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අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාසක  වා වාර්ත්ා 
 

ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරරු 
 

නපෞ ගලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය  
 ගෑස් සිලින්ඩරවල සංයුතිය 
 

වි ර්ජන පනත් නකටුම්පත්, 2022 - [දහහත්සවැනි නවන් කළ දිනය]  
[ශීර්ෂය 111 (ශසෞඛ්ය);  ශීර්ෂ 11,  22  (ශශශීය ශවකම්  ්රවර්න,  ්රාමීය ය  රා ුයුර්ශ ක ශරෝ   

සංවර්න,  රා ්රජරා ශසෞඛ්ය);  ශීර්ෂය 12  (ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය  සපපීම   රා ිෂයරා ,);  ශීර්ෂ 111  
21, (්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ශස වරා  වසංගත ශරෝග  රා ශම ිඩ්  ශරෝග පරාල, මටයුු));  - මරාරම 
සභරාශ දී සලමරා බල, ලදී.  

 

කල් ත්ැබීනම් නයෝජනාව  
ශමෝරශලයිපත්ු)  නය  ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසශස මා රා ිෂර් ය 

 

අන්ත්ර්ගත් ප්රධාාන කරුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Composition of Gas Cylinders 

 
APPROPRIATION BILL, 2022 – [Fourteenth Allotted Day]:  

Considered in Committee – [Head 111 (Health); Heads 416, 220 (Indigenous Medicine Promotion, 

Rural and Ayurvedic Hospitals Development and Community Health); Head 423 (Production, 
Supply and Regulation of Pharmaceuticals); Heads 441, 216 (Primary Health Care, Epidemics 

and Covid Disease Control)] 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
 Delimitation of Koralaipattu Central Divisional Secretary’s Division 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அமைச்சுெொர் ஆலலொெமனக் குழு அறிக்மககள் 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ: 

     எொிவொயு ெிலிண்டர்களிலுள்ள கலமவ 

ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டமூலம், 2022 - [ஒதுக்கப்பட்ட பதின்நொன்கொம் நொள்]: 

[தமலப்பு 111 (சுகொதொரம்); தமலப்புக்கள் 416, 220 (சுலதெ மவத்திய லைம்பொடு, கிரொைிய ைற்றும் 

ஆயுர்லவத மவத்தியெொமலகள் அபிவிருத்தி ைற்றும் ெமூக சுகொதொரம்); தமலப்பு 423 (ஔடத 

உற்பத்திகள், வழங்குமககள் ைற்றும் ஒழுங்குறுத்துமக); தமலப்புக்கள் 441, 216 (ஆரம்ப 

சுகொதொர லெமவகள், ததொற்று லநொய்கள் ைற்றும் தகொவிட் லநொய்க் கட்டுப்பொட்டு அலுவல்கள்)] – 

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.   
 

ஒத்திமவப்புப் பிலரரமை: 

     லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ தெயலகப் பிொிவுக்கொன எல்மல நிர்ையம் 





පාර්ලිනම්න්ුරව 
பொரொளுைன்றம் 
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පූ.වා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැ න විය.   

කථානායකුරමා [ගරු මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහත්ා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அலபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාසක  වා 

වාර්ත්ා 
அமைச்சுெொர் ஆலலொெமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධා නහේසත් මහත්ා (ග්රාමීය ය නිවා  හා 

ඉදිකිරීම් හා නගොඩනැඟිලි ද්රව කර්මාන්ත් ප්රවර්ධාන සාජ 

අමාත්ුරමා    
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொைத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 

ගගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ,රාගරිම සංවර්න,  රා ිෂවරාස 

මටයුු) පිළිබඳ අ රාතයරාං ීමය ේපශශ ම මරාරම සභරාශ  

සභරාපතිු) රා ශවනුශවන්    එ  මරාරම සභරාව ශවත ශය මු මර, 

ලක ප ත සඳ න් වරාර්තරා ස් බන්නශයන් එකී මරාරම සභරාශ  

වරාර්තරාව  ඉදිරිපත් මරක . 

(i) 2017 ස  2018 වර්ෂ සඳ රා ඉදිකිරී්  මර් රාන්ත සංවර්න, 
අධිමරාරිශස වරාර්ෂිම වරාර්තරා  

(ii) 2017 වර්ෂය සඳ රා ජරාතිම ිෂවරාස සංවර්න, අධිමරාරි ශස 
වරාර්ෂිම වරාර්තරාව  

(iii) 2016 ස  2017 වර්ෂ සඳ රා ශ්රී ලංමරා ඉඩ්  ශග ඩකිරීශ්  
ස  සංවර්න,ය කිරීශ්  සංසථ්මිරාශ  වරාර්ෂිම වරාර්තරා ස  
ගිණු්   

(iv) 2016, 2017, 2018 ස  2019 වර්ෂ සඳ රා ,රාගරිම ජ,රාවරාස 
සංවර්න, අධිමරාරිශස වරාර්ෂිම වරාර්තරා  

(v) 2017 වර්ෂය සඳ රා ,රාගරිම සංවර්න, අධිමරාරිශස වරාර්ෂිම 
වරාර්තරාව  

(vi) 2015, 2016, 2017, 2018 ස  2019 වර්ෂ සඳ රා ස රාධිපතය 
මළ ,රාමර  අධිමරාරිශස වරාර්ෂිම වරාර්තරා  ස  

(vii) 2017 ස  2018 වර්ෂ සඳ රා සමුද්රීය පරිසර ුරෂණෂ  
අධිමරාරිශස වරාර්ෂිම වරාර්තරා. 

 

 වානම් ය මත් තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

නපත් ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

  
ගරු නසොෂාන් සණසාංහ මහත්ා (පළාත්  වා හා පළාත් 

පාලන ක යුුර සාජ අමාත්ුරමා    
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரைெிங்க - ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 
ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ   පදිරිගිරිය  වටකරාශගය පරාර  

"ඒම,රායම ිෂවස" ය, ලිපි,ශයහි පදිංචි ශෂණ.ජී.  ශදු  බණ්ඩරා 

  තරාශගන් ලපබුණු ශපත්ස ෂණ    පිළිගන්වක . 

 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධා නහේසත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  මටරා,  ශමෝන්ශග ඩමු ල  

පිටියමු ල පරාර  අංම 111/5 කර, ස්ථමිරා,ශයහි පදිංචි ුර්.පී. අජිත් 

පත් සිරි   තරාශගන් ලපබුණු ශපත්ස ෂණ    පිළිගන්වක . 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එච්.එ් .එ් .  රීස්   තරා - [සභරා ගර්භය ු)ළ ,පත.  

 
ඉදිරිපත් කසන ලද නපත් ම් මහජන නපත් ම් ිළිතබඳ කාසක 

 වාව  පැවරිය යුුර යයි නිනයෝග කසන  ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරරු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්, අංම 1 -819/2 2 - (1);  ගරු  රාන්ත බණ්ඩරාර   තරා. 

 

ගරු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ   රා එ  ්ර ්,ය අ ,වරා.  

 

ගරු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මහත්ා (මහාමාර්ග අමාත්  හ 

ආණ්ඩු පාර්ශයීයනවනේ ප්රධාාන  ාංවිධාායකුරමා  
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்ெொமலகள் 

அமைச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின் முதற்லகொலொெொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  වරාරි රාර්ග අ රාතයු) රා ශවනුශවන්  රා 

එ  ්ර ්,යට පිළිු)ර ලබරා දී  සඳ රා සති ශකමම මරාලයෂණ ඉ ලරා 

සිටි,වරා.  

 
ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්, අංම 2 -1128/2 21- (1);  ගරු වඩිශ   සුශර්ෂ්   තරා - 
[සභරා ගර්භය ු)ළ ,පත.  

 

්ර ්, අංම   -1591/2 21- (1);  ගරු ඉ් තියරාස් බරාකීර්  රාමරාර් 

  තරා. 
 

ගරු ඉම්තියා න බාකීර් මාකාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ,  රා එ  ්ර ,්ය අ ,වරා. 
 

ගරු එ න.එම්. චන්ද්රන ේන මහත්ා (ඉඩම් අමාත්ුරමා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். ெந்திரலென - கொைி அமைச்ெர்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of  Lands) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  එ  ්ර ්,යට පිළිු)ර ලබරා දී  සක රා 

   සතියම මරාලයෂණ ඉ ලරා සිටි,වරා. 
 

ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්, අංම 1 -1,89/2 21- (1);  ගරු කු රාර ශව ග    තරා - 

[සභරා ගර්භය ු)ළ ,පත.  
 

්ර ්, අංම 5 -2975/2 21- (1);  අශ ෝම ප්රියන්ත   තරා -  
[සභරා ගර්භය ු)ළ ,පත.  
 

ශකව, වටය. 
 

්ර ්, අංම 2 -1128/2 21- (1);  ගරු වඩිශ   සුශර්ෂ්   තරා. 
 

ගරු චමින්ද වි නේසරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விலஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ගරු වඩිශ   සුශර්ෂ්  න්ත්රීු) රා 

ශවනුශවන්  රා එ  ්ර ්,ය අ ,වරා.  
 

ගරු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  අ්රා රාතය ස  ුර්ිකම ්රතිපත්ති  රා 

සපලසු්  ක්රියරාත් ම කිරීශ්  අ රාතයු) රා ශවනුශවන්  රා එ  

්ර ්,යට පිළිු)ර ලබරා දී  සඳ රා සති ශකමම මරාලයෂණ ඉ ලරා 

සිටි,වරා.  
 

ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

හිමිකම් ඔප්පු නනොමැති ඉඩම්  කළුත්ස දි නත්රික්කය 
உொித்துறுதி இல்லொத கொைி கள்: களுத்துமற 

ைொவட்டம் 
LANDS WITHOUT TITLE DEEDS: KALUTARA DISTRICT  

1689/2021 

4. ගරු චමින්ද වි නේසරි මහත්ා (ගරු කුමාස නවල්ගම මහත්ා 
නවනුව   
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விலஜெிறி - ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை 

ெொர்பொக)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri on behalf of the Hon. Kumara 
Welgama) 

ඉඩ්  අ රාතයු) රාශගන් සූ  ්ර ්,ය- (1);: 

(අ); (i) මළුතර දිසත්්රිෂණමශස එෂණ එෂණ  ්රරාශශශීය ශ ම්  
ශම ඨාසරාසශස  හික ම්  ඔප්පු ශ,  පති ඉඩ් වල 
පදිංචි වී සිටි, පවු  සංඛ්යරාව ශවන් ශවන් 
ව ශයන්  ශම ප  ක  

 (ii) එ  පවු  සඳ රා හික ම්  ඔප්පු ලබරාදීශ්  
ක්ර ශ කයෂණ සමස ්මර තිශ  ,්   එ  ක්ර ශ කය 
මවශර්ක  

 යන්, එු) රා ශ   සභරාවට කන්වන්ශන්ක? 

(ු); (i) මළුතර දිසත්්රිෂණමශස පිහිටරා සති ඉඩ්  
්රතිසංසම්ර  ශම ක ෂන් සභරාවට අයත් එශ ත් 
ශ්  ව,ශතෂණ භරාිඩතයට ශග, ශ,  පති ඉඩ්  
්ර රා ය ශම ප  ක  

  (ii) එ  ඉඩ්  ්ර රා ය රජශස ශප දු මටයුත්තමට 
ශ ෝ ඉඩ්  ශ,  පති ජ,තරාවට ලබරාදී ට ශ ෝ බදු 
දී ට වපඩ පිළිශවළෂණ සමස ්මර තිශ ක  

 (iii) එශස  ,්   එ  වපඩ පිළිශවළ මවශර්ක  

 යන්,ත් එු) රා ශ   සභරාවට කන්වන්ශන්ක? 

(ස);  ශ, එශස  ,්   ඒ  න්ක?   
 

கொைி அமைச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) களுத்துமற ைொவட்டத்திலுள்ள ஒவ்தவொரு 

பிரலதெ தெயலொளர் பிொிவிலும் உொித்துறுதி 

இல்லொத கொைிகளில் வெிக்கும் குடும்பங்களின் 

எண்ைிக்மக தனித்தனிலய யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அக்குடும்பங்களுக்கொக உொித்துறுதி வழங்கும் 

முமறயியதலொன்று தயொொிக்கப்பட்டிருப்பின், 

அம்முமறயியல் யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) களுத்துமற ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கொைி 

ைறுெீரமைப்பு ஆமைக்குழுவுக்குச் தெொந் 

தைொனலபொதிலும் இதுவமர பயன்பொட்டுக்கு 

எடுக்கப்படொத கொைிகளின் அளவு 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அக்கொைிகமள அரெின் தபொதுப் பைிகளுக்லகொ 

அல்லது கொைிகளற்ற ைக்களுக்கு வழங் 

குவதற்லகொ அல்லது குத்தமகக்கு வழங் 

குவதற்லகொ லவமலத்திட்டதைொன்று தயொொிக்கப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அவ்லவமலத்திட்டம் யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

  

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately,  the number of families residing 
in lands which do not possess title deeds in 
each Divisional Secretary's Division of 
Kalutara District; and 

 (ii) if a mechanism has been prepared to 
provide title deeds to the aforesaid families, 
what the said mechanism is?  
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2021  ශ, වප් බර්    

(b) Will he also inform this House -  

 (i) the extent of land owned by the Land 
Reforms Commission in Kalutara District, 
but yet to be utilized;  

 (ii) whether a programme has been prepared to 
provide the aforesaid extent of land for a 
common purpose or to allocate among the 
people who do not own a land or to lease; 
and 

 (iii) if so, what the said programme is? 

(c) If not, why?           

 
ගරු එ න.එම්. චන්ද්රන ේන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். ெந்திரலென) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  එ  ්ර ්,යට පිළිු)ර     වාගත්* 

මර,වරා. 
 

*  වානම් ය මත් ත්බන ලද ිළිතුරස  
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ); (i) 
 

 
 

(ii) 

   කප,ට ත් ඉඩ්  මච්ශච්රි පවත්වක න් සුදුසස්න්  ඳු,රා 
ගපනී ට මටයුු) මර සත. 

  බදුමර ලබරා දී ට සුදුසු අයදු් මරුවන් සඳ රා අනු පතියට 
පළරාත් ඉඩ්  ශම  සරාරිස ්ශවත ශය මු මර සත. 

  ,රායයෑශ්  අවකරා,  සහිත ඉඩ් වල අ,වසරමරුවන් 
ිෂය රානුකූල කිරී  සඳ රා එ  ඉඩ්  පිළිබඳ ිෂර්ශශ  ලබරා 
ගපනී ට ජරාතිම ශග ඩ,පඟිලි පර්ශසෂ  ුයත,ය ශවත 
යවරා සත. 

  2008/4 චක්රශ ඛ් ්රතිපරාක, ්රමරාරව ිෂය රානුකූල කිරී ට 
අකරාළව  පනු්  මටයුු) සිදු කිරී ට  බලපත්ර ලබරා දී  ුදියට 
ශත රු)රු රැස ්කිරී  සිදු මරනු ලපශ . 

්රරාශශශීය 

ශ ම්  

මරාර්යරාලය 

රජශස ඉඩ් වල 

ඔප්පු ශ,  පත 

සංඛ්යරාව 

ඉඩ්  ්රතිසංස්මර  

ශම ක ෂන් සභරා 

ඉඩ් වල ඔප්පු 

ශ,  පති සංඛ්යරාව 

ශ  ර  421 300 

 ු)ග  340 600 

පරා,දුර 71 - 

ක  ලිෂය 257 - 

බණ්ඩරාරග  90 - 

අගලවත්ත 1,028 200 

බුලත්සිං ල 2,923 100 

ශක ඩන්ශග ඩ 347 400 

වල ලරාිඩට 1,240 50 

 දුරරාවල 453 300 

මළුතර 281 60 

ඉංගිරිය 1,060 200 

පරාලින්කනුවර 164 100 

ශ රුවල 5,128 - 

  බලපත්ර ශ,  පති අය සඳ රා බලපත්ර සමස ් මර දීශ්  
වපඩසට න් ක්රියරාත් ම මර සත.  

  ඔප්පු ලබරා දී සති පවු  ඒමම ිෂය රානුකූල කිරී ට අව ය 
ලිපි ශ ඛ්, පරීෂණෂරා කිරී  ස  සුදුසුම්  ලත් පුශගලයින් 
ශතෝරරා ගපනී  සඳ රා ්රරාශශශීය  ඨාටක න් ජංග  ශස වරා 
පපවපත්වී ට පියවර ගනු ලබ, අතර  ශතෝරරා ගනු ලබ, 
සුදුසුම්  ලරාභීන් ශවත ඉඩ්  ශම  සරාරිස ් ජ,රරා ශේ 
චක්රශ ඛ් 2 21/ 1 අනුව නීතයනුකූල ඔප්පු ලබරා දීශ්  
මටුයුු) සිදු ශමශර්.  

  අ,වසරමරුවන් භුෂණති ිඩඳි, ඉඩ්  ිෂ ච්ිතව  ඳු,රා 
ගපනී ට ක ිෂන්ශකෝරු ශකපරාර්තශ් න්ු)වට  පනු්  ඉ ලී්  
ශය මු මර සත. 

 

(ු); (i) ඉඩ්  ්රතිසංසම්ර  ශම ක ෂන් සභරාව සු)ව ෂණශෂ ත්රශස ශ්  
ව, ිඩට ිෂරවු ව පවත්,රා ඉඩ්  ්ර රා ය ශම ශතෂණ ක 
යන්,  ඳු,රා ගපනී  සඳ රා සෑ  දිසත්්රිෂණමයමට  අකරාළව 
ෂණශෂ ත්රශස ශත රු)රු මපඳවී ට පියවර ශග, තිශ . ඒ 
අනුව  එකී ශත රු)රු පක,්  මර ගිෂක න් ඉඩ්  
්රතිසංසම්ර  ශම ක ෂන් සබරාව සු) ඉඩ්  පිළිබඳ ඉඩ්  
ශ ඛ්,යෂණ සමස ් කිරී  ශ හි අවසරා, අරමු  ශ . ඒ 
සඳ රා  රාස  ,ම ප   මරාලමා රාවෂණ ගතව, අතර  
ශ ඛ්,ය සමස ්කිරීශ න් අ,ු)රුව ශ ශතෂණ භරාිඩතයට 
ශග, ශ,  පති ඉඩ්  ්ර රා ය ශම ශතෂණ ක යන්, 
පිළිබඳව  ඳු,රා ගපනී ෂණ මළ  පකිය. 

  තවක  ජ,තරා වු) සංවර්න,  ණ්ඩලය ශවත ස  රරාජය 
වපිඩලි සංසථ්මිරාව ශවත ගපසඨා  ඟින් පවරරාදීශ න් අ,ු)රුව 
එ  ුයත,වලට අකරාළ ඉඩ්  ,පවත ්රරාශශශීය වපිඩලි 
ස රාග්  ශවත බදු පක,   ත ලබරාදී ට මටයුු) මර සත. 
එශස  පවර, ලක, ඉඩ්  ්රතිසංසම්ර  ශම ක ෂන් සභරාව 
ශවත 1972 දී පවරරා ගපනීශ්  දී  පනු්  කිරී කින් ශත රව 
්රමරාිතතව පපවරී සත. ශ ශස  වපිඩලි ස රාග්  ශවත පවරරා දී 
සති ශ   ඉඩ්  අතර ගපසඨා පත්ර  ඟින් ඉ ත ුයත,යන් 
ශවත ශ, පවර, ලක ඉඩ්  ිඩ රාල ්ර රා යෂණ වපිඩලි 
ස රාග්  ිඩසින් භුෂණති ිඩඳිනු ලබ, බව ක කන්වරා සිටික .  

 (ii)  ඔ . 

 (iii) ඉඩ්  ශ ඛ්,ය සපමමාශ්  මටයුු) අවසන් කිරීශ න් පසුව 
 ඳු,රා ගනු ලබ, ඉඩ්  කප,ට ඉඩ්  ්රතිසංසම්ර  
ශම ක ෂන් සභරාව ිඩසින් ඉඩ්  බප පර කිරී  සඳ රා පරාකම 
මරගනු ලබ, 2 21/ 1 චක්රශ ඛ්ය  ඟින් සලසරා සති 
ිඩධිිඩනරා, ්රමරාරව රජශස ුයත, ව, පළරාත් පරාල, 
ුයත,  ශකපරාර්තශ් න්ු)  අ රාතයරාං  ස  වයවසථ්මිරාපිත 
 ණ්ඩල ශවත පවත්,රා න,තිම ිඩධි ිඩනරා, යටශත් 
බප පර කිරී ට අව ය පියවර ගනු ලබ, අතර  ඉඩ්  
ශ,  පති ජ,තරාවට ස  මෘෂිමරාර්ක ම ස  මරාර්ක ම අරමුණු 
සඳ රා ක දීර්ඝ මරාලී, බදු පක,   ත ලබරාදී ට ක්රියරා මරනු 
ලබයි. එශස    ඉ ත සඳ න් මර, පරිදි වපිඩලි ස රාග්  
වපඩිපුර භුෂණති ිඩඳි, ඉඩ්  ්ර රා ය ක ිෂක ස ්මර ගපනී ට 
 පකියරාවෂණ පවතින්ශන් ,්  ශ   ඉඩ්  බප පර කිරීශ්  
ක්රියරාවලිය වඩරාත් ්ර සත් පරිදි කිරී ට  පකියරාවෂණ සත.  

  2021/01 චක්රශ ඛ්ශස ්රතිපරාක, ය ටශත් පළරාත් පරාල, 
ුයත, ශවත ක්රීඩරාපිටි  සුසරා, මික  ස  ශප දු මටයුු) 
සඳ රා ලබරා ශක, ඉඩ්  ිඩශ  ෂ ස , පක, ෂණ යටශත් 
පවරරාදී ට අව ය මටයුු) සිදු මර සත. 

 

(ස); අකරාළ ශ, ශ .  

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්, අංම 5 -2975/2 21- (1);  ගරු අශ ෝම ප්රියන්ත   තරා. 

 

ගරු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ගරු අශ ෝම ප්රියන්ත  න්ත්රීු) රා 

ශවනුශවන්  රා එ  ්ර ්,ය අ ,වරා.  
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු නසොෂාන් සණසාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரைெிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  රරාජය ශස වරා  පළරාත් සභරා පළරාත් 

පරාල, අ රාතයු) රා ශවනුශවන්  රා එ  ්ර ්,යට පිළිු)ර ලබරා දී  

සඳ රා සති ශකමම මරාලයෂණ ඉ ලරා සිටි,වරා.  

 
ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ස්ථමිරාවර ිෂශයෝග 27(2); යටශත් ්ර ්,ය  ගරු ිඩපෂණෂ 

,රායමු) රා. 

 

නපෞ ගලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ගෑ න සලින්ඩසවල  ාංයුතිය  
எொிவொயு ெிலிண்டர்களிலுள்ள கலமவ  

COMPOSITION OF GAS CYLINDERS  

 
ගරු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා (විරු ධා පාර්ශයීයනවනේ 

නායකුරමා   
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிலரைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  පරාර්ලිශ් න්ු) ස්ථමිරාවර ිෂශයෝග 27(2); 

යටශත්    ප ත සඳ න් ්ර ්,ය ඉදිරිපත් මර,වරා. 

ශ්රී ලංමරාශ  ක ලිය, ,මට -ලෂණෂ , මට- ුසන්, ගෘ ස්ථමි 

පරාරිශභෝගිමයන් සංඛ්යරාවෂණ ත  නකිෂම අව යතරා සඳ රා ගෑස් 

පරිශභෝජ,ය මරනු ලබ, බව වරාර්තරා ශව,වරා. ස රාග්  ශකමෂණ 

 ඟින් ත යි එ  සියලු  පරාරිශභෝගිමයන්ට ගෑස් සපපීම  සිදු 

මරන්ශන්. පසුගිය මරාල මා රාව ු)ළ වපලිග   අල ව  රත්,පුර  

ශම ළඹ  ශම ඨාටරාව ස  ිෂමවපරටිය ය, ්රශශ වල දිගින් දිගට  

සිදු වූ ගෑස ් ුශ්රිත පිපිරී්  ිෂසරා ලංමරාශ  ගෘ ස්ථමි ගෑස් භරාිඩතය 

ස් බන්නශයන් ජ,තරාව ු)ළ භීතියෂණ  ටශග, තිශබ,වරා. 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ   රා ඒ සඳ න් මළ ්රශශ වලට 

අ තරව  ශ්  ව, ිඩට ශප  ගස්ඕිඩට  ජරා-සල   ංවප ල  

පරාදුෂණම   පටන්  වපලිග   ශම ළඹ ු)රග තරග පිටිය අසල පිහිටි 

 පෂණශඩ , ් ස් අවන් ල  මෑග ල ශර ෂණහි හි පිහිටි 

ම ටපිටිය ්රශශ ය  ඒ වරාශේ  පුත්තල  දිස්ත්රිෂණමශස 

ුරච්චිමඨාටුව  ම මුශන් වඨාටිඩකරාශ,යි ්රශශ ය ය,රාදී 

ස්ථමිරා,වලත් ඉතරා  අසරා රා,ය ුමරාරයට එවපිෂ  සිදුවී්  ශවලරා 

තිශබ,වරා. පසුගිය දි, ශකශෂණ ප  ෂණ ශ වපිෂ සිදුවී්  11ෂණ 

වරාර්තරා ශවලරා තිශබ,වරා.  

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ශ්  ස් බන්නශයන්  ිඩසින් පසුගිය 

ශස,සුරරාකරා දි,  එ,්  2 21 ශ, වප් බර් 2, ව, දි, 

පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  අවනරා,ය ශය මු මළ අතර  රරාජය අ රාතය ගරු 

ලසන්ත අලගියවන්,  පතිු) රා ඒ පිළිබඳ ය්  මරුණු පප පදිලි 

කිරී ෂණ මළරා. එ  පප පදිලි කිරී  ්ර රා වත් ශ, ව, බපිඩන්  

පරාරිශභෝගිම සුරෂණෂිතතරාව  රා රශඨා ගෘහිණියන්ශේ  රා 

ිෂවපසියන්ශේ ුරෂණෂරාව ශවනුශවන්  ිෂවපරදි  රා වගකී්  ස ගත 

ශත රු)රු ලබරා ගපනී ට ශ   ගපටලුව ස්ථමිරාවර ිෂශයෝග 27(2); 

යටශත් ්ර ්,යෂණ  පටියට ඉදිරිපත් කිරී ට ශ්  අවස්ථමිරාශ දී    

බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා.  

ශ හි මූලරාර් භය සිදු වනුශස  ශ   වසශර් මු  භරාගශසදී 

ලීටර 18ම ‘ යිබ්රි් ’ ,ක න්  ඳුන්වරාගත් ගෑස් සිලින්ඩරයෂණ 

 ඳුන්වරාදී ත් ස ඟය. පරාරිශභෝගිම ජ,තරාව ශ,  ඟ යවක න්  

අධිම ලරාභයෂණ ලබරා ගපනී  සඳ රා ශ   වංචිෂම ක්රියරාව සිදු මර 

සත. ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  එශස    පරාරිශභෝගිම මටයුු) පිළිබඳ 

අධිමරාරිය ශ ෝ ශව,ය්  අකරාළ රරාජය ුයත,යෂණ ශ ෝ ිෂසි පරිදි 

කපනුවත්ශම ට ශ ය සිදු ශ, මළ ශ යින් එ  ක්රියරාව ,පවපත් වූ 

බවත්  එ  ගෑස් ශවශළඳ ශප ශළන් ඉවත් මළ බවත් ගරු රරාජය 

අ රාතයු) රා පසුගිය ශස,සුරරාකරා පරාර්ලිශ් න්ු)ශ දී පපවසුවරා.  

ගරු රරාජය අ රාතයු) රා පපවූ  පරිදි එ  වංචිෂම ක්රියරාව 

අවසන් වු රා. එය සිදු මළ පුශගලයන්ට එශරහිව ,ඩු පවරරා 

තිශබ,වරා. ශමශස  ශවතත්  කපන් ගෑස් මරාන්දු වී්   ඟින් සිදු ව, 

පිපිරී්  අ,ු)රු රට පුරරා වරාර්තරා ශ . 

 ලීටර 18 ගෑස් සිලින්ඩර වංචරාශ දී අ,රාවර ය වූ එෂණ 

්රනරා,ත  ගපටලුවෂණ වනුශස  සංයුතිය ශව,ස්ශම ට  ගෑස් 

සිලින්ඩරශස බර අඩු කිරී යි. ශකවපිෂ බරපතළ  ගපටලුව වනුශස  

අප වපිෂ ඝර්  මලරාපීය රටමට කිසිශස ත්   ශ, ගපළශප, 

සංයුතියමට ගෑස් සිලින්ඩරශස ශ්ර ශප්න්  යුයුශඨාන් ක ර  ්රති ත 

ශව,ස් කිරී යි. එ,්   ගරු රරාජය අ රාතයු) රා ශ   සභරාවට 

පප පදිලි මළ අයුරින් ශ   වංචරාව සඳ රා ගෑස් සිලින්ඩරයම 

එශතෂණ පපවපති යුයුශඨාන්  රා ශ්ර ශප්න් සංයුතිය ව, 7 :   

අනුපරාතය 5 :5  කෂණවරා ශව,ස් මර තිශබ,වරා. ශ   සංයුතිශස 

ශව,ස ස් බන්නශයන් ත වුරු මළ වරාර්තරා තිශබ, බවට 

පරාරිශභෝගිම මටයුු) පිළිබඳ අධිමරාරිශස හිටපු ිඩනරායම අනයෂණෂ 

 රා සපුගස්මන්ක පිරිප දුශ  රසරාය,රාගරාර හිටපු ්රනරානී ිඩසින් 

 ෑතමදී  රානය ශවත අක ස ් ්රමරා ශම ට තිබු රා. ඒ 

ස් බන්නශයන් ව, Intertek වරාර්තරාව එය වපඩිදුරටත් ත වුරු 

මරයි. 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  සංයුතිශස ශව,ස ිෂසරා සිලින්ඩරය 

ු)ළ  ටගන්,රා කපඩි පීඩ,ය  ගෑස ්සිලින්ඩරශස valve එමට ශ ෝ 

ශරගියුශ ටර් ශම ටස්වලට ඔශර ත්ු) ශ, දීශ න් සිලින්ඩරශයන් 

ගෑස් මරාන්දු වී යෑශ්  ඉඩ ්රස්ථමිරාවෂණ තිශබ,වරා. ශ්  පිළිබඳ රජශස 

රසරාය,රාගරාර පරීෂණෂ  වරාර්තරා ශමශස  ශවතත්  යුයට පත්    

ජ,තරාව සබන් දියර  රා ජලය ශය කරා ගිෂක න් ගෑස් මරාන්දු ව, 

සිලින්ඩර රට පුරරා තව ත් සති බවට ත වුරු මර සති ශබ ශ ෝ 

වීඩිශයෝපට ස රාජ  රානයවලට මුකරා  පර තිශබ,වරා. 

ශ ශස  ගෑස් මරාන්දුවී ෂණ ිෂසරා බරපතළ  රාිෂ සිදුිඩය  පකි 

බවට අ,ු)රු සඟවී්  පරාරිශභෝගිම මටයුු) පිළිබඳ අධිමරාරිශස 

සභරාපතිු) රාට  ගරු ිඩෂයභරාර අ රාතයවරුන්ට ශ න්  ගරු 

ජ,රාධිපතිු) රාට ක සිදු මළ බවට සරාෂණෂි  රානය ඔස්ශස  වරාර්තරා 

ශව,වරා.  

ශබදු් වරාදීන්ශේ පිපිරු් වලින් වසර ති මට ුසන්, 

මරාලයෂණ බපට මෑ ස  ුගක ම අන්තවරාදින්ශේ පිපිරු් වලින් 

,පවතත්  ර  යුය සති මරගත් අප රශඨා ජ,තරාවට කපන් සිදුව 

සත්ශත් ුරෂණෂිත යපයි ිඩ ්වරාසශයන් ක ලට ගත් ගෑස් 

සිලින්ඩරයත් කු , ශ  ශ  ශත් පිපිශර්කපයි ය, යුශයන් 

මුළුතපන්ශගට යරා ටයි.  

ඒ අනුව ශ ය ජරාතිම වපකගත්ම කින් යුු) ගපටලුවෂණ ව ශයන් 

සලමරා ප ත  සඳ න් ්ර ්,වලට ිෂ ්චිත පිළිු)රු  රා පප පදිලි 

කිරී්  අක කවශස  රජශයන් බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා.  
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2021  ශ, වප් බර්    

01.  ගෘ සථ්මි පරි ශභෝජ,ය සඳ රා ශවශළඳ ශප ශළ  ිඩකු නු 
ලබ, ගෑස ්සිලින්ඩරයම සංයුතිය ස් බන්නශයන් කප,ට ශ්රී 
ලංමරා ්රක ති ුයත,ය ිඩසින් ිෂකුත් මර සති ්රක තිය 
මවශර්ක? එහි ශ්ර ශප්න්  රා යුයුශඨාන් සංයුතිශස ්රක තිය 
සඳ න් ශ, වන්ශන් ,්  කප,ට  ඳු,රාශග, සති 
අශ,කුත් ්රක ීනන් ගෑස ්සපපයු  සිදු මර, ුයත, ශකම  
අනුග ,ය මර, බවට රජයට ස තිම ිඩය  පකික? ඒ 
ස් බන්නශයන් ශ   වසශර්දී සිදු මළ පරීෂණෂ  වරාර්තරා - 
Intertek වරාර්තරා සු)ළු - සභරාගත මරන්ශන්ක?  

 සත්ත ව ශයන්  ඊශස කවශස  ලසන්ත අලගියවන්, රරාජය 
ස තිු) රා ්රථමි  වතරාවට ඒ වරාර්තරා ටිම සභරාගත මළරා. ඒ 
පිළිබඳව එු) රාට  ශේ සු්)තිය පුක මර,වරා. 

02.  2021 ජ,වරාරි පළමුව, කරා සිට අක කෂණවරා ශ   ස රාග්  
ශකම ිඩසින් ගෑස ්ු,ය,ය සඳ රා සිදු මළ ස වු්  ්ර රා  
මවශර්ක? එශස  ක ලදී ගත් රටව   රා ුයත, මවශර්ක? 
ඒවරාශස ස් පූර්  පිරිිඩතර  රා වටි,රාම්  සභරාගත 
මරන්ශන්ක? එ  එෂණ එෂණ ස වු  ශවනුශවන් ඉ ලරා සිටි  
-ශ්ර ශප්න් යුයුශඨාන් ්ර රා ය- ස වුශ්  සඳ න් සංයුතිය 
සභරාගත මරන්ශන්ක? ශ, එශස  ,්  ඒ  න්ක?  

03.  ඒ අනුව  5 :5  සංයුතිශයන් ශ රටට ශගන්වූ ගෑස ්නරාරිතරාව 
ශ ට්රිෂණශට න් ශම ප   ක? එ  සංයුතිශස ගෑස ්සිලින්ඩර 
කීයෂණ ශවශළඳ ශප ළට ිෂකුත් මශළ  ක? ඒ සිය ල 
ශවශළඳ ශප ශළන් ශ්  ව, ිඩට ඉවත් මර තිශ  ක? ඒ 
ස් බන්නශයන් රජයට ස තිම ිඩය  පකි ක?  

04.   ්රක තිශයන් ශත රවී  ිෂසරා ශවශළඳ ශප ශළන් ඉවත් මශළ  
යපයි අ රාතයු) රා ිඩසින් පපවූ  ගෑසව්ලට සිදු මශළ  කු ෂණ 
ක? ඒ සිය ල ිඩ,රා  මශළ  ක? ්රති,ප ගත මශළ  ක? 
,පතශ  ත් ශව, ය්  මරාර්යයෂණ සඳ රා ශය කරා ගත්ශත් ක? 
ශ ශස  ්රක තිශයන් ශත ර සියලු ගෑස ්ශවශළඳ ශප ශළන් 
ශ න්  ශ්රී ලංමරා මික ශයන් ක ඉවත්ශම ට සති බවට 
ිඩග ,යෂණ සිදු මර සත් ක? එ  ිඩග , වරාර්තරාව සභරාගත 
මරන්ශන් ක? ශ, එශස  ,්  ඒ  න්ක? 

05.   බරාල ්රක තිශයන් යුු) ගෑස ්ිෂයක ත පරිදි ශවශළඳ ශප ශළන් 
ඉවත් ශ, වී  ශ ෝ ,පවත ශවශළඳ ශප ළට මුසුවී  ශ ෝ 
එ  ගෑස ්පිරවූ අවසථ්මිරාශ   රාිෂවූ ගෑස ්සිලින්ඩර ිෂසරා ශ ෝ 
ශ   පිපිරී්  සතිවීශ්  ඉඩමඩෂණ සතිිඩය  පකියි. එ  ිෂසරා 
වර්ත රා, රජය ිඩසින් අමර්  ය මළ ශත  පිරිප දුශ  
ශ්  ව, ිඩට භරාිඩත ශ, මර, රසරාය,රාගරාරය  රා ශව,ත් 
සුදුසු රසරාය,රාගරාර භරාිඩතශම ට මඩි,ක න් සපලකිය යුු) 
සරා් පල පරීෂණෂරාවෂණ දිවයි, පුරරා සිදු කිරී  සුදුසු ශ, ශ  ක? 
එශස  ,්   එය සිදු ශ, මරන්ශන්  න් ක? 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ     ශ්  අවස්ථමිරාශ  ගරු රරාජය 
අ රාතයු) රාට තවදුරටත් ශයෝජ,රා මරන්, මප පතියි  ශ්  ්ර ්,ය 
සත්ත ව ශයන්  ජරාතිම ුරෂණෂරාවට බලපරා, ්ර ්,යෂණ බව. 
ිඩශ  ෂශයන්  අක රශඨා ජ,තරාව ගෑස් සිලින්ඩරය ිෂවස ු)ළ තියරා 
ගන්,වරා ක  එශ   ,පත්,්  එළිශයන් තියරා ගන්,වරා ක කිය, 
්ර ්,යට මුුණ  ශක,වරා.  

බරාල ගෑස් පිළිබඳ ්ර ්,ය  ගෑස ් ක ර ය පිළිබඳ ්ර ්,ය  
සිලින්ඩර පිළිබඳ ්ර ්,ය  ඒ අංශගෝපරාංග පිළිබඳ ්ර ්,ය ය,රාදී 
මරාර රා පිළිබඳ බරපතළ ගපටලුවෂණ තිශබ,වරා.  ගරු රරාජය 
ස තිු) රාට    කියන්, මප පතියි  ශ්  ව, ිඩට ඔබු) රාශේ 
පරාර් ්වය ිෂශයෝජ,ය මර,   ජ,  න්ත්රීවරුත් කිය,වරා  සත්ත 
ව ශයන්  ශ්  ්ර ්,ය තිශබන්ශන් ගෑස් ස රාග් වල ශ, ශවයි  
පරාරිශභෝගිමයරා පර  ේපරාංග පරාිඩච්චි මරපු ිෂසරා ත යි ශ් වරා 
පිපිශරන්ශන් කියලරා. පිඟන්  පටිවලින්  කපු fuse ිෂසරා ත යි ශ්  
පිපිරී්  සිදු වන්ශන් කිය, එම රජය ිෂශයෝජ,ය මර,  න්ත්රීවරු 
පවරා ්රමරා  මර තිශබ, අවස්ථමිරා තිශබ,වරා.  ගරු අ රාතයු) ිෂ  
ශ්  ්ර ්,ශසදී සත්ත ව ශයන්  කප,ට සරා් පල පරීෂණෂ  මරලරා 
තිශබන්ශන් 2,ෂණ ප   ්ර රා යෂණ.  පබපයි  නකිෂමව සිලින්ඩර 

8     ත් ලෂණෂයත් අතර ්ර රා යෂණ ශවශළඳ ශප ළට ිෂකුත් 
ශව,වරා. ශ්  වරාශේ පපක ණිලි ලපබුශණ් 2 21  රාර්ු)  රාසශස. ශ්  
වරාශේ තත්ත්වයෂණ ු)ළ    ඔබු) රාට ශයෝජ,රා මර,වරා ශමටි 
මරාලී,ව   නය මරාලී,ව ිඩසඳු්  කිහිපයෂණ. 

ශමටි මරාලී, ිඩසඳු ෂණ  පටියට  රා ශයෝජ,රා මර,වරා  ශ   
ගෑස් ුයත, ශකමට අයත් ගබඩරාවලට ස  පිරවු්  
 නයස්ථමිරා,වලට ශග ස් එ  ගෑසව්ල ්රක තිය ුරෂණෂිත  ඨාටක න් 
තිශබ,වරා ක යන්, පරීෂණෂරා මළ යුු)යි කිය, එම.  

 නය මරාලී, ිඩසඳු්   පටියට    ඔබු) රාට ශයෝජ,රා 
මර,වරා  කප,ට ගෑස් ශවශළඳ ශප ළට ිෂකුත් මර තිශබ, 
සිලින්ඩරවල ගු රාත් මභරාවය ත වුරු මරන්,ට ඕ,ෑ බව. ශ්  
සඳ රා පරීෂණෂ  ිඩසි ග ,ෂණ ප  ෂණ සිදු කිරී  ්ර රා වත් 
වන්ශන් ,ප ප. අඩු  තරක න් සිලින්ඩර 1     මට එමෂණ බපගින් 
ශලස ගෑස් සිලින්ඩර 1  ෂණවත් ිෂසි පරීෂණෂරාවට ලෂණ මළ යුු)යි 
කිය, එමයි අපශේ ශයෝජ,රාව.  

ඒ වරාශේ  දිගු මරාලී, ිඩසඳු්   පටියට ගෘ ස්ථමිව කප,ට ශබකරා 
 පර සති ගෑස් සිලින්ඩරවල ගු රාත් මභරාවය පරීෂණෂරා මළ යුු)යි. 
ජ,තරාවශේ ුරෂණෂරාව ේශකසරා ශ   අදියර ු)ශන්දී  ගෑස් 
සංයුතිය ශව,ස් මරලරා අශප් රටට ශ, ගප ළශප, ඒවරා තිශබ,වරා 
,්  ව රා  ඉවත් මරන්, ඕ,ෑ. ශ්  සිදුවී  ස් බන්නශයන් ව රා  
අපරරාන පරීෂණෂ  ශකපරාර්තශ් න්ු)ශ  පරීෂණෂ යෂණ ුර් භ 
මරලරා ශ   සිදුවී ට අකරාළ පුශගලයන් ට නීතිය  මුශ  ඒ ලබරා 
දිය යුු) කඬුව්  ටිම ලබරා ශකන්, ඕ,ෑ. ඒ වරාශේ     මීය ට ශපරත් 
ඔබු) රාට ශයෝජ,රාවෂණ මළරා  ශ්  පිළිබඳව පරාර්ලිශ් න්ු)  ිඩශ  ෂ 
මරාරම සභරාවෂණ පත් මරන්, කියලරා.  

   අවසරා, ව ශයන් ඔබු) රාට ශ්  මරාර ය කියන්, 

මප පතියි. මීය ට ශපර ශ්  රශඨා ිඩශශ  සංචිත ්ර ්,ය පිළිබඳව අපි 

මථමිරා මර, ශම ට ජරාතයන්තර ශර ණිගත කිරී්  - Fitch Ratings, 
Standard & Poor's, Moody's - පිළිබඳව මථමිරා මර, ශම ට 
එවමට මුක  රරාජය ස තිු) රා කි වරා ශ් වරා ජරාතයන්තර 

කු න්ත්ර  කියලරා. ජරාතයන්තර කු න්ත්ර ය කිය, ශබ රු 

ේත්තරය ිෂසරා  ිඩශශ  ිඩිෂ ය ්ර ්,යට ිෂසි ිඩසඳු්  ශ, ලපබුණු 

ිෂසරා අක අශප් සංචිත ්ර රා ය ඉතරා   අව   ඨාට මට වපටිලරා 

තිශබ,වරා.    කන්,වරා  ඔබු) රා ශමශස  ශවතත් තවත් අය කියයි 

ඒම ජරාතයන්තර කු න්ත්ර යෂණ කියලරා. ජරාතයන්තර 

කු න්ත්ර යෂණ ශමශස  ශවතත් ශ් ම ශව ශ ළඳ කු න්ත්ර යෂණ. 

ශ් ම පරාරිශභෝගිමයරාශගන් ගසරා මරාලරා අධිම ලරාභ ලබරා ගන්, 

කරපු ේත්සරා යෂණ  පටියටයි අපි කකින්ශන්.     ඔබු) රාශගන් 

ඉ ලී ෂණ මර,වරා   ශ් ශමන් ශශ පරාල,යෂණ මරන්ශන් ,පතිව 

ශ්  ගපටලුව පිළිබඳව ශස යන්, ව රා  පරාර්ලිශ් න්ු)  ිඩශ  ෂ  

මරාරම සභරාවෂණ පත් මරන්, කියලරා. ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  

ඔබු) රාශේ එමඟතරාව පළ මරලරා ඒ පිළිබඳව ව රා  මටයුු) 

මරන්, කියලරා    ඉ ලරා සිටි,වරා.  

ස්ු)තියි. 
 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා ( මුපකාස න ේවා, 

අනළවි  ාංවර්ධාන හා පාරිනවෝගික ආසක්ෂණ  සාජ 

අමාත්ුරමා  
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் லெமவகள், 

ெந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்லவொர் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ස්ථමිරාවර ිෂශයෝග ශම ශ    තිබු ත්  

 ශේ අවුරුදු 2 මට ුසන්, පරාර්ලිශ් න්ු) ජීිඩතශස ්රථමි  

වතරාවට ත යි ශ්  ුමරාරශයන් ශ්  ්ර ්,ය අ න්ශන්.  
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ශ්  ්ර ්,ය සසිය යුු)යි. ඒම සසිය යුු) ,ප පයි කියලරා     
ශ  ,  ුමරාරයමටවත් කියන්ශන් ,ප ප. ඒ වරාශේ     
වගකීශ න් ්රමරා  මර,වරා  ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා අ පු සෑ  
්ර ්,යමට     පපය 1 ෂණ සු)ළත පිළිු)රු ලබරා දී තිශබ, බව. 
ඊශස ශ්  ්ර ්,ය  ට ලපශබ,ශම ට ශවලරාව පස් වරු 5.  යි. 
සත්ශතන්  අපට අලුශතන් ශත රු)රු ශ  ,වත් ශ  යන්, 
ශකයෂණ ,ප ප. සියලු ක්රියරා  රාර්ග අරශග,යි තිශබන්ශන්. අපි මර, 
ශශ කියන්, ිඩතරයි තිශබන්ශන්. ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ     
ඔබු) රාශගන් ඉ ලී ෂණ මර,වරා. මරු රාමර  ට ශ් මට 
සරානරාර  මරාලයෂණ ශකන්,. ්ර ්,ය අ න්, එු) රාට ිඩ,රාඩි 1 ෂණ 
ගියරා.  ටත් ිඩ,රාඩි 1 ෂණ ශකන්,. එශ   ,පත්,්  ශ් මට ේත්තර 
ශකන්, බප ප. 

මුලින්  අපි පිළිගන්,වරා  අශප් රශඨා  පවු  සියයට 1 ම ිඩතර 
්ර රා යමට ශ ය අක ිඩ රාල ්ර ්,යෂණ බව. ඒ  තශස අපි 
ඉන්,වරා. ශ්  ශමටි මරාලය ු)ළ පවු    ෂණ මුුණ  දුන් අ,ු)ර 
ිෂසරා ශවළඳ වයරාපරාරිමයන් ස  සෑ  ශගකරම  ශවශසන්,න් අක 
ඉන්ශන් යුශයන්. ඒම අපි කන්,වරා. ,මුත්  ුණ්ඩුවෂණ ිඩධියට 
අපිත් ඒ යුය  කරා ගන්, මටයුු) මරන්ශන් ,ප ප. ඔබු) න්ලරාටත් 
වඩරා  අ රාතයරාං ය ිඩධියට  පරාරිශභෝගිම මටයුු) පිළිබඳ අධිමරාරිය 
ිඩධියට අපට ඕ,ෑම  තිශබන්ශන් ශ් ම ,වත්වරා ගන්,. ඒම 
සියලු ශක,රා ශත්රු්  ගන්, ඕ,ෑ. ඒ ශවනුශවන් අපි පියවර 
ගන්,වරා. අපට  ංගන්, ශකයෂණ ,ප ප.    එකරාත් සඳ න් මශළ  
ඒමයි. ශ්  ්ර ්,ය ිඩසඳරා ගන්,යි අපටත් ඕ,ෑම  තිශබන්ශන්.  

   එකරාත් කි ශ  ,ප ප  "අපි කිය, ශශව  සියයට සියයෂණ  
 රි" කියලරා. මවුරු ශ ෝ ශ්   ස් බන්නශයන් ්රතිිඩරුශන අක ස්  රා 
ශයෝජ,රා ඉදිරිපත් මර,වරා ,්  අපි ඒවරා ඉවත ක න්ශන්ත් ,ප ප. 
ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ  ්රථමි  වතරාවට අක ඔබු) රා ශයෝජ,රා 
ු),ෂණ ඉදිරිපත් මළරා. ඒ ගප,    ස්ු)තිවන්ත ව,වරා. ඔබු) රා 
සූ  ්ර ්,ය ශමශස  ශවතත්  ඒ ශයෝජ,රා ු),  ක්රියරාත් ම 
මරන්, ශ්  ව, ිඩට අපි මටයුු) මර තිශබ,වරා. ඔබු) රා ඉදිරිපත් 
මළ ශයෝජ,රා ු)ශන් ්රගතිය පිළිබඳවත් පරාර්ලිශ් න්ු)ව කපනුවත් 
කිරී ට මටයුු) මර, බවත්  රා  තෂණ මර,වරා.  

කප,ට අපි ශ්  ස් බන්නශයන් පපය 21  වපඩ මර,වරා  ගරු 
ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ. ඕ,ෑ ,්  ශ්  සඳ රා ගත්ත ක්රියරා රාර්ග 
පිළිබඳව ේශශ  වස    පරාර්ලිශ් න්ු)වට කියන්,් . ්ර ්, 
අ න්, එපරා කියලරා ශ  ,  ුමරාරයමටවත් අපි කියන්ශන් 
,ප ප. ්ර ්, අ න්,.  පබපයි  අවසරා, ්රතිලලයෂණ තිශබ,වරා. අපි 
 ප  ශකයෂණ  ශ තප, සිඩ ලරා කි වරා  ශ  මෂණක ශවන්ශන්? 
ය්  ශ යකින් ඒ ස රාග් වලට ිඩරුශනව ,ඩු පවරන්, අපට සිදු 
වුශ  ත්  එතප,දී අපි හිර ශව,වරා.  ප  ශකයෂණ  ශ තප,දී 
කි වරා   රජශස අඩුපරාඩුම්  කි වරා   ුයත,වල අඩුපරාඩුම්  
කි වරා  අවසරා,ශසදී ශ  මක ශවන්ශන්? ලීටර ක අශඨා ගෑස ්
සිලින්ඩරය ස් බන්න ්ර ්,ශසදිත් අවසරා,ශසදී අපි අධිමර යට 
ගියරා. ඒ ,ඩුව තව  අධිමර ශස ිඩභරාග ශව,වරා. අපි ඉන්ශන් 
අකරාළ ස රාග්  පපත්ශත් ශ, ශවයි. රජය ඉන්ශන් 
පරාරිශභෝගිමයරාශේ පපත්ශත්. කිංස් ශ, සන්  න්ත්රීු) රා ශ්  ගරු 
සභරාශ දී කි වරා  එු) රාශේ දිස්ත්රිෂණමශස මරාන්තරාවෂණ ක ය ගියරා 
කියලරා. ඊශස  ශප ලීසිය වීඩිශයෝ එම ශපන්වලරා කි වරා  එ  
මරාන්තරාව සිය දිිඩ ,සරාශග, කියලරා. ඔබු) න්ලරා එශ   කියන්, 
ගත්තරා  අපට ශ්  ්ර ්,ය ිඩසඳරා ගන්, අ රාරුයි. ්රචරාරය වුශණ්  
මරාන්තරාවෂණ  පරු රා කියලරා. ,මුත් ඒම ගෑස් පිපිරී ෂණ ිෂසරා සිදු වූ 
 ර යෂණ ශ, ශවයි කියලරා ශප ලීසිය කිය,වරා. ඒ වරාශේ  
මුලින්  කි ශ   ගෑස් සිලින්ඩර පුපුරරා ය,වරා කියලරා. එම ගෑස ්
සිලින්ඩරයෂණවත් පුපුරලරා ,ප ප. ගෑස් සිලින්ඩරය පිපිශරන්ශන් 
,පති බව කපන් සියයට 1  ෂණ ස්ිකරයි. ,මුත් පරාර්ලිශ් න්ු)ශ දී අපි 
මථමිරා මශළ  එශ   ශ, ශවයි. ය්  ය්  වපරදි  අඩුපරාඩුම්  සිදු 
ශව,වරා.  

හිටපු අ්රා රාතයු) රාත් ඊශස ශ  ඳ ශයෝජ,රාවෂණ ඉදිරිපත් 

මළරා. එු) රා ශයෝජ,රා මළරා  ඒ මරාර ය ගප, පරාර්ලිශ් න්ු)වට 

වරාර්තරාවෂණ ශකන්, කියලරා අශප් ශප දු වයරාපරාර පිළිබඳ මරාරම 

සභරාශ  සභරාපතිු) රාට කියන්, කියලරා. පරාරිශභෝගිම මටයුු) 

පිළිබඳ අධිමරාරියත්  ශ්රී ලංමරා ්රක ති ුයත,යත් ශප දු වයරාපරාර 

පිළිබඳ මරාරම සභරාශ  සභරාපතිු) රා යටශත්යි තිශබන්ශන්. එය 

ඉතරා  ලලකරාීම ශයෝජ,රාවෂණ. ශප දු වයරාපරාර පිළිබඳ මරාරම සභරාවට 

ඒ ුයත, මපඳවරා  ඒ ස් බන්නශයන් ිඩ ර් ,ය මරලරා 

පරාර්ලිශ් න්ු)වට වරාර්තරාවෂණ ඉදිරිපත් මරරාිඩ. හිටපු 

අ්රා රාතයු) රාට  රා ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා   ඒ ලලකරාීම ශයෝජ,රාව 

ඉදිරිපත් කිරී  ස් බන්නශයන්.  රා දිගින් දිගට  කියන්ශන්  අපට 

ශ්  ්ර ්,ය ිඩසඳරා ගන්, අව යයි  ශ තප, ්ර ්,යෂණ තිශබ,වරා  

ඒ ස් බන්නශයන් අපි ක්රියරා රාර්ග ගන්,වරා කියලරායි. අක ේශශ 

ජ,රාධිපතිු) රාත් ශ්  ස් බන්නව මථමිරා මළරා. ශ්  පිළිබඳව රරාජය 

ුයත, ස් බන්න මරශග, ශව,   මක ටුවෂණ පත් කිරී ට 

එු) රාත් මටයුු) මර,වරා. ශ්  ස් බන්නශයන් ශමටි මරාලී,  

 නය මරාලී,  රා දිගු මරාලී, ශයෝජ,රා සු)ළත් වරාර්තරාවෂණ ලබ, 

සිකුරරාකරා ව,ශම ට එු) රා බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා. ඒ පප පදිලි 

කිරී  මශළ  ිඩශ  ෂශයන්  ශ්  ්ර ්,ය ස් බන්නවයි. අකත් ශ්  

ස් බන්නව සරාමච්ඡරා කිහිපයෂණ පපවපත්වී ට ිෂයක තව තිශබ,වරා. 

අශප් රටට ශ්  ේපරාංග ු,ය,ය මර, ස රාග්  අපි අක 

මපඳව,වරා. ඒ වරාශේ  ගෑස ් කුමර් වපිෂ ේපමර  ශගන්ව, 

ස රාග්  පවරා අපි අක මපඳව,වරා. පූර්  මරාලී,ව ශ්  මරාර්ය භරාරය 

ිෂ රා මර ගපනී  සඳ රා ත යි අපිත් ිඩශ  ෂශයන්  මටයුු) 

මරන්ශන්.  

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ශ්  ්ර ්,ශස සඳ න් මරාර රාවලට 

පිළිු)රු දී ට ශපර    තව එම ශකයෂණ කියන්, ඕ,ෑ. ලීටර් 18 

ගෑස් සිලින්ඩරය අක ශවශළඳ ශප ළ ු)ළ ,ප ප.    මුලින්  

කියන්, ඕ,ෑ  ශ් ම පටලවරා ගන්, එපරා කියලරා. ලීටර් 18 ගෑස් 

සිලින්ඩර ඉදිරිපත් කිරී  ත යි වංචිෂම ක්රියරාවෂණ කියලරා  රා 

කි ශ . කිශලෝ්ෑ්  12 ½, ලීටර් 18 මළරා. 

කිශලෝ්ෑ්  ශක ළ  රාශර් ගෑස් සිලින්ඩරය රුපිය  1 275ට 

ත යි තිබුශණ්. ඒම ලීටර් 18 මරලරා ඒ අය කි වරා  "ශ් ම  යිබ්රි්   

ශ් ශෂණ නරාරිතරාව වපඩියි  ඒ ිෂසරා එෂණක ස් යසිය ග ,මට 

ශක,වරා" කියලරා. වංචිෂම ක්රියරාව ඒමයි. කිශලෝ්ෑ්  ශක ළ  රාර  

ලීටර් 18 මරලරා රුපිය  1    ෂණ මරන්, ඕ,ෑ එම රුපිය  

1 ,  ෂණ මළරා. ඒම ත යි වංචරාව. ඒමට ිඩරුශනවයි අපි ක්රියරා රාර්ග 

ගත්ශත්.  එශ   ,පතිව සංයුතිය 5 :5  බවට පත් කිරී  ශ, ශවයි 

වංචරාව.    එකරා කි ශ ත් ඒමයි. අක ශව,ශම ට අපි ශ්  

ස් බන්නශයන් ේසරාිඩ ගිහින් තිශබ,වරා. ගපසඨා ිෂශ ක,යකුත් 

ිෂකුත් මළරා  ගෑස් සිලින්ඩරයම කිශලෝ්ෑ්  ්ර රා ය සඳ න් 

මරන්ශන් ,පතිව ශවශළඳ ශප ළට ිෂකුත් මරන්, බප ප කියලරා. 

අපි ගපසඨා ිෂශ ක, පළ මරලරා  ඒ ගපසඨා ිෂශ ක, ක්රියරාත් ම 

මරලරා  ේසරාිඩයට ගිහින් ත යි ශවළඳ ශප ශළන් ඒවරා ඉවත් මශළ . 

   එකරාත් කි ශ  ඒමයි. අකත්    වගකීශ න් කිය,වරා   අක 

ශවශළඳ ශප ළ ු)ළ ශ  ,  ුමරාරයමටවත් ලීටර් 18 ගෑස ්

සිලින්ඩර ,ප ප කියලරා.  

ඒ වරාශේ  අපි "ඉන්ටර්ශටෂණ" ුයත,ශයන් අශ්ර    රාසශස 

වරාර්තරා ශගන්වරා ගත්තරා. ඒම  සත්ත. ඒ වරාර්තරා    ඊශස 

පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  සභරාගත මළරා.  ඒ වරාර්තරාවල තිශබන්ශන් ගෑස්වල 

සංයුතිය තිශබන්ශන් 5 :5  ශලස කියලරායි. ඒම  රි. ඒ  අශ්ර   

27ව, කරා ශව,ශම ට. අපට තිශබ, ්ර ්,ය  එකරාත් ගෑස ්

සිලින්ඩරශස සංයුතිය 5 :5  ශලස තිබු රා ,්   ශ්  වරාශේ එම 

පරාරට ය්  ්ර රා යෂණ එකරා පිපිරුශ  ,පත්ශත් සයි කිය, එමයි. 

ශ් ම අපට වරාශේ  ශ්  මරාටත් තිශබ, ්ර ්,යෂණ.    ශ්  ගෑස් 

පිපිරී්  සරානරාරණීමර ය මරන්, මථමිරා මර, වරා ශ, ශවයි.  ට 

හිශත, ිඩධියට ශ් ම  ප  ශමශ,කුට  තිශබ, ්ර ්,යෂණ. 
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[ගරු ලසන්ත අලගියවන්,   තරා   



2021  ශ, වප් බර්    

අශ්ර    රාසශසදී ලීටර් 18 ගෑස ් සිලින්ඩරශස සංයුතිය 5 :5  

ව ශයන් තිබු රා. ,මුත් එකරා ඒවරා පිපිරුශ  ,ප ප.  පබපයි අක ඒවරා 

පිපිශර,වරා.  

ශ තප, ්ර ්,යෂණ තිශබ,වරා. පරාර්ලිශ් න්ු)ව ිඩධියට අපට 

ශ්  පිළිබඳව ශ  ,  ුමරාරයමටවත් තරාෂණෂණිම ය කපනු  ,පති 

බව පිළිගන්, ඕ,ෑ. ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ     අශප ස ේසස් 

ශපළ මශළ ත් වරාණිජ ිඩෂයන්වලින්. ේසස් අනයරාප,ය 

 පකෑරුශ ත් ශව,ත් ිඩෂයන්වලින්. ශ්  ගරු සභරාශ ත් 

ඉංජිශන්රුවරු කිහිප ශකශ,ෂණ  ඉන්,වරා. ශ්  පිළිබඳව 

තරාෂණෂණිම ය ව ශයන් අපට මරුණු කියන්, කියලරා ශ  රටුව 

ිඩ ්විඩකයරාලශස රසරාය,  රා ක්රියරාවලි අං යට අපි ශ්  වගකී  භරාර 

දුන්ශන් ශ්  තත්ත්වය ිෂසරායි. අශප් අ රාතයරාං යත් එමු) 

මරශග, ඒ පරීෂණෂ  මටයුු) මරන්, කියලරා ජ,රාධිපතිු) රා 

ිඩකයරා  රා තරාෂණෂ  ිඩෂය භරාර අ රාතයරාං යට ත යි ඒ වගකී  භරාර 

දුන්ශන්. 

ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ  ඔබු) රා පළමු ්ර ්,ශයන් අ ලරා 

තිශබ,වරා  "ගෘ ස්ථමි පරිශභෝජ,ය සඳ රා ශවශළඳ ශප ශළ  

ිඩකු නු ලබ, ගෑස් සිලින්ඩරයම සංයුතිය ස් බන්නශයන් කප,ට 

ශ්රී ලංමරා ්රක ති ුයත,ය ිඩසින් ිෂකුත් මර සති ්රක තිය 

මවශර්ක?" කියලරා. ඒ ස් බන්නශයන් 1998දී ්රක තියෂණ ිෂකුත් 

මළරා. LP gas ස් බන්නශයන් SLS 712 ්රක තිය තිශබ,වරා. ශ්  
්රක තිශස ශ්ර ශප්න්  යුයුශඨාන් සංයුතිය ගප, කියරා ,ප ප. ශ්  

්රක තිශස තිශබන්ශන් පීඩ,ය. පීඩ,ශයන් ත යි අශප් රශඨා 

ගෑස්වල ගු රාත් මභරාවය  ිෂන්ශන්. ඒ ිෂසරා අපි කපෂණමරා ශ් ශෂණ 

්ර ්,යෂණ තිශබ, බව.    ඊශස ඒ ගප, කි වරා. එතප, ්ර ්,යෂණ 

තිශබ, බව  ඳු,රාශග, අපි ්රක ති ුයත,යට  කි වරා  ලීටර් 18 

ගෑස් සිලින්ඩරශස ශ්ර ශප්න්  යුයුශඨාන් සංයුතිය  රාරු මරලරා 

වංචරාවෂණ මළරා  ඔබු)ක යලරා ,පවත ශ්  ්රක තිය සලමරා බලන්, 

කියලරා. ්රක ති ුයත,ය එය සලමරා බපලුවරා. ඒ ගප,    

ස්ු)තිවන්ත ශවන්, ඕ,ෑ. ඊට පස්ශස  ශ, වප් බර් 1,ව, කරා  

සිං ල  ශක ළ  ඉංග්රීසි පුවත්පත් සිය ශ   කපන්වී ෂණ පළ මරලරා 

කි වරා  අලුත් ගෑස්වල ්රක තිය ස් බන්නශයන් ශමටු් පත ශ න්, 

ශ් මයි  ශ්  ස් බන්නව ේ,න්දුවෂණ කෂණව, සියලු ශක,රා -

වෘත්තිමයන්  ඉංජිශන්රුවන්  පරාරිශභෝගිමයන්-  අක ස් ඉදිරිපත් 

මරන්, කියලරා. 

අපිත් ඒ ගප, ේ,න්දුවෂණ කපෂණවූවරා ,්   ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  

කපන් ශ්  මථමිරා මර,වරා වරාශේ ඒ ශවලරාශ   අපටත් අක ස ්ඉදිරිපත් 

මරන්, අවස්ථමිරාව තිබු රා. ,මුත් මවුරුවත් එශ   අක ස ්

ඉදිරිපත් මශළ  ,ප ප. එහිදී    සු)ළු අප සියලු ශක,රා  වපරැදියි. 

ඒම ත යි සත්ත මථමිරාව.  අශප් ර ටට ගපළශප, ගෑස් ්රක තිය 

පිළිබඳව අක ත යි ීනර යෂණ ගන්ශන්. ඒශෂණ දි, වමවරානු 

තිශබ,වරා. ශ්  වරාශේ procedure එමෂණ ය, ශම ට -  

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රරාජය ස තිු) ිෂ  ඔබු) රාට තව ිඩ,රාඩියම මරාලයෂණ 

ප  යි තිශබන්ශන්. 

 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ   රා මුලිනුත් කි ව ිඩධියට  ශ්  මරුණු 

ටිම කපන් කියන්, ශව,වරා.  ,පත්,්  අසරානරාර යෂණ ශවන්ශන්.  

ශ්  මරුණු කපන් කි ශ  ,පති වුශ  ත්   වසට රශඨා  රානය ු)ළ 

ශ් වරා ්රචරාරය ශව,ශම ට අපිට ශ්  ්ර ්, ිඩසඳරාගන්, අ රාරුයි. 

අපි ශ්  කෂණවරා ඒ අක හිරි අත්කපකී්  ිඩන්කරා. ඒ ිෂසරා මරු රාමර  ට 

ශ ලරාව ලබරා ශකන්,.  

අක ඒ ිඩශවත් මක ටුව මපඳවරා තිශබ,වරා. රටට ගපළශප, 

සංයුතිය ශ  මෂණක  අව ය ශ  මෂණක කිය, එම පිළිබඳව ඒ අය 

මක ටුශ දී ීනර යෂණ ගිෂයි. ඒ අනුව අලුත් ්රක තියෂණ ුවරාට 

පසුව  අපි අිෂවරාර්යශයන්  ඒ පිළිබඳව මටයුු) මර,වරා. ඒ 

වරාශේ  අපි ක න් ඉදිරියට බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා  ශ් වරා 

,ප වලින් unload මරන්, මලින් වරාර්තරා ලබරා ගන්,. කප,ට 

ශපෞශගලිම ස රාග්  ගිහි ලරායි වරාර්තරා ගන්ශන්. අපි ශයෝජ,රා 

මර,වරා  රජශස ුයත,යකුත් ගිහි ලරා සරා් ප  අරශග, 

බලලරා  ඒවරා සු)ළට ගත යුු)යි කියලරා. එතශම ට ගෑස ්සිලින්ඩර 

බලන්,වත්  ශව,ත් ශකයෂණ මරන්,වත් අව ය වන්ශන් ,ප ප. 

ගපටලුවෂණ තිශබ,වරා ,්  එතප,දී  මටයුු) මරන්, පුළුවන්. 

ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා මළ ශයෝජ,රාවට ඉදිරි පියවරෂණ තබරා  

අශප් ශයෝජ,රාව ිඩධියට ,ප වලින් unload මරන්, මලින් 

රජශස ිෂලනරාරිශයකුත් යවරා ඒ පිළිබඳව පරීෂණෂරා කිරී ටයි අපි 

බලරාශප ශර ත්ු) වන්ශන්. ඒම ත යි වඩරාත් ්රරාශයෝගිම වන්ශන්. 

ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා  1වපිෂ ්ර ්,ශයන් තවදුරටත් අසරා 

තිශබ,වරා  ශ්ර ශප්න්  රා යුයුශඨාන් සංයුතිශස ්රක තිය සඳ න් 

ශ, වන්ශන් ,්   කප,ට  ඳු,රා ශග, සති  අශ,කුත් ්රක ීනන් 

ගෑස් සපපයු  සිදු මර, ුයත, ශකම  අනුග ,ය මර, බවට 

රජයට ස තිම ිඩය  පකි ක කියලරා.  

ඒ කියන්ශන්  ශ්ර ශප්න්  රා යුයුශඨාන් සංයුතිශස ්රක තිය 

සඳ න් වන්ශන් ,පත්,්  ශ්රී ලංමරා ්රක ති ුයත,ශස සඳ න් 

අශ,කුත් ්රක ීනන්ට අනුව ශ   ගෑස් සිලින්ඩර තිශබ,වරාක කියලරා 

ඔබු) රා අ න්ශන්.  

 
ගරු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
   සුණශ   රජයට ස තිම ශවන්, පුළුවන්ක කියලරා. 

 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා     ඊශස පරාර්ලිශ් න්ු)ශ දී කි වරා  

19, න් පස්ශස  පරාරිශභෝගිම මටයුු) පිළිබඳ අධිමරාරිය -ඒම අක 

 ශේ අ රාතයරාං ය යටශත් තිශබන්ශන්.- සු)ළු ශව,ත් කිසිදු 

රරාජය ුයත,යෂණ ගෑස් ස් බන්නශයන් ිෂයරා ,යෂණ මර ,ප ප 

කියලරා. අපට ඒම පිළිගන්, ශව,වරා. අක මරාටවත් කියන්, 

පුළුවන්ම ෂණ ,ප ප  "අශප් ුණ්ඩු මරා ලශසදී අපි ශ් ම මළරා. 

කපන් ශ් ම ,වත්වරා තිශබ,වරා" කියලරා. එශ   එමෂණ ශවලරා 

,ප ප. 19, න් පස්ශස  දිගට  කිසි  රරාජය ුයත,යෂණ ගෑස්වල 

්රක තිය පිළිබඳ පරීෂණෂරාවෂණ  පරාල,යෂණ මර තිබුශණ් ,ප ප. ඒ 

ිෂසරා අපි කපන්  ශ්රී ලංමරා ්රක ති ුයත,යට සරා් ප  12ෂණ යප වරා. 

ඒ වරා ශේ   ලංමරා ඛ්ිෂජ ශත  නීතිගත සංස්ථමිරාවටත් සරා් ප  12ෂණ 

යප වරා. ඊශස ශක,වරා කි වත්  අක ත යි ඒවරා ගප, වරාර්තරා ලබරා 

ශකන්ශන්. ඒ වරාර්තරා ලබරා දුන්  පටිශස    අිෂවරාර්යශයන් ඒවරා 

පරාර්ලිශ් න්ු)වට ඉදිරිපත් මර,වරා. ඒවරාශස  ංගන්, ශකයෂණ 

,පති බව    ශබ ශ    පප පදිලිව කිය,වරා.  පබපයි  පළමුවපිෂ 

පියවර එ  වරාර්තරා පරාර්ලිශ් න්ු)වට ඉදිරිපත් කිරී  ශ, ශවයි. අපි 

එ  වරාර්තරා ශ  රටුව ිඩ ව්ිඩකයරාලයට යව,වරා. ශ  මක  නවකය 

පරීෂණෂ යෂණ මළරා  ඒ නවකය පරීෂණෂ ශස  ශත රු)රු අපට 

කියවන්, බප ප. ඒ සඳ රා  අප යන්ශන් නවකයවරයරා ළඟට. ඒ 

වරාශේ  අපි ශ්  වරාර්තරා ටිමත් ශය මු මර,වරා ශ  රටුව 

ිඩ ්විඩකයරාලයට. ශ  රටුව ිඩ ්විඩකයරාලයට ශය මු මරලරා  ඒ 

පරීෂණෂ වල වරාර්තරා අනුව අපි ඒ අයශගන් ිෂර්ශශ  ලබරා 

ගන්,වරා  තිශබ, තත්ත්වය ශ  මෂණක කිය, එම පිළිබඳව. අපි 

ශ්  ව, ිඩට අව ය ක්රියරා  රාර්ග ශග, තිශබ,වරා.  
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ඔබු) රා  1ව, ්ර ්,ශස  ශම ටසෂණ ිඩධියට අ ,වරා  ඒ 

ස් බන්නශයන් ශ   වසශර් දී සිදු මළ පරීෂණෂ වල වරාර්තරා 

සභරාගත මර,වරාක කියලරා. පරීෂණෂ  වරාර්තරා ු),යි ඉදිරිපත් මර 

තිශබන්ශන්.    ඒ වරාර්තරා ු), සභරාගත මර තිශබ,වරා.  ඉතිරි 

වරාර්තරා ටිමත් සභරාගත කිරී ට    අිෂවරාර්යශයන් මටයුු) 

මර,වරා.  

02. ගෑස් ස වු්  මර, ලක ්ර රා  ගත්ශත ත්  ලිඨාශරෝ ගෑස් 

ස රාග  ස වු්  මර, ලක ්ර රා ය ශ ට්රිෂණ ශට න්   1    යි  

වටි,රාම  සශ රිමරානු ශඩ ලර් ක ලිය, 2 9යි. ලරාෆ් ගෑස් ස රාග  

ස වු්  මර, ලක ්ර රා ය ශ ට්රිෂණ ශට න් ,5    යි  මුළු 

වටි,රාම  සශ රිමරානු ශඩ ලර් ක ලිය, 11යි. ස වු්  මර, ලක 

මුළු ්ර රා ය ශ ට්රිෂණ ශට න්  97    යි  වටි,රාම  සශ රිමරානු 

ශඩ ලර් ක ලිය, 28 යි. ශ් වරා ශගන්වරා තිශබන්ශන් ඩුබරායි  

සිංගප්පූරුව ස   පක ශපරදිග රටවලින්.  

ඔබු) රාශේ  2 ව, ්ර ්,ශස සඳ න් පිරිිඩතර ස් බන්නශයන් 

අසරා සති ශම ටසට පිළිු)ර  රා කියන්,් . ඒ ස රාග්  පරීෂණෂ  

වරාර්තරා ස  පිරිිඩතර අපට ඉදිරිපත් මළරා. එ  ස රාග්   ඉදිරිපත් 

මර, ලක වරාර්තරාවල ශත රු)රු ශ්  ගරු සභරාවට කියන්,  ට 

බප ප. ශ  මක  ඒ ස රාග්  ඉදිරිපත් මර, වරාර්තරා අවසරා, වරාර්තරා 

ිඩධියට අපි කකින්ශන් ,ප ප. ඒ සියලු පරීෂණෂ  වරාර්තරා ටිම    

ඊශස ශ්රී ලංමරා ්රීනත,  ණ්ඩලශස සභරාපතිු) රාට යප වරා  ඒඒ 

ස රාග්  ඉදිරිපත් මර, ලක පරීෂණෂ  වරාර්තරා ටිම එව,වරා. ශ් වරා 

ගප, ඔබු) රාශේ ිෂර්ශශ ය ලබරා ශකන්,ඒ කියලරා. ඒ ිෂර්ශශ ය 

ලබරා ගත්තරාට පසුව    ශ ට ශ ෝ අිෂශකරා ඒ වරාර්තරා සිය ල ශ්  

ගරු සභරාශ  සභරාගත කිරී ට අිෂවරාර්යශයන් මටයුු) මරන්,් . 

ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ  ස රාග්  කිය, ශශව  

පරාර්ලිශ් න්ු)වට වරාර්තරා කිරී  සුදුසු  ,ප ප කිය, එම    

ඔබු) රාට අමුු)ශවන් කියන්, අව ය ,ප ප. ඒ රසරාය,රාගරාර 

සිය ල ්රීනත,  ණ්ඩලශස ලියරා පදිංචි ශවලරා තිශබ,වරා.  පබපයි  

්ර ්,යෂණ තිශබ,වරා. ශ්  test එම ්රීනත,  ණ්ඩලශස ලියරා පදිංචි 

ශවලරා ,ප ප. ඛ්ිෂජ ශත  නීතිගත සංස්ථමිරාවත් ්රීනත,  ණ්ඩලශස 

ලියරා පදිංචි ශවලරා ,ප ප. අපි කි ශ   ්රීනත,  ණ්ඩලය එතප,ට 

ගිහි ලරා ශ්  පරීෂණෂ ය මරන්, කියලරා. ඔවුන්ශේ අධීෂණෂ ය 

යටශත් ත යි ඒ පරීෂණෂ  සිය ල ඊශස සිදු මරනු ලපබුශ .  

ඔබු) රා ශේ    ස   1 ්ර ්, ශකමට  අකරාළව  රා පිළිු)රෂණ 
ශකන්,් . ඔබු) රා අ ලරා තිශබ,වරා  ්රක තිශයන් ශත ර ගෑස ්
සු)ළත් සිලින්ඩර ශවශළඳ ශප ශළන් ඉවත් කිරී  පිළිබඳව. ඒ  
ලීටර් 18 ගෑස ් සිලින්ඩර මථමිරාව. ලීටර් 18 ගෑස් සිලින්ඩර කපන් 
ශවශළඳ ශප ළ ු)ළ ,ප ප.  

05. ඛ්ිෂජ ශත  නීතිගත සංස්ථමිරාශ  රසරාය,රාගරාරය ගප, 
කි ශව ත්  ශත  පිරිප දුව වපුණවරාට රසරාය,රාගරාරය ව ලරා ,ප ප. 
ඒ රසරාය,රාගරාරය අකටත් වපඩ මර,වරා. ශ්  පරීෂණෂ  මටයුු) සිදු 
මරනු ලබන්ශන්ත් අිෂවරාර්යශයන්  ඒ රසරාය,රාගරාරශස.  

ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ     ,පවතත් ඔබු) රාට ස්ු)තිවන්ත 
ශව,වරා  ශ්  ්ර ්, සමා  ගප,. ශ ශ   ්ර ්, සුණවරාට පසුව 
සත්ත ව ශයන්  අපි ූ කරා,්  ශව,වරා  ශ්  ගප, මටයුු) 
මරන්,. අශප් ිෂලනරාරින් ඉ ත කී වපඩවලට අ තරව   න්සි 
ශවලරා ශ්  ්ර ්,වලට අකරාළ ශත රු)රුත් ගන්,වරා. ඒම අපටත් 
්රශයෝජ,යෂණ ශව,වරා. අපි ඉදිරියටත් ශ්  ශවනුශවන් මටයුු) 
මරන්, ූ කරා,් . ඔබු) න්ලරා අ , ඕ,ෑ  ්ර ්,යමට ශ්  ගරු 
සභරාවට සිඩ ලරා අපි පිළිු)රු ලබරා ශකන්,් . ශ්  මරාර ශසදී 
අපිට ශ  ,  ුමරාරයමටවත්  ංගන්, ශකයෂණ ,ප ප. අපට  
රජයට ඕ,ෑ ශ්  සිදුවී්  ව රා  ,වත්වලරා පරාරිශභෝගිමයරාශේ 
ුරෂණෂරාව සපලමා ටයි. අපි ඒ ශවනුශවන් ේපරි  ුමරාරශයන් 
මටයුු) මර,වරා. 

ගරු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ශ් ම ඉතරා  සංශ දී මරාර යෂණ. 

ශ තප, පෂණෂ ශශ පරාල,යෂණ ,ප ප. ශ්  සිදුවී්  ිෂසරා අක රශඨා 

ජ,තරාව  යුයට පත් ශවලරා ඉන්ශන්. ශ්  තත්ත්වය ිෂසරා 

ිඩශ  ෂශයන් ,ගරබක ්රශශ වල ිඩ රාල ්ර ්,යෂණ  ු) ශවලරා 

තිශබ,වරා. ඕ,ෑ  රටම තිශබ,වරා  ිඩකයරා  තරාෂණෂ   රා 

පර්ශසෂ  ුයත,. අශප් රශඨාත් එවපිෂ ුයත, තිශබ,වරා. 

පසුගිය මරාලශස ඒ සඳ රා අ රාතයරාං යකුත් තිබු රා. ගරු සුසි  

ශ්ර  ජයන්ත  පතිු) රා ඒ අ රාතයරාං ශස මපයු,ඨා අ රාතයවරයරා 

 පටියට මටයුු) මළරා. එ ඟින් ය්  කිසි වපඩ ශම ටසෂණ මළරා. ශ්  

ිඩකයරා  රා තරාෂණෂ  පර්ශසෂ  ුයත, කපන් ශ  ,වරාක මරන්ශන්? 

ඒවරාට තිශබ, duty list එම ශ  මෂණක? ඒවරා පිළිබඳ ශ  යරා 

බලන්ශන් ශම ශ න්ක? ඒ ගප, ිඩ රාල ශලස ගපටලු තිශබ,වරා.  

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ිෂවරාස 1 ම ශ්  ගෑස් සිලින්ඩර ුශ්රිත 

පිපිරී්  සිදු ශවලරා තිශබ,වරා කියලරා ඊශස  රානය  ඟින් වරාර්තරා 

මරලරා තිබු රා.  එහි සතය  අසතයය ශ  මෂණක කියලරා අපි කන්ශන් 

,ප ප. ,මුත්   රානයශයන් වරාර්තරා මරලරා තිබුශණ් ඒ ිඩධියටයි. 

ශ් ම සපලකිය යුු) ්ර ්,යෂණ. ඒ ිඩධියට ගෑස ් පිපිරී්  සිශන ව, 

ිෂවරාසවලට ශව,  රාිෂ  ඒ පවු වල අයට ශව, ජීිඩත  රාිෂ ස  

ශව,ත් අබල දුබලතරා ස් බන්නව අපි රජයෂණ  පටියට ගනු ලබ, 

ක්රියරා රාර්ග ශ  ,වරාක? ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා ශයෝජ,රා මළරා  

ශ්  ස් බන්නශයන් ිඩශ  ෂ මරාරම සභරාවෂණ පත් මරන්, කියලරා. 

ිඩශ  ෂ මරාරම සභරාවෂණ පත් මරන්, බපරි ,්   අඩු  ග ශන් 

ශ ට  පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  දී ශ්  පිළිබඳව ේපශශ ම මරාරම සභරා 

රැස්වී ෂණ මපඳවලරා  ශ්  ිඩෂයට ස් බන්න අ රාතයරාං ශස ුයත, 

ටිම ඒමට ශගන්වලරා   පරාර්ලිශ් න්ු)  න්ත්රීවරුන්ටත් එහිදී ශ්  

ස් බන්නව තිශබ, ්ර ්,  ු) මරන්, අවස්ථමිරාව දීලරා ය්  කිසි 

වපඩ පිළිශවළමට මඩි,් ව යරා යුු)යි කියලරා  රා ිඩ ්වරාස මර,වරා.   

ශ්  ස් බන්නශයන් ිඩශ  ෂ ේපශශ ම මරාරම සභරා රැස්වී ෂණ 

පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  පවත්වන්, කියලරා ,පවතත්  රා ඉතරා 

ශගෞරවශයන් ඉ ලරා සිටි,වරා.  එ  රැස්වී  සඳ රා පරාරිශභෝගිම 

මටයුු) පිළිබඳ අධිමරාරිය   පරාරිශභෝගිම ුරෂණෂ  අධිමරාරිය ස  

ශ්  සඳ රා තරාෂණෂ  ව ශයන්  ස් බන්න සියලු  ුයත, 

ශගන්වන්, ඕ,ෑ. ඒ වරාශේ  ශ  රටුව ිඩ ්විඩකයරාලශයන් මවුරුන් 

ශ ෝ ශගන්වන්, ඕ,ෑ ,්  ඒ අයත් ශගන්වලරා එමට වරාඩි ශවලරා 

සරාමච්ඡරා මරලරා අපි කිසිදු ශේකයකින් ශත රව ශ වපිෂ සංශ දී 

මරාර යෂණ ස් බන්නව වග කීශ න් මටයුු) මරමු කියලරා    

ශගෞරවශයන් ඉ ලරා සිටි,වරා.  

 

ගරු නේ.සී. අලවුරවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ගරු රරාජය ස තිු) රා ්ර ්,යට 

ේත්තර ශක, ශවලරාශ  දී කි වරා   ශ්  රශඨා ජ,ග ,ශයන් 

සියයට 1 මට ශ්  ්ර ්,ය බලපරා,වරා කියලරා. ඒ කියන්ශන් රශඨා 

ජ,ග ,ශයන් භරාගයමට ුසන්, පිරිසමට ශ්  ්ර ්,ය අකරාළයි. 

ඊශස දි,ය ශව,ශම ට අපට ුරංචියෂණ ලපබු රා   ලංමරා ඛ්ිෂජ 

ශත  නීතිගත සංස්ථමිරාශ  ිඩකයරාගරාරවල මර, ලක ශ්  

පරීෂණෂ ශස ්රතිලල ිෂකුත් වු රා කියලරා.  අපි ඊශස බල ෂණති 

ස තිු) රාට කි වරා   ඒ ස් බන්න ශත රු)රු පරාර්ලිශ් න්ු)වට 

ශකන්, කියලරා. එු) රා කි වරා  ඒම යවන්ශන් අ රාතයරාං යට 

කියලරා. සත්තට  කපන්   ප  ශම,රා  කන්,වරා   ශ් වරාශස 

සංයුතිය ශ  මෂණක කියලරා. ඒ කියන්ශන් ශ්ර ශප්න් ස  

යුයුශඨාන්වල   19:51 වරාශේ ්රති තයෂණ සිඩ ලරා තිශබ,වරා 

කියලරා.  ශ් ම ිඩ රාල පිරිසමට බලපරා, ඉතරා  භයරා,ම 

තත්ත්වයෂණ.  එවපිෂ තත්ත්වයෂණ  ු)ළ රරාජය  ස තිු) රා ශ්  
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[ගරු ලසන්ත අලගියවන්,   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

වරාර්තරාව  පරාර්ලිශ් න්ු)වට ශකන්ශන් ,පත්ශත් සයි? ශ්  ්ර ්,ය 

තව තව අදින්, බලන්ශන් සයි? අපි එමු) ශවලරා ශ්  ්ර ්,ය 

ිඩසඳන්, බලමු. ශ් ම ශශ පරාල, ්ර ්,යෂණ ශ, ශවයි  

ජ,තරාවශේ ජීිඩත  රා ස් බන්න ්ර ්,යෂණ.  ශ වපිෂ තත්ත්වයෂණ 

ු)ළ ම   රක න් සිටි, එම ශ, ශවයි  ෂණෂණිමව ක්රියරාත් ම 

වී යි සිදු ිඩය යුත්ශත් කියලරා  රා හිත,වරා.    

 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ඒම ත යි    කියන්ශන්. ශ්  ්ර ්, 

අ , එම ශ  ඳයි. අපි ිෂයපදි 12ෂණ යප වරා. ඒ ිෂයපදි 12 පිළිබඳ  

වරාර්තරා තව  ලපයුලරා ,ප ප. අපට අක ක ව  12ට මලින්  ඒ වරාර්තරා  

ලබරා ශක,වරා කියලරා තිබු රා.  

සිකුරරාකරා ිෂයපදි ශකමෂණ යප වරා. ඒශමන් එම වරාර්තරාවෂණ අපට 

එ වරා. අපට එවපු වරාර්තරාව අපි ශ  රටුව ිඩ ්විඩකයරාලයට යප වරා. 

එතශම ට ශ  රටුව ිඩ ්විඩකයරාලය කි වරා  "එම වරාර්තරාවෂණ  දි  ඒ 

වරාශේ  ශ්  procedure එමට අනුව රජශස ුයත,යම 

supervision එම යටශත් ලබරාගත් samples ටිමෂණ එවන්," 

කියලරා. ඒ වරාර්තරාව පිළිබඳව    ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)වට කි වරා. 

ශ් ශෂණ  ංගන්, ශකයෂණ ,ප ප. එ  ිෂයපදි 12 පිළිබඳ වරාර්තරාත් 

ුවරාට පස්ශස     ඒ සිය ල සභරාගත මරන්,් .  [බරානරා කිරී ෂණ   
අශ්ර    රාසශස 27වපිෂකරා මළ පරීෂණෂ ශස වරාර්තරාව ගරු 

 න්ත්රීු) රාට කපන්    ශකන්,් .  ඔබු) රා කපන් ශ්  වරාර්තරාව 

අරශග,  ට පප පදිලි මරලරා ශකන්,  ශ් ශෂණ තිශබන්ශන් 

ශ  මෂණක කියලරා. ශ් වරා පරාර්ලිශ් න්ු)වට ඉදිරිපත් මරන්, 

කියලරා කිය,වරා. එකරා ඉන්ටර්ශටෂණ ුයත,ය ලබරා දුන් වරාර්තරාව 

අපි කිශය වරාට අපට ීනර යෂණ ගන්, බප ප. ඒම ිෂසරා ත යි අපි 

ඒම ිඩ ්විඩකයරාලයට යප ශ . එ  වරාර්තරාව කපන්  රා ළඟ තිශබ,වරා. 

අක ලපශබන්, තිශබ, වරාර්තරාව ගප, පස්ශස  මථමිරා මරමු ශමෝ. 

කපන් ශ්  තිශබ, වරාර්තරාවට අනුව තරාෂණෂණිම ිෂග ,ය ශ  මෂණක 

කියලරා කියන්,  ගරු  න්ත්රීු) ිෂ.  
 

ගරු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ම,ගරාටුශවන් වු ත්    ශ්  

අවස්ථමිරාශ  ගරු ලසන්ත අලගියවන්, රරාජය ස තිු) රාට සඳ න් 

මළ යුු) මරාර යෂණ තිශබ,වරා. ගරු රරාජය ස තිු) ිෂ  ඔබු) රා 

ලබරා දුන් පිළිු)රු    ශ  ඳින් අවශබෝන මරගත්තරා. ඔබු) රා 

ශකවපිෂ ්ර ්,ය කෂණවරා ිඩතරයි පප පදිලි ේත්තර ලබරා දුන්ශන්. 

[බරානරා කිරී ෂණ  ශප ් ඩෂණ ඉන්,.    ඔබු) රාශගන් ඉ ලී ෂණ 
මර,වරා     1  5  ්ර ්,වලටත් මරු රාමර පිළිු)රු ලබරා ශකන්, 

කියලරා.   

     ඔබු) රාශගන් තව මරාර යෂණ අ න්, මප පතියි. 

ඔබු) රා වරාර්තරාවෂණ ශපන්වලරා සුණවරා ශන්  "ශ් ම ඔබු) න්ලරාට 

ශත්ශර,වරාක" කියලරා.  අශප් ිඩශ  ෂඥවරු   බුශධි  ණ්ඩපශස 

ුචරාර්යවරු    රාචරාර්යවරු  මිකමරාචරාර්යවරු කිය, සියලුශක,රා  

ශ්  ්ර ්, පිළිබඳව අනයය,ය මරලරා   රි වපරැදි බලලරා  අඩු 

පරාඩුම්  ශස යරා බපලුවරාට පසුව ත යි අපි ශ්  ්ර ්, ඉදිරිපත් 

මරන්ශන්.  ඒම    ඔබු) රාට  තෂණ මරන්, මප පතියි.  එශ   

,පතිව  ුවරාට ගියරාට අපි ්ර ්, ඉදිරිපත් මරන්ශන් ,ප ප. 

ගරු රරාජය අ රාතයු) ිෂ  ශ වපිෂ වරාර්තරා ශව,ත් 

ුයත,වලට යවන්, ශපර ඒවරා ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු) ශ  සභරාගත 

කිරීශ්  වපකගත්ම ෂණ තිශබ,වරා. ශ  මක   ඒ අය ලබරා දුන් වරාර්තරා 

ශ  ,වරාක කිය, එම පිළිබඳව අපට අමුශවන්  කප,ගන්, 

අව යයි. එතශම ට ශ  ,  අවස්ථමිරාවමදීවත් ඒවරා  පසුව 

සංශ ෝන,යට ලෂණ මරන්,ට ඒ අයට  පකියරාවෂණ ලපශබන්ශන් 

,ප ප. 

ගරු රරාජය ස තිු) ිෂ      ඉතරා  වග කීශ න් ශ්  මරාර ය 

අ න්, මප පතියි. අක ශවශළඳ ශප ශළ  යුයුශඨාන් ස  ශ්ර ශප්න් 

5 :5  අනුපරාතය සති ගෑස් සිලින්ඩර තිශබ,වරාක  ,පශක කිය, 

එම ගප, ඔබු) රාට ස තිමයෂණ ශකන්, පුළුවන්ක? ඒම එම 

මරාර යෂණ. [බරානරා කිරී ෂණ   ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ශ්  
ශ  ශ  ත ව, ිඩටත් ශ  , තර්  ශේකවරාචමයෂණ සිදු වී 

තිශබ,වරාක?  වරාර්තරා ශව, ුමරාරයට අක කවශස ත් ශ්  ගෑස ්

පිපිරී්  1ෂණ වරාර්තරා ශවලරා තිශබ,වරා.  

පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  ශ්  ්ර ්,ය අ න්,ත් ශපර අක කවශස  ගෑස ්

සිලින්ඩර ුශ්රිත පිපිරී්  1ෂණ සිදුශවලරා තිශබ,වරා. ශ්  දි, ශකමට  

පිපිරී්  11ෂණ සිදුශවලරා තිශබ,වරා. අපි සත්ත මථමිරා මරමු ශමෝ. ශ්  

පිපිශර, යුගය ,තර මරන්, ශන් ශ්  ුණ්ඩුව පත් වුශණ්. රශඨා 

ජරාතිම ුරෂණෂරාව සුරෂණෂරා මර,වරාය කි වරා. ුශයත් පිපිරී්  සති 

වන්ශන් ,ප ප  කි වරා. ශ්  වරාශේ තත්ත්වයෂණ ු)ළ ඔබු) න්ලරා 

මීය ට වඩරා මඩි,ක න් ක්රියරාත් ම වන්,ට ඕ,ෑ. එශ   ,පත්,්  

සිදුවන්ශන්  ශල කු ිඩ,රා යෂණ.  ඔබු) රා ශප ් ඩෂණ ස රාජ 

 රානයවලට ශග ස් බලන්,  ඒවරාශස පළ ශවලරා තිශබන්ශන් 

ශ  ,වරාක කියලරා. ශ් ම ශබ රුවෂණ ශ, ශවයි. ක ිෂසුන්  ශ්  

සිලින්ඩරය test මර,වරා  test මරලරා කිය,වරා  ශ් ම ිෂවස 

සු)ශළ  තබරාගන්, ,්  ශ  ඳ ,ප ප කියලරා.   ශ්  ගෑස් එම on 

මරන්, ඉස්සරශවලරා තරාවමරාලිම පියවරෂණ  පටියට  අශප් 

පරාරිශභෝගිම ජ,තරාව ශ  ,වරා ශ ෝ ුරෂණෂිත ශ වල්  ූ කරා,්  

මර ගන්, ඕ,ෑක? එශ   මරන්, ඕ,ෑක?    ඔබු) රාශගන් 

ශබ ශ    මරාරුණිමව ඉ ලී ෂණ මර,වරා.  රා ක ත්ර රරාජය 

ස තිු) ිෂ   මරු රාමර     අ පු    1  5 ්ර ්,වලට ඔබු) රා 

පිළිු)රු ශකන්,. ඒ පිළිු)රු අතයව යයි. ශ  මක  ශ් ම 

 ඟ රින්, පුළුවන් ්ර ්,යෂණ ශ, ශවයි  ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ.  

ලෂණෂ සංඛ්යරාත ජ,තරාවමට අක මුුණ  ශකන්, සිදුශවලරා තිශබ,  

ජීිඩතයත්  ර යත් අතර සට,ෂණ ශ් ම. 

 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ     දිගින් දිගට  ශ්  ගප, කි වරා. 

ඒ වරාශේ  කපනුත්    ඔබු) රාට කිය,වරා  ඔබු) රා සිටි, 

ස්ථමිරාවරශස  ත යි අපිත් ඉන්ශන් කියලරා. ඔබු) න්ලරාට ේපශකස් 

ලබරාශක, ුචරාර්යවරු    රාචරාර්යවරු ඉන්,වරා ,්   මරු රාමර 

අපට ශය මු මරන්,. ඒ අයශේ අක ස්  ස  ශයෝජ,රාත් අපි ලබරා 

ගන්,් . ශ්  ්ර ්,ය ිඩසඳරාගන්, ,්  ඒම ශන් මරන්, ඕ,ෑ.  

එවරාට සුණ් මන් ශකන්, අපි ූ කරා,් . ඔබු) න්ලරාශේ අක ස්  

ශයෝජ,රා ලබරා ගන්, අපි ූ කරා,්  ශන්. අපි කිය,  මර, එම 

ිඩතරෂණ  රියි කිය,  තශස අපි ඉන්ශන් ,ප ප ශන්. එශ   

තියුයදීත් ඔබු) න්ලරා ඒ ශයෝජ,රා ටිම ශකන්ශන් ,පත්ශත් සයි? 

ශ්  ්ර ්,ය ිඩසඳරාගන්, ශන් ඕ,ෑ. අපි ගන්,රා ක්රියරා  රාර්ග ගප, 

කි වරා. අපි ගන්,රා ක්රියරා  රාර්ග ගප, සෑමට ට පත් වන්ශන් 

,පත්,්   ඔබු) න්ලරාටත් ශයෝජ,රා ඉදිරිපත් මරන්, පුළුවන්. 

ඔබු) න්ලරා අක ශයෝජ,රා  ෂණ ඉදිරිපත් මළරා. ඒවරා ඉතරා ශ  ඳයි.  

ගෑස් සිලින්ඩර ශකමෂණ ිඩතරෂණ බලලරා ඔබු) රාටවත්   ටවත් 

කියන්, පුළුවන්ම ෂණ ,ප ප  ශ් ශෂණ සංයුතිය 5 :5  ක  කීයක 

තිශබන්ශන් කියලරා.  ඒම කියන්,  ටත් බප ප  ඔබු) රාටත් බප ප.  

ඒ ිෂසරා ත යි රසරාය,රාගරාරවලට යවරා තිශබන්ශන්.  

