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පූ.භා.10.00 පාර්ලිගේන්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ ු කු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மைிக்குக் கூடியது.
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 10.00 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the
Chair.

නිගේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිගේන්තුව තුළ අසංවර ගලස හැසිරීම
பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்கீனமாக நடந்து
தகாண்டகம
UNRULY BEHAVIOUR IN PARLIAMENT

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු මන්ත්රීවරු, ඊ ේශේ ි න පාර්ලිශේන්තුශන නයාය පරශේ
විෂ්ය අංක 1 යටශ්  සඳහන්ව න බූ "සාපරාධී කාර ාවෙදී
අශනයෝනය සහශයෝිතතාව ද්ැ්ෂවීශේ (සංශ ෝධන පන් 
ශකු ේපත'' ශද්වැ,  වර ිරයැවීම සිුක ශනොකළ බව පවසිටන්
පද්නේ විරහිත ශෙස ශද්ෝෂ්ාශරෝප ය කරිටන්ඊ විශ ේෂ්ශයන්ම
මූොසනයට අභිශයෝන කරිටන් විරුද්ධ පාර් ්වශේ අසන්ශනන
සිටින මන්ත්රීවරුන් ිරහිප ශද්ශනගේශ
හැසිරීම පිළිබඳව
කනනාු ව ප්රකා කරන බව ද්න්වබද කැමැ් ශතිට
ඒ අවස්ථාශනදී සභා නර්භශේදී පන්  ශකු ේපත්ෂ
සේබන්ධශයන් සාමානයශයන් කරබද ෙබන ක්රියා පටිපාටිය මා
විසින් අබදනමනය කළ බව් ඊ සිුක වූ සියලු ශද් පිළිබඳව හැන්සාඩ්
වාර්තාශන අද්ාළ උද්ධෘතය ශනන්වා ශනන , රී්ෂෂ් ය කළ බව් ඊ
විධිම්  රකාරශයන් , යිටත ක්රියා පටිපාටිය අබදවම ී ප පන් 
ශකු ේපත ශද්වැ,  වර ිරයවා කාරක සභා අවස්ථාවට පිවිස ඉන්
අනතුරුව යථා පිදි  පාර්ලිශේන්තුව විසින් සේමත කරන ෙද්
බව්  සඳහන් කරිට
තවද්ඊ ිටන් ඉි ිදයට , රවද්ය ශෙස කරුු  ශසොයා බො මනා
සංයමයිරන් යුතුව ශමම උ් තරීතර සභාව තුළ කටයුතු ිරරීමට
වනබො නන්නා ශමන් නරු මන්ත්රීවරුන්ශනන් කාරුකවකව ඉල්ො
සිටිිට

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

2015 අශනෝස්තු මස 15 වැ,  ි න පව් වබද ෙැබූ මහ
මැන වර ශේදී ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස් සන්ධානය යටශ්  ශ් රී
ප්  වූ මන්ත්රීවරුන් අට ශද්ශනගේශ අ් ස, න් යු්ෂතවඊ විරුද්ධ
පාර් ්වශේ සිටින මුළු මන්ත්රී සංයාව ක්්ෂ බව් ඊ ීන්න්
මන්ත්රීවරුන් 0 ශද්ශනගේ ශවබදශවන් පාර්ලිශේන්තුශන විරුද්ධ
පාර් ්වශේ නායක ධුරය පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී නරු ි ශන්ෂ්්
ගු වර්ධන මහතා ශවත ෙබා ශද්න ශෙස 2018 අශනෝස්තු 01
වැ,  ි න මා ශවත ඉි ිදප්  කරන ෙද් ඉල්ලීමට අබදව වර්තමාන
අටවැ,  පාර්ලිශේන්තුශන විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායක ධුරය
පිළිබඳව මතු වී න ශබන ත් ් වය සේබන්ධශයන් නැඹුරු
අධයයනයිරන් අනතුරුව මාශ රයර ය අවසාන ව ශයන්
ප්රකා ිරරීමට අද්හස් කරිට
තවද්ඊ ීම ඉල්ලීශේ සඳහන් පාර්ලිශේන්තු විවාද් සඳහා කාෙය
ෙබා දීම සහ කාරක සභා , ශයෝජනය පිළිබඳව ද් සෙකා බැලූ
අතර ඒ සේබන්ධශයන්ද් මාශ රයර ය ද්ැබදේ දීමට අද්හස්
කරිට
2018 අශනෝස්තු මස 0 වන අඟහරුවාද්ා පුරා පැය න නාව්ෂ
විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායක ධුරය පිළිබඳව ප්ෂෂ් විප්ෂෂ් ශබොශහෝ
මන්ත්රීවරුන් විසින් මතු කරන ෙද් සියලු අද්හස්ද්ඊ පාර්ලිශේන්තු
ප්රජාතන්රවාද්ය පිළිබඳ පුළුල් ද්ැබදම්ෂ තන  අශනගේ් 
විද්වතුන්ශ
අද්හස්ද්ඊ ශෙෝකශේ අශනගේ්  පාර්ලිශේන්තු
සේප්රද්ායන්ද්ඊ ශපොුක රාජය ම්ඩඩලීය පාර්ලිශේන්තු රටවෙ සහ
අන්තර් පාර්ලිශේන්තු සංනේ , ශයෝජනය කරන රටවල් පිළින් 
සේප්රද්ායන්ද් ඉතා නැඹුිදන් අධයයනය කර මාශ අද්හස් ශමශෙස
ප්රකා කරිට
විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායක ධුරය පාර්ලිශේන්තු ඉන හාසය
මුළුල්ශල්ම පව් වා ශනන ීබද ෙබන සේප්රද්ායන් හා පිදයයන්ට
අබදකූෙව අපශ
ර්ඩඩුක්රම වයවස්ථාශවන් සහ ස්ථාවර
, ශයෝනවලින් පිළිශනන තන  අභිමානව්  ධුරයිර තවද්ඊ අශේ
රටට රශනකවක ශවස්ට්ිටන්ස්ටර් ර්ඩඩුක්රම සේප්රද්ායයට
සමනාමීව විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායක ධුරය වයවස්ථාද්ායකයටම
අනනය වූ සහ පාර්ලිශේන්තු ක්රමශේ අතයව ය ධුරය්ෂ ශෙස
සඳහන් කළ හැිරය
අපශ පාර්ලිශේන්තු ඉන හාසය සෙකා බැලීශේදී විරුද්ධ
පාර් ්වශේ නායක ධුරය සඳහා ර්ඩඩුවට සේබන්ධ ශනොවන
වැඩිම මන්ත්රී සංයාව්ෂ සිටින මහ මැන වර යට තරන කළ
පිළින්  ශද් පාෙන ප්ෂෂ්යක ශහෝ සන්ධානයක පාර්ලිශේන්තු
නායක් වය ද්රන පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයා කථානායකවරයා
විසින් පිළිශනන සභාවට ප්රකා යට ප්  ිරරීශේ සේප්රද්ායය ඉතා
පැහැි ලි සහ ,  ්චිත වූව්ෂ බව මීට ශපර අවස්ථා අධයයනශේදී
ශමොනවට පැහැි ලි ශන
අපශ පාර්ලිශේන්තු ඉන හාසය තුළ විරුද්ධ පාර් ්වශේ
නායක ධුරය සඳහා කථානායකවරයා විසින් හඳුනා නබද ෙැබුශන
මහ මැන වර යකදී තරන කරන ෙද් පිළින්  ශද් පාෙන ප්ෂෂ්
අතුිදන් ර්ඩඩු පාර් ්වයට අය්  ශනොවන බහුතර මන්ත්රී
සංයාව්ෂ සිටින ප්ෂෂ්ශේ ශහෝ සන්ධානයක පාර්ලිශේන්තු
ක්ඩඩායශේ නායකයා වන බවන්
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[නරු කථානායකතුමා]

ශමම සේප්රද්ායය මහා ්රිතානයයඊ සස්ශරේලියාවඊ කැනඩාව
වැ,  ප්රජාතන්රවාදී පාර්ලිශේන්තු ක්රමය ක්රියා් මකව පවන න
රටවෙද් ීශෙසම පව් වාශනන යබද ෙබන් අප අසල්වැසි
ඉන්ි යාශනද් අවම රසන සංයාව්ෂ ෙබා නැනීශේ මාමාවට යට් 
වන නමු් ඊ විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකයා ව ශයන් ශතෝරා
ප් කරනබද ෙබන්ශන් ර්ඩඩු පාර් ්වයට අය්  ශනොවන
අශනගේ්  ප්ෂෂ් අතුිදන් බහුතර මන්ත්රී සංයාව්ෂ සිටින ප්ෂෂ්ශේ
නායකයාය
ඒ අබදව විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකයා ප්  කර නැනීශේ
ක්රමශනද්ය අප රශට් පැවන  සේප්රද්ායය් ඊ ්රිතානය පාර්ලිශේන්තු
ක්රමය අබදනමනය කරබද ෙබන අශනගේ්  රටවෙ සේප්රද්ායය් 
සෙකා බැලීශේදී ඒ පිළිබඳව ිරසිුක මතශේද්ය්ෂ ශනොමැන  බව මා
විසින් කරන ෙද් අධයයනය අබදව සඳහන් ිරරීමට පුළුවන
ේළඟ කරු වන්ශන්ඊ ීම සේප්රද්ායයට අබදනතව වර්තමාන
පාර්ලිශේන්තුව තුළ ප්ෂෂ් ශබදීම සහ සංයුන ය අබදව ීම
සිද්ධාන්තය අප අද්ාළ කර නන්ශන් ශකශසේද් යන්න විමර් නශීලිව
සෙකා බැලීමය
වර්තමාන ත් ් වය පිළිබඳව , සි අවශබෝධය්ෂ ෙබා නැනීමට
ම් ශතන්ඊ 2015 ජනවාිද මස 08වැ,  ි න පව් වන ෙද්
ජනාධිපන වර ශයන් අනතුරුව හ් වැ,  පාර්ලිශේන්තුශන ර්ඩඩු
පාර් ්වය සහ විරුද්ධ පාර් ව
් ය , ර්මා ය වී න බූ රකාරය
පිළිබඳව අප සෙකා බැලිය යුතුමය
නරු ර, ල් වික්රමසිංහ මහතාඊ ී ප පාර්ලිශේන්තුශන
අග්රාමාතයවරයා ව ශයන් ි ුරරුේ දීශමන් අනතුරුව ී්ෂස් 
ජාන ක ප්ෂෂ්ය ප්රමු මන්ත්රීවරුන් ක්ඩඩායම්ෂ ර්ඩඩු පාර් ්වය
ව ශයන් ර්ඩඩු පාර් ්වශේ අසන් නන්නා ෙද් අතරඊ ීශත්ෂ
ර්ඩඩු පාර් ්වශේ අසන් ශනන සිටි ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස්
සන්ධානශේ බහුතර මන්ත්රී සංයාව විරුද්ධ පාර් ්වශේ අසන්
නන්නා ෙදී
ීම අලු්  වාතාවර ය අබදව විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකයා
ශෙස හඳුනානත යු් ශ්  කුරරුන්ද් යන්න රයර ය ිරරීශේදීඊ
විරුද්ධ පාර් ්වශේ අසන්න්  බහුතර මන්ත්රී සංයාව්ෂ සිටින
ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස් සන්ධානශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී නරු
, මල් සිිදපාෙ ද් සිල්වා මහතා විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායක ධුරය
සඳහා පාර්ලිශේන්තුශන පිළින්  සේප්රද්ායයන්ට අබදකූෙව මාශ
පූර්වනාමී කථානායකවරයා විසින් පිළිනන්නා ෙදී
නරු , මල් සිිදපාෙ ද් සිල්වා මහතා විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායක
ධුරය ද්රන ීම කාෙ මාමාව තුළදී ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස්
සන්ධානශේ මන්ත්රීවරුන් පිිදස්ෂ අමාතයවරයන් ව ශයන්
ජනාධිපන වරයා
ඉි ිදශේදී
ි ුරරුේ
ශද්න
ෙද්
අතර
සේප්රද්ායාබදකූෙව වුරන්ටද් ර්ඩඩු පාර් ව
් ශේ අසන් ශවන් කරන
ෙදී
ීශසේමඊ මීට ඉහතදී පැවන  රජයන්වෙදීද් විරුද්ධ පාර් ්වශේ
තතැේ මන්ත්රීවරුන් විවිධ අමාතය ධුරයන් භාරශනන ර්ඩඩු
පාර් ්වශේ අසන්න්  අවස්ථාද්ඊ ර්ඩඩු පාර් ්වශේ අමාතයවරයන්
අමාතය ධුරවලින් ඉව් වී විරුද්ධ පාර් ්වශේ අසන්න්  අවස්ථාද්
න ශබන බව කුරරු්  ද්න්නා සතයයිර
ර්ඩඩුක්රම වයවස්ථාශන ද්හනව වන සංශ ෝධනශේ 6.
වයවස්ථාශන (6 සහ (5 වන අබද වයවස්ථා ප්රකාරව ජාන ක
ර්ඩඩුව්ෂ පිහිු වීම පිකවස 2015 සැේතැේබර් මස 0් වැ,  ි න
පාර්ලිශේන්තුශනදී ස්ථාවර , ශයෝන 6 (1 (ත විධිවිධානවෙට
අබදව නිටන් සිය ඡන්ද්ය භාවිත කරිටන් ''ප්ෂෂ්ව'' මන්ත්රීවරයන්
16්්ෂ සහ ''විප්ෂෂ්ව'' මන්ත්රීවරයන් 1.්ෂ ව ශයන් සේමත කරන

ෙද් ශයෝජනා සේේතයට අබදකූෙව ද්ැනට බෝ මකව පවන න
ජාන ක ර්ඩඩුශනඊ ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස් සන්ධානය හුරල්කාර
ප්ෂෂ්ය්ෂ වීම , සා වර්තමාන පාර්ලිශේන්තුශන ශමම ත් ් වය
ශවනස් වී න ශබන රකාරය පිළිබඳව සෙකා බැලීම අතයව ය
සාධකය්ෂ බවට ප්  වී න ශේ
ඒ අබදව ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස් සන්ධානශේ මන්ත්රීවරයන්
පිිදස්ෂ අමාතය ධුර ද්රිටන් ර්ඩඩුශන හුරල්කාර ප්ෂෂ්ය්ෂ ශෙස
ශේ වනවිට්  කටයුතු කරිටන් සිටින බැවින් ී්ෂස්  ජනතා
, ද්හස් සන්ධානය , ශයෝජනය කරිටන් විරුද්ධ පාර් ්වශේ
අසන්ශනන සිටින මන්ත්රීවරයන් සංයාව විරුද්ධ පාර් ්වශේ
ශවනම ප්ෂෂ්ය්ෂ ශෙස පිළිනැනීමට ර්ඩඩුක්රම වයවස්ථාවට
අබදකූෙව 2015 සැේතැේබර් මස 0් වැ,  ි න වැඩි ඡන්ද්ශයන්
සේේත කරන ෙද් ී ප ශයෝජනා සේමතය අබදව හැිරයාව්ෂ මා
හට ශනොමැත
ීබැවින්ඊ අරයතශේ සිටම අ්ඩඩව පැවැන  පාර්ලිශේන්තු
සේප්රද්ායට
අබදකූෙව
ර්ඩඩුවට
සේබන්ධ
ශනොවන
පාර්ලිශේන්තුශන වැඩිම මන්ත්රී සංයාව්ෂ සිටින ප්ෂෂ්ශේ
නායකයා පාර්ලිශේන්තුශන විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකයා ශෙස
කථානායකරවයා විසින් පිළිනබද ෙැබීම චිරා්  කාෙයක සිට
පැවැන  සේප්රද්ායන්
ේට අබදකූෙවඊ වර්තමාන අට වන පාර්ලිශේන්තුශන ර්ඩඩුවට
සේබන්ධ ශනොවන විප්ෂෂ්ශේ අසන් ශනන සිටින වැඩිම මන්ත්රී
සංයාව්ෂ සිටින ඉෙංශකන් තිටල් අරස කචිචි ප්ෂෂ්ශේ නායකයා
වන පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී නරු රාජවශරෝි යේ සේපන්ද්න් මහතා
පාර්ලිශේන්තුශන විරුද්ධ පාර් ව
් ශේ නායකයා ශෙස මා විසින්
පිළිනන්නා ෙද් බව 2015 සැේතැේබර් මස 0් වැ,  ි න ශමම නරු
සභාවට ප්රකා කරන ෙද් බව ද්න්වබද කැමැ් ශතිට
කරුු  ශමශසේ ශහන්න්ඊ පාර්ලිශේන්තුශන විරුද්ධ පාර් ්වශේ
නායක ධුරය සේබන්ධශයන් ශේ අවස්ථාශන දී ශවනස්ෂ ිරරීමට
වයවස්ථාබදකූෙව් ඊ සේප්රද්ායාබදකූෙව්  ශේ උ් තරීතර සභාශන
කථානායකවරයා ශෙස මට හැිරයාව්ෂ ශනොපවන න බව මාශ
අවසාන රයර ය ශෙස ශමන්න් ප්රකා යට ප්  කරිට
ශකශසේ ශවත් ඊ ර්ඩඩුක්රම වයවස්ථාවට අබදකූෙව පිහිු වන
ෙද් ජාන ක ර්ඩඩුශන හුරල්කාර ප්ෂෂ්ය ශෙස ද්ැනට කටයුතු
කරන ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස් සන්ධානය , ශයෝජනය කරිටන්
විරුද්ධ පාර් ්වශේ අසන් ශනන සිටින මන්ත්රීවරයන්ට
පාර්ලිශේන්තුව තුළ වාද් විවාද්වෙට සහභාිත වීශේදී සාධාර කාෙ
ශනොව්ෂ ශවන් කර දීමට් ඊ ද්ැනට පාර්ලිශේන්තුශන ස්ථාපිත කර
න ශබන සියලු කාරක සභාවෙට සාධාර ශෙස , ශයෝජනය්ෂ
ෙබා දීමට්  අව ය ස්ම පියවර්ෂම න, ිටන් ීම
මන්ත්රීතුමන්ොශ අන්න ය රර්ෂෂ්ා ිරරීමට කටයුතු කරන බව ශේ
අවස්ථාශනදී අවධාර ය කරිට

III
පාර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශන රැස්වීම්ෂ 2018
අශනෝස්තු මස 10වන සිගේරාද්ාඊ ීනේ අද් ි න ප්රධාන කටයුතු
රරේභ ිරරීමට ශපර මාශ
, ෙ කාමරශේදී පැවැ් වීමට

1185

1186
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, යිටතය පළා්  සභා ඡන්ද් විමමාම පිළිබඳ රයර ය්ෂ නැනීම
සඳහා පැවැ් ශවන ීම රැස්වීමට පැිට සහභාිත වන ශෙස සියලු
සභික මන්ත්රීවරුන්ශනන් කාරුකවකව ඉල්ො සිටිබද කැමැ් ශතිට
ීය ඉතාම වැද්න්  සාකචිඡාව්ෂ වන , සා සියලු ප්ෂෂ්
නායකයන්ශ සහභාිත් වය මම ශනෞරවශයන් බොශපොශරෝ තු
ශවිට

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නැඟී සිටිගේය.

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ අග්රාමාතයතුමා සහ ජාන ක ප්රන ප් න 
හා රර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවබදශවන්ඊ 201. වර්ෂ්ය සඳහා
පිදපාෙන
කටයුතු
පිළිබඳ
පාර්ලිශේන්තු
ශකොමසාිදස්
(වේබුඩ්ස්මන් කාර්යාෙශේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉි ිදප්  කරිට
ීම
වාර්තාව
අභයන්තර
පිදපාෙනය
හා
රාජය
කළමනාකර ය පිළිබඳ රංශික අධී්ෂෂ් කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කළ යුතුයැන් මම ශයෝජනා කරිට

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

எழுந்தார்.
rose.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු චන්දිම වීරක්ගකොඩි මහතා

(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ මුද්ල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා
ශවබදශවන්ඊ 2015 වර්ෂ්ය සඳහා මාමාසහිත ස්වාධීන රූපවාහිනී
ශසේවශේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉි ිදප්  කරිට

නැඟී සිටිගේය.
எழுந்தார்.
rose.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම වබතුමන්ොට අවසානශේ දී අවස්ථාව ශද්න්නේ [බාධා
ිරරීේ] We will do it like that. ලිපි ශල්නාි ය පිළිනැන්වීම
[බාධා ිරරීේ] ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න

ීම වාර්තාව වනන ක කටයුතු (දූෂ් විශරෝධි සහ මාධය
කටයුතු පිළිබඳ රංශික අධී්ෂෂ් කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
යුතුයැන් මම ශයෝජනා කරිට

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිත ැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය හා
මහනුවර
න ර
සංවර්ධාන
අමාතයතුමා
සහ
පාර්ලිගේන්තුගේ සභානායකතුමා)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள்
மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச்
சகப முதல்வரும்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public Enterprise
and Kandy City Development and Leader of the House of
Parliament)

නරු කථානායකතුම, ඊ අග්රාමාතයතුමා සහ ජාන ක ප්රන ප් න 
හා රර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවබදශවන්ඊ 201. වර්ෂ්ශේ
අග්රාමාතය කාර්යාෙශේ කාර්ය සාධනය සේබන්ධශයන් රජශේ
ිතු ේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිශේන්තුව ශවත ඉි ිදප් 
කරන ෙද් වාර්තාශන සඳහන් කරුු  සේබන්ධශයන්
පාර්ලිශේන්තුශන ස්ථාවර , ශයෝන අංක 11ක(6 ප්රකාරව
, රී්ෂෂ් සහ නබද ෙැබූ ක්රියා මාර්න පිළිබඳ වාර්තාව මම ඉි ිදප් 
කරිට
ීම වාර්තාව රජශේ ිතු ේ පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ යුතුයැන් මම ශයෝජනා කරිට

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ මුද්ල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා
ශවබදශවන්ඊ 201. අංක 20 ද්රන ීකතු කළ අනය මත බුක
(සංශ ෝධන පනත මඟින් අවසන් වරට සංශ ෝධනය කරන ෙද්
2002 අංක 16 ද්රන ීකතු කළ අනය මත බුක පනශ්  5(15
වනන්න ය යටශ්  ීකතු කළ අනය මත බුක සේබන්ධශයන් මුද්ල්
හා ජනමාධය අමාතයවරයා විසින් පනවන ෙුකවඊ 2018 ූලලි 02
ි නැන  20 8/. ද්රන අන  විශ ේෂ් නැසට් පරශේ පළ කරන ෙද්
, ශයෝනය මම ඉි ිදප්  කරිට
ීම , ශයෝනය රජශේ මුද්ල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ යුතුයැන් මම ශයෝජනා කරිට

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු තිලක් මාරපන මහතා (සංවර්ධාන
අමාතයතුමා සහ විගද්ශ් ක යුතු අමාතයතුමා)
(மாண்புமிகு
திலக்
மாரபன
பைிப்தபாறுப்புகள்
அகமச்சரும்
அகமச்சரும்)

කාර්යභාර

அபிவிருத்திப்
தவளிநாட்டலுவல்கள்

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development
Assignments and Minister of Foreign Affairs)

Hon. Speaker, I present the Regulations made by the
Minister of Foreign Affairs under Section 4 of the
Diplomatic Privileges Act, No. 9 of 1996 and published
in the Gazette Extraordinary No. 2074/13 of 05 th June
2018.
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පාර්ලිශේන්තුව

[නරු න ේෂ මාරපන මහතා]

I move that these Regulations be referred to the
Sectoral Oversight Committee on International Relations.

ීම වාර්තාව අධයාපනය හා මානව සේප්  සංවර්ධනය පිළිබඳ
රංශික අධී්ෂෂ් කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැන් මම
ශයෝජනා කරිට

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ රාජය පිදපාෙන හා කළමනාකර
සහ නීන ය හා සාමය අමාතයතුමා ශවබදශවන්ඊ 201. වර්ෂ්ය සඳහා
ශ්රී ෙංකා සංවර්ධන පිදපාෙන රයතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව මම
ඉි ිදප්  කරිට
ීම
වාර්තාව
අභයන්තර
පිදපාෙනය
හා
රාජය
කළමනාකර ය පිළිබඳ රංශික අධී්ෂෂ් කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කළ යුතුයැන් මම ශයෝජනා කරිට

නරු කථානායකතුම, ඊ පළා්  සභාඊ පළා්  පාෙන සහ ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවබදශවන් මම 2016 සහ 2015 වර්ෂ් සඳහා ශ්රී ෙංකා
උ් ශ් ජක මර්ද්න , ශයෝජිතායතනශේ වාර්ෂික වාර්තා ඉි ිදප් 
කරිට
ීම වාර්තා තරු ඊ ක්රීඩාඊ කො හා උරුමයන් පිළිබඳ රංශික
අධී්ෂෂ් කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැන් මම ශයෝජනා
කරිට

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගපත්සේ

மனுக்கள்

 ු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (උසස් අධායාපන

PETITIONS

හා සංස්කෘතික ක යුතු අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - உயர் கல்வி
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of
Higher Education and Cultural Affairs)

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

Hon. Speaker, I present -

(The Hon. Speaker)

(i)

නරු ි ළුේ අමුු නම මහතා - [සභා නර්භය තුළ නැත ]

(ii)

නරු නාිටණී ශෙොගේශ මහතා - [සභා නර්භය තුළ නැත ]

the Order made by the Minister of Higher
Education & Cultural Affairs under Section 25A
of the Universities Act, No. 16 of 1978
recognizing the Saegis Campus (Private) Limited
as a Degree Awarding Institute and published in
the
Gazette Extraordinary No.
2079/35 of 11th July 2018; and
the Annual Report of the Swami Vipulananda
Institute of Aesthetic Studies, Eastern University
for the year of 2016.

I move that this Order and Report be referred to the
Sectoral Oversight Committee on Education and Human
Resources Development.
ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නරු කථානායකතුම, ඊ මට වැද්න්  කාර
න ශබනවා

ය්ෂ ිරයන්න

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්නවලින් පසව වබතුමාට අවස්ථාව ශද්න්නේඊ නරු ි ශන්ෂ්්
ගු වර්ධන මන්ත්රීතුම,  අපි සේප්රද්ායාබදකූෙව- [බාධා ිරරීම්ෂ]
ප්රධාන වැඩකටයුතුවෙට ශයොමු වන විට මම වබතුමාට අවස්ථාව
ශද්න්නේ වයවස්ථාබදකූෙව වබතුමා මට සහශයෝනය ශද්න්න
[බාධා ිරරීම්ෂ]

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ු අකිල
අමාතයතුමා)

විරාජ්

කාරියවසේ

මහතා

(අධායාපන

(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

නරු කථානායකතුම, ඊ 201
වර්ෂ්ය සඳහා අධයපන
අමාතයාං ශේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉි ිදප්  කරිට

නරු ි ශන්ෂ්් ගු වර්ධන මන්ත්රීතුම, ඊ ප්ර ්නවලින් පසව
වබතුමාට අවස්ථාව ශද්න්නේ

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වන ප්ර ්නවලින් පසව අවස්ථාව ශද්න්නේ
ිරනවා ශන්

මම මුෙි ම ඒක
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ප්රශ්්නවල වාිකක ිළිතතුු

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 2 -1 0/'18- (1 ඊ නරු (වවද්ය නලින්ද් ජයන ස්ස
මහතා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 1 -56/'18- (1 ඊ නරු (රයාර්ය බන්ුකෙ ගු
මහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

වර්ධන

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

නරු කථානායකතුම, ඊ මා ීම ප්ර ්නය අහනවා

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ මා ීම ප්ර ්නය අහනවා

Sir, on behalf of the Minister of Public Administration
and Management and Law and Order, I ask for two
weeks' time to answer that Question.

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

(The Hon. Lakshman Kiriella)

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

නරු කථානායකතුම, ඊ මුද්ල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා
ශවබදශවන් මා ීම ප්ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සන  ශද්ක්ෂ කල්
ඉල්ෙනවා

Question ordered to stand down.

නා රික සංවර්ධාන අධිකාරිය බඳවා ත්
නිලධාාරින් : විස්තර

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசகபக்கு
ஆட்ரசர்க்கப்பட்ட அலுவலர்கள்: விபரம்

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

Sir, I rise to a point of Order.

OFFICERS RECRUITED TO URBAN DEVELOPMENT
AUTHORITY: DETAILS

ු කථානායකතුමා

207/’18

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු බන්ුකෙ ගු වර්ධන මන්ත්රීතුම, ඊ වබතුමාශ
Order ීක ශමොක්ෂද්?

point of

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

නරු කථානායකතුම, ඊ මශ
ප්ර ්නය ඉි ිදප්  කරන
අවස්ථාශනදී රාජය මූෙයය සේබන්ධශයන් ශේ නරු සභාශන
අවධානය ශයොමු කරවන්න න ශබනවා

3.

ු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

මහානනර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයතුමාශනන් තසූ
ප්ර ්නය - (1 :
(අ

2015 08 18 ි න සිට 201 0 ්1 ි න ද්්ෂවා කාෙය තුළ
නානිදක
සංවර්ධන
අධිකාිදයට
බඳවා
න් 
උපශද් කයන්ශ ඊ
සේබන්ධිකාරකවරයන්ශ
සහ
වයාපෘන  අධය්ෂෂ්වරයන්ශ ඊ
(i)

නේ;

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ii)

අධයාපන සුකසකේ;

(The Hon. Speaker)

(iii)

වෘ් රයය සුකසකේ;

(iv)

වැු ේ සහ දීමනා;

(v)

කාර්ය ම්ඩඩෙ පහසකේ;

(vi)

වාහන තතුළු ශවන්  පහසකේ;

ු කථානායකතුමා

ප්රධාන කටයුතු රරේභශේදී ඒ කාර ය නැන කථා කරන්න
මම වබතුමාට අවස්ථාව ශද්න්නේ ද්ැන් අපි ශේ වැඩ කටයුතු
කරමු [බාධා ිරරීම්ෂ]

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

කවශර්ද් යන්න ීතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වබතුමාට්  ප්ර ්නවලින් පසව අවස්ථාව ශද්න්නේඊ නරු බන්ුකෙ
ගු වර්ධන මන්ත්රීතුම, 

ු කථානායකතුමා

( மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වන ස්ම විටම මම විප්ෂෂ්යට ඒ අවස්ථාව දීො න ශබනවා

ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

(ර

ශනොීශසේ නේඊ ඒ මන්ද්?

மாநகர மற்றும் ரமல் மாகாை அபிவிருத்தி அகமச்சகரக்
ரகட்ட வினா:
(அ)

2015.08.18 ஆம் திகதி ததாடக்கம் 2017.07.31 ஆம்
திகதி வகரயான காலத்தில் நகர அபிவிருத்தி அதிகார
சகபக்கு
ஆட்ரசர்க்கப்பட்ட
ஆரலாசகர்களின்,
இகைப்பாளர்களின் மற்றும் கருத்திட்ட பைிப்பாளர்
களின்,
(i)

தபயர்கள்;

1191

1192

පාර්ලිශේන්තුව

[නරු උද්ය ප්රභා්  නේමන්පිෙ මහතා]

(ii)

கல்வித் தகககமகள்;

(iii)

ததாைில்சார் தகககமகள்;

(iv)

சம்பளம் மற்றும் தகாடுப்பனவுகள்;

(v)

பைியாட்தடாகுதி வசதிகள்;

(vi)

வாகனங்கள் உள்ளிட்ட ரவறு வசதிகள்;

ශ්රී ෙංකා සංවර්ධන පිදපාෙන
රයතනශේ පුහුු කරුවන් පුහුු 
ිරරීශේ පායමාොව්ෂ හද්ාරා තත
(iv) වෘ් රයය සුකසකේ
- , ශයෝජය ශපොලිස්පන වරයගේ
ව ශයන් ශසේවය කර තත
අපරාධ විමර් න පිළිබඳ පුහුු ව
බුද්ධි අං ශේ බුද්ධි , ෙධාිදයගේ
ශෙස පුහුු ව ෙබා තත

யாகவ என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

ී්ෂස් 
ජනපද්ශේ
නව
ස්ශකොට්ෙන්යාඩ්
ශපොලිස්
, ෙධාිදයගේ ව ශයන් පුහුු ව ෙබා
තත

asked the Minister of Megapolis and Western
Development:
(a)

(b)

Will he inform this House of the following details
in regard to the advisors, coordinators and project
directors recruited to the Urban Development
Authority during the period from 18.08.2015 up to
31.07.2017 (i)

names;

(ii)

educational qualifications;

(iii)

professional qualifications;

(iv)

salaries and allowances;

(v)

staff facilities;

(vi)

vehicles and other facilities?

ශපොලිස් ස්ථාන 12ක ස්ථානභාර
, ෙධාිද ශෙස ශසේවය කර තත
ශ්රී ෙංකා පුහුු ව හා සංවර්ධන
රයතනශේ රශ්රිත සාමාජික් වය
ෙබා තත
ශපොලිස් පුහුු  රයතනශේ අධය්ෂෂ්
ශෙස කටයුතු කර තත
ශ්රී ෙංකා ශපොලිස් ශද්පාර්තශේන්තුශන
විනය හා පාෙන කටයුතු පිළිබඳ
අධය්ෂෂ් ශෙස කටයුතු කර තත
ශපොලිස් අධිකාිද හා ශජයෂ්්ය ශපොලිස්
අධිකාිද ශෙස අපරාධ පරී්ෂෂ්
ශද්පාර්තශේන්තුශන වසර .්ෂ ශසේවය
කර තත

If not, why?

ශජයෂ්්ය ශපොලිස් අධිකාිදවරයගේ
ශෙස රජශේ බුද්ධි ශසේවශේ වසර
25්ෂ ශසේවය කර තත

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා (මහාන ර හා
බස්නාහිර සංවර්ධාන අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க - மாநகர மற்றும் ரமல்
மாகாை அபிவிருத்தி அகமச்சர்)

(v) වැු ේ සහ දීමනා

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of
Megapolis and Western Development)

- මාසික වැු ප රුපියල් .0ඊ000

නරු කථානායකතුම, ඊ ීම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේන්

2015.08.18 ි න සිට 201 0 ්1 ි න ද්්ෂවා කාෙ මාමාව
තුළ නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදය සඳහා වයාපෘන 
අධය්ෂෂ්වරුන් බඳවා ශනන ශනොමැන  අතරඊ ීම කාෙ මාමාව
තුළ
බඳවා
නන්නා
ෙද්
උපශද් කවරුන්
හා
සේබන්ධීකාරකවරුන්ශ ශතොරතුරු පහත සඳහන් ශන
01.
(අ (i) නම
- ශ්ෂ ඩී ීල් ද්ල්පතාුක මහතා

(vi) ප්රවාහන දීමනා - රුපියල් 60ඊ000
(vii) කාර්ය ම්ඩඩෙ පහසකේ
- 01න් (කාර්යාෙ සහායක
(viii) වාහන තතුළු ශවන්  පහසකේ
- වාහනය්ෂ ෙබා දී තත
ශතල් ලීටර් 120්ෂ ෙබා දී තත
ුකරකථන බිල් ප්රන පූර ය කරබද
ෙබන්

උපශද් ක (විමර් න ශකොන්රා් 
(ii) කාර්ය භාරය - අමාතයතුමා ශවත හා අමාතයාං ය
සඳහා ෙැශබන පැිටකවලි විමර් නය
ිරරීශේ කටයුතු කරබද ෙබන්
(iii) අධයාපන සුකසකේ
- අ ශපො ස (සා ශපළ සම් 
මානව හිිටකේ පිළිබඳ ඩිේශෙෝමාව්ෂ
හද්ාරා තත
නැටලු විසඳීම හා රයර නැනීම
පිළිබඳ පායමාොව්ෂ හද්ාරා තත
වයාපාර සහන ක පර පායමාොව්ෂ
හද්ාරා තත

02.
(i) නම

- ීචි ටී ගේෂ්ාන් සමීර මහතා
අමාතයතුමාශ මාධය
සේබන්ධීකාරක (ශකොන්රා් 

(ii) කාර්ය භාරය - අමාතයතුමාශ සියලු මාධය කටයුතු
සිුක ිරරීම
නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදශේ මාධය
කටයුතු සිුක කරබද ෙබන්
(iii) අධයාපන සුකසකේ
- අ ශපො ස (සාමානය ශපළ හා
අ ශපො ස (උසස් ශපළ සම් 
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ශට්ෂ ශ්රී ෙංකා පිදන ක
ඩිේශෙෝමාව්ෂ හද්ාරා තත

සාමාජිය හා ශද් පාෙන සංවර්ධනය
පිළිබඳ පායමාොව්ෂ හද්ාරා තත

ජාන ක චිරපට සංස්ථාශන
සිනමාකර
ඩිේශෙෝමාව්ෂ හද්ාරා
තත

ශ්රී ෙංකා නීන ස සංනමශයන්
පව් වන ෙද් වාකවජ නීන ය පිළිබඳ
විශ ෂ්
ේ පුහුු  පායමාොව්ෂ හද්ාරා
තත

(iv) වෘ් රයය සුකසකේ - නැත
(v) වැු ේ සහ දීමනා

(iv) වෘ් රයය සුකසකේ

- මාසික වැු ප රුපියල් 60ඊ000
ප්රවාහන දීමනාව රුපියල් ්0ඊ000
පැිටණීශේ දීමනාව රුපියල් ඊ500
(vi) කාර්ය ම්ඩඩෙ පහසකේ

නීන සශයිර
ශ්රී ෙංකා නීන ස සංනමශේ
සාමාජික් වය ෙබා ශනන තත

- නැත

නීන ය පිළිබඳ රසියාබද සමුළුවට
සහභාගී වී තත

(vii) වාහන තතුළු ශවන්  පහසකේ
- ුකරකථන බිල් සඳහා රුපියල් 8ඊ000්ෂ
ශනවබද ෙැශේ

1993 නීන ය පිළිබඳ සා්ෂ සමුළුවට
සහභාගී වී තත (1කක6/1කක5

03.
(i) නම

(v) වැු ේ හා දීමනා - මාසික වැු ප රුපියල් .0ඊ000/-

- ඩී ශහට්ටිරරචිචි මහතා
උපශද් ක (පිදසර හා භූද්ර් න
ශකොන්රා් 

(iii) අධයාපන සුකසකේ
- විද්යාශනද් ශද්පළ කළමනාකර හා
ත්ෂශසේරුකර ය පිළිබඳ උපාධිය
නනර සංවර්ධන පිළිබඳ ප ය
් ා් 
ඩිේශෙෝමාව
භූද්ර් න , ර්මා ය පිළිබඳ ප ය
් ා් 
උපාධිය
(iv) වෘ් රයය සුකසකේ 200ක 10 2 ි න සිට 201. 0් 02 ි න
ද්්ෂවා අධය්ෂෂ් (පිදසර හා භූද්ර් න
තනතුශර් සිට තත
(v) වැු ේ හා දීමනා මාසික වැු ප රුපියල් 85ඊ000/පැිටණීශේ දීමනාව රුපියල් ඊ500/(vi) කාර්ය ම්ඩඩෙ පහසකේ ිදයැුකරු
(vii) වාහන තතුළු ශවන්  පහසකේ
- වාහනය ශතල් ලීටර් 120 + අමතර
ඉන්ධන
04.
- ීඨ ඒ ඒ ප්ඩඩිතර් න මහතා
උපශද් ක (නීන 
(ii) කාර්ය භාරය - අමාතයතුමාශ හා අමාතයාං ශේ
නීන  උපශද් ක ශෙස කටයුතු කරබද
ෙබන්
(iii) අධයාපන සුකසකේ ශ්රී ෙංකා නීන  විද්යාෙශේ රර්ථික

(vi) කාර්ය ම්ඩඩෙ පහසකේ

-

(ii) කාර්ය භාරය - නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදශේ ද්ැනට
ක්රියා් මක වයාපෘන  සඳහා පළපුරුුක
, ෙධාිදන් ශනොමැන  බැවින්ඊ පිදසර
හා භූද්ර් න සින යේනත ිරරීේ හා
අධී්ෂෂ් කටයුතු සිුක කරබද ෙබන්

(i) නම

-

-

නැත

(vii) වාහන තතුළු ශවන්  පහසකේ - නැත
05.
(i) නම

- වී ීස් ගු ශසේකර මහතා
(රයත, ක උපාය මාර්න උපශද් ක

(ii) කාර්ය භාරය - නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදශේ
කාර්ය සාධන තනැයීේ කටයුතු හා
රයත, ක සැෙසේ කටයුතු
(iii) අධයාපන සුකසකේ ඉංජිශන්රු විද්යාශනදී උපාධිය ශමොරු ව වි ව
් විද්යාෙය (1කක්
ශද්වන ශපළ ඉහළ සාමාර්ථ
(iv) වෘ් රයය සුකසකේ වයාපාර පිදපාෙනය පිළිබඳ
ාස්රපන  උපාධිය - ප ය
් ා්  උපාධි
කළමනාකර
රයතනය
ශ්රී ෙංකා ඉංජිශන්රු සංනමශේ
සාමාජිකශයිර
(v) වැු ේ හා දීමනා - මාසික වැු ප රුපියල් 50ඊ000/- හා
ප්රවාහන දීමනා රුපියල් ්0ඊ000/(vi) කාර්ය ම්ඩඩෙ පහසකේ ඩේලින බී ීස් ීේ විශේසිංහ
ශමශනවිය - (සේබන්ධීකර
, ෙධාිද
ඒ ීන් ීස් යන්ද්රන ෙක මහතා (සේබන්ධීකර , ෙධාිද
(vii) වාහන තතුළු ශවන්  පහසකේ වාහනය්ෂ ෙබා දී තත
ශතල් ලීටර් 120්ෂ + අමතර ඉන්ධන
ෙබා ශද්න්
නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදය යටශ්  ක්රියා් මක වන
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පාර්ලිශේන්තුව

[නරු පායලී යේපික ර වක මහතා]

නානිදක පුනර්ජීවන වයාපෘන ය සඳහා බඳවා නන්නා ෙද් උපශද් කවරුන්
අබද
අංකය

නම හා තනතුර

අධයාපන
සුකසකේ
හා
වෘ් රයය
සුකසකේ

කාර්ය භාරය

වැු ේ හා
දීමනා

වාහන තතුළු ශවන්  පහසකේ

06.

ීඨ ීස් ජනරංජන
ශපශර්රා මහතා ප්රජා සංවර්ධන
උපශද් ක

අශපොස
උසස් ශපළ
සම් 

1. නානිදක පුනර්ජීවන
වයාපෘන ශේ රාජකාිද
කටයුතු 2
, වාසොභින්ශ
ුක්ෂනැනවිලි සෙකා
බැලීම

මාසික
වැු ප
රුපියල්
.0ඊ000/හා ප්රවාහන
දීමනා
රුපියල්
30,000/-

ශතල් දීමනාව
රුපියල්
15ඊ000/- හා
ුකරකථන
දීමනාව
රුපියල් 5ඊ000/
-

07.

ීන් ීේ ිර් සිිද
රනන්ද් මහතා ප්රජා සංවර්ධන
උපශද් ක

1.
ාස්රශනදී
උපාධිය
2 ඉංග්රීසි
භාෂ්ා
ඩිේශෙෝමා

නානිදක පුනර්ජීවන
වයාපෘන ය යටශ් 
පවන න , වාසවෙ වාසය
කරන ද්රුවන්ශ
අධයාපන මට්ටම ඉහළ
නැංවීම

මාසික
වැු ප
රුපියල්
.0ඊ000/හා ප්රවාහන
දීමනා
රුපියල්
30,000/-

ශතල් දීමනාව
රුපියල්
15ඊ000/- හා
ුකරකථන
දීමනාව
රුපියල් 5ඊ000/
-

08.

ීල් මා ශේ
ලියනරරචිචි
මහතා - ප්රජා
සංවර්ධන
උපශද් ක

අශපොස
උසස් ශපළ
(වාකවජ
අං ය

නානිදක පුනර්ජීවන
වයාපෘන ය යටශ්  වූ
, වාසොභීන්ශ
ජීවශනෝපාය ඉහළ
නැංවීම

මාසික
වැු ප
රුපියල්
.0ඊ000/හා ප්රවාහන
දීමනා
රුපියල්
30,000/-

ශතල් දීමනාව
රුපියල්
15ඊ000/- හා
ුකරකථන
දීමනාව
රුපියල් 5ඊ000/
-

09.

රර් බී
මීනස්ව් ශ්  මහතා
- උපශද් කඊ
රනිටක කටයුතු

LLB
උපාධිය

නානිදක පුනර්ජීවන
වයාපෘන ය - ශකොළඹ
නනරය යටශ්  සඛිත
පුරවර වැඩ සටහන ි ය් 
ිරිදම හා විහාරස්ථාන
සංවර්ධනය ිරරීම
(සිහිෙැල් ද්ැහැන
වැඩසටහන හා වීි 
ජනයාශ ජීවන
ත් ් වය නඟා සිු වීම

මාසික
වැු ප
රුපියල්
50ඊ000/හා ප්රවාහන
දීමනා
රුපියල්
30,000/-

ශතල් දීමනාව
රුපියල්
15ඊ000/- හා
ුකරකථන
දීමනාව
රුපියල් 5ඊ000/
- හා CDMA
ුකරකථනය්ෂ
ෙබා දී තත

10.

ජී ශ්ෂ ීේ ටී ීස්
ස්වර් න ෙක
මහතා - ප්රජා
සංවර්ධන
උපශද් ක

අශපොස
උසස් ශපළ
(වාකවජ
අං ය

නානිදක පුනර්ජීවන
වයාපෘන ය යටශ්  වූ
, වාසොභීන්ශ
ජීවශනෝපාය ඉහළ
නැංවීමඊ කසළ
කළමනාකර
සේබන්ධීකර කටයුතුඊ
මහබදවර උපායමාර්ිතක
නනර සංවර්ධන
වයාපෘන ශේ කටයුතු

මාසික
වැු ප
රුපියල්
.0ඊ000/හා ප්රවාහන
දීමනා
රුපියල්
30,000/-

ශතල් දීමනාව
රුපියල්
15ඊ000/- හා
ුකරකථන
දීමනාව
රුපියල් 5ඊ000/
-

11.

රර් බී ීල් ගේමාර
මහතා - සමාජ
සභසාධන
උපශද් ක

අශපොස
උසස් ශපළ
(කො
අං ය

නානිදක පුනර්ජීවන
වයාපෘන ය යටශ්  වූ
, වාසොභීන්ශ
ජීවශනෝපාය ඉහළ
නැංවීම

මාසික
වැු ප
රුපියල්
50ඊ000/හා ප්රවාහන
දීමනා
රුපියල්
30,000/-

ුකරකථන
දීමනාව
රුපියල් 5ඊ000/
-

(ර

අද්ාළ ශනොශන

ශපොුකශන
සේබන්ධීකාරකවරු 06ඊ
පිදන ක ක්රියාකරු 02ඊ
කාර්යාෙ සහායක 01 හා
ිදයැුකරු 0්්ෂ ෙබා දී
තත

කාර්ය
ම්ඩඩෙ
පහසකේ

ශපොුකශන
ගේලී වාහන
2්ෂ ෙබා දී
තත ශතල්
ලීටර්
600්ෂ හා
අමතර
ඉන්ධන
ෙබා ශද්
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ු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

නරු කථානායකතුම, ඊ මශ පළමුවැ,  අතුරු ප්ර ්නය ශමයන්
ජනාධිපන  ශල්කේවරයා විසින් , ගේ්  කරන ෙද් යක්රශල්යිරන්
අමාතයවරශයගේශ කාර්ය ම්ඩඩෙය පිළිබඳ ,  ්චිත මාමාවන්
තන  කරො න බියදීඊ ශහොර පාශරන් රයතනයට බඳවාශනනඊ
අමාතයවරයාශ
නීන  උපශද් කවරශයගේ ප්  කර නැනීමඊ
අමාතයවරයාට මාධය සේබන්ධීකාරකවරශයගේ ප්  කර නැනීමඊ
පවන න යක්රශල් උල්ෙංනනය කරිටන් මහජන මුද්ල් අයථා ශෙස
අපහර ය ිරරීම්ෂ ශෙස වබතුමා පිළිනන්නවාද්?

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

පිළිනන්ශන් නැහැ අශේ අමාතයාං ශේ නානිදක සංවර්ධන
අධිකාිදය ශවබදශවන් තමන් අපි ශේ කටයු් ත කර න ශබන්ශන්
අමාතයවරයාශ
කාර්ය ම්ඩඩෙ පිළිබඳ යක්රශල් ිරසිව්ෂ
උල්ෙංනනය ශවො නැහැ නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදය ශේ
වනවිට රට පුරා "සහුරු පුරවර" වයාපෘන  20.්ෂඊ ශකටි වයාපෘන 
1ඊ500්ෂඊ විශ ේෂ්ශයන්ම ශකොළඹ නනරය හා අවට ප්රශද් වෙ
, වාස 25ඊ000ක කටයුතු බාර අරශනන න ශබනවා අපට ි නපතා
නීන  විශරෝධි ඉි ිරරීේ පිළිබඳව පැිටකවලි ෙැශබනවාඊ නීන මය
ප්ර ්න න ශබනවාඊ නඩු හබ වැශටනවාඊ ශනොශයගේ්  රකාරශේ
අක්රිටකතාවන් පිළිබඳ පැිටකවලි ෙැශබනවා විශ ේෂ්ශයන්ම අශේ
ජනතාව , වැරැි ව ශේ , වාසවෙ පි ංචි කරවීශේදී ඒ ජනතාව් 
සමඟ සහජීවනශයන් යුතුව ශේ කටයු් ත කරන්න සිුක වනවා
ශමොකද්ඊ කලින් අවස්ථාවෙ නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදයට හමුද්ා
, ෙධාිදන් ක0්ෂ අබදයු්ෂත කර හිටියා නීන ඊ මූෙය සහ මානව
හිිටකේ ිරයන ්ෂශෂ්ේරශේ උපශද් කවරු තුන් ශද්ශනගේ්  ප්  කර
හිටියා ඒ , සා අද් ිරසිම බෙහ් කාරයිරන් ශතොරවඊ ඉතාම
, වැරැි වඊ නැු ේවලින් ශතොරව පව් වාශනන ය්මට අපි කටයුතු
කර න ශබනවාඊ නරු කථානායකතුම, 

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳන් ශද්වැ,  අතුරු ප්ර ්නය අහන්නඊ නරු මන්ත්රීතුමා

ු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

නරු අමාතයතුම, ඊ අශපොස (සාමානය ශපළ සම් ඊ අශපොස
(උසස් ශපළ සම්  අය උපශද් කවරුඊ සේබන්ධීකාරවරුන්
ව ශයන් නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදයට වබතුමා බඳවා නන්ශන්
නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදශේ සිටින උපාධි තන ඊ වෘ් රයය
සුකසකේ තන  පුද්නෙයන්ශ අධයාප, ක සහ වෘ් රයය සුකසකේ
පිළිබඳ වබතුමාට වි ්වාසය්ෂ නැන  ශහන්න්ද්?

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මහජනයා සමඟ කටයුතු කරශනන ය්ශේදී අධයාපන උපාධිය
ීචියර වැද්න්  නැහැ ිරයන කරු මම ිරයන්න සන් සිිදමාශවෝ
බ්ඩඩාරනායක මැන , යට් ඊ ඩී ීස් ශසේනානායක මහ් මයාට් 
උපාධි න බුශ්ඩ නැහැ ශේ ප්ර ්නය අහන නරු මන්ත්රීතුමා පළා් 
සභාශන තමන වරශය්ෂ ව ශයන් සිටි කාෙශේ ශමතැන සිටින
ශද්ශද්ශන්ෂ ීතුමා ළඟ්  වැඩ කළා ඒ අවස්ථාශන ීතුමාට
අධයාපන සුකසකේ මත්ෂ ුරශ්ඩ නැහැ නරු කථානායකතුම, ඊ
ශේ අය අද් විශිෂ්්ට ශසේවය්ෂ සිුක කරනවා අපි ඉස්සර නානිදක

1198

පුනර්ජීවන වයාපාරය කරශනන ිතශේ මහජනයාශ බශෙන් අද්
ිරසිම උද්ශනෝෂ් ය්ෂ තන  ශවො නැහැ ඒ අයශ ජීවශනෝපාය
වැඩි ි යුු  ිරරීම සඳහා ද්රුවන්ට අධයාපනය ෙබා දීම ශවබදශවන්
ී්ෂශකශන්ෂ කැප වී සිටිනවා කාන්තාවන්ශ ජීවශනෝපාය
නැංවීමට තව ශකශන්ෂ කැප වී සිටිනවා කසළ කළමනාකර ය
සහ අශනගේ්  කරුු  විධිම්  ිරරීම සඳහා තව ශකශන්ෂ කැප වී
සිටිනවා ත් තටම , වාස 22ඊ000්ෂඊ පුරල් 25ඊ000කට අධික
ප්රමා ය්ෂඊ ේෂෂ්යකට අධික ජනතාව්ෂ ී්ෂක කටයුතු ිරරීමට
ිට, සන් අව යන්
, වාස සංවර්ධන අධිකාිදශේ වෘ් රයයශනදී් වය නැන්  කථා
කළා නානිදක සංවර්ධන අධිකාිදශේ සාමානයාධිකාිද ශෙස සිටි
ප්රසන්න සිල්වා මහ් මයාට -ීතුමා නැන ි ශන්ෂ්් ගු වර්ධන
මැන තුමා ද්න්නවා - ශබොරු ශයෝද්නාව්ෂ නඟො අුරරුුක ීක
හමාර්ෂ හිශර් ද්ැේමා ීශහම තමන් වෘ් රයයශනදීන්ට සැෙගේශන
ශ්රී ෙංකා ඉඩේ ශනොඩිරරීශේ හා සංවර්ධනය ිරරීශේ සංස්ථාශන
සාමානයාධිකාිද යාම ගු වර්ධන මහ් මයාව ීළියට තද්ො
ද්ැේමා අ්  ශද්ක සා්ෂගේශන ද්මාශනන කථා කළාය ිරයො
ශද්වැ, යට හිටපු සා පාෙ ඉංජිශන්රුවාව ීළියට ද්ැේමා ඒ
විධියට වෘ් රයයශනදීන්ව භය කරොඊ හමුද්ා , ෙධාිදන් ද්මො
පව් වා ශනන ිතය රයතනය්ෂඊ අද් විධිම් ව වෘ් රයයශනදීන්ශ
උපශද් ක් වය මත සමාජමය ක්රියාකාිද් වය පව් වා ශනන
යනශකොට ඒ නැන තන  වන ේර්ෂ්යාව ද්රා නැනීමට ශනොහැිර වීම
නැන කනනාු  ශවනවා හැර අපට ශවන කරන්න ශද්ය්ෂ නැහැ

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳන් ශබොශහොම ස්තුන න්

ු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

නරු කථානායකතුම, ඊ මට ශපොඩි ප්ර ්නය්ෂ අහන්න ඉඩ
ශද්නවාද්?

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු තමන තුමා කැමැන  නේ පුළුවන් මට ඉඩ ශද්න්න බැහැ
නරු අමාතයතුම, ඊ නරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා පැහැි ලි කර
නැනීම්ෂ සඳහා අවසර ඉල්ෙනවා වබතුමා කැමැන  නේ ඉඩ
ශද්න්න පුළුවන්

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ිරයන්න නරු මන්ත්රීතුමා

ු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

නරු කථානායකතුම, ඊ ීතුමා මට ශයෝද්නාව්ෂ ීල්ෙ කළා

ු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

වබතුමා පස ිතය ර්ඩඩුව කාෙශේ පිදසර තමන  ශවො
හිටියා ීතශකොට වබතුමා නරු උද්ය ප්රභා්  නේමන්පිෙ
මන්ත්රීතුමාට ප් වීම්ෂ ුකන්නා මධයම පිදසර අධිකාිදශේ සභාපන 
ශෙස ඒ අවස්ථාශන ීතුමාට ුකන්න දීමනාව් ඊ වරප්රසාද් ටික් 
වබතුමා මට ිරයන්නශකෝ
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පාර්ලිශේන්තුව

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

ගකෝපායි ගුු පුහුණු විදයාලගේ ෂ්ෂය නිවාසය :
ප්රතිසංස්කරණය

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ඒක ශේ අවස්ථාශන ප්රකා කරන්න බැහැ

ரகாப்பாய் ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல்லூாி: புனரகமப்பு
HOSTEL OF TEACHERS' COLLEGE AT KOPAI: RENOVATION

ු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

නරු කථානායකතුම, ඊ-

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)
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ු ඩේලස් ගද්වානන්දා මහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

අධයාපන අමාතයතුමාශනන් තසූ ප්ර ්නය - (1
(අ

(i)

යාපනයඊ ශකෝපාන් ගුරු පුහුු  විද්යාෙශේ .00ක
පම
ශිෂ්යයන් පිිදසකට ශන්වාසිකව තම
අධයයන කටයුතු පව් වාශනන යාමට පහසකේ
න ශබන බව් ;

(ii)

නමු් ඊ ශිෂ්ය , වාසය වසර 25ිරන් පම
ප්රන සංස්කර ය ශනොිරරීම ශහේතුශවන් අබෙන්
ත් ් වශේ පවන න බව් ;

(iii)

ඒ ශහේතුශවන් ගුරු සහායක ප් වීේ ෙබා රුපියල්
ද්ස ද්හසක ි ිද දීමනාව්ෂ සහිතව පුහුු ව ෙබන
ශිෂ්යයන් හටඊ බාහිර නවාතැන් සඳහා වි ාෙ
මුද්ේෂ ද්ැරීමට සිුකවීශමන් ුකෂ්්කරතාවන්ට මුහු පා
තන  බව් ;

(The Hon. Speaker)

නරු උද්ය ප්රභා්  නේමන්පිෙ මැන තුම, ඊ වබතුමා ශමොක්ෂද්
ිරයන්ශන්? ීම කරු ිරයො අවසාන කරන්න ද්ැන් ශමතැන
වාද් විවාද්වෙට යන්න බැහැ

ු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

නරු කථානායකතුම, ඊ ශමතුමා මශ
නම ිරයො
ශයෝද්නාව්ෂ ීල්ෙ කළා නරු කථානායකතුම, ඊ ශමතුමා
ිරයනවාඊ මම ප්  කළ අය ශද්ශද්ශන්ෂ ීතුමා්  ප්  කළාය
ිරයො ශේ රට හිතාශනන ඉන්නවාඊ මම ීතුමාශ ශනෝෙයා
ිරයො ීතුමා මම ිරයන ශද් අබදනමනය කරන මශ ශනෝෙයාය
ිරයො පිළින් ත ීක නැන තමුන්නාන්ශසේට- [බාධා ිරරීම්ෂ]

ීතුමා ද්න්ශනහිද්?
(ර

(i)

ඉහත ශිෂ්යයන්ශ
පහසව සඳහා ශකෝපාන්
ගුරු පුහුු  විද්යාෙශේ ශන්වාසිකානාරය
ප්රන සංස්කර ය ිරරීමට කටයුතු කරන්ශන්ද්;

(ii)

ීශසේ නේඊ ීම ප්රන සංස්කර
කරබද ෙබන ි නය කවශර්ද්;

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ශනෝෙයා ිරයන්න ෙේජන් [බාධා ිරරීම්ෂ]

ු කථානායකතුමා

කටයුතු රරේභ

යන්න ීතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශනහිද්?
(ත

ශනොීශසේ නේඊ ඒ මන්ද්?

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු ඩ ෙස් ශද්වානන්ද්ා මැන තුමා The Hon. Douglas
Devananda, please.-[Interruption.]

கல்வி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:
(அ) (i)

யாழ்ப்பாைம், ரகாப்பாய் ஆசிாியர் பயிற்சிக்
கல்லூாியில் சுமார் 600
மாைவர்களுக்கு
தங்கியிருந்து தமது கற்கக நடவடிக்ககககள
ரமற்தகாள்வதற்கான வசதிகள் காைப்படுகின்
றன என்பகதயும்;

(ii)

எனினும்,
மாைவர்
விடுதி
சுமார்
25
வருடங்களாக
மறுசீரகமக்கப்படாகமயின்
காரைமாக சிகதவுற்ற நிகலயில் காைப்
படுகின்றது என்பகதயும்;

(iii)

இதன் காரைத்தினால் ஆசிாியர் உதவியாளர்
நியமனம் தபற்று ரூபா பத்தாயிரம் ஊக்குவிப்புக்
தகாடுப்பனவுடன் பயிற்சி தபறுகின்ற மாைவர்
களுக்கு, தவளிவாாியான தங்குமிடங்களுக்கு
தபருமளவு பைத்ததாகககய தசலவிட ரவண்டி
ஏற்படுவதன் மூலம் சிரமங்ககள எதிர்தகாள்கின்
றனர் என்பகதயும்;

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

Sir, I rise to a point of Order.
ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වබතුමාශ
ීක්ෂද්?

point of Order ීක ශමොක්ෂද්? ශේකට අද්ාළ

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

රශට් ිට, ස්ස ිරයන්ශන් ශනෝෙයා ශනොශවන්ඊ තබි් තයා
ිරයො

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i )

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

4 වන ප්ර ්නයඊ නරු ඩ ෙස් ශද්වානන්ද්ා මැන තුමා There is
an Oral Question to be raised by you.

(ii)

ரமற்படி மாைவர்களின் வசதிகயக் கருதி
ரகாப்பாய் ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல்லூாியின்
விடுதிகய
மறுசீரகமக்க
நடவடிக்கக
ரமற்தகாள்வாரா;
ஆதமனில், இம்மறுசீரகமப்பு
ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி யாது;

நடவடிக்கககள்
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என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister Education:
(a)

Is he aware that(i)

(b)

residential facilities are available for nearly
600 trainees of the Kopai Teachers’ College
in Jaffna to persue their educational
activities;

(ii)

but it is in a dilapidated condition as it has
not been renovated for nearly 25 years; and

(iii)

therefore, the teacher trainees who are
undergoing training after receiving
appointments as teacher assistants for an
allowance of Rs. 10,000 are faced with
many difficulties as they have to spend
large amounts for accommodation?

වාඩිශවන්න නරු පායලී යේපික ර වක තමන තුමා පැහැි ලි
කරන්නට කැමැන  නේ ශමම ප්ර ්නයට පිළිතුරු දීො ඉවර ුර ාට
පස්ශසේ වබතුමාට මම අවස්ථාව ශද්න්නේ [බාධා ිරරීම්ෂ] I will
give you the time once the Hon. Minister finishes his reply. I
appeal to you. So, please do not disturb. I will give you the
time. What is the meaning of this?

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

වබතුමා මට අවස්ථාව ශද්නවාද්?

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක තමන් මම ිරනශන අවස්ථාව ශද්නවා ිරයො වබතුමා
ඉඳනන්න මම අවස්ථාව ශද්නවා ිරනවා ශන්? තමන තුමා පිළිතුර
ුකන්නාට පස්ශසේ පායලී යේපික ර වක තමන තුමාශ
ීකඟ් වශයන් මම වබතුමාට අවස්ථාව ශද්න්නේ

Will he inform this House(i)

(ii)
(c)
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whether arrangements will be made to
renovate the hostel of Teachers’ College at
Kopai to facilitate the above teacher
trainees; and
if so, when will such renovation activities
will commence?

ු අකිල විරාජ් කාරියවසේ මහතා

(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

නරු කථානායකතුම, ඊ ීම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේන්
(අ

(i)

ශිෂ්යයන්ට ශන්වාසික පහසකේ හැර අ, ගේ් 
ශභෞන ක හා මානව සේප්  ප්රමා ව් ව පවරය

If not, why?
(ii)

ු අකිල විරාජ් කාරියවසේ මහතා

වන
පසිතය යුද් වාතාවර ය පැවැන  කාෙ මාමාශනදී
ශමම ගුරු පුහුු  රයතනශේ කටයුතු අධී්ෂෂ් ය
අපහස ත් ් වයක පැවතුකව ශේ ශහේතුශවන්
න බුු 
ශනොඩනැිතලි
අතිදන්
ශිෂ්ය
ශන්වාසිකානාරය අලු් වැඩියා කළ ශනොහැිර
රකාරයට අබෙන් වී තන  , සා ඒ ශවබදවට නව
ශන්වාසිකානාරය්ෂ ෙබා දීමට කටයුතු ශයොද්ා
තත

(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

නරු කථානායකතුම, ඊ ීම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේන්
(අ ( i) වන [බාධා ිරරීම්ෂ]

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(iii)

නරු කථානායකතුම, ඊ නරු තමන තුමා ඉන්න අවස්ථාශන මට
පැහැි ලි කර නැනීම්ෂ කර නන්න අව යන් ඒ සඳහා වබතුමාශ
අවසරය ශද්න්න

වන
ගුරු පුහුු ව ෙබා ශද්න්ශන් ශසේවශේ සිටින
ගුරුවරුන් හා ගුරු සහායකවරුන්ටන් ඒ අය සඳහා
ශමම පුහුු ව ෙබන කාෙ මාමාව තුළ රාජකාිද
, වාඩු සමඟ වුරන්ට හිිට වැු ේ ශනවබද ෙබන්
තවද්ඊ ශමම ගුරු පුහුු ොභින්ශ
ශසේවා
අව යතාව මත ගුරු ශසේවශේ උසස්වීේ ෙැබීම
සඳහා වන අව යතාව සේපූර්
ිරරීමට ෙබා
ශද්න්නිර
ශමම පායමාොව ශන්වාසික
පායමාොව්ෂ ශනොවන අතරඊ ශන්වාසික පහසකේ
ෙබා දීම අ, වාර්ය ශනොශන ම්ත කාෙශේ වතු
පාසල් රශ්රිතව ෙබා ුකන් ගුරු සහායක ප් වීේ
ශහේතුශවන් වි ාෙ පිිදස්ෂ ීක වර පුහුු 
පායමාො සඳහා ශයොමු වීම සිුක වූ අතරඊ පුහුු 
ිරරීශේ හි සි අව යතාව මත අඩු පහසකේ යටශ් 
ුරව පුහුු  පායමාො රරේභ කරන ෙි  ශකශසේ
ශවත්  ශන්වාසික පහසකේ ෙබා දීම වඩා්  සුකස
බැවින්ඊ ශකෝපාන් ගුරු පුහුු  විද්යාෙය සඳහා නව
ශන්වාසිකානාර ශනොඩනැඟිල්ේෂ ස්දීමට ශේ වන
විට කටයුතු රරේභ කර තත

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශේ ප්ර ්නයට පිළිතුරු ශද්න ශත්ෂ ඉන්නඊ මම අවස්ථාව
ශද්න්නේ

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නරු තමන තුමා ඉන්න ශවොශන මට අවස්ථාව ශද්න්ශන්
නැද්ද්?

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඉන්න මම අවස්ථාව ශද්න්නේ [බාධා ිරරීම්ෂ] ශපොඩ්ඩ්ෂ
ඉඳනන්න මම අවස්ථාව ශද්නවා ශන් I will give you the time
once the Hon. Minister finishes his reply. නරු මන්ත්රීතුමා

වන

(ර

(i)

ප්රන සංස්කර ය ිරරීමට ශනොහැිර බැවින් නව
ශන්වාසිකානාර ශනොඩනැඟිල්ේෂ ඉි ිරරීමට
කටයුතු ශයොද්ා තත

1203
[නරු අිරෙ විරාේ කාිදයවසේ මහතා]

(ii)

(ත

1204

පාර්ලිශේන්තුව

ද්ැනටම්  නව ශනොඩනැඟිල්ෙ ඉි ිරරීමට අව ය
මූලික කටයුතු අරඹා තන  අතරඊ වසර්ෂ තුළ
අවසන් ිරරීමට , යිටත ශන

අද්ාළ ශනොශන

ු ඩේලස් ගද්වානන්දා මහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)
நன்றி.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු පායලී යේපික ර වක තමන තුම, ඊ නරු වාසශද්ව
නානාය්ෂකාර මන්ත්රීතුමාට පැහැි ලි කර නැනීම්ෂ කර නන්න
සන් ලු වබතුමා කැමන ද් ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙබා ශද්න්න

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ශහොඳන්

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අද් ි න ශබොශහෝ වැඩ කටයුතු න ශබනවා ඒ , සා වාද්
විවාද්වෙට යන්න බැහැ අ, ්ෂ කාර ය තමන්ඊ Hon.
Nanayakkara, the procedure is wrong on your part, not on
my part.

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

තැනකට ශනන යන්න ඒවා්  ී්ෂක ඒකට සැෙසම්ෂ සකස්
කරනවා ීතැන ිරසිම ශකශන්ෂට අපි අසාධාර ය්ෂ ශවන්න
ුකන්ශන් නැහැ ඒ ශනොල්ෙන්ශ පාසල් ඉි ිද කාෙශේදී්  ඒ
විධියටම ෙැශබනවා ුකර ප්රමා ය බො ෙැශබන පාසල්වෙට රාජ පය විද්යාෙයඊ ඩී ීස් ශසේනානායක විද්යාෙය සහ අශනගේ් 
විද්යාෙවෙට- ද්රුවන් තතුළ්  කර නන්න අධයාපන තමන තුමා් ඊ
අප්  ඉි ිද කාෙශේදී්  කටයුතු කරනවා

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නරු අමාතයතුම, ඊ -[බාධා ිරරීම්ෂ]

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

තවම ඒ සැෙසේ සකස් කරො නැහැඊ නරු මන්ත්රීතුම,  ද්ැන්
සකස් කරශනන යනවා මුළු ප්රශද් යටම

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම අහන්ශන් ඉහළ පන්න ශේ , වාස -[බාධා ිරරීම්ෂ]

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

නැහැ නැහැ

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳන්ඊ ශබොශහොම ස්තුන න්

නරු කථානායකතුම, ඊ මට අවස්ථාව ෙබා දීම නැන වබතුමාට
ස්තුන න්

ප්ර ්න අංක 5 - ්කක/'18- (1 ඊ නරු ටී රංජි්  ද් ශසොන්සා මහතා

නරු අමාතයතුම, ඊ ශේට්ෙන්ඩ් ශපශද්ශසේ පුරල් 60්ෂ විතර
ජීව්  ුරු  තාරව් ත නිටන් හැඳින් වූ ප්රශද් ය්ෂ න බු ා ඒ
ප්රශද් ශේ ඒ පුරල් ටික ශද්මටශනොඩ මහල් , වාසවෙට යවො
න ශබනවා වබතුමා ිරනව විධියට පාරට ද්මො නැහැ ඒ ඉඩම හා
ඒ ප්රශද් ය ශකොළඹ න ශබන ශහොඳම ප්රශද් ය බව කුරරු් 
ද්න්නවා ඒ අය කුරරු්  කැමන න් ඒ ප්රශද් ශේම ජීව්  ශවන්න ඒ
අයශ ද්රුවන් පවා ඒ අසළ පාසල්වෙට යවො න බුශ්ඩ ශේ අය
ශද්මටශනොඩට ිතයාට පසවඊ ශකොළඹ
ඉඳො ශකොළඹ 10ට
යන්ශන් ශහොඳන් කම්ෂ නැහැ වබතුමා ද්ැන් ශේ ප්රශද් ශේ ශහොඳ
සංවර්ධනය්ෂ කරන්නශන් යන්ශන් ඒ සංවර්ධනය ගේම්ෂද්?

