාජ්ය 

ශස වකය න්ටත් එම වටඩිවීම ල ා ශදන්න. අපි දන්නවා, ශම් රශේ 

නාගරික පන්තිසය ට, ඒ වාශ ම ග්රාමීය  ජ්නතාවට, වතුකරශ  

ජ්නතාවට ීවවන ප්ර ථන තිසශ න  ව. ඒවා විවිධාකාරශය න් මතු  වූ 

අවසථථා තිසශ නවා.  

කටබිනේ ශනොවන අමාතය ගරු රවීන්ද්ර සමරවීර මටතිසතුමා 

නිශය ෝජ්නය  කරන ිසසථ්රික්කය  වන  දුේල ිසසථ්රික්කශ  

වතුකරශ  ජ්නතාව වටඩි ප්රමාණය ක් ඉන්නවා. එම ිසසථ්රික්කශ  

වතු තිසශ නවා. වතු කම්කරුවන්ශ  වටුපප වටඩි කරන්න ිරය ලා 

පුබගිය  කාලශ  උ්ගශඝෝෂණ කළා. එම ිසසථ්රික්කය  නිශය ෝජ්නය  

කරන, එහි ජ්නතාව නිශය ෝජ්නය  කරන අමාතයවරය කු විධිය ට 

තමුන්නාන්ශස ත් ශම් වාශ  කාරණාවලදී සංශේදී ශවන්නට ඕනෑ. 

ආණ්ඩුවක් විධිය ට තීන්දු තීරණ ගන්නශකොට, එම තීන්දු තීරණ 

සාධාරණව ගන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, අද ශම් රශේ ාටශමෝටම 

සමාන අවසථථා ලටශ න්ශන් නටාට ිරය ලා. අධයාපනය  ගත්තත් 

 එශාමයි. ශස ඛ්ය ගත්තත් එශාමයි. ආණ්ඩුව සානාධාර ල ා 

දීශම්දී, සමාජ් සවි ල ගටන්වීශම්දී ශ ොශාොම අසමාන විධිය ට 

තමයි සලකන්ශන්. ඒ වාශ ම නිවාස ල ා දීශම්දී, ඒ ි ය ලු 

ශ්ගවේවලදී අසමානව සලකනවා ිරය ලා මුළු රටම දන්නවා. 

සමාර අවසථථාවල පාමාලිශම්න්තුශේදී සභානාය කතුමා පවා ිරය ලා 

තිසශ නවා, "ඔේ, අපි සලකන්ශන් අශ්/ පාක්ත කය න්ට විතරයි" 

ිරය ලා. සමද්ගධි දීමනා පත්ර ල ා ශදනශකොට එක්තරා ශකොටසකට 

පමණක් විශ  ෂ අවධානය ක් ශය ොමු ිරීම නිසා, 

සභානාය කතුමාශගන් ඒ ගටන ප්ර ථනය ක් අානශකොට එතුමා එවටනි 

උත්තර ශදනවා නම්, ශම් ආණ්ඩුශේ ක්රිය ා පටිපාටිය  සාධාරණව 

ඉෂථට ශවනවාය  ිරය ලා ශම් රශේ ජ්නතාවට වි  ථවාසය ක් 

තිසශ නවාද? රාජ්ය ශස වය  කාමාය ක්ෂම කරන්නට නම්, රාජ්ය 

ශස වශය න් ජ්නතාව  ලාශපොශරොත්තු වන ශස වය , ශමශාවර 

නිය මාුවකූලව ඉෂථට කරන්නට නම්, ාටශමෝටම එක වාශ  

සාධාරණය  ඉෂථට කරන්න ශවනවා. අපි දන්නවා, දටන් ක නිුබන් 

ල න පඩිශය න් ීවවත් ශවන්න පුළුවන්කමක් නටාට ිරය ලා. 

එිසශනදා ආාාරවලට විය දම් ිරීශම්දී, දරුවන්ශ  අධයාපන 

කටයුතුවලට, ඒ අය ශ  ඇඳුම් පටළඳුම්වලට,  ඒ අය ශ  ශස ඛ්ය 

තත්ත්වය  නගා ි ුපවීම සහාා ශලඩට දුකට ශ ශාත්-ශා ත් ගන්න 

මුදේ විය දම් ිරීශම්දී එම විය දම් නිවටරිසව කළමනාකරණය  කර 

ගන්න  ටරි ශවනවා. සමාර ශවලාවට ශේේ තුශනන් ශේේ 

ශදකක් කාලා ීවවත් ශවන්න දටන් ක නිසථුබ පුරුදුශවලා ඉන්නවා. 

එම නිසා ශම් ආණ්ඩුව ය ම් ය ම් තීන්දු තීරණ ගන්නශකොට, ඒ තීන්දු 

තීරණ සමානව ගටනීම ශ ොශාොම වටදගත් ශවනවා. ඒ නිසා අපි 

වි ථවාස  කරනවා, රාජ්ය ශස වකය න්ට ල ා ශදන රුපිය ේ 0,511 

දීමනාව ාටශමෝටම සාධාරණව ල ා ශදයි ිරය ලා. 

ශම් ශවනශකොට අශ්/ රශේ විශ්රාම වටුප්/ ල න පිරිස 

611,111ක් විතර ඉන්නවා. අවුරු්ගදකට තවත් 06,111ක් පමණ 

විශ්රාම වටුප්/ ලටබීමට ුබදුුබකම් ල නවා. සමාර ශවලාවට විශ්රාම 

වටුප්/ ශදපාමාතශම්න්තුවට, විශ්රාම පාරිශතෝත ක ශගවීම සහාා 

අව ය මුදේ මාා භාණ්ඩාගාරශය න් ලටශ න්ශන් අඩුශවන්. ඒ 

නිසා විශ්රාම වටුපප ාරිය ාකාරව ශගවාගන්න පුළුවන්කමක් 

ලටශ න්ශන් නටාට. ඒක ශකොයි ශවලාශේ ශාෝ හිර ශවනවා. ශම්ක 

විශ්රාම වටුප්/ ශදපාමාතශම්න්තුවට විතරක්  ලපාන ප්ර ථනය ක් 

ශනොශවයි. ශ ොශාෝ ශවලාවට රජ්ය  පළාත් සභාවලටත් නිවටරිස 

විධිය ට මුදේ ල ා ශදන්ශන් නටාට. අපි පුබගිය  දවසථවල දටක්කා, 

ඌව පළාශත් ආණ්ඩුකාරතුමා මාධයය ට ඇවිේලා ප්රකා  කළා, 

ඌව පළාත් සභාව පළාත් මේටක න් කරන කටයුතුවලට 

අවුරු්ගදකට රුපිය ේ බිලිය න 01ක් අව යයි ිරය ලා. ාට ටයි, 

ආණ්ඩුව ශදන්ශන් රුපිය ේ බිලිය න 8.0යි. සමාර රාජ්ය 

ශස වකය න්ට, පළාත් රාජ්ය ශස වකය න්ට මාස ශදක තුන වටුප්/ 

ලටශ න්ශන් නටාට. 

සමාර අනධයය න කාමාය  මණ්ඩල ශස වකය න් අශපන් 

විමුබවාම, අපි  ඒ ගටන මුදේ ශේකම්තුක ය ට කථා කළාම එතුක ය  

ිරය නවා,  මුදේ ප්ර ථනය ක් තිසශ නවා. මුදේ ලටශ නවා අඩුයි. ඒක 

ල න අවුරු්ගද ශවනශකොට ාරි ය යි. අපි එකතු ශවන ඒවායින් 
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තමයි ශගවන්ශන් ිරය ලා. එශාම ප්ර ථන තිසශ නවා. පළාත් 

සභාශවන් කරන ශ ොශාෝ සංවමාධන වටඩ කටයුතු දටන් 

ශකශරන්ශන් නටාට. ශම්කට ශා තුව මධයම ආණ්ඩුශවන් ඒවාට 

මුදේ ල ා ශනොදීමයි. මධයම ආණ්ඩුව, විශ  ෂශය න් 

භාණ්ඩාගාරශය න් සලකනශකොට ාටම පළාතකටම එක වාශ  

සලකන්න ඕනෑ.  සථනාහිර පළාත ගත්තාම,  සථනාහිර පළාතට 

ලටශ න ආදාය ම වටඩියි  සමාජ්ශ  ය ටිතල පාුබකම් වටඩිපුර 

තිසශ නවා. ග්රාමීය  පළාත් ගත්තාම, නට ශඟනහිර පළාත, ඌව 

පළාත වාශ  පළාත්වලට සම්පත් ශ දී ය ෑශම් විෂමතාව  රපතළ 

විධිය ට තිසශ නවා. පාසේ ගත්තත්, ශරෝාේ ගත්තත්, ග්රාමීය  

ය ටිතල පාුබකම් ගත්තත්, ශපොදු සමාජ් පාුබකම්  ටලුවත් ශම් 

ි ය ේල අඩුශවන් තමයි ඒවාට ලටශ න්ශන්. එම නිසා ශම් 

විෂමතාව දුරලන්න ආණ්ඩුවක් විධිය ට කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මුදේ ඇමතිසතුමා, රජ්ය  අඩු පාුබකම් සහිත, අඩු සංවමාධනය ක් 