රසරාය,රාගරාරවල ශත රු)රු ුවරාට පසු අපි අිෂවරාර්යශයන්  

ඔබු) රා කපනුවත් කිරී ට මටයුු) මරන්,් .  

ඔබු) රා අ පු    ව, ්ර ්,යට    ේත්තර ශකන්,් . ගරු 

ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ  ශ්  5 :5  කි වරාට ශ් වරා ,ප  ශකමම 

ශ, ශවයි ශගශ,න්ශන්. ක ර ය මරලරා ශගශ,න්ශන්. ඒම 

මුලින්   ශත්රු්  ගන්, ඕ,ෑ.   
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ඒ අනුව  5 ම යුයුශඨාන් ,පවකුයි  5 ම ශ්ර ශප්න් ,පවකුයි 

ශ, ශවයි ශේන්ශන්. ශ්  ශග,රා සරා් ප  ඔවුන් අපට දුන්,රා. 

ඔවුන්ශේ සරා් ප වල තිශබන්ශන් අ ව  කවශස  ශග,රා එශෂණ 

යුයුශඨාන් ්ර රා ය   යි  ශ්ර ශප්න් ශ ප  යි කියරා ග ,ෂණ 

ක ලරා. ඒ ස තිම ටිම ත යි    ශ්රී ලංමරා ්රීනත,  ණ්ඩලයට 

යප ශ   ශ් ම සතයක යන්, ිෂර්ශශ  මර ශකන්, කියලරා. ඒම 

   මලිනුත් කි වරා  ,පවතත් කිය,වරා. ඒ අනුව  ශ්ර ශප්න් 

ිඩතරෂණ යවලරා යුයුශඨාන් තියරා ගන්,ත් බප ප  යුයුශඨාන් යවලරා 

ශ්ර ශප්න් තියරා ගන්,ත් බප ප. ශ් වරා ශග,පත් තිශබන්ශන් ක ර 

මරලරා. ඒ ස රාග්  ශ්  කෂණවරා දිගින් දිගට  අපට කියරා තිශබන්ශන් 

ඒවරා ඒ සංයුතියට අකරාළව ශග,රාපු බවයි. ඊට අකරාළ රසරාය, වරාර්තරා 

ශස ර  අපට දුන්,රා.  

ගරු ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ  ශ්  අවුරුශක ු)ළ ශ්ර ශප්න් ස  
යුයුශඨාන් ක ල ගත්ශත ත්  ශ්ර ශප්න් ක ල වපඩියි. කපන් ඒ ස රාග්  
අශපන් අ ,වරා  “ක ර මරන්ශන් සයි” කියලරා. ලරාභ ලබරා ගපනීශ්  
අරමු  සතිව ශන් එශ   මරන්ශන්. අපි ඒම සුණශ   බපලුවරාට 
පස්ශස . 2 21 වසශර් ශ, වප් බර්  රාසශස ශ්ර ශප්න් ක ල 87 යි  
යුයුශඨාන් ක ල 8  යි. ඔෂණශතෝබර්වල 8  යි  795යි. In 
September, equal. එතශම ට අශගෝස්ු)  රාසශස ශ්ර ශප්න් ,, යි  
යුයුශඨාන් ,55යි. එතශම ට ජූලි  equal. ජූිෂවල 5  යි  525යි  
 පයි  රාසශස 195යි  175යි. අශගෝස්ු)  රාසශස 5, යි  5  යි. 
ශ්ර ශප්න් ස  යුයුශඨාන් ක ර ය ගප, ස රාග්  අ න්ශන් ශ් මයි. 
   ශ් ම  රියි කියන්ශන් ,ප ප.    ශ් ම පිළිගන්ශන්ත් ,ප ප. 
ස රාග්  කිය, එමෂණවත් ගප, අපි අවසරා, ීනන්දු ගන්ශන් ,ප ප. 
,මුත් අපට හිතන්, ශකයෂණ තිශබ,වරා  ශ්ර ශප්න්වල ක ල ග න් 
වපඩි ,්   ශ්ර ශප්න් ්රති තය වපඩි මරලරා ශ  මෂණක ඔවුන්ට 
එයින් එ, ලරාභය කියලරා. ශ්   අපි website එශමන් ලබරා ගත් 
ග න් ටිම තිශබන්ශන්. එතප,ත් අපට ්රරාශයෝගිම ්ර ්,යෂණ 
තිශබ,වරා. ශ් වරා මලව්  කිරීශ්  බලරාශප ශර ත්ු)ව ශ  මෂණක? 
වයරාපරාරිම ස රාග්  ශ්  රවය මලව්  මරන්ශන් ලරාභයෂණ ගන්, 
ශන්. ඒ ස රාග්  ශකම ලරාභයෂණ ගන්,වරා ,්   ශ්ර ශප්න් වපඩිශයන් 
ක ,වරා ,්   එහි ක ල ග න් අඩු ශවන්, ඕ,ෑ. ,මුත්  
ජරාතයන්තර ශවශළඳ ශප ශළ  ශ්ර ශප්න් ක ල වපඩියි. එශලස ග න් 
වපඩි හින්කරා ශ ය වුශණ් ,ප ප කියරා ිෂග ,යෂණ සතිව කිය,වරා 
ශ, ශවයි  ශ් . ,මුත්  අපට හිතන්, තිශබ, මරුණු පිළිබඳවයි 
   කි ශ . 

ඔබු) රා අ පු අිෂෂණ ්ර ්,ය  ්රක තිශයන් ශත රවී  ිෂසරා 
ශවශළඳ ශප ශළන් ඉවත් මළරා යයි පපවූ  ගෑස් සඳ රා සිදු මශළ  
කු ෂණක යන්,යි. 

ලීටර් 18 ගෑස් සිලින්ඩරය ත යි ්රක තිශයන් ශත රවී  ිෂසරා 
ශවශළඳ ශප ශළන් ඉවත් මශළ .    ඒම කි වරා. අක ලීටර් 18 ගෑස ්
සිලින්ඩර ශවශළඳ ශප ශළ  ,ප ප. අපට ගෑස් ඉවත් මරන්, බප ප. 
ශවශළඳ ශප ළට කරාපු ගෑස් සිලින්ඩර ටිම ත යි ඉවත් මශළ . 
ඔබු) රාශේ  1වපිෂ ්ර ්,යට ේත්තරය ඒමයි.  

ිඩපෂණෂ ,රායමු) ිෂ  ඔබු) රා සූ   5වපිෂ ්ර ්,යට අකරාළව 
   කි වරා  එතප, පිරිප දුව වපුණවරාට ලංමරා ඛ්ිෂජ ශත  නීතිගත 
සංස්ථමිරාශ  පර්ශසෂ රාගරාරය ව ලරා ,ප ප  කපනුත් ඒ පිළිබඳව ඒ 
පර්ශසෂ රාගරාරශස වපඩ මටයුු) මර, බව.  

 

ගරු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ගරු රරාජය අ රාතයු) රා ඉ ලරා සිටියරා  

ශ්  ්ර ්,ය ිඩසඳන්, ශත රු)රු ලබරාගත  පකි අයශේ ,්  

ඉදිරිපත් මරන්, කියලරා.    පළමුශවන්  කියන්, මප පතියි  

පරාරිශභෝගිම මටයුු) පිළිබඳ අධිමරාරිශස හිටපු ිඩනරායම අනයෂණෂ 

ු)ෂරාන් ගු වර්න,  පතිු) රාශගනුත් ශ්  ශත රු)රු ලබරා ගන්, 

කියලරා. ශ  මක  එු) රා ිඩයත් ශේ සරා රාජිමශයෂණ. ඒම  

ඔබු) න්ලරා මරපු පත් කිරී ෂණ. එු) රා සු)වත් වපකගත් ශත රු)රු  

මරුණු-මරාර රා රැසෂණ තිශය,වරා. ගරු රරාජය ස තිු) ිෂ  ු)ෂරාන් 

ගු වර්න,  පතිු) රාට අ තරව බල ෂණති ෂණශෂ ත්රශස 

ිඩශ  ෂඥයකු ව, ිෂ   ක සි වරා  පතිු) රාත් ඉන්,වරා. එු) රාත් 

ශ් මට ස් බන්න මර ගන්,. ඒ වරාශේ   ිඩ ්විඩකයරාල  ඨාටශ්  

තවත් ්රවී ශයෝ ග ,රාවෂණ ඉන්,වරා. පුශගලශයෝ ශයෝජ,රා 

මරන්, කියරා ඔබු) රා ,්  ඉ ලපු ිෂසරා    ඉ ලී ෂණ මර,වරා  

ශ්  ශකපළ  ස් බන්න මරශග,  වපරදුණු තපන් ශ  ,වරාක  

අඩුපරාඩු ශ  ,වරාක කියරා ශ  යරා බලන්, කියලරා. ශ  මක  ශ් වරා 

අපි  කරාගන්, ඕ,ෑ. මවුරු ුණ්ඩු මළත්  ශ  , පෂණෂයම 

ුණ්ඩුවෂණ තිබු ත්  ශ් වරා    ජ,තරාව මුුණ  ශක, ්ර ්,. 

ඕ,ෑ  ුණ්ඩුවම ය්  ය්  මරාල වමවරානුවලදී ශ වපිෂ 

අඩුපරාඩුම්  සිශන ශව,වරා. ුණ්ඩුව ජ,තරාවට ශප ශර න්දු 

ශව,වරා  ිඩයත් පරාල,යෂණ ශේ,වරා කියලරා. ,මුත්  ඒම ශ, වී  

ු)ළ එහි වගකී  ුණ්ඩු පිට පපටශව,වරා. ඒ ිෂසරා ඒ මටයුු) 

පප පර  රින්, බප ප. ගරු රරාජය ස තිු) ිෂ  ඒ ිෂසරා    

ිඩ ශ  ෂශයන් ඔබු) රාශගන් ඉ ලී ෂණ මර,වරා  මරු රාමර ශ්  

්ර ්,යට ඉෂණ න් ිඩසඳු ෂණ ලබරා ශකන්, කියලරා. ශ  මක  ජ,තරාව 

බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා  ඉෂණ න් ිඩසඳු ෂණ. 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා (අධාාපන අමාත්  හ 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ  වානායකුරමා  
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குைவர்தன - கல்வி அமைச்ெரும் 

பொரொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ශ් ම ඉතරා බරපතළ ්ර ්,යෂණ බව 

ශකපරාර් ්වය ශවනුශවන්    පිළිගන්,වරා.   ජ, ජීිඩත ුරෂණෂරාව 

ත යි ශ හි පළමුවපිෂ මරාර ය.    ගරු රරාජය ස තිු) රාටත්  

ිඩපෂණෂ ,රායමු) රාටත් සු්)තිවන්ත ශව,වරා. ගරු 

මථමිරා,රායමු) ිෂ      ඔබු) රාශගන් එම ඉ ලී ෂණ මර,වරා  

ව රා  ශ ට ේශශ ිඩශ  ෂ ේපශශ ම මරාරම සභරාව රැස් මරන්, 

කියලරා. ඔබු) රා ිෂශයෝගයෂණ ශකන්,  ඒ අකරාළ බලනරාරින්ට 

පරාර්ලිශ් න්ු)වට සිඩ ලරා රරාජය ස තිු) රාට ස   අශප් 

 න්ත්රීවරුන්ට ශ්  ස් බන්නශයන් අතිශර්මව පිළිු)රු සපයන්, 

කියලරා.  

ශ  මක  ශ් ම   ජ, ජීිඩත පිළිබඳ බරපතළ ්ර ්,යෂණ. ශ   
මරාරම සභරාශ දී සරාමච්ඡරාවට ගන්,රා අශ,ෂණ මරුණු 
සරා රා,යශයන්  ප  අවස්ථමිරාවම  තිශබ, ඒවරා. ගරු 
මථමිරා,රායමු) ිෂ  ඔබු) රා ඒ ිෂශයෝගය මර,වරා ,්   රා 
ශයෝජ,රා මර,වරා  ඒ ීනර ය ගන්, කියලරා. 

  

ගරු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  අශප් ගරු දිශන්ෂ් ගු වර්න, 

 පතිු) රා ඉදිරිපත් මශළ  ශබ ශ    වපකගත් ශයෝජ,රාවෂණ.    ඒ 

එෂණම  ඔබු) රාශගන් ඉ ලී ෂණ මර,වරා  සර්ව පරාර් ්ිඩමව 

 පශ ෝට  එමඟ ශවන්, පුළුවන්  ිඩශ  ෂ මරාරම සභරාවෂණ - 

Select Committee එමෂණ - පත් මරන්, කියලරා. එය අපට 

මරන්, බපරික? ගරු සභරා,රායමු) ිෂ  කපන් ඒමත් ඔබු) රා  

ශයෝජ,රා මරන්, ශමෝ     එය ස්ථීර මරන්,් . 

 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  a Select Committee has a longer 
procedure. Let us have an urgent meeting of the Consultative 

Committee tomorrow morning.  
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ගරු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
We will have both. 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Right, right. The first step has to be made to go for the 
second. 

 

ගරු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එශ   ,්  ඔබු) රා ශයෝජ,රා මරන්,  ිඩශ  ෂ මරාරම 

සභරාවෂණ පත් මර, එම. 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We will agree on that.    එ ් ශයෝජ,රාව එවන්,් . ,මුත්  

කප,ට තිශබන්ශන් ව රා  අකරාළ පරාර් ්ව මපඳව, එමයි. අක පුළුවන් 

,්   අක සවස වු ත් ම ෂණ ,ප ප. Sir, there is a requirement. 
So, you can order that all parties be summoned today for an 

urgent Consultative Committee. ශ්  වරාශේ ඒවරා මීය ට 

ඉස්ශස ලරා පවත්වරා තිශය,වරා. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීවරු සියලුශක,රා ශ ට ේශශ ඒ මක ටුවට සිඩ ලරා 

මරුණු ඉදිරිපත් මරන්,. [බරානරා කිරී ෂණ   කපන් ශ් ම ිඩවරාකයෂණ 
ශවලරා ශන්. ශ් මට ිඩ,රාඩි 22ෂණ ගත්තරා. මරු රාමර කපන් අපි ශ්  

මරාර රාව අවසන් මරමු.  
 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)    

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ගරු දිශන්ෂ් ගු වර්න, ස තිු) රාට 

   ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා. ඒ අනුව  ශ   රරාජය අ රාතයරාං ශස  

අ රාතයවරයරා ිඩධියට    අශප් ේපශශ ම මරාරම සභරාශ  

සරා රාජිම  න්ත්රීවරුන්ට අ තරව ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා සු)ළු සියලු 

පෂණෂ ,රායමයන්ශගන් ඉ ලී ෂණ මර,වරා  එ  ේපශශ ම මරාරම 

සභරාශ  සරා රාජිම ශ, ව, සියලු ශක,රාත් මරු රාමර ඒමට 

ස භරාගි ශවන්, කියලරා. ඒ සඳ රා ශ්   ප  ශක,රාට     ිඩවෘතව 

ුරරාන,රා මර,වරා.  
 

ගරු චමින්ද වි නේසරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விலஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ - 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීු) රා  ඔබු) න්ලරාශේ ්ර ්,ය කපන් ිඩපෂණෂ 

,රායමු) රා ඉදිරිපත් මළරා ශන්. [බරානරා කිරී ෂණ  ගරු චක න්ක 
ිඩශේසිරි  න්ත්රීු) රාට පුළුවන් ශන්  ශ ට ඒ මරාරම සභරාවට 

ගිහි ලරා ඒ ්ර ්,ය මථමිරා මරන්,. 

 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)      

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා කපන් ,්  ශකමෂණ 

කි වරා.    අක සවස  .  ට ඒ අය අ රාතයරාං ශසදී  මු ශවන්,් . 

,පත්,්     ඒ අයට ුරරාන,රා මරන්,්   ේපශශ ම මරාරම 

සභරාවට එන්, කියලරා.  

 

ගරු චමින්ද වි නේසරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விலஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ  පරාරිශභෝගිමයකු ිඩධියට    ගරු 

රරාජය ස තිු) රාශගන් අ න්ශන් ශ් මයි. අපි ශගකර තිශබ, ගෑස ්

සිලින්ඩරය පරාිඩච්චි මර,වරාක  අලුතින් එමෂණ ශේ,වරාක කිය, 

මරාර ය ගප, අපට ගපටලුවෂණ තිශබ,වරා. ශ්  ිඩවරාක ශවච්ච 

මරාලය ු)ළ  රානය  ගින් ශපන්වන්ශන් රශඨා තපන් තපන්වල ගෑස් 

සිලින්ඩර ගිිෂ ගන්,වරා කිය, මරාර යයි.  

 පබපයි  ගෑස් සිලින්ඩර ගිිෂ ශ, ගන්,රා ිඩධිශස  පුපුරන්ශන් 

,පති ිඩධිශස තරාෂණෂණිම වපඩ පිළිශවළෂණ  රානය ුයත, ු)ළින් 

්රචරාරය මර  ශ්  රශඨා තිශබ, භීතිය ,පති මරන්, පුළුවන් 

ක්ර යෂණ  කන්,. [බරානරා කිරී ෂණ   ඔබු) රා කන්, මරාර ය ත යි  

ශත්ශර,  පටියට - [බරානරා කිරී ෂණ  

 

ගරු කිාං න නනල් න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ   ට ිඩ,රාඩියෂණ ශකන්,. ගරු රරාජය 

ස තිු) රා  ශේ ,  සඳ න් මරලරා කි වරා     ශ්  සභරාව 

ශ,  ඟ යප වරා කියලරා. වපලිමන්ක  සඳුන්පුර ග්  රා,ශස ක ය ගිය 

මරාන්තරාව ගෑස් පිපිරී කින් ත යි ක ය ගිශස.    ඒම වගකීශ න් 

කිය,වරා. ශ  මක     එතප,ට ගියරා. කපන් කිය,වරා  සය suicide 

මර ගත්තරා කියලරා. එශ   එමෂණ ශවලරා ,ප ප. ගරු රරාජය 

ස තිු) ිෂ - [බරානරා කිරී ෂණ     කිසිදු අවස්ථමිරාවම සභරාව 

ශ,  ඟ යප ශ  ,ප ප. ශ්  අකරාළ මරාන්තරාව ක ය ගිශස - [බරානරා 
කිරී ෂණ    

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ට ේකෑස, 9.  ට මීය ට අකරාළ මක ටුව රැස්ශව,වරා. ඒශමදි 

මරුණු සිය ල ඉදිරිපත් මරන්,. 

 

ගරු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ     ශයෝජ,රා මශළ   ිඩශ  ෂශයන්  

ශවශළඳ මටයුු) පිළිබඳ අ රාතයරාං ීමය ේපශශ ම මරාරම 

සභරාශ  රැස්වී ෂණ පවත්වන්, කියරායි.  පබපයි  ගරු 

මථමිරා,රායමු) ිෂ  ශ්  අ රාතයරාං ීමය ේපශශ ම මරාරම සභරා 

රැස්වී ට අ රාතයරාං ශස ස  පරාරිශභෝගිම මටයුු) පිළිබඳ 

අධිමරාරිශස  අය ිඩතරෂණ සිඩ ලරා ශ්  ්ර ්,ය ිඩසඳන්, අ රාරුයි. 

ඒ ිෂසරා ශ්  සිශධිවලට අකරාළ අශ,කුත් ුයත,වල ්රනරානීනුත් 

මපඳවන්, කියරා    ඉ ලී ෂණ මර,වරා. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

,ප ප  ඔෂණශම   අය මපඳවන්,  කන්ශන්.  ිඩෂයභරාර 

අ රාතයවරයරා ඒ සියලුශක,රා මපඳවයි.  
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

   ශප ලීසියටත් ුරරාන,රා මර,වරා එ  ේපශශ ම මරාරම 

සභරා රැස්වී ට ස භරාගි ශවන්, කියලරා  ගරු මථමිරා,රායමු) ිෂ. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සියලුශක,රාට ුරරාන,රා මරන්,. ේශශ 9.  ට ඒ රැස්වී  

පවත්වන්,. 

ඒ එෂණම     ුණ්ඩු පෂණෂශස ්රනරා, සංිඩනරායමු) රාශේ 
අවනරා,ය ශය මු මරව,වරා  ඔබු) රාශේ ුස,ය ශකපපත්ශත් 
තිශබ, ඉදිරි ශපළ ුස,වල ස තිවරු කිසි ශමශ,කු ශ්  
අවස්ථමිරාශ දී ශ,  පති බවට. ඒම ශබ ශ    ම,ගරාටුකරායම 
තත්ත්වයෂණ. ශ්  වරාශේ ්ර ්,යෂණ සති වු රා  ේත්තර ශකන්, ශ්  
සභරාශ  ඉන්, සියලුශක,රා ඉන්, ඕ,ෑ  එු) න්ලරා වග කියන්, 
ඕ,ෑ. ඒ ිෂසරා ඒ ගප,ත් අවනරා,ය ශය මු මරන්,. ශ  මක  
ජ,රාධිපතිු) රා එ, කවසට ,්  සියලු ස තිවරු ඉන්,වරා. එශ   
,්   ජ,රාධිපතිු) රාට දි,පතරා පරාර්ලිශ් න්ු) රැස්වී ට පපක ශ , 
 පටියට අපට කියන්, සිශන ශව,වරා. මරු රාමර ශ්  මවුරුත් 
වගකීශ න් ඉවත් වන්ශන් ,පතිව සරාමූහිමව  වගකී්  ඉෂ්ට 
මර,වරා ,්  ශ  ඳයි කිය, එම    ඔබු) රාශේ අවනරා,යට 
ශය මු මර,වරා  ගරු සංිඩනරායමු) ිෂ.   

 ්රනරා, මටයුු). ිඩසර්ජ, ප,ත් ශමටු් පත - 2 22  මරාරම 
සභරා අවස්ථමිරාව. 

 

වි ර්ජන පනත් නකටුම්පත්, 2022 
ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டமூலம், 2022 

APPROPRIATION BILL, 2022 
 

කාසක  වානේදී ත්වු ස ත්  ලකා බලන ලදී.-                            
[ප්රගතිය  නනොවැම්බර් 29] 

[ගරු කථානායකුරමා මූලා නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் லைலும் ஆரொயப்தபற்றது.- [லதர்ச்ெி: நவம்பர் 29] 

[ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 29th November] 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

 

111 වන ශීර්ෂය.- න ෞඛ් අමාත්වසයා 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - පු,රරාවර්ත, ිඩයක   
රු. 1   5 5 998     

 

தமலப்பு 111.- சுகொதொர அமைச்ெர் 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 103,535,998,000 

 
HEAD 111.- MINISTER OF HEALTH 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 103,535,998,000 

 

416 වන ශීර්ෂය.- න ශීය නවදකම් ප්රවර්ධාන, ග්රාමීය ය  

හා ආයුර්නේද නසෝහල්  ාංවර්ධාන හා ප්රජා න ෞඛ් සාජ 

අමාත්වසයා 
01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - පු,රරාවර්ත, ිඩයක   

රු.  ,          

தமலப்பு 416.- சுலதெ மவத்திய லைம்பொடு, கிரொைிய ைற்றும் 

ஆயுர்லவத மவத்தியெொமலகள் அபிவிருத்தி   ைற்றும் ெமூக 

சுகொதொர இரொஜொங்க அமைச்ெர் 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 360,000,000 

HEAD 416.- STATE MINISTER OF INDIGENOUS MEDICINE 

PROMOTION, RURAL    AND AYURVEDIC HOSPITALS 
DEVELOPMENT AND COMMUNITY HEALTH 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                       
Rs. 360,000,000 

 

423 වන ශීර්ෂය.- ඖෂධා නිෂනපාදනය,  ැප උම් හා නියාමන 

සාජ අමාත්වසයා 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - පු,රරාවර්ත, ිඩයක   
රු. ,5 7           

 

தமலப்பு 423.- ஔடத உற்பத்திகள், வழங்குமககள் ைற்றும் 

ஒழுங்குறுத்துமக இரொஜொங்க அமைச்ெர் 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 65,730,000,000 

 
HEAD 423.- STATE MINISTER OF PRODUCTION, SUPPLY AND 

REGULATION OF PHARMACEUTICALS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs. 65,730,000,000 

 

441 වන ශීර්ෂය.- ප්රාථමික න ෞඛ් න ේවා, ව ාංගත් නසෝග හා 

නකොවිඩ් නසෝග පාලන ක යුුර සාජ අමාත්වසයා 
01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - පු,රරාවර්ත, ිඩයක   

රු. 118         
 

தமலப்பு 441.- ஆரம்ப சுகொதொர லெமவகள், ததொற்று லநொய்கள்  

ைற்றும் தகொவிட் லநொய்க் கட்டுப்பொட்டு அலுவல்கள்                 

இரொஜொங்க அமைச்ெர் 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 118,000,000 

 

HEAD 441.- STATE MINISTER OF PRIMARY HEALTH CARE, 

EPIDEMICS AND COVID DISEASE CONTROL 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    

Rs. 118,000,000 
 

 
 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය  වපය ශීර්ෂය අංම 111  ශශශීය ශවකම්  

්රවර්න,  ්රාමීය ය  රා ුයුර්ශ ක ශරෝ   සංවර්න,  රා ්රජරා ශසෞඛ්ය 

රරාජය අ රාතයරාං ය  වපය ශීර්ෂ අංම 11, ස  22   ෂෂන 

ිෂෂ්පරාක,ය  සපපීම   රා ිෂයරා , රරාජය අ රාතයරාං ය  වපය ශීර්ෂය 

අංම 12   ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ශස වරා  වසංගත ශරෝග  රා ශම ිඩ්  

ශරෝග පරාල, මටයුු) රරාජය අ රාතයරාං ය  වපය ශීර්ෂ අංම 111 ස  

216.  

සලමරා බපලී  පූ.භරා. 1 .   සිට අ.භරා. 12.   කෂණවරා ස  අ.භරා. 

1.   සිට අ.භරා. 5.   කෂණවරා. 

මපරා  පරීශ්  ශයෝජ,රාව  ගරු (නවකය); රරාජිත ශස ,රාරත්, 

 න්ත්රීු) රා. 
 

[පූ.භරා. 1 .2,  

 

ගරු (වවද  සාජිත් න ේනාසත්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித லெனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  "2 22 ිඩසර්ජ, ප,ත් ශමටු් පශතහි 

මරාරම සභරා අවස්ථමිරාශ දී අක දි,  -2 21.11.  ව, අඟ රුවරාක- 
ිඩවරාකයට ගපශ,, අ රාතයරාං   රා ඒවරා යටශත් සති අශ,කුත් 

1073 1074 



2021  ශ, වප් බර්    

ශකපරාර්තශ් න්ු)  රා ුයත,වලට අකරාළ අංම 111  11,  22   

12   111 ස  21, කර, වපය ශීර්ෂවලින් ස් ්රකරායරානුකූලව එෂණ 

එෂණ වපඩසට ශ,හි සියලු පු,රරාවර්ත, ිඩයක්   රා මූලන, ිඩයක්  

රුපිය  1 කින් මපරා  පරිය යුු)ය" යි    ශයෝජ,රා මරක . 

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  අක ්රනරා, ව ශයන්  ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං ශස වපය ශීර්ෂය පිළිබඳව අපි මථමිරා මර,වරා. ශ්  

ිඩවරාකය ුර් භ කිරී ට ශපර  ශ්  රශඨා ජ,තරාවශේ ශසෞඛ්යයට 

ිඩ රාල බලපෑ ෂණ සති මර තිශබ, ගෑස් ්ර ්,ය ගප, ගරු සභරාශ  

සරාමච්ඡරා මළරා. ශ්  මරාලය  අපි ශම ිඩ්  වසංගතයට මුුණ  දීලරා 

තිබුණු තත්ත්වයට වඩරා ය්  සුබකරාීම තත්ත්වයමට එ, මරාලයෂණ. 

ශ්  ශව, ශම ට අශප් ජීව, ිඩයක  ඉතරා   ඉ ළ ගිහි ලරා. ශ්  

වපය ශීර්ෂ ශකස බපලුවරා   ශ්  වපය ශීර්ෂ වලට මලින් ශවන් මරපු  

මුකලට වඩරා මුක  මප්පරාදු ශවලරා තිශබ,වරා.  රි ,්  ඒ මුක  

්ර රා ය වපඩි මරන්, ඕ,ෑ. අක මුකශ  අගය සති ශව,ම  

අවපරාත ශවලරා තිශබ,වරා. මුක  වපඩි කිරී   ශමශස  ශවතත්  ලබරා 

ශක, මුක  ්ර රා යත් අඩු මරලරා තිශබ,වරා. ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං යට ගිය අවුරුශශශ රුපිය  යුලිය,   1. ෂණ ශවන් මර 

තිබු රා. ,මුත්  එ, අවුරුශශශ ඒම රුපිය  යුලිය, 2 1.7 8මට 

මප්පරාදු මර තිශබ,වරා.    කන්ශන් ,ප ප  ශ්  වරාශේ තත්ත්වයෂණ 

යටශත් එ, අවුරුශක ව, ශම ට ශ්  රශඨා ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය 

ශ  , වරාශේ තප,ම තිශයයික කියලරා.  

ශලෝමශස රටව  ශ, ශයකුත් ශම ිඩ්  ්රශේකවලට මුුණ  

දීලරා  කපන් පස්වපිෂ ්රශේකය ව, "ඔක ශක්රෝන්" කිය, ්රශේකය 

කකුණු අප්රිමරාව  ර රා අක බටහිර රටවල ිඩ රාල ව ශයන් වයරාප්ත 

ශවලරා තිශබ,වරා. ඒ ු)ළින් ඒ රටවලට අක ිඩ රාල තර්ජ,යෂණ 

එ ල ශවලරා තිශබ,වරා. 

ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ය ඊශස ිෂශ ක,යෂණ ිෂකුත් මළරා. 

ඒශෂණ තිශබ,වරා  “Omicron poses 'very high' global risk, 

countries must prepare” කියලරා. ඒ කියන්ශන්  ශ්  ්රශේකය ිෂසරා 

භයරා,ම තත්ත්වයෂණ සති ව,වරා  රටව  ූ කරා,්  ශවන්," 

කියලරා. ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ය කිය,වරා   එ  ්රශේකය 

ජරාතයන්තරව පපතිරී ට ඉඩ සති ිෂසරා ශගෝලීය අවකරා,  ඉතරා 

්රබලයි කියලරා. තව දුරටත් කිය,වරා  ශපර ශ, වූ ිඩූ  ිඩමෘති 

රැසෂණ තිශබ,වරා කියලරා. ිඩමෘති  2ෂණ ප   තිශබ,වරා කියලරා 

වරාර්තරා මර,වරා. ඒ ිෂසරා අපි කිය,වරා  පළමුව අශප් ගුවන් 

ශත ටුශප ළ මළ ,රාමර ය මරන්, කියලරා. අපි මුලින්  

ශම ිඩ්  එ,ශම ටත් කි වරා  ගුවන් ශත ටුශප ළ මළ ,රාමර ය 

මරන්, කියලරා. අපි  පශ රියරාශ  ශකව, වටය ලංමරාවට ඒ  

,පවපත්ු)ශ   ගුවන් ශත ටුපළ මළ ,රාමර ය මරපු ිෂසරා. අශප් 

රට දිවයි,ෂණ. ඒ ිෂසරා ශ්  වරාශේ ශශව  ගුවන් ශත ටුපශළන් රටට 

සු)ළු ශවන්, තිශබ, ඉඩ වපඩියි. ඒ ිෂසරා ගුවන් ශත ටුපළ ඉතරා 

කපඩි මළ ,රාමර යමට පත් මශළ ත්  අපට පුළුවන් ඔක ශක්රෝන් 

කිය, ශ්  ්රශේකශයන් ශ ශරන් ,. ශ වපිෂ ්රශේකයෂණ ලංමරාවට 

ුශව ත්  අපි වරාශේ කුඩරා දිවයි,මට ඔශර ත්ු) ශකන්ශන් ,ප ප. 

ශ්  වරාශේ ්රශේකයෂණ ුශව ත් ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ලංමරාශ  කී 

ශකශ,ෂණ ඉු)රු ශවයික කන්ශන් ,ප ප ශ හි තිශබ, භයරා,ම 

තත්ත්වය අනුව.   

ඊළඟ මරාර ය ත යි  එන්,ත්මර ය. අශප් එන්,ත්මර ය 

ඉතරා ්ර රාක වු රා. ඒ මටයුු) ්ර රාක ශවලරා පටන් ගත්ශත්. 2 2  

 පයි  රාසය ව,ශම ට අශප් ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා ස     ශ්  

පරාර්ලිශ් න්ු)ශ දී පප පදිලිව  එකරා හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු)ක යට 

කි වරා   "එන්,ත් ඉෂණ ,ට  ස වු්  මරන්,. ඉෂණ ,ට  

ශේ න්,. ඉෂණ ,ට ස වු්  මශළ  ,පත්,්   අපි ශපෝලිශ්  

පිටුපසට ය,වරා" කියලරා. ,මුත් ඒම මශළ  ,ප ප  ජ,වරාරි 

ව,ශතෂණ හිටියරා  ඒම මරන්,. අශ,ෂණ රටව  2 2  අශගෝස්ු) 

 රාසශස ස වු්  මර, ශම ට  අපි ජ,වරාරි ව,ශතෂණ හිටියරා. 

ඒශමන් වුශණ් අපි ුණඟෂණ පිටුපසට ගිහි ලරා ිඩ රාල අර්බුකයමට 

පත්වු  එම. ෂෂන ිෂෂ්පරාක,  සපපීම්   රා ිෂයරා , රරාජය 

ස තිු) රාට වු ත් ිඩ රාල අර්බුකයමට මුුණ  ශකන්, සිදු වු රා  ඒ 

තත්ත්වය යටශත්.  

ඊශස ව,ශම ට ශම ිඩ්   ර  11   5ෂණ වරාර්තරා ව,වරා. ශ්  

ව,ශම ට 5,2 52 ශකශ,ෂණ ුසරාදිත ශවලරා තිශබ,වරා  ශ්  කුඩරා 

දිවයිශන්.     "Worldometer's COVID-19 data" ගත්තරා. ඒ 

අනුව  ශ්රී ලංමරාව ඉන්ශන් ,රම  රටව  අතර 58 ව, ස්ථමිරා,ශස. 

ශ් ශෂණ තිශබ,වරා  රරාජයයන් 221ම ස් පූර්  වරාර්තරා. ඒශෂණ 

තිශබ, ිඩධියට අපි ඉන්ශන් ඉතරා ,රම තත්ත්වයම. එන්,ත් 

කිරී  පිළිබඳව ගත්තරා  ශ, ශයකුත් අය ්රමරා  මළරා  අපි මු  

රටව  1  අතර ඉන්,වරා. ජපරා,යට වඩරා ඉ ළින් ඉන්,වරා 

කියලරා. ,මුත්  රා ළඟ තිශබ,වරා  "Vaccinations by country" 

වරාර්තරාව. ශ්  වරාර්තරාව අනුව අපි ඉන්ශන්  9 ව, ස්ථමිරා,ශස. 

සත්තට  ජපරා,ය  19 ව, ස්ථමිරා,ශස ඉන්,වරා.    ශ්  ශ ඛ්, 

ශකම   වාගත්* මර,වරා.  
 

ශ්  තත්ත්වයට අශප් රට පත් වී ට ්රනරා, ශ  ු)ව වුශණ්  අපි 

එන්,ත් ලබරා ගන්ශන් ,පතිව ිඩකයරාව පපත්තම තියලරා  

අිඩකයරාත් ම මරාර රා පස්ශස  ගිය ිෂසරා. ශම ශරෝ,රාවට ්රතිමර්  

ව ශයන් ශ, ශයකුත් පපණි ුවරා. න් ක ම පපණිය ුවරා  රිටිගල 

පපණිය ුවරා  සුකර් නී පපණිය ුවරා. ඒ වරාශේ   ගශේ මුඨාටි පරා 

මළරා.  

 රා ළඟ තිශබ,වරා  න් ක ම පපණිය ගප, ශ්  රශඨා 
  රාචරාර්යවරු  නවකය ිඩශ  ෂඥයන් එෂණමරාසු ශවලරා මරපු 
ිඩ ්ශ ෂ රාත් ම වරාර්තරාවෂණ.  රා හිත, ිඩධියට ගරු 
මථමිරා,රායමු) රාටත් ඒ පපණිය ශප වරා. ශ්  වරාර්තරාශ  තිශබ,වරා  
"ශ්රී වීර භර ්රති ෂණති ජීව පරා,ය ශ වත් න් ක ම පපණිය" පිළිබඳව. 
ශ්  ිඩ  ්ශ ෂ  මක ටුවට වරාඩි වුශණ් ශව, මවුරුවත් ශ, ශවයි  
  රාචරාර්ය ලලිතරා ශ න්ඩිස්    රාචරාර්ය  ශර්න්ර ක සි වරා  
  රාචරාර්ය ,වරත්, බණ්ඩරාර    රාචරාර්ය මරාලිංග ටියුඩර් සි වරා  
  රාචරාර්ය චරාන්කනී ලිය,ශේ  නවකය රිෂ  අශ සිං   නවකය 
එස්.එ් .එස්. ස රශමෝන් ස  නවකය එන්.ී..එන්. ජයවර්න, ය, 
අය. ශ්  වරාර්තරාශ  අන්ති ට  ශ  මෂණක කියලරා තිශබන්ශන්? ශ්  
ිඩ ්ශ ෂ  වරාර්තරාශ  5, වපිෂ පිටුශ  ශ ශස  සඳ න් වී 
ති ශබ,වරා: 
  

"Concluding Remarks. 
 In conclusion, "Dhammika Paniya" was a cunning device to 

ride Sinhala Buddhist nationalism in an effort to gain publicity 
through electronic media coverage and make quick money in the 
form of supplying the "paniya" as a miracle cure for the unfolding 
pandemic, in the process perhaps cheating all parties concerned 
including health authorities and political leadership."  

අන්ති ට ශ්  ිඩධියටත් කිය,වරා: 
 
"Why no action has been taken against him by the Police or 

health authorities remains a puzzle at this stage."  

ශ්  වරාර්තරාවත්    සභරාගත* මර,වරා  සියලුශක,රාට බලරා 

ගන්,. 

ශ්  තත්ත්වයත් එෂණම ශ  මක වුශණ්? අශප් රශඨා  ර  

ිඩ රාල සංඛ්යරාවෂණ සිදු වු රා. ශ්   ර  සංඛ්යරාව ශම ච්චරක? අපි 

වරාශේ කුඩරා රටම ස  ඉන්දියරාශ   ර  සංඛ්යරාව අතර ිඩ රාල 

1075 1076 

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ශව,සෂණ තිශබ,වරා. ,මුත් අපි බලන්, ඕ,ෑ  ක ලිය,යමට 

කීයෂණ  පරු රාක කියලරායි. ජ,ග ,ශයන් ක ලිය,යමට කීයෂණ 

 පරු රාක කියලරායි බලන්, ඕ,ෑ. එශ   බපලුවරා  ලංමරාශ  

ජ,ග ,ශයන් ක ලිය,යමට ,,1ශකශ,ෂණ ක ය ගියරා. අශප් 

ුසන්, රරාජයයෂණ ව,  රාලදිවයිශන් ක ලිය,යමට 112ෂණ ක ය 

ගියරා  සෆ්ගිෂස්තරා,ශස ක ලිය,යමට 182යි   බංේලරාශශ ශස 

ක ලිය,යමට 1, යි  පරාකිස්තරා,ශස ක ලිය,යමට 12,යි  

ඉන්දියරාශ  ක ලිය,යමට   1යි. එච්චර භයරා,ම තත්ත්වයෂණ 

තිබුණු ඉන්දියරාශ ත් ක ලිය,යමට  ර  සංඛ්යරාව අපට වඩරා 

අඩුයි. සෆ්ගිෂස්තරා,ශස තත්ත්වය පවරා  අපට වඩරා ශ  ඳයි.  

අක සත්තට  ශ වපිෂ තත්ත්වයෂණ තිශබ, අශප් රශඨා ශසෞඛ්ය 

තතත්වය පසුගිය රජය මරාලශස ශම ශ   ක තිබුශණ් කියලරා 

බලමු. ශ  මක  අශප් රශඨා අය අශප් රශඨා ශසෞඛ්යය දි රා 

බලන්ශන් එම එම ශශ පරාල, මණ් රාඩිවලින්.    ඉන්ශන් 

ුණ්ඩුව පපත්ශත් ,්   ිඩපෂණෂශස අයට  ශේ ශසෞඛ්ය ්රතිපත්ති 

ශ  ඳ ,ප ප.    ඉන්ශන් ිඩපෂණෂශස ,්   අශප් පපත්ශත් අයට  

ුණ්ඩුව පපත්ශත් ශසෞඛ්යය ්රතිපත්තිය ශ  ඳ ,ප ප. එශ   

ශ, ශවයි.    අ න්ශන්  ජරාතයන්තරව අපට තිබුණු පිළිගපනී  

ශ  මෂණක කියලරායි.    කියන්,් . යු  ශේඨාස් කියන්ශන් අශප් 

රශඨා ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ශවනුශවන්  ිඩශ  ෂශයන්   පශ රියරා 

 ර්ක,ය සඳ රා අවුරුශකමට ශඩ ලර් යුලිය, ග ,ෂණ අවුරුශකමට 

ිඩයක්  මර,  ශ්  පිළිබඳව  සළ අව ශබෝනයෂණ තිශබ, අශයෂණ. 

ඔුණ ශ ශස  කියරා තිශබ,වරා: 
 
“Microsoft Corporation founder Bill Gates asked the 

Commonwealth to look to Sri Lanka to know what ‘high 
quality’ primary healthcare meant.”   

ශ ශ   කියන්ශන් 2 18 අශ්ර   18ව, කරා.  

ශප දු රරාජය  ණ්ඩලශස    ශ ම් ු)ක ය ව, පප්රීෂියරා 

ස්ශම ඨාලන්්  ශ  මෂණක කියන්ශන්? එු)ක ය 2 18  පයි 2, 

ශවිෂකරා 71st Session of the World Health Assemblyමටදී  ශ ශස  

පපවූ  බව වරාර්තරා මර තිශබ,වරා: “The Commonwealth 

Secretary-General  Baroness Patricia Scotland highlighted 

Sri Lanka as a shining example in health coverage for its 

population, which, she said, was extending the service 

delivery to near universal levels. She also appreciated Sri 

Lanka for the innovative and forward looking 

approach…..”  

 "The Elders" එශෂණ ේප සභරාපතිු)ක ය Graca Machel මුළු 

ශලෝමය  ශගෞරව මර, ශ, සන්  පන්ශඩලරා  පතිු) රාශේ 

භරාර්යරාවයි   ඊට ශපර සන්ශගෝලරා ිඩමුෂණති සට, ශ ශ යවපු 

Samora Machel ශේ භරාර්යරාවයි. එු)ක යත් 71ව, ශලෝම ශසෞඛ්ය 

ස් ශ් ල,ශස රැස්වී ට සිඩ ලරා කියන්ශන් ශ  මෂණක? “Sri 

Lanka has famously provided universal healthcare free, 

publicly financed healthcare to its entire population and 

as a result, has achieved stunning successes in improving 

health outcomes. Its maternal mortality rate, for example, 

is lower than some states in the United States, which, we 

all know, has yet to achieve universal healthcare despite it 

being 15 times richer than Sri Lanka. If Sri Lanka can 

provide publicly financed healthcare to their people, why 

cannot their wealthier neighbours?” කියලරා එු)ක ය කිය,වරා.  

ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ශස අනයෂණෂ ජ,රරා  Dr. Tedros 

70ව, සංවත්සරය ස රන්, ලංමරාවට ුපු ශවලරාශ  

 රානයශ දින් ලංමරාශ  ශසෞඛ්ය තත්ත්වය ගප, එු) රාශගන් 

්ර ්,යෂණ සුණවරා. එු) රා ශ  මෂණක කි ශ ? එු) රා කියපු ශශ 

2 18 අශ්ර    ස 1 ව, දි, "ශ් ලි ිෂවුස්" පුවත් පශත් ශ ශස  

සඳ න් ශව,වරා:  

"Sri Lanka’s health service is one of the best not only in 
Asia but in the world, WHO Director-General Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus said. 

Dr. Ghebreyesus had stated that the reason behind the 
high quality of Sri Lanka’s health service is because it is 
freely available. Sri Lanka’s political leadership gives a 
clear guidance to the Sri Lankan Health Service." 

ශ න්, ශ්  ිඩධියට ත යි එකරා අශප් ශසෞඛ්ය ශස වරාව ගප, 

්ර ංසරා මශළ . ඒ වරාශේ  යුිෂශසෆ් සංිඩනරා,ය ිඩසින් 2 18 ිෂකුත් 

මර, ලක "Every Child Alive" කිය, ශීර්ෂය යටශත් පළ වූ 

වරාර්තරාශ  1ව, පිටුශ  පප පදිලිව ශ ශස  සඳ න් ශව,වරා: 
 

"In Kuwait and the United States of America, both high-income 
countries, the newborn mortality rate is 4. This is only slightly better 
than lower-middle-income countries such as Sri Lanka and Ukraine, 
where the newborn morality rate is 5." 

අපි ඒ  රා ස රා,ව  සශ රිමරාවට ස රා,ව අක ශ්  රශඨා 

ශසෞඛ්ය තත්ත්වය ශග,රාවරා. ශ්   රා අශත් තිශබන්ශන් “Universal 

Health Coverage Study Series No. 38” ය,  රාතෘමරාව යටශත් 

අශප් ශසෞඛ්ය ශස වය ස් බන්නව පළ වූ ශලෝම බපංකු වරාර්තරාවෂණ. 

ශ්  වරාර්තරාශ   2  ව, පිටුශ  ශ ශස  සඳ න් ශව,වරා:  

“…Sri Lanka’s health system is pro-poor, and except for the 
convenience factor it does not appear to be the case that 'health 
services for the poor are poor health services,' a claim sometimes 
voiced about other countries. A global study using benefit incidence 
analysis found Sri Lanka’s government health system to be the 
second most pro-poor out of 66 countries studied…” 

ශ ය ජරාතයන්තර study එමකින් ීනර ය මශළ . ිෂක ස් 

ශසෞඛ්ය ශස වයෂණ ිඩධියට අශප් රශඨා තත්ත්වය ශලෝමශස ශකවපිෂ 

තප,ට තිශබ,වරා. ඉති රාසය පුරරා ශග,රාපු ශසෞඛ්ය තත්ත්වය අපි 

ඉදිරියට  ශග,රාවරා. තමුන්,රාන්ශස ලරා කන්,වරා  ශමශ,කුට ජීවත් 

වී ට අව ය මූලිම  ශශ ු රාර බව. ු රාර ත යි මූලිම  ශශ. 

,මුත් ු රාර සපයරා ගපනී ත් අක ඉතරා  අ රාරු ශකයෂණ ශවලරා 

තිශබ,වරා. ක ිෂසුන්ට ු)න්ශ ල මන්,  කරුවන්ට ු)න්ශ ල 

මන්, ශකන්, බපරි අර්බුකයෂණ අක සිඩත් තිශබ,වරා. ශකවනුව අපට 

අව ය ෂෂන. බුදුරජරා න් ව න්ශස ත් ශශ ,රා මශළ  ශසෞඛ්යය 

ඉතරා  වපකගත් කියලරායි  "ුශරෝගයරා පර රාලරාභරා" කියලරායි  

කි ශ . අක ු රාර ක ල දිශ,න් දි, වපඩි ශව,වරා. ෂෂන ක ලත් 

දිශ,න් දි, වපඩි ශව,වරා. අපි ශග,රාපු ක ල පරාල,ය අක 

තිශබන්ශන් ශම ළ මෑලිවල ිඩතරයි.   ප  තප,ම  අක ඒ 

තත්ත්වය ත යි තිශබන්ශන්. අඩු ග ශන් ශරෝ  වල ෂෂන ටිම 

තිශබ,වරා ,්  පිටත ශ, තිබු ත් බපරි  නුස්සයරාට ෂෂන ටිම 

ගත පකියි. එශ  ත් ,ප ප  ගරු ස තිු) ිෂ. ජීිඩතරාරෂණෂම 

ෂෂන ස  අතයව ය ෂෂන 27ම ලපයිස්ු)වෂණ තිශබ,වරා. අක ඒවරා 

රජශස ශරෝ  වල ,ප ප. ිඩශ  ෂශයන්  ජීිඩතරාරෂණෂම ෂෂනයෂණ 

ව, antivenom අක ,ප ප.  සර්පශයෂණ කෂ්ස මරලරා මවුරු ශ ෝ 

ගිශය ත්  පශර,වරා  පශරන්, ශරෝ  වල ශබශ ත් ,ප ප. ඒ 

වරාශේ  ඒ් ස්වලට ගන්, ෂෂන ප ෂණ ,ප ප. පපුශ  අ රාරුවට 

ශක, එම ෂෂනයෂණ ,ප ප. ස්,රායු ශරෝගවලට අව ය ශබශ ත් 

වර්ග ු),ෂණ ,ප ප. ඒ කියන්ශන් ිෂන්ක ශ, යරා   anxietyවලට 

තිශබ, ශබශ ත් අක ,ප ප. චර්  ශරෝගවලට ගරා, ointment  

එ ශෂණ base එම ,ප ප. ඒ base එම ,පති වුශ  ත් එම cream 

එමෂණවත් පරාිඩච්චි මරන්, බප ප. අක ඒ base  එම ,ප ප. ඒ ිෂසරා 
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[ගරු (නවකය); රරාජිත ශස ,රාරත්,   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

එම cream එමෂණවත් පරාිඩච්චි මරන්, බප ප. ඊළඟට  පිළිමරා 

ෂෂන 5ම  මුත්රරා ශරෝගවලට ශක, ෂෂන  ම  ්රතිිඩෂ ෂෂන 2ම  

ිෂර්ිඩන්ක, ෂෂන එමම ස  ්රතිජීිඩම ෂෂන 2ම හිඟයෂණ 

තිශබ,වරා.  

ශ්  අය වපය ශ ඛ්,ශයන් ලබ, අවුරුශක සඳ රා ෂෂන 

ස් බන්නශයන් අරශග, තිශබ, ක්රියරා රාර්ගය ශ  මෂණක? 2 21 

අවුරුශශශ ,්  සියලු  ශරෝ   සඳ රා ගු රාත් ම ෂෂන 

ශ, ක ලශස ලබරා දී ට මුක  ශවන් මරලරා තිබු රා. ඒ කීයෂණක? 

රුපිය  යුලිය, 125.95යි. ,මුත් ලබ, අවුරුශකට කීයක දීලරා 

තිශබන්ශන්? රුපිය  යුලිය, ,5යි. ඒ කියන්ශන්  ලබ, 

අවුරුශශශ ෂෂන ිඩයක  එමට එමෂණ අඩු මරලරා. ඒ ිඩතරෂණ 

ශ, ශවයි  ුයුර්ශ කයටත් ඒ ිඩධියට යි සලමලරා තිශබන්ශන්.  

සියලු ුයුර්ශ ක ශරෝ   සඳ රා ුයුර්ශ ක ෂෂන ලබරාදී  යටශත් 

2 21දී රුපිය  ක ලිය, 1, ෂණ දීලරා තිබු රා. කපන් 2 22දී ඒ මුකල 

ක ලිය, 191මට අඩු මරලරා තිශබ,වරා. එතශම ට ශම ශ   ක ශ්  

ෂෂන ශකන්ශන්? එතශම ට ශම ශ   ක ශ්  ස තිවරු 

ශරෝ  වලට ශගිෂයන්ශන්? ගරු ස තිවරුිෂ  සත්තට  

තමුන්,රාන්ශස ලරා බලන්, ශම ශ   ක ශ් ම මරන්ශන් කියලරා. 

ඊළඟට  ෂෂන ක ල අඩු කිරී  ගප, බලන්,. එකරා ශලෝම 

ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ය අපට ශම ප   ්ර ංසරා මළරාක ෂෂන ක ල අඩු 

කිරී  ගප,. ඔවුන් එකරා ඒ පිළිබඳ ශ  ,වරාක කි ශ ? WHO Sri 

Lanka Annual Report 2016හි 12ව, පිටුශ  ශ ශස  සඳ න් 

ශව,වරා: 

“As a result, the Government of Sri Lanka issued a notice by an 
Extraordinary Gazette on 21 October, 2016 setting a ceiling for 48 
medicinal products based on a pricing formula derived through a 
maximum retail price. These 48 products are considered essential in 
treating NCDs...”  

That is, non-communicable diseases.  

“....and other common ailments. These medicines should be 
sold below the recommended maximum retail price at all times, and 
contravening this is a punishable offence. The revised pricing policy 
is a major victory in safeguarding patient’s rights to access 
affordable medicine in Sri Lanka.” 

එශ  යි කි ශ . ශරෝගීන්ශේ අයිතියෂණ ත යි ශ්  ුරෂණෂරා 

මරලරා තිශබන්ශන්.  

  අක රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාව  යවර පත්ර  ඒ කියන්ශන් 
LCs ,1ෂණ ිඩවෘත මරලරා තිශබ,වරා  එමෂණවත් ක්රියරාත් ම 
ශවන්ශන් ,ප ප. ශල කු backlog එමෂණ තිශබ,වරා. එ  ිෂසරා 
ඉදිරිශසදී මීය ටත් වඩරා ෂෂන හිඟයෂණ සති ශවන්, පුළුවන්.    
කන්ශන් ,ප ප රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාව  ශ්  පිළිබඳව ගරු 
ස තිු) රා  රියට  කපනුවත් මරලරා තිශබ,වරාක කියලරා. 

ඊළඟට  මෘත්රි  ක හිස් - patella - hip joints ුදී ේපරාංග 
ස් බන්නශයන් ගත්ශත ත්  අක ශරෝ  වල තිශබන්ශන් ශත ග 
11 යි. MSD එශෂණ තිශබන්ශන් 111යි. ශ්  ්ර රා ය ඉතරා   දි. 
ශ  මක  අව ය ්ර රා යට වඩරා ඉතරා  සුළු ්ර රා යකින් ත යි 
ශ් වරා තිශබන්ශන්. අෂණෂි මරාචවල තත්ත්වයත් ඒමයි. ක හිසව්ලට 
 රා ු),ටියට අකරාළ ේපරාංගවල තත්ත්වය  ත යි අක ඒවරාශසත් 
පවතින්ශන්.  රාසයමට සරා රා,යශයන් මෘත්රි  ක හිස් 1 7ෂණ 
අව ය ශව,වරා. ,මුත් ශරෝ  වල තිශබන්ශන්  2යි. MSD එශෂණ 
එමෂණවත් ,ප ප.  

බලන්,  අක අෂණෂි මරාචවල තත්ත්වය ශ  මෂණක කියලරා. ශ්  
ස් බන්නව MSD එශමන්  ලබරා දුන් ිඩස්තර ඔෂණශමෝ   රා ළඟ 
තිශබ,වරා. සත්තට  අක ව,ිඩට ශබ ශ ෝ අෂණෂි මරාචවල sizes 
,ප ප. අපි සස් ශරෝ ලට මථමිරා මළරා  කි වරා  එකරා වරාශේ 
ශ, ශවයි  අක ඒවරා ුණඟරාෂණ අඩුශවන් ත යි එන්ශන් කියලරා. එකරා 
ශවශළඳ ශප ශළ  රුපිය  ,     ට තිබුණු අෂණෂි මරාච අපි රුපිය  

1,     ග ශන් ක ලත් අඩු මරලරා දුන්,රා. අක ව,ිඩට අෂණෂි මරාච 
ස් බන්නව ිඩ රාල ්ර ්,යෂණ සති ශවලරා තිශබ,වරා. ශ  මක  ශ   
ශ ඛ්,ශස සඳ න් ුමරාරයට18D සිට 21.5D ්ර රා ය කෂණවරා 
ව, අෂණෂි මරාච ත යි වපඩිපුර  යන්ශන්. අක ව,ිඩට ඒවරාශස 
ිඩ රාල හිඟයෂණ තිශබ,වරා. 

ඒ වරාශේ  ත යි cardiac stentsවල තත්ත්වයත්. Cardiac 

stentsවල වපඩිපුර  ගන්ශන් ක ලිමීය ටර් 2.5  2.75 ස    කිය, 

්ර රා . ,මුත් ශ්  cardiac stentsවල හිඟයෂණ තිශබ,වරා. අපි එකරා 

අෂණෂි මරාච ස  cardiac stents ශ, ක ලශස ලබරා ශකන්, 

ීනන්දුවෂණ ගත්තරා. ඒ මරාලශස අපි cardiac stents ශ, ක ලශස 
ලබරා දුන්,රාට  අශප් රශඨා නවකයවරු අපට ්ර ංසරා මශළ  ,ප ප. 

,මුත් තමුන්,රාන්ශස ලරා ස  අපි ිතෂයශයෝ මරාලශස ඉඳලරා 

කියවපු  අපි ඉශග, ගන්, කියවපු  ශලෝම ්රසිශන බ්රිතරා,ය 

නවකය සඟරරාව - British Medical Journal එම - 2 18  රාර්ු) 

 රාසශසදී "Tackling acute coronary syndrome in low-

income and middle-income countries" ය, ශීර්ෂ පරාසය 

යටශත් ලියරා තිශබ, editorial එශෂණ  ලංමරාවට ්ර ංසරා මරලරා 

තිශබ,වරා. එහි ශ ශස  සඳ න් ශවලරා තිශබ,වරා: “We should 

applaud the decision of the Sri Lanka Ministry of Health, 

taken after the survey, to provide cardiac stents to 

hospitals with PCI facilities and to include troponin 

testing as a routine examination in State sector hospitals. 

Also laudable is the recent introduction of State-operated 

ambulance service in some parts of Sri Lanka, which 

would lead to the reduction of the total ischaemic time, 

with further reduction of STEMI in- hospital mortality.” 

අපට ශ ශ   නවකයවරු ්ර ංසරා  ශ, මළරාට බ්රිතරා,යශස ඉන්, 

නවකයවරු ඒ ිඩධියට ත යි ්ර ංසරා මශළ . 

ශසෞඛ්ය වරාර්ෂිම වරාර්තරාශ  7,වපිෂ පිටුශ  තිශබ,වරා  ෂෂන 

ුයත,ශස මරාර්ය සරානම කර් ම පිළිබඳව.    ශසෞඛ්ය 

ස තිවරයරාට ස්ු)තිවන්ත ව,වරා  කිසි ශේකයකින් ශත රව 

තමුන්,රාන්ශස ලරා එ  ශත රු)රු පළ මර තිබී  ස් බන්නශයන්. 

2 17 වසරට ිඩතරයි සංඛ්යරා ශ ඛ්, තිශබන්ශන්. මූලිම ශරෝ   

ස  ඊට ඉ ළ ශරෝ  වල අතයව ය ෂෂන පපවීන   SARA 

සමීය ෂණෂ  කත්ත අනුව  ශ්රී ලංමරා ජරාතිම ශරෝ ශ  - NHSLහි - 

සියයට 9 ෂණ  Teaching Hospitalsවල සියයට 91ෂණ  Provincial 

General Hospitalsවල සියයට 98ෂණ  District General 

Hospitalsවල සියයට 99ෂණ  Base Hospitalsවල සියයට 91ෂණ 

ව ශයන් ත යි තිශබන්ශන්. ඒ කියන්ශන්  ෂෂනවලින් සියයට 

9 මට වඩරා  ප  ශරෝ ශ   තිබු රා. ,මුත් අක ශ  මෂණක 

තත්ත්වය? අක  ප  තප,ම  ිඩ රාල ෂෂන හිඟයෂණ තිශබ,වරා. 

ශ්  ිෂසරා දුප්පත් ක ිෂස්සු අක ඉතරා අසර  තත්ත්වයමට පත්ශවලරා 

සිටි, බව ස රාජ  රානයවල පළ වී තිශබ,වරා    කපෂණමරා.  එවපිෂ 

එම ්රවෘත්තියෂණ    කියන්,් . 

“ශබ ශ ත් තිශබ,වරා  තිශබ,වරා කි වරාට ශබශ ත් ශමෝ? 

ශබශ  ත් හිඟයෂණ ,පති බවත්  ශරෝ  වල ශබශ ත් සති පක්  

තිශබ, බවත්  ශබශ ත් ස් බන්නශයන් පත් මර සිටි, 

ස තිවරයරා ශ්  ව,ිඩට ්රමරා  මරක න් සිටි, ,මුත්  ශේ  කවත් 

ශරෝගයටත්  ශප  ලු ුශ්රිත ශරෝගයටත් අතයව ය ෂෂන 

කුරු ෑගල ස  ිෂමවපරටිය ශරෝ  වල ශ,  පති අතර  එ  

ෂෂන ශපෞශගලිම ෆරා සිවලින් ක ලදී ගපනී ට සිදු ව සත. ඒ 

සඳ රා  රාසයමට රුපිය  11    ම ප   මුකලෂණ ිඩයක්  කිරී ට 

සිදු වී සත."   

ඒ ිඩධියට ත යි ඒ අය ්රතිචරාර කෂණවන්ශන්.  

1079 1080 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු රරාජය ස තිු) ිෂ  තමුන්,රාන්ශස ශේ අ රාතයරාං ශස 

මරාර්ය සරාන,  රා ්රගති වරාර්තරාශ   5 වපිෂ පිටුශ  තමුන්,රාන්ශස  

කියරා තිශබ,වරා  ".... ශ්රී ලංමරා රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාව 

ිඩසින් ෂෂන ක ලදී ගපනී්  ක්රියරාවලිය ිඩධි ත් මර, ලක අතර  

2 2  අශ්ර    රාසශයන් පසුව රරාජය ෂෂන ිෂෂ්පරාක, සංස්ථමිරාව 

ිඩසින් කිසිදු  දිසි ක ලදී ගපනී ෂණ සිදු මර ශ,  පති අතර  දිසි 

ක ලදී ගපනී්  සඳ රා ිඩග , ිඩ සු්  ක ලපබී ශ,  පත." කියලරා. 

 

ගරු (මහාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහත්ා (ඖෂධා 

නිෂනපාදනය,  ැප උම හා නියාමන සාජ අමාත්ුරමා  
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) ென்னஜயசுைன-ஔடதஉற் 

பத்திகள்,வழங்குமககள்ைற்றும்ஒழுங்குறுத்துமகஇரொஜொங்கஅ

மைச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.)  ChannaJayasumana - State Minister of 
Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals)  

ගරු රරාජිත ශස ,රාරත්,  න්ත්රීු) ිෂ  ශරෝ  වල ෂෂන 

හිඟයෂණ තිශබ,වරා  MSD එශමන්  ලපබුණු වරාර්තරා ඔබු) රා ළඟ 

තිශබ,වරා කි වරා.    ඔබු) රාශගන් ඉ ලරා සිටි,වරා  ඒ වරාර්තරාව 

සභරාගත මරන්, කියලරා. එතශම ට  ට ඒ වරාර්තරාව බලලරා   වසට  

ේත්තර ශකන්, පුළුවන්. ශ  මක  ඔබු) රාට ලපබුණු සංඛ්යරා 

ශ ඛ්,යි   රා ළඟ තිශබ, සංඛ්යරා ශ ඛ්,යි අතර පරස්පරයෂණ 

තිශබ,වරා.  

 

ගරු (වවද  සාජිත් න ේනාසත්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித லெனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

“2020 අශ්ර    රාසශයන් පසුව රරාජය ෂෂන ිෂෂ්පරාක, 

සංස්ථමිරාව ිඩසින් කිසිදු  දිසි ක ලදී ගපනී ෂණ සිදු මර ශ,  පති අතර  

 දිසි ක ලදී ගපනී්  සඳ රා ිඩග , ිඩ සු්  ක ලපබී ශ,  පත” කියරා 

මරාර්ය සරාන,  රා ්රගති වරාර්තරාශ   5 වපිෂ පිටුශ  තමුන්,රාන්ශස  

කෂණවරා තිශබ,වරා  ගරු රරාජය ස තිු) රා. ඔන්, බලන්,  ඒ මථමිරාව 

ශම ච්චර සතය ක  අසතයක කියලරා.  තමුන්,රාන්ශස ට ශ් වරා එවලරා 

,ප ප. එ  ිෂසරා තමුන්,රාන්ශස  ශ් වරා ගප, කන්ශන් ,ප ප. ශ්   රා 

ළඟ තිශබන්ශන් රරාජය ඹෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාශ  සභරාපතිවරයරා 

ශවත 2 21  රාර්ු)  ස  2 වපිෂකරා යවරා තිශබ, ඒ්රස් පරාක, 

ිඩග ,ය - 2 2 ඒ කිය, ිඩග , ිඩ සු . ශ හි සඳ න් ව,වරා  

Bevacizumab Inj. 100 mg/4 ml ෂෂනශයන් vials 2 5,1ෂණ 

ක ලදී ගපනී  පිළිබඳ පරීෂණෂරාව ගප,. ශ් ශෂණ ශමළින්  සඳ න් 

මර තිශබ,වරා  "LP/CPU" කියලරා. ඒ කියන්ශන්   දිසි ක ලදී 

ගපනී්  මරලරා  ඒම වපරැදි ිඩධියට ගපනී . ඒ කියන්ශන්   දිසි ක ලදී 

ගපනී්  මරලරා අඩු  ක ල තිශබ,  NMRA Registration එම 

තිශබ, ුයත,යට අවස්ථමිරාව දුන්,රා  සභරාපතිවරයරා කිය,වරා  

"එශ   බප ප. NMRA Registration එම ,පති වු රාට ම ෂණ 

,ප ප" කියලරා. ඒ ිෂසරා ඊටත් වඩරා අඩු ක ලෂණ තිශබ, 

ුයත,යමට දී  පිළිබඳව ිඩග ,ශයන් ්ර ්, මර,වරා. ඒම 

ලියලරා තිශබන්ශන්ත් රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාශ  

සභරාපතිවරයරා.  

ශ්  තිශබන්ශන්  ශකවපිෂ මරාර ය. ශ් ම පුවත් පත්වලත් පළ 

වූ මරාර රාවෂණ. 2 21 ඔෂණශතෝබර්  ස   වපිෂ ඉරිකරා පළ වූ 

"  යු " පුවත් පශත් ශ ශස  සඳ න් ශව,වරා:  

"ඉන්දියරාශවන් ශගන්වූ පිළිමරා ශබශ ත තත්ත්වශයන් බරාල එමෂණ"  

ශ්  කිය, ශබශ ත ශග,ප ලරා තිශබ,වරා.  The Sri Lanka 

College of Oncologists ිඩසින් 2 2  සපප්තප් බර්  8 වපිෂකරා 

ලියපු ලිපිශයන් ශ  මෂණක කියන්ශන්? “With reference to your 

letter dated 11th of August, 2020 regarding the above 

matter, the Sri Lanka College of Oncologists received a 

response from within our membership…, stating some 

concerns with this drug.” කියරා කිය,වරා.  

ඊළඟට  Dr. A.J. Hilmi, Consultant Oncologist, Head 

of Department, National Hospital, Kandy කිය,වරා  ශ්  

ිෂසරා සති ශව, දුර්ිඩපරාම ගප,. එු) රා  “We, National 

Hospital, Kandy, have received the said drug a few weeks 

back. This drug is given daily for 21 days and repeat in 

28 days … standard pack should contain 21 tablets. Here, 

it is a 30-tab pack. So, it is wrong package and loss of 9 

tablets every 21 days …” යනුශවන් සඳ න් මර තිශබ,වරා. 

ශ්  ිඩධියට දිගට  සඳ න් මරලරා තිශබ,වරා.  

ඊළඟට  Dr. Damayanthi Pieris කියරා තිශබ,වරා ශ්  

packaging එම ගප, ස  එයින් සති ව, අු)රු ුබරාන පිළිබඳව. 

ශ් ම එ වරා  ශ  මක මරන්ශන්? සත්ත ව ශයන්    දිසි ක ල 

මපඳවී්  මළරා  ශ  මෂණක ශවන්ශන්? අපි  දිසි ක ල මපඳවී්  

මරන්ශන්  තිශබ, stocksවලින්. පිට රටින් ශග,ප ලරා ගන්, 

බප ප. ත න්ශේ stocks තිශබ,වරා ,්  ගන්, පුළුවන්. එිඩට 

සරා රා,ය ක ලට වඩරා වපඩිශයන් ශගවන්, ශව,වරා. ඒ ිඩධියට 

ගන්, ශම ට අපි දි, ිෂය යෂණ මර,වරා. සරා රා,යශයන් කවස් 

ශකම ු),යි ශකන්ශන්. ව රා  supply මරන්, ඕ,ෑ.  ස  ර අය 

ශබ රු කියලරා ශග,ප ලරා ශකන්,  ක,වරා. එශ   වු රා  අපි 

surcharge එමෂණ කරා,වරා. ඒම සරා රා,ය නීතිය. ඒම මරාටවත් 

ශව,ස් මරන්, බප ප. ,මුත්  රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරා ශ  

සභරාපතිවරයරා ලිපියෂණ එව,වරා  MSD එශෂණ අනයෂණෂ ශවත. 

සරා රා,යශයන්  සභරාපතිවරශයකුට ශ්  වරාශේ ලිපියෂණ එවන්, 

බප ප  MSD එශෂණ Directorට. එු) රා ලියන්ශන් ශ  මෂණක? 

ශ් මට තිශබ, surcharge එම ව රා  අයින් මරන්, කියලරායි 

එු) රා කියන්ශන්. ශ්   රා ළඟ තිශබන්ශන්  ඒ ලිපිය.  දි,ය 

2 2 . ,.29 ව, කරා.  ඔබු) රා කි වරාට පසුව මරාලශස   රික?  

අන්ති ට  Director, MSD කිය,වරා එු) රාට ශ් ම මරන්, 

බප ප කියලරා. "බප ප" කි වරා  ශ  මෂණක ශවන්ශන්? DGHSට 

මථමිරා මරලරා  DGHS ලවරා  order එමෂණ ශක,වරා Director, MSD 

ට  ශ්  surcharge එම අඩු මරන්, කියලරා. Surcharge එම අඩු 

මළරා  මරාටක ලරාභය? ලරාභය තිශබන්ශන් යුස්,ස්මරාරයරාට. 

ුණ්ඩුවට පරාඩුයි  surcharge එම අඩු මළරා . Director, Medical 

Supplies Division අන්ති ට ලිය,වරා  “This has reference to 

your letter dated 15.10.2020... .Accordingly, we will not 

charge penalty for above-mentioned supply as per DPC 

decision dated 08th October, 2020, chaired by Dr. Prasanna 

Gunasena ..” කියලරා.  ශ න්, ශ ශ  යි බලපෑ්  මරන්ශන්.  

ශ්  වරාශේ තවත් LP තිශබ,වරා. ශ් මත් LP එමෂණ. ඔබු) රාට 

කන්වරා තිශබන්ශන් ශව,ත් ශශව . ශ්  තිශබන්ශන්  අශ,ෂණ LP 

එම. ශ් ශෂණ දි,ය 2 2  ජූිෂ 11ව, කරා. ශ්  LP එශෂණ තිශබන්ශන් 

purchase order එම ස් බන්නවයි. ඒශෂණ තිශබ,වරා  රුපිය  

ක ලිය, 25  1 ෂණ කියලරා  රුපිය  ක ලිය, ිඩසිප යි  ු)න්ලෂණෂ 

 තළිස්ු)න්ක ස් ග ,ෂණ. ශ්  LP order එම කරාලරා තිශබන්ශන් 

2 2  ජූිෂ  රාසශස. ඊළඟට  ශ්   රා ළඟ තිශබන්ශන්  තවත් LP 

order එමමට අකරාළ audit query එම. ශ් ශෂණ තිශබ,වරා  

"ස රාශලෝචිත වර්ෂශසදී ශර්ඛීය අ රාතයරාං ය යටශත් සති රජශස 

ශරෝ    රා ශසෞඛ්ය ුයත,  5ෂණ ිඩසින්  පිරිවපය රුපිය  

ක ලිය, 2219.15ෂණ වූ නවකය සපපීම්  ශශශීය ශවළඳශප ළින් 

ක ලදී ශග, තිබුණු ,මුත්  ඊට අකරාළ අතිශර්ම පිරිවපය ග ,ය 

මර ශ ෝ අය මරශග, ශ, තිබුණි." කියලරා. 
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[ගරු (නවකය); රරාජිත ශස ,රාරත්,   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

ඊළඟට  "ශප්රරාශකණිය ිතෂණෂ  ශරෝ ශ   දිසි ක ලදී ගපනී්  

යටශත් ක ලදී ශග, තිබුණු අයිත වල ක ල  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස 

නවකය සපපයු්  අං ශයන් එ  අයිත  ක ලදී ගන්,රා සරා රා,ය ක ල 

ස ඟ සපසඳීශ් දී ිඩචල,ය සියයට 2,ම සිට සියයට 2  1, ෂණ 

කෂණවරා ඉ ළ පරරාසයම පපවු)ණි." යනුශවන් ක සඳ න් ශව,වරා.  

පසුගිය මරාලශස ඔය වරාශේ මරාර රා කිහිපයෂණ අරශග, ත යි 

අපට ප ර දුන්ශන්. 

තවදුරටත් ඒශෂණ සඳ න් ශව,වරා  "නවකය සපපීම්  අං ය 

ිඩසින් රජශස ශරෝ   ශවත ිෂකුත් මර තිබුණු නවකය 

සපපීම් වලින් පිරිවපය රු. ක ලිය, 1 1 ,.,1කුත්  ිෂශයෝග මළ 

අයිත  වපඩිදුර පරීෂණෂ  සිදුමර භරාිඩතශයන් ඉවත් කිරී ට ශ ෝ 

,පවත භරාිඩතයට ගපනී ට ිෂශයෝග ිෂකුත් කිරී ට ශපර එ  

අයිත  ිෂරරායරාසශයන්  ම  ඉකුත්වී ට ලෂණවී  පිළිබඳවත් ..." 

කියලරා. ඒ  එම audit query එමෂණ.  

ශ න්, බලන්,  ශ්  තිශබන්ශන් අශ,ෂණ audit query එම. 

ශ හි සඳ න් ශව,වරා  "... නවකය සපපයු්  අයිත  2  85 ෂණ 

අතරින් ෂෂන වඨාශටෝරු ස රාශලෝච, මක ටුව ිෂර්ශශ  මර 

ශ, තිබුණු අයිත  සංඛ්යරාව 7  91ෂණ ..." කියලරා. අන්ති ට 

කිය,වරා  "...ස වු්  ඉදිරිපත් මර තිබුණි. පරිග ම පශනතිය 

ු)ළ  වඨාශටෝරු ස රාශලෝච, මක ටුශ  අනු පතිය ශ, ලපබුණු 

අයිත  ශලස කෂණවරා තිබුණු පිරිවපය රු.ක ලිය, 285ම අයිත    ෂණ 

සු)ළුව අයිත   7ෂණ 2 2  වර්ෂය සඳ රා නවකය සපපීම්  අං ය 

ිඩසින් ක ලදී ශග, තිබුණි." කියලරා. 

ශ න්,  ශ්  තිශබන්ශන් තවත් එමෂණ. එහි සඳ න් ශව,වරා  

"නවකය සපපීම්  අං ය ශවනුශවන් රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාව 

ිඩසින් අවස්ථමිරා    මදී PCR Kit එමෂණ සඳ රා ශවළඳශප ශළ  ක ල 

ව, රු. 1 85  ෂණ ශ, සලමරා ඊට වපඩි ලංසුවලට PCR Kits  28 

ෂණ ක ලදී ශග, තිබී  ශ  ු)ශවන් සිදුවී තිබුණු මූලය ය පරාඩුව 

රු.ක ලිය, 125 ෂණ ිඩය." යනුශවන්. ශ්   තිශබන්ශන් ඔෂණශමෝ  

audit queries. ,මුත් ඔබු) රා වරාර්තරාශ  කිය,වරා  ශ ශ   ක ලදී 

ගපනී්  මරන්ශන් ,ප ප කියලරා  ගරු රරාජය ස තිු) ිෂ.  

ශ්  වරාශේ  තත්ත්වයෂණ තිබු රා  Avigan කිය, ෂෂනය 

ස් බන්නශයනුත්. NMRA එශෂණ - ජරාතිම ෂෂන ිෂයරා , 

අධිමරාරිශස - registration ශ  මවත් ,පතිව සභරාපතිවරයරා එ  

ෂෂනය ලංමරාවට ශග,රාවරා. අක ඒම ගප, ශව,  audit query 

එමෂණ තිශබ,වරා  ඒ මුළු මුකල සභරාපතිවරයරාශේ ශපෞශගලිම 

න,ශයන් surcharge මරන්, කියලරා. ඒ මරාර ශසදීත් අශප් හිටපු 

ස තිු)ක ය සිඩ ලරා කි වරා  "ඒම ිෂම්   ් බ වුශණ්  ඒම 

ජපරා,ශස ්රකරා,යෂණ" කියලරා. ඒශෂණ stocks ටිම අන්, අකත් 

තිශබ,වරා  SPC එශෂණ අලුත් building එශෂණ. ශ ශතෂණ ම  ඒවරා 

තිබු රා  SPC එශෂණ Chairmanශේ මරා රශස. කපන් ඒම GMශේ 

මරා රයට කරාලරා  තව  එශ    තිශබ,වරා.  [බරානරා කිරී ෂණ  

 

ගරු (මහාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු සභරාපතිු) ිෂ   ට ිෂවපරැදි කිරී ෂණ මරන්, අවස්ථමිරාව 

ශකන්,.  

ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ඔබු) රා කියපු ෂෂනය පරිතයරාගයෂණ ශලස 

ත යි අප ලබරා ගත්ශත්. ,මුත් ඒම අශප් රශඨා භරාිඩත මරන්ශන් 

,පති ිෂසරා එය එවපු ජපරා,යට  යවන්, ශ්  ව, ශම ට මටයුු) 

මර තිශබ,වරා. එවපිෂ ගබඩරාවෂණ අශප් රශඨා ,ප ප.  

ගරු (වවද  සාජිත් න ේනාසත්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித லெனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 
ගරු සභරාපතිු) ිෂ  එකරා අපි ෂෂන වර්ග 18ම ක ල අඩු මළරා. ඒ 

ව,ශම ට ශ්  රශඨා ජ,තරාව අවුරුශකමට රුපිය  යුලිය, 11මට 

වපඩි මුකලෂණ ිඩයක්  මළරා  ෂෂන සඳ රා. ඒ ෂෂන වර්ග 

 තළිස්අශඨා ක ල අඩු මළරා   branded ෂෂනවල ක ල එෂණක ස් 

ග ,කින් ිඩතර අඩු වු රා. ශ්  රශඨා ජ,තරාව මළ රුපිය  

යුලිය, 11ම ිඩයක   ඒ ක ල අඩු වී  ශ  ු)ශවන් රුපිය  යුලිය, 

 තරයි ග ,මට අඩු වු රා. ඒ කියන්ශන්  යුලිය, ,වයයි 

ග ,ම ලරාභයෂණ අත් වු රා  ශ්  රශඨා ජ,තරාවට. 

ඒ වරාශේ   අශප් රශඨා සිටි, ඒජන්තවරු ිෂෂ්පරාකමයන්ට 

කි වරා  "අශප් ලරාභරාං ය ශග ඩෂණ  අඩු ශවලරා තිශබ,වරා. ඒම 

හින්කරා ඔයශග  ලන්ශේත් ලරාභරාං  අඩු මරලරා අපට ෂෂන ලබරා 

ශකන්," කියලරා. එතප,දීත් ක ල අඩු මළරා. ඒ ක ල අඩු කිරී  ු)ළ 

අශප් රටට රුපිය  යුලිය, 7ම වරාසියෂණ වු රා.  

ඊට පස්ශස   පිළිමරා ශරෝගයට අව ය ෂෂනත් එෂණම ශකවපිෂ 

වතරාශ දී අපි තවත් ෂෂන වර්ග 22ම ක ල අඩු මළරා. එ ඟින් 

වසරමට රජයට තිබුණු ලරාභය රුපිය  යුලිය, 1.75යි. 

ිඩශ  ෂශයන්  රුපිය  28     ට තිබුණු Trastuzumab ෂෂනය 

තරගමරාරි ක ල යටශත් ගත්තරා  රුපිය  111    ෂණ වු රා. රුපිය  

111    යි කි වරා   ඒම  ට හිතපති  ශේ ශම ටස් තිශබ, 

ස රාග ෂණය කි වරා. රුපිය  111    ෂණ වූ එ  ෂෂනශස MRP 

එම - ේපරි  සි ලර ක ල - රුපිය  95    ෂණ මළරා. ඒ කියන්ශන්  

28     ෂණ වූ ක ල රුපිය  95     කෂණවරා අඩු වු රා. එ  පිළිමරා 

ෂෂන අක ඊටත් වඩරා අඩු ක ලට ඉන්දියරාශවන් ශග,ප ලරා 

තිශබ,වරා. අපි ඒ ශක ර සරපු හින්කරා ත යි ඒ අයත් එන්ශන්. ඒ 

ස රාග   ට ස් බන්න ,්      ශ  මටක ක ල අඩු මරන්ශන්? 

එතශම ට  ශේ ලරාභරාං  ඔෂණශමෝ  අඩු ශව,වරා ශන්. අපි 

මවකරාවත් ඒවරාට අත ගපුණශ  ,ප ප. එකරා NMRA එශෂණ Chairman 

ත යි ඒ ඔෂණශමෝ  මරලරා අපට ශග,ප ලරා දුන්ශන්. අපි 

මවකරාවත් එු) රාශගන් සුණශ  ,ප ප  "ශ් ම ශ  මෂණක  අරම 

ශ  මෂණක" කියලරා. 

ඊට පස්ශස  අපි ශශශීය ව ශයන් ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය ුර් භ 

මළරා. ශශශීය ිෂෂ්පරාක,ශසදී අපි ඉස්ශස ලරා  මශළ  ශ  මෂණක? 

රරාජය ෂෂන ිෂෂ්පරාක, සංස්ථමිරාශ  නරාරිතරාව යුලිය, 2 ඉඳලරා 

යුලිය, 1 කෂණවරා වපඩි මළරා. 

ශශශීය මර් රාන්ත රාලරා 12ෂණ කප,ට තිශබ,වරා. ඒ අවසරා, එම 

-12වපිෂ එම- ිඩවෘත මරශදී ,්   ට ුරරාන,රාවෂණ ලපබු රා. අශප් 

බපසි  රරාජපෂණෂ  පතිු) රාත්  ශසෞඛ්ය ස තිු) රාත්    ත් එයට 

ස භරාගි වු රා. ඔවුන් ිඩශශිතමයන් හින්කරා ක ශම ශ  ක බය ,පතිව 

 ට ඒමට ුරරාන,රා මළරා.  

අපි ඒ ශශශීය මර් රාන්ත රාලරා ුර් භ මළරා  ෂෂනවල ක ල 

ශග ඩෂණ  අඩු වු රා. පිළිමරා ෂෂනවල ක ල තවත් අඩු වු රා. 

ශම ච්චර අඩු වු රා ක කියශත ත්  රුපිය  91     ග ,ට තිබුණු 

Trastuzumab injection එම රුපිය   2  9 ට අඩු වු රා. රුපිය  

5  1  ට තිබුණු Bevacizumab එම රුපිය   5    ට අඩු වු රා. 

රුපිය  117 771ට තිබුණු Rituximab එම රුපිය  55    ට අඩු 

වු රා. අන්, එශ  යි ක ල අඩු වුශණ්. ක ල අඩු වු රා ිඩතරෂණ 

ශ, ශවයි  ශශශීය ිෂෂ්පරාකමයන් ුවරා  අපි පප,වූ ේපරි  ක ලත් 

එෂණම සංසන්ක,ය මළරා   ඊටත් වඩරා ක ල අඩු ව, තත්ත්වයෂණ 

සති වු රා. කපන් බලන්,  රුපිය   18ට තිශබ, Cephalexin එම 

ශශශීය වයරාපරාරිමයන් ශකන්ශන් රුපිය  1 1මට. රුපිය  1 .22ට 

තිබුණු Ciprofloxacin එම රුපිය   ., ට ශකන්ශන්. ඒශෂණ 

ක ලි්ෑ්  25  රුපිය  ,.9  ට තිබුශණ්. කපන් ඒම රුපිය  1.9 ට 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ශකන්ශන්. රුපිය  21 ට තිබුණු Azithromycin එම රුපිය  85යි. 

ඒ කියන්ශන්  පරාල, ක ලටත් වඩරා අඩුයි. ශ්   ඟින් අශප් රජයට 

තවත් රුපිය  යුලිය, 7ම මුකලෂණ ලරාභ වු රා.  

ඒ ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  ඊට පස්ශස     2 19 ශ, වප් බර් 15 

ශවිෂකරා තවත් අයිත  55ම ක ල පරාල,ය මරන්, ගපසඨා එමට 

අත්සන් මළරා. ,මුත්  අශප් ුණ්ඩුව ශපරළු රා. අකටත් ඒම මරලරා 

,ප ප. ගරු රරාජය ස තිු) රා  පුළුවන් ,්  ශස යරා බලරා ඒම 

මරන්,. ඔබු) රාට  ට වඩරා ශ  ඳට ශත්ශර,වරා  ෂෂන පිළිබඳව. 

ඒ ගප, ශස යරා බලරා ඒ ක්රියරා රාර්ග ගන්, කියලරා    

තමුන්,රාන්ශස ට කිය,වරා. 

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order please! Hon. Deputy Speaker will now take the 

Chair. 
 
අනුරරුව ගරු කථානායකුරමා මූලා නනයන් ඉවත් වූනයන්, 

නිනයෝජ කථානායකුරමා [ගරු සාංජිත් සයලලාිළියය මහත්ා] 
මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன்ஜித் ெியம்பலொபிட்டிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

  

ගරු (වවද  සාජිත් න ේනාසත්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித லெனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු සභරාපතිු) ිෂ     මලින් කි ශ  අශප් මරාලශසදී 

ෂෂනවල ක ල අඩු මරපු  ුමරාරයයි. 

කපන්    මථමිරා මරන්ශන් ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ශස මූලිම 

ශත් රා ගප,. එ  සංිඩනරා,ශස මූලිම ශත් රා ශකමෂණ තිශබ,වරා. 

එමෂණ  ිඩ ්ව ශසෞඛ්ය ුවර ය - Universal Health Coverage, 

UHC. අශ,ෂණ එම  ශබෝ ශ, ව, ශරෝග - non-communicable 

diseases, NCDs. ශ්  ශකම ත යි  ඒ අයශේ මූලිම  ශත් රා ශකම. 

ශ්  සඳ රා අපි ක්රියරා  රාර්ග ගත්තරා. අපි දු් ශම ළවලට බදු ගපුණවරා. 

දු් ශම ළවලට අකරාළව WHO FCTC ්රඥප්තිශස වගන්ති 22න්  

21ෂණ අපි ක්රියරාත් ම මළරා. එමයි මරන්, බපරි වුශණ්  

භරාණ්ඩරාගරාරශස ිඩශරෝනතරාව හින්කරා. ඒ ත යි  තිෂ සිගරැඨාටුව 

ිඩකිණී . අශ,ෂණ ඔෂණශම   මළරා. ඒ වරාශේ   අපි සියයට 9 ෂණ 

බදු ගපුණවරා. අක මථමිරා මර,වරා  බදු ූ ත්රයෂණ ගප,. බදු ූ ත්රයෂණ 

ශගශ,,වරා කියලරා තමුන්,රාන්ශස ලරා කියරා තිශබ,වරා    පුවත් 

පතකින් කපෂණමරා. ශ  මටක  බදු ූ ත්රයෂණ ශගශ,න්ශන්? බදු 

ූ ත්රයෂණ ඕ,ෑ ,ප ප. දු් ශම ළ ිෂෂ්පරාක,වලට බදු ූ ත්රයෂණ 

ශගශ,,වරා ලු.  

අපි සිගරැඨාවලට ගපුණවරා  සියයට 9 ම බශකෂණ. ඒම ත යි 

ශලෝමශස තිශබ, වපඩි  බශක. ලරාභය සියයට එමයි කියලරා  ඔය 

දු් ශම ළ ස රාග්  ව ,වරාය කි වරා. ශමෝ  වපුණශ  ,ප ප ශන්. 

එශ   ,්   ඒ සියයට 9  බශක එශ    ග න්,. ශ වර අය 

වපශයන් මශළ  ශ  මෂණක? එකරා අපි බදු ගපුණවරාට පසු  බදු ූ ත්රය 

අනුව 2 1, දී සිගරැඨා එම රුපිය  5 ට ගියරා. 2 17 දී රුපිය  

55යි  2 18 දී රුපිය  , යි  2 19දී රුපිය  ,5යි. ඊට පසු 2 2   

2 21 වර්ෂවල කිසි  ශව,සෂණ වුශණ් ,ප ප. සයි? බදු ගපුණශ ත් 

,ප ප  ශ  ,වත් ,ප ප. කපන් ශ වර අය වපශයන් මශළ  

ශ  මෂණක? රුපිය  5කින් ක ල වපඩි මළරා. ක ල වපඩි මරන්, ඕ,ෑ  

ස රාග් . ුණ්ඩුව ශ, ශවයි. ුණ්ඩුව මරන්, ඕ,ෑ බදු වපඩි 

මර, එමයි. එතශම ට ඒ ශග  ලන් ක ල වපඩි මර ගිෂයි. 

එච්චරයි මරන්, තිශබන්ශන්. ඒම ිෂසරා ත යි අපි කියන්ශන්  

සියයට 9 ම බශකෂණ ග න්, කියලරා. අක ශ්  මරපු ශකයින් 

ශවන්ශන් ශ  මෂණක? රජයට ලරාභය තිශබන්ශන් සියයට 7යි  

ශම ් පපිෂයට ලරාභය සියයට 1 යි. ඒ ිෂසරා සියයට 9 ම බශක ඒ 

ිඩධියට  ක්රියරාත් ම මරන්, කියලරා    කිය,වරා. ශ  මක  ඒ 

ස් බන්නශයන් අපට ිඩ රාල ව ශයන්  ස්ු)ති මළරා. ශම ශ    

 රි   එ   ක්රියරා  රාර්ගය ගපනී  ශවනුශවන් ඒ අවුරුශශශ ශලෝම 

ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ශයන්  ට දු් ශම ළ ිඩශරෝධී WHO ස්  රා,යත් 

ලබරා දුන්,රා. අපි එශ   මශළ   දු් ශම ළ භරාිඩතය ිෂසරා සති ව, 

පිළිමරා ,වත්වන්,. ශම මරා-ශමෝලරා  ශපප්සි සු)ළු පපණි බී  

ස රාග් වලට අපි බදු ගපුණවරා. පළමුශවිෂ එම colour-coded 

labelling system එම.  ශකවනුව   මාිෂ ්ෑ්  එමමට  ත 5  

ග ශන් බදු ගපුණවරා. මු  වටශසදී අපි colour-coded labelling 

system එම පටන් ගත්තරා  ශම මරා-ශමෝලරා ස රාග  ඒ 

ශග  ලන්ශේ පපණි බී වල මාිෂ ්ර රා ය සියයට 1 කින් අඩු මර 

ගත්තරා. ඒම ශම ච්චර ශල කු ශකයෂණක? රු) එශෂණ ඉඳලරා ම  

එමට එන්, මාිෂ ්ර රා ය සියයට 1 කින් අඩු මර ගත්තරා.   

අපි ශ්  බශක ගපුණවරා  ශ ු) න්ලරා මශළ  ශ  මෂණක? අපි  ත 

5 ෂණ ව ශයන් ග පු බශක ශ්  ුණ්ඩුව  ත   මට අඩු මළරා. 

මවුරු ශවනුශවන්ක ශ්  වපඩ මරන්ශන්?  බශක  ත   මට අඩු 

මළරා ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  මාිෂ ්ෑ්  ,මට බදු ශගවන්, ඕ,ෑ ,පති 

ිඩධියමට ශ් ම ශව,ස් මළරා. එතශම ට පරාඩුව ස රාග ටක? අක 

අපි ක ිෂසුන්ට දියවපඩියරාව  කව,වරා. දියවපඩියරාව  කවලරා අපි ඒ 

සඳ රා රුපිය  යුලිය, ග න් ිඩයක්  මර,වරා. ශ න්,  ශ් මයි 

අක තත්ත්වය.   

 ට මරාලය ලබරා දුන්,රාට ස්ු)තියි  ගරු සභරාපතිු) ිෂ. 

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (නවකය); සුකර්ිතනී ්ර,රාන්දුපු ශ  රරාජය අ රාතයු)ක ය. 

ඔබු)ක යට ිඩ,රාඩි 11ම මරාලයෂණ තිශබ,වරා.  
 

[පූ.භරා. 11. 7  

 

ගරු (වවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්ු පුල්නල්  මහත්මිය 

(ප්රාථමික න ෞඛ් න ේවා, ව ාංගත් නසෝග හා නකොවිඩ් නසෝග 

පාලන ක යුුර සාජ අමාත්ුරමිය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்லள - ஆரம்ப சுகொதொர லெமவகள், ததொற்று 

லநொய்கள் ைற்றும் தகொவிட் லநொய்க் கட்டுப்பொட்டு அலுவல்கள் 
இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid 
Disease Control) 

ගරු සභරාපතිු) ිෂ   ශ්  අවස්ථමිරාව ලබරා දී  පිළිබඳව 

ඔබු) රාට ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා.  

රටට ඉතරා  වපකගත් අ රාතයරාං යම වපය ශීර්ෂය පිළිබඳව අක 
අපි ්රනරා, ව ශයන් මථමිරා මර,වරා.    ිඩශ  ෂශයන්  සඳ න් 
මරන්, ඕ,ෑ  ශම ශරෝ,රා කියන්ශන් ශගෝලීය වසංගතයෂණ බව. 
ශ  , ්ර ශේකය ුවත්  ශම ශරෝ,රා කියන්ශන් ශගෝලීය 
වසංගතයෂණ. ශ්  ශගෝලීය වසංගතශයන්  ප  රටමට  ිඩිඩනරාමරාර 
ිඩධියට බලපෑ්  සතිශවලරා තිශබ,වරා.  අපි සරාර්ථමිමව 
එන්,ත්මර ය මරශග, ශම ිඩ්  වසංගතය ශ  ඳින් පරාල,ය 
මර ගත්තත්  ,පවත කකුණු අප්රිමරාව සු)ළු රටව  කිහිපයකින් 
ඔක ශක්රෝන් කිය, ශම ිඩ්  ්රශේකය වරාර්තරා ශවලරා තිශබ,වරා. ශ්  
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[ගරු (නවකය); රරාජිත ශස ,රාරත්,   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

ව,ශම ට රටව  15ම ප   ශ්  ්රශේකය පපතිරිලරා තිශබ,වරා. 
ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ය කිය,වරා  ශ්  ්රශේකය  ඳු,රාගත්තරාට  
ශ් ශෂණ පපතිරී  ඉතරා  ශ ගවත්ව සිශන ශව,වරාක කියරා තව  
කන්ශන් ,ප ප කියලරා. ශ ය අලුත්  වයිරස් එමෂණ. එහි පපතිරී  
පිළිබඳව අපි කන්ශන් ,ප ප. ඒ වරාශේ  ශරෝගශස බරපතළම   
ශරෝගශයන්  ර යට පත් මරන්, පුළුවන් අවකරා,  ශම ශතෂණක 
කියරා අපි කන්ශන් ,ප ප. අශ,කුත් ්ර ශේකවලින් ශඩ ටරා ්රශේකය 
ත යි තව ත් ශලෝමශස වපඩිපුර  තිශබ, ්රශේකය. එතශම ට 
ශම ිඩ්  ුසරාක,ය වුණු අයට ශ්  ්රශේකය ,පවත ුසරාක,ය 
ශවන්, පුළුවන් කියරා අනු රා, මර,වරා. එන්,ත සරාර්ථමිම ක  
,පශක කිය, එම අපට කියන්, ම  වපඩියි. ශලෝම ශසෞඛ්ය 
සංිඩනරා,යත් තව  ඒ අව ය පර්ශසෂ  මර,වරා  ඒ වරාශේ  PCR 
 ඟින්  ඳු,රාගන්, පුළුවන්. සරා රා,ය ශම ශරෝ,රා තත්ත්වශස දී 
අපි කිය,වරා  ේගුශර් අ රාරුව  ගඳ සුවක ශ, කපනී   ේ  වරාශේ 
ශරෝග ලෂණෂ  සතිශව,වරා කියලරා. ඊට වඩරා ශව,ත් ශරෝග 
ලෂණෂ  සතිව ත යි කකුණු අප්රිමරානු රටවල ශ්  ්රශේකය 
 ු)ශවලරා තිශබන්ශන්. ්රතිමරාර ක්ර ය ස  ශ්  ශරෝගීන් 
මළ ,රාමර  ක්ර ශ කශස ශව,සෂණ ,ප ප. තව  පර්ශසෂ  
මර,වරා. ඒ ිෂසරා රටව   පටියට අපි දිගට  ඒ ුශ ෂණෂ  ක්ර  
මර,වරා. ඒ වරාශේ  gene sequencing මර,වරා. ඒ වරාශේ   
පසුගිය 28 ශවිෂකරා සිට ඒ අවකරා,්  රටවලින් ලංමරාවට 
සංචරාරමයන් සු)ළු වී  ස් පූර් ශයන් ,වතරා තිශබ,වරා. පසුගිය 
කවස් 11 සු)ළත ඒ අවකරා,්  රටවලින් ලංමරාවට සංචරාරමයන් 
සිඩ ලරා තිශබ,වරාක කියරා ශසෞඛ්ය අං  ශ්  ව,ශම ට පර්ශසෂ  
මර ශග, ය,වරා. ශමශස  ශවතත්  මුව ුවර  පළඳින්,  
මීය ටරශස දුර තබරාගන්,  අත් පිරිසිදුව තබරාගන්,  අ,ව ය ශලස 
ශස,ඟ ඒම රරාිත ව, තපන්වලට යන්, එපරා  වරාතරාරය ශ  ඳින් 
තබරාගන්,  එන්,ත් ලබරාගන්, කිය, එම ත යි ශලෝම ශසෞඛ්ය 
සංිඩනරා,ය කියන්ශන්.  