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா)

ු පාඨලී චේිළක රණවක මහතා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

නරු මන්ත්රීතුමාඊ ද්ැනට අපි ඒ මුළු ප්රශද් යටම -, ද්හස්
යතුරස්රයඊ ශේට්ෙන්ඩ් ශපශද්සඊ බ්ඩඩාරනායක අබදස්මර
ජාතයන්තර සේමන්ර
ාොව ිරයන මුළු ප්රශද් යටමසැෙසම්ෂ සකස් කරශනන යනවා ශමොකද්ඊ ීතැන ප්රධාන
මට්ටශේ පවන න තානාපන  කාර්යාෙ ශද්කගේ්  පිහිටො න ශබනවා
බ්ඩඩාරනායක අබදස්මර
ජාතයන්තර සේමන්ර
ාොව් 
ීතැන න ශබනවා ීතැන රාජය රයතන න නාව්ෂ න ශබනවා
ශමයට අද්ාළව ීහා පැ් ශ්  ඉඩශේ ITI රයතනය් ඊ ජාන ක විද්යා
පද්නම රි ය්  පිහිු වො න ශබනවා අපි ද්ැන් සාකචිඡා කරශනන
යනවා ීම රයතන ීතැ, න් මාශෙේ ප්රශද් ශේ මීට වඩා ි යුු 

ු ටී. රංජිත් ද ගසොයිසා මහතා

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

නරු කථානායකතුම, ඊ මම ීම ප්ර ්නය අහනවා

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Highways and Road
Development, I ask for two weeks' time to answer that
Question.
ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක . - 6්්/'18- (1 ඊ නරු ඉෂ්ා්ෂ රහුමාන් මහතා

ු දෂාක් රහුමාන් මහතා

(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

නරු කථානායකතුම, ඊ මම ීම ප්ර ්නය අහනවා
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ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Speaker)

Sir, on behalf of the Minister of Agriculture, I ask for
two weeks' time to answer that Question.
ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක - 65ක/'18- (1 ඊ නරු බිමල් ර් නායක මහතා [සභා නර්භය තුළ නැත ]
ප්ර ්න අංක 8 - 681/'18- (2 ඊ නරු ඩී වී යානක මහතා - [සභා
නර්භය තුළ නැත ]
ප්ර ්න අංක ක - 501/'18- (1 ඊ නරු යිටන්ද් විශේසිිද මහතා [සභා නර්භය තුළ නැත ]
ප්ර න
් අංක 10 - 52්/'18- (1 ඊ නරු ඉන්ි ක අබදරුද්ධ ශහේර් 
මහතා - [සභා නර්භය තුළ නැත ]
ප්ර ්න අංක 11 - 5්6/'18- (1 ඊ නරු වාසශද්ව නානාය්ෂකාර
මහතා

ප්ර න
් අංක 1් - 580/'18- (1 ඊ නරු තුෂ්ාර ඉඳු, ල් අමරශසේන
මහතා - [සභා නර්භය තුළ නැත ]
ගු

ප්ර ්න අංක 16 - ක8 /'18- (1 ඊ නරු පද්ම උද්ය ාන්ත
ශසේකර මහතා - [සභා නර්භය තුළ නැත ]

ප්ර න
් අංක 15 - 1111/'18- (1 ඊ නරු ද්යාසිිද ජයශසේකර
මහතා - [සභා නර්භය තුළ නැත ]
ශද්වන වටය ප්ර ්න අංක
ර් නායක මහතා

- 65ක/'18- (1 ඊ නරු බිමල්

ු නිහාල් ලප්පත්ති මහතා

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

නරු කථානායකතුම, ඊ නරු බිමල් ර් නායක මහතා
ශවබදශවන් මා ීම ප්ර ්නය අහනවා

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ අග්රාමාතයතුමා සහ ජාන ක ප්රන ප් න 
හා රර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවබදශවන් මා ීම ප්ර ්නයට
පිළිතුර ෙබා දීම සඳහා මාස තුනක කාෙය්ෂ ඉල්ො සිටිනවා

ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නරු කථානායකතුම, ඊ මම ීම ප්ර ්නය අහනවා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 8 -681/'18- (2), නරු ඩී වී යානක මහතා

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Irrigation and Water
resources and Disaster Management, I ask for two weeks'
time to answer that Question.
ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 12 - 55ක/'18- (1 ඊ නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

නරු කථානායකතුම, ඊ මම ීම ප්ර ්නය අහනවා

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ පළා්  සභාඊ පළා් පාෙන සහ ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවබදශවන් මා ීම ප්ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සන යක කාෙය්ෂ ඉල්ො සිටිනවා

ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, , නරු ඩී වී යානක මහතා ශවබදශවන්
මා ීම ප්ර ්නය අහනවා

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, , වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතයතුමා
ශවබදශවන් මා ීම ප්ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසය්ෂ කල්
ඉල්ො සිටිනවා

ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක ක -501/'18- (1), නරු යිටන්ද් විශේසිිද මහතා

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

නරු කථානායකතුම, , නරු
ශවබදශවන් මා ීම ප්ර ්නය අහනවා

යිටන්ද්

විශේසිිද

මහතා

1207

1208

පාර්ලිශේන්තුව
உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(அ) (i )

(The Hon. Lakshman Kiriella)

அம்பாந்ரதாட்கட
மாவட்டத்தில்
பிரரதச
தசயலகங்களுக்தகன வீட்டுத் தகவல்ககளப்
தபற்றுக்தகாள்ளும் விரசட கருத்திட்டத்தின்
தபாருட்டு
அலுவலர்கள்
ஆட்ரசர்க்கப்பட்டுள்ளனரா என்பகதயும்;

ඒ ප්ර ්නය ශේ අමාතයාං යට අද්ාළ නැහැ

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

( i i ) ஆதமனின்,
ஆட்ரசர்க்கப்பட்ட
அத்தககய
அலுவலர் ஒவ்தவாருவாினதும் தபயர், முகவாி,
கிராம அலுவலர் பிாிவு மற்றும் பிரரதச
தசயலகம் யாததன்பகதயும்;

(The Hon. Speaker)

කෘෂිකර්ම අමාතයාං යට අද්ාළ නැද්ද්?

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

( i ii ) இவர்கள்
ஆட்ரசர்ப்பு
தசய்யப்பட்டிருப்பது
நிரந்தர
அடிப்பகடயிலா,
அகமய
அடிப்பகடயிலா, விரசட கருத்திட்டங்களுக்கு
மட்டுமா என்பகத குறிப்பிடுவாரா என்பகதயும்;

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කෘෂිකර්ම අමාතයාං යට අද්ාළ නැහැ; that Question is not
relevant.

( i v ) இவர்களின் மாதாந்தச் சம்பளம் / நாளாந்த
தகாடுப்பனவு யாது என்பகதயும்;

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

( v ) விரசட அல்லது அகமய அடிப்பகடயில்
ஆட்ரசர்ப்பு தசய்யப்பட்டிருப்பின் இவர்களின்
ரசகவக் காலம் எவ்வளவு என்பகதயும்;

(The Hon. Speaker)

ඒ ප්ර ්නය නැවත ඉි ිදප්  කරන්න ශවනවා

ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

வினாகவ
மற்தறாரு
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

தினத்திற்

சமர்ப்பிக்கக்

( v i ) இவ்வாறு ஆட்ரசர்ப்பு தசய்வதற்கு நிதி ஏற்பாடு
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்;
( v ii )

හේබන්ගතො දිස්ත්රික්කගේ නිවාස ගතොරතුු
ලබා ැනීගේ විගශ්ේෂ වයාපෘතිය: නිලධාාරින්

அம்பாந்ரதாட்கட மாவட்டத்தில் வீட்டுத்
தகவல்ககளப் தபற்றுக்தகாள்ளும் விரசட
கருத்திட்டம்: அலுவலர்கள்

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Home Affairs:

(a)

Will he inform this House(i) whether officers have been recruited for the
Divisional Secretariats in the Hambantota
District to be deployed in a special project
on the collection of household information;
(ii) if so, of the name, address, GN division and
the Divisional Secretary's Division of each
of the officer thus recruited;
(iii) whether these officers have been recruited
on permanent basis, casual basis or merely
for special projects;
(iv) the monthly salary/ daily wage paid to
them;
(v) the specific period of service, if they have
been recruited on a special or casual basis;
(vi) whether financial allocations have been
made for such a recruitment; and
(vii) if so, what that amount is?

(b)

If not, why?
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10. ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා ( ු දන්දික අනුුද්ධා
ගහේරත් මහතා ගවනුව )

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும அநுருத்த ரஹரத் சார்பாக)

மாண்புமிகு இந்திக

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon.
Indika Anuruddha Herath)

ස්වශද් කටයුතු අමාතයතුමාශනන් තසූ ප්ර ්නය - (1 :
(අ

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

හේබන්ශතොට ි ස්ත්රි්ෂකශේ ප්රාශද්ශීය ශල්කේ
කාර්යාෙ සඳහා , වාස ශතොරතුරු ෙබානැනීශේ
විශ ෂ්
ේ
වයාපෘන ය්ෂ ශවබදශවන් , ෙධාිදන්
බඳවාශනන න ශේද්;
ීශසේ නේ, බඳවාන්  ීම ී්ෂ ී්ෂ , ෙධාිදයාශ
නම, ලිපිනය, ග්රාම , ෙධාිද වසම සහ ප්රාශද්ශීය
ශල්කේ කාර්යාෙය කවශර්ද්;
වුරන් බඳවාශනන ත් ශ්  ස්ථිර පද්නිටන්ද්,
අ, යේ පද්නිටන්ද්, විශ ෂ්
ේ
වයාපෘන  සඳහා
පම ්ෂද් යන්න සඳහන් කරන්ශන්ද්;
වුරන්ශ
මාසික වැු ප/වද්, ක දීමනාව
ශකොපම ද්;
විශ ෂ්
ේ ශහෝ අ, යේ පද්නමිරන් බඳවාශනන න ශේ
නේ, වුරන්ශ ශසේවා කාෙය ශකොපම ද්;

(vi)

ීශසේ බඳවා නැනීමට මුද්ල් ප්රන පාද්න ශවන්කර
න ශේද්;

(vii)

ීශසේ නේ, ඒ ශකොපම ද්;

යන්න ීතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ර

ශනො ීශසේ නේ, ඒ මන්ද්?

ஆதமனின், அது எவ்வளவு என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?

ු වජිර අගේවර්ධාන
අමාතයතුමා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

வஜிர

මහතා

அரபவர்தன

(ස්වගද්ශ්
-

ක යුතු

உள்நாட்டலுவல்கள்

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Home Affairs)

නරු කථානායකතුම, , ීම ප්ර න
් යට පිළිතුර මා සභා ත*
කරනවා
* සභාගේසය මත තබන ලද ිළිතතුර:
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ

(i)

හේබන්ශතොට ි ස්ත්රි්ෂකශේ ප්රාශද්ශීය ශල්කේ කාර්යාෙ
සඳහා , වාස ශතොරතුරු ෙබා නැනීශේ විශ ෂ්
ේ වයාපෘන ය්ෂ
ශවබදශවන් , ෙධාිදන් බඳවාශනන ශනොමැත
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(ර

asked the Minister
Indigenous Medicine:

අද්ාළ ශනොශන
අද්ාළ ශනොශන
අද්ාළ ශනොශන
අද්ාළ ශනොශන
අද්ාළ ශනොශන
අද්ාළ ශනොශන

(a)

අද්ාළ ශනොශන

ගඩංගු අවදානේ කලාප : කුුණෑ ල දිස්ත්රික්කය
தடங்கு அபாய வலயம்: குருநாகல் மாவட்டம்
DENGUE-PRONE AREAS: KURUNEGALA DISTRICT

අමරගසේන මහතා ගවනුව )
(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த

( ු තුෂාර දනිනිල්

-

(අ

හා ශද්ශීය වවද්ය

අමාතයතුමාශනන් තසූ

(ii)

separately, aforesaid number of patients in
terms of each M.O.H division;

(iii)

the number of individuals died of dengue
during the aforesaid period and their
names;

(iv)

the health divisions in Kurunegala District
which have been named as dengue-prone
areas;

(v)

the measures taken by the Ministry of
Health to control the dengue in Kurunegala
District ?

If not, why?

(i)

2010 වර්ෂ්ශේ ජනවාිද සිට ශේ ද්්ෂවා ගේරු ්නෙ
ි ස්ත්රි්ෂකශේ වාර්තා වී තන  ශඩංගු ශරෝගීන්
සංයාව ශකොපම ද්;

ු (වවදය) රාජිත ගසේනාරත්න මහතා (ගසෞඛය,
ගපෝෂණ හා ගද්ශීය වවදය අමාතයතුමා)

(ii)

ීම සංයාව, ී්ෂ ී්ෂ ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද
ශකොට්යාසය අබදව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපම ද්;

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

(iii)

ීම කාෙමාමාව තුළ ශඩංගු ශරෝනශයන් ිටයිතය
පුද්නෙයන් සංයාව හා වුරන්ශ නේ කවශර්ද්;

(iv)

ගේරු ්නෙ ි ස්ත්රි්ෂකශේ ශඩංගු අවද්ානේ කොප
ශෙස නේ කර තන  ශසෞය ශසේවා බෙප්රශද්
කවශර්ද්;

(v)

(ර

(b)

and

the number of dengue patients reported in
Kurunegala District from January, 2010 to
date;

(The Hon. Ashoka Priyantha on behalf of the Hon. Thushara
Indunil Amarasena)

ශසෞය, ශපෝෂ්
ප්ර ්නය - (1):

Nutrition

(i)

மாண்புமிகு துஷார

இந்துனில் அமரரசன சார்பாக)

Health,

Will he inform this House -
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of

ගේරු ්නෙ ි ස්ත්රි්ෂකය තුළ ශඩංගු ශරෝනය
පාෙනය ිරරීම සඳහා ශසෞය අමාතයාං ය
නන්නා පියවර කවශර්ද්;
යන්න ීතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
ශනො ීශසේ නේ, ඒ මන්ද්?

சுகாதாரம்,
ரபாசகை
மற்றும்
சுரதச
மருத்துவ
அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:
(அ) (i)
2010 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் முதல் இன்று
வகர குருநாகல் மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள
தடங்கு ரநாயாளர்களின் எண்ைிக்கக யாது
என்பகதயும்;
(ii)
ரமற்படி
எண்ைிக்ககயானது,
ஒவ்தவாரு
சுகாதார மருத்துவ அலுவலர் பிாிவுக்கும் அகமய
தனித்தனிரய யாது என்பகதயும்;
(iii) ரமற்படி காலப்பகுதிக்குள் தடங்கு ரநாயினால்
உயிாிைந்த ஆட்களின் எண்ைிக்கக மற்றும்
அவர்களின் தபயர்கள் யாகவ என்பகதயும்;
(iv) குருநாகல் மாவட்டத்தில் தடங்கு அபாய
வலயங்களாக தபயாிடப்பட்டுள்ள சுகாதார
ரசகவ
ஆளுககப்
பிரரதசங்கள்
யாகவ
என்பகதயும்;
(v)
குருநாகல் மாவட்டத்தில் தடங்கு ரநாகயக்
கட்டுப்படுத்துவதற்காக
சுகாதார
அகமச்சு
ரமற்தகாள்ளும் நடவடிக்கக யாது என்பகதயும்;
அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன
சுகாதாரம், ரபாசகை மற்றும் சுரதச மருத்துவ அகமச்சர்)

-

නරු කථානායකතුම, , ීම ප්ර න
් යට පිළිතුර මා සභා ත*
කරනවා

* සභාගේසය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ

(i)

27,765ිර (විසිහ් ද්හස් හ් සිය හැටපහිර

(ii)

තමුු ම 01හි** ද්්ෂවා තත

(iii)

59ිර (පනස් නවයිර
තත

(iv)

අධි අවදානේ කලාප
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද
ගේරු ්නෙ
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද
ගේරු ්නෙ නනර සභාව

තමුු ම 02හි** ද්්ෂවා

කාර්යාෙය

-

කාර්යාෙය

-

අවදානේ කලාප
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය - අෙනව
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය - ඉේබානමුව
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය ගේලියාපිටිය
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය - නාරේමෙ
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය මල්ෙවපිටිය
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය - මාවතනම
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය ශපොල්නහශවෙ

—————————
** පුස්තකාලගේ තබා ඇත.

** நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
** Placed in the Library.
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[නරු (වවද්ය රාජිත ශසේනාර් න මහතා]

(අ

(i)

ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය - ිදදීනම
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය - නල්නමුව
ශසෞය වවද්ය , ෙධාිද කාර්යාෙය - , කවැරටිය
(v)

(ii)

ජාන ක මට්ටිටන් පිදසර ශපොලීසිය සහ රර්ෂෂ්ක
අමාතයාං ය සමඟ ඒකාබද්ධව සැෙසේ ශකොට
ි ස්ත්රි්ෂකය තුළ අධි අවද්ානේ ග්රාම , ෙධාිද
ශකොට්යාස තුළ , වාස පරී්ෂෂ්ා වැඩසටහන්
ක්රියා් මක ිරරීම
ශරෝහල් අධිස් කාර ඒකක සඳහා උපකර
දීම

(iii)
(iv)

ෙබා
(v)

ධූමායන කටයුතු සඳහා අව ය කරන රසාය, ක
ද්රවය සහ ධූමායන යන්ර ෙබා දීම
ගේරු ්නෙ ි ස්ත්රි්ෂකය තුළ බිේ මට්ටිටන් ශඩංගු
මර්ද්න කටයුතු සඳහා මූෙය ප්රන පාද්න ෙබා දීම
ශඩංගු ශරෝිතන්ට ප්රන කාර ිරරීම සඳහා ශරෝහල්වෙ
විශ ෂ්
ේ ප්රන කාර ඒකක ස්ථාන ECU/HDU
ස්ථාපනය ිරරීම හා ඒවාට අව ය උපකර /පුහුු 
ශසේවකයන් ශයද්වීම හා ඒවා වැඩිි යුු  ිරරීම
ශඩංගු ශරෝන ප්රන කාර ිරරීම සඳහා ශරෝහල් කාර්ය
ම්ඩඩෙය සඳහා විශ ෂ්
ේ පුහුු  වැඩසටහන්
ක්රියා් මක ිරරීම

යන්න ීතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ර

ශනො ීශසේ නේ, ඒ මන්ද්?

உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சகரக்
ரகட்ட வினா:
(அ) (i )

தமானறாககல மாவட்டத்தின் பிபில பிரரதச
தசயலாளர் பிாிவில் அகமந்துள்ள அகடயாளம்
காைப்பட்ட ததால்தபாருளியல் இடங்களின்
எண்ைிக்கக மற்றும் அவற்றின் தபயர்கள்
யாகவ;

(ii)

அப்பிாிவில் அகழ்வுகள் ரமற்தகாள்ளப்படாத
எனினும்,
அகடயாளம்
காைப்பட்ட
ததால்தபாருளியல்
இடங்கள்
அகமந்துள்ளனவா;

(iii)

ஆதமனில், அகவ யாகவ;

(iv )

ரமற்படி
பிாிவில்
அகமந்துள்ள
ததால்தபாருளியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
ரஜமகா விகாகரகளின் எண்ைிக்கக எவ்வளவு;
அது
பற்றிய
அறிக்ககதயான்கறச்
சமர்ப்பிப்பாரா;

(v )

ரமற்படி
ததால்தபாருளியல்
இடங்களின்
ரபைல்
நடவடிக்கககளுக்காக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
ஏற்பாடுகள்
பற்றிய
முழுகமயான
அறிக்ககதயான்கறச்
சமர்ப்பிப்பாரா;

ශරෝහල්වෙ රසායනානාරවෙ ත් ් වය වැඩිි යුු 
ිරරීම හා නව රසායනානාර පහසකේ ෙබා දීම
ශඩංගු ශරෝන සමාශෙෝයන රැස්වීේ පැවැ් වීම
මඟින් ශරෝන ශබෝවීම අඩුකර නැනීම
ශඩංගු රහිත පාසෙ හා ශඩංගු රහිත ග්රාම , ෙධාිද
වසම ශ් රීම වැ,  තරන පැවැ් වීම
මහජන ශසෞය කාර්ය ම්ඩඩෙ ද්ැබදව්  ිරරීශේ
වැඩසටහන් ක්රියා් මක ිරරීම
සියලුම ශරෝහල්වෙ ශඩංගු ශරෝන රශන්ෂෂ්
කටයුතු සිුක ිරරීම සඳහා ශරෝහල් කාර්ය ම්ඩඩෙය
ද්ැබදව්  ිරරීම හා ීම ද්් ත ෙබා නැනීම යථාව් 
ිරරීම සඳහා පුහුු  වැඩසටහන් ක්රියා් මක ිරරීම
හා ඒවා අධී්ෂෂ් ය ිරරීම
(ර

පැන ශනොනඟී

පුරාවිදයාත්මක වැද ත්කමක් සහිත ස්ථාන : බිබිල
ප්රාගද්ශීය ගල්කේ ගකොඨාඨාසය
ததால்தபாருளியல் இடங்கள்: பிபில பிரரதசச்
தசயலாளர் பிாிவு
PLACES OF ARCHAEOLOGICAL INTEREST: BIBILE DS
DIVISION

987/’18

14. ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

( ු ආර්. එේ. පද්ම
උදයශ්ාන්ත ගුණගසේකර මහතා ගවනුව )
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும

-

மாண்புமிகு ஆர். எம்.

பத்ம உதயசாந்த குைரசகர சார்பாக)

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. R.M.
Padma Udhayashantha Gunasekera)

උසස් අධයාපන හා සංස්කෘන ක කටයුතු අමාතයතුමාශනන්
තසූ ප්ර ්නය - (1):

ශමො රානෙ ි ස්ත්රි්ෂකශේ, බිබිෙ ප්රාශද්ශීය
ශල්කේ ශකොට්යාසය තුළ පිහිටි හඳුනාන් 
පුරාවිද්යා් මක ස්ථාන සංයාව හා ඒවාශේ නේ
කවශර්ද්;
ීම ශකොට්යාසය තුළ කැණීේ ශනොකරන ෙද්
ීශහ් , හඳුනාන්  පුරාවිද්යා් මක ස්ථාන පිහිටා
න ශේද්;
ීශසේ නේ, ඒවා කවශර්ද්;
ඉහත ශකොට්යාසශේ පිහිටි පුරාවිද්යා් මක
වැද්න් කම්ෂ සහිත රජමහා විහාර සංයාව
ශකොපම ද්; ඒ පිළිබඳ වාර්තාව්ෂ ඉි ිදප් 
කරන්ශන්ද්;
ඉහත පුරාවිද්යා් මක ස්ථානවෙ සංර්ෂෂ්
කටයුතු ශවබදශවන් ශවන් කර තන  ප්රන පාද්න
පිළිබඳ සේපූර් වාර්තාව්ෂ ඉි ිදප්  කරන්ශන්ද්;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Higher Education and Cultural
Affairs:
(a)

Will he inform this House(i) the number of archaeological sites that have
been identified in the Bibile Divisional
Secretary's Division in Monaragala District
along with their names;
(ii)

whether there are any archaeological sites in the
aforesaid division, which have been identified,
but where excavations have not been done;

(iii)

if so, the aforesaid archaeological sites;
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(iv)

(v)

the number of Rajamaha Viharas in the
aforesaid division which have an archaeological
value; whether a record of them will be
submitted;

ප්රශ්්නය මතු දිනකී  දදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලී .

whether a detailed report of the allocations
made for the conservation activities of the
aforesaid archaeological sites will be submitted
to this House?

ු මලිත් ජයතිලක මහතාගේ ගපෞද් ලික
කුණු පැහැදිලි කිරීම

(b) If not,why?
ු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (උසස් අධායාපන
හා සංස්කෘතික ක යුතු අමාතයතුමා)
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - உயர் கல்வி
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of
Higher Education and Cultural Affairs)

නරු කථානායකතුම, , ීම ප්ර න
් යට පිළිතුර මා සභා ත*
කරනවා

* සභාගේසය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ

(i)
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வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

மாண்புமிகு மலித் ஜயதிலக அவர்களது
தசாந்த விளக்கம்

PERSONAL EXPLANATION BY HON. MALITH
JAYATHILAKE
ු මලිත් ජයතිලක මහතා

(மாண்புமிகு மலித் ஜயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)

නරු කථානායකතුම, , කරුු  පැහැි ලි ිරරීම සඳහා අවස්ථාව
ෙබාදීම සේබන්ධශයන් ප්රථමශයන්ම වබතුමාට ස්තුන වන්ත
ශවනවා ේශේ මා ශේ සභා නර්භශේ හිටපු නැන  අවස්ථාවක, නරු
කංයන විශේශසේකර මන්ත්රීතුමා අහපු ප්ර ්නයකට නරු , ශරෝෂ්න්
ශපශර්රා රාජය අමාතයතුමා උ් තර දීො න බු ා, අධී්ෂෂ් මන්ත්රී
ධුරය්ෂ සඳහා මා ප්  කළාය ිරයො ීතුමා පිළිතුරු දීො න බු ා
අධී්ෂෂ් මන්ත්රීවරයගේ හැටියට දීමනා ෙබන ීකම මන්ත්රීවරයා
මලි්  ජයන ෙක ිරයො ඒ සේබන්ධශයන් මා කරුු  පැහැි ලි
කළ යුතුන්

ස්ථාන නාමාවලිය තමුු ේ අංක 01-Iහි* ද්ැ්ෂශන
(ii)

වන

(iii)

තමුු ේ අංක 01-IIහි** ද්ැ්ෂශන

(iv)

15.

නරු කථානායකතුම, , මට මතක විධියට, 2015 ශනොවැේබර්
මාසශේ අන නරු ජනාධිපන තුමා විසින් , පු තා සංවර්ධන
අමාතයාං ශේ අධී්ෂෂ් මන්ත්රීවරයගේ ව ශයන් මා ප්  කළා
ීයට ශහේතුව්ෂ න ශබනවා

වන තමුු ේ අංක 01 - IIIහි** ද්ැ්ෂශන
(v)

2014 වර්ෂ්ශේ හා ේට ශපර බිබිෙ ප්රාශද්ශීය ශල්කේ
ශකොට්යාසශේ පුරාවිද්යා් මක ස්ථාන 06්ෂ සංර්ෂෂ් ය
කර තන  අතර 2018 වර්ෂ්ය සඳහා සංර්ෂෂ් ය ශවබදශවන්
ප්රන පාද්න ශවන් වී ශනොමැත
ීශහ්  බිබිෙ ප්රාශද්ශීය ශල්කේ ශකොට්යාසයද් රවර ය
වන පිදි  බිබිෙ කොපශේ නඩ් තු කටයුතු ශවබදශවන්
රුපියල් 200,000ක ප්රන පාද්න ශවන්වී තත

(ර

අද්ාළ ශනොශන

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 15 -1111/'18- (1), නරු ද්යාසිිද ජයශසේකර මහතා

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නරු කථානායකතුම, , නරු ද්යාසිිද ජයශසේකර මහතා
ශවබදශවන් මා ීම ප්ර ්නය අහනවා

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Justice and Prison
Reforms, I ask for one month's time to answer that
Question.
—————————
** පුස්තකාලගේ තබා ඇත.

* * நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
** Placed in the Library.

හිටපු , පු තා සංවර්ධන තමන  නරු ඩෙස් අෙහේශපරුම
මැන තුමා ශේ නරු සභාශන සිටින අවස්ථාශන ශේ නැන කථා
ිරරීමට ෙැබීම නැන මා සතුු  වනවා ඒ අමාතයාං ය යටශ් 
න ශබන රයතනවෙ සියලු ශිෂ්යයන්ට British Council සහ City
& Guilds ිරයන රයතන ීකතු කරො NVQ Level 4 සහ 5
පායමාොවට සමනාමීව තව්  ඉංග්රීසි ඩිේශෙෝමාව්ෂ ෙබා ශද්න
වැඩ පිළිශවළ්ෂ ීතුමා්  මා්  රරේභ කළා ඒ වයාපෘන ය
ශනොඩ්ෂ ුකරට ඉි ිදයට ිතයා නමු්  අපට සේපූර් කර නන්න බැිද
ුර ා පස කාලීනව මහින්ද් සමරසිංහ තමන තුමා , පු තා
සංවර්ධන තමන  ධුරයට ප්  ුර ාට පස්ශසේ ඒ පිළිබඳව අපි කරපු
සාකචිඡාවෙදී
ීතුමාශ ් ,
නරු
තමන තුමාශ ් ,
ජනාධිපන තුමාශ ්  ීකඟතාව පිදි  ඒ අමාතයාං ශේ ශේ
වයාපෘන ය කරශනන ය්ම සඳහා - ඒඉංග්රීසි පායමාොව කරශනන
ය්ම සඳහා- අධී්ෂෂ් මන්ත්රීවරයගේ විධියට මා ප්  කළා ඒක
ත් ත ඒ අධී්ෂෂ්
මන්ත්රී ධුරය ෙබා ශද්න අවස්ථාශනදී නරු
ජනාධිපන තුමා මට ද්න්වා සිටියා, ''ශේ අධී්ෂෂ්
මන්ත්රී ධුරය
ශවබදශවන් ිරසිම දීමනාව්ෂ, වරප්රසාද්ය්ෂ ෙබා නන්න ීපා''
ිරයො ජනාධිපන තුමා ිරයපු රකාරයට කටයුතු කරිටන් මා ඒ
අධී්ෂෂ් මන්ත්රී ධුරශේ මාස ශද්ක්ෂ පම න් කටයුතු කශළේ ේට
පසව ඉංග්රීසි පිළිබඳව මහායාර්යවරයගේ වන රජීන විශේසිංහ
මැන තුමා ඒ වයාපෘන ය භාර න් තා ඒ අධී්ෂෂ් මන්ත්රී ධුරශේ
කටයුතු කළ කාෙශේදී ඒ ශවබදශවන් රුපියේෂව් , ශතල්
ලීටරය්ෂව් , ශවන්  ිරසිම දීමනාව්ෂ ශහෝ වරප්රසාද්ය්ෂ මා ෙබා
න් ශ්  නැහැ ඒ නැන මම අන  න්න්ම සතුු  වනවා
නරු කථානායකතුම, , නමු් , ''අධී්ෂෂ්
මන්ත්රීවරයගේ
හැටියට වරප්රසාද්ය්ෂ, දීමනාව්ෂ ෙබා නන්නා ීකම මන්ත්රීවරයා
මලි්  ජයන ෙක'' යබදශවන් නරු , ශරෝෂ්න් ශපශර්රා රාජය
තමන තුමා ිරනවාය ිරයා අශේ මන්ත්රීවරුන් කරන ෙද් ප්රකා
මාධය තුළින් ද්ැ්ෂකා සහ අසා ද්ැනන් තා ඒ ප්රකා ය , වැරැි 

1215

1216

පාර්ලිශේන්තුව

[නරු මලි්  ජයන ෙක මහතා]

ිරරීමට අවස්ථාව ෙබා දීම සේබන්ධශයන්
කථානායකතුමාට ස්තුන වන්ත ශවනවා

පාර්ලිගේන්තුගේ රැස්වීේ
මම

නරු

විශ ේෂ්ශයන්ම ශේ අධී්ෂෂ්
මන්ත්රී ධුර පිළිබඳව විශ ේෂ්
කථාව්ෂ රශට් ශනොඩනැිතො න ශබන අවස්ථාවක, අනානතශේ
අධී්ෂෂ්
මන්ත්රී ධුර බොශපොශරෝ තු වන කුරරු ශහෝ
මන්ත්රීවරශය්ෂ සිටිනවා නේ මා පූර්වාද්ර් යට නන්නා ශෙස මම
ඉල්ො සිටිනවා අධී්ෂෂ්
මන්ත්රීවරු සන් ප්රමා ය්ෂ
ජනාධිපන තුමාට ප්  කරන්න පුළුවන් රශට් ප්ර ්නය්ෂ බවට ප් 
ශවො න ශබන්ශන්, ඒ අධී්ෂෂ් මන්ත්රීවරු සඳහා ශයෝජනා කර
න ශබන package ීකන් දීමනා, වරප්රසාද් ෙබා නන්නා ීකම
අධී්ෂෂ් මන්ත්රීවරයා මා බවට නරු , ශරෝෂ්න් ශපශර්රා රාජය
තමන තුමා සඳහන් කර න ශබන , සා මා ශයෝජනා කරනවා,
අනානතශේදී කුරරු ශහෝ අධී්ෂෂ් මන්ත්රී ධුර බොශපොශරෝ තු
වනවා නේ, මා කළ රකාරයට ස්ශනචිඡාශවන් - voluntarily ඉි ිදප්  වී වැඩ කරන්න ිරයො මම ඒ අධී්ෂෂ් මන්ත්රී ධුරශේ
කටයුතු කශළේ මාස ශද්ක්ෂ පම න් ඒ වයාපෘන ය මහායාර්ය රජීන
විශේසිංහ මැන තුමා භාර න් තාට පසව මම ඒ අමාතයාං ශේ ඒ
කටයුතුවෙට සේබන්ධ ශවො නැහැ

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශයෝජනා පිළිබඳ ද්ැන්වීම, නරු සභානායකතුමා

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නරු කථානායකතුම, ,-

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I am coming to you, Hon. Dinesh Gunawardena.
Before we go to the main item, I promise coming back to
you. The word is the word; the word is a bond.
ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

We appreciate -[Interruption.]
ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I always do that. I do not break the rules.

පාර්ලිගේන්තුගේ ක යුතු
பாராளுமன்ற அலுவல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That the proceedings on Item Nos. 1,2,3,4 and 5 appearing on the
Order Paper be exempted at this day's sitting from the provisions of
Standing Order No. 24(2) of the Parliament."

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

பாராளுமன்ற அமர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.00
a.m. on Thursday 23rd August, 2018."

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු මන්ත්රීවරු තුන්ශද්ශන්ෂ මශනන් ශවොව ඉල්ො සිටියා
ීතුමන්ො කථා කරන්ශන් කථානායකවරයාශ
රයර ය
සේබන්ධශයන්
නේ
මම
පැහැි ලිව
ිරයනවාඊ
කථානායකවරයාශ
රයර ය අවසාන රයර ය බව් ඊ
සේප්රද්ායාබදකූෙව ස්ථාවර , ශයෝන අබදව ඒ නැන වාද් විවාද්
කරන්න බැහැ ිරයෝ  ශවන්  ප්ර ්න න ශබනවා නේ ඒවා
ඉි ිදප්  කරන්න අවස්ථාව ශද්න්න මට පුළුවන්
මුලින්ම නරු ඩෙස් අෙහේශපරුම මන්ත්රීතුමා මශනන්
අවස්ථාව ඉල්ලුවා ේට පස්ශසේඊ නරු ි ශන්ෂ්් ගු වර්ධන
මන්ත්රීතුමා අවස්ථාව ඉල්ලුවා ේට්  පස්ශසේඊ නරු බන්ුකෙ
ගු වර්ධන මන්ත්රීතුමා අවස්ථාව ඉල්ලුවා මශ ඉහත රයර යට
යට් ව අවස්ථාව ශද්න්න පුළුවන්

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නරු කථානායකතුම, ඊ වබතුමා කථානායකවරයා හැටියට
ද්ැන් රයර ය්ෂ ප්රකා යට ප්  කළා මන්ත්රීවරු 0්ෂ ඉන්න මන්ත්රී
ක්ඩඩායම-

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ශජයෂ්්ය මන්ත්රීවරයගේ හැටියට වබතුමා
ද්න්නවා කථානායකවරයා රයර ය්ෂ ුකන්නාම ස්ථාවර , ශයෝන
අබදව ඒ නැන විවාද් කරන්න බැහැ ිරයො කරු ාකරො ස්ථාවර
, ශයෝනවෙට නරු කරන්න

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නරු කථානායකතුම, ඊ මම වබතුමාශ ප්රකා යඊ රයර ය
අභිශයෝනයට ේෂ ිරරීම ශනොශවන් කරන්ශන් මන්ත්රීවරයගේ
හැටියටඊ ඒකාබද්ධ ක්ඩඩායශේ ප්රධා, යා හැටියට වබතුමා මා
පිළිඅරශනන න ශබනවා මා
ප්ෂෂ් නායක රැස්වීේවෙට් 
කැඳවන්ශන් ඒ , සාන්

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වනඊ ත් ත
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ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නරු කථානායකතුම, ඊ ඒ , සා මම වබතුමාට ශකටිශයන්
ිරයන්නේ දීර්න කථාව්ෂ කරන්න මට සන් නැහැ ේෂෂ්
සංයාත ඡන්ද්ද්ායක ජනතාව්ෂ ශවබදශවන් තමන් අපි
පාර්ලිශේන්තුශන ශපනී ඉන්ශන් ඒ , සා වබතුමා මට ශපොඩ්ඩ්ෂ
ඉඩ ශද්න්න ශකෝ

ු කථානායකතුමා

නැන අපි ීද්ා පැය හතර්ෂ

(The Hon. Speaker)

That is your view. You have a view; I have a view.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

But, I must say-

ු කථානායකතුමා

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

වබතුමා මට ඉඩ ශද්නවා නේඊ පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්රවාද්යට
ගු ා් මකන්

I have pointed out the international practices.
ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

ු කථානායකතුමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හැබැන්ඊ ස්ථාවර , ශයෝන අබදව කටයුතු කරන්න අව යන්

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

වබතුමන්ො ව්ෂශකෝම තනතුරුවෙට ප්  කර නන්න විප්ෂෂ්
නායක ධුරයට්  ර්ඩඩුශවන්ම ප්  කර නන්න ඒ නැන ප්ර ්නය්ෂ
නැහැ

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

වබතුමා හිතුව්ෂකාර ශෙස අපට ඉඩ ශද්න්ශන් නැ් නේඊ you
will make a mockery of Parliamentary democracy.

(The Hon. Speaker)

ඒක මම ද්න්ශන් නැහැ

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

I do not think I am
Parliamentary democracy.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

You have understood, but in the wrong way.

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ශේ කරු
න ස්ශසේ වාද් විවාද් කළා ශන්
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(The Hon. Dinesh Gunawardena)

making a mockery of

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Please, do not make a mockery of
democracy.

ප්ර ්නය ශේකන් අපි 0ශද්නා ඡන්ද්ය ඉල්ෙො රශන ී්ෂස් 
ජාන ක ප්ෂෂ්ශේ නායක් වශයන් ර්ඩඩුව්ෂ හද්න්න ශනොශවන්

Sir, I rise to a point of Order.

Parliamentary

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

By breaching the Standing Orders, you are making a
mockery of it, not me.

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපි 0ශද්නා පාර්ලිශේන්තුශනඊ-

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

This cannot -

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I just requested a chance to explain our position on
behalf of the 70 Members who have made this request.
ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

You explained this in detail last so many days. [Interruption.] I understand that. All that has been
considered in my Ruling.

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපට අවස්ථාව ශද්න්න

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Leader of the House, what is your point of
Order?
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ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නරු කථානායකතුම, ඊ ස්ථාවර , ශයෝන අබදව වබතුමාශ
රයර යඊ අවසාන රයර යන්

අග්රවි,  ්යයකාරතුමා්  වබතුමා හිතුව්ෂකාර

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක තමන් නරු ි ශන්ෂ්් ගු වර්ධන මන්ත්රීතුමා පැහැි ලි
ිරරීමකට අවසර ඉල්ලුවා මම හිතුවා ීතුමා මශ රයර යට නරු
කරන් ිරයො [ශනෝෂ්ා ිරරීේ] You cannot argue on this.

-බව ප්රකා කරො ඉවරන් [ශනෝෂ්ා ිරරීේ] You should be
ashamed of yourself.

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

It is the final Ruling. ඒක අවසාන රයර
කරන්න බැහැඊ ශමතැන [ශනෝෂ්ා ිරරීේ]

ය ඒක canvass

හැබැන්ඊ ශේ කරු නැන නේ කථා කරන්න බැහැඊ නරු ඩෙස්
අෙහේශපරුම මන්ත්රීතුමා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

There are other ways of protesting.
explained this so many days.

ශහොඳන්ඊ ශහොඳන් නරු ඩෙස් අෙහේශපරුම මන්ත්රීතුමා කථා
කරන්න

You have

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නරු කථානායකතුම, ඊ අපට කථා කරන්න ඉඩ ශද්න්න අපි
ීකඟ ශවන්ශන් නැහැඊ ඒ රයර යට

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හිදඊ ශබොශහොම ස්තුන න් ඒක සටහන් කර න් තා

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායගේතම, ඊ - [බාධා ිරරීේ]

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු ඩෙස් අෙහේශපරුම මැන තුම, ඊ වබතුමා්  ඒ කරු
නැනමද් ිරයන්ශන්? ීශහම නේ මට ඒ නැන විවාද්යකට
අවස්ථාව්ෂ ශද්න්න බැහැ

ු දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නරු කථානායකතුම, ඊ වබතුමා ශමශහම හිතුව්ෂකාර ශෙස
හැසිශරන්ශන් තන්?

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මශ හිතුව්ෂකාරකම්ෂ ශනොශවන් I am acting according to
the Standing Orders.

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, ඊ මම හද්න්ශන් වබතුමාශ රයන්ුකවට
අශීොයාර අභිශයෝනය්ෂ කරන්න ශනොශවන් නමු්  වබතුමාශ
රයන්ුකව හරහා මතු ශවචිය කරුු  තුන්ෂ පැහැි ලි කර නැනීමට
අව යන්

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හිදඊ මම භාර නන්නවා [ශනෝෂ්ා ිරරීේ] නමු්  වාද්-විවාද්
කරන්න බැහැ

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, ඊ කරුු  තුන්ෂ පැහැි ලි කර නැනීමට
අව යන් [ශනෝෂ්ා ිරරීේ]

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

නරු කථානායකතුම, ඊ ි ිතන් ි නටම ීකම ීක කාර ය්ෂ
නැනන් ශේ අහන්ශන් අපට්  කථා කරන්න අවස්ථාව්ෂ සන්
සාධාර ශවන්න සන් [ශනෝෂ්ා ිරරීේ]

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමතැන වාද්-විවාද් කර නන්න බැහැ නරු ඩෙස්
අෙහේශපරුම මන්ත්රීතුම, ඊ වබතුමන්ො ස්ථාවර , ශයෝන
කඩනවා ශන්ඊ ශේ වැශඩන්

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නැහැ නරු කථානායකතුම, ඊ - [ශනෝෂ්ා ිරරීේ]
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ු කථානායකතුමා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

කථානායක රයර ය්ෂ ුකන්නාට පස්ශසේ ඒ නැන ක්රියා කරන්න
ශවන්  මාර්න න ශබනවා You cannot argue on that. ඒක
පිළිනන්න

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, ඊ සභානායකතුමා නීන සශය්ෂ [බාධා
ිරරීේ] ීතුමා ද්න්නවාඊ -

ඉඩ ශද්න්න බැහැඊ අද් [ශනෝෂ්ා ිරරීේ]

ු මන්ත්රීවු

(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)
ීශහම ඉඩ ශද්න්න බැහැ

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ීශහම කරන ීක අසාධාර

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I took the point raised by Hon. Dinesh Gunawardena. I
noted that.
ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

අධිකර ශයන් මරණීය ද්ඬුවම ුකන්නාම ීම වි් න කරුවාට
අවස්ථාව්ෂ ශද්නවාඊ අද්හස් ප්රකා කරන්න

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අවස්ථාව්ෂ ශද්නවා තමන් නමු් ඊ ශමතැනදී ශේක තමන්
අවසාන රයර ය

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, ඊ සමාශවන්න වබතුමාශ
රයන්ුකව
තුළින් මතු ශවචිය පරස්පරතා ශද්ක්ෂ පිළිබඳව වබතුමාට
ිරයන්නන් ශේ හද්න්ශන්

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

න්ඊ නරු කථානායකතුම, 

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ීශහම ශද්න්න බැහැ පාර්ලිශේන්තුශන ස්ථාවර , ශයෝන
ිරයො ශද්ය්ෂ න ශබනවා ශන් ඒ අබදව ශකොශහොමද් ඉඩ ශද්න්ශන්?
ේශේ ද්වස පුරාම කරපු ශද්වල් ද්ැ්ෂකා ශන් පැය තුන්ෂ අරශනනඊ
-

ු ගජ්. සී. අලවතුවල මහතා (ස්වගද්ශ් ක යුතු රාජය
අමාතයතුමා)
(மாண்புமிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல
இராஜாங்க அகமச்சர்)

-

உள்நாட்டலுவல்கள்

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Home
Affairs)

Sir, I rise to a point of Order.
ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමොක්ෂද්ඊ වබතුමාශ point of Order ීක? [බාධා ිරරීේ]
වනඊ ශේ හැමශද්නාම ස්ථාවර , ශයෝනවෙට නරු කරන්න සන්

ු ගජ්. සී. අලවතුවල මහතා

(மாண்புமிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

නරු කථානායකතුම, ඊ ශේ කාර ය නැන අපි දීර්න ව ශයන්
සාකචිඡා කළා වබතුමා ස්ථාවර , ශයෝන අබදව පැහැි ලිව
රයන්ුකව්ෂ දීො න ශබනවා ඒ , සා රපස ශේ නැන විග්රහය්ෂ
ිරරීශේ අව යතාව්ෂ නැහැ

(The Hon. Speaker)

නැහැඊ නැහැ ඒක ද්ැන් ිරයො වැඩ්ෂ නැහැ ඒ නැන මට පසව
ද්ැබදේ ශද්න්න මා්  පසව වබතුමා ද්ැබදව්  කරන්නේ අද් ශේ
නැන වාද්-විවාද් කරන්න බැහැඊ නරු මන්ත්රීතුම, 

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, ඊ ශේ රයන්ුකව ප්රකාරව -

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I cannot allow that, I am sorry. As a courtesy, I
allowed you.
ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, ඊ කරු ාකර ඉඩ ශද්න්න -

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වනඊ ත් ත ඒක තමන් මම පැහැි ලි කශළේ

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, ඊ -

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

ශනොව ශද්න්න ීපා [බාධා ිරරීේ]

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නරු ඩෙස් අෙහේශපරුම මැන තුම, ඊ වබතුමා ශජයෂ්්ය
මන්ත්රීවරශය්ෂ ශන් වබතුමා හිටපු තමන වරශය්ෂ; ශජයෂ්්ය
මන්ත්රීවරශය්ෂ
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පාර්ලිශේන්තුව

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(The Hon. Speaker)

වබතුමාශනන් කුරරුන් ශහෝ ප්ර ්න කරන ශකොට -

රයාර්ය බන්ුකෙ ගු
clarify something.

ු කථානායකතුමා

වර්ධන මන්ත්රීතුමාඊ you wanted to

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්නය ශේකන් ශේ කරු නැන කථා කරන්න බැහැඊ ස්ථාවර
, ශයෝන අබදව මට ශමශහම ිරයන්න සිුකවීම නැන ත් තටම මම
ශබොශහොම කනනාු  ශවනවා ශජයෂ්්ය මන්ත්රීවරුන් ශමශහමඊ[බාධා ිරරීේ] වන [බාධා ිරරීේ] ශේ රයර ය ශවනස් කරන්න
බැහැඊ මට

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නරු කථානායකතුම, ඊ වබතුමාශ ප්රකා ය අබදව නමය
වන්ශන් ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස් සන්ධානශයන් ශ් රී ප්  ුරු 
ක්ඩඩායම්ෂ , සාඊ වුරන් ර්ඩඩුශන පාර් ්වය්ෂ ශෙස කටයුතු
කරන , සා ශේ අවසරය ි ය ශනොහැිර බවන්

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

නරු කථානායකතුම, ඊ
ශේ කාර යට අද්ාළ ශද්ය්ෂ
ශනොශවන් මම ිරයන්නට යන්ශන් වබතුමා ශේ කාර යට
සාවධානව තහුේකන් ශද්න් ිරයා මම බොශපොශරෝ තු ශවනවා
ර්ඩඩුක්රම වයවස්ථාශන 168වන වයවස්ථාවට අබදව මුද්ල් පිළිබඳ
සේපූර්
බෙය න ශබන්ශන් ශේ නරු සභාවට ීම , සා බුක
පැනවීමඊ බුක ඉව්  ිරරීම යනාි ය සේබන්ධශයන් යේ ිරසි නැසට්
, ශනද්නය්ෂ පළ කශළෝ ඊ ීම නැසට් , ශනද්නය ශේ මන්ත්රීවරු
සියලු ශද්නාටම ෙැබිොඊ ීය ශේ නරු සභාව විසින් සේමත කළ
යුතු ශවනවා ද්ැන් රයරු බුක , ද්හස් නැසට් , ශනද්නය්ෂ තවි් 
න ශබනවා ශේ නරු සභාශන මන්ත්රීවරුන්ශනන් මා අහන්නට
කැමන න්ඊ ශේ රයරු බුක , ද්හස් වීම පිළිබඳව වබතුමන්ො
ද්න්නවාද්?

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ු කථානායකතුමා

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

නරු සභානායකතුමාට අද් ශේ සේබන්ධශයන් පිළිතුරු
ශද්න්නට පුළුවන්ද් ?

(The Hon. Speaker)

මම ඒක පැහැි ලි කළා ශන්

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

ු ඩලස් අලහප්ගපුම මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඒ අබදව වබතුමා ිරයන්ශන්ඊ අපි ී්ෂස්  ජනතා , ද්හස්
සන්ධානශයන් ඉව්  ශවො ස්වාධීන ක්ඩඩායම්ෂ බවට ප් 
වන්ශන් නේ -

නරු
ඉන්න

කථානායකතුම, ඊ

මම ප්ර ්නය ඉි ිදප්  කරනතුරු

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ු කථානායකතුමා

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

සභානායකතුමා පිළිතුරු ශද්න්නට ෙැහැස්න ද්?

(The Hon. Speaker)

මම ශේ නැන රයර ය දී න ශබනවා I am sorry. මට ශේ නැන
ශවන ශද්ය්ෂ කරන්න බැහැ We have to go ahead. [බාධා
ිරරීම්ෂ]

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

නරු කථානායකතුම, ඊ
වබතුමා
ප්ර ්නය ඉි ිදප් 
කරන්නව්  ශද්න්ශන් නැහැශන් පුුකම ර්ඩඩුව්ෂ ශන්

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ු කථානායකතුමා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු ඩෙස් අෙහේශපරුම මන්ත්රීතුමා ිරයන විධියටඊ
මන්ත්රීතුමන්ො ස්වාධීන මන්ත්රීවරුන් ුර ාට පසව රයර
ශද්න්න පුළුවන් [බාධා ිරරීේ]

ීම
ය්ෂ

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මුද්ල් ප්ර ්නය්ෂ ඒකන් මම තහුශන

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

(The Hon. Speaker)

හිදඊ හිද ඒක ශවනම කාර ය්ෂ ශේ කාර
නැහැ වබතුමන්ො ඒ පිළිබඳව මා ද්ැබදව්  කරන්න

යට අද්ාළ

නරු කථානායකතම, ඊ මශ ප්ර ්නය ිරයන්න ඉඩ ශද්න්න

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ ඉස්ශසල්ො
ශවන්න සන් [බාධා ිරරීේ]

ස්වාධීන මන්ත්රීවරුන්

මුද්ල් ප්ර ්නය්ෂ , සාන් ීතුමා පිළිතුරු ශද්න්න සූද්ානේද්
ිරයො තහුශන ීශහම තහුවාට වරද්්ෂ නැහැ ශන් [බාධා
ිරරීම්ෂ] ීතුමා සූද්ානේ වබතුමාට උද්න කරන්න හද්නශකොට් 
වරද්වා ශ් රුේ නන්නවා ශන්
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ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

(The Hon. Speaker)

නරු කථානායකතුම, ඊ ශේ පිළිබඳව නරු සභාශන අවධානයට
මා ශයොමු කරවනවා
ීම රයරු බද්ශද්න් , ද්හස් කර න ශබන්ශන් වු වන්ඊ වානරයන්ඊ
හාුරන්ඊ රට හාුරන්ඊ ද්ළ තතුන්ඊ අලින්ඊ සර්පයන් හා ඉි බුවන්
තතුළු උරනන්න්ඊ උගේස්සන්ඊ ිතරුරන්ඊ මී මැස්සන්ඊ මාල් මසන්ඊ
න ොපියාඊ මුහුුක සිංහයන්ඊ මුහුුක ඌරන්ඊ ශනඹි කගේල්ඊ ධීවර රසා
පනත යටශ්  තහනේ කරන ෙද් සතුන්ඊ ඒ වාශ ම මබදෂ්යයන්ශ
ඉවතෙන ශකස්ඊ ඌරුඊ ශහො ඌරුඊ වල් ඌරු ශකඳි සහ ශෙෝමඊ
අපද්රවයඊ සතුන්ශ අතුු ඊ මුරා ඊ රමා ඊ මුල් රහිත අතුඊ ිදිරලි
කැබැලිඊ පෙතුරු ශහෝ ශනඩි හට නන්නා බද්ධ කළ හා ශනොකළ
නස්ඊ ෙැහැබඊ පඳුරුඊ බීජඊ පෙතුරු බීජඊ උ බේබුඊ ශනවැල්ඊ ළද්රු
රහාරඊ ඉස්සන් සඳහා රහාරඊ ගේගේළන් සඳහා රහාර ව ශයන්
භා්ඩඩ වර්න තුන්ද්හස් පන්සියයකට අධික ප්රමා ය්ෂ සිංනේපූරු
ශවශළඳ ිතවිසම යටශ්  රයරු බද්ශද්න් සේපූර් ශයන් , ද්හස් කර
න ශබනවා ඒ වාශ ම නැසට් , ශනද්නය්ෂ ඉි ිදප්  කරනවා නරු
කථානායකතුම, ඊ Mid-year Fiscal Position Report ීක යටශ් 
ශේ නරු සභාවට ඉි ිදප්  කර න ශබන මූෙය වාර්තාශන "Revenue
Protection Act, No.19 of 1962 (Gazette Notification No.
2069/2 of 01.05.2018) - To remove of import duty of number
of 3,539 HS Codes under the Singapore-Sri Lanka Free
Trade Agreement" ිරයො සඳහන් කර න ශබනවා නමු් ඊ ශේ
නැසට් , ශනද්නය අපට ඉි ිදප්  කරො නැහැ නැසට් , ශනද්නය
රජශේ website ීශ්ෂ න ශබනවා ිරයො ,  ්චිත ව ශයන් සඳහන්
කර
න ශබනවා
"ශමම
අන 
විශ ේෂ්
නැසට්
පරය
"www.documents.gov.lk" ශවේ අඩවිශයන් බානත කළ හැක"
ිරයො ශමහි සඳහන් ශවනවා නමු් ඊ ීශසේ බානත කරන්න බැහැ
නරු කථානායකතුම, ඊ මුළු රශට්ම රකාසඊ වන භූිටඊ තටාකඊ
නංනාඊ මහා සමුද්රඊ රර්ෂෂ්ක සියලු ශද් සේපූර් ශයන්ම රයරු බුක
රහිතව සිංනේපූරුවට ශද්න්න යන මහා පාවාදීශේ ිතවිසම
සේපූර් ශයන් හංනො නැසට් පරශේ ශේ විධියට ශකොළය්ෂ
අෙවනවා සිංනේපූරු ිතවිසම ිරයන ශකොටස වැශහන්න
ශකොළය්ෂ අෙවො තමන් ශේ සභාවට ඉි ිදප්  කරො න ශබන්ශන්
ීතශකොට සිංනේපූරු ිතවිසම ිරයන ීක නැන අපි ශමොගේ්  ද්න්ශන්
නැහැ තමුන්නාන්ශසේො කුරරු්  ද්ැනශනන සිටිශේ නැහැඊ
ඌශරෝඊ හාශවෝඊ වඳුශරෝඊ මුරා ඊ නස් ශකොළන්ඊ අතු ිදිරලි
තුන්ද්හස් න න්ෂ ශේක තතුශළේ ද්ාො සේපූර් ශයන් duty free
කරො න ශබනවා ිරයො
ෙංකා ඉන හාසශේ කවද්ාද් ශමශහම ුරශ්ඩ? මහ ශපොශළොවන්ඊ
සානරයන් සියල්ෙ පාවා ශද්න නැසට් , ශනද්නය්ෂ ශහොරට , ගේ් 
කළාම ඒ පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කරවන්න ීපායැ

ු කථානායකතුමා

නරු සභානායකතුමා

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු කථානායකතුම, ඊ සිංනේපූරු-ශ්රී ෙංකා ශවළඳ ිතවිසම
නැන ද්වසක විවාද්ය්ෂ පැවැ් ුර ා

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ඒ විවාද්ශයන් පසවන් ශේ- [බාධා ිරරීේ]

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ ිතවිසම නැන ද්වසක විවාද්ය්ෂ පැවැ් ුර ා [බාධා ිරරීේ]
ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්නඊ ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න [බාධා ිරරීේ] අශන්ෂ
කාර ය ශේකන් [බාධා ිරරීේ] නරු මංනෙ සමරවීර අමාතයතුමා
ේශේ ද්වස පුරාම ශමහි සිටියා He was here the whole day. You
could have asked him. ීතුමාශනන් ඒ නැන අහන්න න බු ා
ීතුමා ේශේ ද්වශසේම ශමහි සිටියා [බාධා ිරරීේ]

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ශේ ටික හංනොන් න ශබන්ශන්

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නරු මංනෙ සමරවීර අමාතයතුමා
පාර්ලිශේන්තුශන සිටියා [බාධා ිරරීේ]

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

නරු කථානායකතුම, ඊ -

ු කථානායකතුමා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

පිළිතුරු ශද්න්න

නරු හර්ෂ් ද් සිල්වා රාජය අමාතයතුමා

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ශේ නරු සභාවට ශන්ඊ මුද්ල් පිළිබඳ බෙය න ශබන්ශන්

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නැඟී සිටිශේය
எழுந்தார்.
rose.

ද්වශසේම

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா
- ரதசிய
தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் இராஜாங்க
அகமச்சர்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

ේශේ

ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා
ආර්ථික ක යුතු රාජය අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)
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ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

නරු කථානායකතුම, ඊ අප ඉස්සර කාෙශේ Annual Reports
රි  ස්ම ශද්ම පාශහේ print කරො සභානත කරනවා ද්ැන් අපි
තා්ෂෂ් ය්  ී්ෂක යන , සා ඒවා print කරන්ශන් නැන ව CDs
ශෙස ශද්නවා ේට අමතරවඊ නරු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීතුමන්ො
හැම ශකනාටම computer ීක්ෂ බැිතන් දී න ශබනවා නරු බන්ුකෙ
ගු වර්ධන මන්ත්රීතුම, ඊ වබතුමාශ ඉි ිදපිට්  computer ීක්ෂ
න ශබනවා ඉි ිදප්  කර න ශබන ඒ gazettes ව්ෂශකෝම වය
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[නරු (රයාර්ය හර්ෂ් ද් සිල්වා මහතා]

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

computer ීශකන් බොනන්න පුළුවන් මම මශ ිටර නරු බන්ුකෙ
ගු වර්ධන මන්ත්රීතුමාට ිරයන්ශන් ශේකන් නරු (රයාර්ය
බන්ුකෙ ගු වර්ධන මන්ත්රීතුම, ඊ වය computer ීක on කරන්න
On කරො අද්ාළ website ීකට යන්න ේට පසව අද්ාළ නම
නහන්න ීතශකොට ඒ gazette ීක ඒ website ීශකන් බොනන්න
පුළුවන්කම න ශබනවා [බාධා ිරරීේ] ීචියරන්

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුන න් [බාධා ිරරීේ] Order, please! ද්ැන් කාෙය
ඉ්ෂම ශනොස් න ශබනවා අද් මීට වඩා ශනොව්ෂ ඒ නැන විවාද්
කරන්න අමාරුන් නරු යන්ි ම වීර්ෂශකොඩි මන්ත්රීතුමාට්  මා
අවස්ථාව්ෂ ශද්න බව ිරනවා හැබැන් නරු මන්ත්රීතුම, ඊ මා ුකන්
රයර ය සේබන්ධශයන් නේ කතා කරන්න ඉඩ ශද්න්න බැහැ
අමනාප ශවන්න ීපා

ු චන්දිම වීරක්ගකොඩි මහතා

(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

Sir, I rise to a point of Order.
ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමොක්ෂද් point of Order ීක? ිරයන්න

ු චන්දිම වීරක්ගකොඩි මහතා

(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

නරු කථානායකතුම, ඊ රයන්ුකව්ෂ ශනොශවන්- [බාධා ිරරීේ]
නරු කථානායකතුම, ඊ - [බාධා ිරරීේ]

(The Hon. Speaker)

ශමොක්ෂද්ඊ නරු මන්ත්රීතුමා point of Order ීක?

ු ජයන්ත සමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

නරු කථානායකතුම, ඊ ශේ කාර
කැමැන න් අද් රාවය්ෂ පළ වනවාඊ-

ය නැන මා ද්ැනනන්න

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒවා බැහැ නරු ශරෝහිණී ගේමාිද විශේර් න මන්ත්රීතුිටයඊ
ශයෝජනාව ඉි ිදප්  කරන්න [බාධා ිරරීේ] අද් ප්ෂෂ් නායක
රැස්වීම්ෂ පැවැ් ශවනවා [බාධා ිරරීේ]
ප්ෂෂ් නායක රැස්වීම්ෂ ද්ැන් පැවැ් ශවනවා ීයට සහභාිත
වන ශෙස නරු සභික මන්ත්රීවරුන්ට මා රරාධනා කරනවා
ශේ අවස්ථාශනදී නරු , ශයෝජය
මූොසනයට පැිටශ නවා තන 

කාරක

සභාපන තුමා

අනතුුව ු කථානායකතුමා මූලාසනගයන් දවත් වූගයන්,
නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා [ ු ගසල්වේ අවඩක්කලනාදන්
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலரவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

ු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

මීළඟටඊ අද් ි න නයාය පරශේ විෂ්ය අංක 1 සිට 5 ද්්ෂවා වූ
ශපෞද්නලික මන්ත්රීන්ශ ශයෝජනා ඉි ිදප්  ිරරීම

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමය විවාද්ය්ෂ කරනන්න ශද්න්න බැහැ

ගපෞද් ලික මන්ත්රීන්ගේ ගයෝජනා
தனி நபர் பிரரரகைகள்

PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS
ු චන්දිම වීරක්ගකොඩි මහතා

(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

නරු කථානායකතුම, ඊ අපට ඡන්ද්ය ුකන් ශේ රශට් ේෂෂ්
හතළිස් න නක ජනතාවශ
අන්න ය අද් වබතුමා දීපු
, ශයෝනශයන් නැන  ශවො න ශබනවා

ු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ කාර ය අවසානන් [බාධා ිරරීේ] ප්රධාන වැඩ කටයුතු
නයාය පරශේ විෂ්ය අංක 1සිට 5 ද්්ෂවාඊ ශපෞද්නලික
මන්ත්රීවරයන්ශ ශයෝජනාඊ නරු ශරෝහිණී ගේමාිද විශේර් න
මන්ත්රීතුිටය ේට ප්රථම- [බාධා ිරරීේ]

ු ජයන්ත සමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

Sir, I rise to a point of Order.

පාසල් ෂ්ෂය විනය කිටු  පරීක්ෂණ විධිමත් පරිදි
සිදුකිරීම සඳහා වැඩ ිළිතගවළක් සකස් කර
ක්රියාත්මක කිරීම

பாடசாகல மாைவர் ஒழுக்காற்றுக் குழு
விசாரகைககள முகறசார்ந்த வககயில்
ரமற்தகாள்வதற்கான ரவகலத் திட்டதமான்கறத்
தயாாித்து அமுலாக்குதல்
PREPARING AND IMPLEMENTING A PROGRAMME TO
PROPERLY CARRY OUT DISCIPLINARY ENQUIRIES BY
STUDENT DISCIPLINE COMMITTEES OF SCHOOLS

[පූ භා 10 55]

ු ගරෝහිණී කුමාරි විගජ්රත්න මහත්ිටය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ரராஹினி குமாாி விரஜரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

නරු , ශයෝජය කාරක සභාපන තුම, ඊ මම පහත සඳහන්
ශයෝජනාව ඉි ිදප්  කරනවා:

1229

2018 අශනෝස්තු 10

"තතැේ පාසල්වෙ ශිෂ්යයන්ශ විනය නැටලුවෙදී විධිම්  විනය
පරී්ෂෂ් සිුක ශනොශකොට ශිෂ්යයන් පාසශෙන් ඉව්  ිරරීමට කටයුතු කරන
අතර ීමඟින් ීම ශිෂ්යයන්ශ අධයාපන කටයුතු අඩාෙ වී වි ාෙ
අසාධාර යකට ේෂවීම් ඊ ශබොශහෝ ද්රුවන් ද්ැඩි මානසික ීඨඩනයකට
ප්  වීඊ මානසික ශරෝගීන් වීම් ඊ තතැේ ද්රුවන් සමස්ත ගුරු ප්රජාවට
ශමන්මඊ සමාජයටම වවර කරිටන් සමාජ විශරෝධී අපරාධකරුවන් වූ
අවස්ථා ද් ද්්ෂනට තන  ශහන්න්ඊ පාසල් ශිෂ්යයන්ශ විනය විශරෝධී
ක්රියාවෙදී වඩා්  විධිම්  පිදි  හා අප්ෂෂ්පාරය විනය පරී්ෂෂ් පැවැ් වීමට
කටයුතු ිරරීම සඳහා උචිත
වැඩ පිළිශවළ්ෂ සකස් කර ක්රියා් මක
කළ යුතුයැන් ශමම පාර්ලිශේන්තුව ශයෝජනා කරන් "

නරු , ශයෝජය කාරක සභාපන තුම, ඊ ශවශහස වී වැඩ කරන
සියලු වෘ් රයන් අතුිදන් අමාරුතම වෘ් න ය වන්ශන් ශහොඳ
ගුරුවරශය්ෂ වීම ිරයන ීකන් මශ
වි ්වාසය ශහොඳ
ගුරුවරයගේට සිසවගේශ මනශසේ බොශපොශරෝ තුව්ෂ ශරෝප ය
කරොඊ පිදකල්පනය පුබුුකවොඊ වහුව ඉශනනීමට ශපෙඹවිය
හැිරන් ීශහම ගුරුවරුඊ විුකහල්පන වරු බහුතරය්ෂ අශේ රශට්
ඉන්නවා නමු්  සළුතරයකශ ක්රියාකාරකේ , සා බහුතරය්ෂ
වන පරමාද්ර්ශී ගුරුවරුන්ශ නාමයට හා, ය්ෂ සිුක ශවනවා වසර
1කකට රසන්න කාෙය්ෂ ගුරුවිදය්ෂ ව ශයන් ශසේවය කරො
ෙබාන්  අ් ද්ැ පේ සමඟඊ සමස්ත ගුරු ප්රජාවශ ් ඊ ශේ රශට්
ද්රුවන්ශ ්  රර්ෂෂ්ාවඊ අභිවෘද්ධිය උශද්සා ශමම ශයෝජනාව
පාර්ලිශේන්තුවට ඉි ිදප්  කරන්න මා කැමැන න්
වයස අුරරුුක 18ට අඩු සියලුශද්නා අපි ද්රුවන් -ළමන්න්විධියට හඳුන්වනවා ශේ රශට් ජනනහනශයන් සියයට ්5්ෂම
වයස අුරරුුක 18ට අඩු අයන් නරු , ශයෝජය කාරක සභාපන තුම, ඊ
ීම ප්රමා ය ජනනහනශයන් සියයට ්5්ෂ ුර ාටඊ ීය ශේ රශට්
අනානතශයන් සියයට සියය්ෂ ශේ සියලුශද්නාම පාසල් ද්රුවන්
ීම , සා ද්රුවන්ශ රර්ෂෂ්ාවඊ වුරන්ට සර්ෂෂිතභාවය සැෙමාම
වාශ මඊ ශහොඳ අධයාපනය්ෂ ෙබාදීමට මැි හ් වීම්  රජයක වන
 පම්ෂ ශවනවා ීශහම නේඊ රශට් ජීවනාලිය බඳු ද්රු පරපුශර්
රර්ෂෂ්ාව තහුරරු කර නැනීමඊ වුරන්ශ කාන්ක හා මානසික
සංවර්ධනය වාශ ම අධයාපනය සඳහා හිතකාමී පිදසරය්ෂ ශනොඩ
නැඟීම වැ,  කාර්යයන් සඳහා අපි බැඳී සිටිනවා අන නරු
ජනාධිපන තුමාශ
සංකල්පයකට අබදවඊ "ද්රුවන් සරිරමු"
යබදශවන් වූ ජාන ක වයාපාරය්ෂ ශේ වනවිට ක්රියා් මක ශවනවා
ඒ පිළිබඳව අන නරු ජනාධිපන තුමාට් ඊ අග්රාමාතයතුමාට් ඊ ශේ
යහ පාෙන රජයට්  අපි ස්තුන වන්ත ශවනවා නමු්  අප ද්න්නවාඊ
අශේ ද්රුවන් ඉන්ශන් පිිදහුු ඊ විනා ුරු  සමාජයක බව
ීවන් සමාජයක ඉඳොන් ද්රුවන් පාසෙට ීන්ශන්
විශ ේෂ්ශයන් අපි අවශබෝධ කර නන්න සන්ඊ ද්රුවන් ිරයන්ශන්
කුරද් ිරයන ීක වයස අුරරුුක 18ට අඩු නේ ඒ ද්රුවන් අන් අයව
අබදනමනයටඊ අබදකර යට කැමැන  බව අපි වවද්ය විද්යා් මකව
ද්න්නවා ඒ ද්රුවන් ස්වාභිමතය වි ්වාස කරනවා; "තමන් කරන
ශද් තමන් හිද" ිරයා හිතනවා ඒ වාශ මඊ ශහෝර්ශමෝන
ක්රියාකාිද් වයඊ විපර්යාස සිුක වන යුනය්ෂ තමන් වයස අුරරුුක 18ට
අඩු යුනය ඒ කාෙශේදීඊ ඒ ද්රුවන්ශ
බාහිර හා අභයන්තර
ාරීිදක විපර්යාස , සාඊ මානසික විපර්යාස , සා සමාජශේ යේ
යේ නැටලුවෙට මුහු ශද්නවා ශමන්න ශේ කරුු  කාර ා් 
ී්ෂකන් අශේ ද්රුවන් ඉශනන නන්න පාසෙට ීන්ශන් ශේ
ත් ් වය අපි අවශබෝධ කරනන්න සන් නමු් ඊ සමහර පාසල්වෙ
විනය ම්ඩඩෙ තුළ කටයුතු කරන අයට ශේ අවශබෝධය
න ශබනවාද්ඊ ද්රුවා යබද කවශර්ෂද් ිරයන ීක නැන වුරන්ට
අවශබෝධය්ෂ න ශබනවාද් ිරයන ීක නැන අපට නැටලුව්ෂ
න ශබනවා
නරු , ශයෝජය කාරක සභාපන තුම, ඊ මම ීශහම ිරනශන තන්
ිරයන ීකට මම ද්ැන් උද්ාහර ිරහිපය්ෂ ිරයන්නේ ීක්ෂ
තමන්ඊ කැිරරාව ප්රශද් ශේ පාසල් ද්ැිදයකට ුරු  සිුකවීම ීනේඊ
පාසශල් විනය ම්ඩඩෙය න්  රයන්ුකව්ෂ මත ීම ද්ැිදය පාසශෙන්
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ඉව්  කරන්න න් ත රයන්ුකව ේළඟටඊ බෙංශනොඩ ප්රශද් ශේ වයස
අුරරුුක 10ක ද්ැිදයකශ -මම නම ිරයන්ශන් නැහැ - බ් ීශ්ෂ
ුකරකථනය්ෂ න බීම ශහේතුශවන් පාසශල් විනය ම්ඩඩෙය න් ත
රයන්ුකව මත තය සිය ි වි නසා නැනීම ේළඟටඊ මුහුු  ශපොශ්  Facebook ීශ්ෂ- පින්තූරය්ෂ පළ වීම ශහේතුශකොට ශනන
විුකහල්පන තුමාශ බැ වැදීම තුළ ද්ැිදයක ශනෙ වැෙ ොශනන
සිය ි වි නසා නැනීම ේළඟටඊ ගේරු ්නෙ ප්රසිද්ධ බාලිකා පාසෙක
ද්ැිදයකශ අශ්  ුකරකථනය්ෂ න බීම ශහේතුශවන් පාසශල් විනය
ම්ඩඩෙය න්  රයන්ුකව මත ද්ැිදය ීල්ලිො සිය ි වි හා,  කර
නැනීම ශේ වාශ තව සිද්ධි ශපළ්ෂ ිරයන්න පුළුවන්; ඒ නැන මීට
වඩා කථා කරන්න පුළුවන් ශේවා පුව්  ප් වෙ පළ ුරු  ශද්වල්
නමු් ඊ අපි ශේවා නව් වන්න සන් පාසෙකට ද්රුවන් යවන්ශන්
ශහොඳ අධයාපනය්ෂ ෙබාදීො වුරන් ශහොඳ පුරවැසියන් බවට ප් 
කරන්නන් නමු් ඊ ඒ තුළ නන්නා සමහර ක්රියාමාර්න , සා
ද්රුවන් මානසික ව ශයන් වාශ ම ාරීිදක ව ශයබද්  ශබොශහෝ
නැටලුවෙට මුහු පානවා
සමහර පාසල්වලින් නන්නා රයන්ුක රයර , සා සමස්ත ගුරු
ප්රජාවම අපහසතාවට ප්  ශවනවා සමස්ත පාසල් පද්ධන ය තුළ
විනය කිටු  විධිම් ව ක්රියා් මක ශනොවීම ඉහත කරුු වෙට ීක
ශහේතුව්ෂ වී තන  බව අපට ශපශනනවා ශමොකද්ඊ ඒ පාසශල්ම
ගුරුවරු තමන් විනය කිටු වට ප්  ශවන්ශන් ඒ තුළ
පුද්නොබදබද්ධවීම්ෂ සිද්ධ ශවන්න පුළුවන් ශිෂ්ය විනය නැටලු
පිළිබඳව , වැරැි ව හඳුනා ශනොනැනීමඊ ද්ැඩි රයර වෙට ීළඹීමඊ
ද්රුවන් අසර වීමඊ ෙේජාවට ප් වීමඊ ඒ වාශ ම පන්න  තහනේ
ිරරීමඊ උසාවිවෙට ශනනය්ම වැ,  කාර ා , සා සමාජ නැටලු
තන  ශවනවා ශේ , සා ද්රුවන් සමාජයට වවර කරනවා මශ
ගුරු ජීවිතශේ්  ීවැ,  අ් ද්ැ පේ න ශබනවා ගුරුවරුන්ට වවර
කරන සමහර ද්රුවන් ඉන්නවා අපි ඒ ශද්ය කරන්න ශනොශවන්ඊ
ද්රුවා පාසෙට ශන, යන්ශන් ඒකට ශනොශවන්ඊ ගුරුවරු හැටියට
අපි ද්රුවන් ශවබදශවන් ශවශහශසන්ශන් ඒ , සා ශේ සඳහා
විසඳුම්ෂ හැටියට මම ශේ නරු සභාවට ශයෝජනා කරනවාඊ ළමා
මශනෝ විද්යාව සහ ස්නායු වවද්ය විද්යාව ප්රගු කළඊ උපාධිය්ෂ
සහිත ීශහම නැ් නේඊ ඩිේශෙෝමාව්ෂ සහිත , ෙධාිද, යක ශහෝ
, ෙධාිදයගේ ස්ම පාසෙකම උපශද් නයට ශයොමු කරන්න ිරයා
ඒ තුළින් විනය නැටලු , රාකර ය ශවනවා වාශ මඊ ළමන්න්ශ
මානසික නැටලුවෙට්  සහනය්ෂ ෙබාශද්න්න පුළුවන් ඒ වාශ ම
ීම උපශද් න , ෙධාිද, යශ
ශහෝ , ෙධාිද මහතාශ
සහභාිත් වශයන්ඊ සුකසකේ සහිතඊ අ් ද්ැ පේ බහුෙ ශජයෂ්්ය
ගුරුවරුන්ශනන් සැුකේේ  විනය කිටු ව්ෂ ස්ථාපිත කරන්න සන්
ශේ කාර ා යක්රශල්ය්ෂ මඟින් සියලුම පාසල් ශවත ෙබාදීම
සුකසන් ිරයා මා ශයෝජනා කරනවා
පාසල් විනය කිටු ව ක්රියා් මක ිරරීශේදීඊ පාසෙ සහ
ශද්මනපියන් යන පාර් ව
් ශද්ක ීකතු ශවො තමන් අවසාන
රයන්ුකවට ීන්ශන් ිරයා අපි ද්න්නවා ීවැ,  විනය කිටු 
ක්රියා් මක වීශේදී පාසෙ සහ ශද්මනපියන් හැරු ාම තුන්වැ, 
පාර් ්වය්ෂ ශේ කිටු වට තතුළ්  විය යුතුන් ිරයා මම ශයෝජනා
කරනවා ීය පාසශෙන් පිදබාහිරඊ අධයාපන අමාතයාං ශයන්
පිදබාහිර පාර් ්වය්ෂ විය යුතුන් උද්ාහර ය්ෂ විධියටඊ මශනෝ
වවද්යවරශය්ෂඊ නැ් නේ පිදවාස , ෙධාිදශය්ෂඊ ීශහම් 
නැ් නේ ළමා රර්ෂෂ්ක , ෙධාිදශය්ෂ වැ,  ශකශන්ෂ ඒ සඳහා
ප්  කරනවා නේ සුකසන් ිරයා මා හිතනවා ේළඟටඊ ීම ශිෂ්යයාටඊ
ශිෂ්යයාවට , ද්හසට කරුු  ඉි ිදප්  කරන්න අවස්ථාව්ෂ ෙබා
ශද්න්න සන් අධිකර යක නඩු අහන ස්වරූපශයන් ද්රුවන්ශනන්
ශේ නැටලු නැන විමසන්ශන් නැන වඊ සහද්ශීලී සාකචිඡාව්ෂ ශෙස
ීය ශමශහයවා නන්නට ඒ තුළ ප්රන පාද්න සකස් කරන්න සන්
ද්රුවා කළ වරශද්න් වහු මුද්ාශනනඊ සමාජනත ිරරීශේ පරම පවිර
ශචිතනාශවන් කටයුතු ිරරීශේ අව යතාව ීම ද්රුවාට අවශබෝධ
කර ශද්න්න සන්
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පාර්ලිශේන්තුව