සහිත පළාත්වලට වටඩි අවධානය  ශය ොමු කරලා, වටඩි ප්රතිසපාදන 

ල ා දීලා ඒ පළාත් ටිකත් අශනක් ඒවාට සමාන මේටමකට ගන්න 

ඕනෑ. ාට ටයි, ඒක එශාම ශවන්ශන් නටාට. ඒ අ ශහෝනාව තමයි 

ඌව පළාශත් ආණ්ඩුකාරතුමා ිරේශේ. රුපිය ේ බිලිය න 01ක් 

ශදන්න තිසශ නශකොට, ඒකට රුපිය ේ බිලිය න 8.0ක් දුන්නාම 

ශකොශාොමද වටඩ කරන්ශන්? ඌව පළාශත්   5,111ක පමණ රාජ්ය 

ශස වකය න් ඉන්නවා. ශම් රාජ්ය ශස වකය න්ශගන් වටඩ ගන්න, ශම් 

රාජ්ය ශස වකය න්ශගන් ඒ පළාතට අව ය උපරිම ශස වය  ල ා 

ශදන්න නම් ඒ සහාා අව ය ප්රතිසපාදන පාුබකම් ල ා ශදන්නට 

ඕනෑ. ාට ටයි, ඒක එශාම ශවන්ශන් නටාට. අපට මතකයි, 

89  / 9 කාලශ  තරුණය න් පාරට  ටසථශස  "ශකොළඹට ිරරි - 

ගමට කටිරරි" ිරය ලායි. ඒ තරුණය න්ට දුන්න උත්තරය  තමයි 

ශවඩි උණ්ඩය යි, ටය මා සෑය යි. ඒ තරුණය න් ාඬ ගෑශේ ඒ සමාජ් 

අසාධාරණය ට විරු්ගධවයි. ඒ සමාජ් අසාධාරණය  තවම ශම් රටින් 
තුරන් ිරීමට අපාුබ ශවලා තිසශ නවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් විධිය ට, 

රජ්ය ක් විධිය ට යුතුකම, වගකීම ශවන්ශන් ශම් සටමට සාධාරණව 

සලකන එකයි  ශම් තරුණය න්ශ  අශ්/ක්ෂා  මුදුන්පත් කරන 

එකයි  රාජ්ය ශස වකය න්ශ  අශ්/ක්ෂා  මුදුන්පත් කරන එකයි  

රශේ වටි ය න්ශ  අව යතා  ඉෂථට කරන එකයි. ඒ සහාා ශම් 

ආණ්ඩුශේ අවධානය  ශය ොමු කරවන්න, ඇසථ ඇරවන්න කටයුතු 

ිරීම තමයි විපක්ෂශ  කාමාය  භාරය  වන්ශන්. ඒ නිසා අපි වි ථවාස 

කරනවා, තමුන්නාන්ශස ලා ශම් පිළි හව ශම් ටික දවශස  ශාෝ ඉිසරි 

මාස කීපශ දී ශාෝ අවධානය  ශය ොමු කරලා ය ම් ආකාරය කට ශම් 

රශේ පුරවටි ය න්ට සාධාරණය  ඉෂථට කරයි ිරය ලා. ශ ොශාොම 

සථතුතිසයි.   
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම් අවසථථාශේදී කවුරුන් ශාෝ ගරු මන්ත්රීවරය කු ගරු විජිත 

ශබ්රුශගොඩ මන්ත්රීතුමා ශ  නම මූලාසනය  සහාා ශය ෝජ්නා 

කරන්න.  
 

 ු  සුසන්ව පුංික දලගපත මහාවා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ශම් අවසථථාශේ දී ගරු විජිත 

ශබ්රුශගොඩ මන්ත්රීතුමා මූලාසනය  ගත යුතුය "යි මා ශය ෝජ්නා 

කරනවා. 
 

 ු  ාමිණී ගලොකුගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
 

විදුන් සක් ප කපන ලී . 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 
   

ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්  සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුුව  ු හාතාෂණ පාජකුණා මහාවා මූලාසනගයන් ඉව ක 
වුගයන්   ු විිතව ගේුග ොඩ මහාවා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு  ஹர்ஷன ரொஜகருைொ அவர்கள் 
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு விஜித மபருதகொட 
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

 
Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA left the Chair, 

and THE HON. VIJITHA BERUGODA took the Chair. 
 
[අ.භා.5.01] 

 

 ු පවින්ද්ර සමපවීප මහාවා (කපතකු සහා වෘ කතීය සමිති 
සබකවා කිබින් ගනොවන අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு  ரவீந்திர சைரவீர- ததொழில் ைற்றும் ததொழிற்சங்க 

உறவுகள் அமைச்சரமவ அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera - Non-Cabinet Minister 
of Labour and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ්/ හිතවත් ගාක ණී 

ශලොකුශ  හිටපු ඇමතිසතුමා විි න් රජ්ශ  සා ශප ්ගගලික අං ශ  

ශස වකය න්ශ  ීවවන විය දමට සරිලන ආකාරය ට වටුප්/ 

වටඩිවීමක්, ීවවන විය දම් දීමනාවක් රජ්ය  විි න් ල ා ිසය  යුතුයි ය න 

ශීමාෂය  ය ටශත්යි ශම් සභාව කේත න අවසථථාශේ ශය ෝජ්නාව 

ඉිසරිපත් කරලා තිසශ න්ශන්. අශ්/ රජ්ය   ලය ට පත් වීමත් සමඟ 

රාජ්ය අං ශ  සා රජ්ශ  වයවසථථාපිත ආය තනවල ි ය ලු  

ශස වකය න්ට රුපිය ේ 81,111ක වටුප්/ වටඩිවීමක් ල ා දීමට 

කටයුතු කළා. ශමම දීමනාව 0101වන විට මූලික වටුපපට එකතු 

ිරීමටත් අව ය පිය වර ගත්තා. ඊට අමතරව, 0189 ජූලි මාසශ  

ි ට ි ය ලු  රජ්ශ  ශස වකය න්ට රුපිය ේ 0,511ක දීමනාවක් 

ශගවීමට කටයුතු ිරීමත් සමඟ ශම් දක්වා අය  වටය  ශය ෝජ්නා 

මඟින් කරන ලද වටුප්/ වටඩි ිරීම්, වටුප්/ විෂමතා ඉවත් ිරීම් 

අුවව රාජ්ය ශස වකය න්ශ  ාා වයවසථථාපිත ආය තනවල 

ශස වකය න්ශ  වටුපප ශදවනණය ිරන් පමණ ශම් රජ්ය  මඟින් වටඩි 

ිර ී මට කටයුතු කරලා තිසශ නවාය  ිරය න එක අපි ශම් සභාවට 

ිරය නවා.  

මීට අමතරව ශප ්ගගලික අං ශ  ශස වකය න්ට වටුප්/ වටඩි 

ිරීම සහාා පිය වර රාශිය ක් ශමම කාලය  තුළ ගුව ලටබුවා. අප 

 ලය ට පත් වුණු ගමන්ම 2016 අංක 4 දරන අය  වටය  සාන දීමනා 

පනත ශගනටේලා රුපිය ේ 2,500ක දීමනාවක් ි ය ලු ශප ්ගගලික 

අං ශ  ශස වකය න්ට  ල ා දීමට කටයුතු කරුව ලටබුවා.  