අක අශප් රට එන්,ත්මර ය අතින් ශබ ශ    සරාර්ථමිම රටෂණ. 
අශප් හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු) රා කි වරා  අපි එන්,ත්මර ය 
මරන්, ්ර රාක වු රා කියලරා  එන්,ත් ස වු්  මරන්, අපි ්ර රාක 
වු රා කියලරා.  අපි සපලසු්  මරලරා තිබුශණ් එ  මටයුත්ත  රාර්ු) 
 රාසශස  පටන් ගන්,යි.  පබපයි  ජ,වරාරි  රාසය ශව,ශම ට 
එන්,ත්මර ය ුර් භ මරන්, අපට පුළුවන් වු රා. ශ්  
ශව,ශම ට ජ,ග ,ශයන් සියයට 72.7ෂණ ශම ිඩ්   ර්ක, 
එන්,ශත් පළමුවපිෂ  රාත්රරාවත්  ජ,ග ,ශයන් සියයට ,2.7ෂණ 
ශකව,  රාත්රරාවත් ලබරා ශග, තිශබ,වරා.   ජ,ග ,ශයන් සියයට 
,2.7ෂණ ශ්  ශව,ශම ට ශම ිඩ්   ර්ක, එන්,ත්  රාත්රරා ශකම  
ලබරා ශග, තිශබ,වරා.  අපි ඉතරා  සරාර්ථමිමව එන්,ත්මර ය 
මරපු රටෂණ බව ,පවත් වරෂණ    කියන්, ඕ,ෑ. ශ්  ශව,ශම ට 
සියයට ,7ම වපඩි  එන්,ත්මර  අගය වරාර්තරා ශවන්ශන් 
 රාතශ  දිස්ත්රිෂණමශයන්. ඒ වරාශේ  සියයට  2ම අඩු අගයෂණ 
වරාර්තරා ශවන්ශන් කිළිශ, ච්චි දිස්ත්රිෂණමශයන් කිය, එමත් ශ්  
අවස්ථමිරාශ දී      තෂණ මරන්, ඕ,ෑ. වයස අවුරුදු 1,ට වපඩි 
ජ,ග ,ය ගත්තරා   සියයට 81මට ශ්  ශව,ශම ට එන්,ත් 
 රාත්රරා ශකම  ලබරා දීලරා තිශබ,වරා.  

ිඩශ  ෂශයන්  අශප් රජය  අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා ශ්  
ශවනුශවන් ලබරා දීපු ,රායමත්වය පිළිබඳවත්    කියන්,ට  ඕ,ෑ.  
ශ  , ිඩශ ච, තිබු ත්  ශම ිඩ්   ර්ක,ය සඳ රා වූ 
එන්,ත්මර ශස දී ශ්  රජශයන් ඒ සඳ රා  පප පදිලි 
,රායමත්වයෂණ ලබරා දීලරා තිශබ,වරා. ජ,රාධිපතිු) රා  ඒ වරාශේ  
අශප් හිටපු ශසෞඛ්ය අ රාතයු)ක ය  වර්ත රා, ශසෞඛ්ය අ රාතයු) රා 
සු)ළු ශ්  මණ්ඩරාය  දීපු ,රායමත්වය අපි අගය මරන්, ඕ,ෑ. 
ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ය  එෂණසත් ජරාීනන්ශේ ළ රා අරමුකල -
යුිෂශසෆ් ුයත,ය-  ශලෝම බපංකුව   ශම ිඩ්   ර්ක,ය කිරීශ්  දී 
ලංමරාව ගත් ,රායමත්වය අගය මර,වරා. ගරු සභරාපතිු) ිෂ  
ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස ශ ම් ු) රාශේ සිට ප ළ සිටි, සියලු 
ිෂලනරාරින්ටත්  ඒ වරාශේ  ශ්  මරාර්යයට ස ශයෝගය දීපු ත්රිිඩන 
 මුකරාශ   ශප ලීසිශස  සියලු ිෂලනරාරින්ටත් ස්ු)ති මරන්,  රා 
ශ ය අවස්ථමිරාවෂණ මර ගන්,වරා.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ශ්  සරාර්ථමිමත්වයට තව ශ  ු)වෂණ ත යි 
අපට ශ  ඳ සංිඩනරා,ගත ශසෞඛ්ය ජරාලයෂණ තිබී . අශප් ශසෞඛ්ය 
සංිඩනරා, වු ශස සරාර්ථමිමත්වය ගප, මථමිරා මර,ශම ට එය  එම 
රජයමට ලඝු මරන්, බප ප.  192  දී ත යි ශ්  අශප් ශසෞඛ්ය 
පශනතිය  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ඒමම ුර් භ වුශණ්. ශ්  ශව,ශම ට 
අපට ශරෝග වපළපෂණවීශ්  ශ  ඳ පශනතියෂණ තිශබ,වරා. ිෂ ්චිත 
ජ,ග ,යමට ශසෞඛ්ය නවකය ිෂලනරාරි මරාර්යරාල    ජ, 
ශසෞඛ්ය පරීෂණෂමවරු  පවු  ශසෞඛ්ය ශස වරා ිෂලනරාරිිෂයන් 
ශ න්  රටපුරරා ිඩහිදුණු 1    මට ුසන්, ශරෝ   සංඛ්යරාවෂණ 
තිශබ,වරා. කිශලෝමීය ටර ු),ෂණ සු)ළත ඕ,ෑ  ශමශ,කුට 
ලංමරාශ  ශරෝ ලෂණ  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය  නයස්ථමිරා,යෂණ මරරා ළඟරා 
වීශ්   පකියරාව තිශබ,වරා. ඒ ිෂසරා අශප් රශඨා ශ්  සංිඩනරා, 
වු ය  ජරාලගත ශවච්ච ශසෞඛ්ය පශනතිය කිය, ශ්   ප  ශකයෂණ  
ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ශස ප  ෂණ ශ, ව ශලෝමශස  
සගීම ට ලෂණ ශවලරා තිශබ,වරා. අපි ශග ඩෂණ මුක  තිශබ, රටෂණ 
ශ, ශවයි. මාක ත මුක  එෂණම අපි ඉතරා  සරාර්ථමිම කර් ම ළඟරා මර 
ශග, තිශබන්ශන් ශ්  පශනතිශස සරාර්ථමිමත්වය ිෂසරායි. ඒ වරාශේ  
ත යි අශප් මරාර්ය  ණ්ඩලය   පුුණණු මරාර්ය  ණ්ඩලයෂණ වී ත් 
ශ යට තවත්   ශ  ු)වෂණ ව,වරා.  අශප් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස 
බුණතරයෂණ ඉන්ශන් පුුණණු මරාර්ය  ණ්ඩලයෂණ. නවකයවරු  
ිඩශ  ෂඥ නවකයවරු  ශ ක  පවු  ශසෞඛ්ය ශස වරා ිෂලනරාරිිෂයන්  
  ජ, ශසෞඛ්ය පරීෂණෂම ිෂලනරාරින්  රසරාය,රාගරාර ිත පීන්  
ිඩකිර  ිත පීන් වරාශේ  ශසෞඛ්ය ශස වරාවල ිෂරත තවත් 
ිෂලනරාරින් ඉන්,වරා.  ඒ වරාශේ පුුණණු මරාර්ය  ණ්ඩලයෂණ සහිත 
ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයෂණ අපට සති ිෂසරා ශලෝමශස  පපසසු ට   
ිඩශ  ෂශයන් ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ශස පපසසු ට අපි ලෂණ 
ශවලරා තිශබ,වරාය කිය, එමත්     තෂණ මරන්, ඕ,ෑ. ඒ 
වශේ  ත යි පපවු)ණු  ප  රජය  ිෂක ස් ශසෞඛ්ය ශස වය 
ුරෂණෂරා මළරා. ඒම අශප් ශල කු  ෂණතියෂණ. අශප් පුංචි පුංචි out-of

-pocket expenses තිබු රාට  බුණතරයෂණ ශස වරාව අපි ශ, ක ලශස 
ත යි ලබරා ශකන්ශන්. ඒම ශ්  ශවලරාශ දී ිඩශ  ෂශයන්  අපි අගය 
මරන්, ඕ,ෑ. ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස අපි ලබරාගත් ශ්   සරාර්ථමිමත්වය  
එෂණ පුශගලශයකුට ශ ෝ එම රජයමට ශ ෝ ලඝු මරන්, බප ප.  
   ඒ ගප, මථමිරා මරන්ශන් එප  යි. 

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය යටශත් රරාජය 
අ රාතයරාං  ු),ෂණ තිශබ,වරා. ඉන් එමෂණ ත යි  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය 
ශස වරා  වසංගත ශරෝග  රා ශම ිඩ්  ශරෝග පරාල, මටයුු) රරාජය 
අ රාතයරාං ය. ගිය ශකසප් බරශස ත යි ශ්  අ රාතයරාං ශස මටයුු) 
ුර් භ වුශණ්. අපි අු)රු ස්  ත ගිණු ෂණ  ඟින් ඔෂණශතෝබර් 
 රාසශස ත යි ශව,  අශප් ගිණු්  ටිම මළ ,රාමර ය මර 
ගපනී  ුර් භ මශළ .  ඒ199  සුවසපරිය පක, ඒ  ස රාජ ශස වරා 
ශකපරාර්තශ් න්ු)ව  වපඩිහිටි තප,පත්තන් සඳ රා වූ ජරාතිම සභරාව 
ස  ජරාතිම වපඩිහිටි   ශ ම්  මරාර්යරාලය  ශ්  රරාජය 
අ රාතයරාං යට සු)ළත් ශව,වරා.  ඊට අ තරව ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය 
ශස වරා සපයන්,   වසංගත ශරෝග  රා ශම ිඩ්  ශරෝග පරාල,ය 
සඳ රා අපි මටයුු) මර,වරා.  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය ස  පළරාත් 
ශසෞඛ්ය ශස වරා අනයෂණෂු) න්ලරා ස ඟ එෂණව ත යි අපි ඒ මටයුු) 
ටිම මරන්ශන්. පසුගිය මරාලශස පපවපති ශම ිඩ්  වසංගතයත් 
එෂණම අපි එහි  ර්ක, මටයුු) ශවනුශවන් ත යි වපඩිපුර  පදි ත් 
වුශණ්  ගරු සභරාපතිු) ිෂ.  

ිඩශ  ෂශයන්  ඒ199  සුවසපරිය පක, ඒ ගප,ත්    මථමිරා 
මරන්, ඕ,ෑ. 2 21 ජූලි 28ව, දි,ට වසර 5ෂණ ස් පූර්  ශවලරා  
ශ්  ව, ිඩට ගිලන් රථමි 297ෂණ ස ඟ  දීපවයරාප්ත ුවර යෂණ 
 ඟින් පපය 21 පුරරා  ක්රියරාත් ම ව, ශස වරාවෂණ ශ්  ු)ළින් 
සපය,වරා. ඒ වරාශේ  2 1, වර්ෂශස ඉඳලරා ශ්  කෂණවරා ස ු)්  
1 ,11   8මට වපඩි ්ර රා යමට පිළිු)රු ලබරා දීලරා තිශබ,වරා. 
එ  ස ු)් වලින් සියයට 98.7මට ්රථමි  ස ු)්  ,රාකශසදී  
්රතිචරාර ලබරා දී ට ස ත් ශවලරා තිශබ,වරා. කවසමට telephone 

calls 5,000මට වපඩි ්ර රා යමට ශ්  ශස වරාව  ඟින් ්රතිචරාර 
කෂණවරා තිශබ,වරා. 2 1, අවුරුශශශ සිට ශ්  කෂණවරා  දිසි අවස්ථමිරා 
1  11 ,1 ෂණ  සුරුවරා තිශබ,වරා.  [බරානරා කිරී ෂණ   
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

 ගරු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු රරාජය ස තිු)ක යිෂ  ඔබු)ක යශේ මප පත්ත සතිව ශප ඩි 

මරාර යෂණ පප පදිලි මර ගන්,  ට අවස්ථමිරාව ලබරා ශකන්,. 

ිඩශ  ෂශයන්  ශ්   ඒසුවසපරියඒ ගිලන් රථමි ශස වය පිළිබඳව    

ජ,තරාවශේත් ිඩ රාල ්රසරාකයෂණ තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ   ඒ  ර රා 

ිඩ රාල ශස වරාවකුත් සිදු ශව,වරා. ශ්  යටශත් තිශබ, ස් යුයුලන්ස් 

්ර රා ය වපඩිදියුණු මරන්, වපඩ පිළිශවළෂණ ක්රියරාත් ම මරන්, 

කියරා ිඩ රාල ඉ ලී ෂණ තිශබ,වරා.    ගරු රරාජය ස තිු)ක යශගන් 

කප,ගන්, මප පතියි  සරාර්ථමිමත්වයට පත් ශවලරා තිශබ, ශ්  වපඩ 

පිළිශවළ තවදුරටත්  ෂණති ත් මරන්, ශ්  ව, ිඩට අ රාතයරාං ය 

අවනරා,ය  ශය මු මර තිශබ,වරාක කියලරා. 

 

ගරු (වවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්ු පුල්නල්  මහත්මිය  

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்லள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
අපට ශ්  ව, ිඩට ස් යුයුලන්ස් 112ම හිඟයෂණ තිශබ,වරා  

ගරු  න්ත්රීු) රා. අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා අපට අලුතින් 

ස් යුයුලන්ස් 25ෂණ ලබරා දීලරා තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ   ඉටුම  

පක,ක න් තවත් ස් යුයුලන්ස ්, ෂණ ගන්,ත් එු) රා අවසරය ලබරා 

දීලරා තිශබ,වරා. ඊට අ තරව ුසියරානු සංවර්න, බපංකුශවන් අපට 

ඉතිරි ස් යුයුලන්ස් ටිම ගත්ශත ත් අපට ඒ අඩුපරාඩුව ස් පූර්  

මර ගන්, පුළුවන්. එ  ස් යුයුලන්ස් ශප ලිස් ස්ථමිරා,වල ත යි 

ස්ථමිරා,ගත මර තිශබන්ශන්. සරා රා,යශයන් ශම ළඹ දිස්ත්රිෂණමය 

ු)ළ telephone call එමෂණ සිඩ ලරා ිඩ,රාඩි 8යි  තත්පර  2ෂණ 

වරාශේ මරාලයෂණ සු)ළත ශරෝගියරාට අව ය ්රථමි රානරාර දීලරා 

්රවරා ,ය මරන්, ඔවුන් මටයුු) මර,වරා. දීපවයරාප්තව ගත්තරා  

සරා රා,යශයන් ්රතිචරාර මරාලය ිඩ,රාඩි 11යි  තත්පර  9යි.  

ශම ිඩ්  වසංගතශසදීත් ිඩ රාල මරාර්ය භරාරයෂණ ශ්  ඒසුවසපරියඒ 

ගිලන් රථමි ශස වරාව  ඟින් සිදු මළරා. ිඩශ  ෂශයන්  එ  ශස වරාව 

ු)ළින් ශ්  ශව, ශම ට ශම ිඩ්  කියලරා සපම මර, ශරෝගීන් 

95  12ෂණ ්රවරා ,ය මර තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ   ජරාතිම  රා,සිම 

ශසෞඛ්ය ුයත,ය  ඟින්  රා,සිම ුබරාන සහිත ශරෝගීන් 

්රවරා ,ය මරන්, ශ්  අයට ිඩශ  ෂ පුුණණුවෂණ ලබරා ශක,වරා. 

ශ  මක  සරා රා,ය ශරෝගීන්ට වඩරා ශ  වුන් ්රවරා ,යට 

 පදි ත්වීශ් දී ඉතරා  ශ  ඳින් පුුණණුවෂණ ලබරාශග, ත යි ඒම 

මරන්, ඕ,ෑ. ඒ වරාශේ   ගිලන් රථමි ශස වම  ණ්ඩලය සඳ රා අපි 

ශප ලිස් ස්ථමිරා,වල ේපශප ළව  ස්ථමිරාපිත ශමරුවරා. අපි පළමුවපිෂ 

ේපශප ළ ස්ථමිරාපිත ශමරුශ  2 21දී ක රි රා, ශප ලිස් ස්ථමිරා,ශසයි. 

අපි ඉදිරිශසදී බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා  අශ,ෂණ ශප ලිස් 

ස්ථමිරා,වලත් ශ වපිෂ ේපශප ළව  ුර් භ මරන්,. ඒ වරාශේ   

ශ   ඒසුවසපරියඒ ගිලන් රථමි ශස වරාශ  ගු රාත් මභරාවය ඉ ළ 

,පංවී  සඳ රා වෘත්ීනය පුුණණුවෂණ ලබරා දීලරා  ශ්රී ලංමරා  ෘකය ශරෝග 

ිඩශ  ෂඥයන්ශේ සංග යත් එෂණම අවශබෝනතරා ගිිඩසු කුත් 

අත්සන් මර තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ    ලය නවකය ිඩශ  ෂඥයන් 

එෂණමත් අවශබෝනතරා ගිිඩසු ෂණ අත්සන් මර තිශබ,වරා. ශම ිඩ්  

 ර්ක,ශසදී ගෘ  ්රතිමරාර - home-based care - ශ්රී ලංමරා නවකය 

සංග ශයන් - Sri Lanka Medical Association  එශමන්- ලබරා 

ශක,ශම ට ‘217’ දුරමථමි,  රාර්ගයත් එෂණම තවත් අවශබෝනතරා 

ගිිඩසු ත් අත්සන් මර තිශබ,වරා. ිඩශ  ෂශයන්  ස් යුයුලන්ස ්

එමෂණ පරාශර් ය,ශම ට ශබ ශ ෝ රථමි වරා , ඒ ස් යුයුලන්ස් 

එමට යන්, ඉඩ ශකන්ශන් ,ප ප. ශප ලීසිය ස ඟ එමු) ශවලරා 

ශ්  ස් බන්නශයන් කපනුවත් කිරීශ්  වපඩසට න් ලබ, අවුරුශක 

ු)ළ ුර් භ මරන්,ත් අපි බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා. 

ිඩශ  ෂශයන්  ශජයෂ්ස පුරවපසියන්ට ය් කිසි අත් පළඳ,රාවෂණ 

ශකන්,ත් අපි බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා. ශ  මක  ඔවුන්ට  දිසි 

අව යතරාවෂණ වුශ  ත්  ඔවුන් වපටුශ  ත් ඒ  ර රා ඔවුන් 

 ඳු,රාශග, ෂණෂණිමව ශරෝ  ගත මරන්, අව ය ක්ර ශ කය 

 කන්, එය ප සුවෂණ ශව,වරා.  ෘකය ශරෝගීන් සඳ රා cath labs 

ශවත directly ්රවරා ,ය මරන්, පුළුවන් වයරාපෘතියකුත් අපි 

ුර් භ මර,වරා. ඒ වරාශේ   ශ්  සඳ රා අඛ්ණ්ඩව මරාර්ය 

 ණ්ඩලය බඳවරා ගන්,ත් අපි බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා. 

අශප් ස රාජ ශස වරා ශකපරාර්තශ් න්ු)ශවන් ශ්  කෂණවරා 

ශක  පියන්  භරාරමරුවන් අහික  බුශධි ඌ,තරා සහිත පිරික  

පුශගලයන් සඳ රා පුවෂණපිටිය “ජයිඩරු ශසව ”  නයස්ථමිරා,ශස 

රැමවර ය දුන්ශන් 5 මටයි. අපි ශ්  ශව,ශම ට අලුත් 

ශග ඩ,පඟි ලෂණ  කලරා  එ  සංඛ්යරාව 1  ෂණ කෂණවරා වපඩි මර 

තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ   රට පුරරා වෘත්ීනය පුුණණු ුයත, 8ෂණ 

ස්ථමිරාපිත මර ුබරාධිත කරුශවෝ වෘත්ීනය පුුණණුවමටත් ශය මු 

මර,වරා. අපි ශපෞශගලිම ුයත,යෂණ එෂණම එමු) ශවලරා ඔවුන් 

රැකියරාවලට ශය මු කිරීශ්  වපඩ පිළිශවළකුත් ුර් භ මර 

තිශබ,වරා. ිඩශ  ෂශයන්  Pizza Hut ුයත,ය එෂණමත්  සඟලු්  

ෂණශෂ ත්රය එෂණමත් සරාමච්ඡරා මරලරා අපි බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා  

ඔවුන්ශේ අව යතරාව පරිදි පුුණණු මරලරා ඉදිරිශසදී ඔවුන් 

රැකියරාගත මරන්,. ඒ වරාශේ   ුබරාන සහිත ක රුශවෝ ඉන්,වරා. 

අපට කප,ට ,රාිඩන්ශන් තිශබ,වරා  ළ රා ේපශශ , 

 නයස්ථමිරා,යෂණ.  අපි බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා  2 22දී දිස්ත්රිෂණම 

5ම ශ්   නයස්ථමිරා, සති මරන්,. ඒ ු)ළින් ුබරාධිත කරුශවෝ 

මලින්   ඳු,රාශග,  නවකය  ශසෞඛ්ය ස  අශ,කුත් ස රාජ 

ශස වරා බුණ පරාර් ්වීය මළ ,රාමර ය  ර රා ශ්  කරුවන්ශේ 

කුසලතරා වර්න,ය මරන්,ත් පුළුවන්. ශ  මක  වෘත්ීනය 

පුුණණුවමට එන්, මලින් පළමුවපිෂ අවුරුදු කිහිපය ු)ළ ශ්  

කරුවන්ශේ කුසලතරා වර්න,ය මරන්, ඕ,ෑ. අපි බලරාශප ශර ත්ු) 

ශව,වරා  "Ayati" Centre එමත් එෂණම ස් බන්න ශවලරා  ශ්  

කරුවන්ට අව ය වපඩසට න් ටිම මරන්,.  

ුබරාන තිශබ, අයශේ ිඩිඩන කුසලතරා අගය කිරී  සඳ රා 2 19

-2 2  වසර ශවනුශවන් අපි ශ්  අවුරුශශශදී ඒස්වරාභි රානීඒ කිය, 

සගීමශ්  වපඩසට , පපවපත්වූවරා. ඔවුන් දිරි ගපන්වී ට  ඔවුන්ශේ 

ුත්  අභි රා,ය ,පංවී ට  ඔවුන්ශේ ිෂෂ්පරාක, සගීම ට අපි ඒ 

වපඩ මටයුු) ටිම මළරා. ඒ වරාශේ  අපි ලබ, අවුරුශශශ 

බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා  JICA ුයත,යත් එෂණම එමු) ශවලරා 

ුබරාධිත අය පුුණණු මරලරා ඔවුන් ස රාජගත මර, වපඩ 

පිළිශවළෂණ ක්රියරාත් ම මරන්,. ශ්  මරාර රාවලට අකරාළ ශ ඛ්, 

සිය ල     වාගත්* මර,වරා.  

අවසරා, ව ශයන්  ශසෞඛ්ය අ රාතයු) රා සු)ළු අ රාතයරාං ශස 

ිෂලනරාරින් සියලුශක,රාට ශ්  අවස්ථමිරාශ දී  ශේ ශගෞරවය  රා 

ස්ු)තිය පුක මර,වරා. ඒ වරාශේ   ශේ අ රාතයරාං ශස 

ශ ම් ු)ක ය සු)ළු මරාර්ය  ණ්ඩලයටත්  ශේ ස්ු)තිය පුක 

මර,වරා. මරාලය මාක ත ිෂසරා  ශේ මථමිරාශ  ඉතිරි ශම ටස 

 වාගත්** මර,වරා  ගරු සභරාපතිු) ිෂ.   

 
**  වානම් ය මත් ත්බන ලද කථානේ ඉතිරි නකො    
** ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்ெிய பகுதி:: 

** Rest of the speech tabled: 

ශ්රී ලංමරාවට අකරාළ තිරසරාර සංවර්න, ඉලෂණම කර් ම ළඟරා මර ගපනී ට  

ශබෝ ශ, ව, ශරෝග ිෂසරා ව, අම   ර  ්රති තය අඩු මර ගපනී  අප 

ශවත සති ්රනරා, අභිශයෝගයකි. ශ   ඉලෂණම ශවත ළඟරා වී  සඳ රා සති 

වඩරාත්  ්රරාශයෝගිම ක්රියරා  රාර්ගයෂණ වන්ශන්  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ශස වරාව 

බලගපන්වී ය. ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය  ඟින් ්රමරා යට පත් මර සති සරාර්ව 

ශසෞඛ්ය ුවර ය සඳ රා අශසෞඛ්ය ශස වරා සපපීම  පිළිබඳ ්රතිපත්තිය 

 ඟින් ශ්  සඳ රා මූලිම අඩිතරාල  ක රා තිශ . පසුගිය වසර ශකම ු)ළ 
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————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2021  ශ, වප් බර්    

මුුණ  දුන් ශම ිඩ්  වසංගතයට සරාර්ථමිමව ්රතිචරාර කපෂණවී ට අප සු) 

ශසෞඛ්ය නවකය ිෂලනරාරි මරාර්යරාල පශනතිය  රා ඊට අනුයුෂණතව ක්රියරා 

මර, නවකයවරු    ජ, ශසෞඛ්ය පරීෂණෂමවරු ස  පවු  ශසෞඛ්ය 

ිෂලනරාරිිෂයන්ශගන් ස න්ිඩත ිෂවරාර  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ශස වරා පශනතිය 

ඉ  ත් පිටිව ලෂණ වු රා. 

ඒ සඳ රා වසර 192 දී ස්ථමිරාපිත මර පියවශරන් පියවර ්රවර්න,ය මර 

කප,ට දිවයි, පුරරා  ිඩසිරී සති ්රරාථමික ම ශරෝ   ජරාලය ඉතරා ිඩ රාල 

ස් පතකි. ක සමට ුසන්, ්රරාථමික ම ශරෝ   පශනතිය සෑ  

පුරවපසිශයකුට  ත  ිෂවශස  සිට කිශලෝමීය ටර ු),ම ප   ප සුශවන් 

ළඟරාිඩය  පකි දුරකින් පිහිටරා සති අතර  අව ය වූ ිඩට ිඩශ  ෂඥ නවකය 

ශස වරාව මරරා ශය මු කිරී ටත්  පකියරාව තිශ . වඩරාත් ගු රාත් ම 

ශස වරාවෂණ ලබරා දී  සඳ රා ශ   ශරෝ   සු)  රා,ව  රා ශභෞතිම ස් පත් 

්රතිවු ගත කිරීශ්  අව යතරාව කපඩිව පවීන. එශස   ඉදිරිශසදී COVID - 

19 ශරෝගී ්රතිමරාරම මටයුු) සඳ රා ිෂශවස්ගත ශරෝගී සත්මරාර ශස වරාව 

ස ඟ බශනව ්රරාථමික ම ශරෝ   මූලිම වූ ක්ර ශ කයෂණ ශය කරා ගපනී ට 

ිෂයක තය. 

ශ්රී ලංමරාශ  වරාර්ෂිම  ර වලින් 8 ්ෂණ ප    ෘකය ශරෝග  දියවපඩියරාව  

වකුගඩු ශරෝග  පිළිමරා වපිෂ දීර්ඝ මරාලී, ශබෝ ශ, ව, ශරෝග ිෂසරා සිදු 

ශ . තවක අප ජ,ග ,ය ශීඝ්ර ශලස වයස්ගත වී  ශ   තත්ත්වය තවත් 

ේ් මරයි. ශ වපිෂ ශරෝග තත්ත්ව ම  සතිව  ඳු,රා ගපනී   රා 

්රතිමරාරවලට ශය මු කිරී  සඳ රා ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය පශනතිය ේපශයෝගී මර 

ගපනී  අප ශවත සති ්රනරා, ඉලෂණමයකි. තවක ඊට අකරාළ සංකූලතරා 

වපළපෂණවී   රා ්රතිමරාර කිරී   ස , සත්මරාර ශස වරාව සපපීම  සඳ රා ක 

ශ   ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ශරෝ   සරාර්ථමිමව ශය කරා ගපනී  වඩරා 

්රරාශයෝගිමය.  

්රරාථමික ම  ඨාටශ්  ශරෝ  වල පිහිටුවරා සති 1    ෂණ ප   ව, සුව දිිඩ 

 නයස්ථමිරා,  ර රා ශබෝ ශ, ව, ශරෝග ම  සතිව  ඳු,රා ගපනී  ශ න්  

ශබෝ ශ, ව, ශරෝග සතිවී ට ශ  ු)ව, ජීව, රටරාව  රා බපඳි අවකරා,්  

සරානම අව  මර ගපනී ට අව ය ේපශශ , ලබරා දී  ක සිදු මරනු ලපශ . 

,මුත්  ශ   සුව දිිඩ  නයස්ථමිරා, ශවත ඉලෂණමගත ජ,තරාවශේ පපක ණී  

බලරාශප ශර ත්ු) ව,  ඨාට ට සිදු ශ, ශ . ිඩශ  ෂශයන්  රැකියරාවල 

ිෂයුු) ස  පිරික  ජ,ග ,ශස ස භරාගිත්වය අව ය. ඔවුන්ශේ 

ස භරාගිත්වය වපඩි මර ගපනී  සඳ රා සුව දිිඩ  නයස්ථමිරා, ශස වරාලරාභීන්ට 

වඩරාත් හිතමරාමීය  ශ ලරාවන් ු)ළ පපවපත්වී   රා සෑ  වපඩිහිටිශයෂණ  ත රාශේ 

පදිංචි ස්ථමිරා,ය ුසන්,ශස  සති ්රරාථමික ම  ඨාටශ්  ශරෝ ල ශවත 

ලියරාපදිංචි කිරී ටත් ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය මටයුු) මරක න් පවීන. 

ඉදිරිශසදී ්රාමීය ය ජ,තරාව  රා වපඩමර, ජ,තරාව මරරා ශග ස් ශස වය ලබරා 

ශක, ජංග  ශස වරා පපවපත්වී ට ක මටයුු) ශමශරනු සත. 

එශලස  ඳු,රා ගත් ශරෝගීන් බුණතරයමට  ිෂවසට ුසන්,ශස  සති 

්රරාථමික ම  ඨාටශ්  ශරෝ   ශවතින් අව ය ්රතිමරාර ලබරා ගත  පකි අතර  

ිඩශ  ෂඥ ්රතිමරාර සඳ රා ශිඩීනයිම ශ ෝ තෘීනයිම ශරෝ   ශවත ශය මු 

කිරී ක  පසු ිඩපර්  සඳ රා ,පවත එ  ්රරාථමික ම ශරෝ ල ශවත ශය මු 

කිරී ටත් ේපශකස් දී සත. තවක වපඩිහිටි ජ,ග ,ශස වපඩිවී  ස ඟ එ  

වපඩිහිටිය,ට අව ය ශසෞඛ්ය ශස වරාවන් ත  ිෂවරාස ුසන්,ත  

ශරෝ ශලන් ලබරා දී ට ප සුම්  සපපීම  වඩරා ්රරාශයෝගිම  රා ුරෂණෂිත 

ක්රියරා  රාර්ගයකි. ශ වපිෂ අප රටට ගපළශප, ුමෘතියෂණ ක්රියරාත් ම කිරී  

 ඟින් ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ශස වරාව ්රතිසංිඩනරා,ය කිරී ට බලරාශප ශර ත්ු) 

ශ . පවු  ශසෞඛ්ය පිළිබඳ ිඩශ  ෂඥවරු  ඟින් සරාය, ුර් භ මරක න් 

පර්යන්ත ශරෝ   වඩරා ජ,තරාවට ළං කිරී ට ක  ඒ ු)ළින් ිඩශ  ෂශයන් 

වපඩිහිටි ජ,තරාවට පූර්  ශස වරාවෂණ ලබරා දී ට ක බලරාශප ශර ත්ු) ශ . 

එශ න්  ුබරාන සහිතවූවන් ිඩශ  ෂශයන් ේපත් ුබරාන සහිත කරුවන් 

සඳ රා ිඩශ  ෂිත සරාය,  ඟින් ඒ සඳ රා පුුණණු වූ ිඩශ  ෂඥ 

නවකයවරුන්ශේ ශස වරාව ලබරා දී ට මටයුු) මරනු ලබයි. 

්රරාථමික ම ශරෝ ලකින් ශස වරාවන් ලබරා ගපනී ට එ, සෑ  වපඩිහිටිශයකුට  

ශපෞශගලිම ශසෞඛ්ය වරාර්තරා ශප තෂණ  රා අංමයෂණ ලබරා ශකනු සත. ශ   

ශසෞඛ්ය වරාර්තරා ශප ත ශරෝගියරා ිඩසින් ත  අභි තය පරිදි ශස වරාව ලබරා 

ගන්,රා රජශස ශ ෝ ශපෞශගලිම අං ශස ඕ,ෑ  ශරෝ ලෂණ ශවත රැශග, 

ශග ස්  ත  ශරෝග තත්වයට අකරාළ සට න් ලබරා ගපනී ට දිරි ත් ශමශර්. 

්රරාථමික ම ශරෝ  වලින් ්රතිමරාර ලබරා ගන්,රා ශරෝගීන්ශේ ්රතිමරාරවල 

ගු රාත් ම වර්න,ය සඳ රා mHealth  රා eHealth ශස වරා ්රවර්න,ය  ඟින් 

ශරෝගීන්ට ත  පුරුදු ශරෝ ල ු)ළදී  ිඩශ  ෂඥ නවකය ේපශකස් ලබරා 

ගපනී ට අවස්ථමිරාව ලබරා දී ට බලරාශප ශර ත්ු) ශ . ශ්  ශරෝගීන් සඳ රා 

අතයව ය ෂෂන  රා රසරාය,රාගරාර පරීෂණෂ  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ශරෝ ල 

ශවතින්  ලබරා දී  ු)ළින් ෂෂන  රා රසරාය,රාගරාර පරීෂණෂ  සඳ රා ව, 

ශපෞශගලිම ිඩයක  අව  මර ගත  පකිය.  

තවක  ්රරාථමික ම ශරෝ   වපඩිදියුණු කිරී   ඟින් ශරෝගීන්ට අව ය  දිසි 

්රතිමරාර ේකරා ර  ශලස  ෘකයරාබරාන  අං භරාගය  අ,ු)රු වපිෂ  මූලිම 

 දිසි ්රතිමරාර ශස වරා සපපීම  වපඩිදියුණු කිරී ට බලරාශප ශර ත්ු) ශ . 

්රරාථමික ම සත්මරාර ශස වරා සපය, ශරෝ  වල ශසෞඛ්ය මරාර්ය  ණ්ඩලශස 

පුරප්පරාඩු පපවීන  ගු රාත් ම ශස වරාවෂණ සපපීම ට බරානරාවකි. එබපිඩන් එ  

ශරෝ  වල ශසෞඛ්ය මරාර්ය  ණ්ඩලය රඳවරා ගපනී  සඳ රා අව ය 

පරිසරයෂණ ිෂර් රා ය කිරී ට බලරාශප ශර ත්ු) ශ . ශසෞඛ්ය මරාර්ය 

 ණ්ඩලවල ශරෝග  ඳු,රා ගපනී   ්රතිමරාර කිරී   ිෂවරාර ය ුශ්රිතව 

කපනු   රා කුසලතරා වර්න,ය සඳ රා අව ය මටයුු) ශ්   රා ස ගරාමීය ව සිදු 

ශමශරනු සත. එශලස අතයව ය ශස වරා  රා ශසෞඛ්ය මරාර්ය  ණ්ඩල තිබී  

ිෂසරා ්රරාථමික ම ශරෝ    ඟින් සපය, ශස වරාව ්ර ස්ත  ඨාට ම තබරා 

ගපනී   ඟින්   ජ,තරාව එ  ශරෝ   ශවත පපක ණී  වපඩිවනු සත. 

එ ඟින් ශිඩීනයිම  රා තෘීනයිම ශරෝ  වල අ,ව ය තකබකය අව  මරගත 

 පකි ශ . 

ශ   පියවරවල අවසන් අරමු  වනුශස  වපඩි ජ,තරාවෂණ ත  ිෂවසට 

ුසන්,ත  ්රරාථමික ම ශරෝ  වලට ශගන්වරා ගපනී  ස  ඔවු,ට අව ය 

සියලු ශස වරා ප සුශවන් ලබරා දී ට අව ය පරිසරය සපමමා යි. එය 

්රරාථමික ම ශරෝ  වල ස් පත් ේපරි  ශලස භරාිඩතයට  රා ශරෝගීන්ශේ 

ුම ප වර්න,යටක ේපමරාර ශ . පුරවපසි බලගපන්වී   රා ස භරාගිත්වය 

 ඟින් ්රරාථමික ම ශරෝ   ශවත ශරෝගීන් ශය මු වී  වපඩිදියුණු කිරී ට ක 

බලරාශප ශර ත්ු) ශ . 

කප,ට ශිඩීනයිම  රා තෘීනයිම ශරෝ  වලට මා රා වී සති ස් පත්  රා සපපයු්  

ේකරා ර  ශලස ෂෂන   රා,ව ස් පත්  බරාහිර/ශරෝ  ගත ශරෝගීන්ශේ 

ශරෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳ ශත රු)රු  ්රරාථමික ම  ඨාටශ්  ශරෝ ල ශවත 

පුළු  කිරී ට ක ්රතිවු  ගත කිරීශ්  එෂණ අංගයකි. ඒ සඳ රා කප,ට ත් 

මූලිම මටයුු) සිදු මරක න් පවති, අතර  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය ශස වරාව 

වපඩිදියුණු කිරී  ිෂශරෝගි ත් ජ,තරාවෂණ යුහිකිරී  ශවනුශවන් මර, 

ලලකරාීම ුශයෝජ,යකි.  

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු තවරරාජරා මශලයි අරසන්  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 

15ම මරාලයෂණ තිශබ,වරා.  
 

[மு.ப. 11.20] 

 

ගරු ත්වසාජා කනලයි අස න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தவரொஜொ கமல அரென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தவிெொளர் அவர்கலள, இன்று சுகொதொர அமைச்சு, 

சுலதெ மவத்திய லைம்பொடு, கிரொைிய ைற்றும் ஆயுர்லவத 

மவத்தியெொமலகள் அபிவிருத்தி ைற்றும் ெமூக சுகொதொர 

இரொஜொங்க அமைச்சு, ஆரம்ப சுகொதொர லெமவகள், 

ததொற்றுலநொய்கள் ைற்றும் தகொவிட் லநொய்க் கட்டுப்பொட்டு 

அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சு லபொன்றவற்றின் 

நிதிதயொதுக்கீடுகள்ைீது நமடதபறும் குழுநிமல விவொதத்தில் 

லபெ வொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன். 

தகௌரவ தவிெொளர் அவர்கலள, சுகொதொரத்துமறமய ைிகவும் 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த, அரெ தெலவினங்களிலல தங்கிநிற்கும் 

பொொியததொரு லெமவத் துமறயொக நொங்கள் பொர்க்கின்லறொம். 

இதன் பைிகள் ைிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்தமவயொகும். 

அந்த அடிப்பமடயிலல இங்கு தகௌரவ சுகொதொர அமைச்ெர் 

அவர்களின் கவனத்திற்கு ஒரு விடயத்மத நொன் தகொண்டு 

வருகின்லறன். ைன்னொர் ைொவட்ட மவத்தியெொமலயில் Intern 

Medical Officers கடமை புொிவதற்கொன அனுைதிமய தகௌரவ 

அமைச்ெர் அவர்கள் வழங்கலவண்டும். அவர்களுக்கொன 

கட்டிடங்களும் இப்தபொழுது கட்டி முடிக்கப்பட்ட நிமலயில் 

இருப்பதனொல், அதற்கொன அனுைதிமய வழங்கி, அங்குள்ள 

சுகொதொரத் துமறமய லைம்படுத்துதற்கு உதவிதெய்ய 

லவண்டுதைன்று நொன் ைிகவும் தொழ்மையொகக் லகட்டு 

நிற்கின்லறன். 

1091 1092 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ைிக முக்கியைொக, கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்திலல இப்தபொழுது 

பல மவத்தியெொமலகள் தரமுயர்த்தப்பட லவண்டியிருக் 

கின்றன. அங்குள்ள தர்ைபுரம் மவத்தியெொமல, பமள 

மவத்தியெொமல, பூநகொி மவத்தியெொமல, லவரவில் 

மவத்தியெொமல என்பன 'ெி' தரத்தில் இருக்கின்றன. அந்த 

அடிப்பமடயிலல இந்த மவத்தியெொமலகள் தரமுயர்த்தப்பட 

லவண்டும் என்பமத இந்த உயொிய ெமபயிலல நொன் 

லவண்டிநிற்கின்லறன். அதுைொத்திரைல்ல, இப்தபொழுது A9 

பொமதயில் அதிகைொன விபத்துக்கள் ஏற்படுவது பற்றி 

உங்களுக்கும் ததொியும். ஆனொல், கிளிதநொச்ெி ைொவட்ட 

மவத்தியெொமலயில் ஓர் அவெர ெிகிச்மெப் பிொிவு இன்னும் 

ஸ்தொபிக்கப்படவில்மல. எனலவ, அமதயும் விமரவொக 

ஸ்தொபித்து விபத்துக்களிலிருந்து ைனித உயிர்கமளக் 

கொப்பொற்றுவதற்குொிய நடவடிக்மககமள எடுப்பதற்கும் இந்தச் 

சுகொதொர அமைச்சு  முன்வரலவண்டும்.  

இன்று ஏமனய நொடுகளுடன் ஒப்பிடுகின்றலபொது 

இலங்மகயின் சுகொதொரத்துமற லைலலொங்கிய நிமலயிலல  

இருக்கின்றது. அந்த வமகயில் சுகொதொரத்துமறயில் 

பைிபுொிகின்ற மவத்தியர்கள், தொதியர் ைற்றும் ஏமனய 

உத்திலயொகத்தர்களுக்கும் அமைச்ெர்களுக்கும் நொங்கள் நன்றி 

கூறுகின்லறொம். இருந்தொலும், 2022ஆம் ஆண்டுக்கொன 

சுகொதொர அமைச்சுக்கொன நிதிதயொதுக்கீடு 153.536 பில்லியன் 

ரூபொயொக இருப்பமதக் கொைக்கூடியதொகவுள்ளது. ஆனொல், 

2021ஆம் ஆண்டுக்கு 159.48 பில்லியன் ரூபொயும், 2020ஆம் 

ஆண்டுக்கு 159.58 பில்லியன் ரூபொயும் ஒதுக்கீடு 

தெய்யப்பட்டிருந்தது. இவற்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கின்ற 

லபொது கடந்த கொலங்கமளவிடச் ெற்றுக் குமறவொன நிதிதொன் 

எதிர்வரும் 2022ஆம் ஆண்டுக்தகன ஒதுக்கீடு 

தெய்யப்பட்டிருக்கின்றது.  

இந்த நொட்டிலல தைொத்தைொக 25 ைொவட்டங்கள் 

இருக்கின்றன. நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அம்பொமற 

ைொவட்டத்தில் இரண்டு பிரொந்திய சுகொதொரப் பைிைமனகள் 

இருக்கின்றன. ஒன்று, ெிங்கள ைக்கமள மையைொக மவத்து 

அம்பொமறயிலும் இரண்டொவது, தைிழ் லபசும் இனங்கமள 

மையைொக மவத்து கல்முமனயிலும் இயங்கி வருகின்றன. 

2017ஆம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட கொலத்தில் இந்தப் 

பைிைமனகள் ைிக லைொெைொன பைிகமளத்தொன் தெய்தன. 

குறிப்பொக, தைிழ் லபசும் ைக்கமள மையைொக மவத்து 

இயங்குகின்ற கல்முமன பிரொந்திய சுகொதொரப் பைிைமனயிலல 

கொைப்பட்ட பொொிய அரெியல் தமலயீடுகளின் கொரைைொகத் 

தைிழ்ப் பிரலதெங்கள் திட்டைிட்டுப் புறக்கைிக்கப்பட்டன. 

கல்முமன, திருக்லகொவில் ைற்றும் அம்பொமற ஆகிய மூன்று 

மவத்தியெொமலகளும் பலநூறு வருடங்கள் பமழமையொனமவ. 

திருக்லகொவில் மவத்தியெொமல 2017ஆம் ஆண்டு 

தரமுயர்த்தப்பட்டு அதற்குொிய கட்டிடங்களுக்கொன அடிக்கல் 

நொட்டும் விழொவும் நமடதபற்றது. ஆனொல், அதற்குொிய 

அபிவிருத்தி லவமலகள் இற்மறவமரக்கும் 

முன்தனடுக்கப்படவில்மல. நொன் இது ததொடர்பொகக் கடந்த 

ைொதம் தகௌரவ அமைச்ெொிடம் வொய்மூலக் லகள்விதயொன்மறக் 

லகட்டிருந்லதன். தகௌரவ அமைச்ெரும் அதற்குொிய பதில்கமள 

வழங்கியிருந்தொர். அதன் அடிப்பமடயில் இப்தபொழுது 

மவத்திய அதிகொொிகமள நியைித்திருக்கிறொர். அதற்கொக நொன் 

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களுக்கு நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கிலறன்.  

கல்முமனப் பிரொந்திய சுகொதொரப் பைிைமனயினொல் அந்த 

ைொவட்டத்தில் கூடுதலொக நகரப்புறங்கமள அண்டிய 

அபிவிருத்திலய முன்தனடுக்கப்பட்டதுடன், கிரொைப்புறங்கள் 

திட்டைிட்டுப் புறக்கைிக்கப்பட்ட நிமலமைலய 

கொைப்பட்டது. அந்தப் பிரலதெ ைக்கள் அங்குள்ள மவத்திய 

ெொமலகமளத் தரமுயர்த்தலவண்டுதைன்று நீண்டகொலைொகக் 

லகொொிக்மககமள முன்மவத்ததபொழுதும் அமவ அங்குள்ள 

அரெியல்வொதிகளொலும் அதிகொொிகளொலும் தட்டிக்கழிக்கப்பட்ட 

நிமலலய கொைப்பட்டது. நொன் ைொகொை ெமபயிலல 

பிரதிநிதியொக இருந்த கொலகட்டத்திலும் இந்த 

மவத்தியெொமலகள் தரம் உயர்த்தப்படலவண்டுதைன்று பல 

தடமவ பிலரரமைகமள முன்மவத்திருந்லதன்; அதுவும் 

நிரொகொிக்கப்பட்ட நிமலதொன் கொைப்பட்டது. அந்தக் 

கிரொைங்கள் 50 வருடங்களுக்கும் லைற்பட்ட கொலைொகக் 

குடிலயற்றக் கிரொைங்களொக இருப்பலதொடு, அந்த 

மவத்தியெொமலகளும் ஆரம்ப மவத்தியெொமலகளொகலவ 

இருந்துவருகின்றன. 

2020ஆம் ஆண்டு பனங்கொடு மவத்தியெொமல, எல்மலக் 

கிரொைத்தில் இருக்கின்ற ைல்வத்மத மவத்தியெொமல, 

அன்னைமல-2 மவத்தியெொமல ஆகிய மூன்றும் பிரலதெ 

மவத்தியெொமலகளொகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

அதற்கொக நொன் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களுக்கும் மவத்திய 

அதிகொொிகளுக்கும் நன்றிமயத் ததொிவிக்கலவண்டும். இந்தத் 

தரமுயர்த்தலலொடு அந்தப் பிரலதெத்திலுள்ள 

மவத்தியெொமலகளுக்கொன வளப் பங்கீடும் ெைைொக 

லைற்தகொள்ளப்பட லவண்டும். ஏதனன்றொல், அந்தக் கிரொைப் 

புறங்களிலுள்ள ைக்களுக்குப் லபொதியளவு லபொக்குவரத்து வெதி 

இல்மல. அவர்கள் அங்கிருந்து கல்முமன, அம்பொமற ைற்றும் 

ைட்டக்களப்பு ஆகிய மவத்தியெொமலகளுக்குச் தெல்வதொனொல், 

2,000 - 3,000 ரூபொய்க்குலைல் தெலவழித்துத்தொன் 

லபொகலவண்டியிருக்கின்றது. ஆகலவ, நொன் லைற்குறிப்பிட்ட 

அந்த மவத்தியெொமலகளுக்குத் லதமவயொன வளங்கமள 

உொிய முமறயில் பகிர்ந்தளிப்பதற்கு நடவடிக்மககமள 

எடுக்கலவண்டும்.  

இன்று, தபொத்துவிலில் உள்ள லகொைொொி 

மவத்தியெொமலயொனது ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் 

இயங்கிவருகின்றது. அந்த ஆரம்ப மவத்தியெொமலயிலல 

குறிப்பிட்டளவு லநொயொளிகளுக்கு ைொத்திரலை ைருத்துவம் 

தெய்யக்கூடிய குறிப்பிட்ட மவத்தியர்கள் ைட்டுலை 

இருப்பதுடன், குறிப்பிட்ட ைருந்துகள் ைொத்திரலை 

இருக்கின்றன. இதனொல் அங்குள்ள ைக்கள் தெொல்தலொைொத் 

துன்பங்கமள அனுபவிக்கின்றொர்கள். அங்கு ஒரு பக்கத்தில் 

தபொத்துவில் மவத்தியெொமலயும் இன்தனொரு பக்கத்தில் 

திருக்லகொவில் மவத்தியெொமலயும் அமைந்திருந்தொலும் அமவ 

தூரத்தில் அமைந்துள்ளன. ஆகலவ, அந்த மவத்தியெொமலயின் 

லெமவமய லைம்படுத்துவதற்கும் அங்கிருக்கின்ற ைக்கள் அந்த 

மவத்தியெொமலக்குச் தென்று தங்களுமடய ெிகிச்மெகமளப் 

தபறுவதற்கும் உொிய வழிவமககமளச் தெய்து 

தகொடுக்கலவண்டும். அவ்வொறு தெய்து  தகொடுப்பதனூடொகலவ 

அங்கு சுகொதொரச் லெமவமய லைம்படுத்த முடியும். அதுலபொல், 

ைத்திய முகொம், தெொறிக்கல்முமன ஆகிய மவத்தியெொமலகள் 

இன்னும் லைம்படுத்தப்பட லவண்டும். எங்களது  பிரலதெம் 

ைிகவும் வறுமையொன ஒரு பிரலதெைொகும். எனலவ, அந்தப் 

பிரலதெங்களில் மவத்திய லெமவகமள லைம்படுத்த 

லவண்டியது தகௌரவ அமைச்ெர்களினதும் சுகொதொரத் 

துமறயினொினதும் கடமையொகும். அந்த அடிப்பமடயிலலதொன் 

நொன் இந்த விடயங்கமளத் தங்களின் கவனத்திற்குக் 

தகொண்டுவருகின்லறன்.  

கல்முமனப் பிரொந்திய சுகொதொரப் பைிைமனயொனது 

பரந்துபட்ட பிரலதெத்திற்குொியது என்பது உங்களுக்குத் 

1093 1094 

[ගරු තවරරාජරා මශලයි අරසන්   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

ததொியும். இருந்தொலும், அதன் 25 கிலலொைீற்றருக்குட்பட்ட 

பிரலதெங்கமளப் பொர்க்கின்றலபொது, குறிப்பொகக் 

கல்முமனயிலிருந்து அக்கமரப்பற்று வமரயொன பகுதிகமளப் 

பொர்க்கின்றதபொழுது, கடந்த கொலங்களிலல அந்தப் 

பகுதிகளிலல 5 ஆதொர மவத்தியெொமலகள் உருவொக்கப்பட்டுச் 

ெகல வளங்களும் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்குள்லள 

குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிமலமையும், நகரங்கமள அண்டிய 

அபிவிருத்தியும் கிரொைப்புறங்களின் அபிவிருத்தி 

புறக்கைிக்கப்பட்ட சூழலுலை இருந்தமதக் கொைமுடிகின்றது. 

இந்த நிமலமை ைொறலவண்டும். மவத்திய லெமவ 

என்கின்றதபொழுது அது ெகல கிரொைங்களுக்கும் 

வழங்கப்படுகின்ற ஒரு லெமவயொக இருக்கலவண்டும். 

கிரொைப்புறப் பிரலதெங்கள் ைமழக் கொலங்களிலல குறுகிய 

பிரலதெங்களொக ஆக்கப்படும். ஏதனன்றொல், தவள்ளம் 

பொய்ந்லதொடுவதனொல் அந்த ைக்கள் லவண்டிய இடங்களுக்குச் 

தெல்லமுடியொது. அவ்வொறிருக்கின்றதபொழுது, இந்தக் 

கிரொைப்புற மவத்தியெொமலகள் தரமுயர்த்தப்படலவண்டும் 

என்பமதயும் அவற்றுக்குொிய வளங்கமள உொிய முமறயில் 

தபற்றுக்தகொடுக்க லவண்டும் என்பமதயும்  நொன் இந்த உயொிய 

ெமபயில்  லவண்டிநிற்கின்லறன்.  

குறிப்பொக, ைட்டக்களப்பு, அம்பொமற என்ற 

ைொவட்டங்களின் அடிப்பமடயில் பொர்க்கும்லபொது, அம்பொமற 

ைொவட்டத்தின் ெம்ைொந்துமறயிலிருந்து ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்தின் கரடியனொறு வமரக்குைொக இருக்கின்ற 

கிட்டத்தட்ட 100 கிலலொைீற்றர் தூரங்தகொண்ட பிரலதெங்கள் 

நகரப்புறங்கமள அண்டிய கிரொைப்புறங்களொக இருக்கின்றன. 

இந்தப் பிரலதெங்களிலல உள்ள எந்ததவொரு 

மவத்தியெொமலயும் ஒரு வெதி வொய்ப்பொன, ெிறந்த லெமவ 

தெய்யக்கூடிய ஒரு மவத்தியெொமலயொக இல்மலதயன்பது 

பொொிய குமறயொக இருக்கின்றது. உண்மையிலல, யுத்தத்தொல் 

பொதிக்கப்பட்டு, ைீளக்கட்டிதயழுப்பப்படொத நிமலயிலுள்ள 

ைக்கள் வொழுகின்ற இந்தக் கிரொைப்புறங்களில் இருக்கின்ற 

கிரொைிய மவத்தியெொமலகளின் லதமவதயன்பது ைிக 

முக்கியைொன ஒன்றொகும். அந்த அடிப்பமடயில் இந்தப் 

பிரலதெங்களிலல இருக்கின்ற மவத்தியெொமலகளும் 

தரமுயர்த்தப்பட்டு, அங்கிருக்கின்ற ைக்களுக்கொன மவத்திய 

லெமவ லைம்படுத்தப்பட லவண்டும் என்பமத நொன் இந்த 

உயொிய ெமபயிலல தெொல்லிமவக்க விரும்புகின்லறன்.  

அதுைொத்திரைல்ல, இன்று ஆயுர்லவத மவத்தியத் துமறமய 

எடுத்துப்பொர்த்தொலும்கூட, இந்தக் கிரொைப்புறங்கமளப் 

புறந்தள்ளிவிட்டு நகரங்கமள மையைொக மவத்துப் பல 

அபிவிருத்திகள் முன்தனடுக்கப்படுகின்றன. குறிப்பொக, 

நொவிதன்தவளியிலல உள்ள ஆயுர்லவத மவத்தியெொமலமய 

நொங்கள் கிட்டத்தட்ட 2012ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

இயக்கிவருகின்லறொம். ஆனொல், அதன் கட்டடப் பைிக்குொிய 

நிதியிமனக் லகட்கின்றலபொது, தருவதொகக் கூறுகின்றனர். 

ஆனொல், இற்மறவமரக்குைொக அந்த நிதி 

பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்மல. இப்தபொழுதும் அந்த 

மவத்தியெொமல அங்குள்ள பிரலதெ ெமபயின் ஒரு பகுதிக் 

கட்டடத்தில்தொன் இயங்கிக்தகொண்டிருக்கின்றது. 

அலதலபொன்று, ைல்வத்மதயிலல ஒரு மவத்தியெொமல 

உருவொக்கப்பட லவண்டும் என்று அந்த ைக்கள் லகொொிக்மக 

விடுத்ததபொழுதும் அந்த மவத்தியெொமலயும் இன்னும் 

ஆரம்பிக்கப்படவில்மல. நொனும் ஒரு கிரொைத்திலல பிறந்தவன் 

என்ற வமகயில், இந்தக் கிரொைப்புறங்களிலல இருக்கின்ற 

மவத்தியெொமலகள் ைிகவும் கண்கொைிக்கப்பட லவண்டியதன் 

லதமவமய நன்கு உைர்ந்தவன் என்ற அடிப்பமடயிலலதொன் 

இந்த உயொிய ெமபயிலல இவற்மறக் கூறுகின்லறன்.  

இன்னுதைொரு விடயம், இப்தபொழுது இந்த மவத்தியத் 

துமறமயப் பொர்க்கின்றதபொழுது, ைத்திய அரெொங்கத்தின்கீழ் 

உள்வொங்கப்பட்டிருக்கின்ற மவத்தியெொமலகளுக்கு அதிக நிதி 

ஒதுக்கீடுகளும் வளங்களும் பங்கீடு தெய்யப்படுவதும், 

ைொகொை ெமபயின்கீழொன மவத்தியெொமலகளுக்குொிய 

வளங்கள் வழங்கப்படொமையும், அமவ அபிவிருத்தி 

தெய்யப்படொத ஒரு நிமலமையும் இருந்துதகொண்டிருப்பமதக் 

கொைமுடிகின்றது. உண்மையிலல இந்த நிமலமை 

ைொறலவண்டும். இவ்வொறு ைொகொை ெமப 

மவத்தியெொமலகளுக்கு அதிகைொன நிதிகள் பங்கீடு 

தெய்யப்படொமைக்கொன கொரைம் என்னதவன்று 

ததொியவில்மல. இந்த மவத்தியெொமலகள் லைம்படுத்தப்பட 

லவண்டும். அவ்வொறு லைம்படுத்துவதனூடொகலவ ைொகொை 

ெமபயின் அதிகொரங்கமளப் பலப்படுத்த முடியும். ைொகொை 

ெமப என்று தெொல்லப்படுகின்றதபொழுது, அமவ தவறுைலன 

வடக்கு, கிழக்கிற்கு ைொத்திரம் அமைக்கப்தபறவில்மல. இந்த 

நொட்டிலல 9 ைொகொை ெமபகள் உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இமவ ஓர் அதிகொரொீதியொன பகிர்வுக்கொக உருவொக்கப்பட்டலத 

தவிர லவறு எதுவும் இல்மல. அதனூடொக, உள்ளூர்க் 

கட்டமைப்புக்கள் ெிறந்த முமறயிலல விருத்தி தெய்யப்பட 

லவண்டும். அந்த லநொக்கிலலதொன் இந்த ைொகொை ெமபகள் 

உருவொக்கப்பட்டன. ஆனொல், இப்தபொழுது இந்த ைொகொை 

ெமபகள் ஊடொக வளங்கள் பங்கீடு தெய்யப்படுவது ைிகவும் 

குமறவொன ஒரு நிமலயிலல இருக்கின்றது. ைத்திய 

அரெொங்கத்தினூடொக முன்தனடுக்கப்படுகின்ற 

லவமலத்திட்டங்கள் அதிக நிதி ஒதுக்கீட்டுடன் ைிகவும் 

விமரவொக லைற்தகொள்ளப்படுவமதக் கொைமுடிகின்றது. 

ஆனொல், ைொகொை ெமபகளின்கீழ் வருகின்ற 

மவத்தியெொமலகளுக்கு அவ்வொறொன ஒரு நிமலமை இல்மல. 

எனலவ, இந்த நொட்டிலல ெகல துமறயினருக்கும் உொிய 

முமறயில் வளங்கள் பங்கீடு தெய்யப்பட்டு, ைொகொை 

ெமபகளுக்குக்கீழ் வருகின்ற இந்த பிரொந்திய சுகொதொரப் 

பைிைமனகமள வளப்படுத்தி, ஒரு ெிறந்த லெமவமய 

முன்தனடுப்பதற்கும் ைற்றும் பொதிக்கப்பட்ட கிரொைங்களின் 

மவத்திய லெமவமய லைம்படுத்துதற்கும் நீங்கள் 

உதவிதெய்யலவண்டும் எனக் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

எங்களொல் கூடுதலொன முயற்ெிகள் லைற்தகொள்ளப்பட்டதன் 

அடிப்பமடயில் அன்னைமல-2, ைல்வத்மத, பனங்கொடு 

லபொன்ற பிரலதெங்களின் மவத்தியெொமலகள் தரமுயரத்தப் 

பட்டிருக்கின்றன. உண்மையிலல, தபொருத்தைொன 

இடங்களுக்கு இந்தத் தரமுயர்த்தல்கமள இந்த அமைச்சு 

தெய்திருக்கின்றது. அதற்கொக எங்களுமடய நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறொம். அந்த மவத்தியெொமலகளுக்குத் 

லதமவயொன வளங்கள் ைற்றும் கட்டட வெதிகள் 

முதலியவற்மறயும் இந்த அமைச்ெினூடொக வழங்கலவண்டும். 

அதுைொத்திரைல்ல, அந்த மவத்தியெொமலகளில் 

பைியொற்றுகின்ற மவத்திய அதிகொொிகள் தங்கியிருக்கின்ற 

விடுதிகள்கூட 50 வருடங்களுக்கு லைற்பட்ட கட்டடங்களொகக் 

கொைப்படுகின்றது. எனலவ, அந்தக் கட்டடங்கமளயும் 

புனரமைத்துச் ெிறந்த சுகொதொர லெமவமய அந்தப் 

பிரலதெங்களில் லைம்படுத்துவதற்கு நீங்கள் உதவிதெய்ய 

லவண்டும் என்ற அன்பொன லகொொிக்மகயிமனயும் விடுத்து, 

லபசுவதற்கு வொய்ப்புத் தந்தமைக்கொக ைீண்டும் நன்றி கூறி, 

விமடதபறுகின்லறன். 

 
ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (නවකය); ේපු  ගලප්පත්ති  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 

 යම මරාලයෂණ තිශබ,වරා. 
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ගරු (වවද  ේපුල් ගලප්පත්ති මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ස්ු)තියි  ගරු සභරාපතිු) ිෂ.  

ිෂශරෝගිමශ්  වටි,රාම  පිළිබඳව "ුශරෝගයරා පර රා ලරාභරා" 

යනුශවන් ශබෞශන කර් ,ශස ඉතරා ශ  ඳින් ිඩ්  මර තිශබ,වරා. 

්ර ස්ත ශසෞඛ්ය ුරෂණෂරාව ජරාතියම දියුණුවට බලපරා, වපකගත්  

සරානමයෂණ. රශඨා ජ,තරාව ිෂශරෝගීව ජීවත් මරලීශ්  වගකීශ න් 

කිසි  රජයමට ක ශකන්, බප ප. අප රට ු)ළ ිෂක ස් ශසෞඛ්ය 

ශස වරාව අන් දියුණු රටවලටත් ුකර් යෂණ ව, ශලස පපවීන  ගප, 

නවකයවරශයෂණ ශලස    සු)ටට පත් ශව,වරා. ශලෝම ශසෞඛ්ය 

සංිඩනරා,ශස තිරසර ශසෞඛ්ය සංවර්න, ඉලෂණම ශවත සරාර්ථමිමව 

ළඟරා වූ රටෂණ ශලස ශ්රී ලංමරාව පිළිශග, තිබී ත් සු)ටට මරු ෂණ. 

ේකරා ර යෂණ ගත්ශත ත්  අක අශප් රශඨා ේපශත්දී ුයු අශප්ෂණෂරාව 

වර්ෂ 2    සිට 2 1, ව, ිඩට සියයට  .1කින් වපඩි වී තිශබ,වරා. 

ඒ වරාශේ  ිෂශරෝගී ුයු අශප්ෂණෂරාව 2    සිට 2 1, ව, ිඩට 

සියයට  .1කින් වපඩි වී තිශබ,වරා. ළකරු  ර  අනුපරාතය වර්ෂ 

2    සිට 2 1, ව, ිඩට ේපත් 1    මට ක ශස සිට ප  කෂණවරා 

අඩු වී තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ   රාතෘ  ර  අනුපරාතයත් වර්ෂ 2    

සිට 2 15 ව, ිඩට ේපත් ලෂණෂයමට 57 සිට    කෂණවරා අඩුවී 

තිශබ,වරා. ශ්  මරාලය ු)ළ වපඩි  මරාලයෂණ ුණ්ඩු මශළ  මවුක 

කියලරා ජ,තරාව කන්,වරා. ශ් මයි ශසෞඛ්ය වත්ම   ජය්  ය.  

අක අප රශඨා ශම ිඩ්   ර්ක, එන්,ත්මර  වපඩ පිළිශවළ 
දියුණු රටව  අනුග ,ය මර, තප,ට දියුණු වී තිශබ,වරා. 
 පබපයි  ශ් වරා ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා කිය,වරා වරාශේ button එම 
ඔබලරා ලබරාගත් ශශව  ශ, ශවයි. ශ්  සඳ රා අීනතශස සිට අක 
කෂණවරා  ශසෞඛ්යයට ස් බන්න නවකයවරයරාශේ සිට මිෂෂ්ස 
ශස වමයරා කෂණවරා සියලු මරාර්ය  ණ්ඩලත්  රජයනුත් කරායම ශවලරා 
තිශබ,වරා. ඒත් පසුගිය මරාලශසදී ිඩපෂණෂ ,රායමු) රා ශසෞඛ්ය අං  
 ෑ ලුවට ලෂණ ව, ුමරාරශස ස  ර ්රමරා  මර,වරා අපිට 
අ න්, ලපබු රා. එු) රා කි වරා  ශම ිඩ්  - 19 වසංගතය 
ශවනුශවන් එන්,ත්මර  වපඩ පිළිශවළෂණ ශ ෝ ශග,රාපු එන්,ත 
ිඩදින්, වපඩ පිළිශවළෂණ ,ප ප කියලරා. ,මුත්  ශ  මෂණක වුශණ්? 
අක ව, ිඩට ජ,තරාවශගන් සියයට 7 මට වපඩි ්ර රා යමට - රාස 
 යම වරාශේ මරාලයෂණ ු)ළදී- ශම ිඩ්   ර්ක, එන්,ත් ශකම  
ලබරාශකන්, අශප් රටට  පකි වී තිශබ,වරා. අශප් අතිගරු 
ජ,රාධිපතිු) රා   ශම ශරෝ,රා  ර්ක, මක ටුව  හිටපු ශසෞඛ්ය 
ස තිු)ක ය  වර්ත රා, ශසෞඛ්ය ස තිු) රා  රරාජය ස තිවරු කිය, 
සියලුශක,රා  ශ්  ශවනුශවන් වගකීශ න් මටයුු) මළ ිෂසරා ත යි 
ශ්  තත්ත්වය සති මර ගන්, පුළුවන් වී තිශබන්ශන්.  

ශසෞඛ්ය ්රතිපත්ති ස  ශශ පරාල,ය අතර ස බරතරාව ස  
අශ,යෝ,ය අවශබෝනය රශඨා ශසෞඛ්ය දියුණුවට අව යයි. එ  
ස බරතරාව යුඳී ගියශ  ත් ශසෞඛ්ය අ රාතයවරු ත න්ශේ 
ශ ංචයියන්ට කියලරා ශ  , ස්  රා, ලබරා ගත්තත් එ  
ස තිවරුන්ට වරාශේ  රජයන්ටත් ශගකර යන්, සිදු ව, බව පසු 
ගිය 2 15-2 19 මරාලශසදී අපට ඔප්පු මරන්, පුළුවන් වු රා.  
2 15-2 19 මරාලශසදී  රානය ු)ළ කපමපු සිරස්තල කිහිපයකුත්  ට 
 තෂණ ශව,වරා. බරාල ශබශ ත් ශග,ප ලරා ශ්  රශඨා ශරෝගී 
ජ,තරාවට දුන්  පටි  පිළිමරා ශබශ ත්වලින් ශස රම්  මළ  පටි  
නවකය සභරාශ  ස්වරාධී,ත්වයට හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිවරයරා 
බලපෑ්  මළ ුමරාරය ස  දූෂිතව මරපු  දිසි ෂෂන ක ලදී ගපනී්  
ිෂසරා රජයට යුලිය, ග න් අහික  මළ ඒවරා පිළිබඳ ්රවෘත්ති ත යි 
අපිට පසු ගිය මරාලය පුරරාවට  අ න්, ලපබුශණ්. අක  අපිට 
අ න්, ලපශබන්ශන්  ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය ශ ගවත් කිරී ට ෂෂන 
ිෂෂ්පරාක, ග්  රා, ශ්  රට ු)ළ ඉදිශමශරක න් පවති,වරා කිය, 
වපකගත් ්රවෘත්ති. අක අපි ශස ලයින් ිෂෂ්පරාක,ය ුර් භ මර 
තිශබ,වරා.  දිසි ක ලදී ගපනී්  අව  කිරී ට ශමටි මරාලී, වපඩ 

පිළිශවළෂණ තිශබ, ිෂසරා ිඩ රාල මුක  ්ර රා යෂණ ඉතිරි වී 
තිශබ,වරා. නවකය අනයරාප,ශස අව  ්රක තිය ගපසඨා මරගන්,ත් 
අශප් රජයට පුළුවන් ශවලරා තිශබ,වරා. අප රට ලබරාගත් ශ්  
ශසෞඛ්ය දියුණුව ිඩ,රා  කිරීශ්  ස  අසර  ශරෝගී ජ,තරාව 
අප සුතරාවට පත් කිරීශ්  වපඩ පිළි ශවළෂණ අක කවශස  ක්රියරාත් ම 
ශව,වරා. ශ් ම භරාරශග, තිශබන්ශන් හිටපු ශසෞඛ්ය 
ස තිු) රාශේ වෘත්ීනය සක ති ශ ංචයිශයෝ ටිම. ශ්  මඨාටිය රෑට 
එමට සරාමච්ඡරා මරලරා පසුගිය මරාලශසදී ශසෞඛ්ය  ස්්රයිෂණ රැ ලෂණ 
සති මර,වරා අපි කපෂණමරා. ඒ ගප, ඉතරා  ම,ගරාටුයි. ශ්  රශඨා 
ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ිඩ,රා  මර, ඊිෂයරා ශශ පරාල, ගපති වෘත්ීනය 
සක ති ,රායමශයෝ ටිම රජයෂණ ිඩධියට අපි  ඳු,රාගත යුු)යි.  

හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු) රාත්  හිටපු අ්රා රාතයු) රාත් ශ්  
සභරාශ දී වපරැදි ්රමරා යෂණ මළරා. එු) න්ලරා කි වරා  2 21 
වර්ෂයට වඩරා 2 22 වර්ෂයට රුපිය  යුලිය, 12ම ්රතිපරාක, 
අඩුවෂණ ගප,.  පබපයි  අපි ශ්  මරාර ය  තම තියරා ගන්, ඕ,ෑ. 
2 2  අවුරුශශශදි අශප් ශසෞඛ්යයට රුපිය  යුලිය, 55යි ශවන් 
මශළ . ශ්  රශඨා ශම ිඩ්   ර්ක,ය සඳ රා ව, එන්,ත්මර  වපඩ 
පිළිශවළට ස  ශසෞඛ්ය ශස වමයන්ශේ දී ,රා ශගවී ට රුපිය  
යුලිය, 12ෂණ වපය වු රා. අශප් හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු) රා ඒම 
 ංගලරා ග ලරා කපන් ශ්  ගරු සභරාශවනුත් පිට ශවලරා ගිහි ලරා. 
එු) රා එශ   ශශව  කියන්, ශ්  රශඨා ්රමටයි. 2 21 වර්ෂයට 
වඩරා 2 22දී ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට යුලිය, 21ෂණ අඩු වුශණ් සයි 
කියලරාත්    කියන්, ඕ,ෑ.  ෂෂන ක ලදී ගපනී්   ර රා සිදු වු ණු 
ඒ දූෂ  අව  කිරීශ්  වපඩ පිළිශවළෂණ අක ශව, ශම ට අශප් රජය 
යටශත් ක්රියරාත් ත ශව,වරා. ඒ වරාශේ  2 22 වසශර් ,ව ඉදිකිරී්  
සඳ රා මුක  කිසිවෂණ ශවන් ශවලරා ,ප ප. ඒමයි 2 21 වසරට වඩරා 
2 22 වසරට යුලිය, 21ම අඩුවෂණ තිශබන්ශන්.   

2020 වර්ෂශසදී "සිඩගන්" කිය, ශබශ ත ශ රටට 
ශග,ප ලරා තිශබ,වරා. ,මුත්  ඒ ශබශ ත ශම ශරෝ,රාවලට 
පරාිඩච්චි මරන්, ශම ශරෝ,රා  ර්ක, මක ටුශවන්  තරාෂණෂ  
මක ටුශවන් අනු පතිය ලබරා දීලරා ,ප ප. 2 2 .  . 1ව, කරා  
ජපරා,ශස පරිතයරාගයෂණ ශලස ත යි අශප් රටට එ  ශබශ ත 
ශග,ප ලරා තිශබන්ශන්. ඒම අව ය ,පති ිෂසරා අපි 
2 2 .12.  ව, කරා ශ්  රටින් ඒ ශබශ ත් ටිම යවලරා තිශබ,වරා. 
ශබශ ත් ශපති 5    ෂණ සිඩ ලරා තිශබ,වරා. ,මුත් අපි කිසි  
ිඩයක ෂණ ශ, කරරා ඒම ,පවත යවලරා තිශබ,වරා. ඒ ිෂසරා  එු) රා 
කියපු ඔය ශබශ ත් තිශබ, ගබඩරාව ශම ශ  ක කියලරා කප, ගන්, 
අපි මප පතියි. එු) රා කපන් ශ්  ගරු සභරාශ  ,ප ප. එු) රා අසතය 
කියලරා අශ,ෂණ පපත්තට යන්, ය,වරා. එු) රාශේ මරාලශස 
ිඩග , වරාර්තරා  අක ශව, ශම ට COPA  එශෂණදී සරාමච්ඡරාවට 
ගපශ,,වරා.   ත් COPA එශෂණ සරා රාජිමශයෂණ ිෂසරා ඒවරා  අපි 
ඉදිරිශසදී එළි මරන්,් . ශම ිඩ්  වසංගතය මරාලශස අශප් 
අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා  හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු)ක ය  වර්ත රා, 
ශසෞඛ්ය ස තිු) රා  රරාජය ස තිවරු සු)ළු සියලු ශක,රා එමු) 
ශවලරා මරපු මරාර්ය භරාරයට ිඩශ  ෂශයන් ස්ු)තිවන්ත ශවක න්   ට 
ශ්  අවස්ථමිරාව ලබරා දී  පිළිබඳව ඔබු) රාටත් ස්ු)තිවන්ත ශවක න් 
 ශේ මථමිරාව අවසන් මර,වරා  ගරු සභරාපතිු) ිෂ. 

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ිඩජිත ශ  රත්  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 19ම මරාලයෂණ 

තිශබ,වරා. 
 

[පූ.භරා. 11.12  
 

ගරු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභරාපතිු) ිෂ  අශප් රශඨා ශසෞඛ්ය ස් බන්නශයන් පසු 

ගිය සියලු ුණ්ඩු කෂණවපු ුම පයත්  අක කෂණව, ුම පයත් 
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2021  ශ, වප් බර්    

ඉතරා පප පදිලිව  ශ වර  අය වපශයන් ත වුරු ශව,වරා. සරා රා,ය 

ශලෝම ස්  තය ත යි  කළ ශශශීය ිෂෂ්පරාදිතශයන් සියයට 9ෂණවත් 

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය සඳ රා ශවන් මළ යුු)යි කිය, එම. සියයට 9ෂණ 

ශමශස  ශවතත් රශඨා ශසෞඛ්යය සඳ රා GDP එශමන් සියයට 

5මවත් මුකලෂණ ශවන් කිරී  ත යි සරා රා,ය ශ  ඳ තත්ත්වශයන් 

ශසෞඛ්ය ශස වරාව පවත්වරාශග, යන්, සුදුසු  ක්ර ය. ,මුත් 

අවරාස,රාවමට ශ වර අය වපශයනුත් සත්තට  සියයට 1.1ත් 

සියයට 1.5ත් අතර ්ර රා යෂණ ත යි ශවන් මරලරා තිශබන්ශන්. 

ශසෞඛ්යයට ශවන් මර, මුක  එන්, එන්,  අඩු ශව,වරා. පසු 

ගිය අවුරුශකට සරාශප්ෂණෂව ශ්  අවුරුශශශ අඩු ශව,වරා  ශ්  

අවුරුශකට වඩරා ඊළඟ අවුරුශශශ අඩු ශව,වරා. සත්තට  රජය 

ශසෞඛ්ය ශස වරාව ශමශරහි කෂණව, ුම පය ශ්  ු)ළින්  රි 

පප පදිලියි. 

සරා රා,යශයන් අක ශඩ ලර් 1 මට අඩු ්ර රා යෂණ ත යි රජය 

එෂණ පුශගලශයකුශේ ශසෞඛ්යය සඳ රා ිඩයක්  මරන්ශන්. ශප දුශ  

ශපෞශගලිම අං යත්  රරාජය අං යත් ඒමරාබශනව ගත්ශත ත් 

සශ රිමරානු ශඩ ලර් 1  ෂණ ිඩතර ශවන් මර,වරා. රුපිය වලින් 

ගත්ශත ත්  රජශයන් එෂණ පුශගලශයකුට ශවන් මරලරා තිශබන්ශන් 

රුපිය  8    ෂණ ිඩතර  ශපෞශගලිම අං යත්  රජයත් සිය ල 

එමු) මළරා  රුපිය  2     ෂණ ිඩතර. ශබශ ත්-ශ  ත්වලින් 

සියයට 1 ෂණ ිඩතර සත්තට  රජය  ඟින් කරන්ශන්. සියයට , ෂණ 

ශපෞශගලිම ුයත,වලින් ශකන්ශන්. රජශස ඉස්පිරිතරාලයට ගියරා  

ශබශ ත් ,ප ප කි වරා   injections ,ප ප කි වරා  ශපෞශගලිම 

ශරෝ  වලට ත යි යන්ශන්.   ලය මර් යෂණ මරන්, ගියත්  ප  

 ඨාට ම  ජ,තරාවට මුුණ  ශකන්, සිදුශවලරා තිශබන්ශන් 

ශ  මෂණක? ශපෞශගලිම ශරෝ  වලින් ත යි  ලය මර් ය මර 

ගපනී ත්  ඒ අව ය මර, වරාර්තරා ලබරා ගපනී ත් සිදු වන්ශන්. 

ශ් මත් එෂණම ත යි ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස බරපතළ අර්බුක සිය ල 

 ු) ශවලරා තිශබන්ශන්. පරිපරාල, අර්බුක  ශස වමයන්ශේ ්ර ්,  

ිඩිඩන ්ර ්,  ු) ශවලරා තිශබන්ශන් ශ් මත් එෂණම. අක අපි කකි, 

්රනරා, ගපටලුවෂණ තිශබ,වරා. ඒම ත යි ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස 

පරිපරාල,ය යුඳ වපටී  තිබී .  සරා රා,යශයන් ුයත,යම 

සරාර්ථමිමත්වය ීනර ය ශවන්ශන් ඒ ුයත,ශස පරිපරාල,ය  ත. 

අක ශබ ශ ෝ ශරෝ  වල පරිපරාල,ශස යුඳ වපටී ෂණ තිශබ,වරා. 

ඒමට ්රනරා, ශ  ු)ව ත යි ඒ අකරාළ ශරෝ ශ  ්රනරා, පරිපරාල, 

ිෂලනරාරියරා පත් ශ, කිරීශ්  ්ර ,්ය.  ඒම ිෂම්  සති වුණු 

ගපටලුවෂණ ශ, ශවයි. අපට  තමයි  මීය ට අවුරුදු 21මට ිඩතර ශපර 

-1991දී ප  - ශසෞඛ්ය පරිපරාල, ිෂලනරාරින් බඳවරා ගපනීශ්  

ක්ර ශ කයෂණ  ඳුන්වරා දුන්,රා. බඳවරා ගපනීශ්  ක්ර ශ කයෂණ වරාශේ  

ිඩභරාග ක්ර යකුත් සති මළරා. Medical Administrative 

Officersලරා ිෂර් රා ය කිරී  සඳ රා වූ ක්ර ශ කයෂණ  පදුවරා. MSc. 

degree එමෂණ ශකන්,  ඊටත් එ රා ගිහි ලරා MD degree එමෂණ 

ශකන්, රජය ක්ර ශ කයෂණ  පදුවරා. ඒ අනුව සරා රා,යශයන් MSc. 

degree එමත්  MD degree එමත් අවසන් මරලරා නවකය 

පරිපරාල, ිෂලනරාරිශයෂණ බවට පත් ව,ශම ට එෂණශමශ,කුට 

ක ලිය, 19.1ෂණ -රුපිය  ලෂණෂ 191ෂණ - ිඩතර රජය  ඟින් ිඩයක්  

මරලරා.  ිඩශශ ගත අනයරාප,ය සඳ රා  ශ්  රශඨා PGIM එම  ර රා 

අනයරාප,ය ලබන්, -ශ්  සියලු ශශව  සඳ රා- රජය ඒ මුකල 

ිඩයක්  මර,වරා.  රා ළඟ වරාර්තරා තිශබ,වරා. ඒ වරාර්තරා අනුව එවපිෂ 

පරිපරාල, නවකයවරු යුහි කිරී  සඳ රා ශප දුශ  වරාර්ෂිමව රුපිය  

ක ලිය, 278ෂණ රජය ිඩයක්  මර,වරා. එශස  ිඩයක්  කිරීශ්  ්රනරා, 

අරමු  ත යි  අශප් ශරෝ   පශනතිය සඳ රා නවකය ෂණශෂ ත්රශයන් 

ශතෝරරා ගත්ත ්රනරා, පරිපරාල, ිෂලනරාරින් පත් කිරී . ඒ සඳ රා 

ිඩශ  ෂ පුුණණුවෂණ තිශබ,  ඒ සඳ රා ිඩශ  ෂ  පකියරාවෂණ තිශබ, 

MSc., MD ේපරාධි ලබරා ගත්ත අයව එතප,ට පත් කිරී යි එහි 

අරමු . ඒ ශවනුශවන් ත යි  ලෂණෂ ග ,ම මුක  ිඩයක්  මර 

තිශබන්ශන්.  පබපයි ශ තප, තිශබ, ්ර ්,ය ශ  මෂණක? 

ශරෝ  වල පරිපරාල,යට එවපිෂ සුදුසුම්  තිශබ, නවකයවරු පත් 

මරන්ශන් ,ප ප. අක ඒම ශ, සලමරා  පර තිශබන්ශන්. ශ්  

පිළිබඳව පරිපරාල, නවකයවරුන්ශේ පපත්ශතන් දිගින් දිගට  

 ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යත් එෂණම මථමිරා මළරාට  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය 

ඒම පප පර  රි,වරා. අක තත්ත්වය ගත්තත් එශ   ත යි.  

ඊට පස්ශස  ශ්  ස් බන්නශයන් ේසරාිඩයට ගිහි ලරා ,ඩුවෂණ 

file මරන්, වු රා. ,ඩුශ දී ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස ශ ම් වරයරා 

එමඟ වු රා  "නවකය පරිපරාල,  ිෂලනරාරින් බඳවරා ගපනී ට අකරාළ 

ගපසඨා ිෂශ ක,ය සති ු),ෂණ සු)ළත ිෂකුත් මර,වරා" කියලරා. 

,මුත්  දිගින් දිගට  ඒම මරන්ශන් ,පු)ව පප පර  පරියරා. 

නීතිපතිවරයරා  පදි ත් වු රාට පස්ශස   අවසරා,ශසදී ශසෞඛ්ය 

ශ ම් වරයරා 2218/5  කිය, ගපසඨා එම 2 21  රාර්ු)  රාසශස 9 

වපිෂ කරා ිෂකුත් මළරා. ගපසඨා එම ිෂකුත් මළත්  ඒම ක්රියරාත් ම 

ශවන්ශන් ,ප ප. අවසරා,ශස ශපබරවරාරි  රාසශස 12 වපිෂ කරා 

ේසරාිඩශයන් ීනන්දුවෂණ දුන්,රා  "ගපසඨා එම අනුව ව රා  ඒ 

පරිපරාල, ිෂලනරාරින් බඳවරා ගපනී  සිදු මරන්," කියලරා. ,මුත්  

ශ  මෂණක ශවන්ශන්? මපයු,ඨා  ණ්ඩලයට යන්ශන් ගපසඨා එම 

ක්රියරාත් ම මර, ශයෝජ,රාව ශ, ශවයි. හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු)ක ය 

මපයු,ඨා  ණ්ඩලය ු)ළ ේත්සරා  මශළ   ඒ ගපසඨා එම අවලංගු 

මරන්,යි. ශ ච්චර ිඩයක ෂණ කරලරා  PGIM එම  ර රා නවකයවරු 

පුුණණු මරලරා  අනයරාප,ය ලබරා දීලරා  ක ලිය, 2 මට ුසන්, 

මුකලෂණ එෂණ නවකයවරශයෂණ ශවනුශවන් ිඩයක්  මරලරා  

අවසරා,ශස පරිපරාල, ිෂලනරාරින් ිඩධියට ඔවුන්ව පත් මරන්ශන් 

,ප ප. කපන් ඒ මටයුත්ත වු)ශර් ගිහි ලරා තිශබන්ශන්. Audit 

report එශමන් ඉතරා පප පදිලිව කිය,වරා  "ශ්  ිඩයක්  මර, 

මුකශ  ්රතිලලයෂණ රජය ලබරා ගන්ශන් ,ප ප" කියලරා. අපි මථමිරා 

මර,වරා  ශසෞඛ්යයට ශවන් මර, මුකල අඩුයි  අක ඉස්පිරිතරාලවල 

ශබශ ත් ,ප ප    injections ,ප ප කියලරා. අක වු)මරශස 

ජ,තරාවශේ තත්ත්වය අන්ති  ,රම  තත්ත්වශස තිශබන්ශන්. 

සත්ශතන්  කි ශව ත්  වු)මරශස ඒ dispensariesවල පුුණණු 

නවකයවරු ,ප ප  ශබශ ත් ,ප ප  ambulances ,ප ප. ශසෞඛ්ය 

ප සුම්  අතින් එවපිෂ දුෂ්මරතරාවම වු) ජ,තරාව ඉන්ශන්.  

ඊශස-ශපශර්කරා පරාන් පිටි ග න් ගියරා  රුපිය  17.5 කින්. 

ශ ච්චර ම  ිෂම්  ශර ටියෂණ  ් බ වු රා  පිටි  ් බ වු රා. ශ්  

තිශබ, අර්බුකයත් එෂණම කපන් වු) ජ,තරාවට  ශපතිත් ,ප ප  

ශර ටිත් ,ප ප.  එශ   බරපතළ ්ර ්, ග ,රාවෂණ තිශබ,වරා. 

එශ   තියුයදී  ශ්  පරිපරාල, ිෂලනරාරින් පත් මරන්ශන් ,පත්ශත් 

සයි? එහි ර ස ශසෞඛ්ය ිඩෂයය භරාරව සිටි ස ු) න්ලරා ඔෂණශමෝ  

කන්,වරා. ශව, ශ  මෂණවත් ශ, ශවයි  GMOA එශෂණ බලපෑ ට 

ශසෞඛ්ය ස තිු) රා භයයි  යට ශවලරා ඉන්ශන්. ඒම ත යි සත්ත 

මථමිරාව. GMOA එශෂණ කීප ශකශ,ෂණ -ු)න්  තර ශකශ,ෂණ-  

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය ස් පූර් ශයන් ශ ශ යවීශ්  බලය ඔවුන් 

අතට ගන්,වරා. ඒම ත යි මුරුත්ශතඨාටුශ   රාමුදුරුශවෝ පප පදිලිව 

කි ශ   "GMOA එශෂණ ශල ෂණමරා සිඩ ලරා  රා ළඟ ක  ග ලරා 

වපඳලරා ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස ශ ම් ම  ඉ ලුවරා" කියලරා. 

එතශම ට පප පදිලි ව,වරා ශ තප, තිශබ, බල අධිමරාරිය 

ශ  මෂණක කියලරා. ශසෞඛ්ය ස තිු) රා ඉන්,වරා ත යි. හිටපු 

ස තිවරියත් මටයුු) මළරා ත යි. ඔවුන් ශපෞශගලිමව 

පිළිගන්,වරා  පරිපරාල, නවකයවරු එතප,ට පත් මළ යුු)යි 

කියලරා.  පබපයි  පත් මරන්ශන් ,ප ප. මරාට භශස ක? GMOA 

එමට භශස. GMOA එමට වුව ,රාවෂණ තිශබ,වරා  

නවකයවරුන්ශේ පරිපරාල,ය  රා ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස 

පරිපරාල,ය ඔවුන්  ර රා ශ ශ ය වන්,. ඔවුන්ට අව ය 

පුශගලයන් අකරාළ ශරෝ  වල පරිපරාල, ිෂලනරාරින් ශලස පත් 

මළරා   ඔවුන්ට ඕ,ෑ ශශව  මරගන්, පුළුවන්. ඒම ත යි සත්ත 

්ර ්,ය. එතශම ට අශප් රශඨා ස ලි ක ලිය, ග ,ෂණ  ලෂණෂ 

ග ,ෂණ අපරරාශශ වු)රට ක ලරා තිශබන්ශන් ු)න්- තර 

ශකශ,කුශේ වුව ,රාව ිෂසරායි. ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල ස තිු) රා 

ශම න්ක ශමළින් තියරාශග, වපඩ මර,වරා ,්   ශ් මට අකරාළ 

ක්රියරා  රාර්ග ගත යුු)යි. ශ්  ගපටලුවට අකරාළව ක්රියරා  රාර්ග අරශග, 

ශපන්වන්,  ගරු ස තිු) ිෂ. 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු (වවද  ේපුල් ගලප්පත්ති මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සභරාපතිු) ිෂ     එු) රාශගන් අ ,වරා  ජ,තරා ිඩමුෂණති 

ශපරමුශණ් ,ලින්ක ජයතිස්ස සශ ෝකරයරාශේත්  ඒ වරාශේ  -  

[බරානරා කිරී ෂණ  

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු  න්ත්රීු) රා  එතප, රීති ්ර ්,යෂණ ,ප ප.   

 

ගරු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
Point of Order එම එන්, ඕ,ෑ  ශේ මථමිරාවට අකරාළව  ගරු 

 න්ත්රීු) රා. 

 

ගරු (වවද  ේපුල් ගලප්පත්ති මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  නීතිඥ සුිෂ  වටවල   ත් යරාශේත්, 

,ලින්ක ජයතිස්ස   ත් යරාශගත් ශ,ෝ,රාවරු ශම ශ  ක ඉන්ශන්? 

GMOA එශෂණ ශ, ශවයික?    

 

ගරු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභරාපතිු) ිෂ  
 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
,පඟිටි,ශම ට    කප, ගත්තරා  ඔය වරාශේ ්ර ්,යෂණ ත යි 

අ න්ශන් කියලරා. ඔය තත්ත්වයට පත් වු රා  - [බරානරා කිරී ෂණ  
ඒම ත යි ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයට  ශවලරා තිශබන්ශන්. නවකය 

ෂණශෂ ත්රයට වපදිලරා තිශබ, ශ ශණ් ඕම ත යි. ඒ ශ ශණ් ,පති 

මරන්, ශ්  වරාශේ 
 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එ වරා  මීය ට වඩරා බරපතළ තත්ත්වයන් සති ශව,වරා.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  GMOA එශෂණ සරා රාජිමයන් ව, 

නවකයවරු බුණතරයෂණ අශප් රශඨා ඉන්,වරා. ඒ නවකයවරුන්ශේ 

වපරැශකෂණ ,ප ප. සරා රාජිමයන් ශ  ,වරා මරන්,ක  GMOA එම 

 පදි ත් ශවලරා ශසෞඛ්ය පරිපරාල, ිෂලනරාරින් පත් මරන්, 

ශකන්ශන් ,පති එමට? එශ   ,්   කපන් ඒ මථමිරා මශළ ත් එයින් 

එෂණශමශ,ෂණ ත යි. ශ  මක  ඒ ශග  ලන්ට ඕ,ෑ  ඒම පරාල,ය 

මරන්,යි. නවකය පරිපරාල, ිෂලනරාරින් සඳ රා වූ ිඩභරාග මරලරා 

ඉන්, අයත් GMOA එශෂණ සරා රාජිමයන්. ඒම සරා රා,ය ශකයෂණ. 

ඒම ශ, කන්,රා ශත ත්ත බශබෂණ ශවන්,  ක,වරා එු) රා. අපට 

තිශබ, ්ර ්,ය ඒම ශ, ශවයි. [බරානරා කිරී ෂණ   ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  
ඔබු) න්ලරාශේ ්ර ්, ශව,  ශ රරා ගන්,. GMOA එමත් එෂණම 

ශ ෝ  ශව,ත් ුයත,යෂණ එෂණම ශ ෝ ්ර ්, තිශබ,වරා ,්  ඒවරා 

ඔබු) න්ලරා ශ රරා ගන්,. ,මුත් ශ්  රශඨා ජ,තරාව ශේ ස ලි  බදු 

ශගව, ක ිෂසුන්ශේ ස ලි ක ලිය, ග ,ෂණ අ ම යන්,  ,රාස්ති 

ශවන්, ශකන්, බප ප. අශ,ම  ශරෝ  වල පරිපරාල,ය යුඳ 

වපශට,වරා කියන්ශන්  ඒම ශ්  රශඨා    ජ,තරාවට බලපරා, 

්ර ්,යෂණ. ඒම ශ්  වරාශේ අයට බලපරාන්ශන් ,පති ශවන්, 

පුළුවන්.  පබපයි  ඒම ක ිෂසුන්ට බලපරා,වරා. ඒ ිෂසරා ක ිෂසුන්ට 

බලපරා, ඒ ්ර ්,ය ශවනුශවන්  පදි ත් වී  ශසෞඛ්ය 

ස තිු) රාශේ භරාරදූර වගකී ෂණ. ඒ ිෂසරා ඒ ස් බන්නශයන් 

තිශබ, ස්ථමිරාවරය ශ  මෂණක කියලරා  රා අ ,වරා. ශසෞඛ්ය 

පරිපරාල, ිෂලනරාරී ත,ු)රු සඳ රා බඳවරා ගන්ශන් ,පත්ශත් සයි?  

අකරාළ ගපසඨා ිෂශ ක,ය ක්රියරාත් ම ශ, මරන්ශන් සයි? ඒ ගපසඨා 

ිෂශ ක,ය ව රා  ක්රියරාත් ම මරන්,. ඒ ත,ු)රු සඳ රා පත් 

කිරී්  සිදු මරන්,. එශ   ,පු)ව    ජ,තරාව ශවනුශවන් 

තිශබ, ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස පරාල,ය එම එෂණශම,රාශේ 

වුව ,රා ශවනුශවන්  ,පති මරන්, එපරා කියලරා ශසෞඛ්ය 

ස තිු) රාට  රා අවනරාර ය මර,වරා.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ   ප  වසරමදී  අශප් රශටන් තපලමාක යරා 

ශරෝගීන් 2 5  මට ුසන්, ්ර රා යෂණ  ඳු,රා ගන්,වරා. ඒ 

ශරෝගීන්ට ස්ිකර ්රතිමර්  කිරී  සඳ රා සටක දුලු බශන කිරීශ්  

 නයස්ථමිරා,යෂණ පිහිටුවන්, ශසෞඛ්ය ස තිු) රාශේ දිස්ත්රිෂණමශස  

  නුවර ශරෝ ශ  ශග ඩ,පඟි ලෂණ ඉදිකිරී  ුර් භ මළරා. 

ඒමට පසුගිය මරාලය ු)ළ මුක  ශවන් මළරා. අක ශ  මක ශවලරා 

තිශබන්ශන්? ඒ ශග ඩ,පඟි ල ඉදිකිරී  තරාවමරාලිමව පස්සට 

ගිහි ලරා තිශබ,වරා  මුක  ශවන් කිරී   රියට සිදු ශවලරා ,පති 

ිෂසරා. ගරු සභරාපතිු) ිෂ  සටක දුලු බශන කිරී  කියන්ශන් 

තපලමාක යරා ශරෝගය ිෂඨාටරාවට  සුව මරන්, පුළුවන් 

ක්ර ශ කයෂණ  අක ඉන්දියරාශ   පරාකිස්තරා,ශස  බංේලරාශශ ශස 

පවරා තිශබ, ක්ර ශ කයෂණ. අශප් රශඨා තව  ඒ ක්ර  ශ කය 

ක්රියරාත් ම වන්ශන් ,ප ප. බඩට ග , injection එශමන් ස  

ශපතිවලින් ත යි තරාවමරාලිමව ඒ ශරෝගීන් සුවපත් මරන්ශන්. ඒත් 

ිෂඨාටරාවට සුව මරන්, බප ප. අවුරුදු ක ු),කින්  ප ශළ වකින් 

පසුව ක ය ය,වරා. ,මුත්  ුණ්ඩුව ඒ ශවනුශවන් වූ ශබශ ත්වලට 

රුපිය  ක ලිය, 2     ෂණ ිඩතර ිඩයක්  මර,වරා. කපන් ඒ 

ශබශ ත්වලට ිඩයක්  මර, රුපිය  ක ලිය, 2     ම මුකල එ  

ඒමමය  කන්, ශවන් මරලරා එ  මටයුත්ත මඩි,්  මළරා ,්   

තපලමාක යරා ශරෝගය සඳ රා කකුණු ුසියරාශ  තිශබ, දියුණු  

සටක දුලු බශන කිරීශ්   නයසථ්මිරා,ය බවට එය පත් මරන්, 

පුළුවන්. තපලමාක යරා ශරෝගය සඳ රා ප  ෂණ ශ, ශවයි  

ලියුශෂණක යරාව ශරෝගයට ්රතිමරාර ලබරා දී ට පවරා එ  ක්ර ශ කය 

පරාිඩච්චි මරන්, පුළුවන්. ,මුත් ුණ්ඩුව ඒමට මුක  ශවන් කිරී  

ිෂවපරැදිව සිදු මරලරා ,ප ප. රරාජය ඉංජිශන්රු සංස්ථමිරාවට ශගවන්, 

තිබුණු මුකලෂණ ශග ශ  ,ප ප කියලරා කපන් ඒ ඉදිකිරී්  මටයුු)ත් 

,තර ශවලරා තිශබ,වරා. ගරු ස තිු) ිෂ  ශ ය ඔබු) රාශේ 

දිස්ත්රිෂණමශස සිදුව, මටයුත්තෂණ. ඔබු) රා ශසෞඛ්ය ස තිවරයරා 

ිඩධියට ව රා  ඒ සඳ රා  පදි ත් ශවලරා  මුක  ශවන් කිරී්  මරලරා  

එ   නයස්ථමිරා,ය ුර් භ මරලරා  තපලමාක යරා ශරෝගය අශප් 

රශටන් මුළු ිෂන්  ු)රන් කිරී  සඳ රා මටයුු) මරන්,.   