[නරු ශරෝහිණී ගේමාිද විශේර් න මහ් ිටය]

නරු , ශයෝජය කාරක සභාපන තුම, ඊ පාසෙ ිරයන්ශන්ඊ විනය
නරුක පුරවැසියගේ බිහිිරරීමට ශවර ද්රන ස්ථානය්ෂ බව අපි
ද්න්නවා
යහප්  ශිෂ්යයන් බිහි ිරරීම ගුරුවරුන්ශ වන පම්ෂ වාශ ම
ඒ අයශ බොශපොශරෝ තුව්ෂ නමු් ඊ ද්රුවන්ශ විනය රරේභ
ශවන්න සන් පාසෙ තතුශළන් ශනොශවන් ශමහි වි ාෙ කාර්ය
භාරය්ෂ න ශබන්ශන් , වශසේ සිටින ශද්මනපියන්ටන් ළමන්
ිරයන්ශන් අබදකර ය කරන පිිදස්ෂ , සා ශද්මනපියන්ඊ ගුරුවරු
සහ වැඩිහිටි සමාජය ද්රුවන්ට රද්ර් ය්ෂ ශවන්න සන්ඊ
උද්ාහර ය්ෂ ශවන්න සන් ඒ වාශ මඊ පරමාද්ර්ශී යිදත ශවන්න
සන් ීශහම ශනොුරශ ෝ ඊ ද්රුවන්ට පාසෙ ීපා ශවනවා
සමාජයට වවර කරන පිිදස්ෂ බිහි ශවනවා නරු , ශයෝජය
කාරක සභාපන තුම, ඊ ද්රුවන්ට්  හද්ව්  සහ ර් මය්ෂ
න ශබනවා ිරයන ීක අපි පිළිනන්න සන් ඒ , සා වුරන්ට
අධයාපනශයන් ශහොඳ මඟ ශපන්වන්න අපි කටයුතු කරන්න සන්
ශනවැශෙන්ඊ ශකවිශටන් ිරසිද්ා ද්රුශවගේට උනන්වන්න බැහැ
ශකවිට ි ශ බදව නෙනවා නේඊ මී හර්ෂ තරේ බදව න ශබන
තව්  ස් ව ශකොට්යාසය්ෂ ශේ ෙංකාශන ශනොමැන  ශවන්න සන්
ඒ , සා ශකවිට සහ ශනවැෙ ීශහම නැ් නේ ද්ඬුවම ිරයන ීක
සිස ශපළඹවීශේ ක්රශමෝපායන්වෙ න ශබන අවසානම සහ ශනොකළ
යුතුන් ිරයො සඳහන් කර ීවො න ශබන ශපෙඹවීේ ක්රමය්ෂ
ගුරුවරු ිරයන්ශන් ජීවිත කාෙය පුරාවටම ද්රුවන්ට ද්ැබදමඊ
අධයාපනය සහ අ්  ද්ැ පේ ෙබා ශද්න ශද්විවරු පිිදස්ෂ බව අපි
ද්න්නවා නමු් ඊ අද් සමාජය ීද්ාට වඩා ශබොශහොම ශවනස් ඒ , සා
අපි රජය්ෂ ශෙස ගුරුවරුන්ශ ශනෞරවය රිරන්න්  මැි හ් 
ශවන්න සන් ඒ , සා අවසාන ව ශයන් මම ිරයන්න සන්ඊ
ද්රුවන් ිරයන්ශන් ද්රුවන් බව ඒ අයට්  හද්ව්  න ශබනවාඊ ඒ
අයට්  ර් මය්ෂ න ශබනවා ඒ අයට්  ද්ැශනනවා අන්න ඒක
රර්ෂෂ්ා කරිටන් මා ශයෝජනා කර න ශබන හැටියට පාසල්වෙ
ශිෂ්ය විනය කිටු  පරී්ෂෂ් විධිම්  පිදි  සිුක ිරරීම සඳහා මා ඉහත
ශයෝජනා කරපු ශද්වලු්  අන්තර්නත කරිටන් සුකස වැඩ
පිළිශවළ්ෂ සකස් ිරරීම සුකසන් ිරයා මම හිතනවා ීශහම
ශනොුරශ ෝ ඊ අශේ ළමා සමාජය ශබොශහෝ ශසන්න් මානසිකව
ීඨඩාවට ප්  ශවොඊ ීහි අතුරු ප්රන ලෙ විධියට සමාජ විශරෝධී
පිිදස්ෂ තන වීම අපට වළ්ෂවා නැනීමට ශනොහැිර වන බව සඳහන්
කරිටන් මම නවන නවා ස්තුන න්

ු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශබොශහොම ස්තුන න් ශයෝජනාව ස්ථීර ිරරීමඊ නරු රශු මාරසිංහ
මන්ත්රීතුමා
[පූ භා 11 0.]
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කරන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් අපහසතාවට ප්  වන බව ඒ වාශ ම අපි
පාසල් ිතය කාෙශේ ෙැබූ අ්  ද්ැ පේ අපට න ශබනවා ශපොඩ්ඩ්ෂ
ද්ඟකාරකේ කළ ළමන් තමන් අනානතශේදී ඉහළම තැන්වෙට
තවිල්ො ඉන්ශන් ඒක තමන් අපට ද්ිරන්න න ශබන ප්රධාන
කාර ය වන්ශන් ඒක මශන්  අ්  ද්ැ පම අපි්  පාසල්වෙ ද්ඟ
කරපු ළමන් හැටියට අපට මතකන්ඊ ඒ කාෙශේ සමහර ශවොවට
ගුරුවරු අපට ද්ඬුවේ කරනවා ශවබදවට ශහොඳ අවවාද් ෙබා ුකන්
බව ඒ අබදව තමන් අපට ඉස්සරහට ීන්න හැිරයාව්ෂ ෙැබුශ්ඩ
ඒ , සා ගුරු වෘ් රයශේ සිටින ගුරුවරු අපි ගුරු මනවරුඊ ගුරු
පියවරු හැටියට තමන් ීද්්  සැෙගේශනඊ අද්්  සෙකන්ශන් ගුරු
මනවරුඊ ගුරු පියවරු සැබ් ගුරු මනවරුන්ඊ ගුරු පියවරුන් ශසේ
කටයුතු කශළෝ ඊ ශේ විනය විශරෝධී- ත් තටම "විනය විශරෝධී
ද්රුවන්" ිරයො ශකොටස්ෂ සිටිනවාය ිරයා මම හිතන්ශන් නැහැඊ
ීශහම ශකොටස්ෂ නැහැ වුරන්ශ විවිධ හැිරයාවන් හරහා තමන්
හිතන කාර ශයන් වේබට ිතය කාර ා ඉෂ්්ට කරන්න
බොශපොශරෝ තු වනවා ඒක වුරන්ශ ද්්ෂෂ්තාව ඒ ද්්ෂෂ්තාව
හඳුනා නන්නා වැඩ පිළිශවළ්ෂ ශේ රටට අව යන් පාසල් ද්රුවන්
ශේ සභා නර්භය බෙන්න තවිල්ො ඉන්න ශවොවක ශමය
ිරයන්න ෙැබීම සන්ශතෝෂ්යට කරු ්ෂ පාසල්වෙ සිටින ද්රුවන්
ශපොඩි ශපොඩි ය්ඩඩිකේ කරන්ශන් ඒ හැිරයාව , සන් ළද්රු
පාසල්වෙ ද්රුශවෝ active නැ් නේඊ ඒ ළමයාට ිරසියේ
අපහසතාව්ෂඊ ිරසියේ ශරෝනය්ෂ තන  ිරයා අපි කල්පනා
කරනවා ඒ වාශ ම තමන් පාසල් ද්රුවන් active ශවනවා නේඊ
ද්ඟකාරකේ කරනවා නේඊ ඒක රශට් අනානතය නැන හිතන
ද්රුවන් බිහි වීශේ ී්ෂතරා ේෂෂ් ය්ෂ ඒ , සා යේ යේ විනය
විශරෝධීකේ කළ් ඊ ඒ විනය විශරෝධීකේ කළ ද්රුවන් යහ
මාර්නයට නන්න ීක තමන් විනය කිටු වලින් සිුක විය යු් ශ් 
ීශහම නැතුව ඒ ද්රුවන් අපහසතාවට ප්  කරඊ ඒ ද්රුවන් සියි වි
නසා නන්නා තැනට ශයොමු කශළෝ ඊ ඒක රටට වි ාෙ
අභානයය්ෂ අනානතශේදී රශට් නායක් වය නන්න ඉන්න ද්රු
පිිදස්ෂ අපට අහිිට වීම තමන් ීන්න් සිුක වන්ශන්
විශ ේෂ්ශයන්ම අද් ශෙෝකශේ තා්ෂෂ් ය ි යුු  ශවො
න ශබනවා අද් අපි Smart Classrooms නැන කථා කරනවා අද්
අන්තර්ජාෙය හැම තැනටම තවිල්ො න ශබනවා ශේ කාර ා් 
සමඟ බැලුවාම අශේ කාෙශේ හිටිය ද්රුවන්ට වඩා අද් ඉන්න
ද්රුවන් සවිශ ේෂීන් වුරන් අලුන න් හිතනවා වුරන් අපිට වඩා නුර
න නාව්ෂ ඉස්සරහට හිතනවා සමහර ශවොවට ගුරුවරු ද්න්ශන්
නැන  ශද්වල් ද්රුවන් ද්න්නවා සමහර ශවොවට ගුරුවරුන්ට හිතා
නන්න බැිද ශද්වල් ද්රුවන් ිරයනවා ීතශකොට ගුරුවරු "ශේ
ද්රුවන් ශේවා කශළෝ  වැරැි න් " ිරයා හිතොඊ ද්රුවන්ව
නව් වන්න හද්නවා පාසල් ශිෂ්ය විනය කිටු  ක්රියා් මක වන
විට ශමන්න ශේ වාශ කාර ා ේට බද්ධ වනවා ශෙෝකශේ
තා්ෂෂ් ය්  සමඟ ි යුු  ශවචිය අලු්  යුනයකන් අපි ඉන්ශන් ඒ
, සා අශේ ගුරු මන පියවරු මීට්  වඩා සපරී්ෂෂ්ාකාරී ුරශ ෝ 
ඉතාම විධිම්  වැඩ පිළිශවළ්ෂ ක්රියා් මක කරන්න හැිරයාව
ෙැශබන් ිරයා අපි බොශපොශරෝ තු වනවා

ු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

නරු , ශයෝජය කාරක සභාපන තුම, ඊ නරු ශරෝහිණී ගේමාිද
විශේර් න මන්ත්රීතුිටය ඉි ිදප්  කළ ශයෝජනාව මා ස්ථිර කරිටන්ඊ
පාසල් ශිෂ්ය විනය කිටු  පරී්ෂෂ් විධිම්  පිදි  සිුක ිරරීම සඳහා
වැඩ පිළිශවළ්ෂ සකස් කර ක්රියා් මක ිරරීම නැන මාශ අද්හස්
ප්රකා කරන්න බොශපොශරෝ තු වනවා අවස්ථාව ෙබා දීම
සේබන්ධශයන් වබතුමාට ස්තුන වන්ත ශවනවා ීතුිටය ප්රකා
කළ රකාරයට පාසල් ශිෂ්ය විනය කිටු  පරී්ෂෂ් විධිම්  පිදි 
සිුක ිරරීම ජාන ක අව යතාව්ෂ ශමොකද්ඊ අපට න ශබන විවිධ අ් 
ද්ැ පේ හරහා අපි ද්ිරනවාඊ පාසල් ශිෂ්ය විනය කිටු වෙට ඉි ිදප් 

පසිතය ද්වසක මම මහබදවර ප්රශද් ශේ පිදවාස ද්රුවන් බො
නන්න , වාසයකට ිතයා ඒ පිදවාස , වාසයට ිතයාම ශේ
ද්රුවන්ට වන අකටයුතුකේ මා ද්ැ්ෂකා උද්ාහර ය්ෂ ව ශයන්
න් ශතෝ  ඒ ප්රශද් ශේ , වැසියන් ඒ ද්රුවන්ට ළඟම න ශබන
නාන ළිශඳන් වතුර නන්න අවස්ථාව්ෂ ෙබා දීො න බුශ්ඩ නැහැ
ශේක තමන් අද් සමාජශේ න ශබන ත් ් වය වන්ශන් ඒ ද්රුවන්
පිදවාස භාවයට ේෂ ශවන්ශන් ඒ ද්රුවන්ශ වැරැි  , සා ශනොව
ශද්මනපියන්ශ වැරැි  , සන් , වැරැි  ශද් ද්ිරන ශද්මනපියන් ටික
ීකතුශවොඊ ඒ ද්රුවන් බො නන්න ත් ් වය්ෂ නැන  ුරශ ෝ  ඒ
ද්රුවන් අන්ත අසර
ත් ් වයකට ප්  වනවා ශද්මනපියන්
තමන්ශ ද්රුවන් නැන වාශ ම අ, ්ෂ ද්රුවන් නැන්  , වැරැි 
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තසිරන් බෙන ත් ් වය්ෂ උද්ා ුරශ ෝ  විනය විශරෝධී කටයුතු
කරනවා ිරයන සමහර ද්රුවන් අපට හිද මාර්නයට අරශනනඊ
ඉි ිදයට ශනන යන්න පුළුවන් වනවාය ිරයා අපි වි ්වාස කරනවා
ඒ සඳහා ක්රියාමාර්න නන්නවා තතැන් ිරයා බොශපොශරෝ තු
ශවිටන් මශ කථාව අවසන් කරනවා

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලී .

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.
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ු නිහාල් ලප්පත්ති මහතා

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

නරු , ශයෝජය කාරක සභාපන තුම, ඊ නරු ශරෝහිණී ගේමාිද
විශේර් න මන්ත්රීතුිටය විසින් ඉි ිදප්  කරන ෙද් ශයෝජනාව ඉතාම
වටිනාඊ ප්ර ස්තඊ කාලීනව වැද්න්  වන ශයෝජනාව්ෂ ඒ , සා මම් 
ඒ සේබන්ධශයන් අද්හස් ද්්ෂවන්න බොශපොශරෝ තු වනවා
ත් ශතන්ම ශේක අඩුවැඩි ව ශයන් තවම්  පාසල් තුළ
ක්රියා් මක ශවිටන් පවන න ඉතාම අභාවායක අ් ද්ැ පේ සහිත
සිුකවීම්ෂ ීතුිටය ිරනවා වාශ
පාසල් බෙධාිදන් ශේ
සේබන්ධශයන් ,  ්චිතඊ විධිම්  ක්රියාමාර්න ශනොනැනීම , සා
ද්රුවන්ශ අනානතය -ද්රුවන්ශ තරු
කාෙය- අකාෙශේ
විනා වීම්ෂ සිුක ශවනවා ශමොකද්ඊ ගුරු මහ් ම මහ් මීන්ඊ
විුකහල්පන තුමන්ො සහ විුකහල්පන තුිටයන්ො හැම ශකශනගේම
ශ් රුේ නන්න සන්ඊ තමබද්  ශේ පාසල් අවධිය නත කළා ිරයා
තමන් පාසල් අවධිය නත කළා ිරයා වැටහීම්ෂ තන  ශවන්න
සන් ීශහම නැන ව සියල්ෙ අමතක කර ක්රියාමාර්න නන්න ිතයාම
තමන් ශේ වාශ ඉතාම්  අභාවායක සිුකවීේවලින්ඊ අ් ද්ැ පේවලින්
ද්රුවන්ශ ජීවිත විනා ශවන්න පාද්ක වන්ශන් තරු වයසට
ප්  ශවනශකොට ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ශ ශහෝශමෝන ක්රියාකාිද් වය් 
සමඟ තරු ජවයඊ තරු මද්ය තන වීම ස්වාභාවික ක්රියාවලිය්ෂ
බව අපි ද්න්නවා ශමය වවද්ය විද්යා් මකව බැලුශවෝ  ඉතාම
සාධාර ඊ යු්ෂන  සහනත ක්රියාවලිය්ෂ අපි ඒ ක්රියාකාරකේ හඳුනා
නන්න සනැ අපි ඉ්ෂමන් ශනොවී ීම ක්රියාකාරකේ හඳුනා ශනනඊ ඒ
ද්රුවන්ශ හැසිරීමට අබදකූෙව විධිම් ව කල්පනා කර ඒවාට
අව ය ක්රියාමාර්න නන්න සන් අ් තශනෝමන කඊ අවිධිම් 
ක්රියාමාර්න නන්න සමහර විුකහල්පන තුමන්ො ඊ විුකහල්පන තුිටයොඊ
ගුරුවරඊ ගුරුවිදයන් තමන්ශ පාසෙ තතුළත staff room තුළ
විවිධාකාර ශප්රේම සේබන්ධතා පව් වන රකාරය අපි ද්ැකො
න ශබනවා අපි ශිෂ්යශයෝ විධියට ඒවා ද්ැකො න ශබනවා ඒ
සේබන්ධව අපට අ්  ද්ැ පේ න ශබනවා වුරන් තමන්ශ staff
roomවෙ ීම කටයුතු සිුක කරනවා තරු
ශිෂ්යශයෝ ශේවා
ද්ිරනවා ීශහම ද්ැ්ෂකාට පසව තමන් ඒ අය ශමවැ,  කටයුතුවෙට
ශපෙශඹන්ශන් ීම , සා තමන් ක්ඩ ාඩිය්ෂ ළඟට ිතහින්
හිදයට ශේවා ශ් රුේ අරශනන ක්රියා් මක ශවනවා නේඊ
ශිෂ්යයන්ශ ජීවිත ශේරා නන්න පුළුවන් ිරයා අපි වි ්වාස
කරනවා
ද්රුශවෝ ශනවල්වෙ න ශබන රර්ථිකඊ සාමාජියඊ සංස්කෘන ක
වටපිටාවඊ බාහිර වටපිටාව තුළින් ද්ැඩි මානසික කේපනයකටඊ
ාරීිදක කේපනයකට ප්  ශවොන් පාසෙට ීන්ශන් ීශහම
පාසෙට ීන ද්රුවන්ශ ප්ර ්නවෙට අද්ාළ සහභාිතයා ගුරුවරඊ
ගුරුවිදයන් පිළිතුරු ෙබා ශද්න්ශන් නැන  ශවනශකොට ද්රුශවෝ
, රායාසශයන් මුර්ඩඩු ශවනවා ීශහම මුර්ඩඩු ුර ාම ඒ
ද්රුවන්ට ද්ඩුවේ ෙබා දීම ශනොශවන් කළ යු් ශ්  මුර්ඩඩු ශවන
ද්රුවන්ඊ වැරැි වෙට ශපෙශඹන ද්රුවන් පිළිබඳ හිදයට ශසොයා බො
ඒ අයට වන පේ ෙබා ුකන්ශනෝ  ඒ ද්රුශවෝ යේ ප්රමා යකට
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පාෙනය කර නැනීමට පුළුවන් ශවන් ිරයා අපි වි ්වාස කරනවා ඒ
වාශ ම සමහර විුකහල්පන වරු සියයට 80 පැිටණීම නැන  ද්රුවන්ට
අශපොස (සාමානය ශපළ හා උසස් ශපළ විභානවෙට ශපනී
සිටින්න ඉඩ ශද්න්ශන් නැහැ
ීශහම ුර ාම ඒ ද්රුවන්ශ ජීවිත කාෙයටම ඒක බෙපානවා
ඒක බරපතළ නැටලුව්ෂ ේට පස්ශසේ ඒ ද්රුශවෝ විවිධාකාර
අ් තශනෝමන ක ක්රියා මාර්නවෙට ශපළඹිො තමන්ශ ජීවිත
විනා කර නන්නවා පම ්ෂ ශනොශවන්ඊ තමන්ට ඒ හා, ය කළඊ
තමන් ශවබදශවන් ඒ ක්රියා මාර්න න් ත ගුරුවරයාට ශහෝ
ගුරුවිදයට ශහෝ විුකහල්පන වරයාට ශහෝ විුකහල්පන විදයට
ඉතාම් ම නරක විධිශේ ද්ඬුවේ පවා දී න ශබන අවස්ථා අපි ද්ැක
න ශබනවා මට හිදයටම මතක නැහැඊ මීට අුරරුුක විස්සකටඊ
න හකට ශපර හේබන්ශතොට ි ස්ත්රි්ෂකශේ ශද්බරවැව ජාන ක
පාසශල් විුකහල්පන වරශය්ෂ හිටියාඊ සූරශසේන මහ් තයා ිරයො ඒ
සූරශසේන මහ් තයාශ ි යකවය ීම පාසශල් පිිදිට ළමයගේ
සමඟ සේබන්ධතාව්ෂ තන ශවොඊ ඒ සේබන්ධතාව , සා
විුකහල්පන වරයා විසින් ඒ ළමයාට ද්ැඩි ද්ඬුවේ දීම්ෂ කරො
පාසශෙබද්  අස් කළා ේට පසවද්ාම ඒ පිිදිට ළමයා පාසෙ ළඟ
රැකො ඉඳො ශකශට්ිදයිරන් නහො විුකහල්පන වරයා නාතනය
කළා ශේ වාශ
සිුකවීේ සන් තරේ න ශබනවා ඒ , සා
විශ ේෂ්ශයන්ම ද්රුවන්ශ
හැසිරීේ පිළිබඳවඊ ක්රියාකාිද් වය
පිළිබඳවඊ තරු
ජවය පිළිබඳව හිදයට වන පමිරන් යුතුව
ක්රියා් මක ශවනවා නේ ශමවැ,  ශබොශහෝ ශද්වල් මඟහරවා
නන්න අපට පුළුවන්කම න ශබනවා ඒ , සා හැම ශකශන්ෂම
ද්රුවන්ශ ක්රියාකාිද් වයඊ ද්රුවන්ට බෙපාන මානසික නැටලුඊ
ද්රුවන්ශ රර්ථික පසබිමඊ පුරල් පසබිම රදී ස්ම ශද්ය්ෂම
සැෙිරල්ෙට ශනන ද්රුවන්ශ අනානතය නැන හිතොඊ ඉ්ෂමන්
ක්රියා මාර්න නන්ශන් නැන ව විධිම්  රකාරශයන් ක්රියා මාර්න
නන්නවා නේ ශේ අභාවායක අ් ද්ැ පේ යේතා්ෂ ුකරකට සමනය
කර නන්න පුළුවන් ශවන් ිරයො අපි වි ්වාස කරනවා

ු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශබොශහොම ස්තුන න්
[පූ භා 11 18]

ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා
ආර්ථික ක යුතු රාජය අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா
- ரதசிய
தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் இராஜாங்க
அகமச்சர்)

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

නරු , ශයෝජය කාරක සභාපන තුම, ඊ නරු ශරෝහිණී ගේමාිද
විශේර් න මන්ත්රීතුිටය ඉි ිදප්  කර න ශබන ශයෝජනාව ඉතාම් ම
ශහොඳන්; ශයෝනයන් අපි ශේ අවස්ථාශනදී කල්පනා කරන්න සන්ඊ
ගේමන ශහෝ සළු වැරැද්ද්්ෂ කශළෝ  ද්රුවන්ට ශනවැශෙන් නහන
ීකඊ ීශහම්  නැ් නේ අන න් පන්න් නහන ීක , සාඊ ඒ අය පසව
ක්රියා් මක වන්ශන් ශකොශහොමද් ිරයන ීක පිළිබඳව අපට ශපොඩි
කාෙශේ නැහුවා නේ ඒ තරහ්  ී්ෂකඊ ීශහම නැ් නේ ඒ හිශ් 
ශනද්නාව්  ී්ෂක අපි තරු
වියට පැිටශ නවා නේඊ ීතැන
ශෙොගේ connection ීක්ෂ න ශබනවාඊ තමබද්  ීවැ,  ශද්ය්ෂ අන්
අයට කරන්නට් ; ශපොඩි කාෙශේ තමන් අ් විඳින punishments
තමන්ශ ද්රුවන්ටඊ ීශහම නැ් නේ සමාජශේ හැසිශරන විට
නහනන්නඊ ිටනී මරා නන්න ශපළශඹන්නට් 
ශේ වනශකොට අශේ රශට් නීන ය්ෂ න ශබනවාඊ ඉස්ශකෝෙවෙදී
-
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ු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුුව ු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනගයන්
දවත් වූගයන් නිගයෝජය කථානායකතුමා [ ු ගජ්. එේ. ආනන්ද
කුමාරසිරි මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி] தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M.ANANDA
KUMARASIRI ] took the Chair.

ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ ශකොළඹ ප්රධාන පාසෙක
ශද්මනපියන් සමාජ මාධය හරහා ශප් සම්ෂ අ් සන් කරො
න ශබන රකාරය ශේ ළඟදී මම ද්ැ්ෂකා ඒ තුළින් ගේඩා ද්රුවන්ට
Vice Principal ශකශනගේ තරවු  කරන්ශන් ශකොශහොමද් ිරයො
සඳහන් ුර ා ඒ පාසශල් ගේඩා ද්රුවන්ට ීම , ශයෝජය විුකහල්පන 
අන න් සහ ශනවැල්වලින් ද්ඬුවේ කරනවා ිරයො ීහි සඳහන් ුර ා
ශද්මනපිශයෝ ඒ කථාව ඒ ප්රධාන පාසශල් විුකහල්පන තුමාට
ඉි ිදප්  කළාම වහු ිරයා න ශබනවාඊ ශේ වැඩය ශනොකළ යුතුන්
ිරයො
ඒ
, ශයෝජය
විුකහල්පන වරශයගේද්ඊ
, ශයෝජය
විුකහල්පන විදය්ෂද් මම ද්න්ශන් නැහැ නමු් ඊ ඒ හරහා ීම
, ශයෝජය විුකහල්පන  තව්  උර ශවො ඒ වැඩ කටයු් ත ේට් 
වඩා සැරට කරනවා ිරයො තමන් ශේ සමාජ මාධයශේ තන 
ශප් සශේ සඳහන් ශවන්ශන් ශෙෝකය ි යුු  වනශකොට අන න්
පන්න් ප්ර ්න විසඳා නන්ශන් නැන ව සාකචිඡා කරො ශහෝ අවවාද්
කරො ප්ර ්න විසඳා නැනීම පිළිබඳව අපි මීට වඩා ශහොයා බෙන්න
සන් මට ිරයන්න අව ය ශවො න බුශ්ඩ වන්න වය කථාවන්
නරු මන්ත්රීතුිටය ඉි ිදප්  කළ ශයෝජනාව අපි සියයට 100්ෂ
සේමත කරනවා පාසල්වෙ විනය ක්රියා් මක වනශකොට
ගුරුවරයාශ ශහෝ ගුරුවිදයශ පැ් තට වඩා ද්රුවාශ පැ් ත
හිතන්න සන් ීහිදී වැඩ කරන්න සන් ද්රුවාශ පැ් ශතන්
හිතොන් ීතුිටය ිරනවාඊ අශේ රශට් වයස අුරරුුක 18ට අඩු දූවරු
සහ පුතාො ඉන්ශන් ශබොශහොම සළු ප්රන  තය්ෂ ුර ්  ඒඊ අශේ
රශට් අනානතය සියයට 100්ෂ ිරයො මා හිතන්ශන් ීතුිටය ිරනව
ඒ කථාව ඉතාම් ම වැද්න්  කථාව්ෂ අශේ රශට් සියයට 100්ෂ
වූ ඒ අනානතය අපි සර්ෂෂ්ා කර නන්ශන් ශකොන් රකාරයටද්ඊ ඒ
ුකවොට සහ පුතාොට අපි සෙකන්ශන් ශකොන් විධියටද් ිරයන ීක
පිළිබඳව ශද්මනපියන් හැටියට අපට සහ අශේ ද්රුවන්ට උනන්වන
ගුරු පියා න්ොටඊ ගුරු මනවරුන්ට පැහැි ලි කරො දීශේ ශෙොගේ
අව යතාව්ෂ න ශබනවා ිරයො මම හිතනවා ශබොශහොම ස්තුන න්

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නරු බුද්ධික පන ර
කාෙය්ෂ න ශබනවා

මන්ත්රීතුමා, වබතුමාට විනාඩි 10ක
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ක්රියා් මක ිරරීම" යබදශවන් ශරෝහිණී ගේමාිද විශේර් න
මන්ත්රීතුිටය ඉතා වැද්න්  ශයෝජනාව්ෂ ඉි ිදප්  කරො න ශබනවා
අපට ශේ සේබන්ධශයන් කථා කරන්න සිුක ශවො න ශබනවා
ශමොකද්, ශේ සන්ද්ර්භය පිළිබඳ අප අවධානය ශයොමු කශළෝ , අද්
වන විට පාසල්වෙ විනය බිඳ වැටිො න ශබනවා ීතශකොට
ඒශකදී බෙපාො න ශබන කරුු  කාර ා න නාව්ෂ න ශබනවා
ශේක අුරරුද්ද්ක, ශද්කක ීශහම නැ් නේ අුරරුුක 5කදී සිුක ුරු 
සිද්ධිය්ෂ ශනොශවන් ප්රසිද්ධ ිරයමන්ෂ න ශබනවා, "අපි මාස
තුන්ෂ නැන හිතනවා නේ ධානය වනා කළ යුතුන්; අුරරුුක 10්ෂ
නැන හිතනවා නේ පැළ සිු විය යුතුන්; තකය්ෂ නැන ශහෝ
අනානතය නැන හිතනවා නේ මබදෂ්යයන් සැි ය යුතුන්" ිරයො
ශ්  නැන කල්පනා කරන්න ශ්  පර්ශේෂ් ායතනය
න ශබනවා, රබර් නැන හිතන්න රබර් පර්ශේෂ් ායතනය
න ශබනවා, වී නැන හිතන්න වී පර්ශේෂ් ායතනය න ශබනවා
යාපනය පැ් ශ්  තල් සංවර්ධන ම්ඩඩෙය න ශබනවා උතුරු
නැශඟනහිිදන් ශමපිට ශපොල් සංවර්ධන ම්ඩඩෙය න ශබනවා; ඒ,
ශපොල් වනාව නැන හිතන්න හැබැන්, මබදෂ්යයා සංවර්ධනය ිරරීම
නැන්  හිතන්න සන්
අධයාපනශේ ප්රධාන අරමුු  තුන්ෂ න ශබනවා; ප්රජානන,
රශනද්න, මශනෝයාෙක ිරයො ඒ ිරයන්ශන්, ද්ැබදම, රකල්ප,
ගේසෙතා සංවර්ධනය නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , ශේ නැන
ීද්ා කවියා ිරනවා, "පින්මද් පුතුන් සියය්ෂ ෙුකව්  , සරූ - ගු
නැ ශබශෙන් යුතු පුතුමය ඉතා නරු" ිරයො ීහි ගු ිරයො
ිරනශන රශනද්න, හද්වත, සංශනදී මබදෂ්යශය්ෂ බිහි ිරරීම; නැ
ිරයො ිරනශන, 'ද්ැබදම'; ශබෙ ිරයො ිරනශන 'මශනෝයාෙක',
ගේසෙතා සංවර්ධනය ද්ැන් ශේ යන්ර ය වස්ශසේ නමන්
කරනශකොට ෙංකාශන න ශබන්ශන් පසනාමී සමාජය්ෂ ිරයො අපි
ද්න්නවා ශේ පසනාමී සමාජය තුළ ී්ෂ අං ය්ෂ ඉි ිදනාමී කළාම
තන  වන ප්ර ්නය බෙන්න
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , මම්  ඉස්ශකෝශල් යන
කාෙශේ ගුටිකාො න ශබනවා හැබැන්, ත,  වැරැද්ද්කට ශනොශවන්
පන්න ය්ෂම ගුටි කනශකොට විතරන් මම ගුටි කාො න ශබන්ශන්
ඉස්ශකෝෙශයන් පැනො ිතහිල්ො ීශහම්  නැ් නේ ශවන් 
මශනෝඩිකේ කරො මම ගුටි කාො නැහැ පන්න ය්ෂම ගුටි ක්වා
නේ ීවිට මම්  ගුටි කාො න ශබනවා අද් ශමොක්ෂද් ශවො
න ශබන්ශන්? අද් වන විට ගුරුවරුන්ට, විුකහල්පන වරුන්ට ළමන්
පහර ශද්න ත් ් වයට පාසල් පද්ධන ය බිඳ වැටිො න ශබනවා ශේ
, සා තමන් මම ිරනශන පසනාමී සමාජය්ෂ අද් න ශබන්ශන්
ිරයො හැබැන්, ශේ සේබන්ධශයන් අපි ශහොයො බෙන්න සන්
පසිතය කාෙශේ වාර්තාව්ෂ රවා, මශ අගේරැස්ස රසනශේ
ඉස්ශකෝෙය්ෂ තතුශළේ ළමා පාතාෙය්ෂ න ශබනවා ිරයො ඒශ්ෂ
පාතාෙ නායකශය්ෂ ඉන්නවා; පාතාෙ නාන්කාව්ෂ ඉන්නවා ඒ
ශනොල්ෙන් ඉස්ශකෝශල් තතුළට tattoo machine ීක්ෂ
ශනනැල්ො tattoos නහො සල්ලි ශහොයනවා ීතශකොට පාතාෙ
නායකයාශ බ් ීක ශනන යන්න ළමන්න්ම හද්ා න් ත
security වාශ
ශවනම ක්ඩඩායම්ෂ ඉන්නවා පාතාෙ
නාන්කාවට්  ීවැ,  ක්ඩඩායම්ෂ ඉන්නවා

[පූ භා 11 22]

ු බුද්ධික පතිරණ මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ ක යුතු
නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை - ககத்ததாைில் மற்றும் வாைிப
அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Buddhika Pathirana - Deputy Minister of Industry
and Commerce)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , "පාසල් ශිෂ්ය විනය කිටු 
පරී්ෂෂ් විධිම්  පිදි  සිුකිරරීම සඳහා වැඩ පිළිශවළ්ෂ සකස් කර

ශේක ිරනව නමන් මම සියලුම ශපෞද්නලික උපකාරක
පන්න වෙ
ගුරුවරුන්
ශනන්වො, ශපොලීසිය
ශනන්වො,
විුකහල්පන වරුන් ශනන්වො, ශරෝහශල් වවද්ය , ෙධාිදන්
ශනන්වො, උපශද් න ්ෂශෂ්ේ් රශේ සියලුම , ෙධාිදන් ශනන්වො
අව ්ය ්ෂිදයමාර්න නන්නට ශසොයා බැලූ විට ී්ෂ ශකශනගේශ
තා් තා රට, තව ශකශනගේශ තා් තා හමුද්ාශවන් පැනො ිතය
ශකශන්ෂ, තව ශකශනගේශ තා් තා මැිදො, අේමාශ විනය
පිළිබඳව නශේ විවිධ ශයෝද්නා න ශබනවා. විුකහල්පන  මව
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ශනන්වූවාම, විුකහල්පන  ඉස්සරහා ළමයා අේමාශනන් ශ ම
ඉල්ෙනවා, "යමංශකෝ, ද්ැන් ප්රින්සිපල්ට ිරනවාශන්. අද් යමංශකෝ
ශනද්ර, බඩ පිශරන්න ශද්න්නේ" ිරයො. ශසොයා බැලූ විට තා් තා
ඒ මවට පහර ශද්න්ශන්, ඒ ද්රුවා ෙවා. ඉන් පසව අපි
counsellorsො ෙවා, -උපශද් න , ෙධාිදන් ෙවා- අව ය
්
උපශද් න ෙබා දීමට කටයුතු කළා.
ත් තටම පාසල්වෙට ළමාර්ෂෂ්ක අධිකාිදශේ නීන  සන්. ඒ
නැන ිරසිම තර්කය්ෂ නැහැ. හැබැන්, පසනාමී සමාජයක ීක
ක්ල්ේෂ විතර්ෂ නීන  රීන  ද්ාො බැන්ද්ාම ඒක වාහනයක
ශනොනැළශපන ශරෝද් වාශ . මම නරු හර්ෂ් ද් සිල්මා මැන තුමාශ
අද්හස්වෙට විරුද්ධ මතවාද්ය්ෂ ද්රනවා ශනොශවන්, නමු් 
ළමන්න්ට ශපොඩි පහර දීම්ෂ ශවන්න සන්. හැබැන්, ශඩ්ෂස් බංගේවලින් නහන ීක, අන න් - පන්න් නහන ීක, ක පැශෙන්න
නහන ීක ශනොශවන් මම ශේ ිරයන්ශන්. යේිරසි ද්ඬුවේ ිරරීම්ෂ-

ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

අශේ රශට් ප්රන ප් න ය්ෂ න ශබනවාශන් නරු , ශයෝජය
තමන තුම,  ඒ ළමාර්ෂෂ්ක ප්රන ප් න ය අබදව ද්ඬුවේ සඳහා
corporal punishment ශද්න්නට බැහැ [බාධා ිරරීම්ෂ]

ු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒක තමන් ප්ර ්නය වබතුමා මශ කථාව සේපූර් ශයන්
අහශනන ඉන්න මශ කථාශවන් ක්ල්ේෂ ිරනව හැටිශේ
වබතුමා ශේ පිළිතුරු ශද්න්ශන්

ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

වබතුමා මශ point ීකට විරුද්ධන් ිරයො ිරනවාශන්

ු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වබතුමා මශ කථාව සේපූර් ශයන් අහශනන ඉන්නශකෝ
ීතශකොට වබතුමාට ශ් ශරන් මම ිරයන්ශන් ශමොක්ෂද් ිරයො
"විරුද්ධන්" ිරනව හැටිශේ වබතුමා නැඟිට්ටා

ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ද්රුවන්ට අන න්, පන්න් නහන්න-

ු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ, නැහැ වබතුමා මම ිරයන ීක අහන්නශකෝ මම
ිරයන කථාව සේපූර් ශයන් අහශනන ඉඳො ඉන් පසව වබතුමා
ිරයන්න
ශඩ්ෂස් - පුු වලින්, අන න්-පන්න්, ක
පැශෙන්න, හම
නැෙශවන්න නහන ීක නැන ශනොශවන් මම ශේ ිරයන්ශන් ඒක
වැරි න් ඒක ශකොන්ශද්සි විරහිතව ශහළා ද්ිරනවා ඒ
සේබන්ධශයන් ද්ැඩි නීන  ක්රියා් මක කරන්නට සන් අද් සිුක ශවො
න ශබන ශද් තමන්, ද්රුශවගේට සැබ් වැරැද්ද්්ෂ ශවබදශවන් ද්ඬුවේ
කශළෝ  ළමාර්ෂෂ්ක නීන  රීන  පාවිචිචි කරිටන් රවර ය
ෙබනවා ත් ත කථාව ශේකන් ද්ැන් ශකෝඩඩය වවාශනන පාසල්
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ීනවා ශකෝඩඩය කපපු නමන් ශපොලීසි යනවා මට මතකන් ඒ
කාෙශේ ඉස්ශකෝෙශේ විනය පාෙක ගුරුවරයා මුඩු ශතල්
ශබෝතෙය්ෂ න යාශනන හිටියා ද්ැන් ීශහම නැහැ ද්ැන්
කලිසේවෙට විවිධාකාර විචිචූර
ද්ානවා මම ේශේ ශපශර්ද්ා
උසස් ශපළ විභානයට ලියන ළමන්න්ට න ශද්වි පූජාව්ෂ කළා
මම පිිද්  නූෙන්, ප්නන් ශද්න ශකොට ද්ැ්ෂකා A/L පන්න ශේ ළමන්
අශ්  tattoos නහශනන ඉන්නවා
ශේවා නව් වන්න - [බාධා ිරරීම්ෂ] නැහැ නරු , ශයෝජය
කථානායකතුම, , ෙංකාශන අධයාපනය ම, න ිටේම පිළිබඳව
මශ ශෙොගේ වි ්වාසය්ෂ නැහැ අපි , කමට ශමශහම හිතමු
අධයයන ශපොුක සහන ක පර සාමානය ශපළ විභානශයන් වැඩිම
ප්රවී තාව ෙබා නන්නා අය උසස් ශපළ පන්න වෙ ජීව විද්යා සහ
නකවත - Biology, Maths - අං වෙට යනවා ඒ අං වලින් වැඩිම
ප්රවී තාව ෙබා නන්නා අයශනන් ශකොටස්ෂ වවද්ය ීඨයයට
යනවා; ශකොටස්ෂ ඉංජිශන්රු ීඨයයට යනවා ෙංකාශන අධයාපන
ක්රමය තුළ වවද්ය විද්යාෙයට යන අය තමන් වැඩිම ප්රවී තාව
ෙබා නන්නා අය ිරයො ිරයන්ශන් රානම වවද්ය ීඨයශේ මට
වඩා ක්ඩඩායේ ශද්කිරන් පහළ හිටපු ශකශන්ෂ වවද්යවරයගේ
බවට ප් ශවො මීනමුව ශරෝහශල්දී තමුන්ශනන් ශබශහ්  නන්න
රපු ශරෝිත කාන්තාව්ෂ දූෂ් ය කරො තද්ශනන ිතහින් බිමට
ද්ැමුවා නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , මාතර වවද්ය යාිටන්ද්
විතාන වබතුමාශ ි ස්ත්රි්ෂකශේ ශසව නෙ ශරෝහශල් වැඩ කශළේ
ප්රධාන වවද්යවරයා විධියටන් ශද්වන වවද්යවරයා ප්රධාන
වවද්යවරයාශ වතුර ටැංිරයට වස ද්ැේමා වබතුමා ශේ සිද්ධිය
ද්න්නවා ශද්වන වවද්යවරයා හිතනවා, ප්රධාන වවද්යවරයාට
වස දීො මැරුශවෝ  තමන්ට ප්රධාන වවද්යවරයා ශවන්න
පුළුවන්ය ිරයො පසනාමී සමාජය්ෂ ිරයො මා ිරයන්ශන් ඒකන්
ෙංකාශන අධයාපන ක්රමය තුළ වැඩිම ප්රවී තාව ෙබාන් ,
බුද්ධිමතුන් ිරයා අපි හිතන අය්  ශමශහම හැසිශරනවා නේ
ශමතැන ශෙොගේ ප්ර ්නය්ෂ න ශබනවා ෙංකාශන අධයාපනය ම, න
ිටේම තුළ බැලුවාම, වවද්යවරුන් ිරයන්ශන් ඉතා බුද්ධිම්  අය
ිරයො හිතනවා නේ, ඒ අය්  ශමශහම කටයුතු කරනවා නේ,
පසනාමී සමාජය්ෂ තුළට ළමාර්ෂෂ්ක අධිකාිදය ිරයන
නූතන් වය ශනනැවි්  ද්ැේමාම සමහරු ඒශකන් අයුතු ප්රශයෝජන
නන්නවාය ිරයක ීකන් මා ිරයන්ශන් හර්ෂ් ද් සිල්වා රාජය
තමන තුම,  ඒකන් ශ් රුේ නන්න සන්
ළමාර්ෂෂ්ක අධිකාිදශේ නීන  ක්රියා් මක වන අතශර්ම
පාසල්වෙ ීක පැ් තිරන් විනය පාෙක ක්රමශනද්ය, අ, ්ෂ
පැ් ශතන් විනය ම්ඩඩෙය ක්රියා් මක ශවනවා ඒ වාශ ම
වැද්න් ම ශද් තමන් උපශද් නය ද්ැන් උපශද් න ක්රියාවලිශේ
ශයශද්න්ශන් ඒ පාසශල්ම ගුරුවරු ඒක නැළශපන්ශන් නැහැ
ශමොකද්, ළමන්න් ිතහින් ඒ ගුරුවරයාට යේිරසි කාර ය්ෂ නැන
ිරනවාම ශමය ඉතුරු ගුරු ම්ඩඩෙය අතරට විසර ය ශවන් ිරයො
ළමන්න්ට්  ශපොඩි අවි ්වාසය්ෂ තන  ශවනවා උපශද් න
ක්රියාවලිය සාර්ථක ශවන්න නේ, උපශද් න ක්රියාවලිය සඳහා
පාසල්වෙට ශවනම උපශද් කවරු ඉන්න සන් පාසශල්ම
ගුරුවරයගේට උපශද් නය පිළිබඳව විශ ේෂ් පුහුු ව්ෂ දීො
උපශද් න ක්රියාවලිය සඳහා ප්  ිරරීශමන් උපශද් න ක්රියාවලිය
ශනන යන්න බැහැ මාර්ශනෝපශද් නය - career guidance - නැන
ප්ර ්නය්ෂ නැහැ මා ශේ ිරයන්ශන් උපශද් න ක්රියාවලිය නැනන්
ඒ වාශ ම ද්ඬුවේ දීශේදී, අන න්, පන්න්, ශඩස්්ෂවෙ කගේල්වලින්
නහන ීක නැන ශනොශවන් මා ිරයන්ශන් ප්රිටන ය්ෂ සහිත යේිරසි
සන්ස් ීකක ශනවැේෂ අධයාපන අමාතයාං ශයන්ම tender
කරො, ිටෙදී ශනන පාසල්වෙට ුකන්නා නේ ඒ ප්ර න
් ය ඉවරන් මා
ිරයන්ශන් ඒකන්
ේට අමතරව ද්රුවන් ශේ ත් ් වයට ප්  ශවන්න සමාජ හා
රර්ථික ප්ර ්න බෙපානවා අේමා රට යන ප්ර ්නය, ීශහම
නැ් නේ තා් තාශ ශේබුක ප්ර ්නය ඒ ද්රුවන්ට බෙපානවා
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නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , ද්රුවන්ට පුස්තකාෙ ශපෝ 
ශද්න්න පාසෙකට ිතයාම මම ද්ැ්ෂකා, තහැ්ෂ අන්ධ ශවචිය
ළමශය්ෂ ීශහම අන්ධ ශවො න ශබන්ශන් ශමොකද් ිරයා මම
ශසොයා බැලුවා ශමොකද් ශවො න ශබන්ශන්? ඒ ළමයාශ තා් තා
උශද් ඉඳන් හැන්ද්් ශවනතුරු ම් පැන් බීො, බීො සවස ශනද්ර
ීන්ශන්්  කාශල් ශබෝතෙය්ෂ අරශනනන් තා් තා ඈත ීන
ශකොට ද්රුවාට තා් තාශ සින්ුකව තහු ාම, ද්රුවා ඉන්ශන් තඳ
යට; ශේසය යට මම ඒකන් ිරනශන, ශේ තුළ සමාජ රර්ථික
ප්ර ්නයගේ්  න ශබන බව අපට ඒශකන් නැෙශවන්න බැහැ ද්වස්ෂ
ශේ ද්රුවාශ තා් තා ශනද්ර රවා ශනද්ර තවි්  අර්ෂගේ ටික්ෂ
වීුකරුවට ද්ාශනන ශබොන්න හැුකවා ශබොන්න හද්නශකොට, "උශද්
ඉඳන් බීො ශන්ද් තවි්  න ශබන්ශන් ද්ැන් ශමොකට ශබොනවාද්?"
ිරයා අේමා තහුවා "උඹ කට වහශනන ඉඳපන්" ිරයො අර
අර්ෂගේ වීුකරුශවන් තා් තා අේමාට ද්මො නැහුවා අේමා ද්රුවා
වඩාශනනන් හිටිශේ
ීතශකොට ඒ ද්රුවාශ වයස අුරරුුක
තුනහමාරන් වීුකරුව ිතහිල්ො ද්රුවාශ මුහුශ්ඩ වැි ො පිපුරුවා
මම ඒ ද්රුවා ද්ිරන ශකොට ඒ ද්රුවාට වයස අුරරුුක අටන් අුරරුුක
තුනහමාශර්දී ශවචිය සිද්ධිය්ෂ ශේක අර අර්ෂගේ වීුකරුව ිතහින්
ද්රුවාශ මුහුශ්ඩ වැි ො පුපුරා ිතයා වීදූරු ක්ලි ද්රුවාශ තහැට
ිතයා වීුකරු ක්ලිවෙට ද්රුවාශ
තහැ කැපු ා තහැට
තල්ශකොශහොල් ිතයා ඒ , සා ඒ ද්රුවාශ
ීක තහැ්ෂ
සද්ාකාලිකව අන්ධන් ශේබුක තා් තා නහපු වීුකරු පහර , සා ඒ
ද්රුවාශ
ීක තහැ්ෂ සද්ාකාලිකව අන්ධන් ඒ , සා, ශේ
කාර ශේදී විනය සන්; ළමා රර්ෂෂ්ක නීන  පිළිබඳව යළි් 
හිතන්නට සන් ඒ වාශ ම සමාජ රර්ථික ප්ර ්න විසඳන්න සන්
සවාට තමන්, ජනවාිද අටශව,  ද්ා ශේ රශට් ජනතාව ශේ පාෙන
ක්රමශේ ශවනස්ෂ බොශපොශරෝ තු ුරශ්ඩ ීශසේ නැන ව ීක
ජනාධිපන  ශකශනගේශ
වළුව ශවබදවට තව ජනාධිපන 
ශකශනගේශ වළුව්ෂ, ීක අනමැන  ශකශනගේශ වළුව ශවබදවට
තව අනමැන  ශකශනගේශ
වළුව්ෂ, ීක කැබිනට් ම්ඩඩෙය්ෂ
ශවබදවට - රාජය තමන වරු, , ශයෝජය තමන වරු, තමන වරු් 
ී්ෂක -තව්  කැබිනට් ම්ඩඩෙය්ෂ ප්  කර නැනීම ශනොශවන්
ජනතාව බොශපොශරෝ තු ුරශ්ඩ ජනවාිද අටශව,  ද්ා ශේ රශට්
ජනතාව බොශපොශරෝ තු ුරශ්ඩ, ජනතාව්  ී්ෂක න ශබන
mandate ීකට අබදව අප ක්රියා කරන් ිරයො ජනතාව අශපන්
බොශපොශරෝ තු ුර ා, system change ීකගේ්  ීශහම ශද්වලු් 
අපි ශනි කාශන ිරනවා නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , ඒ , සා
ශේ කාර ශේදී පවන න නීන  රාමු ශවනස් ිරරීම, නව නීන  රාමු
හඳුන්වා දීම අව යන්
විද්යා ීඨය සංකල්පයට ද්ැන් අුරරුුක ්්්ෂ පිිදො න ශබනවා ද්ැන්
විද්යා ීඨය ජාන ක ශි්ෂෂ් ශනදී ඩිේශෙෝමාශවන් ීහා ිතහින්
අධයාපනශනදී උපාධි පිිදනමන තැනට යන නමන් ශේ රශට්
ශතොරතුරු තා්ෂෂ් යට, විද්යාවට, ඉංග්රීසිවෙට විද්යා ීඨය තන 
කරනවා වාශ ම ද්ැන් උපශද් කවරුන් - counsellorsො - බිහි
කරන්න විද්යා ීඨය තන  කරන්න්  ශවනවා පාසල්වෙ ගුරුවරුන්ට
මාස ිරහිපයක පුහුු ව්ෂ දී counsellorsො හැටියට ප්  කරන,
"මුශේ තුවාෙයට අශධෝ මුශේ ශබශහ්  න යන" සංකල්පශයන්
ීහා ිතහින් මීට වඩා ශවනස් ක්රමශනද්ය්ෂ ුරවමනාන් සමාජ
රර්ථික ප්ර ්නවෙට විසුකේ ශද්න්නට බැිද තා්ෂ කල් ශේ කාර ය
අල්ො ශනන ශකොට මන්ල් ශකලින් ශවනතුරු අපට කථා කර කර
ඉන්න පුළුවන් නමු්  ශේකට ප්රාශයෝිතක විසඳුම්ෂ ෙැශබන්ශන්
නැහැ ඒ , සා වැද්න් ම ශද්ය තමන් අර ිරයන වුහා් මක
ශවනස්කේ ටික කරන නමන් නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ,
අපි , යත ව ශයන්ම ඒ වුහා් මක ශවනස්කේ ශවබදශවන්
කැපුරු  ක්රමශේ ශවනසගේ්  කළ යුතුව න ශබනවා ීශසේ
ශනොකරන තා්ෂ කල් ශේ පාර්ලිශේන්තුශන්  ශේ වාශ
ශයෝජනාව්ෂ ීන්; ේළඟ පාර්ලිශේන්තුශන්  ශයෝජනාව්ෂ ීන් අපි

කථා කරන් නරු හර්ෂ් ද් සිල්වා මැන තුමාන්, මාන් ීක පැ් ශ් 
ඉඳශනන ශමොක්ෂ ශහෝ වයනය්ෂ අල්ො ශනන පටෙැශවන්
ඒශකන් ශේ නරු සභාශවන්, අනානතශේන්, ව්ෂශකෝශ ම කාෙය
නාස්න  වීම්ෂ තමන් සිද්ධ ශවන්ශන් මට ශමචියරන් ිරයන්න
න ශබන්ශන් ශබොශහොම ස්තුන න්

ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , කාර ය්ෂ පැහැි ලි ිරරීමට
අව යන්
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , නරු බුද්ධික පන ර මශ
උන්  ිටරයා කළ කථාව මට අහශනන ඉන්න ිරනවාශන් මම
අහශනන හිටියාශන් ීතුමා ිරයන්ශන් ශේ නීන ය කඩන්න ිරයා
ීශහම නීන ය කඩන්න බැහැ ශමොකද් අශේ රශට් නීන ය්ෂ
න ශබනවා, ද්රුවන්ට ාරීිදක ද්ඬුවේ ශද්න්න බැහැ ිරයා ඒක
තමන් Corporal Punishment (Repeal) Act, No. 23 of 2005.
ශේ පාර්ලිශේන්තුව තමන් ශේ පනත සේමත කර න ශබන්ශන්
ද්රුවන්ට ශඩස්්ෂ බංගේවලින් නහන්න, හම නෙවන්න ඒවා
කරන්න බැහැ ීශහම කශළෝ  අල්ො ශනන ිතහින් හිශර් ද්ාන්න
සන් ශකොශහොම්  ද්රුවන්ට ාරීිදක ද්ඬුවේ ශද්න්න බැහැ

ු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශද්න්න සන්

ු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ශද්න්න බැහැ ීශහම නේ වබතුමා නීන ය කඩන්න වබතුමා
නීන ය කඩො ද්ඬුවේ කරන්න අශේ රශට් නීන ය්ෂ න ශබනවා
වබතුමා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශය්ෂ හැටියට ඒ නීන ය
පිළිපි න්න පුළුවන් ශවන්නට සන්
වබතුමාට ශේ
පාර්ලිශේන්තුශන තවි්  ිරයන්න බැහැ, ශේ පාර්ලිශේන්තුශන
සේමත කළ පනතකට විරුද්ධව ඉන් ීහාට ිතහින් ද්රුවන්ට
ාරීිදක ද්්ඩඩ ය ශද්න්නට සන්ය ිරයා වබතුමා නැන මම
ද්න්ශන් නැහැ මා්  ද්රුශවෝ ශද්ශද්ශන්ෂ හද්ො න ශයනවා මශ
ශෙොගේ ද්රුවාට අුරරුුක 26න්; ශද්ශව,  ද්රුවාට අුරරුුක 16න් ඒ
ද්රුශවෝ ශද්න්නා නරකට තවිල්ො නැහැ ඒ ද්රුශවෝ ශද්න්නා් 
ශෙෝකශේ ඉස්සරහට හිදයට යනවා හැබැන්, අපි ළමන්න්ට
අන න් පන්න් නහන ශද්මනපිශයෝ ශනොශවන් අන න් පන්න් නහන
ීක වැරි න් ඒක නීන ය ඒ , සා, මම ශමතැන ිරයන්න කැමන න්
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , නරු මන්ත්රීතුමා ශකොන් විධියට
ිරනව් , නීන ය කඩන්න ිරයා ීතුමාට ශේ පාර්ලිශේන්තුශන
ිරයන්න හැිරයාව්ෂ නැහැ ිරයන ීක නරු ශරෝහිණී ගේමාිද
විශේර් න මන්ත්රීතුිටය ශනනා ශයෝජනාවට සියයට පන්සියය්ෂ
අපි ීකඟන් ද්රුවන්ට
ාරීිදක ද්ඬුවේ ිරරීමට ගුරුවරුන්ට
ශනොහැිර බව නැවත්  ශේ පාර්ලිශේන්තුශන තහුරරු විය යුතුය
ිරයා මම ශේ අවස්ථාශනදී ඉතාම් ම සන්කිටන් ිරයන බව නරු
, ශයෝජය අමාතයතුමාට ිරයන්නට කැමන න්

ු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , ශේ ශනනාපු නීන යට ද්ැන්
අුරරුුක න න්ෂ ිතහිල්ො න ශබනවා ශේක යන්ද්රිකා ගේමාරතුංන
මැන , යශ කාෙශේ ශනනාපු නීන ය්ෂ යේ නීන ය්ෂ පව් වා
ශනන ිතහිල්ො රපස්සට හැිදො ඒ ශද්ස බෙන ශකොට, ඒ නීන ය
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හරහා පාසල් පද්ධන ය වැටිො න ශබනවා නේ, ඒ නීන ය
සංශ ෝධනය කරන්න ශේ විධියට ිතශයෝ , අශේ ඉස්ශකෝෙ
අයාශල් යන , කේ මඩු බවට ප්  ශවනවා

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නරු , ශයෝජය තමන තුම, , ශේ සේබන්ධශයන් විවාද්යකට
යන්න අපට පුළුවන්කම්ෂ නැහැ

ු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , -

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නරු
ශන්?

රශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුම, , වබතුමා ද්ැන් කථා කළා

ු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , කරුු  පැහැි ලි ිරරීම්ෂ
කරන්න අවසර ශද්න්න
සමාජශේ න ශබන පසනාිට් වය නැන නරු බුද්ධික පන ර
, ශයෝජය තමන තුමා කථා කළා ීතුමා අශේ ද්රුවන් ශවබදශවන්
න
ශද්වි පූජාව පව් වනවා ශේ න
ශද්වි පූජාව හරහා
පසනාිට් වය නැන  කර නන්න යේ ක්රමය්ෂ න ශබනවාද්, ීශහම
න ශබනවා නේ ඒ ශමොක්ෂද් ිරයො මම ීතුමාශනන් අහන්න
කැමැන න්

ු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒකට පිළිතුර්ෂ ශද්න්න මම හිද කැමැ් ශතන් නැිතට්ශට්
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , වබතුමා මූොසනශේ ඉන්න
ශවොශනම ශේ ප්ර ්නයට උ් තරය්ෂ ශද්න්න ෙැබීම නැන මම
සතුු  වනවා ශේ රශට් සංස්කෘන ය්ෂ, සභය් වය්ෂ න ශබනවා
ඒකට අරයතශේ සිට යේ යේ ශද්වල් ීකතු ශවො න ශබනවා අපට
න ශබන ශබෞද්ධ සහ හින්ුක උරුමය වාශ ම, අපි ප්රගු
කරන
සමහර සේප්රද්ායයන් න ශබනවා ශපොශළොන්නරු යුනශයන් පස්ශසේ
අශේ ශබෞද්ධ පන්සෙට කතරනම ශද්වි හාමුුකරුවන්ශ සහ විෂ්්ු 
ශද්වි හාමුුකරුවන්ශ ශද්වාෙ ශද්ක රවා ඒ වාශ ම, සකස්කඩන්,
න ශද්වි හ්ල්ෙන් නැන ව ද්රුශවගේට අගේරු ිරශයනශන නැහැ
නරු රශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමාට ීශහම අගේරු ිරශයනශන නැන ව
තන  ඒක මම ද්න්ශන් නැහැ සාමානයශයන් ශකශරන්ශන්
ීශහමන් ''සකස්කඩ ශනො ප කට - උශ කට හුඹස් කට'' ිරයො
තමන් ීද්ා ිරනශන ඒ , සා මම ිරයනවා, සකස්කඩ් , න ශද්වි
හ්ල්ේ  අශේ අරයතශයන් අපට රපු යේ උරුමය්ෂ ිරයො ඒක
පසනාිට් වය්  ී්ෂක පටෙවන්ශන් ශේ රශට් අරයත උරුම
නෙවො, ශේ රට ශවන තැනකට තද්ශනන ය්ශේ ගේමන්ර ය්ෂ
ජාන ක සහ ජාතයන්තර මට්ටිටන් ක්රියා් මක වන , සාන් ඒ
උරුමය නෙවන තැන ීක ීක ජාන ශේ ''ඩයල්'' ක්රියා් මක
ශවනවා නමු් , මම ශද් පාෙනය කරන්ශන් ඒ අරයත උරුමය
ී්ෂක බව මම ඉතා පැහැි ලිව ිරයනවා
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ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, නරු ජානක ව්ෂගේඹුර මන්ත්රීතුමා වබතුමාට විනාඩි
පහක කාෙය්ෂ න ශබනවා
[පූ භා 11 ්8]

ු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , ශරෝහිණී ගේමාිද විශේර් න
මන්ත්රීතුිටය ශනනා ශේ ශයෝජනාව කාශෙෝචිත ශයෝජනාව්ෂ
ීතුිටය ිරයන්ශන්, ''පාසල් ශිෂ්ය විනය කිටු  පරී්ෂෂ් විධිම් 
පිදි  සිුක ිරරීම සඳහා වැඩ පිළිශවළ්ෂ සකස් කර ක්රියා් මක
ිරරීම'' ිරයොන් මා්  පිළිනන්ශන් නැහැ, ාරීිදක ද්ඬුවේ දීො
ද්රුවන් යහ මනට නන්න පුළුවන් ිරයො මා්  ඒක අබදමත
කරන්ශන් නැහැ අපි යම්ෂ ශහොඳින් ිරනවාම ද්රුශවෝ අහනවා
මට්  ද්රුශවෝ ශද්න්ශන්ෂ ඉන්නවා මම මශ ද්රුශවෝ ශද්න්නාට
ශබොශහොම ශහොඳින් ිරනවා, ''ශහොඳට ඉශනන නන්න සන්'' ිරයො
මශ ද්රුවාශ වළුව අතනාො මම ිරනවා, ''වයා ශහොඳින් ඉශනන
නන්න සන් ඉශනන ශනන ශේ රටට වැඩද්ායී ද්රුශව්ෂ ශවන්න
සන්'' ිරයො ඒ ිරනවා වාශ ම මශ ි ය, ය ඉශනන ශනන,
පසිතය අධයයන ශපොුක සහන ක පර සාමානය ශපළ විභානශේදී
"ඒ" සාමර්ථ ක්ෂ න් තා ශනවැේෂ අරශනන නහනවාට වඩා
යම්ෂ ශහොඳින් ිරනවාම ද්රුශවෝ ඒක අහනවා
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , අපට කුරරු ශහෝ තර්ජනය
කරො යම්ෂ ිරයනවාට වඩා, ''මන්ත්රීතුමා ශේක වැරි න් ශේ
වැරැද්ද් , වැරැි  කර නන්න'' ිරයො ශහොඳින් ිරනශවෝ , අපි ඒක
අහනවා ඒ වාශ ම ද්රුවන්ට්  අපි යම්ෂ ශහොඳින් ිරයන්න සන්
ඒ ද්රුවන් වැරි  වැඩ්ෂ කශළෝ  අපි ඒ අය හිද මාර්නයට නන්න
සන් පාසල් යන ද්රුවන්ශ පන්න  තහනේ කරො පාසශෙන්
ශද්ොට්ට ද්ැේශමෝ  ඒ ද්රුවන්ශ මුළු ජීවිතයම නැන  ශවනවා ඒ
, සා අපි පාසශල් ඉන්න ද්රුවා පාසලින් ීළියට ද්ැමීම ශනොශවන්
කරන්න සන් ශකශසේ ශහෝ ඒ ද්රුවා පාසශල් න යා ශනන රශට්
ශහොඳ පුරවැසිශය්ෂ බවට ප්  ිරරීමන් අපි කරන්න සන්
නරු ශරෝහිණී ගේමාිද විශේර් න මන්ත්රීතුිටය ගුරුතුිටය්ෂ
හැටියට තමන් ශේ ශයෝජනාව ශනනැල්ො න ශබන්ශන් අද් ීතුිටය
ශපන්වා ුකන්නා, යේ ද්රුශවගේශ අශ්  ුකරකථනය්ෂ න බීම , සා
ප්ර ්නය්ෂ තන  ශවො ෙේජාවට ප්  ුර ාම ඒ ද්රුවා ිතහිල්ො
කරන ීකම ශද් සියි වි හා,  කරනැනීම බව තව ශකශන්ෂ
ඉි ිදශේ ද්රුශවගේට ශමොනවා හිද ිරයො බැන්නාම, ඒ ද්රුවා
රපහු පාසල් යන්න කේමැළි කරනවා
මට මතකන් ීක සිද්ධිය්ෂ
අශේ රසනශේ පාසෙක
ද්රුශවගේට ීවැ,  ශද්ය්ෂ කරො, අන්න මට ඒ ද්රුවා ශනද්ර
යන්ශන් නැන ව හැංිතො ඉන්න ශකොට ශපොලීසිශයන් ිතහිල්ො ඒ
ද්රුවා ශහොයා ශනන ශනද්රට ිතහින් භාර ුකන්නාට පසව තමන්
රපහු ඉස්ශකෝශෙට ශනනාශන ඒ පාසශල් විුකහල්පන තුමා ඒ
ද්රුවාට ශවචිය වැරැද්ද් , වැරැි  කරන්න කටයුතු කළ , සා ඒ
ද්රුවා අද් ශහොඳට ඉශනන නන්නවා ඒ , සා, අපි හැම ශවොශනම
ද්රුවන්ශ පැ් ශතන් හිතන්න සන් ගුරු වෘ් න යට ීන්න
ඉශනන ශනන, ගුරුවරු හැටියට තවි්  ඉන් පසව ශේ සියලු
කටයුතු කරන්ශන් ද්රුශව්ෂ යහ මනට නන්නන් අපි ිරයන්ශන්
නැහැ හැම ශවොශනම ීශහම කරන්න ිරයො වැරි  වැඩ හතර්ෂ,
පහ්ෂ කරන ශකොට අපි අහක බො ශනන හිටිශයෝ , අන්න මට ඒ
ශහේතුව , සා්  ද්රුවා ශනොමන යනවා වැරැද්ද් වැරැද්ද්මන් ිරයො
ද්රුවාට ශපන්වො ශද්න්න සන් ද්රුශව්ෂ වරද්්ෂ කශළෝ 
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[නරු ජානක ව්ෂගේඹුර මහතා]

පන්න ශේ සියලු ශද්නා ඉි ිදශේ ඒ නැන විමසන්ශන් නැන ව
ශපෞද්නලිකව ඒ ද්රුවා ශනන්වො, ''පුශ් , ශේ වරද් නැවත
කරන්න ීපා'' ිරයො ඒ වැරැද්ද් , වැරැි  කරන්න ගුරුවරශයගේට
පුළුවන්
ඒක තමන් අපි ගුරුවරයගේශනන් බොශපොශරෝ තු ශවන්ශන්
අපි ද්න්නවා ගුරුවරු ද්රුශවගේට , කරුශ්ඩ ද්ඬුවේ කරන්ශන්
නැහැ, ද්රුවන් ී්ෂක තරහා නැහැ ිරයො මට මතකන්, අපි
ඉස්ශකෝශල් ිතය කාශල් ගුරුවරු අපට නහො න ශබනවා; ශඩස්
ීක උඩ න නො න ශබනවා ීද්ා ශඩස්්ෂ ීක උඩ න නපු , සා,
අද් අපට පාර්ලිශේන්තුවට ීන්න පුළුවන්කම ෙැබී න ශබනවා ීද්ා
අශේ අන න් වැරැද්ද්්ෂ ුර ාම, ඒ වැරැද්ද්ට යේිරසි ද්ඬුවම්ෂ ුකන්නා
හැබැන්, අද් ඒ කාශල් වාශ ශනොශවන් අද් ද්රුශවගේට තරවු  කළ
නමන්ම, ීයට ීශරහිව ශවන්  ක්රියා මාර්නවෙ ශයශද්නවා ඒ
, සා අපි වර්තමානශේ පවන න ත් ් වය ශ් රුේ අරශනන,
ද්රුවන් ශකශරහි මීට වඩා අවධානශයන් බැලිය යුතුන්
ශනවල්වෙ ප්ර ්න න ශබනවා නරු බුද්ධික පන ර , ශයෝජය
අමාතයතුමා ිරනවා වාශ , ශපළ්ෂ ශද්මනපිශයෝ කාො -බීො
ශනවල්වෙ ර්ඩඩු ශවනවා ද්රුශවෝ තඳන් යට ිදංනනවා ද්ැන්
අශේ ද්රුශවෝ අපි ශනද්ර ීනශත්ෂ බොශනන ඉන්නවා ශපළ්ෂ
ද්රුශවෝ තා් තා ශනද්ර ීනශකොට හැංශනනවා තන් ඒ
හැංශනන්ශන්? තා් තා බීො තවිල්ො අේම්  ී්ෂක ර්ඩඩු
ශවනවා බොශනන ඉන්න බැිද , සා ීශහම පුරල් අශේ රශට්, ශේ
සමාජශේ න ශබනවා අපි ඒ ත් ් වය නැන  කරන්න සන් ද්රුවාට
පාසෙට්  වඩා ශනද්ර වට පිටාව ශහොඳ ත් ් වයක න ශයන්න
සන් ඒක ශද්මනපියන්ශ යුතුකම්ෂ හා වන පම්ෂ ශවනවා
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , ද්ැන් නීන ය්ෂ පනවා
න බු ් , ඉස්සර නේ සිනරට් ීක ශනශනන්න ද්රුවා කශඩ්ට
යවනවා ීතශකොට ද්රුවා්  ඒක ද්ැකෙ හිතනවා, "ශේක
බිනශවෝ  ශහොඳන්" ිරයො අධයාපන තමන තුමා ද්ැන් නරු සභාශන
ශනොසිටිය්  මා ීතුමාශනන් ශේ ඉල්ලීම කරනවා ීතුමා
, ශයෝජනය කරන ි ස්ත්රි්ෂකශේ පාසෙක මුරකරුශව්ෂ ගේඩු
විගේ ො අහු ුර ා අපි ඒ ශසේවකයන් නැන්  ශහොයා බෙන්න
සන් ීවැ,  අය නැන පස විපරම්ෂ කරො බෙන්න සන්
අධයාපන ශද්පාර්තශේන්තුශන , ෙධාිදන් ඉස්ශකෝෙවෙට යවො
ද්රුවන් නැන ශහොයා බෙන නමන්ම, ඒ පාසල්වෙ වැඩ කරන අය
ශමොනවාද් කරන්ශන් ිරයෝ  ශහොයා බෙන්න සන් ද්රුවන් නැන
ශහොයා බෙනවා වාශ ම, අපි අශන්ෂ අය නැන්  ශහොයා බො
කටයුතු කශළෝ  ශහොඳ සමාජය්ෂ හද්ො, රටට වැඩද්ායක ද්රු
පරපුර්ෂ හද්ා නන්න අපට පුළුවන් ශවන්
නරු මන්ත්රීතුිටය ිරනවා වාශ , අශේ රශට් , ද්හස් අධයාපන
ක්රමය්ෂ න බු ාට නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , අද් සල්ලි
න ශබන ද්රුශවෝ GCE (O/L) විභානය විතරන් ලියන්ශන් GCE (O/
L) විභානය ලියො පිට රට ිතහිල්ො අුරරුුක තුශනන්, හතශරන්
උපාධිය්ෂ අරශනන ෙංකාවට ීනවා ඒ අයට අුරරුුක 2්්ෂ
වනශකොට උපාධිය්ෂ අරශනන ශේ රටට තවිල්ො ශජොේ ීක්ෂ
කරනවා සල්ලි න ශබන ශද්මනපියන්ශ ද්රුශවෝ සාමානය ශපළ
විභානය යාන්තේ පාස් ශවචිය නමන්ම වැඩිුකර අධයාපනය සඳහා
පිට රට යනවා නමු්  අශේ නේවෙ ඉන්න ද්රුවන්ට ීශහම
කරන්න පුළුවන්ද්? ඒ අයට ීශහම කරන්න පුළුවන්කම්ෂ නැහැ
GCE (O/L) විභානය විතර්ෂ ශනොශවන්, GCE (A/L) විභානශයන්
"ඒ" සාමාර්ථ තුන්ෂ ෙබාන්  ඒ ද්රුශවෝ අද් ශනද්ර ඒ විතර්ෂ
ශනොශවන් වි ්වවිද්යාෙවෙට ිතහිල්ො වයස අුරරුුක 25්ෂ, 26්ෂ
වනශත්ෂ ීහි නත කරො, උපාධිය අරන් ත ද්රුවන් .2,000්ෂ අද්
ඉන්නවා ශනවල්වෙ ශේ ප්ර ්නයට අපි විසඳුම්ෂ ශහොයන්න සන්