මීට අමතරව අශ්/ රජ්ය  විි න් ඉතිසාාසශ  පළමු වතාවට 

ශප ්ගගලික අං ශ  ශස වකය න් සහාා ජ්ාතිසක අවම ශේතනය ක් 

ාඳුන්වා දීමට අදාළ පනත් ශකුපම්පත පාමාලිශම්න්තුශේ සම්මත 

කරලා, ශප ්ගගලික අං ශ  ශස වකය න් සහාා රුපිය ේ 10,000ක 

අවම ශේතනය ක් නිය ම ිරීමට අදාළ පිය වර ගත්තා. ශමම 

රුපිය ේ 10,000ක අවම ශේතනය  රුපිය ේ 12,500ක් දක්වා 

රුපිය ේ 2,500ිරන් වටඩි ිරීම සහාා පුබගිය  අ්/ ශමාේ මාසශ  දී 

අමාත් ය  මණ්ඩල අුවමටතිසය   ල ා ශගන තිසශ නවා. ශම් වනශකොට 

ඒ අදාළ ක් රිය ා මාමාග ගටනීම සහාා නීතිස ශකුපම්පත් සම්පාදක 

ශවත ශය ොමු කර  තිසශ නවා. ශමම ක් රිය ා මාමාගය ත් සමඟ දටනට 

ක් රිය ාත්මක වන 2005 අය  වටය  සාන දීමනා පනත ය ටශත් 

රුපිය ේ 1,000ක දීමනාව සා 2016 අය  වටය  සාන දීමනා ය ටශත් 

ශගවිය  යුතු රුපිය ේ 2,500ක් සමඟ ශප ්ගගලික අං ශ  

ශස වකය කුශ  මාි ක අවම වටුපප රුපිය ේ 16,000ක් දක්වා වටඩි 

ිරීමට ශම් වනශකොට ක් රිය ා මාමාග ශගන තිසශ නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත් ී තුමනි, මීට අමතරව මාශ  

අමාත් ය ාං ය  මඟින් පඩිපාලක සභා ආඥාපනත ය ටශත් පිහිුපවා 

ඇතිස පඩිපාලක සභා මඟින් පඩි වටඩි ිරීමට අදාළ ක් රිය ා මාමාග 

ශම් වන විට ශගන තිසශ න  ව දටුවම්දීමට කටමටත්ශතක . ඒ අුවව, 

2019 වමාෂශ  ශප රවාරි ි ට පඩිපාලක සභා 6ක් වටුප්/ වටඩි 

ිරීමට අව ථ ය  ක් රිය ා මාමාග ශගන තිසශ නවා. මීට අමතරව 2018 

1521 1522 



පාමාලිශම්න්තුව 

වමාෂශ  පඩිපාලක සභා 19ක වටුප්/ වටඩි ිරීමට කටයුතු කර 

තිසශ න  වද ගරු සභාවට දන්වා ි ටිනවා. ශම් අුවව රජ්ශ  ාා 

ශප ්ගගලික අං ශ  ශස වකය න්ට ීවවන විය දමට සරිලන 

ආකාරය ට වටුප්/ වටඩි ිරීමට අශ්/ රජ්ය  මඟින් ඉාත ක් රිය ා 

මාමාග ශම් වන විට ශගන ඇතිස  ව සහාන් කරන්න කටමටතිසයි.   

මීට අමතරව කාරණා ිරහිපය ක් ශමතටනදී ඉිසරිපත් වුණා. ඒ 

පිළි හව අදාළ අමාත් ය ාං  සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ තීරණ 

ගන්නටයි ි දු ශවලා තිසශ න්ශන්. ඊට අමතරව ශස වකය න්ශ  

පටත්ශතන්, ශම් රශේ වටඩ කරන ජ්නතාවශ  පටත්ශතන් ඒ අය ට 

ය ම්ිරි  අකටයුත්තක්, අසාධාරණය ක් ි දු ශවනවා නම්, ඒවා අපට 

දටුවම් දුන් වාාම අපි ඒ අය ශ  අයිතීන් ආරක්ෂා කර ගටනීම සහාා 

කටයුතු කරන්න ඉිසරිපත් ශවන  වත් ශම් අවසථථාශේ දී මතක් 

කරන්නට ඕනෑ.  

හිටපු අමාත් ය  ගරු ගාක ණී ශලොකුශ  මටතිසතුමා අශ්/ අණ 

පනත් පිළි හව ශම් ශවලාශේ සහාන් කළා. අපි අණ පනත් 

කීපය ක් ඉිසරිපත් කරලා තිසශ නවා. ශම් ි ය ලුශදය ක්ම 

පාමාලිශම්න්තුවට ඉිසරිපත් ිරීමට ශපර අශ්/ උපශ්ග ක කාරක 

සභාවට ඉිසරිපත් කරලා, ඒ පිළි හව තමුන්නාන්ශස ලා 

ි ය ලුශදනාම දටුවවත් කරලා, ඉන් අනතුරුව පාමාලිශම්න්තුවට 

ඉිසරිපත් කරන්න අපි  ලාශපොශරොත්තු ශවනවා. එතටනදී 

තමුන්නාන්ශස ලාට ඒවාය  ය මක් එකතු කරන්නට ශාෝ 

සංශ ෝධනය ක් ශගශනන්නට වුවමනා නම්, අපි 

තමුන්නාන්ශස ලාශ  ඒ අදාසථ ශ ොශාොම කටමටත්ශතන් භාර 

ගන්නා  වත් ශම් ශවලාශේ මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ඒ වාශ ම, ශම් දවසථවල කම්කරු නීතිස ීතිස ශලොකු 

ආන්ශදෝලනය කට තුඩු දීලා තිසශ නවා. ගරු ගාක ණී ශලොකුශ  

මටතිසතුමනි, ඔ තුමාත් ශම් අමාත් ය ාං ය   ාරව කටයුතු කරපු නිසා 

ශම් පිළි හව දන්නවා. දටන් අශ්/ රශේ අණ පනත් පනසථ ගණනක් 

තිසශ නවා. ඒ නිසා අපි  ලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ශම් ි ය ලු ශ්ග 

එකතු කරලා තනි පනතක් ශගශනන්නයි. Single employment 

law එකක් ශම් රශේ ඇතිස කරන්නයි.  අද උශ්ග අශ්/ අමාත් ය ාං ය  

ඉසථසරාා උ්ගශඝෝෂණය ක් තිසබුණා. එම උ්ගශඝෝෂණශ  දී වදත්තීය  

සක තිස නාය කය න් ඇවිේලා මා මුණ ගටුබණා.  අපි කරන්න අදාසථ 

කරන්ශන් ශමොනවාද ිරය ලා දටනට මාසය කට විතර කලින්  

කම්කරු උපශ්ග න සභාශේ දී - NLAC - අපි ඒ අය ට ශත්රුම් 

කරලා දුන්නා. එහි ශකුපම්පතකුත් ඒ අය ට දීලා අපි ිරේවා, 

තමුන්නාන්ශස ලාශ   ශය ෝජ්නා අපට ඉිසරිපත් කරන්න ිරය ලා. 

එශාම කරන්න තිසබිය දී තමයි ශම් උ්ගශඝෝෂණය ක් කරන්ශන්. මම 

හිතන්ශන් ඒ ළඟදී මටතිසවරණය ක් එන නිසාත් ශවන්න ඇතිස. මම 

අශ්/ සමරි ංා සශාෝදරය ාටත් ශම්  ගටන ිරේවා. එතුමන්ලා අශ්/ 

කම්කරු උපශ්ග න සභාශේත් ි ටිය ා. අපි එතුමන්ලාට ශම් අදාසථ 

ඉිසරිපත් කළා. නමුත් අාවේ ශ්ග කරනවා ිරය ලා අපි තවම 

තීන්දුවක් අරශගන නටාට. අපි දටන් ශම් කරුණු සාකච්ඡාවට  ඳුන් 

කර තිසශ නවා. අපි ශම්ක ශාොර රාශස  කරන වටඩක් ශනොශවයි. 

තමුන්නාන්ශස ලා වදත්තීය  සක තිස ාටටිය ට ශය ෝජ්නා ඉිසරිපත් 

කරන්න. ශය ෝජ්නා ඉිසරිපත් කළාම ඒ පිළි හව සාකච්ඡා කරලා 

අවසාන තීන්දුවක් ගන්න  ඔ  ි ය ලුශදනාශ ම එකඟතාව මත අපි 

කටයුතු කරනවාය  ිරය න එක මම ඒ ශවලාශේ ඒ අය ට මතක් කර 

දුන්නා.  

ඊට අමතරව, අශ්/ අලුත් ශගොඩනටගිේල විවදත ිරීම 

පිළි හවත් ගරු ගාක ණී ශලොකුශ  මන්ත්රීතුමා මතක් කළා. එම 

ශගොඩනටගිේල සෑදීම 0119දී පටවටතිස රජ්ය  කාලශ  ආරම්භ කරපු 

වයාපදතිසය ක්  ව ඊශ  පටවටතිස එම උත්සවශ  දී අපි පටාටිසලිවම 

සහාන් කළා. ඒක අපි ආරම්භ කරපු වයාපදතිසය ක් ශනොශවයි. 