ඊළඟට    තවත් මරාර යෂණ  ු) මරන්, මප පතියි. පසුගිය 

මරාලය පුරරා  අශප් රශඨා ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයට  ිඩිඩන ශස වමයන් 

බඳවරා ගනු ලපබුවරා. මීය ට අවුරුදු ග ,රාවමට -අවුරුදු 

 තර  රාරමට - මලින්  එ,්  2 17 වර්ෂශසදී ප   ශඩංගු 

 ර්ක, ස රායමයන් 1 5  ෂණ ප   බඳවරා ගත්තරා. ඒ බඳවරා ගත් 

ශස වමයන් අක ශඩංගු  ර්ක,ය සඳ රා ව, දු්  ගපමා   රා ඒ  රා 

ස් බන්න අශ,කුත් මටයුු) සඳ රා ිඩතරෂණ ශ, ශවයි ශය කවරා 

ගන්ශන්. අක ව, ශම ට ශම ිඩ්  - 19 වසංගතය  ර්ක,ය කිරීශ්  

Antigen පරීෂණෂ  මටයුු)වලට පවරා ඔවුන්  පදි ත් ශව,වරා. 
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ඔවුන් බඳවරා ශග, අවුරුදු  තර  රාරෂණ ශව,වරා. මීය ට මලින් -

2 11 ශකසප් බර්  රාසශස- චක්රශ ඛ්යෂණ ිෂකුත් මළරා  ඒ අය ස්ිකර 

මර,වරා කියලරා. ,මුත් අක ව, ම  ඔවුන් ස්ිකර මරලරා ,ප ප. 

රශඨා  ඉන්, 1 5  ෂණ ප   වූ ශඩංගු  ර්ක, ස රායමයන් ස්ිකර 

ශ, මර ඉන්ශන්ත්  අර  රා මුලින් කියපු මුක  ශවන් ශ, කිරීශ්  

්ර ්,ය ිෂසරායි. ඒ ිෂසරා ව රා  ඒ අය ස්ිකර මරන්,. ඒ අයට 

රුපිය  22    ෂණ ප   ව, ශස ච්ච්  වපටුපෂණ ලපශබන්ශන්.  

අක ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස ශස වමයන්ට  ු) ශවලරා තිශබ, ්ර ්, 

ගප, බලන්,. අක ඔවුන්ට අතිමරාල ශගවී්  ,ප ප. අක ඒ අයශේ 

allowances මපලරා තිශබන්ශන්. ්රවරා , දී ,රා ,ප ප. ිෂල සඳු්  

දී ,රා මප්පරාදු මරලරා තිශබන්ශන්. ඒ ිෂසරා ත යි  ශසෞඛ්ය 

ශස වශස ශබ ශ ෝ ශස වමයන් වපඩ වර්ජ,වලට ශපළශඹන්ශන්  

ේශශඝෝෂ වලට ශපළශඹන්ශන්. නවකයවරුන්ශේ සිට සියලු 

ශස වමයන් සඳ රා අතිමරාල මප්පරාදු මරලරා තිශබන්ශන්. එම දිගට 

පපය 21ෂණ වපඩ මළත් -නවකයවරයකු අක ේශශ 8.   සිට ශ ට 

ේශශ 8.   ව, ම  වපඩ මළත්- පපය 1මටයි OT ශකන්ශන්. එය 

ේපරි  පපය 12 මට මා රා මරලරා තිශබ,වරා. ස  ර ුයත,වල 

පපය 12 ෂණ ශකන්ශන්ත් ,ප ප  පපය 1   කෂණවරා අඩු මරලරා 

තිශබ,වරා. ශම ිඩ්  වසංගත මරාලය ු)ළ නවකයවරු සු)ළු 

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස සියලු මරාර්ය  ණ්ඩල ිඩ රාල මපප කිරී ෂණ 

මළරා. එත ශම ට  "සුව ිඩරුශවෝ" කියලරා  රානයවලින් ශල කුවට 

අති  ශයෝෂණතිශයන් ඒ අය  වර් ,රා මළරා.  පබපයි  ඔවුන්ශේ 

අතිමරාල මප,වරා ,්    ්රවරා , දී ,රා අඩු මර,වරා ,්   ඔවුන්ට 

ශක, ිෂල සඳු්  දී ,රා ිෂයක ත ශවලරාවට -මලට ශ ලරාවට- 

ශකන්ශන් ,පත්,්  අප ඔවුන්ට "සුව ිඩරුශවෝ" කි වරාට වපඩෂණ 

,ප ප. සුව ිඩරුවන්ට ිෂය  ශගෞරවය දිය යුු) ශව,වරා  ිෂය  

සපලකී  මළ යුු) ශව,වරා. අක  ප  තප,  තිශබ, ්ර ්,ය ත යි  

ශ ය. ශ් වරාත් එෂණම ත යි  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස අර්බුක ිෂර් රා ය 

ශවන්ශන්. 

 

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා (න ෞඛ් අමාත්ුරමා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகொதொர அமைச்ெர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Health)  

ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ශසෞඛ්ය ශස වශස පඩි ,ඩිවලට ය, මුකල 

රුපිය  යුලිය, 17යි. ිඩශ  ෂ දී ,රා ස  අතිමරාල දී ,රාවලට 

රුපිය  යුලිය, 82ෂණ ය,වරා.  රා කන්ශන් ,ප ප ඔය කිය, දී ,රා 

ශ, ශගවී  සරානරාරණීමර ය මරන්ශන් ශම ශ    ක කියලරා. 

 

ගරු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කියන්ශන් පඩි ,ඩිවලට ය, ිඩයක  වරාශේ ශකගු යෂණ 

ේපමර  ස  ්රරාේන, ිඩයක්  සඳ රා වපය ව,වරා කිය, එමක  ගරු 

ස තිු) ිෂ? 

 
ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ඒවරාට ශ, ශවයි. අතිමරාල දී ,රා ස  ිඩශ  ෂ දී ,රාවලට. 

 
ගරු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 ගරු ස තිු) ිෂ  එතප, ්ර ්,ය  ිෂයක ත ශස වමයන් බඳවරා 

ශ, ගත් එමයි. අක නවකයවරුන්ශේ හිඟයෂණ ,පශක? ශස වම 

හිඟයෂණ ,පශක? අතිමරාල වපඩ මරන්, ශවලරා තිශබන්ශන් සයි? 

අතිමරාල දී ,රා ව ශයන් වපඩි මුකලෂණ ශගවන්, ශවන්ශන් ිෂයක ත 

cadre එම බඳවරා ගත්ශත් ,පති ිෂසරා.  රා ඔබු) රාට ේකරා ර යෂණ 

කියන්,් . 

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

Cadre එම ගප, ්ර ්,යෂණ තිශබ,වරා. ඒම සත්ත. ,මුත් 

cadre එම  ශ, ශවයි ශ  ු)ව. Cadre එම ස් පූර්  වු ත්  

අතිමරාල දී ,රා ස  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස ිඩශ  ෂ දී ,රා ිඩ රාල 

ව ශයන් තිශබ,වරා. 

 

ගරු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එවපිෂ ිඩශ  ෂ දී ,රා ක්ර ශ කයෂණ  පදුවරා ,්   ඒමට වග 

කියන්,ත් ඕ,ෑ ඔබු) න්ලරා  ත යි. ඉස්ශස ලරා සුණවරා ශන්  

ශ ච්චර මරාලයෂණ අශප් රශඨා ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය පරාල,ය මශළ  

මවුක කියලරා. පරාල,ය මශළ  ඔබු) න්ලරා ශන්. එවපිෂ ්ර ්,යෂණ 

ිෂර් රා ය මළරා ,්   එය ශ්  රශඨා ශරෝගින් ශ ෝ ක ිෂසුන් 

ිෂර් රා ය මළ ්ර ්,යෂණ ශ, ශවයි. සත්ත ්ර ්,යෂණ තිශබ,වරා. 

 රා එයට ේකරා ර යෂණ කියන්,් . ශම ළඹ ජරාතිම ශරෝ ල 

ගන්,ශමෝ. ිෂර්ිඩන්ක, නවකයවරුන්ශේ pool එශෂණ 

125ශකශ,ෂණ ඉන්, ඕ,ෑ. ,මුත් ඉන්ශන් 7 ශක,කු ප  යි. 

එතප, 55ශකශ,ෂණ   හිඟයි. ඉතින් අශ,ෂණ ශරෝ   ගප, මවර 

මථමිරාක? එතශම ට ඒ හිඟය පුරවන්, ශවන්ශන් ඉන්, 7 ශක,රාට  

ත යි. එතශම ට අතිමරාල වපඩ මරන්, ශව,වරා  අතිමරාල 

ශගවන්, ශව,වරා. අතිමරාල වපඩ මර, නවකයවරයරාශේක 

වපරැශක? එශ   ,පත්,්   බඳවරා ශ, ගපනී ක වපරැශක? එතප, 

තිශබන්ශන් බඳවරා ශ, ගපනීශ්  වපරැශක. ඒ ිෂසරා ශසෞඛ්ය 

ශස වමයන්ට අතිමරාල මරන්, සිදු ශවලරා තිශබ,වරා. එම දිගට 

පපය 21ෂණ වපඩ මර, එම සත්තට  ශ  ඳත් ,ප ප.  

 

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ශ තප,දී වපරැදි  තයෂණ යන්, පුළුවන්. අකරාළ ිඩභරාගවලින් 

pass ව, සෑ  ශම,කු  අපි බඳවරා ගන්,වරා. බඳවරා ගපනීශ්  

අඩුවෂණ ,ප ප. ,මුත් ිඩ ්විඩකයරාලවලට සු)ළත් මරගන්,රා පිරිස 

වපඩි කිරී  ගප, මථමිරා මර,වරා ,්   ඒම ශව, මථමිරාවෂණ. 

 

ගරු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 රා කි ශ  නවකයවරුන් ගප, ිඩතරයි  ගරු ස තිු) ිෂ. 

නවකයවරුන් ිඩතරෂණ ශ, ශවයි ශන් හිඟ. Nursesලරාශේ හිඟයෂණ 

,පශක  අඩුවෂණ ,පශක? අශ,කුත් මරාර්ය  ණ්ඩලවල අඩුවෂණ 

,පශක? අඩුවෂණ තිශබ,වරා ශන්. 

එතප, තිශබ, ්ර ්,ය ශ් මයි. ශවන් මර, මුකල අඩු වු රා   

තිශබ, මුකල සු)ශළ  ඔෂණශම   මරමවන්,  ක,වරා. අතිමරාල 

 ශකන්, ශවන්ශන් බඳවරා ගපනී්  ශ, කිරී  ිෂසරායි. අතිමරාල දී ,රා 

ශගවන්, මුක  ,පති ්ර ්,ය හින්කරා අතිමරාල දී ,රා                    

මප්පරාදු මර,වරා. ඒම ශ, ශවයි  ේත්තරය. ශස වමයන්ශේ 

මරාර්යෂණෂ තරාව සති කිරී  ස  ශරෝගින්ට සරානරාර ය ඉටු කිරී  

මරන්, ,්  සත්තට  මරන්, ඕ,ෑ  ිෂසි පරිදි ශස වම පිරිස ්

බඳවරා ගපනී යි.  

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස තිශබ, ේපමර වල ස  ශබශ ත්වල 

අඩු පරාඩු ගප, මථමිරා මරන්, ගිශය ත්  අපිට ශ ට ේශශ ව, ම  

මථමිරා මරන්, පුළුවන්  ගරු සභරාපතිු) ිෂ. ජරාතිම ශරෝ ශ   දිසි 

අ,ු)රු ඒමමශස X-ray යන්ත්ර ු),යි තිශබන්ශන්. ඒවරායින් 

ශකමෂණ මපඩිලරා  රාසයෂණ තිස්ශස . ස ලි ,ප ප කියලරා  කන්ශන් 

,ප ප. ශරෝගීන් එ,වරා  දි, පසස්ට ක  ක රා යව,වරා. ලංමරාශ  

තිශබ, ශ  ඳ  ශරෝ ල ව, ජරාතිම ශරෝ ශ   දිසි අ,ු)රු 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ඒමමශස X-ray එමෂණ ගන්, machine එමෂණ ,පත්,්  තව 

මවර මථමිරාක? ගරු ස තිු) ිෂ     ඔබු) රාට ශපෞශගලිමව 

වපරැශක පටව,වරා ශ, ශවයි  ශ් . ඒමට මළ යුු) වන්ශන් ඔබු) රා 

 පදි ත් ශවලරා ශසෞඛ්ය සඳ රා ශවන් මර, මුක  ්ර රා ය 

අිෂවරාර්යශයන් වපඩි මරවරා ගපනී යි. ඒ ු)ළ ත යි ශ් මට 

ේත්තරය තිශබන්ශන්. එශ   ,පත්,්  ශ්  ්ර ්,ය තව තවත් 

දිේගපශ ක න් ය,වරා  ේත්තරයෂණ ,පතිව.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ   රා අවසරා, ව ශයන් තව එම මරු ෂණ 

 ු) මරන්, මප පතියි. ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට අකරාළ ශ, වු ත්  

ශ ය ශසෞඛ්යයට බලපරා, ්ර ්,යෂණ. අක ශල කු  ්ර ්,ය ශවලරා 

තිශබන්ශන්  අශප් රශඨා  ප  තප,  ශ්  ගෑස් සිලින්ඩර් පුපුර, 

එම  ගෑස් සිලින්ඩර්  ර රා ගිිෂ සති වී  කිය, එම. ඒ ගප, අක 

ේශශත් මථමිරා වු රා. ඒ ගප, ශ ට ේශශ සරාමච්ඡරා මර, බවත් 

කි වරා. ,මුත් සත්ත ්ර ්,ය ශ  මෂණක? ශ තප, තිශබන්ශන් 

ගෑස් සංයුතිශස ්ර ්,යෂණක? ශ්ර ශප්න් ස  යුයුශඨාන් අතර 

අනුපරාතශස ්ර ්,යෂණක? ශ් ශෂණ ්ර ්,ය අනුපරාතය කිය, එම 

ශ, ශවයි ,්   ශ් ම ගෑස ් leak වී ෂණ ිෂසරා ශව, ශකයෂණක? 

ශග ඩෂණ ශවලරාවට සිදු වන්ශන් ගෑස් සිලින්ඩර පුපුර, එම 

ශ, ශවයි. ගෑස් leak ශවලරා ශව,ත් ශ  ු)න්  ත ත යි ගිිෂ සති 

ශවන්ශන්.  ශ් ම ශ්  රශඨා ජ,තරාවශේ ජීිඩත පිළිබඳ ්ර ්,යෂණ  

ශසෞඛ්යය පිළිබඳ ්ර ්,යෂණ. ඒ ිෂසරා ශ්  ස් බන්නශයන් රජය 

මරපු පරීෂණෂ  ශ  ,වරාක  ඒ පරීෂණෂ  වරාර්තරා ශ  ,වරාක කියලරා 

   අ ,වරා. ශ ට ේශශ පරාර්ලිශ් න්ු)ශ දී අපි එමු) ශවලරා ශ්  

ගප, මථමිරා මළත් පරාර්ලිශ් න්ු)  න්ත්රීවරුන්ට ශ් මට ේත්තර 

ශස යන්, බප ප. ,මුත් රශඨා ජ,තරාවට පප පදිලිව අව ය 

වන්ශන්  ශ්  සිදුවී්  ,වත්ව, ක්ර ශ කයෂණ. ඒ සඳ රා තිශබන්ශන් 

තරාෂණෂණිම ක්ර ශ කයෂණ. තරාෂණෂණිම ක්ර ශ කය ව රා  ක්රියරාත් ම 

කිරීශ්  වගකී  තිශබන්ශන් රජයට. ඒ ිෂසරා අපි රජයට බල 

මර,වරා ගෑස් සිලින්ඩර ිෂසරා  ු) ව, ගින්, වළෂණවන්, ව රා  

ක්රියරාත් ම ශවන්,  රශඨා ජ,තරාවශේ ජීිඩත ුරෂණෂරා කිරී ට 

ව රා   පදි ත් ශවන්, කියලරා. 

ස්ු)තියි.   

 
ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ජගත් පුෂප්කු රාර  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 5ෂණ 

තිශබ,වරා. 
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ගරු ජගත් පුෂනපකුමාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ගත්තරා  මවුරුත් ඒ 

වගකී  ඉටු මරන්ශන්  ීනර  ගන්ශන් සශභරාවශයන්. ඒ සඳ රා 

ිඩශ  ෂශයන්  ගරු ශසෞඛ්ය අ රාතයු) රාත්  රරාජය අ රාතය ුරර 

කර, ු)න්ශප ළත් මටයුු) මර,වරා. ිඩශ  ෂශයන් ගරු සුකර්ිතනී 

්ර,රාන්දුපු ශ  ිඩශ  ෂඥ නවකයු)ක යත්    රාචරාර්ය චන්, 

ජයසු ,  පතිු) රාත් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය පිළිබඳ ිඩශ  ෂඥ කපනු  

තිශබ, ශකපළෂණ. ඒ වරාශේ  අශප් ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල 

 පතිු) රාත් පරි ත  ශ  ඳ අවශබෝනයෂණ තිශබ, ගරු 

අ රාතයවරශයෂණ. ගරු සිසිර ජයශම ඩි රරාජය අ රාතයු) රාත් ඒ 

ෂණශෂ ත්රය ස් බන්නව සුිඩ රාල මරාර්ය භරාරයෂණ ඉටු මරක න් 

සිටි,වරා.  

ශ්  මරාලය ව, ශම ට ශම ිඩ්  ේවදුර  පඬ පපවපත්වී  

ස් බන්නශයන් අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා ගත් පියවර ්ර ංසනීය බව 

සඳ න් මරන්, ඕ,ෑ. ශම යි තර්  මූලය ය බරානම තිබු ත්  

ශලෝමශස ශසසු රටව  එෂණම සංසන්ක,රාත් මව බල, ශම ට 

අ ශප් රට එන්,ත් කිරී්  වරාර්තරාගත ශලස සිදු මරන්, මටයුු) මර 

තිශබ,වරා. ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස ශ ම් ු) රා  රරාජය 

අ රාතයරාං වල ශ ම් වරු  අකරාළ සියලු ුයත,වල ිෂලනරාරි 

  ත්    ත්මීය න් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ශග ඩ ,පංවී  සඳ රා ගන්,රා 

්රයත්,යට  අශප් ්ර ංසරාව පුක මරන්,  රා ශ ය අවස්ථමිරාවෂණ මර 

ගන්,වරා.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ිඩ ශ  ෂශයන් ශශශීය ශවකම   ශලෝමය 

පුරරා ්රචලිත මරන්, ඕ,ෑ.  ශේ ක ත්රශයෂණ අක ජර් ිෂශස 

ඉන්,වරා. ජර් ිෂශස ිඩ රාල ශ ෝටලයම ශව,  ුයුර්ශ ක 

 නයස්ථමිරා,යෂණ තිශබ,වරා. ඒ ශ ෝටලශස ත යි එු) රා වපඩ 

මරන්ශන්. මරාර්ය  ණ්ඩලයත් ලංමරාශවන් ශගිෂහි ලරා 

තිශබන්ශන්. ිඩ රාල පිරිසෂණ ඒ ශ ෝටලයට එන්ශන් අශප් ශශශීය 

්රතිමරාර ලබරා ගපනී  සඳ රා බව  ශේ ක ත්රයරා  ට ්රමරා  මළරා.  

ශප   සංවර්න, ස තිවරයරා  පටියට සිටියදී    ජරාතයන්තර 

සමුළු රරාිතයමට ස භරාගි වු රා. ිඩශ  ෂශයන් සශ රිමරාශ   

යුශරෝපීය රටවල ශබ ශ ෝ පිරිසෂණ ස සයි ර් කිය, ශරෝගශයන් 

ක දී  සඳ රා ේශශට virgin oil   ශත්  පන්කෂණ   වසට virgin oil  

ශත්  පන්කෂණ ලබරා ගන්,වරා. අශප් රශඨා ශ් වරා  දියුණු මර,  රාර්ග 

ඕ,ෑ තර්  තිශබ,වරා. ශ්  ගප, ිඩශ  ෂ අවනරා,යෂණ ශය මු 

මරන්, කියරා    ඉ ලරා සිටි,වරා.  

 රා කියරාශග, ුශ   ශ්  ෂණශෂ ත්රශස මටයුු) මරශග, එ, 

ුමරාරය ගප,.  රා අශප් ශශශීය ශවකම  ේකරා ර යට ශග, එය 

කියන්,් . අශප් ශශශීය ශවකමශ්  කිය,වරා ශස ට දුන්,රා  

පිතට අගු යි  පිතට දුන්,රා  වරාශතට  ශ  ඳ ,ප ප කියලරා. ශ්  

පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  ස  ර මරාර රා ගප, සරාමච්ඡරා මර, ශම ට 

ු)න්ශක ස් ස ,ය ව, ුමරාරයට මටයුු) මරන්, ගරු ශසෞඛ්ය 

ස තිු) රාටත්  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස ශ ම් ු) රාටත්  අකරාළ 

ගරු රරාජය අ රාතයු) න්ලරාටත් සිශන ශවලරා තිශබ,වරා. ශ  මක  

ශ්  ශබ ශ ෝ අය ුණරු ශවලරා තිශබන්ශන් මරපු ශශ ගප, මථමිරා 

මර,වරාට වඩරා ිඩශ ච, මරන්,යි. අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රාශේ 

ිෂය ශයන් අව ය මටයුු) අපි පුළුවන් තර්  ශ  ඳින් මර,වරා 

කිය, එමත්  ගරු ස තිු) න්ලරා ඒ ස් බන්නව සියලු ්රයන්ත 

කර,වරා කිය, එමත්  රා කියන්, ඕ,ෑ.  

  ජ, ිෂශයෝජිතයන්  පටියට ශ තප, අප 225 ශක,කු 

ප  යි ඉන්ශන්. රශඨා  ජ,තරාව ිෂශයෝජ,ය මරක න් ත යි අප 

මථමිරා මරන්ශන්.  ශේ දිස්ත්රිෂණමශසත් ්ර ්, ග ,රාවෂණ 

තිශබ,වරා. ඒවරාත් ගරු ස තිු) රාශේ අවනරා,යට ශය මු මරන්, 

ඕ,ෑ. වප ලවරාය   ඳපරා,රාගල ්රශශ ශස තිබුශණ්  නය  

ශබශ ත් රාලරාවෂණ. 

ගරු ඒ.එච්.එ් . ෆවුසි  පතිු) රා ශ්  ශවලරාශ  අපි 

ශගෞරවශයන් සිහිපත් මර,වරා. එු) රා ත යි 1991දී ශසෞඛ්ය 

අ රාතයවරයරා  පටියට මටයුු) මශළ .  එකරා එු) රා  ශසෞඛ්ය 

ස තිු) රා  පටියට ඒ ්රශශ යට ගිය අවස්ථමිරාවම එ   නය  

ශබශ ත්  රාලරාශ  ිඩ රාල පිරිසෂණ ඉන්,වරා කපමලරා   එු) රා එය  

්රාමීය ය ශරෝ ලෂණ බවට පරිවර්ත,ය මළරා. එතප,ට වරාඨාටු 

සංකීර්  සමස් මරලරා දුන්,රා  ිෂල ිෂවරාස 2ෂණ දුන්,රා  ගිලන් 

රථමියෂණ දුන්,රා.  ශ්   ශරෝ ශ  නවකයවරුන් ශකශකශ,ෂණ සිටියරා. 

එයින් එම නවකයවරශයෂණ ක ය ගියරා. තවත් නවකයවරශයෂණ 

සිටියරා. කපන් lady doctor ශමශ,ෂණ ත යි ඉන්ශන්. එු)ක ය කරු 

්රූ තිශයන් පසුව ,පවත සිඩත් වපඩ මර,වරා.  පබපයි  කපන්  රෑට 

ශලශඩෂණ ුශව ත් admit මර ගන්ශන් ,ප ප. ඒ වරාශේ  තිබුණු 
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ගිලන් රථමියත් වප ලවරාය ශරෝ ලට  රාරු මරලරා තිශබ,වරා. 

්රශශ ශස අව යතරාව ිෂසරායි එය ලබරා ගත්ශත්. ශ්  මරාර ය 

ශමශරහි    ගරු ස තිු) රාශේ අවනරා,ය ශය මු මරව,වරා. ශ්  

ස් බන්නශයන් ිඩ රාල ජ,තරා ේශශඝෝෂ යෂණ සති ශවන්, ඉඩ 

තිශබ,වරා. ව රා  ශ තප,ට නවකය ිෂලනරාරිු)ශ ෂණ පත් 

මරන්,  ගරු ස තිු) ිෂ. ශ තප, ිෂල ිෂවරාස 2කුත් තිශබ,වරා. 

එශ   පත් මරලරා  ශ ය අඛ්ණ්ඩව ්රතිමරාර මර, නවකය 

 නයස්ථමිරා,යෂණ බවට පත් මරන්, අව ය පියවර ගන්,.  

වප ලවරාය ශසෞඛ්ය නවකය ිෂලනරාරි මරාර්යරාලය තිශබන්ශන් 
ේසරාිඩයත් එෂණම යි. Plan International ුයත,ශයන් ත යි ශ්  
ශග ඩ,පඟි ල  කලරා දුන්ශන්. ඒශෂණ කප,ට තිශබ, තත්ත්වය ,්  
එච්චර ශ  ඳ ,ප ප. ශ  මක  එ  ශග ඩ,පගි ල  පුපුරලරා 
තිශබන්ශන්. ශම යි ශවලරාශ  මඩරා වපශටයික කන්ශන් ,ප ප. ශ්  
ස් බන්නශයන්    හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු)ක යටත් කපනු්  දුන්,රා. ඒ 
අවස්ථමිරාශ   ිෂලනරාරි   ත්වරුත් හිටියරා. MOH මරාර්යරාලය සඳ රා  
 ශග ඩ,පඟි ලෂණ සමස් මරලරා ශකන්,. ශ  මක  වප ලවරාය 
ශසෞඛ්ය නවකය ිෂලනරාරි මරාර්යරාලශයන් ශ්  ශම ිඩ්  ේවදුර 
අවස්ථමිරාශ  ිඩ රාල මරාර්යයෂණ ඉෂ්ට මර,වරා. 

වප ලවරාය ශරෝ ල මූලිම ශරෝ ලෂණ බවට පත් මරලරා 
තිශබ,වරා. ,මුත් එහි  ලරාපව , පශනතිය සමස් මරන්,ට 
තිශබ,වරා. එතපිෂන් ඒ  ල ටිම කුඹුරට ය,වරා  කුඹුශරන් සළමට 
ය,වරා  ඉන් පසුව ගඟට ය,වරා. ශසෞඛ්යය පපත්ශතන් ගත්ශත ත් 
ශ ය ඉතරා  ,රම තත්ත්වයෂණ. එ  ිෂසරා ශ, ප රාව ක්රියරාත් ම 
ශවලරා  වප ලවරාය මූලිම ශරෝ ශ   ලරාපව , පශනතිය සමස ්
මර ශකන්, පියවර ගන්, කියලරා    ඔබු) රාශගන් ඉ ලරා 
සිටි,වරා. ඒ වරාශේ  වප ලවරාය ශරෝ ශ  theatre එශෂණ වපඩත් 
කපන් ශබ ශ ෝදුරට ස් පූර් යි. ශ්  අවුරුශශශ ඒ මටයුු) අවසන් 
ශවයි. ඊළඟට  මරාර්ය  ණ්ඩලය පත් මරන්, තව අවුරුදු ශකමෂණ 
ිඩතර යයි. එහි මටයුු) කිරී  සඳ රා  surgeonsලරා  VOGsලරා 
වරාශේ  anaesthetistsලරා  radiologistsලරා වරාශේ අයත් අව ය 
ශව,වරා. ඒ වරාශේ  medical officersලරාත් අව යයි. කපන්  ශ්  
ස් බන්නව සපලසු්  මරන්,  ගරු ස තිු) ිෂ.  ිඩවෘත මරලරා 
 රාස  යෂණ ිඩතර ශ් ම ව ලරා ති ශබ ත් ශ්   ක, 
ශග ඩ,පඟිලිවලින් වපඩෂණ ශවන්ශන් ,ප ප. ශ්  ගප, ශස යරා 
බලන්, කියලරා    ඉ ලරා සිටි,වරා.  

ඊළඟට  යුයුල මූලිම ශරෝ ශ  ICU එශෂණ function ශවන්ශන් 
එම සඳයි. අව ය nursesලරා ,පති ිෂසරා ඒ මටයුු) සිශන ශවන්ශන් 
,ප ප. ශ  ,රරාගල දිස්ත්රිෂණ    ශරෝ ශ   ලයරාගරාර ප සුම්  
වපඩි දියුණු මරන්,ට ඕ,ෑ. යුයුල මූලිම ශරෝ ශලනුත්  වප ලවරාය 
මූලිම ශරෝ ශලනුත් ශරෝගීන්  රාරු මර,  ඒ වරාශේ  ශ  ,රරාගල 
ස  ඒ අවට ්රශශ වල ශරෝගීන්ටත් ප සුම්  වපඩිශයන් තිශබ, 
එම  දිස්ත්රිෂණ    ශරෝ ල ශ් මයි. ශ්  ශරෝ ශ  ප සුම්  වපඩි 
මරලරා ජ,තරාවට ශ  ඳ ශසෞඛ්ය ශස වයෂණ ලබරා ශකන්,ට අව ය 
මටයුු) මරලරා ශකන්, කියලරා    ඉ ලී ෂණ මර,වරා.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ශව ලස්ස ත යි මුළු රටට  බත සපපයූ 
දිස්ත්රිෂණමය. ඒ වරාශේ  පරශශ ෂණමරාරයන්ට ිඩරුශනව සටන් 
මරලරා ජය්  ය ලපබු මික යමයි ඒ ජ,තරාව ජීවත් ශවන්ශන්. එකරා 
,්   ඒ ජ,තරාව ශශශීය ු රාර ත යි ගත්ශත්. ,මුත් අක තත්ත්වය 
ිඩමෘති ශවලරා  ක ිෂසුන්ශේ ශසෞඛ්ය තත්ත්වය අය පත් ශවලරා 
තිශබ,වරා. ශ්  ජ,තරාවට ශ  ඳ ශසෞඛ්ය තත්ත්වයෂණ සති මරලරා 
ශකන්, මටයුු) මරන්, කියරාත් ඉ ලරා සිටික න්  රා ිෂ ඬ ශව,වරා.  

ස්ු)තියි.  

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අ දු   ලී්   න්ත්රීු) රා  ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 11ම මරාලයෂණ 

තිශබ,වරා. 
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ගරු අේු ල් හලීම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  අක අපි ්රනරා, ශම ට  ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං ශස වපය ශීර්ෂය පිළිබඳව මථමිරා මර,වරා. ඒ පිළිබඳව  

අක ස් ඉදිරිපත් කිරී ට අවස්ථමිරාව ලබරාදී  ගප,    ඔබු) රාට 

ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා. ගරු අ රාතයු) රාත්  අශප්   නුවර 

දිස්ත්රිෂණමය ත යි ිෂශයෝජ,ය මරන්ශන්.  එු) රාත්   ත්  පසුගිය 

මරාලශස පළරාත් සභරාවල අ රාතය ුරර කරපු අය. අක එු) රා  නය  

ුණ්ඩුශ  ශසෞඛ්ය අ රාතය ුරරය කපරී  ස් බන්නශයන් 

ශපෞශගලිමව  ශේ  සු)ට ්රමරා  මරන්,ට මප පතියි.  

අක මරාලශස ශම ිඩ්  වසංගතය ගප, මථමිරා ශ, මර ශසෞඛ්ය 

ෂණශෂ ත්රය ගප, මථමිරා මරන්, බපරි වු ත්   ට ඊට වඩරා වපකගත් 

්ර ්,යෂණ තිශබ, ිෂසරා ලපබී සති මරාලය අනුව ශ්  ්ර ්,ය  ු) 

මරන්,යි  රා බලරාශප ශර ත්ු) ශවන්ශන්. ිඩශ  ෂශයන්  ශම ිඩ්  

ශරෝගශයන්   ර යට පත් ව, මුස්ලි්  ජරාතිමයන්ශේ මි කරා, 

මටයුු) ස් බන්නව  ඔබු) රාශේ අවනරා,ය ශය මු මරන්,ට    

බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා. ඔබ මවුරුත් කන්,වරා  ශම ිඩ්  

වසංගතය ුර් භශසදී ශම ිඩ්  ශරෝගී මුස්ලි් වරුන්  ර යට 

පත් වු රා   මුස්ලි් වරුන්ශේ ුග  අනුව ඒ  ෘත ශශ  මි කරා,ය 

කිරී  සඳ රා අපට අවසර ලබරා දුන්ශන් ,පති බව. පසුගිය මරාලශස 

ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  හිටපු සෑ  මුස්ලි්   න්ත්රීවරශයකු   ඒ 

වරාශේ  සශ ෝකර සිං ල  න්ත්රීවරුන් පවරා ශ්  ස් බන්නව 

රජශයන් ඉ ලී ෂණ මළරා.  ඒම අසරානරාර යෂණ  මුස්ලි් වරුන්ට ඒ 

අවස්ථමිරාව ලබරා ශකන්, කිය, ඉ ලී  එු) න්ලරා මළරා. ,මුත් ඒ 

අවස්ථමිරාව ලබරා දුන්ශන් ,ප ප. එප  ෂණ ශ, ශවයි.    හිත, 

ිඩධියට ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ය පවරා කි වරා  ඒ අවසරය ලබරා 

දිය යුු)යි කියලරා. ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ය ිෂශ ක,යෂණ මළරා  

ඒ  ර  මි කරා,ය ශ ෝ ුකරා ,ය කිරී ට මප පත්ත අනුව අවසර 

ලබරා දිය යුු)යි කියලරා. ඒ අනුව ශබ ශ ෝ රටවල ඒ ිඩධියට මටයුු) 

මළරා. ,මුත් අශප් රශඨා  ඒ සඳ රා අවසර ලබරා දුන්ශන් ,ප ප. 

 පබපයි අශප් වරාස,රාවට වරාශේ පසුගිය මරාලශස පරාකිස්තරා,ශස 

අ්රා රාතය ඉ් රරාන් ඛ්රාන්  පතිු) රා ලංමරාවට පපක ණි අවස්ථමිරාශ  දී  

පරාර්ලිශ් න්ු)  න්ත්රීවරුන් ව ශයන් අපි කිහිප ශකශ,ෂණ ගිහින් 

ෂපන්ග්රි-ලරා ශ ෝටලශසදී එු) රා  මු වු රා. එහිදී අශප් මුස්ලි් වරුන් 

මුුණ  ශක, ශ්  ්ර ්,ය ස් බන්නව අපි එු) රාව කපනුවත් මළරා. ඒ 

අවස්ථමිරාශ දී එු) රා අපට ශප ශර න්දුවෂණ දුන්,රා  ඒ ස් බන්නව 

අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා එෂණම සරාමච්ඡරා මර, බවට. ඒ අනුව 

එු) රා ශ්  රටින් පිටත් වී කවසමට-ශකමමට ප   පසුව අපිට 

කි වරා  මුස්ලි් වරුන්ශේ  ර  මි කරා,ය කිරී  සඳ රා අපිට 

 න්,රාරශ න් ඉඩ ෂණ ලබරා ශක, බව. ,මුත්  න්,රාරශ්  තිබුණු 

ශශ පරාල, ්ර ්, ිෂසරා ඒ ඉඩ  ලපබුශණ් ,ප ප. ඊට පසුව දූපතෂණ 

දුන්,රා. ඒමත් සුදුසු ,ප ප කි වරා. ඉන් පසුවයි ඔඨාට රාවඩි 

්රශශ ශයන් ත යි අපට ඒ සඳ රා ඉඩ ලබරා දුන්ශන්. ශ්  

ශව,ශම ට ඔඨාට රාවඩිවල  ෘත ශශ       ෂණ ප   භු කරා,ය 

මර තිශබ,වරා. ඒ  මුස්ලි් වරුන්ශේ ප  ෂණ ශ, ශවයි. ,මුත් 

මුස්ලි්  අය ඒමට ිඩරුශන වුශණ්ත් ,ප ප. අක ඔඨාට රාවඩිවල 

සිං ල  මුස්ලි්   හින්දු  ක්රිස්තියරාිෂ කිය, ශ්  සියලු ශක,රාශේ  

 ෘත ශශ  මි කරා, මටයුු) සිදු ශවක න් පවති,වරා. අපි කපන් ඒ 

මරාර ය  පපත්තකින් තියමු. ඒම ශ, ශවයි   ශේ ්රනරා, ්ර ්,ය  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ. 

පසුගිය මරාලශස අපි පුවත් පත් ග ,රාවම ්රවෘත්තියෂණ 

කපෂණමරා. ඒ ත යි අශප් ස තිු) රාත්    ත් ිෂශයෝජ,ය මර, 

  නුවර දිස්ත්රිෂණමශස ග් ශප ළ මූලිම ශරෝ ලට සු)ළත් මළ 

ශම ිඩ්  ුසරාදිතශයකුශේ  ළ සිරුරෂණ එ  ශරෝ ශ  වු)ර 

ටපංකිශස තිබී  මුවුණු  පුවත. එ  තප,පත්තරා ශරෝ ලට සු)ළත් 

ශවලරා කවසකින්-ශකමකින් අු)රුකන් ශවලරා තිශබ,වරා. ඉන් පසුව 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

එ  පුශගලයරාශේ  ෘත ශශ ය ශ  යරාගන්, පුළුවන් වුශණ්  එ  

ශරෝ ශ   වු)ර ටපංකියකින්. ඒමත්  ඔුණ අු)රුකන් ශවලරා කවස් 

51මට ප   පසුව. ශ්  ස් බන්නව ග් ශප ළ වරාර්තරාමරුවන් 

පුවත් පත් ග ,රාවම වරාර්තරා මර තිබු රා. ඒ කවස් 51ම මරාලය 

ු)ළ එ  ශරෝ ශ  ශන්වරාසිමව ්රතිමරාර ලබරා ගත් අය  බරාහිර 

්රතිමරාර ලබරා ගත් අය  ශරෝ   මරාර්ය  ණ්ඩලශස සියලු ශක,රා 

භරාිඩත මර තිබුශණ් එ  ජලය. ,මුත් පුදු යට වරාශේ ඒ කිසි 

ශමශ,කුට ශම ිඩ්  ශරෝගය වපලඳිලරා ,ප ප. එතශම ට ජලශයන් 

ශ්  ශරෝගය ශබෝ ශව,වරා කිය, එම ශබ රුවෂණ ශන්ක?  

පසුගිය මරාලශස ශම ිඩ්   ෘත ශශ  මි කරා,ය කිරී  

ස් බන්නව ුණ්ඩු පරාර් ව්ශයන් කි ශ  ශ  මෂණක? 

ිඩශ  ෂශයන්  ශ ත්තිමරා ිඩතරා,ශේ කිය,   රාචරාර්යවරිය ත යි 

ඊට තදින්  ිඩරුශන වුශණ්. අශ,ෂණ එෂණශම,රා  JMO Channa 

Perera  පතිු) රා. ශ්  ශකශප ළ ත යි ඒමට ිඩරුශන වුශණ්. ,මුත් 

අශ,ෂණ ිඩශවු)න් කි ශ   වයිරසය එශ   කිසිශස ත් පපතිශරන්ශන් 

,ප ප කියලරායි. එකරා කි ශ  වයිරසය පසට එමු) ශවලරා  ඊට පසුව 

ජලයට මරාන්දු ශවලරා ඒ ු)ළින් ිඩ රාල ව ශයන් ශම ිඩ්  ශරෝගය 

ශබෝ ශව, බවයි. ,මුත් එශ   එමෂණ ,ප ප කියරා කපන් ඔප්පු 

ශවලරා   රාරයි. එ  ිෂසරා ශ්  දි,වල ශම ිඩ්  ශරෝගශයන් 

 ර යට පත් ව, අයශේ  ෘත  රීර  ඒ ඒ ්රශශ වල  මි කරා,ය 

කිරී ට අවස්ථමිරාව ලබරා  ශකන්, කියරා  රා ිඩශ  ෂශයන්  ඉ ලී ෂණ 

මර,වරා.     හිත, ිඩධියට කපන් මුස්ලි් වරුන්ශේ  ර  ශග ඩෂණ 

අඩුයි. 

අක ශව,ශම ට තිශබන්ශන් reverse එමට ග න් මර, 

රජයෂණ. කපන් ඔබු) න්ලරා  ප  එමෂණ  reverse මරගන්,වරා. 

ගපසඨා පත්ර කිහිපයෂණ  reverse මරගත්තරා. ඒ වරාශේ  පසුගිය 

මරාලශස ශප ශ  ර ්ර ්,යට අකරාළ ගපසඨා එමත් reverse 

මරගත්තරා. අක news එමෂණ පළ ශවලරා තිශබ,වරා    කපෂණමරා  

 ක යන් රාරශස ඉඳලරා ුපසු  රා  ශේන්, ය,වරා කියලරා.  රා  

පිටරටින් ශග,රාශව ත් අ රාතය ුරරශයන් ඉවත් ව,වරා කියරා 

 හින්කරා,න්ක අලුත්ග ශේ ස තිු) රා මීය ට මලින් ,්  කි වරා. ඒ 

වරාශේ  ප  ශකයෂණ  කපන් reverse එමට ය, ස්වභරාවයෂණ ත යි 

අපට කකින්, තිශබන්ශන්. ඒ ිෂසරා ශ් මත් reverse මර ගන්, 

කියරා    ිඩශ  ෂශයන්  තමුන්,රාන්ශස ලරාශගන් ඉ ලරා සිටි,වරා.  

 ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ගප, කිය,ශම ට අපි මවුරුත් කන්,වරා  

එ  ෂණශෂ ත්රශස ස  ර බලතල පපවරී තිශබන්ශන් පළරාත් සභරාවට 

බව. ශරෝ   පශනතිය ගත්තරා  ්රනරා, ශරෝ   ස  ිතෂණෂ  

ශරෝ    පශරන්, අිෂෂණ සියලු ශරෝ   වරාශේ  ඒ ශස වරා ලබරා 

ශක, ුයත, සිය ල  වරාශේ අක පළරාත් සභරා යටතට පත්ශවලරා 

තිශබ,වරා.  පබපයි  අක පළරාත් සභරා ක්රියරාත් ම වන්ශන් ,ප ප. ඒ 

ිෂසරා අක ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස ගපටලු රරාිතයෂණ අපට කකින්, 

ලපශබ,වරා. සත්තට  රජයෂණ ව ශයන් ශ්  අවස්ථමිරාශ දී ශම ිඩ්  

වසංගතය ස් බන්නව ්රමුඛ්තරාව ලබරා දීලරා මටයුු) මළත්  අිෂකුත් 

ශස වරා අපි අ තම මළ යුු) ,ප ප. ිඩශ  ෂශයන්  ශසෞඛ්ය 

කියන්ශන්    හිත, ිඩධියට ලරාභ ේපය, ුයත,යෂණ ශ, ශවයි  

ශස වරා සපය, ුයත,යෂණ.   ත් මරාලයෂණ  නය  පළරාත් සභරාශ  

ශසෞඛ්ය අ රාතයවරයරා ව ශයන් මටයුු) මළ ිෂසරා  කන්,වරා  

ශසෞඛ්ය ශස වය ඉතරා පුළු  ෂණශෂ ත්රයෂණ වරාශේ  අපට ශ්  ෂණශෂ ත්රය 

ු)ළින් ශබ ශ ෝ ශශව  මරන්, පුළුවන් බව. අක ්රාමීය ය ශරෝ    

දිස්ත්රිෂණ ශරෝ   වරාශේ  ශසෞඛ්ය නවකය ිෂලනරාරි මරාර්යරාලවලත් 

ශ, ශයෂණ අඩුපරාඩු තිශබ,වරා. ශ්  ස් බන්නව අක මටයුු) 

මරන්ශන් ඒ පළරාත්වල ුණ්ඩුමරාරු) රා  ඒ පළරාශත් ඉන්, 

අනයෂණෂු) රා  රාර්ගශයනුයි. ඒ ිෂසරා ශ්  ස් බන්නශයන් 

ිඩශ  ෂශයන් අවනරා,ය ශය මු මරන්, කියරා    ඉ ලී ෂණ 

මර,වරා.  

 ට ශ්  අවස්ථමිරාශ දී ිඩශ  ෂ ඉ ලී ෂණ මරන්, තිශබ,වරා. 

   ිෂශයෝජ,ය මර,  රාරිස්පත්ු)ව ුස,යටත්  අකුර  

්රශශ යටත් අකරාළව දිස්ත්රිෂණ ශරෝ ලෂණ තිශබ,වරා.  ඒ දිස්ත්රිෂණ 

ශරෝ ල ත යි A9  රාර්ගශස   නුවර සිට  රාතශ  කෂණවරා තිශබ, 

එම  ශරෝ ල. පසුගිය මරාලශස ශ්  ශරෝ ල  ඟින්  ශම ිඩ්  

වසංගතය වපලඳුණු අයට ්රතිමරාර ලබරා දීශ්  මටයුු) සිදු මළරා. 

ශ් ම මූලිම ශරෝ ලෂණ බවට පත් මරන්, අපි පසුගිය මරාලශසදීත් 

ේත්සරා  මළරා. ,මුත්  අවරාස,රාවමට වරාශේ ර ජශස 

ශශ පරාල,ඥයන්ශගන් ය්  ය්  ්ර ්, සති වූ ිෂසරා ඒ වපඩ 

පිළිශවළ ස, හිටියරා.  ට  තමයි  හිටපු ස ති ගරු  මීය ්  

 පතිු) රා එහි ිඩශ  ෂ පශනතියෂණ ඉදිමරලරා  ෂියරා-ේ - ෂණ 

 පතිු) රා ලංමරාවට පපක ණි අවස්ථමිරාවම  එය ිඩවෘත මරලරා එය 

“ෂියරා-ේ - ෂණ” ,ක න් අපි ,්  මළරා. ඒ මරාලශස අපට 

පරාකිස්තරා, රජශයන් ේපමර  රරාිතයෂණ  ලපබු රා. ,මුත්  ඒ 

ශරෝ ලට එතර්  ේපමර  අව ය ශ, වූ ිෂසරා අපි එ  ේපමර  

අිෂකුත් ශරෝ  වලට ලබරා දුන්,රා. ඒ මරාලශස එ  ශරෝ ශ  X-

ray machines පවරා ක්රියරාත් ම වු රා. ,මුත්  කපන් ඒවරා සිය ල  

අක්රියයි. ඒ ිෂසරා    හිත,  පටියට එ  ශරෝ ල මූලිම ශරෝ ලෂණ 

බවට පත් මශළ ත් නුවර     ශරෝ ශ  තිශබ, තකබකය අඩු 

මරගන්, පුළුවන්. ගරු ස තිු) ිෂ  එශ   මරන්, පුළුවන් 

,්   ඔබු) රාට ිඩ රාල පි,ෂණ අත්ශව,වරා. ඔබු) න්ලරා මවුරුත් 

කන්,වරා  ඒ ශරෝ ල ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාස  තරෂණ  ප ෂණ 

ුවර ය මර, ශරෝ ලෂණ බව. ඒ වරාශේ  එය  ප  ප සුම ෂණ  

තිශබ, ශරෝ ලෂණ. ඒ ිෂසරා ශ ය මූලිම ශරෝ ලෂණ බවට පත් 

කිරී  සඳ රා ේ,න්දු ශවන්, කියරා ගරු ස තිු) රාශගන් ඉ ලරා 

සිටික න්   ශේ මථමිරාව අවසන් මර,වරා.  

ස්ු)තියි. 

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ේකය, කිරිඳිශග ඩ  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි ප ම 

මරාලයෂණ තිශබ,වරා. 

 
[අ.භරා. 12.18  

 

ගරු ේදයන කිරිඳිනගොඩ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
ගරු සභරාපතිු) ිෂ  අක අපි ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය  ෂෂන 

ිෂෂ්පරාක,ය  සපපීම්   රා ිෂයරා , රරාජය අ රාතයරාං ය  ්රරාථමික ම 

ශසෞඛ්ය ශස වරා  වසංගත ශරෝග  රා ශම ිඩ්  ශරෝග පරාල, මටයුු) 

රරාජය අ රාතයරාං ය ස  ශශශීය ශවකම්  ්රවර්න,  ්රාමීය ය  රා 

ුයුර්ශ ක ශරෝ   සංවර්න,  රා ්රජරා ශසෞඛ්ය රරාජය 

අ රාතයරාං ශස වපය ශීර්ෂ පිළිබඳව සරාමච්ඡරා මර,වරා. ඒ පිළිබඳ 

අක ස් කෂණවන්,  ට අවස්ථමිරාව ලබරාදී  පිළිබඳව ඔබු) රාට 

ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා 

අපි 2 2  වසර ුර් භ මශළ  කිසිදු අ,ු)රුකරායම  පඟී කින්  

අ,ු)රුකරායම බලරාශප ශර ත්ු)වකින් ශ, ශවයි. ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං යත්  එවමට සිටි අශප් ශසෞඛ්ය අ රාතයවරියත් ්රමුඛ් ඒ 

සියලු මණ්ඩරාය්  මටයුු) මශළ  අශප් “ශසෞභරාගයශස කපෂණ ” 

්රතිපත්ති ්රමරා ය ු)ළින් බලරාශප ශර ත්ු) වුණු ශශ රටට ලබරා 

ශකන්,යි. ,මුත්  ශ්   ශගෝලීය වසංගතය අභිමුව ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං යට සිදු වු රා  ජ,තරාවශේ ශසෞඛ්යය රකින්,. 

ජ,තරාවශේ ශසෞඛ්යය රැකුශ  ත් ප  යි ුර්ිකමශස ශසෞඛ්යය 

රැශමන්ශන්. ශ් ම ත යි අපට පසුගිය අවුරුදු ශකම ු)ළ කියරා දුන් 

පරාඩ . ශ්  අභිශයෝග  නයශස 2 22 වසර ශකස අලුත් සසකින් 

බලන්,  අලුත් ිඩධියමට ශ්  අභිශයෝගය ජයගන්, ශසෞඛ්ය 
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[ගරු අ දු   ලී්    තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

අ රාතයරාං යට ස  අකරාළ රරාජය අ රාතයරාං වලට  ෂණතිය  රා 

නනර්යය ලපශ වරායි කියරා    ්රරාර්ථමි,රා මර,වරා.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ෂෂන ු,ය,ය ිෂසරා ශ්  රටට සති වී 

තිශබ, අවරාසිකරායම තත්ත්වය  ඟ  රවරා ගපනී  සඳ රා  ෂෂන 

ිෂෂ්පරාක,ය  සපපීම   රා ිෂයරා , රරාජය අ රාතයරාං ය ක්රියරාත් ම 

වී ශ්  රශඨා ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය සඳ රා අලුත් පියවර ගපනී  

ස් බන්නශයන් අපි සු)ටු ශව,වරා. ඒ වරාශේ  2 22 වසර ු)ළ 

ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය  නවකය ේපමර  ිෂෂ්පරාක,ය ුදී ෂණශෂ ත්ර 

වපඩිශයන් වර්න,ය මරක න්  ශ්  රශඨා වෘත්තිමයන්ට අලුත් 

රැකියරා අවස්ථමිරා ලබරා ශකක න් ඒ ,පවු්  ෂණශෂ ත්ර ශ්  රශඨා 

තරු යන්ට ිඩවර කිරී ට පුළුවන් යුගයෂණ ශ්  අයවපයත් ස ඟ 

ේකරා ශ වරායි කියරා අපි ්රරා ර්ථමි,රා මර,වරා.  

 ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය ශ්  රටටත්  ඒ වරාශේ  ුසියරාතිම 

මලරාපයටත් ඉතරා වපකගත් ශකයෂණ. ශ්  ු)ළින් ශ්රී ලරාංකිම ෂෂන 

්රචලිත කිරී ට  එශ   ,පත්,්  "Sri Lankan pharmaceuticals" 

කිය, ,රා ය brand එමෂණ බවට පත් කිරී ට ේත්සරා  ගපනීශ්  

වපකගත්ම ත් ශ්  අවස්ථමිරාශ දී අප අවනරාර ය මර,වරා. ඒ ු)ළින් 

ත යි  ශ්  රශඨා අප,ය, ුකරාය  වපඩි මරගන්,ත්  ු,ය, 

ිඩයක  අඩු මරගන්,ත් පුළුවන්ම  ලපශබන්ශන්. අපි කපෂණමරා  

ශශශීය නවකය ිඩෂයට අකරාළ රරාජය අ රාතයරාං ය පසුගිය මරාල 

පරිච්ශේකය ු)ළ අලුත් සසකින්  අලුත් ශමෝ යකින් ශශශීය 

නවකය ෂණශෂ ත්රය ශමශරහි අවනරා,ය ශය මු මර තිබුණු බව. ඒ 

 ර රා ශශශීය ුයුර්ශ කය ස ඟ ජ,තරාවශේ තිබුණු ිඩ ්වරාසය ස  

බපඳියරාව ු)ළින් ිඩ රාල වපඩ ශම ටසෂණ මර ශග, ගියරා.  පබපයි 

අය පත්  රානයමර ය ු)ළින්  ශශශීය නවකය ෂණශෂ ත්රය ශමශරහි 

ිඩ ්වරාසය තබන්,රා වූ ජ,තරාවට සිදුවන්,රා වූ අමටයුු)ම්  අපි 

කකි,වරා. ශ්  ස් බන්නශයන් රරාජය අ රාතයරාං ය ිඩධියට ිඩශ  ෂ 

න,තිම ්රතිපරාක, ක්රියරාත් ම මර ුයුර්ශ ක නවකයවරු  ශශශීය 

නවකයවරු ස  එු) න්ලරාශේ නවකය ක්ර  ුදී ශ්  සිය ල 

ලියරාපදිංචි මර ිෂසි ිෂයරා ,යෂණ ලබරා දිය යුු)යි කියරා  රා ශයෝජ,රා 

මර,වරා. එශස  ශ, මළශ  ත්  ශශශීය ුයුර්ශ කය  ශශශීය 

නවකය මර්  ශමශරහි තිශබන්,රා වූ ජ,තරා ිඩ ව්රාසය යුඳ 

වපශට,වරා. ඒ අනුව  ශ්  ස් බන්නශයන් අපි කපඩි අවනරා,යෂණ 

ශය මු මළ යුු)යි.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ශලෝමය පුරරා ශම ිඩ්  වසංගතය පපතිරී 

තිබු ත් අක සංචරාරම මර් රාන්තයට ,ව ශක රව  ිඩවෘත ශව,වරා. 

එශලස ිඩවෘත ව, සංචරාරම මර් රාන්තය ු)ළින් ශ්  රශඨා 

ජ,තරාවශේ ශසෞඛ්යයට තර්ජ,යෂණ සති ශවලරා තිශබ, බව අපි 

කපම තිශබ,වරා. ය්  ය්  ්ර ්, ශ  ු)ශවන්  ුර්ිකමය පරි රාිෂයට 

ය,ශම ට  ශ්  රශඨා තපන් තපන්වල  ු) පිශපන්,රාෂණ ශ න් 

ුයුර්ශ ක ස් බරා ,  නයස්ථමිරා, සති වී තිශබ, ුමරාරය අපි 

කකි,වරා. ශ් වරා ිෂසි ිෂයරා ,යෂණ යටශත් සිදු වන්ශන් ,ප ප. ඒ 

වරාශේ  ශ් වරාශස වපඩ මර, ශස වම  ශස ිඩමරාවන්ශේ ශසෞඛ්යය 

පිළිබඳව ිෂසි ිෂයරා ,යෂණ  සගීම ෂණ සිදු වන්ශන්ත් ,ප ප. ශ්  

ස් බන්නශයන් පරීෂණෂ යෂණ සිදු වන්ශන්ත් ,ප ප.    කන්,රා 

ිඩධියට  ශ්  ස් බන්නශයන් මටයුු) මරන්, බපඳියරාව 

තිශබන්ශන්  ශ්රී ලංමරා සංචරාරම සංවර්න, අධිමරාරියට.    ඉ ලරා 

සිටි,වරා  ශශශීය නවකය ිඩෂයය අයිති රරාජය අ රාතයරාං යට ශ්  

ස් බන්නශයන් ිෂයරා ,ය කිරීශ්  වගකී  ලබරා ශකන්, කියලරා. 

ශ්  ු)ළින්  ශබෝව, ශරෝග -වසංගත- සතිවී  වපළපෂණවී ටත්  ශ්  

රශඨා සංචරාරම මර් රාන්තය පිළිබඳව වපරැදි පූර්වරාකර්  සතිවී  

වපළපෂණවී ටත්  සංචරාරම මර් රාන්තය ුරෂණෂරා මර ගපනී ටත් 

 පකියරාව ලපශබ,වරා. ඒ වරාශේ  ශම ශරෝ,රා වසංගත මරාලය ු)ළ 

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය භරාරව හිටපු අ රාතයවරියත්  වර්ත රා, 

අ රාතයු) රා ්රමුඛ් රරාජය අ රාතයවරු සියලුශක,රාත්  ඒ වරාශේ  

ශ ම් වරු ්රමුඛ් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස සියලු වෘත්තිමයනුත් 

ජ,තරාවශේ ජීිඩත ුරෂණෂරා කිරී  සඳ රා මරපු මපපවී  ස  

ඔවුන්ශේ කෂණෂතරා අගය කිරී ටත්  රා ශ ය අවසථ්මිරාවෂණ මර 

ගන්,වරා. ඔවුන් ස ඟ ේශරන් ේර ගපටී මටයුු) මරපු ශප ලීසිය 

සු)ළු සියලු ුරෂණෂම අං ත්  ඒවරාට අනුබශන ුයත,වල 

සියලු  රරාජය ිෂලනරාරින්ටත් ස්ු)තිය පුක මරක න්  රා ,වති,වරා.    

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (නවකය); තිලෂණ රරාජපෂණෂ  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 

 යම මරාලයෂණ තිශබ,වරා. 

 

[අ.භරා. 12.21  
 

ගරු (වවද  තිලක් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) திலக் ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe)  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ  අක දි, ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස වපය 

ශීර්ෂයත් ිඩවරාකයට ගන්,රා ශවලරාශ  මථමිරා මරන්, මරාලය ලපබී  

පිළිබඳව    සු)ටු ශව,වරා. ,මුත්   ට ලපබී තිශබ, මරාලය 

පිළිබඳව ,්  සු)ටෂණ ,ප ප.  ගරු සභරාපතිු) ිෂ  ඕ,ෑ  රජයම 

වගකී  ත යි  ජරාතිම ුරෂණෂරාව. ජරාතිම ුරෂණෂරාවෂණ ,පති රටම  

ස්ථමිරාීමතරාව  ස බරතරාව යුඳ වපටුශ  ත් ඒ රශඨා සංවර්න,යෂණ 

,ප ප.   

ඒ වරාශේ  රටම ශසෞඛ්යය කියන්ශන් කිසි  රජයමට 

අත් රින්, බපරි ිඩ රාල වගකී ෂණ. ඒ ිෂසරා ඒ වගකීශ න් කිසි  

රජයමට අත් ක ශකන්, බප ප. රටම ුර්ිකමය  පටියට ගත්ශත ත් 

ිඩ රාල බරෂණ  ිඩයක ෂණ ශසෞඛ්යය ශවනුශවන් වපය මරන්, සිශන 

ශව,වරා.  පබපයි  මළ යුු) ශශ මළ යුු)  ශව,වරා. අපි ශම ිඩ්  

මරාලයත් එෂණම සිශන වූ ඒ ශශව  බපලුවරා. ශ්  රජය මරන්, 

තිබු  ිඩයක්  මළරා වරාශේ   ඒ වගකී්  ස් බන්නව කිසි  

ශවලරාවම පපකිළී ෂණ ,පතිව මටයුු) මළරා.  ශසෞඛ්ය කියන්ශන්  

ිඩකයරාවට ස ගරාමීය ව ය, ිඩෂයයෂණ. ිඩකයරාව ශ  ශ  තින් ශ  ශ  ත  

 ප  තත්පරයම  ශව,ස් ශවවී ය,වරා.  ඒ ිෂසරා ඒ ශවලරාවට 

අව ය කපනු  ස  තරාෂණෂ ය ඉතරා ශ  ඳ ශසෞඛ්ය ශස වයමට අපි 

එමු) මළ යුු)  ශව,වරා.  අපි එමු) මර, ඒ ,ව කපනු ට  ඒ 

තරාෂණෂ යට  අපට ිඩ රාල ිඩයක ෂණ මරන්, සිශන වු ත්  ස  ර 

ශවලරාවට ඊශස එමු) මරපු ඒ අලුත් කපනු   එශ   ,පත්,්  ඒ 

,වී, තරාෂණෂ ය එමු) මරපු එම අක කවස ව, ිඩට ය  පප, ගිය 

එමෂණ ශවන්, පුළුවන්.  රටම ඉන්,    ජ,තරාවට අයිතියෂණ 

තිශබ,වරා  ,වී, තරාෂණෂ ශයන් යුෂණත  ගු රාත් ම ශසෞඛ්ය 

ශස වයෂණ ලබරා ගන්,.  

ශ්රී ලංමරාව වරාශේ රටම ිෂක ස් අනයරාප,ය ස  ිෂක ස් ශසෞඛ්ය 

තිශබ,වරා කියලරා ත යි අපි කියන්ශන්.  ශ ය ලරාභ ශ, ලබ, 

ශකයෂණ. ශ් ම ශස වරා අං යට වපශටන්ශන්.  පබපයි  ශ්රී ලංමරාව 

වරාශේ කුඩරා ුර්ිකමයෂණ තිශබ, රටම ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය 

ශවනුශවන් මර, ිඩයක්  මළ ,රාමර ය මර ගන්, රජයෂණ 

 පටියට අපි ිඩිඩනරාමරාර වූ වපඩ මටයුු) මරන්, ඕ,ෑ. ඒ ිෂසරා 

ත යි අතිගරු ජ,රාධිපති ශගෝසරාභය රරාජපෂණෂ  පතිු) රා ෂෂන 

ිෂෂ්පරාක,ය සඳ රා ශව,  රරාජය අ රාතයරාං යෂණ පිහිශට ශ . ඒ 

 ර රා  ඉතරා ශ ගශයන් ශ්  රටට අව ය සියලු ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය 

මරන්, අව ය  සියලු ීනන්දු-ීනර  අපි අරශග, ඉවරයි.  ශ්  ව, 

ිඩට   නුවර-ප ශලමපශ  ්රශශ ශස මරනු ලබ, ශස ලයින් 

ිෂෂ්පරාක,ය රටට ිඩ රාල කරායමත්වයෂණ දීලරා තිශබ,වරා. ඒ ු)ළින් 

ලංමරාශ  ශසෞඛ්යය ශවනුශවන් මර, රුපිය  ලෂණෂ 1     ම 

ිඩතර ිඩයක ෂණ අපට ඉතිරි මර ගන්, පුළුවන් ශවලරා තිශබ,වරා. ඒ 

වරාශේ  ත යි ශම ේගල තිශබ, ඉන්සියුලින් ිෂෂ්පරාක,රාගරාරයත්. 

ජරාසල  මටු,රායම   ් බන්ශත ට වරාශේ ්රශශ වල ෂෂන 

ිෂෂ්පරාක,ය සඳ රා මර් රාන්ත රාලරා ඉදිශවක න් පවති,වරා. ඒ   ඟින් 

ිඩශශ යට ගලරා ගිය අශප් මුක  ඉතිරි මර ගන්,වරා වරාශේ   ඒ 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

අතිරිෂණත ිෂෂ්පරාක, පිට රටවලට යවලරා  ිඩ රාල න,ස්මන්නයෂණ 

ුපුණ ශ්   රශඨා ුර්ිකමයට එමු) මරන්, අපට   පකියරාවෂණ 

ලපයුලරා තිශබ,වරා. ඒ ු)ළින් රැකියරා අවස්ථමිරාත් ලපශබ,වරා. ඒ ිෂසරා  

පපවපති ශව,ත් රජයන්ට වඩරා ිඩශ  ෂ ිඩධියට ුර්ිකමය 

මළ ,රාමර ය මර ගිෂක න් මුක  ඉතිරි මර ගන්,ත්  එයින් 

ජරාතිම ුර්ිකමයට  ෂණතියෂණ ශකන්,ත් අපි ශ්  අවස්ථමිරාශ  දී 

මටයුු) සිශන මරක න් ඉන්,වරා.  

ගරු සභරාපතිු) ිෂ   නවකයවරයකු  පටියට    ශ්  ගප,ත් 

කියන්, ඕ,ෑ. අක ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ශකස  බල, ිඩට අපට 

ශපශ,,වරා  නකිෂමව සිශන ශව,  ර වලින් සියයට 7 ෂණ 

ිඩතර සිදු වන්ශන්  ෘකයරාබරාන  දියවපඩියරාව  පිළිමරා  අධිම රුධිර 

පීඩ,ය වපිෂ ශබෝ ශ, ව,  ශරෝග ිෂසරා බව. ඒ ්රතිමරාර සඳ රාත්  

ඒ අව ය පරීෂණෂ  සඳ රාත් රජයට ිඩ රාල ිඩයක ෂණ මරන්, සිශන 

ශව,වරා. ඒ ිෂසරා ශ්  ගප, දීර්ඝ මරාලී, සපලපස් ෂණ සතිව මටයුු) 

මළ යුු) ශව,වරා. අපි රජයෂණ  පටියට ඉදිරිපත් මර, අය වපශයන් 

වපඩි මුකලෂණ අශප් ්රජරා ශසෞඛ්යයට ිඩයක්  මරලරා ඒ මටයුත්ත 

සපලසු්  ස ගතව මර,වරා ,්  ශ  ඳයි. අපි ඉදිරිශස දී  

ක ිෂසුන්ශේ ශසෞඛ්යය ගප, ිඩ රාල ව ශයන් කපනුවත් කිරී්  

මරන්, ඕ,ෑ. සත්තට      රානය ුයත,වලිනුත්  ඒ ඉ ලී  

මර,වරා. ස  ර සියු්  ශශව  අරශග, ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  

සියලු වර්රසරාක ගන්,රා  න්ත්රීවරු 225ශක,රා  එපරා කිය, 

තත්ත්වයට ජ,තරාව අතර  තයෂණ සති මරන්,  රානයයට පුළුවන් 

,්    ශ්  ශබෝව, ශරෝගවල අවකරා,්  තත්ත්වය ගප, ක ිෂසුන්ශේ 

 කවත්වලට කියලරා  ඒ ශරෝගවලින් ක ශකන්,ත්  තයෂණ  කන්, 

 රානයයට පුළුවන් ,්  ශ  ඳයි කියලරා    හිත,වරා. ඒ ශරෝගවලින්  

ක ශක,වරා කියන්ශන්  ලංමරාශ  අපට ිඩ රාල ව ශයන් ශව, 

ුර්ිකම අගහිඟම්  ,තර මරන්, පුළුවන් ව, එම. ඒ 

ශරෝගවලට බලපරා, අවකරා,්  බරානම ත යි අිඩධි ත් ු රාර 

රටරාව  දු් පරා,ය   ත්රවය ස  ක්රියරාශීලි ත් ශ, ව, ජීව, රටරාව. 

එකරා අතිගරු ජ,රාධිපති ශගෝසරාභය රරාජපෂණෂ  පතිු) රා ,රාගරිම 

සංවර්න, අධිමරාරිය භරාරව ඉන්, මරාලශස ශම ළඹ ස  

පරාර්ලිශ් න්ු)ව අවට සිඩදි,  ංීනරු  කන්, පටන් ගත්තරා. ඒම 

ඉතරා ජ,ප්රිය වු රා. ඒම ක ිෂසුන්ශේ සරා රා,ය ජීිඩතයට මරා 

වපදු රා. ශම ළඹ ජීිඩතයට ප  ෂණ posh කියලරා ශත්රුණු ශ   

වයරායරා  මටයුත්ත  ශ්  ශව,ශම ට ගශ්   ප  තප,මට  වයරාප්ත 

ශවලරා ගිහි ලරා තිශබ,වරා. එකරා එු) රා ඒම දූරකර්ශීව කපෂණමරා. 

සත්තට   ඒම ,ගර අලංමරාර වපඩසට ,ෂණ වුවත් අවස,ශස 

බලපෑශ  අශප් ශසෞඛ්යයට.  පබපයි  අශප් ම,ගරාටුවෂණ තිශබ,වරා. 

ශ්  ශව,ශම ට ලංමරාශ  ,ගරවලටත් ශ්  සිඩදි,  ංීනරු 

ශගිෂය,ශම ට ශ් වරා ගප, අවශබෝනයෂණ ,පති ස  ර අය  ේසුළු

-ිඩසුළු මර,වරා. සත්තට  සිඩදි,  ංීනරු  පශකන්, ඕ,ෑ  රාරීරිම 

ශසෞඛ්යය ශග ඩ,ප ශඟ, ිඩධියට ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  ක ිෂසුන්ශේ 

 රා,සිම ශසෞඛ්යයත් ශග ඩ ,ප ශඟ, ිඩධියට. ඒ ිෂසරා    

හිත,වරා අපි ශ්   ප  ශකයමට  ිඩරුශන ශව,වරාට වඩරා අපි ශ්  

ශශව  එෂණම එමු) ශවලරා යන්, ඕ,ෑ කියලරා. ඒ  ප  ශකයෂණ  

අශප් ශසෞඛ්යයට ශමශර, ුශයෝජ,.  

ඊළඟ එම ත යි  "සිගරැඨා ස    ත්රවය" කිය, ඒවරා. ශ වර 

අය වපශයන් අපි සිගරැඨා එමම ක ල රුපිය  5කින් වපඩි මළරා. 

 පබපයි  ක ිෂස්සු සිගරැඨා  ංගරා ශග, ූ කරා,්  ශවලරා හිටිශස සිගරැඨා 

එමෂණ රුපිය  2 කින්  වපඩි ශවයි කියලරායි. මුක  අ රාතය ගරු 

බපසි  රරාජපෂණෂ  පතිු) රාශගන්    ඉ ලී ෂණ මර,වරා. සිගරැඨා 

වයරාපරාරය කියන්ශන්  රජයට ලරාභ ශ, ලපශබ, වයරාපරාරයෂණ. ඒවරා 

ිෂෂ්පරාක,ය මර, ුයත,වලට ඒම ලරාභ වු රාට ශසෞඛ්යයට 

අලරාභයෂණ. සිගරැඨා එමකින් අපි බදු ව ශයන් රුපියලෂණ 

ගන්,ශම ට  එහි බලපෑශ න් සති ව, ශරෝගවලට ්රතිමරාර 

කිරී ට රජය ශසෞඛ්යය ශවනුශවන් ,පවත වතරාවෂණ රුපිය  1ෂණ 

ිඩයක්  මර,වරා. එ  ිෂසරා  ශසෞඛ්යය ශවනුශවන් අපි මර, ිඩ රාල 

ශස වයෂණ ිඩධියට සලමරා සිගරැඨා එම ක ිෂසුන්ශගන් ගිලිමට යන්,  

ජ,තරාව ඒ සඳ රා ේ,න්දු ශ, මර, තත්ත්වයමට ශග, යන්, 

,්  තවත් රුපිය  5කින් ශ ෝ රුපිය  1 කින් සිගරැඨා සඳ රා ව, 

බදු මුකල වපඩි මරන්, කියලරා    එු) රාශගන් ඉ ලරා සිටි,වරා. 

එත ශම ට  රජයටත් එය ුකරාය්   රාර්ගයෂණ ශවයි. ශමශස  ශවතත්   

්රජරා ශසෞඛ්ය ශස වරාව ,ංවන්, ිඩශ  ෂ වපඩ පිළිශවළ ිඩ රාල 

්ර රා යෂණ ක්රියරාත් ම මරන්, ශ්  අය වපශයන් ීනන්දු ීනර  

අරශග, තිශබ,වරා. ශ්  සියලු ශශව  මරන්, ඔබු) රාට 

 ෂණතිය  නනර්යය ලපශ වරා කියරා    ්රරාර්ථමි,රා මර,වරා. 

  ට මථමිරා මරන්, තිශබ, මරාල ශ ලරාව ඉතරා  අඩුයි. ශමශස  

ශවතත්  ශ්  රජය අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රාත් එෂණම එමු)ශවලරා 

ශම ිඩ්   ර්ක,ය කිරී  ශවනුශවන් ිඩ රාල ව ශයන් ීනන්දු ීනර  

අරශග, තිශබ,වරා. ඒ ශවනුශවන් ශසෞඛ්ය අං  ස  ුරෂණෂම 

අං  මරපු ශස වරාවත් ශ්  අවස්ථමිරාශ   තෂණ මළ යුු)යි. ඒ වරාශේ   

ඉදිරිශසදී තවත් ශබ ශ ෝ අවකරා,්  තත්ත්ව   ු) ශවන්,ට ඉඩ 

තිශබ, බවත්     තෂණ මර,වරා.    

"ඔක ශක්රෝන්" කියලරා තවත් ශම ිඩ්  ්රශේකයෂණ එ,වරා. ඒ 

සඳ රා අලුත් සපලසු්  සමස් මරන්, ශවයි. ශ්  මර,  ප  

ශකයෂණ  අපට අලුත් අත්කපකී් . එ  ිෂසරා ඒවරා ිඩශ ච,ය 

මර,වරාට වඩරා  කකි, අඩු පරාඩු  කරාගන්, අපට ස ශයෝගය දීලරා 

ශ්  රශඨා ස ස්ත ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ශග ඩ ,ංවන්,  ප  

ශක,රාශේ  ස ශයෝගය ලබරා ශකන්, කියරා ඉ ලරා සිටික න්  රා 

ිෂ ඬ ශව,වරා.  

ස්ු)තියි. 

 

ගරු  වාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! දිවරා ු රාර ිඩශ මය සඳ රා පස්වරු 1.   ව, 

ශතෂණ සභරාශ  මටයුු) තරාවමරාලිමව අත්හිටුව,වරා. 
 
රැ නවීම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.වා. 

1.00  නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමාන  [ගරු අාංගජන් සාමනාදන් 
මහත්ා]  වාපතිත්වනයන් නැවත් පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.00 ைைிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Ashok Abeysinghe,  please. You have 14 

minutes. 

 
[අ.භරා. 1.    

 
ගරු අනශයීයෝක් අනේසාංහ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு அலெொக் அலபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  ශ්රී ලරාංකීය ජ,තරාව ිෂක සින් 

පසු ලබරාගත් සුිඩශ  ෂ ජය්  යෂණ ත යි ිෂක ස් ශසෞඛ්ය 

ශස වරාව ස  ිෂක ස් අනයරාප,ය කියන්ශන්. ිෂක ස් ශසෞඛ්යය ස  

ිෂක ස් අනයරාප,ය ිෂසරා අශප් රශඨා ජ,තරාව ිඩ රාල ජය්   
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[ගරු (නවකය); තිලෂණ රරාජපෂණෂ   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

ලබරාශග, තිශබ,වරා. එ  ිෂසරා ත යි අශප් පපවපති සියලු  රජයන් 

ත න්ශේ රරාජය ුකරායශ න් සියයට 1 මට වපඩි මුකලෂණ ශසෞඛ්යය 

ස  අනයරාප,ය ශවනුශවන් ශවන් මශළ . පසුගිය රජය රරාජය 

ුකරායශ න් සියයට 11ෂණ ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය සඳ රා ශවන් මර 

තිබු රා. ,මුත් කියන්, ම,ගරාටුයි  වර්ත රා, රජය ශ වර අය 

වපශයන් ශසෞඛ්ය අං ය සඳ රා ශවන් මර තිශබන්ශන් සියයට 

9.7යි. අනයරාප,යට ශවන් මර තිශබන්ශන්ත් සියයට 7.5යි. ,මුත්  

  රා රාර්ග සඳ රා වර්ත රා, රජය රරාජය ුකරායක න් සියයට 15ෂණ 

ශවන් මර තිශබ,වරා. රටම අනයරාප,ය  රා ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය 

වර්න,ය ශවශදී රශඨා ුර්ිකමයත් ඉ ළ ය,වරා කියලරා අපි අසරා 

තිශබ,වරා.   ෂණිෂසරාක    රා රාර්ගවලට ශ ප   මුකලෂණ ශවන් 

මශළ  කිය, එම ත යි අපට අක තිශබ, ්ර ්,ය  ගරු ිෂශයෝජය 

සභරාපතිු) ිෂ. 

ිඩශ  ෂශයන්  ශ වර අය වපශයන් ශ න්, ශ්  ෂණශෂ ත්රවලට -

පසුගිය අය වපයට වඩරා- මුක  අඩුශවන් ශවන් මර තිශබ,වරා. 

්රරාථමික ම ශරෝ   ප සුම්  පුළු  කිරී ට 2 21දී රුපිය  ශමෝටි 

588ෂණ ශවන් මරශදී  ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි 11  කෂණවරා 

අඩුශවලරා තිශබ,වරා. වකුගඩු ශරෝගීන්ශේ රුධිර මරාන්දුමර යට 

2 21 වසශර් රුපිය  ශමෝටි 1 1ෂණ ශවන් මරශදී  ශ වර එය 

රුපිය  ශමෝටි 1  කෂණවරා අඩුශවලරා තිශබ,වරා. ශසෞඛ්ය අං ශස 

පුුණණු වපඩසට න් සඳ රා 2 21 වසශර් රුපිය  ශමෝටි 2 ෂණ ශවන් 

මරශදී  ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි , කෂණවරා අඩුශවලරා තිශබ,වරා. 

නවකය වෘත්තිමයන් පුුණණු කිරී  සඳ රා 2 21 වසශර් රුපිය  

ශමෝටි 5 ෂණ ශවන් මරශදී  ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි 1  කෂණවරා 

අඩුශවලරා තිශබ,වරා. ශ ක පුුණණු පරාස  සඳ රා 2 21 වසශර් 

රුපිය  ශමෝටි  5ෂණ ශවන් මරශදී  ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි 7 

කෂණවරා අඩුශවලරා තිශබ,වරා.  දිසි අ,ු)රු ්රතිමරාර සඳ රා 2 21 

වසශර්  රුපිය  ශමෝටි 5 ෂණ ශවන් මරශදී  ශ වර එය රුපිය  

ශමෝටි 25ෂණ කෂණවරා  රි අඩකින් අඩුශවලරා තිශබ,වරා. ජරාතිම  ෘකය 

 නයස්ථමිරා,යට 2 21 වසශර් රුපිය  ශමෝටි 1 ෂණ ශවන් මරශදී  

ශ වර එය ශමෝටි 1 ෂණ කෂණවරා අඩුශවලරා තිශබ,වරා.  රාතෘ  රා ළ රා 

ශසෞඛ්යය ශවනුශවන් 2 21 වසශර් රුපිය  ශමෝටි  ,1ෂණ ශවන් 

මරශදී  ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි 291 කෂණවරා අඩුශවලරා 

තිශබ,වරා. ශරෝ   සඳ රා නවකය ේපමර  ගන්, 2 21 වසශර් 

රුපිය  ශමෝටි 1 21 ෂණ ශවන් මරශදී  ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි 

,5, කෂණවරා අ ඩුශවලරා තිශබ,වරා. ශරෝ   ,ඩත්ු)ව ස  වපඩිදියුණු 

කිරී්  සඳ රා 2 21 වසශර් රුපිය  ශමෝටි 795ෂණ ශවන් මරශදී  

ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි 227 කෂණවරා අඩුශවලරා තිශබ,වරා. ශශශීය 

නවකය අ රාතයරාං යට පසුගිය වසශර් ශවන් මළ මුකල රුපිය  

ශමෝටි 29 යි. ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි 228 කෂණවරා අඩු ශවලරා 

තිශබ,වරා. රජය ශශශීය නවකය ෂණශෂ ත්රයට සලමරා තිශබන්ශන් ඒ 

ිඩධියටයි. ඒ වරාශේ  ෂෂන සපපීම්   ශබශ ත් වර්ග සපපීම  සඳ රා  

2 21 වසශර් රුපිය  ශමෝටි 12 ,,5ෂණ -රුපිය  යුලිය, 12,ෂණ- 

ශවන් මරශදී  ශ වර එය රුපිය  ශමෝටි ,     ග ,කින් - රි 

අඩකින්- අඩු මර තිශබ,වරා.  

 ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  ශ්  ව, ිඩට රජශස ශරෝ  වල 

ශබශ ත් වර්ග 52ම හිඟයෂණ තිශබ,වරා. එයිනුත් අතයව ය 

ශබශ ත් වර්ග   ම ප   හිඟයෂණ තිශබ,වරා. අක තිශබ, ශඩ ලර් 

හිඟය ු)ළ ඉදිරිශසදී තවත් ශබශ ත් වර්ග හිඟශවයි කියරා අපි 

හිත,වරා. ශ  මක  අතයව ය ු රාර රවය මන්ශඨා,ර් 1    ෂණ 

වරරාශස හිරශවලරා තිශයශදී  ඒවරා ගන්,ත් ශඩ ලර් ,පතිව තිශයශදී  

ශබශ ත් ශග, ඒ  සඳ රා ශ්  ශඩ ලර් හිඟම  බලපරාන්, ඉඩ 

තිශබ,වරා. කප,ටත් රජශස ශරෝ  වල ශබශ ත් වර්ග 52ෂණ හිඟයි. 

කප,ටත්   ෘකය ශරෝග ස  දියවපඩියරාව සඳ රා අතයව ය  ශබශ ත් 

වර්ග   ම හිඟයෂණ තිශබ,වරා. ගරු ශසෞඛ්ය ස තිු) රා ශ්  

ශවලරාශ  සභරාශ  සිටියරා ,්   ශ  ඳයි  ගරු ිෂශයෝජය 

සභරාපතිු) ිෂ.  

ිඩශ  ෂශයන්  අපි ශයෝජ,රා මර,වරා  රජශස ශරෝ  වලින් 

ශබශ ත් ගන්,රා අයට අඩු  තරක න් වසරමට එෂණ වතරාවෂණ  ශ ෝ 

රුධිර පරීෂණෂරාවෂණ ශ ෝ  ෘකය සඳ රා ශම ශලස්ටශරෝ  

පරීෂණෂරාවෂණ  දියවපඩියරාව වපිෂ ශරෝග සඳ රා ස ස්ත ශ  

පරීෂණෂරාවෂණ කිරීශ්  වපඩ පිළිශවළෂණ සඳ රා අය වපශයන් මුක  

ශවන් මශළ ත් ශ  ඳයි කියලරා. ශබ ශ ෝ ජ,තරාවට ශපෞශගලිම 

ශරෝ  වලට ගිහින් ඒ වරාශේ පරීෂණෂ  මරගන්,  පකියරාවෂණ 

,ප ප. ඒ ිෂසරා එවපිෂ ශරෝගීන්ට වසරමට සපරයෂණවත් ත න්ශේ 

 රීරය පරීෂණෂරා මරගන්, එවන් වපඩ පිළිශවළෂණ සමස් මශළ ත් 

ශ  ඳයි කියරා අපි හිත,වරා.    COPA එශෂණ සරා රාජිමශයෂණ. 

COPA එශෂණදී ශ ළි වූ මරුණුවලට අනුව  2 21 වසශර් රුපිය  

ශමෝටි 2    ම ම  ඉකුත් වූ ශබශ ත් තිශබ,වරා. එය ිඩ රාල 

මුකලෂණ. ශ් මට ශ  ු) කිහිපයෂණ තිශබ,වරා. එෂණ ශ  ු)වෂණ ත යි 

ගබඩරාවල ඉඩමඩ ,පතිම . ශරෝ   ශම රිශඩෝවල ශබශ ත් 

ගබඩරා මර තිශබ, ුමරාරය අපි මවුරුත් ශරෝ  වලට ගියරා  

කකි,වරා. එශ   මර තිශබන්ශන් ගබඩරාවල ඉඩමඩ ,පති ිෂසරායි. 

ස  ර ශබශ ත් එම ශීත කරා යම තබරාගන්, ඕ,ෑ. ඒ ශීත කරා වල 

තත්ත්වය ශව,ස ් වු රා  ශබශ ත් ම  ඉකුත් ශව,වරා. 2 21 

වසශර් ශමෝටි 2    ම ශබශ ත් ම  ඉකුත් ශවලරා තිශබ,වරා 

කියලරා COPA වරාර්තරාශ  තිශබ,වරා. ශබශ ත් ්රක තිශයන් ශත ර 

ශවන්, ශ  ු)ව  ස  ර ිඩට අසරාදු ශ ඛ්,ගත ශවච්ච 

ුයත,වලට ශබශ ත් ශගන්වන්, ඉඩ දී යි. ශ්  ගප, අපි 

ශමෝපරා මක ටුශ දී  මථමිරා මළරා. අසරාදු ශ ඛ්,ගත ශවච්ච 

ශපෞශගලිම ුයත,වලට ,පවත ශටන්ඩර් ලබරා දීලරා තිශබ,වරා  

ශබශ ත් ශේන්,. ඒ ිෂසරා  ශබශ ත්වල ්රක තිය ,පතිවී  පිළිබඳ 

්ර ්, රරාිතයෂණ සති ශවලරා තිශබ,වරා.  ඒ වරාශේ  ශසන්ටිශ් ්  

අං ම 25ම ේෂ් ත්වශස ගබඩරා මරන්, ඕ,ෑ ශබශ ත් 

ශසන්ටිශ් ්  අං ම   ට වපඩි ේෂ් ත්ව අගයම ගබඩරා කිරී  

ිෂසරා එය ශබශ ත්වල ගු රාත් මභරාවයට ්ර ්,යෂණ ශවලරා 

තිශබ,වරා.  ඒ ිෂසරා ශ්  ශීත කරා ය රැම ගපනී  සඳ රා වපඩ 

පිළිශවළෂණ සමස් මරන්, ඕ,ෑ  ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ. 

ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය  සපපීම   රා ිෂයරා , රරාජය අ රාතයරාං ශස 

ිෂලනරාරිනුත් අක රරාජය ිෂලනරාරින්ශේ  පදිරිශස ඉන්,වරා.  ශීත කරා  

සහිත ශීතමර  තිශබ, ශල රි රථමි ක ලදී ගපනී  සඳ රා වපඩ 

පිළිශවළෂණ සමස් මර තිශබ, බව අපට කප, ගන්, ලපබු රා. ඒම 

අිෂවරාර්යශයන්  මළ යුු)යි. ඒ වරාශේ  ශරෝ  වල ශබශ ත් 

ගබඩරා මර, ස්ථමිරා,වල තිශබ, ශීත මරා රත් පුළු  මළ යුු)යි. 

එශ   ,පති වුශ  ත්  ඉදිරිශසදී ශබශ ත් ම  ඉකුත් වීශ්  ගපටලු 

ස  ඒවරාශස ගු රාත් මභරාවය පිළිබඳ  ්ර ්, රරාිතයෂණ සති ශවන්, 

ඉඩ තිශබ,වරා.  

ු රාර සුරෂණෂිතභරාවය ස් බන්නශයන් ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට 

ිඩ රාල වගකී ෂණ තිශබ,වරා. ු රාරවල සුරෂණෂිතභ  රාවය පිළිබඳව 

ජ,තරාව කපනුවත් කිරී  සඳ රා  වපඩ පිළිශවළෂණ සමස් මරන්, 

අව යයි.    හිත,වරා  ඒ ස් බන්නවත් රජය වපඩ පිළිශවළෂණ 

සමස් මරයි කියලරා. ශ්  ව, ිඩට අශප් රශඨා භරාිඩත මර, 

ශබශ ත් වර්ග 1   8ෂණ තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ   ලය ේපමර  ස  

 ලයරාගරාරවල මටයුු) සඳ රා අව ය ශබශ ත් වර්ග 8 , 8ෂණ 

තිශබ,වරා. රසරාය,රාගරාර ේපමර  ස  ශබශ ත් වර්ග   119ෂණ 

තිශබ,වරා.  ශ්  සඳ රා ලියරාපදිංචි ශවලරා තිශබ, ්ර රා ය 

1   95ෂණ ශව,වරා. ශ්  1   95හි ්රක තිය ගප, පරීෂණෂරා මරන්, 

ඕ,ෑ. ඒ සඳ රා  වපඩ පිළිශවළෂණ සමස් මරන්, ඕ,ෑ.  ශ්  

ශබශ ත් වර්ග 1   8 ස  අිෂෂණ ේපමර   ෂෂන ස් බන්නශයන් 

ඒ වපඩ පිළිශවළ සමස් මරන්, ඕ,ෑ. අපි කන්,වරා  අක  HS Code 

7 8  ෂණ යටශත් ලංමරාවට බඩු ශගන්ව, බව.  පබපයි  ශ් වරායින් 

්රක තිය පරීෂණෂරා මරන්ශන් HS Codes 1 2  ම ප  යි කියරා 

පසුගිය කවස්වල වරාර්තරා වු රා. HS Codes 7 8  කින්  1 2  ම 

ිඩතරෂණ ්රක තිය පරීෂණෂරා මරශදී  ශ්  වරාශේ ්ර ්, සති ශවන්, ඉඩ 

තිශබ,වරා.    ිඩශ  ෂශයන් ශ්  මරාර ය කියන්, ඕ,ෑ. 

ු,ය,ය මර, පලු)රු  එළවලුවල ිඩෂ සහිත සංඝටම 

1115 1116 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

තිශබ,වරා.  ිඩෂ සහිත සංඝටම තිශබ, ශ්  ශශව  පරීෂණෂරා කිරී  

සඳ රා  ිෂයරා ,ය කිරී  සඳ රා ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය  ර රා වපඩ 

පිළිශවළෂණ සමස් මරන්, කියරා     ිඩශ  ෂශයන්  ඉ ලරා 

සිටි,වරා.  

ශබශ ත් ු,ය,ය කිරීශ් දී අක ශඩ ලර් ්ර ්,ය තිශබ,වරා. 

PCR මඨාටලවලින් ශමෝටි 1 ම වංචරාවෂණ ශවලරා තිශබ,වරා කියලරා 

පසුගිය මරාලශස පුවත් පත්වල පළ වී තිබු රා. එතප,දී ශවලරා 

තිශබන්ශන් ශ් මයි.  PCR මඨාටල ශග,රාවරා  ශ ශ   තිශබ, 

ේපමර වලට ඒ PCR මඨාටලය  රි යන්ශන් ,ප ප.  ඒවරා  රි 

 පටි පරීෂණෂරා මරන්ශන් ,පු)ව ශගන්වී  ිෂසරා ත යි ඒ තත්ත්වය 

සති ශවලරා තිශබන්ශන්. ඒ ිෂසරා PCR මඨාටල ක ලදී ගපනී ට ශපර 

එ  යන්ත්රය සඳ රා සුදුසුක කියරා පරීෂණෂරා මළරා ,්   ශ්  ්ර ්,ය 

සති ශවන්ශන් ,ප ප  එශ   වු රා  ,්  රටට ශමෝටි ග ,ම 

පරාඩුවෂණ සිදු ශවන්ශන්ත් ,ප ප.  

COPA වරාර්තරාව අනුව  2 11 සිට 2 1, කෂණවරා මරාලය ු)ළ 

ක ලිය,    71ම -ශමෝටි   7ම- තත්ත්වශයන් බරාල ෂෂන 

තිබු රා කියලරා අ,රාවර  මරශග, තිශබ,වරා.  ශ්  සඳ රා වපය 

මශළ  රජශස මුක .  එශ   ශවන්, ශ  ු)ව ශ  මෂණක කියලරා 

පරීෂණෂරා මරන්, ඕ,ෑ. එශ   පරීෂණෂරා මශළ ත්  ශ්  ිඩධියට 

රජයට පරාඩු  සිදු ශවන්ශන් ,ප ප කියරා අපි හිත,වරා. අපි කපෂණමරා  

පසුගිය දි,ම ජ,රාධිපතිු) රා කි වරා  ශම ිඩ්   ර්ක,ය සඳ රා 

 ඳුන්වරා දී සති ෂෂන මරල ගප,.  ශම ිඩ්  ශරෝගය  ර්ක,ය 

මර, අලුත් ෂෂන මරලෂණ ශලෝමශස කපන් තිශබ,වරා. ඒම 

Molnupiravir කිය, ශබශ ත. ඒම ලංමරාවට ශේන්, අවසර දීලරා 

තිශබ,වරා. ඒවරා රජශස මුක වලින් ශේ,වරාක? ශ  මක  ශ වර අය 

වපශයන් ශම ිඩ්  සඳ රා ශවන් මරලරා තිශබන්ශන් යුලිය, 12.5යි -

ශමෝටි 1 25 යි. ශ්  යුලිය, 12.5 ශ්  සඳ රා සතික? ශ  මක  කපන් 

ඔක ශක්රෝන් කියලරා ශම ිඩ්  ්රශේකයෂණ  ඳු,රාශග, තිශබ,වරා. 

ඒමත් ලංමරාවට එයි කියලරා කිය,වරා. ඒම ලංමරාව පුරරා පපතිශරයි 

කියලරාත් නවකයවරු කිය,වරා. ,මුත් රජය තව  ීනන්දුවෂණ 

අරශග, ,ප ප. අපි කපෂණමරා  ඊශස ජපරා,ය ත න්ශේ රශඨා 

ගුවන්ශත ටුපළ  පිටරැටියන්ට එන්, බපරි ශවන්, වසරා කප්  රා. 

,මුත් අපි තව  රටව  කිහිපයමට ිඩතරයි ඒ ත ,  කරාලරා 

තිශබන්ශන්. පසුගිය මරාලශස සිශන වුණු ශශව  එෂණම අපට ශ්  

පිළිබඳ ශ  ඳ අත්කපකී්  තිශබ,වරා. ගියවරත් ශ්  වයිරසය ගප, 

කි වරා  ඒ මරාලශස ගුවන්ශත ටුපශළ  යන්ත්රයෂණ සිඩ මරලරා තිබු රා. 

ඒ යන්ත්රය සු)ශළන් ුවරා  එළියට එශදී ඔෂණශමෝ  ශ  යරා 

ගන්, පුළුවන් කි වරා. ,මුත් එශ   මරන්ශන් ,පු)ව ශ්  

ස් බන්නශයන් ය්  වපඩ පිළිශවළෂණ සමස් මරන්, අව යයි. පසු 

ගිය  පයි  රාසය ශවශදී  රශඨා ස ස්ත ජ,තරාව එන්,ත්මර ය 

මර,වරා කියරා රජශස ස  ර බලනරාරින් කියලරා තිශබ,වරා.  පබපයි  

ස  ර පපතිවල ඒම ශවලරා ,ප ප. ු)න්වපිෂ එන්,ත්  රාත්රරාව  

ලෂණෂ ප මට ිඩතර  දීලරා තිශබ,වරා යයි කිය,වරා.  ශමශස  

ශවතත්  ඔක ශක්රෝන් ්රශේකය ලංමරාවට එන්ශන් ,පති ශවන්, වපඩ 

පිළිශවළෂණ සමස් මරන්,.  ිඩශ  ෂශයන්  ගුවන් ශත ටුපශළ දී  

PCR මරන්, ශවයි. එශ   ශ, මර  හිටිශය ත්  ,පවත වරෂණ 

අශප් රට ිඩ රාල ේවදුරමට ශග දුරු ශවන්, ඉඩ තිශබ,වරා.  

අපි කපෂණමරා  රරාජය ශස වරා එෂණසත් ශ ක සංග ශස සභරාපති පූජය 

මුරුත්ශතඨාටුශ  ු,න්ක ස්වරාමීය න් ව න්ශස  කි වරා  

ජ,රාධිපතිු) රා  ් බ ශවලරා   ඒ අයශේ ්ර ්, ගප, සරාමච්ඡරා 

මළරාය  එහිදී ජ,රාධිපතිු) රා ඒවරා ිඩසඳන්, ශප ශර න්දු වු රාය 

කියලරා. වර්ත රා, ශසෞඛ්ය ස තිු) රා ඉ ලී ෂණ මරලරා  ඉදිරිශසදී 

ශ දියන් සඳ රා රුපිය  1     කින් වපටුප් වපඩිවී ෂණ මර, බවට 

එු) රා ලිඛිතවත් දීලරා තිශබ,වරාය කි වරා. එශ   වපටුප් වපඩිවී ෂණ 

මරන්, ශ වර අය වපශයන් ,්  මුක  ශවන් මරලරා ,ප ප.  

ශසෞඛ්ය ශස වශස  පරිපූරම නවකය ශස වශස සියලුශක,රා වපඩ 

වර්ජ,යම ශයදිලරා ඉන්,වරා    ඊශයත් කපෂණමරා. ඔවුන් කිය,වරා  

වපටුප් ස් බන්නශයන් රනුේශේ මක ටු වරාර්තරාව ක්රියරාත් ම 

මරන්, කියලරා. ඒ අයශේ වපටුප් ිඩෂ තරාවෂණ තිශබ,වරා. ඒ ිෂසරා 

ශ් ම ක්රියරාත් ම මරන්, කියලරා තිශබ,වරා.  පබපයි අය වපශයන් 

ඒ සඳ රා මුක  ශවන් මර ,ප ප. ශ දියන්ට රුපිය  1     කින් 

වපටුප් වපඩි ශව,වරා කියලරා ලිඛිතව ලියු ෂණ දුන්,රා කියලරා 

ූ පවරාහිනී වපඩසට ,මදී මුරුත්ශතඨාටුශ   රාමුදුරුශවෝ 

ශපන්ව,වරා අපි කපෂණමරා. ,මුත් කපන්  මුක  ස තිු) රා කිය,වරා  

"පරිපූරම සස්තශ් න්ු) ශේන්, බප ප" කියලරා. එ, වසශර් 

පරිපූරම සස්තශ් න්ු)වලින් මුක  ශවන් මරන්, බප ප කිය,වරා. 