අද් ශපළ්ෂ අය හිතනවා, ද්රුශවගේට අධයාපනය දීො වැඩ්ෂ නැහැ
ිරයො තන් ඒ? ඉශනනශනන ඉවර ශවො උපාධිය්ෂ අරශනන් 
රස්සාව්ෂ ශහොයා නන්න බැිද නේ, රස්සාව්ෂ ශවබදශවන් කාශ
ශහෝ පස්ශසේ යන්න සන් නේ, ඒ ශද්මනපිශයෝ හිතනවා
උනන්වනවාට වඩා ශහොඳන් ශවන්  ශද්කට ශයොමු කරන ීක
ිරයො ඒ , සා පාසශෙන් ීළියට ීන ද්රුවා තුළ අපි
බොශපොශරෝ තුව්ෂ තන  කරන්න සන්, ඉශනන න් ශතෝ  වබට
රස්සාව්ෂ න ශබනවා ිරයො; උපාධිය අරශනන වි ව
් විද්යාෙශයන්
ීළියට ීනශකොට රස්සාව්ෂ න ශබනවා ිරයො අද් ීශහම ශද්ය්ෂ
සිද්ධ ශවන්ශන් නැහැ උපාධිය්ෂ අරශනන තවිල්ො, රස්සා
ඉල්ෙන්න ිතහිල්ො කඳුළු න්ස් කාො, වතුර ප්රහාරවෙට ේෂ
ශවන්න අද් ද්රුවන්ට සිද්ධ ශවො න ශබනවා
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , නරු ශරෝහිණී ගේමාිද
විශේර් න මන්ත්රීතුිටය ශනනා ශමම ශයෝජනාවට මශ සේපූර්
සහශයෝනය ෙබා ශද්නවා ද්රුශව්ෂ වැරැද්ද්්ෂ කළා නේ නැවත ඒ
වැරැද්ද් ශනොකරන විධියට අවවාද්ය්ෂ දීො, ඒ ද්රුවා යහ මඟට
අරශනන, පාසශල්ම න යාශනන ශහොඳ අධයාපනය්ෂ ෙබා ශද්න්න
සන් බව සඳහන් කරිටන්, මා , හඬ වනවා ස්තුන න්

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නරු විජිත ශේරුශනොඩ මන්ත්රීතුමා වබතුමාට විනාඩි පහ්ෂ
ශවන් වී න ශබනවා
[පූ භා 11 65]

ු විජිත ගේුග ොඩ මහතා

(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, , "පාසල් ශිෂ්ය විනය කිටු 
පරී්ෂෂ් විධිම්  පිදි  සිුක ිරරීම සඳහා වැඩ පිළිශවළ්ෂ සකස්
කර ක්රියා් මක ිරරීම" ිරයන ශයෝජනාව යටශ්  මට කථා ිරරීමට
අවස්ථාව්ෂ ෙැබීම පිළිබඳව ශබොශහොම සතුු න් ඒ සේබන්ධශයන්
වබතුමාට ශබොශහොම ස්තුන න්
අපි ශේ විෂ්ය නැන කථා කරද්දී මුලින්ම ශ් රුේ නන්න සන්,
අධයාපනය ිරයන්ශන් ශමොක්ෂද් ිරයො අධයාපනය ිරයන්ශන්,
විෂ්ය කරුු වලින් ශපෝෂ් ය ුරු  මනස්ෂ සකස් ිරිදම විතර්ෂ
ශනොශවන් අධයාපනශයන් ද්රුශවගේශ හද්වත සකස් කරන්නට් 
සන් ඒ වාශ ම ද්රුවාශ හැිරයා හා ද්්ෂෂ්තා මතු කර නන්නට් 
සනැ අපි ශබොශහෝ ශවොවට අධයාපනය ිරයො ද්ිරන්ශන් විෂ්ය
ද්ැබදම, විභාන සම්  ිරරීම, සහන කවෙට මුල් තැන දීම වාශ
ශද්වල් හැබැන්, අධයාපනශේ පරමාර්ථය වන්ශන්, ද්ැබදම ෙබා
දීම, රකල්ප වැඩි ි යුු  ිරරීම වාශ ම ගේසෙතා්  ි යුු  ිරරීමන්
විශ ේෂ්ශයන්ම අධයාපනශේදී ද්ැබදම ෙබා දීම පිළිබඳව අපට
ප්ර ්නය්ෂ නැහැ ද්රුවන්ට ද්ැබදම අව යන් ශද්මනපියන් විධියට,
ගුරුවරුන්
විධියට, සමාජය්ෂ
විධියට
අපි
හැශමෝම
බොශපොශරෝ තු ශවන්ශන් ද්රුවන්ශ අනානතය හද්න ීකන්
හැබැන්, අනානතය හද්න ශකොට විෂ්ය ද්ැබදම විතර්ෂ ප්රමා ව් 
ශවන්ශන් නැහැ, හද්වත හද්න්න්  සන් හද්වශ්  ශහොඳ, යහප් 
රකල්ප, ගු
ධර්ම, සංශනදීවීම, නරු ිරරීම යනාි  ශේ සියලු
ශද්වල් තතුළ්  ශවනවා ඒ වාශ ම ද්රුවන්ශ හැිරයාවන්
සේපූර් කරන්නට අව ය කටයුතු පාසශල් සිද්ධ ශවන්නට සන්
නමු්  අද් පාසෙ වැඩිපුර අවධානය ශයොමු කරන්ශන් ශමොක්ෂ
නැනද්? ද්ැබදම ෙබා දීම පිළිබඳවන් නැ් නේ අධයාපන සහන ක
සකස් ිරරීම පිළිබඳවන් ශබොශහෝ ශනොවට සාමානය ශපළ
විභානශේදී ශේ තරේ "ඒ" සාමාර්ථ අරශනන න ශබනවා, උසස්
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ශපළ විභානශේදී "ඒ" සාමාර්ථ ශමචියර ප්රමා ය්ෂ අරශනන
න ශබනවා ිරයො ද්රුවන්ශ ශෆොශටෝ ී්ෂක පාසල්වෙ ප්රද්ර් නය
කරන රකාරය අපි ද්ිරනවා ඒක වැද්න්  තමන් හැබැන්, මුල් තැන
ි ය යු් ශ්  ද්රුවන්ශ සද්ායාරා් මක පැවතුේ පිළිබඳවන්
අශන්ෂ පැ් ශතන් අපට පාසෙ ිරයන ීක ශවනම
හඳුන්වන්න බැහැ ශේ සමාජශේම න ශබන පිළිබිඹුව්ෂ තමන්
පාසශල් න ශබන්ශන් අද් අපි ද්ිරනවා, භාවිතා් මක සමාජය තුළ
සිුකවන ශද්වල් ශහොරකේ, මැරකේ, දූෂ් ය, වංයාව, ම් පැන්, ම් 
ද්රවය, ළමා අපශයෝජන වාශ ශබොශහෝ නරක ශද්වල් සමාජය තුළ
සිද්ධ ශවනවා ඒ වාශ ම ශහොඳ ශද්වල් පවා සිද්ධ ශවනවා
හැබැන්, ශේ සමාජය තුළින් තමන් ශේ ද්රුවා ීන්ශන් විවිධ සමාජ
සහ රර්ථික පසබිේ තුළ ජීව්  ශවන ද්රුවා තමන් පාසෙට
ීන්ශන් හැබැන්, ශේ ද්රුවන් සියලු ශද්නා ීක අරමු කට නන්න
පාසෙ සවිම්  ශවන්නට සන්, විුකහල්පන තුමා ප්රමු රයාර්ය
ම්ඩඩෙයට ඒ සඳහා හැිරයාව්ෂ න ශබන්නට සන් විවිධ සිතුේපැතුේ, විවිධ යර්යා, විවිධ සමාජ-රර්ථික ත් ් ව , ශයෝජනය
කරන ද්රුවන් ඉන්නවා හැබැන්, විෂ්ය , ර්ශද් යට -විෂ්ය මාොවට
- අබදව කටයුතු කරන ශකොට, ශේ ද්රුවන් සියලු ශද්නා ීක
අරමු කට නන්නට පාසෙ සූද්ානේ ශවන්න සන් අශේ බුුකන්
වහන්ශසේ ශද් නා කර න ශබන්ශන්් , රර්යය වාශ ම පිදසරය් 
වැද්න්  ශවනවා ිරයොන් ඒ , සා රර්යයට වඩා පිදසරය සකස්
ිරරීම තමන් ශබොශහොම වැද්න්  ශවන්ශන්
ඒ , සා විුකහල්පන වරුන්ශ
මූලික වන පම්ෂ තමන්; ඒ
ශනොල්ෙන්ශ භූිටකාව තමන් ශහොඳ කළමනාකරුවන් විධියට
පාසෙ ශනොඩනඟන ීක පාසශල් ශනොඩනැඟිලි, පාසශල් න ශබන
බාහිර සේප්  ි යුු  කරො විතර්ෂ පාසල්වෙ , යම අරමුු  කරා
යන්න බැහැ පාසශල් ප්රධානම ශකනා තමන් ශිෂ්යයා පන්න 
කාමරය තුළ ඉශනන නන්නා ශිෂ්යයාට තමන් ශේ සේප්  සියල්ෙ
ෙබා ි ය යු් ශ්  අමාතයාං , තමන තුමා, ශල්කේවරුන්,
, ෙධාිදන්, ගුරුවරුන් ිරයන ශේ සියලු ශද්නා අවධානය ශයොමු
කළ යු් ශ්  පන්න  කාමරය තුළ ඉශනන නන්නා ද්රුවා පිළිබඳවන්
ශේ ද්රුවා තමන් නයෂ්්ටිය විය යු් ශ්  ශේ ද්රුවාශ අනානතය
සකස් කරන්නට නේ, වර්තමානයට වඩා අනානතය ද්ිරන
ද්රුශව්ෂ , ර්මා ය කරන්නට නේ, ද්රුවා නැනන් සැෙිරලිම් 
විය යු් ශ්  ීතැනදී විනය විශ ේෂ්න් ද්ඬුවේ දීශේ දී බරපතළ
කරුු  කාර ා සේබන්ධශයන් ද්ඬුවේ දීම පිළිබඳව සැෙිරලිම් 
ශවන්නට සන් ද්රුවාශ රකල්ප ශවනස් කරන්නට සන්
ද්රුවා හද්න්න සන්, ශහොඳින් ිරයා දීොන් පුංචි කාෙශේ ඉඳො
පාසෙට පැිටශ න ද්රුවා පාසශල් නත කරන පැය හතර ශහෝ පහ
ශහෝ පැය හය ිරයන කාෙ මාමාව තුළ විෂ්ය , ර්ශද් වෙට අබදව
ශපොත පත පිදශීෙනය කරනවා ශේ ශපෝ වෙ න ශබන්ශන් මතු
පිටින් ශපශනන කරුු  විතර්ෂ ශනොශවන්, ඒවාශේ ද්ව, තාර්ථ
න ශබනවා ඒ වාශ ම ශේවාශේ සැඟුරු  විෂ්ය මාො ක්රියා් මක
ශවනවා

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නරු මන්ත්රීතුම, , වබතුමාශ කථාව අවසන් කරන්න

ු විජිත ගේුග ොඩ මහතා

(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ශේවා තමන් අපි ද්රුවන්ට ි ය යු් ශ්  ඒ , සා විුකහල්පන තුමා
ප්රමු රයාර්ය ම්ඩඩෙය් , ඒ වාශ ම සමස්ත සමාජය්  පාසශල්
සිටින ද්රුවන් පිළිබඳව විශ ේෂ් අවධානය ශයොමු කරන්නට සන් ඒ
, සා පාසෙ තුළින් ද්ඬුවේ දීම ශනොශවන්, ද්රුවන්ශ විනය හැදීමන්
කළ යු් ශ් 
ශේකට ශද්මනපියන්ශ ද්ායක් වය්  වැද්න් 

ශවනවා ඒ , සා ශේ සියලු ශද්නා ීකතු ුරශ ෝ  තමන් ශේ
කර්තවය කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන් මට අවස්ථාව ෙබා දීම
පිළිබඳව වබතුමාට ස්තුන වන්ත ශවිටන් මශ කථාව අවසන්
කරනවා

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශහොම ස්තුන න් මීළඟට, නරු
(වවද්ය තුසිතා
විශේමාන්න මන්ත්රීතුිටය වබතුිටයට විනාඩි පහක කාෙය්ෂ ශවන්
කර න ශබනවා
[පූ භා 11 50]

ු (වවදය) තුසිතා විගජ්මාන්න මහත්ිටය

(மாண்புமிகு
விரஜமான்ன)

(கவத்திய

கலாநிதி)(திருமதி)

துஸிதா

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ අද් ි න පාසල් ශිෂ්ය විනය
කිටු  පරී්ෂෂ්
විධිම්  පිදි  සිුකිරරීම සඳහා වැඩ පිළිශවළ්ෂ
සකස් කර ක්රියා් මක ිරරීම නැන අශේ නරු ශරෝහිණී ගේමාිද
විශේර් න මන්ත්රීතුිටය ශපෞද්නලික මන්ත්රී ශයෝජනාව්ෂ ඉි ිදප් 
කර න ශබනවා ඒ පිළිබඳව අද්හස් ද්ැ්ෂවීශේ දී විශ ේෂ්ශයන්ම
ළමන්න්ශ මනස පිළිබඳවඊ මශනෝ සමාජීය අද්හස් පිළිබඳව කථා
කරන්න මා බොශපොශරෝ තු වනවා
විශ ේෂ්ශයන්ම පාසල් විනය පරී්ෂෂ් කිටු  නැන කථා කරන
ශකොටඊ ඒ තුළ පාසල් ද්රුවාශ අනනයතාව සහ ශපෞද්නලික් වය
රර්ෂෂ්ා කරන ක්රමශනද්ය්ෂ න බිය යුතුන් ිරයන කාර ය
ඉස්ශසල්ොම ිරයන්න සන් අපි ශබොශහොම කනනාු ශවන් ුර ් 
ිරයන්න සන්ඊ අද් සමහර ශනොවට ශේ විනය පරී්ෂෂ්
කිටු වෙට තතුළ්  ශවන සමහර ගුරුවරුන්ශ රයන්ුක-රයර , සා
ළමන්න්ශ අනනයතාව රැශකන්ශන් නැන  නන ය්  ී්ෂක ළමන්න්
සමාජශේ ප්ර ්න න නාවකට මුහු ශද්නවා ිරයන කාර ය මට
න ශබන අ් ද්ැ පම්  ී්ෂකන් මම ශේ ශද්වල් ිරයන්ශන් නරු
, ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ ශමවැ,  සිුකවීේ , සා සමහර
ශනොවට ද්රුවාශ පාසල් අධයාපනය කඩාකේපල් ශවනවා
වාශ ම ශේ , සා ද්රුවා සමාජයට වවර කරන ත් ් වයට ප් 
ශවනවා
විශ ේෂ්ශයන්ම ශමම විනය පරී්ෂෂ් කිටු වට ශතෝරා ප් කර
නැනීශේ දී ළමා මශනෝ විද්යාව පිළිබඳ ද්ැබදම තන  ගුරුවරයගේ ශහෝ
ඒ පිළිබඳ විශ ේෂ්ස ද්ැබදම්ෂ න ශබන පුද්නෙශය්ෂ විුකහල්පන වරයා
ශහෝ විුකහල්පන තුිටය විසින් අ, වාර්යශයන්ම තතුළ්  කරනත
යුතුන් ිරයන ීක මම ද්ිරනවා ශමොකද්ඊ සමහර ද්රුවන් පාසල්
යන්න මැළි කරන අවස්ථා න ශබනවා
විශ ේෂ්ශයන්ම මම ශේ අවස්ථාශන මත්ෂ කළ යුතු කාර ය්ෂ
න ශබනවා අපි පාසල් යන කාෙශේ අශේ පාසල් ගුරුවරු අපට
ශබොශහොම සමීපන් ඒ ගුරුවරු සමහර ශවොවට අපට මනවරු
වශ ඊ සමහර ශවොවට යහළුශවෝ වශ වුරන්ඊ වුරන්ශ ප්ර ්නඊ
සියලු ශද්වල් ශබද්ා හද්ානන්නවා ශබොශහෝ ශවොවට ද්රුවන්
හිතො වැරැි  කරන්ශන් නැහැ හැබැන්ඊ අද් තන  වී න ශබන ප්රධානම
නැටලුව තමන්ඊ වුරන් කරන වැරැි  පිළිබඳව පව් වබද ෙබන විනය
පරී්ෂෂ් වෙ කරුු  කාර ා සමහර පාසල්වෙ ගුරුවරුන්ශ
staffroom ීශ්ෂඊ ීශහම නැ් නේ canteen ීශ්ෂ ප්රසිද්ධිශේ කථා
කරන ත් ් වය්ෂ තන  ශවො න ශබනවා ීම , සා ද්රුවන්ශ
අධයාපනය කඩාකේපල් ශවො වුරන් පාසෙට ීන්න මැළි
ශවනවා සමහර ශවොවට වළුශන කැ්ෂගේම්ෂඊ ීශහම නැ් නේ
බශඩ් කැ්ෂගේම්ෂ වැ,  ශරෝනාබාධය්ෂ පිළිබඳව ිරයො තමන්
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[නරු (වවද්ය තුසිතා විශේමාන්න මහ් ිටය]

වුරන් පාසෙට යන්න බැහැ ිරයන ීක ශද්මනපියන්ට ඉි ිදප් 
කරන්ශන් ීම , සාඊ ළමන්න්ශ මානසික ශසෞය පිළිබඳ
ද්ැනීම්ෂ න ශබන; විශ ේෂ්ස ද්ැනීම්ෂ ශහෝ ඒ පිළිබඳ උපාධිය්ෂ ශහෝ
, පු ් වය්ෂ න ශබන කුරරු ශහෝ ශකශන්ෂ විනය කිටු වට
තතුළ්  විය යුතුන් ිරයො ශේ අවස්ථාශනදී මම ශේ නරු සභාවට
ශයෝජනා කරනවා නැ් නේ ශවන්ශන්ඊ ඉි ිදශේ දී සමාජනත වන
අශේ ද්රුශවෝ පාසල් විශේ දීම වවරී සමාජය්ෂ ී්ෂක අනානතය
අඳුරු කරනන්න ීකන් විශ ේෂ්ශයන්ම ළමන්න්ශ මනස්  ී්ෂක
කටයුතු කරන
ශේ නමනට අධයාපන ශද්පාර්තශේන්තුශන
උපාධිය්  සම්  ිරයන විෂ්ය පථය්  ී්ෂකඊ අ, වාර්යශයන්ම
ළමන්න්ශ ශසෞයඊ ළමන්න්ශ මානසික ශසෞය පිළිබඳව
ශබොශහොම සංශනදී ගුරු භවතුන් ී්ෂ කළ යුතුන් ිරයො මම ශේ
අවස්ථාශන දී ශයෝජනා කරනවා

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

බදුල්ල මහ ගරෝහල ෂ්ක්ෂණ ගරෝහලක් ගලස
භාවිතා කරිටන් ඌව ගවල්ලස්ස විශ්්වවිදයාලය
අනුබද්ධාව රජගේ වවදය ීඨඨයක් ආරේභ කිරීම

பதுகள தபாது கவத்தியசாகலகய ரபாதனா
கவத்தியசாகலதயான்றாக பயன்படுத்தி ஊவா
தவல்லஸ்ஸ பல்ககலக்கைகத்துடன் இகைந்த அரச
மருத்துவ பீடதமான்கற ஆரம்பித்தல்
ESTABLISHMENT OF A STATE MEDICAL FACULTY
AFFILIATED TO THE UVA WELLASSA UNIVERSITY USING
BADULLA GENERAL HOSPITAL AS A TEACHING HOSPITAL
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ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ
ශයෝජනාව ඉි ිදප්  කරනවා:

මම

පහත

සඳහන්

"අප රට තුළ ප්ර ස්ත ශසෞය ශසේවාව්ෂ පව් වාශනන යාම සඳහා
අව ය වවද්යවරුන් ප්රමා ශයන් ද්ැනට සිටින්ශන් සියයට 50්ෂ පම
වන අතර අ ශපො ස (උසස් ශපළ ජීව විද්යා විෂ්ය ධාරාශවන් ඉහළම
සාමාර්ථ ෙබා නන්නා ශිෂ්යයන් රැසකට රජශේ වවද්ය ීඨයවෙට
ප්රශන වීශේ අවස්ථාව අහිිට වී තන  අතර රජශේ අධයාපන හා ශසෞය
ශසේවාවන් ්ෂන ම්  ිරරීම සඳහා බුකල්ෙ මහ ශරෝහෙ ශි්ෂෂ් ශරෝහේෂ
ශෙස භාවිතා කරිටන් ඌව ශවල්ෙස්ස වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධව රජශේ
වවද්ය ීඨයය්ෂ රරේභ කළ යුතුයැන් ශමම පාර්ලිශේන්තුව ශයෝජනා
කරන් "

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ ශේ ශයෝජනාව ඉි ිදප් 
කරන අවස්ථාව වන විට වවද්යවරු ප්රමා ය වැඩි කර නැනීම
සඳහා අශේ රශට් ශසෞය ්ෂශෂ්ේරශේ් ඊ ඒ වාශ ම අධයාපන
්ෂශෂ්ේරශේ් ඊ සමස්ත රශට්්  ද්ැඩි අව යතාව්ෂ න ශබනවා ීක
පැ් තිරන් අශේ රශට් ශසෞය මුහු
දී න ශබන බරපතළ
අවද්ානේකාරී ත් ් වය සැෙිරල්ෙට අරශනන බැලුවාම්  ශමය
කඩිනේ අව යතාව්ෂ ශෙෝකශේ අශන්ෂ රටවෙට සාශේ්ෂෂ්වඊ
සාමානයශයන් ද්ගේු  රසියාශන සහ අ , ි න රසියාශන
රටවල්වෙට සාශේ්ෂෂ්ව අශේ රශට් යේ යේ ශසෞය ද්ර් ක ඉහළ
මට්ටමක පවන නවා ීම , සා ශෙෝක ශසෞය සංවිධානය පවා
අශේ රශට් ශසෞය ද්ර් කය යේ තනැයීමකට ේෂ කරො
න ශබනවා විශ ේෂ්ශයන්ම මාතෘ මර අබදපාන කයඊ ළද්රු මර
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අබදපාන කයඊ අුරරුුක 5ට වඩා අඩු ළමා මර අබදපාන කය වැ, 
සේප්රද්ාන්ක ශසෞය ද්ර් කවලින් අශේ රට සංවර්ධිත රටකට
රසන්න මට්ටශේ ඉන්නවා
2016 වර්ෂ්ශේ සංයා ශල්න අරශනන බැලුශවෝ ඊ අශේ
රශට් මාතෘ මර අබදපාන කය 100ඊ000කට ්් 8න්; ළද්රු මර
අබදපාන කය 1ඊ000කට 5න්; අුරරුුක 5ට අඩු ළමා මර අබදපාතය
1ඊ000කට 12න් ශේ ද්ර් ක , සා තමන්ඊ "අශේ ශසෞය ශසේවාව
උසස් මට්ටමක න ශබනවා" ිරයා අපටඊ අශේ ශසෞය
තමන වරුන්ට කවද්්  පාරේ බාන්න පුළුවන්කම ෙැබී න ශබන්ශන්
නමු්  ශෙෝකශේ අශන්ෂ රටවල් අපට වඩා ශනනශයන් ද්ැන් අශේ
රට පස කරශනන යනවා කලින් නහපු ශපට්රල්වලින් තමන් අප
ුකවන්ශන් හාවාශනන්ඊ ඉේබාශනන් තරනශේදී හාවා ශනනශයන්
ුකවො , ද්ා න් තා වාශ ඊ පසිතය කාෙයක සිට -සමහර විට සුක
අධිරාජයවාි න්ශ කාෙශේ ඉඳො- ශසෞයයට කළ වියද්ේවලින්
උකහා න්  ශද්වල් පද්නේ කරශනන අපි ද්ැන් සතුු  ශවන්න
උ් සාහ කරනවා නමු්  ශසෞය ්ෂශෂ්ේරශේ පතුෙට ිරඳා
බැහැො බැලුශවෝ ඊ ශෙෝක මට්ටශේ ශසෞය ද්ර් ක්  ී්ෂක
සංසන්ද්නය කර බැලුශවෝ ඊ අපට ීශහම සතුු  ශවන්න බැිද
ත් ් වය්ෂ තමන් න ශබන්ශන් අපි උද්ාහර ය්ෂ න, මු අශේ
රශට් ශපෝෂ් ඌනතා බරපතෙ ශෙස උග්ර ශවිටන් න ශබනවා
අශේ රශට් ශේ වන විට සිුක වන ද්රු උප් වලින් සියයට 15 ්ෂ සියයට 1.කට රසන්න ප්රමා ය්ෂ- අඩු බර ද්රු උප් 
ිරශෙෝග්ර්ේ 2 5කට වඩා අඩු බර ද්රු උප්  සියයට 1.්ෂ ශෙසන්
වාර්තා වන්ශන් ඒ වාශ ම අුරරුුක 5ට අඩු ද්රුවන්ශනන් සැෙිරය
යුතු පිිදසකට මන්ද් ශපෝෂ් ය න ශබනවා මන්ද් ශපෝෂ් ය සහිත
ද්රුවගේ ිරයන්ශන්ඊ අප අර ඉන ශයෝපියාශන ද්ිරන මන්ද් ශපෝෂ් ය
සහිත ද්රුවගේශ -වළුව ශෙොගේඊ බඩ ශෙොගේඊ අත පය හී, ඊ
ශකශහතාශ අපෙයට ශනොුකරු වූ ද්රුවගේශ - චිරය ශනොශවන්
ශවන්  ශසෞය ද්ර් කවලින් මන්ද් ශපෝෂ් ත් ් වය්ෂ අශේ
රශට් වාර්තා වනවා ඒ අබදව තමන්ඊ මන්ද් ශපෝෂ් ශේ ී්ෂ පැන 
කඩ්ෂ වන වයසට සිදෙන උස නැන  ද්රුවන්ශ ප්රමා ය සියයට
1 ්්ෂ ශෙස වාර්තා වන්ශන් ඒ ිරයන්ශන්ඊ හැම ද්රුවන්
සියශද්නගේශනන් සියයට 1 ්කට වයසට හිද යන ශෙස උස
නැහැ ිරයන ීකන් වතු ්ෂශෂ්ේරය න් ශතෝ ඊ ීම ්ෂශෂ්ේරශේ
ද්රුවන් සංයාශවන් තුශනන් ීක්ෂ -සියයට ්1 ්ෂ- වයසට
සිදෙන උස නැන  ද්රුවන් බවට ප්  ශවො න ශබනවා ඒ වාශ මඊ
උසට සිදෙන බර නැන  ද්රුවන්ශ ප්රමා ය සියයට 15 1්ෂ
වනවා ීය ග්රාමීය මට්ටශේදී සියයට 15 . ද්්ෂවා වැඩි ශවොන්
න ශබන්ශන් ඒ වාශ ම අුරරුුක 5ට අඩු ද්රුවන්ශනන් සියයට
15 1්ෂ ර්ෂත හීනතාශවන් ශපශළනවා ඒ ද්රුශවෝ යකඩ හිඟකම
, සා ර්ෂත හීනතාශවන් ශපශළනවා ීය ශකළින්ම ශමොළශේ
වර්ධනය ශකශරහි බෙපානවා තාර්ිරක ්ෂන යඊ අවශබෝධයඊ ද්රා
නැනීශේ හැිරයාවඊ බුද්ධිමය හැිරයාව රි  සියල්ෙ ශකශර් ීය
බෙපානවා ඒ , සා ශපෝෂ් ද්ර් ක අන න් න්  විටඊ අශේ ශසෞය
අමාතයාං ය්  පිළිනන්නාඊ ශෙෝක ශසෞය සංවිධානය් 
පිළිනන්නා ද්ර් ක න්  විට අප ඉන්ශන් අවද්ානේකාරී තැනකන් ඒ
වාශ මඊ අශේ රශට් නර්භිණී මාතාවන්ශනන් සියයට ්1 8්ෂඊ ඒ
ිරයන්ශන් සියලු නැබි,  මාතාවන්ශනන් තුශනන් ීක්ෂ ර්ෂත
හීනතාශවන් ශපශළනවා ිරයන ීකන් නැබි,  මාතාව ර්ෂත
හීනතාශවන්
ශපශළනවා
ිරයන්ශන්ඊ
උපි න
ද්රුවාට
අ, වාර්යශයන්ම ීය බෙපානවා ිරයන ීකන් ඒ වාශ ම ශේ
නර්භිණී මාතාවන්ශනන් සියයට 22 5්ෂ -පශහන් ීකකට වැඩි
ප්රමා ය්ෂ- උසට සිදෙන බර ශහව්  උස සහ බර අතර
අබදපාතශේ අඩු අනයන් වාර්තා කර න ශබනවා ශේ විධියට න් 
විට ශපෝෂ්
ත් ් වය අන න් අප යේිරසි අවද්ානේකාරී
ත් ් වයකන් පස වන්ශන් අශේ රට ී්ෂ පැ් තිරන් මන්ද්
ශපෝෂ් ශයන්
ශපශළන
අතශර්ඊ
අශන්ෂ
පැ් ශතන්
අන ශපෝෂ් ශයන් ශපශළන රට්ෂ ිරයො ිරයන්න පුළුවන්
"Double Burden of Malnutrition" යබදශවන් ිරයශවන පිදි ඊ
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ුකෂ්්ශපෝෂ් ශේ අන්ත ශද්ශකන්ම ශපශළන රට්ෂ බවට අශේ රට
ප්  වී න ශබනවා ඒ , සා ශසෞයය පිළිබඳව අවධානය ශයොමු
ිරරීශේදී ශේ උග්ර වන ශපෝෂ් ඌනතාවන් -මන්ද් ශපෝෂ් යපිළිබඳව අප වැඩි අවධානය්ෂ ශයොමු කළ යුතුන්
අ, ්ෂ කාර ය ශේකන් නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ ශේ
වන විට අශේ රශට් ශබෝ ශනොවන ශරෝන ශනනශයන් වයාේත
ශවිටන් න ශබනවා ොංිරකයන් 100ශද්නගේශනන් හැම ශද්නගේම
ි යවැඩියාශවන් ශපශළනවා ඒ අය අතිදන් සියයට 21්ෂ
ි යවැඩියාව සඳහා කවද්ාව්  ප්රන කාර නන්ශන් නැහැ ොංිරකයන්
100ශද්නගේශනන් 2.ශද්ශන්ෂ -ඒ ිරයන්ශන් ොංිරකයන්ශනන්
හතශරන් ීක්ෂ- අධික රුධිර ීඨඩනශයන් ශපශළනවා වුරන්ශනන්
සියයට 21්ෂ කවද්ාව්  ප්රන කාර නන්ශන් නැහැ පිිදිට
100ශද්නගේශනන්
26ශද්ශන්ෂ
ශකොශෙස්ශටශරොල්
වැඩි
ත් ් වශයන් ශපශළනවා
කාන්තාවන් 100ශද්නගේශනන්
28ශද්ශන්ෂ ශකොශෙස්ශටශරොල් වැඩි ත් ් වශයන් ශපශළනවා
පිිදිටන්ශනන් සියයට 25්ෂ ස්ථුෙතාශවන් -අන ශපෝෂ් ශයන්ඊ බර
වැඩිකිටන්- ශපශළනවා කාන්තාවන්ශනන් සියයට ්6්ෂ
ස්ථුෙතාශවන් ශපශළනවා ඒ වාශ මඊ 20්0 වර්ෂ්ය වන විට අශේ
රශට් ජනනහනශයන් සියයට 1ක්ෂ ශහව්  ජනනහනශයන් පශහන්
ීක්ෂ වයස්නත ජනනහනය බවට ප්  ශවනවා ශේ සාධක
සියල්ෙ සෙකා බැලුවාට පසව ශසෞය සේබන්ධශයන් අප මීට
වඩා වැඩි අවධානය්ෂ ශයොමු කළ යුතුය ිරයා තමුන්නාන්ශසේට
වැටශහනවා තන ඊ නරු , ශයෝජය කථානායකතුම,  ඒ , සා
තමන්ඊ වි ්වීය ශසෞය රවර යට - universal health coverage
ීකට - අශේ හැම ර්ඩඩුව්ෂම අබදනත ශවො න ශබන්ශන්
ඒ ර්ඩඩු විවිධ ිතවිසේ අ් සන් කරොඊ ඒ ප්රසේන වෙට සහාය
පළ කරොඊ අපි අශේ රශට් හැමශද්නාටම සාධාර ව ශසෞය
පහසකේ ෙබා ශද්නවායඊ ඒ හැමශද්නාටම ශසෞය සඳහා ප්රශන
වීමට න ශබන අන්න ය තහුරරු කරනවාය ිරයා ශෙෝකයට වාර්තා
කර න ශබනවා ීශහම කරන්න නේඊ ඒ ිරයන්ශන් වි ්වීය ශසෞය
රවර ය්ෂ - universal health coverage ීක්ෂ - අශේ
ොංිරකයන් හැමශද්නාටම ෙබාශද්න්න නේඊ ශේ ශසෞය කාර්ය
ම්ඩඩෙය වැඩි ිරරීම අ, වාර්ය අව යතාව්ෂ ශවනවා නරු
, ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ ශෙෝකශේ ද්ර් ක න් ශතෝ ඊ වුරන්
වාර්තා කරනවා ජනනහනයට පුහුු  ශසෞය ශසේවකයන්
ශකොපම
ඉන්න සන්ද් ිරයා ඒ පුහුු  ශසෞය ශසේවකයන්
හැටියට නන්ශන් වවද්යවරුන්ඊ ශහි යන් සහ අශේ රශට් නේ
midwivesොන්
ඒ අබදව න් ශතෝ ඊ
සාමානයශයන්
ජනනහනශයන් 10ඊ000කට ඒ ඒ රටවෙ පුහුු  ශසෞය
ශසේවකයන් ශකොපම ඉන්නවාද් ිරයා බෙනශකොටඊ අපි තවම් 
ඉන්ශන් ශෙෝකශේ ප්ර ස්ත මට්ටමට ටික්ෂ ුකිදන් බව අපට
ශපශනනවා
තාන්ෙන්තශේ ජනනහනශයන් 10ඊ000කට ්8්ෂ ඉන්නවා
ශන්පාෙශේ ජනනහනශයන් 10ඊ000කට ්6්ෂ ඉන්නවා
මාෙි වන්ශන් ජනනහනශයන් 10ඊ000කට 50්ෂ ඉන්නවා මම ශේ
ිරයන්ශන් අශේ ද්ගේු  රසියාශන සහ අ , ි න රසියාබද
කොපශේ ශතොරතුරුන් උතුරු ශකොිදයාශන ජනනහශනයන්
10ඊ000කට 81්ෂ ඉන්නවා අශේ රශට් 10ඊ000කට ්2න් ඉන්ශන්
ඒ ිරයන්ශන්ඊ වවද්යවරු තතුළු පුහුු  ශසෞය ශසේවකයන් අශේ
ඉේෂකයඊ 2022 වනශකොට 10ඊ000කට 62 ද්්ෂවා නමන්
කරන්නන්; 20්0 වනශකොට 10ඊ000කට 86 ද්්ෂවා නමන්
කරන්නන් හැබැන්ඊ 2022දී අපි 10ඊ000කට 62 ද්්ෂවා වන
ඉේෂකයට නමන් කරනශකොට්  ශෙෝක ශසෞය සංවිධානය
ිරයන්ශන් ප්ර ස්ත ශසෞය මට්ටම්ෂ පව් වාශනන යන්න නේ
10ඊ000කට පුහුු  ශසෞය ශසේවකයන් 66 5්ෂව්  ඉන්න සන්ය
ිරයාන් අපි ද්ැන් ඉේෂකයට්  ශබොශහොම පහළින් ඉන්ශන් ශේ
පුහුු  ශසෞය ශසේවකයන් අතශර්ඊ අශේ රශට් සිටින වවද්යවරු
ප්රමා ය න් ශතෝ ඊ ජනනහනය සහ වවද්යවරු අතර අබදපාතය
අන න් අපි ීතරේ ප්ර ස්ත මට්ටමක නැහැ
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2015 වර්ෂ්ශේ ශෙෝකශේ ද්ර් ක අබදවඊ සංවර්ධිත රටවෙඊ ඒ
ිරයන්ශන් ශසෞයය ඉහළම ත් ් වයිරන් පව් වාශනන යන
රටවෙ ජනතාව 10ඊ000කට වවද්යවරු
6්ෂ ඉඳො න ශබනවා
ඒ ශවොශන ශෙෝකශේ සාමානය අනය ශවො න ශබන්ශන් ජනතාව
10ඊ000කට 16න් ිරයුබාශන ජනතාව 10ඊ000කට වවද්යවරු
. 2්ෂ ඉන්නවා සස්ශරේලියාශන ජනතාව 10ඊ000කට වවද්යවරු
්2 ්ෂ ඉන්නවා හැබැන්ඊ අශේ රශට් ජනතාව 10ඊ000කට
වවද්යවරු . 8න් ඉන්ශන් අශේ රශට් ීක පැ් තිරන්
වවද්යවරුන්ශ හිඟය්ෂ න ශබනවා නමු්  ඒ හිඟයට වඩාඊ
වවද්යවරු වයාේත ශවො න ශබන රකාරය ශමයට බෙපානවා
අශේ රශට් ජනතාව 10ඊ000කට වවද්යවරු . 8්ෂ හිටියාටඊ
ත් තටම ශේ ත් ් වය න ශබන්ශන් නනර රශ්රිතවන්
විශ ේෂ්ශයන්ම බස්නාහිරඊ ද්ගේ
වැ,  පළා්  රශ්රිත නානිදක
ි ස්ත්රි්ෂකවෙ තමන් ශේ අය වැඩිපුර ශ්ෂන්ද්ර ශවො සිටින්ශන් ඒ
, සා ශේ වවද්යවරු වැඩි වැඩිශයන් බිහි කර නැනීශේ අව යතාව
න ශබනවා අඩු තරශේ ජනතාව 10ඊ000කට ප්ර ස්ත ශසෞය
ශසේවාව්ෂ පව් වාශනන යාම සඳහා වවද්යවරු 60ඊ000්ෂව් 
අව යන් ිරයා අපි වි ්වාස කරනවා
ශසෞය අමාතයාං ය ශයෝජනා කර න ශබන විධියට ප්රාථිටක
ශසෞය ඒකකඊ general practitioner services ීක - GP system
ීක ්ෂන ම්  කරන්න නේ අඩු තරශේ වවද්යවරු
60ඊ000්ෂව්  ුරවමනා කර න ශබනවා ඒ ිරයන්ශන්ඊ අපට ද්ැනට
ඉන්නවාට වඩා ශද්ගු ය්ෂ විතර වවද්යවරු ුරවමනා කරනවා
ශේ වවද්යවරු ප්රමා ය හද්න්ශන් ශකොශහොමද්? ද්ැනට අපට
න ශබන වවද්ය ීඨය අශටන් අුරරුද්ද්කට වවද්යවරු 1ඊ200්ෂ
පම
තමන් බිහි කරන්න පුළුවන්කම න ශබන්ශන් ර්ඩඩුව
පසිතය කාෙශේ සබරනමුව වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධවඊ ශමොරු ව
වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධව සහ වයඹ වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධව
වවද්ය ීඨය රරේභ කරන්න න් ත උ් සාහය පිළිබඳව අද් අපි
සතුු  ශවනවා
සබරනමුව වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධව ර් නපුරශේ වවද්ය
ීඨයය්ෂ රරේභ කරන්න 2008දී තමන් ඉඩේ ශවන් කර න් ශ් ;
ීම කාෙශේදීම තමන් ඒ විෂ්ය , ර්ශද් ය UGC ීශ්ෂ සකස්
කශළේ හැබැන්ඊ අුරරුුක 10්ෂ යනතුරු ඒක රරේභ කරන්න අපට
හැිරයාව්ෂ ෙැබුශ්ඩ නැහැ වයඹ වි ්වවිද්යාෙශේ රරේභ කර
න ශබනවා ඒක ශහොඳන් ඒ අබදවඊ අපට අව ය කරන වවද්යවරු
ප්රමා ය ශද්ගු
කරනැනීම සඳහාඊ ජනතාවට ප්ර ස්ත ශසෞය
ශසේවාව්ෂ ෙබාදීම සඳහාඊ ඌව වි ව
් විද්යාෙයට අබදබද්ධවඊ බුකල්ෙ
මහ ශරෝහෙ පද්නේ කරශනන; ීය ශි්ෂෂ් ශරෝහේෂ බවට ප් 
කරොඊ වවද්ය ීඨයය්ෂ රරේභ කරන්න ිරයා මම ීයට තව් 
ශයෝජනාව්ෂ ීකතු කරනවා ශමන්න කාර ය ශකශරහි්  මම
ශේ නරු සභාශන අවධානය ශයොමු කරවනවා සාමානයශයන්
ශමවැ,  ශයෝජනාව්ෂ තවිල්ො සේමත ුර ාට පස්ශසේඊ ඒ
ශරෝහෙට අබදබද්ධ වවද්ය ීඨයය්ෂ හද්න්න ිරයොඊ ර්ඩඩුව අය
වැශයන් සල්ලි ශවන් කශළෝ ඊ ශබොශහෝ විට ඒ ඒ ප්රශද් වෙ
තමන වරුන්ශ ඊ මන්ත්රීවරුන්ශ කල්පනාව තමන්ඊ තමන්ශ
ප්රශද් යට ීම වවද්ය ීඨයය ද්ානන්න ීක "වවද්ය ීඨයය්ෂ
තමන්ශ ප්රශද් යට රශවෝ  ඒ ද්රුවන්ට ක්ම ටික ශද්න්න
පුළුවන්ඊ ඒශකන් රද්ායම්ෂ ශහොයා නන්න පුළුවන්ඊ ීශහම
නැ් නේ ශනද්ර කාමරය්ෂ ගේලියට දීො  පය්ෂ ශහෝ ශහොයා නන්න
පුළුවන්" ිරයා ඒ තමන වරුඊ මන්ත්රීවරු කල්පනා කරනවා
වවද්ය ීඨය ීශහම ද්මන්න බැහැ ශමොරු ව වි ්වවිද්යාෙයට
අබදබද්ධව වවද්ය ීඨයය්ෂ ද්මනවා නේඊ ීහි වැද්න් ම සාධකය
තමන් ශරෝහෙ ශමොක්ෂද් ිරයන ීක
ඒකට ශරෝගීන් වැඩි පිිදස්ෂ ඉන්නඊ ශරෝගීන් අතර
විවිධ් වය්ෂ න ශබනඊ ඉශනන නන්න වවද්ය ශිෂ්යයන්ට පුහුු 
ශවන්න පුළුවන් ශරෝහේෂ ුරවමනා කරනවා ඒ , සන් නාශනොඩ
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[නරු (වවද්ය නලින්ද් ජයන ස්ස මහතා]

ශරෝහෙ වැ,  ශරෝගීන් බහුෙව ඉන්න ශරෝහේෂ අපි ශයෝජනා
කශළේඊ ඒ රශ්රිතව වවද්යීඨයය ශනොඩ නඟන්න ිරයා හැබැන්ඊ මට
මතකන්ඊ ඒ ශයෝජනාව රවාට පස්ශසේ සමහර තමන වරුඊ රාජය
තමන වරු ශයෝජනා කළාඊ "ීශහම නේ ශමොරු ව වි ්වවිද්යාෙයට
අබදබද්ධව අපි බ්ඩඩාරනමඊ ිටල්ෙ, ය වවද්ය ීඨය ද්මමු " ිරයො
ඒ ිරයන්ශන්ඊ ි ස්ත්රි්ෂකයට රවන් ිරයොඊ ඉඩේ න ශබන්ශන්
ිටල්ෙ, ශේ ිරයා ිටල්ෙ, ශේ ද්මො හිද යන්ශන් නැහැ ශමොකද්ඊ
ශරෝහේෂ රශ්රිතව වවද්යීඨයය්ෂ පටන් නත යුතු වන්ශන්ඊ
ශිෂ්යන්න් ඒ අුරරුුක පශහන්ඊ අඩු නාශන් අුරරුුක තුන්ෂව් 
, රන්තරශයන් ශරෝගීන් සමඟ ඒ අධයයන කටයුතු කරන්න සන්
, සන් ිරශෙෝමීටර 5්ෂඊ 10්ෂ ීහා ඉඳො බස්වලින් තවිල්ො ඒ
වැඩකටයුතු කරන්න හැිරයාව්ෂ නැහැ අශේ රශට් මීට ශපර
වවද්යීඨය රරේභ කරනශකොට හැම න ස්ශසේම මහ ශරෝහේෂ
රශ්රිතවන් වවද්යීඨයය රරේභ කශළේ ශකොළඹ න් ශතෝ ඊ ජාන ක
ශරෝහෙ ළඟම වවද්යීඨයය න ශබනවා කරාපිටිය න් ශතෝ 
කරාපිටිය ශරෝහෙ රශ්රිතව වවද්යීඨයය න ශබනවා රානම
න් ශතෝ ඊ උතුරු ශකොළඹ ශි්ෂෂ් ශරෝහෙ රශ්රිතව වවද්යීඨයය
න ශබනවා ඒ , සා බුකලු ශරෝහෙ අපට සේපත්ෂ බුකලු ශරෝහෙට
ශමො රානෙඊ මඩකෙපුවඊ අේපාර තතුළු ඒ ප්රශද් ශේ අවටින්
ශරෝගීන් වි ාෙ පිිදස්ෂ ීනවා ශරෝගීන් අතර විවිධ් වය්ෂ
න ශබනවා ඒ , සා පස්සර ශහෝ ශවන්  ශකොශහේ ශහෝ ඈතකට
අරශනන යන්ශන් නැන ව බුකල්ෙ මහ ශරෝහෙ රශ්රිතවම ඒ
වවද්යීඨයය රරේභ කරන්නය ිරයා මම ශයෝජනා කරනවා
ශමොකද්ඊ වයඹ වි ව
් විද්යාෙයට අබදබද්ධව වවද්ය ීඨයය්ෂ රරේභ
කරනශකොටඊ ගේරු ්නෙ ශහොඳ ශරෝහේෂ න බියදීඊ ගේරු ්නෙ
ශරෝහශල් විවිධ් වය සහිත ශරෝගීන් වි ාෙ පිිදස්ෂ සිටියදීඊ
මුද්ලු්  වියද්ේ කර ීය ගේලියාපිටියට අරශනන ිතයා ිරසි පද්නම්ෂ
නැහැ මම ද්න්නවාඊ නරු අෙවතුවෙ මැන තුමා් ඊ සමහර නරු
මන්ත්රීවරුබද්  ශයෝජනා කළාඊ ගේරු ්නෙ පටන් නන්න ිරයා
ගේලියාපිටියට වවද්යීඨයය අරශනන ිතහිල්ො ගේලියාපිටිය ි යුු 
කරන්න බැහැ ගේලියාපිටිය ි යුු  කරන්න ශවන්  වයාපෘන 
ශනශනන්න සන් ඒ , සා ගේරු ්නෙ ශහොඳ ශරෝහේෂ න ශබනවා
නේ ඒ ශරෝහෙ රශ්රිතවමන් වවද්යීඨයය රරේභ කළ යුතු
වන්ශන් ඒ , සා ශේ ශයෝජනාශනදී්  මම අවධාර ය කරන්න
කැමැන න්ඊ ගේම්ෂ ශහෝ ක්රමයකට ර්ඩඩුව තමන්ශ ප්රන ප් න 
තතුළටඊ වයාපෘන  තතුළට ශේක නන්නවා නේඊ බුකල්ෙ මහ
ශරෝහෙ රශ්රිතවන් වවද්ය ීඨයය රරේභ කළ යු් ශ්  ිරයන ීක

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නරු මන්ත්රීතුම, ඊ වබතුමාට ෙැබී න ශබන කාෙය අවසානන්

ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ මට තව විනාඩි ශද්ක තුන්ෂ
ශද්න්න
ේළඟටඊ අධයාපනය සේබන්ධශයන් ශමහි වැද්න් කම්ෂ
න ශබනවා අශේ රශට් අශපොස (උසස් ශපළ ප්රන ලෙ න් ශතෝ ඊ
විශ ේෂ්ශයන් ජීව විද්යා අං ශේ අන වි ාෙ තරනය්ෂ න ශබනවා
2015 අශපොස (උසස් ශපළ විභානශේ ජීවවිද්යා විෂ්ය ධාරාශන
ප්රන ලෙ සෙකා බැලුවාට පස්ශසේ වබතුමන්ොටම ශපශන්විඊ ද්රුවන්
උසස් ශපළ විභානශේදී ශකොතරේ ද්්ෂෂ්තා ශපන්බදේ කර
න ශබනවාද් ිරයා ශකොළඹඊ කළුතරඊ මාතරඊ හේබන්ශතොටඊ
මඩකෙපුවඊ වන, යාවඊ මහබදවර යන ි ස්ත්රි්ෂකවෙ රජශේ
වවද්යීඨයවෙට තතුළ්  වන අවම සුකසකම බවට ප්  ුරශ්ඩඊ
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"ඒ" සාමාර්ථ 2න්ඊ "බී" සාමාර්ථ 1න් ශකොළඹඊ මඩකෙපුවඊ
වන, යාව "ඒ" සාමාර්ථ 2න්ඊ "බී" සාමාර්ථ 1න් නේපහඊ නාල්ෙඊ
ර් නපුරඊ ක්නල්ෙඊ අබදරාධපුරයඊ ශපොශළොන්නරුවඊ අේපාරඊ
යාපනයඊ මන්නාරමඊ බුකල්ෙ යන ි ස්ත්රි්ෂකවෙ රජශේ
වවද්යීඨයවෙට තතුළ්  වන අවම සුකසකම බවට ප්  ුරශ්ඩ
"ඒ" සාමාර්ථ 1න්ඊ "බී" සාමාර්ථ 2න්
ඒ ිරයන්ශන්ඊ
යාපනය් ඊනේපහ්  තතුළුව ත්රිගේ ාමෙය පවා "ඒ" සාමාර්ථ 2න්ඊ
"මා" සාමාර්ථ 1න්
ිරලිශනොචිචිඊ මුෙන න 2015 රජශේ
වවද්යීඨයවෙට තතුළ්  වන අවම සුකසකම බවට ප්  ශවො
න ශබන්ශන් "ඒ" සාමාර්ථ 1න්ඊ "බී" සාමාර්ථ 1න්ඊ "මා" සාමාර්ථ
1න් ඒ ිරයන්ශන්ඊ අශපොස (උසස් ශපළ විභානශේදී ඒ ද්රුවන්
ඉතාම ද්්ෂෂ්තා ශපන්වනවා ීතශකොට ඒ ද්රුවන්ට යන්න අපි
වවද්යීඨය වැඩි ප්රමා ය්ෂ හැුකශවෝ  තමන් ීක පැ් තිරන් අපට
අව ය වවද්යවරුන්ශ සංයාව සේපූර් වන අතශර් ඒ ද්්ෂෂ්
ද්රුවන්ට ීන්න අවස්ථාව ෙැශබන්ශන්
මම ශේ අවස්ථාශනදී වයනය්ෂ ශද්ක්ෂ ිරයන්න කැමැන න්ඊ
පසිතය කාෙශේ අධයාපනය ශහෝ ශසෞය පිළිබඳව
පාර්ලිශේන්තුශන කථා කරනශකොට වැඩිම අවධානය්ෂ ශයොමු
ුරු  SAITM ීක පිළිබඳව අපි සාකචිඡා කරඊ ඒ වාශ ම ඒ
ශිෂ්යන්බද්  ශනොඩ්ෂ කාෙය්ෂ අරනළ කර ඒකට යේ විසඳුම්ෂ
න් තා අපි ඒ විසඳුම නන්න මැි හ්  ුරශ්ඩඊ නරු , ශයෝජය
කථානායකතුම, ඊ වවද්ය උපාධිය මුද්ෙට විගේ නවා ශවබදවටඊ
අපි වවද්ය උපාධිය ශනොිටශල් ෙබා ශද්මු ිරයන තර්කය මතන්
ශමොකද්ඊ අපට වවද්යවරුන් සන් ඒ විතර්ෂ ශනොශවන්ඊ SAITM
ීක ශවබදශවන් ශපනී සිටි අය්  ශමොකද් ිරනශන? ඒ ශනොල්ෙන්
ිරනශනඊ "රටට වවද්යවරුන් වැඩිපුර සන් ද්ැන් ඉස්පිිදතාෙවෙ
ශද්ොස්තරො නැහැ ිට, සන් ශපෝලිශේ ඉන්නවා වවද්යවරුන්
ඉ්ෂමනට හද්න්න සන් ඒ , සා SAITM වාශ ඒවා සන් "
ිරයාන් ශකොශහොම හිද අවසානශේදී ඒ ළමන්න් ශකොතොවෙ
රර්ෂෂ්ක
වි ්වවිද්යාෙයට
ද්ැේමා
ඒ
ශයෝජනාව
පාර්ලිශේන්තුශනදී අපි සාකචිඡා කළාඊ ශකශසේ ශහෝ ඒ අ පන් 
සේමත කර න් තා ඒක ශහොඳන් ද්ැන් ප්ර ්නය ශමොක්ෂද්? ඒ
ළමන්න් SAITM ීශකන් නෙවො ශකොතොවෙ රර්ෂෂ්ක
වි ්වවිද්යාෙයට ද්ැේමාට පස්ශසේ ශකොතොවෙ රර්ෂෂ්ක
වි ්වවිද්යාෙය ඒ ළමන්න්ශනන් මුද්ල් අය කරන ීකන් නරු
ේෂෂ්්මන් ිරිදතල්ෙ තමන තුම, ඊ SAITM ීශ්ෂ ඉශනන නන්න
කාෙය තුළම -ශේ අුරරුද්ශද් මැන් මාසය වනතුරු- ඒ
ද්රුවන්ශනන් SAITM ීක මුද්ල් අය කළා
ීතශකොට අපි ශේ නැන පාර්ලිශේන්තුශන සාකචිඡා කර
අවසානන් මැන් මාසශේ්  මුද්ල් අය කළා
ශකොතොවෙ
රර්ෂෂ්ක වි ්වවිද්යාෙයට ශයොමු කළාට පස්ශස්  අුරරුද්ද්කට
ේෂෂ් 1් න ශන් ශකොතොවෙ රර්ෂෂ්ක වි ්වවිද්යාෙයට
ශනවන්න ිරයා ශේ ළමන්න්ට ිරයනවා බොශනන යනශකොට
ිරිදතල්ෙ තමන තුමාඊ අපි ශේ කර න ශබන්ශන්
සන්ටේ
මුද්ොලිශනන් ශේක නෙවො ශකොතොවෙ මුද්ොලිට ුකන්නා වශ
වැඩ්ෂ ශන් අපට සන්කම න බුශ්ඩ ඒක ශනොශවන් ශේ අයශ
අධයාපන සුකසකේ පිළිබඳ ප්ර ්න න බු ා [බාධා ිරරීම්ෂ] ඒක
තමන් අපි ීකඟ ශනොුර ්  තමුන්නාන්ශසේො අවම සුකසකම
හැටියට "S" ් ශනනාවා ඒ සුකසකමට අබදව SAITM ීශ්ෂ
ද්රුවන් පිළිබඳ සෙකා බො ශකොතොවෙ රර්ෂෂ්ක
වි ්වවිද්යාෙයට ශේ අය ශයොමු කරඊ ඒ අයට , සි පුහුු ව්ෂ සමඟ
වවද්ය උපාධිය ෙබා ශද්මු ිරයා අපි කුරරු්  ීකඟ ුර ා ීශහම
කළාට පස්ශසේ ද්ැන් ශේ ශිෂ්යයන් අපට කථා කර ිරයනවා වුරන්
තවිල්ො මාව මු නැහු ්  ී්ෂක ශේ හතරවන ක්ඩඩායශේ
ළමන් SAITM ීකට ේෂෂ් 55්ෂ ශනවො න ශබනවා 1් වන
ක්ඩඩායශේ ළමන් SAITM ීකට ේෂෂ් ක ්ෂ ශනවන්න සන්
පස්වන අුරරුද්ශද් හිටපු ළමන් ේෂෂ් ක න් සාමානයශයන් ේෂෂ්
.0්ෂ විතර ශනවෝ  ඉවරන් පස්වන අුරරුද්ශද් හිටපු ළමන්
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ශකොතොවෙ රර්ෂෂ්ක වි ්වවිද්යාෙයට තුන්වන අුරරුද්ද්ට තමන්
නන්ශන් ඉන ිද අුරරුුක ශද්කට අුරරුද්ද්ට ේෂෂ් 1් න ශන් ේෂෂ්
2.්ෂ ශනවන්න සන් ත් තටම නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ
ශේ ශයෝජනාව සාකචිඡා කරනශකොට කුරරුව්  ශේ
පාර්ලිශේන්තුශන ිරනශන නැහැ ශනොිටෙශේද් නැද්ද් ිරයන ීක
නැන ශමොකද්ඊ ඒ නැන සාකචිඡා කරන්න ුරවමනාව්ෂ න බුශ්ඩ
නැ් ශ්  රජශේ වි ්වවිද්යාෙය්ෂ , සන් ීය හැඟීශමන්ම
ශනොිටෙශේ වන , සන්
ද්ැන් ශේ ළමන්න්ට සිද්ධ ශවො
න ශබන්ශන් සන්ටේ මුද්ොලිට දීපු මුද්ල් ගේට්ටියම -ීතැනට් 
වැඩිපුර න න්ෂ දීො- නැවත්  ශකොතොවෙ මුද්ොලිට ශද්න්නන්
මම හිතනවාඊ ර්ඩඩුව ශේ ළමන් රවට්ටන්ශන් නැතුවඊ
පාර්ලිශේන්තුව හ්ල්ලු කරන්ශන් නැතුව ශේ ළමන් සේබන්ධශයන්
,  ්චිත රයන්ුකව්ෂ ශද්න්න සන් ශේ සේබන්ධව ජනාධිපන තුමාට
වන පම්ෂ න ශබනවා හර්ෂ් ද් සිල්වා රාජය තමන තුමා හිටියා නේ
මම කැමන න් ශමොකද්ඊ ීතුමා්  ශේ කාර යට මැි හ්  ුර ා ඒ
ළමන්න්ට ශේ මුද්ල් ශනවා නන්න විධිය්ෂ නැහැ ඒ ළමන් මැන්
මාසශේ මුද්ල් ශනවනතුරු ශකොතොවෙ රර්ෂෂ්ක වි ව
් විද්යාෙයට
ශේ ළමන් transfer කරන ලියුේ SAITM ීක අ් සන් කශළේ
නැහැ
ය න්  ළමන්න් ඉන්නවා ඒ විතර්ෂ ශනොශවන්
වබතුමන්ො ිරනවාඊ "ශිෂ්ය් ව දීපු ළමන් " නැන මහින්ද් රාජප්ෂෂ්
මහ් මයාශ කාෙශේ සමහර ළමන්න්ට ශිෂ්ය් ව ුකන්නා ඒ
ශිෂ්ය් ව දීපු ළමන්න්ට්  ද්ැන් අුරරුද්ද්ට ේෂෂ් 1් න ශන්
ශනවන්න ිරයනවා නරු තමන තුමාඊ මතක න යා නන්න SAITM
ීශ්ෂ ඉශනන නන්නා ළමන්න්ශ ශද්මනපියන් ිරයන්ශන් ශේ රශට්
බුක ශනවන ිට, සන් ඒ ිට, සන් ශනවන බුක මුද්ල්වලින් තමන් අපි
ශකොතොවෙ රර්ෂෂ්ක වි ්වවිද්යාෙය හැුකශනඊ ශකොතොවෙ
ශරෝහෙ හැුකශන ඒ ිට, සන් බුක ශනවො න ශබනවා ඒ , සා ඒ
අයට සාධාර ය්ෂ ශවන්න සන් ශේ ක්ඩඩායශමන්ව්  ශේ
ප්ර ්නය ඉවර කර නන්න ිරිදතල්ෙ තමන තුමා විශ ේෂ්ශයන් ශේ
කාර යට මැි හ්  ුර ා අශේ ීස් බී ි සානායක තමන තුමා් 
හිටියා ශේ ප්ර ්නය , සා ඒ ළමන්න්ට අසාධාර ය්ෂ කරන්ශන්
නැතුවඊ අපි රජශේ වවද්ය ීඨය වැඩි කරමු ශේ අයට උපාධිය
ශද්මු හැබැන්ඊ මුද්ල් අය කරන්න ීපා ිරයන ඉල්ලීම කරිටන් ඌව
ශවල්ෙස්ස වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධව බුකල්ෙ මහ ශරෝහෙ
ශි්ෂෂ් ශරෝහේෂ ශෙස පාවිචිචි කරිටන් වවද්ය ීඨයය්ෂ රරේභ
කරන්න ිරයන ශයෝජනාව පිළිබඳව්  අවධානය ශයොමු කරන්න
ිරයා ඉල්ො සිටිිටන් මා නතර ශවනවා ශබොශහොම ස්තුන න්

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශයෝජනාව ස්ථිර ිරරීමඊ නරු , හාල් නෙේප් න  මන්ත්රීතුමා
[අ භා 12 16]

ු නිහාල් ලප්පත්ති මහතා

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ මුළු මහ්  ොං පය
ජනතාවට් ඊ විශ ේෂ්ශයන්ම ඌව ශවල්ෙස්ස ප්රශද් ශේ ීනේ
ශමො රානෙඊ බුකල්ෙ ි ස්ත්රි්ෂක ශද්ශ්ෂ ජීව්  වන අධයයන
කටයුතු කරන ඉතාම ද්්ෂෂ්තාවශයන් යු්ෂතඊ හැිරයාශවන් ශහබි
ද්රුවන්ට අවස්ථාව ෙබා ශද්ිටන් වවද්ය විද්යාෙය්ෂ රරේභ
කරන්න ශේ ශනශනන ෙද් ශයෝජනාව මා ඉතාම කැමැ් ශතන්
ස්ථිර කරනවා
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ ශේ අවස්ථාශනදී වබතුමා
මූොසනශේ සිටීම ඉතා වැද්න්  ශවනවා ශමොකද්ඊ වබතුමා
ශමො රානෙ ි ස්ත්රි්ෂකශේ උ් ප් න ය ෙබපු ශකශන්ෂ විධියට
ශේ ශනනාපු ශයෝජනාව වබතුමාට ශෙොගේ ශනෞරවය්ෂ ිරයා මා
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වි ්වාස කරනවා අපි ද්න්නවාඊ 'රශරෝනයපරමා ොභා' ිරයා ස්ම
ශකශන්ෂම , ශරෝගීව ජීව්  ශවනවා නේඊ ීවැ,  ජනතාව්ෂ රටක
ඉන්නවා නේඊ ඒක තමන් ඒ රශට් භානය වන්ශන් වසර 0්ෂ තුළ
ශේ ප්රධාන ප්ෂෂ් ශද්ශ්ෂ ර්ඩඩු පාෙනය තුළ අපි ද්ිරනවාඊ ශෙෝක
ශසෞය සංවිධානශයන් විවිධ අවස්ථාවෙ ශේ රට , ශයෝජනය
කරපු ශසෞය තමන වරුන්ටඊ තමන , යන්ට ශසෞයයට කරපු ඒ
විශිෂ්්ට ශසේවාව ශවබදශවන් ශෙෝක මට්ටශේ ජයග්රහ යන් වාශ ම
විවිධ නාමකර යන් ෙැබුු  බව
නමු්  අපට ශෙොගේ නැටලුව්ෂ න ශබනවාඊ අඩුම න ශන්ඊ
ශෙෝක ශසෞය සංවිධානශයන් ෙැබිචිය ඒ ශනෞරවයව්  අර්ථව් 
වන විධියට අශේ රශට් ශසෞය පිළිබඳ වන පම අරයතශේ සහ
වර්තමානශේ භාර න්  ශසෞය අමාතයවරුන් කටයුතු කළාද්
ිරයන ීක නැන ීය අපට ප්ර ්නාර්ථය්ෂ; ශෙොගේ නැටලුව්ෂ අඩුම
න ශන් ඒ කටයු් තව්  කර න බු ා නේඊ අපට සතුු  ශවන්න
පුළුවන්කම න ශබනවා නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ අශේ
නරු නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා ිරනවා වාශ ඊ ෙංකාශන ශසෞය
්ෂශෂ්ේරය තුළ අව ය ප්රන කාර කරන්න ෙංකාශන ජනනහනශයන්
ද්ළ ව ශයන් ිට, සන් 10ඊ000කට සාමානය වවද්යවරු . 8න්
ඉන්ශන් ඒඊ සාමානය වවද්යවරු අශේ රශට් න ශබන මහ
ශරෝහල්ඊ ශි්ෂෂ්
ශරෝහල්ඊ මූලික ශරෝහල්ඊ ි සා ශරෝහල්ඊ
පර්යන්ත ශරෝහල්ඊ ග්රාමීය ශරෝහල්ඊ මධයම ශබශහ්  ාො
රි ශයහි සාමානය වවද්යවරුන් පම ්ෂ ශනොව ශසෞය
්ෂශෂ්ේරශේ විවිධ අං වෙ හැිරයාවඊ ද්්ෂෂ්තාව සහ , පු තාව
න ශබන විශ ේෂ්ස වවද්යවරු්  ශසේවය කරනවා ඒ ත් ් වය
සෙකා බැලුවාමඊ අශේ රශට් ශරෝිතන්ට ප්රන කාර ෙබා නන්නඊ
ිට, සන් 10ඊ000කට විශ ේෂ්ස වවද්යවරුන් ී්ෂශකනගේව් 
ඉන්නවා ද් ිරයන බරපතළ නැටලුව මතු වනවා ඒ නැටලුව විසඳීම
බරපතළ අභිශයෝනය්ෂ ශේ සේබන්ධශයන් අවධානය ශයොමු කර
ඒ අභිශයෝනය ජයනන්න බැිද වීම නැටලුව්ෂ ව ශයන් අපි
ද්ිරනවා වසර 0්ෂ අශේ ශේ රට පාෙනය කරපු පාෙකයන්ට
රශට් ජනතාව ශසෞයසේපන්න ත් ් වයට ප්  කරන්න තවම් 
ශනොහැිර ශවො න ශබනවා රජය සමහර අවස්ථාවෙ පාරේ
බානවාඊ "ශමන්න ශේ අුරරුද්ද් සියලු ජනතාව ශරෝනවලින්
මුද්ාෙන ශසෞයසේපන්න අුරරුද්ද් කර න, මු" ිරයා ීවැ, 
අුරරුුක  පපය්ෂ නත කළා නමු් ඊ භාවිතාව ශනන බැලුවාමඊ අද්
වන විට්  ඒ සේබන්ධශයන් බරපතළ නැටලුව්ෂ න ශබනවා අශේ
රශට් ජාන ක රද්ායශමන් වැඩි ශකොටස්ෂ වියද්ේ ිරරීමඊ ගු ා් මක
ශසෞය ශසේවාව්ෂ පව් වාශනන ය්මඊ නීශරෝිතම්  ජනතාව්ෂ ශේ
රටට ද්ායාද් ිරරීමඊ ප්ර ස්ත හැිරයාවන් න ශබන නීශරෝිතම් 
අනානත පරේපරාව්ෂ බිහි ිරරීම ශවබදශවන් කරන රශයෝජනය්ෂ
හැටියට ද්ිරනවා නේඊ ීශසේ ශ් රුේ ශනන න ශබනවා නේ ඒ
ශවබදශවන් මීට වඩා වැඩි මැි හ්  වීම්ෂ කරන්න ිරයන ීකන්
අශේ ීකම ඉල්ලීම සහ ීකම බෙිරරීම
නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ අශේ රශට් විශ ේෂ්ස
වවද්යවරුන්ශ අඩුව පිිදමහන්න අප කළ යු් ශ්  ගේම්ෂද්? අපි
ස්ම අුරරුද්ද්කම මුද්ල් ශකෝටි න , න් වියද්ේ කරො ප ය
් ා් 
වවද්ය අධයාපනය ෙබා ශද්න්න අශේ වවද්යවරුන් විවිධ
රටවෙට යවනවා ඒ වවද්යවරු අුරරුුක ්්ෂ ශහෝ 6්ෂ ශහෝ
විශද් නතව ඉඳො අද්ාළ හැිරයාව ෙබා ශනන අශේ රටට ීනවා
ීශසේ රව් ඊ ඒ ීන සංයාව ප්රමා ව්  ිරයා අපි වි ්වාස
කරන්ශන් නැහැ මා හිතන විධියටඊ ද්ැනට ඒ අවස්ථාව්  ඉතාම
අඩු පිිදසකටන් ෙැශබන්ශන් ඒ , සා අපි ශයෝජනා කරනවාඊ ශේ
රශට් ප ්යා්  වවද්ය අධයාපන ීඨය පිහිු වාඊ අද්ාළ රයතන
පිහිු වා ඒවාට අව ය මානව සේපතඊ ද්රවයමය සහ මූෙය සේප් 
රධාර උපකාර ව ශයන් විශද් රටවලින් අරශනන අඩුම න ශන්
අශේ රශට් අව යතාවට සිදෙන විශ ේෂ්ස වවද්යවරුන් සංයාව
බිහි කර නන්න කටයුතු කළ යුතුය ිරයා ඒ ශවබදශවන් කටයුතු
කරනවා නේ ශේ ත් ් වශයන් යේ ප්රමා යකට ශහෝ ශනොඩ
ීන්න අපට පුළුවන් ශවන් ිරයා අපි වි ්වාස කරනවා
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පාර්ලිශේන්තුව

[නරු , හාල් නෙේප් න  මහතා]

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ වබතුමා ද්න්නවාඊ වබතුමා
ජීව්  වන ශමොනරානෙ ි ස්ත්රි්ෂකශේඊ බුකල්ෙ ි ස්ත්රි්ෂකශේ මධය
මහා විද්යාෙවෙඊ මහා විද්යාෙවෙ සහ ජාන ක පාසල්වෙ 1ක80
න න්වෙට ශපර උසස් ශපළට විද්යාඊ නකවත පායමාො රරේභ
කර න බුශ්ඩ ඉතාම අඩුශවන්ය ිරයන ීක මම්  1ක86 අුරරුද්ශද්
ශමොනරානෙ ි ස්ත්රි්ෂකයට ිතහින් ගුරුවරයගේ ව ශයන් අුරරුුක
11්ෂ ඉනැන්වූවා බෙධාිදන්ඊ ශද් පාෙනසයන්ඊ රශට් නායකයන්
ීද්ා අපට ිරයා න බුශ්ඩ අධයාපන අවස්ථා සැමට සමානන්
ිරයොන් නමු්  අපට ශ් රු ාඊ ඒ ද්රුවන් ශමොන තරේ
අසාධාර යකට ේෂ ශවො ද් ඉන්ශන් ිරයා
ඒ , සා අපට සිුක ුරශ්ඩ ඒ ද්රුවන්ට උනන්වන්න ශනොවඊ ඒ
ද්රුවන්ශ මුහු
කට ශසෝද්න්නන්; ඒ ද්රුවන්ශ ශකෝඩඩය
ීඨරන්නන්; ඒ ද්රුවන්ශ
ශසොු  සූරන්නන් ඉතාම අවම
පහසකේව්  ඒ පාසල් තුළ න බුශ්ඩ නැහැ නමු්  ඒ ද්රුවන්
ඉතාම ද්්ෂෂ්න් ඒ ද්රුවන්ට විවිධ හැිරයාවන් න බු ා තම
ද්්ෂෂ්තාවන්ඊ හැිරයාවන් වේ නංවා නන්න ඒ ද්රුවන්ට අවස්ථාව
න බුශ්ඩ නැහැ මට මතකන්ඊ ීද්ා ශමොනරානෙ මහානාම ජාන ක
පාසශල් උසස් ශපළ විද්යාඊ නකවත අං යන්හි පායමාො රරේභ
කර න බු ්  ප්රමා ව්  පිදි  ගුරුවරු හිටිශේ නැහැන් ිරයන ීක
සාමානය ශපළ විභානශයන් විද්යාව විෂ්ය ශකොන් තරේ ශහොඳින්
සම්  ුර ්  උසස් ශපළ විද්යාඊ නකවත විෂ්ය ධාරාවන් , සි පිදි 
හැද්්රීම සඳහා අව ය ගුරු සේපතඊ මානව සේපත ශනොමැන  වූ
, සා වවද්යවරයගේඊ ඉංජිශන්රුවගේ ශවන්න ඒ ද්රුවන්ට
හැිරයාව්ෂ ෙැබුශ්ඩ නැහැ ශමොක්ෂද්ඊ ඒ ද්රුවන් කරපු වරද්? ඒ
ද්රුවන්ශ අේමො තා් තො කරපු වරද් ශමොක්ෂද්? ප්ෂෂ්
ශේද්යිරන් ශතොරවඊ තමුන්නාන්ශසේො ශේ රශට් මැන  තමන වරුන්
කරවන්නඊ තමුන්නාන්ශසේොට ර්ඩඩු පිහිු වන්න ඒ අේමො
තා් තොඊ ඒ ද්රුශවෝ ද්ායක ුර ා අඩු න ශන් ඒ ද්ායක වීම
අර්ථව්  කරන්නව්  අද්ට්  තමුන්නාන්ශසේොට බැිද ශවො
න ශබනවා ඒ සඳහා ීම ි ස්ත්රි්ෂක ශද්කට ඉතාම ප්ර ස්ත මට්ටශේ
ගුරුවරුන්
ශයද්වීශේ
කටයු් තව් 
අවසන්
කරන්න
තමුන්නාන්ශසේොට බැිද ශවො න ශබනවා තවම්  සමහර මධය
මහා විද්යාෙවෙඊ මහා විද්යාෙවෙ අ ශපො ස (උසස් ශපළ විද්යාඊ
නකවත පායමාො හිදයාකාරව ක්රියා් මක වන්ශන් නැහැ ඒ , සා
ඒ ද්රුවන්ට න ශබන අවස්ථා අඩු ශවො න ශබනවා ඒ , සාම අපි
තමුන්නාන්ශසේොශනන් විශ ේෂ් ඉල්ලීම්ෂ කරනවා
ඒ
ද්රුවන්ශනන් ඉතාම අතශළොස්සකට පම න් ශකොළඹට ශහෝඊ
මහරනමට ශහෝඊ තංනල්ෙට ශහෝඊ මාතරට ශහෝඊ නාල්ෙට ශහෝ
ිතහින්ඊ ශබෝඩිේ නාස්තු ශනවාශනනඊ ඉතාම අමාරු ශකොන්ශද්සි
යටශ්  අධයාපනය හද්ාරා වවද්ය විද්යාෙවෙට යන්න පුළුවන්කම
ෙැබුශ්ඩ ශමොනරානෙඊ බුකල්ෙ රි  ුකෂ්්කර ප්රශද් වෙ ද්රුවන්
ශවන් කරොඊ ශකොන් කරොඊ හුශද්කො කරො න ශබනවා ශේ
ශයෝජනාව ශකශර් තමුන්නාන්ශසේො වැඩි අවධානය්ෂ ශයොමු කරඊ
ඒ ද්රුවන් පිළිබඳව හැඟීම්ෂ තන ව ශමම ශයෝජනාශන සඳහන්
අව යතාව ඉෂ්්ට කරන්න මැි හ්  ුරශ ෝ ඊ අහිංසකඊ ුකගී ුකේප් ඊ
ද්්ෂෂ්තාවන්ඊ හැිරයාවන් න ශබන ඒ ද්රුවන්ට ශහොඳ අවස්ථාව්ෂ
ෙැශබනවා ිරයා අපි වි ්වාස කරනවා
බුකල්ෙ මහ ශරෝහෙ ශි්ෂෂ් ශරෝහේෂ ශෙස භාවිත කරිටන්
ඌව ශවල්ෙස්ස වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධවඊ ඒ පළාශ්  රජශේ
වවද්ය ීඨයය්ෂ බිහි කශළෝ ඊ ඒ ප්රශද් වෙ ද්රුශවෝ තව්  උනන්ුක
වනවා; ද්්ෂෂ්තාවන්ඊ හැිරයාවන් තවතව්  වැඩි ි යුු  කර
නන්නවා ීවිට අේමො තා් තො උනන්ුක ශනවිඊ තම ද්රුවන්
ීතැනට ශයොමු කරන්න ඒ , සා අපි වි ්වාස කරනවාඊ ශේ
ඉි ිදප්  කර න ශබන්ශන් ඉතාම වටිනා ිරයන ශයෝජනාව්ෂ ිරයා
පාෙකයන් විධියට තමුන්නාන්ශසේොශ අවධානය ශේ ශයෝජනාව
ශකශර් ශයොමු කරඊ ඒ ද්රුවන් ශවබදශවන් ී ප සහනය සෙසන්න

ිරයා අපි විශ ේෂ්ශයන් ඉල්ො සිටිනවා ීම කටයු් ත රරේභ
කශළෝ ඊ බුකල්ශල් සම ශසෞය ීඨයය්ෂ බිහි කරොඊ ඒ සම
ශසෞය ීඨයයට ද්්ෂෂ් ද්රුවන් අරශනනඊ ශසෞය ්ෂශෂ්ේරයට
අව ය උපාධිය සහිත සා් තු ශසේවිකාවන් -nurses- බිහි කරන්න් 
හැිරයාව ෙැශබනවා
ඉතාම ලෙද්ායක මට්ටශේ ශයෝජනාව්ෂ තමන් ශේ ඉි ිදප් 
කර න ශබන්ශන් , ද්හස ෙබාශනන වසර හැ් ත්ව්ෂ නත ශවො
න බියදී්  ි යුු  ශසෞය ශසේවාව්ෂ තන  ිරරීම සඳහා ක්රියා් මක
ශවන්න බැිද ුර ් ඊ අඩුම න ශන් ද්ැන් ශහෝ ශේ සේබන්ධශයන්
අවධානය ශයොමු කරොඊ ශේ කටයු් ත ලෙද්ායක රකාරශයන් ඉු 
කරන්න අ, වාර්යශයන්ම මැි හ්  ශවන්න ිරයන ඉල්ලීම
කරිටන් මා , හඬ වනවා

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලී .

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශහොම ස්තුන න්
මීළඟටඊ නරු රශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා නරු මන්ත්රීතුම, ඊ
වබතුමාට විනාඩි අටක කාෙය්ෂ න ශබනවා
[අ භා 12 26]

ු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ ඉතාම වටිනා ශයෝජනාව්ෂ
සේබන්ධශයන් කථා කරන්න ෙැබීම නැන මම සන්ශතෝෂ්යට ප් 
වනවා ඌව ශවල්ෙස්ස වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධව රජශේ
වවද්ය ීඨයය්ෂ රරේභ කළ යුතු බවට අශේ නරු (වවද්ය
නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා විසින් ඉි ිදප්  කරන ෙද් ශේ
ශයෝජනාව ඉතාම කාශෙෝචිත වූ් ඊ අව ය වූ්  ශයෝජනාව්ෂ රජය
හැටියට අශේ ප්රන ප් න ය්  ශේ රටට වැඩි වැඩිශයන්
වවද්යවරුන් අව යන්ඊ ඒ , සා වැඩි වැඩිශයන් වවද්යවරුන් බිහි
කළ යුතුන් ිරයන ීකන් ඒ නරු මන්ත්රීතුමාශ කතාශනදී් 
ිරයැුරශ්ඩ ඒ අව යතාව නැනන් ඒ ශවබදශවන් තමන් ශ්රී ෙංකා
සබරනමුව වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධ වවද්ය ීඨයය් ඊ ශ්රී ෙංකා
වයඹ වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධ වවද්ය ීඨයය් ඊ ශමොරු ව
වි ්විවිද්යාෙයට අබදබද්ධ වවද්ය ීඨයය්  රරේභ කරන්න
ශයෝජනා කර න ශබන්ශන්; සැෙසේ කර න ශබන්ශන්
ඒ අතශර් තමන් ීතුමා ශේ ඌව ශවල්ෙස්ස වි ්වවිද්යාෙයට
අබදබද්ධව වවද්ය ීඨයය්ෂ රරේභ කරන්න ිරයො ශයෝජනා
කරන්ශන් වවද්ය ීඨය රරේභ කරන ශකොට ශෙෝකශේ රටවල්
, ර් ායක අරශනන න ශබනවාඊ ශකොන් වාශ තැන්වෙද්ඊ ශකොන්
වාශ පිදසරය්ෂ තුළද් වවද්ය ීඨය රරේභ කළ යු් ශ්  ිරයො
ශෙෝකශේ වවද්ය ීඨය රරේභ කරො න ශබන ශබොශහෝ රටවල්
ඒවා රරේභ කරො න ශබන්ශන් ඒකට උචිත ශරෝහේෂ -ශි්ෂෂ්
ශරෝහේෂ- ී්ෂක වාශ ම විවිධ ශරෝගීන් ඉන්න පළාත්ෂ ශතෝරා
ශනනන් ීශහම තමන් ශෙෝකශේ , යාමනයන් හැටියට වවද්ය
ීඨය රරේභ කරො න ශබන්ශන් ඒ වාශ ම ශබොශහෝ වවද්ය
ීඨයයන් අනබදවර රශ්රිතව ශහෝ ප්රධාන නනර රශ්රිතව තමන් බිහි
ශවො න ශබන්ශන් ඒ , සා නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා ශයෝජනා
කරන බුකල්ෙ ි ස්ත්රි්ෂකශේඊ බුකල්ෙ නනරය රශ්රිතව වවද්ය
ීඨයය්ෂ රරේභ ිරරීමට ශයෝජනා ිරරීම්  ඉතාම කාශෙෝචිතන්
ශමොකද්ඊ මහ ශරෝහෙ සහ වි ්වවිද්යාෙයට අබදබද්ධ වන අ, ගේ් 
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ශසේවාවන්වෙදී වි ්වවිද්යාෙශේ රයාර්යවරුන්ට සහ ද්රුවන්ට
අධයාපනයට සුකස වටපිටාව්ෂ න බිය යුතුන් ශේ සියලු කාර ා
සේපූර්
ුරශ ෝ  තමන් රයාර්යවරු වවද්ය ීඨයයක
උනන්වන්න යන්න කැමන  ශවන්ශන් බුකල්ශල් ඒ සියලු පහසකේ
න ශබනවා ඒ , සා නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා විසින් ඉි ිදප් 
කරපු ශයෝජනාව ඉතාම කාශෙෝචිත ශයෝජනාව්ෂ ිරයා මා
හිතනවා ර්ඩඩුව හැටියට ශේ කාර ය නැන අවධානය ශයොමු
කරබද තතැන් අපි බොශපොශරෝ තු වනවා වවද්යවරුන්ශ
ප්රමා ය න් තාමඊ WHO , ර් ායක අබදව අපිට වවද්යවරුන්
60ඊ000්ෂ අව යන් නමු්  නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා ිරනවා
වාශ තවම 10ඊ000කට ඉන්ශන් . 8්ෂ වාශ ප්රමා ය්ෂ ඒ , සා
වවද්යවරු අලුන න් බිහි ිරරීම සේබන්ධශයන් න ශබන නැටලු
ශමොනවාද් ිරයො අපි සෙකා බැලිය යුතු වනවා ී්ෂ නැටලුව්ෂ
තමන් ඉඩ සේබන්ධශයන් න ශබන නැටලුව අලුන න් පටන් නන්න
වවද්ය ීඨයවෙට අමතරව ශකොළඹ වි ්වවිද්යාෙශේ වවද්ය
ීඨයයට බඳවා නන්නා ප්රමා ය ශද්ගු කළ හැිරද්ඊ ශේරාශද්, ය
වි ්වවිද්යාෙයට බඳවා නන්නා ප්රමා ය ශද්ගු කළ හැිරද්ඊ රුහු
වි ්වවිද්යාෙයට්  බඳවා නන්නා ප්රමා ය ශද්ගු
කළ හැිරද්
ිරයන කාර ා නැන ශසොයා බෙන්න අපි ශයෝජනා කළා ඒ තුළින්
ශකොළඹඊ ශේරාශද්, ය සහ කරාපිටිය රශ්රිතව වවද්ය ීඨය වැඩි
කරන්න වාශ ම ඒවාශේ ළමුන් න න වැඩි කරන්න න ශබන
ඉඩකඩ වැඩි වනවා ඒ , සා ඒ සේබන්ධශයන් නැවත ශසොයා
බෙන්න ිරයො අපි වවද්ය ීඨයවලින් ඉල්ො සිටිනවා
විශ ේෂ්ශයන් උසස් අධයාපනය පිළිබඳ රංශික අධී්ෂෂ්
අබදකාරක සභාශනදී ඒ සේබන්ධශයන් වාර්තාව්ෂ ඉතාම ඉ්ෂමනට
ඉි ිදප්  කරොඊ ඒ හරහා වවද්ය ීඨයවෙට බඳවා නන්නා ශිෂ්ය
ප්රමා ය වැඩි කරන්න අපි බොශපොශරෝ තු වනවා වවද්ය
ීඨයවෙට බඳවා නන්නා ශිෂ්ය ප්රමා ය වැඩි කරොඊ වවද්යවරු
වැඩිශයන් බිහි කශළෝ  විතරන් ශේ රටට , යිටතඊ අව ය
සාධාර ශසෞය ශසේවාව්ෂ අපිට ෙැශබන්ශන්

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! නරු සභානායකතුමාඊ අපි 12 ්0ට සභාව ි වා
රහාරයට තාවකාලිකව අ් හිු වනවාද් නැ් නේ ි නටම කරශනන
යනවාද්? There are three other Motions.
ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ි නටම කරශනන යමු Sir, we can continue without lunch
and finish it off. If we stop by 1.30 p.m., it would be
enough.

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

සභාව ීකඟද්?

ු මන්ත්රීවු

(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

වවද්යවරුන් බිහි වීම සේබන්ධශයන් න ශබන තව්  ප්රධාන
නැටලුව්ෂ තමන්ඊ රජශේ වවද්ය , ෙධාිදන්ශ සංනමශේ න ශබන
ශනොකැමැ් ත -කැමැ් ත්ෂ නැන කම- ඒශනොල්ෙන්ශ මැ් ත
නැන  වීම පිළිබඳව ශෙොගේ ප්ර ්නය්ෂ න ශබනවා වවද්යවරුන් බිහි

1258

වීශේදී ඒශනොල්ෙන් පුළුවන් තරේ බෙන්ශන් ඒශනොල්ෙන්ශ
වරප්රසාද් ටික රැකශනනඊ වවද්යවරු මාමා කර නන්නන් ඒ විතර්ෂ
ශනොශවන්ඊ අද් ශසෞය ශසේවශේ ශෙොගේම ප්ර ්නය්ෂ න ශබනවා
වවද්යවරු හැටියට බිහි වන ක්ඩඩායිටන් යේ ශකොටස්ෂ වවද්ය
ශසේවශයන් පිදබාහිරවඊ අ, ්ෂ ශසේවාවන්වෙ , රත ශවො ඉන්නවා
උද්ාහර ය්ෂ
ව ශයන්
න් ශතෝ 
වවද්යවරු
ද්ැන්
ශපෝෂ් ශනදීන් විධියට
පුහුු ව ෙබාශනන ශපෝෂ් ශනද්ය
වවද්යවරුන් අතට අරශනන න ශබනවා රජශේ ශරෝහල්වෙට සහ
ශසෞය අමාතයාං යට අව ය IT ්ෂශෂ්ේරශේ විශ ේෂ්සවරු හිද
නේ IT ්ෂශෂ්ේරශේ විශ ේෂ්ස ඉංජිශන්රුවරුන්ශනන් තමන් නන්න
සන් නමු්  වවද්යවරු IT ඉශනන ශනන ද්ැන් IT වැශඩ්් 
කරනවා ත් තටම 10ඊ000කට . 8්ෂ වන වවද්යවරු ප්රමා ය
අඩු වීම නැනව්  ශනොසෙකාඊ ඒශනොල්ෙන්ට අව ය ශල්සි ශද්වල්
ෙබා නන්න වුරන් බෙනවා GMOA ීශ්ෂ ඉන්න සභාපන තුමා
තතුළු සියලු ශද්නාශ ම සුකසකේ බැලුශවෝ  ීතැන
ශපෝෂ් ශනදීන් ඉන්නවා ේට අමතරව අතුරු වවද්ය ශසේවාවන්ට
සේබන්ධ ශසේවාවන්හි , යු්ෂත ශවචිය වවද්යවරු ඉන්නවා
ඒශනොල්ෙන් වවද්ය ශසේවශේ -වෘ් න ශේ- ශයශද්න්ශන් නැහැ
ඒක තමන් ශෙොගේම ප්ර ්නය ඒශනොල්ෙන් තමන් ශේ හරස්
කපන්ශන් වැඩි වැඩිශයන් අපි පුහුු  කරොඊ වවද්යවරු විධියට
වුරන් වි ්වවිද්යාෙවලින් ීළියට ද්මනශකොට ඒකට වැඩිශයන්ම
විශරෝධය ද්්ෂවන්ශන් GMOA ීශකබදන්
ඒ , සා GMOA ීශ්ෂ සිටින අශන්ෂ සාමාජිකයන්ට
"නැ ැස පහළ ශනවා " ිරයා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා රටට වැඩි
වැඩිශයන් වවද්යවරු අව ය ශවනවා ඒ අව ය වවද්යවරු
හද්න්න සහශයෝනය ෙබා ශද්න්න සන් ීශහම ුරශ්ඩ නැ් නේ
වවද්ය වෘ් න යට පැිටණීමට සිටින ද්රුවන් තව තව්  ීඨඩනයට
ේෂ ශවනවා ඒ විතර්ෂ ශනොශවන් සමහර ද්රුවන් බං ොශද් යඊ
ශන්පාෙය වැ,  රටවෙට ිතහින් වවද්ය වෘ් න ය හද්ාරා ීනවා
සමහර මුස්ලිේ රටවෙට ිතයාම වවද්යවරු හැටියට ෙබා නත යුතු
, යිටත පුහුු වව්  ෙැශබන්ශන් නැහැ ඒ අය , යිටත පුහුු ව
ෙබා ශනොශනන ශමශහේ තවි්  Act 16 විභානයට වාඩි ශවනවා
Act 16 විභානයට GMOA ීශ්ෂ වවද්යවරු tuition කරනවා ඒ
අය කැමන න් ඒකට ීවැ,  මාෆියාව්ෂ ක්රියා් මක ශවනවා ඒක
ශනොශවන් විය යු් ශ්  ෙංකාව තතුශළේ වැඩිපුර වවද්ය ීඨය
රරේභ ිරරීමන් විය යු් ශ්  රජශේ වි ්වවිද්යාෙවලින් නානිදක
ප්රශද් වෙ වැඩි වැඩිශයන් වවද්ය ීඨය රරේභ කර වවද්වරු
බිහිවීමට ඉඩ කඩ සැෙමාම තමන් අපි බොශපොශරෝ තු වන්ශන්
ේට අමතරව SAITM ප්ර ්නශේදී KDU ීශ්ෂ වර්තමාන
ත් ් වය පිළිබඳව නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා කථා කළා
ශිෂ්ය් ව න් ත ළමන්න්ට අසාධාර ය්ෂ සිුක ශවනවා ිරයන
කාර ය අපි්  පිළිනන්නවා ඒ සේබන්ධශයන් අපි්  කථා කළා;
සාකචිඡා කළා වවද්ය විද්යාෙයට සුකසකේ ෙබා ද්න්ත
වවද්යවරු ශෙස පුහුු  වීමට ිතය ළමන් ිරහිපශද්ශනගේ් 
SAITM රයතනශේ අධයාපන කටයුතු කළා; අධයාපනය ෙැබුවා
ඒ ළමන්න්ට රජශයන් ශිෂ්ය් ව ෙබා දී න බු ා අද් වන විට ඒ
ළමන්න්ට්  KDU ීකට ිතහින් මුද්ල් ශනවිය යුතු ත් ් වය්ෂ උද්ා
වී න ශබනවා මම හිතන විධියට ඒ නැන නැවත සෙකා බැලිය යුතු
ශවනවා ශිෂ්ය් ව ෙබා න්  ළමන් අතර මුද්ල් ශනවා නත ශනොහැිර
රර්ථිකමය ව ශයන් අපහසතා න ශබන ළමන් ශකොට්යාසය්ෂ
ඉන්නවා මහින්ද් රාජප්ෂෂ් මහ් මයාශ
කාෙශේඊ ිරයො
ශිෂ්ය් ව ුකන්න අය්  ඒ අතර ඉන්නවා ඒ අය නැන ශනොශවන්ඊ අපි
ශේ කථා කරන්ශන් සාධාර
ව ශයන් ශිෂ්ය් ව ෙබාන් 
ළමන්න්ට සාධර ය ඉෂ්්ට විය යුතුන් ිරයො අපි බොශපොශරෝ තු
ශවනවා ශකොතොවෙ රර්ෂෂ්ක වි ්වවිද්යාෙයට ශේ නැන යේ
මැි හ්  වීම්ෂ අව ය ශවනවා ඒ වාශ ම KDU ීක ිරයන්ශන්
මුද්ල් අය කරන වි ්වවිද්යාෙය්ෂ ශමොකද්ඊ ළමන් .ඊ000්ෂ
ඉන්නවා ඒ ළමන් .ඊ000න්ඊ 5000ිරන්ම මුද්ල් අය කරනවා ඒක
ශනොිටශල් අධයාපනය ෙබා ශද්න වි ්වවිද්යාෙය්ෂ ශනොශවන් ඒක
වැරි  මතය්ෂ
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වි ්වවිද්යාෙය ද්්ෂවා ිතහිල්ො තමන් අද් පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරයගේ ශවො ඉන්ශන් ශේක තමන් පරතරය ශමතැන
න ශබන කනනාු ද්ායක සිද්ධිය තමන්ඊ වතු ්ෂශෂ්ේරයට ුරශ්ඩ
ශමොක්ෂද් ිරයන ීක 1ක68දී පුරවැසිභාවය නැන වීශේ අවස්ථාව
වනශකොට ඒ අන්න වාසිකේ ව්ෂශකොම අන්න් ුර ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වබතුමාට , යිටත කාෙය අවසානන්

ු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ මට තව විනාඩියක කාෙය්ෂ
ෙබා ශද්න්න ත්රිවිධ හමුද්ාවලින් පුහුු ව ෙබන අයට අව ය
සේපූර් මුද්ෙ ර්ඩඩුශවන් ෙබා ශද්නවා ඉන ිද සාමානය සිවිල්
ශිෂ්යන්න් සියලුශද්නා මුද්ල් ශනවීශේ පද්නම මත තමන් ශේ
වි ්වවිද්යාෙශේ ඉශනන නන්ශන් ඒ වාශ ම SAITM ීක
අබදබද්ධ ිරරීශේ කැබිනට් පත්රිකාශන සඳහන් ශවන්ශන්්  ළමන්
මුද්ල් ශනවීශේ පද්නම මත බඳවා නන්න ිරයොන් නමු් 
ශිෂ්ය් වොභීන්ට ීම වරප්රසාද් ෙැබිය යුතුන් ිරයන තැන අපි
ඉන්නවා ීම , සා ශේ ළමන්න්ට අසාධාර ය්ෂ සිුක ශනොවී ීම
ප්ර ්නය ප්ර ්නය විසඳීමට රජය විධියට මැි හ්  විය යුතුන් ිරයන
ශයෝජනාව කරිටන් මම මශ කථාව අවසන් කරනවා ශබොශහොම
ස්තුන න්

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon.
Thilakarajah. You have five minutes.
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ු මයිල්වා නේ තිලකරාජා මහතා

(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ ජනතා විමු්ෂන  ශපරමුශ්ඩ
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී නරු (වවද්ය නලින්ද් ජයන ස්ස මැන තුමා අද්
ි න ශේ නරු සභාවට ඉි ිදප්  කරන ෙද් ශමම ශයෝජනාව මම
අනය කරනවා ීතුමාශ ශයෝජනාව ශසෞය ්ෂශෂ්ේරයට පම ්ෂ
මාමා ශනොවීඊ අධයාපනය පැ් තට්  ශයොමු ුරු  බව මට ද්්ෂනට
ෙැබු ා උද්ාහර ය්ෂ ව ශයන් ීතුමා වතු ්ෂශෂ්ේරයට අද්ාළ
statistics ිරහිපය්ෂ ඉි ිදප්  කළා ඒ නැන කථා ිරරීමට මම
බොශපොශරෝ තු ශවනවා අධයාපනය හා ශසෞය ිරයන ්ෂශෂ්ේර
ශද්ශකන් ශේ රශට් වතුකරශේ ජනතාව systematically ඉව්  කර
න බීඊ නැවත පද්ධන යට ීකතු කර න බීම තමන් ශමහි න ශබන basic
issue ීක වන්ශන් ඒක තමන් පරමාර්ථය මම ීක උද්ාහර ය්ෂ
ිරයන්නේ ශමම කරු මතු කරපු ීක නැන මම නරු (වවද්ය
නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමාට නරු කරනවා ශේ රශට් , ද්හස්
අධයාපනය 1ක60 වසශර් පම
බිහි ශවනවා නමු්  , ද්හස්
අධයාපනය වතුකරශේ ජනතාවට ෙැශබන්ශන් 1ක80 වසශරන්
පසවන්
මම 1ක කදී තමන් වතු පාසෙකට - estate school ීකකටතතුළු ුරශ්ඩ The estate schools were managed by the

estate management. Estate Manager was the master of the
school. The syllabus they taught in the school was what
the master or the Estate Manager wanted, not the
government syllabus.

ශමතැනදී මතු වන තව්  වැද්න්  කරු ්ෂ මම මත්ෂ
කරන්න සන් වතුකරශේ ශසෞය ්ෂශෂ්ේරය තවම්  ඒ
ත් ් වශේම න ශබන බව මම ශේ පාර්ලිශේන්තුශනදී ිරහිප
වර්ෂම ිරයා න ශබනවා අශේ ශසෞය අමාතය නරු රාජිත
ශසේනාර් න මැන තුමාට මම ස්තුන වන්ත ශවනවා පළා්  සභා
ශනවාඊ මධයම රජය ශනවාඊ ඒ නැන ප්ර ්නය්ෂ නැහැ අපට අව ය
ශේ ශසෞය ්ෂශෂ්ේරය රජය යටශ්  පව් වා නන්නන් ීතශකොට
තමන් මන්ද්ශපෝෂ් ය නැන් ඊ අශනගේ්  ශද්වල් නැන්  අපට
කථා කරන්න පුළුවන් අපට ිරසිම අන්න ය්ෂ නැහැඊ ශපෞද්නලික
අං ශේ පාෙනය යටශ්  න ශබන ශසෞය ්ෂශෂ්ේරශයන් ිටලියන
න නක ජනතාව්ෂ- Still the health sector of the estates,

where millions of people live, is under private companies.
අපි පාර්ලිශේන්තුශන කිටු ව්ෂ ප්  කරොඊ මම ඒ උප
කිටු ශන සභාපන  හැටියට කටයුතු කරො subject ීක්ෂ හැටියට
ඒ නැන කථා කරො වතු ්ෂශෂ්ේරශේ ශසෞය පද්ධන ය පිළිබඳව
වාර්තාව්ෂ හද්ො තමන තුමාට භාර දීො ද්ැන් ඒකට කැබිනට්
අබදමැන ය ෙබා දීො න ශබනවා ඒ අතර තමන් බුකල්ෙ ි ස්ත්රි්ෂකය
මුල් කරශනන වි ්වවිද්යාෙය්ෂ හද්න්න සන්ය ිරයන වබතුමාශ
ශේ ශයෝජනාව ඉි ිදප්  කර න ශබන්ශන් ඒ අතරතුර ශමශහම
ශද්යගේ්  න ශබනවා ශසෞය සේබන්ධව වි ්වවිද්යාෙය්ෂ විතර්ෂ
ශනොශවන් අපි වැවිලි කර්මාන්තශයන් ඉි ිදශයන් සිටින රට්ෂ
ඒ්  අපට න ශබනවාද් වැවිලි කර්මාන්තය සේබන්ධශයන්
පර්ශේෂ්
කරන්න වි ්වවිද්යාෙය්ෂ? ශ්  නැන පර්ශේෂ්
කරන්න වි ්වවිද්යාෙය්ෂ න ශබනවාද්?ශෙෝකයටම ශ්  ෙබා ශද්න
පළමු රට අපි අපට ඒ සේබන්ධශයන් study කරන්න
වි ්වවිද්යාෙය්ෂ නැහැ මම ීශහම වි ්වවිද්යාෙය්ෂ ඉල්ලුේ කළා
නේඊ "ශමන්න ශමයා ශද්මළ ජනතාව ශවබදශවන්ඊ නැ් නේ
කඳුකරශේ ජනතාව ශවබදශවන් වි ්වවිද්යාෙය්ෂ ඉල්ෙනවා"
ිරයන කථාව මතු ශවනවා නමු්  ීහි ශ් රුම අශන්ෂ පැ් තටන්
නන්න සන් මම ිරයන්ශන් රබර් නැනඊ ශ්  නැනඊ ද්ැන් න ශබන
කු ශපොල් නැන අපි කරන පර්ශේෂ්
ශමොනවාද්? ඒවා නැන
පර්ශේෂ් කරො අශේ රශට් රර්ථිකයට නැෙශපන විධියට ඒ
්ෂශෂ්ේර වි ්වවිද්යාෙ අධයාපනය ද්්ෂවා ශනන යනවාද් ිරයන ීක
අපි හිතා බෙන්න ශවනවා
ශේ අවස්ථාශන ශේ ශයෝජනාව තුළින් මශ ශේ ශයෝජනාව් 
ඉි ිදප්  කරිටන් මට අවස්ථාව ෙබා දීම නැන ස්තුන  කරිටන් මා
, හඬ ශවනවා

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශයෝජනා අංක ්ඊ පා 15/'18 - නරු යිටන්ද් විශේසිිද මන්ත්රීතුමා
- [සභා නර්භය තුළ නැත ]
ශයෝජනා අංක 6 නරු හිරුකවකා ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටය

ඒකන් ත් ් වය ීතශකොටඊ අධයාපන පහසකේ අන න්
න් තාම අශන්ෂ සමාජය ී්ෂක බෙනශකොට වතුකර සමාජය
අුරරුුක 60්ෂම පසපසින් සිටිනවා මම වතු පාසෙකට තතුළුශවො

ේට ශපර කුරරුන් ශහෝ නරු මන්ත්රීවරයගේ මූොසනය සඳහා
නරු තුසිතා විශේමාන්න මහ් ිටයශ නම ශයෝජනා කරන්න
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ු පලනි දි ේබරේ මහතා (කනිර නව ේමාන යටිතල
පහසුකේ හා ප්රජා සංවර්ධාන අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு பைனி திகம்பரம் - மகலநாட்டு புதிய கிராமங்கள்,
உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி
அகமச்சர்)

(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country
New Villages, Infrastructure and Community Development)

නරු , ශයෝජය කථානායකතුම, ඊ "ද්ැන් නරු තුසිතා
විශේමාන්න මහ් ිටය මූොසනය නත යුතුය"න් මා ශයෝජනා
කරනවා

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ු නිගයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනගයන් දවත්
වුගයන් ු තුසිතා විගජ්මාන්න මහත්ිටය මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி)
(திருமதி) துஸிதா விரஜமான்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the Chair.

සියලු විශ්්වවිදයාලවල දැන පවතින නවකවදය
සේපූර්ණගයන් නැවැත්වීම සඳහා පවතින නීති
ක්රියාත්මක කිරීම

அகனத்து பல்ககலக்கைகங்களிலும் தற்ரபாது
காைப்படுகின்ற பகிடிவகதகய முற்றாக
நிறுத்துவதற்கு இருப்பிலுள்ள சட்டங்ககள
நகடமுகறப்படுத்தல்
IMPLEMENTATION OF EXISTING LAWS IN ORDER
TO STOP RAGGING THAT IS PRESENTLY TAKING
PLACE IN ALL UNIVERSITIES
[අ භා 12 60]

ු හිුනිකා ගප්රේමචන්ර මහත්ිටය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகா பிரரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, , මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව
ඉි ිදප්  කරනවා:
''වි ්වවිද්යාෙ තුළ ශහෝ ඉන් පිටත නවක සිසන්ට මුහු දීමට සිුක වන
නවක වද්ය සේපූර් ශයන්ම වැළැ්ෂවීම හා 1කක8 අංක 20 ද්රන අධයාපන
රයතනවෙ නවක වද්ය සහ ශවන්  ස්වරූපශේ සාහසික ක්රියා තහනේ
ිරරීශේ පනත ප්රකාරව, ීශසේ නවක වද්ය ක්රියා් මක කරන සියලුම
පාර් ්වයන්ට නීන ය ක්රියා් මක කළ යුතුයැන් ශමම පාර්ලිශේන්තුව
ශයෝජනා කරන් ''

මශ කථාව පටන් නන්න කලින් කල්පනා කළා, ී්ෂතරා
ලියුමිරන් කථාව පටන් නන්න
ශේ ලියුශේ ශමශසේ සඳහන් වනවා
" මට්  ෙස්සන ජීවිතය්ෂ න බු ා ඒ ජීවිශ්  අවෙස්සන
ශවන්න පටන් න් ශ්  මුලින්ම 200 ඉඳන් ඒ්  ඒක අවෙස්සනම
ුරශ්ඩ 2016දී ඒ ිරයන්ශන් මම සබරනමුවට ිතය අුරරුද්ශද් ඉඳන්
මුලින් මම ෙස්සනට වැඩ කරශනන හැශමෝ්  ී්ෂකම සහද්ව
හිටියා ඒ්  ඒ ජීවිශ්  ශවනස් ශවන්න පටන් න් ශ්  1st year
exam ඉවර ශවො කැේපස් ීකට රපු 2nd year (1st year
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semester end) batch ීශ්ෂ මාෂ්ා, ඉසරු , සාන් මට නවක වද්ය
තුළින් ශේ ශද්න්නා ුකන්ශන් අමාිටත මානසික ීඨඩනය්ෂ ඒක
ශනොඩ්ෂ ළමන් ද්න්නවා ඒ්  ද්ැන්නේ කුරරු්  සා්ෂෂි ශද්න්න
ඉි ිදප්  ශවන ීක්ෂ න් ඒ පිළිබඳව සර්ව සාධාර
විධිම් 
පරී්ෂෂ් ය්ෂ කරන්න ිරයො මම වයාොශනන් ඉල්ො සිටිනවා
මම ද්ැන් ශෙශඩ්ෂ ශවො න ශයන්ශන්  ඒ නවක වද්ය
, සාමන් මට ශබශහ්  කරපු කළුශබෝවිෙ, ශහෝමානම වවද්ය
කාර්ය ම්ඩඩෙය මට ඉතාම රද්ශරන් සැෙගේවා රන්්  ශබශහ් 
නන්න යන්න න ශයන්ශන් ශේ බද්ාද්ා ඒ්  ීතකන් මම ජීව් 
වන්ශන් න්
මට තව්  ලියන්න රසාව්ෂ න් මාෂ්ා, ඉසරු මම මැශරන්ශන්
වය ශද්ශද්නා්  ී්ෂක හිශ්  තරශහන් ේළඟ ර් මය සබරනමුවට
තවි්  වය ශද්ශද්නාශනන් පළිනන්න ීක පළිනන්නවාමන් "
ශේ තමන් 2015 ශපබරවාිද මාසශේ 15 ශව,  ද්ා රාත්රී 10 00ට
සිය ි වි හා,  කර න්  අමාලි යතුිදකා ිරයන සිසවිය විසින් අවසන්
වරට ලියපු ලියුම ශේ ලියුශේ පැහැි ලිව තය සඳහන් කරො
න ශබනවා, සබරනමුව වි ්වවිද්යාෙයට තතුළු ුර ාට පස්ශසේ
තයට විඳින්න ුරු  මානසික ීඨඩනය සහ මානසික වධ හිංසා , සා
මානසික ශෙඩවෙට ශබශහ්  නන්නා ත් ් වයකට ප්  ශවො,
අවසානශේ ඒ මානසික ීඨඩාව ද්රා නන්න බැිදව ජීවිතයට
සමුශද්න්න ශවන බව
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, , ිරසිම සමාජයිරන්
පිළින් ශ්  නැන , ිරසිම සමාජය්ෂ ශහොඳන් ිරයන්ශන් නැන ,
සමාජශයන් බැහැර කළ යුතු නවක වද්ය ිරයන ශේ කාර ාවට
සේබන්ධ රසන්නතම සිද්ධිය තමන්, ශේරාශද්කවය වි ව
් විද්යාෙය
රසන්නශයන් , වස්ෂ ගේලියට නැනීම හා සේබන්ධ සිද්ධිය
ශේරාශද්කවය වි ්වවිද්යාෙශේ ශද්වන වසශර් ශිෂ්යයන් විසින් ශේ
, වස ගේලියට නන්ශන්ම පළමුවන වසශර් අහිංසක ශිෂ්ය
ශිෂ්යාවන්ට ලිංිතක අතවර කරො මානසික හා ාරීිදක වධ හිංසා
කරන්නන් කල්පනා කරො බෙන්න, ශමොුරන්ශ
මානසික
ත් ් වය නැන තව ශකශනගේට වධ ශද්න්න, තව ශකශනගේට
ලිංිතකව හිිදහැර කරන්න, මානසිකව හා ාරීිදකව කරද්ර කරන්න
වුරන් වි ්වවිද්යාෙය ළඟ , වස්ෂ ගේලියට නන්නවා පසිතය ද්ා
වුරන් ඒ , වස තතුශළේ පළමුශව,  වසශර් ශිෂ්යයන්ට වධ හිංසා
ශද්න අවස්ථාවක ෙැබුු  ව් තුව්ෂ අබදව ශපොලීසිය වුරන් අ් 
අඩංගුවට නන්නවා ීම , සා ශේ වනශකොට ද්ැන් ශේ ශිෂ්යයන්
ඉන්ශන් ශපොලිස් රැකවල් මධයශේ බන්ධනානාරශේ
නවක වද්ය සේබන්ධශයන් අශේ රශට් නීන ය්ෂ න ශබනවා
අශේ රශට් න ශබන ශේ නීන යට ප්ෂෂ්, පාට, රනේ, ජාන , සමාජ
ශේද්යිරන් ශතොරව හැම ශකනාම යට්  හැබැන් අවාසනාවන්ත
කාර ාව තමන්, ෙංකාශන න ශබන වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්යයන් ශේ
නීන යට යට්  ශනොවීම වි ්වවිද්යාෙ භූිටය තතුශළේ ශහෝ ඉන්
පිටත සිද්ධ කරන ශේ සන්ම නීන  විශරෝධී කටයු් තකදී
වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්යයන් වීම , සා ඒ නීන යට යට්  වන්ශන් නැහැ
1990 න න්වෙ ශමම නවක වධය ශහේතුශවන් ාරීිදක වධ
හිංසාවෙට ේෂ ුරු , මානසිකව වැු ු , ාරීිදකව අනන්ත වධ
හිංසා විඳපු ද්රුවන් , සා, ීවකට හිටපු අධයාපන අමාතය ිදයඩ්
පන ර
මැන තුමා විසින් 1කක8 අංක 20 ද්රන "අධයාපන
රයතනවෙ නවකවද්ය සහ ශවන්  ස්වරූපශේ සාහසික ක්රියා
තහනේ ිරරීශේ පනත" යබදශවන් පනත්ෂ පාර්ලිශේන්තුවට
ඉි ිදප්  කළා අශේ ෙංකාශන න ශබන නීන යට අබදව වි ්වවිද්යාෙ
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් නවකවද්යට ේෂ ිරරීම ශහෝ වයනයිරන්ව් 
තව්  ශිෂ්යශයගේට මානසික ශහෝ ාරීිදක ීඨඩාව්ෂ සිුක කරන්න
බැහැ ිරයො, ඒ සේබන්ධශයන් ක්රියා් මක කළ යුතු නීන  රීන 
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[නරු හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර මහ් ිටය]

පවා ශමම පනශ්  පැහැි ලිව සඳහන් කරො න ශබනවා හැබැන්,
අවාසනාවකට කාර ාව නේ ශමවැ,  පනත්ෂ න ශබද්ි ් , ීවැ, 
වැරැි  සේබන්ධශයන් ි ය යුතු ද්ඬුවේ පිළිබඳව ීහි පැහැි ලිවම
සඳහන් කර න ශබද්ි ් , තවම්  සමහර වි ්වවිද්යාෙවෙ ශේ
ශද්වල් රහසිනතව සිුකවීමන් අද්ට්  සිුකශවනවා; ශේ ශමොශහොශත් 
සිුක ශවනවා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, , ඒ සඳහා ශහොඳම උද්ාහර ය
විධියට ී්ෂතරා මව්ෂ මට ීවන ෙද් ලිපිය්ෂ මම ිරයවන්නේ
ශමම ලිපිශේ න ශබන ප්රධානම කාර ා ටික මා ිරයවන්නේ
"ශමවර ශහොර ශ්රී පාලි ම්ඩඩපයට තතුළ්  වූ මාශ ි යකවය
අුරරුද්ද්ට ශනද්ර රශන නැවත වි ්වවිද්යාෙයට ය්මට ශනොහැිර
බව ිරයාය ශමයට ශහේතුව වි ්වවිද්යාෙශේ පවන න අමාබදෂික
නවක වද්යන් මීට ශපරද් මා විසින් ශේ පිළිබඳව ශකොළඹ
වි ්වවිද්යාෙශේ
උපගේෙපන වරයාට,
ම්ඩඩපාධිපන වරයාට,
ශපොලිස්පන වරයාට පවා ලිපි මඟින් ද්ැබදේ දී න ශබනවා ීශහ් 
ිරසිුක විසඳුම්ෂ ද්රුවන්ට ෙැබී නැහැ ශේ වන විට ෙංකාශන
වි ්වවිද්යාෙ ශබොශහෝමයක නවකවද්ය නව් වා තන  බව  පව් 
ශහොර රහශසේ නවකවද්ය සිද්ධ ශවනවා අධයාපන කටයුතු පටන්
නන්නා විට ශමවර සිසන් ක්ඩඩායම නවකවද්යට විරුද්ධ වී
න ශබනවා ීශහ්  ශද්වන වසර සිසන්ශ තර්ජන මත නැවත් 
ශමම රයර ය ශවනස් ශවො න ශබනවා ඒ විතර්ෂ ශනොශවන්,
වි ්වවිද්යාෙවෙ ඉන්න රයාර්යවරුන් පවා ශමම ශද්වන වසශර්
ශිෂ්යයන්ට බය ශවො තමන් කටයුතු කරන්ශන්" ිරයො ඒ, අේමා
ිරයනවා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, , විශ ේෂ්ශයන්ම තව් 
කථාව්ෂ තය ිරයනවා ශමය ඉතාම වැද්න්  "ශමවර නවකවද්ය
ශමශහයවන්ශන් ශද්වන වසශර් සිසශව්ෂ " - වහුශ නම්  සමඟ
තව්  නේ ටික්ෂ සඳහන් කරො න ශබනවා ශමොුරන් තවම් 
වි ්වවිද්යාෙවෙ ඉශනබදම ෙබන , සා මම ශේ නේ ටික ිරයන්ශන්
නැහැ- "2011 වසශර් ඉඳන් ශේ ද්්ෂවා වි ්වවිද්යාෙ තුළින් ප්රථම
පන්න  සාමාර්ථය්ෂ සහිත උපාධිධාිද ශිෂ්යශය්ෂ බිහි ශවො නැහැ
ශමයට ශහේතුව ශමම නවකවද්ය මාස 10්ෂ න ස්ශසේ ශේ ද්රුවන්ට
විඳින්නට සිුක වීමන් ඒ , සා විෂ්යන්වෙට පන්න වෙට යන්න
න ශබන අවස්ථාවන් මඟ හැශරනවා විශ ේෂ්ශයන්ම second
semester ීශක් විෂ්යන් අසම් වීම , සා ශබොශහෝ ශිෂ්යයන්ට ශේ
වාශ ප්රධාන ශපශළේ ප්රථම පන්න  සාමාර්ථය්ෂ නන්න හැිරයාව්ෂ
නැහැ " ඒ ිරයන්ශන්, 2011 ඉඳන් අද් වන විට අුරරුුක 8න් ශේ
අුරරුුක 8ටම ප්රථම පන්න  සාමාර්ථය්ෂ න්  සිසශව්ෂ නැහැ තය
තවුකරට්  ිරයනවා, "ඒ වාශ ම ශ්රීපාලී ම්ඩඩපශේ නැහැු , පිිදිට
ශන්වාසිකානාර තුළ ගේඩු, නංජා, අර්ෂගේ වැ,  ද්් සිසන් භාවිත
කරනවා ීය වි ්වවිද්යාෙශේම ශජයෂ්්ය මහායාර්යවරශයගේ් 
පිළිශනන න ශබනවා; පවසො න ශබනවා ශේ පිළිබඳ ශහොර
ශපොලිසිය්  ද්ැබදව්  ීශහ්  ශමය නැවැ් වීමට කටයුතු
කරන්ශන් නැහැ " ඒ වාශ ම තවුකරට්  තය ිරයා න ශබනවා,
"නැහැු  ද්රුශවගේ තම මවට පම ්ෂ පවසන අන  ය රහස් ලිංිතක
කාර ා න ශබනවා ශද්වන වසශර් ශිෂ්යයන් නැහැු  ද්රුවන්
රපන ාොශන ශේසය උඩ නංවා ීවැ,  ලිංිතක ප්ර ්න අහනවා
සියල්ෙන්ම ඉි ිදශේ ඉතාම්  අසි්ෂිරත විධියට ප්ර ්න අහො
නැහැු  ද්රුවන්ට උ් තර ශද්න්න ිරයනවා ශේ න ශබන ීඨඩාව
සමාජයට  පමට ශනොහැිර , සා පළමු වසශර් ස්ම ශිෂ්යශය්ෂම
, හඬව ඒවා හිශ්  න යා ශනන ඉන්නවා ඒකට ශහේතුව ශද්වන
වසශර් ශිෂ්යයන්ශ බිය වැද්දීමන් " ඒ වාශ ම තය තවුකරට් 
ිරයා න ශබනවා, "ශමය වටෙන්න පුළුවන් ශමය රහසිනතව කළ
යුතුන් ශමොකද්, වටෙන්න ීනශකොටම ශේක වටෙන්න ීනවා
ිරයො ශේ ශිෂ්යයන් ද්ැනශනන ඉවරන්
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ශද්වන වසර සිසන් කථා කරන අමු, න ් ත ගේු හරුප , සා
අශේ ද්රුවන් බිය වී න ශබනවා ශේ වන විට ද්රුවන් ශද්ශද්ශනගේ
උපාධිය හැර ද්මා ශනද්ර නැවරය හමාරන් ඒ අසර ද්රුවන්ශ
අනානතයට වන ිරයන්ශන් කුරද්, මශ ද්රුවාශ අනානතයට වන
ිරයන්ශන් කුරද්? ශේ වි ්වවිද්යාෙය තුළ පවන න නවක වද්ය
නවතා ශද්න්න වබතුමන්ොට පින් සිද්ධ ශවන් " ිරයො ීම අේමා
ලිපිය හමාර කර න ශබනවා
ශේක තමන් අේමා ශකශනගේශ ුක්ෂ අශඳෝනාව ුකේප් 
අේමො තා් තො ද්හස්ෂ ප්ර ්න මැද්; ද්හස්ෂ රර්ථික ප්ර න
් මැද්
තමන් තමන්ශ ද්රුවන්ට උනන්වන්ශන්. මුළු පුරශල්ම ේර න
්
ටික තය ශහෝ වහු විසඳන් ිරයන වි ාෙ බොශපොශරෝ තුවිරන්
වුරන් වි ්වවිද්යාෙයට යවනවා. වි ව
් විද්යාෙයට ිතයාම ශද්වන
වසශර් ශහෝ ේට ඉහළ වසරවෙ සිසන් පළමු වසශර් සිසන්ට ශද්න
මානසික ීඨඩනයන් සහ සමහර ශවොවට ශද්න ාරීිදක ීඨඩනයන්
විඳ ද්රා නන්නට බැිදව ඒ අහිංසක ද්රුවන් ී්ෂශකෝ සිය ි වි හා, 
කර නන්නවා, ීශහම නැ් නේ තමන්ශ
අධ්යාපනය
නව් වනවා. ශමොක්ෂද් ශේ අශේ රටට ශවො න ශබන්ශන්?
සාමාන්යශයන් උපාධිය්ෂ කරන්න -degree ීක්ෂ කරන්නපිට රටකට ිතයාම, ීම වි ්වවිද්යාෙයට තතුළු ශවන ද්වශසේම
උපාධි ේරධාශනෝ් සවය න ශබන ද්වස සඳහන් කළ ලිපිය ෙබා
ශද්නවා. ද්රුශවගේ වි ්වවිද්යාෙයට තතුළු වන ි නශේම ීම
වි ්වවිද්යාෙශයන්, අහවල් ද්වශසේ වබශ උපාධිය අවසන් වනවා,
අහවල් ද්වශසේ වබශ උපාධි ේරධාශනෝ් සවය න ශබනවා ිරයො
ලිඛිතව ද්ැබදේ දීම්ෂ කරනවා. ශේක තමන් ි යුු  රටවෙ ්ෂරමය.
අශේ ෙංකාශන සා්ෂෂ්රතාව සියයට 95න්, 96න් ිරයනවා. නමු් ,
අපට ශකොතැන ශහෝ තැනක වැරි ො න ශබනවා. අපට අගේරු
ිරයවන්න පුළුවන් ුර ් , අගේරු ලියන්න පුළුවන් ුර ් , -ඒ
ශද්වල් ඉශනන න් තාට- සා්ෂෂ්රතාශන අංකය විතරන් ඉහළ
ිතහින් න ශබන්ශන්. තවම්  අපි ඉන්ශන් අුරරුුක 10්ෂ, 20්ෂ පර
මානසික මට්ටමක. තන් අශේ ශේ අහිංසක ද්රුවන්ව ශමතරේ
තළා ශපළන්ශන්? ශේ න ශබන්ශන් සමාජය තුළ න ශබන
ගේහක් වයන්. ශේ තළා ශපළන ද්රුවන්ට්  මානසික ීඨඩනය්ෂ
න ශබනවා. වුරන්ශ මානසික ීඨඩනය, වුරන්ශ ේර ්න ටික
හින න් ශපොඩ්ඩ්ෂ ීශහට ශමශහට කර නන්න, ඒ ිරයන්ශන් ඒ
ේර ්නවලින් පැනො යන්න තාවකාලික විසඳුම්ෂ ශසොයන්ශන්
පළමු වසශර් ශිෂ්්යයන්ට ශද්න මානසික ීඨඩනය තුළින්. වුරන්
ඒශකන් යේිරසි වින්ද්නය්ෂ ෙබනවා; හිත තතුශළන් අමුතු ගේහක
වින්ද්නය්ෂ ෙබනවා. ඒක තමන් ත් ත කථාව. ශේක හිදම
කනනාු ද්ායක ත් ් වය්ෂ.
ඒ විතර්ෂ ශනොශවන්, අද්
ශිෂ්්යයන්ශ ඉල්ලීේ සඳහා කරන උද්ශනෝෂ් වෙට ශබොශහෝ
ශවොවට ශයොද්වා නන්ශන් පළමු වසශර් ශිෂ්්යයන්ව. ත් තටම
වුරන් ද්න්ශන්  නැහැ, ශමොකටද් ශේ සේබන්ධ ශවන්ශන් ිරයො.
වුරන්ට ීන්න ිරයන , සා යනවා. ිතශේ නැ් නේ ේළඟ ද්වශසේ
ගුටි කන්නට ශවනවා; ීශහම නැ් නේ බැු ේ අහන්නට
ශවනවා. ශේ ශද්වෙට භය , සාන් වුරන් යන්ශන්. මම ිරයන්ශන්
නැහැ, සියලුම උද්ශනෝෂ්
ඒ රකාරයන් ිරයො. නමු් ,
බහුතරය්ෂ ඒ නැන අවශබෝධය්ෂව්  නැන  ළමන්න්ව තමන්
උද්ශනෝෂ් වෙට අරශනන යන්ශන්. අවශබෝධය්ෂ නැන  ළමන්
තමන් ජෙ ේරහාරවෙට ේෂ වන්ශන්; කඳුළු න්ස් ේරහාරවෙට
ේෂ වන්ශන්. ශේ සියල්ෙම යේිරසි පිිදස්ෂ විසින්
ශමශහයවනවා.
ත් තටම වි ්වවිද්යාෙයට යන ශනොඩ්ෂ ළමන්න්ට ඉං ිදසි
ද්ැබදම නැහැ, තා්ෂෂ්කවක ද්ැබදම නැහැ. නේවෙ ඉඳන්
මහන්සිශවො පාඩේ කරො Advanced Level විභානශයන් ශහොඳ
සාමාර්ථය්ෂ අරශනන වි ්වවිද්යාෙයට යන්ශන් තමුන් degree
ීක නන්න නමන් ඉංග්රීසි ද්ැබදම් , තා්ෂෂ්කවක ද්ැබදම්  ෙබා
නන්නන් ශේ ද්රුවන් තමන්ශ උපාධිය අතරතුර වි ව
් විද්යාෙය
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තුළම න ශබන ඉං රීසි පායමාොවෙට, ශකොේපියුර් පන්න වෙට
යන්න වුරන්ශ නේ ෙබා ශද්නවා. නමු්  ශේ නවක වද්ය , සාම,
ඒ රකාරශේ ශනොශයගේ්  කරද්ර , සාම අර අහිංසක ද්රුවාට
ඉං රීසි ශකශසේ ශවත්  උපාධියව්  හද්ාරන්නට හැිරයාව
ෙැශබන්ශන් නැහැ. ීවැ,  ත් වය්ෂ යටශ්  වි ව
් විද්යාෙවලින්
ීළියට ීන්ශන් ශමොන වාශ ද්රුවන්ද්? ශේ වි ව
් විද්යාෙවලින්
උපාධිය අරශනන ීළියට ීන අය අද් ශනොඩ්ෂ ශවොවට රාේය
ශසේවශේ ශයශද්නවා. අද් රාේය ශසේවය අරශනන බෙන්න. රාේය
ශසේවශේ ශයදී සිටින සමහර , ෙධාිදන්-

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුිටය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

නරු මන්ත්රීතුිටය, වබතුිටයට වැඩිපුර්  කාෙය ෙබා දීො
න ශබනවා

ු හිුනිකා ගප්රේමචන්ර මහත්ිටය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகா பிரரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, , මට තව ශපොඩි ශනොව්ෂ
ශද්න්න
අද් රාජය ශසේවශේ ශයදී සිටින බහුතරය්ෂ , ෙධාිදන් කටයුතු
කරන්ශන් පුුකම ගේහක් වයිරන්; පුුකම ර් මාර්ථකාමී් වයිරන්.
හිදයටම
සවස 3.45 ශවනශකොට බෙන්ශන් පහළට ුකවො
ිතහිල්ො, පිටවීශේ
මැෂින් ීශ්ෂ තඟිල්ෙ න යන්න; ීශහම
නැ් නේ අ් සන් කරන්න. ශේ ගේහක් වය, තව ශකශනගේ
ඉහළට යනවාට න ශබන ේර්ෂ්්යාව, ශේ ර් මාර්ථකාමී් වය
පුරුුක කරො ීවන්ශන් අර වි ්වවිද්යාෙශයන්.
අශේ අධයාපන ්ෂශෂ්ේරශේ න ශබන වැරැද්ද් ඒක ශන් අපට
ඉශනන නන්න ශහොඳට උනන්වනවා හැබැන් අපට ගු ධර්ම ිරයා
ශද්න්ශන් නැහැ යහප්  මබදෂ්යයගේ ශවන්න අපට ිරයො
ශද්න්ශන් නැහැ හැබැන්, උන්  මබදෂ්යයගේ ශවන්න ිරයා ශද්නවා
ශමන්න ශේ ක්රමය ශවනස් විය යුතුන්
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, , අවසාන ව ශයන් මට ශේ
කාර ය විතර්ෂ ිරයන්න ඉඩ ශද්න්න 1කක8 අංක 20 ද්රන පනත
ක්රියා් මක කරන්න ිරයා මා ිරයනවා මා ශේ ශයෝජනාව
ශනනාශන, ද්ැනට අුරරුද්ද්කට කලින්; ේෂෂ්්මන් ිරිදතල්ෙ
මැන තුමා උසස් අධයාපන තමන තුමා ව ශයන් සිටි කාෙශේන්
ීශහ්  අපට න ශබන වැඩ රාජකාිද , සා ද්ැන් තමන් ශේ
ශයෝජනාව ශනශනන්න පුළුවන් ුරශ්ඩ වර්තමාන තමන තුමා -නරු
විජයද්ාස රාජප්ෂෂ් මැන තුමා- ශහොඳ පියවර්ෂ ශනන න ශබනවා
ශමවැ,  වැරැි වෙට සේබන්ධ වන ළමන්න්ට අුරරුුක 10කට
ශනොවැඩි කාෙය්ෂ සිර ද්ඬුවේ ෙැශබනවාය ිරයා පසිතය ද්වසක
පුව්  පතක න ශබනවා මා ද්ැ්ෂකා ශේ ශද්වල් ිරයො විතර්ෂ
වැඩ්ෂ නැහැ, ඒවා ක්රියා් මක විය යුතුන් ේට අමතරව ශේ වන විට
ද්රුවන්ශ
ශද්මනපියන්ට ලිපිය්ෂ යවා න ශබනවා, "ශේවාට
සේබන්ධ වන ද්රුවන්ට පැහැි ලිව නීන ය ක්රියා් මක කරනවා, ඒ
පිළිබඳව සැෙිරලිම්  වන්න" ිරයා ඒ වාශ ම, 0112123700
ිරයන ුකරකථන අංකය ශේ සඳහා ෙබා දීො න ශබනවා යේිරසි
විධියිරන් වැරැි  ක්රියාව්ෂ ශවනවා නේ, ශේ ුකරකථන අංකයට ීය
ද්න්වන්න පුළුවන් ශකොටින්ම ිරයනවා නේ, ද්රුවගේට අසභය
වයනශයන් බකවන්න තව ශකනගේට අන්න ය්ෂ නැහැ ීශහම
ශද්ය්ෂ ශහෝ යේිරසි අසාධාර ය්ෂ ශවනවා නේ ශේ අංකයට
ද්ැබදේ ශද්න්න පුළුවන්
මශ කථාව අවසන් කරන්න කලින්, අහිංසක ද්රුවගේ ලියා
න ශබන ලිපිය්ෂ මා ිරයවන්නේ, මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, 
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"ශසෞන්ද්ර්ය කො වි ්වවිද්යාෙශේ පළමු වසර සිසන් වන අපි
තව ටික ි නිරන් මැිදො යන් නවක සිසන්ට ශජයෂ්්ය සිසන් ශද්න
වධ හිංසා ඉවසන්න බැහැ ශද් කශයෝ ීන්ශන් නැහැ, ශනොඩ්ෂ
ශවොවට ඒක , සා සන ශේ ි න 5 උශද් ්0 ඉඳන් සවස . 00
විතර ශවනකල් අපි වධකානාරවෙ (6 මහෙ 10 කාමරය සහ 2
මහෙ 1 කාමරය අපට ීක විනාඩිය්ෂව්  , කං ඉන්න ශද්න්ශන්
නැහැ අනො අනො ිටිදකො ශද්න බ්  ීක කටට ද්ානන්න
හද්නශකොටම රපහු නන්නවා සමහර ද්ාට ද්වසම බඩිතන්ශන්
ශබෝඩිමට හිද ිතහින් බ්  ටික්ෂ උයා නන්න බැිද තරමට අතපය
සහ ශකොන්ද් ිදශද්නවා ශද්න ාරීිදක අභයාස හිදම අමාබදෂිකන්
හවසට ිතහින් කරශනන ීන්න බැිද තරේ වැඩ පවරනවා
ඉහත ශහේතු හින්ද්ම අපට ඉංග්රීසි භාෂ්ාව සහ ශතොරතුරු
තා්ෂෂ් , පු තා මාර්නනත පායමාොව සඳහාව්  ශයොද්වන්න
කාෙය්ෂ නැහැ අශන් ීය අපට පසව ෙබා ශද්න්න
ශේ නැන ශහොයා බෙන්න වබතුමාට පිං "
ීම සංශනදී ලිපිය ිරයවා , ම කරිටන්, මශ කථාව අවසන්
කරනවා ශේවාට අද්ාළ තමන වරුන් ඉන්නවා ශේ පිළිබඳව නීන ය
ක්රියා් මක වනවාය ිරයා කටින් විතර්ෂ  පම ප්රමා ව්  නැහැ
අපි ීය ක්රියාශවන් ශපන්වමු අපට අව ය ශවන්ශන් තව් 
ශකනගේ තළා ශපළා වින්ද්නය්ෂ ෙබන සමාජය්ෂ ශනොශවන්
තව්  ශකනගේට උද්නව්ෂ කරො, තව්  ශකනගේශ ුකක තමන්ශ
ුකක්ෂ කරශනන, සමාජශේ ුකක, ශනද්නාව ශ් ශරන ිට, සන්
ටික්ෂ, වි ්වවිද්යාෙ සිසන් ටික්ෂ හද්න්න පුළුවන් සමාජය්ෂ අපට
අව ය ශවනවා
ශබොශහොම ස්තුන න්

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුිටය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුන න්, නරු මන්ත්රීතුිටය,  ීම ශයෝජනාව ස්ථිර
ිරරීමට, නරු රශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා නරු මන්ත්රීතුම, ,
වබතුමාට විනාඩි 5ක කාෙය්ෂ න ශබනවා
[අ භා 12 5ක]

ු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

මට තව විනාඩි ිරහිපය්ෂ ෙබාශද්න්න, මූොසනාරූඪ නරු
මන්ත්රීතුිටය, 
ඉතාම වැද්න්  ශයෝජනාව්ෂ ස්ථිර කරන්න ෙැබීම නැන මා
සන්ශතෝෂ්යට ප් ශවනවා මම ශේ ශයෝජනාව ස්ථිර කරන්ශන්,
අරයතශේදී නවක වද්යට ේෂ ුරු  වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්යයගේ හැටියට
ඒ සිද්ධීන් රවර්ජනය කරිටබදන් ශේ නැන කථා කරනශකොට මට
ශේ කාර ය මත්ෂ ශවනවා අපි වි ්වවිද්යාෙයට යනශකොට අශේ
කරු ාර් න පර විතාන , ශයෝජය තමන තුමා තමන් මහා ශිෂ්ය
සංනමශේ සභාපන වරයා ව ශයන් සිටිශේ ීද්ා ශකොළඹ
වි ්වවිද්යාෙශේ, "ී්ෂස් " සහ "ශපොුක" ිරයා ක්ඩඩායේ ශද්ක්ෂ
න බු ා කරු ාර් න පර විතාන ිරයන සභාපන වරයා තමන්
ී්ෂස්  ක්ඩඩායශේ නායකයා ව ශයන් සිටිශේ ීතුමා නේ අපට
නවක වද්ය ශද්න්න -rag කරන්න- රශන නැහැ, ීතුමා නවක වද්ය
ශද්නවා අපි ද්ැකෝ  නැහැය ිරයන ීක මා ශබොශහොම වන
 පශමන් ිරයනවා නමු්  විද්යා ීඨයශේ හිටපු ීතුමාශ ී්ෂස් 
ක්ඩඩායම තමන් අපට නවක වද්ය ුකන්ශන් ඒ නවක වද්ය දීම
, සා අපි ද්ැඩි ීඨඩනයකට ේෂ ුර ා ශමොකද්, ීවකට විද්යා ීඨයශේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[නරු (මහායාර්ය රශු මාරසිංහ මහතා]

ශපොුක ශිෂ්ය සහශයෝිතතා ශපරමු ් , ී්ෂස්  ක්ඩඩායම්  අතර
වි ාෙ නැු ම්ෂ න බු ා ශකොළඹ වි ්වවිද්යාෙශේ විද්යා ීඨයය
, රන්තරශයන් වසා ද්මන කාෙයක තමන් අපි වි ව
් විද්යාෙයට
පැිටකවශේ
ශේ නවක වද්ය්  ී්ෂක බද්ධ වන ශද් පාෙන
සංස්කෘන යගේ්  වි ්වවිද්යාෙය තුළ න බු ා ශමොකද් අපිට මතකන්,
නවක වද්ය ශද්න්න ී්ෂකශනන යනශකොට ිරයන්ශන්, ශතල්
ශබද්න්න ී්ෂක ශනන යනවාය ිරයාන් "ශතල් ශබද්න්න"
ිරයන්ශන්, ශද් පාෙන මූෙ ධර්ම උනන්වන්න ිරයන ීකන්
ීශහම ිරයො තමන් නවක වද්ය ශද්න්න ී්ෂක ශනන යන්ශන්
අපි ඒ ශද්වල් ද්ැ්ෂකා; ඒ කාෙශේ අපිට ශෙොගේ ීඨඩනය්ෂ න බු ා
ීම , සා ශේ නවක වද්ය ශකොළඹ වි ්වවිද්යාෙශේ විද්යා ීඨයශයන්
සේපූර් ශයන්ම තුරන් කළ යුතුය ිරයා අපි හිතුවා ඒ යුනශේ 1කක්-1කක6 කාෙශේ- පළමු වසර ශිෂ්යශයෝ හැටියට ද්ැඩි මානසික
ීඨඩනයකට ේෂ ශවිටන් අපි කල්පනා කළා, අපි ශද්වැ,  වසරට
ිතයාම, අපිට ෙැබුු  ශේ අ් ද්ැ පම වවරශයන් යුතුව ේළඟ
ක්ඩඩායමට ෙබා ශනොදී ීය නැවැ් විය යුතුය ිරයා ත් තටම
වි ්වවිද්යාෙය තුළ අපි ශිෂ්ය වයාපාරයට සේබන්ධ වීමට බෙප්
කාර ය්  ඒකන් ශපොුක ශිෂ්ය සහශයෝිතතා ශපරමු
හැටියට
ශිෂ්ය වයාපාරයට සේබන්ධ ශවො, ශකොළඹ වි ්වවිද්යාෙශේ
න බුු  අන්තර් වි ්වවිද්යාෙයීය ශිෂ්ය බෙ ම්ඩඩෙයට සේබන්ධ
ීකම ීඨයය බවට ශකොළඹ වි ්වවිද්යාෙශේ විද්යා ීඨයය ප් 
ශවන්ශන් ඒ , සාන් ශද් පාෙන මතවාද්ය්ෂ ද්රන්න නවක වද්ය
අව ය නැහැය ිරයන ීක අපි ශපන්බදේ කළා; ීය ක්රියාශවන්
වේපු කළා
ඒ හරහා තමන්, අන්තර් වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්ය බෙ
ම්ඩඩෙශේ සහශයෝනය්  ෙබාශනන නවක වද්යට විරුද්ධව සටන්
කරන්න; ීය සේපූර් ශයන් නව් වන්න අපිට හැිරයාව්ෂ
ෙැබුශ්ඩ ීම කාර ය මම ඉතාම වන පමිරන් යුතුව ප්රකා
කරනවා ීවකට විද්යා ීඨය ශිෂ්ය සංනමශේ හිටපු අශේ
සභාපන වරු්  ශේ අවස්ථාශනදී සිහිප්  කරන්න මම කැමැන න්
විමල් ශපශර්රා, මලින් ි සානායක, ඒ වාශ ම නමශ සශහෝද්රයා
වැ,  සභාපන වරුන්ශනන් පසව, 1997 වර්ෂ්ශේදී විද්යා ීඨය ශිෂ්ය
සංනමශේ සභාපන වරයා ශවන්න මට හැිරයාව ෙැබු ා ීම
කාෙය තුළ ශකොළඹ වි ්වවිද්යාෙශේ විද්යා ීඨයය නවක වද්ය
තුරන් කළ විද්යා ීඨයය්ෂ බවට ප්  කරො ෙංකාවටම රද්ර් ය්ෂ
ශද්න්න අපට පුළුවන්කම ෙැබු ා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, , නරු හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර
මන්ත්රීතුිටය ශනනා ශමම ශයෝජනාව ඉතාම කාශෙෝචිතන් ශේ
නවක වද්ය දීම ිරයන ීක අුරරුුක න නාවක සිට සිුකවන ශද්ය්ෂ
ශේරාශද්කවය වි ්වවිද්යාෙශේදී නවක වද්යට ේෂ ශවො, සමහර
ද්රුවන් සද්ාකාලික අේබනාතයන් ුරු  කථා අපට අහන්න,
ද්ිරන්න ෙැබු ා ඒවා ඒ ද්වස්වෙ ශබොශහොම ප්රසිද්ධ කථා බවට
ප්  ුර ා වි ව
් විද්යාෙශේ උප සංස්කෘන ය්ෂ හැටියට තමන් ශේ
නවක වද්ය ඒ කාෙශේ පැවතුශ්ඩ ශේකට "නවක වද්ය" ිරයා
ශනොිරයා අශේ කාෙශේ රසව්  ශද්වලු්  සිද්ධ ුර ා අපි
කල්පනා කශළේ, වි ්වවිද්යාෙය තුළදී වද්ය්ෂ ශනොවී, නවකයන්
පිළිනැනීම රසව්  රකාරශයන් සිුක කරන්න බැිදද් ිරයාන්
වි ්වවිද්යාෙ භාෂ්ාශවන් ිරයනවා නේ, අපි common welcome
ීක්ෂ ුකන්නා Common welcome ීක්ෂ දීො ඒ අයව පිළිශනන,
සමාජශේ ශද් පාෙනය නැන කථා කරන්න, සංස්කෘන ය නැන
කථා කරන්න, කො උශළෙවල් පව් වන්න ශයොමු ුර ා ශේ
රකාරයට අලු්  විධියට හිතන පිදසරය්ෂ උද්ා කරන්න ඒ
කාෙශේ අපට හැිරයාව්ෂ ෙැබු ා ශද් පාෙන වයාපාර සඳහා
නවක වද්ය අව යන් ිරයා සමාජශේ මතය්ෂ න ශබනවා නේ, ඒක
සේපූර් ශයන්ම වැරැි න්; ීය අසතයය්ෂ නවක වද්ය ෙබාශද්න
ශිෂ්යශයෝ නැන අපි අධයයනය කළා; වුරන්ශ ඉන හාසය නැන
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ශසොයා බැලුවා ද්ැඩි ීඨඩනයකට ේෂ ුරු , ීශසේ නැ් නේ පුරල්
පිදසරශයන්ම -ශද්මනපියන් , සා; සිය ශේබුක තා් තාශනන්මීඨඩනයට ේෂ ුරු  ද්රුශවෝ තමන් ශේ නවක වද්ය ශද්න්න ප්රධාන
ව ශයන්ම ශපෙඹිො න බුශ්ඩ
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, , මම ශමන්න ශේ අද්හස
ශයෝජනාව්ෂ ශෙස ඉි ිදප්  කරන්න කැමන න් නවක වද්ය ශද්න
ද්රුවන්ට ද්ැඩි ද්ඬුවේ පැිට වීම ශේ සඳහා විසඳුමගේ්  ශනොශවන්
ශේ නවක වද්ය ශද්න ශිෂ්යයන් , යිටත රකාරශයන්
පුනරු් ථාපනය කළ යුතුන් තමන් වින්ද් ීඨඩනය තමන් ශේ අය
නවක වද්ය විධියට ීළියට ද්මන්ශන් ීම , සා ඒ නැන ශවනම
මශනෝ විද්යා් මක සංකල්ප වි ්වවිද්යාෙයට අව යන් ඒ , සා ශේ
නැන මශනෝ විද්යා් මකව කල්පනා කරො, නවක වද්ය ෙබාශද්න
ශිෂ්යයන් පුනරු් ථාපනය කරන වැඩසටහන්ෂ නැන අලුශතන්
හිතන්න ශවනවා ද්ැන් ශෙෝකශේ ි යුු ව්  ී්ෂක, තා්ෂෂ් ශේ
ි යුු ව්  ී්ෂක අලු්  සංකල්ප බිහි ශවනවා ඒ අලු්  ශයෝජනා,
සංකල්ප තුළින්, ශේ නවක වද්ය ශද්න ශිෂ්යයන් පුනරු් ථාපනය
කරන්න ශවනම වැඩසටහන්ෂ ශයෝජනා කරන්න අපට පුළුවන්
වි ්වවිද්යාෙවෙ ශිෂ්ය වයාපාර, ප්රධාන ව ශයන්ම ශද් පාෙන
මුහුු වර්ෂ න් , ඒ අයශ අතශකොළු සහිත වයාපාර බවට ප් 
ුරු  නමන්ම සිුක වන්ශන්, තමන්ශ කල්ලි, ක්ඩඩායේ වැඩි කර
නන්න සිසන් නවක වද්යට මුවාශවන ීකන්
ශිෂ්ය වයාපාරය හරහා වි ්වවිද්යාෙයට සහ වි ්වවිද්යාෙ
ප්රජාවට, ීශහම නැ් නේ සමාජයට positive thinking පැ් ශතන්
තන  කළ යුතු සාධනීය ශවනස තන  කරනවාට වඩා
බොශපොශරෝ තු වන්ශන්, මර්ද්නය හරහා තමන්ශ ශද් පාෙන
මතය ඉි ිදයට ශනන ය්ශේ වැඩසටහන ක්රියා් මක කරන්නන්
ශේ සේබන්ධශයන් වර්තමාන වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්යශයෝ ද්ැඩි
අවධානය ශයොමු කළ යුතුන් ඒ , සා වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්ය
වයාපාරවෙට ඉනැන්විය යුතු ශවන්ශන්, ීඨඩනය අවම කර, සි් 
ි නා නැනීම තුළින් තමන්ට අව ය පිදසරය හද්ා නන්නා ශෙසන්
ශමොකද්, ීඨඩනයකට ේෂ කර මතවාද්ය්ෂ ඉි ිදයට ශනන යනවාට
වඩා, ීඨඩනය අවම කර සි්  ි නා නැනීම තුළින් අව ය පිදසරය
හද්ා න් තාම මතවාද්ය්ෂ වයාේත කරන්න පහසන් ඒ සඳහා
වි ්වවිද්යාෙය තතුශළේ ශහොඳටම අවස්ථාව න ශබනවා ඒ , සා මම
නැවත්  ප්රන ්ෂශෂ්ේප කරනවා, නවක වද්ය හරහා ශද් පාෙනය
වයාේත කරන්න උ් සාහ කරන ක්ඩඩායේ; ීම ක්ඩඩායේ
වි ්වවිද්යාෙය තුළින් ද්ැඩි පිළිගේශෙන් යුතුව ශහළා ද්ැිරය යුතු
වනවා
අද් ශෙෝකශේ ශිෂ්ය වයාපාර වැඩිපුරම උනන්ුක ශවන්ශන්,
අලු්  පිදසරය්ෂ හද්න්න, ශහොඳ වට පිටාව්ෂ හද්න්න අව ය
කරන , ර්මා ශීලි ශයෝජනා නැනන් නමු් , අශේ වි ව
් විද්යාෙවෙ
ශිෂ්ය සංනේවලින් ීවැ,  , ර්මා ශීලි ශයෝජනා ඉි ිදප්  වනවා
අපි ද්ැක නැහැ ාස්ර ීඨයශේ ශිෂ්ය සංනේවලින් ඉල්ෙො නැහැ,
"අපට වවද්ය ීඨයශේ පායමාොව්ෂ හද්ාරන්න අවස්ථාව ශද්න්න "
ිරයා ඒ වාශ , ර්මා ශීලි අද්හස් රටට අව යන් වවද්ය ීඨයශේ
"වා විද්යාව" වාශ පායමාොව්ෂ හද්ාරන්න ාස්ර ීඨයශේ
ශිෂ්යන්න්ට ඉඩ ශද්න්න ිරයා ඉල්ෙනවා නේ, ඉංජිශන්රු ීඨයශේ
ශිෂ්යයන්ට කො රසය හද්ාරන්න අව ය පහසකේ ඉල්ෙනවා නේ,
අශනයෝනය පායමාො හුවමාරු ිරරීශේ පද්නම මත ජාන ය්ෂ ශනොඩ
නඟන පායමාො තන  කරන්න අවස්ථාව ශිෂ්යශයෝ ඉල්ෙනවා
නේ, මම හිතන්ශන් ශිෂ්ය වයාපාර මීට වඩා රකර්ෂ්ණීය ශවනවා
ශද් පාෙන ප්ෂෂ් තතුළත න ශබන ශිෂ්ය වයාපාර්  කල්පනා
කරන්න ශවනවා, තම ශිෂ්ය වයාපාරය ශේ රශට් රකර්ෂ්ණීය ශිෂ්ය
වයාපාරය්ෂ බවට පිදවර්තනය කර නන්ශන් ශකොශහොමද් ිරයා
ීඨඩනයට ේෂ ශවචිය ීඨඩිත ශකොට්යාසය විතර්ෂ ශතෝරාශනන, ඒ
ීඨඩිත ශකොට්යාසය හරහා ශතරීඨම්ෂ තන  ිරරීම තුළ සමස්ත ශිෂ්ය
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ප්රජාශනම ධනා් මක චින්තය -positive thinking- නැන  කරනවාද්
නැද්ද් ිරයන කාර ය්  අවධානයට ශයොමු කළ යුතුන් අශේ නරු
හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටය ශනනා ශයෝජනාව මම ස්ථිර
කරිටන්, මශ කථාව අවසන් කරනවා

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලී .

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුිටය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)
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ශේක ත් තටම වි ්වවිද්යාෙශේ
ාස්ත්රීය පිදසරයට,
වි ්වවිද්යාෙශේ අරමුු වෙට කරන බරපතළම අශනෞරවය්ෂ
"වි ්වවිද්යාෙය්ෂ" ිරයන තැන සමාජ විමු්ෂන ය ශවබදශවන් ශපනී
සිටිනවා නේ, , වැරි  ශද්ය ශවබදශවන් ශපනී සිටිනවා නේ, වියාර
ද්ැබදම ශවබදශවන් ශපනී සිටිනවා නේ වි ්වවිද්යාෙය තතුශළේ ීක
හඬ්ෂ න ශබන්න සන්, "මබදෂ්ය් වයට , නා ශද්න ශේ න ර ීන
් න
නවක වද්ය අශේ වි ්වවිද්යාෙ පද්ධන ශයන් දූරීභූත කරන්න
සන්"ය ිරයා ඒක ශිෂ්යයාශ ඉඳො, රයාර්යවරුන්ශ ඉඳො
ශසේවකයා ද්්ෂවා හැශමෝම ශකොන්ශද්සි විරහිතව ීකඟ ශවන්න
සන් මතය්ෂ ඒ මතය අශේ වි ්වවිද්යාෙවෙ නැහැ ඒකන්
ශමතැන න ශබන සංස්කෘන ක ප්ර ්නය

(The Hon. Presiding Member)

නරු මන්ත්රීතුම, , වබතුමාට ශබොශහොම ස්තුන න් මීළඟට, නරු
කරු ාර් න පර විතාන , ශයෝජය අමාතයතුමා වබතුමාට
විනාඩි පහක කාෙය්ෂ ශවන්ව න ශබනවා
[අ භා 1 0ක]

ු කුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (විදයා, තාක්ෂණ,
පර්ගේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධාන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ
කන්ද උඩර උුමය ිළිතබඳ නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு கருைாரத்ன பரைவிதான - விஞ்ஞான,
ததாைில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததாைில்
பயிற்சி மற்றும் கண்டி மரபுாிகமகள் பிரதி அகமச்சர்)

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of
Science, Technology, Research, Skills Development and
Vocational Training and Kandyan Heritage)

මූොසනාරූඪ
ස්තුන න්

නරු

මන්ත්රීතුිටය, , වබතුිටයට

ශබොශහොම

නරු හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටය ශේ නරු සභාවට මීට
කලින් ශයෝජනාව්ෂ ශනනාවා, "මර
ද්ඬුවම වහාම ක්රියා් මක
කරන්න " ිරයා ීද්ා මම ඒ ශයෝජනාවට විරුද්ධව තමන් කථා
කශළේ අපි ීම ශයෝජනාවට විරුද්ධ වීමට සාධාර
ශහේතු
ද්ැ්ෂවීම්ෂ ඉි ිදප්  කළා නමු් , ශේ ඉි ිදප්  කර න ශබන
ශයෝජනාවට අපි ීක හින න් ප්ෂෂ්ව කථා කරනවා රටක නීන 
ශද්ක්ෂ න ශබන්න බැහැ "වි ්වවිද්යාෙ" ිරයන්ශන්, බාහිර
නීන ශයන් මුද්ාන්  ප්රශද්
ශනොශවන් "වද්ය" ිරයන්ශන්,
අපරාධය්ෂ අපරාධ නීන ය වි ්වවිද්යාෙ තුළට්  වෙංගුන් නවක
වද්ය සේබන්ධශයන් මම ශේ ශවොශන කථා කරන්ශන්, ිරසි
ි නක නවක වද්යට සේබන්ධ ශනොුරු  හා නවක වද්ය ප්රවර්ධනය
ශනොකරපු වි ්වවිද්යාෙවෙ වැඩ කරපු ශකශන්ෂ හැටියටන් ීම
, සා ශේ නැන ශබොශහොම , ර්භීතව කථා කරන්න පුළුවන්කම්ෂ
මට න ශබන බව මා ශේ ශවොශන සඳහන් කරන්න කැමැන න්
නවක වද්ය නැන ශවනද්ා තරේ ශනොුර ්  අද්්  ඉතාම් ම
අප්රසන්න සිද්ධි වාර්තා වනවා ම්තකදී ස්වාමීන් වහන්ශසේොන්
නවක වද්ය සිද්ධි සේබන්ධශයන් ශයෝද්නාවට ේෂ ුරශ්ඩ ශේවා
පිු පස න ශබන සමාජ, මානසික කරුු  කාර ා ටික නරු රශු
මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා් , නරු හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටය් 
පැහැි ලි කර ප්රකා කරන්නට ශයුක ා වි ්වවිද්යාෙ තතුළත
පවන න ශෙොගේම අඩුව නේ තවම්  ශේවා ී්ෂ ී්ෂ රකාරයට
සාධාරණීකර ය කරන මත ජනප්රියව න බීමන් "නවක වද්ය"
ිරයන ප්ර ්නය නැන වි ්වවිද්යාෙ තතුශළේ කථා කරන්න ිතයාට
පස්ශසේ ඒ අය අහන්ශන්, "කථා කරන්න න ශබන ප්ර න
් ශේවාද්?"
ිරයා ශිෂ්යන්න්ශ ශන්වාසිකනාර පිළිබඳ ප්ර ්න, ශිෂ්යන්න්ශ
ුකේප් කම පිළිබඳ ප්ර ්න සහ අධයාපනශේ මර්ද්නය්ෂ න ශබනවා,
, ද්හස් අධයාපන ක්රමය කේපාුක කරන්න හද්නවා වාශ ශවන
ප්ර ්න ටික්ෂ ද්ාො ශේක යටප්  කරන නන ය්ෂ වි ්වවිද්යාෙවෙ
න ශබනවා

අශන්ෂ පැ් තට න් තාම, වය තර්කවෙ ීචියර ශෙොගේ
පද්නමගේ්  නැහැ ෙංකාශන ීද්ා-ශමද්ාතුර පැවැන  හැම
ර්ඩඩුව්ෂම වාශ
වි ව
් විද්යාෙවෙ පහසකේ ි යුු  කර
න ශබනවා; ශන්වාසිකානාර ද්හස් න න් වැඩි කර න ශබනවා
අශේ රජය ප්  ුර ාට පසව වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්යන්න්ට ශනවන
ශිෂ්යාධාර දීමනා වැඩි කර න ශබනවා යේ යේ ප්ර ්න තන  ශවො
න ශබනවා SAITM ීක සේබන්ධව ීශහම ප්ර ්න පැවතුු  බව
අපි්  ද්ැ්ෂකා ඒ කාෙශේ යේ යේ ප්රන ප් න මය ප්ර ්න මත අපි් 
සිටිශේ SAITM ීකට විරුද්ධව ීශහම න බු ා ුර ්  අවසාන
ව ශයන් න් තාම, , ද්හස් අධයාපනය කේපාුක කරන්න,
වි ්වවිද්යාෙ මර්ද්නය කරන්න, ශෙෝක බැංගේ ගේමන්ර
සිුකශවනවා යනාදී ව ශයන් ිරයන ඒවා ව්ෂශකෝම ප්රොප ඒවා
ශමොක්ෂව්  නැහැ ඒවා න ශබනවාය ිරයා නවක වද්ය
සාධාරණීකර ය කරන නන ය්ෂ තවම වි ්වවිද්යාෙවෙ න ශබනවා
ඒක ඉතාම අශිෂ්්ට සංස්කෘන යක න ශබන ේෂෂ් ය්ෂ ශෙෝකශේ
ශකොශහේව්  ි යුු  වි ්වවිද්යාෙවෙ -ඉතාම අග්රන යශේ
වි ්වවිද්යාෙවෙ, මුල් ශපශළේ වි ්වවිද්යාෙවෙ- ශේ වාශ ශද්වල්
වාර්තා ශවන්ශන් නැහැ අපි රට්ෂ හැටියට ශකොචියර ශනොි යුු ද්
ිරයන ීක තමන් අශේ වි ්වවිද්යාෙවෙ සිුකවන ශේ වාශ
ශද්වල්වලින් ශපන්බදේ කරන්ශන් ීම , සා ශහෝඩිශේ ඉඳො
, ද්හස් අධයාපනය ෙබා ශනන, මහශපොළ ශිෂ්ය් වශයන්
ශිෂ්යාධාර ෙබාශනන , ද්හස් අධයාපන පද්ධන ශේ ඉහළම ලෙය
භු්ෂන  විඳින ශිෂ්ය ප්රජාව අතිදන් ශේක තුරන් කරන්න නේ
වි ්වවිද්යාෙ තතුශළේ ශේ සේබන්ධශයන් මීට වඩා නැඹුරු මට්ටශේ
කැපවීම්ෂ අව යන්
ිදයර්ඩ් පන ර අමාතයතුමා ශේ නීන ය ශනනා කාෙය අපට
මතකන් අපි වි ව
් විද්යෙවලින් ීළියට රව් , අප ළඟ
සේබන්ධකේ න බු ා ඉතාම ද්රුු  න ශේ නවක වද්ය්ෂ න බුු 
කාෙයක තමන් ිදයර්ඩ් පන ර අමාතයතුමා ශේ නීන ය ශනනාශන
ශේක මහා බරපතළ නීන ය්ෂ ශේශ්ෂ හැටියට , කේ රවා
බෙන්නව්  බැහැ ඒ තරමට ශේ නීන ය ඉතාම තද් නීන ය්ෂ
හැබැන්, රශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා ිරනවා වාශ ම ද්ැන්
වි ්වවිද්යාෙවෙට ීකවරම ිතහිල්ො ශපොලීසිශයන් ද්මා, නවක
වද්ය ශද්න අය අල්ො ශනන ඒ අය සිරනත කරන ඒ පටිපාටිශයන්
ශේ කටයු් ත ශනනයන්න අමාරුන් ත් ශතන්ම ිරයනවා නේ, ඒ
ශවබදවට "මාෂ්ල් ක්රමය" සවි ්ෂන ම්  කර, ශේ වාශ
අවමානසික ප්ර ්න න ශබන rag leadersො ශවනම හඳුනා ශනන ඒ
අය්  පුනරු් ථාපනය කරිටන් අපරාධ නීන යට ශේ අය නැට
නහන්න පුළුවන් රකාරයට ශේ නීන ය ි හා අලු්  රකාරයට
බෙන්න පුළුවන් ශවන්ද් ිරයන ීක සේබන්ධශයන් ශේ විවාද්ය
ප්රශයෝජනයට නන්න ිරයා මම ඉල්ො සිටින්නට කැමැන න්
අශන්ෂ කාර ය ශමයන් වි ව
් විද්යාෙවෙ සමහර ීඨයවලින්
ද්ැන් ශේක ක්රමක්රමශයන් බැහැර ශවො න ශබනවා ාස්ර ීඨය
රශ්රශයන් තමන් නවක වද් සිද්ධි වැඩිපුරම වාර්තා ශවන්ශන්
ඒවාට්  යේ යේ ශහේතු න ශබනවා මම ශමතැනදී ඒවා ව්ෂශකෝම
නැන කථා කරන්න බොශපොශරෝ තු වන්ශන් නැහැ ද්ැන් අව ය
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පාර්ලිශේන්තුව

[නරු කරු ාර් න පර විතාන මහතා]

ශවො න ශබන්ශන් වි ්වවිද්යාෙ අභයන්තරශේ පිදපාෙන අං වෙ
සහ ාස්ත්රීය ප්රජාව අතිදන් ශවනද්ා ීළිපිටම සාධාරණීකර ය
කරපු - අපි වි ්වවිද්යාෙයට යන කාෙශේ "නවක වද්ය
උපසංස්කෘන ය්ෂ ඒක යථාර්ථය්ෂ ඒවා අපි පිළිනන්න සන් සක
මහශෙොගේ
ප්ර ්නය්ෂ
ශනොශවන්
ශේක
ශවන්ශන්
සමාජාබදශයෝජනශයන්" ිරයා න ර ්ීනන නවක වද්යට ප්ෂෂ්පාරයව
මහා ප්රබුද්ධ තර්ක ශනොඩ්ෂ ශනනාවා අද් ීශහම ීක්ෂ නැහැ අද්
ීශහම ීක්ෂ නැන  ුර ් , ශේවා ශහොර රහශසේ යටින්
සාධාරණීකර ය කරශනන යනවා අපි ඒවාට ිරයන්ශන්
සංස්කෘන ක ප්රය්ඩඩ් වය ිරයාන් ප්රය්ඩඩ් වය න ශබන්ශන් ජු
තෙශේ විතර්ෂ ශනොශවන්, රර්ථික වුහා් මක තෙශේ විතර්ෂ
ශනොශවන් සංස්කෘන ක තෙශේ්  ප්රය්ඩඩ් වය න ශබනවා
වි ්වවිද්යාෙ නවක වද්ය ිරයන්ශන් අශේ රශට් සංස්කෘන ක
ප්රය්ඩඩ් වය ශපන්බදේ කරන ීක අවස්ථාව්ෂ ීම , සා අපි
සංස්කෘන ක ශවනවාය ිරයා ිරයන්ශන්, වි ්වවිද්යාෙ යහප් 
සංස්කෘන යකට බර ශවනවා ිරයො ිරයන්ශන් ිරසිම නවක වද්
සිද්ධිය්ෂ වාර්තා ශනොවන රකාරයට වි ්වවිද්යාෙ ප්  ශවන
ීකටන් ීශහම වි ්වවිද්යාෙ ශෙෝකශේ න ශබනවා ශෙෝකශේ
ශකොශහේව්  නැන  ුර ් , රශට් ශකොතැනකව්  නැන  ුර ් ,
ශද් පාෙනය තුළ නැන  ුර ාට, රර්ථිකශේ නැන  ුර ාට, රයතන
පද්ධන ශේ නැන  ුර ාට, රශට් නීන  ක්රමශේ නැන  ුර ාට උපිදම
රකාරශයන් මබදෂ්ය් වයට නරු කරන සංස්කෘරයන් ාස්ර බුද්ධි
ප්රජාව වි ්වවිද්යාෙවෙ හද්ාශනන න ශබනවා නේ, අශේ
වි ්වවිද්යාෙවෙට ශේක බැිද ශවන්ශන් තන්, ිරයන ප්ර න
් ය තමන්
අපට අහන්න න ශබන්ශන් ීම , සා අශේ වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්යන්න්ට
ශේ ශනොශන ශේ කාර ය මත්ෂ කරන ශකොට, අර පර
නල්ශරෝල් තර්ක අපට ද්මන්ශන් නැතුව, ශෙෝකශේ ව්ෂශකෝම
ප්ර ්න න බියදී ශේ ප්ර ්නය කථා කරන්න ීනවා ිරයා බෙන්ශන්
නැතුව ශේක ත් ත විශනයනය්ෂ හැටියට භාර නන්න ිරයා අප
ඉල්ො සිටිනවා
අපි සියලු ශද්නාම නීන මය පැ් ත් , පුනරු් ථාපනය
පැ් ත් , සංවාද් හා සාකචිඡා පැ් ත්  ශමයට ශයොමු කරශනන
අශේ වි ්වවිද්යාෙවලින් සමාජ ුකර්ගු ය පිටමං කරන්නට
සමාජය්ෂ හැටියට ීකට වැඩ කරමුන් ිරයන පකවුරඩය ශද්නවා ඒ
පකවුරඩය අශේ වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්ය ප්රජාව සහද් සින න් භාරනබද
තතැන් ිරයා අපි වි ්වාස කරනවා ඒ වාශ ම ශේ ත් ් වය
නව් වන්න න ශබන ශහොඳම ක්රමය තමන්, නවක වද්යට ේෂ ුරු 
පළමුවැ,  වසශර් සිසන් ශද්වැ,  වසශර්දී ඒක කරන්ශන් නැහැ
ිරයා තමන්ශ හද්ව් වෙට ප්රන සාව්ෂ දීො ඒ අබදව වැඩ ිරරීමන්
හැබැන්, ඒක අමාරු කටයු් ත්ෂ ඒ අමාරු කටයු් ත ශවබදශවන්
අශේ වි ්වවිද්යාෙ ද්රුවන් ශයොමු වබද තතැන් ිරයා අපි වි ්වාස
කරනවා ශබොශහොම ස්තුන න්

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුිටය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුන න්, නරු , ශයෝජය අමාතයතුම,  මීළඟට, නරු
අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා වබතුමාට විනාඩි 5ක කාෙය්ෂ
න ශබනවා

[අ භා 1 1.]
ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ වබතුිටයට ශබශහවින්ම
ස්තුන වන්ත ශවනවා නරු හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටය
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ඉතාම්  වැද්න් ඊ ඒ වාශ ම සමාජශේ කථා බහට ේෂවනඊ උන් ඊ
බුද්ධිම්  යැන් හඳුන්වන අශේ වි ්වවිද්යාෙ ද්රු පරපුර මුල්
අවධිශේදී මුහු ශද්න නැටලුව්ෂ පිළිබඳව අද් ද්වශසේ ඉි ිදප්  කළ
ශයෝජනාවට ීක හින න්ම ීකඟ් වය සහ සහශයෝනය පළ
කරිටන් කාොබදරූපව අද්හස් ිරහිපය්ෂ ීකතු කරන්නටන් මම
බොශපොශරෝ තු ශවන්ශන්
ශිෂ්යශය්ෂ වි ්වවිද්යාෙයකට තතුළු ශවො නවක වද්ය
විඳින්න සන්ද් ිරයන ප්ර ්නය අපි පළමුශවන්ම අහන්න සන්
මශ හෘද්ය සා්ෂෂියට ීකඟව ිරනශවෝ ඊ ද්රුශව්ෂ වි ්වවිද්යාෙය
ද්්ෂවා ඒශේදී ඒ ද්රුවා ශමොන තරේ නවක වද් ප්රමා යකට මුහු
දීොද් ීන්ශන් ශපර පාසශෙන් පටන් න් තාමඊ ශපර පාසල්
අධයාපනශේ ඉඳො ද්රුවා පාසෙකට තතුළු කරන්න ශද්මනපියන්
ශමොන තරේ නවක වද් විඳිනවාද්? සමහර ශද්මනපිශයෝ තමන්ශ
ද්රුවා පාසෙට ශ් රුශ්ඩ නැහැ ිරයා පිකටින් කරනවා විවිධ
යක්රශල් මැද්ශද් ද්රුවා පාසෙකට තතුළු කරන්න අව ය ෙගේු 
ශසොයාශනන යනවා සමහර අේමොට ලිංිතක අල්ෙස් ශද්න්න
පවා සිද්ධ ශවො න ශබනවා ිරයා අපි අහො න ශබනවා අපි
අකැමැන  ුර ් ඊ ශේවා අපි කථා කරන්න සන් කාර ා ද්රුවා
විතර්ෂ ශනොශවන්ඊ අේමා තා් තා පවා වද් ශනද්නාවෙට නැ් නේ
යේ යේ ප්ර ්නවෙට මුහු දීො තමන් ද්රුවා මූලික අධයාපනයට
තතුළු කරන්ශන් ීතැ, න් පස්ශසේ ශිෂ්ය් ව විභානය පස්ශසේ
ුකවනවා ශිෂ්ය් ව විභානය ශවබදශවන් ශද්මනපිශයෝ පුුකමාකාර
මහන්සිය්ෂඊ කැප ිරරීම්ෂ සහ වියද්ම්ෂ ද්රනවා ශිෂ්ය් ව
විභානශයන් පස්ශසේ ශහොඳ පාසේෂ ශහොයාශනන ුකවනවා ේට
පස්ශසේ අශපොස (උසස් ශපළ හද්ාරොඊ උසස් ශපළ විභානශයන්
සම්  ශවො වි ්වවිද්යාෙයට රවට පස්ශසේ ඒ ද්රුවාට
වි ්වවිද්යාෙශේදී්  නවක වද්ය ෙබා ශද්නවා නේඊ ීඨඩාවට
ප් ශවො තමන්ශ අරමුු  ජයග්රහ ය කරනන්න රපු ද්රුවාට
වි ්වවිද්යාෙය තුළදී්  තැලීේ-ශපළීේවෙට ේෂ කරනවා නේඊ
ොං පය ශද් පාෙනයට ශබොශහොම කු ක ි ස්ත්රි්ෂකයිරන් ද්ායාද්
ුරු  වර්තමාන තරු ශද් පාෙන නායකශය්ෂ විධියට මම ඒ
පිළිබඳව හද්වන න්ම විරුද්ධ් වය ප්රකා කරනවා හැබැන්ඊ නරු
කරු ාර් න පර විතාන , ශයෝජය අමාතයතුමා ඉතාම් 
වැද්න්  වැිරයිරන් ීතුමාශ කථාව අවසන් කළා ඒ තමන්ඊ ීද්ා
පළමුවැ,  වසශර්දී නවක වද්යට මුහු ුකන් ශිෂ්යයා තමන් පසව
ශද්වැ,  වසරට ීන්ශන් ශද්වැ,  වසශර් ශිෂ්යශයෝ තමන් ගේලියට
, වාස අරශනන පළමුවැ,  වසශර් ශිෂ්යයන්ට නවක වද්ය
ශද්න්ශන් ිරයා හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටයශ කථාශවබද් 
ිරනවා ශේ පිළිබඳව ලියැුරු  ලිපි ීක්ෂ ශද්ක්ෂ පිළිබඳව ීතුිටය
ිරනවා වය වාශ ශනොලියැුරු  ලිපි තව ශකොචියර නේ ත් ද්
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය,  ශනොලියැුරු  ුක්ෂබර කථා
වසන් කරශනන ශේ සමාජශේ අේමො තා් තො ශමොන තරේ
හද්වන න් ුක්ෂ විඳිනවා ත් ද් ිරයන ප්ර ්නය අපට න ශබනවා
ර්ඩඩුවකටව් ඊ පාර්ලිශේන්තුවටව් ඊ මැන  තමන වරු විධියට
අපටව් ඊ ීශහම නැ් නේ ශේ රශට් සමස්ත රාජය
ශසේවකයන්ටව්  ශේ සේබන්ධශයන් කරන්න ශද්ය්ෂ ඉන ිද ශවො
නැහැන් ිරයන ීක අද් ශේ නරු සභාශන කථා කළ ශබොශහෝ
අයශ කථාවලින් ප්රකා ුර ා අද් ි න ශපෞද්නලික මන්ත්රී
ශයෝජනා යටශ්  ඉි ිදප්  කළ පළමුවැ,  ශයෝජනාව මඟින් නරු
ශරෝහිණී ගේමාිද විශේර් න මන්ත්රීතුිටය ඉි ිදප්  කශළේ් 
අධයාපන ්ෂශෂ්ේරය සේබන්ධ ශයෝජනාව්ෂමන් ඒ අබදව අද් ද්වස
ඉතාම්  වැද්න්  ද්වස්ෂ පුංචි ද්රුවාශ ඉඳො වි ්වවිද්යාෙ
ශිෂ්යයා ද්්ෂවා වුරන්ශ අන්රයන් සහ වුරන්ශ අව යතා පිළිබඳවඊ
සමානා් මතා පිළිබඳව කථා කළා අද් ි න මා ඉි ිදප්  ිරරීමට
, යිටත සභාව කල් තැබීශේ ශයෝජනාව්  ශමවැ, ම
ශයෝජනාව්ෂ
මම නරු මන්ත්රීතුමන්ොට රරාධනා කරනවාඊ ඒ පිළිබඳව් 
වබතුමන්ොශ අද්හස් ද්ැ්ෂවීම සඳහා සේබන්ධ වන්න ිරයා

1273

2018 අශනෝස්තු 10

වි ්වවිද්යාෙවෙ ශනොඩනැඟිලිඊ යටිතෙ පහසකේ සංවර්ධනය
කරනවා වාශ මඊ වි ්වවිද්යාෙවෙට අව ය කරන පහසකේ
සපයනවා වාශ ම කළ යුතු තව්  ශද්ය්ෂ න ශබනවාඊ මූොසනාරූඪ
නරු මන්ත්රීතුිටය,  ී්ෂ අුරරුද්ද්්ෂ ශහෝ ශවන් කරන ප්රන පාද්න
අන්න් කර රකල්පමය ව ශයන් ඒ තරු
තරුකවයන් ශපළ
නස්වන්න පුළුවන් නේඊ අපට ශේ සමාජය හද්න්න පුළුවන් ිරයා මා
ශේ අවස්ථාශන මත්ෂ කරනවා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ වබතුිටය මාශ මුහු ි හා
බෙනවා අද් ද්වශසේ අශන්ෂ ශයෝජනා ශවබදශවන් කාෙය අව ය
තන  ීම , සා තව්  කරු ්ෂ ිරයා මම මශ කතාව අවසන්
කරනවා අශේ නරු හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටය ශනන ර
ශයෝජනාව පිළිබඳව අද් ද්වශසේ අප ද්්ෂවන අද්හස් අසාශනන සිටිනඊ
ශේ පිළිබඳ කරුු  තතුළ්  හැන්සාඩ් ිරයවා බෙනඊ ශේ පිළිබඳව
ශතොරතුරු ශසොයා බෙනඊ ශේ පිළිබඳව මැි හ්  වනඊ වි ්වවිද්යාෙ
තුළ තවුකරට්  නවක වද්ය ෙබා ි ය යුතුයන් ිරයන ශිෂ්යයන්ට අපි
රද්රශයන්ඊ ශනෞරවශයන් සිහිප්  කරනවාඊ "වශේ පසපස ීන
සශහෝද්ර නංිතො මල්ලිො වශේම නංිතො මල්ලිො ිරයා
සිතන්න වශේම ශනද්ර සිටින වබශ ම අේමාශ ගේස පළාශනන
ර සශහෝද්රයන් ිරයා සිතා වුරන් රද්රශයන් රැක බො නන්න
වුරන් රද්රශයන් රර්ෂෂ්ා කරන්න වුරන්ට රද්රය කරන්න
ීශසේ කරිටන් වුරන්ට ශෙෝකය ශපන්වා ශද්න්න " ිරයා අපි වබට
ීශසේ ශයෝජනා කරනවා අධයාපනය සහ හුරුව - education and
training - තුළ ශෙෝකශේ ජය නන්න බැිද තැන්ෂ නැහැ ීතැනට
යන්න අශේ සමාජය ශපළ නස්වන්න අප හැශමෝටම පුළුවන් ිරයන
අද්හස ප්රකා කරිටන්ඊ අශේ නරු හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටය
ශනන ර ශයෝජනාවට ීකඟ් වය පළ කරිටන්ඊ මට අවස්ථාව ෙබා
දීම පිළිබඳව වබතුිටයට ස්තුන ය පුද් කරිටන් මා , හඬ ශවනවා
ශබොශහොම ස්තුන න්

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුිටය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුන න්ඊ නරු මන්ත්රීතුම,  මීළඟටඊ නරු (වවද්ය
නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා නරු මන්ත්රීතුම, ඊ වබතුමාට් 
විනාඩි 5ක කාෙය්ෂ න ශබනවා
[අ භා 1 22]

ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ නරු හිරු, කා ශප්රේමයන්ද්ර
මන්ත්රීතුිටය නවක වද්ය සේබන්ධශයන් ශයෝජනාව්ෂ ශනනැවි්  ඒ
පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුශන් ඊ රශට්්  අවධානය ශයොමු කරවීම
වටිනවා මා ශේ මාතෘකාවට ප්රශන වන්ශන් නවක වද්ය ුකන්
ශකශනගේ ශහෝ නවක වද්යට භාජනය වූ ශකශනගේ හැටියට
ශනොශවන් මා ඉශනන න්  ශ්රී ජයවර්ධනපුර වි ව
් විද්යාෙශේ
වවද්ය ීඨයය තුළ නවක වද්ය ශද්න්ශන්්  නැහැඊ සිස සිසවියන්
නවක වද්යට භාජනය වන්ශන්්  නැහැ නමු්  1කක8 වර්ෂ්ශේ
පනත්ෂ ශනනැල්ො අුරරුුක 20කට පසව්  අපට නවක වද්ය
පිළිබඳව සාකචිඡා කරන්න සිද්ධ ශවො න ශබනවා ශේ මාතෘකාව
මතුපිටින් ශනන ීශහේට ශමශහේට ප්රහාර ීල්ෙ කරනවාට වඩා
ශහොඳන් ිරයා මම සිතනවාඊ අප අසාර්ථක ුරශ්ඩ ශකොතැනද් ිරයන
ීක පිළිබඳව යේිරසි රකාරයක නැඹුරු වි ්ශල්ෂ් ය්ෂ ිරරීම
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ අශේ රශට් වි ්වවිද්යාෙ
සේබන්ධශයන් කථා කරන විට ජනතාවට මුලින්ම මත්ෂ වන
කාර ය්ෂ තමන් නවක වද්ය ිරයන්ශන් ඒ තරමටම වි ්වවිද්යාෙ
සහ නවක වද්ය නැට නසාන් න ශබන්ශන් හැබැන්ඊ නවක වද්ය
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රරේභ කශළේ අශේ වි ්වවිද්යාෙවලින් ශනොශවන් ීය පටන්
න් ශ්  අශේ මහා විහාරයඊ අභයිතිදය ිරයන අධයාපන
රයතනවලින් ශනොශවන්
ීය පටන් න් ශ්  ෙංකා
වි ්වවිද්යාෙශයන් ශනොශවන් ීය යුශරෝපයඊ උතුරු තශමිදකාව
තතුළු රටවෙ වි ්වවිද්යාෙවලින් ර සංස්කෘන ය්ෂ විශ ේෂ්ශයන්
ව්ෂස්ෆර්ඩ්ඊ ශ්ෂේ්රිේ ිරයන වි ව
් විද්යාෙවෙ පවා නවක වද්ය
ක්රියා් මක වනවා ඒ සංස්කෘන ය අශේ රට වාශ පසනාමී
රටවෙට ීන විට ීහි පැවැන  මුල් සංස්කෘන ක ේෂෂ් වලින්
ශවනස් ශවො ීයට යේිරසි රකාරයක ප්රය්ඩඩ් වය්ෂඊ හිංසාව්ෂ
ීකතු ශවො න ශබනවා අපි කුරරුව්  වද්යඊ හිංසාවඊ
ප්රය්ඩඩ් වය අබදමත කරන්ශන් නැහැ නවක වද්ශයන් ශහෝ
ශනවාඊ ප්රවී වද්ශයන් ශහෝ ශනවාඊ වි ්වවිද්යාෙය තුළ ශහෝ ශනවාඊ
ශපොලීසිය තුළ ශහෝ ශනවාඊ හමුද්ාව තුළ ශහෝ ශනවාඊ ශවන්  රාජය
රයතනය්ෂ තුළ ශහෝ ශනවා වද්ය්ෂඊ හිංසාව්ෂ සිද්ධ වනවා නේ
අපි කුරරුව්  ීය අබදමත කරන්ශන් නැහැ ීශහම නේඊ නීන 
ශනනැවි්  අුරරුුක 20්ෂ නත ශවො න බියදී් ඊ විවිධ වැඩසටහන්
ක්රියා් මක කරිටන් න බියදී්  ශේ ප්ර ්නය , රාකර ය කරනන්න
අපට තවම්  බැිද වී න ශබන්ශන් තන්? අපි කුරරු්  පිළිනන්නවා
අශේ රශට් සමස්ත වි ්වවිද්යාෙ පද්ධන ශේ ශනොුර ් ඊ හැම
ීඨයයකම ශනොුර ්  සමහර තැන්වෙ ද්ැිදය ශනොහැිර මට්ටමක
ප්රය්ඩඩ් වය්ෂ ද්්ෂවා නවක වද්ය වර්ධනය ශවො න ශබනවා
ිරයා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ ශබොශහෝ ශවොවට අශේ
වි ්වවිද්යාෙ
ශිෂ්යයන් විසින් කරන ෙද් සාධනීයඊ ප්රනරයශීලිඊ
, ර්මා ා් මකඊ සමාජයට වැඩද්ාන් වන ශබොශහෝ කරුු  පිළිබඳ
සාකචිඡාව පැ් තකට ිතහින් ප්රමු ශවො න ශබන්ශන් ශමයන්
ත් තටම නවක වද්යට භාජනය ශවන්න ශහෝ නවක වද්ය
සිද්ධ කරන්න ශිෂ්යයන් ශයොද්වන කාෙයට වඩා වැඩි ප්රමා ය්ෂ
වුරන් කො උශළෙවෙටඊ ක්රීඩා උ් සවවෙටඊ පර්ශේෂ් වෙට
ශයොද්වනවා නමු්  අශේ ිරසිුක මාධයය්ෂ ඒවා ප්රයාරය ිරරීමට ඉඩ
ප්රස්ථාව්ෂ ශද්න්ශන් නැහැ ඒ ශවබදවට ශකොශහේ ශහෝ නවක වද්
සිද්ධිය්ෂ ුර ාට පස්ශසේ ීය උලුේපා ද්ැ්ෂවීම තමන් කරන්ශන් ඒ
වාශ ම අපි ද්ැ්ෂකාඊ විශ ේෂ්ශයන් හිටපු තමන වරු ඒ නවක වද්
සිුකවීේ නැන මාධයවෙට තවිල්ො ප්රකා කරනවා "අහවල්
වි ්වවිද්යාෙශේඊ අහවල් ීඨයශේඊ අහවල් ශද්පාර්තශේන්තුශනඊ
අහවල් ශහොස්ටල් ීශ්ෂඊ අහවල් ශටොන්ෙට් ීශ්ෂ ශමන්න ශමවැ, 
සිුකවීම්ෂ සිද්ධ ුර ා" ිරයො ශබොශහොම රස කර කර ිරයන
අවස්ථා න බු ා මට මත්ෂ ශවනවාඊ ඒ තමන වරු ීශහම ිරයන
රකාරය නැන්  නමු්  ප්ර ්නය න ශබන්ශන් ශකොතැනද්? ශේ
නවක වද්ය්  ී්ෂක නැට නහනවාඊ ශද් පාෙනය ශේ නැන් 
සමහර මන්ත්රීවරුන් අද්හස් පළ කළා
යේ ිරසි ශිෂ්යශයගේට විශ ේෂ්ශයන් පුද්නෙශයගේට ඒ
පුද්නෙයන් අතිදබද්  අශේ රශට් උසස් ශපළ වැ,  තරනකාරී
විභානයිරන් ඉහළින් සාමර්ථ ෙබා වි ්වවිද්යාෙයට තතුළු ශවන
22ඊ000්ෂ වන අවම ශිෂ්යයන් ප්රමා ශයන් ශකොටසකට වද්ය දීොඊ
ප්රය්ඩඩ් වය පාවිචිචි කරොඊ හිංසා කරො යේ ශද් පාෙන
මතය්ෂ ශහෝ යේ ද්ෘෂ්්ටිවාද්ය්ෂ ඒ අයශ වළුව තුළට ිදංනවන්න
පුළුවන්ද්? සාමානයශයන්ඊ ද්වස්ෂව්  පාසල් ශනොිතය
ශකශනගේටව්  ීශහම ශද්ය්ෂ කරන්න බැහැ ීශහම ශද්ය්ෂ
කරනවා ිරයො කුරරු හිද හිතන ීකම ශමෝඩකම්ෂ ීශහම
ශද් පාෙන මතවාද් වපුරන්න බැහැ ඒ , සා වි ්වවිද්යාෙ තුළ
නවක වද්ය මුවාශවන් පවන න ශේ ප්රය්ඩඩ් වයට ශද් පාෙන
ශල්බෙය අෙවො අපි ශේකට පහර ශද්න්න ිතශයෝ  ීශහමඊ
ශේක කවද්ාව්  අපට තුරන් කරන්න හේබ ශවන්ශන් නැහැ ඒ
, සා අපි ශ් රුේ නත යුතුව න ශබනවාඊ ශේශ්ෂ න ශබන ත් ත
ත් ් වය නැන කලින් ිරනවා වාශ සමාජඊ රර්ථිකඊ මශනෝ
විද්යා් මක කාර ාවෙට අපි ප්රශන ශවන්න සන්

1275

1276

පාර්ලිශේන්තුව

[නරු (වවද්ය නලින්ද් ජයන ස්ස මහතා]

ශද්වැ,  කාර ය ශමයන් සමහර අය ශයෝජනා කරනවාඊ
ශේවා ව්ෂශකෝම පද්නේ කරශනන වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්යශයෝ
ශද් පාෙනශයන් තුරන් ශවන්න සන් ිරයො; ඒවා
අශද් පාෙ, ක ශවන්න සන් ිරයො වි ්වවිද්යාෙය තතුශළේ
ශද් පාෙනය නැ් නේඊ සංවාද්-මතවාද් නැ් නේඊ ඒ විවාද්
නැ් නේ ශකොශහේද් ශද් පාෙනය න ශබන්ශන්? ශද් පාෙනය යේ
විද් ධ තෙයකට ශනශනන්න නේ ඒක වි ්වවිද්යාෙය වැ, 
ාස්රාලීය අවකා යන් තුළ සාකචිඡාවට ේෂ ශවන්න සන් ේළඟ
කාර ය තමන්ඊ ශේ පනත ශේ පනත ශනනාශනඊ නවක වද්යට
ීශරහිව; නවක වද්ය ශද්න අයට ද්ඬුවේ කරන්න හැබැන්ඊ අපි
අුරරුක 20ක වි ්වවිද්යාෙ ඉන හාසය ශපරළො බැලුශවෝ  ශේ
පනශතන් ද්ඬුවේ කරො න ශබන්ශන් කාටද්? ත් තටම
වි ්වවිද්යාෙවෙ නවක වද්ය ශද්න අයටද්? ීශහම නැ් නේ
වි ්වවිද්යාෙ පිදපාෙනයට ුරවමනා කරන ශිෂ්යයන්ශ
ක්රියාකාරකේ අඩාෙ කරන්න සන් ඉේෂක සහනත අයටද්? මම
ශහොඳට පැහැි ලිව ිරයන්නේ ශිෂ්ය සංනේ නායකයන්ශ ඉඳො ඒ
ක්ඩඩායේවෙ ක්රියාකාරකේ කරන අයට ද්ඬුවේ කරන්න ශේ
පනත පාවිචිචි කරො න ශබනවා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ ශේශ්ෂ හාසය ජනක කරු
ශමයන් නවක වද්ය වැළැ්ෂවීමට ශනනා ශේ පනශතන් ද්ඬුවේ
කරනවාඊ පළමුවැ,  වසර ශිෂ්යන්ට්  නවක වද්ය ිරයන ීශ්ෂ
අර්ථය ශවන්ශන් ශජයෂ්්යයන් විසින් නවකයන්ට වද්ය ෙබා දීම
නේඊ වුරන්ට යේිරසි රකාරයක ාරීිදක-මානසික අවමානයකට
ේෂ ිරරීම නේඊ ඒ වසශර් සශහෝද්ර ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන් ශකොශහොමද්
නවක වද්ය වැළැ්ෂවීම සඳහා ශනනා ඒ පනශතන් ද්ඬුවමකට ේෂ
කරන්ශන්? ශේ ශවන ශකොට්  ශේ පනත හරහා නාල්ශල් ෙබුදූශන
HNDA රයතනශේ ශිෂ්යාවන් ශද්ශද්ශනගේට ද්ඬුවේ කරො
න ශබනවා; අ්  අඩංගුවට අරශනන්  න ශබනවා කැෙකවය
වි ්වවිද්යාෙශේ පළමුවන වසශර් ශිෂ්යයන් ිරහිප ශද්ශනගේට ශේ
හරහා ද්ඬුවේ කළා නවක වද්ය වැළැ්ෂවීම සඳහා ශනන ර පනත
පාවිචිචි කරො න ශබන්ශන් ත් තටම නවක වද්ය තුරන් කරනවාට
වඩා ඒ වි ්වවිද්යාෙ පිදපාෙනයට ුරවමනා කරන යේ ිරසි
රකාරයක ශිෂ්ය ද්ඩයමකට ේෂ කරන්නටන් ඒක , සා ද්ැන්
ශවො න ශබන්ශන් ශමොක්ෂද්? අපි කුරරු්  පිළිනන්නවාඊ ිරසිශව්ෂ
ප්රය්ඩඩ් වයටඊ හිංසනයට ේෂ ශනොවිය යුතුන් ිරයො නමු්  යේ
ිරසි රකාරයක ශද් පාෙන ුරවමනාවන්ට ශහෝ ඉතාම ළඟ
තමන්ට කර නන්න අව ය ශපෞද්නලික අව යතාවන්ට ශමය
පාවිචිචි කළාට පස්ශසේ අපට ශේ අරමු ට යන්න බැිද ශවනවා
ශේ සේබන්ධශයන් සාකචිඡා මතු ශවන ීක ශහොඳන්
නරු කරු ාර් න පර විතාන මැන තුමා කථාව අවසන්
කරන ශකොට ිරනවා වාශ පළමුවැ,  වසශර් නවක වද්යට
භාජනය වන ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන් ඒ පිළිබඳව සාකචිඡා කරො
රයන්ුකව්ෂ නන්නවා නේ "අශපන් පස්ශසේ ශේක ශවන
ක්ඩඩායේවෙට ශද්න්ශන් නැහැ" ිරයොඊ ශේක නතර කරන්න
පුළුවන් ඒ අතශර් වි ්වවිද්යාෙ ශිෂ්යයා ිරයන්ශන් කුරද් ිරයන
ීක පිළිබඳව අපි හිතන්න සන් වුරන් හැම න ස්ශසේම ප්රය්ඩඩකාරීඊ
වුරන් හැම න ස්ශසේම උද්ශනෝෂ් වෙ , රතවන අයඊ වුරන්
ද්ැ්ෂශකෝ  වද් ශද්න අය ිරයො ශල්බල් ීක අෙවන්ශන් නැතුව
ශේ ප්ර ්නය සේබන්ධශයන් යේ නැඹුරු ප්රශන ය්ෂ නන්න ිරයො
මම රරාධනා කරනවා
ඒ වාශ ම මතක න යා නන්නඊ උද්ශනෝෂ්
කරන්ශන්
බෙහ් කාරශයන් ශිෂ්යයන් සේබන්ධ කරශනන ශනොශවන් ිරයන
ීක කුරරුන් ශහෝ ිරයනවා නේ "පළමුවන වසර ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන්
උද්ශනෝෂ් වෙට නන්ශන් බෙහ් කාරශයන්" ිරයො ඒක වැරි න්
ඒ ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන් අුරරුුක තුනකට ශහෝ හතරකට පස්ශසේ උපාධිය

අරශනන ශනද්ර ිතහිල්ොඊ ඒ උපාධියට සිදෙන රජශේ රැිරයාව්ෂ
ශහෝ වුරන් ඉල්ෙන රැිරයාව්ෂ ශනොෙැබු ාම තමන්ශ ද්රුවා
අශ්  න යාශනන නැ් නේ බඩද්රු අේමො විධියට උද්ශනෝෂ්
කරන්ශන්  බෙහ් කාරශයන් සේබන්ධ කරශනනද්? නැහැ ඒ
අයට සාමූහික් වය්ෂ න ශබනවා වුරන් ශපොුක ප්ර ්නවෙට මුහු
ශද්නවා ීතශකොට තමන්ශ ක්ඩඩායේ තතුශළේ සාකචිඡා කරො
වුරන් ඒ උශද්නෝෂ් වෙට සේබන්ධ ශවනවා අපි්  first year
ීශ්ෂ උද්ශනෝෂ් වෙට සේබන්ධ ශවො final year ීශක් 
උද්ශනෝෂ් වෙට සේබන්ධ ුර ා ඒවාට නායක් වය්  ුකන්නා
හැබැන්ඊ ස්ම අවස්ථාවකදීම ඒ කරුු  කාර ාඊ ඒ ප්ර ්නය රවාට
පස්ශසේ අපි ඒවා පැහැි ලි කර ුකන්නා ිටසක ඒවා බෙහ් කාරශයන්
කරවන්න බැහැ වාශ ම කරවන්න ුරවමනාවගේ්  නැහැ
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ අශේ නරු හිරුකවකා
ශප්රේමයන්ද්ර මන්ත්රීතුිටයශ ප්රශන ය වැද්න්  ශවනවා මම හිතන
විධියට මීට වඩා නැඹුරට ිතහිල්ො ශමය නීන ශයන් විසඳන්න
පුළුවන් ප්ර ්නය්ෂ ශනොශවන් අර ිරනවා වාශ යේ සංස්කෘන ක
ප්ර ්නය්ෂ ශමතැන න ශබනවා ශේ නවක වද්ය ෙබා ශද්න
ක්ඩඩායම අපි ශතෝරානත යුතුව න ශබනවා වුරබද්  ශේ රශට්
ද්රුවන් වුරන්ට තමන්ශ ජීවිතය හැඩනස්වා නන්නට අවස්ථාව
සෙසා ි ය යුතුන් මම හිතන්ශන් නැහැඊ වුරන් ප්රය්ඩඩ් වය
ි නටම පාවිචිචි කරනවාන් ිරයො ඒ , සා ඒ අය්  ශේ සමාජශේ
යහප්  පුරවැසියන් බවට ප්  කරන්න පුළුවන් රකාරශේ
ප්රශන ය්ෂ අපි ෙබානත යුතුන් ිරයන ශයෝජනාව කරිටන් මම
නතර ශවනවා ශබොශහොම ස්තුන න්

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුිටය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුන න්ඊ නරු මන්ත්රීතුම, 
මීළඟට ශයෝජනාව ඉි ිදප්  කළ නරු හිරුකවකා ශප්රේමයන්ද්ර
මන්ත්රීතුිටයට ශකටි ශනොව්ෂ ෙබා ශද්නවාඊ ශේ ශයෝජනාවට
ඉි ිදප්  වූ අද්හස්ඊ කරුු  කාර ා සේබන්ධශයන් අද්හස්
ඉි ිදප්  කරන්න
[අ භා 1 ්2]

ු හිුනිකා ගප්රේමචන්ර මහත්ිටය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகா பிரரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ ශබොශහොම ස්තුන න් මම ශේ
ශවොශන නැවත නැවත්  ිරයා සිටිනවාඊ මා ශේ ෙබා න් ත
සියලුම ශතොරතුරු මාශ ශපෞද්නලික අ් ද්ැ පේ ශනොශවන් ිරයන
ීක මා ශේ රශට් වි ්වවිද්යාෙයක ඉශනන න් ත සිසවිය්ෂ
ශනොශවන් ඒ , සා ශේ සියලුම කරුු  වන පම්ෂ සහිතවඊ සමහර
ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන් විසින්ම මට ෙබා දීපු සහ ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන්ශ
ශද්මාපියන් විසින් මට ෙබා ුකන් ශතොරතුරු මම ඒවා සභානත
කළා ඉතා වන පම්ෂ සහිතවන් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ ශේ
ශතොරතුරු මා ඉි ිදප්  කශළේ නරු නලින්ද් ජයන ස්ස
මන්ත්රීතුමාශ කථාව අවසන් කරන අවස්ථාශනදී ප්රකා ය්ෂ කළාඊ
උද්ශනෝෂ්
සේබන්ධශයන් මම ඉස්ශසල්ො කළ ප්රකා ය්ෂ
සේබන්ධව ත් තටම ිරයනවා නේ ීය පවා මශ ශපෞද්නලික
මතය්ෂ ශනොශවන් පළමුවන වසර ඉශනන නන්නා යේ යේ ශිෂ්යශිෂ්යාවන් ක්ඩඩායම්ෂ විසින් මට ප්රකා කරපු ශද්ය්ෂ සමහර
ශවොවට වුරන් ද්න්ශන්  නැහැඊ ශේ යන කාර ාව ශමොක්ෂද්
ිරයො ඒ ශකශසේ ශහෝ ශනවාඊ නරු නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා
ිරනව ීක කාර ාව්ෂ මම්  පිළිනන්නවා ීනේඊ වි ්වවිද්යාෙය
තතුශළේ යේිරසි ශද් පාෙනය්ෂ නැන කථා කරන්නඊ
මන මතාන්තරඊ විශනයන ඉි ිදප්  කරන්න අවස්ථාව න බිය යුතුන්
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වි ්වවිද්යාෙයිරන් තමන් අපි සේපූර්
පුද්නෙයගේඊ ශහොඳ
පුද්නෙයගේ ීළියට ද්මන්ශන් ීශහ්  න ශබන කනනාු ද්ායක
ත් ් වය වන්ශන්ඊ ශෙෝකශේ විශ ේෂ්ශයන් ීංනෙන්තයඊ
තශමිදකාවඊ ශනද්ර්ෙන්තය වැ,  රටවෙ මම ද්ැබදව් ව මීට අුරරුුක
20කටඊ ්0කට ශපර 1ක 0 න න්වෙ පටන් න් ත ශේ ragging
ිරයන ීක අද් වන ශකොට වුරන් විසින් බැහැර කරපු කාර ාව්ෂ
ශවො න බියදීඊ අශේ ෙංකාව තුළ් ඊ ඉන්ි යාවඊ පාිරස්තානය වැ, 
රටවේ  තවම්  ප්රය්ඩඩකාරී විධියට ක්රියා් මක වීමන් මා
ඉස්ශසල්ො ිරනවා වාශ
ශේවා ක්රියා් මක කරන ශිෂ්යශිෂ්යයාවබද්  ඉන්ශන් යේ ිරසි මානසික ීඨඩනයකන් ඒ , සාන්
වුරන් තව්  ශකශනගේට ීඨඩා කරො යේිරසි සතුට්ෂඊ විශනෝද්ය්ෂ
ෙබන්ශන් තව ශකනගේ ීඨඩාවට ප්  කරොඊ ඒක ද්ැකො
විශනෝද්යට ශහෝ සන්ශතෝෂ්යට ප්  ශවන්න පුළුවන් නේ ඒ
පුද්නෙයාශ මානසික් වය පිළිබඳව වි ාෙ නැටලුව්ෂ න ශබනවා
මීට අුරරුුක 20කට කලින් හිටපු අධයාපන තමන තුමා විසින් ශේ
සේබන්ධ පනත්ෂ නැන ශේ පාර්ලිශේන්තුව තතුශළේ කථා කළා ඒ
පනත ක්රියා් මක ශවනවාන් ිරයො ිරයනවා ඒක ක්රියා් මක
වනවා නේ අශේ තස් ශද්කට ශපශනන්න ක්රියා් මක ශවන්න
සන් නරු නලින්ද් ජයන ස්ස මන්ත්රීතුමා්  ිරනවාඊ සමහර ශවොවට
නවක වද්ය ිරයන මාතෘකාව යටශ්  යේ යේ පලි නැනීශේ
ශචිතනා මත්  පුද්නෙන්න් අ්  අඩංගුවට නන්නවා ිරයො ඒ , සා
ශේ නැන හිදයාකාර විශ ේෂ් විමර් නය්ෂ කළ යුතුන් ශේවා
, හඬව වි ්වවිද්යාෙ තතුශළේ් ඊ ඉන් පිටත්  ගේලියට කාමර
අරශනනඊ ශනවල් අරශනන තවම්  සිද්ධ කරනවා ශේ පනශ් 
පැහැි ලිව සඳහන් ශවනවාඊ සාපරාධී භය නැන්වීේ කළ ශනොහැිර
බව ඒ ිරයන්ශන්ඊ අනව ය විධිශේ කැත වයනය්ෂව්  ිරයන්න
හැිරයාව්ෂ නැහැ
ඒ ිරයන්ශන් කථාවඊ හැසිරීමඊ ලිංිතක අපයාර ිරයන ශේ හැම
ශද්ය්ෂම සඳහන් කරිටන් තමන් ශේ පනත හද්ො න ශබන්ශන් ඒ
සියලු වැරි වෙට ි යයුතු ද්ඬුවේ ශේ පනශ්  න ශබනවා ීශහම
නේ ද්ැන් ශේ පනත ක්රියා් මක ිරරීම තමන් වැද්න්  වන්ශන්
විශ ේෂ්ශයන්ම
ශමහිදී
වි ්වවිද්යාෙ
ීඨයාධිපන වරුන්ටඊ
මහායාර්යවරුන්ටඊ රයාර්යවරුන්ටඊ ඒ ප්රධානීන්ට විශ ේෂ්
වන පම්ෂ න ශබනවා ශේ වාශ ශද්වල් සිද්ධ ශවනවා නේ ඒවා
නැවැ් වීමට
සන්ම තැනක විනය්ෂ න ශයනවා නේ ඒ තැන
ි යුු වට ප්  ශවනවා රජශේ ස්ථානය්ෂ ශනවාඊ පාසේෂ ශනවාඊ
වි ්වවිද්යාෙය්ෂ ශනවාඊ ශපොලීසිය ශනවා ඒ සන්ම තැනක විනය්ෂ
න ශයනවා නේ ි යුු වීමට හැිරයාව්ෂ න ශබනවා
අපි ශේ වි ්වවිද්යාෙවලින් ීළියට ද්ාන්ශන් ද්ැබදම පුරවා න් 
ිට, ස්ස ටික්ෂ අද් ශේ ිට, ස්ස ද්ැබදම විතර්ෂ පුරවාශනන ඉන්න
, සා තමන් මම කලින් ිරනවා වාශ ශේ රට තතුශළේ සන්ම
තැනක නැටලු තන ශවො න ශබන්ශන් ද්ැන් බෙන්නඊ ේශේ
ශපශර්ද්ා න බුු  ුකේිදය පාෙකවරුන්ශ ප්ර ්නය ි හා ඒ විධියට
තව්  ශකශනගේ නැන හිතන්ශන් නැතුව ශපෞද්නලික ුරවමනාවෙට
අබදව කටයුතු කරනවා ඒ වාශ ම අද් ර් මාර්ථකාිට බව
ඉස්සරහට තවිල්ො මබදෂ්ය් වය ිරයන ශද් හැම ශවොශනම
පහළට වැටිො න ශබන්ශන් මුෙ ඉඳන්ම අපි ශේ ප්ර ්නවෙ මුෙ
හඳුනා ශනොනැනීම , සාන් අශේ අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා
ිරනවාඊ ළමශය්ෂ ීක වසරට තතුළ්  කරපු ද්වශසේ සිට
වි ්වවිද්යාෙයට යනතුරුම අේමො තා් තො පුුකමාකාර ුකක්ෂ
විඳින්ශන් ිරයො අේමො තා් තො ත් තටම ඒ විඳින්ශන්
වද්ය්ෂ ඒක නවක වද්යට්  වඩා ීහා ිතය වද්ය්ෂ ඉන න්
වි ්වවිද්යාෙයට ිතහිල්ෝ  ද්රුවන්ට මුහු ශද්න්න ශවන්ශන් ශේ
ශද්ට නේඊ අපි මානසික ීඨඩනයට ප් ශවචිය ීඨඩිත ජනතාව්ෂ
බවට ප් ශවො ඉවරන් අශනෝජා වීරසිංහ මැන , ය රූපවාහි, 
වැඩසටහනකට තවිල්ො ිරයනවා මම ද්ැ්ෂකාඊ අඩිශයන් අඩියට
සැශෙෝන් ශද්ොරවල් න ශබනවා ිරයො ඒ ිරයන්ශන් අඩිශයන්
අඩියට ශකෝඩඩ කපන තැන් න ශබනවා නමු්  අඩුම න ශන්
නශමන්ඊ නමටව්  ශහොයා නන්න නැහැඊ වළුව හද්න තැන්; ශමොළය
හද්න තැන් අශේ රශට් පාර්ලිශේන්තුශන ඉඳො ස්ම තැනකම
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ඉන්න ස්ම පුද්නෙයාම ඉන්ශන් මානසික ීඨඩනශයන් ඒක අශේ
ශේ පාර්ලිශේන්තුශන සිටින සමහර මන්ත්රීවරුන්ශ හැසිරීශමබද් 
ශපශනනවා ශමතැ, න් ීළියට ිතයාම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ශ
හැසිරීශමබද්  ශපශනනවා හැම ශකනාටම ශපොඩි හිද මානසික
ශෙඩ්ෂ න ශබනවා ීශහම ශවො න ශබන්ශන් ශේ න ශබන
මානසික රතන ය ද්රා නන්න බැිද , සාන් ඒ , සා ශේ පුංචි
අහිංසක ද්රුවන්ශ ඊ-

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුිටය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

නරු මන්ත්රීතුිටයඊ ද්ැන් අවසාන කරන්න

ු හිුනිකා ගප්රේමචන්ර මහත්ිටය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகா பிரரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

කරු ාකර මට තව විනාඩිය්ෂ ශද්න්න මූොසනාරූඪ නරු
මන්ත්රීතුිටය, 
ශේ අහිංසක ද්රුවන්ශනන් පළිනන්න ීක නව් වොඊ අපි
හිදයට නීන ය ක්රියා් මක කරමු මම ඉල්ො සිටිනවාඊ උසස්
අධයාපන තමන තුමාශනබද්  නීන ය ක්රියා් මක කරන්න ිරයො
ශේ නීන ය , කේ ශපොතට මාමා ශවො වැඩ්ෂ නැහැ අද් සිට ශේ
නීන ය ක්රියා් මක ිරරීමට අව ය පියවර නන්න විශ ේෂ්ශයන්ම
ශද්මනපියන්ට වන පම්ෂ න ශබනවාඊ තම ද්රුවාශ හැසිරීශේ
ශවනස්ෂ න ශබනවා නේඊ ද්රුවා වි ්වවිද්යාෙයට යන්න බැහැ
ිරයනවා නේඊ කරුු  ද්ැනශනන බය නැතුව මා කලින් සඳහන්
කරපු ඒ අංකයට ද්ැබදේදීො අව ය පියවර නන්න ශබොශහොම
ස්තුන න්

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුිටය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟටඊ ශයෝජනා අංක 05 නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා
වබතුමාට විනාඩි 10ක කාෙය්ෂ න ශබනවා
ශේ අවස්ථාශනදී කුරරු ශහෝ නරු මන්ත්රීවරයගේ
නරු
මන්ල්වානනේ න ෙකරාජා මන්ත්රීතුමාශ නම මූොසනය සඳහා
ශයෝජනා කරන්න

ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුිටය, ඊ "නරු මන්ල්වානනේ
න ෙකරාජා මන්ත්රීතුමා ද්ැන් මූොසනය නත යුතුය"න් මා ශයෝජනා
කරනවා

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව
ු (වවදය) තුසිතා විගජ්මාන්න මහත්ිටය
මූලාසනගයන් දවත් වුගයන් ු මයිල්වා නේ තිලකරාජා මහතා
මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துஸிதா
விரஜமான்ன அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு
மயில்வாகனம் திலகராஜா அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA
WIJEMANNA left the Chair, and THE HON.
MYLVAGANAM THILAKARAJAH took the Chair.
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පාර්ලිශේන්තුව

පුත්තලම දිස්ත්රික්කගේ ගවරළ තීරය ආරක්ෂා කර
ැනීම සඳහා කඩිනේ වැඩස හනක් දියත් කිරීම

புத்தளம் மாவட்டத்தின் ககரரயாரப் பகுதிகயப்
பாதுகாப்பதற்கான துாித நிகழ்ச்சித்திட்டதமான்கற
நகடமுகறப்படுத்தல்
LAUNCHING AN EXPEDITIOUS PROGRAMME TO
PRESERVE THE COSTAL BELT OF PUTTALAM
DISTRICT
[අ භා 1 60]

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව
ඉි ිදප්  කරිට
"පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකය අන  ය සන්ද්ර ශවරළ රයරයකට හිිටකේ  පවද්ඊ
ශවරළ ාද්නයඊ කශඩොොන විනා වීමඊ අනවසර ඉි ිරරීේ වැ,  ශහේතු
, සා ශවරළ රයරය දූෂ් යට ේෂවී තන  බැවින්ඊ පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකශේ
ශවරළ රයරය රර්ෂෂ්ා කර නැනීම සඳහා කඩිනේ වැඩසටහන්ෂ ි ය්  කළ
යුතුයැන් ශමම පාර්ලිශේන්තුව ශයෝජනා කරන් "

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකය
ිරයන්ශන් ෙංකාශන න ශබන ි නම මුහුුක රයරය හිිට සහ ඒ මුහුුක
රයරය මාර්නශයන් ශ්රී ෙංකාවට ශෙොගේ අභිමානය්ෂ සහ රර්ථික
වාසිය්ෂ ශනනැ්  ශද්න ි ස්ත්රි්ෂකය්ෂ
ශේ ි ස්ත්රි්ෂකයඊ ීක පැ් තිරන් මුහුුක රයරශයන් වාශ ම
අශන්ෂ පැ් ශතන් කෘෂි කර්මාන්තය ශ්ෂන්ද්ර කර න් ත ශනොවි
බිේ න ශබන ශබොශහොම ෙස්සනඊ රකර්ෂ්ණීය ි ස්ත්රි්ෂකය්ෂ ඒ
වාශ මඊ ඈත අරයතශේ ඉඳො සරුසාර ශපොල් වනාවට හිිටකේ
ිරයන ශපොල් ත්රිශකෝ යට අය්  ි ස්ත්රි්ෂකය්ෂ මූොසනාරූඪ
නරු මන්ත්රීතුම, ඊ වර්තමානය ශවද්දී ශේ රමණීය අෙංකාර වූ මුහුුක
රයරය ිට, සාශ විවිධ සංවර්ධන කටයුතු ශහේතුශවන් සහ විවිධ
වයාපෘන  හරහා ක්රම ක්රමශයන් විනා ශවිටන් පවන නවා ිට, සා
විසින් කරන ඒ ශවනස්කේවෙ අතුරු ප්රන ලෙය්ෂ විධියට
ස්වාභාවික වයසන යටශ් ්  ශේ මුහුුක රයරය අද් ශවද්දී මුහුුක
ාද්නයට ේෂ ශවොඊ ඒ හරහා ඒ ප්රශද් ශේ ිට, ස්ස ුක්ෂ විඳින්න
පටන්ශනන න ශබනවා පු් තෙේ ි ස්ත්රි්ෂකශේ ධීවර ජනතාව
වි ාෙ පිිදස්ෂ්ෂ ඉන්නවා සංයාරක කර්මාන්තශයන් යැශපන
තව්  වි ාෙ පිිදස්ෂ ඉන්නවා ශේ මුහුුක රයරයට සේබන්ධ කළපු
රශ්රිතව ලුු  ශල්වා පව් වාශනන යිටන් ඒ කර්මාන්තවෙ
ශයශද්න අය ඉන්නවා ඒ වාශ මඊ ඉස්සන් ශබෝ ිරරීම වැ, 
ශවන්  වයාපෘන  න ශබනවා ශේ සියල්ෙම සමතුලිත කර නැනීමට
නේඊ කශඩොොන සංර්ෂෂ්
ිරරීම් ඊ මුහුුක රයරය රර්ෂෂ්ා කර
නැනීම් ඊ සංයාරකයන් මුහුුක රයරශේ රමණීය් වය තුළ තද් බැඳ
නැනීශේ ක්රමශනද්ය්ෂ ි ය්  ිරරීම්  කළ යුතුන්
මශ ි ස්ත්රි්ෂකයට අිටෙ ශමශහවර්ෂ ඉෂ්්ට කරපු හිටපු ධීවර
අමාතයවරයගේ වන ි වංනත ශපස්ටස් ශපශර්රා මැන තුමාශ පුර
ර් නය වන ව් මන් ර්ඩඩුශන ජාන ක ප්රන ප් න  හා රර්ථික
කටයුතු රාජය අමාතය නරු , ශරෝෂ්න් ශපශර්රා මැන තුමා අද්
පාර්ලිශේන්තුශන සිටියදී ශේ සේබන්ධශයන් කථා කරන්නට
ෙැබීම නැන මා සතුු  ශවනවා මශ කථාශවන් පස්ශසේ ීතුමා ශේ
සේබන්ධශයන් අද්හස්ෂ ද්්ෂවන් ිරයො මා වි ්වාස කරනවා
ීතුමා ශේ සභා නර්භශේ සිටියදී ි වංනත ශපස්ටස් ශපශර්රා හිටපු
ධීවර තමන තුමා මම සිහිප්  කරනවා
ීතුමා ශේ ි ස්ත්රි්ෂකශේ සිටින ධීවර ජනතාව ශවබදශවන්
ද්ැවැන්ත කාර්යභාරය්ෂ කළා ධීවර ජනතාව ඒ කටයුතු
වර්තමානශේ්  පැසසමට ේෂ කරනවා වර්තමාන ධීවර ජනතාව
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පිළිබඳව කථා කරන්න ශකශන්ෂ නැන  මට්ටමට අශේ රට
ප් ශවො න ශබනවාය ිරයො අද් සමාජ මතය්ෂ ශනොඩ නඟො
න ශබනවා මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ශේ ශවරළ රයරශේ
ප්ර ්නය ි ස්ත්රි්ෂකය්ෂ විධියට න් තාම අපට ද්ැවැන්ත ශෙස
බෙපානවා ි ස්ත්රි්ෂකශේ ජනතාවට හැම රකාරශයන්ම ජුව
සහ වක්රව ශේ නැටලුව බෙපා න ශබනවා
ශේ මුහුුක රයරය රශට් රර්ෂෂ්ාව පැ් ශතබද්  අපට වි ාෙ වාසි
සහනත ත් ් වය්ෂ තන  කරපු මුහුුක රයරය්ෂ ශේ රශට් යුද්ධය්ෂ
න බු කාෙශේ වාශ ම අශේ රටට යේ යේ රක්රම සිුක ශවද්දී
මුලින්ම ධීවරයා තමන් ශේ මුහුුක රයරය හරහා රට රර්ෂෂ්ා කශළේ
ශේ මුහුුක රයරශේ ඉන්නඊ ශබෝට්ු ශන යනඊ ශතේපශේ යන ධීවරයා
තමන් ද්ිරන්ශන්ඊ අපට යේිරසි විධියක රක්රම වලින්ඊ
සතුරන්ශනන් ප්ර ්නය්ෂ න ශබනවා ිරයො ඒ , සා අපි ධීවරයා
අසන්ශතෝස කරොඊ ධීවරයාශ සි්  තො ශපළාඊ ධීවරයාශ
බොශපොශරෝ තු සු  විසු  කරො කවද්ාව්  රට්ෂ විධියට ජය
නන්න්  බැහැ; රට්ෂ විධියට ඉි ිදයට යන්න්  බැහැ ෙංකාශන
ශෙොගේම මුහුුක රයරය හිිට මශ ි ස්ත්රි්ෂකය පිළිබඳව මම කථා
කරන්ශන් රඩේබරශයන් ඒ ධීවර ජනතාවශ ප්ර ්න විසඳීමට
පාර්ලිශේන්තුව තුළදී ශේ ශයෝජනාව සේමත කරො ශද්න්ඊ
සියලුශද්නාම ශේ ශයෝජනාවට ීකඟ ශවන් ශේ ශයෝජනාවට
සියලුශද්නාශ ම ීකඟ් වය පළ කරන්න ිරයන ශනෞරවනීය
ඉල්ලීම කරිටන් තමන් මා ශේ සභාශන කථා කරන්ශන්
ධීවර පුරල්වෙ ජනතාව හැම ශමොශහොතකම ුක්ෂ විඳිනවා
වුරන්ට , සි අධයාපනය්ෂ නැහැ සනීපාර්ෂෂ්ක පහසකේවෙට
අද්ාළ , සි අව යතා ඉු  වන ක්රමශනද්ය්ෂ වුරන්ට නැහැ ඒ
වාශ මඊ ධීවරයා ිරනවාම සමාජශේ යේ යේ තැන්වෙදී වුරන්
ශකොන් ශවනවා පාශර් යන බස් ීකකට නැ නාම්  යේිරසි
විධියක ශබදීමකට ේෂ කරො ජනතාව හැසිශරන හැටි අපි
ද්ැකො න ශබනවා අපි ශේ රමණීය මුහුුක රයරය රර්ෂෂ්ා කර
නැනීමට
රජය්ෂ
විධියට් ඊ
අමාතයාං ය්ෂ
විධියට් ඊ
පාර්ලිශේන්තුව විධියට් ඊ සමස්ත මන්ත්රී ම්ඩඩෙය විධියට් ඊ
රශට් පුරවැසියන් විධියට්  වන පම්ෂ හා යුතුකම්ෂ න ශබනවාය
ිරයන තැන ඉඳශනන කටයතු කරනවා නේ ශහොඳන් ිරයන කරු
මා ශයෝජනා කරනවා
ශේ මුහුුක රයරයට අද්ාළ සමහර ප්රශද් වෙ පවන න
ශනොශරොචිශයෝශල් වැ,  විුකලි බොනාර තුළින් ශේ රශට් විුකලි
පද්ධන යට වන අිටෙ ශසේවය නැන්  අපි සිහිප්  කරන්නට සන්
ශේ හැම වයාපෘන ය්ෂම ීද්දීඊ ඒවාට කයතා වාර්තා කැඳවද්දීඊ
ශුනය ජන ප්රශද් හඳුනා න, ද්දී රදී හැම ශමොශහොතකම ශේ මුහුුක
රයරයට හැම අපද්රවයය්ෂම විසි කරන්න පුරුුක ශවො න ශබනවා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ශේ පුංචි ශ්රී ෙංකාව හතර
වශටන්ම වට වී න ශබන්ශන් මුහුුක රයරශයන් පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකය
, ශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයගේ විධියට මම ීද්ා ප්රාශද්ශීය
සභාශවන් ශද් පාෙනය රරේභ කළා ීද්ා ඉඳො වසර හතර්ෂ
තතුළත ඒ ි ස්ත්රි්ෂකශේ වාසනාවන්ත ජනතාව මා පාර්ලිශේන්තුව
ද්්ෂවාම ශනනාවා ඒ , සා ි ස්ත්රි්ෂකය මුල් කර ශනන කථා කරන
ීක මශ යුතුකම්ෂ; වන පම්ෂ නමු්  මම අද් ශේ ශයෝජනාව් 
ී්ෂක සමස්ත ෙංකාවම ඈඳනවා මුළු ෙංකාව වශට්ම න ශබන
අශේ සන්ද්ර මුහුුක රයරය රර්ෂෂ්ා කර නැනීම සඳහා කඩිනේ සහ
විධිම්  වැඩ පිළිශවළ්ෂ ි ය්  කළ යුතුන් ඒ විධිම්  සහ කඩිනේ
වැඩ පිළිශවළ ි ය්  කරද්දී තැ, න් තැනට මාමා කරන්ශන් නැතුව
කටයුතු කරන්න සන් ශේ මුහුුක රයරය ාද්නය සේබන්ධශයන්
මම ීක උද්ාහර ය්ෂ ිරයන්නේ "ටී" හැඩශේ නල් බැේම්ෂ
ද්මනවා නේ ඒක හඳුනා න් ත ශවරළ රයරය තුළ ශනන ිතහිල්ො
අවසානශේ ශමෝය කට්ෂ ශහෝ ජෙය න ශබන තව්  ස්ථානය්ෂ
ී්ෂක සේබන්ධ වන තැනක නව් වන්න මූොසනාරූඪ නරු
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මන්ත්රීතුම, ඊ යේ ිරසි මුද්ල් ප්රන පාද්නය්ෂ ශවන් කරො "ටී"
හැඩශේ නල් බැේම්ෂ ද්මො අවසන් කරන්ශන් ජනනහනය අධික
ධීවර ශතොු ශපොළිරන්ඊ ීශහම නැ් නේ ධීවර නේමානයිරන් නේ
ස්ථිර ව ශයන්ම මාසය්ෂඊ ීකහමාර්ෂ යද්දී අර නේමානය
පිටින්ම මුහුද්ට නොශනන යනවා ඒ , සා විධිම්  ක්රමශනද්ය්ෂ
සකස් කරද්දී ඒ ප්රශද් හඳුනා ශනනඊ රර්ෂෂ්ා කරො අවසන්
කරන තැනදී ීන්න් නැවත ශපරළා අපට විනා ය්ෂ සිුක ශනොවන
රකාරයට සිුක කළ යුතුන් ිරයන ශයෝජනාව මා කරන්න කැමැන න්
ශේ වැද්න්  ද්වශසේ ඉි ිදප්  කර න ශබන ඉතාම වැද්න් 
ශයෝජනා අතරඊ අශේ ි ස්ත්රි්ෂකශේ ජනතාව මුහු පා න ශබනඊ
විශ ේෂ්ශයන්ම ධීවර ජනතාව මුහු
පා න ශබන ශේ නැටලුව
පිළිබඳව මට්  කථා කරන්න අවස්ථාව ෙැබීම පිළිබඳව මා
ස්තුන වන්ත ශවනවා
කු නායක ගුවන් ශතොු ශපොශළේ ඉඳො
විනාඩි 20්ෂඊ විනාඩි ්0්ෂ තතුළත ළඟා විය හැිර ි ස්ත්රි්ෂකය
තමන් පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකය පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකයට තතුළු වන
තැන ඉඳොඊ ඉතාම්  රමණීයඊ ඉතාම්  වැද්න් ඊ වටිනා
ශද් ගුකවක සහ වටිනා සංස්කෘන ක අංනවලින් පිිදඊ සංයාරකයන්
රකර්ෂ් ය කළ හැිර ස්ථාන න ශබනවා ීම ස්ථානවෙට
සංයාරකයන් පැිටශ න්ශන් ීම ස්ථාන බො වැඳ පුද්ා නන්නවා් 
ී්ෂකම මානසික සවය්ෂඊ වින්ද්නය්ෂ ෙබන්නන් ීම , සා
සංයාරක කර්මාන්තයට ශේ මුහුුක රයරශේ න ශබන රමණීය් වයඊ
ීශහම නැ් නේ සන්ද්ර් වයඊ ීශහම නැ් නේ මුහුුක රයරශේ
න ශබන රර්ෂෂිතභාවය වැද්න්  ශවනවා ීම , සා ශේ සියලු
කරුු  කාර ා පද්නේ කරශනන ෙංකාශන මුහුුක රයරය රර්ෂෂ්ා
කර නැනීමට විධිම් ඊ කඩිනේ වැඩ පිළිශවළ්ෂ ි ය්  කරන්න
ිරයො ශයෝජනා කරිටන්ඊ මට ශේ අවස්ථාව ෙබා දීම පිළිබඳව
ශනෞරවනීය ස්තුන ය ප්රකා කරිටන් මා , හඬ වනවාඊ ශබොශහොම
ස්තුන න්

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තුන න්
මීළඟටඊ ශයෝජනාව ස්ථිර ිරරීමඊ නරු ශරෝහිණී ගේමාිද
විශේර් න මන්ත්රීතුිටය වබතුිටයට විනාඩි පහක කාෙය්ෂ
න ශබනවා
[අ භා 1 6ක]

ු ගරෝහිණී කුමාරි විගජ්රත්න මහත්ිටය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ரராஹினி குமாாி விரஜரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ඈත අරයතශේ ඉඳොම අශේ
රශට් රර්ථික මර්මස්ථාන වූශේ විශ ේෂ්ශයන්ම මානේශතොටඊ
ශනෝකන්න වරායඊ විජයානමනය සිුක ුරු  තේබප්ඩකවඊ
මන්නාරමඊ පු් තෙම ශවරළ රයරය
පු් තෙේ ි ස්ත්රි්ෂ
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මැන තුමාඊ ීතුමා
, ශයෝජනය කරන පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකශේ ශවරළ රයරය රැක
නැනීම සඳහා කඩිනේ වැඩ පිළිශවළක අව යතාව ඉස්මතු
කරිටන්අද් කාශෙෝචිත ශයෝජනාව්ෂ ඉි ිදප්  කළා මා ීම
ශයෝජනාව ස්ථිර කරන නමන්ඊ "අපි ශවරළ රයරය රැිරය යු් ශ් 
තන්?" ිරයන කාර ය සේබන්ධශයන් කරුු  ිරහිපය්ෂ ඉි ිදප් 
කරන්න කැමැන න් විශ ේෂ්ශයන්ම රර්ථිකශයන් සියයට 60්ෂ
ශපෝෂ් ය වන්ශන් සංයාරක වයාපාරය මුල් කරශනන කඳුකරය
හැරුු  විට අශේ රශට් සංයාරක වයාපාරය මූලික ව ශයන් රැඳී
න ශබන්ශන්ඊ ශේ රකර්ෂ්ණීය ශවරළ රයරය මූලික කරශනනන්
ීශහම නේ ශේ ශවරළ රයරය අපි රර්ෂෂ්ා කර න් ශතෝ  තමන්
සංයාරකයන්ශ රකර්ෂ් ය තව්  වැඩි ශවො වුරන් අශේ රටට
තදී ීන්ශන්
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ේළඟ කාර ය තමන් ධීවර කර්මාන්තය ශේ රශට් රර්ථිකය
ශපෝෂ් ය කරන තව්  කර්මාන්තය්ෂ තමන් ධීවර කර්මාන්තය
ීශහම නේ ශේ ධීවර කර්මාන්තය ්ෂන ම්  ිරරීමට අපි
විශ ේෂ්ශයන්ම ශවරළ රයරය රැක ශද්න්න සන් අපි ද්න්නවාඊ
ශබෝට්ු  නව් වන ීශ්ෂ ඉඳො මාළුවන් ශබෝ වීම ද්්ෂවා සියලු
ශද්වල් සිුක වන්ශන් ශේ ශවරළ රයරශේ බව
විශ ේෂ්ශයන්ම කශඩොොන නැ් නේ ශකොරල් පර රශ්රිතව
මාළු ශබෝ වීම සිුක වනවා ඒ , සා ශවරළ රයරය රැක නැනීශේ
අව යතාව ධීවර කර්මාන්තයට සෘුවම බෙපානවා
තව්  විශ ේෂ් කාර ය්ෂ තමන්ඊ අශේ රට වටා න ශබන ශේ
ගේඩා දූප්  වජව විවිධ් වශයන් ශබොශහොම අනූන වීම
විශ ේෂ්ශයන්ම යාපනය දූපත න් ශතෝ ඊ වජව විවිධ් වය අන න්
ශබොශහොම ඉහළ තැනක න ශබනවා ශෙෝකය පිළින්  "වජව
විවිධ් ව ශවරළ රයරය" විධියට හැඳින්ශවන්ශන්්  ශේ මන්නාරම
ශවරළ රයරශේ සිට ශේුකරු තුඩුව ද්්ෂවා ශවරළ රයරයන් ඒ , සා
අශේ රටට සවිශ ේෂී ශවරළ රයරය්ෂ තමන් ශේ මන්නාරේ ශවරළ
රයරය ඒ ී්ෂකම රසියාබද කොපශේ රටවල් ඉි ිද වසර ප හ
තුළදී ජෙ මට්ටම ඉහළ යාශමන් මුහුද්ට බිලි වන ත් ් වය්ෂ
තන ශවො න ශබනවා ඒකට ශහොඳම උද්ාහර ය තමන්
මාෙි වන්න තව වසර ප හ්ෂ තතුළත අශේ රටට්  ීවැ, 
ත් ් වය්ෂ උද්ා ශවන්න පුළුවන් ඒ , සා අපි ශවරළ රයරය රැක
නැනීම අතයව ය වනවා
අවසාන ව ශයන් ශේ කාර ය පිළිබඳව්  මා ිරයන්නට
සන් 2006 වසශර් පැිටකව සනාිට වයසනශයන් අශේ රට රැගේශ්ඩ
ශේ ශකොරල් පරඊ කශඩොොන වාශ ම වැලි කඳු , සන් අශේ රශට්
ත්රිගේ ාමෙශේ ඉඳො ශේුකරුතුඩුව ද්්ෂවා වි ාෙ වැලි කඳු
ප්රමා ය්ෂ න ශබනවා ශමන්න ශේ වැලි කඳු ශහේතුශවන් තමන්
අශේ රට යේ තරමිරන් ශහෝ සනාිටශයන් රර්ෂෂ්ා ුරශ්ඩ ඒ , සා
ශවරළ රයරය රර්ෂෂ්ා කර නැනීම ඉතාම අව ය බව ශේ
අවස්ථාශනදී මා ිරයන්න කැමැන න්
ශේ සඳහා සකස් කළ
පනත්ෂ න ශබනවාඊ 'ශවරළ සංර්ෂෂ් පනත' ිරයො ඒ පනත
තුළින් අනවසර ඉි ිරරීේ සේබන්ධශයන් විතර්ෂ ශනොශවන්ඊ
ස්වාභාවික ශවරළ රයරය රශ්රිතව විනා වීම්ෂ සිුක වනවා නේ
ඒවාට විරුද්ධව්  කටයුතු කරන්නට පුළුවන් මීට වඩා
්ෂන ම් ව ශේ පනත ක්රියා් මක වීම යුනශේ අව යතාව්ෂ
විධියට මා ද්ිරනවා ඒ , සා පු් තෙම ශවරළ රයරශේ පම ්ෂ
ශනොශවන්ඊ රට වටා ශවරළ රයරය රර්ෂෂ්ා කර නැනීමට කඩිනේ
වැඩ පිළිශවළක අව යතාව්ෂ පවන න බව් ඊ ශමම ශයෝජනාව
ස්ථිර කරන නමන් ශේ නරු සභාවට ද්ැබදේ ශද්ිටන් මා , හඬ
වනවා ස්තුන න්

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලී .

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තුන න් මීළඟටඊ නරු , හාල් නෙේප් න  මන්ත්රීතුමා
[අ භා 1 5්]

ු නිහාල් ලප්පත්ති මහතා

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා
විසින් ශනන ීන ෙද් ශයෝජනාව ඉතාම යහප්  ශයෝජනාව්ෂ
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පාර්ලිශේන්තුව

[නරු , හාල් නෙේප් න  මහතා]

ව ශයන් මා සෙකනවා අශේ ශේ පුංචි ශකොශද්නව වටා
ිරශෙෝමීටර් 1ඊ.20ක ශවරළ රයරය්ෂ න ශබනවා අරයතශේ ඉඳො
ශේ ද්්ෂවා ීම ිරශෙෝමීටර් 1ඊ.20ක ශවරළ රයරය න බු ාටඊ මුල්
කාෙශේ ශමහි කඩශතොලු ද්ිරන්න ෙැබුශ්ඩ නැහැ නමු්  ශේ
වනශකොට ඉතාම සං පර්
විධියට රට වශට්ම න ශබන ශවරළ
රයරය මුළුම, න්ම විනා ශවොඊ නැවත වතාව්ෂ යථා ත් ් වයට
ප්  කරන්න බැිද විධියට අුරල් සහනත ත් ් වයකට ප් ශවො
න ශබනවා ශේකට ශහේතුව ශවරළ ාද්නය ිරයො අපි වි ්වාස
කරනවා ශවරළ ාද්නය ඉශේ සිුක වන ශද්ය්ෂ ශනොශවන්
අ, වාර්යශයන්ම ශේකට ිට, ස් ක්රියාකාිද් වය බෙපානවා ඒ
බෙප්ේ තුළින් තමන් ශවරළ ාද්නය සිුකශවො න ශබන්ශන් ිට, ස්
ක්රියාකාරකේවෙ අ, සි බෙප්ම , සා තමන් වබතුමා ජීව්  වන
පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකයට ශේ ද්ැවැන්ත විනා ය සිුකශවො
න ශබන්ශන්ඊ නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුම, 
අපි මුලින්ම ශේ කාර ය නැන කල්පනා කරො බෙමු
ශමශත්ෂ කල් - වසර 0්ෂ තුළ- ශේ රශට් බෙයට ප්  ුරු  ිරසිම
ර්ඩඩුවකටඊ ීශෙස බෙයට ප්  වූ ර්ඩඩුවෙ හිටපු ිරසිම
නායකශයගේට ශහෝ නාන්කාවකටඊ විෂ්යය භාර අමාතයවරුන්ට හා
අමාතයවිදයන්ටඊ ශේ ිරසිම ශකශනගේට ශවරළ ාද්නය
නව් වන්න ශමොනම රකාරයිරන්ව්  විධිම්  ක්රියාමාර්නය්ෂ
නන්න බැිද ුර ා ශවරළ ාද්නය නව් වන්න නත හැිර විධිම් 
ක්රියාමාර්න න බු ා විධිම්  ක්රියාමාර්න න බුශ්ඩ නැහැ ිරයො අපි
ිරයන්ශන් නැහැ ීශහම ිරයනවා නේ ඒක වැරැි න් විධිම් 
ක්රියාමාර්න න බු ා නමු්  විධිම්  ක්රියාමාර්නය්ෂ ශමශත්ෂ කල්
ශනොනැනීශේ අභාවායක අ් ද්ැ පමකට තමන් අපි ශේ වනශකොට
මුහු
දීො න ශබන්ශන් ද්ැවැන්ත වෘ්ෂෂ්ෙතා විනා ය ශේකට
බෙපානවා වර්තමානය ද්්ෂවාම විවිධ වනාවන් ශවබදශවන් කඳු
මුුකන්වෙ න ශබන ද්ැවැන්ත නස් ශකොළන්ඊ ීම වෘ්ෂෂ්ෙතා වැස්ම
අපි විනා කරනවා
ඒවා විනා කළාම කඳු ප්රශද් වර්ෂ්ාවට , රාවර ය ශවනවා
ීශහම ුර ාමඊ ගේඩා වැස්ස්ෂ වැස්ස්  ඒ කඳුවෙ න ශබන මතුපිට
පස් තට්ු ව ශසෝද්ාශනන යනවා ඒවාන්න් නංනාවෙ පතුෙ ශනොඩ
ශවනවා නංනා පතුෙ ශනොඩ ුර ාම ශපොඩි වර්ෂ්ාවකදී ුර ් 
නංවතුර තන  ශවනවා ීම නංවතුරට ශරොන් මඩ ශසෝද්ාශනන
ිතහින්ඊ ීම වතුර මුහුද්ට නො ිතයාම ීහි රසාය, ක සංයුන ය්ෂ
මඟින් ස්වාභාවික බාධාව්ෂ ව ශයන් ශවරළ තතුළත න ශබන
ශකොරල් පර විනා ශවනවා ීශසේ විනා වූ පසව ීම ශකොරල් පර
ීතැ, න් ඉව්  ශවනවා ඉන් පසව ශවරළ ාද්නය සිුක ශවනවා
ඒඊ ීක ශහේතුව්ෂ
ේළඟ කාර ය තමන්ඊ ශවරශළේ නල් ඉව්  ිරරීම
අ් තශනෝමන ක විධියටඊ විවිධාකාර ශද් පාෙන ුරවමනා මතඊ
තමන්ශ ශහංයන්යොට ශේ ශද්වල් සඳහා අවසර ෙබාදීම , සාඊ
ඉව්ෂ බව්ෂ නැන වඊ ස්වාභාවිකව පිහිටා න ශබන නල් ඉව් 
කරනවා ීවිට අ, වාර්යශයන්ම ශවරළ ාද්නය සිුකශවනවා
අ, ්ෂ කාර ය තමන්ඊ කශඩොොන විනා ිරරීම පිදසරයට
හිතකාමී ශමම නස් ශකොළන් ශවරළ රයරශයන් ඉව්  ිරරීම , සා
මුළුම, න්ම ශවරළ ාද්නය සිුකශවනවා ේළඟටඊ නැඹුරු මුහුශද්
වැලි ඉව්  ිරරීම , සා්  ශවරළ ාද්නය සිුක ශවනවා පැවතුු 
ර්ඩඩුවෙටඊ පවන න ර්ඩඩුවෙට අපි ි ිතන් ි නටම ිරනවාඊ මුහුද්
මැද් න ශබන ස්වාභාවික වැලි වැටි -වැලි , ධි- ඉව්  කරන්න ීපාය
ිරයා නමු්  මුද්ල් පිළිබඳව පම ්ෂ සෙකා කටයුතු කරිටන් ශේ
වැලි වැටි ඉව්  ිරරීම , සාඊ ීය ශවරළ ාද්නයට බරපතළ විධියට
බෙපා න ශබනවා ශවරශළන් වැලි ඉව්  ිරරීම්  මුහුුක ාද්නයට
බෙපානවා
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අ, ්ෂ කාර ය තමන්ඊ අනවසර ඉි ිරරීේ තම තමන්ශ
ශද් පාෙන ුරවමනා ඉෂ්්ට කරනැනීම සඳහා සිුක කරන අනවසර
ඉි ිරරීේ , සා බරපතළ විධියට ශවරළට හා,  සිුක වී න ශබනවා
ශමන්න ශේ අ, සි ිට, ස් ක්රියාකාරකේ නව් වන තුරු අපට
ශමොනම රකාරයිරන්ව්  ශවරළ ාද්නය නව් වන්න බැහැඊ නරු
මන්ත්රීතුම,  ීම , සා කාලීනව ශහෝ ශමම ත් ් වය නැන සෙකා
බොඊ විධිම්  ක්රියා මාර්නය්ෂ අරශනන ශවරළ ාද්නය යේ
ප්රමා යිරන් ශහෝ නතර ිරරීමට ක්රියා් මක ශවන්න ිරයන බෙ
ිරරීම සහ ඉල්ලීම කරිටන්ඊ මශ කථාව අවසන් කරනවා
ශබොශහොම ස්තුන න්
[අ භා 1 58]

ු නිගරෝෂන් ගපගර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා
ආර්ථික ක යුතු රාජය අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா - ரதசிய தகாள்கககள்
மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர்)

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

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂ
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීඊ නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මැන තුමා විසින්
ඉි ිදප්  කරන ෙද්ඊ "පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකශේ ශවරළ රයරය රර්ෂෂ්ා
කර නැනීම සඳහා කඩිනේ වැඩසටහන්ෂ ි ය්  ිරරීම" ිරයන
ශයෝජනාව ඉතාම වැද්න්  ශයෝජනාව්ෂ ශෙස අප ද්ිරනවා
පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකය ිරයන්ශන්ඊ ඉතා දීර්න ශවරළ රයරය්ෂ
න ශබනඊ ධීවර කර්මාන්තය තුළින් සහ සංයාරක කර්මාන්තය
තුළින් යැශපන ජනතාව වි ාෙ සංයාව්ෂ සිටින ි ස්ත්රි්ෂකය්ෂ
ීම ි ස්ත්රි්ෂකය ඒ කර්මාන්ත තුළින් ඉි ිදයට ය්මට නේඊ ීම
ජනතාවශ ජීවිත රර්ෂෂ්ා කර නැනීමට නේ අපි ශේ ශවරළ රයරය
රර්ෂෂ්ා කර නත යුතුන් ද්ැනට වසර න නාවකට ශපරඊ මම
, ශයෝජනය කරන ශවන්නේපුව රසනශයන් තමන් ශේ ශවරළ
ාද්නය පටන් න් ශ්  ජනතාවට ශීඝ්රශයන් ීම ත් ් වයට
මුහු ශද්න්න සිුක ුර ා ීද්ා මශ මව වනඊ නරු ෙැිදන් ශපශර්රා
මහ් ිටය තමන් ීම රසනය ශවබදශවන් පාර්ලිශේන්තුව
, ශයෝජනය කශළේ ශේ ශවරළ ාද්නයට ඉතා ඉ්ෂම, න්
විසඳුම්ෂ ෙබා ශද්න්නට ීතුිටයට්  සිුක ුර ා ශමොකද්ඊ
ජනතාවශ ශනවල් බො ඉන්ශද්ද්ි  කඩාශනන යන්න පටන්
න් තා වුරන්ශ
ජීවිතවෙට හා,  සිුකුර ා පු් තෙම
ි ස්ත්රි්ෂකශේ ශවරළ රයරය ශවන්නේපුව රසනශේ බස්නාහිිදන්
තමන් පටන් නන්ශන් ීද්ා අග්රාමාතය නරු ර, ල් වික්රමසිංහ
මැන තුමා මැි හ්  වී දීර්න කාෙය්ෂ න ස්ශසේ ති  තදී න බුු  ශවරළ
සංර්ෂෂ් වැඩසටහන ඉතා ඉ්ෂම, න් ක්රියා් මක කරඊ නල් වැටි
ද්මා ශවරළ රයරය රර්ෂෂ්ා ිරරීශේ වැඩ පිළිශවළ රරේභ කළා
නමු්  කාෙය්ෂ යද්දී ශමම වැඩ පිළිශවළ ඉි ිදයට ිතශේ නැහැ
විවිධ ර්ඩඩු බෙයට ප්  ුර ා ීම , සා අද් අපට නැවත්  ශේ
ශවරළ සංර්ෂෂ් ය ිරරීශේ වැඩ පිළිශවළ නැන අවධානය ශයොමු
ිරරීමට සිුකවී න ශබනවා අද් වන විට අශේ නරු අශ ෝක ප්රියන්ත
මන්ත්රීතුමා , ශයෝජනය කරන තා් තන්ඩිය රසනශේ ශවරළ
සංර්ෂෂ්
වැඩ පිළිශවළ්ෂ ක්රියා් මක ුර ් ඊ ීතැන ශවරළ
ාද්නය සිුකවන බව අපි ද්න්නවා
කල්පිටිශේ ශවරළ ාද්නය සිද්ධ ශවනවා ඒ , සා
විශ ේෂ්ශයන් ීක වැඩ සටහන්ෂ වස්ශසේ මුළු ශවරළ රයරයම
සංර්ෂෂ් ය වන පිදි  අපි ශමය ක්රියා් මක කළ යුතුන් ශමොකද්ඊ
ශේ වන විට ධීවර කර්මාන්තශේ ශයශද්න වි ාෙ ජනතාව්ෂ
සිටිනවා ඒ ජනතාවශ යේ යේ ක්රියාකාරකේ න ශබනවා ඒ
ශනොල්ෙන්ශ ජීවශනෝපාය මාර්න න ශබනවා ඒවා සැෙිරල්ෙට
ශනනඊ ඒ ශනොල්ෙන්ශ කර්මාන්තය රර්ෂෂ්ා කරන නමන්ම
ශවරළ රයරය රර්ෂෂ්ා කර නැනීම්  අපශ වන පම්ෂ ශවනවා ඒ
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වාශ ම ශේ වන විට අශේ රශට් සංයාරක කර්මාන්තය ඉතාම
ශීඝ්රශයන් වර්ධනය වන කර්මාන්තය්ෂ නරු අශ ෝක ප්රියන්ත
මන්ත්රීතුමා ිරනවා වාශ
අශේ කු නායක බ්ඩඩාරනායක
ජාතයන්තර ගුවන් ශතොු ශපොළට ඉතාම සමීප ි ස්ත්රි්ෂකය්ෂ වන
පු් තෙේ ි ස්ත්රි්ෂකයට ශේ සංයාරක කර්මාන්තය තුළින් ඉතාම
දීර්න නමන්ෂ යන්න පුළුවන් ශේ වන විට කල්පිටිය රශ්රිතව අපි
සංයාරක කොපය්ෂ , ර්මා ය කර න ශබනවා ඒවා ි යුු 
කරන්න නේ අපි ශවරළ රයරය හිදහැටි රර්ෂෂ්ා කර නත යුතුන් ඒ
, සා නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමාට අපි විශ ේෂ්ශයන්ම
ස්තුන වන්ත ශවනවා ීතුමා තරු
ශද් පාෙනසයගේ හැටියට
ප්රාශද්ශීය සභාශවන් පළා්  සභාවට ිතහිල්ොඊ පළා්  සභාශවන්
පාර්ලිශේන්තුවට තවිල්ො ි ස්ත්රි්ෂකශේ ප්ර ්න නැන ඉතාම ශහොඳ
අවශබෝධය්ෂ ෙබාශනන වැඩ කරන මන්ත්රීවරශය්ෂ හැටියටඊ අද්
අපි්  ී්ෂක සහශයෝනශයන් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ වැඩ කටයුතු
කරශනන යනවා ීතුමා ශද්න ්ෂන යඊ ීතුමා ශද්න ශයෝජනා අපි
ඉතා අනයශකොට සෙකනවා ඒ වාශ ම ඒවා වැද්න්  ිරයා
හිතනවා ඒ , සා අපි නරු තමන තුමාට ශයෝජනා කරනවාඊ ශේ
පිළිබඳව සෙකා බො අශේ අද්හස්  අරශනන ශේ වැඩ පිළිශවළ
කඩිනිටන් ක්රියා් මක කරන ශෙස ඒ තුළින් පු් තෙේ
ි ස්ත්රි්ෂකශේ ධීවර කර්මාන්තයඊ සංයාරක කර්මාන්තය තතුළු
කර්මාන්ත රර්ෂෂ්ා කරන ශෙස ඉල්ො සිටිනවා ීශසේ ිරයිටන්
මට ශේ අවස්ථාව ෙබා දීම නැන ස්තුන වන්ත ශවිටන් මශ කථාව
අවසන් කරනවා

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුන න්
, ශයෝජය තමන තුමා

මීළඟට නරු අජි්  මාන්නේශපරුම

[අ භා 20්]

ු අජිත් මාන්නප්ගපුම මහතා (පරිසර නිගයෝජය
අමාතයතුමා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

அஜித்

மான்னப்தபரும

-

சுற்றாடல்

பிரதி

(The Hon. Ajith Mannapperuma - Deputy Minister of
Environment)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ මට ශේ අවස්ථාව ෙබා දීම
නැන වබතුමාට ස්තුන වන්ත ශවනවා විශ ේෂ්ශයන්ම නරු අශ ෝක
ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා කාශෙෝචිත ශයෝජනාව්ෂ ඉි ිදප්  ිරරීම නැන
පිදසර , ශයෝජය අමාතයවරයා ව ශයන් මා ීතුමාට ස්තුන වන්ත
ශවනවා ඒ සේබන්ධශයන් අද්හස් ප්රකා කළ අශේ නරු ශරෝහිණී
ගේමාිද විශේර් න මන්ත්රීතුිටයඊ නරු , හාල් නෙේප් න  මන්ත්රීතුමා
වාශ ම නරු , ශරෝෂ්න් ශපශර්රා රාජය තමන තුමාට්  ස්තුන වන්ත
ශවනවා
නරු , හාල් නෙේප් න  මන්ත්රීතුමා ිරනවා වාශ ශේ රශට්
පිදසරය විනා කර නැවත ශනොඩනැඟීමට ශනොහැිර රකාරයට
, ර්මා ය ශවො න ශබනවාය ිරයන ීශ්ෂ්  ශපොඩි ත් ත්ෂ
න ශබනවා නමු්  ීශහම ිරයා ශේවා අතහිදන්න බැහැ අපි ශේවා
නැවත ශනොඩනඟන්න සන් ඒ සඳහා අපට හැිරයාවඊ ්ෂන ය
න ශබනවා අන නරු ජනාධිපන  වමත්රීපාෙ සිිදශසේන මැන තුමා
වනිරව යුතු
අමාතයාං ය්ෂ ව ශයන් ශමම අමාතයාං ය
ීතුමාශ අශ් ම න යා න් ශ් ්  රට ශවබදශවන් ද්ැඩි වන පම්ෂ
ඉෂ්්ට කරන්න න ශබන බව ද්ැනශනනන් ීතුමා ඒ වන පම භාර
න් තා ේොස්ටි්ෂ අපද්රවයඊ ශබෝට්ු  , සා තන  වන ෆන්බර් ොස්
අපද්රවය වාශ ශද්වල් අශේ ශවරළවෙඊ මුහුුක ප් ශල්ඊ කළපුවෙ
ද්ැඩි ශෙස තැන්ප් ශවො න ශබනවාය ිරයන ීක ද්ැන් අපට
ඒ් තුනැන්වී න ශබනවා සමහර ඒවා ශේ රටින් ඉවත ද්ැමූ ඒවා
ශනොශවන් නැන මඟින් වැ,  විවිධාකාරශයන් විශද් රටවලින්
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රපු අපද්රවය තමන් ශනොඩ්ෂ න ශබන්ශන් ිරයන ීක්  අපි ශසොයා
ශනන න ශබනවා විශ ේෂ්ශයන්ම ශවරළ ාද්නය නැන කථා
කරනශකොට ශේ නැන්  ිරයන්න සන් අපට ෙස්සන ශවරළ්ෂ
න ශයන්න සන් ද්ැගේේකළු ශවරළ්ෂ අපට න ශයන්න සන්
ශමොකද්ඊ අශේ රශට් රර්ථිකය ්ෂන ම්  ිරරීම සඳහා සංයාරක
වයාපාරය නැන අපට ශෙොගේ වි ්වාසය්ෂ න ශබනවා පස ිතය
කාෙයට වඩා අශේ රටට සංයාරකයන්ශ
පැිටණීමඊ
සංයාරකයන්ශ පැිටණීශමන් ෙැශබන රද්ායම ීන්න ීන්නම
වැඩිශවො න ශබනවා ඒ උ් සාහශේ ප්රන ලෙය්ෂ න ශබනවා
නමු්  සංයාරකයන් ශබොශහෝ ශද්ශන්ෂ ශේ රටට පැිටශ න්ශන්
අශේ ශවරළ රශ්රිතව ජීව්  ශවිටන් ශවරශළේ සවය විඳීම සඳහාන්
ීශහම බැලුවාම වර්තමානශේ අන නරු ජනාධිපන තුමාශ
මැි හ්  වීම මඟින් "Blue Flag" නිටන් ශෙෝකයම හඳුන්වන
රකර්ෂ්ණීය ශවරළ රයරය්ෂ අශේ රශට්්  , ර්මා ය ිරරීශේ
කටයුතු අපි ද්ැන් කර ශනන යනවා ඒ ිරයන්ශන් පිදසරය අන න්ඊ
ජෙශේ පිිදසිුකභාවය අන න්ඊ රර්ෂෂ්ාව අන න් වැ,  විවිධ
ශහේතූන්ශනන් සර්ෂෂිත ශවරළ රයරය්ෂ සංයාරකන්න්ට හද්ා ශද්න
ක්රමශනද්ශේ ඉහළම ිටේම තමන්ඊ "Blue Flag" ිරයන්ශන් ඒ
වාශ රකර්ෂ්ණීය ශවරළ 16්ෂ රට තුළ , ර්මා ය කරන්න ද්ැන්
අපි කටයුතු කර ශනන යනවා ඒ සඳහා ස්පාඤ්ඤ රජශයන් අපට
ය සහ රධාර ෙබා දීමට ීකඟතාව ප්රකා කර න ශබනවා ඉි ිද
කාෙය තුළ ඒවා ඉි  ශවන් ිරයා මා හිතනවා
නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා ිරනවා වාශ
ශවරළ
ාද්නයට තව්  විශ ේෂ් ශහේතුව්ෂ ශවො න ශබනවාඊ නංනාවලින්
වැලි ශනොඩ ද්ැමීම පසිතය කාෙශේ ඉව්ෂ බව්ෂ නැන ව වැලි ශනොඩ
ද්ැේමාඊ මැටි කැපුවාඊ පස් කැපුවාඊ ශේ හැම ශද්ම කළා ශවරළට
ශේ හැම ශද්ම බෙපානවා අද් අපට මැසිවිලි නඟනවාඊ වැලි ශනොඩ
ද්මන්න බෙපර ශද්න්ශන් නැහැන් ිරයා; පස් කපන්න බෙපර
ශද්න්ශන් නැහැන් ිරයා; මැටි කපන්න බෙපර ශද්න්ශන් නැහැන්
ිරයා ශේ සේබන්ධශයන් ද්ැඩි නීන  රීන  වර්තමානය වන විට
ක්රියා් මක වනවා ශමොකද්ඊ ශවරළ ාද්නයට ශහේතුව්ෂ වනවාඊ
නංනාවෙ න ශබන වැලි ශවරළට නසා ශනොඒම ඒ ිරයන්ශන් යේ
වැලි ප්රන  තය්ෂ නංනාවෙ න ශබන්න සන් ඒ ප්රමා ය නංනාවෙ
ශනොමැන  ුර ාම ශවරශළේ න ශබන පැවැ් මටඊ මුහුුක ජෙශේ
න ශබන පැවැ් මට හා,  ශවනවා නංනාවෙ යේ වැලි ප්රමා ය්ෂ
න බීම අව යන් ීශහම නැන  ුර ාම ශවරශළේ න ශබන වැලි ටික
උරා නැනීමට මුහුද් කටයුතු කරනවා ඒ සඳහා අපි ද්ැනට්  ද්ැඩි
නීන  ක්රියා් මක කරනවා ද්ැන් අපි රවට ිතයාට නංනාවලින් වැඩ
ශනොඩ ද්මන්න ශද්න්ශන් නැහැ
නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළාඊ පු් තෙම
ශවරළ අපවිර වීම පාෙනය ිරරීම සේබන්ධව පු් තෙම
ි ස්ත්රි්ෂකය ි හා බැලුශවෝ  ශපශනනවාඊ , තර ක්රියා් මක වන
ශමෝය 8්ෂ න ශබන බව ශේ ස්ම නංනා ශමෝය්ෂ තුළින්ම ඉහළ
නංනාධාරවෙ සිට අපද්රවය ි නපතා ශවරළට ීනවා ශේ
ශමෝයකටවල් 8න් මුහුද්ට ීන අපද්රවය ප්රමා ය ශනොඩ්ෂ වැඩින්
ඒ සඳහා ශවරළ සංර්ෂෂ් සහ ශවරළ සේප්  කළමනාකර
ශද්පාර්තශේන්තුව මඟින් විවිධ ක්රියාකාරකේ ක්රියා් මක කරනවා
විශ ේෂ්ශයන් ප්රාශද්ශීය ශල්කේ කාර්යාෙඊ ප්රාශද්ශීය සභාඊ ධීවර
සිටන  සහ ශද්වස්ථාන සේබන්ධ කර න, ිටන් ස්ම මසකම ශවරළ
පවිර ිරරීශේ වැඩසටහන් ශයොද්ා න, ිටන් වාර්ෂිකව වැඩසටහන්
1.්ෂ පම පු් තෙම ි ස්ත්රි්ෂකය තුළ ක්රියා් මක කරනවා ඒ
වාශ ම ශේ වන විට කල්පිටියඊ ශ්රී ෙංකා නාවික ශනෞකා විජය
බෙකාය හා ශවරළ ප්රජාව සේබන්ධ වී ශවරළට ීකතු වන
ේොස්ටි්ෂ ප්රන යක්රීකර ය ිරරීශේ වැඩ පිළිශවළ්ෂ ක්රියා් මක
කරන අතරඊ ඒ තුළින් ශේ වන විට කල්පිටිය ශවරළට ීකතු වන
ේොස්ටි්ෂ ප්රමා ය අවම වී තත ශේ සඳහා ේොස්ටි්ෂ ෙබා ශද්න
ධීවර ජනතාවට වුරන්ශ සිටන  හරහා මුද්ල් ශනවීමගේ්  සිුක කර ඒ
හරහා ේොස්ටි්ෂ ීන ීක අවම ිරරීමට කටයුතු කරනවා
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[නරු අජි්  මාන්නේශපරුම මහතා]

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ වර්තමානය වන විට අපට
න ශබන තව්  ප්ර ්නය්ෂ තමන්ඊ fibreglass අපද්රවය ධීවර යාරා
අබෙන් ුර ාට පස්ශසේ ශේ fibreglass ටික ප්රන යක්රීකර ය
කරන්ශන් ශකොශහොමද් ිරයන ීක සේබන්ධශයන් ද්ැන් අපි
සාකචිඡා කරනවා ඒ අබදව ීම අපද්රවය පිදසරයට හා, ය්ෂ
ශනොවන පිදි  පිචිීනශේ ක්රමශනද්ය්ෂ සේබන්ධශයන් ද්ැනට කථා
කරිටන් පවන නවා ඒ වාශ ම නරු මන්ත්රීතුමා කශඩොොන නැන් 
ප්රකා කළා විශ ේෂ්ශයන්ම කශඩොොන රර්ෂෂ්ා ිරරීම සඳහා ශේ
වනශකොට ශෙොගේ වැඩපිළිශවළ්ෂ ක්රියා් මක ශවනවා ශවරළ
සංර්ෂෂ් සහ ශවරළ සේප්  කළමනාකර ශද්පාර්තශේන්තුව
අනවසරශයන් කශඩොොන ඉව්  කරන්නන් සඳහා ශවරළ
සංර්ෂෂ්
සහ ශවරළ සේප්  කළමනාකර
පනතට අබදව
නීන මය ක්රියාමාර්න නබද ෙබනවා ඒ වාශ ම කශඩොොන
ර්ෂෂ් ය ිරරීශේ ක්රමශනද්ය්ෂ ව ශයන් ිතං වය ඉුරර ශද්පස
ද්ැනට්  කශඩොොන පැළ සිු විටන් යනවා ඒ වාශ ම හොවත
ශමෝය රශ්රිත මීයන් දූව නැමැන  දූපත තුළ්  කශඩොොන පැළ වනා
කරනවා විශ ේෂ්ශයන්ම හොවත ශමෝය අසෙ සිුකවන ශවරළ
ාද්න ත් ් වය අවම කර නැනීශේ අරමුශ න් ශේ පැළ වනා
කරනවා ඒ වාශ ම පු් තෙම ප්රාශද්ශීය ශල්කේ කාර්යාෙය මඟින්
බුක පද්නම මත ඉස්සන් ශපොගේු  සඳහා ෙබා ුකන් ඉඩේ  පපය්ෂ
කශඩොොන වනා ිරරීම සඳහා නැවත්  අ්  ප්  කර ශනන
න ශබනවා
ඒ වාශ ම කල්පිටිය ප්රාශද්ශිය ශල්කේ
ශකොට්යාසශේ්  ඉස්සන් වනාව සඳහා ශමන්ම ලුු  වනාව , සා
කශඩොොනවෙට තන  ශවො න ශබන බෙප්ම , සා ඉස්සන් වනා
ිරරීශේ ස්ථාන රශ්රිතව කශඩොොන නැවත වනා ිරරීශේ
වැඩසටහන් ක්රියා් මක වනවා
ශෙෝක රු්ෂ ශරෝප ි නය හා ජාතයන්තර සශසෝන් ි නයට
සමනාමීව කල්පිටිය කන්ද්ගේලිය ප්රශද් ශේ ශවරළ දූෂ් ය
වැළැ්ෂවීම සඳහා ශේ වන විට කශඩොොන පැළ 5ඊ000්ෂ වාශ
ප්රමා ය්ෂ ධීවර ප්රජාවශ සහභාිත් වශයන් වනා කරශනන
යනවා ශමවැ,  වැඩසටහන් න නාව්ෂ ක්රියා් මක ශවිටන්
යනවා නරු මන්ත්රීතුමා වැලි නැන්  කථා කළා මුන්ද්ෙම
ප්රාශද්ශීය ශල්කේ ශකොට්යාසයට අය්  පුනපිටිය ග්රාම , ෙධාිද
වසමට අය්  සැන්ඩිකාබද නමැන  අ්ෂකර 100ක පම වැලි කඳු
සහිත ප්රශද් ය රර්ෂෂ්ා කර නැනීශේ වන පම්ෂ අපට න ශබනවා ඒ
සඳහා ි ස්ත්රි්ෂ ශල්කේශ , ර්ශද් ය මත සංර්ෂෂිත ප්රශද් ය්ෂ
ශෙස්  නැසට් ිරරීමට අමාතයාං ය ද්ැනට කටයුතු කරිටන්
පවන නවා

ිටලියන 80්ෂ වියද්ේ කළා 201. වසශර්දී රුපියල් ිටලියන 850්ෂ
වියද්ේ කළා 201 වසශර්දී රුපියල් ිටලියන 250්ෂ වියද්ේ කළා
2018 වසශර්දී්  ශේ වන විට රුපියල් ිටලියන 22්ෂ වියද්ේ කර
න ශබනවා ශමවැ,  විවිධ ක්රියාමාර්න අමාතයාං ශයන් අරශනන
න ශබනවා පු් තෙේ ි ස්ත්රි්ෂකශේ සන්ද්ර ශවරළ්ෂ නැවත තන 
කර නැනීම සඳහා විශ ේෂ්ශයන්ම අන නරු ජනාධිපන තුමාශ
ශමශහයවීමඊ මඟශපන්වීම මත විවිධ ක්රියාමාර්න නැනීම සඳහා
කටයුතු කරනවා නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා ශබොශහොම
අවධානශයන්ඊ උනන්ුකශවන් ශේ නැන කථා ිරරීම නැන සතුු 
වනවා ීවැ,  නරු මන්ත්රීතුමන්ො ශේ කර්තවයට අත ුකන්ශනෝ 
තමන් අපට ශමම අමාතයාං තුළින් කරන ශද් ශනොඩා්ෂ ලෙද්ායී
විධියට කරන්න පුළුවන් වන්ශන් ඒ , සා ීතුමාශ ද්ායක් වයඊ
ීතුමාශ අවධානය නැන අපට ශනොඩා්ෂ සතුු  ශවන්න පුළුවන්
අපි වබතුමාට විශ ේෂ්ශයන්ම ිරයනවාඊ ඉි ිදශේදී්  ශමවැ, 
ශද්වල් ශපන්වො ශද්න්න සන් ිරයා අශේ සංයාරක වයාපාරයඊ
ධීවර කටයුතු ශේ සියල්ෙම රැදී පවන න්ශන් ෙස්සන මුහුුක රයරය්ෂ
-ශවරළ රයරය්ෂ- අපට න බුශ ෝ  පම න් අශේ සංයාරක
වයාපාරය විනා කර න් තා අපට පසිතය කාෙවෙ ප්ර ්න
න බු ා ධීවරයන්ට ප්ර ්න න බු ා යුශරෝීඨය ම් සය අපනයනය
තහනේ ශවො න බු ා ධීවරයන්ශ රර්ථිකය කඩා ශනන
වැු  ා ද්ැන් ශේවා නැවත න බුු  තැනට ශනශනන්න අව යතාව
න ශබනවා ීම , සා වබතුමාට ස්තුන වන්ත ශවනවා වබතුමාශ
කථාශන ී්ෂ තැනකි  ප්රකා කළාඊ සල්ලි වියද්ේ කළාට වැඩ්ෂ
නැහැඊ ජනතාවශ සිතුවිලි්  -නල් වැටි ද්ැමීම තුළ- ඉු  කර
නන්න සන් ිරයා මම වබතුමාට රරාධනා කරනවාඊ
අමාතයාං ය්  ී්ෂක ීකතු ශවො ශමහි මූලික් වය අරශනන
කටයුතු කරන්න ිරයා ඒ සඳහා අශේ සේපූර්
සහශයෝනය
ශද්නවා අද් රටට අව ය ශමවැ,  කාශෙෝචිත ප්ර ්නය්ෂ ඉි ිදප් 
ිරරීම නැන නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමාට ස්තුන වන්ත ශවිටන්
මා , හඬ වනවා ස්තුන න්

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමාඊ වබතුමාශ
ද්ැ්ෂවීමට විනාඩි 5ක කාෙය්ෂ න ශබනවා

අද්හස්

[අ භා 2 15]

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ශේ වන විට ශවරළ කොපය
තුළ සිුක වන අනවසර ඉි ිරරීේ සේබන්ධශයන් ශවරළ සංර්ෂෂ්
ශද්පාර්තශේන්තුව අද්ාළ නීන රීන  අබදව කටයුතු කරනවා ශේ
වනවිට්  මහවැව ප්රශද් ශේ අනවසර ඉි ිරරීේ 11්ෂ ඉව්  කර
න ශබනවා ඒ වාශ ම කල්පිටිය ප්රශද් ශේ පවන න අනවසර
ඉි ිරරීේ ද් ඉව්  කරිටන් පවන නවා ඒ වාශ ම සන්ද්ර ශවරළ
සංකල්පශයන් බැහැරව ිතහිල්ොඊ ිට, සන්ට අවහිරය්ෂ ශනොශවන
පිදි  විවිධ ශද්වල්වලින් ජීවිතය නැට නහ න් තඊ ජීවිතය ශනන යන
ක්රමශනද්ය්ෂ න බු ා ශමොකද්ඊ ශවරළ සංර්ෂෂ් ය , සාඊ ශවරශළේ
රර්ෂෂ්ාව , සා ීි ශනද්ා ශවරළ රශ්රිතව ජීව් ුරු  අයශ ප්ර ්න
න ශබන්න පුළුවන් අන නරු ජනාධිපන තුමාශ
"ි ළිඳුකම
පිු ද්ැ පශේ සංකල්පය" අබදව කල්පිටිය ප්රාශද්ශීය ශල්කේ
ශකොට්යාසය තුළ අඩු රද්ායේොභීන් ශවබදශවන් ශකෝමාිදකා
වයාපෘන ය හඳුන්වා දී තන  අතරඊ ීය ද්ැනට ශතෝරා න්  පුරල් 25්ෂ
ශවබදශවන් ක්රියා් මක ශවනවා

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ අද් ද්වශසේ මා ඉි ිදප්  කරපු
ශයෝජනාවට වි ාෙ පිිදස්ෂ ඉතාම්  වැද්න්  අද්හස් ීකතු කළා ඒ
සඳහා මාශ ශනෞරවනීය ස්තුන ය පුද් කරනවා අමාතයාං ය
ශවබදශවන් , ශයෝජය අමාතය අජි්  මාන්නේශපරුම මැන තුමා
ඉතාම්  සැෙසේ සහනතව සහ ශහොඳ අධී්ෂෂ් යිරන් යුතුවඊ ශපර
සූද්ානම්ෂ තන ව අධයයනය කර ශමම නරු සභාවට කරුු 
ඉි ිදප්  ිරරීම පිළිබඳව ස්තුන වන්ත වනවා

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ පු් තෙේ ි ස්ත්රි්ෂකශේ ශවරළ
ාද්නය වැළැ්ෂවීම සඳහා අමාතයාං ශයන් 2015 වසශර්දී රුපියල්

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ීක ස්ථානය්ෂ පිළිබඳව මම
ශේ අවස්ථාශනදී සඳහන් කරන්නට කැමැන න් නරු , ශයෝජය

මම හිතනවාඊ තමන තුමාශ කරුු වෙදී පැහැි ලි ුර ා
ිරයොඊ පු් තෙේ ි ස්ත්රි්ෂකශේ මුහුුක රයරය සහ ඒ හා බැඳුු 
අශන්ෂ කාර ා සේබන්ධශයන් මම ඉි ිදප්  කළ ශයෝජනාව
ි ස්ත්රි්ෂකයට කළ ශමොන තරේ සාධාර ය්ෂද් ිරයො මම මීට
වඩා කාෙය නන්න බොශපොශරෝ තු ශවන්ශන් නැහැ පු් තෙේ
ි ස්ත්රි්ෂකය තතුළු ෙංකාශන මුහුුක රයර ය පිළිබඳව අද්හස් ද්ැ්ෂවූ
සියලුම මන්ත්රීවරුන්ට මම ස්තුන වන්ත ශවනවා
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තමන තුම, ඊ ශේ වන විට මහවැව ප්රාශද්ශීය ශල්කේ
කාර්යාෙශයන් නල් වැටි ද්ැමීශේ අතුරු ප්රන ලෙය්ෂ විධියටඊ ීය
අවිධිම්  නතර ිරරීම , සාඊ වි ාෙ ාද්නය්ෂ සිුකශවො න ශබනවා
අමාතයාං ය්  සමඟ ීකතුශවො වැඩ කරන්න ිරයො වබතුමා
මට ිරනව , සා මම වබතුමාශනන් ඉල්ලීම්ෂ කරනවා මහවැව
ප්රාශද්ශීය ශල්කේ ශකොට්යාසය ඉේෂක කරශනන වබතුමන්ොශ
අමාතයාං ශේ , ෙධාිදන් ක්ඩඩායම්ෂ ීවනවා නේ ඒ ප්රශද් ශේ
ධීවරයන්ශ අද්හස් ටික්  අරශනන ඒ ප්රශද් ශේ මුහුුක රයරශේ සිුක
වන වි ාෙ ාද්නය වළ්ෂවා නන්නට මැි හ්  වන්නට අපට
පුළුවන් ශවන් මහවැව ප්රාශද්ශීය ශල්කේ ශකොට්යාසශේ
ගේඩාමඩුවැල්ෙ ග්රාම , ෙධාිද වසම ශේ වන විට මුළුම, න්ම මුහුුක
ාද්නයට භාජන ශවිටන් පවන නවා ීම , සා ඒ පිළිබඳව
වබතුමාශ මැි හ්  වීම ෙබා ශද්න ශෙස ඉල්ො සිටිිටන්ඊ මා
ඉි ිදප්  කළ ශයෝජනාවට අද්හස්වලින් ශපෝෂ් ය ෙබා ුකන් සියලු
ශද්නාට ස්තුන ය සහ ශනෞරවය පුද් කරිටන් මම , හඬ ශවනවා
ශබොශහොම ස්තුන න්

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , "පාර්ලිශේන්තුව ද්ැන් කල්
තැබිය යුතුය"න් මා ශයෝජනා කරනවා

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලී .

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

සභාව කල් තබන අවස්ථාශන ශයෝජනාව, නරු අශ ෝක
ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා

ක ාර්හි ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින්
ගදෝහාහි ස් ැෆර්ඩ් ශ්රී ලංකා පාසල බලපෑේ කිරීම
ரதாஹா ஸ்தடப்பர்ட் ஸ்ரீ லங்கா பாடசாகல மீது
கட்டாருக்கான இலங்ககத் தூதரகத்தின் தகலயீடு
INTERVENTION BY SRI LANKAN EMBASSY IN QATAR ON
STAFFORD SRI LANKAN SCHOOL DOHA
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මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , සභාව කල් තබන
අවස්ථාශනදී මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉි ිදප්  කරනවා:
"කටාර් රාජයශේ ශද්ෝහා ස්ටැෆර්ඩ් ශ්රී ෙංකා පාසැශල් සභාපන වරයා
අ් තශනෝමන ක රකාරශයන් ඉව්  කරිටන්, ීහි වයවස්ථාව ශවනස් කර
ීරට තානාපන  කාර්යාෙය විසින් සිුක කරිටන් සිටින ක්රියාවලියට විශද්
කටයුතු අමාතයාං ය හා රජය වහා මැි හ්  වී, තන  වී න ශබන
කනනාු ද්ායක ත් ් වය ශවනස් ිරරීමට ක්රියා කළ යුතු යැන් ශමම
පාර්ලිශේන්තුව ශයෝජනා කරන් "

ශමම ශයෝජනාව ස්ථිර කරන්නට නරු අබදර සිඩ්,  ජයර් න
මැන තුමාට අවස්ථාව ෙබා දී, ඉන් අනතුරුව මම අද්හස් ද්්ෂවනවා
[අ භා 2 1ක]

ු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා

(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , අශේ හිතව්  නරු අශ ෝක
ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා ඉතාම කාශෙෝචිත ශයෝජනාව්ෂ ඉි ිදප් 
කළා කටාර් රාජයශේ ශ්රී ෙංකා තානාපන තුමා ීහි න ශබන
පාසෙක අන්න ය වහු යටතට ප්  කරශනන න ශබන බවට පසිතය
ි නවෙ මාධයශේ ශෙොගේ කථිකාව්ෂ ිතයා ශේ අවස්ථාශනදී නරු
අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා ඉි ිදප්  කළ සභාව කල් තැබීශේ
ශයෝජනාව ස්ථිර කරන නමන් මම ඒ සේබන්ධශයන් කරුු 
ිරහිපය්ෂ ඉි ිදප්  කරන්නට බොශපොශරෝ තු ශවනවා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , රටකට තානාපන වරශය්ෂ ප් 
කරන්ශන් ඒ රටවල් ශද්ක අතර රාජය තාන්ත්රික සේබන්ධතා තන 
ිරරීමටන් වහුට වයාපාිදකශය්ෂ විධියට කටයුතු කරන්නට බැහැ,
වහු වයාපාිදකයගේ ුර ්  වහු තානාපන  කටයුතු අතහැරො ඒ
රශට් වයාපාිදක කටයුතු කරනවා නේ ඒක අශේ රශට් ශනෞරවයට,
 පර්න යට ශෙොගේ කැෙැේෂ ශවනවා අපට ශේ කාර ය නැන
මාධය හරහා්  ද්ැන නන්නට ෙැබු ා වාශ ම ඒ රාජයශේ ශසේවය
කරන අයශනබද්  අපට , තරම අහන්නට, ද්ිරන්නට ෙැශබනවා
ඒ වාශ ම ඒ රශට් අය අපට ුක්ෂනැනවිලි ීවනවා අශේ රට ඒ රට
ශවබදශවන් තානාපන වරශය්ෂ ප්  කළාට පසව ඒ තානාපන වරයා
තානාපන  ශසේවශයන් ීහාට ිතය ශද්ය්ෂ කරනවා නේ රට
බොශපොශරෝ තු වන තානාපන  ශසේවය අශේ රටට ෙැශබන්ශන්
නැහැ ශේ තානාපන වරයා ඉතාම අ් තශනෝමන ක විධියට කටයුතු
කරනවා
අශේ රශට් ශ්රිටකයන් වි ාෙ පිිදස්ෂ ඒ රශට් ජීව්  ශවනවා ඒ
ශ්රිටකයන්ශ ුකවා ද්රුවන් ශවබදශවන් තමන් ශේ පාසෙ විවෘත
කරො න ශබන්ශන් ශේ පාසෙ භාරශේ වි ාෙ මුද්ේෂ න ශබනවා
ශේ තානාපන වරයා ෙංකාශන සිටියදී වයාපාිදකශය්ෂ වහු ඒ රශට්
තානාපන වරයාය ිරයන ීක අමතක කරො වයාපාිදක
කටයු් ත්ෂ කරනවා නේ, ඒ කටයු් ත ශහළා ද්ිරිටන්, වහුට
විරුද්ධව කටයුතු කරන්නය ිරයා වහු ප්  කළ අන නරු
ජනාධිපන තුමාශනන් ඉල්ො සිටිනවා මා ශේ ශයෝජනාව ස්ථිර
කරිටන් , හඬ ශවනවා අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමාට්  මා
ස්තුන වන්ත ශවනවා
[අ භා 2 22]

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , නරු බුද්ධික පන ර
, ශයෝජය තමන තුමා ීක ද්වස්ෂ ීතුමාශ ම ද්වස කර න් තා
වාශ , අද් ද්වස මශ ම ද්වස වාශ න් මට අද් ි නශේ
පාර්ලිශේන්තුශන අද්හස් ද්ැ්ෂවීමට අවස්ථා න න්ෂ ෙබා ුකන්නා,
ඒ සේබන්ධශයන් ස්තුන වන්ත ශවනවා

(The Hon. Ashoka Priyantha)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , ශේ කල් තැබිශේ ශයෝජනාව
අං ිරහිපයිරන් වැද්න්  ශවනවා මට ෙැබුු  ශතොරතුරු අබදව
2001 අුරරුද්ශද් ළමන්න් 11ශද්නගේශනන් තමන් ශේ පාසෙ
පටන්ශනන න ශබන්ශන් වර්තමානය ශවද්දී ළමන්න් 1,300කට
අධික ප්රමා ය්ෂ ශේ පාසශල් අධයාපනය ෙබනවා ශේ පාසශල්
න ශබන වැද්න් කම තමන් සිංහෙ මාධයශයන් අධයාපනය
හැද්්රීමට අන්න ය්ෂ න ශබන ීක
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පාර්ලිශේන්තුව

[නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා]

ඒ විතර්ෂ ශනොශවන් ශමහි තව්  වැද්න්  ශද්ය්ෂ න ශබනවා
ද්රුවගේ අධයාපනය හද්ාරන තැනකට ශයොමු කරන්ශන් පුරේෂ
තුළ න ශබන සමඟිය රර්ෂෂ්ා කර නන්නන් පුරේෂ කැශඩන්ශන්
බිශඳන්ශන් නැතුව, තව්  රාජයයකට ිතහින් පුරේෂ විධියට
ඉඳශනන, ඒ පුරෙ රර්ෂෂ්ා කර නැනීම සඳහා අේමා, තා් තා ළඟ
ඉඳො ද්රුවාට අධයාපනය ෙබා ශද්න්න පුළුවන් තැන්ෂ , ර්මා ය
කරන්න ශේ ස්ටැෆර්ඩ් පාසෙ හරහා පුළුවන්කම ෙැබී න ශබනවා
ශ්රී ොංිරකයන් විධියට අශේ විශද්ස් ශ්රිටකයන්ශනන් යේිරසි
රර්ථිකය්ෂ උ් පාද්නය කරන අපි - රට- ඒ පාසෙ රර්ෂෂ්ා කර
නැනීමට මැි හ්  විය යුතුන් ිරයන තැන අපි ඉන්නට සන්
ශේ පාසශල් යේිරසි ප්ර ්න න ශබනවා නේ, ඒ ප්ර න
් වෙට
විසඳුේ ශසොයන , සි ක්රමශනද්ය්ෂ සකස් කරො, සාකචිඡාශවන් ඒ
ප්ර ්න විසඳා නන්නවා නේ තමන් වැද්න්  ශවන්ශන්
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , වර්තමානශේ තව්  ප්ර න
් ය්ෂ
න ශබනවා ඒ තමන්, ද්රුවන්ශ අධයාපනය පිළිබඳ ස්ථිර් වය්ෂ
ශනොමැන  වීම පාසල් , වාඩුශවන් පස්ශසේ ශේ ද්රුවන් පාසල්නත
ශවන්ශන් ශකොශහොමද්? ශේ ශවද්දී පාෙක ම්ඩඩෙය ශවනස්
ශවො, ීහි ලියා පි ංචිය ශවනස් කරො, නාම පුවරුව ශවනස්
කරො පාසෙ යේිරසි ශද්ෝෙනා් මක ත් ් වයකට ශනනැවි් 
න ශබනවා ඒ , සා රජය්ෂ විධියට අපි ශේ පිළිබඳව මැි හ් 
ශවො, ඉතාම්  කඩිනිටන් ශේ ද්රුවන්ට සහ ශද්මුරපියන්ට ස්ථිර
පකවුරඩය්ෂ ෙබාදීශේ ක්රමශනද්ය්ෂ ක්රියා් මක කරන්න ශවනවා
ඒ විතර්ෂ ශනොශවන් ශ්රී ොංිරකයන් වි ාෙ ප්රමා ය්ෂ ශේ
පාසශල් රැිරයාවෙ , යුතුශවො සිටිනවා තා්ෂෂ් ය තතුළු විවිධ
රැිරයාවෙ , යුතුශවො සිටි අයශ රැිරයා පිළිබඳව අවද්ානමකට
ේෂශවො න ශබනවා ඒ , සා ඒ පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කරො,
වුරන්ශ රැිරයා සර්ෂෂිත කරන්න කටයුතු කරන්න සන් ඒ
පාසශල් විුකහල්පන තුමාට, රයාර්ය ම්ඩඩෙයට, ීශහම නැ් නේ
අනධයයන ශසේවක ම්ඩඩෙශේ සියලුශද්නාටම ිරසිම ප්ර ්නයිරන්
ශතොරව, ගේතුහෙයිරන් ශතොරව සර්ෂෂිතව ඒ රැිරයා ස්ථානයට
යන්න පුළුවන් ක්රමශනද්ය්ෂ සකස් කරන්නට අපට සිුකශවො
න ශබනවා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , ළමන්න් 11ශද්නගේශනන් තමන්
ශේ පාසෙ රරේභ කරො න ශබන්ශන් ීද්ා පුංචි බීජයිරන්
ශරෝප ය ුරු  ශේ පුංචි පැළය අද් වි ාෙ නහ්ෂ බවට ප් ශවො,
ලෙ ද්රා, ඒ ලෙ තමන්ශ අනානත පරපුර ශවබදශවන් ඉතුරු කරො
න ශබනවා මුද්ල්වලින් න් තාම රුපියල් ිටලියන ්00කට වැඩි
මුද්ේෂ ඉතුරු ශවො න ශබනවා ඒ මුද්ල් පිළිබඳව් 
අනාර්ෂෂිතභාවය්ෂ න ශබනවා මා හිතන හැටියට මට පසව කථා
කරන කථිකයන් ශේ පිළිබඳව කථා කරාවි හැබැන් අවාසනාවන්ත
ත් ් වය්ෂ න ශබනවා මට මතකන්, ශේ සන ශේ ද්වසක ශේ
පාර්ලිශේන්තුශන වැඩ කටයුතු කරශනන යන්න සභානායකතුමාට
සහ කථානායකතුමාට අවස්ථාව ශද්න්ශන් නැතුව, ඒකාබද්ධ
විප්ෂෂ්ශේ විමල් වීරවං මැන තුමා ප්රමු ක්ඩඩායම්ෂ මාධය
සංද්ර් න ද්මිටන් ක් නැහුවාය ිරයො ීද්ා මා නැඟිටො ිරනවා,
අද් ි න ශේ විවාද්ය නන්නවාය, ීද්ාට තවිල්ො ශේ පිළිබඳව අපට
සහශයෝනය ශද්න්න ිරයො
හැබැන්, නරු සිසිර ජයශකොඩි අශේ උන්  ිටරයා පැිට
සිටිනවා ීතුමාට මම ස්තුන වන්ත ශවනවා නමු්  අර ේද් ද්ාපු
මන්ත්රීතුමා අද් පැිට නැහැ ඒ පිළිබඳව මශ කනනාු ව ප්රකා
කරනවා ශකශසේ ශවත් , අශේ රශටන් තව්  රටකට ිතහින්
ශ්රිටකයන් විධියට ජීව්  ශවන, ඒ ද්රු පුරල් රර්ෂෂ්ා කර නැනීම් ,
ඒ වාශ ම සිංහෙ අධයාපන රයතනය්ෂ විධියට පව් වාශනන

යන ශේ පාසෙ රර්ෂෂ්ා කර නැනීම් , ශේ පාසශල් රැිරයාවෙ
, රත ශවො සිටින අශේ ශ්රී ොංිරකයන් රර්ෂෂ්ා කර නැනීම් 
අවසානශේදී ෙංකාශන ශනෞරවය රර්ෂෂ්ා කර නැනීම්  අශේ
යුතුකම්ෂ ෙංකාශන ශනෞරවය ශකශළශසන්නට ඉඩ ශද්න්නට
ීපා, ශපෞද්නලික ශහෝ ශවන්  කාර ාව්ෂ , සා අශේ ශ්රී
ොං පය අභිමානය, ශනෞරවය රර්ෂෂ්ා කරන අන්ද්ිටන් අපි
කටයුතු කළ යුතුන් මම ඉි ිදප්  කළ ශේ සභාව කල් තැබීශේ
ශයෝජනාව පිළිබඳව විධිම්  විවාද්ය්ෂ තන  කර ඒ සඳහා
කඩිනිටන් වැඩ පිළිශවළ්ෂ ි ය්  කරන ශෙස මම ශයෝජනා
කරනවා

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

නරු සභානායකතුමා

[2.27p.m.]
ු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය හා
මහනුවර
න ර
සංවර්ධාන
අමාතයතුමා
සහ
පාර්ලිගේන්තුගේ සභානායකතුමා)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள்
மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச்
சகப முதல்வரும்)

(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the
House of Parliament)

Hon. Presiding Member, there is a statement by the
Hon. State Minister of Foreign Affairs, which I will read
out.
“The Stafford International School in Doha

The Ambassador to the State of Qatar H.E. A.S.P Liyanage is a non
-career diplomat appointed by the Presidential authority with effect
from 16th March, 2017.
1.

As the conflict between the Ambassador and the management
of the Stafford International School in Doha protracted without
a solution, the Hon. Vasantha Senanayake, State Minister of
Foreign Affairs convened a meeting chaired by His Excellency
the President in attendance of both Ambassador Liyanage and
the Chairman and Members of the school Board of Trustees on
28th May, 2018. At this meeting, H. E. the President advised all
parties that no action should be taken until further directives
are issued to resolve the issues affecting the school. However,
it appears further directives were not issued through the
Ministry of Foreign Affairs to date.

2.

In this regard, during the Meeting of Cabinet of Ministers held
on 07th August, 2018, the Hon. State Minister of Foreign
Affairs in his capacity as Acting Minister of Foreign Affairs
and the Hon. Harin Fernando, Minister of Telecommunication
and Digital Infrastructure and Foreign Employment requested
H.E. the President for another meeting with the parties to the
conflict for settling the issue for good. H.E. the President
assured the Ministers of an opportunity of another meeting and
accordingly we await such a meeting scheduled to be given by
H.E. the President in due course.”