නමුත්, ශස වක භාරකාර අරමුදලින් සා ශස වක අමාථසාධක 

අරමුදලින් ශම් ශගොඩනටගිේල ඉිසකරන්නයි මුලින් කටයුතු කශළ  

ිරය ලා ඔ තුමාත් දන්නවා ඇතිස. නමුත්, ශම් භූ ක ශ  අයිතිසය  

පිළි හව ප්ර ථනය ක් මා  ටංකුශවන් මතු කරපු ශවලාශේ, මා 

 ටංකුවට ශම් භූ ක ශ  අයිතිසය  නටතිස නිසා ශස වක අමාථසාධක 

අරමුදශේ මුදේ ශම් සදාා ශය ොදවන්න  ටාටයි ිරය ලා මා  ටංකුව 

සහාන් කරලා තිසබුණා. අපි 0185දී  ලය ට එනශකොට ශම් 

වයාපදතිසය  නතර ශවලා තිසබුණා. ශමහි piling කරලා ය ම් වටඩ 

ශකොටසක් කරලා තිසබුණා. නමුත්, ශම් ප්ර ථනය  මත ශමම 

වයාපදතිසය  ඉිසරිය ට ශගන ය න්න  ටරි වුණා. ශමොකද, කම්කරු 

ශදපාමාතශම්න්තුව ඒ අය  සතු භූ ක ය  මා  ටංකුව සතු කරන්න ඒ 

ශවලාශේ කටමටතිස වුශණ් නටතිස නිසා. එම නිසා තමයි එදා අලුත් 

ආණ්ඩුශවන් තීරණය ක් අරශගන භාණ්ඩාගාරශය න් ශම් මුදේ ල ා 

දීලා එශතක් විය දම් කරලා තිසශ න මුදලත් ශස වක අමාථසාධක 

අරමුදලට භාණ්ඩාගාරශය න් ශගවලා, භාණ්ඩාගාරශ  

වයාපදතිසය ක් ාටටිය ට රුපිය ේ බිලිය න  .9ක් විය දම් කරලා ශම් 

වයාපදතිසශ  වටඩ අවසන් කශළ . ශම් සම් න්ධශය න් ශනොශය ක් 

ශනොශය ක් ප්ර ථන මතුවුණා. නමුත්, අවුරුදු ාතරාමාරක් 

ශ ොශාොම අමාරුශවන් ඇදශගන ගිහිේලා අපට ශමහි අවසානය ක් 

කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ගාක ණී ශලොකුශ  මටතිසතුමනි, ඔ තුමා 

මතක් කළා වාශ  අපි ඊශ  ශම් උත්සවය ට ආරාධනා කශළ  

අතිසගරු ජ්නාධිපතිසතුමාටත්, අගමටතිසතුමාටත් පමණයි. ශ්ග පාලන 

අධිකාරිශ  ශවන කාටවත් ඒ සහාා අපි ආරාධනා කශළ  නටාට. 

නමුත්, අාවේ කාලශ  දී අාවලාශ  ප්රධානත්වශය න් ශම් 

කටයුත්ත ආරම්භ  කළ  ව ඒ උත්සවශ  දී මම කළ කථාශේදීත් 

මම පටාටිසලිවම සහාන් කළා. අශ්/ ශකොමසාරිසථ ජ්නරාේතුමාශ  

කථාශේ දීත්, අශ්/ ශේකම්තුමාශ  කථාශේ දීත් එය  ිරය ටවුණා. 

එම නිසා ඔ තුමන්ලාට ඒ ගටන ය ම් ිරි  අපාුබතාවක් වුණා නම්,   

ඒ ගටන මශ  කනගාුපව ප්රකා  කරනවා. ශකශස  ශවතත්, ශම් 

සම් න්ධශය න් කලින් තිසබුණු ප්ර ථනය  පුබගිය  කාලශ  දී අපි 

නිරාකරණය  කළා. ඒ අුවව  මාා භාණ්ඩාගාරශය න් අව ය මුදේ 

ල ා ශගන ශම් වයාපදතිසය  අවුරුදු ාතරාමාරකට පසථශස  

අවසානය ක් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලටබුණා.  

අශ්/ ඉරාන් විරමරත්න රාජ්ය ඇමතිසතුමාත් පිළිතුරු කථාවක් 

කරන්න තිසශ න නිසා මම එතුමාට කාලය  ල ා දීලා නිාඬවනවා. 

සථතුතිසයි. 
 

[අ.භා.5. 1] 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා (මුදල් පාජය අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාමාලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු 

ගාක ණී ශලොකුශ  මටතිසතුමා විි න් අද  ඉිසරිපත් කරන ලද සභාව 

කේ ත න අවසථථාශේ ශය ෝජ්නාව සම් න්ධශය න් කරුණු 

ිරහිපය ක් ඉිසරිපත් කරන්න මම කටමටතිසයි. එකක්, රාජ්ය පරිපාලන 

චරශේඛ්  /0186 අුවව රාජ්ය අං ශ  ි ය ලු  ශස වකය න්ශ  

මූලික වටුප්/ අපි 0186 ජ්නවාරි පළමුවටනි දා ි ට 0101 ජ්නවාරි 

පළමුවටනි දා වන ශතක් අිසය ර පාිරන් වටඩි කරන්න කටයුතු කර 

තිසශ නවා. ශමම වටුප්/ වටඩිවීශම් අවසාන අිසය ර ශලස 0101 

ජ්නවාරි පළමුවටනි දා පටන් පාළම ශශ්ර ණිශ  ි ට ඉාළම ශශ්ර ණිය  

දක්වා මූලික වටුපප රුපිය ේ 0,500 ි ට රුපිය ේ 81,277ක් දක්වා 

වටඩි ිරීමට නිය ක තයි. එය ට සමගාමීව රාජ්ය සංසථථා ාා 

වයවසථථාපිත මණ්ඩල, ්රිවිධ ාමුදා, අධිකරණ, වි ථවවිදයාල ය න 

ක්ශෂ ත්රවල  වටුප්/ වටඩිකර ඇත. තවද, 2018 අශගෝසථතු මාසශ  

01 ිසන අංක 01 5/18 දරන අතිසවිශ  ෂ ගටසේ පත්රශ  පළ කරන 

ලද නිශේදනය  මඟින් රාජ්ය අං ශ  වටුප්/ විෂමතා පිළි හව 

ශසොය ා  ලා නිමාශ්ග  ඉිසරිපත් ිරීමට විශ  ෂ වටුප්/ සමාශලෝචන 

ශකොක සමක්  අතිසගරු ජ්නාධිපතිසතුමා විි න් පත් කරන ලදී.  

එම ශකොක ෂන් සභාව විි න් නිමාශ්ගශිත කරුණු ක්රිය ාත්මක 

ිරීම පිළි හව තාක්ෂණික, ඒ වාශ ම මූලය ඇගටයීමක් ි දු කර, 

1523 1524 

[ගරු රවින්ද්ර සමරවීර මාතා] 
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අවසන් ශය ෝජ්නා අමාතය මණ්ඩලය  ශවත ඉිසරිපත් ිරීම සහාා 

0189 ශප රවාරි මාසශ  80 ිසනටතිස අමාතය මණ්ඩල තීරණය  

මඟින් අමාතය මණ්ඩල අුවකාරක සභාවක් පත් කරන ලදී. එම 

අුවකාරක සභාශේ ශය ෝජ්නා අමාතය මණ්ඩලය  ශවත ඉිසරිපත් 

ිරීමට කටයුතු ි දු ශකශරක න් පවතිසන අතර, ඒ අුවව රාජ්ය 

ශස වක වටුප්/ තවදුරටත් වටඩි ිරීම පිළි හව සලකා  ලුව ඇත.  

තවද, විශ  ෂ වටුප්/ සමාශලෝචන ශකොක ෂන් සභාශේ නිමාශ්ග  

ක්රිය ාත්මක කරන ශතක් 0189 ජූලි මාසශ  18 ිසන ි ට ක්රිය ාත්මක 

වන පරිිස, රජ්ශ  ශස වකය න්ට රුපිය ේ 0,500ක අන්තමා දීමනාවක් 

මාි කව ල ා දීමට දටනටමත් කටයුතු කර ඇත. 

ඒ ාටරුණු විට, 2019 මටයි මස  8 ිසනටතිස රාජ්ය පරිපාලන 

චරශේඛ් අංක 8 /0189 මඟින් කරන ලද විශ්රාම වටුප්/ 

සංශ ෝධනය ට අුවව 0187 ජ්නවාරි මාසශ  8 ිසනට ශපර විශ්රාම 

ගන්නා ලද ි ය ලු  රාජ්ය නිලධාරින්ශ  විශ්රාම වටුප්/ ඉාළ දමා 

ඇත. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම කේ තටබීශම් 

ශය ෝජ්නාශේ තිසබුණා, "දටන්  ඩු ක ල ඉාළ ගිහින් තිසශ නවා, ඒ 

නිසා වටුප්/ වටඩි කරන්න ඕනෑ" ිරය ලා. ඔේ, අපි ඒක කරන්න  

ඕනෑ.  ඉතිසාාසය  ගත්ශතොත්, ාටම අවුරු්ගදකම  ඩු ක ල ඉාළ 

ගිහින් තිසශ නවා, ඒක තමයි සාමානයශය න් උ්ගධමනශ  ාටටි. අපි 

එය   ලන්න ඕනෑ, අශනක් අවුරුදුවලට සමගාමීවයි. ශමම 

ශය ෝජ්නාව අද පාමාලිශම්න්තුවට ඉිසරිපත් වන නිසා, මම 

ජ්නශේඛ්න ාා සංඛ්යාශේඛ්න ශදපාමාතශම්න්තුවට ගිහින් එහි 

තිසශ න දත්ත පීක්ෂා කළා. මම 018 , 2014 ාා 0187, 2018 

ිරය න වමාෂවල දත්ත තමයි  ටලුශේ.  0189 වසශමා සංඛ්යා, දත්ත 

 ලන්න ලටබුශණ් නටාට.  ජ්නශේඛ්න ාා සංඛ්යාශේඛ්න 

ශදපාමාතශම්න්තුශේ එම ශේඛ්න නටාට.  ඩු ක ල ඉාළ ය නවා, 

පාළ ය නවා ිරය න විසථතර තමයි ශම් සංඛ්යාශේඛ්නවල 

තිසශ න්ශන්.  