එතශම ට ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට ඒ සඳ රා මුක  ශවන් මරලරාත් 

,පත්,්  ලිඛිතව දීපු ශප ශර න්දු ක්රියරාත් ම මරන්ශන් 

ශම ශ   ක කිය, ්ර ්,ය  ු) ශව,වරා.  

ඔබු) න්ලරා පසුගිය අය වපශසදී දීපු ශප ශර න්දු කිහිපයෂණ 

තිශය,වරා. ඒ ශප ශර න්දු ශ්  ව,ු)රු ඉෂ්ට ශවලරා ,ප ප. පසුගිය 

අය වපශසදී කි වරා  "ශම ිඩ් -19 වසංගතය සු)ළු ශරෝග 

ිෂශරෝනරාය,ශසදී තරාවමරාලිමව අහික  ව, ජීවශ,ෝපරාය 

අවස්ථමිරාවන්ට රැමවර යෂණ  ව, පරිදි ,ව රෂණෂ  ක්ර යෂණ සති 

කිරී ට ශයෝජ,රා මර,වරා" කියලරා. ඒ ,ව රෂණෂ  ක්ර ය තව  

සති මරලරා ,ප ප. ඒ වරාශේ   "ශස වම සංඛ්යරාව 5  ඉෂණ ව, 

වයරාපරාර  රා මර් රාන්ත රාලරා ඉලෂණම  මරශග,  එවන් වයරාපරාරිම 

ුයත,වල පිරිවපටුශ න් සියයට  .25ම රෂණෂ  කරායම මුකලෂණ 

අය කිරී ට ක ශයෝජ,රා මර,වරා. ශස වම සංඛ්යරාව 5ෂණ ඉෂණ ව, 

සි ලර  රා ශත ග ශවශළඳසප  ශ න්  ශ ෝට  සඳ රාක ශ   

රෂණෂ  ක්ර ය ශය කරා ගපනී ට අශප්ෂණෂරා මර,වරා. සියලු  රරාජය 

ශස වරා ශවනුශවන් අ් රාර රෂණෂ  ක්ර යට ස ගරාමීය ව ශම ිඩ්  

රෂණෂ  ශයෝජ,රා ක්ර යෂණ ක රජශස කරායමත්වශයන් ක්රියරාත් ම 

කිරී ට ශයෝජ,රා මර,වරා" කියලරා 2 21 වර්ෂය සඳ රා වූ අය 

වපශසදී කි වරා. ඒ ශයෝජ,රා තව  ක්රියරාත් ම ශවලරා ,ප ප. ඒවරා 

ශවනුශවන් ය් කිසි වපඩසට ,ෂණ ක්රියරාත් ම මරන්, කියලරා අපි 

ඔබු) න්ලරාශගන්  ඉ ලරා සිටි,වරා. 

  අශප් කුරු ෑගල දිස්ත්රිෂණම ශස තිශබ, ්ර ්,යෂණ ගප,    

කපන් මථමිරා මරන්, ඕ,ෑ. කුරු ෑගල    ශරෝ ශ  ුප, රාලරාව 

සමුපමරාරය ිඩසින් ත යි අරශග, තිශබන්ශන්.  පබපයි  

සමුපමරාරය ිඩසින් එය අරශග, ශව,ත් ශමශ,කුට  බදු දීලරා 

තිශය,වරා. ඒ අු)රු බදුදී  ු)ළ රජයට පරාඩු ශවලරා තිශය,වරා  

රුපිය  ශකශමෝටි ප ස්පන්ලෂණෂ  පත්තෑ,වක ස්  රාරසිය 

 තළි ෂණ. ඒ පරාඩුව සිදු ශවලරා තිශබන්ශන් ඒ ුප, රාලරාව අු)රු 

බදු දී ෂණ මරපු ිෂසරායි. ශ්  පිළිබඳ තව  කිසි  සරාමච්ඡරාවෂණ 

,ප ප.  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ     අක ශ   ගරු සභරාශ  මථමිරා 

මර,වරා කියලරා කප,ශග, කුරු ෑගල ්රශශ ශස කිහිප ශකශ,ෂණ 

 ට කපනු්  දී ෂණ මළරා. ඊශස ශපශර්කරා සිට ඒ ්රශශ යට ශ  ඳට  

වහි,වරා. කුරු ෑගල MOH එම අයිශ,න් සළෂණ ය,වරා. ඒ 

MOH එශෂණ තරාප්පය ගංවු)රට මඩරාශග, ගිහි ලරා තිශබ,වරා. 

කපන් MOH එශෂණ තිශය,  ලරාපව , - sewerage -  ුදී සියලු 

ශශව  ඒ සළට වපටිලරා ිඩ රාල ශසෞඛ්ය ්ර ්,යෂණ සති ශවලරා 

තිශබ,වරා කියලරා ඒ අය කිය,වරා. ගරු ස තිු) ිෂ  ඒ පිළිබඳව 

ිඩශ  ෂශයන් ශස යරා බලන්,. එය පළරාත් සභරාවට අයිති ශරෝ ලෂණ 

වු ත්   දිසි ුපකරා තත්ත්වයෂණ යටශත් ශ වපිෂ සිශධි සති 

වු රා  ඒ ගප, ශස යරා බලරා  මටයුු) මරන්,. ශ  මක  ඒම 

ිඩ රාල සළෂණ. ඒ සශළ  වු)ර ගලරාශග, සිඩ ලරා ශකපපත්ශත් 

තිශබ, ශගව  කපන් ස් පූර් ශයන්  යට ශවලරා තිශබ,වරා. 

MOH එශෂණ තිශබ,  ලරාපව , සළට එමු) වී   ු)ළ ිඩ රාල 

ශසෞඛ්ය ්ර ්,යෂණ සති ශවලරා තිශබ,වරා. MOH එමට අයිති 

තරාප්පයත් මඩරාශග, ශග ස ් තිශබ, ිෂසරා ශසෞඛ්ය 
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2021  ශ, වප් බර්    

අ රාතයරාං ශයන් ය්  වපඩ පිළිශවළෂණ සමස් මරලරා  ඒ ගප, 

වරාරි රාර්ග ශකපරාර්තශ් න්ු)ව එෂණමත් සරාමච්ඡරා මරලරා ශ  ,වරා 

 රි මශළ ත් ශ  ඳයි. 

පසුගිය දි,වල ගපසඨා පත්රයෂණ ිෂකුත් මරලරා ශබශ ත් වර්ගවල 

ක ල වපඩි කිරී ෂණ මර තිශබ,වරා. ශඩ ලරශස අගය රුපිය  2  ට 

තියුයදී ශබශ ත්වල ක ල ශ ශ   ,්   සරා රා,ය ශවශළඳ ශප ශළ  

ශඩ ලරශස අගය රුපිය  2  ෂණ ව, තත්ත්වයෂණ ු)ළ ශබශ ත් 

ක ල තවත් ඉ ළට යරාිඩ. කපන් අතයව ය ු රාරවල ක ල වපඩි ශවලරා 

ති ශබ,වරා. ඊශස සිට පරාන් පිටි ක ලත් වපඩි ශවලරා තිශබ,වරා. ඒ 

ිෂසරා ගරු ස තිු) ිෂ   රශඨා ජ,තරාවට අව ය ශබශ ත් ටිම 

සරානරාර  මුකලමට ලබරා දී  සඳ රා ය් කිසි ක්රියරා රාර්ගයෂණ ගන්, 

කියලරා    ඔබු) රාශගන් ඉ ලරා සිටි,වරා.  

ස්ු)තියි.  
 

ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Minister Vasudeva 

Nanayakkara. You have five minutes.  
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ගරු වාසුන ව නානායක්කාස මහත්ා (ජල  ම්පාදන 

අමාත්ුරමා   
(ைொண்புைிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ශබ ශ    ස්ු)තියි  ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ. 

 මුලින්     ිඩශ  ෂ මරාර යෂණ අවනරාර ය මළ යුු)ව 

තිශබ,වරා. Lady Ridgeway Hospital එශෂණ සපත්ම්  

බලරාශප ශර ත්ු)ශවන් ඉන්, කරුශවෝ 1 5  ෂණ ිඩතර ඉන්,වරා. ඒ 

වරාශේ   ප   රාසයම  කරුවන් ු)න් තර ශක,කු ක ය ය,වරා. ශ්  

  රා අපරරානය අපට අවසන් මරන්, පුළුවන්  ඒ අව ය  ලයරාගරාර 

 පදීශ්  මටයුු) අවසන් මරලරා  වුව ,රා මර, ු් පන්, ස  

ශ වල්  ලබරා දුන්ශ, ත්. ශම ළඹ ජරාතිම ශරෝ ශ   ලය 

නවකයවරශයකු  ශගන් ඉතරා බපගෑපත්ව ඉ ලරා හිටියරා  "අපට 

ශග ඩ,පඟි ල තිශබ,වරා   ලයරාගරාරය තිශබ,වරා. අපට ,පත්ශත් 

equipment -ශ වල් - ිඩතරයි  බඩු භරාණ්ඩ ිඩතරයි. ඒ ටිම ලබරා 

ශකන්, කියන්," කියලරා.  ෘකයරාබරාන ස් බන්නශයන් වූ සපත්ම්  

බලරාශප ශර ත්ු)ශවන්      මට වඩරා එතප, ඉන්,වරා. දි,පතරා 

ශ ෝ සතිපතරා තරු යන් ු)න්  තර ශකශ,ෂණ ක ය ය,වරා.   ලු 

අය ක ය යරා ත් ඒ වරාශේ  ,රමයි. ,මුත්  ෘකයරාබරාන සපත්ම්  

ශපෝලිශ්  ඉඳලරා තරු යන් ක ය ය,වරා කිය, එම  අපට 

කරරාගන්, බපරි ශ ක,රාවෂණ. අපි මවුරුත් එමු) ශවලරා ශ් ම ,තර 

මරන්, වුව ,රා ශශ මළ යුු)යි. අපි කන්,වරා  අපට තිශබ, මාක ත 

අය වපය ු)ළ ශල කු තරගයෂණ තිශබ, බව. ඒ තරගය ු)ළ  ස රාජ 

සත්මරාර මටයුු) අතශර්ත් අපි  ශ්  මරාර්යය  පළමු තප,ට ක මු. 

 න්ක ශපෝෂ  තත්ත්වය ,පති කිරී ත් වපකගත් ත යි. ඒමට 

වුව ,රා ශපෝෂ    ලෂණ ශකන්, ඕ,ෑ. ,මුත් ශ්  සපත්ම්  

සඳ රා වුව ,රා  ලයරාගරාර  කලරා ඒ ශ වල්  ලබරාදී  ඊට වඩරා ඉතරා 

 දිසියි  වපකගත්. එශ   ,පත්,්  කරුශවෝ ක ය ය,වරා  තරු ශයෝ 

ක ය ය,වරා. ශ් ම   රා අපරරානයෂණ  මවුරුත්  ඬ ,පඟිය යුු) 

්ර ්,යෂණ.  

ඊළඟට    තව වපකගත් මරාර යෂණ කියන්, ඕ,ෑ. වු)මරශස 

තිශබ,වරා  ශබශ ත්  රාලරා. ඒවරා දිරරාපත් ශවලරා  ඒ මටයුු) 

මඩරාමප්ප  ශවලරා තිශබ,වරා. වු) ශම ් පපිෂමරාරශයෝ ඒවරා ගප, 

ු)ඨාටුවමට බලන්ශන් ,ප ප. ඒවරා ගප, බල, එම ඒ 

ශග  ලන්ශේ වගකී . ,මුත් ඒ ශග  ලන් බලන්ශන් ,ප ප. ඒ 

ශග  ලන්  ප   තය  pocket එමට කරා ගන්,වරා.  තව ශබ ශ ෝ  

වගකී්  තිශබ,වරා. ඒවරා ගප, බලන්ශන්ත් ,ප ප.    ශ්  මථමිරා 

මරන්ශන් ශබශ ත්  රාලරා ගප,යි. ශ්  ිෂසරා රජය policy decision 

එමෂණ අරශග, තිශය,වරා  ශ්  ශබශ ත්  රාලරා  ශරෝ   

ඔෂණශම   රජය යටතට ගන්,වරා කියලරා. සබරගමුව පළරාශත් 

ප  ෂණ එබඳු ශබශ ත් රාලරා 15ෂණ ිඩතර තිශබ,වරා.    ඉතරා 

වුව ,රාශවන් ඉ ල,වරා  ශ්  ශබශ ත් රාලරා ටිම  ජරාතිම ශසෞඛ්ය 

පශනතියට  ජරාතිම ශරෝ   පශනතියට සු)ළත් මර ගන්, කියලරා.  

 ශේ මථමිරාව අවසන් කිරී ට ශපර තව එම මරාර යෂණ 

ප  ෂණ සඳ න් මර,වරා.  ලලිත් වීරු)ංග   ත් යරා ළඟ Lady 

Ridgeway Hospital එමට අකරාළ ශටන්ඩර් පත්රිමරා වගයෂණ 

තිශබ,වරා කියලරා ඒවරා ඉෂණ ,ට   කලරා එවන්, කියලරා කන්වරා 

සිටි, ශලස ඒ නවකයවරු  ශගන් ඉ ලරා හිටියරා.     කි වරා  අක 

පරාර්ලිශ් න්ු)ශ   ශේ මථමිරාශ දී ඒම කියන්,්  කියලරා. අශප් 

ලලිත් වීරු)ංග   ත් යරාටයි ශ්  පණිවුඩය. එු) රා ළඟ තිශබ,වරා 

කි වරා ශටන්ඩර් පත්රිමරා. ඒ ටිම ඉෂණ ,ට එවන්, ඕ,ෑ කිය, එම 

ත යි එ  ශරෝ ශලන් දීපු පණිවුඩය. ඒ පණිවුඩය ගප,  තෂණ 

මරක න්  ශේ මථමිරාව අවසන් මර,වරා.   

ස්ු)තියි.   

 

ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Then, the Hon. Gayantha Karunatilleka. You have 14 

minutes. 
 

[අ.භරා. 1.18  

 

ගරු ගයන්ත් කරුණාතිලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ස්ු)තියි  ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ.    

ශලෝමශස ඕ,ෑ  රටම වපකගත්  අ රාතයරාං යෂණ ත යි 

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය. අශප් රශඨාත්  ෑත මරාලශස වපඩිශයන්  

මථමිරා බ මට ලෂණ ශවච්ච අ රාතයරාං යෂණ  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය. 

ඒම ශම ච්චර වපකගත්ක කිය,වරා ,්   ජ,රාධිපතිු) රාශේ ුණ්ඩුව 

පිහිටුවරා ශමටි මරාලයෂණ සු)ළත ශකවපිෂ මපයු,ඨා ස තිවරයරා 

 පටියට ත යි වර්ත රා, ශසෞඛ්ය ස තිු) රා මටයුු) මරන්ශන්. 

එු) රාශේ ස රායට ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස රරාජය අ රාතයවරුන් 

ු)න් තර ශකශ,කුත් පත් මර තිශබ,වරා.  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  ශ්  වසංගතය ශවලරාශ  

ත න්ශේ ජීිඩත පවරා පරදුවට තියලරා මටයුු) මර, අශප් රශඨා 

නවකයවරුන්  ශ ක ශ දියන්    ජ, ශසෞඛ්ය පරීෂණෂමවරුන් 

සු)ළු ශල කු ශප ඩි සියලු ශසෞඛ්ය මරාර්ය  ණ්ඩල වරාශේ   ප  

තරරාතිර ම  සිටි, සුව ිඩරුවන් මර, ඒ ිඩිතෂ්ට මපපවී  

ශවනුශවන් අශප් ශගෞරවයත්  ්ර රා යත් පුක මරන්,  රා ශ ය 

අවස්ථමිරාවෂණ මරගන්,වරා. ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශයන් ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  

ශම ිඩ්  වසංගතය  පඬ පපවපත්වී  ශවනුශවන් ුරෂණෂම අං  

සු)ළු අශප් ග් වල රරාජමරාරි මර, සියලු රරාජය ිෂලනරාරින්ශගන් 

ලපබුණු ස ශයෝගය ස  ලපශබ, ස ශයෝගයත්    මෘතශ දීව 

අගය මර,වරා.  

 ශව,කරාට අපි ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට අකරාළ වපය ශීර්ෂශසදී 

වපඩිපුර අවනරා,ය ශය මු මශළ   ශරෝග ිෂවරාර ය ස  මරායිම 

ශරෝග පිළිබඳවයි. ,මුත් ක ිෂසුන්ශේ  රා,සිම තත්ත්වය ගප,ත් 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

අක ිඩශ  ෂශයන් සිතරා බලන්, ශවලරා තිශබ,වරා. ක ිෂසුන්ට එම 

පපත්තකින් ශරෝග යුය කපශ,න්, පටන්ශග, තිශබ,වරා. තව 

පපත්තකින් ඒ අය ිඩ රාල  රා,සිම ුතතියකින් පසු ශව,වරා. 

මවකරාවත් ,පති ිඩධියට අධිම ජීව, බර ිෂසරා ක ිෂස්සු අක අර්බුක 

ග ,රාවමට මුුණ  දීලරා තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ  අපි කකි,වරා  

වෘත්ීනය  ඨාටක න් වරාශේ  ශරෝගී සත්මරාර පපත්ශතනුත් ජ,තරාවට 

සති ව, ගපටලු එන්, එන්,  ේ් ව,  පටි. ශසෞඛ්ය ශස වශස 

අතෘප්ති ත් බව ිෂසරා ිෂතර ිෂතර වෘත්ීනය අරගළවල ිෂරත ව, 

 පටිත් ශපශ,න්,ට තිශබ,වරා. ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස ිඩශටම 

නවකය සංග්   තවත් ිඩශටම ශ ක සංග්   අු)රු  රා පරිපූරම 

නවකය ශස වරාවන්  සුළු ශස වමයන්ශේ වෘත්ීනය සක ති පවරා වපටුප් 

ිඩෂ තරා ශ ෝ ිඩිඩන වෘත්ීන ය ගපටලු ිෂරරාමර ය මර ශක, ශලස 

ඉ ලරා වෘත්ීනය ක්රියරා  රාර්ගවල ිෂරත ව,  පටි අපි කකි,වරා. ශ්  

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස ශස වරාවන්හි ිෂරත සුව ිඩරුවන් ගප, ිඩශ  ෂ 

අවනරා,ය රජය පපත්ශතන්  ප  ිඩට  ලපයුය යුු) බව අපි 

ිඩශ  ෂශයන්  තෂණ මර,වරා.  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  අක ව, ශම ට ශසෞඛ්ය 
ෂණශෂ ත්රශස තිශබ, බරපතළ  ගපටලුවෂණ ත යි  අතයව ය ෂෂන 
හිඟය. ශ්  ව, ිඩට අතයව ය ෂෂන වර්ග 52ෂණ ිඩතර හිඟයි. 
ිඩශ  ෂශයන්  ඒ අතර බුණලව  අව ය මර,  දියවපඩියරා 
ශරෝගීන්ශේ ස  පිළිමරා ශරෝගීන්ශේ ෂෂන ග ,රාවකුත් තිශබ, 
බව අපට වරාර්තරා ශවලරා තිශබ,වරා. ශබශ ත් ු,ය,යටත් 
ශඩ ලර් හිඟය බලපරා තිශබ,වරා. ශ්  තත්ත්වය පිළිබඳව අව ය 
පියවර ව රා  ගත යුු) ශව,වරා. ශ්  ෂෂන ,පති ිෂසරා අශප් 
ග් වල ක ිෂසුන් කියන්ශන්  "අක රජශස ශරෝ  වලට ගියරා  
ු)ණ්ඩුව ශරෝ ශලන් ශ, ක ශ  ලපශබ,වරා. ශබශ ත් ටිම 
ඔෂණශමෝ  අධිම ක ල ග න් ශගවලරා ෆරා සිවලින් ගන්, සිශන 
ශවලරා තිශබ,වරා" කියලරායි. අන්, එතප,දී පසු ගිය රජශස ස  
වර්ත රා, රජශස  ඒ ඒ මරාලවල මටයුු) මළ  එකරා සිටි ස  අක 
සිටි, ශසෞඛ්ය ස තිවරුන්  සංසන්ක,ය මරක න් ක ිෂස්සු ශබ ශ ෝ 
ිඩට මථමිරා මර,වරා.  

ඒ මරාලශස හිටපු ශසෞඛ්ය අ රාතය අශප් ගරු නවකය රරාජිත 
ශස ,රාරත්,  පතිු) රා  ප  කරා  වරාශේ මපයු,ඨා  ණ්ඩලයට 
මපයු,ඨා පත්රිමරා ඉදිරිපත් මළරා  ඒ  ප  මපයු,ඨා පත්රිමරාවමට  
මපයු,ඨා  ණ්ඩලශස අනු පතිය ලබරා ගත්තරා. එු) රා ශබශ ත් 
වර්ග රරාිතයම ක ල අක රාගන්, බපරි ිඩධියට අඩු මළරා. අහිංසම 
ජ,තරාවට ස ,යෂණ ශකන්, එු) රා එශ   මපයු,ඨා පත්රිමරාවෂණ 
ඉදිරිපත් මළරා   මපයු,ඨා  ණ්ඩලය ඒම අනු ත මරපු  පටි  ට 
තව   තමයි. ඒ වරාශේ   ප  ශබශ තෂණ  රජශස ශරෝ  වලින් 
හිඟයකින් ශත රව ලබරා දී ට  පකි ක්ර වත් වපඩ පිළිශවළකුත් 
එු) රා සු)ව තිබු රා. ඒ කවසව්ල එු) රා ගුවන් ිඩදුලියට ගිහි ලරා 
සතියමට සපරයෂණ වපඩසට ,ෂණ මර,වරා    කපෂණමරා. එ  
වපඩසට , අස, ශරෝගීන් ඒ ශවලරාශ දී මථමිරා මරලරා ශම ශ    රි 
ශරෝ ලම ශබශ තම හිඟයෂණ තිශබ,වරා කියලරා එු) රාට කි වරා 
,්   එු) රා එශ ශ   අකරාළ අනයෂණෂවරයරා ස ඟ ස් බන්න 
ශව,වරා. ඒ  ඨාට ට එු) රා වපඩ මළරා. ය්  ෂෂනයෂණ ශරෝ ලම 
,පත්,්   ඒම ශම ළඹින් ශගශ,, ම  ඉන්, එපරා කියලරා 
එු) රා කි වරා.  ප  ශරෝ   අනයෂණෂවරශයකුට  රුපිය  ක ලිය, 
1 ෂණ ශවන් මළරා.  ට  තම ිඩධියට ශම ළඹ ජරාතිම ශරෝ ලට 
රුපිය  ක ලිය, ිඩසිග ,ෂණ ිඩතර ශවන් මළරා. ශමළින්  ක ල 
ග න් මපඳවලරා  රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාශ  ෂෂන 
 රාලරාවලින් අව ය ශබශ ත ශගන්වරා ශරෝගීන් රස්තියරාදු ශ, මර 
ශබශ ත ශකන්, කි වරා. ඒම ශරෝගීන්ට ිඩ රාල පිහිටෂණ වු රා. ඒ 
වරාශේ  එු) රාශේ මරාලශස  පිළිමරා ශරෝගීන්ට ්රතිමරාර කිරීශ් දී 
ිඩයක්  කිරී ට තිබුණු මා රා ඔෂණශම   ඉවත් මළරා. ඒ වරාශේ  
ඉ ළ  ෂෂන ලබරා ශකන්,ත් එු) රා මටයුු) මළරා. මා රාවකින් 
ශත රව ඒ මටයුු) ක්රියරාත් ම මළරා.  

ිඩශ  ෂශයන්  රජශස ශරෝ  වල  ෘක ශරෝගීන්ට අව ය 

stents වරාශේ  අෂණෂි ශරෝගීන්ට අව ය අෂණෂි මරාච -ඉ ළ ්රක තිශස 

ඒවරා- ශ, ක ශ   ලබරා ශකන්, එු) රාට පුළුවන් වු රා. අක ඒවරා 

ස ලිවලට ත යි මරගන්, ශවලරා තිශබන්ශන්. ඒ ිෂසරා ත යි 

ක ිෂසුන් ඒ මරාලශසත්  ශ්  මරාලශසත් ස තිවරු ස  රජය 

සංසන්ක,ය මරක න් මථමිරා  මරන්ශන්. ශබශ ත් පරාල, ක ල ඉවත් 

කිරී  අශ,ෂණ භරාණ්ඩවලට වරාශේ  ශබශ ත්වලටත් බලපරා 

තිශබ,වරා. ඒ ිෂසරා අහිංසම ශරෝගීන්  ිඩරරාක මයන්  අඩු 

ුකරාය් ලරාභීන් ප  ෂණ ශ, ශවයි   නය  පන්තිශස අයටත් අක 

ශල කු පීඩරාවෂණ සති වී තිශබ,වරා.  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ   ට ඊශස ශපශර්කරා ටිමෂණ 

වශයෝවෘශන ශමශ,ෂණ  ් බ වු රා. ඔුණ ිඩරරා  සුවය ගත මර, 

ශමශ,ෂණ  pension එශමන් ශබශ ත් ගන්, ශමශ,ෂණ. ඔුණ  ට 

කි වරා  "ශව,කරා ශබශ ත් ු)ණ්ඩුවට  රාසයමට රුපිය  12    ෂණ 

ිඩතර ගියරා. එ  ශබශ ත්වලට  අක රුපිය  18    ෂණ ිඩතර 

ශගවන්, ශවලරා තිශබ,වරා" කියලරා. ඒ තර්  ශීඝ්රශයන් අක 

ශබශ ත් ක ල වපඩි ශවලරා තිශබ,වරා.  බලන්,  එකරා අශප් ුණ්ඩුව 

මරාලශස දුර දිග බලරා මරපු වපඩවල ්රශයෝජ,ය අකටත් ලබ, 

 පටි. මවුරුන් ශ ෝ ශ  ඳ ශකයෂණ මශළ ත් ඒම අ,රාගතයටත් 

බලපරා,වරා. එම ේකරා ර යෂණ කියන්,් . හිටපු ශසෞඛ්ය 

ස තිු) රාට පුළුවන් වු රා  ගිලන් රථමි  5 ෂණ ශගශ,න්,. ඒවරා 

ඉස්තර්   ප සුම්  තිශබ,  ශෆෝර්්   ශබන්ස් වර්ගශස ගිලන් 

රථමි. ශ්  ශවලරාශ   ට  තෂණ ශව,වරා  ගරා ශ  බටශප ළ 

ශරෝ ලට  හිිෂදු  ශරෝ ලට  ,රාශග ඩ ශරෝ ලට අප ගිහින් ඒවරා 

භරාර දුන්  පටි. අකත් ශ්  ශම ිඩ්  වසංගතය මරාලශස ඒවරා එශ ට 

ශ ශ ට යක න් මර, ශස වය අපි කකි,වරා.  

ඊළඟට  "199  - සුවසපරිය" ගිලන් රථමි ශස වය ශගශ,, 

ශම ට ස  ර අය ශ  , තර්  යු ශලෝ  ප වරාක? Indian 

nursesලරා එ,වරා  Indian driversලරා එ,වරා  Indian ශක ස්තරලරා 

එ,වරා  current වදි,වරා ුදි ව ශයන් ශ, ශයෂණ මතන්කර 

කි වරා  ඉන්දියරාව අශප් රටට අත ක න්,  ක,වරා කි වරා. ඒ වරාශේ 

ශ, ශයෂණ ඒවරා කි වරා.  පබපයි අපි  "සුවසපරිය" ගිලන් රථමි 

රරාිතයෂණ ශග,රාවරා. ඒවරා අක ශ  , තර්  ශස වයෂණ ශ, ක ශ  

සපය,වරා ක කියලරා බලන්,. ඉස්සර accident එමෂණ වු රා  

ශරෝ ලට ශග, යන්, ්ර රාක වී  ිෂසරා ක ිෂසුන් ජීිඩතෂණෂයට පත් 

ශව,වරා. අක දුරමථමි, ස ු)  ශක, ශම ට  ඒ ගිලන් රථමිය 

ෂණෂණිමව එ,වරා. එශ ශ   ්රතිමරාර පටන් ගන්,වරා  ළඟ  

තිශබ, ශරෝ ලට ශරෝගියරා ශ, ක ශ  ශග, ය,වරා. ශගකරම 

ශරෝගිශයකු වු ත් එශ  යි. 199  අංමයට කපනු්  දුන් ව රා  

ගිලන් රථමිය එතප,ට එ,වරා. ශ් වරා අක ශම යි තර්  ්රශයෝජ,වත් 

ක කියලරා අපි කකි,වරා.  

   ම,ගරාටු ශව,වරා  ිඩෂයය භරාර ස තිු) රා ගරු සභරාශ  

ශ, සිටියදී මථමිරා මරන්, සිදු වී  ගප,. අවුරුශකමට වතරාවයි 

ශ ශ   ිඩවරාකයෂණ පපවපත්ශවන්ශන්. අපිත් ස තිම්  මරලරා 

තිශබ,වරා. අපි අශප් අ රාතයරාං වල වපය ශීර්ෂ ිඩවරාකයට ගන්,රා 

කරාට මෑ  ශවලරාවට වත් එළියට යන්ශන් ,පතිව වරාඩි ශවලරා 

අ ශග, ඉන්,වරා. ශ  මක  අ ,  ප  ්ර ්,යමට  පිළිු)රු 

ශකන්, තිශබ,වරා  මරුණු අවනරා,යට ගන්, තිශබ,වරා  

අ රාතයරාං ය ගප,  න්ත්රීු) න්ලරා අවුරුශකමට සපරයෂණ කිය, 

ඒවරා අ න්, තිශබ,වරා. කපන් ස තිු) රා ,පතත්  රරාජය 

ස තිවරුන් ශ ෝ සති. මපයු,ඨා ස තිවරු මවුරුවත් ,ප ප. 

 පබපයි අශප් වරාසුශශව ,රා,රායෂණමරාර ස තිු) රා ඉන්,වරා  

ශමෝමටත් නතලය වරාශේ. ම ෂණ ,ප ප ඉතින්! ුශස ශවලරාවෂණ 

,ප ප ශන් ශ් වරා කියන්,. ස තිු) රා එ,ම  බලරාශග, 

හිටිශය ත් පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  ිඩවරාක මර, මරාලය දීර්ඝ මරන්, 

ශව,වරා ශන්.  
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[ගරු ගයන්ත මරු රාතිලම   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

   කියන්, මප පතියි  අක රජශස ශරෝ  වල ්රතිමරාර ගන්, 

ශරෝගීන්ට ජරාතිම  පඳුනු්  පත් අංමයට අනුව health card එමෂණ 

issue මර, ක්ර ශ කයෂණ පුළුවන් ,්   කන්, කියලරා. 

ශරෝගියරාශේ ිඩස්තර පරිග මගත මරන්,. එිඩට  ලංමරාශ  

ශම තප, පිහිටි ශරෝ ලමට ගියත් ශරෝගියරා ගප, ිඩස්තරය 

ෂණෂණිමව ශපන්ව,වරා. ඔුණට ය්  ශරෝගයෂණ  ්ර ්,යෂණ තිශබ,වරා 

,්  ඒවරා ඔෂණශම   බලරාගන්, පුළුවන් ශව,වරා. අශ,ෂණ එම  අක 

රජශස ශරෝ  වල අවුරුශකමට ්රතිමරාර ගන්, ශරෝගීන් සංඛ්යරාව 

බපලුවරා   එම  ශරෝගියරා ශකු)න් වතරාවෂණ ශරෝ ලට සු)ළු වු ත් 

අලුත් ශමශ,කු  පටියට ත යි ග න් ගපශ,න්ශන්. ශරෝගීන්ශේ 

ශත රු)රු පරිග මගත මර, ක්ර ය සති මශළ ත් ශත රු)රු 

 රියට ග ,ය මරන්,ත් පුළුවන් ශවයි. ඒ වරාශේ  රජශස 

ශරෝ  වල ්රතිමරාර ගත් ශරෝගීන්ශේ සංඛ්යරාව වු ත්  රියට 

ග ,ය මරන්, පුළුවන් ශව,වරා.  

කපන් ස තිු) රාට ස  එු) රාත් එෂණම වපඩ මර, ශසෞඛ්ය 

ෂණශෂ ත්රශස අශ,ෂණ රරාජය ස තිවරුන්ට ශම ිඩ්  - 19 ගප, 

ිෂරන්තරශයන් මටයුු) මරන්, සිදු ශව,වරා. ඒම ඉදිරියටත් 

එශ  යි. ඒ පිළිබඳ බරපතළ අවසථ්මිරා ගප, ශලෝමශස කපන් වරාර්තරා 

ශව,වරා. එ  ිෂසරා ඒ ගප, ,්  ශබ ශ    ශල කු අවනරා,යකින්  

මපපවී කින්   පඟී කින් වපඩ මරන්, ශව,වරා. 

ඊට අ තරව  ශබෝ ශ, ව, ශරෝග වපලඳුණු ශරෝගීන්ශේ ශීඝ්ර 

වර්න,ය ගප,ත් ිෂරන්තරශයන් අපට ම ප,රා මරන්, ශව,වරා. 

කපන් රජශස ශරෝ  වලින් ප  ෂණ ්රතිමරාර ගන්,රා ්ර රා ය 

බපලුශව ත්  ශබෝ ශ, ව, ශරෝගවලින් ශපශල, ශරෝගීන්ශේ ශීඝ්ර 

වර්න,යෂණ ශපන්ව,වරා. වර්ත රා, ජීව, රටරාව  ු රාර රටරාව  

ුතතිය  පීඩ,ය  ඒ වරාශේ  වයරායරා  අඩුම  ුදි සිය ල ඒමට 

බලපරා,වරා. 

1980 වර්ෂය ගත්ශත ත්  රජශස ශරෝ  වලින් ්රතිමරාර ගත් 

 ෘකය ශරෝගීන්ශේ ස  අඝරාත ශරෝගීන්ශේ -අං භරාග ශරෝගීන්ශේ- 

සංඛ්යරාව 18 2  යි. එ  ශරෝග සඳ රා  2 19 අවුරුශශශ රජශස 

ශරෝ  වලින් ශරෝගීන්  12  22ශකශ,ෂණ ්රතිමරාර ශග, 

තිශබ,වරා. 198  අවුරුශශශ රජශස ශරෝ  වලින් ්රතිමරාර ශග, 

තිශබ,  ්වස, ශරෝගීන් සංඛ්යරාව  1   87ෂණ ප  යි.  
 

ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගරු ගයන්ත් කරුණාතිලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

Please give me another three minutes, Sir. 

2019 වසශර් එ  ශරෝගීන් සංඛ්යරාව  යලෂණෂ  තළිස්ශකක ස ්

ග ,ෂණ කෂණවරා වර්න,ය ශවලරා තිශබ,වරා.  ට මරාලය  දි ව, 

ිෂසරා    අශ,ෂණ ශරෝග ගප, කියන්ශන් ,ප ප. ඒ  ප  එමම  

තත්ත්වය ශ් මයි. ඒ සියලු ශරෝගින්ට අව ය ප සුම්  සපපීමශ්  

අභිශයෝගය කපන් ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට තිශබ,වරා. රජශස 

ශරෝ   , 9ෂණ ප   තිශබ,වරා. ශරෝගීන් සංඛ්යරාවත් එෂණම 

බපලුශව ත්  එෂණ ශරෝ   සඳමට ශරෝගීන් 28, ශකශ,ෂණ ඉන්,වරා. 

එෂණ නවකයවරශයකුට පුශගලයන් 1 117ශකශ,ෂණ අයිති ශව,වරා. 

එෂණ ශ දියමට ශරෝගීන් 582ෂණ ව,වරා. ශ්රී ලංමරා    බපංකුශ  

වරාර්තරා ශපන්ව,වරා  2 2  ව, ිඩට නවකයවරුන්ශේ සංඛ්යරාව 

19 ,15ෂණ කියලරා. ශ දියන්  7 , 1ෂණ ඉන්,වරා.  රා ඉ ලරා 

සිටි,වරා   ප  පළරාතම  තිශබ, ්රනරා, ශරෝ  වලට අ තරව 

්රරාශශශීය ශරෝ  වලත් ක්ර වත්  දිසි ්රතිමරාර ඒමමයෂණ  කලරා 

ශරෝගීන්ශේ ජීිඩත රැම ගපනීශ්  මටයුත්ත මරන්, කියලරා. 

 රා ඊළඟට කියන්, මප පතියි  ශ්  වරාශේ ිඩවරාකවලදී  රා කිහිප 

වතරාවෂණ  මරපු ඉ ලී ෂණ ගප,. ඒ ත යි  කකුණු පළරාතට ඉතරා  

්රශයෝජ,වත් ව,  ෘකය මපීනටර්  ලය ඒමමයට අව ය 

ේපමර  ටිම ලබරා ශකන්, කිය, ඉ ලී . ශ  මක  කප,ටත් 

ශප ශර ත්ු) ශ ඛ්,ශස ශරෝගීන් 2    මට වඩරා ඉන්,වරා. අශප් 

පළරාශත් ස පිටිය ශරෝ ල  බලපිටිය ශරෝ ල ුදි ශරෝ  වලට 

්රතිමරාර ගන්, ගියරා  ිඩකිර  ිත පීන්ශේ  රා රසරාය,රාගරාර 

ිෂලනරාරින්ශේ අඩුවෂණ පවති,වරා. ඒ ප සුම්  ශ,  පතිම  ිෂසරා 

ශරෝගීන්ට මුක  ශගවරා පිටතින් ත යි ඒ මටයුු) මරගන්, සිදු 

ශවලරා තිශබන්ශන්.  

ජ,රාධිපති අරමුකල කියන්ශන්  මරාලයෂණ තිස්ශස  අහිංසම 

ශරෝගීන්ට පිහිට වුණු තප,ෂණ. අක ජ,රාධිපති අරමුකශලන් වපඩෂණ 

මර ගන්, ගියරා  දුෂ්මරතරාවලට මුුණ  ශකන්, සිදු ව, බව 

වරාර්තරා ශව,වරා. ඒ ගප,ත් ශස යරා බලන්,. 

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ     තව ිඩ,රාඩි ශකමකින් 

මථමිරාව අවසන් මරන්,් . ශේ.ුර්. ජයවර්න, ජ,රාධිපතිු) රාශේ 

ුණ්ඩුව මරාලශස අ ශප් කකුණු පළරාතට ලපබුණු ශල කු  වස්ු)වෂණ 

ත යි  මරරාපිටිය ශරෝ ල. අශප් රජය පපවපති මරාලශස ශසෞඛ්ය 

අ රාතය ගරු රරාජිත ශස ,රාරත්,  පතිු) රා මරරාපිටිය ශරෝ ලට 

ිඩතරෂණ රුපිය  ශමෝටි ්රශමෝටි ග ිෂන් මරපු ශශව   ට 

කියන්, පුළුවන්. 

මරරාපිටිය ශරෝ ලට   රාචරාර්ය ඒමමයෂණ තිබුශණ් ,ප ප. 

එු) රා ඒමට තඨාටු 1 ම ශග ඩ,පඟි ලෂණ දුන්,රා. කන්ත ශරෝග 

වරාඨාටු සංකීර් යෂණ දුන්,රා  තඨාටු 1 යි.  ලය  රා මරායිම වරාඨාටු 

සංකීර් ය තඨාටු 1 යි. ඒශෂණ තඨාටු  තෂණ ිඩතර  පදිලරා තිශබ,වරා. 

ළ රා වරාඨාටු සංකීර් යෂණ ලබරා දුන්,රා. ඒශෂණ වපඩ කපන් හිර වී ෂණ 

තිශබ,වරා. ශ් වරා අපිට කියන්, ශමශ,ෂණ ,ප ප. ශ් වරා අ ශග, 

ඉන්, ශමශ,ෂණ  ස තිු) රාට පසුව ශ ෝ කියන්,  ශ ශ   

කි වරා කියලරා. ඒ ගප, ශස යලරා ඒ මටයුත්ත ඉෂණ න් මරලරා 

ශකන්,. න ත්රීපරාල සිරිශස ,  පතිු) රා ශසෞඛ්ය ස තිවරයරා 

ව ශයන් සිටි මරාලශස ගරා ශ  මරරාපිටිය වකුගඩු ඒමමයමට 

මු ගල තපබුවරා. ඊට පසුව රරාජිත ශස ,රාරත්, ස තිු) රා සෑශ , 

මුකලෂණ ඒමට ශයදුවරා. ඒම කපන් අවසන් අදියශර් තිශබ,වරා. එහි 

වපඩ ඉෂණ න් මරලරා අවසන් මශළ ත් ශ  ඳයි කියලරාත්     තෂණ 

මර,වරා.  

සු,රාක  වයස,ය ශ ලරාශ    ශ ෝකර ශරෝ ල ිඩ,රා  වුණු 

 පටි කපමපු ජර් න් ජරාතිමශයෂණ මුක  එ වරා  ශ  මුඨා ශමෝ  

ශරෝ ල  කන්,. ඒමට මු ගල  තියලරා අවුරුදු ග ,ෂණ එම තප, 

ප වු රා.  එ  ස්ථමිරා,ය ශඩංගු  දුරුවන්  ශබෝශව, ්රනරා,  

තප,ෂණ බවට පත්ශවලරා තිබු රා.  2 15 දී අශප් ුණ්ඩුව පත්ශවලරා   

   ගරා ශ  එම  මපයු,ඨා ස තිවරයරා  පටියට සිටිශදී ශසෞඛ්ය 

ස තිු) රාත් එෂණම මථමිරා මළරා   ස ලි ටිමෂණ ශ  යරා ශග, එ  

ශරෝ ල  පදීශ්  මටයුු)  ඉෂණ ිෂන් පටන් ගිෂමු කියලරා.  ඊට 

පස්ශස  අපි එහි වපඩ මටයුු)  ඉදිරියට ශග, ගියරා.  තඨාටු  ශස 

ශග ඩ,පඟිලි  යම වපඩ කපන් අවසන් මරලරා තිශබ,වරා. 

 ලරාපව , පශනතිය  කන්, ිඩතරයි කපන් ඉු)රු ශවලරා 

තිශබන්ශන්. අවුරුදු ශකමෂණ ගිහි ලරා තව  ඒම ඉවර මර ගන්, 

බපරි වු රා. ශ්  තර්  ඉසප්ිරිතරාලවල අව යතරාවෂණ තිශබ, 

ශවලරාවම ඒ මටයුු) මඩි,ක න් අවසන් මරලරා   ජ,යරා ශවත 

ලබරා ශකන්, කියලරා අපි ඉ ල,වරා. ඒ වරාශේ  අශප් ස තිු) රා  

"සුව,රාරි" වපඩසට , මරාන්තරාවන්ටත්  "සුවදිිඩ"  නයස්ථමිරා, 

පිරික  අය ශවනුශවනුත් පටන් ගත්තරා. ඒවරා යරාවත්මරාලී, මරන්, 

කියලරා  රා ඉ ල,වරා. 
 

ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු ගයන්ත් කරුණාතිලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ඉෂණ ිෂන් අවසන් මර,වරා.   

අවසරා, ව ශයන් සුළු ශවලරාවෂණ අරශග,     තව එම 

මරාර යෂණ කියන්, මප පතියි. අශප් රශඨා නීති ිඩශරෝධී  ත්පපන් 

භරාිඩතය වපඩි වී   ලංමරාශ  ශසෞඛ්ය කර් ම ප ළ යරා ට ්රනරා, 

ශ  ු)වෂණ ශවලරා තිශබ,වරා. ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ශස 

වරාර්තරාවලින් ශපන්ව,වරා ලංමරාශ  ස ස්ත  ත්පපන් පරිශභෝජ,ය 

සියයට 95කින් ඉ ළ ගිහි ලරා තිශබ,වරා කියලරා. ශලෝමශස 

අශ,ෂණ රටවල  ත්පපන් පරිශභෝජ,ය ඉ ළ යරා  සියයට 55ෂණ 

වරාශේ වු ත්   ලංමරාශ  සියයට 95ෂණ  කෂණවරා වපඩි ශවලරා 

තිශබ,වරා. ස ස්ත  ත්පපන් භරාිඩතය සියයට 95කින් වපඩි ශවශදී   

එ  මරාල ය ු)ළ නීතයනුකුල ශ, ව, ශ  ර  ත්පපන් භරාිඩතය 

සියයට    කින් වපඩි ශවලරා තිශබ,වරා. ඒම ිෂසරා ශ් ම බරපතළ 

්ර ්,යෂණ. නීති ිඩශරෝධී  ත්පපන් ිෂසරා ක ිෂස්සු ශලඩ ශව,වරා. 

[බරානරා කිරී ෂණ       ශප ඩි ශවලරාවෂණ ගන්ශන්.  ක ිෂස්සු ශලඩ 

ශව,ශම ට  ශල කු ශසෞඛ්ය ිඩයක ෂණ කරන්, ශව,වරා. නීති 

ිඩශරෝධි  ත්පපන්වලින් රජයට කිසි  බදු මුකලෂණ ලපශබන්ශන්ත් 

,ප ප. ශ් වරා ිෂයරා ,ය මරන්,   2  ,දී  දු් ශම ළ   රා  කයසරාර 

පිළිබඳ ජරාතිම අධිමරාරිය ශ වත් NATA ුයත,ය පිහිශට වරා. 

,මුත් තව ත් ඒ පිළිබඳ රරාජය ්රතිපත්තියෂණ සමස් මරන්, අව ය 

කත්ත පිළිබඳව ජරාතිම  ඨාටක න් සමීය ෂණෂ යෂණ  සංග ,යෂණ සිදු 

ශවලරා ,ප ප.  ඒම ිෂසරා අවසරා, ව ශයන්    කිය,වරා   නීති 

ිඩශරෝධී  ත්පපන් ිෂසරා ජ,තරාවට සිදු ශව, ශසෞඛ්ය  රාිෂය 

වරාශේ  රටට ,පති ශව, බදු ුකරාය  ගප,ත්  රජය මීය ට වඩරා වග 

කීශ න් ශස යරා බලරා මටයුු) මළ යුු)යි කියලරා. ගරු ිෂශයෝජය 

සභරාපතිු) ිෂ   ට අ තර ිඩ,රාඩියෂණ  ශකමෂණ ලබරා දී  ගප, 

ඔබු) රාට ස්ු)තිවන්ත ශවක න්  ශේ වච, සව් පය අවසන් 

මර,වරා.   

 

ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Chinthaka Amal Mayadunna. You 

have five minutes. 
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ගරු ිකන්ත්ක අමල් මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස වපය 

ශීර්ෂය පිළිබඳව මථමිරා කිරී ට අවස්ථමිරාව ලපබී  ගප,    සු)ටු 

ශව,වරා. ගරු ගයන්ත මරු රාතිලම හිටපු අ රාතයු) රා දුම 

කි වරා. අවුරුදු  තර  රාරෂණ තිස්ශස  ත න්ශේ රජය ු)ළ ශසෞඛ්ය 

ෂණශෂ ත්රය   එශ   ,පත්,්  ශව,ත් ෂණශෂ ත්ර සිය ලෂණ    කරා 

ගන්, පුළුවන් ශ  ඳ  ය  පරාල,  ුණ්ඩුවෂණ තිබුණුශම ට  ඒ 

ුණ්ඩුව තිබුණු මරාල වමවරානුශ  ත න්ට මරගන්, බපරි වුණු 

ශශව  ගප, ශබ ශ    දුශමන්  අ රාරුශවන්  අප සුශවන් මථමිරා 

කිරී  ගප,ත් අපට හිතන්, ශව,වරා. ශ්  අය වපය  ශ ඛ්,ය ගප, 

කිය, මරාර රාවට එ රා ගිය මරාර රාවෂණ තිශබ,වරා  ගරු ිෂශයෝජය 

සභරාපතිු) ිෂ. ශම ිඩ්  වසංගතය ිෂසරා සති වූ  ශගෝලීය අර්බුකය 

ශ  ු)ශවන්  අශප් රට ිඩ රාල පසුබෑ මට ලෂණ වු රා. එශස  

පසුබෑ මට පත් වුණු රට ,පවත ශග ඩ,ඟන්, ශ්   ප  

ශමශ,කුශේ  ස ශයෝගය අපට ශ්  අවස්ථමිරාශ  ඕ,ෑ ශවලරා 

තිශබ,වරා.  අපි එකිශ,මරා ස ඟ ශගෝරි කරාශග,  මෑශමෝ 

ග ශග,  සශශශ කරාශග, ය,වරාට වඩරා වපකගත් ශවන්ශන් 

සරාමූහිමව ය් කිසි වපඩ පිළිශවළෂණ ක්රියරාත් ම මර, එමයි.  

අතිගරු ජ,රාධිපති ශගෝසරාභය රරාජපෂණෂ  පතිු) රාශේ  ඟ 

ශපන්වී  පරිදි ඊශස කවස ශව,ශම ට ශම ිඩ්   ර්ක,ය සඳ රා 

ලබරා ශක, පළමුවපිෂ vaccine එම පුශගලයන් 15 92, 27 මට 

දීලරා තිශබ,වරා. ඒ කියන්ශන්   සියයට 72.7මට ලබරා දීලරා 

තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ  ශකවපිෂ vaccine එම පුශගලයන් 

1  7 8 5 ,ෂණ  ඒ කියන්ශන් සියයට ,2.7මට ලබරා දීලරා 

තිශබ,වරා. එවපිෂ ශ ගයකින් අශප් රශඨා ක ිෂසුන්ශේ ජීිඩත ශ රරා 

ගපනීශ්  වපඩ පිළිශවළ ක්රියරාත් ම මර තිශබ,වරා.  

ශම ිඩ්  වසංගතය ිෂසරා  රටට අහික  ශවච්ච ුකරාය  ,පවත 

ේත්පරාක,ය මර ගන්, වපඩ පිළිශවළෂණ දියත් කිරී යි කපන් අපි 

මළ යුත්ශත්. ඒ වපඩ පිළිශවළ ක්රියරාත් ම කිරී ට ශ්  අය වපය 

ු)ළින් පියවර ශග, තිශබ,වරා. රට වසරා ක රා තිබූ මරාලය ු)ළ 

ුකරාය්  අහික  වූ ත්රිශරෝක රථමි හික යන් ශවනුශවන් රුපිය  ක ලිය, 

,  කුත්  ශපෞශගලිම බස් රථමි හික යන් ශවනුශවන් රුපිය  

ක ලිය, 1 5  කුත්  ඒ වරාශේ  ිඩශ  ෂ ෂණශෂ ත්ර සඳ රා සුිඩශ  ී 

වපඩ පිළිශවළකුත් ශ්  අය වපශයන් ශයෝජ,රා මර තිශබ,වරා. 

ිඩශ  ෂශයන්  "ග  ස ඟ පිළිසඳර" වපඩසට , යටශත් ග  

සු)ළට ගිහි ලරා  ගශ්  ජිවත් ව, අහිංසම ජ,තරාවට එකරා ,පති 

වුණු ජීවශ,ෝපරාය  ,පවත ශග ඩ,ඟරාගන්, අරමුකලෂණ   ෂණති ත් 

වපඩ පිළිශවළෂණ සති මරලරා තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ ිඩිඩන 

වපඩසට න් ශ වර අය වපශයන් ශයෝජ,රා මර තිශබ,වරා.  

අක ජ,තරා ිඩමුෂණති ශපරමුශණ්  න්ත්රීු) න්ලරා මථමිරා මළරා  

ුර්ිකම ය මඩරා වපටී  පිළිබඳව. එකරා 1988-89 මරාලශස අශප් 

්රශශ වල තිබුණු ලයිඨා මණු ටිම ිඩ,රා  මරලරා  ගශ්  බස ්එම 

ිඩ,රා  මරලරා  ගශ්  ශරෝ   පශනතිය ිඩ,රා  මරලරා  රශඨා  

ුර්ිකමය එශ   පිටින් යුඳ වඨාටපු ඒ ශශ පරාල, සගශයෝ අක 

කිසි  ශකයෂණ මරපු ,පති ගරා,ට මථමිරා මර,වරා. ඒ ගප, අපි 

ශබ ශ    ම,ගරාටු ව,වරා. රශඨා ුර්ිකමය වඨාටලරා ඒ ශග  ශලෝ 

බලරාශප ශර ත්ු) ශවන්ශන් ශ  ,වරාක?    අ ශග, හිටියරා   

අශ ෝෂණ අශ සිං   න්ත්රීු) රාශේ මථමිරාව. එු) රා කිය,වරා  රට 

,පවත වරාරයෂණ වසරා තබන්, ලු. එු) න්ලරා  කන්ශන් රශඨා 

ුර්ිකමය වඨාටන්,. ුර්ිකමය වඨාටලරා ශ්  රට ,පවත වරාරයෂණ 

ත න්ශේ ිෂජ යු ෂණ  ශග දුරෂණ බවට පත් මර ගන්,  කන්ශන්. ඒ 

අයට    කිය,වරා  අතිගරු ජ,රාධිපති ශගෝසරාභය රරාජපෂණෂ 

 පතිු) රා ශ්  ශග, ය, වපඩ පිළිශවළ ු)ළ අක ශසෞඛ්ය 

ෂණශෂ ත්රශස ිඩිඩන මටයුු)වලට ේකවු ේපමරාර ලබරා ගන්, අපට 

පුළුවන්ම  තිශබ, බව.  

ශ්  අවස්ථමිරාශ     ිඩශ  ෂශයන්  පිඩත්රරාශශිඩ වන්ිෂුරච්චි 

 පතිිෂයට  ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල ස තිු) රාට  චන්, ජයසු , 

රරාජය ස තිු) රාට  සුකර්ිතනී ්ර,රාන්දුපු ශ  රරාජය ස තිු)ක යට 

ස  සිසිර ජයශම ඩි රරාජය ස තිු) රාට ස්ු)තිවන්ත ව,වරා. ඒ 

වරාශේ  ශ්  රටට සුිඩශ  ී ශ ශ යෂණ මරපු ඒ සුවිඩරුවන්ටත් 

අපශේ ේප රාරය  ේත්ත රාචරාරය පිරි, ,වරා. අක male nursesලරා   

සුවිඩරුවන්ට ලබරා ශක, ඒ ේත්ත රාචරාරය පවරා ,පති මර,වරා  

ේශශඝෝෂ  ුදී ිඩිඩනරාමරාරශස අමටයුු)ම්  මරක න්.  

ශ්  අය වපය ු)ළින් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයට ලපයුච්ච ්රතිපරාක,  ත 

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස වපඩ පිළිශවළ ඒ ිඩධියට  ඉදිරියට 

මරශග, යන්, පුළුවන්. ගරු අ රාතයු) ිෂ  පුත්තල  ුස,ය  

ු)ළ ජීවත් ව, පුරවපසිශයෂණ ිඩධියට    ඉ ලී ෂණ මර,වරා  

පුත්තල  මූලිම ශරෝ ල දිස්ත්රිෂණ ශරෝ ලෂණ ශ ෝ ජරාතිම 

ශරෝ ලෂණ බවට පත් මරන්, මටයුු) මරන්, කියලරා. ශ  මක  

ඒම ත යි පුත්තලශ්  කප,ට තිශබ, මූලිම ශරෝ ල. ඒ වරාශේ  

ුයුර්ශ ක ශරෝ ලටත් ඒ තත්ත්වය ලබරා ශකන්, කියලරා    

ශගෞරවශයන් ඉ ලරා  සිටි,වරා.  

 ස්ු)තියි. 
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ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Vadivel Suresh. You have ten minutes. 

 
[பி.ப. 1.39] 

 

ගරු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு வடிலவல் சுலரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌரவ பிரதித் தவிெொளர் அவர்கலள, இந்த நொட்டிலல 

இருக்கின்ற ைிக முக்கியைொன ஓர் அமைச்ெொன சுகொதொர 

அமைச்ெின் நிதிதயொதுக்கீடுகள்ைீதொன குழுநிமல விவொதத் 

திலல என்னுமடய ததொப்புள்தகொடி உறவொன ைமலயக ைக்கள் 

ெொர்பொக ஒருெில முக்கிய விடயங்கமள இந்த உயொிய 

ெமபயிலல முன்மவக்க விரும்புகின்லறன். சுகொதொர அமைச்சு 

ைீது எங்களுக்கு நம்பிக்மகலயற்பட்டிருக்கின்றது. ஏதனன் 

றொல், ைமலயகத்மத, அதொவது, கண்டி ைொவட்டத்மதச் ெொர்ந்த 

தகௌரவ தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல அவர்கள் சுகொதொர 

அமைச்ெரொகப் தபொறுப்லபற்றிருக்கின்றொர். அந்த வமகயிலல, 

ைமலயகத்தில் நிலவுகின்ற பொொிய சுகொதொரக் குமறபொடுகமள 

அவர் தீர்த்துமவப்பொர் என்ற நம்பிக்மக எைக்கிருக்கின்றது. 

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கலள, நொன் எனது உமரமயத் 

தொய்தைொழியில் ஆற்றுகின்லறன்; தயவுதெய்து நீங்கள் 

தைொழிதபயர்ப்மபக் லகட்டுக்தகொள்ளுங்கள்!  

இந்தச் சுகொதொர அமைச்ெொனது ஒரு லதெிய அமைச்சு. 

ஆகலவ, சுகொதொரத்துமற ததொடர்பிலல ஒரு லதெியக் தகொள்மக 

பிரகடனப்படுத்தப்பட லவண்டும். அந்தத் லதெியக் தகொள்மக, 

இந்த நொட்டிலல எந்தப் பகுதியொக இருந்தொலும் ெைைொகச் 

தெயற்படுத்தப்படுவதொக இருக்கலவண்டும். ஆனொல், ைமலய 

கத்திலல தபருந்லதொட்ட நிர்வொகமும் ைொகொை ெமபக்குக்கீழ் 

உள்வொங்கப்பட்ட மவத்தியெொமலகளுலை கொைப்படுவதன் 

கொரைத்தினொல் இந்தத் லதெியக் தகொள்மக - இலவெ சுகொதொர 

லெமவ ைமலயக ைக்கமளச் தென்றமடவது என்பது பொொிய 

குமறயொகலவ இருக்கின்றது என்பமத நொன் இங்கு கூறிமவக்க 

விரும்புகின்லறன். 

ைமலயகத்திலலயிருக்கின்ற 543 தபருந்லதொட்ட 

மவத்தியெொமலகமளயும் அரெொங்கத்திற்குக்கீழ்க் தகொைர்ந்து, 

அதமன அபிவிருத்தி தெய்து, அங்கு MBBS மவத்தியர்கமள 

நியைித்து, தைிழ் லபெக்கூடிய குடும்பநல உத்திலயொகத்தர் 

கமளயும் நியைிக்கலவண்டுதைன்று 2006ஆம் ஆண்டு ஓர் 

அமைச்ெரமவ அங்கீகொரம் தபறப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த 

அடிப்பமடயிலல, நொன் பிரதிச் சுகொதொர அமைச்ெரொக 

இருந்தலபொது 61 மவத்தியெொமலகமள நொங்கள் தபொறுப் 

லபற்று அதமனச் தெயற்படுத்திலனொம். அந்தச் ெந்தர்ப்பத்திலல 

ஏற்கனலவ அமைச்ெரமவ அங்கீகொரம் வழங்கிய மவத்திய 

ெொமலகள் இன்னும் தபொறுப்லபற்கப்படொைல் இருக்கின்றன. 

அதிலல விலெடைொக, ததலைொதர லவவலின்ன மவத்தியெொமல, 

தலஜவத்மத நொரங்கல மவத்தியெொமல, கந்தததகதர பிங்கொர 

மவத்தியெொமல, இந்தகல மவத்தியெொமல, கபரகல 

மவத்தியெொமல, அட்டம்பிட்டிய மவத்தியெொமல, ஸ்பிொிங் 

தவலி லைைமல மவத்தியெொமல ைற்றும் நயதபத்த, 

நியங்கொவல, ஐஸ்ரபி, தகொக்கொகல, கபரகல, அடொவத்மத, 

லெொளன்ஸ், தவரலபத்தன, தரொக்கததன்ன, ஆழியவமள 

லபொன்ற பதுமள ைொவட்ட மவத்தியெொமலகமள அரெொங்கம் 

தபொறுப்லபற்பதற்கு அமைச்ெரமவ அங்கீகொரம் தகொடுத்திருக் 

கின்றது, ஆனொல், அது இமடநடுலவ நிறுத்தப்பட்டிருக் 

கின்றது. 

அதுலபொல, நுவதரலியொ ைொவட்டத்திலல கட்டப்தபொல, 

தகொலதபொத்தன, குயின்ஸ்தபொி, டன்ெினன், தகலிவத்மத, 

ைவுண்ட்லவைன் ைற்றும் பத்தமன லபொன்ற மவத்தியெொமல 

களும் தபொறுப்லபற்கப்பட அமைச்ெரமவ அங்கீகொரம் தபறப் 

பட்டிருக்கின்றது. இதிலல கட்டப்தபொல மவத்தியெொமலமய 2 

ஏக்கர் நிலத்லதொடு - அங்கிருக்கின்ற அந்தப் பமழய 

கட்டிடத்லதொடு - சுகொதொர அமைச்சுக்குக் மகயளிப்பதற்கு 

நொங்கள் ஏற்கனலவ தபருந்லதொட்டக் கம்பனிகளிடைிருந்து 

உத்திலயொகபூர்வைொக அதமனப் தபற்றிருக்கிலறொம். ஆனொல். 

அதமன அபிவிருத்தி தெய்வது இமடநடுவில் நிறுத்தப் 

பட்டிருக்கின்றது. இதற்குக் கொரைம் என்ன?  2006ஆம், 

2007ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கட்டங்கட்டைொக இந்தப் 

தபருந்லதொட்ட மவத்தியெொமலகமள - ஐம்பது மவத்திய 

ெொமலகள் வீதம்  - தபொறுப்தபடுத்து அபிவிருத்தி தெய்வதற்கு 

அமைச்ெரமவ அங்கீகொரம் வழங்கியும் அது நமடமுமறயில் 

இல்லொைலிருப்பதற்குக் கொரைம் என்ன?  

ைமலயகத்திலல தைொழிப் பிரச்ெிமன இருப்பதொல் 

என்னுமடய கொலகட்டத்திலல நொங்கள் ைமலயகத்மதச் ெொர்ந்த 

தைிழ் லபசும் யுவதிகள் 1,300 லபமரக் குடும்பநல 

உத்திலயொகத்தர்கள் பதவிக்குச் லெர்த்துக்தகொண்லடொம். 

அதுவும் இமடநடுவில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலவ, 

தகொவிட்-19 என்ற தகொலரொனொ மவரஸினொல் ைமலயகத்திலல 

பொதிக்கப்பட்டவர்கள், பஸ் விபத்துக்கள் ைற்றும் ஏமனய 

விபத்துக்களில் ெிக்கியவர்கள், கர்ப்பிைிப் தபண்கள், 

லநொயொளர்கள், வலயொதிபர்கள், பொடெொமல ைொைவர்கள் என 

அமனவருக்கும் இந்தத் லதெிய சுகொதொர லெமவ 

தென்றமடயவில்மல. 

இந்தச் ெந்தர்ப்பத்திலல 1990 ambulance லெமவயினுமடய 

அமனத்துச் ெொரதிகளுக்கும் தொதிைொருக்கும் உத்திலயொகத்தர் 

களுக்கும், ைமலயகத்திலல கடந்த கொலத்திலல நமடதபற்ற 

விபத்துக்களின்லபொதும் தகொலரொனொ ததொற்றின்லபொதும் 

அவர்கள் தெய்த லெமவக்கொக நொன் இந்த உயொிய ெமபயில் 

அவர்களுக்கு நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டிருக்கிலறன்.  

 

சுகொதொர அமைச்ெிலல தபருந்லதொட்டப் பிொிதவொன்று 

இருக்கின்றது; there is a unit for the plantation sector in 

the Health Ministry. I would like to know whether that 
unit in the Health Ministry is functioning or not. Now, 
there are no provincial council ministers or members; 
now, it is under the Governor. But, the health service is a 
national service. So, what is the reason for that unit for 
the plantation sector not functioning? What is the reason? 
There is no MBBS doctor in some hospitals. During my 
period, I took over some hospitals and developed them. 
Now, there is no doctor in the Westhall Divisional 
Hospital.  

நொன் முதலில் குறிப்பிட்டலபொல, கட்டப்தபொல மவத்திய 

ெொமலமய 2 ஏக்கர் நிலத்லதொடு பொொிய ஒரு கட்டிடத்லதொடு 

அரெொங்கம் தபொறுப்லபற்றிருந்தது. ஆனொல், அமத 

அபிவிருத்தி தெய்யவில்மல. தகொலபத்தமனத் லதொட்ட 

மவத்தியெொமல முழுமையொக நிரொகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

குயின்ஸ்தபொி லதொட்ட மவத்தியெொமலயும் அலதலபொன்றுதொன் 

நிரொகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பதுமள ைொவட்டத்திலல ைிகவும் 

பின்தங்கிய பிரலதெைொன தகொக்கொகலப் பிரலதெத்திலல உள்ள 

மவத்தியெொமல அபிவிருத்தி தெய்யப்படவில்மல. ஒஹிய 

மவத்தியெொமல தரமுயர்த்தப்பட்டும்கூட அங்கு மவத்தியரும் 

நியைிக்கப்படவில்மல; அது உத்திலயொகபூர்வைொகச் தெயற் 

படவுைில்மல. இதற்குக் கொரைம் என்ன? என்று எங்களுக்குத் 

ததொியவில்மல.  
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இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொரத்தின் முதுதகலும்பொகச் 

தெயற்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்ற ைமலயக ைக்கள் விபத்துக் 

களுக்கு முகங்தகொடுத்துக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், 

மவத்தியர்கள் அங்கில்மல. தவலிைமடப் பகுதியிலல இருக் 

கின்ற ெில்ைியொபுரத்தில் 3,000க்கும் லைற்பட்ட குடும்பங்கள் 

வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றன; அங்கும் மவத்தியெொமல 

கிமடயொது. அவர்கள் தவலிைமடக்கும் ஹக்கலவுக்கும் 

தெல்லலவண்டிய துர்ப்பொக்கிய நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

குருத்தலொவ பிரலதெத்திலல 6,000க்கு லைற்பட்ட முஸ்லிம் 

குடும்பங்கள் வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றனர். அங்கும் 

மவத்தியெொமலகள் கிமடயொது. அவர்கள் அங்கிருந்து 15 

கிலலொைீற்றர் தூரத்திலுள்ள தவலிைமட மவத்தியெொமலக்குப் 

லபொகலவண்டிய ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமலமை ஏற்பட்டிருக் 

கின்றது. இந்தச் சுகொதொர அமைச்சுமூலைொகப் பல லகொடிக் 

கைக்கிலல நிதி தெலவழிக்கப்படுகின்றது; கட்டிடங்கள் 

அமைக்கப்படுகின்றன. ஆனொல். ைமலயகத்திலல பதுமள. 

நுவதரலியொ, தைொனரொகமல, லககொமல, இரத்தினபுொி ைற்றும் 

ததனியொய பகுதி வமரக்கும் இருக்கின்ற தபருந் 

லதொட்டங்களிலல இந்தச் சுகொதொரத்துமறயினுமடய லெமவ 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதற்குொிய கொரைம் என்ன? என 

அறிந்துதகொள்ள விரும்புகிலறன். ஆகலவ, சுகொதொர அமைச்ெின் 

நடவடிக்மககமள ‘ைொகொை சுகொதொரம்’ என்று 

கட்டுப்படுத்தொதீர்கள். லநொய் என்பது இனம், தைொழி, ைதம், 

பிரலதெம் பொர்த்து வருவது கிமடயொது. அமனவருக்கும் 

லநொய்கள் வரக்கூடிய வொய்ப்பிருக்கின்றது. ஆகலவ, இந்தத் 

லதெிய சுகொதொர லெமவமய உடனடியொக அமுலுக்கு 

வரும்வமகயில் ைமலயகத்திலிருக்கின்ற தபருந்லதொட்டங் 

களுக்கு விஸ்தொிக்க லவண்டும், ைமலயக ைக்களுமடய 

பிரதிநிதி என்ற வமகயிலல இதுதொன் என்னுமடய முழுமை 

யொன லவண்டுலகொள்.  

அலதலபொன்று, ைஹியங்கமனப் பிரலதெத்திலல பங்கரகை 

என்கின்ற கிரொைத்திலல எங்களுமடய ெலகொதர முஸ்லிம் 

ெமூகத்தினர் இருக்கின்றொர்கள்; அவர்களுக்கும் மவத்திய 

ெொமல கிமடயொது. அங்குள்ள ஆயிரத்துக்கும் லைற்பட்ட 

வர்கள் தங்களுமடய மவத்தியத் லதமவகளுக்கொக ைஹியங் 

கமனக்குச் தெல்லலவண்டிய துர்ப்பொக்கிய நிமலமை 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. பதுமள மவத்தியெொமல லநொயொளர் 

களொல் நிரம்பி வழிகின்றது. பதுமள மவத்தியெொமலக்கு 

தெவ்வொய், வியொழன் ஆகிய clinic தினங்களிலல நீங்கள் 

வந்தொல் அதமனப் பொர்க்கலொம். அங்குள்ள ஒலரதயொரு லதெிய 

மவத்தியெொமல அது. ஆழியவமள நகொிலல மவத்தியெொமல 

கிமடயொது; குருத்தலொவவில் கிமடயொது; வல்லகட்டில் 

கிமடயொது; நமுனுகலவிலும் கிமடயொது. அமனவரும் பல 

மைல்களுக்கப்பொலிருந்து பதுமளக்கு வரலவண்டிய ஒரு 

துர்ப்பொக்கிய நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அலதலபொன்று 

தொன் கிளங்கன் மவத்தியெொமலயும் இருக்கின்றது. 

ைஸ்தகலியொ மவத்தியெொமல திறம்படச் தெயற்படுவது 

கிமடயொது. ைஸ்தகலியொ மவத்தியெொமலக்குக் கட்டிடம் 

இருக்கின்றது; மவத்தியர்கள் இருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், அது 

தெயற்படுவது கிமடயொது. அதனொல், ைஸ்தகலியொ, 

தபொகவந்தலொவ, லநொவூட் பகுதிகளிலிருக்கின்ற ைக்கள் 

அமனவரும் கிளங்கன் மவத்தியெொமலக்கு வரலவண்டிய ஒரு 

துர்ப்பொக்கிய நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அங்லகயும் 

அப்படித்தொன் clinic நொட்களின்லபொது, இந்த ைமழக் 

கொலங்களில் ைக்கள் பொொிய அதெௌகொியங்களுக்கு முகங் 

தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகலவ, ைனிதொபிைொன 

அடிப்பமடயில் உடனடியொக லதெிய சுகொதொர லெமவமய 

ைமலயகத்திலல விஸ்தொிக்க லவண்டும். அதற்கு அங்குள்ள 

அதிகொொிகள் ெொியொன முமறயில் தெயற்பட லவண்டும். 

அங்குள்ள அதிகொொிகள் ெொியொன முமறயில் தெயற்படொத 

கொரைத்தினொல் ைமலயக சுகொதொர லெமவ பொதிப்பமடந்து 

தகொண்டிருக்கின்றது. இதமன நொன் இந்த லநரத்திலல தகௌரவ 

அமைச்ெர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் தகொண்டுவர 

விரும்புகின்லறன்.  

இன்று தபொருளொதொர ொீதியொக ைமலயக ைக்கள் 

ைிகலைொெைொகப் பொதிப்பமடந்து இருக்கின்றொர்கள். லகொதுமை 

ைொவின் விமல ஒரு கொலகட்டத்திலும் இல்லொதவொறு 17 ரூபொய் 

50 ெதத்தினொல் அதிகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எந்தக்கொலத்தில் 

இவ்வொறு லகொதுமை ைொவின் விமல ஒலரயடியொக 17 ரூபொய் 

50 ெதத்தினொல் அதிகொிக்கப்பட்டது? ைமலயக ைக்களுக்கு 

1,000 ரூபொய் ெம்பளம் தருவதொக வித்மத கொண்பித்து, இன்று 

அந்த விடயம் நீதிைன்றத்திலல இருக்கின்றது. அதுைொத்திர 

ைன்றி, இன்று ைக்கள் எந்த லநரத்திலும் வீட்டில் LP gas 

தவடிக்கலொம் என்ற பயத்திலும் ஆபத்தொன சூழ்நிமலயிலும் 

இருந்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகலவ, உடனடியொக 

ைமலயகத்தில் சுகொதொர லெமவமய விஸ்தொித்து, அங்குள்ள 

ைக்களுக்கு விழிப்புைர்வுகமள ஏற்படுத்தி, சுற்றுச்சூழல் 

ைற்றும் ததொழில்ெொர் ஆலரொக்கியம் ெம்பந்தைொன நடவடிக்மக 

கமளச் தெயற்படுத்தலவண்டுதைன்று நொன் இந்தச் ெந்தர்ப் 

பத்தில் சுகொதொர அமைச்ெர் ைொண்புைிகு தகதஹலிய 

றம்புக்தவல்ல அவர்கமளக் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

தைொழிப் பிரச்ெிமன கொரைைொக இன்லனொரன்ன 

பிரச்ெிமனகளுக்கு முகங்தகொடுக்கின்ற ைமலயக ைக்கள் 

ைற்றும் கர்ப்பிைித் தொய்ைொர்களுக்கு உதவக்கூடிய வமகயில் 

தைிழ் லபெக்கூடிய குடும்பநல உத்திலயொகத்தர்கள் ைற்றும் 

தொதியர்கள் அங்கு நியைிக்கப்பட லவண்டும். கர்ப்பிைித் 

தொய்ைொர்கமளச் ெொியொனமுமறயிலல வழிப்படுத்துகின்ற 

குடும்பநல உத்திலயொகத்தர்கள் ைற்றும் தொதியர் பதவிகளுக்கு 

ஆட்லெர்ப்புச் தெய்யும்லபொது ைமலயகத்திலல கல்வித் 

தமகமைகமள உமடய தைிழ் லபசும் இமளஞர், யுவதிகமள 

நியைிக்க லவண்டும். அந்த வமகயில், அவர்கமள லதெிய 

சுகொதொர லெமவயில் உடனடியொக நியைித்து, இந்தச் ெிறிய 

நொட்டிலல இருக்கின்ற லதெிய சுகொதொரக் தகொள்மகயொனது 

ைமலயகத்திற்கும் விஸ்தொிக்கப்படலவண்டும் என்று இந்த 

உயொிய ெமபயிலல நொன் லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன். 

நன்றி.  
 

ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Sisira Jayakody. You 

have 14 minutes. 
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ගරු සසස ජයනකොඩි මහත්ා (න ශීය නවදකම් ප්රවර්ධාන, 

ග්රාමීය ය හා ආයුර්නේද නසෝහල්  ාංවර්ධාන හා ප්රජා න ෞඛ් 

සාජ අමාත්ුරමා    
(ைொண்புைிகு ெிெிர ஜயதகொடி - சுலதெ மவத்திய முமறகளின் 

லைம்பொடு, கிரொைிய ைற்றும் ஆயுர்லவத மவத்தியெொமலகள் 

அபிவிருத்தி ைற்றும் ெமூக சுகொதொர இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 
ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  ශම ිඩ්  වසංගත ශරෝග 

තත්ත්වය  නයශස ශරෝගීන්ට ්රතිමර්  කිරී  සඳ රා මපප වුණු 

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස සියලුශක,රාටත්  හිටපු ශසෞඛ්ය 

අ රාතයු)ක යටත්  වර්ත රා, ශසෞඛ්ය අ රාතයු) රාටත්  ඒ සඳ රා 
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2021  ශ, වප් බර්    

,රායමත්වය ලබරා දුන් අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රාටත් ්රථමි ශයන්  

අශප් ්රසරාකය  ්ර රා ය  ශගෞරවය පිරි, න්,  රා ශ ය 

අවස්ථමිරාවෂණ මර ගන්,වරා.  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  අක අශප් රශඨා ගෑස් හිඟයෂණ 

ගප, මථමිරා මර,වරා.  පබපයි  අශප් රශඨා ශම ශරෝ,රා ශරෝගය 

බරපතළ ශලස ේත්සන්, වී තියුයදීත් ඔෂණසිජන් හිඟයෂණ 

පපවු)ශණ් ,ප ප. ඉතරා අමාරු තත්ත්වයෂණ  මුශ ත්  ජරාතයන්තර 

ුර්ිකම අර්බුකයෂණ  මුශ ත් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයට අතයව ය 

ේපමර   මරාර්ය  ණ්ඩලයට අව ය සියලු ප සුම්  ලබරා දී ට 

ලබරා දුන් ,රායමත්වය පිළිබඳව අපි ,පවත වතරාවෂණ  තෂණ 

මර,වරා. ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස සියලුශක,රාට ඒ ශගෞරවය හික  ිඩය 

යුු) ශව,වරා.  

ිඩශ  ෂශයන්  අශප් ශශශීය නවකය ක්ර ය  අශප් ුයුර්ශ ක 

නවකය ක්ර ය පපත්ශතනුත් ශම ිඩ්  වසංගත ශරෝග තත්ත්වයට 

මුුණ  දී  සඳ රා සුිඩශ  ී වපඩ පිළිශවළ රරාිතයෂණ දියත් මළරා. 

ශරෝ   ක සයෂණ ු)ළ කසක සමට ුසන්, ශම ිඩ්  ශරෝගීන් 

සංඛ්යරාවමට අපි ්රතිමර්  ලබරා දුන්,රා. ඒ සඳ රා බටහිර නවකය 

ක්ර ශස ේපමරාර අපට ලපබු රා. සංකූලතරා අව  ව, ිඩධියට   ර  

සංඛ්යරාව න්,ය ව, ශලස අශප් ුයුර්ශ ක ශරෝ   පශනතිය 

පවත්වරා ගන්, අපට  ෂණතිය ලපබු රා. ඒ වරාශේ   ිෂශවස්ගත 

ශරෝගීන් එෂණලෂණෂ අනූක සමට ්රතිමරාර ලබරා ශකන්,  පකියරාව 

ලපබු රා. "සුවනරණී" සු)ළු ්රති ෂණතිමර  පරා, වර්ග ලෂණෂ 

 7මට ුසන්, ්ර රා යමට ලබරා ශකන්, අපට  පකියරාව 

ලපබු රා. අශප් ්රජරා නවකය ශස වශස ිෂලනරාරින් ක සෂණ 

ක්රියරාත් ම ශවක න්  ශම ිඩ්  ශරෝගීන් සඳ රා ්රතිමර්  ලබරා 

ශකන්,ත්    දිසි ස ු)්  ඒමමයෂණ පිහිටුවී   ඟින්  ස , 

සපලමා ටත් මටයුු) මළරා. අශප් ුයුර්ශ ක නවකය ෂණශෂ ත්රයට 

ස් බන්නව මටයුු) මළ සියලුශක,රාට අශප් ශගෞරවය පිරි, ,වරා. 

බටහිර නවකය ෂණශෂ ත්රයට හික  වපටුප්  අතිමරාල දී ,රා  ්රවරා , 

දී ,රා  අශ,කුත් ප සුම්  ශ,  පතිව අශප් ුයුර්ශ ක ෂණශෂ ත්රශස 

නවකයවරු ස  මරාර්ය  ණ්ඩලවල සුළු ශස වමයරාශේ පටන් 

සියලුශක,රා  සිදු මර, ලක මපප කිරී  අපි ඉතරා ඕ,ෑමක න් ,පවත 

,පවතත් සිහිපත් මර,වරා.  ඔවුන්ට අශප් ශගෞරවය පුක මරන්, 

ශ ය අවස්ථමිරාවෂණ මර ගන්,වරා.  

පසුගිය මරාල පරිච්ශේකය ු)ළ ශම ිඩ්  ශරෝගය සඳ රා ශශශීය 

ෂෂන වර්ග කරා තරමට වපඩි ්ර රා යෂණ ූ ත්ර මක ටුව ිඩසින් 

අනු ත මරනු ලපබුවරා. අක බටහිර නවකය ක්ර ශස භරාිඩත මර, 

එන්,ත් වර්ග රරාිතයම ,්  අපි කන්,වරා. ඒ ,්  ස ඟ  

්රති ෂණතිමර ය පපත්ශතන් අපි  ඳුන්වරා දුන් "සුවනරණී" කිය, 

ෂෂනශස ,රා යත් ඉතරා ඉ ළ  ඨාටශ න් අශප් රශඨා ජ,තරාව ු)ළ 

්රචලිත ශවලරා තිශබ,වරා. අශප් ්රති ෂණතිමර  පරා, වර්ග  ඟින්  

ශශශීය නවකය ක්ර   ඟින් ශම ිඩ්  ශරෝගය  පඬලී  සඳ රා ඉ ළ 

කරායමත්වයෂණ ලබරා දුන් බව අපි ඉතරා  ඕ,ෑමක න් යුු)ව ,පවත 

වතරාවෂණ  තෂණ මර,වරා.  අශප් රශඨා පරාර් පරිම  සරා් ්රකරායිම 

කපනු්  පශනතියත්  ුයුර්ශ ක නවකය ක්ර ශස තිශබ, ,වී, 

ගු රාත් ම ස්වභරාවයත් එමට එමු) මරලරා අශප් රශඨා සියලු 

ලියරාපදිංචි ුයුර්ශ ක නවකයවරු ෂණෂණිමව  ඳු,රා ගපනී  සඳ රා 

අපි වපඩ පිළිශවළෂණ සමස් මළරා. ශලෝමශස ඕ,ෑ  රමට ඉඳලරා 

ඔබට අව ය ව, ුයුර්ශ ක නවකයවරයරා  ශරෝගියරාශේ ිෂවසට 

ශ ෝ ්රතිමරාර ලබරා ශක, ස්ථමිරා,ය කෂණවරා ය,  රාර්ගය ප ස   ශවන් 

වට රා ගපනී  සඳ රා අපි "අශප් ශවක   ත්තයරා" ,ක න් ශව  

අඩිඩයෂණ ිෂර් රා ය මළරා. ඒ සඳ රා රජශස මුක  සතයෂණවත් 

ිඩයක්  ශ, මර  ස්ශ ච්ඡරාශවන් මපප වුණු තරු  පිරිසමශේ 

මූලිමත්වශයන් ිඩසික සමට ුසන්, අශප් රශඨා ලියරාපදිංචි 

ුයුර්ශ ක නවකයවරුන්ශේ ශත රු)රු -කත්ත- ගබඩරා මරශග, 

අව ය ශත රු)රු රටට ලබරා ශකන්, මටයුු) මළරා.  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  පසුගිය මරාල පරිච්ශේකය ු)ළ 

අශප් රශඨා ුයුර්ශ ක ෂණශෂ ත්රශසත්  ශශශීය නවකය ෂණශෂ ත්රශසත් 

අලුත් පු,රුකයෂණ සති ශවලරා තිශබ,වරා. ශ, ශයකුත් ශශශීය 

ෂෂන වර්ග අප,ය,ශසත්  ශශශීය ව ශයන් භරාිඩත කිරීශ් ත් 

  රා ිඩ රාල ්රව තරාවෂණ සති ශවලරා තිශබ,වරා. ිඩශ  ෂශයන්  

ශශශීය ෂෂන වර්ග අනු ත කිරී  සඳ රා තිබුණු බරානම ඉවත් 

මරලරා තිශබ,වරා. ලංමරා ඉති රාසශස ්රථමි  වතරාවට  අවුරුදු 

 පටමට පසුව  ුයුර්ශ ක ශකපරාර්තශ් න්ු)ශ  ්රනරා, ත,ු)ර ව, 

ුයුර්ශ ක ශම  සරාරිස් ුරරයට ුයුර්ශ ක නවකයවරශයකු පත් 

මර තිශබ,වරා. ඒ සඳ රා ුයුර්ශ ක නවකය ුචරාර්ය න් ක ම 

අශ ගු වර්න,   ත් යරා පත් මරන්, අතිගරු 

ජ,රාධිපතිු) රාශේ අනු පතිය ලපබු රා. එ  ිෂසරා ුයුර්ශ ක 

ෂණශෂ ත්ර ශස ූ ත්ර මක ටුව  ඟින් ශබශ ත් රවය අනු ත මරන්,  

ිඩශ  ෂශයන් අප,ය,ය ඉලෂණම මරගත් ශශශීය ෂෂනවලට වපඩි 

ඉඩ ්රස්ථමිරාවෂණ සපයන්, මටයුු) මරලරා තිබු රා. අශප් රශඨා 

ුයුර්ශ ක ුයත, ලියරා පදිංචි කිරී්  , 7ෂණ  රා බලපත්ර ිෂකුත් 

කිරී්  1  1 ෂණ සිශන වී  ිෂසරා ුයුර්ශ ක ෂණශෂ ත්රශස ්රවර්න,යෂණ 

සිශන වුණු බව    ඉතරා ඕ,ෑමක න්  තෂණ මර,වරා.  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ  සරා් ්රකරායිම නීතිරීති රරාමුවලට 
අපි හි රශවලරා ඉන්,වරා. එම පපත්තකින්  ිඩශ  ෂශයන්  බටහිර 
අධිරරාජයවරාදි යටත් ිඩජිත පරාලමයන් ිඩසින් අශප් රශඨා ශශශීය 
ෂෂන ත ,්  මරනු ලපබුවරා. ඒ වරාශේ  අශප් සරා් ්රකරායිම කපනු්  
පශනතිය කුඩු පඨාට්  මරලරා කප්  රා. බටහිර අනුමරාරවරාදී ේගත් 
පිරිස ිඩසින් අශප් රශඨා ශශශීයත්වයත්  ශශශීය ෂෂනත්  ශශශීය 
කපනු්  පශනතියත් ස ච්චලයට ලෂණ මරන්, පටන් ගත්තරා. ශ්  
තත්ත්වය  ශව,ස් කිරීශ්  අභිශයෝගය අපි ජය්  ය මරක න් 
සිටි,වරා. සරා් ්රකරායිම නීති පශනතිය ශව,ස් කිරී ශ්   රාර්ගයටත් 
ශශශීය නවකය අ රාතයරාං ය ිඩධියට අපි මටයුු) මරක න් 
ඉන්,වරා. ිඩශ  ෂශයන්  ගරු  පති ස තිු) න්ලරා කිහිප ිඩටෂණ  
ශ්  ගරු සභරාශ  ශයෝජ,රා මළ පරිදි අශප් රට ු)ළ පපවති 
සරා් ්රකරායිම ෂෂන වර්ග ,පවත වතරාවෂණ  නීතිගත කිරීශ්  
ක්ර ශ කයමට අපි ග න් මරක න් ඉන්,වරා. ගු රාත් මභරාවශයන් 
යුු) ෂෂධීය මංසරා  ඟින් ිඩ ශ  ෂශයන්  පිළිමරා ශරෝගය සුව 
කිරී   ස්,රායු ශරෝග සුව කිරී    න්ක  රා,සිමභරාවය අඩු කිරී  
සිදුව, අතර එය ශ ක,රා ,රා මයෂණ ව ශයන්ක භරාිඩත මර,වරා. 
ූ ප ලරාව ය ෂණශෂ ත්රයට අකරාළ ිඩිඩන ඔසු වර්ග බටහිර යටත් ිඩජිත 
පරාල,ය ිඩසින් අශප් රශඨා ත ,්  මරනු ලපබුවරා. ඉදිරි  රාස ු), 
සු)ළත ිඩශ  ෂශයන්  ෂෂධීය මංසරා අප,ය,ය කිරී  සඳ රා 
ප  ෂණ අව ය ව, නීති ය අනු පතියෂණ ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)ව 
 ර රා ලබරා ශකන්, අව ය න,තිම මටයුු) සිය ල සිදු මර 
තිශබ, බවත්  ඒවරා ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)වට ඉදිරිපත් මර අනු පතිය 
ලබරා ගපනී ට අව ය පියවර ගන්,රා බවත්    ඉතරා ඕ,ෑමක න්  
 තෂණ මර,වරා.  

ගරු ිෂශයෝජය සභරාපතිු) ිෂ.  ශශශීය ෂෂන පිළිබඳව ශ්  ගරු 
සභරාශ  කිහිප ිඩටෂණ  ,පවත ,පවත සරාමච්ඡරා වුණු  මරාර යෂණ. 
අශප් රටට ශ, ශයෂණ ුමරාරශස ෂෂන අමුරවය ු,ය,ය කිරී  
සඳ රා ිඩශශ  ිඩිෂ ය ිඩ රාල ්ර රා යෂණ වපය මරන්, සිශනශවලරා 
තිශබ,වරා. එය අව  මර ගිෂක න් අශප් රට ු)ළ ිෂෂ්පරාක,ය මළ 
 පකි ශශශීය ෂෂන ිෂෂ්පරාක,යට අව ය අමුරවය ශ රට ු)ළ  
ිෂෂ්පරාක,ය කිරී ට ඒසුවනරණීඒ ඔසු ග්  රා, වපඩසට ,  ඒ,රාගරිම 
ඔසු වගරාවඒ වපඩසට ,  ඒ රිතකීඒ වපඩසට , ක්රියරාත් ම මර,වරා.  
අශප් ෂෂන ේයන් පශනතිය ක්ර රානුකූලව ,පවත සමස් කිරී  
ු)ළින් ශශශීය ෂෂන ිෂෂ්පරාක,යට අව ය අමුරවය ිෂෂ්පරාක,ය 
කිරී  සඳ රා අව ය මටයුත්ත අපි කපන් ුර් භ මරලරා තිශබ,වරා. 
ඒ ිෂසරා රට ු)ළ අලුත් ේශදීප,යෂණ සතිශවලරා තිශබ,වරා. 
ිඩශ  ෂශයන් ශ වර අය වපය ශයෝජ,රා  ඟින් ඉදිරිපත් මර තිශබ, 
ජීවශ,ෝපය සංවර්න, වපඩසට , ඔස්ශස  අශප් ග්  රා,වල 
ෂෂන  ේයන්  ෂෂන ග්  රා, ිෂර් රා ය කිරී  සඳ රා අශප් 
අ රාතයරාං ය මපපශවලරා මටයුු) මර, බවත්    ්රමරා  මර,වරා. 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

අපට ිඩශශ  ිඩිෂ ය ලබරා ගපනී  සඳ රා ශශශීය නවකය 

ක්ර යත්  තති රාසිමව පපවත එ, අශප් කපනු්  පශනතිශස ශ ළ 

ශවකම ත් ේපශයෝගි මර ගත  පකි බව අපි කන්,වරා. අක මුළු 

ශලෝමය  පිළිගන්,වරා  අං භරාග ශරෝගයට  පිළිමරා ශරෝගයට  

කණිස්වල සති ව, ිඩිඩන වූ ුබරාන තත්ත්වවලට අශප් රශඨා ශශශීය 

නවකය ක්ර වලින් පිළිසර  ලපශබ, බව. ිඩශ  ෂශයන්  පිළිමරා 

ශරෝගය සඳ රාත්  අං භරාග ශරෝගය සඳ රාත් ශව,   නවකය 

ඒමමයෂණ ශග ඩ ,පඟී  සඳ රා වූ මටයුත්තට අපි අතග ,වරා. 

පසුගිය මරාල පරිච්ශේකශස ශම ිඩ්  - 19 ශරෝගය 

ස් බන්නශයන් ප ්චරාත් ශම ිඩ්  ්රතිමරාර ඒමම අශප් ශරෝ   

පශනතිය ු)ළ මු  වරට ශග ඩ ,පඟුවරා. ඒ ුමරාරශයන්  

ශපෞශගලිම ශරෝ   පශනතියත්  ශපෞශගලිම අං යත් ස ඟ 

ඒමරාබශනව අශප් රටට ිඩශශ  ිඩිෂ ය ඉපපීමශ්  ්රනරා,  රාර්ගයෂණ 

ශලස රරාජය  පදි ත් වී  යටශත්  ශරෝ   පශනතියෂණ ිෂර් රා ය 

මරන්,ත් අපි මටයුු) මර, බව  තෂණ මර,වරා. 
 

අපි කපෂණමරා  හිටපු ශසෞඛ්ය අ රාතය රරාජිත ශස ,රාරත්, 

 පතිු) රා ්රමරා  මර,වරා  ු රාරය එම  ෂෂන ශකම  ඒවරා 

ක ිෂසුන්ශේ අව යතරා කියලරා. ශශශීය ශවකම ත් එු) රාට අයත්ව 

තිබූ අං යෂණ. ශශශීය ශවකම  අනුව  අශප් ර ශඨා සරා් ්රකරායිම 

කපනු  අනුව ු රාරය ත යි ෂෂනය ශවන්ශන්. ස  ර නවකය 

්රතිමරාර ක්ර වලදී ෂෂනය ත යි ු රාරයට ගන්ශන්. අපි කන්,වරා  

ශබශ ත් ශප කුරෂණ -ශබශ ත් ශපති 2 ෂණ    ෂණ- කවසමට ගිල 

ක , ශරෝගින් අක ඕ,ෑ තර්  සිටි, බව. ඔවුන් ු රාර ව ශයන් 

ශ ලමට ගන්ශන් ෂෂන. ඒ අයට ු රාර ගන්, ඉඩෂණ ,ප ප   

ශබශ ත් ටිම යු වරා  සති. ඒ ිෂසරා ශ්  තත්ත්වය ශව,ස් මළ 

යුත්තෂණ  ශව,ස් මළ  පෂණමෂණ. අශප් ශ ළ ශවකම ත්  

සරා් ්රකරායිම කපනු්  පශනතියත්  ත ශ්  ක්ර ය ශව,ස් මරන්, 

පුළුවන් කිය, අධිෂ්සරා,ය අපට තිශබ,වරා. පිටිකිරි ශවනුවට 

ිඩම ප ක්ර යෂණ අනුග ,ය කිරී  සඳ රා අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා 

අපට ේපශකස් දුන්,රා. අපි  ඒ සඳ රා සුවනරණි ඔසු මපඳ සප  

වයරාපෘතිය ,්  මරලරා තිශබ,වරා. ඔසු මපඳ සප  5  ෂණ රට පුරරා 

ක්රියරාත් ම කිරීශ්  මටයුත්තට අපි අත ග ලරා තිශබ,වරා.  

අශප් රටට අතයව ය  සියලු ෂෂන වර්ග ිඩකු ,  අශළිඩ 

මර,   ශබකරා  රි,  නයස්ථමි,යෂණ ිෂර් රා ය කිරී  අශප් ිඩ රාල 

බලරාශප ශර ත්ු)වෂණ. ඒ සඳ රා ුයුර්ශ ක සංස්ථමිරා ව මූලිම 

මරශග, ,රාිඩන්ශන් ුයුර්ශ ක පරිරය ු)ළ ශ, ිෂක, ුයුර්ශ ක 

මලරාපයෂණ - සියලු ෂෂන වර්ග අශළිඩ මර,  ශබකරා  රි, 

 නයස්ථමිරා,යෂණ - ිෂර් රා ය මරන්, අපි බලරාශප ශර ත්ු) 

ශව,වරා. අපි ශශශීය  රා ජරාතයන්තර ්රකර් , කිහිපයෂණ ඉදිරි මරාල 

පරිච්ශේකය ු)ළ ශශශීය නවකය ෂණශෂ ත්රයට අකරාලව පපවපත්වී ට 

අව ය පියවර ගිෂක න් තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ   ිඩශශ  රටවල 

ුයුර්ශ ක ්රතිමරාර ඒමම ිෂර් රා ය කිරී  සඳ රා වූ මටයුත්තට 

අපි අත ග ලරා තිශබ,වරා. අශප් රශඨා තරු  ුයුර්ශ ක 

නවකයවරු 7  මට වපඩි සංඛ්යරාවමට  රුපිය  ලෂණෂ 1 ට වපඩි 

මුක  ්ර රා යෂණ  ිඩයක්  මරලරා අපි ිඩ ්විඩකයරාල අනයරාප,ය ලබරා 

දුන්,රා. අක ුයුර්ශ ක නවකයවරු රැකියරා ිඩරහිතව ඉන්,වරා. 

සංචරාරම ෂණශෂ ත්රශස ගරරා වපටී  එම පපත්තකින් ඒමට ශ  ු)වෂණ 

ශව,වරා. ඔවුන්ශේ රැකියරා ේත්පරාක,ය කිරී  ශවනුශවන් අපි අශප් 

අවනරා,ය ශය මු මරලරා තිශබ,වරා. ්රජරා  නවකය ශස වය ,ඟරා 

සිටුවී ටත්  අශප් ශශශීය ශ ළ ශවකම  ,ඟරා සිටුවී ටත් අපි 

 පදි ත් ශව,වරා.  

ශ්  සියලු මටයුු) සරාර්ථමිමව මරශග, යෑ ට  ස ශයෝගය 

ලබරා ශක, අශප් අ රාතයරාං ශස ශ ම් ු)ක ය කු රාරි වීරශස මර 

 පතිිෂයට  අශප් ුයුර්ශ ක ශම  සරාරිස්ු) රාට  අතිශර්ම 

ශ ම් ු)ක යට   අශප් ුයුර්ශ ක සංස්ථමිරාශ  සභරාපති සරාගලරා 

අශ ිඩක්ර   පතිිෂයට  අශප් අ රාතයරාං යට මපයු,ඨා  ණ්ඩලය 

යටශත් ,රායමත්වය ශක, ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල  පතිු) රා 

්රනරා, සියලුශක,රාට අශප් ශගෞරවය පුක මර,වරා. ඒ වරාශේ  

වසංගත ශරෝග තත්ත්වය යටශත් ශසෞඛ්යය ෂණශෂ ත්රශස සියලු 

මටයුු)වලට   පදි ත් ශව, ුයුර්ශ ක නවකය ෂණශෂ ත්රශස 

සියලුශක,රාට  ්රජරා නවකය ෂණශෂ ත්රශස සියලුශක,රාට   අශප් 

පරාර් පරිම ශ ළ ශවක   ත්වරුන්ට  ශ්  රශඨා සරා් ්රකරායිම 

ේරු ය  කපනු්  පශනතිය ේරු  මරශග, ශ්  රට සුවපත් 

මරන්,ට අවුරුදු සිය ග ,ෂණ තිස්ශස  මපප වුණු ඔවුන්ශේ කපනු්  

ස් භරාරයට අශප් ශගෞරවය ,පවත වතරාවෂණ පිරි, ක න්  ඔවුන් 

ශවනුශවන් අපි ඉදිරි වසර ු)ළ මපප වී මටයුු) මර,වරාය කිය, 

ස තිමය ශකක න්  ශේ මථමිරාව අවසන් මර,වරා. 