Hon. Presiding Member, about one-and-a-half years
ago, I had the good fortune of going to Qatar because I
was invited for a prize-giving of that school. That is a
very good school. So, it is a pity that it has fallen into
problems. That school has over 1,000 students and for Sri
Lankan families who are working in Qatar, this is a
blessing in disguise. Otherwise, over 1,000 families
would have been separated. If there was no school, those
who are working in Qatar would have to leave behind
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their wives and children in Sri Lanka and they would be
alone in Qatar. So, this school has brought nearly 1,000
families together. It is a very good school.
So, I think His Excellency the President should
intervene and save this school. Otherwise, 1,000 families
will be separated and the great service it is doing to those
who are working in Qatar will be greatly prejudiced. I
must say, the Qatar Government was so impressed with
that school that when I was there, they even donated two
acres of land to that school for its expansion. That is the
esteem in which this school was held. So, I hope that all
parties concerned will put their heads together and find a
solution to this problem.
Thank you.
ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට නරු සිසිර ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමා
[අ භා 2 ්0]

ු සිසිර ජයගකොඩි මහතා

(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , ඉතාම්  වැද්න්  කාර ය්ෂ
ශේ නරු සභාව කල්තබන අවස්ථාශන ශයෝජනාව්ෂ ශෙස ශනන
ඒම නැන මම නරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමාට ස්තුන වන්ත
ශවනවා මීට ප්රථම නරු බුද්ධික පන ර , ශයෝජය අමාතයතුමා් ,
රූපවාහිනී මාධය මඟින් ශේ පිළිබඳව අද්හස් ඉි ිදප්  කළ අයුරු
අපි ද්ැ්ෂකා අශේ රශට් වි ාෙතම රද්ායේ මාර්නය වන්ශන් මැද්
ශපරි න ශ්රිටකයන්ශනන් ෙැශබන රද්ායමන් ඉතාම අමාරු රර්ථික
නමන්ෂ යන ශවොශන, රනයනය මත විතර්ෂ යැශපන, අපනයන
අං ශේ රද්ායේ ශනොෙබන, මැද් ශපරි න කටාර් රාජයය තතුළු
රටවෙ, ඈත අපරි න රටවෙ ශසේවය කරන ශසේවක ශසේවිකාවන්
අපට ීවන මුද්ලින් යැශපන රට්ෂ බවටන් අශේ රට පිදවර්තනය
ශවො න ශබන්ශන් ීවැ,  අවස්ථාවක අපි ීම ශ්රිටකන්න් මුහු
ශද්න නැටලු හඳුනාශනන වුරන්ට සහන සැෙමාම වඩ වඩා් 
සක්රීයව කළ යුතු අවස්ථාවකන් අපි රට්ෂ විධියට පස වන්ශන්
කටාර් රාජයශේ ශේ සිුක වීම සේබන්ධශයන් ීම රාජයශේ
තානාපන තුමා විසින් අනව ය ශෙස සිුකකරන ෙද් මැි හ්  වීම අපි
ද්න්නවා අශේ
රශට් තානාපන  ශසේවශේ ස්වභාවය සහ
ුකර්වෙතාවය තමන් ශමන්න් ප්රථමශයන්ම , රූපනය කරන්ශන්
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , වමත්රීපාෙ සිිදශසේන
ජනාධිපන තුමා බෙයට ප්  ශවද්දී, විශද්
රාජය තාන්ත්රික
, ෙධාිදන් පිළිබඳව, වුරන්ශ සුකසකේ පිළිබඳව වි ාෙ ව ශයන්
අද්හස් ඉි ිදප්  ුර ා; සාකචිඡා ුර ා ඒ පිළිබඳ විවිධ සහන ක දීේ,
හිටපු රජය විසින් ප්  කළ , ෙධාිදන් පිළිබඳ තතැේ විශනයන සිුක
කරිටන් ීවැ,  වැරි  සිුකවීමට ඉඩ ශනොශද්න බව පවසිටන් තමන්
ශේ රජය බෙයට ප්  ුරශ්ඩ අද් ශේ ර්ඩඩුව තානාපන 
, ෙධාිදන් ව ශයන් ප්  කරබද ෙබන්ශන් ීවැ,  වෘ් රයය සහ
අධයාප, ක සුකසකේ න ශබන රාජය තාන්ත්රික මට්ටශේ
, ෙධාිදන්ද් ිරයන ප්ර ්නය අපි අහනවා ඒ ීස් ීඨ ලියනශ
මැන තුමාට රාජය තාන්ත්රික ව ශයන් ීවැ,  ප් වීම්ෂ ෙැබීම
සඳහා වහු සතු අ්  ද්ැ පේ, ද්ැබදම, ඒ වාශ ම අව ය වෘ් රයයමය
සුකසකේ ශමොනවාද්? ශේ ර්ඩඩුව හැම ශද්ය්ෂම අනානන්න
ර්ඩඩුව්ෂ වන , සා රාජය තාන්ත්රික ව ශයබද්  , රන්තරශයන්
ශේ හා, යම සිුක කරනවා ශේ ප්ර ්නයට විසඳුම්ෂ ශද්න්ශන් නැහැ

නරු බුද්ධික පන ර , ශයෝජය අමාතයතුමා සහ ශේ ර්ඩඩුශනම
පිිදස් ශේ ප්ර ්නය ශේ පාර්ලිශේන්තුශනදී මීට ශපර්  මතු කළා
ීම , සා ශේ තානාපන  , ෙධාිදතුමාව ඉව්  කරාවිය, නැ් නේ
ශේ ප්ර ්නය සේබන්ධව යේ සක්රීය මැි හ් වීම්ෂ, පිළිතුර්ෂ ශේ
වනවිට රජය ෙබා දී තත ිරයා අපි වි ්වාස කළා නමු්  ීවැ, 
ත් ් වයකට ප්  ුරශ්ඩ නැහැ මහජනතාවට තන  වන ීඨඩාවන්
පිළිබඳව තැ පම්ෂ ශනොකරන ර්ඩඩුව්ෂ තමන් ශේ ර්ඩඩුව
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, , ශේ ද්වස්වෙ ුකේිදය වැඩ
වර්ජනය්ෂ න ශබන බව අපි ද්න්නවා මහජනතාව බරපතළ ශෙස
ීඨඩාවට ප්  ශවො සිටිනවා
ර්ඩඩුශන නායකයා ිරයනවා, "ශේශකන් ර්ඩඩුවට
ිදශද්න්ශන් නැහැ, ශේ ුකේිදය වැඩ වර්ජනශයන් ර්ඩඩුවට
ිදශද්න්ශන් නැහැ, ශේශකන් ිදශද්න්ශන් ිට, සන්ටන්'' ිරයො
රශට් නායකයාම ීශහම ිරයනවා ිට, සන්ට වන ීඨඩාව,
ිට, සන්ට තන  වන ශනද්නාව, ර්ඩඩුවට තන වන ීඨඩාව්ෂ,
ර්ඩඩුවට ද්ැශනන ශනද්නාව්ෂ ශනශවන්ද්? ශේක මහා නරුම
කථාව්ෂ තමුන්ශ ජනතාවට ීඨඩාවට ප්  ශවද්දී ිරයනවා, "අපට
ිදශද්න්ශන් නැහැ ිට, සන්ටන් ිදශද්න්ශන් " ිරයො ශකොශහේටද්
ශේ රට යන්ශන්? ිට, සන්ට තන වන ීඨඩාව, ිදදීම තමුන්ශ
ීඨඩාව්ෂ බවට ප්  කර න් ශ්  නැන , ඒක තමුන්ශ ප්ර න
් ය්ෂ
බවට ප්  කර න් ශ්  නැන  ර්ඩඩුව්ෂ ශේක ඒ , සාම තමන්
ප්ර ්නය උග්ර ශවන්ශන්
ශේ තානාපන තුමා අසාධාර
ශෙස කරන මැි හ්  වීම, ඒ
තුළින් තන  වන ීඨඩා පිළිබඳව ර්ඩඩුශනම නරු මන්ත්රීතුමන්ො
පැහැි ලි කරද්දී, , ර්වින්ද්නය කරපු පුද්නෙයන් විධියට පවන න
පාෙනය හැසිශරන බව ශපශනනවා ඒ , සා රාජය තාන්ත්රිකව
විතර්ෂ ශනොශවන්, රට්ෂ විධියට් 
සියලු ්ෂශෂ්ේරවෙ
අසාර්ථකභාවය තමන් රජය ශපන්බදේ කරන්ශන් මූොසනාරූඪ
නරු මන්ත්රීතුම, , ඒ , සා වබතුමා මඟින් මම ඉතා සන්කිටන්
ර්ඩඩුශවන් ඉල්ෙනවා, කටාර් රාජයශේ පම ්ෂ ශනොශවන්, මැද්
ශපරි න රටවෙ ජීව්  වන, අධයාපනය ෙබන ඒ ද්රුවන්ශ
අධයාපන මට්ටම සහ අශනගේ්  පහසකේ නැංවීම සඳහා රජය මීට
වඩා සක්රීයව මැි හ්  ශවන්න, ශේ නැටලුව විසඳන්න මැි හ් 
ශවන්න ිරයො
ශබොශහොම ස්තුන න්

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට නරු බුද්ධික පන ර

, ශයෝජය අමාතයතුමා

[අ භා 2 ්5]

ු බුද්ධික පතිරණ මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ ක යුතු
නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை - ககத்ததாைில் மற்றும் வாைிப
அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Buddhika Pathirana Industry and Commerce)

Deputy Minister of

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ පස ශපළ මන්ත්රීවරයගේ
විධියට මුලින්ම්  ඉන් පස අවස්ථා න නාවකදී් 
පාර්ලිශේන්තුවට ශේ කාර ය මතු කරපු මටඊ අද් , ශයෝජය
අමාතයවරයගේ විධියට්  ශේ කාර ය පිළිබඳව යළි්  කථා
කරන්න ෙැබීම නැන කනනාු  ශවනවා ඒ වාශ ම ෙේජා වනවා
යහ පාෙන ර්ඩඩුව්ෂ හද්ො න බියදී ශේ ප්ර ්න පාර්ලිශේන්තුශනදී
ශමශහම ඉි ිදප්  ිරරීම ශනොශවන් කළ යු් ශ්  නරු සිසිර
ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමා ිරයපු විධියටඊ ශේ ප්ර ්නය ර්ඩඩු ප්ෂෂ්
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පාර්ලිශේන්තුව
මහතා]

රැස්වීශේදී ිරයොඊ ීතැ, න් ීළියට බැහැො පැය න නිරන්
විසශඳන්න සන් ප්ර ්නය්ෂ නමු් ඊ අපට ශේ නැන පුන පුනා කථා
කරන්න සිද්ධ ශවො න ශබනවා
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ තනාපන වරු තතුළු ශබොශහෝ
, ෙතෙවෙට ප්  කරන්ශන්ඊ උසස් , ෙතෙ පිළිබඳ කාරක
සභාශවන් "උසස් , ෙතෙ පිළිබඳ කාරක සභාශන සභාපන වරයා
සහ සාමාජික මන්ත්රීවරුන්ශ ශමොළය පරී්ෂෂ්ා කරන්න සන්ය"
ිරයන පහළ මට්ටමට මම වැශටන්ශන් නැහැඊ මූොසනාරූඪ නරු
මන්ත්රීතුම,  නමු්  ිටන් ම් තට උසස් , ෙතෙ පිළිබඳ කාරක
සභාව හමුවට පුද්නෙයන් කැඳවනශකොට වුරන්ශ උේපැන්න
සහන කයඊ අධයාපන සහන කඊ විවාහ සහන කය ිරයන සහන ක
ශනොන්නට අමතරව අ, වාර්යශයන්ම "වහුශ මානසික ත් ් වය
යථා පැවැ් ශමන් ක්රියා් මක වනවා"ය ිරයො වාර්තාව්ෂ නන්න
ශවන් ීවැ,  ශයෝජනාව්ෂ පාර්ලිශේන්තුවට ශනශනන්න අපට
සිද්ධ ශවන් ශ් ශරන සිංහශෙන් ිරනශවෝ ඊ "ශමොළය ශහොඳට වැඩ
කරනඊ පිස්ශස්ෂ ශනොවන ශකශන්ෂ" ිරයො ඒ අය වවද්ය
වාර්තාව්ෂ මශනෝ වවද්ය විශ ේෂ්සශයගේශනන් අරශනන ඒමඊ
උසස්
, ෙතෙ
පිළිබඳ
කාරක
සභාශන
සාමාජික
මන්ත්රීතුමන්ොශන් ඊ පාර්ලිශේන්තුශන්  ශනෞරවයට ශහේතු
වනවාය ිරයා මා ිරයනවා ඒකට ශහේතුව ශමයන්
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ තානාපන වරශයගේට න ශබනවා
"තානාපන  මු්ෂන ය" ිරයො ශද්ය්ෂ ඒ තානාපන  මු්ෂන ය තමන්
ශේ පුද්නෙයා ද්ැන් ඒ රශට් ර්ඩඩුවට ශපන්වන්ශන්; ඒ පාසෙ
පවරා නැනීශේදී පාවිචිචි කරන්ශන් තානාපන  මු්ෂන ය වැරි යට
පාවිචිචි ිරරීශේ නරක ත් ් වය ශේකන් ිටන් ඉි ිදයට ශද් පාෙන
ප් වීමිරන් ශහෝ ශවන්  කවර ශහෝ විධියිරන් ශහෝ ප්  වන
ෙංකාශන තානාපන වරුන්ට තානාපන  මු්ෂන ය වැරි  විධියට
පාවිචිචි ිරරීශේ පූර්වාද්ර් ය්ෂ ෙංකා ඉන හාසශේ පළමුවරට ශේ
මන්ද් මානසික -ශමොළය ශහොඳ නැන - තානාපන වරයා දීො
න ශබනවා ශබොශහෝ ශවොවට ශ්රී ෙංකා විශද් ශසේවශයන් ප් 
වන , ෙධාිදන් අන න් ශේ වාශ ශද්වල් සිද්ධ ශනොශවන් ශ්රී ෙංකා
විශද් ශසේවශයන් ප්  ුරු  තානාපන වරු විතර්ෂ ශනොශවන්ඊ
ශද් පාෙන ප් වීේ මත ිතය තානාපන වරු්  අද් ශේ පිළිබඳව මා
සමඟ කථා කරො ිරනශනඊ ", ශයෝජය තමන තුම, ඊ පිස්ස
පාංකඩය්ෂ තානාපන වරශය්ෂ විධියට ප්  ිරරීශමන් රටට තන 
කරො න ශබන ත් ් වය්  ී්ෂක ද්ැන් අපට්  තානාපන වරු
විධියට ඉන්න විළි ෙේජන් " ිරයොන් ශේ පුද්නෙයා ඉස්ශකෝශෙට
පැනොඊ ඉස්ශකෝශල් ඉේශබෝ කඩො ඒ වාශ ම ශේ ශවනශකොට
බෙහ් කාරශයන් ඉස්ශකෝශල් න ශබන ලිපිශල්න වහුශ
භාරයට අරශනනඊ ඉස්ශකෝශල් යතුරු පවා බෙහ් කාරශයන්
අරශනන
ේළඟටඊ ශේ පාසශල් ිතු ේ සේබන්ධව්  කථා කරන්න සන්
භයානකකම ඒකන් අපි ද්න්නවාඊ බැංගේශවන් මුද්ල් නන්න අ් සන්
කරන්න සන් බව අද් ශවනශකොට රුවන් ද්නන්සූිදයඊ ශද්ොන්
ශරොෂ්ාන් සංජයඊ ධාුරඩ් අමබදල්ො ිරයන , ෙධාිදන්ශ අ් සන්
අලුන න් තතුළ්  කරො බැංගේවට ශතොරතුරු දීො න ශබනවා මම
ඒ ලියිරයවිලි සභා ත* කරනවා
ශේඊ කැේ නීන ය්ෂ ක්රියා් මක කරන්ශන් මම අහනවාඊ
ෙංකාශන ශමොන පනශ් ඊ ශමොන රසාපනශ්  ශමොන වනන්න ය
යටශ් ද් ශේ පුද්නෙයා ශේ ශසල්ෙේ ද්මා න ශබන්ශන් ිරයො
කටාර් රාජයශේ න ශබන ශ්රී ෙංකා පාසෙට පහසකේ සෙසන්න
විතරන් තානාපන  කාර්යාෙයට හැිරයාව න ශබන්ශන් තානාපන 
කාර්යාෙය ඒ පාසශල් අන්න කාරයා ශනොශවන් ඒ පාසශල්
අන්න ය්ෂ තානාපන  කාර්යාෙයට නැහැ ීශහම න බියදී ශේ
කටයුතු කශළේ ශමොන රකාරශයන්ද් ිරයො අපි අහනවා ශේ

—————————
* පුස්තකාලගේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

පුද්නෙයා ි ිතන් ි නටම ශේ ශසල්ෙම කරනවා පාසශල් ශසේේපුව
කඩනවා ග්රිල් පාවිචිචි කරො ශසේේපුව කඩනවා ඒ ශසේේපුශන
න බුු  පාසශල් සල්ලි ශකොචියර ප්රමා ය්ෂ ශේ පුද්නෙයා යටිමඩි
නහොද් ිරයන්න කුරරුව්  ද්න්ශන් නැහැ ඒ වාශ ම ශේ
ශවනශකොට ශෆේස්බු්ෂ අඩවි හද්ාශනනඊ ශවේ අඩවි හද්ාශනන
පාසෙට් ඊ ශේ නැන කථා කරන අපට්  ශේ පුද්නෙයා මඩ
නහනවා අද් ශේ සේබන්ධව ර්ඩඩුව ශවබදශවන් වැද්න් ම කථාව
කශළේඊ අනමැන තුමාන්ඊ ජනාධිපන තුමාන්ඊ කථානායකතුමාන් ළඟට
පාර්ලිශේන්තුශන සිටින වැද්න් මඊ ශජයෂ්්යම තමන වරයා මම
ද්ැ්ෂකාඊ ේශේ-ශපශර්ද්ා ිරිදතල්ෙ තමන තුමාශ ්  පින්තූරය්ෂ
ද්මො ීතුමාට්  මඩ නහො න ශබනවාඊ ශේ පුද්නෙයාට හිතවාදී
ශවේ අඩවි හද්ාශනන ඒක තමන් ීයාශ ක්රමය ශමොකද්ඊ ීයාට
පුරුුක ඒ ශසල්ෙම ශේ පුද්නෙයා ඉන හාසය පුරාම -ෙංකාශනදී් ඊ
ෙංකාශවන් පිටතදී් - ශේ වාශ , හීනඊ ජරා වැඩ ිරරීම පිළිබඳව
නේ ද්රපු පුද්නෙශය්ෂ ීයාට පුළුවන් ඒ විධියට මඩ නහො ශේ
වාශ ශසල්ෙේ කරන්න විතරන් ශේ පුද්නෙයා ෙංකාශන විවිධ
ශහොර ජාවාරේ කරපුඊ වයාජ රකාරශයන් ඉඩේ විගේ පුඊ ශහොරට
ඉඩේ කට්ටි කරපු පුද්නෙශය්ෂ ීක වතාවක මශ අගේරැස්ස
රසනශේ නවනනරය්ෂ හද්නවාය ිරයො වරශෙෝස කු ව්ෂ
හද්ො ශේ පුද්නෙයා ශෙොගේ නැු ම්ෂ නැු වා අන්න මට නශේ
ිට, ස්ස ඒ වරශෙෝස කු ව යේප කරො ද්ැේමා අන්න ශේදී ශේ
පුද්නෙයාට අගේරැස්සට අඩිය න යන්න බැිද ත් ් වය්ෂ තන  ුර ා
අපි ද්න්නා විධියට ශමයා නන්ජීිදයාශන තානාපන වරයා විධියට
ඉඳො යළි ෙංකාවට කැඳවනවා ීශසේ කැඳවන්ශන් කුරරු් 
ද්න්නා නන්ජීිදයාශන න ශබන මාෆියා කල්ලි ී්ෂක ශමයා මැකව්ෂ
බිස්නස් ීකකට බැහැපු , සාන් ඒක , සා තමන් නන්ජීිදයාශවන්
ශේ පුද්නෙයා recall කරන්න රයර ය කරන්ශන් නන්ජීිදයාශන
මාෆියා කල්ලි ී්ෂක ෙංකාශවන් ිතය තානාපන  වැඩ කළාය
ිරයන්ශන්ඊ ී්ෂශකෝ වහු බූරුශව්ෂඊ ී්ෂශකෝ පිස්ශස්ෂඊ ී්ෂශකෝ

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ීශහම නැ් නේ ශනොේමර ීශ්ෂ සටකපට ශවශළන්ශද්්ෂ
නන්ජීිදයාශවන් recall කරන්න ශහේතු ුරු ඊ ජාවාරේකාරයන්
ී්ෂක මැකව්ෂ බිස්නස් කරපු ිට, ශහ්ෂ රශය්  තානාපන 
කරනවාය ිරයන ීක යහ පාෙනයට න යපු කළු න ත්ෂ විධියටන්
අපි ද්ිරන්ශන්
ශේ පුද්නෙයා ශේ භයානක වැශඩ් කරන්ශන් ශවන ශහේතුව්ෂ
, සා ශනොශවන් ශේ පුද්නෙයා මීට මාස න නකට කලින්
ෙංකාවට රවා ීශහම තවිල්ො ශබොරැල්ශල් න ශබන ීයාශ
කාර්යාෙශේ සිටින තෙැ්ෂසැන්ඩර් ිරයන ශනෝෙයාට ිරයනවාඊ
"තෙැ්ෂසැන්ඩර් ෙැහැස්න  ශවන්ට සන් කටාර්වෙ න ශබනවා
ශහොඳ , ධානය්ෂ; කටාර්වෙ න ශබනවා ශහොඳ ඉල්ෙම්ෂ ශපොඩි
න න්ෂ ශනොශවන්ඊ ඉල්ෙම; , ධානය ෙංකාශන සල්ලිවලින්
රුපියල් ේෂෂ් 6ඊ500්ෂ -ශකෝටි 65්ෂ-ඊ කටාර් ිදයාල් ිටලියන
නවය්ෂ ශේ , ධානයට විි න්න ේස්න  ශවන්න සන්" ිරයො
ශද්ශද්නා ීශසේ කථා කර නන්නවා
ශමයා LOLC ීශකන්
රුපියල් ිටලියන 120ක ය්ෂ අරශනන න ශබනවා ශමයා මහින්ද්
රාජප්ෂෂ් මහ් මයාට Peacock House ීක ශද්න්න ිතහින් ේට
පසව ශමයාශ ඉඩේ බිස්නස් ීකට බාධාව්ෂ ශවන් ිරයො හිතොඊ
ඒ නැන කල්පනා කරොඊ ඒ නබදශද්බදව නව් වො handphone
ීක off කරො- [බාධා ිරරීම්ෂ]
නරු හඳුන්ශන් න  මැන තුම, ඊ වබතුමා කථා කරනවා නේඊ
මශනන් ශනොව ශද්න්න මම කැමැන න් ශමොකද්ඊ සියලු ප්ෂෂ් ශේ
කටයු් ශ් දී ීකතු ශවන්න සන් අපි ඒකට සතුු න් ඒ , සා මට
ෙබා දී න ශබන ශනොශවන්වබතුමාට ශනොව ෙබා ශද්නවාඊ මශ
කථාව අඩු කරො වබතුමා කථා කරනවාද්?

ු සුනිල් හනින්ගනත්ති මහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

වන
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ු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශහොඳන්
මම ිරයපු විධියට ශේ පුද්නෙයා ෙබාශනන න ශබන ිටලියන
120ක
ය පියවා නන්න ශේ ඉල්ෙමට විි න්නන් හද්න්ශන්
ශමොහුශ ලිශමෝසින් රථය ද්ැන් සින්න ශවන්නන් යන්ශන් ඒ
වාශ මඊ මහින්ද් රාජප්ෂෂ් හිටපු ජනාධිපන තුමා ළඟ "ශ ේ"
නහන්න ිතහිල්ොඊ ීතැ, න් පැනො ේට පසව ද්ැන් ශමතැනට
තවිල්ො ශමතැන ශ ේ නැහුවාටඊ ජනවාිද 08 වැ,  ද්ා ශවනකේ
ශමොහු හිටිශේ නැහැඊ යහ පාෙන ර්ඩඩුව හද්න ශනි කාශන
ද්ැන් ශකොශහොම හිද ෙංකා කේකරු ප්ෂෂ්ය ිරයො ීක්ෂ
හද්ාශනන න ශබනවා ීංනෙන්තශේ ශද්වැ,  තැනට ශෙොගේම
ප්ෂෂ්ය Labour Party ීකශන් ඒ , සා ීතුමා ශමශහේ Labour
Party ීක හද්ාශනන ඒශ්ෂ නායකයා ිරනවාම ශෙෝකයම
හිතන්ශන් ඒක ශෙොගේ ප්ෂෂ්ය්ෂ ිරයො ද්ැන් ඒක පාර් ්ව
ප්ෂෂ්ය්ෂ බවට ප්  කරශනනඊ බැරැ්ෂ වබාමාට ද්ැන්වීේ ද්ාපු පර
පුරුුක ශසල්ෙමම රපහු සැරය්ෂ කරිටන්ඊ වමත්රීපාෙ සිිදශසේන
ජනාධිපන තුමාන්ඊ යහ පාෙන ර්ඩඩුවන් ශවබදශවන් ද්ැන්වීේ
ද්මනවා ශේ වශ

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තානාපන  ශසේවයට ප්  කරො අද් අපි හතර අශ්  නාශනන
න ශබනවා ිරයන ීක මම කනනාු ශවන් ුර ්  ිරයන්නට සන්
ඒ වාශ ම වහුශ ලිශමොසින් වාහනය ශවන්ශද්සි ශවන්න යන
, සාඊ වහුශ ීඨශකෝෂ මන්ි රය ශවන්ශද්සි ශවන්න යන , සාඊ ීම
පාසශල් න ශබන සල්ලි ටිකට විි න්න තමන් ශේ ත්ෂකඩි ශහොර
තානාපන වරයා මුළු තානාපන  ශසේවයටම , නා ශද්ිටන් ශේ කටයුතු
සිුක කරන්ශන් ීම , සා අපි රජශයන් ඉල්ෙන්ශන්ඊ පාසශල්
කළමනාකර ප්ර ්න න ශබනවා නේඊ මූෙය ප්ර ්න න ශබනවා නේඊ
අක්රිටකතා න ශබනවා නේඊ ඒ පිළිබඳව ශසොයා බැලීමට ශකොළඹින්
විද්ව්  ම්ඩඩෙය්ෂ යවන්න හිටපු සභාපන තුමා - වහු ිරයන
විධියට - ගේමුුක ශෆොන්ශසේකා මහ් මයාශ ශහෝ පාසශල් මූෙයමය
හා පිදපාෙනමය ප්ර ්න න ශබනවා නේ ඒ පිළිබඳව ශසොයා
බෙන්න මම හිතන විධියට ඒ අය KPMG වශ ජාතයන්තරව
පිළින්  වින න රයතන හරහා තමන් ීහි වින න කටයුතු සිුක
කරො න ශබන්ශන් ීහි පිටප්  ජනාධිපන තුමා් ඊ අනමැන තුමාට් 
දීො න ශබනවා ද්ැන් ීතුමා ශපන්වනවාඊ ීක සැරය්ෂ ගේමුුක
ශෆොන්ශසේකා මහ් මයා හිශර් ද්ැේශේ මූෙය ප්ර ්න , සා ිරයො
පට්ටපල් ශබොරු ීතුමා ඒ වශ ශබොරු සහ හිතලු තමන්
මවන්ශන් ඒ තානාපන වරයාට defamation, ීශහම නැ් නේ
අපහාසය පිළිබඳ ශයෝද්නාව්ෂ ඉි ිදප්  කරිටන් නඩුව්ෂ ද්ාො
තමන් ීතුමාව සිරනත කරන්ශන් වහු වමත්රිපාෙ සිිදශසේන
ජනාධිපන තුමා ළඟට ිතහින් ශපොශරොන්ුක ශවනවාඊ "රජතුම, ඊ
රජතුමා ිරයනවා නේ ගේමුුක ශෆොන්ශසේකා මහ් මයාශ කගේල්
ශද්ක අල්ෙො වඳින්නේ" ිරයො
ඉන හාසශේ ජනාධිපන වරු
රජාට අන්ද්වන්න ිතහිල්ො තමන් රේුරුශවෝ වඳුරන්ශ අන න්
කඩු පාරවල් කාො ශස් තශපෝචිචි ශවො ිතහිල්ො න ශබන්ශන් ඒ
, සා මම ිරයනවාඊ ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්න ීක ක්රමයන්
න ශබන්ශන් ප්ර ්න න ශබනවා නේ විද්ව්  ම්ඩඩෙය්ෂ -expert
committee ීක්ෂ- ශකොළඹින් යවන්න විශද්
කටයුතු
අමාතයාං ශේ
, ශයෝජිතශයෝඊ
අධයාපන
අමාතයාං ශේ
, ශයෝජිතශයෝඊ ජාතයන්තර පාසල් පිළිබඳ , ශයෝජිතශයෝඊ මුද්ල්
අමාතයාං ශේ , ශයෝජිතශයෝඊ පිළින්  වින න රයතනවෙ
, ශයෝජිතශයෝ වශ අය ීකතු කරො expert committee ීක්ෂ
යවො ඒ රයතනශේ කළමනාකර නැටලු න ශබනවාද්ඊ මූෙයමය
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නැටලු න ශබනවාද්ඊ පිදපාෙනමය නැටලු න ශබනවාද් ිරයො
බෙන්න ඒ සඳහා ශවනම ක්රමශනද්ය්ෂ පාවිචිචි කරන්න ඒ සඳහා
අර පිස්ස

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තානාපන  මැි හ්  ශවන්න අව ය නැහැ ඒ සඳහා කිටු ව්ෂ ප් 
කරන්න ජනාධිපන තුමාට පුළුවන් ීම පාසෙට ශපොලීසිය
තවිල්ො ප, න ි නට ශපර ි නය ද්්ෂවා න බුු  ක්රමශනද්යට රපහු
යන්න ිතහිල්ො නේ ශවනස් කරොඊ ිතු ේ අංක ශවනස් කරොඊ
ීශහම නැ් නේ ිතු ේවෙ නේ ශවනස් කරොඊ පාසශල්
වයවස්ථාව ශවනස් කරොඊ ීම කරපු ශද්වල් නැවත න බුු 
රකාරයටම ශවනස් කරන්න ඒ වාශ ම ීම පාසශල් හිටපු
සභාපන වරයා තතුළු ම්ඩඩෙයට පාසෙ පව් වාශනන ය්ශේ
කටයු් ත භාර ශද්න්න තානාපන  මු්ෂන ය පාවිචිචි කරිටන්
ඒ ීස් ීඨ ලියනශ ිරයන පිස්සඊ ශමෝඩ මී හරකා

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නටන පිස්සව කරු ාකර නව් වන්න ද්ැන් වහු ගුරුවරුන්ටඊ
අනධයයන කාර්ය ම්ඩඩෙයටඊ ඒ වාශ ම පාසශල් ද්රුවන්ශ
ශද්මුරපියන්ට තර්ජනය කරනවා ශේ ශසල්ෙම නතර කරන්න
අව ය ක්රියාමාර්න නන්න ඒ වාශ ම ජනාධිපන තුමාඊ විශද්
කටයුතු තමන තුමාඊ විශද් කටයුතු රාජය තමන තුමා මීට කලින්
ීම පාසෙ සේබන්ධශයන් න්  රයන්ුක රයර න ශබනවාඊ තානාපන 
වු න්න ද්මාශනන ඉන්න ශේ කු ස්සා ක්රියා් මක ශනොකරපු ීම
න්  රයන්ුක ක්රියා් මක කරන්න ිරයන ීකන් අපි ිරයන්ශන් ඒ
වාශ ම ීම පාසශෙන් ඉි ිදප්  කර න ශබන විධිම්  වින න
වාර්තා පිළිබඳව අව ය ක්රියාමාර්න නන්න අපි රජයට ිරයනවාඊ
උන්මන්තකව කටයුතු කරනඊ ශමොශළේ කළඳව්ෂව්  නැන ඊ කඳ
බඩ විතර්ෂ න ශබන ශේ වශ පිස්ස මරනාත

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙංකාවට ශනන්වොඊ වහුශනන් තානාපන  මු්ෂන ය අන්න් කරොඊ
කටාර් ශද් ශේ ජීව්  වන ශ්රී ොංිරක පුරවැසියන්ට සිුක කර
න ශබන අවමානය නැන  කරන්න ිරයො
හිටපු මන්ත්රී සජින් ද් වාස් ගු වර්ධන මැන තුමාඊ මහා
්රිතානයශේ හිටපු මහ ශකොමසාිදස් ක්රිස් ශනෝ, ස් මැන තුමාට පහර
ුකන්නා ිරයො ඒ කාෙශේ ශෙොගේ සමාජ රන්ශද්ෝෙනය්ෂ තන 
ුර ා මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ශේ වශ ශකශන්ෂ
ෙංකාවට recall කශළෝ ඊ නැ් නේ ීශහන් ශමහාට
ශනන්ුරශවෝ ඊ ේට පස්ශසේ වහුශ
තානාපන  මු්ෂන ය නැන 
ුරශ ෝ  වහු කර න ශබන වින්නැහියට කාන්තාවන්ශනන්
ශසශරේපු පාරවල් කන්න ශවනවා ිරයන ීක , යතන් ිරයමන්ෂ
න ශබනවාඊ "අසූචි කේපර්ෂ කාපු ිට, හාට අශධෝවාත නඳ් 
ශසන්ට් සවඳ්ෂ" ිරයො
ශේ විකාරරූීඨඊ ශමොළය කෙඳ්ෂ නැන ඊ ශවේ අඩවි සහ
Facebook ශද්කතුන්ෂ පාවිචිචි කරනඊ කටාර් රාජයශේ ශ්රී ෙංකා
තානාපන  කාර්යාෙශේ ශවේ අඩවිය නකවකා වෘ් න ශේ ශයොද්වන
ශමොහු්  හැසිශරන්ශන් අන්න ඒ වාශ න් මහින්ද් රාජප්ෂෂ්
මහ් මයා බෙශේ සිටි කාෙශේඊ "රජතුම, ඊ රයුශබෝ ශනවා
රජතුම,  " ිරයා ීතුමාට ිරයො ීතුමාශ කගේල් ශද්ක ශෙව
කාො ශෙව කාො නන්ජීිදයාශන තානාපන කම අරශනන ිතහින්
ීශහේ පිස්ස නැු වා ශමශහේ නීතයබදකූෙ සහ නීතයබදකූෙ ශනොවන
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[නරු බුද්ධික පන ර

පාර්ලිශේන්තුව
මහතා]

රකාරයට ඉඩේ business ටික කරන් තා වමත්රීපාෙ සිිදශසේන
මහ් මයා් ඊ මහින්ද් රාජප්ෂෂ් මහ් මයා්  ජනාධිපන වර යට
ඉල්ලූ ශවොශන වහු්  ඡන්ද්ය ඉල්ලුවා ''ශද්ර '' රූපවාහිනී
නාළිකාව වහුශනන් තහුවාඊ "ශේ වාශ ප්රබෙ අශේ්ෂෂ්කයන්
ශද්ශද්ශනගේ ඡන්ද්ය ඉල්ෙද්දී වබ ඡන්ද්ය ඉල්ෙන්ශන් ි නන්නද්?"
ිරයා ශද්ර රූපවාහි, යට ශමොහු දීපු ප්රකා ය YouTube ීශ්ෂ
න ශබනවා ශමොහු කළ ීම ප්රකා ය වබට බෙන්න පුළුවන් "තන්ඊ
ීකන්ඊ ශද්කන් ශද්ශද්නාම මැරුශ ෝ  මම ශන් ජනාධිපන 
වන්ශන්" ිරයො ශමොහු ිරනවා ර්ඩඩුක්රම වයවස්ථාව පිළිබඳව
ශමශෙෝ අෙ ශබෝෙය්ෂ ද්න්ශන් නැන ව ිරයන කතාව්ෂ ඒක
ර්ඩඩුක්රම වයවස්ථාව අබදව ඉතා පැහැි ලිව සඳහන්ව න ශබනවාඊ
නාම ශයෝජනා භාර න්  ශවොවක ජයග්රාහී අශේ්ෂෂ්කයා
මැරුශ ෝ 
ශමොකද්
ශවන්ශන්ඊ
ීශහම
නැන නේ
ජනාධිපන වර යට ශපර ීක අශේ්ෂෂ්කයගේ මැරුශ ෝ  ශමොකද්
ශවන්ශන් ිරයා ශේ වාශ උ් තර ුකන් ශේ තානාපන වරයා මාව
balance කර නන්න ිරයො ීක වර්ෂ මට ම්  පැන් ශබෝතෙය්ෂ
අශේ ශනද්රට ීනවා කුරද් ිරනවාඊ ීය රුපියල් 50ඊ000්ෂ විතර
වටිනවා ිරයො ීය ීවො මාව balance කරනන්නන් හැුකශන මා
පිු  හතරක ලියුම්ෂ ලියා ීය රපස වතාව්ෂ ීයාශ
ශද්ෝකවයන්ද්ාට
ිතහින් ුකන්නා
ශමොහු , සා අහිංසක
ජනාධිපන තුමා්  මඩ කනවා ශමොහුට ශකොචියර ශමොළශේ
විකෘන ය්ෂ න ශබනවාද් ිරයනවා නේඊ ශමොහුශ ශපෞද්නලික
දූරකථනශේ WhatsApp ිතු ශමන් ීක ී්ෂශකනාට විවිධාකාර
වීඩිශයෝ ද්ර් න යවනවා ීක වීඩිශයෝ ද්ර් නයක න ශබනවාඊ
ජනාධිපන තුමාශ මූ න්ඊ වහුශ මූ න් න ශබන dance ීක්ෂ
වහුශ WhatsApp account ීශකන් තමන් අපට ශේවා ීවන්ශන්
වහුම ඒවා ීවො අපට ිරයනවාඊ අපි වහුට මඩ නහනවා ිරයො
ඉන න් ීශහම අයට "අංගේරඊ වල්න නැන  බ්  කන මීහර්ෂ"

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ිරයා ිරයනවා තශරන්න ශවන ශමොනවා ිරයන්නද්?වහු මට කතා
කරනවාඊ විවාද්යකට ීන්න ිරයො මූොසනාරූඪ නරු
මන්ත්රීතුම, ඊ වබතුමා්  ශේ පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජනය කරන
ශකශන්ෂ නරු ස, ල් හඳුන්ශන් න  මන්ත්රීතුමාඊ මා තතුළු අපි ශේ
පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජනය කරන අය ශමොහු , ෙධාිදශය්ෂ ශන්
අපි නශේ ග්රාම , ෙධාිදතුමගේශ වැරැද්ද්්ෂ ශපන්බදවාම "වශරන්
debate ීකකට" ිරයා ග්රාම , ෙධාිදතුමා අශපන් ශ ම ඉල්ෙනවා
නේඊ අපි debate ීකකට යනවාද්? අපි debate ීකකට යනවාඊ
වජිර අශේවර්ධන අමාතයතුමා්  ී්ෂක ඒඊ ීතුමා ස්වශද්
කටයුතු අමාතයතුමා වන , සා අපි ස්වශද් කටයුතු රාජය
අමාතයතුමා්  ී්ෂක debate ීකකට යනවා ඒ වාශ ශේ
පුද්නෙයා්  මට කතා කරනවාඊ විවාද්යකට ීන්න ලු අසූචි නාන් 
ඌශර්ෂ ද්වස්ෂ සිංහයගේට විවාද්යකට කතා කළා සිංහයා
විවාද්යට ිතශේ නැහැ ඒශකන් ිරයන්ශන් නැහැඊ සිංහයා පරාද්න්
ිරයා ීයා්  මට ිරනවාඊ "විවාද්යකට ශද්ර
රූපවාහි, යට
ීන්න" ිරයො මම ිරනවාඊ "වනඊ මම ේස්න න් විවාද්යකට හැබැන්
ඒ විශද් කටයුතු කැබිනට් අමාතයතුමා ී්ෂකඊ ීශහම නැ් නේ
විශද් කටයුතු රාජය අමාතයතුමා ී්ෂක" ිරයො වහුඊ විශද්
ශල්කේතුමා රි  අය ීතැනට , කේ රපුවාශන වහු ී්ෂක විවාද්
කරන්න ේස්න න්ඊ වය තානාපන කම අ්  හැරො වහු කේකරු
ප්ෂෂ්ශේ නායකයා විධියට ීනවා නේ තානාපන වරුන් ිරයන්ශන්
අශේ පාර්ලිශේන්තුශන උසස් , ෙතෙ පිළිබඳ කාරක සභාව හරහා
අබදමත කරො ප්  කළඊ අප යටශ්  සිටින , ෙධාිදන් , ෙධාිදන්
ී්ෂක විවාද් කරන්න තරේ අපි පහ්  ත් ් වයට වැටිො නැහැ ඒ
තුළිබද්  ශපන්වන්ශන්ඊ ශමොහුශ න ශබන වෘෂ්භ ස්වරූපය ිටස
ශවන්  ිරසිව්ෂ ශනොශවන් ිරයා මා සඳහන් කරන්න කැමැන න්
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මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ නරු අබදර සිඩ්,  ජයර් න
මන්ත්රීතුමා ිරයපු වැද්න්  කාර ය්ෂ නැන මා විශ ේෂ්ශයන්ම
සඳහන් කරන්න සන් අපි 2015 ජනවාිද 8වන ද්ා යහ පාෙන
ර්ඩඩුව හද්න ශකොට ිරනශනඊ තානාපන  ශසේවයට වෘ් රයය
නරු් වය්ෂ න ශබන වෘ් රයයශනි න් ප්  කරනවා ිරයොන් අප
ෙේජා වන්න සන් ශන්ද්? ශේ වාශ බඩ තඩි මීහර්ෂ

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ප්  කරපු හින්ද්ා ශන් ීක ීක කතා අහන්න අපට සිද්ධ ශවො
න ශබන්ශන් සිසිර ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමා රි  මන්ත්රීතුමන්ො
ිරයන ඒවා අපට අහශනන ඉන්න සිද්ධ ශවො න ශබන්ශන් ඒ
, සා ශන් ශේ වාශ ත්ෂකඩි තානාපන  ශසේවයට ප්  කරපු , සා
තමන් ීශහම ශවො න ශබන්ශන්
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ශමොහු තානාපන  විධියට ඒ
රටට ිතහිල්ො ෙංකාව ශවබදශවන් කරන්න සන් ශමොනවාද්?
ෙංකාවට විශද්ශීය රශයෝජකයන් ශනශනන ීකන් ීයා කරන්න
සන් ශමොහු මැි හ්  ශවො කටාර් ශද් ශයන් රුපියල් ිටලියන
 පයක රශයෝජන ෙංකාවට ශනනැවි්  න ශබනවාද්? ස්වාභාවිකව
රපු ටික නැන ශනොශවන් මා ිරයන්ශන් ශමොහු මැි හ්  ශවො
ශකොතරේ රශයෝජන ශනනැවි්  න ශබනවාද්? ශමොහුට හිතව් 
ශද් පාෙනසශයෝ ශද්තුන්ශද්ශන්ෂ ඉන්නවා; ශමොහුට හිතව් 
මාධයකරුශවෝ ශද්තුන්ශද්ශන්ෂ ඉන්නවා; ශමොහුට හිතව්  තව් 
අපුල්ෙන්ශනෝ  පප ශද්ශන්ෂ ීශහන් ශමශහන් ඉන්නවා ඒ
අයට් ඊ මට ීනවා වාශ ම ශබෝතල් ටික්ෂ යවොඊ සල්ලි ටික්ෂ
යවොඊ හැේපර් දීො අල්ො න්  අය ඒ , සා අපි ශේවා නැන කතා
කරන ශකොට ීයා හිතනවාඊ අපි ශේවා නැන කතා කරන්ශන්් 
කාටාර්හි පිහිටි ශ්රී ෙංකා පාසශෙන් ඒ විධියට ීක ීක ශද්වල්
අරශනනන් ිරයො වහු ඒවා ිරය ිරයා තමන් අපට මඩ නහන්ශන්
"වබ වල් නේ ශෙෝකය වල් විධියට ශපශනනවා" ිරයා ිරයනවා
ශන් ඒ වාශ ඊ වහු්  අප නැන හිතන්ශන් වහුශ ිටේශමන් ඒ
නැන අපට ිරයන්නට න ශබන්ශන්ඊ ඒක වහුශ අඩු මානසික් වය
ිරයො ඒකට අපට කරන්න ශද්ය්ෂ නැහැ ශේ කතාව අහොඊ
ද්ැකො ශහට්  මට මඩ නහවි ඒකට ප්ර ්නය්ෂ නැහැ ශමොහුට
ගේලියට ලියනඊ ලියනේපුො ශද්න්ශන්ෂ තුන්ශද්ශන්ෂ අල්ොශනන
ප් තරයක පළ කරවා නන්නවාඊ "ශමන්න රශයෝජන ශනනාවා"
ිරයො වහු ශනනාපු රශයෝජනය්ෂ නැහැ; ෙංකාව තුළ
, ර්මා ය කරපු රැිරයාව්ෂ නැහැ
ශකොටින්ම ිරයනවා නේඊ ශමහි අ් සන් කර න ශබන
අමබදල්ොඊ රුවන් ද්නන්සූිදයඊ ශරොෂ්ාන් සංජය බාෙසූිදය ිරයන
මහ් වරුන්ට ශේ ශනොල්ෙන් සල්ලි දීො තන ; කාන්තාවන් දීො
තන ; සමහර ශවොවට දූෝ  දීො තන ; ශනෝනෝ  දීො තන 
ීශහම කරො තන  ඒ ිටේශමන් අපිව ම, න්න බැහැ අපි ීශහම
රුපියල් තවෙට විිරශ න මන්ත්රීවරුන් නේඊ 2010 - 2015
කාෙශේ අපි විිරශ නවා ශන් හැබැන්ඊ ශනෝනො ද්න් දීො; දූො
ද්න් දීො ඒ ශනොල්ෙන්ට පුරුුක තන  වය අ් සන් කරපු
මහ් වරුන්ට ීශහම අරශනන්  පුරුුක තන  ීශහම නැ් නේ ඒ
මහ් වරු දීො තානාපන ට අරශනන්  පුරුුක තන  ඒක , සා ශන්ඊ
ීක මල්ශල් බැහැශනන ලුු  කන්ශන්
ඒ තානාපන  කාර්යාෙශේ ඉන්න රාජය ශසේවශේ අයට අපි
ිරයනවාඊ තමුන්ො රාජය , ෙධාිදන් විධියට වය කටයුතු කරො
තමුන්ශ කාෙය ඉවර ශවො ෙංකාවට රවාම සවාට වැල් ශපොලී
ශනොශවන්ඊ ිත,  ශපොලීඊ ද්ඩ ශපොලී ී්ෂක වන්ි  ශනවන්න සිුකශවන්
ිරයා ශේ පාසශල් සභාපන වරයා මම ත් තටම ද්ැන න් ශ්  ශේ
සිද්ධිය නැන මම මුලින්ම කථා කළ අවස්ථාශනන් වහු ඒ ශවොශන
කථා කළා ීතශකොට තමන් මම ද්න්ශන්ඊ වහු පසිතය
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මැන වර ශේදී ජනතා විමු්ෂන  ශපරමුශ්ඩ අශේ්ෂෂ්කයගේ විධියට
ඉි ිදප්  ශවො න ශබන බව මට වහුශ ශද් පාෙනය නැන
ප්ර ්නය්ෂ නැහැ මම ශපනී ඉන්ශන්ඊ සභාපන වරයා ශහෝ පාෙක
ම්ඩඩෙය ශවබදශවන් ශනොශවන් 1ඊ්00්ෂ වූ පුංචි ද්රුවන්ශ
අනානතය ශවබදශවබදන් මම ශපනී සිටින්ශන් ඒ නැන කථා
කරනශකොට තමන් තානාපන ට අර ීක ීක ශද්වල් ශද්න සහ
තානාපන ශනන් ීක ීක ශද්වල් නන්න අයට ඒ ශද්වල් සිුක ශවො
න ශබන්ශන් ශේ ප්ර ්නයට අතරමැි  සාමද්ාන වි,  ්යයකාරවරුන්
නැහැ ශේකට න ශබන ීකම විසඳුම ශේ ඒ ීස් ීඨ ලියනශ
ිරයන පිස්ස වෘෂ්භයා, නැ් නේ ශේ පිස්ස

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තානාපන ඊ ශේ ශමෝඩ මී හරකාව

[මූලාසනගේ අණ පරිදි දවත් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙංකාවට recall කරන ීකන් ඒ වාශ ම ෙංකාශන ශහොරට ඉඩේ
ලියනඊ ශහොරට ඉඩේ වේපු හද්ො විගේ නඊ ඒ සේබන්ධශයන්
ෙංකාශන නඩු න ශබනඊ අද් ශවනශකොට LOLC සමානශේ ිටලියන
120ක ය්ෂ අරශනන ඒක ශනවා නන්න කටාර් රාජයශේ න ශබන
ශේ ශ්රී ෙංකා පාසශල් ිතු මට විි න්න අව ය පස බිම හද්න
"ඒ ීස් ීඨ ලියනශ " ිරයන ශේ ශනොේමර ීශ්ෂ ශයෞරයා වහාම
ෙංකාවට ශනන්වොඊ වහුශ තානාපන  මු්ෂන ය අන්න් කරොඊ
අව ය ක්රියා මාර්න නන්න ීශහම ශනොුරශ ෝ ඊ යහ පාෙන
ර්ඩඩුව ිරිද කෙයට ද්මාශනන න ශබන ශනොම බින්ුකව අතශර්
ශේක ශනොම මැටි ශකෝේපය්ෂ බවට ප්  ශවන් ිරයා මම අවසාන
ව ශයන් සඳහන් කරනවා ස්තුන න්
[අ භා 2 5.]

ු සුනිල් හනින්ගනත්ති මහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ විශ ේෂ්ශයන්ම අද් ි නශේ
සාකචිඡා ශකශරන ශේ කාලීන මාතෘකාව සභාව කල්තබන
අවස්ථාශන ශයෝජනාව්ෂ හැටියට ර්ඩඩු ප්ෂෂ්ය , ශයෝජනය
කරන මන්ත්රීවරශය්ෂ වන අශ ෝක ප්රියන්ත මැන තුමා විසින්
ඉි ිදප්  ිරරීම මම අනය කරනවා මට කලින් කථා කළ නරු
බුද්ධික පන ර
මන්ත්රීතුමා ඒ පිළිබඳව අවශබෝධය්ෂ සහිතව
කරුු  න නාව්ෂ ඉි ිදප්  කළා විශ ේෂ්ශයන්ම ශ්රී ෙංකාශන
ද්රුවන් ශවබදශවන්ඊ ශද්මනපියන් ශවබදශවන් කටාර් රාජයශේ
න ශබන ඒ පාසෙට මම්  අවස්ථා ිරහිපයකදී ිතහින් න ශබනවා
විශ ේෂ්ශයන්ම තානාපන  ශසේවශේ ශයශද්ිටන් ීහි ශසේවය කරන
ශබොශහෝශද්නාට වැද්න් ම පාසේෂ ශේක ඒ විතර්ෂ ශනොශවන්ඊ
ශේ පාසශල් විශ ේෂ්් වය්ෂ න ශබනවා ෙංකාශන ද්රුවන් වාශ මඊ
ශෙෝකශේ න ශබන අ, ගේ්  රටවල් න නාවක -පාිරස්ථානයඊ
ඉන්ි යාවඊ බං ොශද් ය වැ,  රටවෙ- ද්රුවබද්  ඉශනන නන්නා ශ්රී ෙංකාශන පිදපාෙනය්ෂ න ශබන -අශේ මාතෘ භූිටයට
හිිටකාිද් වය න ශබනඊ අශේ පිදපාෙනය්ෂ න ශබන - විශද් වෙ
න ශබන ීකම ශ්රී ෙංකා පාසෙ ශේකන්
ඒ කාර ය තමන්
වැද්න් ම ශද්ය
මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ීහි සභාපන වරයා වන ගේමුුක
ශෆොන්ශසේකා මැන තුමා ීය රරේභ කළා ඒ පාසෙ වහුඊ වහුශ
ද්රුශව්ෂ වාශ
හද්ාශනනඊ අුරරුුක 15්ෂ පම
න ස්ශසේ
ශනොඩනැඟුවා මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ කටාර්හි ශ්රී ෙංකා
පාසෙ ිරයන්ශන්ඊ ශ්රී ොංිරකයන්ශ ද්රුවන් පම ්ෂ ශනොශවන්ඊ
ශවන්  රටවෙ ද්රුවබද්  ඉශනන නන්නා පාසේෂ; ජාතයන්තර
පාසේෂ
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ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

හැම අන න්ම ජාතයන්තරන්

ු සුනිල් හනින්ගනත්ති මහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

වනඊ හැම අන න්ම ජාතයන්තර පාසේෂ මූොසනාරූඪ නරු
මන්ත්රීතුම,  ඒශ්ෂ අන්න ය -හිිටකාිද් වය- ශ්රී ෙංකාවටන්
න ශබන්ශන් මම ීක අවස්ථාවක ීම පාසශල් ඉන්නශකොට ශ්රී
ෙංකාශන ජාන ක ගීය වාද්නය ුර ා ඒ අවස්ථාශන අශනගේ් 
රටවෙ ද්රුවබද්  නැඟී සිටියා ඒ පාසශල් සියලුම ද්රුවන් නැඟී
සිටිිටන්ඊ ඒ ජාන ක ගීයට සේමාද්ේ ශවනවා ඒක ත් තටම අපිට
ශෙොගේ අභිමානය්ෂ ශෙෝකශේ රටවෙ ෙංකාව ශවබදශවන් ශ්රී
ෙංකා පාසල් න ශබනවා සමානශේ ශ්රී ෙංකා පාසෙ න ශබනවා
අශනගේ්  රටවෙ ශ්රී ෙංකාශන ද්රුවන් ශවබදශවන් පාසල්
න ශබනවා හැබැන්ඊ ශ්රී ෙංකාශන ද්රුවබද්  ඉන්නඊ ශවන්  රටවෙ
ද්රුවබද්  ඉශනන නන්නා අශේ රශට් ශනෞරවය රර්ෂෂ්ා කරනඊ
ජාන ක ශකොඩිය වසවන වැද්න්  ස්ථානය්ෂ තමන් ශේ පාසෙ ඒ
, සා ත් තටම ශ්රී ෙංකා රජයඊ අශේ විශද් කටයුතු අමාතයාං යඊ
තානාපන  ශසේවය ශේ පාසෙ රර්ෂෂ්ා ිරරීම සැෙිරය යු් ශ් 
ෙංකාවට ෙැබුු  ශනෞරවය්ෂ ශෙසන්
ශේ ිරයන පාසශල් ශමම අර්බුද්ය මතු ශවො න ශබන්ශන්
ශකොශහොමද් ිරයා අශේ නරු බුද්ධික පන ර
මන්ත්රීතුමා ඉතා
පැහැි ලිව ිරනවා මම ශපෞද්නලිකවම ද්න්නවාඊ ඒ පාසේ ඊ
කටාර්වෙ ශසේවය කරන ශ්රී ොංිරක ප්රජාව් ඊ තානාපන 
කාර්යාෙය්  අතර මනා සේබන්ධතාව්ෂ න බුු  බව මීට ශපර
කවද්ාව්  ශමවැ,  නැටලුව්ෂ මතු ුරශ්ඩ නැහැ ීම පාසශල්
කටයුතුඊ තානාපන  කාර්යාෙශේ කටයුතුඊ විවිධ සබසාධන කටයුතු
ඒකාබද්ධව සිද්ධ ුර ා ීතශකොට හි සිශේ ශේ අර්බුද්ය
, ර්මා ය ශවන්ශන් ශකොශහොමද්? ශේ අර්බුද්ශේ මූොරේභය්ෂ
න ශබනවා මීට කලින් හිටපුඊ ශේ ශෙසම උද්ධචිය ශෙස කටයුතු
කළඊ අශද් පාෙ, ක ශනොවනඊ රාජය තාන්ත්රික ශනොවන
තානාපන වරයගේ , සාන් ඒක ුරශ්ඩ ඒ , සාම වහු ෙංකාවට
කැඳවන්න සිුක ුර ා ශේ ජාතයන්තර පාසෙට මැි හ්  වීශේ
ප්රන ලෙය , සාම වහුව ෙංකාවට කැඳවන්න සිද්ධ ුර ා හැබැන්ඊ
ේට පස්ශසේ ප්  කළ තානාපන වරයා්  වහුශ ලිපිශනොබදවම
පාවිචිචි කරොඊ වහු රරේභ කළ ඒ අර්බුද්ය ීතුමාශ වාසියට
පාවිචිචි කරොඊ ඒ ප්ර ්නය ඉතාම වයාකූෙ ත් ් වයකට ප්  කළා
හැබැන්ඊ
කලින්
හිටපු
තානාපන වරයාට
වි ්වවිද්යාෙ
රයාර්යවරයගේ හැටියට යේිරසි ද්ැබදම්ෂ න බු ් ඊ ශමොහු ශේ
ප්ර ්නයට මැි හ්  ුරශ්ඩ සේපූර් ශයන්ම වයාපාිදකයගේ
හැටියටන් ත් තටම නරු බුද්ධික පන ර
මන්ත්රීතුමා ිරයපු
කාර ාව ඉතාම , වැරැි න් ශේ ිරයන පුද්නෙයාට ඒ පාසෙඊ
පාසශල් ශද්ශපොළඊ ඒ පාසශල් මුද්ල් -ශේ සියල්ෙ- ශපශනන්ශන්
ශද්ශපොළ ශවශළඳාේ සමානමක අන්න කාරයගේට ශපශනන
රකාරයට විතරන් ශද්ශපොළ ශවන්ශද්සි කරන රකාරය විතරන්
වහුට ශපශනන්ශන් හැබැන්ඊ වහු ඉතාම සූ්ෂෂ්්ම ුර ාඊ කලින්
තානාපන වරයා තන  කළ අුරෙ ඉි ිදයට ශනන යන්න වහු ඒ සඳහා
යේිරසි පිිදසගේ්  ප්රශයෝජනයට න් තා ශේක තතුශළේ ශබදීම්ෂ
හද්න්න වහුඊ වහුශ වයාපාිදක හැිරයාවඊ ශද් පාෙන හැිරයාවන්
පාවිචිචි කළා ඒ ශබදීම්  පාවිචිචි කරිටබදන් ශේ ිරයන
තානාපන වරයා ශේ පාසෙ විනා ිරරීමට ද්ැන් මැි හ්  ශවො
න ශබන්ශන් ශේක තමන් ත් ත
රජයට තව ුකරට්  ශේ නැටලුව මඟ හැර ඉන්න අන්න ය්ෂ
නැහැ මා ඉතාම කනනාු  ශවනවාඊ අද් විශද් කටයුතු තමන තුමාඊ
, ශයෝජය තමන තුමා වැ,  අය රාජය තාන්ත්රික ව ශයන් ශමතරේ
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වැද්න්  ශේ ප්ර ්නශේදී කර තරීම සේබන්ධව ර්ඩඩුශන වන පම
හිදයට ඉෂ්්ට කර නැහැ ීතුමන්ො තවි්  අද් ශේ ප්ර ්නයට
පාර්ලිශේන්තුශනදී ,  ්චිත රයර ය්ෂ ි ය යුතුව න බු ා ශේක
ශමතැ, න් ීහාට ශනන යන්න ශද්ය්ෂ නැහැ ශමොකද්ඊ ශේ ිරයන
තානාපන වරයාශ
ශේ ක්රියාවලිය බරපතළ ශවන්ශන්ඊ වහු
තානාපන  බෙතෙ පාවිචිචි කරිටන් ීම පාසෙ වැමාමට් ඊ ීහි
පිදපාෙනය වහු වටා අ් ප්  කර නැනීමට්  කටයුතු කරන
, සාන් සන්ම රටක තානාපන වරයා සෙකන්ශන් ඒ රට
, ශයෝජනය කරන තැනැ් තා හැටියටන් ශ්රී ෙංකාශන
තානාපන වරයා
, ශයෝජනය
කරන්ශන්
ශ්රී
ෙංකාශන
ජනාධිපන වරයාන්; රජයන් ීතශකොට ඒ රට ශේ ිරයන
තානාපන වරයාශ
අධයාපන සුකසකේ ශමොනවාද්ඊ වහුශ
ශද් පාෙන පස බිම ශමොක්ෂද්ඊ වහු ශකොන් විධිශේ ශද්ශපොළ
ශවශළන්ශද්්ෂද්ඊ වහු කරන කටයුතු ශමොනවාද් ිරයන ඒවා නැන
හිතන්ශන් නැහැ කටාර් රාජයශේ රජතුමා තතුළු ඒ රාජය වහුව
සෙකන්ශන් ශ්රී ෙංකාව , ශයෝජනය කරන තැනැ් තා හැටියටන්
අපි අශේ රශට් තානාපන  කාර්යාෙවෙ ඉන්න තානාපන 
, ෙධාිදන්ව සෙකන්ශන් ඒ ඒ රටවල් , ශයෝජනය කරන අය
හැටියටන් ඒ , සා තානාපන වරයා ිරයන සන්ම කටයු් ත්ෂ ඒ
අද්ාළ රාජයශේ කටයු් ත්ෂ හැටියටන් රටවල් සෙකන්ශන් ඒ
, සා ශේ ිරයන පාසෙට ඉබි යතුරු ද්ැමීශේ; පාසෙ වැමාශේ;
අ් ප්  කර නැනීශේ කටයු් තට කටාර් රාජයශේ රර්ෂෂ්ාව ෙබා
දීො න ශබනවා ශේ තානාපන වරයා ිතහිල්ො ශ ට්ු ව ළඟ පැය
න න්ෂ ඉන්නශකොට කටාර් රාජය වහුව රර්ෂෂ්ා කර න ශබනවා
වහුට රර්ෂෂ්ාව ශද්න ීක කටාර් රාජයය සෙකන්ශන් ශ්රී ෙංකාවට
රර්ෂෂ්ාව දීම්ෂ හැටියටන්; ශ්රී ෙංකා රජය රර්ෂෂ්ා කරන
හැටියටන් ීතශකොට වහු ඒක පාවිචිචි කරනවාඊ ඉතාම
අ් තශනෝමන කඊ උද්ධචිය ක්රියා මාර්නය්ෂ හැටියට ශේ ිරයන
පාසෙ වසා ද්මා පිදපාෙනය වහුශ අතට අරශනනඊ ශසේේපුව
වහුශ
අතට නන්න මූොසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුම, ඊ ඒක
සාධාරණීකර ය කරන්ශන් ශකොශහොමද්? ශේක අශේ රශට් සිද්ධ
ුර ා නේ අපි අබදමත කරනවාද්? ශමහි පිදපාෙන නැටලුඊ මූෙයමය
අක්රිටකතා න ශබනවා නේ ඒවා පරී්ෂෂ්ා කරන්න විධිම් ඊ
නීතයබදකූෙ ක්රමශනද්ය්ෂ පාවිචිචි කරන්න සන් ඒක ශවනම
කථාව්ෂ උද්ාහර ය්ෂ විධියට අශේ රශට් පාසේෂ ශේ රකාරයට
වහන්න ශ්රී ෙංකා ශපොලීසිය පාවිචිචි කරශනන කුරරු ශහෝ
තානාපන වරයගේ තවිල්ො කටයුතු කශළෝ  අපි ඒක අබදමත
කරනවාද්? අපි ඒක අබදමත කරන්ශන් නැ් නේඊ ශේ ක්රියාවලිය
අපට අබදමත කරන්න පුළුවන්ද්? ඒ , සා මූොසනාරූඪ නරු
මන්ත්රීතුම, ඊ පාර්ලිශේන්තුශන ශේ විවාද්ශේ කරුු  නරු
කථානායකතුමා මඟින් කටාර් රාජයශේ විශද්
කටයුතු
අමාතයාං ශේ ඒ අද්ාළ , ෙධාිදන්ටඊ තානාපන  අං වෙටඊ
විශ ේෂ්ශයන් කටාර් රාජයශේ රජතුමාට යවන ශෙස මා
වබතුමාශනන් ඉතා වන පශමන් ඉල්ො සිටිනවා ීය විශද්
කටයුතු අමාතයාං ශේ වන පම්ෂ
පාර්ලිශේන්තුශන ප්ෂෂ් විප්ෂෂ් ශේද්ශයන් ශතොරවඊ ර්ඩඩු
ප්ෂෂ්යඊ විප්ෂෂ් ශේද්ශයන් ශතොරව ශේ කාර ාශනදී කටයුතු
කරන්න සන් තානාපන වරයා රාජය පාවිචිචි කරඊ අශේ
මාතෘභූිටශේ ශනෞරවය පාවිචිචි කර සිද්ධ කරපු ශේ
අ් තශනෝමන ක මැි හ් වීම ීකශහළා ඉතාම පිළිගේශළන් අපි
ශහළා ද්ිරන බව කටාර් රාජයයට ද්ැබදේ ශද්න්න සන් ත් තටම
ශේ කාර ය සේබන්ධශයන් ශද් පාෙන ව ශයන් ජනාධිපන තුමා
රයන්ුකව්ෂ නන්න සන්ඊ අනමැන තුමා රයන්ුකව්ෂ නන්න සන්
ශමොකද්ඊ ශේක බරපතළ කාර ාව්ෂ ශේක ශේ පාසෙට ශවචිය
සිද්ධිය්ෂ විතර්ෂ ශනොශවන්ඊ ශ්රී ෙංකාශන ශනෞරවය ශකශෙමාම්ෂ
මම ීශහම ිරයන්ශන් ශේ පාසශල් ඉන්නා අ, ගේ්  රටවෙ
ද්රුවන් ශේ නැන ද්ිරන්ශන් ශකොශහොමද්? අ, ගේ්  තානාපන 
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කාර්යාෙ ශේක ශකොශහොමද් පූර්වාද්ර් ය්ෂ හැටියට ද්ිරන්ශන්? ඒ
රශට්දී ශේක ද්ිරන්ශන් ශකොශහොමද්? ඒ , සා මූොසනාරූඪ නරු
මන්ත්රීතුම, ඊ ශේ පිළිබඳව රජය්ෂ හැටියට අපි කටයුතු කරන්න
සන් ශේ පාසෙ ද්රුවන්ශ
අනානතය කඩාකේපල් කර
න ශබනවා ද්ැන් ඒ පාසශල් , වාඩු කාෙය ඒ ද්රුවන් ෙංකාවට
ීනවාඊ ශද්මනපියන් ෙංකාවට ීනවා ශමොකද්ඊ ශහේතුව වුරන් තවම
ශේ මාතෘභූිටය සෙකන්ශන් තමන්ශ රට හැටියට වුරන් කටාර්
රාජයයට ිතහිල්ො ඉන්ශන් යුශරෝපයට ිතය අය විධියට ශනොශවන්
කැනඩාශන ඉන්න අය කැනඩාශන ද්වි් ව පුරවැසිභාවය අරශනනඊ
තශමිදකාශන ඉන්න අය තශමිදකාශන ද්වි් ව පුරවැසිභාවය
අරශනනඊ යුශරෝපශේ ඉන්න අය යුශරෝපශේ ද්වි් ව පුරවැසිභාවය
අරශනන ඉන්නවා ෙංකාව ි හා බෙන්ශන්ව්  නැන  සමහර අය
ඉන්නවා ෙංකාශන සිටින තමන්ශ
ශද්මනපියන් නැන
ශහොයන්ශන් නැන  අය ඉන්නවා හැබැන්ඊ මැද්ශපරි න රැිරයාවෙට
ිතහිල්ො ඉන්න අය ීශහම නැහැ මැද්ශපරි න රැිරයාවෙට
ිතහිල්ො ඉන්න ශ්රී ොංිරකශයෝ passport ශද්ක්ෂ න යාශනන
ඉන්ශන් නැහැඊ ද්වි් ව පුරවැසිභාවයන් න යාශනන ඉන්ශන් නැහැ
වුරන් ශ්රී ෙංකාව තමන්ශ මාතෘභූිටය හැටියට සෙකො තමන්
කටයුතු කරන්ශන් මම ද්න්නවාඊ සභාපන  ගේමුුක ශෆොන්ශසේකා
මැන තුමා ීක අවස්ථාවක ශේ ශද්මනපියන්ඊ න්ද්්යන් ීකතු කර ඒ
ද්රුවන්ශ ද්්ෂෂ්තා ීළි ද්්ෂවන්න ශමශහේ උ් සව පව් වා
න ශබනවා; ශමශහේ තරන පව් වා න ශබනවා; ශමශහේ නාටය
පව් වා න ශබනවා ඒ පාසශල් පුස්තකාෙය්ෂ ඉතාම විධිම් 
විධියට පව් වාශනන යනවා සිංහෙ භාෂ්ාවඊ ශද්මළ භාෂ්ාවඊ
ඉංග්රීසි භාෂ්ාව රදී අශේ මන භාෂ්ාවන් උනන්වන ත් ් වයට ඒ
පාසෙ ප්  කර න ශබනවා ඒ පාසෙට ිතයාම ශ්රී ොංිරක ිරයන
හැඟීම සිංහෙඊ ශද්මළඊ මුස්ලිේඊ බර්නර්ඊ මැශල් ිරයන සන්ම ශ්රී
ොංිරකශයගේට ද්ැශනනවා 2001දී ඒ පාසෙ න බුශ්ඩ ඉතාම පුංචි
මට්ටමක ඒක ි යුු  කරන්න වුරන් කටයුතු කර න ශබනවා
ශද්මනපිශයෝ ඒ සඳහා ද්ායක ශවො න ශබනවා ඒ , සා අරමුද්ේෂ
හැි ො න ශබනවා ඒක පාසශල් සංවර්ධන අරමුද්ේෂ ඒක
මංශකොල්ෙ කන්න තානාපන වරයාට අන්න ය්ෂ නැහැ ඒක පාසෙ
භාරශේ පව් වාශනන යන ීක්ෂ පාසශල් විධිම් භාවය හද්න
ීකටඊ පිදපාෙන කටයු් තකට මැි හ්  වීම සඳහා යේිරසි
ක්රමශනද්ය්ෂ න ශයනවා නේඊ ඒ ක්රමශනද් පාවිචිචි කරන ීක
ශවනම කතාව්ෂ ඉතා පැහැි ලිවම ශද් පාෙ, ක ව ශයන්
තමන්ශ බෙය ඉ්ෂමවා පාවිචිචි කරපුඊ තානාපන  ශනෞරවය
ශකශෙසූ ත් ් වය්ෂ ශමතැන න ශබනවා
වබතුමා්  ිරනවාඊ මම්  පැහැි ලිව ිරයන්න සන්ඊ ගේමුුක
ශෆොන්ශසේකා මහ් මයා අශේ සාමාජිකශය්ෂ -ජනතා විමු්ෂන 
ශපරමු - ශනොශවන් ිරයා ඒක ීතුමාට ශනෞරවය්ෂ හැටියට
අවංකව ිරයන්න සන් පසිතය මහ මැන වර ශේදී අශේ ජාන ක
ෙැන්ස්තුව සකස් කරද්දී අපි ඉල්ලීම්ෂ කළාඊ ශඩොෙර් බිලියන ්ෂ
ෙංකාවට විශද් වි, මය ශනශනන ශෙෝකය පුරාම ඉන්න ශ්රී
ොංිරකයන් , ශයෝජනය කරන්නඊ ඒ ශ්රී ොංිරකයන්ශ ප්ර ්න
, ශයෝජනය කරන්නඊ ඒ ශ්රී ොංිරකයන්ශ අන්රයන් , ශයෝජනය
කරන්නඊ ඒ ශ්රී ොංිරකයන් ශවබදශවන් ජාන ක ෙැන්ස්තුව
, ශයෝජනය කරන්නඊ විශද් රැිරයාවෙ , යුතු අය ශවබදශවන් ්ෂශෂ්ේරය්ෂ හැටියට- ශකශන්ෂ ඉි ිදප්  ශවන්න ිරයා අපි හිතන
විධියට ීශහම තමන් සන්ම ප්ෂෂ්යක ජාන ක ෙැන්ස්තුව සකස්
ශවන්න සන් අශේ රශට් විද්වතුන්ඊ බුද්ධිමතුන් තතුළ්  ශවන්න
සන් ඒ වාශ ම අශේ රශට් පුරවැසියන් ේෂෂ් න න්ෂ
විශද් වෙ වැඩ කරනවා ෙංකාවට විශද්
වි, මය වැඩිම
ප්රමා ය්ෂ ශනශනන්ශන් ඒ පිටරටවෙ වැඩ කරන අය ඒ
ශනොල්ෙන් , ශයෝජනය කරන ශකශන්ෂ හැටියට ඉි ිදප් 
ශවන්න ිරයන ඉල්ලීම අපි කළා ඒ ඉල්ලීමට ීතුමා අපට අවංකව
පිළිතුර්ෂ ුකන්නා ීතුමා ඒ , සා තමන් අශේ ප්ෂෂ්ශේ ජාන ක
ෙැන්ස්තුව , ශයෝජනය කශළේ ීශහම නැතුව ශද් පාෙන
ව ශයන් අපට න ශබන බැඳීම්ෂ , සා ශනොශවන් ීතුමාට
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ශපෞද්නලික ශද් පාෙනය්ෂ තන  ඒක මම ද්න්ශන් නැහැ අපි ඒ
නැන අහෝ  නැහැ හැබැන්ඊ ීතුමා ීශතර -විශද් නත- ශ්රී
ොංිරකයන්ශ
අන්රයන් ශවබදශවන් ශපනී හිඳීම ශවබදශවන්
ඉි ිදප්  ුර ා ඒක ශනෞරවය්ෂ මම ිරයන්ශන් ඒක විශද් නත
ශවචිය සමස්ත ශ්රී ොංිරකයන්ට කරපු ශනෞරවය්ෂ නමු්  ීතුමාට
පහර ශද්න්න අද් ඒක්  පාවිචිචි කරනවා මම ිරයන්ශන් ඒක
වැරි න් ීතුමාට අශේ ප්ෂෂ්ශයන් විතර්ෂ ශනොශවන්ඊ සන් නේ
ී්ෂස්  ජාන ක ප්ෂෂ්ශයන් ඉි ිදප්  ශවන්න න බු ා; ශවන් 
ප්ෂෂ්යිරන් ඉි ිදප්  ශවන්න න බු ා ඒක ීතුමාශ අන්න ය්ෂ
හැබැන්ඊ තානාපන තුමාශ වන්න්වෙටඊ විස්ිරවෙට අහුශවචිය නැන 
හෘද්ය සා්ෂෂිය්ෂ න ශබන ඒ රශට් ඉන්න හැම ශකශන්ෂම ද්න්නවාඊ
කටාර් රාජයශේ කටයුතු කරන ගේමුුක ශෆොන්ශසේකා මහ් මයා
අතශෙොස්ස්ෂ ශද්නා අතශර් ඉතාම සවිශ ේෂ් පුද්නෙශය්ෂ බව
ශපෞද්නලික ජීවිතශේ ශබොශහෝ ශද්වල් කැප කරශනන ීතුමා ශ්රී
ොංිරකයන්ශ උන්නන ය ශවබදශවන් කටයුතු කර න ශබනවා
ශේ පාසශල් උන්නන ය ශවබදශවන් කටයුතු කර න ශබනවා සන්
ශකශන්ෂ වැඩ කරනශකොට අඩුපාඩුකේ න ශබන්න පුළුවන් පාශර්
යන වාහනන් හැේශපන්ශන් ශනද්ර න ශබන පිඟන් බිශඳන්ශන්
නැහැ පාවිචිචි කරනශකොට තමන් පිඟන් බිශඳන්ශන් ඒ වාශ
තමන් නරාජයක න ශබන වාහනය්ෂ ශකොශහේව්  හැේශපන්ශන්
නැහැ ශන් වැඩ කරනශකොට අඩු පාඩුකේ න ශබන්න පුළුවන් මම
ිරයන්ශන්ඊ ඒවා ශවනම කාර ාව්ෂ ඒවා නැන ශහොයන්න සන්
නේ ශහොයන්න ඒක ිරසි නැටලුව්ෂ නැහැ ීතුම්  අවස්ථා
න නාවකදී ඒක විවෘතව ිරයා න ශබනවා ශමතැන න ශබන
ප්ර ්නය ඒක ශනොශවන් ශමතැන න ශබන ප්ර ්නයඊ ශේ අරමුද්ල්
පාවිචිචි ිරරීම පිළිබඳ ක්රියාවලිය්ෂ ශේශ්ෂ න ශබනවා ඒ , සා මම
ඉතා ශකටිශයන් තමන් ශේ නැන ිරයන්ශන් ශමොකද්ඊ ශනොඩා්ෂ
ශද්වල් ශේශ්ෂ ිරයන්න නැහැ
ශ්රී ෙංකාශන රජය
තානාපන වරයාශ ශේ උද්ධචිය ක්රියා මාර්නය පිළිනන්නවා ද්ඊ
නැද්ද්? තානාපන වරයා ශේ පාසෙට ිතහිල්ො පාසෙ වහන්නඊ
කටාර් රාජයශේ රර්ෂෂ්ාව සහිතව යන්න අබදමැන ය ුකන්ශන්
කුරද්? ලිඛිත අබදමැන ය්ෂ න ශබනවා ද්? නැ් නේඊ ීතුමාශ
අභිමතය අබදව කටයුතු කර න ශබනවා ද්? ඒ නැන පරී්ෂෂ් ය්ෂ
පව් වන්න සන් විශද් කටයුතු අමාතයාං ශේ ශල්කේතුමා
උපශද්ස් දීො න ශබනවා ද්? නැ් නේඊ ශවන්  කුරරු ශහෝ උපශද්ස්
දීො න ශබනවා ද්? ීශහම ලිඛිත උපශද්ස් ශකොශහේ ශහෝ න ශබනවා
ද්? තමන වරශය්ෂ උපශද්ස් දීො න ශබනවා ද්? කුරද් ඒකට මැි හ් 
ුරශ්ඩ? ීශහම නැ් නේ ශේ ීතුමා විසින්ම න් ත රයර ය්ෂ නේඊ
මම හිතන්ශන් රාජය තාන්ත්රික පිළිශවත අබදව ීතුමාට අද්ාළව
විනය පරී්ෂෂ් ය්ෂ කරන්න සන් නැ් නේඊ ශේක හිද පුුකම
ශද්ය්ෂ ශන් තානාපන වරුන්ට සන් ශද්ය්ෂ කරන් ශන් ීතශකොට
ද්ැන් ශේ ඉන්ශන්  උද්යංන වීරතුංනො ද්? උද්යංන වීරතුංනො ද්
ශේ ර්ඩඩුව්  හද්ො න ශබන්ශන්? අද් ශේ තානාපන වරයා ශේ
විධියට කටයුතු කරනවා නේඊ ශහට තව තානාපන වරශය්ෂ තව
විධියකට කටයුතු කරන්න පුළුවන්
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මම ද්ැ්ෂකාඊ නරු බුද්ධික පන ර , ශයෝජය තමන තුමා ශේ
නැන ජනමාධයවේ  විවෘතව කථා කළ රකාරය මාධය
සාකචිඡාව්ෂ පැවැ් වූවා ර්ඩඩුශනම , ශයෝජය අමාතයවරශය්ෂ
ශමශහම කථා කරද්දීඊ විශද් කටයුතු අමාතයාං යට අද් වනතුරු
ශේ පිළිබඳව , ෙ ප්රකා ය්ෂ කරන්න බැිද ුරශ්ඩ තන්? විශද්
කටයුතු අමාතයාං ය ශේ පිළිබඳව , ෙ ප්රකා ය්ෂ කර න ශබනවා
මම ිරසිම තැශනක ද්ැ්ෂශ්ෂ නැහැ තන්ඊ ශේ මු, වත රිරන්ශන්?
තන්ඊ ශේ ශනොළුවන් වාශ
ඉන්ශන්? විශද්
කටයුතු
අමාතයාං යට ශේවා ශපශනන්ශන් නැද්ද්? ශමොක්ෂද් ඒ
ප්රන ප් න ය? ඒක , සා ඉතා පැහැි ලිව විශද්
කටයුතු
අමාතයාං ය ශේ නැන තමන්ශ ස්ථාවරය පැහැි ලි කරන්න
සන් රජය ශේ පිළිබඳව තමන්ශ ස්ථාවරය පැහැි ලි කරන්න
සන් ීශහම ශනොුරශ ෝ ඊ ශේක ඉතාම් ම නරක පූර්වාද්ර් ය්ෂ
ශවනවා හැබැන් අපි ශද් පාෙනය ව ශයන් න් ශතෝ ඊ අද් ශේ
රශට් ර්ඩඩුව්ෂ නැහැ වශ තමන් ශපශනන්ශන් අද් ර්ඩඩුව්ෂ
නැහැ වාශ න ශබන්ශන් ජනාධිපන  ශකශන්ෂ නැහැ වාශ
ඉන්ශන් අනමැන  ශකශන්ෂ නැහැ වාශ ඉන්ශන් පිදපාෙනය්ෂ
නැහැ වාශ තමන් න ශබන්ශන් ඒක විශද් ශසේවයට්  ශබෝ
ශවො ද් ිරයන ප්ර ්නය තමන් ශේ න ශබන්ශන් රටට ශහ
නැහුවාට පස්ශසේ ඒක විශද් ශසේවයට විතර්ෂ ශවනස් ශවන්ශන්
නැහැඊ තානාපන  ශසේවයට විතර්ෂ ශවනස් ශවන්ශන් නැහැ ඒක
, සා ශේක වහාම , වැරැි  කරන්න ශේ ප්ර ්නය වහාම , වැරැි 
කරඊ ශේ පාසෙ යළි පැවැන  ත් ් වයට ප්  කර ද්රුවන්ශ සහ
ශද්මනපියන්ශ බොශපොශරෝ තු බිඳ වට්ටන්ශන් නැන ව ශේ
පාසල් , වාඩු කාෙය අවසන් ශවන්න කලින් රජය ශේ තන 
ශවචිය අස්ථාවර ත් ් වයට වහාම විසඳුම්ෂ ෙබා දීො ශේකට
පිළියේ ශයදීමට කටයුතු කළ යුතුය ිරයා ශයෝජනා කරිටන්ඊ ශමම
ශයෝජනාවට අශේ සේපූර් සහාය පළ කරිටන් නැවත වතාව්ෂ
ශේ තානාපන වරයාශ
උද්ධචිය ක්රියා මාර්නය ශපොුකශන
පාර්ලිශේන්තුශන ශහළා ද්ිරන බව ප්රකා කරිටන් මම , හඬ
ශවනවා ශබොශහොම ස්තුන න්

ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුන න්

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිගේන්තුව ඊ අනුකූලව අ.භා. 3.12
අද දින සභා
සේමතිය අනුව 2018 අග ෝස්තු 23වන බ්රහස්පතින්දා පූ.භා. 10.00
වන ගතක් කල් ගිගේය.

அதன்படி பி. ப. 3.12 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது இன்கறய
தீர்மானத்திற்ககமய 2018 ஓகஸ்ட் 23, வியாைக்கிைகம மு.ப. 10.00
மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 3.12 p.m. until 10.00 a.m. on
Thursday, 23rd August,2018, pursuant to the Resolution of Parliament
of this Day.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශන අවසාන මුද්ර ය සඳහා ස්ව පය , වැරි  කළ යුතු තැන් ද්්ෂවබද ිදසි මන්ත්රීන් ිටන් පිටපත්ෂ ශනන , වැරි  කළ යුතු
රකාරය ීහි පැහැි ලිව ෙගේු  ශකොටඊ පිටපත ෙැබී ශද්සන ය්ෂ ශනොඉ්ෂමවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ෙැශබන ශසේ ීවිය යුතුය

குறிப்பு
உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை
திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும்.
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හැන්සාඩ් වාර්තා
ගකොළඹ 5 ගපොල්ගහේන්ග ොඩ කිුළපන පාර අංක 163 දරන ස්ථානගයහි ිළහිටි
රජගේ ප්රවෘත්ති ගදපාර්තගේන්තුගේ ිළහිටි රජගේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්ගයන්
ිටල ී  ත හැක.
ගමම හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්
බා ත හැක.

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்ரஹன்தகாட, தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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