උදාාරණය ක් ාටටිය ට, 2013, 2014 වසරවල සාේ ක ල 

ගණන් අරශගන  ලමු. සම් ා, රතු කටකුළු, ුබදු කටකුළු ාා නාඩුවල 

ක ල ගණන් පිළිශවළින් ි ය ය ට 0 , 51, 29 ාා ි ය ය ට   ිරන් 

ඉාළ ගිහින් තිසශ නවා. ඒ කාල පරාසය  තුළ ාටම ශදය කම ක ල 

ගණන් වි ාල ශලස ඉාළ ගිහින් තිසශ නවා.  

ශම් වසශමා, රතු කටකුළු ාා ුබදු කටකුළු සාේවල ක ල ගණන් 

අඩු ශවලා තිසශ නවා. සම් ාවල ක ල විතරක් ි ය ය ට 81ිරන් විතර 

ඉාළ ගිහින් තිසශ නවා. ශම්වා මශ  සංඛ්යාශේඛ්න ශනොශවයි. 

සමාර අය  හුඟක් ශවලාවට ශේඛ්නය ක් අරශගන ඇවිේලා 

ශපන්නවනවා,  ශමන්න මම කශඩ්කට ගිහින් ගත්ත විසථතර  

ිරය ලා. නමුත් මම ශම්  ිරය න්ශන්,  ජ්නශේඛ්න ාා සංඛ්යාශේඛ්න 

ශදපාමාතශම්න්තුශවන් ගත්ත විසථතරයි.  

ඊළඟට, 2013, 2014 ිරය න වමාෂවල සංඛ්යාශේඛ්න අරශගන 

 ටලුවාම අපට ශපශනනවා, ශපොේ ක ල පාළ ගිහින් තිසශ න  ව. 

බිත්තරවල ක ලත් ි ය ය ට 81ිරන් විතර පාළ ගිහින් තිසශ නවා. 

 ණ්ඩක්කා, කරවිල වාශ  එළවලු වමාග ගත්ශතොත්, ශම් වසශමා 

ඒවාශ  ක ලත් පාළ ගිහින් තිසශ නවා.  

ඊළඟට, මාළු  ක ල ගණන් අරශගන  ලමු. ටූනා ිරය න්ශන්, 

ශකළවේලාටයි. ශකළවේලා මාළු  ක ල ි ය ය ට 1.7ිරන් තමයි 

වටඩි ශවලා තිසශ න්ශන්. රතු පරි්/පු ක ලත් පාළ ශගොසථ තිසශ නවා. 

මම ිරය න්න ාදන්ශන් ශම්කයි. මම ශම් කාරණය  ිරය න්ශන්, 

තමාක කරන්න ශනොශවයි. ාටම අවුරු්ගදකම සමාර  ඩුවල ක ල 

ගණන් ඉාළ ය නවා, පාළ ය නවා. ඒක සථවාභාවිකයි. නමුත්, එම 

කාල පරාසය  තුළ උ්ගධමනය  අරශගන  ලන්න. අපි එය  පාළට 

ශගනටවිත් තිසශ නවා. රාජ්ය ශස වකය න්ශ  පඩි වටඩි ශවලා 

තිසශ නවා. ඉතිසාාසශ  ිරි  විශටක පඩි ඉාළ ශනොදටමූ විධිය ට, 

අශ්/ ආණ්ඩුව පත් වූ විගසම රාජ්ය ශස වකය න්ශ  පඩි වටඩි කළා. 

ඒක රමාුවකූලව වටඩි කරක න් ය නවා.   

 
 ු  දහාාල්  ලප්ප කති  මහාවා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පටාටිසලි ිරීමක් කරන්න මට 

අවසථථාවක් ශදන්න.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ිරය න්න, ගරු නිාාේ ගල්/පත්තිස මන්ත්රීතුමනි.   

 
 ු  දහාාල්  ලප්ප කති  මහාවා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමනි, රජ්ශ  ාා වයවසථථාපිත ආය තනවල 

වටඩ කරන ජ්නතාව ලක්ෂ 8 ක් විතර ඉන්නවා. විශ්රාක කය න් 

ඉන්නවා, ලක්ෂ ාය ාමාරක් විතර. ශප ්ගගලික අං ශ ත් දළ 

ව ශය න් ලක්ෂ 61ක විතර වටඩ කරන ජ්නතාව ඉන්නවා. 

ඔ තුමන්ලා ිරය නවා, ශම් වසර   තුළ රුපිය ේ 81,000ිරන් පඩි 

වටඩි කළා ිරය ලා. ඒ කාරණයි නිවටරිසයි. රුපිය ේ 81,000ක ශම් 

වටුප්/ වටඩිවීම, ශම් වසර ාතරාමාර තුළ මුදශේ අගය  අඩු වීමට 

සාශ්/ක්ෂව ගණන්  ටලුශවොත්, එම රුපිය ේ දසදාශස  මූලයමය  

සා මූමාත වටිනාකම කීය ද ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමනි?  

ඔ තුමා ිරය පු විධිය ටම, ශම් වසර ාතරාමාර තුළ ිසගින් 

ිසගටම වදනිකව, මාි කව ාා වාමාත කව අතයව ය ාටම 

භාණ්ඩය කම ාා ශස වාවකම ක ල ගණන් වටඩි වුණා. ඊට 

සාශ්/ක්ෂව  ටලුවාම, ශම් පඩි වටඩිවීම ශමොනම ආකාරය ිරන්වත් 

ප්රමාණවත්  නටාට ිරය ලා මා වි ථවාස කරනවා.   රජ්ශ  ශස වකය ා 

ශේවා, විශ්රාක කය ා ශේවා, ශප ්ගගලික අං ශ  ශස වකය ා ශේවා  

ශම් ාටම ශකශනකුම කුුපම් ය ක් එක්ක  ්ගධ ශවලායි ඉන්ශන්. 

ශම් අය ට සමාජ් වුවමනා තිසශ නවා; යුතු අයුතුකම් ඉුප කරන්න 

තිසශ නවා. ඒ නිසා, රශේ තිසශ න ආමාිකක ගටටලු එක්ක  ටලුවාම, 

ශම් අය ට මාි කව ාම්  ශවන වටුපප - ඒ වටඩි කළ ප්රමාණය ත් 

ඇතුළත්ව- ඒ අය ශ  කටයුතු කරගන්න ශමොනම ආකාරය ිරන්වත් 

ප්රමාණවත් ශවන්ශන් නටාට.   

ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමනි, ඔ තුමා දන්නවා, සාමානයශය න් 

ාතරශදශනකුශගන් යුක්ත පවුලකට අද මාසය ක් ීවවත් ශවන්න 

දළ ව ශය න් රුපිය ේ 61,000ක පමණ මුදලක් වටය  වන  ව. අපි 

ඇත්තටම රුපිය ේ දසදාසථ ගණනින් කථා කළාට, රුපිය ේ 

2,500ිරන් වටුපප වටඩි ිරීම ශමොනම ආකාරය ිරන්වත් ප්රමාණවත්  

නටාට.   

අද  ශම් රශේ ඉන්න ශදශකෝටි විි ලක්ෂය ක් පමණ වූ 

ජ්නතාවශගන් වටඩි පිරිසක් දවශස  ශේේ තුනම කන්ශන් නටාට. ඒ 

අය ශගන් වටඩි පිරිසක් එක්ශකෝ ශදශේලයි, නටත්නම් එක ශේලයි 

කන්ශන්. තුන්ශේල කන්න පුළුවන්කම තිසශ න්ශන් අතශළොසථසක් 

වූ පිරිසකට පමණයි. ඒ අය ට මධයම පාන්තිසකය න් ිරය ලා 

ිරය න්නත්  ටාට. ි ය ය ට 5ක්, 6ක් වටනි ප්රමාණය ක ධනපතිස 

පන්තිසශ  ඉාළ පටළටන්තිසශ  මාත්වරුන්ට, ශනෝනාවරුන්ට සා 

ඒ අය ශ  දරුවන්ට පමණයි අද තුන්ශේලම කන්න පුළුවන්කම 

තිසශ න්ශන්.   