  
ගරු නිනයෝජ  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Indika Anuruddha Herath. You have 

five minutes.  

Before he starts, the Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene 
will take the Chair.  

 
අනුරරුව ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා මූලා නනයන් 

ඉවත් වූනයන්, ගරු  නකෝකිලා ගුණවර්ධාන මහත්මිය මූලා නාරූඪ 
විය. 

 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு (திருைதி) லகொகிலொ 

குைவர்தன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took 
the Chair. 

 
[අ.භරා. 2. 1  

 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධා නහේසත් මහත්ා (ග්රාමීය ය නිවා  හා 

ඉදිකිරීම් හා නගොඩනැගිලි ද්රව කර්මාන්ත් ප්රවර්ධාන සාජ 

අමාත්ුරමා    
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொைத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ   අක ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස 

වපය ශීර්ෂය සරාමච්ඡරාවට භරාජ,  මර, ශ්  ශ  ශ  ශත්  ට ශ්  

අවස්ථමිරාව ලබරා දී   පිළිබඳව ඔබු)ක යට  ස්ු)තිය පුක මර,වරා.  

ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල ස තිු) රාටත්  ගරු සුකර්ිතනී 

්ර,රාන්දුපු ශ  රරාජය ස තිු)ක යටත්  ගරු සිසිර ජයශම ඩි රරාජය 

ස තිු) රාටත්  ගරු චන්, ජයසු , රරාජය ස තිු) රාටත් අපි ශ්  

අවස්ථමිරාශ  ිඩශ  ෂශයන්  ස්ු)තිවන්ත ශවන්, ඕ,ෑ.  

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයට ශ  , තර්  ප සුම්  සපයන්, ඕ,ෑ ක  

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ශ  , ිඩධියට ශග ඩ ,ඟන්,ට ඕ,ෑ ක  රශඨා 

ජ,තරාවශේ ශසෞඛ්ය ුරෂණෂරාව ස් බන්නශයන් ශ  , ිඩධිශස 

 පදි ත් වී ෂණ මරන්, ඕ,ෑ ක කිය, ඒ පර  අව යතරාව  ත 

අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා ශසෞඛ්ය මටයුු) ස් බන්න අ රාතයවරුන් 

 තර ශකශ,කු පත් මරලරා තිශබ,වරා. ඒ අනුව  ශශශීය ශවකම්  

්රවර්න,  ්රාමීය ය  රා ුයුර්ශ ක ශරෝ   සංවර්න,  රා ්රජරා ශසෞඛ්ය 

රරාජය අ රාතයරාං ය  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය   ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය  
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[ගරු සිසිර ජයශම ඩි   තරා   



2021  ශ, වප් බර්    

සපපීම   රා ිෂයරා , රරාජය අ රාතයරාං ය ස  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය 

ශස වරා  වසංගත ශරෝග  රා ශම ිඩ්  ශරෝග පරාල, මටයුු) රරාජය 

අ රාතයරාං යත් පිහිටුවරා තිශබ,වරා. ිඩශ  ෂශයන් ශම ිඩ්  

වසංගතශයන්  ශ්  ශගෝලීය වසංගතශයන් ලංමරාව ගලවරා ගන්, 

ශ  , තර්   පදි ත්වී ෂණ මපප කිරී ෂණ  කරායමත්වයෂණ එු) රා 

කෂණවරා තිශබ,වරා. ශ් ම ිඩපෂණෂශස අයට කපශ,න්ශන් ,ප ප.  

අපි ශකශවිෂ වර ත යි පරාර්ලිශ් න්ු)ව ිෂශයෝජ,ය මරන්ශන්. 

පළමුශවිෂ අවුරුදු  තර-  තර   රාර- පසුගිය පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  

හිටියරා. අශප් ුණ්ඩුශ  ශ්  වසර එම  රාරට අපි කප,ගත්ත 

ශකයෂණ ත යි  ඒ පර  ශ  රු  කපන් ඉන්, ුණ්ඩුශ ත්  ශ  රු 

ඉන්,වරා කියලරා හිතරාශග, මථමිරා මර, බව. අපි ශ්  අ රාතය 

 ණ්ඩලශස ඉන්, අය. අපි ගප, එශ   හිත,වරාට අපි මප පති 

,ප ප. අපි එකරා ශ  රුන්ශේ ශබ ශලන් අ ලලරා ශපන්වූවරා.  

ෂෂන ස  ේපමර  ස් බන්න මරාර යමදී අධිමර ශයන් 

වපරදිමරුශවෂණ ශවලරා  පරාර්ලිශ් න්ු)ශවන් ඉවත් මළ ය්  කිසි 

 න්ත්රීවරශයෂණ ,පවත ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස පුටුශ  වරාඩි 

මර,වරා ,්    අපි ිෂලනරාරින්ට සඟි ල දිෂණ මරලරා වපඩෂණ ,ප ප 

කියලරා    හිත,වරා. අක ශග ඩෂණ අය ිෂලනරාරින්ට ත යි සඟි ල 

දිෂණ මරන්ශන්. 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ  ශ්  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශයන් 

මරලරා තිශබ, ශස වය අපි පිළිගන්,ට ඕ,ෑ. අක ේශශ ිඩපෂණෂ 

,රායම සිඩ ලරා කිය,වරා  ප  තප,  ශබෝ් බ තිශබ,වරාලු   ප  

තප,  පුපුර,වරාලු  කපන්  ප  කුස්සියම  ශබෝ් බයෂණලු. ඒ ිෂසරා 

ඒශමන් ජ,තරාව ුරෂණෂරා මරන්,ලු. එු) රා කි වරා ජරා-සල 

්රශශ ශස අක පිපිරු ෂණ සිශනශවලරා තිශබ,වරා කියලරා. ඒත් 

ශස යලරා බලපුවරා  කිසි  ශකයෂණ සිශන ශවලරා ,ප ප. ගෑස ්

මරාන්දුවෂණ ශවලරා ,ප ප  පිපිරී ෂණ ශවලරා ,ප ප. ඒ අය ශබෝ් බ 

ග ,වරා. එු) රාශේ ශගෝලශයෝ   සිඩ ලරා පත්ු) මරශග,  ගිිෂ 

තියරාශග, ය,වරා. ශ් ම ත යි අක ශවලරා තිශබන්ශන්.  

වත් න් ශසෞඛ්ය අ රාතයවරයරා ිඩ රාල මරාර්යභරාරයෂණ මළරා. 

හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු)ක යටත් අපි ස්ු)තිවන්ත ශවන්, ඕ,ෑ.  ඒ 

වමවරානුශ  එු)ක යත් ිඩ රාල මරාර්යභරාරයෂණ මළරා.  වර්ත රා, 

අ රාතයු) රා එු) රාශේ ස් පූර්  මරාල ශ ලරාව ශය කවලරා ඒ 

මටයුු) මර,වරා. ශ්  ශව,ශම ට ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ශයන් යුලිය, 

1ෂණ  5ෂණ  ,ෂණ රටට ඉතිරි මරන්,ට වත් න් අ රාතයවරයරා මටයුු) 

මරලරා තිශබ,වරා.  

ශශශීය ශවකම්  ්රවර්න,  ්රාමීය ය  රා ුයුර්ශ ක ශරෝ   

සංවර්න,  රා ්රජරා ශසෞඛ්ය රරාජය අ රාතයු) රා  ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය 

ශස වරා  වසංගත ශරෝග  රා ශම ිඩ්  ශරෝග පරාල, මටයුු) 

ස තිු)ක ය සු)ළු ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස ිෂලනරාරින් ශ්  මටයුු) 

මර,වරා.  පබපයි  අපි ිෂලනරාරින්ට කිය,වරා ඔබු) න්ලරා එකරා -අක 

ඉන්, අයත්-  යමඩ සපත්ු)වට යටශවලරා ත යි හිටිශස. එශ   

,පත්,්  එකරා හිටපු ස තිවරයරාට යටත් ශවලරා හිටිශස. ඒ 

ස තිවරයරා ත යි අකටත් ය්  ය්  තපන්  සුරුවන්ශන්. ,මුත් අපි 

ඒ සියලු ිෂලනරාරින්ට ශ්  රටට ශස වය මරන්, ිෂක ස ලබරා දීලරා 

තිශබ,වරා.    ජ,තරාව බදු ශගව,වරා. ෂෂන  රාෆියරාවෂණ ගප, අපි 

මථමිරා මරන්,ට ඕ,ෑ ,ප ප.  රාෆියරාවෂණ මර,වරා ,්  ඒම 

අ රාතයරාං ශස ස තිවරයරා ශ ෝ ිෂලනරාරින් මරන්, ඕ,ෑ. 

එවපන්,ෂණ ශමශරන්ශන් ,පති බව ශ්  ුණ්ඩුව  ,රාව ශපන්ව  රා 

දීලරා තිශබ,වරා. පර  ශ  රුන්ට හිශත,වරා සති  අපි එකරා මරපු 

ශශ ශ්  සත්ශතෝත් මර,වරා  කියලරා. ඒ සිු)ිඩ ල ඒ අය 

ශග ඩ,පඟුවරාට ජ,තරාව ඒම බරාර ගන්, ූ කරා,්  ,ප ප.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස වපය 

ශීර්ෂය සරාමච්ඡරාවට ගන්,රා ශ්  අවස්ථමිරාශ   අපි පප පදිලිව  

කිය,වරා  අවුරුදු ශකමෂණ අපි දුෂණ ිඩන්ශශ ශ්  රශඨා ජ,තරාවශේ 

ජීිඩත ුරෂණෂරා මරන්,යි කියලරා. ිඩශ  ෂශයන්  අපි ුණ්ඩුවෂණ 

ිඩධියට ජ,රාධිපතිු) රාට ඒ ගප, ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා. රශඨා 

ජ,තරාව  වරාශේ  ග් ප  දිස්ත්රිෂණමශස ශ්  ශරෝගයට භරාජ, වුණු 

ිඩ රාල පිරිසෂණ සිටියරා. ඒ සියලුශක,රා ශ රරා ගපනී  සඳ රා  ශසෞඛ්ය 

ම් මරුවරාශේ සිට ිඩශ  ෂඥ නවකයවරුන්  අනයෂණෂවරුන් සු)ළු 

 ශරෝ   මරාර්ය  ණ්ඩල සියලුශක,රා මළ මපපවී ට ස්ු)තිවන්ත 

ශවන්,ට අපි ශ් ම අවස්ථමිරාවෂණ මර ගන්,වරා.  

 ට ශ්  මරාලය ලබරා දුන්,රාට ඔබු)ක යට ශබ ශ    ස්ු)තියි   

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීය ළඟට  ඉ් රරාන්   ූ ෆ්  න්ත්රීු) රා  ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 1 ම 

මරාලයෂණ තිශබ,වරා. 
 

[பி.ப. 2.09] 
 

ගරු ඉම්සාන් මහරූෆන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, எைது 

ைொவட்ட ைக்களின் ைிகப் பிரதொனைொன பிரச்ெிமனயொக உள்ள 

சுகொதொரப் பிரச்ெிமன ததொடர்பொக உமரயொற்றச் ெந்தர்ப்பம் 

கிமடத்தமைக்கு ைகிழ்ச்ெியமடகின்லறன். அண்மையில் 

நமடதபற்ற குறிஞ்ெொக்லகைி விபத்தின்லபொது ைிகவும் 

ெிறப்பொகப் பைியொற்றிய கிண்ைியொ மவத்தியெொமலயின் 

மவத்தியர்கள், தொதியர்கள், ெிற்றூழியர்கள் உள்ளிட்ட 

அமனவருக்கும் இச்ெந்தர்ப்பத்தில் எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகிலறன். கிண்ைியொ, குறிஞ்ெொக் 

லகைி நிகழ்வுக்குப் பின்னர், பிரதொன லபசுதபொருளொகவும் 

அமனவரும் அறிந்த ஓர் இடைொகவும் இருக்கின்ற 

கிண்ைியொவில் உள்ள மவத்தியெொமலயொனது அந்தக் 

குறிஞ்ெொக்லகைிப் பொலத்மதவிடவும் ைிக லைொெைொன 

நிமலயிலல கொைப்படுகின்றது.    

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

சுனொைியொல் முற்றொக அழிக்கப்பட்ட பின்னர், இத்தொலி அரெின் 

நிதி உதவிமூலம் 10 வருடகொல உத்தரவொதத்துடன் நிர்ைொைிக் 

கப்பட்ட இந்த மவத்தியெொமல, சுைொர் 17 வருடங்கள் தென்ற 

பின்னரும் எந்தவித அடிப்பமட வெதிகளுைற்ற நிமலயில் ஒரு 

பிரலதெ மவத்தியெொமலமயவிடவும் லைொெைொன நிமலயில் 

இயங்கிவருகின்றது. இங்கு நொளொந்தம் சுைொர் 550 

தவளிலநொயொளர்கள் ெிகிச்மெ தபறுகின்றொர்கள். சுைொர் 100 

லநொயொளிகள் வமரயில் மவத்தியெொமலயில் அனுைதிக்கப் 

படுகின்றொர்கள். ைொததைொன்றுக்கு சுைொர் 160 பிரெவங்கள் 

நிகழ்கின்றன. அதொவது, ஒரு ைொவட்ட மவத்தியெொமலமயவிட 

இங்லக அதிகைொன ைக்களுக்கு ெிகிச்மெகள் நிகழ்கின்றன. 

திருலகொைைமல மவத்தியெொமலயின் தவளிலநொயொளர் 

பிொிவில் ெிகிச்மெ தபறும் லநொயொளர்களின் எண்ைிக்மகமயப் 

பொர்க்கும்லபொது இது ததளிவொகும். ெில வருடங்களுக்கு 

முன்னர் குறிப்பிட்ட ஒரு கொலப்பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பமடயிலல, திருலகொைைமலப் தபொது 

மவத்தியெொமலயிலல 134,301 லநொயொளிகளும், தரம் ‘ஏ’இல் 

உள்ள கந்தளொய் மவத்தியெொமலயில் 129,627 

லநொயொளிகளிகளும் ெிகிச்மெ தபற்றிருக்கின்ற அலதலநரம், 

கிண்ைியொ மவத்தியெொமலயில் 159,043 லநொயொளிகள் 

ெிகிச்மெ தபற்றிருக்கின்றனர். இதன்மூலம் ைத்திய அரெொங் 

கத்தின் கீழுள்ள மவத்தியெொமலகமளவிடக் கிண்ைியொ 

மவத்தியெொமலயில் அதிகைொன லநொயொளர்கள் ெிகிச்மெ 

தபறுகின்றனர் என்பது ததளிவொகிறது. ஆனொல், இந்த 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

மவத்தியெொமலயின் ஆளைி ைற்றும் தபௌதிக வளங்கமள 

எடுத்து லநொக்கினொல், ஒரு தள மவத்தியெொமலக்குொிய 

வெதிகள் இங்கில்மல என்பலத உண்மையொகும். 

குறிப்பொக, 2017ஆம் ஆண்டின் தரவுகளின்படி, கிண்ைியொ 

மவத்தியெொமலக்கு  8 Medical Consultantsலதமவ. ஆனொல், 

தற்லபொது 6 லபர்தொன் அங்லக கடமையொற்றுகின்றொர்கள். 43 

Medical Officers லதமவ. ஆனொல். 27 லபர்தொன் 

கடமையொற்றுகின்றொர்கள். அலதலபொன்று, 80 Nursing 
Officers லதமவ. ஆனொல், 48 லபர்தொன் கடமையிலல 

உள்ளனர். அந்த வமகயில் 317 லபருக்கொன cadreஐக் 

தகொண்டுள்ள இந்த மவத்தியெொமலயில் இன்று 211 லபர்தொன் 

கடமை புொிகின்றொர்கள். நொன் லநரத்மத கருத்திற்தகொண்டு, 

cadre ெம்பந்தைொன விபரத்மத ஹன்ெொட் பதிவுக்கொகச் 

*ெைர்ப்பிக்கின்லறன்.   

அங்குள்ள அவெர ெிகிச்மெப் பிொிவில் -  Emergency 
Treatment Unitஇல் இரண்டு கட்டில்கள் ைொத்திரலை 

கொைப்படுகின்றன. ஓொிலட்ெத்திற்கும் லைற்பட்ட ைக்கள் 

பயன்படுத்துகின்ற இந்த மவத்தியெொமலயில் அவெர 

ெிகிச்மெப் பிொிவுக்கு இரண்டு கட்டில்கள் லபொதுைொ? என்ற 

லகள்விமய நொன் இந்த இடத்திலல லகட்கலவண்டும். 

அலதலபொன்று, இந்த மவத்தியெொமலயில் ICUஇல் கட்டில்கள் 

கிமடயொது.  

ைிக முக்கியைொக, கிண்ைியொ மவத்தியெொமலயிலல 

ெத்திரெிகிச்மெ நிபுைர் ஒருவர்கூட இல்லொமையினொல் கடந்த 

நொன்கு ைொதங்களொக எந்ததவொரு ெத்திரெிகிச்மெயும் அங்கு 

நமடதபறொததவொரு நிமல கொைப்படுகின்றது. ஒரு ெிறிய 

ெத்திரெிகிச்மெயொக இருந்தொலும் அவர்கமளத் 

திருலகொைைமல மவத்தியெொமலக்கு அனுப்புகின்ற ஒரு 

நிமலப்பொடு கொைப்படுகின்றது. குறிப்பொக,  லைற்படிப்புக்கொக 

தவளிநொடு தெல்லத் தயொரொக இருக்கின்ற மவத்தியர் 

கமளத்தொன் இந்த மவத்தியெொமலக்கு  நியைிக்கின்றொர்கள். 

அவ்வொறொனவர்கமள நியைிப்பதனொல் ஒரு ைொதகொலத்திற்குள் 

அல்லது ெிறியததொரு கொலப்பகுதிக்குள் பதிலீடு இன்றி 

விடுவிக்கப்பட்டு, அவர்கள் தவளிநொடு தெல்கின்றததொரு 

நிமலமை கொைப்படுகின்றது. ஆகலவ, அங்கு முமறயொன 

விதத்தில் மவத்திய நிபுைர்கமள நியைிப்பதற்கொன 

நடவடிக்மககள் லைற்தகொள்ளப்பட லவண்டுதைன்று தகௌரவ 

அமைச்ெர் அவர்கமளக் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

அடுத்து, இந்த மவத்தியெொமலயில் பிரெவத்திற்கு 

முன்னரொன விடுதியில் 17 கட்டில்களும், பிரெவத்திற்குப் 

பின்னரொன விடுதியில் 20 கட்டில்களும் கொைப்படுகின்றன. 

ஆனொல், இந்த மவத்தியெொமலயில் ைொததைொன்றுக்கு சுைொர் 

160 பிரெவங்கள் நமடதபறுகின்றன. அந்தவமகயில், 

அங்குள்ள கட்டில்கள் லபொதுைொ? என்று லகட்கலவண்டிய ஒரு 

நிமலப்பொட்டிலல நொங்கள் இருந்துதகொண்டு இருக்கின்லறொம். 

இதனொல் இந்த மவத்தியெொமலயிலல ஒரு கட்டிமல இருவர் 

பயன்படுத்துகின்ற நிமலமையும் கர்ப்பிைித் தொய்ைொர்களும் 

பொலூட்டும் தொய்ைொர்களும் தமரகளிலல உறங்குகின்ற 

நிமலமையும் கொைப்படுகின்றது.  

திருலகொைைமல ைொவட்டத்திலல உள்ள திருலகொைைமலப் 

தபொது மவத்தியெொமலயிலும் கந்தளொய் மவத்தியெொமலயிலும் 

ICUக்குொிய கட்டில்கள் கொைப்படுகின்றன. அதிலும் குறிப்பொக, 

திருலகொைைமல மவத்தியெொமலயிலல 06 ICU கட்டில்களும், 

கந்தளொய் மவத்தியெொமலயில் 03 ICU கட்டில்களும் 

கொைப்படுகின்றன. நொன்கு இலட்ெத்து ஐம்பதொயிரத்திற்கும் 

லைற்பட்ட ைக்கள் வொழுகின்ற திருலகொைைமல 

ைொவட்டத்திலல இத்தமன ICU கட்டில்கள் லபொதுைொ? என்ற 

லகள்விமயக் லகட்க விரும்புகின்லறன். ஆகலவ, இந்த 

மவத்தியெொமலகளில் ICUக்கொன கட்டில்கமள 

அதிகொிக்கலவண்டிய ஒரு நிமல கொைப்படுகின்றது. 

குறிப்பொக, திருலகொைைமல மவத் தியெொமலயில் உள்ள ICU 

கட்டில்களின் எண்ைிக்மகமய 12 ஆகவும், கந்தளொய் 

மவத்தியெொமலயில் உள்ள ICU கட்டில்களின் 

எண்ைிக்மகமய 06 ஆகவும் உயர்த்தலவண்டிய லதமவ 

கொைப்படுகின்றது. ஆகலவ, தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் 

அது ெம்பந்தைொன நடவடிக்மககமள லைற்தகொள்ள 

லவண்டுதைன்று இந்த இடத்திலல லகட்டுக் தகொள்கின்லறன்.  

அதுைட்டுைல்லொது, திருலகொைைமல மவத்தியெொமலயில் 

இயங்குகின்ற Accident and Emergency Unit 
தற்கொலிகைொன ஓொிடத்திலல உொிய உபகரைங்கள் அற்ற 

நிமலயில் இயங் கிவருகின்றது. இந்த நிமலமையொனது 

விபத்துக்குள் ளொனவர்கள் உயிொிழக்கின்ற ஒரு சூழமல 

உருவொக்குகின்றது. எனலவ, இது தனியொன கட்டடத்தில் 

உொிய வெதிகளுடன் இயங்கலவண்டும் என்பதுதொன் 

எங்களுமடய லவண் டுலகொளொக இருக்கின்றது. அத்துடன், 

திருலகொைைமலயிலுள்ள எந்த மவத்தியெொமலயிலும் விலெட 

ெிகிச்மெப் பிொிவுகள் இல்மல. இதனொல் ெிறுநீரக, இருதய 

ைற்றும் புற்றுலநொயொளர்கமள ைட்டக்களப்பு, அனுரொதபுரம் 

லபொன்ற பிரலதெங்களிலுள்ள மவத்தியெொமலகளுக்கு 

அனுப்பலவண்டிய ஒரு சூழல் கொைப்படுகின்றது. 

எங்களுமடய பிரலதெத்திலல கொைப்படுகின்ற பதவிெிறிபுர 

மவத்தியெொமலயிலல ெிறுநீரக லநொய்ச் ெிகிச்மெப் பிொிவும், 

கிண்ைியொ ைற்றும் மூதூர் மவத்தியெொமலகளிலல இருதய 

லநொய்ச் ெிகிச்மெப் பிொிவும், திருலகொைைமல மவத் 

தியெொமலயிலல கண் லநொய்ச் ெிகிச்மெப் பிொிவும், கந்தளொய் 

மவத்தியெொமலயிலல புற்றுலநொய்ச் ெிகிச்மெப் பிொிவும் 

அமைக்கப்படலவண்டும் என்பது எங்களுமடய பிரதொன 

லவண்டுலகொளொகக் கொைப்படுகின்றது.  

லைலும், கிண்ைியொ, மூதூர் மவத்தியெொமலகள் ைத்திய 

அரெொங்கத்தின்கீழ்க் தகொண்டுவரப்படலவண்டும். இது 

அம்ைொவட்ட ைக்கள் எல்லலொருமடய  எதிர்பொர்ப்பொகவும் 

கொைப்படுகின்றது. நொன்கூட பொரொளுைன்றத்திலல ெில 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இது ததொடர்பொன பிலரரமை 

ஒன்மறக் தகொண்டுவந்திருந்லதன்; இருந்தும் அது 

நமடமுமறப்படுத்தப்படவில்மல. ைத்திய அரெொங்கத் 

திற்குக்கீழ் இந்த மவத்தியெொமலகமளக் தகொண்டுவந்தொல், 

குறித்த விடயங்கள் நிமறலவறும் என்ற எதிர்பொர்ப்பு இன்று 

ைக்கள் ைத்தியிலல கொைப்படுகின்றது. ஆமகயொல், அது 

ததொடர்பொகவும் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் நடவடிக்மக 

எடுக்கலவண்டுதைன்று இச்ெந்தர்ப்பத்தில் லகட்டுக்தகொள் 

கின்லறன். அத்லதொடு, லதொப்பூர், ஈச்ெிலம்பற்று, புல்லைொட்மட, 

பதவிெிறிபுர, லகொைரங்கடவல லபொன்ற மவத்தியெொமலகளும் 

தரமுயர்த்தப்பட லவண்டுதைன்ற லகொொிக்மக அப்பகுதி 

ைக்களொல் முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனலவ, அமதயும் 

கவனத்தில் எடுக்கலவண்டும் எனக் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன். 

அலதலபொன்று, கிண்ைியொ, மூதூர் ைற்றும் புல்லைொட்மட 

மவத்தியெொமலகளிலல ICU ventilator, shockwave 
physiotherapy machine ைற்றும் X-ray machine லபொன்ற 

லதமவப்பொடுகள் இருப்பதொகவும் அந்த உபகரைங்கமளப் 

தபற்றுத்தருைொறும் அங்கிருக்கின்ற மவத்தியெொமல 

நிர்வொகத்தினரொல் லகொொிக்மககள் முன்மவக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன.  
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[ගරු ඉ් රරාන්   ූ ෆ්   තරා  

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2021  ශ, වප් බර්    

அதுைட்டுைல்லொைல், தம்பலகொைத்திலுள்ள மவத் 

தியெொமலக் கட்டட நிர்ைொைப் பைிகள் இப்தபொழுது 

இமடநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இமடநிறுத்தப்பட்ட அந்த 

நிர்ைொைப் பைிகமள ைீள ஆரம்பித்து அந்தக் கட்டடத்மதக் 

கட்டி முடிப்பதற்கு  இன்னும் 45 ைில்லியன் ரூபொய் லதமவப் 

படுகின்றது. அதமனயும் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் 

கவனத்திற்தகொள்ளலவண்டும் என்பதுவும் எங்களுமடய 

லவண்டுலகொளொக இருக்கின்றது.  

அண்மையில் அனர்த்தம் இடம்தபற்ற குறிஞ்ெொக்லகைிப் 

பிரலதெத்திலல உள்ள சுகொதொர மவத்திய அதிகொொி 

கொொியொலயம் இற்மறவமரயும் ஒரு நிரந்தரக் கட்டடம் 

அமைக்கப்படொத நிமலயில் இயங்கிவருகின்றது. இதற்கொன 

நிரந்தரக் கட்டடத்மத அமைப்பதற்கொக கிட்டத்தட்ட 30 

ைில்லியன் ரூபொய் லதமவதயன  estimate - ைதிப்பீடு 

தெய்யப்பட்ட நிமலயில், அரொெங்கம் அதமன  3 கட்டங்களொக 

வழங்குவதொகத் ததொிவித்ததன் அடிப்பமடயில், முதற்கட்டைொக 

13 ைில்லியன் ரூபொய் வழங்கப்பட்டது. அதற்கொக இந்த 

இடத்திலல எங்களுமடய நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்லறொம். ஆனொலும், அந்த 13 ைில்லியனும் தற்லபொது 

நிலவுகின்ற ‘தகொவிட்’ தடுப்புக்கொகச் தெலவழிக்கப் 

பட்டிருப்பதொக அங்கிருக்கின்ற சுகொதொரத் துமறயினர் 

தெொல்கின்றொர்கள். ஆமகயொல், அதமனக் கவனத்திற் 

தகொண்டு, ைீண்டும் அதற்குத் லதமவயொன பைத்மதப் தபற்று, 

அந்த நிரந்தரக் கட்டடத்மத அமைத்துத் தரலவண்டுதைனக் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

அந்தப் பிரலதெத்திலல இருக்கின்ற MOH உத்திலயொகத்தர் 

ைிகப் பமழய ஒரு வொகனத்மதப் பயன்படுத்தி வருகின்றொர். 

அவர் இந்த ‘தகொவிட்’ கொலங்களிலல ைிகுந்த கஷ்டத்தின் 

ைத்தியிலல தனது தெயற்பொடுகமள முன்தனடுக்கின்றொர். 

ஆமகயொல், அவருக்குொிய வொகன வெதிமயயும் தபற்றுக் 

தகொடுக்கலவண்டும் என்பமதயும் இச்ெந்தர்ப்பத்தில் லகட்டுக் 

தகொள்கின்லறன். அத்லதொடு இவ்வொறொன பிரச்ெிமன மூதூர், 

லெருவில, கந்தளொய், ஈச்ெிலம்பற்றுப் லபொன்ற MOH 

அலுவலகங்களிலும் கொைப்படுகின்றமையினொல் அவற்மறயும் 

கவனத்திற்தகொள்ள லவண்டுதைன்றும் இந்த இடத்திலல 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன். 

அதுைட்டுைல்லொைல், கிண்ைியொ நடுத்தீவிலல அமைந் 

திருக்கின்ற ைொவட்ட ஆயுர்லவத மவத்தியெொமல இன்று 

தபயரளவில்தொன் இயங்கிவருகின்றது. அதொவது, ஒரு கிரொைிய 

ஆயுர்லவத மவத்தியெொமலக்குொிய வெதிகள் ைட்டுலை அங்லக 

கொைப்படுகின்றது. குறிப்பொக, 7 மவத்தியர்கள் கடமையொற் 

றலவண்டிய இடத்தில் இன்று 4 மவத்தியர்கள் ைொத்திரலை 

கடமையொற்றுகின்ற அலதலவமளயில், 24 ஊழியர்கள் 

கடமையொற்றலவண்டிய இடத்தில் 5 ஊழியர்கள்தொன் 

கடமையொற்றிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ைொவட்ட ஆயுர்லவத 

மவத்தியெொமல ஒன்றின் ward இலல கிட்டத்தட்ட 32 

கட்டில்கள் இருக்கலவண்டும்  என்ற வமகயில் அங்கு 64 

கட்டில்கள் இருக்கலவண்டும். ஆனொல், அங்லக 20க்குக் 

குமறவொன கட்டில்கலள கொைப்படுகின்றன. அதுைொத் 

திரைல்ல, மவத்தியருமடய ஓய்வமற, pharmacy, acupuncture 

லபொன்றவற்றுக்கொன அமறகள், ெமையலமற லபொன்ற 

லதமவப்பொடுகள் அங்லக கொைப்படுகின்றன. இவற்மறயும் 

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் கவனத்திற் தகொள்ளலவண்டும் 

என்று லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.   

திருலகொைைமல ைொவட்டத்திலல இந்தச் சுகொதொரத் 

துமறமயச் லெொோ்ந்த ெிலர் இன்று இனவொதைொகச் தெயற்படுகின் 

றொர்கள் என்ற குற்றச்ெொட்டு ைக்கள் ைத்தியிலல எழுந்திருக் 

கின்றது. ஆமகயொல், எவ்வொறொன அடிப்பமடயில் அந்த 

நிகழ்வு நமடதபறுகின்றது? அதற்கு எவ்வொறொன தீர்மவ 

வழங்கமுடியும்? ெொியொன முமறயிலல நிதி ஒதுக்கிடப் 

படுகின்றதொ? எல்லொப் பிரலதெங்களிலும் ெொியொன அபிவிருத்தி 

லைற்தகொள்ளப்படுகின்றதொ? என்ற விடயங்கமளயும் தகௌரவ 

அமைச்ெர் அவர்கள் கவனத்திற்தகொள்ள லவண்டும். 

இத்தமகய இனவொதச் தெயற்பொடுகமள யொர் 

முன்தனடுத்தொலும் அவர்களுக்குத் தண்டமன வழங்க நீங்கள் 

நடவடிக்மக எடுக்கலவண்டும் என்பதும் எங்களுமடய 

லகொொிக்மகயொக இருக்கின்றது. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  
 

ගරු ඉම්සාන් මහරූෆන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
   මථමිරාව අවසන් මරන්,් . 

சுகொதொரத் துமறமயச் லெொோ்ந்த ெில ஊழியர்கள் 

ததொடர்பிலும் கூறலவண்டும். குறிப்பொக, தடங்குக் 

கட்டுப்பொட்டுப் பைியொளர்கள் இன்னும் தங்களுமடய நிரந்தர 

நியைனத்மதப் தபறொைலிருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் 22,500 

ரூபொய்தொன் ெம்பளம் தபறுகின்றொர்கள். ஆமகயொல், 

அவர்களுமடய நிரந்தர நியைன விடயத்திலும் கவனம் 

தெலுத்தலவண்டும் என்று லகட்டு, எனது உமரமய 

முடிக்கின்லறன். நன்றி.   
 

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  
Hon. Member, with regard to Dengue Control Field 

Assistants, there was a 1,500 intake. By the time we did 
this assessment, out of that 1500, about 300 had left after 
five years. There were about 360 who had the basic 
qualifications or the required qualifications, and they 
were made permanent. The rest have been brought under 
the new scheme to recruit 100,000 persons. They have 
been asked to achieve NVQ Level 3 and thereafter, they 
will be absorbed.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Velu Kumar. You have 

eight minutes.  
 

[பி.ப. 2.22] 
 

ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

சுகொதொர அமைச்சு ததொடர்பொன இன்மறய குழுநிமல 

விவொதத்திலல எனது கருத்துக்கமளச் தெொல்வதற்கு வொய்ப்புத் 

தந்தமைக்கு நன்றி. நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கண்டி 

ைொவட்டத்மதச் லெொோ்ந்த தகௌரவ தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல 

அவர்கள் இந்த அமைச்ெினது Cabinet அமைச்ெரொக இருப்பது 

எங்களுக்கு ைகிழ்ச்ெியளிப்பதொக இருக்கின்றது.   

இலங்மகயின் 76ஆவது வரவு தெலவுத்திட்டம் இங்கு 

முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வொறு 76 வரவு 

1139 1140 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

தெலவுத்திட்டங்கள் முன்மவக்கப்பட்டுள்ளலபொதும் இலங்மகத் 

லதெத்தினுமடய லதெிய சுகொதொரக் தகொள்மகளுக்கமைய,  

சுகொதொரம் ததொடர்பொன ெட்ட திட்டங்களுக்கமைய, 

இலங்மகயிலுள்ள ெகல பிரமஜகளுக்கும் ெைைொன முமறயில் 

லதெிய சுகொதொர லெமவ தென்றமடயொைல் இருப்பது ஒரு 

துர்ப்பொக்கியைொன நிமலயொகும். குறிப்பொக, இலங் 

மகயினுமடய லதொட்டத்துமறயிலல இருக்கின்ற ைக்களுக்கு 

இன்னும் லதெிய சுகொதொர லெமவ தென்றமடயொத நிமல 

கொைப்படுகின்றது. இந்தத் லதொட்டத்துமறயிலல இருக்கின்ற 

ைக்களினுமடய சுகொதொரத் லதமவகள் லதொட்ட 

முகொமைத்துவத்தினொல் வழங்கப்படுகின்றது. அதொவது, 

லதொட்ட நிர்வொகத்தினொல் அவர்களுமடய நிறுவன 

அமைப்பொன PHDT என்ற நிறுவனம் ஊடொக, அந்தத் 

லதொட்டங்களில் உள்ள dispensaries மூலம் 

வழங்கப்படுகின்றது. அங்லக MBBS மவத்தியர்களினுமடய 

லெமவமய, பயிற்ெி தபற்றவர்களொக இருக்கின்ற EMA 

என்கின்ற Estate Medical Assistant மூலம் வழங்குகின்ற ஒரு 

நிமலமைதொன் கொைப்படுகின்றது. தகௌரவ சுகொதொர 

அமைச்ெர் அவர்கலள, நீங்கள் முன்வந்து, இந்த அரெொங்கத்தின் 

லதெிய அடிப்பமடயிலொன ஒரு தகொள்மகயொகத் 

லதொட்டத்துமறயில் இருக்கின்ற ெகல ைருந்தகங்கமளயும் 

லதெிய சுகொதொர வழிமுமறக்குள் உள்வொங்குவதற்குொிய 

நடவடிக்மக லைற்தகொள்ள லவண்டும். அதற்கு ஒரு தகொள்மக 

ொீதியொன லவமலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படலவண்டும். அங்லக 

ஏறக்குமறய 450 ெிகிச்மெ அலகுகள் இருக்கின்றன. 2005ஆம் 

ஆண்டில் இருந்த அரெொங்கம் 30 வமரயொன அலகுகமள 

ைத்திய அரெொங்கத்தின் சுகொதொரத் துமறக்கு உள்வொங்கியது. 

அதன்பிறகு அந்த லவமலத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

எனலவ, அந்த லவமலத்திட்டத்மத ைீண்டும் ஆரம்பியுங்கள் 

என இந்த இடத்திலல லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

අක  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය පිළිබඳව අක ස් කෂණව, ශම ට 

ිඩශ  ෂශයන්  කියන්, ඕ,ෑ   රා ිෂශයෝජ,ය මර,   නුවර 

දිස්ත්රිෂණමය  ිෂශයෝජ,ය මර, මපයු,ඨා අ තයවරශයකු ව, 

ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල  පතිු) රාශේ අ රාතයරාං ය ව, 

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය පිළිබඳ මථමිරා කිරී ට අවස්ථමිරාව ලපබී  ගප, 

   සු)ටු ව, බව.  

ශ්  රශඨා 7, වපිෂ අය වපය ත යි ශ්  ඉදිරිපත් මරලරා 

තිශබන්ශන්. අශප් ජරාතිම ශසෞඛ්ය ්රතිපත්තිය අනුව ශ්  රශඨා 

ඉන්, සෑ  පුරවපසිශයකුට   ඒ ශස වය අක ව, ිඩටත් ලපයුලරා 

,ප ප. ිඩශ  ෂශයන්     ගරු ස තිු) රාට  තෂණ මරන්,ට ඕ,ෑ  

වු)මරශස ඉන්, ජ,තරාවට තව  ජරාතිම ශසෞඛ්ය ශස වය ලපයුලරා 

,පති බව. වු)මරය ු)ළ ඒ ශස වය ලබරා ශකන්ශන් වු) පරිපරාල,ය 

ිඩසින්. වු) පරිපරාල,යට අයිති PHDT - Plantation Human 

Development Trust - එම ිඩසින් පවත්වරාශග, ය, වු) 

ඩිස්ශපන්සරිය  ර රා ත යි  ඒ ජ,තරාවට ශසෞඛ්ය ශස වය ලබරා 

ශකන්ශන්. රශඨා තිශබ, ශසෞඛ්ය නීති රීතිවලට අනුව නවකය 

මටයුු)වල ිෂයපශළ, ශම ට අඩු  තරක න් MBBS 

qualification තිශබ, ශක ස්තරවරුන් ිඩසින් ලබරා දිය යුු) ශස වය 

වු)මරය ු)ළ ලබරා ශකන්ශන් EMA - Estate Medical Assistant 
- ිඩසින්. ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල ස තිු) ිෂ  ඔබු) රාට 

වු)මරය පිළිබඳව පුළු  අවශබෝනයෂණ තිශබ,වරා. වු) ු)ළ 

ඩිස්ශපන්සරි 15 ෂණ තිශබ,වරා. ඒවරා ්රතිපත්තියෂණ ව ශයන් ජරාතිම 

ශසෞඛ්ය ්රවරා යට සු)ළත් මරශග,  ශ්රී ලංමරාශ  අශ,ෂණ සෑ  

පුරවපසිශයකු  ලබ, ඒ ශසෞඛ්ය ශස වය වු)මරශස ඉන්, 

ජ,තරාවටත් ලබරා දී ට මටයුු) මරන්, කියලරා    ඔබු) රාශගන් 

ඉ ල,වරා  ගරු ස තිු) ිෂ. ඔබු) රා ්රතිපත්ති ය ව ශයන් ශ්  

ීනර ය අරශග, ක්රියරාත් ම මර, ශම ට ශසෞඛ්ය ශස වශස 

තිශබ, ශ්  අඩු පරාඩුම්  ටිම  ඟ  රවරා ගන්, පුළුවන්. සියලු ශ්රී 

ලරාංකිමයන්ට එම  රා ස රා, ශසෞඛ්ය ශස වයෂණ ලබරා දීශ්  

මටයුත්තට ඔබු) රා ඉදිරිපත් වුශ  ත් ඔබු) රාශේ ,  

ඉති රාසයට එමු) ශව,වරා කිය, මරාර ය    ශ්  අවස්ථමිරාශ දී  

කිය,වරා. ගරු ස තිු) ිෂ  ඔබු) රාත්  රාත් ිෂශයෝජ,ය මර, 

  නුවර දිස්ත්රිෂණමශස Estate Medical Dispensaries 28ෂණ 

තිශබ,වරා. මුලින්  ඒ Estate Medical Dispensaries 28 ජරාතිම 

ශසෞඛ්ය ශස වය ු)ළට අරශග, ශ්  වපශ්  පටන් ගන්, පුළුවන් 

කියලරා    ඔබු) රාට කිය,වරා.  

ඒ වරාශේ     ශ්  මරාර යත් කියන්, ඕ,ෑ. ිඩශ  ෂශයන්  

estatesවල තිශබ,  පළරාත් සභරා  ඟින් කප,ට ත් පරාල,ය මර, 

,රාවලපිටිය ශවස්ඨාශ ෝ  ශරෝ ල ස  පන්ිඩල  ඩු මපශ  

ශරෝ ල ගප, කියන්, ඕ,ෑ. ඔබු) රා කන්,වරා  ඒ ශරෝ   ශකම  

ඉතරා ඈත පිහිටරා තිශබ, ශරෝ   බව. ඒ ශරෝ  වල මටයුු) 

ක්රියරාත් ම වුශණ් ,පන්ත්  ඒ ජ,තරාව ශසෞඛ්ය ශස වය ලබරා 

ගපනී ට කිශලෝමීය ටර් ග ,ෂණ එන්, ඕ,ෑ. ඒ ශරෝ  වලට 

අව ය ප සුම්  ලබරා ශකන්, කියලරාත්    ගරු ස තිු) රාශගන් 

ඉ ලරා සිටි,වරා. ඒ වරාශේ  ශ  වරා පට ්රශශ ශස Mooloya 

Estate එශෂණ තිශබ, ශරෝ ලත්  High Forest Estate එශෂණ 

තිශබ, ශරෝ ලත් වු) ශරෝ    පටියට ිඩශ  ෂශයන්  දියුණු 

මරන්, ඕ,ෑ ශරෝ   බව     තෂණ මර ශක,වරා.  

அலதலபொல, கண்டி ைொவட்டத்தின் ததொலஸ்பொலக, 

கல்பீல்ல, ைடுல்கல, புஸ்ஸல்லொவ வகுபிட்டிய, தவஸ்ட் 

லஹொல், கலஹொ, ததல்லதொட்மட ஆகிய மவத்தியெொமலகள் 

லதொட்டத்துமறமயச் ெொர்ந்தவர்களுக்கு ைிக முக்கியைொன 

மவத்தியெொமலகளொகக் கொைப்படுகின்றன என்பமத நொன் 

இங்லக குறிப்பிட லவண்டும். கண்டி ைொவட்டத்மதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒருவர் சுகொதொரத் துமற ெொர்ந்த 

Cebinet அமைச்ெரொக இருப்பதனொல், இந்த மவத் 

தியெொமலகளுக்குக் கூடுதலொன அக்கமற தெலுத்தி அவற்மற 

முன்லனற்றித் தருைொறு அவொிடம் நொன் லகட்டுக்தகொள்கிலறன்.  

இந்த நொட்டில் நிலவுகின்ற விமலவொெிமயப் 

பொர்க்கின்றலபொது, குறிப்பொக உைவுப் தபொருட்களின் 

விமலவொெிமயப் பொர்க்கின்றலபொது, இன்று ைக்கள் தங்களது 

உைமவலய ைருந்துலபொன்று உட்தகொள்ள லவண்டிய 

நிமலமைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ைருந்துகளின் 

விமலமயப் பொர்க்கின்றலபொது, நொமள ைக்கள் தங்களது 

லநொய்களுக்குொிய ைருந்துகமள எவ்வொறு தபறுவொர்கள்? 

என்பது ஒரு லகள்விக்குறியொகக் கொைப்படுகின்றது. ஆகலவ, 

ைொதொந்த அடிப்பமடயில் ெிகிச்மெக்குச் தென்று ைருந்துகமளப் 

தபறுகின்றவர்களுக்கு ஏலதனுலைொர் ஆக்கபூர்வைொன 

வழிமுமறமய இந்த அரெொங்கம் தெய்து தகொடுக் 

கலவண்டுதைன்று இந்த இடத்திலல லகட்டுக்தகொள்கிலறன்.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  න්ත්රීු) රා  ඔබු) රාශේ මථමිරාව අවසන් මරන්,. 
 

ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

   අවසන් මරන්,් . 

விலெடைொக, எைது பிரலதெங்களிலுள்ள மவத் 

தியெொமலகளில், சுகொதொரப் பரொைொிப்பு நிமலயங்களில் ைற்றும் 

சுகொதொர லெமவகள் வழங்கும் நிமலயங்களில் தைிழ்தைொழி 
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லபெக்கூடிய உத்திலயொகத்தர்கமள உள்வொங்கி, எங்களுமடய 

ைக்கள் எதிர்லநொக்குகின்ற அதெௌகொியங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி 

மவக்கலவண்டுதைனக் லகட்டு, வொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி 

கூறி, விமடதபறுகின்லறன். 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ංජුලරා දිසරා,රායම  න්ත්රීු)ක ය.  ඔබු)ක යට ක ිෂත්ු) 

ප ම මරාලයෂණ  තිශබ,වරා. 
 

[අ.භරා. 2. 1  

 

ගරු මාංජුලා දි ානායක මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ைஞ்சுலொ திெொநொயக்க)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ   ට ශ්  මරාලය ලබරා දී  

පිළිබඳව ශබ ශ    ස්ු)තියි. 

අක ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශසත්  ඒ යටශත් පවති, රරාජය 

අ රාතයරාං  ු),මත් වපය ශීර්ෂ ස්  ත කිරීශ්  ිඩවරාකයට 

ස භරාගිවන්,ට අවස්ථමිරාව ලපබී  ගප,  රා ශව,වරා. අතිගරු 

ශගෝසරාභය රරාජපෂණෂ  පතිු) රාශේ ශසෞභරාගයශස කපෂණ  ්රතිපත්ති 

 රාලරාවට අනුව සු)ටින් ජීවත් ශව, පවුලෂණ ිෂර් රා ය මරන්,ට 

,්  ඒ ස රාජය ු)ළ නීශරෝගි පුශගලයන් ඉන්,ට ඕ,ෑ. අපශේ 

ස්  රා ස් බුදු රජරා න් ව න්ශස  අපට ශශ ,රා මශළ   "ුශරෝගයරා 

පර රා ලරාභරා" කියලරායි  නීශරෝගිම  පර  ලරාභය කියලරායි. බුදු 

රජරා න් ව න්ශස ශේ   ශශ ,රාව ශ්  ශම ිඩ්  වසංගතය  මුශ  

එකරා වරාශේ  අකත් යථමිරාර්ථමියෂණ බවට පත් ශවලරා තිශබ,වරා. බුදු 

ක ශ්  අනුගරාක මයන් ශවච්ච අපට ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  එය මුළු 

ශලෝමයට  අකරාළයි. නීශරෝගිම  රටම  ස රාජයම පර  ලරාභය 

ශවන්ශන් ශම ශ   ක කිය, එම අපි ශ්  මරාලශස අත්ිඩන්කරා  

ඒමට මුුණ  දුන්,රා  අත්කපකී්  ලබරා ගත්තරා. පසුගිය  රාස 

ග ,රාවෂණ පුරරා අවස්ථමිරා කිහිපයමදී  රට වසරා තපබුවරා   ඒ  

අ රාරුම  අපට කපනු රා.  

නීශරෝගි ජ,තරාවෂණ යුහි මරන්,ට  නීශරෝගි ස රාජයෂණ 
ිෂර් රා ය මරන්,ට ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය ු)ළින්  ඒ රරාජය 
අ රාතයරාං  ු), ු)ළින් ශමශර, මරාර්යභරාරය පිළිබඳව අපි 
අමුු)ශවන් මථමිරා මරන්,ට අව ය ,ප ප. ඒ ිෂසරා අශප් ිඩපෂණෂයත් 
අත් ශකම  ඔසවරා ශ්  වපය ශීර්ෂය ස්  ත මරන්,ට ේකවු මරරාිඩ 
කියලරා  රා ිඩ ්වරාස මර,වරා.  

ිඩපෂණෂය  එන්,ත් ශගශ,,ශම ට  එන්,ත් ශගශ,න්ශන් 
,ප ප කි වරා. එන්,ත් ලබරා ශක,ශම ට  ඒම මරන්ශන් ,ප ප 
කි වරා. රශඨා ක ිෂසුන් එළියට සක ක ලරා  පරාරට සක ක ලරා ශම ිඩ්  
වසංගතය මුළු රට පුරරා  පු)රුවරා ක න්,ට ිඩපෂණෂය මටයුු) 
මළරා.  පබපයි  අක vaccinated nations in Asia අතර රු) 
ශ බලශයන් ඉවත් ශවලරා ශම ළ ශ බල ය ලබරා ගන්,රා 
තත්ත්වයට පත්වී ට අශප් රටට  පකියරාව ලපබුශණ්  එන්,ත් ලබරා 
දීශ් දී  තිබුණු ිඩිතෂ්ටත්වය ිෂසරායි. ඒ ිෂසරා අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා 
සු)ළු ශම ිඩ්  මරාර්ය සරානම බලමරාය  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය  
සියලු රරාජය ිෂලනරාරින්  රා ශ්  සඳ රා සප මපප වුණු බටහිර 
නවකයවරුන්  ශශශීය නවකයවරුන් සු)ළු සියලුශක,රාටත් අපශේ 
ශගෞරව ්ර රා ය පුක මරන්,ට  රා ශ ය අවස්ථමිරාවෂණ මර  
ගන්,වරා.   

 පශ ෝ  බලරාශග,  සිටිශස ශම ිඩ්  වසංගතයත් එෂණම  අශප් 
ුණ්ඩුව කපන් මඩරාශග, වපශටයි   ුණ්ඩුව අක ඉවරයි  ශ ට 
ඉවරයි කියලරායි. "අපට ුණ්ඩුව  ගන්, පුළුවන්  ඊළඟ ශපෝයට 
අපට ුණ්ඩුව ගන්, පුළුවන්" කියලරා  බලරාශග, හිටපු අය ශේ අක 
තටු පුරුෂණ දිග සරිලරා තිශබ,වරා  ශ්  වපඩ පිළිශවළ ිෂසරා.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  න්ත්රීු)ක ය  ඔබු)ක යට තව ක ිෂත්ු) ශකමම මරාලයෂණ 

තිශබ,වරා. 

 

ගරු මාංජුලා දි ානායක මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ைஞ்சுலொ திெொநொயக்க)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ   ට තව ිඩ,රාඩි ශකමෂණ 

වපඩිපුර අව ය ශව,වරා.   

ළ රා  රා  රාතෘ සරාය, පිළිබඳව වපඩි අවනරා,යෂණ ශය මු මරලරා 

ශ වර අය වපය ශ ඛ්,ශයන් ශවන් මර තිශබ, මුක  ්ර රා ය 

පිළිබඳව    මරාන්තරාවෂණ ිඩධියට සු)ටු ශව,වරා. ගරු බපසි  

රරාජපෂණෂ  පතිු) රා එකරා ුර්ිකම සංවර්න, අ රාතයවරයරා ිඩධියට 

මටයුු) මරශදීත් ගශ්  සිටි, දුෂණ ිඩඳි, ශක වුපියන්ශේ කරුවන්ට 

අව ය සරාය,  නයස්ථමිරා,  කරා ශකන්,ට මටයුු) මළරා. ඒ වරාශේ  

ළ රා  රා  රාතෘ සරාය, සු)ළු අශ,ෂණ අං  වපඩිදියුණු මර 

ශකන්,ට  ඒවරාශස අඩු පරාඩු සමස් මර ශකන්,ට 2 22 අය 

වපශයන් ශවන් මර තිශබ, රුපිය  ක ලිය,  2 ,5 ට අ තරව 

තවත් රුපිය  ක ලිය, 5    ෂණ ලබරා දී ට එු) රා ශයෝජ,රා මර 

තිශබ,වරා.    ඒම අගය මර,වරා.  

අ ශප් ගරු බපසි  රරාජපෂණෂ  පතිු) රා එු) රාශේ අය වපය 

මථමිරාව ඉදිරිපත් මර, ිඩට අපි අ ශග, සිටියරා. එු) රා  සඳ න් 

මළරා   ශම ිඩ්  වසංගතය ිෂසරා බලපෑ ට ලෂණවූවන්ට ස , 

සපලමා ට ිඩිඩන ෂණශෂ ත්ර ඔස්ශස  ඉතරා ිඩ රාල මුක  ්ර රා යෂණ 

ශවන් මර තිශබ, බව. එශ   මරන්, සිශන වුශණ් සයි? ශ්  

ශම ිඩ්  තත්ත්වය ිෂසරායි එශ   මරන්,  වුශණ්.  

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය ගප, මථමිරා මර,ශම ට  අශප් හිටපු 

ශසෞඛ්ය ස තිු)ක ය ව, ගරු පිඩත්රරාශශිඩ වන්ිෂුරච්චි  පතිිෂය 

මළ මරාර්යභරාරය අපි ඉතරා අගය මර,වරා. ඒ වරාශේ  වර්ත රා,ශස 

අශප් ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල ස තිු) රාත්  අ ශප් ගරු  චන්, 

ජයසු , රරාජය අ රාතයු) රාත්  ඒ වරාශේ  අශප් ගරු  සුකර්ිතනී 

්ර,රාන්දුපු ශ  රරාජය අ රාතයු)ක යත් සුිඩශ  ෂ මරාර්ය භරාරයෂණ සිදු 

මර,වරා.  

 ශේ   ත්තයරා 2 15 වර්ෂයට ශපර ශශශීය නවකය 

අ රාතයවරයරා ිඩධියට මටයුු) මළ ශමශ,ෂණ. ඒ ිෂසරා ශශශීය 

ශවකම්  ්රවර්න,  ්රාමීය ය  රා ුයුර්ශ ක ශරෝ   සංවර්න,  රා 

්රජරා ශසෞඛ්ය රරාජය අ රාතය  ගරු සිසිර ජයශම ඩි  පතිු) රා මර, 

මරාර්යභරාරය  රා අගය මර,වරා වරාශේ    එු) රාට සුබ පත,වරා.  

ිඩශ  ෂශයන්  ගර්භිණී  රාතරාවන්ට ශපෝෂ    ල ලබරා 

ශකන්, ිෂය ශවලරා තිබුශණ්  රාස ක යයි. ,මුත් ගරු බපසි  

රරාජපෂණෂ  පතිු) රා ශ වර අය වපශයන්  රාස 21ෂණ කෂණවරා ශපෝෂ  

  ල ලබරා ශකන්, මටයුු) මරලරා තිශබ,වරා  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු)ක යිෂ. ඒ ශවනුශවන්    ස ස්ත රශඨා  මරාන්තරාවන්ශේ -

අ්  රාවරුන්ශේ- ශගෞරව ්ර රා ය එු) රාට පුක මර,වරා.  

අක  ශබෝ ව, ශරෝග වරාශේ  ශබෝ ශ, ව, ශරෝගත් එෂණම 

ජීිඩතය යදි, පිරිසෂණ  අශප් රශඨා ඉන්,වරා.  ිඩශ  ෂශයන්  

කුරු ෑගල දිස්ත්රිෂණමය ිෂශයෝජ,ය මරක න් අශප් ගරු  හින්ක 

රරාජපෂණෂ  පතිු) රා  අශප් රශඨා අග පතිු) රා වීශ්  භරාගයය ිෂසරා   

ඒ ජ,තරාව ශරෝගී තත්ත්වවලින් මුකවරා ශග, ඒ අයශේ ජීිඩතය 

ය පත් කිරී  සඳ රා  කුරු ෑගලට ශ  ඳ  රිත ශරෝ ලෂණ ලබරා 

ශකන්, මටයුු) මර,වරා.  
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කපන් මථමිරාව අවසන් මරන්,  ගරු  න්ත්රීු)ක ය. 

 

ගරු මාංජුලා දි ානායක මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ைஞ்சுலொ திெொநொயக்க)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

 ට තව ිඩ,රාඩියෂණ ලබරා ශකන්,  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු)ක යිෂ. 

ඒ  මටයුත්ත  ඉදිරිශස දී  ිෂ  මර ශකයි කිය, ිඩ ්වරාසය අපට 

තිශබ,වරා. ඒ ශවනුශවන්   ශේ ශගෞරවනීය ්ර රා ය එු) රාට පුක 

මර,වරා.  

 රා ිෂශයෝජ,ය මරන්ශන් ශක ඩ් ගස්ලන්ක ුස,ය. ඒ 

ුස,ශස ශප ලිස් ස්ථමිරා, 1ෂණ තිශබ,වරා. ,මුත්  එම  

"සුවසපරිය" ගිලන් රථමි ශස වයෂණවත් ඒ තපන්වල ,ප ප. ගරු 

සුකර් නී ්ර,රාන්දුපු ශ  රරාජය අ රාතයු)ක යිෂ   ශ්  එම ශප ලිස ්

ස්ථමිරා,යමට ශ ෝ "සුවසපරිය" ගිලන්රථමි ශස වයෂණ ලබරා ශකන්, 

කියලරා  රා ඔබු)ක යශගන් ඉ ලරා සිටි,වරා. අශප් ුස,ශස ජීවත් 

ශව, ලෂණෂයම ප   ජ,තරාවට ඒම ඉතරා  වපකගත් ශකයෂණ.   

 ශේ රශඨා ුකරණීය සියලු ජ,තරාවශගන්  රා ඉ ලී ෂණ 

මර,වරා.  ශ්  ශම ිඩ්  රකුසරාශගන් අශප් රට මුකවරා ගපනී  සඳ රා 

අපි  පශ ෝ  එමරාවන්ව මටයුු) මරමු. ශ්   රාතෘ මික ය ඉ ළින් 

ඔසවරා තබන්,ට එමු) ශවමු.   

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ   ට ශ්  අවස්ථමිරාව ලබරා 

දුන්,රාට ශබ ශ    ස්ු)තියි.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. G.G. Ponnambalam. You have ten 

minutes.  
 
[2.37 p.m.] 

 

ගරු ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, to begin with, I think we all 
owe a great deal to the people in the health sector and the 
medical profession for the tremendous work that they 
have been doing throughout the country in, probably, the 
most trying times we have faced in a century. In that 
sense, those appreciations must be placed on record. I 
certainly want to thank, in particular, the medical staff - 
doctors and everyone concerned in the health sector - of 
the North and the East. It is a region that had been 
plagued by war and thereafter, has quite considerably 
been lagging behind in all the development indices. 
Despite those shortages and trying conditions, I think they 
have been performing tremendously well and for that 
reason, I bow my head.  

Madam, I wish to bring to the attention of the Hon. 
Minister a few concerns that we have with regard to the 
Northern Province. I would like to start off by specifically 
referring to the Jaffna Teaching Hospital. That is, 
probably, the most important hospital in the entire 
Northern Province, not only in the Northern Province but 
even outside because of its status. When such a hospital is 

there, I think it becomes imperative that any 
infrastructure shortcomings must be fully addressed. But, 
unfortunately, the Jaffna Teaching Hospital is plagued by 
a considerable number of shortcomings, which I wish to 
very quickly list out.  

At the moment, Madam, the Jaffna Teaching Hospital 
does not have a maternity ward. In 2013, the existing 
maternity ward was pulled down because it was in a 
dilapidated condition. Despite that, still, no step has been 
taken to build the maternity ward.  There is only a 
temporary arrangement that has been made, and under 
these circumstances, almost 50 per cent of the expectant 
mothers are treated as floor patients. I think that is a 
disastrous situation for a teaching hospital to be in. 
Therefore, the Hon. Minister must look into that as a 
matter of urgency.  

The other matter that I wish to raise is the dearth of 
nurses. Whilst, obviously, consultants and medical 
officers are of paramount importance, nurses, in my view, 
are as important. For the Jaffna Teaching Hospital, there 
is an approved cadre of, if I am not mistaken, 657 for 
nurses. However, at the moment, only 573 vacancies 
have been officially filled. Out of them, 50 nurses, at any 
given time, are on leave and another 78 are pending 
transfers. So, that has been the approved cadre without 
even considering a cadre reassessment. That had been 
decided on going by very old cadre arrangements. So, the 
hospital requires, at least, 134 more appointments be 
made as nursing officers immediately.  

Hon Minister, if you look at the population vs nurses 
ratio in Jaffna - as I mentioned, it is 657 nurses at the 
moment - it should be well over 1,000, 1,200, if I am not 
mistaken. But, if we can revise the cadre as early as 
possible, increase it at least by another 300, I think that 
will make a significant difference. I think the Hon. 
Minister must pay his attention to that as early as 
possible.  

When it comes to doctors, at the moment, 300 
medical officers and 72 consultants are the approved 
cadre. But, in reality, the Jaffna Teaching Hospital is 
paying salaries for only 175 medical officers and 63 
consultants. So, Hon. Minister, I think that, too, has to be 
seriously looked into.  

The remarkable thing about the staffs of the Jaffna 
Teaching Hospital and, I would say, in most hospitals in 
the North and the East is that they do not demand things. 
We actually went there and tried to find out that 
information. We had to work very hard to find it out 
because they realize the difficulties faced under the 
present circumstances. So, they do not demand.   

 

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

We have posted there 269 medical officers out of the 
new batch. When you take the appointments made to all 
the other provinces, that is the highest number. If you 
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2021  ශ, වප් බර්    

take, for instance, the Western Province, it is only 43. 
But, for the Northern Province, we have  posted 269 
medical officers and for the Eastern Province, we have 
appointed three hundred and - 

 

ගරු ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

That is the approved cadre, Hon. Minister. What I am 
saying is that presently, the Jaffna Teaching Hospital is 
paying salaries to only about 170 medical officers. -
[Interruption.] Ah, you are changing the cadre, is it?  
Most welcome! I think that should be done. I will 
congratulate you if that goes through. 

Then, also with regard to the Northern Province, 
during the times of war, there were volunteer Health 
Service Assistants, almost 900, Hon. Minister. All those 
volunteer Health Service Assistants, for some reason, 
were not confirmed, were done away with or put aside. At 
the moment, when you consider the need for Health 
Service Assistants in the Northern Province, there is a 73 
per cent shortage. Please check these numbers, Hon. 
Minister. There is a 73 per cent shortage of Health 
Service Assistants or minor staff. So, those 900 people 
who were set aside, I think, could very easily be absorbed 
because there are no qualification as such that are 
required. They have been protesting, Hon. Minister. In 
fact, when the Hon. Mahindananda Aluthgamage visited 
Jaffna, we brought that matter to his notice. He had, in 
fact, raised it up in the Cabinet and he informed me 
personally that there was a Cabinet Paper for which 
approval had been granted for these health workers to be 
absorbed. But that has not gone through. So, they are still 
protesting. When there is almost a 73 per cent shortage, I 
think there is absolutely no need for any delay in 
confirming them.   

Very quickly, Madam, there are 117 hospitals coming 
under the Northern Province. Out of those 117, 15 
hospitals have no doctors at all. I will give you the 
detailed list, Hon. Minister. Then, out of the 117, only 41 
hospitals have approval for the cadre of nursing officers 
and 76 hospitals have no approval for the nursing cadre at 
all. I mentioned earlier the 73 per cent of shortage in the 
minor staff.  

Then, there is another issue. Most of the hospitals that 
come under the Province - I am aware of five hospitals, 
namely, the Tellippalai Hospital, the Kilinochchi 
Hospital, the Mullaitivu Hospital, the Mannar Hospital 
and the Vavuniya Hospital - are going to be taken over by 
the Centre. The doctors and the people also would like 
that because, obviously, the hospitals that come under the 
Centre have a far greater fund allocation than those under 
the Province. I think that is an injustice, Hon. Minister; 
those hospitals which come under the Province should not 
have that discrepancy. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Both in the medical health sector and in education, if 
you have this discrepancy and hierarchy, naturally, 
everybody would want to move in the direction of more 
funds and more equipment.  

But, despite the severe lack of funding, I think the 
hospitals in the Northern Province have done 
tremendously well and, in fact, because those five 
hospitals that I mentioned have been doing tremendously 
well, the Centre is also thinking of taking  them over and, 
maybe, strengthening them. But, just looking by the 
Jaffna Teaching Hospital and its severe shortages, I think 
what would be more prudent would be for the allocation 
of funds to be done to the appropriate hospitals through 
your Ministry, even though they come under the 
Province, to make those necessary approvals, and let the 
Province handle the matter first before you reconsider 
and re-evaluate it.  

Thank you. 

 

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

Hon. Presiding Member, please give me one minute 
just to respond to two matters. One, I would like to have 
all those details that you listed out and two, the taking 
over of hospitals is not our concern. If the Governor and 
the Province are in agreement with that only we look into 
the request. Just because a hospital develops, we do not 
go and say, “Okay, now you have developed property, so 
we are going to take over". That is not the principle.   

 

ගරු ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, - 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Ponnambalam. 

 

ගරු ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Thank you, Hon. Presiding Member.  

Hon. Minister, if we take the Tellippallai Cancer 
Hospital, for example, I know that the doctors and the 
people who are living in the surroundings want it brought 
under the Centre because they feel that then, there would 
be far more resources available. At the moment, it comes 
under the Province. It is because of the lack of resources 
that, whether it be the Governor, he comes under pressure 
by the people. If the Province cannot handle the amount 
of workload and the demands because of the lack of 
funding, then, obviously, the next step is for the Governor 
to make those recommendations to the Ministry. So, what 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

I am trying to say is that that should not happen. Some 
way has to be found, where there is  no hierarchy between 
the Centre and Province. 

 

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

I think it is a matter that the Minister of Finance and 
the Minister in charge of Provincial Councils must get 
together and discuss.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. Next, the Hon. A. Aravindh Kumar. You 

have five minutes. 
 

[பி.ப. 2.50] 
 

ගරු අ. අසවින්  කුමාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அ. அரவிந்த் குைொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள! 

நொன் ைமலயகத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஓர் உறுப்பினர் 

என்ற வமகயிலல, இன்மறய சுகொதொர அமைச்ெின் குழுநிமல 

விவொதத்திலல கலந்துதகொண்டு ைமலயக ைக்கள் 

முகங்தகொடுக்கும் பல்லவறு சுகொதொரப் பிரச்ெமனகள் பற்றி 

இங்கு லபெலொதைன்று நிமனக்கின்லறன். ைமலயகத்திலுள்ள 

லதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் ைிகக் கடின உமழப்பொளிகளொக 

இருக்கின்றொர்கள் என்பது அமனவரொலும் ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்ட ஓர்  உண்மையொகும். அத்துடன், இந்த நொட்டுக்கு 

அந்நியச் தெலொவைிமய ஈட்டித்தருவதில் ைமலயக ைக்களின் 

பங்களிப்பு ைிக அதிகைொக இருக்கின்றததன்பமத எவரொலும் 

ைறுதலிக்க முடியொது. இவர்களின் லதக ஆலரொக்கியத்மத 

உறுதிப்படுத்த, லைம்படுத்த லவண்டிய லதமவயும் அவெியமும் 

அரெொங்கத்துக்கு இருக்கின்றது; எைக்கு இருக்கின்றது; சுகொதொர 

அமைச்சுக்கு இருக்கின்றது; சுகொதொரத் திமைக்களத்மதச் 

ெொர்ந்த அமனவருக்கும் இருக்கின்றது. லதொட்டப் 

புறங்களிலுள்ள மவத்தியெொமலகளும் ெிகிச்மெ 

நிமலயங்களும் முன்பு லதொட்ட நிர்வொகத்தினொல் 

பரொைொிக்கப்பட்டு வந்தன; நடொத்தப்பட்டு வந்தன. ஆனொல், 

தற்லபொது அங்கு அவ்வொறொனததொரு நிமலமை இல்மல. 

ஏதனனில், இலொபத்மதக் கருத்திற்தகொண்டு இயங்கும் லதொட்ட 

நிர்வொகங்கள் தற்லபொது அத்துமற ெொர்ந்த தெயற்பொடுகமள 

முற்றொகலவ மகவிட்டிருக்கும் ஒரு நிமலமயத்தொன் நொங்கள் 

விெனத்லதொடு பொர்க்கலவண்டி இருக்கின்றது.  

ஏற்தகனலவ, ெில லதொட்ட மவத்தியெொமலகள் லதெிய 

ையைொக்கப்பட்டு இருந்தொலும்கூட, இன்னும் அதிகளவொன 

மவத்தியெொமலகள் லதெியையைொக்கப்படலவண்டிய அவெியம் 

இருக்கின்றது. சுகொதொர அமைச்ெிலல லதொட்டப் 

புறங்களுக்தகனத் தனியொன ஒரு பிொிவு இருக்கின்றது. இந்தப் 

பிொிவினூடொக எவ்வொறு ஏமனய லதொட்ட மவத்தியெொமல 

கமளயும் லதெியையைொக்குவது என்பது ததொடர்பில் 

ஏற்தகனலவ ஒரு திட்டம் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனொலும், 

அதமன அமுல்படுத்துவதில் கொலதொைதம் ஏற்பட்டிருப்பமத 

நொங்கள் பொர்க்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. ஏற்தகனலவ, 

லதெியையைொக்கப்பட்டிருக்கும் லதொட்ட மவத்தியெொமலகளின் 

எண்ைிக்மக லபொதுைொனதொக இல்மல.  

லதொட்டப்புறங்கள் நகரங்களிலிருந்து ைிகத் ததொமலவிலல 

இருப்பதனொல், அங்கிருக்கும் லநொயொளர்கள் இலகுவொக 

நகரத்திலுள்ள மவத்தியெொமலக்கு வந்துலபொக முடியொத சூழல் 

இருக்கின்றது. எனலவ, இதமனயும் அவர்களின் உமழப்பின் 

அவெியத்மதயும் கருத்திற்தகொண்டு, ஏமனய லதொட்டப்புற 

மவத்தியெொமலகமளயும் லதெியையைொக்கும் 

நடவடிக்மககமள ைிக விமரவொக லைற்தகொள்ளலவண்டும் 

என்ற லகொொிக்மகமய நொன் இந்த உயொிய ெமபயிலல 

முன்மவக்க விரும்புகின்லறன்.  

கடந்த 02 வருடங்களொக எைது நொடு ‘தகொவிட்-19’ 

தபருந்ததொற்றுக்கு இலக்கொகி, அதன் தொக்கத்மத இன்றும் 

நொங்கள் ததொடர்ந்து அனுபவித்தவண்ைம் இருக்கின்லறொம். 

தகௌரவ சுகொதொர அமைச்ெரொக இருக்கலொம், அமைச்ெின் 

அதிகொொிகளொக இருக்கலொம், சுகொதொர லெமவகள் 

திமைக்களத்மதச் ெொர்ந்த ஊழியர்களொக இருக்கலொம்! 

இவர்கள் அமனவரும் ‘தகொவிட்-19’ ததொற்மறக் கட்டுப் 

படுத்துவதற்கு வழங்கிய பங்களிப்பும், அவர்கள் கொட்டிய 

அக்கமறயும், வழங்கிய ஒத்துமழப்பும் உண்மையிலல 

பொரொட்டப்பட லவண்டியமவ என்பமத நொன் இந்த இடத்திலல 

பதிவுதெய்ய விரும்புகின்லறன்.  

உலகிலுள்ள ஏமனய நொடுகலளொடு ஒப்பிடும்லபொது, எைது 

நொட்டில் 'தகொவிட்-19' ததொற்றொல் பொதிக்கப்பட்ட, 

இறந்தவர்களின் எண்ைிக்மக குமறவொக இருக்கின்றது. 

இதமனயிட்டு, நொங்கள் தபருமைதகொள்ள லவண்டும்; 

சுகொதொரத்துமறயினர் தபருமைதகொள்ள லவண்டும்; நொட்டின் 

தமலவர்கள் தபருமைதகொள்ள லவண்டும். அந்த வமகயில், 

தகௌரவ சுகொதொர அமைச்ெர் உள்ளிட்ட அமைச்ெின் உயர் 

அதிகொொிகள், ஏமனய அதிகொொிகள், சுகொதொர லெமவத் 

திமைக்களத்தின் அதிகொொிகள் ைற்றும் ஊழியர்கள் 

அமனவமரயும் நொன் இந்த இடத்திலல பொரொட்டுவலதொடு, 

அவர்களுக்கு எனது நன்றிமயயும் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்லறன். நொன் இங்லக பல்லவறு விடயங்கமள 

முன்மவக்கலவண்டி இருந்தொலும்கூட,  லநரம் லபொதொத 

கொரைத்தினொல் ஒரு விடயத்மதக் குறிப்பிட்டு எனது உமரமய 

முடிக்க  விரும்புகின்லறன்.  

தற்லபொது, சுகொதொர அமைச்சுக்குப் தபொறுப்பொக 

ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல அவர்கள் 

இருக்கின்றொர். அவர் இந்த அமைச்ெின் தெயற்பொடுகமளச் 

ெிறந்த முமறயிலல முன்தகொண்டுதெல்வொர் என்ற நம்பிக்மக 

எனக்கு இருக்கின்றது. அவொின் திறமை அதற்கு ெொன்று 

பகர்கின்றது. அவர் அமைச்ெின் தெயலொளர் உள்ளிட்ட 

அமனத்து அதிகொொிகள், ஊழியர்கள் ஆகிலயொருடன் 

மகலகொர்த்து, ெகலொினதும் ஒத்துமழப்மபப் தபற்று, இந்த 

நொட்டின் சுகொதொரத்துமறமய லைம்படுத்த லவண்டும். அதற்கு 

எல்லொம் வல்ல இமறவன் அவருக்கு மகதகொடுக்க லவண்டும் 

என்று பிரொர்த்தித்து, விமடதபறுகின்லறன். நன்றி.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කිංස් ශ, සන්  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ක ිෂත්ු) 1 ම 

මරාලයෂණ තිශබ,වරා.  
 

[අ.භරා.2.5,  
 

ගරු කිාං න නනල් න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස වපය 

ශීර්ෂය ශවනුශවන් අක ස් ඉදිරිපත් මරන්, ලපබී  ගප,  රා සු)ටු 

ශව,වරා.  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය කියන්ශන් රශඨා ජ,තරාවට 
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[ගරු ජී.ජී. ශප න්,් බල්    තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

අතයව ය මරාර රා ඉෂ්ට මර, අ රාතයරාං යෂණ. ශ වර අය වපශස 

දී ශසෞඛ්යය ශවනුශවන් යුලිය, 2 1ෂණ ශවන් මළත්  2 21 අය 

වපයට සරාශප්ෂණෂව යුලිය, ,1ම අඩුවෂණ    කකි,වරා. ශ්  රශඨා 

සති ශවලරා තිශබ, වසංගත තත්ත්වයත් එෂණම ශසෞඛ්ය 

ශවනුශවන් ශවන් වූ මුක  මප්පරාදු මර,වරාක  ,පශක කිය, එම 

ගප, ගරු මුක  ස තිු) රා මීය ට වඩරා වපඩි අවනරා,යෂණ ශය මු මළරා 

,්  ශ  ඳයි කිය, එම    ිඩපෂණෂය ිෂශයෝජ,ය මර, 

 න්ත්රීවරයකු ිඩධියට ශ්  ගරු සභරාවට කියන්, මප තියි.  

ශ්  ව, ිඩට ිෂශවස්වල සිට ශම ිඩ්  ශරෝගීන් සුවපත් කිරී  

සිශන ව,වරා. ශම ිඩ්  වසංගතය  පදුණු ශරෝගීන් ශරෝ  ගත 

ශව,වරාට වඩරා ිෂශවස්වල රැඳී සිටික න් ්රතිමරාර මර, ක්ර යෂණ 

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය  පදි ත් ශවලරා  ිඩශ  ෂඥ නවකයවරු එමු) 

මරශග, ඔවුන්ශේ ේපශකස්  ත ක්රියරාත් ම මරනු ලබ, 

වපඩසට , ඉතරා සරාර්ථමිමව මරශග, ය,වරා. ඒ ිෂසරා    ශ්  

අවස්ථමිරාශ   ඒ වපඩ සට ,  මර, ිඩශ  ෂඥ නවකයවරුන්ටත්  

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස ඒ වපඩ පිළිශවළට ,රායමත්වය දුන් 

ිෂලනරාරින්ටත් ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා. ඒ වරාශේ  ශලෝම ශසෞඛ්ය 

සංිඩනරා,ය - WHO  - පවරා ඒ වපඩසට න් අගය මරලරා තිශබ,වරා.   

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ   රා ිඩශ  ෂශයන්  ශ්  ගප, 

කියන්, ඕ,ෑ. අක ෂෂනවල ිඩ රාල හිඟයෂණ තිශබ,වරා.   අක 

ශප ශළ රාන්,රුව දිස්ත්රිෂණමශස ු රාර ්ර ්,ය වරාශේ  ත යි 

තිශබ, ෂෂන ්ර ්,යත්. ෂෂනවල අක ේශශ තිශබ, ක ල 

ශ, ශවයි  වස තිශබන්ශන්.  ට ශපර මථමිරා මරපු ස තිවරශයෂණ 

කි වරා  ශ්  ෂෂන  රාෆියරාව ගප, මථමිරා මරන්, එපරා ලු.  ශ්  

ෂෂන ක ල වපඩිවී  ු)ළින් ශවලරා තිශබන්ශන් ශ  මෂණක? අක 

ස  ර ෂෂන ශ  යරා ගන්, බප ප. මීය ට සතියමට ශපර 

තයිශර ෂණමාන් සඳ රා ශබ , ෂෂන ශවශළඳ ශප ශළ  තිබුශණ් 

,ප ප. ඒ වරාශේ අතයව ය ෂෂනවල ිඩ රාල හිඟයෂණ අක තිශබ,වරා. 

ෂෂන 32ම හිඟයෂණ තිශබ, බව ශ්  ශව,ශම ට අපට කප, ගන්, 

ලපයුලරා තිශබ,වරා. පිළිමරා ශරෝගය  ඒ වරාශේ  දියවපඩියරා ශරෝගය 

සඳ රා වූ ෂෂන 32ම අඩුවෂණ තිශබ,වරා.  

ඒ ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  අක  න්ක ශපෝෂ ය වපඩි ශවලරා 

තිශබ,වරා. කපන් ිඩශ  ෂශයන්  දුෂ්මර පළරාත්වල ගත්ශත ත් 

 ් බන්ශත ට දිස්ත්රිෂණමය  ශ  ,රරාගල  ශප ශළ න්,රුව 

දිස්ත්රිෂණමය ගත්තරා  ත්රිශපෝෂ වපඩසට , ඉතරා  සරාර්ථමිමව 

ක්රියරාත් ම වු රා. අක ත්රිශපෝෂ ශ  යරා ගන්, ,ප ප. අක රශඨා 

ජ,තරාව ශපෝෂයකරාීම ු රාර ශ ලමට ශගව, මුකල අඩු මරලරා 

තිශබ,වරා. ඊට සරාශප්ෂණෂව ෂෂනවලට ශගව, මුකල වපඩි ශවලරා 

තිශබ,වරා. ගරු ස තිු) ිෂ  ෂෂන ස් බන්නව ඔබු) රාශේ 

ිඩශ  ෂ අවනරා,ය ශය මු මරන්, කියලරා  රා ඉ ලරා සිටි,වරා. ඒ 

වරාශේ  ිඩශ  ෂ ෂෂන  අතයව ය ෂෂන සරානරාර  මුකලමට 

ශවශළඳ ශප ළට කප් ශ  ත් ශ  ඳයි කියලරා    ශයෝජ,රා 

මර,වරා.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ  "සුවසපරිය" වපඩ සට , 

ගප,ත් කියන්, ඕ,ෑ.  ට  තමයි සුවසපරිය වප ඩසට , දියත් 

ශව,ශම ට ශප ශළ න්,රුව දිස්ත්රිෂණමශස ්රරාශශශීය ශ ම්  

ශම ඨාසරාස 7ට   ගිලන් රථමි - ambulances - 7ෂණ ලබරා දුන්,රා. ඒ  

එවමට ය  පරාල, ුණ්ඩුශ  ඒ ිඩෂය භරාරව මටයුු) මරපු  ර්ෂ ක 

සි වරා  පතිු) රාශේ ,රායමත්වශයන්. සත්තට  එු) රාට  රා ඒ 

ගප, ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා. ශ්  සුවසපරිය වපඩසට , දියත් 

මර,ශම ට ශ, ශයකුත් මතන්කර සති වු රා.  ට  තමයි  

ශප ශළ න්,රුව දිස්ත්රිෂණමශස එම තප,ම  ශ්  සුවසපරියට ය්  

පිරිසෂණ මළු ශම ඩි කරාලරා තිබු රා. අපි ඒ ගප, ශ  යරා බපලුවරා   ඒ 

්රශශ ශස ය්  පුශගලශයෂණ කියලරා තිබු රා ශ්  සුවසපරිය ගිලන් 

රථමිවල රියදුරන්  ඒ  ු)ළ වපඩ මර, ිෂලනරාරින් ඉන්දියරාශවන් 

ත යි ශගශ,න්ශන් කියලරා. එශ   කියලරා ජ,තරාව ශ,  ඟ 

 පරලරා තිබු රා. අක බලන්,  ශ්  සුවසපරිය ගිලන් රථමි ශස වරාශවන් 

ශ්  රශඨා ශරෝගීන්ට ශ  , තර්  ශස වරාවෂණ සපය,වරා ක කියලරා. 

අක    පරාර්ලිශ් න්ු)වට එ,ශම ට කපෂණමරා  සුවසපරිය ගිලන්රථමි 

ු),ෂණ. ස  රිඩට ඒවරා ශරෝගීන් අරශග, ය,වරා ශවන්, සති. 

ගරු ස තිු) ිෂ   පබපයි කපන් ශ්  ශව,ශම ට ඒ ගිලන් රථමි 

අබලන් තත්ත්වයමට පත් ශවලරා තිශබන්ශන්. ඒ ිෂසරා ඒ ස් බන්න  

ිඩශ  ෂ පුළු  වපඩසට ,ෂණ දියත් මරලරා  ශ්  ගිලන් රථමි 

,වීමර ය මරන්, ිඩ රාල මුකලෂණ ශවන් මරන්, කියලරා 

ශයෝජ,රා මරන්, මප තියි.  

ශ  මක  මරාලයෂණ තිස්ශස  ශ් වරා අලුත්වපඩියරා මරලරා ,ප ප. 

ස  ර ශවලරාවට ජරාති   තරම ටයර්  තරෂණ සුවසපරිය ගිලන් 

රථමිවල තිශබ,වරා    කපමලරා තිශබ,වරා. එ  ිෂසරා ඔබු) රා ශ්  

මරාර යට  පදි ත් ශවන්,. ඔබු) රා කෂණෂ ස තිවරශයෂණ.  ට 

ිඩ ්වරාසයි  ඔබු) රා ශ්  ගිලන් රථමි ස් බන්නශයන් ිඩශ  ෂ 

අවනරා,යෂණ ශය මු මරයි කියලරා.  ය පරාල, ුණ්ඩුශවන් පටන් 

ගත්තරාය කියලරා ශ්  වපඩ පිළිශවළ ,වතින්, ශකන්, බප ප. ශ ට   

ස ගි ජ,බලශ ගය ුණ්ඩුවෂණ පිහිටුවන්, පුළුවන්.  පබපයි  

ඔබු) න්ලරා මර, ශ  ඳ ශශව  අපි ුරෂණෂරා මරන්, ඕ,ෑ. එ  

ිෂසරා ත යි  ශේ මථමිරාව ුර් භශසදී  කි ශ   ශම ිඩ්  ශරෝගය 

ු)රන් කිරීශ්  වපඩ සට ශන්දී ිෂශවස්ගතව සිටි, ශරෝගීන් 

පිළිබඳව ඔබු) න්ලරා මර, වපඩසට , අපි අගය මර,වරා. ඒ 

නවකයවරුන්ට අපි ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා  කියලරා. එශ   

ශ, ශවයි ,්   ට ශ්  මථමිරාව ශව,ත් පපත්තකින් පටන් ගන්, 

තිබු රා. ඒ ිෂසරා සුවසපරිය ගිලන්රථමි ස් බන්නශයන් ිඩශ  ෂ 

අවනරා,යෂණ ශය මු මරන්, කියරා ඉ ලරා සිටි, අතර  ඒවරා 

ුරෂණෂරා මර ගපනී  අප සු) වගකී ෂණ  බවත්    ශ්  

අවස්ථමිරාශ දී ්රමරා  මර,වරා.  

අවුරුදු 1කින් ශරෝ   අනයෂණෂමවරු පත් මරලරා ,ප ප  ගරු 
ස තිු) ිෂ.  ිඩශ  ෂශයන්  මරරාපිටිය  ගරා ල  ග් ප   මලුතර  
අනුරරානපුරය  අ් පරාර   ් බන්ශත ට  ශප ශළ න්,රුව  වු)පිටිය 
සු)ළු ශරෝ   1 මට ශරෝ   අනයෂණෂමවරු පත් මරලරා ,ප ප. 
ඒ වරාශේ   ශප ශළ න්,රුව වකුගඩු ශරෝ ලටත් 
අනයෂණෂමවරශයෂණ පත් මරලරා ,ප ප. ශප ශළ න්,රුව වකුගඩු 
ශරෝ ල ජුිෂ  ස 11ශවිෂ කරා ිඩවෘත මශළ . ඒම අංග ස් පුර්  
ශරෝ ලෂණ. එහි  X-ray room එම පරාිඩච්චි ශවන්ශන් ,ප ප  labs 

ටිම පරාිඩච්චි ශවන්ශන් ,ප ප. ිෂසි මරාර්ය  ණ්ඩලයෂණ ,පති ිෂසරා 
අක ඒවරා ක්රියරාත් ම ශවන්ශන් ,ප ප. ශ් ම ්රනරා, ශරෝ ලෂණ 
වු රාට  ගිලන්රථමි ප සුම ෂණ ,ප ප. ඒ ිෂසරා ශ්  ගප, ිඩශ  ෂ 
අවනරා,යෂණ ශය මු මරලරා  ශ්  අඩු පරාඩු ටිම ලබරා දීලරා ිෂසි මරාර්ය 
 ණ්ඩලයෂණ පත් කිරී ට ඔබු) රාශේ අවනරා,ය ශය මු මර, 
ශලස  රා ඉ ලරා සිටි,වරා.  ගරු ස තිු) ිෂ  එහි සිටින්ශන් 
primary level මරාර්ය  ණ්ඩලයෂණ. ශ්  වකුගඩු ශරෝ ල තිෂ 
ශරෝ ලෂණ ිඩධියට ,ඩත්ු) මර ශග, යන්, පුළුවන්. 
නවකයවරුන්ශේත් අඩුපරාඩුත් තිශබ,වරා. ශ්  ස් බන්නශයන් 
ිඩශ  ෂ අවනරා,යෂණ ශය මු මරන්, කියලරා    ශ්  ගරු සභරාවට 
ශයෝජ,රා මර,වරා.  

ිඩශ  ෂශයන්  කියන්, ඕ,ෑ  වකුගඩු ශරෝගය පරාල,ය කිරී  
සඳ රා ය පරාල, ුණ්ඩුශ දී මුළු රට පුරරා  RO plants 

ක්රියරාත් ම වු  බව.    හිත,  පටියට ලෂණෂ   මට වඩරා 
ක ලමට තිබුණු RO plant එම එකරා ,රාිඩම  මුකරාව  පදි ත් ශවලරා 
ලෂණෂ ශකම  රාරෂණ වපිෂ ඉතරා  සුළු මුකලමට ත යි ලබරා ගත්ශත්. 
ගරු ස තිු) ිෂ   පදිරිගිරිය ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසය ු)ළ 
ත යි වකුගඩු ශරෝගය වපඩිශයන්  තිශබන්ශන්. ඒ ්රශශ ශස සිඩ 
මරපු  RO plant එම කපන් අක්රිය ශවලරා. ඒ ස් බන්නශයනුත් 
ිඩශ  ෂ අවනරා,යෂණ ශය මු මරන්, කියලරා  රා ඉ ලරා සිටි,වරා.  

ඒ වරාශේ   ශප ශළ න්,රුව ්රනරා, ශරෝ ශ  අපරවය 
කරා මය අවුරුදු 5මට මලින් ත යි  සිඩ මශළ . ශ්  ශව,ශම ට 
එය අක්රිය ශවලරා තිශබ,වරා. ශ්  ිෂසරා  ශරෝ ශ  ඉන්, ශරෝගීන්  
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

නවකයවරුන්  ිෂලනරාරින්   වරාශේ  ්රශශ ශස ඉන්, ජ,තරාව 
පවරා අක කපඩි අප සුතරාවයමට පත් ශවලරා තිශබ,වරා. ශ්  ගප,ත් 
ිඩශ  ෂ අවනරා,යෂණ ශය මු මරන්, කියලරා    ඔබු) රාට 
කිය,වරා.  

ශම ිඩ්  වසංගතය අශප් රටට සු)ළු ශව, ශම ට 

ශප ශළ න්,රුව දිස්ත්රිෂණමශස ශම ිඩ්  ුසරාදිතයන් රඳව, 

 නයස්ථමිරා, ,ෂණ අපි ුර් භ මළරා. ඒ ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  

 ු සරාදිතයන් රඳවරා ගපනීශ්  ඒ  නයස්ථමිරා,වල සඳන් 2 5  මට 

වඩරා වපඩි ්ර රා යෂණ අපි ස්ථමිරාපිත මළරා.  

ිඩශ  ෂශයන්  ඒමට ,රායමත්වය දීලරා මටයුු) මශළ   

ශප ශළ න්,රුව    ශරෝ ශ  ිඩශ  ෂඥ නවකය ඉන්දිම ස් පත් 

කු රාර  පතිු) රා සු)ළු ශසසු නවකයවරු ස  ඒ මරාර්ය  ණ්ඩලය. 

ඒ එෂණම   මුකරාව  PHI ිෂලනරාරින්  MOH ිෂලනරාරින් ිඩ රාල මපප 

කිරී ෂණ මළරා. ශ්  ශව,ශම ට වපලිමන්ක ්රනරා, ශරෝ ල වකුගඩු 

ශරෝ ලෂණ බවට පත් මරලරා තිශබ,වරා  ගරු ස තිු) ිෂ.  

ශප ශළ න්,රුව    ශරෝ ලට කපඩි සත්මරාර ඒමමයෂණ තිබුශණ් 

,ප ප.  සඳන් 1ෂණ කරාලරා කපඩි සත්මරාර ඒමමයෂණ ක්රියරාත් ම  

වු ත්  ශ්  ශව,ශම ට ඒම වසරා ක ලරා තිශබන්ශන්  නවකයරුන් 

,පති ිෂස යි. ඒ ගප,ත් ඔබු) රාශේ ිඩශ  ෂ අවනරා,ය ශය මු 

මරන්,. කප,ට වපලිමන්ක ශරෝ ල ශම ිඩ්   නයස්ථමිරා,යෂණ 

ිඩධියට ක්රියරාත් ම ශව,වරා. නවකයවරුන් ,පති ිෂසරා ඒ කපඩි 

සත්මරාර ඒමමය ක්රියරාත් ම මරන්, අපට බපරිශවලරා තිශබ,වරා. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ඔබු) රාට ශවන් මළ මරාලය කපන් අවසන්. 

 

ගරු කිාං න නනල් න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

 ට තව ිඩ,රාඩියම මරාලයෂණ ශකන්,  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු)ක යිෂ. 

ගරු ස තිු) ිෂ   සල පර ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසශස 

තිශබ, ශරෝ ශ   ෘත  රීරරාගරාරයෂණ ශ,  පති ිෂසරා ශරෝගිශයෂණ 

ක ය ගියරා  ඒ  ෘත ශශ ය අරශග, ය,ු)රු වරාඨාටු ු)ළ  රඳවරා 

ගන්, සිශන ශවලරා තිශබ,වරා.  ඒ ස් බන්නවත් ිඩශ  ෂ 

අවනරා,යෂණ ශය මු මරන්, කියලරා    ඉ ලී ෂණ මර,වරා. 

ශ ළ ශවකම ත්  ුයුර්ශ ක ශවකම ත් අක මුළු ශලෝමය  

පිළිශග, තිශබ,වරා. එ  ිෂසරා ඔබු) රාට පුළුවන්  ශ් මට 

 පදි ත්ශවලරා ශශශීය නවකය ක්ර ය මීය ට වඩරා ශව,ස් තප,මට 

අරශග, ගිහි ලරා ක්රියරාත් ම මරන්,. ඒ වරාශේ  ක න්ශන්රිය 

මූලිම ුයුර්ශ ක ශරෝ ලට අඩු පරාඩුවෂණව පවති, ගිලන් රථමිය 

තව ත් ලපයුලරා ,ප ප. ඒ ස් බන්නවත් ිඩශ  ෂ අවනරා,යෂණ ශය මු 

මරන්, කියලරා    ඉ ලී ෂණ මර,වරා. 

අවසරා, ව ශයන්  ට ිඩ,රාඩියම මරාලයෂණ ශකන්,  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු)ක යිෂ.    ඉෂණ ිෂන් මථමිරාව අවසන් 

මරන්,් . 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කප,ට ිඩ,රාඩියමට වඩරා වපඩි මරාලයෂණ වපඩිපුර අරශග, 

තිශබ,වරා.  

ගරු කිාං න නනල් න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

   ඉෂණ ිෂන් අවසන් මර,වරා  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු)ක යිෂ. 

ගරු ස තිු) ිෂ  ඔබු) රාට ශ්  මරාර ය අකරාළ ශ, ශවන්, 

පුළුවන්.  ට අක ේශශ ත යි  ශ් ම කප,ගන්, ලපබුශණ්. 

ිඩශ  ෂශයන්   ෂෂන ක ල අධිම ිෂසරා අශප් රශඨා වපඩිහිටියන්  

ශජයෂ්ස පුරවපසියන් අක කපඩි අප සුතරාවමට පත්ශවලරා තිශබ,වරා. 

ඒ අයට  වපඩිහිටි දී ,රාවෂණ ව ශයන් රුපිය  2    ෂණ ත යි 

ලපබුශණ්. ඒශමනුත් රුපිය  1  ෂණ මපලරා රුපිය  1 9  ෂණ 

ප  යි ඔවුන්ශේ අතට ලපබුශණ්.  පබපයි  පසුගිය මරාලශස 

ශම ිඩ්  ුනරාර කියලරා රුපිය  5    ම දී ,රාවෂණ ඔවුන්ට දීලරා 

තිශබ,වරා.  පබපයි  ශ්   රාසශස ඉඳලරා ඒ අයශගන් රුපිය  1 5   

ග ශන් මපන්, පටන් අරශග, තිශබ,වරා. එතශම ට  රුපිය  

1 9  න් රුපිය  1 5  ෂණ මපපුවරා  අතට ලපශබන්ශන් රුපිය  

1  යි. එ  ිෂසරා ඒ ස් බන්නශයනුත් ිඩශ  ෂ අවනරා,යෂණ ශය මු 

මරන්, කියරා ඉ ලරා සිටික න්   අශප් රශඨා වපඩිහිටියන් ුරෂණෂරා 

මර ගපනී  අප සු) වගකී ෂණ කිය, එමත් ්රමරා  මරක න්  ශේ 

මථමිරාව අවසන් මර,වරා. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගයරාෂරාන් ,ව,න්ක  න්ත්රිු) රා. ඔබු) රාට ක ිෂත්ු) ,ම 

මරාලයෂණ තිශබ,වරා.  

ඊට ශපර   ගරු සංජීව එදිරි රාන්,   තරා මූලරාස,යට 

පපක ශ ,වරා සති. 

  
අනුරරුව ගරු නකෝකිලා ගුණවර්ධාන මහත්මිය මූලා නනයන් 

ඉවත් වූනයන්, ගරු  ාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு (திருைதி) லகொகிலொ குைவர்தன அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன 

அவர்கள்   தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left the 
Chair and THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair. 
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ගරු ගයාෂාන් නවනන්ද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கயொஷொன் நவனந்த)   

(The Hon. Gayashan Nawananda)  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ, නවකයවරශයකු ිඩධියට අය 

වපය මරාරම සභරා අවස්ථමිරාශ  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය ගප, මථමිරා 

මරන්,ට අවස්ථමිරාව ලපබී  පිළිබඳව    ශබ ශ     සු)ටු 

ශව,වරා. ශ්  ුණ්ඩුව යටශත් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයට ස් බන්න 

අ රාතයරාං  1ෂණ තිශබ, අතර, ඒවරායින් අ රාතයරාං  ශකමම   

නවකයවරුන් ශකශකශ,ෂණ ත යි අ රාතය ුරර කරන්ශන්. 