තමුන්නාන්ශස ලා පුබගිය  දවසථවල  ටංකුවල ණය  ශපොලී 

අුවපාතය  වටඩි කළා. ඊළඟට, ඉතිසරිිරීම්වලට ශදන ශපොලිය  අඩු 

කළා. ඉතිසරිිරීම්වල ශපොලී අුවපාතය  අඩු කරනශකොට ක නිසථුබ 

තටන්පත් කරන්න ශපළශඹන්ශන් නටාට. ශම් තිසශ න තත්ත්වශ  

ාටටිය ට ීවවත් ශවන්න  ටරි ක නිසථුබ, ශමොනම ආකාරය ිරන්වත් 
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පාමාලිශම්න්තුව 

ඉතිසරිිරීම්වලට ශපශළශඹන්ශන් නටාට. ශමශාම කළාම, ඒ 

ක නිුබන්ශ  ීවවන වදත්තිසය  කරශගන ය න්න, දරුවන්ට යුතුකම් ඉුප 

කරන්න  ටරි ශවනවා. ඉතිසරිිරීම්වල ශපොලිය  අඩු කර, ණය වල 

ශපොලිය  වටඩි කරනශකොට  ටංකු තටන්පතුවල ගටටලුවක් මතු 

ශවනවා. ශම් ශම් ශ්ගවේ කරලා තිසශ නවා  ිරය ලා අපට ිරය න්න 

පුළුවන්. නමුත් ඇතුශළ  තිසශ න ප්ර ථනය  ඊට වඩා ශවනසථ.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමා කථාවක් ශන්, කරන්ශන්. කථාවක් 

කරන්න ශේලාව ප්රමාණවත් නටාට. ඒ නිසා ඉක්මනින් අවසන් 

කරන්න. ශම්ක ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමා පිළිතුරු කථාව කරන 

අවසථථාව. 

 
 ු  දහාාල්  ලප්ප කති  මහාවා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

පසථවරු 7.11 ශවනතුරු අපි සභාව ශගන ය නවා ශන්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශේලාව ගටන ප්ර ථනය ක් ශනොශවයි තිසශ න්ශන්. ගරු රාජ්ය 

ඇමතිසතුමා පිළිතුරු කථාව කරන්න ඕනෑ. ඔ තුමාශ  නම කිකක 

ලටයිසථතුශේ නටාට. ඒ නිසා ශකටිශය න් ිරය ලා අවසන් කරන්න. 

 
 ු  දහාාල්  ලප්ප කති  මහාවා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අගමටතිසතුමා ිරය පු ශදය ක් අද 

පුවත් පතක පළවී තිසශ නවා මා දටක්කා.  ආමාිකක සංවමාධනය  

ි ය ය ට ි ය ය ිරන් වටඩි වුණා  ිරය ලා එතුමා ිරය ලා තිසශ නවා. ගරු 

රාජ්ය ඇමතිසතුමනි, ආමාිකක සංවමාධනය  වටඩි වුණා නම්, රැිරය ා 

ුබල  ශවන්න ඕනෑ; රය   ක්තිසය  වටඩි ශවන්න ඕනෑ; ඉිසිරීම් 

වටඩි ශවන්න ඕනෑ; කමාමාන්ත, කදත  කමාමාන්ත ිසයුණු ශවන්න 

ඕනෑ.  නමුත් ඒ  ශ්ගවේ ඇත්තටම ි ්ගධ ශවලා තිසශ නවාද? ඒ 

කාරණා ගටන අවධානය  ශය ොමු කරන්න ිරය ලා මා ඉේලා 

ි ටිනවා. 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ්/ ගරු නිාාේ ගල්/පත්තිස 

මන්ත්රීතුමා ශ ොශාෝ ශ්ගවේ ිරේවා. ඒවාට පිළිතුරු ශදන්න මම 

කටමටතිසයි. අද අශ්/ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා මතු කළ ප්ර ථනවලට 

ඉක්මනින්, ශ ොශාොම ශකටිශය න් පිළිතුරු ිරහිපය ක් මා දටන් ල ා 

ශදනවා. 

රාජ්ය ශස වකය න්ට සමානව සලකන්න ඕනෑ  ව ිරේවා. ඔේ, 

රාජ්ය ශස වකය න්ට සමානව සලකන්න ඕනෑ. ශම් සභාශේ ි ටින 

අශ්/ ගරු ගාක ණී ශලොකුශ  මන්ත්රීතුමා හිටපු කම්කරු 

ඇමතිසවරශය ක්. ශම් විවාදය  තුළදී මහින්ද රාජ්පක්ෂ මටතිසතුමාශ  

නමත් ිරය ටවුණා. එතුමාත් කම්කරු ඇමතිසවරය ා ාටටිය ට වටඩ 

කළා. රාජ්ය ශස වකය න්ට සමානව සලකන්න ඕනෑය  ිරය න 

කාරණශය න් අදාසථ කරන්ශන් ශමොකක්ද ිරය න එක අපට අාන්න 

ශවනවා.  අපි දන්නවා රාජ්ය ශස වශ  අං  ගණනාවක් තිසශ න 

 ව. ඒ තුළ එක එක විෂමතා විතරක් ශනොශවයි, ශවනසථකම්ද 

තිසශ නවා. උදාාරණය ක් ගත්ශතොත්, සමාර අං වල අය ට 

ාම් ශවන්ශන් ශස වක අමාථසාධක අරමුදශේ මුදේ. සමාර අය ට 

විශ්රාම වටුප්/ ලටශ නවා. එශාම  ටලුවාම,  එම ශස වක ශකොටසථ 

ශදකට ලටශ න වටුපශ්/ ශවනසථකමක් තිසශ නවා. ශම් ශදක 

සමාන ශවන්න ඕනෑ ිරය ලා ශම් ගටටලුව විසහන්න  ටාට. ඒ නිසා 

මීට වඩා, ඒ ප්ර ථනය  ශ ොශාොම සංකීමාණ  වත් මම සහාන් 

කරන්න ඕනෑ.  

 
 ු  ාමිණී ගලොකුගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිසතුමනි, මම කටමටතිසයි පටාටිසලි ිරීමක් 

කරන්න. රජ්ය ක් අය  වටය  ශේඛ්නය ිරන් පඩි වටඩිවීමක් කළා නම්, 

ඒ ාටම අවසථථාවකම ඒක රාජ්ය සා අමාධ රාජ්ය ිරය න ශස වා  

ශදකටම ල ාදුන්නා. 0181දී රුපිය ේ 81,000 ශදනශකොටත් 

එශාමයි. මා ළඟ ඒ චරශේඛ් තිසශ නවා. ශම් වතාශේ විතරයි ඒක 

කශළ  නටත්ශත්. ඒ නිසා  ශම් රුපිය ේ 0,500 අමාධ රාජ්ය 

ශස වය ටත් ල ා ශදන්න ිරය ලායි අපි ඉේලීමක් කරන්ශන්. ාටම 

දාමත් එශාම කළා. 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

නටාට, නටාට. වටුප්/ සමාශලෝචන ශකොක ෂන් සභාශේ නිමාශ්ග  

ක්රිය ාත්මක වන තුරු අන්තමා දීමනාවක් ව ශය න් තමයි ශම් මුදල 

දීලා තිසශ න්ශන්.  

 
 ු  ාමිණී ගලොකුගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

එය  තමුන්නාන්ශස ලා දීපු මටතිසවරණ ශපොශරොන්දුවක්. ඒශක් 

ඉතුරු ශකොටස ක්රිය ාත්මක කරනශකොට - 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අපි ශපොශරොන්දුව ඉෂථට කරලා තිසශ නවා. අපි වටුපප වටඩි 

කරලා තිසශ නවා. ශමතටන විෂමතා  තිසශ නවා. ඒ නිසා අපි වටුප්/ 

සමාශලෝචන ශකොක ෂන් සභාවක් පිහිුපවලා එහි නිමාශ්ග  

ක්රිය ාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. 

 
 ු  ාමිණී ගලොකුගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

අමාධ රාජ්ය අං ය  ිරය න්ශන් රාජ්ය ශස වශ ම ශකොටසක්. එහි 

ශවනස තිසශ න්ශන්, කණ්ඩාය මක් pension ගන්න එකත්, තවත් 

කණ්ඩාය මක් ශස වක අමාථසාධක අරමුදේ ල ාගන්න එකත් 

තමයි. අමාධ රාජ්ය අං ය ට ශම් මුදල වටඩි වුණාම, ඒ ශගොේලන් 

විශ්රාම ය නශකොට ඒ ශගොේලන්ශ  gratuity එකට ශම් රුපිය ේ 

2,500ත් එකතු ශවනවා. ශම් මුදල ශනොලටබුශණොත් ඒ ශගොේලන්ට 

ඒක නටතුව ය නවා. ඒ නිසායි අපි ශම්  ඉේලීම  කරන්ශන්. 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඒ ඉේලීම   මට ශත්ශරනවා. මා ිරේශේ, ශම්ශක් ශවනසක් 

තිසශ නවා ිරය ලායි. ශම් ගරු සභාශේ සාකච්ඡා වුණා, 

සමානත්වය ක් නටාටයි ිරය ලා. ශමතටන ශවනසක් තිසශ නවා. 