 ශේ මථමිරාව ුර් භ මරක න්    මුලින් ,  එන්,ත්මර ය 

පිළිබඳව ශලෝමශස ිඩිතෂ්ටත  අවස්ථමිරාවමට අශප් රට පත් කිරී  

පිළිබඳව ගරු ශසෞඛ්ය ස තිු) රාට ිඩශ  ෂ ස්ු)තිය ්රමරා  

මර,වරා. ුකරණීය නවකයවරුන්, ශ ක ශ දියන්, 

ේපස්ථමිරායමයන්, MOH මරාර්යරාලවල සිටි, පවු  ශසෞඛ්ය 

ශස ිඩමරාවන්    ජ, ශසෞඛ්ය පරීෂණෂමවරුන් සු)ළු සියලුශක,රාට 

 ශේ  කපිරි ්ර රා ය  ශගෞරවය  රා ස්ු)තිය පුක මර,වරා. ඒ 

ස ඟ  family health sector එශෂණ ඉන්, ිෂලනරාරින්ට  ිඩශ  ෂ 

ස්ු)තියෂණ ්රමරා  මර,වරා. එශස  ස්ු)තිය ්රමරා  මරක න්  ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං ය පිළිබඳව  ශේ මථමිරාව ුර් භ මර,වරා. 
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[ගරු කිංස ්ශ, සන්   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

ලංමරාශ  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට ස් බන්න ශ  ර ගු රා ශකමෂණ 

තිබු රා. පළමුවපිෂ එම ත යි, SPC එම. ශකවපිෂ එම ත යි 

NMRA එම. අශප් නවකයවරුන්  ඒ ෂණශෂ ත්රශස සියලුශක,රා 

කන්,රා ශකයෂණ ත යි  SPC එම කියන්ශන් ශ  ර ගු රාවෂණ කිය, 

එම. ඒශමන් ශ, සෑශ න්, ශ  රම්  මර,වරා. NMRA එමත් 

ශ  ර ගු රාවෂණ.    ශ්  ශවලරාශ   ශේ මථමිරාව ශය මු මරන්ශන් 

ිඩපෂණෂශස සිටි,  න්ත්රීවරුන්ටයි. 

ගරු  න්ත්රීවරුිෂ, මරු රාමර තවත් local purchases ගප, 

මථමිරා මරන්, එපරා. මීය ට ටිම ශවලරාවමට මලින් ශ්  සභරාශ  හිටපු 

ගරු ගයන්ත මරු රාතිලම  න්ත්රීු) රා කිය,වරා  local purchases 

,පති ිෂසරා ශබශ ත් ,පති ශවලරාලු.  ඒ ගප, ත යි    ශ්  කියලරා 

ශකන්,  කන්ශන්. 2 17 ඉඳලරා 2 19 ව,ු)රු drugs - ශබශ ත් 

වර්ග - කිහිපයෂණ local purchase මළරා. Anastrozole, local 

purchase මර,වරා  රුපිය  9 යි. රුපිය   ට ගන්, තිබුශණ්.  

,්  ව ශයන් ශබශ ත් වර්ග කිහිපයෂණ ප  ෂණ    සඳ න් 

මරන්,් . රුපිය  11ට ගන්, තිබුණු ශප ටෑසිය්   ෂණශලෝරයි්  

රුපිය  195යි. 2 18 වසශර් රුපිය  18ට ගන්, තිබුණු 

Ceftriaxone රුපිය  189ට ගන්,වරා. ශ ශ   මරලරා ශ්  රශඨා 

රුපිය  ක ලිය, 2 1  ෂණ ශ  රම්  මර,වරා. ශ  රම්  මර,වරා  

කියන්ශන් සයි? ශ්  රශඨා ශබශ ත් එමවර  ,පති ශවන්ශන් 

,ප ප.  රාස ,මට අව ය ශබශ ත් ශ ච්චරයි   රාස  ට ශ ච්චරයි  

 රාස 2ට ශ ච්චරයි කියලරා අශප් ලිපිශ ඛ්,වල සඳ න් ශව,වරා. 

ඒම එශ   සිෂටු න් ශවන්, සරලරා ශබශ ත් ටිම ඉවර 

ශව,ම්  ඉඳලරා කිය,වරා  "ශබශ ත් ඉවරයි  ටෂණ ගරාලරා ශ්  

ශබශ ත් ටිම ගන්, ස ලි ඕ,ෑ" කියලරා. එතශම ටට වපඩි ක ලට 

ගන්, සිශන ව,වරා. ඒ ිඩධියට රුපිය   ට ගන්, පුළුවන් ශබශ ත 

රුපිය  98ට ගන්,  යුගයෂණ සති මරලරා  අවුරුදු  ෂණ සු)ළත 

රුපිය  ක ලිය, 2 1  ෂණ 
 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ිඩපෂණෂශස ඉන්,වරා. එකරා තිබුණු ඒ තත්ත්වය අක අපි ,පති මරලරා 

තිශබ,වරා. අක ශවශදී  ශබශ ත ඉවර ශවන්,  රාස ු),ෂණ තියුයදී- 

තව  රාස  කින් ශබශ ත ඉවරයි කියලරා ශපශ,න්, තියුයදී- අපි 

ශටන්ඩර් ක ලරා ඒ ශබශ ත ශගශ,,වරා. අපි ිඩශ  ෂ ක්ර ශ කයෂණ 

 පටියට ඉෂණ න් ශටන්ඩර් ක්ර යෂණ  කලරා තිශබ,වරා. ඒ ු)ළින් 

 රාසයෂණ වරාශේ මරාලයෂණ සු)ළත අපි ශබශ ත් ලබරා ගන්,වරා.  

 රාස 2ෂණ සු)ළත ශබශ ත් ඉවර ශවන්, ය,වරා කියලරා 

ශපශ,න්, තිශබ,ශම ට  අපි ඒ ශබශ ත් ඒ ිඩධියට ශගන්වරා 

ගන්,වරා. කපන් ඔබු) න්ලරාශේ ශ  ර ගු රාව ඉවරයි. ඒ ිෂසරා ගරු 

 න්ත්රීු) ිෂ  ,පවත local purchases ගප, මථමිරා මරන්, එපරා 

කිය, එමයි  ශේ ශගෞරවනීය ඉ ලී .  

ඒ වරාශේ   NMRA එම ගප,ත් කියන්, ඕ,ෑ. අශප් රශඨා 

රුපිය  2 ට    ට  1 ට  5 ට ගන්, ශබශ ත් තිශයශදී ස  ර 

ශවලරාවට රුපියලට ගන්, තිශබ, ශබශ ත් වර්ගය ,ප ප. ශ් මට 

ශ  ු)ව ත යි NMRA එශමන් registration එම ශකන්ශන් ,පති 

එම. ඒ file එම  රාස ග න්  අවුරුදු ග න් තිශබ,වරා. එශ   

මරපු ශ  ර Board එම අපි ශව,ස් මළරා. කපන් ඒ ශ  රම  

ශවන්ශන් ,ප ප. අවුරුදු ු)ශ,න් ු),ට ඒ ිෂලනරාරින් අපි තපිෂන් 

තප,ට  රාරු මර,වරා. ඒම ත යි ශ්  රශඨා ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස 

ශකවපිෂයට තිබුණු ශ  ර ගු රාව. ඒමත් අපි ිෂසි ශලස 

මළ ,රාමර ය මළරා.  

ිඩශ  ෂශයන්  ශේ ගුරුු) රා ව, ගරු   රාචරාර්ය චන්, 

ජයසු ,  පතිු) රා ගප,    ශබ ශ    සු)ටින් මථමිරා මරන්ශන්. 

ශ්  අවුරුදු ග ,ට  ලංමරාවට  තිබුශණ් රරාජය ඔසුස  5 යි. 

එු) රා ගිය අවුරුශශශ රරාජය ඔසුස  1ෂණ ිඩවෘත මළරා. ඉදිරියට 

තවත් රරාජය ඔසුස  25ෂණ ිඩවෘත මරන්, ිෂයක තයි.     ශේ 

ගුරුු) රාශගන් මරාරුණිම ඉ ලී ෂණ මළරා  "සර්   ට වප ලවරායට 

රරාජය ඔසුසලෂණ ඕ,ෑ" කියලරා. ඔබු) න්ලරා කන්,වරාක  රරාජය 

ඔසුසලෂණ ස  සරා රා,ය ඔසුසලෂණ අතර ශව,ස ශ  මෂණක කියලරා? 

සරා රා,ය වපසියරා ශව,ත් ස්ථමිරා,යකින් ශබශ ත් ටිම ගන්, 

රුපිය     ෂණ ිඩයක්  මරශදී  රරාජය ඔසුසලමට ගිශය ත් ඒ 

ශබශ ත් ටිමට රුපිය  1  යි යන්ශන්. ඒ ිෂසරා අශප් ගරු 

ස තිු) ිෂ  ඔබු) න්ලරා එමු)ශවලරා ශ්  රරාජය ඔසුස  ්ර රා ය 

වපඩි මරන්,  ,ගරශයන් ,ගරයට සති මරන්, කියලරා    

ශයෝජ,රා මර,වරා. 

ඊළඟට     ිඩශ  ෂශයන්  තෂණ මර,වරා  අපි ශස ලයින් 

ිෂෂ්පරාක,ය මරලරා ශ්  රටට රුපිය  ක ලිය, 1 1  ම ලරාභයෂණ 

මළ බව. 1987 ඉඳලරා ශ්  රශඨා ෂෂන  ක,වරා. ෂෂන වර්ග 82යි  

 කලරා තිශබන්ශන්. රරාජිත ශස ,රාරත්,  පතිු) රා ස ති ුරරය කරපු 

අවුරුදු 5ම මරාලය ු)ළ ශබශ ත් වර්ග 1ෂණ  පදුවරා. ,මුත් චන්, 

ජයසු , අශප් රරාජය ස තිු) රා ශ්  අවුරුශකට ප  ෂණ ශබශ ත් 

වර්ග 12ෂණ  පදුවරා. එයින් රුපිය  ක ලිය, 1    ම ලරාභයෂණ 

ලපශබ,වරා.    කිය,වරා  රරාජිත ශස ,රාරත්, හිටපු ස තිු) රාශේ 

අවුරුදු 5ම මරාලය අශප් චන්, ජයසු , රරාජය ස තිු) රාට ස  

ශමශ ලිය රඹුෂණවප ල ස තිු) රාට තිබු රා ,්   ශ්  කියපු 

කිසි  ගපටලුවෂණ ,පතිව ශ්  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ඉ ළට  

ශග,යන්, තිබු රා කියලරා.  

   ශ්  ශවලරාශ  ිඩශ  ෂ ස්ු)තියෂණ මර,වරා අලුතින් පත්වූ 

අශප් ගරු ශමශ ලිය රඹුෂණවප ල ස තිු) රාට. අපි නවකයවරු 

ිඩධියට දිස්ත්රිෂණමය ගප, මථමිරා මරශදී එු) රා ඒම ශ  ඳට 

අවනරාර ය මර ගන්,වරා. එු) රාට ඒ පිළිබඳව ශ  ඳට 

ශත්ශර,වරා. එු) රා ඒ පිළිබඳව ඉෂණ ිෂන් ක්රියරාත් ම ශව,වරා.  

ශ්  ළඟදී    ශසෞඛ්ය මටයුු) පිළිබඳ අ රාතයරාං ීමය ේපශශ ම 

මරාරම සභරාවට ගිහින් මථමිරා මරශදී  එු) රා සු)  ,රා  පකියරාව  

නවකයවරයකු ිඩධියට    ශත්රු්  ගත්තරා. අශප් වප ලවරාය 

ශරෝ ශ   ලය වරාඨාටුව  ක, එම ලබ,  රාර්ු)  රාසශසදී මරලරා 

ශකන්, එු) රා ශප ශර න්දු වු රා. ඒ ශවනුශවන් ඉඩ ම 

අව යතරාව  ු) ශවශදී  ඒම ලබරා ශකන්,ත් එු) රා මටයුු) මර, 

ිෂසරා  එු) රාට ිඩශ  ෂ ස්ු)තියෂණ මරන්,  ඕ,ෑ. 

අපි ශබ ශ    ශගෞරවනීය ුණ්ඩුවෂණ ිඩධියට 199  සුවසපරිය 

ගිලන් රථමි ශස වරාව අගය මර,වරා. එය ශබ ශ    අශගයි  

අ,ර්ඝයි.  ඒ පිළිබඳව කිංස් ශ, සන්  න්ත්රීු) රාත් සඳ න් මළරා.  

2 21 වර්ෂශස 199  සුවසපරිය ගිලන් රථමි ශස වරාවට ගිලන් රථමි 

112ෂණ ලබරාදුන් බව     තෂණ මරන්, මප පතියි. ඒ වරාශේ , 

 ෘකය ශරෝග ිඩශ  ෂඥ නවකයවරුන්ශේ සංග යත්,  ලය 

නවකයවරුන්ශේ සංග යත් එෂණව මටයුු) මරලරා ඒ  ිෂලනරාරින්ට 

ිෂසි පරිදි කපනු  ලබරා දීලරා 199  සුවසපරිය ගිලන් රථමි ශස වරාව ශ්  

රශඨා පුළු  ශලස වයරාප්ත මරන්, මටයුු) මර,වරා.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ, ශ්රී ජයවර්න,පුර ිතෂණෂ  

ශරෝ ශ  ්රතිසංස්මර යෂණ  ගප, ජ,රාධිපතිු) රා ිඩශ  ෂ 

මක ටුවෂණ ක ලරා වරාර්තරාවෂණ ඉදිරිපත් මරලරා තිශබ,වරා. අශප් ගරු 

අ රාතයු) ිෂ, ඒ පිළිබඳව මටයුු) මරන්, කියලරා  රා ඉ ලරා 

සිටි,වරා. ශ්  රශඨා සිදු  වූ ශල කු  අපරරානයෂණ තිශබ, බව 

ඔබු) න්ලරා කන්,වරාක? තංග ල මූලිම ශරෝ ල වරාශේ 

ශරෝ  වල endoscopy, laparoscopy පරීෂණෂ  ශ  ඳට මරන්, 

පුළුවන් ිඩශ  ෂඥ නවකයවරු ඉන්,වරා. ,මුත්  පසුගිය ුණ්ඩුව 

ශවලරාශ  ශබ ශ    සවුත්ු) ිඩධියට ත යි අශප් ශරෝ  වලට ඒ 

ේපමර  ශබදිලරා තිශබන්ශන්. අ් පරාර දි රාවට ගිහින් බලන්,  

කිශලෝමීය ටර් 15න්  15ට වරාශේ laparoscopy පරීෂණෂ  මර, 

ස්ථමිරා, තිශබ,වරා. අීනතශස ශ්  රශඨා ශබ ශ    අිෂසි ශලස 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ශස වමයන් වයරාප්ත වු රා වරාශේ ේපමර ත් වයරාප්ත වී සති ිෂසරා  

ක ිෂසුන් ශ රරාගන්, තිශබ,  පකියරාව ශබ ශ    අඩුශවලරා 

තිශබ,වරා. අශප් ගරු ශසෞඛ්ය ස තිු) රා ශ්  මටයුු) පිළිබඳව 

ශබ ශ    සංශ දීයි. එු) රා ශ්  පිළිබඳව ක්රියරාත් ම ශව,වරා.   

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ   ශේ මථමිරාව ිෂ  මරන්, 

ශපර ශ්  මරාර යත්  තෂණ මළ යුු)යි. ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ශ්  

රශඨා මූලිම  ශශ. ඒ ශස වය අශප් ිෂලනරාරින්  ශස වමයන්  ගරු 

අ රාතය  ණ්ඩලය ශ්  රට ු)ළ ිෂසියරාමරාරව මරශග, ය,වරා. ඒ 

ශගෞරවය ඔවුන්ට පුක  දිය යුු)යි කියක න්  රා ිෂ ඬ ශව,වරා.  

ශබ ශ    ස්ු)තියි. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්ු)තියි. මීය ළඟට එ් . ේකයකු රාර්  පතිු) රා. 

 
[பி.ப. 3.16] 

 

ගරු එම්. ේදයකුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

நொட்டின் நிர்வொகத்தின் பிரதொன அச்ெொைியொக விளங்கும் 

சுகொதொரத் துமறயினொல் நைது நொட்டில் சுகொதொர லெமவ ஓர் 

இலவெ லெமவயொக வழங்கப்படுகின்றது. தற்லபொமதய 

‘தகொலரொனொ’ ததொற்றுக் கொலத்திலும் இதற்கு முன்மனய 

கொலங்களிலும் நொட்டின் சுகொதொர முன்லனற்றத்துக்கொக, 

ைக்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொகத் தங்கமள அர்ப்பைித்துள்ள 

மவத்தியர்கள், தொதியர்கள் ைற்றும் சுகொதொரத் துமறயினருக்கு 

எனது நன்றிகமளயும் பொரொட்டுக்கமளயும் இந்தச் 

ெந்தர்ப்பத்தில் ததொிவித்துக்தகொள்ளக் 

கடமைப்பட்டிருக்கின்லறன். ைக்களின் உயிர்கொக்கும் 

சுகொதொரத்துமறக்குொிய தகௌரவத்மதயும் ைொியொமதமயயும் 

நொங்கள் எப்லபொதும் வழங்கலவண்டும். அந்தவமகயில் 

நொட்டிலுள்ள சுகொதொர லெமவயொளர்கள் முன்மவக்கும் 

லகொொிக்மககளுக்குச் தெவிெொய்த்து, ைதிப்பளித்து, அதற்கு 

முன்னுொிமை அளித்து, அதமன ஒரு பைியொகக் கருதி 

அரெொங்கம் தெயற்படுத்த லவண்டுதைன்று நொன் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.   

தற்லபொது ‘ஒலர நொடு, ஒலர ெட்டம்’ என்பது 

வலியுறுத்தப்பட்டுவரும் நிமலயிலல, ‘அமனவருக்கும் தபொதுச் 

சுகொதொர லெமவ’ என்ற நிமலப்பொட்டிலல நொங்கள் உள்லளொம். 

ஆனொல், எைது நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயிலல, சுகொதொரம் 

தபொதுச் லெமவயொக அமனத்து ைக்கமளயும் 

தென்றமடகிறதொ? என்தறொரு லகள்வி எழுந்துள்ளது. 

குறிப்பொக, ைமலயகப் தபருந்லதொட்ட ைக்களின் சுகொதொர 

விடயங்கள் குறித்து இந்தச் ெமபயிலல பல்லவறு 

ெந்தர்ப்பங்களில் லபெப்பட்டுள்ளது. அப்படி 

விவொதிக்கப்பட்டிருந்தும் ைமலயக ைக்களின் சுகொதொரப் 

பிரச்ெிமனகளுக்கு இதுவமர தீர்வு 

தபற்றுக்தகொடுக்கப்படவில்மல. குறிப்பொக, நல்லொட்ெி 

அரெொங்கக் கொலத்திலல ைமலயகத்தின் அபிவிருத்திமய 

இலக்கொகக்தகொண்டு. ைமலநொட்டுப் புதிய கிரொைங்கள் எனும் 

அமைச்ெினூடொக ஐந்தொண்டு அபிவிருத்தி லவமலத்திட்டம் 

ஒன்று தயொொிக்கப்பட்டது. அதில் ைமலயகப் தபருந்லதொட்ட 

ைக்கள் லதெிய சுகொதொர லெமவக் கட்டமைப்புக்குள் 

இமைக்கப்படலவண்டும் என்ற லகொொிக்மக பிரதொனைொக 

முன்மவக்கப்பட்டது.  அத்லதொடு, ைமலயகப் தபருந்லதொட்டப் 

பகுதிகளிலல வொழும் ைக்கள் அடிப்பமட வெதிகள்கூட - ைலெல 

வெதிகள்கூட முமறயொக, முழுமையொக இல்லொத நிமலயில் 

கொைப்படுகின்றொர்கள் என்று அப்லபொமதய ஆய்விலல 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.   

லைலும், நொட்டிலல தபொதுவொன இலவெ சுகொதொர லெமவ 

ைமலயக ைக்கமளச் தென்றமடவதில்மல என்ற குற்றச்ெொட்டு 

கொலங்கொலைொக முன்மவக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதற்கு 

முக்கிய கொரைம், தபருந்லதொட்டப் பகுதிகளிலல லதெிய 

சுகொதொரக் கட்டமைப்புக்குள் உள்வொங்கப்படொத லதொட்ட 

மவத்தியெொமலகள் இயங்குவதும், அந்த 

மவத்தியெொமலகளிலல தபருந்லதொட்ட ைக்களுக்கு முமறயொன 

இலவெ மவத்திய லெமவகள் கிமடக்கொததும்தொன்.  அதொவது, 

அந்தத் லதொட்ட மவத்தியெொமலகளிலல MBBS மவத்தியர்கள் 

கடமையில் ஈடுபடுவதில்மல. EMA என்று கூறப்படும் Estate 

Medical Assistants எனப்படும் லதொட்ட ைருத்துவ 

உதவியொளர்கலள கடமையில் ஈடுபடுகிறொர்கள். இவர்களொல் 

எப்படி லநொயொளர்களுக்கு முழுமையொகச் ெிகிச்மெயளிக்க 

முடியும்? என்று லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகிலறன். அலதலபொல, 

பல லதொட்ட மவத்தியெொமலகளிலல Dettol, Panadol syrup 

லபொன்ற ைருந்துகள் ைொத்திரலை கொைப்படுகின்றன. 

இவ்விடயங்கமளக் கருத்திற்தகொண்டுதொன் லதொட்ட 

மவத்தியெொமலகமள முழுமையொக அரெ 

மவத்தியெொமலகளொகப் தபொறுப்லபற்கலவண்டுதைன்ற 

லகொொிக்மக கொலங்கொலைொக முன்மவக்கப்பட்டு வருகின்றது.  

குறிப்பொக, எதிர்க்கட்ெிப் பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொக 

இருக்கும் முன்னொள் சுகொதொர அமைச்ெர் ரொஜித லெனொரத்ன 

அவர்களுக்கு நொன் நன்றி ததொிவிக்கலவண்டும். ஏதனன்றொல், 

அவர் சுகொதொர அமைச்ெரொக இருந்த கொலத்திலல இது 

ெம்பந்தைொக அமைச்ெரமவப் பத்திரம் ஒன்று தொக்கல் 

தெய்யப்பட்டு, அதற்கொன அங்கீகொரமும் கிமடத்தது. ஆனொல், 

ஆட்ெி ைொற்றத்தின் பின்பு, தபருந்லதொட்டத்தில் உள்ள 

மவத்தியெொமலகமள அரெொங்கம் தபொறுப்லபற்று அபிவிருத்தி 

தெய்யுதைன்று அப்லபொமதய சுகொதொர அமைச்ெரொக இருந்த 

தகௌரவ பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்ெி அவர்கள் இந்தச் 

ெமபயிலல ததொிவித்திருந்தொர்.   

அதுைொத்திரைன்றி, 494 தபருந்லதொட்ட மவத்தியெொமலகள் 

தபொறுப்லபற்கப்படும் என்றும் கூறியிருந்தொர். ஆனொல், 

இதுவமர ஒரு லதொட்ட மவத்தியெொமலமயக்கூடப் 

தபொறுப்லபற்று அபிவிருத்தி தெய்ய முடியவில்மல என்பது 

கவமலக்குொிய விடயைொகும். தற்லபொது சுகொதொர 

அமைச்ெரொகப் தபொறுப்லபற்றிருக்கும் ைொண்புைிகு தகதஹலிய 

றம்புக்தவல்ல அவர்கள் தபருந்லதொட்ட ைக்கமளப்பற்றி நன்கு 

அறிந்தவர். அந்த வமகயில், உடனடியொக இதமன 

நமடமுமறப்படுத்துவதற்கொன நடவடிக்மககமளச் 

தெயற்படுத்துைொறு நொன் இந்தச் ெந்தர்ப்பத்திலல அவொிடம் 

லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன். ைமலயக ைக்கமள 

ஓரங்கட்டொது இலவெ லதெிய தபொதுச் சுகொதொர லெமவக்குள் 

அவர்கமளயும் உள்ளீர்க்குைொறு நொன் இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் 

ைீண்டும் லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன். 

லைலும், தபருந்லதொட்ட ைக்கள் அதிகைொக வொழும் 

நுவதரலியொ ைொவட்டத்மதப் தபொறுத்தவமர அங்கு டிக்லகொயொ 

கிளங்கன் மவத்தியெொமல ைற்றும் நுவதரலியொ 

மவத்தியெொமலமயத் தவிர லவறு வெதிபமடத்த தபொிய 

மவத்தியெொமலகள் எதுவும் இல்மல. அதனொல் ைஸ்தகலியொ, 

தபொகவந்தலொவ, தகொட்டகமல, வட்டவல, லிந்துல, ைன்றொெி 
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லபொன்ற மவத்தியெொமலகமளத் தரமுயர்த்தி அவற்றுக்குத் 

லதமவயொன அடிப்பமட வெதிகமள ஏற்படுத்திக் 

தகொடுப்பதன்மூலம் இந்தக் குமறபொடுகமள நிவர்த்தி 

தெய்யலொதைன்று நொன் நிமனக்கின்லறன். லைற்குறிப்பிட்ட 

மவத்தியெொமலகளில் மவத்தியர்கள் ைற்றும் தொதியர்கள் 

பற்றொக்குமற, கட்டிட வெதிகள், கட்டில் வெதிகள் இல்லொமை, 

நீர் வெதியில்லொமை எனப் பல்லவறு குமறபொடுகள் 

கொைப்படுகின்றன. ஆகலவ, இதற்குத் லதமவயொன நிதிகமள 

ஒதுக்கீடு தெய்து குறித்த மவத்தியெொமலகமள அபிவிருத்தி 

தெய்வதன்மூலம் தபருந்லதொட்ட ைக்கள் எதிர்தகொள்ளும் 

சுகொதொரப் பிரச்ெிமனகளுக்குத் தீர்வு கிமடக்குதைன்று நொன் 

நிமனக்கின்லறன்.  

சுகொதொர அமைச்ெொிடம் நொன் லைலும் ஒருெில 

லகொொிக்மககள் முன்மவக்கலொதைன்று நிமனக்கின்லறன். 

லதொட்டப் பகுதிகளிலுள்ள மவத்தியெொமலகள் அமனத்மதயும் 

முழுமையொக ைொகொை ைற்றும் ைத்திய அரெொங்கத்தின்கீழ்க் 

தகொண்டுவருவதற்கொன கட்டமைப்புக்கள் 

ஏற்படுத்தப்படலவண்டும். டிக்லகொயொ ஆதொர 

மவத்தியெொமலயில் கொைப்படும் தபௌதிக ைற்றும் ஆளனிப் 

பற்றொக்குமறகள் நீக்கப்பட்டு அவ்மவத்தியெொமல 

தரமுயர்த்தப்பட லவண்டும். பொொிய கட்டிட வெதிகளுடன் 

கொைப்படும் ைஸ்தகலியொ மவத்தியெொமலமய அந்தப் பிரலதெ 

ைக்களுக்குப் பயன் தரக்கூடிய வமகயிலும் அங்குள்ள 

ைக்களுக்கொன மவத்திய லெமவகமளப் பூரைைொகப் 

தபற்றுக்தகொடுக்கக் கூடியவமகயிலும் தரமுயர்த்துவதற்கொன 

நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படலவண்டும் எனக் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

தகொலரொனொ ததொற்று ஏற்பட்டதனொல் கிட்டத்தட்ட இரண்டு 

வருடங்கள் அபிவிருத்தியில் பின்தங்கிய நிமலயிலல நொங்கள் 

இருக்கின்லறொம். ெீனொவில் தகொலரொனொ ததொற்று 

ஏற்பட்டலபொது எதிர்க்கட்ெித் தமலவர் ைொண்புைிகு ெஜித் 

பிலரைதொஸ அவர்கள் அதுபற்றிப் பொரொளுைன்றத்தின் 

கவனத்திற்குக் தகொண்டுவந்தொர். அப்லபொது அரெொங்கம் அவர் 

கூறியமத உதொெீனம் தெய்து விைர்ெனம் தெய்திருந்தது. அதன் 

கொரைைொக நொட்டில் இன்று நொங்கள் பல்லொயிரக்கைக்கொன 

உயிர்கமள இழந்திருக்கின்லறொம். சுைொர் இரண்டு லகொடி 

ைக்கள் ததொமக தகொண்ட இந்த நொட்டிலல சுைொர் 15,000 

ைக்கமளக் தகொலரொனொவுக்கு நொங்கள் 

பலிதகொடுத்திருக்கின்லறொம். அதுைட்டுைல்லொது, தடுப்பூெியின் 

முக்கியத்துவம் பற்றி நொங்கள் கூறிலபொதும் அதமனச் 

தெயற்படுத்தொது கொலதொைதப்படுத்தி, ஒவ்தவொரு பொைியின் 

பின்னொலும் ஓடி, ஆற்றிலல பொமனகமளப் லபொட்டு உமடத்து, 

அரெொங்கம் ெிறுபிள்மளத்தனைொக நடந்துதகொண்டது. அதற்குப் 

பின்னர் தனது ெிறுபிள்மளத்தனத்மத உைர்ந்துதகொண்ட 

அரெொங்கம் தடுப்பூெி தெலுத்தும் திட்டத்மத முமறயொக 

நமடமுமறப்படுத்தியதுடன், அதமன தவற்றிகரைொக 

முன்தனடுத்திருந்தது என்பமதயும் நொங்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்கின்லறொம். அதற்கொகச் சுகொதொரத் 

துமறயினருக்கும் பொதுகொப்புத் தரப்பினருக்கும் நொன் நன்றி 

தெொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கின்லறன்.  

தற்லபொது நொங்கள் தகொலரொனொ ததொற்றிலிருந்து 

தைல்லதைல்ல ைீண்டு வரும்நிமலயிலல, 

அண்மைக்கொலங்களில் வரும் ெில தெய்திகள் அவ்வளவு 

ெொதகைொனதொக இல்மலதயன்லற கூறலவண்டும். ஏதனன்றொல், 

தற்லபொது நொடு திறக்கப்பட்டுள்ள நிமலயில் தகொலரொனொ 

ததொற்றினொல் நொளொந்தம் சுைொர் 20க்கும் லைற்பட்டவர்கள் 

உயிொிழந்து தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்; 700க்கும் 

லைற்பட்டவர்கள் பொதிக்கப்படுகின்றொர்கள். ஏன், 

பொரொளுைன்றத்திலுள்ள அமைச்ெர்கள் உட்பட பலர் 

இத்ததொற்றினொல் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகலவ, 

அரெொங்கம் இதுகுறித்துக் கூடிய கவனம் 

தெலுத்தலவண்தைனக் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன். இந்த 

நிமலயில் தற்லபொது புதிய வமகக் தகொலரொனொ மவரஸ் 

பிறழ்வொன ‘ஒைிக்லரொன்’ உலகம் முழுவதும் பரவிக்தகொண்டு 

இருக்கின்றது. இதுகுறித்து ைத்திய கிழக்கு நொடுகள் ைிகவும் 

எச்ெொிக்மகயுடன் இருக்கலவண்டுதைன்று உலக சுகொதொரத் 

தொபனம் கூறிக்தகொண்டிருக்கின்றது. இந்தியொவில்கூட இன்று 

நொன்கு தவளிநொட்டவர்கள் இந்தப் புதிய மவரஸ் 

பிறழ்வுமூலைொன ததொற்றொளர்களொக அமடயொளம் 

கொைப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීු) රා  මරාලය අවසරා,යි. 

 
ගරු එම්. ේදයකුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ     අවසන් මර,වරා.  ට 

ක ිෂත්ු)වෂණ ශකන්,. 

ததன் ஆபிொிக்கொவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய 

தகொலரொனொ மவரஸ் பிறழ்வொனது இதுவமர கண்டறியப்பட்ட 

தகொலரொனொ மவரஸ் ததொற்றுக்கமளவிட அதிலவகைொகப் 

பரவும் தன்மை தகொண்டதொகக் கூறப்படுவதுடன், உலகின் 

பல்லவறு நொடுகளில் அச்ெத்மதயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

குறிப்பொக, South Africa, Botswana, Israel and Hong Kong 

லபொன்ற பல நொடுகளில் இவ்மவரஸொனது பரவி, ஐலரொப்பிய 

நொடுகளிலும் பரவியுள்ளது. அதுைொத்திரைல்லொது, ஐலரொப்பிய 

நொடுகளுக்கு தவளிலய கனடொ, அவுஸ்லரலியொ, லபொத்துக்கல் 

லபொன்ற நொடுகளிலும் இது பரவியிருக்கின்றது. எைது 

நொட்டிலும் இது பொொியததொரு தொக்கத்மதச் தெலுத்துதைன்று 

நொன் நிமனக்கின்லறன். ஏதனன்றொல், இலங்மக ைகளிர் 

கிொிக்தகட் அைியினர் -Women's Cricket Team ெிம்பொலவ 

நொட்டிற்குச் தென்றிருக்கின்றொர்கள். அந்த அைியிலுள்ள ஏழு 

லபருக்குக் தகொலரொனொ ததொற்று உறுதி 

தெய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிமலயில் அந்த அைியினர் 

நொடு திரும்பும்லபொது - 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have exceeded your time. Please, 

wind up.  
 

ගරු එම්. ේදයකුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

   අවසන් මර,වරා.  ට ක ිෂත්ු)වෂණ ශකන්,. 

இந்த நிமலயிலல கடந்த கொலங்களில் 

தெயற்படுத்தப்பட்டவொறு ஏமனய நொடுகளிலிருந்து நைது 

நொட்டிற்கு வருபவர்களுக்கு விைொன நிமலயங்களிலல PCR 

பொிலெொதமனகமளச் தெய்வதற்கொன நடவடிக்மககமள 

முன்தனடுக்குைொறு தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமளக் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன். அத்துடன், புதிய தகொலரொனொ 

மவரஸ் பிறழ்வு கொைப்படும் நொடுகளுக்கொன பயைத் 

1159 1160 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

தமடகள் குறித்தும் பயை நமடமுமறகள் குறித்தும் சுகொதொர 

அமைச்ெரும் சுற்றுலொத்துமற அமைச்ெரும் கலந்தொலலொெித்து 

முடிதவடுக்கலவண்தைன்றும் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

இன்று உலக சுகொதொர தொபனம் 03 நொட்களுக்கொன 

அவெரக் கூட்டத்மத நடொத்தியிருப்பது உங்கள் 

அமனவருக்கும் ததொிந்திருக்கும். இது உலக சுகொதொர தொபனம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரண்டொவது தடமவயொக நடொத்தப்படும் 

அவெரக் கூட்டைொகும். ஏதனன்றொல், தற்லபொமதய புதிய 

வமகக் தகொலரொனொ மவரஸ் பிறழ்வொனது பொொிய தொக்கத்மத 

ஏற்படுத்தக்கூடுதைன அவர்கள் கருதுகிறொர்கள். ஏற்கனலவ 

உலகளொவிய ொீதியிலல சுைொர் 2,620,000 லபர் தகொலரொனொ 

ததொற்றினொல் உயிொிழந்திருக்கின்றொர்கள். இனிலைலும் இந்த 

நிமலமை ஏற்படொது தடுப்பதற்கொகப் புதிய தகொலரொனொ 

மவரஸ் பிறழ்வொன ‘ஒைிக்லரொன்’ குறித்து அவதொனம் தெலுத்த 

லவண்டும் எனவும் இதிலிருந்து இந்த நொட்டு ைக்கமளயும் 

உலக ைக்கமளயும் கொப்பொற்றுவதற்கொன முன்தனச்ெொிக்மக 

நடவடிக்மககமள லைற்தகொள்ள லவண்டும் எனவும் 

லகட்டுக்தகொண்டு, விமடதபறுகின்லறன். நன்றி. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුප පස්කුව   න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි ප ෂණ 

තිශබ,වරා. 

[අ.භරා.  .25  
 

ගරු අනුප ප නකුවල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ුයුශබෝවන්! 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ     සන්ශතෝෂ ශව,වරා  

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය ස  අකරාළ රරාජය අ රාතයරාං වල වපය ශීර්ෂ 

යටශත් මථමිරා මරන්, ලපබී  පිළිබඳව.    පළමුව ශසෞඛ්ය ිඩෂයය 

භරාර ගරු ස තිු) රාටත්  ගරු රරාජය ස තිවරුන් තිශක,රාටත් ඒ 

වරාශේ  රට පුරරා ිඩසිරී සිටි, සියලු ශරෝ  වල ශසෞඛ්ය මරාර්ය 

 ණ්ඩලවලටත් ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා  ශම ශරෝ,රා වසංගතය 

 ර්ක,ය කිරී  සඳ රා ිඩ රාල කරායමත්වයෂණ ලබරා දීලරා මපපවීශ න් 

මටයුු) කිරී  පිළිබඳව. එහිදී ුයුර්ශ ක ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයටත්  

බටහිර ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයටත් එම  රා ස රා,ව  ශේ ස්ු)තිය පුක 

මරන්, මප පතියි. ශ්  අභිශයෝගයට මුුණ  දී  සඳ රා 

ිඩශ  ෂශයන්  බටහිර නවකය ක්ර ය ඉතරා  පුළු  ශලස රට පුරරා 

පපතිර ිඩ රාල ශස වයෂණ මර,වරා  ශප දුශ  එදිශ,කරා ශසෞඛ්යයට 

අකරාළ මටයුු) ක සිදු මර,වරා.  

ඒ වරාශේ   වසර  තළිස්ක සම ප   පුරරා යෂණ තිශබ,  

ක්රක මව වර්න,ය වුණු ශවකම  ව, "ශ ළ ශවකම "  එශ   

,පත්,්  ශශශීය ශවකම ත්  අපට තිශබ,වරා. ශශශීය ශවකම  

අශප් ේරු යෂණ  පටියට   ඳු,රාගන්, අපට පුළුවන්. ඒ ේරු ය 

ශ්  අය වපය  ර රා න,යෂණ බවට පත් මර ගන්ශන් ශම ශ   ක 

කිය, එම පිළිබඳව මථමිරා මරලරා ඒ ේරු ය ස් පතෂණ බවට පත් 

මර ගපනී ට අකරාළ මටයුු) මර ගපනී  ඉතරා  වපකගත් කියරා  රා 

හිත,වරා. ශ හිදී බටහිර නවකය ක්ර යත්  ශශශීය නවකය ක්ර යත් 

අතර ගපටු කින් ශත රව මටයුු) මළ යුු)යි.  

1961දී ශග, ු ුයුර්ශ ක ප,ත  ර රා ලපබුණු  ෂණතිය 

පරාිඩච්චි මරලරා ුයුර්ශ කය  ශ ළ ශවකම  ශලෝමය පුරරා ශග, 

ය, තප,ට අක සිඩත් තිශබ,වරා. අක චී, මටු චිකිත්සරාව ශලෝමය 

පුරරා ක්රියරාත් ම ශව,වරා. එය චී,යට න,යෂණ බවට පත් ශවලරා 

තිශබ,වරා. මටු චිකිත්සරාව ශම රියරාවටත් න,යෂණ බවට පත් 

ශවලරා තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ  ශ ෝක ශයෝපති ශවකම  ශලෝමය 

පුරරා ක්රියරාත් ම ශව,වරා.  

ශශශීය ශවකම්  ්රවර්න,  ්රාමීය ය  රා ුයුර්ශ ක ශරෝ   

සංවර්න,  රා ්රජරා ශසෞඛ්ය රරාජය අ රාතය ගරු සිසිර ජයශම ඩි 

 පතිු) රාශගන්  රා ඉ ලරා සිටි,වරා  ශ ළ ශවකම ට අව ය පිරිස 

පුුණණු මරලරා ශලෝමය පුරරා ශ ළ නවකය  නයස්ථමිරා, ස  

අනුබශන  නයස්ථමිරා, සති මරලරා ඒ  ර රා ශ ළ ශවකම  ශ්  

රටට න,ය ලබරා ශක,  කීර්තිය ලබරා ශක,  ශ ළයන්ශේ ,රා ය 

ශලෝමය ශවත ශග, ය, නවකය ක්ර යෂණ බවට පත් මරන්,   

ශලෝමය පුරරා ශග, යන්, පුළුවන් වපඩසට ,ෂණ බවට   පත් 

මරන්, කියලරා. අපි කන්,වරා  අශප් ශ ළ ශවකම  චී,ය  

ශම රියරාව  ජර් ිෂය සු)ළු ිඩිඩන රටව  පිළිගන්,රා බව. ඒ 

වරාශේ  යුශරෝපයත් පිළිගන්,වරා අශප් ශ ළ ශවකම . 

ිඩශ  ෂශයන්  ස්,රායු ශරෝග සඳ රා මංසරා ෂෂනයත් ස ඟ බපඳුණු 

ඉතරා ්රබල නවකය ක්ර  අශප් රශඨා ඉති රාසශස තිබු රා. ඒවරා 

ශලෝමය පුරරා පපතිරවී  සඳ රා අව ය මටයුු) අක මරශග, ය, 

බව කි වරා. ඒ පිළිබඳව අශප් ස්ු)තිය පුක මර,වරා. ඒ වරාශේ  ගරු 

සිසිර ජයශම ඩි රරාජය අ රාතයු) රාට අශප් ිඩශ  ෂ ස්ු)තිය පුක 

මර,වරා  ශ්  ශම ිඩ්  වසංගතය ු)ළ ුයුර්ශ කයත්   ශශශීය 

ශවකම ත් රශඨා ඉ ළ  තලයට ශග, ඒ ට මටයුු) කිරී  

පිළිබඳව. 

ඒ වරාශේ   ේපස්ථමිරායම ශස වය ගප,ත් කියන්, ඕ,ෑ. 
ේපස්ථමිරායම ශස වයට ශලෝමය පුරරා ශල කු ඉ ලු ෂණ තිශබ,වරා. 
අපි ඒමට "adult care" කියලරාත් කිය,වරා. ිඩිඩන ,් වලින් 
 ඳුන්ව, ේපස්ථමිරායම ශස වය ශවනුශවන් ශ ළ ශවකම ත් ස ඟ 
අනුබශන වූ පිරිසෂණ සමස් මරලරා ශලෝමය ශවත යප ශව ත්  ඒ 
ු)ළිනුත් ිඩ රාල න,යෂණ ේපයරා ගන්,ට  රැකියරා ්ර රා යෂණ සති 
කිරී ට ස  ලංමරාවට කීර්ති ,රා යෂණ ලබරා ගන්,ට පුළුවන් 
ව,වරා. එ  ිෂසරා    ශයෝජ,රා මර,වරා  ේපස්ථමිරායම ශස වය 
ශ ළ ශවකම  අනුසරාරශයනුත් ක්රියරාත් ම මරලරා  රටට කීර්තිය 
ස  න,ය ලබරා ශක, වයරාපරාරයෂණ බවට ස  ශස වරාවෂණ බවට පත් 
මරන්, කියලරා. 

අපි කන්,වරා  ්රජරා ශසෞඛ්ය ශස වයත් ඉතරා  වපකගත් බව. 
ශම ිඩ්  වසංගතය  ර්ක,ය කිරීශ් දී ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය 
සංරෂණෂ ය සඳ රා ුයුර්ශ කශස පවති, ක්ර  ්රනරා, ව ශයන් 
ඉව   වු රා.  ප  ශගකරම  ුණ රාලය අ ල, මුඨාටිය භරාිඩත 
මර, තත්ත්වයෂණ සති වු රා. ඒශමන් අශප් ශසෞඛ්ය ුරෂණෂරා 
වු රා  ශ ළ ශවකම  භරාිඩතයට ගපනු රා. ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය 
සංරෂණෂ යට අකරාළ ව, අශප් ු රාර රටරාව අක ිඩපරිත ශවලරායි 
තිශබන්ශන්. ඒ තත්ත්වය ශව,ස් කිරී  සඳ රා ්රරාථමික ම ශසෞඛ්ය 
සංරෂණෂ ය ශශශීය ශවකම ට බරාර ශක, ශලසත්  ඒ අයශේ 
පූර්  කරායමත්වය ඒ සඳ රා ලබරා ගන්,රා ශලසත් අශප් ගරු 
ශසෞඛ්ය ස තිු) රාශගන්  රා ිඩශ  ෂශයන්  ඉ ලරා සිටි,වරා.  

ඉංග්රීසි පරාල,ශයන් පස්ශස  මුලින්  අශප් ුයුර්ශ කයට 
තප,ෂණ ලපබුශණ් 19,1 අංම  1 කර, ුයුර්ශ ක ප,ත  ර රායි. 
එශතෂණ අශප් ුයුර්ශ කය ස  ශ ළ ශවකම  පරාගරා ක ලරා බටහිර 
නවකය ක්ර ය ිඩතරයි ඉස් ු) වුශණ්. ඊට පස්ශස  අශප් ශශශීය 
ශවකම ත්  බටහිර ශවකම ත් එමට ග න් කිරීශ්  අව යතරාව 
සතිව 1956 පත් වුණු රජය 19,1 අංම  1 කර, ප,ත ස්  ත 
කිරී  ිෂසරා ස රා,රාත් තරාව රැම දීලරා  ශශශීය ශවකම ටත් තප,ෂණ 
ලබරා දුන්,රා. ඒ වරාශේ  ුයුර්ශ ක නවකය සභරාව   පදුවරා  ශ්  
රශඨා වසර 1     ම ේරු යට ිෂසි තප, දුන්,රා. බටහිර නවකය 
ක්ර ශසත්  ශශශීය නවකය ක්ර ශසත් ිෂයුු) ශකපිරිස  එමට එමු) 
ශවලරා අලුත් ග ,ෂණ යන්, අව ය අඩි තරාල  ක න්, කියලරා    
ගරු ශසෞඛ්ය අ රාතයු) රාශගන් ඉ ලරා සිටි,වරා.  
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්රරාශශශීය සංවර්න, මක ටුවලට  දිස්ත්රිෂණ සංවර්න, මක ටුවලට 

ශශශීය නවකයවරුන් මපඳවන්ශන් ,ප ප. එ  ිෂසරා    ගරු 

ශසෞඛ්ය ස තිු) රාශගන් ිඩශ  ෂශයන් ඉ ලරා සිටි,වරා  සියලු 

දිස්ත්රිෂණ සංවර්න, මක ටුවලටත්  ්රරාශශශීය සංවර්න, මක ටුවලටත් 

අකරාළ ශශශීය නවකයවරුන් මපඳවරාශග, අශප් ශසෞඛ්ය 

සංරෂණෂ ය ශවනුශවන් මළ යුු) මටයුු) සඳ රා ඒ ශග  ලන්ශේ 

කරායමත්වයත් ලබරා ගන්, කියලරා. ඒ අනුව ඉදිරිශසදී ශශශීය 

නවකය ක්ර යත්  ුයුර්ශ ක නවකය ක්ර යත්  බටහිර නවකය 

ක්ර යත් ඒමරාබශනව  රටට වපඩකරායම   ෂණති ත් ජරාතියෂණ යුහි 

කිරී  සඳ රා අව ය මටයුු) මරයි කියලරා    ිඩ ව්රාස මර,වරා. 

ගරු ශසෞඛ්ය ස තිු) රා  ගරු සිසිර ජයශම ඩි රරාජය ස තිු) රා  

අශප් ගරු සුකර්ිතනී ්ර,රාන්දුපු ශ  රරාජය ස තිු)ක ය  

ිඩශ  ෂශයන්  ශම ිඩ්   ර්ක,ය ස් බන්නශයන් එකරා ඉඳන් මටයුු) 

මර, අශප් හිතවත් චන්, ජයසු , රරාජය ස තිු) රා සු)ළු 

සියලුශක,රාට ශ්  මරාර්යයන් සරාර්ථමිම මර ගන්,ට අව ය  ෂණතිය 

ලපශ වරා කියරා    ්රරාර්ථමි,රා මර,වරා. ස්ු)තියි. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට  සු. ශ,ෝගරරාකලිංග්   න්ත්රීු) රා. 
 

[பி.ப. 3.32] 

 

ගරු සු. නනෝගසාදලිාංගම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சு. லநொகரொதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

இன்மறய குழுநிமல விவொதத்தின்லபொது விடயத்துக்குப் 

தபொறுப்பொன அமைச்ெர் அவர்கள் நீண்ட லநரம் இச்ெமபயில் 

அைர்ந்திருந்து, அதொவது ஏறக்குமறய முழுலநரமும் 

அைர்ந்திருந்து ஆளுங்கட்ெியினர் ைற்றும் எதிர்க்கட்ெியினொின் 

கருத்துக்கமளச் தெவிைடுத்துக்தகொண்டிருப்பமதயிட்டு 

நொங்கள் உண்மையிலலலய ைகிழ்ச்ெியமடகின்லறொம். 

அலதலபொல் எங்களொல் முன்மவக்கப்படுகின்ற லகொொிக்மககள், 

விடயங்கள் என்பன ெம்பந்தைொக நல்ல பதில்கமள 

வழங்குவதற்கும், அடுத்த ஆண்டில் சுகொதொரத்துமறயில் பொொிய 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கமள முன்தனடுப்பதற்கும் இந்த 

விவொதம் ஓர் உந்துலகொலொக அமையுதைன்று நொங்கள் 

நிமனக்கின்லறொம். 

நொட்டின் அரெியலமைப்பினூடொக ைொகொை ெமபகளுக்கு 

வழங்கப்பட்ட பல அதிகொரங்கமளத் திட்டைிட்லடொ அல்லது 

லவண்டுதைன்லறொ பறித்து, அவற்மற ைத்திய அரெொங் 

கத்தின்கீழ் தகொண்டுவருகின்ற அல்லது அவற்மற ைீளப் 

தபறுகின்ற ஒரு துரதிருஷ்டவெைொன நிமலமை கொைப் 

படுகின்றது. குறிப்பொக, ைொகொை ெமபகளுக்கு இருக்கின்ற 

நிதி, தபொலிஸ், கொைி அதிகொரங்கள் என்பன இன்று 

அரெியலமைப்பில் எழுத்து வடிவில் ைட்டும்தொன் 

கொைப்படுகின்றலத ஒழிய, நமடமுமறயில் இல்மல. இன்று 

அமவதயல்லொம் ைொகொை ெமபகளிடைிருந்து பிடுங்கப்பட்டு, 

ைத்திய அரசுடன் லெர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. அலதலபொல்தொன், 

கடந்த ஆண்டிலிருந்து ைொவட்டப் தபொது மவத்தியெொமலகமள 

ைொகொை நிர்வொகத்திலிருந்து பறித்ததடுக்கின்ற ஒரு 

நிமலமைமய நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. 

குறிப்பொக, இந்த நொட்டிலுள்ள 09 ைொவட்டப் தபொது 

மவத்தியெொமலகமள ைொகொை நிர்வொகத்திலிருந்து பறித் 

ததடுத்து, அவற்மற ைத்திய அரெின்கீழ் தகொண்டுவருவதற் 

கொன முயற்ெிகள் நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றன. 

அவற்றில் குறிப்பொக ைன்னொர், வவுனியொ, கிளிதநொச்ெி, 

முல்மலத்தீவு ஆகிய 04 ைொவட்ட தபொது மவத்தியெொமலகமள 

ைத்திய அரெொங்கத்தின்கீழ் தகொண்டுவருவதற்கொன முயற்ெிகள் 

நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றன. அந்த நிமலப்பொட்மட 

ைொற்றியமைக்க லவண்டுதைன்று நொன் இந்த  லநரத்திலல 

தகௌரவ அமைச்ெொிடமும் அரெொங்கத்திடமும்  லகட்டுக் 

தகொள்கின்லறன்.  

அலதலபொல், ‘லதெிய பொடெொமலகள்’ என்ற லபொர்மவயில், 

அங்குள்ள பல பொடெொமலகமள ைத்திய அரெொங்கத்தின்கீழ் 

தகொண்டுவந்தமத நொன் இங்லக நிமனவுபடுத்த விரும்புகின் 

லறன். இந்த நிமலமைமய ைொற்றி அமைக்க லவண்டும். 

ைொகொைங்களுக்கு அதிகொரங்கமள வழங்கிவிட்டு, அவற்மற 

பறித்ததடுக்கின்ற நிமலப்பொட்மட அரெொங்கம் முழுமையொகக் 

மகவிட லவண்டும். ைொகொைங்களுக்கு அதிகொரங்கள் 

பகிரப்பட லவண்டுதைன்ற பல்லவறு தரப்பினொின் 

லகொொிக்மககள் உதொெீனப்படுத்தப்படுவது ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொத ஒரு விடயம் என்பமத நொன் இங்லக 

கூறிக்தகொள்கின்லறன்.  

2009ஆம் ஆண்டு இறுதி யுத்த கொலப்பகுதியிலும் அதற்கு 

முன்னரும், பின்னரும் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திலுள்ள 

மவத்தியெொமலகளில் கடமையொற்றிய மவத்தியர்கள், 

தொதியர்கள் உட்பட அமனத்து ஊழியர்களும் ைிகச் 

ெிறப்பொகவும் அர்ப்பைிப்புடனும் லெமவ தெய்தொர்கள் 

என்பமத நொன் இந்த லநரத்திலல நிமனவுகூர்ந்து, இன்று 

அந்த மவத்தியெொமலகளிலல நிலவுகின்ற குமறபொடுகள் 

ெம்பந் தைொக இங்கிருக்கின்ற தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களின் 

கவனத்துக்குக் தகொண்டுவரலொம் என நிமனக்கின்லறன். 

ைன்னொர் ைொவட்டப் தபொது மவத்தியெொமலயின் கட்டிடங்கள் 

ைிகவும் பமழமை வொய்ந்தமவ. அமவ தற்லபொமதய ெிகிச்மெத் 

தரத்தின் நியைங்களுக்கு ஏற்றனவொக இல்மல. அலதலபொன் 

றுதொன் வவுனியொ ைற்றும் முல்மலத்தீவு ஆகிய தபொது 

மவத்தியெொமலகளின் நிமலமைகளும் கொைப்படுகின்றன. 

ைன்னொர் தபொது மவத்தியெொமலக்கொன விபத்து ைற்றும் 

அவெர ெிகிச்மெப் பிொிவுக்குச் ெகல வெதிகமளயும் 

உள்ளடக்கிய நொன்கு ைொடிகமளக்தகொண்ட கட்டிடத் 

ததொகுதிமய ைத்திய சுகொதொர அமைச்ெொல் நிர்ைொைிக்க 

திமறலெொியின் லதெியத் திட்டைிடல் பிொிவு அனுைதி 

வழங்கியிருந்தது. ைருத்துவ உபகரைங்கள், தளபொடங்கள், 

ஆய்வுகூட வெதி ைற்றும் நிர்வொகப் பிொிவு என்பவற்றுக்கொக 

800 ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்குவதற்கு ெிபொொிசு 

தெய்யப்பட்டிருந்தது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு வரவு 

தெலவுத்திட்டத்தில் ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலுமுள்ள தபொது 

மவத்தியெொமலமய தகொழும்பு லதெிய மவத்தியெொமலயின் 

தரத்துக்குத் தரம் உயர்த்துவததன அப்லபொமதய நிதி 

அமைச்ெரொல் முன்தைொழியப்பட்டு, அதற்கு 4,115 ைில்லியன் 

ரூபொய் ஒதுக்கீடும் தெய்யப்பட்டது. ஏற்தகனலவ 

அங்கீகொிக்கப்பட்டிருக்கின்ற திட்டைொன ைன்னொர் தபொது 

மவத்தியெொமலக்கொன விபத்து ைற்றும் அவெர ெிக்மெப் 

பிொிவுக்கொன கட்டிடத்ததொகுதிமய இந்த வருடத்தில் 

நிர்ைொைித்துத் தருைொறு நொன் கடந்த வரவு தெலவுத்திட்ட 

விவொதத்தின்லபொது லகொொியிருந்லதன். ஆமகயொல், அடுத்த 

வருடத்திலொவது இதமன நிர்ைொைிக்க நடவடிக்மக 

லைற்தகொள்ளுைொறு தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கமள நொன்  

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.     

ைன்னொர் ைொவட்டத்திலுள்ள ஒலரதயொரு ஆதொர 

மவத்தியெொமலயொன முருங்கன் மவத்தியெொமலயின் 

லெமவகமள மவத்திய நிபுைர்கள் இல்லொமையொல், உொிய 

தரத்துடன் லைற்தகொள்ள முடியொதுள்ளது. மவத்திய 

நிபுைர்களின் நியைனத்திற்கு முன்னர், அவர்களுக்குொிய விடுதி 

வெதிகள் தெய்யப்படல் லவண்டும். மவத்திய நிபுைர் 
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களுக்கொன 04 family quarters நிர்ைொைிப்பதற்கு 35 ைில்லியன் 

ரூபொய் லதமவதயன அவ்மவத்தியெொமலயின் நிர்வொகம் 

ததொிவிக்கின்றது. ைொகொை ெமபயினுமடய PSDGயின்கீழ் 

இதற்கொன நிதி கிமடக்கப்தபறொமையொல்,  ைத்திய சுகொதொர 

அமைச்ெின் நிதி ஒதுக்கீட்டின்மூலம் இதமனச் தெய்துதகொடுக்க 

நடவடிக்மக லைற்தகொள்ள லவண்டும் என்று நொன் இந்த 

லநரத்திலல தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமளக் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

ைன்னொர் ைொவட்டத்திலுள்ள ெகல மவத்தியெொமலகளிலும் 

அடிப்பமட வெதிகள் உட்பட மவத்தியர்கள், தொதியர்கள், 

நிமறவுகொண் ைருத்துவத் ததொழில் வல்லுநர் லெமவ 

உத்திலயொகத்தர்களுக்குப் பற்றொக்குமற நிலவுகின்றது. 

அதுைொத்திரைன்றி, தபொதுச் சுகொதொரப் பொிலெொதகர், ைருத்துவ 

ைொது ைற்றும் ைருந்துக் கலமவயொளர்களுக்கும் தட்டுப்பொடு 

நிலவுகின்றது. இமவதயல்லொம் நிவர்த்தி தெய்யப் 

படலவண்டிய விடயங்களொகும். ைன்னொர் ைொவட்டப் தபொது 

மவத்தியெொமலக்குக் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் CT scanner 
இயந்திரம் ஒன்மற வழங்க நடவடிக்மக எடுக்கப் 

பட்டலபொதிலும், அவ்வியந்திரைொனது பின்னர் லவறு ஒரு 

மவத்தியெொமலக்கு வழங்கப்பட்டதொக நொங்கள் அறிகின் 

லறொம். இதனொல், CT scan பொிலெொதமன லதமவப்படும் 

லநொயொளர்கள் ைன்னொர் ைொவட்டத்திலிருந்து யொழ்ப்பொைம் 

அல்லது அநுரொதபுர மவத்தியெொமலகளுக்குச் 

தெல்லலவண்டும். எனலவ, ைன்னொர் ைொவட்ட தபொது மவத் 

தியெொமலக்கு CT scanner இயந்திரதைொன்மற விமரவொக 

வழங்குைொறு நொன் இந்த லநரத்திலல தகௌரவ அமைச்ெர் 

அவர்கமளக்  லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.   

வவுனியொ ைொவட்டத்திலலயும் இலத நிமலமைதொன் 

கொைப்படுகின்றது. அங்கு அவெர ெிகிச்மெப் பிொிவுக்கொன 

நொன்கு ைொடிகமளக்தகொண்ட அக்கட்டிடத்தின் முதல் 

தளத்தினுமடய லவமலகள் ைட்டும்தொன் முடிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. ைிகுதி லவமலகள் முடிக்கப்படவில்மல. நொன் 

கடந்த வரவு தெலவுத்திட்ட விவொதத்தின்லபொதும், இந்த 

விடயத்மத அப்லபொமதய சுகொதொர அமைச்ெர் தகௌரவ 

பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்ெியிடம் சுட்டிக்கொட்டியிருந்லதன். 

அந்தக் கட்டிடம் பூரைப்படுத்தப்படொததன் கொரைைொக  அங்கு 

நீர்க் கெிவு ஏற்படுகின்றது. இதனொல், ததொடர்ந்து அச்ெிகிச்மெப் 

பிொிமவ இயக்க முடியொத ஒரு நிமலமை கொைப்படுவதொக 

அப்தபொழுது குறிப்பிட்டிருந்லதன். இப்தபொழுதும் அலத 

நிமலமைதொன் அங்லகயிருக்கிறது. அதன் ைிகுதி லவமலகமள 

இன்னும் முடிக்க முடியொத ஒரு நிமலயிலலதொன் சுகொதொர 

அமைச்சு இருக்கின்றது. அடுத்த வருடத்தில் இந்தக் 

கட்டிடத்தினுமடய லவமலகள் முழுமையொக முடிக்கப் 

படொவிட்டொல், அந்தக் கட்டிடத்மத இடித்துத் தமரைட்டைொக் 

கலவண்டிய ஒரு சூழ்நிமல ஏற்படுதைன அவ்மவத் 

தியெொமலயின் நிர்வொகம் கூறுகின்றது. நீங்கள் ைொகொை 

நிர்வொகத்துக்கு நிதிமய அனுப்பி அதனூடொக ைிகுதி 

லவமலகமளச் தெய்தொலும் ெொி அல்லது ைத்திய அரெொங்கலை 

நிதிமய லநரடியொக வழங்கி அதன் ைிகுதி லவமலகமள 

முடித்தொலும் ெொி, இது உடனடியொகச் தெய்யப்பட லவண்டியது. 

இல்மலலயல், ஏற்தகனலவ தெலவு தெய்த நிதி 

பிரலயொெனைற்றதொகிவிடும். உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் 

அல்லது லவறு தவளிநொட்டு நிதியுதவியுடன் ஆரம்பிக் 

கப்பட்டுள்ள அந்தக் கட்டிடத்தின் நிர்ைொைப் பைிகள் முழுமை 

தபறுவதற்குக் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் முயற்ெி தெய்து, 

அதற்கொன நிதிமய விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க 

லவண்டுதைன்று இந்த லநரத்திலல நொன் லகட்டுக் 

தகொள்கின்லறன்.   

அடுத்து, தொதியர் பற்றொக்குமற! இது ததொடர்பில் இங்கு 

முன்பும் லபெப்பட்டது. வட ைொகொைத்திலல தொதியர் 

பற்றொக்குமற என்பது ைிக லைொெைொக இருக்கின்றது. 

 

ගරු කුලසාංහම් තිලීපන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு குலெிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ශ  මෂණක ඔබු) රාශේ  point of Order 

එම? 
 

ගරු කුලසාංහම් තිලීපන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு குலெிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
தகௌரவ விலனொ அண்ைொ, அந்த அவெர ெிகிச்மெப் 

பிொிவுக்கு 200 ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு தெய்யப் 

பட்டிருக்கிறது.  அதில் முதற் கட்டைொக 100 ைில்லியன் ரூபொய் 

விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ைொகொை ஆளுநருமடய தெயற் 

பொட்டினொல்தொன் அந்த லவமலத்திட்டம் தொைதைொகின்றது.  

ஆனொல், நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.   
 

ගරු සු. නනෝගසාදලිාංගම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சு. லநொகரொதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கலள, இதுவமரக்கும் நிதி 

ஒதுக்கப்படவில்மல. கடந்த லை ைொதம் அதிலைதகு ெனொதிபதி 

அவர்கள் வவுனியொவுக்கு விஜயம் தெய்திருந்தலவமளயில், 

அங்கு அவலரொடு வருமக தந்திருந்த சுகொதொர அமைச்ெின் 

தெயலொளர்  Dr. Munasinghe அவர்கள் சுைொர் 100 ைில்லியன் 

ரூபொமய விடுவிப்பதொக ெனொதிபதியின் முன்னிமலயில் 

உறுதியளித்தலபொதிலும், அந்த நிதி இதுவமர விடுவிக்கப் 

படவில்மல என்பமதத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன். 

அலதலநரம், தற்லபொமதய தபொருட்களின் விமலலயற்றம் 

கொரைைொக, 130 ைில்லியன் ரூபொய் இல்லொைல் அந்தக் 

கட்டிடத்மதக் கட்டிமுடிக்க முடியொது என்பமதயும் நொன் 

இங்லக ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.  

இங்கு ஏற்தகனலவ கூறப்பட்டதுலபொல், தொதியர் 

பற்றொக்குமறயொனது வட ைொகொைம் முழுவதும் இருக்கின்றது. 

அங்லக ஏறக்குமறய 172 தொதியர் தவற்றிடங்கள் 

இருக்கின்றன. அம்ைொகொைத்தின் ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் 

தொதியர் பற்றொக்குமற இருக்கின்றது. குறிப்பொக, வவுனியொ 

ைொவட்டத்திலுள்ள ஏமனய பிரலதெ மவத் 

தியெொமலகளிலிருந்து  இரத்தப் பொிலெொதமனக்கொக இரத்த 

ைொதிொிகள் ைொவட்ட மவத்தியெொமலக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. 

ஏதனன்றொல், அங்குள்ள பிரலதெ மவத்தியெொமலகளிலல 

அதற்கொன உத்திலயொகத்தர்கள் இல்மல. அதனொல், ெொதொரை 

லநொயொளிகளுமடய இரத்தப் பொிலெொதமனகமளக்கூட 

தெய்யமுடியொத நிமல கொைப்படுகின்றது. எனலவ, இந்த 

விடயத்தில் கொிெமன கொட்டலவண்டுதைன்று நொன் இந்த 

லநரத்திலல லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.  

அடுத்து, முல்மலத்தீவு ைொவட்ட மவத்தியெொமலயில் 

நிரந்தர மவத்திய நிபுைர்கள் பைியில் 

அைர்த்தப்படுவதில்மல என்ற குமறபொடு இருக்கின்றது. 

இதன்கொரைைொக அங்கு உள்ளகப் பயிற்ெி - internship - 

தபறுகின்ற மவத்தியர்கள்கூட  வரமுடியொத ஒரு 

நிமலமையிருக்கின்றது. நொடு முழுவதிலுமுள்ள 
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மவத்தியெொமலகளில் உள்ளகப் பயிற்ெி தபறுகின்ற 

மவத்தியர்கள் இருக்கின்ற லநரத்திலல அவர் களொல் 

வரமுடியொத மவத்தியெொமலகள் என்றொல், அது ைன்னொர் 

ைற்றும் முல்மலத்தீவு ைொவட்ட மவத் தியெொமலகளொகத்தொன் 

இருக்கலவண்டுதைன்று நொன் நிமனக்கின்லறன். அத்லதொடு, 

இடைொற்றம் தபற்றுவருகின்ற மவத்திய நிபுைர்கள் 2-3 

ைொதங்கள் கழித்து, லைற்படிப்புக்கொக தவளிநொடுகளுக்குச் 

தென்றுவிடுகிறொர்கள். அதன்கொரைைொக அங்லக மவத்திய 

நிபுைர்களுக்கொன பற்றொக்குமற அல்லது தவற்றிடம்  

அடிக்கடி நிலவுகின்றது. ஆகலவ, முல்மலத்தீவு ைொவட்ட 

மவத்தியெொமலக்கும் ஏமனய ைொவட்டப் தபொது 

மவத்தியெொமலகளுக்கும் மவத்தியர்கள் ைற்றும் விலெட 

மவத்திய நிபுைர்கமள நிரந்தரைொக நியைிப்பதற்கு தகௌரவ 

அமைச்ெர் அவர்கள் நடவடிக்மகதயடுக்க லவண்டுதைன்று 

நொன் இந்த லநரத்திலல லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

அடுத்து, அறுமவச் ெிகிச்மெ நிபுைர்களின் பற்றொக்குமற! 

குறிப்பொக, ஒவ்தவொரு ைொவட்ட மவத்தியெொமலயிலும் ஓர் 

அறுமவச் ெிகிச்மெ நிபுைரொவது கடமையொற்றுகின்றொர்கள். 

ஆனொல், முல்மலத்தீவு ைொவட்டப் தபொது மவத்தியெொமலயில் 

ைட்டும் ஓர் அறுமவச் ெிகிச்மெ நிபுைர்கூட இல்லொத 

நிமலமை கொைப்படுகின்றது. அந்த நிமலமை 

ைொற்றியமைக்கப்பட லவண்டுதைன்று நொன் இந்த லநரத்திலல 

கூறிக்தகொள்கிலறன். அலதலபொல், இந்த மவத்தியெொமலயில் 

கதிொியக்கவியலொளர் ஒருவர் - radiologist - நிரந்தரைொக 

இல்லொத நிமலயில், தற்கொலிகைொகக்கூட ஒருவர் இல்மல. 

அலதலபொல், அங்கு scan தெய்கின்ற மவத்திய நிபுைர்கள் 

இல்மல. அதன் கொரைைொக, வயிற்று வலி லபொன்ற ெிறிய 

வருத்தத்துடன் வருகின்ற லநொயொளர்கமள யொழ். லபொதனொ 

மவத்தியெொமலக்கு அனுப்ப லவண்டியுள்ளது.   

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීු) රා  ඔබු) රාශේ මථමිරාව අවසන් මරන්,. 

 

ගරු සු. නනෝගසාදලිාංගම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சு. லநொகரொதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    
ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்! 

புதுக்குடியிருப்பு மவத்தியெொமல ஆதொர 

மவத்தியெொமலயொகத் தரமுயர்த்தப்பட்டது. ஏற்தகனலவ, 

அங்கு ைொங்குளம், ைல்லொவி ஆதொர மவத்தியெொமலகளும் 

இருக்கின்றன. ஆனொல், அமவ பிரலதெ மவத்தியெொமலகளின் 

தரத்திலலலய இயங்குகின்றன. அந்த மவத்தியெொமலகள் 

எப்படித் தரமுயர்த்தப்பட்டலதொ, அலதலபொன்று அதற்குொிய 

வளங்களும் - ைனித வளமும் தபௌதிக வளமும் - 

வழங்கப்படுகின்ற பட்ெத்திலலதொன், அந்தத் தரம் 

உயர்த்தலுக்கு  உண்மையொன ஓர் அர்த்தம் இருக்கும்; அது 

ைக்களுக்குப் பிரலயொெனைொக இருக்கும் என்பமத நொன் இந்த 

லநரத்திலல கூறிக்தகொள்கிலறன்.  

வட ைொகொைத்மதப் தபொறுத்தவமரயில், cadre 

creationஆனது கமடெியொக 2016ஆம் ஆண்டில்தொன் 

தெய்யப்பட்டது. ைொங்குளத்திலல rehabilitation hospital 
கட்டப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது. அலநகைொக ெனவொி 

ைொதைளவில் அதன் நிர்ைொை லவமலகள் முடிவமடயக்கூடும். 

ஆனொல், அதற்குொிய எந்தவித cadre creationஉம் 

தெய்யப்படவில்மல. அந்த rehabilitation hospital எதிர்வரும் 

ெனவொி ைொதம் முதல் இயங்குவதொக இருந்தொல், அதற்குத் 

லதமவயொன மவத்தியர்கள், தொதியர்கள் உட்பட ஏமனய 

ஆளைியினர் ைற்றும் வளங்கள் வழங்கப்பட லவண்டும். 

ஆனொல், இதுவமர அதற்கொன எந்தவித நடவடிக்மகயும் 

சுகொதொர அமைச்ெினொல் லைற்தகொள்ளப்படவில்மலதயன்பமத 

நொங்கள் அறிகின்லறொம். ஏற்தகனலவ தெொல்லப்பட்டதுலபொல், 

எதிர்வரும் ெனவொி ைொதம் அவ்மவத்தியெொமலமயத் 

திறப்பதற்கு ஏற்றவமகயில், அதற்குொிய cadre ைற்றும் ஏமனய 

வெதிகமளச் தெய்துதகொடுத்து, ைக்கள் முழுமையொகப் 

பயன்தபறக்கூடிய வமகயில் அந்த மவத்தியெொமலமய 

அமைத்துத்தர லவண்டுதைன்று இந்த லநரத்திலல லகட்டு, 

எனது உமரமய நிமறவுதெய்கின்லறன். நன்றி! வைக்கம்! 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කයරාසිරි ජයශස මර  පතිු) රා. ඔබු) රාට ක ිෂත්ු) ප ම 

මරාලයෂණ තිශබ,වරා.  
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ගරු  දයාසරි ජයන ේකස මහත්ා (බතික්, අත්යන්ත්ර නසදි හා 

න ශීය ඇඟලුම් නිෂනපාදන සාජ අමාත්ුරමා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயலெகர - பத்திக், மகத்தறி துைிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 

අශප් ස තිු) රාට ශබ ශ    ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා  එු) රාශේ 

මරාලශයන්  ට ිඩ,රාඩි ප ෂණ ලබරා දී  ගප,. ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං ශස හිටපු ස තිු)ක ය සු)ළු සියලු අ රාතයවරුන්ට  

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස සියලු ිෂලනරාරි   ත්වරු  නවකයවරු  ශ ක-

ශ දියන් සු)ළු සියලුශක,රාට  ශම ිඩ්  වසංගතය පරාල,ය කිරී ට 

 පදි ත් වී  ගප, අශප් ශගෞරවනීය ස්ු)තිය පුක මර,වරා.  

ඉතරා  ශමටි මරාලයෂණ තිශබ, ිෂසරා    ිඩශ  ෂශයන්  ශ්  

මරාර ය කියන්, මප පතියි. ිෂක ස් ශසෞඛ්ය ශස වය අශප් රශඨා 

සති වූ කවශස  සිට ශ්  කෂණවරා මරාලය ගත් තරා  වර්ත රා,ශස 

වගකී   වගවී  පිළිබඳව ්ර ්, ග ,රාවමට අපට මුුණ  ශකන්, 

සිදු වු රා. වර්ත රා, ශසෞඛ්ය අ රාතයු) රාට අපි ස්ු)තිවන්ත 

ශව,වරා  ය් කිසි වගකී ෂණ සු)ව  වගවී ෂණ සු)ව  ය් කිසි 

අවශබෝනයෂණ සහිතව අශප් සුකර්ිතනී ්ර,රාන්දුපු ශ   පතිිෂයත්  

සිසිර ජයශම ඩි  පතිු) රාත්  අශ,ෂණ රරාජය ස තිු) රාත් එෂණම 

එමු) ශවලරා අලුත් වපඩ පිළිශවළෂණ සහිතව ඉදිරියට ශග, ය, 

ක්රියරා  රාර්ග ගප,.  

Malnutrition ගප, ඊශසත්-ශපශර්කරාත් තිබුණු ශසෞඛ්ය මටයුු) 

පිළිබඳ අ රාතයරාං ීමය ේපශශ ම මරාරම සභරාශ දී අපි 

ිඩශ  ෂශයන් මථමිරා මළරා.    ිඩශ  ෂශයන් කියන්, මප පතියි  ශ්  

රට ඉතරා  ඉ ළ ශසෞඛ්ය තත්ත්වයමට අපි ශග,ප ලරා තිශබ, 

බව. එකරා තිබුණු  රාතෘ  ර  අනුපරාතය සජීිඩ කරු ේපත් 

ලෂණෂයමට ිඩසිප  කෂණවරා අඩු මරගන්, අපට පුළුවන්ම  ලපබී 

තිශබ,වරා. ළකරු  ර  අනුපරාතය සජීිඩ ේපත් කරා මට 8.5මට අපි 

අඩු මරශග, තිශබ,වරා. ේපශත්දී ජීිඩත අශප්ෂණෂරාව මරාන්තරාවන්ට 

අවුරුදු 78ත්  පිරික න්ට අවුරුදු 72 කෂණවරා වපඩි මරගන්,ත් අපට 

පුළුවන් ශවලරා තිශබ,වරා. ඒම 19,  ග න්වල තිබුශණ් අවුරුදු 

51ම ිඩතර ්ර රා යෂණ. අපි ශ තපිෂන් සෑමට මට පත් ශව,වරාක? 

ුසියරානු රටව  ිඩ රාල ්ර රා යෂණ අපට වඩරා ඉ ළට ගිහි ලරා 

තිශබ,වරා. ේකරා ර යෂණ ිඩධියට ගත්ශත ත්  අශප් ුයු 

අශප්ෂණෂරාව අපි අවුරුදු 7,ෂණ කෂණවරා වපඩිමර ගන්,ශම ට අපට 

අ ලපු රටෂණ ව,  රාලදිව යිශන් ුයු අශප්ෂණෂරාව අවුරුදු 78 කෂණවරා  

වර්න,ය මරශග, තිශබ,වරා.  
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ශ තප, තිශබ, වපකගත්  මරාර ය ශරෝ   ස් බන්නශයන් 

සති ශවලරා තිශබ, තත්ත්වයයි  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ. 

ඒම    දිගින් දිගට   ු) මරපු මරාර යෂණ. අක අපි තිශබ, 

ශරෝ   ටිම වපඩි වපඩිශයන් දියුණු මර,වරා. ්රනරා, ශරෝ   ටිම 

වපඩි වපඩිශයන් දියුණු මර,වරා. තිශබ, ඒවරාට තවතවත් වපඩි 

 වපඩිශයන් මුක  ශවන් මර,වරා.  පබපයි  අපි ්රාමීය ය ව ශයන් 

තිශබ, ශරෝ   ටිම දියුණු මරන්, වපඩ පිළිශවළෂණ සමස් මරලරා 

,ප ප.    ඒ මරාර ය ේකරා ර  සහිතව කියන්,් . වයඹ 

පළරාශත් කුරු ෑගල දිස්ත්රිෂණමට මුක  ශබදී  ස් බන්නව  ට ශ්  

මරාර ය කියන්, පුළුවන්. 2 19 වසශර් අපට ලබරා දුන් මුක  

්ර රා ය ගත්ශත ත්  සත්ත ව ශයන්  ඉතරා ම,ගරාටුකරායමයි. 

2 19 වසශර් මුළු ලංමරාශ   ශරෝ  වල ්රරාේන, ිඩයක  - capital 

budget එම - රුපිය  යුලිය, 28.5යි.  පබපයි  provincial 

hospitalsවලට ඒ තර්  මුකලෂණ ලපයුලරා ,ප ප. ගරු ස තිු) ිෂ  

ඒම ඔබු) රාශේ ්ර ්,යෂණ ශ, ශවයි. පළරාත් සභරා ,වයට  දීලරා 

තිශබන්ශන් රුපිය  යුලිය, 1.5යි. රුපිය  යුලිය, 1.5ෂණ 

ප  ෂණ ශවන් කිරී  ිෂසරා ශ්  රශඨා තිශබ, කුඩරා ශරෝ    

dispensariesවලට අව ය මුක  ්ර රා ය ලපබුශණ් ,ප ප. 

එතශම ට අපි බලය ශබදීශ න් අක ස් මරලරා තිශබන්ශන් 

ශ  මෂණක?  

ඉන්දියරාව අශප් අත අඹරලරා 1987දී අපට බල ත්මරාරශයන් 

ශ්  පළරාත් සභරා ක්ර ය පපශට වරා.  පබපයි  අක ශ  මෂණක සති 

ශවලරා තිශබ, තත්ත්වය? ඒ අය හිතන්, සති  ඉන්දියරාශ  

තිශබ,වරා වරාශේ පළරාත් සභරා ක්ර ය යටශත් අපටත් මුක   ් බ 

මරන්, පුළුවන් කියලරා. එශ   මුක   ් බ කිරීශ්   පකියරාවෂණ 

අශප් පළරාත් සභරාවලට ,ප ප. පළරාත් සභරාශ     ස තිවරයකු 

ිඩධියට මටයුු) මරපු ිෂසරා    ඒම කන්,වරා. අපට එශ   ුකරාය්  

ලපශබන්ශන් ,ප ප. ඒම ිෂසරා පළරාත් සභරා ශරෝ   ටිම දියුණු 

මරන්,   නය  ුණ්ඩුශවන් මුක  ටිම ශක,ම  අපි බලරාශග, 

ඉන්,වරා.  ේකරා ර යෂණ ිඩධියට    කි ශ  ඒමයි. රුපිය  

යුලිය, 28.5ෂණ ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට ශවන් මර,ශම ට රුපිය  

යුලිය, 1.5යි ලංමරාශ  තිශබ, සියලු පළරාත් සභරා ශරෝ  වලට 

ලබරා දීලරා තිශබන්ශන්. ශ් ම ත යි තිශබ, අර්බුකය.  

ඒ ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  ස් පත් ශබදී යෑ ත් ිඩෂ තරාවෂණ. 

ිඩශ  ෂශයන්     කියන්, මප පතියි  අශප් නවකයවරුන්ශේ 

සංඛ්යරාව ගප,.  නවකයවරුන්ශේ සංඛ්යරාව 2   81යි   2 19 

සංඛ්යරාශ ඛ්, අනුව. ශම ළඹ  ග් ප     නුවර 9    ෂණ 

ඉන්,වරා. අශ,ෂණ අය ත යි මුළු ලංමරාශ   ශබදිලරා ගිහි ලරා 

තිශබන්ශන්. ශ් මට ්රනරා,  ශ  ු)ව ශවලරා තිශබන්ශන් ශව,ත් 

මරාර යෂණ ශ, ශවයි  ශරෝ  වලට cadre එමෂණ  කලරා ,පති 

එම. අපි එකරා අශප් ස තිු) රාශගන් ශගෞරවශයන් ඉ ලුවරා 

මරු රාමර ඒම  කන්, කියලරා. ,පත්,්  ිඩ රාල අර්බුකයමට අපි 

ය,වරා.  ස  ර ශරෝ  වල නවකයවරු  පිරිලරා ඉතිරිලරා ඉන්,වරා.  

නවකයවරු  ,පතිම ෂණ  ශ, ශවයි ශ තප, තිශබ, ්ර ්,ය. 

ශ  මෂණක ශ් මට ්රනරා,  ශ  ු)ව බවට පත් ශවලරා තිශබන්ශන්? 

අක ශම ළඹ  කුරු ෑගල තිශබ, ්රනරා, ශරෝ   ගත්ශත ත් 

ඒවරාශස ශල් ඩු පිරිලරා ඉතිරිලරා ඉන්,වරා. සියයට 85ත් සියයට 

1 5ත් කෂණවරා වපඩි ශවලරා තිශබ,වරා  ඒ අයශේ ්ර රා ය.  පබපයි   

අක ්රාමීය ය ශරෝ  වල සඳන්වල ශල් ඩු ,ප ප.   ්රනරා, ශරෝ   

දියුණු කිරී  ත යි අක ්රනරා, වපඩ පිළිශවළ ශවලරා තිශබන්ශන්. ඒ 

ිෂසරා ්රාමීය ය ශරෝ   ගප, ක ිෂසුන්ශේ ිඩ ්වරාසය යුඳ වපටිලරා 

තිශබ,වරා.  ඒ ිෂසරා අපි ගරු ස තිු) රාශගන් ිඩශ  ෂශයන්  

ඉ ලුශ   පුළුවන් තර්  ඉෂණ ිෂන් ්රනරා, ශරෝ   ිඩතරෂණ 

ශ, ශවයි   ප  ශරෝ ලමට  අව ය නවකයවරුන්ශේ සංඛ්යරාව 

පිළිබඳ වපඩ පිළිශවළෂණ සමස් මරන්, කියලරායි.  

ශකශවිෂ මරාර ය ශ් මයි. ශ්  තිශබ, ශරෝ  වල පරිපරාල, 

ශස වශස ්රනරාිෂන් ස් බන්නශයන් 2  7 වර්ෂශස ගපසඨා එමෂණ 

ිෂකුත් මරලරා තිශබ,වරා  ගරු අ රාතයු) ිෂ. ඔබු) රා ,පවත 

ශ ය අනයය,ය මරන්,. ඒ ගපසඨා එම අනුව  ශ්  ලකුණු ටිම 

ශබකලරා දුන්,රා ,්  ශ්  ්ර ්, සති ශවන්ශන් ,ප ප  පරිපරාල, 

ශස වය ිෂවපරැදිව ක්රියරාත් ම මරන්, පුළුවන්.  පබපයි  ශ  මෂණක 

වුශණ්? ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය සු)ශළ  ම ලි මණ්ඩරාය්  ශකම 

ු),ෂණ ඉන්,වරා. ශ්  අය කවස ගරාශන් රණ්ඩු ශව,වරා. එෂණ 

ශමශ,කුට දුන්, ග න් අශ,ෂණ අය ගිහි ලරා ,ඩු ක ,වරා. අක  

ශර ෂ්සරාධිමර ශස ශ්  ,ඩු  හිරශවලරා තිශබන්ශන්. ඒ ිෂසරා    

ඔබු) රාශගන් ශගෞරවශයන් ඉ ල,වරා   ශ් වරා ගප, ,පවත 

අනයය,ය මරක න් ශ්  අ රාතයරාං ශස වපඩ මරශග, ය, 

ශමශ,කු ිඩධියට ශ යට අව ය   ෂණතිය ශකන්, කියලරා.  

අශප් ශ ක ශස වශසත් ශ්  වරාශේ තත්ත්වයෂණ තිශබන්ශන්.  

ශ   ක්රියරාකරා ය  ශ ක ශස වශසත් ශ්  ිඩධියට  තිශබ,වරා. 

අශ,ෂණ මරාර ය ශ් මයි.  අශප් පවු  ශසෞඛ්ය ශස ිඩමරාවන්ශේ - 

midwives-වපඩිවී ෂණ ,ප ප. අවුරුදු ග ,ෂණ ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස 

්රාමීය ය  ඨාටක න් ජය්   ලබරා ගන්, අපි කියපු  ප  ශකයෂණ  

මශළ  ශ්  රශඨා සිටි, පවු  ශසෞඛ්ය ශස ිඩමරාවන් ිඩ රාල ව ශයන් 

මු  ශවලරා. අක ජ,ග ,ශයන්      මට එම ශසෞඛ්ය 

ශස ිඩමරාවෂණ ග ශන් ඉන්, ඕ,ෑ කියලරා ත යි කියලරා 

තිශබන්ශන්. ,මුත්  ශසෞඛ්ය ශස ිඩමරාවන් බඳවරා ගපනී  ිඩ රාල 

මඩරා වපටී මට ලෂණ ශවලරා තිශබ,වරා. ේකරා ර යෂණ  පටියට 

කුරු ෑගල  ග ගමුව  යරාපුණව  ිෂමවපරටිය ්රශශ වල පවු  

ශසෞඛ්ය ශස ිඩමරාවන්ශේ පුරප්පරාඩු ිඩ රාල සංඛ්යරාවෂණ තිශබ,වරා.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අවසන් මරන්,  ගරු රරාජය අ රාතයු) රා. 

 

ගරු දයාසරි ජයන ේකස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயலெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපට ශ  ඳ ශකයෂණ මථමිරා මරන්, ශ ලරාව  ් බ ශවන්ශන් 

,ප ප  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ. කුණු රුප කියන්, ,්  

ශවලරාව ඕ,ෑ තර්  ලපශබ,වරා. ඒමයි තිශබ, ්ර ්,ය. ඒ ගප, 

ම,ගරාටු ශවක න්     ශේ මථමිරාව අවසන් මර,වරා.  

ශබ ශ    ස්ු)තියි. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ර්ෂ ක සි වරා  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ක ිෂත්ු) ක යම මරාලයෂණ 

තිශබ,වරා. 

 

[අ.භරා.  .51  

 

ගරු (ආචාර්ය  හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශබ ශ    ස්ු)තියි  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ.  

සත්තව ශයන්  ඉතරා  සන්ශතෝෂශයන් ත යි    ශ්  

ිඩ,රාඩි ක ය ලබරා ගත්ශත් ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය ගප, මථමිරා 

මරන්,. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  2 1, ජූලි  රාසශස 

28ව, කරා ශප ඩියට "199  සුවසපරිය" පටන් ගන්,ශම ට    

කිසි  ිඩධියමට හිු)ශ  ,ප ප  2 21 ශ, වප් බර්  රාසශස   ව, 

කරා ශව,ශම ට ශරෝගින් ලෂණෂ 1 ෂණ  දිසි ්රතිමරාර සඳ රා  ශ්  

1169 1170 

[ගරු  කයරාසිරි ජයශස මර   තරා   



2021  ශ, වප් බර්    

සුවසපරිය  ර රා ශරෝ   ගත මරන්, පුළුවන් ශවයි කියලරා. ගරු 

ස තිු) රාත් කන්,වරා     ශ්  රශඨා සියලුශක,රාට කියන්,ත් 

මප පතියි  ඊශස රෑ 12.   ශව,ශම ට 199  සුව සපරිශයන් 

ශරෝගින් කසලෂණෂ ක  තරක ස්  යසිය  තළිස් ශකශ,ෂණ  දිසි 

අවස්ථමිරාවලදී ශ්  ර ශඨා තිශබ, සියලු ශරෝ  වලට ශග, ශග ස ්

තිශබ, බව. ඒ සඳ රා දුරමථමි, ස ු)්   තලිස් යලෂණෂ 

 තලිස් තරක ස් අටෂණ ලපබී තිශබ,වරා. ඒ 2 21 ශ, වප් බර්    

ව, කරා ව,ශතෂණ. ශ්  සියලු දුරමථමි, ස ු)් වලින් සියයට 

98.9මට පළමුශවිෂ දුරමථමි, ,රාකශයන්  ්රතිචරාර ලබරා දීලරා 

තිශබ,වරා.  පබපයි  ය්  ය්  ගපටලු සති වු රා  ශම ශරෝ,රා 

්ර ්,ශසදී. අපි මවුරුත් කන්,වරා  ස  ර ශවලරාවට ිඩ,රාඩි     

1 ම මරාලයෂණ ශටලිශෆෝන් ලයින් එශෂණ රැඳී සිටින්, වූ බව.  

සරා රා,ය ව ශයන් එවපිෂ කපවපන්ත අභිශයෝගවලට මුුණ  දීලරාත් 

ශම  ශරෝ,රා ස ශස ශරෝගින් ලෂණෂයමට වඩරා සුවසපරිශයන් 

අරශග, ගිහින් තිශබ,වරා  ගරු ස තිු) ිෂ. ස  ර ශවලරාවට ඒ 

අසර  ක ිෂසුන්ට ශරෝ ලමට යන්, ිඩධියෂණ ,ප ප. ඔවුන්ට 

වරා , ,ප ප. මවුරුත් ත්රිිඩ  එමෂණවත් ශකන්ශන් ,ප ප.  ඔවුන්ට 

හිටිශස  199  සුවසපරිය ිඩතරයි. ශරෝග වයරාප්තිය වපඩි ශවච්ච 

මරාලශස  ශග ඩෂණ අභිශයෝගවලට ඒවරාශස වපඩ මර, අශප් 

කරුවන්ට මුුණ  ශකන්, සිශන වු රා. ස  ර අය රරාජමරාරි මශළ  ඒ 

ශප ලිස් ස්ථමිරා,වල ඉඳශග,. ස  ර අය ශ, ශවයි  ඒ සියලුශක,රා. 

ශ  මක  ඒ සියලු 199  සුවසපරිය වරා , ,වතරා තිබුශණ් ශප ලිස ්

ස්ථමිරා,වල. ඒමට ශ  ු)ව ශ් මයි. අපි සුවසපරිය පටන් 

ගන්,ශම ට ඉස්පිරිතරාල පපත්ත පළරාශත් ඒවරා ශේන්, එපරා කියලරා 

ස  ර මණ්ඩරාය ෂණ කි වරා. ඒ ිෂසරා ශප ලීසියත් එෂණම අපි වපඩ 

මළරා. සත්තව ශයන්  ඒම අපි ගත්ත ශ  ඳ  ීනර යෂණ කියලරා 

   හිත,වරා. ශප ලීසිය අපට සියයට සියයෂණ ශ, ශවයි  සියයට 

කරා ෂණ ස ශයෝගය ශක,වරා.    ඒ සියලු ශප ලිස් ස්ථමිරා,වලට එකරා 

ඉඳලරා අශප් ස්ු)තිය පුක මරලරා තිශබ,වරා  පුක මර,වරා.  

ඒ ශස වමයන්ට පන්ස වලට  ප ලිවලට  ්රරාශශශීය සභරා 

මරාර්යරාලවලට යන්, සිශන වු රා.  පබපයි  එම ශස වමශයකුටවත්   

වරා , ,ප ප. සුවසපරිය මණ්ඩරාය  කි ශ  ,ප ප  අපට වපඩ 

මරන්, බප ප කියලරා. සියලුශක,රා ඒ වපඩ මළරා අ රාරුශවන්. ඒ 

ිෂසරා  199  සුවසපරිශස ්රනරා, ිඩනරායම ශස  රාන් ක සි වරා 

 පතිු) රාට ස  1 1  ෂණ ව, ඒ මණ්ඩරාය ට  ශේ ශගෞරවය  රා 

ස්ු)තිය  ක පත්ශලන්  පුක මර,වරා. ඒ මටයුු)වලට 

ස්ශ ච්ඡරාශවන් ,රායමත්වය ශක, සභරාපති දුක න්ක රත්,රායම 

 පතිු) රාට   චන්රරා ස ගරාදු  පතිිෂයට  නවකය  සිත ක සි වරා 

 පතිු) රාට  ිඩජය  ලලශස මර  පතිු) රාට ස  මුක  අ රාතයරාං ය 

ශවනුශවන් ඒ අනයෂණෂ  ණ්ඩලශස ඉන්, ච් පරා පතිර  

 පතිිෂයට  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස නවකය සුිෂ  ක අ ිඩස ්

 පතිු) රාට ස  ශප ලීසිශස  SSP ඉන්දිම  පුශග ඩ  පතිු) රාට 

 ශේ ්ර රා ය පුක මර,වරා.  

අපි ිඩ ්වරාස මර,වරා ලංමරාශ  තිශබ, මරාර්යෂණෂ  

ශස වරාවලින් එමෂණ කියලරා  ශ්  199  සුවසපරිය. ඒමට ්රනරා, 

ශ  ු)වෂණ  පටියට    කකින්ශන් ශශ පරාල, පෂණෂ පරාට 

ශේකයකින් ශත රව ශ්  ශස වරාව ක්රියරාත් ම ව, එමයි  ගරු 

ස තිු)ක ය  ගරු ස තිු) රා. ශ්  ශස වරාව පටන් ගත්ත කවශස  

ඉඳලරා   ශේ අ රාතයරාං ය යටශත් තිබුශණ්. 2 18 අශගෝස්ු) 

 රාසශස අපි 199  සුවසපරිය ප,ත ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  ස්  ත 

මර ගත්තරා. ඒ ු)ළින් එය තිරසරාර ුයත,යෂණ  පටියට ශ්  රශඨා 

   ශප ශළ ශ  අපි පපළ මළරා. අශප් රජය පරරාජය වු රා. අපි 

පරරාජය ව, ශම ට අලුත් රජයට අපි ශ්  වපඩමටයුත්ත භරාර 

දුන්,රා.    ශපෞශගලිමව අතිගරු ජ,රාධිපති ශගෝසරාභය රරාජපෂණෂ 

 පතිු) රාට ලියු කින්  කපනු්  දුන්,රා    ශ්  ගප, අපි plan මරලරා 

තිබුශණ් ශම ශ   ක  අශප් ඉදිරි  වපඩ පිළිශවළ ශ  මෂණක කියලරා. 

එු) රාශේ ඍජු  පදි ත් වී   ත එයට අව ය සියලු ප සුම්  

ලපයුලරා තිශබ,වරා. එකරා පිඩත්රරාශශිඩ වන්ිෂුරච්චි  පතිු)ක ය 

වරාශේ  අක ශ්  ශස වරාව භරාරව ඉන්, නවකය සුකර්ිතනී 

්ර,රාන්දුපු ශ   පතිිෂය 199 ට ලබරා දිය  පකි සියලු  ෂණතිය 

ලබරා දුන්,රා. සත්තව ශයන්      කවතින්  ඒ ශකපලට 

ස්ු)තිවන්ත ව,වරා. ශශ පරාල, ශේකයකින් ශත රව රට 

ශවනුශවන්  ශ්  රශඨා පුරවපසියන් ශවනුශවන් වපඩෂණ මරශග, 

යන්ශන් ශම ශ   ක කියලරා එු)ක ය ුකර් වත් ිඩධියට රශඨා සියලු 

ශක,රාටත්  ශ්  ශලෝමයටත් ශපන්වරා තිශබ,වරා. The British 

Medical Journal, one of the most well-known academic 

journals, very recently had an article on 1990 "Suwaseriya" 

ambulance service and how that service, notwithstanding the 

change of government, has been carried out in an excellent 

manner. Hon. Presiding Member, I will table* that article.  

පටු ශශ පරාල, ,යරාය පත්රවලට ශ, යරා ජ,තරාවට ශස වයෂණ 

ලබරා ශකන්ශන් ශම ශ   ක කියලරා ශපන්ව, ශ  ඳ   ේකරා ර ය 

ත යි මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  199  සුවසපරිය වපඩ 

පිළිශවළ. අක ව,ශම ට ඔවුන් Sri Lanka Medical Association 

එම ස ඟ එමඟතරාවමට පපක   තිශබ,වරා  "Doc Call 247" 

කිය, එම ගප,. ඒ කියන්ශන්  ඔබු) රා කන්,වරා. ශ තප, ඉන්, 

නවකයවරු කන්,වරා   ශම ශරෝ,රා වයිරස ්මරාලශස ශ  මෂණ ශ ෝ 

්ර ්,යෂණ තිශබ,වරා ,්   217 ශ, ්  රයට මථමිරා මළරා  ඒ 

නවකයවරු ඒ දුරමථමි, ස ු)් වලට සවන් දීලරා ේපශකස් ශක, 

බව. එතශම ට  දිසි අවස්ථමිරාවෂණ තිශබ,වරා ,්   ඉස්පිරිතරාලයට 

යන්, ඕ,ෑ ,්  ඒම interconnect මරලරා තිශබ, ිෂසරා ඒ 

ශග  ලන් ඒ screen එශෂණ ශ, ්  රයෂණ එබුවරා  ශමළින්   

ස් යුයුලන්ස් එමෂණ අව ය තප,ට යවන්, සපලසු්  මරලරා 

තිශබ,වරා.  ඊට අ තරව    ලය නවකයවරුන්ශේ සංග ය - the 

College of Surgeons of Sri Lanka - ස ඟ එමඟතරාවලට 

සිඩ ලරා තිශබ,වරා  ඒ  ලය නවකයවරු මණ්ඩරාය   ඟින් දිගින් 

දිගට  ඒ ශස වමයන්ට වපඩිදුර පුුණණුවී්  ලබරා ශකන්,.  