සමද්ගධි සානාධාරය  ශදනශකොටත් සාධාරණත්වය ක් තිසබුශණ් 

නටාටයි ිරය ලා ඒ මන්ත්රීතුමා කථා කරනශකොට ිරේවා. ඒශක් 

සාධාරණත්වය ක් තිසශ නවා. අපි අවුරුදු  ක් සමද්ගධිය  දුන්ශන් 

පුබගිය  ආණ්ඩුශවන් සකසථ කර තිසබුණු ලටයිසථතුවට අුවවයි. ඒ 

ලටයිසථතුව ාටදුශේ පක්ෂග්රාහිව ිරය ලායි එදා අපි ශචෝදනා කශළ . 

ාට ටයි, ඒ අවුරුදු   තුළදී ඒ ලටයිසථතුවට එක් ශකශනක්වත් එකතු 
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කරන්න දුන්ශන්ත් නටාට. අපි ආණ්ඩුව අතට ගත්තාට පසථශස  , 

ඉිසරිශ දී තවත් ලක්ෂ  ක පිරිසකට සමද්ගධි සානාධාරය  ල ාදීම 

සහාා කටයුතු ිරීශමන් ඒ අසාධාරණත්වය ත් සාධාරණය   වට 

පත් කරලා තිසශ නවා. 

ශම් ගරු සභාශේදී මන්ත්රීවරශය ක් සහාන් කළා,  කලින් ITN 

එක ලාභ ලටබුවා. දටන් ලාභ ල න්ශන් නටාට  ිරය ලා. ITN එක 

රජ්ශ  වයවසාය  ආය තනය ක්. ඒක ලාභ ල න්ශන් නටාට. ාට ටයි 

එදා  දු ශගවන ක නිුබන්ශ  මුදේ  තය ක්වත් SriLankan 

Airlines ආය තනය ට දටම්ශම් නටාට. එදා ශමොනවාද වුශණ්? එදා 

ශවනත් වනවන් ශස වාවක් එක්ක ගිවිුබමක් තිසබුණා. ඒ ශගොේශලෝ 

එක ශමාේසථ වනවන් සමාගමත් එක්ක ක්රිය ා කරශගන ගිය ා. ඊට පසථශස  

එදා ආණ්ඩුව ශමොනවාද කශළ ?  ඒ ගිවිුබම ාිසි ශ ම අවලංවන 

කරලා තමුන්ශ  අතට ගත්තා. එදා ඉහලා අද වන තුරු ඒ 

ආය තනය  පාඩු ල නවා. ඒවා  දු ශගවන ක නිුබන් ල න පාඩු. 

ශම්වා සම් න්ධශය න්  තමාක කරනවා නම් මාත් ලෑසථතිසයි තමාක 

කරන්න. 

 
 ු  ාමිණී ගලොකුගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

දටන් SriLankan Airlines ආය තනය  පිළි හ ශකොක සමක් පත් 

කරලා තිසශ නවා ශන්, ඒ වනවන් ය ානා ගන්න එක cancel 

කරනශකොට, ඇමතිස මණ්ඩලය ට පිටින් ගිහින් රුපිය ේ ක ලිය න 

 1ක්, රුපිය ේ ක ලිය න 91ක් ශගේවාය  ිරය ලා. ඒවා ගටන 

පීක්ෂණ තිසශ නවා. තමුන්නාන්ශස ලාශ  කාලශ  කරපු ඒවා 

පිළි හව ශලොකු පීක්ෂණ තිසශ නවා. ඒවාශ  ප්රතිසලල ලටබුණාම 

තමුන්නාන්ශස ටයි, මටයි තමාක කරන්න පුළුවන්. 

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගාක ණී ශලොකුශ  මන්ත්රීතුමා ිරය න්ශන් ඒ ගිවිුබම අවලංවන 

ිරීම ගටනයි, ගිවිුබම අත්සන් කරන එක ගටන කථා කශළ  නටාට 

ිරය ලා. ගිවිුබම ගානශකොට, ඒ ගිවිුබම ගටහුශේ අධික මුදලකට.  

 
 ු  ාමිණී ගලොකුගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගිවිුබම ගානශකොට ඒශක් තිසබුණු business plan එක ගටන 

කථා කශළ  නටාට ශන්. තමුන්නාන්ශස ත්  ටංකුකරුශවක්. 

ගිවිුබමක් ගානශකොට business plan එකක් තිසශ නවා. 

තමුන්නාන්ශස  ඒ business plan එක ගටන කථා කශළ  නටාට.   

 
 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගාක ණී ශලොකුශ  මන්ත්රීතුමනි, මා ිසගටම කරන තමාකය  

තමයි, පාමාලිශම්න්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරුන් business plan එක 

ගටන සාකච්ඡා කරලා වටඩක් නටාටයි ිරය න එක. රාජ්ය 

වයවසාය වලට දමන්න ඕනෑ, පාමාලිශම්න්තුශේ ඉන්න 

මන්ත්රීවරුන්ශ  අදාසථ ශනොශවයි. ඒකට වදත්තීය ශේිසන්ශ  අදාසථ 

තිසශ න්න ඕනෑ. වදත්තීය ශේිසන් තමයි ඒක ශවනසථ කරලා 

තිසශ න්ශන්. 

 
 ු  ාමිණී ගලොකුගේ මහාවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නාන්ශස යි, මමයි ඒ ගටන පාමාලිශම්න්තුශේ තමාක කළාට 

ඒක සකසථ කශළ  වදත්තීය ශේිසන් තමයි. තමුන්නාන්ශස ත්, මාත් 

ශනොශවයි ඒක ාටදුශේ. තමුන්නාන්ශස යි, මායි, ශේිසකාවට 

ඇවිේලා ඒශක් එක ශකොටසක් - 

 ු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශ  කට අවුසථසාගන්න එපා. 

ජ්නාධිපතිසතුමාශ   ෑණා ලවා plan එක ාදලා, ඔ තුමා මට 

ිරය නවාද, වදත්තීය ශේිසය කු ලවා තමයි plan එක ාටදුශේ ිරය ලා? 

ශමොනවාද ශම් කථා කරන්ශන්, ශමොනවාද ශම් කථා කරන්ශන්? 

ුබදුුබ නටතිස පු්ගගලය කු ලවා plan එකක් ාදලා වටඩි මුදලකට රටට 

A350 වනවන් ය ානා ශගනටේලා, ඊට පසථශස  තමාක කරනවා 

වදත්තීය ශේදීන් දටම්මා ිරය ලා. නෑදෑශය ෝ, හිත ක ත්රය න් දමාශගන 

ශම් රට ාදන්නට  ටාට. එශාම ශම් රට ාදන්නට  ටාට. ශම් රට 

ාදනවා නම් ුබදුුබ වදත්තීය ශේදීන් ඒ කටයුතුවලට දමන්නට ඕනෑ. 

ශම් අය  නෑදෑය න්, ක ත්රය න් ශගනටේලා වනවන් ශස වා  ාදන්න 

ාදනවා. ඊට පසථශස  ඇවිේලා තමාක කරනවා ඒ අය  plan එකක් 

දටම්මා ිරය ලා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ වනවන් ය ානා ගන්නා විට - 

[ ාධා ිරීමක්] ඔ තුමා අාශගන ඉන්න. ශම්ක පිළිතුරු කථාව, 

අා ගන්න. ඒ වදත්තීය ශේදීන්ශ  plan එක තුළ ශමොනවාද 

තිසබුශණ්? "VIP suite" ිරය ලා තිසබුණා. ඒ ිරය න්ශන්, අාසථ ය ාත්රාව 

තුළ VIP කාමර ාදන්න. කවුරුන් ශාෝ ඇවිේලා ඒක cancel 

කරන්ශන් නටත්නම්, අශනක් වදත්තීය ශේදීන් ශමොනවාද 

කරන්ශන්?  ශ්රීලන්කන් වනවන් ශස වශ  වනවන් ය ානා තුළ VIP 

කාමර ාදනවා. හිටපු ජ්නාධිපතිසතුමා  ෑණා දමලා කරපු වටඩ 

තමයි මම ශම් ිරය න්ශන්. 

ගාක ණී ශලොකුශ  මටතිසතුමනි, ඔ තුමා ශජ්යෂථඨ ඇමතිසවරය කු 

ාටටිය ට ි ටිය ා. ඒ නිසා ඒ වාශ  වටරිස defend කරන්න  ය න්න 

එපා. ඒවා defend කරන්න ය න්න එපා මටතිසතුමනි. ඒ කරපු වටරිස 

නිසා තමයි අද ඒක ාරිගසථසන්නට  ශවලා තිසශ න්ශන්. ඒවා 

defend කරන්න එපා. එතුමා කළත්, අශ්/ පටත්ශත් ශකශනක් 

වරදක් කළත් මම ිරය න්ශන් ඒවා ආරක්ෂා කරන්න ය න්න එපා 

ිරය ලායි. ඒවා ආරක්ෂා කරන්න ය න්න එපා, ඒවා වටරිස වටඩ.  

ශ්රීලන්කන් වනවන් ශස වය ට A350-900 වනවන් ය ානා ගත්ත 

ප්ර ථනය  ශලෝකය ම දන්නවා. ජ්නාධිපතිසතුමා  ඒ ගටන ශකොක සමක් 

පත් කරලා තිසශ නවා. ඒ ශකොක ෂන් සභාශවන් එන ශය ෝජ්නා අපි 

සම්පූමාණශය න්ම ක්රිය ාත්මක කරමු. අශ්/ අය  වරදක් කරලා 

තිසශ නවා නම් අපි ඒවා ආරක්ෂා කරන්ශන් නටාට. ඒවා ගටනත් 

අපි ක්රිය ාත්මක ශවමු. අශ්/ අය  වරදක් කරලා තිසශ නවා නම් ගරු 

මටතිසතුමනි ඒ අය ටත් දු වම් ශදන්නට ඕනෑ. මම ඉන්ශන් ඒ 

සථථාවරශ . ඒ අය ටත් දු වම් ශදන්නට ඕනෑ. නමුත් ශම්වා ශකටි 

කාලීන ශ්ගවේ ශනොශවයි. ශම්වා ගටන ය ම් තීරණය ක් ගත්තාම 

ද කය ක්ම ඒ තීරණ  ලපානවා. මම ශම්ක ිරය න්න ශා තුව, ශම් 

ගරු සභාවට ඇවිේලා එක එක ඒවා ිරය න නිසායි. 

ඊට පසථශස  ිරේවා,  ශේක්ාවුසථ එශකන් "රැස" ිරය ලා 

පත්තරය ක් ගානවා  ිරය ලා. ඒක මඩ පත්තරය ක් ිරය ලා, 

සභාපතිසතුමාට මඩ ගානවා. පළමුශවනි වතාවට ශේක්ාවුසථ එශක් 

පත්තරය  ිරය වන සංඛ්යාව වටඩිශවලා තිසශ නවා. එතුමන්ලා 

ශමතටන නටතිස නිසායි මම එතුමන්ලා ගටන ශම් ගරු සභාශේ කථා 

කරන්ශන්. එතුමන්ලා ශම් සභාශේ ඉන්නවා නම් එතුමන්ලා 

ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ නටාට. ඒ සභාපතිසතුමාට කවුද මඩ පාරක් 

ගාලා. ඒක අසාධාරණයි. සභාපතිස ශකශනකුට මඩ ගාන්නට 

 ටාට. වදත්තීය ශේිසශය කු තමයි එතටනට දමලා ඉන්ශන්. අද 

එතටන වදත්තීය ශේදීන් ි ටිනවා.  

අශ්/ ගාක ණී ශලොකුශ  මටතිසතුමාශ  ශය ෝජ්නාශවන් පඩි 

වටඩිවීමක් ශදන්න ිරය ලා ිරය නවා. [ ාධා ිරීමක්] ාරි, පඩි 

වටඩිවීමක් ශදන්න ිරය නවා. එතශකොට අපි රාජ්ය ශස වය ට පඩි 

වටඩිවීමක් දීලා තිසශ නවා. ඔ තුමාට තමාක කරන්නට පුළුවන් 

අශනක් පිරිසටත් ඒ දීමනාව ශදන්න ිරය ලා. අගමටතිසතුමාම ිරය ලා 

තිසශ නවා ඒ 0,500 ගටන සලකා  ලනවා ිරය ලා. නමුත් මම 

තවත් කාරණය ක්  ිරය න්නට ඕනෑ. ශම් කාරණය  ිරය ලා මම  

කථාව අවසන් කරන්නම්. 
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පාමාලිශම්න්තුව 

ශප ්ගගලික අං ශ  පඩි වටඩිවීම ගටන අශ්/ ගරු රවීන්ද්ර 

සමරවීර ඇමතිසතුමා ය ම් විසථතරය ක් කළා. නමුත්, අපි ශප ්ගගලික 

අං ය  ගටන මතක ත ා ගත යුතු තව කරුණු ිරහිපය ක් තිසශ නවා. 

එකක් තමයි, අශ්/ රශේ ශප ්ගගලික අං ශ  වටඩි ප්රමාණය ක් 

තිසශ න්ශන් කුඩා ාා මධයම පරිමාණශ  වයාපාර. කුඩා ාා මධයම 

පරිමාණ වයාපාර ප්රමාණය  ප්රතිස තය ක් විධිය ට ගත්තාම ි ය ය ට 

 1ක් පමණ ශවනවා. අශ්/ ශ්රම  ලකාශය න් ි ය ය ට  5ක් විතර 

වටඩ කරන්ශන් කුඩා ාා මධයම පරිමාණශ  ආය තනවල. දළ 

ශ්ගශීය  නිෂථපාදනය ට ශම් අය  ි ය ය ට 51කට වටඩිය  එකතු කරනවා. 

එතශකොට ශප ්ගගලික අං ශ  ඉේලීම අපට ශත්ශරනවා. අපිත් 

ඔ තුමා සමඟ එකඟයි. අපි ශප ්ගගලික අං ශය න් කරනවා 

ඉේලීමක්. ශමොකද, අපි ශප ්ගගලික අං ය ට නිශය ෝගය ක් 

දුන්ශනොත්, ඒ අය ශ  විය දම ඉාළට ගිශය ොත්, ඒ අය ශ  වයාපාර 

කඩා වටුපශණොත්, ඒ ක නිුබන්ට රැිරය ා අහික  වුශණොත් ඊට වඩා 

වි ාල ප්ර ථනය ක් එනවා.   මට වි ථවාසය ක් තිසශ නවා, ශම් රශේ දළ 

ශ්ගශීය  නිෂථපාදනය ට ශප ්ගගලික අං ය  තමයි ි ය ය ට 51කට 

වටඩිය  එකතු කරන්ශන් ිරය ලා. ශම් කුඩා වයාපාරිකය න් දළ 

ශ්ගශීය  නිෂථපාදනය ට ි ය ය ට 51කට වටඩිය  එකතු කරනවා. මම 

හිතන විධිය ට  ඒ වයාපාර ශගන ය න්නට අපට වඩා ශාොහට ඒ අය  

දන්නවා. මම හිතන විධිය ට අපි ප්රශේ ම් ශවන්නට ඕනෑ, ඒ අය ට 

ිරි ම  ාධාවක් ශනොකර ඒ අය ශ  වයාපාර කරශගන ය න්නට ඉඩ 

ශදන්න. නමුත් අපි ඉේලනවා, ශප ්ගගලික අං ය ටත් වටුප්/ වටඩි 

කරන්න, ඒ වටුප්/ වටඩි වීම ල ා දීලා වටඩ කරන ජ්නතාවට ඒ 

සානය  ල ා ශදන්න ිරය ලා. මට කාලය  ල ාදීම ගටන ශ ොශාොම 

සථතුතිසයි.  
 
ප්රශ්න්ය විමසන ලන න්, සවා සපතමව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාතාිමගපතන්තුව ඊ  අනුකූලව අ. වා.  5.53 , 2019 අග ෝසත්ු මස 

22 වන  බ්රහාසප්තින්දා පු. වා. 10.30 වන ගවක් කල් ගිගේය. 
 

அதன்படி பி. ப. 5.53 ைைிக்கு பொரொளுைன்றம், 2019 ஓகஸ்ட் 22, 

வியொழக்கிழமை  மு.ப. 10.30 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 5.53 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 22nd August, 2019. 
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[ගරු ඉරාන් විරමරත්න මාතා] 



 
 
 
 

සි.ුත. 
 

ශමම වාමාතාශේ අවසාන මුද්රණය  සහාා සථවකීය  කථාවල නිවටරිස කළ යුතු තටන් දක්වුව රිි  මන්ත්රීන් ක න් පිටපතක් ශගන 
 නිවටරිස කළ යුතු ආකාරය  එහි පටාටිසලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලටබී ශදසතිසය ක් ශනොඉක්මවා  

හාින්සාඩ් සංසථකාරක ශවත ලටශ න ශස  එවිය  යුතුය . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හාින්සාඩ් වාතාවා  
ගකො ඹ 5  ගපොල්ගහාේන්ග ොඩ  කිු පන පාප  අංක 163 දපන සව්ානගයහි ළිහිටි 
පජගේ ප්රවෘ කති ගදපාතාවගපතන්තුගව ළිහිටි පජගේ ප්රකාශ්න කාතායාංශ්ගයන්  

මිල ී   ව හාික. 
 

ගමම හාින්සාඩ් වාතාවාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  
බා ව හාික. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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