2022 වසශර් රජශයන් ස් යුයුලන්ස් 25ෂණ අලුතින් සුවසපරියට 

ලබරා ශකන්, ීනර ය මරලරා තිශබ,වරා. "ඉටුම " අරමුකලින් 

ස් යුයුලන්ස් , ෂණ 199  සුවසපරියට ශකන්, ීනන්දු මරලරා 

තිශබ,වරා. ADB -Asian Development Bank- එශමන් ගිලන්රථමි 

15ෂණ ශකන්, ීනර ය මරලරා තිශබ,වරා. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු) ිෂ  අපි ශ්  ශකපපත්ශත් ශම යි පපත්ශත් හිටියත් 

සුවසපරියට අලුත් ගිලන්රථමි 1  ෂණ ප   ශකන්, කපන් ශ්  

 පශ ෝ  එමු) ශවලරා  ඒමට අව ය ප සුම්  සපයරා දීලරා 

තිශබ,වරා. "ඉටුම " අරමුකලට සත්තව ශයන්  මුක  ලබරා දීලරා 

තිශබන්ශන් ශ්  රශඨා    ජ,තරාව. ඒම පරිතයරාගයෂණ. අපි 

සියලුශක,රා  ශ්  ස් බන්නශයන් ඉතරා සන්ශතෝෂයට පත් ව,වරා. 

ශ්  මටයුු) මරශග, ය,වරාට ශබ ශ    ස්ු)තියි  ගරු රරාජය 

ස තිු)ක යිෂ. ශබ ශ    ස්ු)තියි  ගරු ස තිු) ිෂ. 

ඒ ගිලන් රථමි ු)න්සියයට තවත් ගිලන් රථමි 1  ෂණ එමු) 

වු රා  ගිලන් රථමි 1  ෂණ ශව,වරා. කපන් අපට සරා රා,යශයන් 

ිඩ,රාඩි කරා තරෂණ-ප ශළ වෂණ ය,වරා ,්   එතශම ට ිඩ,රාඩි 

එ ශම ළ කින්-ශක ළ කින් ජීිඩතයෂණ ශ රරා ගන්, පුළුවන්. 

සත්ත ව ශයන්   ට අතිිඩ රාල සු)ටෂණ කපශ,,වරා. 199  

සුවසපරිය ගිලන් රථමි ශස වය පෂණෂ ශේකයකින්   ශත රව ජ,තරාවට 

ශම ප   ශස වයෂණ සලස,වරාක බලන්,. අපි හිතමු  කස 

ලෂණෂශයන් සියයට ක යමශේ ජීිඩත ශ රු රා කියලරා. එතප,ත් 

ලෂණෂයෂණ ශන්. ශම ච්චර ශකයෂණක?    ඒ ේපම ප,යෂණ මශළ . 

   කන්ශන් ,ප ප ස් පූර්  ග , සියයට කීයෂණක කියලරා.  අක 
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————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ශලෝමය  ඳුන්වරා ශක, අලුත්  තරාෂණෂ ය නුදුරු අ,රාගතශසදී  

199  සුවසපරිය ගිලන් රථමි සඳ රා පරාිඩච්චි මරන්, 

බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා. It is called a connected ambulance 

using 5G. අපටත් සශ රිමරාව  එංගලන්තය  ජපරා,ය වරාශේ 

රටවල තිශබ, තරාෂණෂ ය පරාිඩච්චි මරන්, පුළුවන්. එහිදී  දිසි 

නවකය තරාෂණෂ  ිත පියරා - EMT -  සු)ව සති ශලෝමශස ,වත  

ඩිජිට  තරාෂණෂ ය  ර රා සුවසපරිය ්රනරා, ශ ශ යු්  

 නයස්ථමිරා ,ශස සිටි, නවකයවරුන්ට ශරෝගියරාශේ සියලු කත්ත 12-

lead ECG එමෂණ  ර රා  Augmented Reality  ර රා ලබරා 

ශක,වරා. So, this is going to be revolutionary. I do not think 

there is anything like that in this part of the world. If it is an 

injury caused by an accident, the doctors can immediately 

visualize it on their screen, decide what exactly needs to be 

done and the EMTs can be advised where best to take the 

patient. එතශම ට ව රා  ලබරා දිය යුු)  දිසි ්රතිමරාර ශ ෝ ශග, 

යරා යුු) ශරෝ ල ීනර ය මරන්, පුළුවන්.  

   මථමිරාව අවසන් මර,වරා  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ. 

 ට තව ශප ඩි ශවලරාවෂණ ශකන්,. 2 15  රාර්ු)  රාසශස  

පරාර්ලිශ් න්ු)ශ     ුණ්ඩු පෂණෂශස හිටිශස. එකරා ඉන්දියරාශ  

අග පති ,ශර්න්ර ශ ෝදි  පතිු) රා ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)වට සිඩ ලරා 

මථමිරාව මරලරා එළියට ය,ශම ට එ රා පපත්ශත් Lobby එශෂණදී 

ත යි ශ්  ස් බන්න පළමුවපිෂ සරාමච්ඡරාව පපවපත්වුශණ්. එකරා 

  ත්  අග පතිු) රාත් ස ඟ හිටපු ඉන්දියරානු    ශම  සරාරිස ්

යෂ්වර්නන් සිං රා  පතිු) රාත් හිටියරා. ඒ සරාමච්ඡරාශ  ්රතිලලයෂණ 

 පටියට ත යි ශ්  සියලු ශශ වුශණ්. එකරා හිටපු අග පති ගරු රිෂ  

ිඩක්ර සිං   පතිු) රා එු) රාශේ පූර්  ස ශයෝගය ශ්  සඳ රා ලබරා 

දුන්,රා  අව ය ලියු්  කියු්  අව ය ිඩධියට අව ය තපන්වලට 

යප වරා. එකරා Dr. S. Jaishankar ඉන්දියරාශ  ිඩශශ  අ රාතයරාං ශස 

ශ ම්   පටියට හිටිශස. Dr. S. Jaishankar අක ඉන්දියරාශ  ිඩශශ  

ස තිවරයරා. ඒ ිෂසරා  රා හිත, ිඩධියට ඒ ස් බන්නය අපට 

තවදුරටත් ඉදිරියට අරශග, යන්, පුළුවන්. 199  සුවසපරිය ගිලන් 

රථමි ශස වය අක ශ්  රටට කපවපන්ත ශස වරාවෂණ සපය,වරා. 2 17-

2 18 අවුරුශශශ ඉඳලරා වරාර්ෂිම අය වපශයන් ත යි ඒ සඳ රා මුක  

සපයන්ශන්. ඒ ශස වරාව ඉදිරියට ශග, යන්, අව ය  මුක  

ශ, පපකිළව ලබරා ශකන්, කියලරා ගරු ස තිු) රාශගනුත්  ගරු 

රරාජය ස තිු)ක යශගනුත්    මරාරුණිමව ඉ ලරා සිටි,වරා. 2 21 

වසර සඳ රා ඒ මුළු ිඩයක  රුපිය  යුලිය, 2.9ෂණ ිඩතර ශව,වරා  

ශකසප් බර්  රාසයටත් එෂණම. 2 22 වසශර්  අලුත් ගිලන් රථමි ටිමත් 

එමු) වු රා   ගිලන් රථමි 1  ෂණ ිඩතර වු රා   ිඩයක  රුපිය  

යුලිය, 1මට ිඩතර වපඩි ශව,වරා. ශම ශරෝ,රා වසංගතය ිෂසරා full 

PPE ක න්, වු රා  ශ, ශයකුත්  දිසි අව යතරා සඳ රා ිඩයක්  

කරන්, වු රා. ,මුත් අ ශප් එම ශලෝමශස one of the most cost-

effective services. ඒ කියන්ශන් එම incident එමමට රුපිය  

පන්ක සට අඩු මුකලෂණ ිඩයක්  ශවන්ශන්. ඒ ිඩයක්  compare 

මශළ ත්  එංගලන්තශස පවු්   රාරසිය  පත්තෑප ෂණ ිඩතර 

ශව,වරා  සශ රිමරාශ  ිෂ ශයෝර්ෂණවල ශඩ ලර්  ත්සිය ප, ෂණ-

,වසියයෂණ ිඩතර ශව,වරා.  පබපයි ශ ශ  ? ශ ශ   ශඩ ලර් 

ිඩසිප යි. ඒ වරාශේ  ශස වරාවකුත් ලපශබ,වරා.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  මථමිරාව අවසන් මරන්,. 

 

ගරු (ආචාර්ය  හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

I am finishing, Sir. 

ඔබු) න්ලරා 2 22 වසරට allocate මරලරා තිශබන්ශන් 

රුපිය  යුලිය, 1.8යි. ඒම ශ  ඳට   දි. ශ  ඳට   දි. ඒ වරාශේ 

ශකගු යෂණ අපට අව ය ශව,වරා. "අපට" කි වරාට ස රාශවන්,. ඒ 

වපඩ පිළිශවළට අව ය ශව,වරා. ශ්  මරුණු ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං ශස ේපශශ ම මරාරම සභරාශ දීත්    ඔබු) න්ලරාට 

ඉදිරිපත් මළරා. ඒ සඳ රා අව ය මුක  ලබරා ශක, ශලස ඉ ලරා 

සිටික න්  ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල  පතිු) රාටත්  ගරු සුකර්ිතනී 

්ර,රාන්දුපු ශ   පතිු)ක යටත්  ශේ ්ර රා ය පුක මරක න්   

ඔබු) න්ලරාට සියලු  ෂණතිය ලපශ වරා කියරා ්රරාර්ථමි,රා මරක න්  

 ශේ වච, ස්ව පය අවසන් මර,වරා.  

ශබ ශ    ස්ු)තියි.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟ ට  ගරු (  රාචරාර්ය); චන්, ජයසු ,  පතිු) රා.  

Before he starts, the Hon. Weerasumana Weerasinghe 
will take the Chair.  

 
අනුරරුව ගරු  ාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා මූලා නනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගරු වීසසුමන වීසසාංහ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA left the Chair, 

and THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 

 
[අ.භරා. 1. 7  

 

ගරු (මහාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහත්ා (ඖෂධා 

නිෂනපාදනය,  ැප උම හා නියාමන සාජ අමාත්ුරමා   
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன - ஔடத 

உற்பத்திகள், வழங்குமககள் ைற்றும் ஒழுங்குறுத்துமக 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - State Minister of 
Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අශප් රශඨා පරාර්ලිශ් න්ු) 

ස් ්රකරාය ුර් භ වීශ න් පසු  ඒ වරාශේ  අශප් ජීිඩත මරාලය ු)ළ 

බරපතළ  ශසෞඛ්ය ්ර ්,යමට මුුණ  ශක, අතර වරාරශස ඉදිරිපත් 

මර, ලක අය වපය ශ ඛ්,යෂණ ත යි  ශ වර අය වපය ශ ඛ්,ය. 

ශ්  ස් බන්නශයන් අක ේශශ සිට ිඩපෂණෂය ිඩසින්  ු) මර, ලක 

අක ස්වලට  රා සවන් දුන්,රා.  පබපයි   රා හිත,  පටියට අවසරා, 

මථමිරාව  පර  ිඩපෂණෂශස කිසිදු  න්ත්රීවරයකු ස්ථමිරානීය ව ශයන් 

සති වී තිශබ, ්ර ්, ස් බන්නශයන්  රා ශරෝ  වල සති වී 

තිශබ, ්ර ්, පිළිබඳව මථමිරා මළරා ක ස  අය වපශයන්  ු)ශවලරා 

තිශබ, මරාර රා  පිළිබඳව අක සෂණ  ු) මශළ  ,ප ප.   එු) න්ලරා 

ය්  ිෂ ්චිත මරු ෂණ ශ ෝ තරාර්කිම අක සෂණ කෂණව,වරා අපි 

දුටුශ  ,ප ප. ශමශස  ,මුත් ඒ ඉදිරිපත් මළ මරුණුවලට අශප් 

පරාර් ්වය ශවනුශවන් පිළිු)රු ලබරා දී ෂණ මළ යුු)යි  පප පදිලි 

කිරී ෂණ  මළ යුු)යි.  

ේකෑස,  අක ස් කපෂණවූ හිටපු ශසෞඛ්ය අ රාතය ගරු රරාජිත 

ශස ,රාරත්,  පතිු) රා ශම ිඩ්  - 19 වසංගතය පරාල,ය පිළිබඳව 

ශ්රී ලංමරාව සිටි, තත්ත්වය සුදුසු ,ප පයි කියලරා අක සෂණ කපෂණවූවරා. 

ඒ සඳ රා එු) රා ය්  ය්  ිෂර් රායම ශග, පර කපෂණවූවරා.   

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ඒ ිෂර් රායම ිෂවපරැදියි.  පබපයි  

එයින් ඉදිරිපත්ශවලරා තිශබ, මරුණු අර්ථමි ිෂූ ප ය මළ 

ුමරාරය වපරැදියි. ේකරා ර යෂණ  පටියට කිය,වරා ,්   අක 

1173 1174 

[ගරු (ුචරාර්ය);  ර්ෂ ක සි වරා   තරා   



2021  ශ, වප් බර්    

ශලෝමශස ශම ිඩ්  - 19 තත්ත්වය පරාල,ය පිළිබඳව ්රනරා, 

ිෂර් රායම ු),ෂණ තිශබ,වරා. ඒ ිෂර් රායම ු), ත යි  

ක ලිය,යමට ශරෝගින් ශම ප   සංඛ්යරාවෂණ සිටි,වරාක  ඒ රශඨා 

ජ,ග ,ශයන් ක ලිය,යමට ශම ප    ර  සංඛ්යරාවෂණ 

සිදුශවලරා තිශබ,වරාක  එන්,ත්මර ශස  රාත්රරා ශකම  ලබරා දී  

ශම ප   සිදු මරලරා තිශබ,වරාක  යන්,යි.  

  රා බ්රිතරා,යය ගත්ශත ත්  ක ලිය,යමට ශරෝගින් සංඛ්යරාව 

1 18  7 යි    ශලෝමශයන් 18ව, ස්ථමිරා,ශස ඉන්ශන්. සශ රිමරා 

එෂණසත් ජ,පකශස ක ලිය,යමට ශරෝගින් සංඛ්යරාව 1 17 127යි  

ිඩසිව, ස්ථමිරා,ශස ඉන්ශන්. World average එම    ,55යි. ශ්රී 

ලංමරාශ  ක ලිය,යමට ශරෝගින් ්ර රා ය 2, 15 යි  අපි 1  ව, 

ස්ථමිරා,ශස ඉන්ශන්. ඒ අනුව ශලෝමශස සරාති ය බුණතර රටවලට 

වඩරා අපි ශ්  තත්ත්වය මළ ,රාමර ය මරශග, තිශබ,වරා.  

ඊළඟට  ක ලිය,යමට ක ය ගිය ්ර රා ය ගත්ශත ත් 

ඉදිරිශයන්  සිටින්ශන් ශප්රු රට. ශප්රු රශඨා ක ලිය,යමට  ර  

සංඛ්යරාව 5 982යි.  සශ රිමරා එෂණසත් ජ,පකශස ක ලිය,යමට 

 ර  සංඛ්යරාව 2  95යි  ිඩසිව, ස්ථමිරා,ශස ඉන්ශන්.   රා 

බ්රිතරා,යශස ක ලිය,යමට  ර  සංඛ්යරාව 2 117යි  29ව, 

ස්ථමිරා,ශස ඉන්ශන්. ශ්රී ලංමරාශ  ක ලිය,යමට  ර  සංඛ්යරාව 

,,5යි  1 2ව, ස්ථමිරා,ශස ඉන්ශන්. ඒ ිෂර් රායම  අනුව ගත්තත්  

 ර  සංඛ්යරාව සරාශප්ෂණෂව අඩු  ඨාට ම රඳවරා ගපනී ට අපි 

ස ත්ශවලරා තිශබ,වරා.  

ඊළඟට  එන්,ත් ලබරා දී  ගත්ශත ත්  ඒම අශප් රජය යටශත් 

ශසෞඛ්ය ස  ුරෂණෂම අං වලක ස ශයෝගය සතිව දියත් වුණු 

ඉතරා  සරාර්ථමිම වපඩ පිළිශවළෂණ. ශ්  ව,ශම ට ශ්රී ලංමරාශ  

ස ස්ත ජ,ග ,ශයන් සියයට ,2.7ෂණ පූර්  එන්,ත්මර යට 

ලෂණමරලරා තිශබ,වරා. සශ රිමරා එෂණසත් ජ,පකය පවරා අපට 

පිටුපසින් ඉන්ශන්. සශ රිමරා එෂණසත් ජ,පකශස ජ,ග ,ශයන් 

සියයට 59.1ෂණ ත යි එන්,ත්මර යට ලෂණමරලරා තිශබන්ශන්. 

කකුණු ුසියරානු මලරාපශස එන්,ත්මර ය ගත්ශත ත්  ඉන්දියරාව 

සියයට  1.8යි  ශන්පරාලය සියයට 27.1යි  පරාකිස්තරා,ය සියයට 

22.,යි  බංේලරාශශ ය සියයට 21.8යි. ඒ අනුව අපට ශපශ,,වරා  

ශ්  ශම ිඩ්  - 19 වසංගතය සඳ රා එන්,ත් ලබරා දීශ් දී අශප් රට 

ශලෝමශස ඉදිරිශයන් සිටි, බව. අක ව,ශම ට ශලෝමශස 

රටවලින් රටව  ,9ෂණ පූර්  එන්,ත්මර යට ලෂණ මරලරා 

තිශබ, සංඛ්යරාව සියයට 25මට වඩරා අඩුයි. රටව  12 ෂණ සියයට 

5 මට අඩුයි.  පබපයි අපි සියයට ,2.7 මා රාවට ගිහින් තිශබ,වරා.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ස ස්ත  පටියට ගත්ශත ත්  

ශ්  ව,ශම ට ශ්රී ලංමරාවට එන්,ත්   57 21 78 ෂණ ශග,පිඩත් 

තිශබ,වරා. සයිශ, ෆරා්  එන්,ත් ක ලිය, 2,ෂණ  ශ  ඩර්,රා 

එන්,ත් 15       ෂණ  ශම ිඩී ්  එන්,ත් 12       ෂණ  

සස්්රරාශසිෂමරා එන්,ත් 11 55    ෂණ  ස්පුඨාිෂෂණ එන්,ත් 

        ෂණ  රා ෆයිසර් එන්,ත් 51 71    ෂණ ශ්  ව,ශම ට 

ශග,පිඩත් තිශබ,වරා. ඒ සඳ රා ස ස්ත ිඩයක   පටියට රුපිය  

යුලිය, 15.5ෂණ කරරා තිශබ,වරා. ඒ කියන්ශන්  සශ රිමරානු ශඩ ලර් 

ක ලිය, 227ෂණ. ෆයිසර් එන්,ත් සඳ රා වපය ව, මුකල මුළු ිෂන්  

ශලෝම බපංකුව ිඩසින් ුවර ය කිරී ට එමඟතරාව පළ මරලරා 

තිශබ,වරා. සයිශ, ෆරා්  එන්,ත් සඳ රා වපය ව, මුකල ශවනුශවන් 

ුසියරානු සංවර්න, බපංකුව අපට ේපමරාර මර,වරා. ඒ ශවනුශවන් 

සශ රිමරානු ශඩ ලර් ක ලිය, 18ෂණ ශ්  ව,ශම ටත් අපට ලබරා 

දීලරා තිශබ,වරා. ඊශස සවස් ව, ිඩට ශ්රී ලරාංකීය ස ස්ත 

ජ,ග ,ශයන් 1 59    78 ෂණ  ඒ කියන්ශන් සියයට 72.7ෂණ එම 

එන්,ත්  රාත්රරාවෂණ ශ ෝ ලබරාශග, තිශබ,වරා  

1   7 15 1,1ශකශ,ෂණ එන්,ශත්  රාත්රරා ශකම  ස් පූර්  මරලරා 

තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ  ෆයිසර් බූසට්ර් එන්,ත 5 81 97 මට ලබරා 

දීලරා තිශබ,වරා. ස ස්තය  පටියට ගත්ශත ත්  එන්,ත්  රාත්රරා 

   2 57 917ෂණ අපි ලබරා දීලරා තිශබ,වරා. අවුරුදු , ට වපඩි 

ජ,ග ,ශයන්   12    මට එන්,ත් ලබරා දීලරා තිශබ,වරා.  

අක  කියවු රා  අශප් ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස ිෂලනරාරින්ශේ ස  

්රතිපත්ති ය ීනර  ගපනීශ්  වරකෂණ ිෂසරා එන්,ත් ලබරා දී  ්ර රාක 

වු රා  කියලරා. අපි ස් පූර් ශයන්  ඒ අක ස බප පර මර,වරා. එය 

මුළු ිෂන්  සරාවකය අක සෂණ. ශලෝමශස ශම ිඩ්  - 19 ශරෝගයට 

එන්,ත් ලබරාදී  මුලින්    රා බ්රිතයරා,යශස ුර් භ මශළ . වයස 

අවුරුදු 91ෂණ වයසපති  රා්ඨා කී,න් කිය, අත්ත්  රාට ත යි 

දුන්ශන්. ඒ 2 2 .12. 8වපිෂ දි,. අපි ඉන් සති  තෂණ ය,ශම ට -

2 21 ජ,වරාරි  රාසශස 29වපිෂ කරා ශව,ශම ට- ලංමරාශ ත් 

එන්,ත්මර ය ුර් භ මළරා. ඒ ිෂසරා එන්,ත් ලබරා ගන්, ්ර රාක 

වු රාය කිය, අක ස මුළු ිෂන්  වපරැදියි. අපි ශ්  අවුරුශශශ 

ජ,වරාරි  රාසශස ිෂසි ශවලරාවට එන්,ත් ස වු්  මරපු ිෂසරා 

ත යි අපට ශ්  ව,ිඩට ු)න්වපිෂ  රාත්රරාවෂණ සඳ රාත් ෆයිසර් 

එන්,ත් ලබරා ගපනී ට  පකියරාව ලපයුලරා තිශබන්ශන්. ඒ ිෂසරා 

එන්,ත් කිරී  ්ර රාක වු රාය කිය, මරාර ය අපි ්රතිෂණශෂ ප 

මර,වරා.  

ඒත් එෂණම  ෂෂන හිඟයෂණ පිළිබඳව  න්ත්රීවරු 

කිහිපශකශ,ෂණ අක ස් කපෂණවූවරා. ඒවරා වපරැදි අක ස්. ඒවරා වපරැදි 

මරාර රා  ත පක,්  ශවලරා තිශබන්ශන්. ේකෑස,  රරාජිත 

ශස ,රාරත්,  පතිු) රා කි වරා  අතයව ය ෂෂන 27ෂණ හිඟයි 

කියලරා. ඊට පසුව අශප් ශප ශළ න්,රුව දිස්ත්රිෂණමශස කිංස් 

ශ, සන්  න්ත්රීු) රා කි වරා  ෂෂන  2ෂණ හිඟයි කියලරා. ගයන්ත 

මරු රාතිලම  න්ත්රීු) රා කි වරා  55ෂණ හිඟයි කියලරා. 27ක   2ක  

55ක කියලරා    ශස යලරා බපලුවරා.  රා ළඟ තිශබ,වරා  

සංඛ්යරාශ ඛ්,. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ලංමරාශ  අපි 

ජීිඩතරාරෂණෂම ෂෂන - vital drugs -  14ෂණ  ,්  මරලරා තිශබ,වරා. 

ඒ 11 කිසි  අඩුවකින් ශත රව තිශබ,වරා. අතයව ය ෂෂන - 

essential drugs - 663ෂණ තිශබ,වරා. ඒ ,, න්  15ම අඩු පරාඩුවෂණ 

තිශබ,වරා.  පබපයි  එයින් 8ෂණ සඳ රා ශව,ත්  රාත්රරා ශය කරාගන්, 

පුළුවන්ම  තිශබ,වරා. අතයව ය ශ, ව, ෂෂන - non-essential 

drugs -  458ෂණ තිශබ,වරා. ඉන් 17ම හිඟයෂණ තිශබ,වරා. ඉන් 

 1ෂණ සඳ රා ුශශ ම ශය කරා ගන්, පුළුවන්. ශ්  ලපයිස්ු)ශ  

තිශබ, ෂෂන 1 1 5න් අතයව ය ෂෂන 7ෂණ ස  අතයව ය 

ශ, ව, ෂෂන 1 ෂණ ව ශයන් ෂෂන 2 ම අඩු පරාඩුවෂණ ත යි 

ශ්  අවස්ථමිරාශ  තිශබන්ශන්. එයට ශ  ු) ශවලරා තිශබන්ශන් 

ශම ිඩ්  වසංගතය ිෂසරා ශ්  ිෂෂප්රාකමයන්ශේ ෂෂන ලබරා දීශ්  

්ර රාකයෂණ තිබී යි. ඒ වරාශේ  බපංකු මටයුු)වලදී ස  

අන්තර්ජරාතිම ්රවරා , මටයුු)වලදී ්ර රාක වී්  ිෂසරා සති කිහිපයෂණ 

පරෂණකු ශවලරා තිශබ,වරා. ,මුත් එ  ෂෂනත් ඉදිරි සති කිහිපශසදී 

අශප් රටට ලපශබන්, ිෂයක තයි. සතප්  අවස්ථමිරාවලදී -

ිඩශ  ෂශයන් පසුගිය මරාලමා රාශ   2 15-2 19 මරාලශස- 

අතයව ය ෂෂන 2  මට ුසන්, ්ර රා යෂණ හිඟ වූ අවස්ථමිරා 

තිබු රා. ,මුත් එශ   අවස්ථමිරාවෂණ කිසිශස ත්  අශප් රජය යටශත් 

ේකරා ශවලරා ,ප ප කිය, මරාර ය    කියන්, මප පතියි.  

ඒ වරාශේ  සර්ප ිඩෂට ශක, ්රතිිඩෂ ,පති බව පපවසු රා. ඊශස 

ලංමරාවට ඒ ෂෂන ලපයුලරා තිශබ,වරා. ඒ ිෂසරා එවන් හිඟයෂණ අක 

ශ්  මථමිරා මර, ශ  ශ  ත ශව,ශම ට ,ප ප. ඒත් එෂණම   

ිඩමලරාංග  ලය නවකය ේපමර   hip replacements සඳ රා 

ශය කරා ගන්,රා ේපමර  ,පති බවත් සඳ න් වු රා. එය අපි 

්රතිෂණශෂ ප මර,වරා. නවකය සපපයු්  ඒමමය සු)ව 111කුත්  

ශරෝ   සු)ව 228කුත් තිශබ, බව කෂණ,ට ලපශබ,වරා.  

රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාශ  සභරාපතිු) රාට - ිඩශ  ෂඥ 

නවකය ්රසන්, ගු ශස ,  පතිු) රාට - ශචෝක,රාවෂණ එ ල වු රා. 

Bevacizumab ෂෂනය ලබරා ගපනීශ් දී ්ර රාකයෂණ සිදු ශවලරා 

තිශබ,වරා  එ  ්ර රාකයට කඩ මුකලෂණ අය මර ගපනී ට ේත්සරා  

1175 1176 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

මළ අවස්ථමිරාශ   එු) රා ලියු ෂණ ලියලරා ඒ කඩ මුකල අය මර ගපනී  

වපළපෂණවූවරා කියලරා ශචෝක,රාවෂණ එ ල වු රා. එය මුළු ිෂන්  

සරාවකය මරාර යෂණ.  මරුණු මරාර රා ශ, කප,  මරුණු ිඩමෘති 

කිරී ෂණ ත යි ඒ සිදු වුශණ්. ඒ සපපයු් මරුවරා ඉ ලී ෂණ ම ශළ ත්  

කඩ මුකල පිළිබඳ අභියරාච,යෂණ ඉදිරිපත් මශළ ත් එය 

සරා රා,යශයන් නවකය සපපයු්  ඒමමයට යව,වරා.  අභියරාච, 

 ණ්ඩලයෂණ  ඟින් සරානරාර  මරාර යෂණ තිශබ,වරා ,්  එය 

සලමරා බල,වරා. ,මුත් ශ්  කිය, ිෂ ්චිත මරාර ශසදී රුපිය  

ක ලිය, ,.1ෂණ අය මරශග, තිශබ,වරා  රරාජය ෂෂන නීතිගත 

සංස්ථමිරාව ශවතින්. අයුු) ස ,යෂණ කිසිශස ත්  ලබරා දීලරා ,ප ප. 

රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාශ  සභරාපතිවරයරා පිළිබඳව    

සියයට සියයෂණ වග කිය,වරා. එු) රා ඒ කිය, ුමරා රශස කිසිදු 

වංචරාවමට  රරාජයයට අබ   ශර්ණුවම  අවරාසියෂණ වී ට  මටයුු) 

ශය කලරා ,ප ප කිය, එම  ට ඉතරා  වගකීශ න් යුු)ව ්රමරා  

මරන්, පුළුවන්. 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ     ශේ යටශත් තිශබ, ුයත, 

ව, රරාජය ෂෂන ිෂෂ්පරාක, සංස්ථමිරාව  රරාජය ෂෂන නීතිගත 

සංස්ථමිරාව  ජරාතිම ෂෂන ිෂයරා , අධිමරාරිය ස  නවකය සපපයු්  

ඒමමය ගතවූ අවුරුදු එම  රාරම ප   මරාලය ු)ළ  ේපරි  

 ෂණති ්ර රා ශයන් ශ්  වසංගතයට මුුණ  දී  සඳ රා මටයුු) 

මරක න්  අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රාත්  ශ්  රශඨා ජ,තරාවත් තපබූ 

ිඩ ්වරාසය ේපරි  ව ශයන් රැමලරා තිශබ,වරා  ඒ සඳ රා ඔවුන්ශේ 

කරායමත්වය ලබරා දීලරා තිශබ,වරාය කිය, මරාර ය    සඳ න් 

මරන්, මප පතියි. රරාජය අ රාතයවරයරා  පටියට  ට ඒ ගප, 

ුඩ් බර ශවන්, පුළුවන්.  

රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාව  ඟින් ලංමරාවට ශගශ,, 

ෂෂනවල ්රක තිය පරීෂණෂරා මර බපලී  සඳ රා ිඩශ  ෂ වපඩ 

පිළිශවළෂණ අපි ුර් භ මළරා. ුර් භශසදී සරා රා,යශයන් සියයට 

2 ම ප   ෂෂනවල ්රක තිශස ්ර ්,යෂණ තිබු රා. ,මුත් ශ්  

ව,ිඩට ිෂරන්තර පරීෂණෂ  කිරී් වලට ලෂණ කිරී  ිෂසරා එය 

සියයට 5ම  ඨාට ට අඩු මර ගපනී ට අපට පුළුවන් ශවලරා 

තිශබ,වරා. ඒත් එෂණම  ,ව රරාජය ඔසුසප  දිවයි, පුරරා ්රාමීය ය 

්රශශ වල පිහිටුවී  සඳ රා අපි වපඩ පිළිශවළෂණ ුර් භ මරලරා 

තිශබ,වරා. ිඩශ  ෂශයන්  ඉදිරි අවුරුශකම මරාලශසදී අලුත් ඔසුස  

25ෂණ ්රාමීය ය ්රශශ වල -මූලිම ශරෝ   තිශබ, ්රශශ වල- 

අලුතින් ිඩවෘත කිරී ට අපි මටයුු) ශය කරාශග, ය,වරා.  

රරාජය ෂෂන ිෂෂ්පරාක, සංස්ථමිරාව  ඟින් ශ්  ශව,ශම ටත් 

රුපිය  යුලිය, 5මට ුසන්, ්ර රා යෂණ වරාර්ෂිමව රටට ඉතිරි 

මර,වරා  ශශශීයව ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය කිරී   ඟින්. එය වඩරාත් 

පුළු  කිරී  සඳ රා ශ  ර   ක  ලෑව ්රශශ ශස ,ව ෂෂන 

ිෂෂ්පරාක, ුයත,යෂණ යුහි මරන්, මටයුු) ශය කලරා තිශබ,වරා. 

එහි ඉදිකිරී්  මටයුු) ශ, ශබෝ දි,කින්  ුර් භ කිරී ට 

ිෂයක තයි. එහිදී පිළිමරා සඳ රා ශය කරා ගන්,රා ෂෂන ස  ිඩමලරාංග 

 ලය නවකය ේපමර ත්  ශකශවිෂ අදියශර්දී cardiac stents, 

 ෘකය වස්ු)වට ක , ඒ stents, වරාශේ  අෂණෂි මරාච ිෂෂප්රාක,ය 

කිරී  සඳ රාත් අවනරා,ය ශය මු ශවලරා තිශබ,වරා. 

අනුරරානපුර දිස්ත්රිෂණමශස ඔයරා ඩුව ්රශශ ශස අලුත් ෂෂන 

ිෂෂ්පරාක, ,ගරයෂණ ුර් භ මරන්, මටයුු) ශය කලරා තිශබ,වරා. 

ශ්  ශව,ශම ට ඒ සඳ රා අශයෝජමයන් 2  ශකශ,කු ඉදිරිපත් 

ශවලරා  පූර්ව සුදුසුම්  ලබරා තිශබ,වරා. ඔවුන්ශේ ිෂෂ්පරාක, ුර් භ 

කිරී ත් ස ඟ  -අපි හිත,වරා  රාස 21ෂණ සු)ළත ඒ මටයුත්ත ිෂ රා 

මරන්, පුළුවන් ශවයි කියලරා- ශ්  රශඨා ස ස්ත බටහිර ෂෂන 

අව යතරාශවන් ු)ශ,න් එමෂණ ඒ ස්ථමිරා,ශසදී ිෂෂ්පරාක,ය කිරී  

සඳ රා මටයුු) ශය කරා තිශබ,වරා.  

ජරාතිම ෂෂන ිෂයරා , අධිමරාරිය  -2 15දී පිහිටු වූ ුයත,ය- 

පිහිටුවීශ් දී  ිඩිඩන ්ර ්,  අඩු පරාඩු තිශබ,වරා කියලරා ශ්  සභරාවට 

   මීය ට ශපරත් කපනු්  දීලරා තිශබ,වරා. ඒමට ශ  ු) වුශණ් ජරාතිම 

ෂෂන ිෂයරා , අධිමරාරිය ප,ශත් තිශබ, දුර්වලතරා. ඒ ප,ත 

ිෂවපරැදි කිරී  සඳ රා ශ්  ශව,ශම ට ජරාතිම ෂෂන ිෂයරා , 

අධිමරාරිශස සභරාපති  ිඩශ  ෂඥ නවකය රසිත ිඩශේවන්ත 

  ත් යරාශේ මූලිමත්වශයන් මක ටුවෂණ පත් මරලරා මටයුු) 

ශය කරාශග, ය,වරා. අපි බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා ලබ, 

අවුරුශශශ ජ,වරාරි  රාසශසදී ගරු ශසෞඛ්ය අ රාතයු) න්  ර රා 

ජරාතිම ෂෂන ිෂයරා , අධිමරාරිය ප,ත සංශ ෝන,ය මරන්,  

එහි තිශබ, අඩු පරාඩු ිෂවපරැදි මර ගපනී  සඳ රා මටයුු) 

ශය කන්,.  

අක ව,ු)රු ෂෂන පිළිබඳව අශප් රශඨා තිබුණු බරපතළ  

්ර ්,යෂණ ත යි ශරෝ  වල ශම ප   ෂෂන ්ර රා යෂණ 

ිෂ ්චිත ව ශයන් පරාිඩච්චි මර,වරාක  ශම ප   ්ර රා යෂණ ඉතිරි 

ශව,වරාක කිය, මරාර ය පිළිබඳව ිෂ ්චිත සට ,ෂණ  ග න් 

බපලී ෂණ ශ, තිබී . ඒමට ශ  ු)ව ත යි තරාෂණෂ ය ශම තර්  

දියුණුයි කි වත් ශරෝ   පශනතිය එකිශ,මට ස් බන්න  මරලරා  

පරිග ම පශනතියෂණ  ර රා ජරාලගත මර තිබුශණ් ,පති එම. ඒම 

අර්න ව ශයන්  මරලරා තිබුශණ්. ඒමට ය  පප, ගිය 

 ෘදුමරාංගයෂණ ත යි පරාිඩච්චි මරලරා තිබුශණ්. ඒ සඳ රා අපි 

"ස්වස්ථමි" ,ක න්  ඳුන්ව, ,ව  ෘදුමරාංගයෂණ ශ්  රශඨා සියලු 

ශරෝ   සඳ රා ලබ, අවුරුශශශ ඔෂණශතෝබර්  රාසය ව, ිඩට 

 දුන්වරා දීලරා  ඒ මටයුත්ත ිෂ රා මරන්, බලරාශප ශර ත්ු) 

ශව,වරා. ඒ සඳ රා ශම ළඹ ිඩ ්විඩකයරාලශස පරිග ම ිඩකයරා අං ය 

අපට ේකවු ේපමරාර මර,වරා  ශ්රී ලංමරා ශටලිශම ්  ුයත,ය ේකවු 

ේපමරාර මර,වරා. ඒ සඳ රා අව ය මූලය ්රතිපරාක, ලබරා ශකන්, 

ශ්  ශව,ශම ටත් ශලෝම බපංකුව අපට එමඟතරාව පළ මරලරා 

තිශබ,වරා. ඉති රාසශස පළමු වතරාවට අපි  අන්ති  අවුරුදු  තශර් 

ඒ ඒ ශරෝ  වල ෂෂන පරාිඩච්චිශස සරා රා,ය අරශග, ඒ  ත 

පක,් ව ඊළඟ අවුරුශක සඳ රා ෂෂන සස්තශ් න්ු) කිරී  සඳ රා 

වපඩ පිළිශවළෂණ ුර් භ මරලරා තිශබ,වරා. ශ්  සඳ රා රජශස 

ෂෂනශ දීන්ශේ සංග ය අපට ේපරාමර මර,වරා. වෘත්ීනය 

සක තියෂණ  පටියට ඔවුන් ඒ සඳ රා පූර්  ස ශයෝගය ලබරා ශකන්, 

එමඟ ශවලරා තිශබ,වරා.මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අපි 

බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා ශ්  මටයුත්ත ිෂසරා ුසන්, ව ශයන් 

රුපිය  යුලිය, 1 ත්  15ත් අතර ්ර රා යම ෂෂන අපට ඉතිරි 

මරගන්, පුළුවන් ශවයි කියලරා. එතශම ට  අ,ව ය ිඩධියට 

ස වු්  කිරී  අව ය ශවන්ශන් ,ප ප.  ශ තර්  ම  මරලරා 

තිශබන්ශන් ගිය අවුරුශශශ ගත්ත ෂෂන ්ර රා ය ශ  මෂණක 

කියලරා බලලරා ශ්  අවුරුශශශත් ඒ ්ර රා ය  සඳ න් මරලරා 

ශම ශළ  පුරවරා එව, එමයි.  ලංමරාව පුරරා ශරෝ  වලින් ඒ 

ඉලෂණම්  ටිම ුවරාට පස්ශස   අන්ති ට ඒ ්ර රා ය ශගන්ව,වරා. 

ඒ  ර රා අමාක ත ෂෂන ්ර රා යෂණ අ,ව ය ිඩධියට ,රාස්ති ශවලරා 

තිශබ,වරා. ගබඩරා සිය ල ශ්  ශව,ශම ට පිරිලරා  තිශබ,වරා. ශ්  

තත්ත්වය ,පවපත්වී  සඳ රා පළමු වතරාවට consumption-based 

estimation එමෂණ සිදු කිරී  සඳ රා අපි මටයුු) මරලරා තිශබ,වරා. 

ඒ සඳ රා ශ්  ශව,ශම ට නවකය සපපයු්  ඒමමය මටයුු) 

ශය කරාශග, ය,වරා.  

හිටපු ශසෞඛ්ය අ රාතය ගරු රරාජිත ශස ,රාරත්,  පතිු) රා 

ශරෝ  වල ,පති ෂෂනවල ලපයිස්ු)වෂණ ඉදිරිපත් මළරා. එු) රා 

කි ශ  නවකය සපපයු්  ඒමමශස ිෂලනරාරිශයෂණ ත යි එු) රාට 

ශ්  ලපයිස්ු)ව ලබරා දුන්ශන් කියලරා.    එු) රාශගන් ඉ ලරා සිටියරා 

ඒම සභරාගත මරන්, කියලරා. එු) රා සභරාගත මළරා.    එහි 

පිටපතෂණ ලබරා ගත්තරා මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ.    හිත, 

ිඩධියට එු) රා ඒ ගප, අනයය,ය මරලරා ශ, ශවයි ඒ මරු  

්රමරා  මරලරා තිශබන්ශන්. ඒ ලපයිස්ු)ශ  ෂෂන 27ෂණ තිශබ,වරා  

ඒවරායින් ,ෂණ ප   ත යි අතයව ය ෂෂන  පටියට 
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[ගරු (  රාචරාර්ය); චන්, ජයසු ,   තරා   



2021  ශ, වප් බර්    

කපෂණශවන්ශන්.  නවකය සපපයු්  ඒමමශස ිෂලනරාරින් ිඩරුශන 

පෂණෂශස  න්ත්රීු) න්ලරාට ශත රු)රු ශක,ශම ට ිෂවපරැදි 

ශත රු)රු ශක,වරා ,්  ත යි ශ  ඳ. එශ   ,පති වුශ  ත් ශ්  

 න්ත්රීු) න්ලරාත් අ රාරුශ  වපශට,වරා  පරාර්ලිශ් න්ු)වත් ශ,  ඟ 

යව,වරා. ශ්  ලපයිස්ු)ශ  තිශබ, ෂෂන 27න් කිහිපයෂණ ප  යි 

,පත්ශන්  ඒවරායිනුත් කිහිපයෂණ ප  යි අතයව ය ෂෂන  පටියට 

සඳ න් ශවන්ශන්.  

ශගෝලීය වසංගත තත්ත්වයෂණ  මුශ  වුවක  පසුගිය අවුරුදු 

එම  රාරම ප   මරාලශසදී ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය මූලිම ශවලරා 

ශම ශරෝ,රා  ර්ක,ය සඳ රාත්  සරා රා,ය නවකය ශස වරා ිෂසි පරිදි 

පවත්වරාශග, යෑ  සඳ රාත්  පකි ේපරි   ෂණති ්ර රා ශයන් 

මටයුු) මරලරා තිශබ,වරා. හිටපු ශසෞඛ්ය අ රාතය ගරු පිඩත්රරාශශිඩ 

වන්ිෂුරච්චි  පතිිෂයත්  වත් න් ශසෞඛ්ය අ රාතය ගරු 

ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල  පතිු) රාත්  සශ ෝකර රරාජය අ රාතය  ගරු 

නවකය සුකර්ිතනී ්ර,රාන්දුපු ශ   පතිිෂයත්  ගරු සිසිර ජයශම ඩි 

 පතිු) රාත් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ශවනුශවන් මපපවීශ න් මටයුු) 

මරලරා තිශබ,වරා. 

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස සරා රා,යශයන් බපණු්  අ ,  

ිඩශ ච,යට ලෂණ ශව, ිෂලනරාරින් ත යි ඉන්ශන්.  පන්සරා්  

වරාර්තරාශ  සඳ න් වී  පිණිස    සඳ න් මළ යුු)යි  ිඩශ  ෂඥ 

නවකය සංජීව මු සිං   පතිු) රා ස  එු) රාශේ මරාර්ය  ණ්ඩලය  

අතිශර්ම ශ ම් වරුන්  ශසෞඛ්ය ශස වරා අනයෂණෂ ජ,රරා ු) රා 

සු)ළු ්රරාශශශීය ශසෞඛ්ය ශස වරා අනයෂණෂවරුන්  පළරාත් ශසෞඛ්ය 

ශස වරා අනයෂණෂවරුන් ස  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස සියලු 

ිෂලනරාරින්  නවකයවරුන්  ශ ක ිෂලනරාරින් සු)ළු සියලුශක,රා 

ත න්ශේ ේපරි   ෂණති ්ර රා ශයන්  ිෂදි වරරාශග,    න්සි 

ශවලරා මටයුු) මර, බව. ිඩශ  ෂශයන්  ඔෂණසිජන් හිඟයෂණ ු 

අවස්ථමිරාශ   ට  තමයි   ශේ අ රාතයරාං ශස ශ ම්   ිඩශ  ෂඥ 

නවකය ස න් රත්,රායම  පතිු) රා දි, ග න් ිෂදි වරරාශග, 

ඉන්දියරාශවන් ඔෂණසිජන් ශග, එන්, මටයුු) ශයදූ ුමරාරය  ඒ 

සඳ රා   න්සි වූ ුමරාරය. අපි කිසි  ශවලරාවම ඔෂණසිජන් ,පතිව 

ශ ෝ ශව,ත් ශකයෂණ ,පතිව ශරෝගීන්ට අගතියට පත් වී ට ඉ ඩ 

තපබුශ  ,ප ප. අපි අශප් ේපරි   ෂණති ්ර රා ශයන් මටයුු) මර 

තිශබ,වරා  ශ්  රශඨා ජ,තරාව අප ශමශරහි තපබූ ිඩ ව්රාසය 

ුරෂණෂරා මරන්, මටයුු) ශය කරා තිශබ,වරා.  

ුර්ිකම ය ව ශයන් ශ්  වරාශේ අමාරු අවස්ථමිරාවම වු ත් 

ශසෞඛ්ය සඳ රා ිඩශ  ෂ සපලකි ලෂණ කපෂණවූ ගරු බපසි  රරාජපෂණෂ 

මුක  අ රාතයු) රාටත්  රා ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා. එු) රා කි වරා  

පරිපූරම සස්තශ් න්ු)වෂණ  ගින් ,පවත මුක  ලබරා දී ෂණ කිසි  

අ රාතයරාං යමට මරන්ශන් ,ප ප කියලරා. ,මුත්    එු) රාශගන් 

ඉ ලී ෂණ මර,වරා  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ු)ළ ඉදිරිශසදී සති ව, 

තත්ත්වයන් සලමරා බලරා  දිසි අව යතරාවෂණ තිශබ,වරා ,්   ඒ 

සඳ රා ිඩශ  ෂ අවසරයෂණ ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යට ලබරා ශකන්, 

කියරා.  

අශප් ගරු ුචරාර්ය  ර්ෂ ක සි වරා  පතිු) රාත් ිඩශ  ෂ ඉ ලී ෂණ 

මළරා. අපි ිෂරන්තරශයන් අගය මර,වරා  "සුවසපරිය" ගිලන් රථමි 

ශස වයට එු) රා කපෂණවූ කරායමත්වය. අපිත් ඒ දි රා සපමශයන් බපලූ 

මරාලයෂණ තිබු රා  ගරු  න්ත්රීු) ිෂ. අපි ඒම පිළිගන්,වරා. ,මුත් 

ඒ මටයුත්ත සරාර්ථමිමයි කිය, මරාර ය අපි  පශ ෝ  අක 

පිළිගන්,වරා. අපි කිසිශස ත් පපකිශළන්ශන් ,ප ප  ශ  ඳ ශශට  

ශ  ඳයි කියන්,. ඒ වරාශේ  ශ  ඳ ශකයෂණ ඉදිරියට ශග, යෑ ට 

 ශ්  රජය කිසිශස ත් බරානරා මරන්ශන් ,ප ප කිය, මරාර යත් 

එු) රාශේ වච,වලින්  ස,රාථමි වු රා.  

ශබ ශ    ස්ු)තියි  සියලුශක,රාට. 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට  ගරු මුජිබුර් රුණ රාන්  න්ත්රීු) රා. ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  

ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 18ම මරාලයෂණ තිශබ,වරා. 

 
[අ.භරා. 1.21  

 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ස්ු)තියි  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ. 2 22 අය වපය 

ිඩවරාකශසදී ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස වපය ශීර්ෂ පිළිබඳ මථමිරා කිරී ට 

අවස්ථමිරාව ලබරා දී  ගප, ඔබු) රාට ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ඊශස ිඩදුලිබල අ රාතයරාං ශස 

වපය ශීර්ෂය පිළිබඳව ිඩවරාකය පපවපත්වු රා    වපය ශීර්ෂය ස්  ත 

වු රා. එය ස්  ත වු රාට පසුව ඊශස රශටන් භරාගයම  ිඩදුලිය 

ිඩසන්ධි ශවලරා තිබු රා. අපි හිු)වරා  ිඩදුලිය ිඩසන්ධි වී  ගප, 

ස තිු) රා සිඩ ලරා පරාර්ලිශ් න්ු)ශ දී අක ය්  ්රමරා යෂණ මරයි 

කියලරා. ,මුත් එු) රා එශ   ්රමරා යෂණ මශළ ත් ,ප ප. ඒම ත යි 

යථමිරාර්ථමිය. ුණ්ඩුවට පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  ු)ශ,න් ශකමම බලයෂණ 

තිශබ,වරා. පරාර්ලිශ් න්ු) ව ු)ළ ඕ,ෑ ශකයෂණ ස්  ත මරගන්, 

ුණ්ඩුවට පුළුවන්. ,මුත් අක එළියට ගියරා  ජ,තරාවශගන් 

ශව,ස් ්රතිචරාරයෂණ ලපශබන්ශන්. ඒම ත යි අපට අක ශපශ,න්, 

තිශබ, ශශ.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ිඩශ  ෂශයන්  ශ්  අය වපය 

ිඩවරාකය ු)ළ ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය ගප, මථමිරා මර, ිඩට අපට 

අ තම මරන්, බපරි  රාතෘමරාව ත යි ශම ිඩ්  වසංගතය. 

 ශම ිඩ්  වසංගතය ගප, මථමිරා මර, ශම ට අපි කන්,වරා  ශම ිඩ්  

වසංගතය තව  අවසරා,යට පපක   ,පති බව. ශ්  වසංගතශස 

අ,ු)රුකරායම ශසව පලි තව  අප ඉදිරිශස තිශබ,වරා. ඒ 

ශසව පලි එෂණම ත යි අපට ඉදිරියට යන්, ශවන්ශන්. ශ්  

වසංගතය ශවනුශවන් තව ඉස්සර ට ශම යි තර්  මුක  

්ර රා යෂණ රජයට ිඩයක්  මරන්, ශවයික  ශම යි තර්  මුක  

්ර රා යෂණ අපට අව ය ශවයික කිය, එමත් තව  ගපටලු  

තත්ත්වයම ත යි තිශබන්ශන්.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ   අක ව, ශම ට ලංමරාශ  

ශම ිඩ්   ර  සංඛ්යරාව 11     ඉෂණ වරා තිශබ,වරා. 

ුසරාදිතයන්ශේ ්ර රා ය ගත් ිඩට  අක ව, ශම ට 5,1    මට 

වපඩි පිරිසෂණ ුසරාදිතයන් බවට පත් ශවලරා ඉන්,වරා. ශම ිඩ්  

වසංගතය ිෂසරා අශප් රශඨා ක ලිය,යමට  ර  ,,5ෂණ සිශන 

ශවලරා තිශබ,වරා. ිඩශ  ෂශයන්  ුණ්ඩුශ  සිටි,  න්ත්රීවරුන්  

ස තිවරුන් කියන්ශන් ශ හිදී ුණ්ඩුව ඉතරා  ඉදිරිශයන් 

ඉන්,වරා කියලරායි. ශලෝමශස තිශබ, අශ,ෂණ රටව  එෂණම 

සංසන්ක,ය මරන්, මලින්  අශප් මලරාපශස තිශබ, රටව  

එෂණම අශප් රට සංසන්ක,ය මශළ ත්  අපට ශපනී යන්ශන් 

ශ  මෂණක?  රාලදිවයිශන් ක ලිය,යමට  ර  සංඛ්යරාව 112යි. 

ස ෆ්ගිෂස්තරා,ශස ක ලිය,යමට  ර  182යි. බංේලරාශශ ශස 

ක ලිය,යමට  ර  1, යි. පරාකිස්තරා,ශස ක ලිය,යමට  ර  

12,යි. ඉන්දියරාව කියන්ශන් ඉතරා  කරුණු ශලස ශම ිඩ්  

වසංගතයට භරාජ, ශවච්ච  කරුණු ශලස ඒමට  මුුණ  දුන් රටෂණ. 

ඉන්දියරාශ  ක ලිය,යමට  ර    1යි සිශන ශවලරා තිශබන්ශන්. 

අශප් රශඨා ක ලිය,යමට  ර  ,,5ෂණ සිශන ශවලරා තිශබ,වරා. 

එශ   ,්   ශ්  මලරාපීය රටව  එෂණම සංසන්ක,ය මර බල, 

ශම ට අපට ශපශ,,වරා  අප තව  ඉන්ශන් ඒ තර්  සන්ශතෝෂ 

ිඩය යුු) තප,ම  ශ, ව, බව. ශ්  කවස් ටිශෂණ  අශප් රට ු)ළ 

නකිෂමව 7   ග ිෂන් ුසරාදිතයන්  මු ව,වරා. ශ්  කවස්වල 

1179 1180 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

අශප් රශඨා  මු ව, ශම ිඩ්  ුසරාදිතයන්ශේ average එම 75 ෂණ 

ප   ව,වරා. ශ්  සති ශකම අරශග, බපලුශව ත්  ප  කරා  වරාශේ 

ශරෝගීන් 715ෂණ  75 ෂණ  7, ෂණ වරාශේ වරාර්තරා ව,වරා.  රියට 

ශ් සයටයි පුටුවටයි ශවලරා ග න්  ක,වරා වරාශේ 75   ත යි 

වරාර්තරා වන්ශන්. ශරෝගීන් ඊට වඩරා අඩු ශවන්ශන්ත් ,ප ප  වපඩි 

ශවන්ශන්ත් ,ප ප  75  average  එශෂණ  ය,වරා.  

ඊළඟ මරාර ය ශ් මයි  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ. අක 

අපි vaccines ගප, මථමිරා මර,වරා. Vaccines ගප, මථමිරා මර, 

ශම ට    ශ්  මරාර ය කියන්, ඕ,ෑ. අපි සියලුශක,රා  

කන්,වරා  මුලදී පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  ස තිවරුන් පවරා මථමිරා මර, 

ශම ට කපනු රා  vaccines ශගන්වන්, ඒ අයට අක සෂණ තිබු ශණ් 

,පති බව. ඊට එ රා ගිහින් අර පපණිය ත යි සියලුශක,රාට  

ශප වන්,  පදුශ . අපි ඒම කන්,වරා. ඒ පපණිය ශග,ප ලරා  

මථමිරා,රායමු) රාට ශබ න්, දීලරා  හිටපු ශසෞඛ්ය ස තිු)ක යට 

ශබ න්, දීලරා පපණිය ශප ව, එම ත යි promote මශළ . ඒමට 

ිඩ රාල ්රචරාරයකුත් ුණ්ඩුව ලබරා දුන්,රා. ,මුත් අන්ති ට  ර  

්ර රා ය වපඩි ව, ශම ට ත යි vaccines ශගශ,න්, ඕ,ෑ කිය, 

අක සට ත ලු වුශණ්. 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ    ිඩශ  ෂශයන්  ශ්  

වසංගතයත් එෂණම ුණ්ඩුවට ශචෝක,රා ග ,රාවෂණ එ ල ශවලරා 

තිශබ,වරා. ඉන් එම ශචෝක,රාවෂණ ත යි  Antigen Test kits 

ශගන්වීශ් දී සති ශවලරා තිශබ, වංචරා  දූෂ  පිළිබඳ ශචෝක,රාව. 

ඊළඟට  ගුවන් ශත  ටුශප ශළ දී PCR පරීෂණෂ  කිරී  ුයත, 

කීපයමට ලබරා දී  පිළිබඳ ශචෝක,රාව. ඒ පරීෂණෂ  මඨාටල 

ශගන්වීශ් දීත් ුණ්ඩුවට ශචෝක,රා ග ,රාවෂණ තිශබ,වරා  අයථමිරා 

මුක  ගනුශකනු සිශන ශවලරා තිශබ,වරා කියලරා. එවපිෂ ශ, ශයකුත් 

ශචෝක,රා එ ල ශවලරා තිශබ, අවධියම ශම ිඩ්  එන්,ත 

ු,ය,ය කිරී  ස් බන්නශයනුත් බරපතළ ශචෝක,රා කීපයෂණ 

එ ල ශවලරා තිශබ,වරා.  

ශම ිඩ්  එන්,ත ු,ය,ය කිරී ට ශ්  ගරු සභරාශ  ඉන්, 

ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල ස තිු) රාවත්  අශප් රරාජය 

ස තිු)ක යවත් ස් බන්න ,පති බව අපි කන්,වරා. ඒමට 

ජ,රාධිපතිු) රා ලලිත් වීරු)ංග ශ ම් වරයරා පත් මළරා. ඒ සඳ රා 

එු) රාශේ ්රනරා,ත්වශයන් මක ටුවෂණ පත් මරලරා තිශබ,වරා . ඒ 

මක ටුශ  ඉන්,වරා රරාජය ෂෂන නීතිගත සංස්ථමිරාශ  සභරාපතිු) රා. 

එු) රා ත යි ශම ිඩ්  එන්,ත ශගන්වන්ශන්. ඒ හින්කරා ශ්  ගරු 

සභරාශ  ඉන්, ස තිවරුන්ට ශචෝක,රා කිරී ෂණ ශ, ශවයි   ශ් ම.  

එතප,දී  ජ,රාධිපතිු) රාශේ සෘජු  පදි ත්වී ෂණ කෂණ,ට ලපශබ,වරා  

ලලිත් වීරු)ංග ශ ම් ු) රා පත් කිරී  ු)ළ. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු) ිෂ   පළමු  රාත්රරාව  පටියට ජ,වරාරි  රාසශස ඉන්දියරාශ  

ශම ිඩී ්  කිය, එන්,ත් ලෂණෂ 5ෂණ ක ලදී ගත්තරා. සෘජු ක ලදී 

ගපනී ෂණ  පටියට එකරා සශ රිමරානු ශඩ ලර් 5.25 බපගින් ඒ 

එන්,ත් ක ල දී ගත්තරා. රුපිය   ක ලිය, 525මට අධිම මුක  

්ර රා යෂණ -මුළු ිඩයක   පටියට- ඒ එන්,ත් ක ල දී ගන්, ුණ්ඩුව 

ිඩයක්  මළරා. ,මුත් කිසිදු ුමරාරයම සරාමච්ඡරාවකින් ශත රව ඒ 

සභරාපතිු) රාශේ ඒම තිම ීනර යට අනුව ඒවරා ක ල දී ගත්තරා  

සරා රා,ය ශවශළඳ ශප ශළ  සශ රිමරානු ශඩ ලර් 2.15ට ගන්, 

තිබුණු එන්,ත සශ රිමරානු ශඩ ලර් 5.25ට ක ලදී ගත්තරා. ඒ ු)ළින් 

අධිම පරාඩුවෂණ ුණ්ඩුවට සිශන වු රා. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු) ිෂ  ග න්  කලරා බපලුශව ත්  අපට ශපශ,,වරා  රුපිය  

ක ලිය,    මට වපඩි මුක  ්ර රා යම පරාඩුවෂණ ුණ්ඩුවට 

ඒශමන් සිශන වූ බව. ඒම ිඩ රාල පරාඩුවෂණ. ඒ සභරාපතිු) රාශේ 

ඒම තිම ීනන්දුවෂණ  ත ත යි ඒවරා ක ල දී ගත්ශත්.  සශ රිමරානු 

ශඩ ලර් 2.15ට ගන්, පුළුවන් ශම ිඩී ්  එන්,ත සශ රිමරානු 

ශඩ ලර් 5.25ට ක ල දී ගත්තරා. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ඒම 

ස්  ත ක්රියරා පටිපරාටිය අනුවක මශළ ? ඒමට  යවර ලිපියෂණ 

ිඩවෘත මශළ  ,ප ප.  යවර ලිපියෂණ  ත ක්රියරා මශළ  ,ප ප. ඒ 

සඳ රා මුක  ශග ශ  ශම ශ   ක? ඒ සඳ රා මුක  ශග ශ  

Telegraphic Transfer - TT - කිය, ක්ර යට. ඒ කියන්ශන්  බඩු 

භරාණ්ඩ -එන්,ත් ශත ග- එන්,ත් මලින් ඉන්දියරාවට මුක  

ශග වරා. එශ   ත යි ඒ එන්,ත් ශගන්නුශ . එතප,දී  යවර 

ලිපියෂණවත් ිඩවෘත මශළ  ,ප ප. ඒ වරාශේ ගනුශකනු ශ්  ස රාජය 

ු)ළ ිඩතරෂණ ශ, ශවයි  වයරාපරාර ෂණශෂ ත්රය ු)ළත් තිශබ,වරා. සපම 

සංමරා හිශත, ගනුශකනු ත යි  ඒ TT ගනුශකනු. ුණ්ඩුශ  

ක්ර ශ ක කිසිවෂණ ඒ ගනුශකනුවලට පරාිඩච්චි මශළ  ,ප ප.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ඊළඟට  ස්පුඨාිෂෂණ එන්,ත 

සශ රිමරානු ශඩ ලර් 5මට වඩරා අඩු මුකලමට ගන්, තිබු රා. 

,මුත් ඒ මුකලට ගන්ශන් ,පතිව ඒ එන්,තත් සශ රිමරානු 

ශඩ ලර් 9.95මට ක ලදී ගත්තරා. ඒශමන් රුපිය  යුලිය, 12මට 

වපඩි ්ර රා යම පරාඩුවෂණ ුණ්ඩුවට සිශන වු රා. ඒ එන්,තත් ඊට 

වඩරා අඩු ක ලමට ගන්, තිබු රා. ,මුත් එශ   මශළ ත් ,ප ප. ඒ 

ක ල දී ගපනී ත් ඒ සභරාපතිු) රා එු) රාශේ හිු) තයට මළරා.  

ඊළඟට  සිශ, ෆරා්  එන්,ත. අපි කන්,රා ිඩධියට ,්  ුණ්ඩුව 

සිශ, ෆරා්  එන්,ත තව  ක ලදී ගන්ශන් සශ රිමරානු ශඩ ලර් 

15මට. ිඩශ  ෂශයන්  බංේලරාශශ ය  ශන්පරාලය වරාශේ රටව  

සශ රිමරානු ශඩ ලර් 1 මට සිශ, ෆරා්  එන්,ත ක ල දී ගන්,වරා 

කියලරා කපන් වරාර්තරා පළ වී තිශබ, බව අපි කන්,වරා. සයි  අපි එය 

සශ රිමරානු ශඩ ලර් 15මට ගන්ශන්?  

අපි ශඩ ලර් 15මට ගන්,වරා. සයිශ, ෆරා්  එන්,ත 

බංේලරාශශ යට ශඩ ලර් 1 මට ශක,වරා ,්   ශන්පරාලයට ශඩ ලර් 

1 මට ශක,වරා ,්  සයි අපි ශඩ ලර් 15මට ගන්ශන්? සයි අපි 

ශඩ ලර් 15මට වපඩි ග ,ට ශ් ම ගන්ශන්? මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු) ිෂ   ශලෝමශස  සියලුශක,රා  පිළිගත් එන්,ත් කිහිපයෂණ 

තිශබ,වරා.  අපි මවුරුත් ඒම කන්,වරා. ඒ ත යි  ෆයිසර් එන්,ත  

සස්්රරාශසිෂමරා එන්,ත  ශ  ඩර්,රා  එන්,ත. ශ්  එන්,ත් 

කීපය   පරිෂණෂ  ග ,රාවමට ලෂණ ශවලරා ත යි  අනු පතිය 

ලපබුශණ්. ශ්  එන්,ත් කීපයට ත යි ශලෝම ශසෞඛ්ය 

සංිඩනරා,ශයන් මුලින්  අනු පතිය ලපබුශණ්. ,මුත්  තත්ත්වශයන් 

ඉ ළ  ගු රාත් මභරාවශයන් ඉ ළ  ශලෝමශස වපඩි ඉ ලු ෂණ 

තිශබ, එන්,ත් ගන්, අපි ගිශස ,ප ප. අපි සයිශ, ෆරා්  එන්,ත 

ගත්තරා. ගු රාත් මභරාවශයන් අඩු  ශලෝමශස අඩු ඉ ලු ෂණ 

තිශබ, එන්,ත වපඩි මුකලමට අපි ගත්තරා. සයි අපි ඒම ගත්ශත්?  

අපට ෆයිසර් එන්,ත ගන්, තිබු රා. ෆයිසර් එන්,ත අපට ගන්, 

තිබු රා  ශඩ ලර් ,.75මට. සස්්රරාශසිෂමරා එන්,ත ගන්, තිබු රා 

ශඩ ලර් 5.25මට. ඒවරා ගු රාත් මභරාවය වපඩි එන්,ත්. ඒවරාට 

ශලෝමශස වපඩි ඉ ලු ෂණ තිශබ,වරා. ශලෝම ශසෞඛ්ය සංිඩනරා,ය 

පවරා පිළිගන්,වරා  ෆයිසර් එන්,ශත්ත්  සස්්රරාශසිෂමරා 

එන්,ශත්ත් තිශබ, ගු රාත් මභරාවය. ,මුත්  වපඩි ඉ ලු ෂණ 

තිශබ,  වපඩි ගු රාත් මභරාවයෂණ තිශබ, ඒ එන්,ත් ගන්,වරාට 

වඩරා  අඩු ඉ ලු ෂණ තිශබ,  අඩු ගු රාත් මභරාවයෂණ තිශබ, 

සයිශ, ෆරා්  එන්,ත ශඩ ලර් 15ෂණ දීලරා අපි තව  ශගන්ව,වරා. 

ශ  මෂණක  එතප, තිශබ, තර්මය? ඒමයි අපි අ න්ශන්. ශ් මට 

ශ  මෂණක ශක, සරානරාර  තර්මය? ඒ ගප, කියන්, පුළුවන්ක? 

ේත්තරයෂණ ශකන්, පුළුවන්ක? ෆයිසර් එන්,ත ශගන්වන්ශන් 

,පතිව සයිශ, ෆරා්  එන්,ත වපඩි ග ,ෂණ දීලරා ශගන්වන්ශන් 

සයි? ඒමයි    කි ශ   ශ්  ු)ළ ිඩ රාල ගනුශකනුවෂණ තිශබ,වරා 

කියලරා. අපට තව  ුණ්ඩුව කියන්ශන් ,ප ප  ශ්  ශ්  

ග න්වලට ශ් වරා ශගන්ව,වරා කියලරා. සයිශ, ෆරා්  එන්,ත 

ශගන්ව, ග , තව  මවුරුවත් කන්ශන් ,ප ප. අශ,ෂණ එන්,ත් 

ශගන්ව, ග ,ත් තව  මවුරුවත් කන්ශන් ,ප ප. ශබ ශ    

අ රාරුශවන් ශ  යරා ගත්ත ශත රු)රු අනුව ත යි අපි ශ්  මථමිරා 
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[ගරු මුජිබුර් රුණ රාන්   තරා   



2021  ශ, වප් බර්    

මරන්ශන්. ඒ වරාශේ   ශ්  එන්,ත් ක ලදී ගපනීශ් දී රජය ස්  ත 

ක්රියරා පටිපරාටියමට -ශටන්ඩර් ක්රියරාවලියමට- ගිහි ලරා තිබු රා ,්  

ශ්  දූෂ   වංචරා ,වත්වරා ගන්, තිබු රා. ,මුත්  ශටන්ඩර් 

පටිපරාටියමට ුණ්ඩුව ගිශස ,ප ප. ජ,රාධිපතිු) රා පත් මරපු  

ලලිත් වීරු)ංග ශ ම් ු) රාශේ මූලිමත්වශයන් රරාජය ෂෂන 

ිෂෂ්පරාක, සංස්ථමිරාශ  සභරාපතිු) රා  පදි ත් ශවලරා මර, ශ්  එම 

ගනුශකනුවෂණවත් ශටන්ඩර් ක්රියරා පටිපරාටියෂණ ේඩ ගිය ඒවරා 

ශ, ශවයි.  ඒවරා ත න්ශේ හිු)  තයට  ත න්ශේ මප පත්ත ේඩ  

සිශන ශවච්ච ශශව .  

 
ගරු (මහාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  එු) රා කියපු මරාර ය පිළිබඳ 

   ිෂවපරැදි කිරී ෂණ මරන්, ඕ,ෑ. සස්්රරාශසිෂමරා එන්,ත් ලබරා 

ගන්, ත යි අපි මුලින්  ේත්සරා  කපරුශ . ,මුත්  ඉන්දියරාශ  

සති වුණු ්ර ්,ය ිෂසරා සස්්රරාශසිෂමරා එන්,ත් ලබරා දුන්ශන් 

,ප ප. ඉන්පසුව ස්පුඨාිෂෂණ - වී එන්,ත ලබරා ගන්, ත යි අපි 

ේත්සරා  කපරුශ . ඒ සඳ රා දීර්ඝ මරාලයෂණ ගත ව, බව රුසියරාව 

පපවසුවරා. ඒ වරාශේ  ෆයිසර් ස රාග ත් එෂණම අපි ජ,වරාරි  රාසශස 

ගිිඩසු්  අත්සන් මළරා. ඔබු) රා ඒ කියපු ග ,ට ත යි ගිිඩසු්  

අත්සන් මරලරා අපි ගත්ශත්. ,මුත්  ඔවුන් යුශරෝපීය රටවලට 

්රමුඛ්ස්ථමිරා,ය ශකන්, ඕ,ෑ ිෂසරා  සශ රිමරානු ස  මපරියුයරානු 

දූපත්වලට ්රමුඛ්ස්ථමිරා,ය ශකන්, ඕ,ෑ  ිෂසරා අපට එන්,ත් ශක,වරා  

කි ශ  ශ්  අවුරුශශශ අශගෝස්ු)  රාසශස. එතශම ට  ඒ ෆයිසර් 

එන්,ත් ටිම එ,ම්  ශ්  අවුරුශශශ අශගෝස්ු) ශව,ම්  අපි 

බලරාශග, ඉන්, ඕ,ෑක? ඒම ිෂසරා ත යි අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා - 

[බරානරා කිරී ෂණ    

 
ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

වපඩි ග ,ෂණ දීලරා ගත්ශත්?  

 
ගරු (මහාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ශ්  තිශබන්ශන් ලිපිය. 

 
ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
සයිශ, ෆරා්  වපඩි ග ,ෂණ දීලරා ගත්ශත් ඒම ිෂසරායි. 

 
ගරු (මහාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා සයිශ, ෆරා්  ස රාගශ්  සභරාපතිවරයරාට 

ශපෞශගලිමව ලිපියෂණ ලි වරා  -  [බරානරා කිරී ෂණ  

 
ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒ ග , කියන්ශන් ,ප ප ශන්. [බරානරා කිරී ෂණ   

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ශ ශ   මථමිරා මරන්, 

ශකන්, බප ප. කපන් එු) රා මථමිරා මළරා ශන්. එු) රාට ිෂයක ත 

ශවලරාශ  එු) රා මථමිරා මරලරා ඉවරයි. කපන් ස තිු) රා ත යි මථමිරා 

මරන්, ඉන්ශන්. ස තිු) රා ේත්තර ශකයි. 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මුජිබුර් රුණ රාන්  න්ත්රීු) රා  මරාරම සභරා අවස්ථමිරාශ දී 

අකරාළ ිඩෂයභරාර අ රාතයවරයරාට මරුණු පප පදිලි මරන්, 

අවස්ථමිරාවෂණ තිශබ,වරා. [බරානරා කිරී්    
 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

   එු) රාට ශචෝක,රා මශළ  ,ප ප ශන්. සයි එු) රා ශ්  මෑ 

ග න්ශන්?[බරානරා කිරී්   ඔබු) රා ශත ප්පිය ක රා ගන්, එපරා.   
 

ගරු (මහාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
 ට තත්පරයෂණ ශකන්,. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රිු) ිෂ. 

අතිගරු ජ,රාධිපතිු) රා සයිශ, ෆරා්  ුයත,ශස සභරාපතිවරයරාට 

ශපෞශගලිමව ශ්  ලිපිය ලියලරා  සයිශ, ෆරා්  එන්,තෂණ ගත්ශත් 

ශඩ ලර් 7මට. [බරානරා කිරී ෂණ  අසතයය කියන්, එපරා. [බරානරා 
කිරී්   

 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු න්ත්රීු) ිෂ   එු) රා කිය,වරා ශඩ ලර් 7මට 

ගත්ශත් කියලරා. [බරානරා කිරී්   අපි කන්,වරා  ඊට මලින් වරාර්තරා 
වු රා  ශඩ ලර් 15මට ත යි සයිශ, ෆරා්  එන්,ත ගත්ශත් කියලරා. 

[බරානරා කිරී්   එශ   ,්  ඒ සත්ත ග , ශ ළි මරන්,. [බරානරා 
කිරී්     අක ශ්  එන්,ත් ශග, ඒශ් දී ුණ්ඩුව ස්  ත ක්රියරා 

පටිපරාටිය සිශන මරලරා ,ප ප. ශටන්ඩර් ක්රියරා පටිපරාටියමට 

ගිහි ලරා ,ප ප. ඒශෂණ ිඩිෂිඩකභරාවයෂණ අපට ශපශ,න්ශන් ,ප ප. 

ශ් ම ජ,රාධිපතිු) රාශේ ශ ම් ු) රායි  ෂෂන සංස්ථමිරාශ  

සභරාපතිු) රායි  -[බරානරා කිරී ෂණ  ශ ු) රා ශත ප්පිය කරා ගන්,වරා 
,්  ශ ු) රාත් එමු) ශවලරා ත යි එශ ,්  වපශ්  මරන්, 

සත්ශත්. ඒම ත යි මෑ ග න්ශන්. [බරානරා කිරී්   ස තිු) රා 
ිෂම්  බලරාශග, ඉන්,වරා  ශ ු) රා මෑ ග ,වරා. අපි කන්ශන් 

,ප ප  සයි ශ ු) රා මෑ ග න්ශන් කියලරා. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු 

 න්ත්රීු) ිෂ  ශ්  එන්,ත් ශග, ඒශ්  දී සිදු ශවච්ච වංචරාව   අයථමිරා 

මුක  ගනුශකනු  - [බරානරා කිරී්    
 

ගරු (වවද  ේපුල් ගලප්පත්ති මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අති ය ශේකනීය ිඩධියට  ජරරා 
ිඩධියට අසතයය කිය,වරා. මුජිබුර් රුණ රාන්  න්ත්රීු) රා අසතයයෂණ 
ශ්  කියන්ශන්.  ශ් වරා කියන්, ඉඩ ශකන්, එපරා  මූලරාස,රාූ ඪ 
ගරු  න්ත්රීු) ිෂ. [බරානරා කිරී්    

 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ඔබු) රා ශ්  ගරු සභරාව 

 රියට  සුරුවන්,.  ,පත්,්      මථමිරාව ,වත්වන්,් . [බරානරා 
කිරී්    ඔබු) රා  ස්වරාධී,ව ගරු සභරාව  සුරුවන්,. [බරානරා කිරී්    
 ශේ මථමිරාශ      කිය, ශශව  වපරදි ,්    ස තිු) රා ඉන්,වරා   

ේත්තර ශකයි.  එශ   ,පතිව ශ්  ිෂම්  එම එම ශ ෝඩ  රෂණට  
 

[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මෑ ග න්, ශකන්, එපරා. ශ් ම පරාර්ලිශ න්ු)ව.[බරානරා කිරී්     
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු  න්ත්රීු) න්ලරා ිෂ ්  ක ශවන්,. 

 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අපි කිය, ශශව  වපරදි  ,්  ේත්තර ශකන්,. [බරානරා කිරී්    

මෑ ග න්, ඕ,ෑ ,ප ප. ස ලි ශ  රම්  මර,වරා කි ව ග න් 

තර රා ගිහි ලරා. සශ රිමන් ශඩ ලර් 1 ට ගන්, පුළුවන් 

සයිශ, ෆරා්  එන්,ත  ශඩ ලර් 15ට ශග,ප ලරා කපන් මෑ ග ,වරා. 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ   ශඩ ලර් 5ට ගන්, පුළුවන් 

ෆයිසර් එන්,ත ගන්ශන් ,පතිව   ගු රාත් මභරාවය වපඩිශයන් 

තිශබ, එම ගන්ශන් ,පතිව  ගු රාත් මභරාවය අඩුශවන් තිශබ, 

එම ගත්ශත් සයි?   

අක   ශ්  ශම ිඩ්  වසංගතය ශ  ු)ශවන් ජ,තරාව අ රාරුශවන් 

ඉන්,වරා. ජ,තරාවට ජීවත් ශවන්, බපරිව ඉන්,වරා.  

 

ගරු (වවද  ේපුල් ගලප්පත්ති මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
Sir, I rise to a point of Order.  

අශප් ශම ශරෝ,රා  ර්ක, මක ටුශ  සභරාපති ශවලරා ඉන්, 

 මුකරාපතිු) රාශේ   ලි ඔබු) න්ලරාශේ පෂණෂශස ඉන්,වරා  

 මුකරාපතිු) රාශේ   ලි ඉන්,වරා   ඔුණශගන් අ න්,. සත්තක  

ශබ රු ක කියලරා අ න්,.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  න්ත්රීු) රා  ඒම රීති ්ර ්,යෂණ ශ, ශවයි. [බරානරා කිරී්    

 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ශ්  තර්  මෑ ග න්, ශකයෂණ 

   කි ශව ,ප ප ශන්.     සුණශ   ශලෝමශස ක ල අඩුශවන් 

ශම ිඩ්  එන්,ත තිශයශදී වපඩි ග ,මට ශගශ,න්ශන් සයි 

කිය, එමයි. ඒම ත යි    සුණශ . ඒම සුණව ග න් තර රා 

ය,වරා. ඉතින් ඒමට තර රා ගන්, ඕ,ෑ ,ප ප ශන්.  ඒමට ේත්තර 

දුන්,රා ,්  ඉවරයි ශන්? ශ්  බලන්,ශමෝ! පිස්ශසෝ  

 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
  වරාශේ මෑ ග ,වරා.  

 

ගරු (මහාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  මුජිබුර් රුණ රාන්  න්ත්රීු) රා 

ස් පූර්  අසතයයෂණ ්රමරා  මරන්ශන්. කිසි  ිඩධියමට වපඩි 

මුකලමට අපි එන්,ත් ලබරා ශග, ,ප ප. ඒ ශ  ශ  ශත්   ලබරා 

ගන්, පුළුවන් අඩු  ක ලට ත යි අපි එන්,ත් ලබරා ශග, 

තිශබන්ශන්.   මපයු,ඨා අනු පතිය සතිව Cabinet Appointed 

Negotiating Committee එමෂණ  ර රා රරාජය ිෂලනරාරින්ශේ 

 පදි ත්වීශ න්  ඔවුන්ශේ අනු පතිශයන් ත යි ශ් වරා ලබරා ශග, 

තිශබන්ශන්.  රරාජය ෂෂන ිෂෂ්පරාක, සංස්ථමිරාශ  සභරාපතිවරයරාට 

ශ ෝ ලලිත් වීරු)ංග  පතිු) රාට අව ය ිඩධියට හිු)  ශත් 

ශපෞශගලිම ීනර  අනුව එන්,ත් ක ලදී ගන්, කිසිශස ත්  

පුළුවන්ම ෂණ ,ප ප.  

 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  එු) රා ශ ශ   මථමිරා මරන්, 

ගිශය ත්  ශේ මථමිරාව අවසන් මරන්, ශවන්ශන් ,ප ප. 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අක ශ්  තර්  මෑ ග න්ශ, සයි? 

 ට තිශබ, ්ර ්,ය ඒමයි.    සුණශ  එන්,ත් වපඩි ක ලට 

ගත්ශත් සයි කියලරා. ඒමට තර රා ගන්, ශකයෂණ ,ප ප.[බරානරා 
කිරී්    

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  න්ත්රීු) න්ලරා ිෂ ඬ ශවන්,. මුජිබුර් රුණ රාන් 

 න්ත්රීු) රාට මථමිරා මරන්, අවස්ථමිරාව ලබරා ශකන්,. 

 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අක ශ්  රශඨා ජ,තරාවට ශ්  රශඨා තිශබ, ජීව, ිඩයක  එෂණම 

ජීවත් ශවන්, බපරි තත්ත්වයෂණ  ේකරා ශවලරා තිශබ,වරා. අක ශ්  

රශඨා ජ,තරාව එම ශ ලෂණ මරාලරා ත යි ජීවත් ශවන්ශන්. එශ   

තියුයදීත් අක ශම ිඩ්  වසංගතය  ර රා එන්,ත්වලින්  Antigen 

Testsවලින්   PCR Testsවලින්  ශ  රම්  මර, තත්ත්වයෂණ  

ේකරා ශවලරා තිශබ,වරා. ඒම අපි පප පදිලිව කියන්, ඕ,ෑ. 

ජ,රාධිපතිු) රා බලයට ුශ  දූෂ ය ,වත්වන්,යි. වංචරාව 

,වත්වලරා නීතිය ක්රියරාත් ම මරන්,යි. ,මුත් අක ව, ිඩට 

ජ,රාධිපතිු) රාට වංචරා  රා දූෂ  ,වත්වන්, ශ,  පකි ශවලරා 

තිශබ,වරා. [බරානරා කිරී්    
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  ගරු  න්ත්රීු) න්ලරා  ිෂ ඬ ශවන්,. 

ශ ු) රාශේ මථමිරාශවන් පස්ශස  ඒ අකරාළ මරාර රාවලට ිඩෂය භරාර 

ස තිු) රා පිළිු)රු ශක,වරා. ඒ ිෂසරා එු) රාට මරුණු පප පදිලි 

කිරී ට අවස්ථමිරාව ලබරා ශකන්,.  

 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අක  ශ්  ුණ්ඩුශ  අලුත් 

ශසෞඛ්ය ස තිවරශයෂණ පත්ශවලරා ඉන්,වරා. ගරු ශසෞඛ්ය 

ස තිු) රාශගන් අපි ඉ ලී ෂණ මර,වරා. ගරු ශසෞඛ්ය 

ස තිු) ිෂ  ඔබු) රාට වග කී ෂණ තිශබ,වරා. ඔබු) රා ශ්  ගරු 

සභරාශ  ිෂතර  සත්ත ශවනුශවන් ශපනී සිටි, ස තිවරශයෂණ.  

ඒ ිෂසරා ශ්  වංචරා  දූෂ  ,වත්වන්, මටයුු) මරන්, කියලරා    

ඔබු) රාශගන් ඉ ලරා සිටි,වරා. [බරානරා කිරී්    

 

ගරු නලොහාන් සත්වත්නත් මහත්ා (මැණික් හා 

 නවර්ණාවසණ ආශ්රිත් කර්මාන්ත් සාජ අමාත්ුරමා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்லத - இரத்தினக்கல், தங்க 

ஆபரைங்கள் ெொர்ந்த மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Lohan Rathwaththe - State Minister of Gem and 
Jewellery Related Industries) 

Sir, I rise to a point of Order.  
ගරු  න්ත්රීු) රා  මංජිපරාිෂ කියලරා ශමශ,ෂණ හිශර් ඉන්,වරා. 

ඔුණ කන්,වරාක කියලරා අ න්, මප තියි. 
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ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රරාජය ස තිු) ිෂ  ඒම point of Order එමෂණ ශ, ශවයි. 
   

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  එශ   ශමශ,ෂණ ඉන්,වරා 

,්  එු) රා ත යි  එයරා ගප, කන්ශන් කියලරා    එු) රාට කියන්, 

මප පතියි.   එු) රා කන්, ිෂසරා ත යි පිස්ශතෝලයත් කරා ශග, 

අනුරරානපුරශස බන්න,රාගරාරයට ගිශස. අපි එශ   ගිශස ,ප ප. ඒ 

ිෂසරා එු) රා කන්, අය ගප, ත යි එු) රා කියන්ශන්.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ     කියන්,  පදුශ  ශ් මයි. 

අක ජ,රාධිපතිු) රාට වග කී ෂණ තිශබ,වරා. ශ්  ශම ිඩ්  

වසංගතයත් එෂණම ශ්  රශඨා ජ,තරාව අසර  ශවලරා ඉන්,වරා. 

ජ,තරාවට ජීවත් ශවන්, බපරිව ඉන්,වරා. ජ,තරාව එම ශ ලෂණ 

මරාලරා ඊළඟ ශ ල මන්ශන් ශම ශ   ක කියලරා ම ප,රා මර,වරා. 

කවස ග ශන් බඩු ක ල ඉ ළ ය,වරා. [බරානරා කිරී්    ඒ ිෂසරා 
ජ,තරාවශේ මුක  ශස රරා ම, එම  ඒවරා වංචරාවට ලෂණ මර,  එම  

ඒවරා අවභරාිඩත මර, එම ,පවපත්වී   ජ,රාධිපතිු) රාශේ වග 

කී ෂණ බව     තෂණ මරන්, මප පතියි.   

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ඒ වරාශේ  අලුතින් පත් ශවච්ච 

අශප් ස තිු) රාටත් කියන්, මප පතියි  එු) රාටත් වගකී ෂණ 

තිශබ, බව. [බරානරා කිරී්    එු) රාට තිශබ, වගකී  ත යි  එු) රා 
යටශත් තිශබ, ශ්  ුයත,වල සිදුව, අයථමිරා ගනුශකනු 

,පවපත්වී . ඒ අය ජ,රාධිපතිු) රාත් එෂණම ස් බන්නම්  

තිශබන්, පුළුවන්  ලලිත් වීරු)ංග   ත් යරා එෂණම ස් බන්නම්  

තිශබන්, පුළුවන්. ඒ මවුරු එෂණම ස් බන්නම්  තිබු ත්  

ස තිු) රා යටශත් තිශබ, ුයත,යෂණ  පටියට ඒ අය ශටන්ඩර් 

අනුව වපඩ මර,වරාක  ශ්  එන්,ත් ිෂය  ග න්වලට ශේ,වරාක 

කියලරා ශස යරා බල, එම ස තිු) රාශේ වගකී ෂණ බව අපි 

කියන්, මප පතියි. [ශඝෝෂරා කිරී්   

අපි කියන්, මප පතියි  අක ශ්  රශඨා  ප  ෂණශෂ ත්රයම  වංචරා 

ස  දූෂ  සති ශවලරා තිශබ, බව. මාිෂවලින් ශ  රම්  මර,වරා  

Antigenවලින් ශ  රම්  මර,වරා  එන්,ත්වලින් ශ  රම්  

මර,වරා  ශත වලින් ශ  රම්  මර,වරා. [ශඝෝෂරා කිරී්   
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මරු රාමර ගරු  න්ත්රීවරු ිෂ ඬ ශවන්,. 
 

ගරු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 ප  ශශකින්  මර, ශ  රම්  අක ඉ  ව රා ගිහි ලරා. එ  

ිෂසරා දූෂ ය ,පවපත්වී ට පපක ණි ජ,රාධිපතිු) රාට අපි 

ශගෞරවශයන්  තෂණ මරන්, මප පතියි  ශ්  රශඨා දූෂ   වංචරා ටිම 

,වත්වන්, ක්රියරා මරන්, කියලරා. එශස  කියක න්   ශේ වච, 

ස්ව පය අවසන් මර,වරා.  

 

ස්ු)තියි. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල අ රාතයු) රා.  පිළිු)රු මථමිරාව 

කිරී  සඳ රා ඔබු) රාට කපන් අවස්ථමිරාව තිශබ,වරා  ගරු 

අ රාතයු) ිෂ. 

[අ.භරා. 1.1   

 

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා (න ෞඛ් අමාත්ුරමා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகொதொர அமைச்ெர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Health)  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අක අය වපය ිඩවරාකශස මරාරම 

සභරා අවස්ථමිරාශ  ිඩවරාකයට ගන්,රා ශීර්ෂ අංම 111  ශසෞඛ්ය 

අ රාතයරාං ය  ශීර්ෂ අංම 11, ස  22   ශශශීය ශවකම්  ්රවර්න,  

්රාමීය ය  රා ුයුර්ශ ක ශරෝ   සංවර්න,  රා ්රජරා ශසෞඛ්ය රරාජය 

අ රාතයරාං ය  ශීර්ෂ අංම 12   ෂෂන ිෂෂ්පරාක,ය  සපපීම   රා 

ිෂයරා , රරාජය අ රාතයරාං ය ස  ශීර්ෂ අංම 111  රා 21,  ්රරාථමික ම 

ශසෞඛ්ය ශස වරා  වසංගත ශරෝග  රා ශම ිඩ්  ශරෝග පරාල, මටයුු) 

රරාජය අ රාතයරාං ය යටශත් අක ස ්ඉදිරිපත් කිරී ට  ට අවස්ථමිරාව 

ලබරා දී   ගප, ්රථමි ශයන්  ඔබු) රාට ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා. 

ශ ය  ශ්රී ලංමරාශ  7,වපිෂ අය වපය. ලංමරාශ  7,වපිෂ අය 

වපය වු ත්     මථමිරා මර, 2,වපිෂ අය වපය. එ  ිෂසරා අක    

සන්ශතෝෂ ශව,වරා  ිඩශ  ෂශයන්  රශඨා ඉතරා  වපකගත්  ඉතරා  

ීනර රාත් ම ශ  ශ  තම මටයුු) මළ යුු) ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය 

ශවනුශවන්  ශේ කරායමත්වය ලබරා දී ට  පකිවී  ගප,. 

අක ේශශ ඉඳලරා ශ්  ශව,ශම ට    මරුණු කිහිපයෂණ ගප, 

ඉතරා සු)ටට පත් වු රා. ශ  මක     මුුණ  දුන් අය වපය 2,දී  

එ  අය වපය ඉදිරිපත් කිරීශ න් පසු ිඩවරාකවලදී අපි කපමපු ශශ 

ත යි  අය වපය මවුරු ඉදිරිපත් මළත්  අය වපය ඉදිරිපත් මර, 

ුණ්ඩු පෂණෂය “ශ ය  ශ්  ශ  ශ  ශත් තිශබ, ශ  ඳ  අය වපය” 

කියලරා ්රමරා  මර, බව. ිඩපෂණෂය  “ශ ය  ශ ශතෂණ ඉදිරිපත් 

වුණු ඉතරා අසරාර්ථමිම  අය වපය” කියලරා ත යි මථමිරාව ුර් භ 

මරන්ශන්. ිඩපෂණෂය ශ්  ිඩවරාකය ුර් භ මරන්ශන් ඉතරා අන්භවරාදී 

ිඩධියටයි. 

 පබපයි  අක  ිඩශ  ෂශයන්  ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස වපය 
ශීර්ෂය පිළිබඳ සරාමච්ඡරාශ දී    කපෂණමරා  එ  සංස්මෘතියට වඩරා 
ශප ් ඩෂණ ශව,ස් තත්ත්වයෂණ. ිඩශ  ෂශයන්   රා සඳ න් මරන්, 
ඕ,ෑ  ගරු  ුචරාර්ය   ර්ෂ ක සි වරා  න්ත්රීු) රා  රාත් ස ඟ මටයුු) 
මර, ගරු  නවකය  සුකර්ිතනී ්ර,රාන්දුපු ශ   පතිිෂය යටශත් 
තිශබ, “සුවසපරිය” ගිලන් රථමි ශස වය ස් බන්නශයන් ඉතරා 
සු කව  සරානනීය ශලස  වපකගත් ශලස අඩු පරාඩු ශපන්වරා ශකක න් 
මථමිරා මළ බව. මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  එය ඉතරා  වපකගත්  
ඒ වරාශේ  a lustrous culture of politics that I experienced 

here today thanks to you, Hon. Member.  පබපයි  ඒම මරලරා 
අවසරා, ශව,ශම ට -ශ්  අවසරා, අවස්ථමිරාශ  - කිරි මළයට 
ශග   ටිමෂණ කප්  රා වරාශේ හිටපු ග න් - [බරානරා කිරී ෂණ  මරුණු 
මරාර රා ස් බන්නශයන් අපට ඕ,ෑ  ශවලරාවම සරාමච්ඡරා මරන්, 
පුළුවන්. ය් කිසි ිඩධියම අඩු පරාඩුවෂණ ශවලරා තිශබ,වරා ,්   ඒ 
ස් බන්නශයන් අපට සරාමච්ඡරා මරන්,ත් පුළුවන්.  පබපයි  ඒ 
මර, ්රමරා   ඒ ශශ  ස ගත තත්ත්වය ස  ඒ ශශ පරාල, 
සංස්මෘතිය ශ   වපඩ පිළිශවළට ගපළශපන්ශන් ,ප පයි කිය, 
එම    ශ්  අවස්ථමිරාශ  කියන්, ඕ,ෑ. ඊට වඩරා ශ  ඳ 
ශශ පරාල, වටපිටරාවෂණ ිෂර් රා ය මර ගන්, අපට පුළුවන් 
කිය, එමයි  ශේ ිඩ ්වරාසය. 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අපි “ශසෞභරාගයශස කපෂණ ” 
වපඩ පිළිශවළ ක්රියරාත් ම මරන්, ජ,තරාවශගන් ඡන්කය ඉ ලුවරා. 
ඒ අනුව  ජ,තරාව අපි පත් මර ගත්තරා. අපි ඒ වපඩ පිළිශවළ 
ුර් භ මරන්, පටන් ගන්,ශම ට  අවරාස,රාවමට වරාශේ 
ශම ිඩ්  වසංගතය පපක ණීශ න්  ශලෝමයට  මුුණ  ශකන්, බපරි  
ශලෝමය  ශවළරා ගත්  ශලෝමය   පකිළුණු  මුළු ුර්ිකමය  
 පකිශළ,  ස රාජ ශශ පරාල, වටපිටරාවට කියරාගන්, ශකයෂණ 
,පති තප,මට ශලෝමය  පත් ශව,ශම ට අපිත් එහි 
ශම ටස්මරාරශයෝ වු රා. 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ශම ිඩ්  වසංගතය ගප, මථමිරා මර,ශම ට  රා ්රථමි ශයන්  

මථමිරා මළ යුත්ශත් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස අපත් ස ඟ හිටපු ගරු 

සුකර්ිතනී ්ර,රාන්දුපු ශ  රරාජය අ රාතයු)ක ය  ගරු   රාචරාර්ය  

චන්, ජයසු , රරාජය අ රාතයු) රා  ගරු සිසිර ජයශම ඩි රරාජය 

අ රාතයු) රා   ශේ අ රාතයරාං ශස ශ ම්    ශේ අ රාතයරාං ශස 

සිටි, සියලු ිෂලනරාරින්  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස  සිටි, නවකයවරු  

ිඩශ  ෂඥයන් සු)ළු සියලුශක,රා ගප, කියලරා    හිත,වරා. 

සරා රා,යශයන් අපි මථමිරාවම අවසරා,ශස ත යි ස්ු)ති මරන්ශන්. 

 පබපයි    හිු)වරා  එහි අිෂෂණ පපත්ත සිදු මරන්,.  ශ  මක ශ  ු)ව  

අක අපට ශ්  ිඩධියට මථමිරා මරන්,  යියෂණ ලබරා දී තිශබන්ශන්  

ස ස්ත ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය   ශේ රරාජය අ රාතයවරු ශකශක,රා ස  

රරාජය අ රාතයු)ක ය  අශප් ශ ම් වරු  අතිශර්ම ශ ම් වරු  

අනයෂණෂ ජ,රරා   සභරාපතිවරු ුදී ශ්  සියලුශක,රාත්  

නවකයවරු  ශ දියන්  සුළු ශස වමයන්  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස 

සියලුශක,රා ස  එයට ස ශයෝගය ලබරා දුන් ත්රිිඩන  මුකරාව සු)ළු 

ශ්  සියලුශක,රා ිඩසින් ව, ිෂසරා. ශ්  වසංගතයට මුුණ  ශකන්, 

බපරිව ශලෝමය  පකිශළ,ශම ට  කඟල,ශම ට ඒ සියලුශක,රා 

එෂණමරාසු ශවලරා ත න්ශේ පවු වල වගකී්  පපත්තමට ක ලරා  

රශඨා ජ,තරාවශේ වගකී්  ඉෂ්ට මළ යුු)යි කිය, පර රාර්ථමිය අනුව 

ක්රියරාත් ම වීශ්  ්රතිලලයෂණ  පටියට ත යි අක අපි කී ශවිෂ තප,ක 

සිටින්ශන් කියලරා තර්ම මරන්ශන්. ිඩරුශන පරාර් ්වය පපත්ශතන් 

ස  ර ශවලරාවට කිය,වරා  අපි ඉන්ශන් ,  ශවිෂ තප, කියලරා. 

අශප් පපත්ශතන් කිය,වරා  අපි ඉන්ශන් 1  ශවිෂ තප, කියලරා. 

 පබපයි  ශලෝමශස න,වත්  රටවලට ශ්  තත්ත්වය පරාල,ය 

කිරී ට අප සු  අවස්ථමිරාවලදී අශප් මරාර්ය  ණ්ඩලය  අශප් 

ිෂලනරාරින්  අශප් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ිඩසින් ය් කිසි  ඨාට මට ශ්  

තත්ත්වය පරාල,ය මරශග, තිශබ,වරා. ඒ වටි,රාම  අපි ඔවුන්ට 

ශකන්, ඕ,ෑ. එශ   ශ, දුන්ශ, ත් අපි   රා ගු  කු අය 

ශව,වරා. අක අපි ශලෝමය ඉදිරිශස ය්  සරානනීය තප,ම ඉන්,වරා 

කියන්, පුළුවන් තප,මට පත්ශවලරා තිශබන්ශන් ඒ  අය ිෂසරාය 

කිය, එම    සඳ න් මරන්, ඕ,ෑ. ඒ ිෂසරා ඔවුන්ට  ශේ 

්ර රා ය  පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  ස්ු)තිය  ශ්  අවස්ථමිරාශ  පුක මර,වරා.  

ිඩශ  ෂශයන්  ශ්  මරාර යත්  රා සඳ න් මරන්, ඕ,ෑ.  ට 
 තමයි  පළමුශවිෂ  රාස  ශස අශප් ශම ිඩ්  වපඩ පිළිශවළ 
ුර් භ මර,ශම ට ශ්  පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  ේශශ පපය ු)ළ 
සශ න්ශන්   රා අ ශඳෝ,රාවෂණ බව. පරාර්ලිශ් න්ු)ශ  වපඩ මටයුු) 
පටන් ගන්ශන් පපයම අ ශඳෝ,රාවකින්. ඒ අ ශඳෝ,රාව ත යි ශගකර 
ුලින්කයටත් යන්ශන්. ශගකර සිටි, අය එය බලරාශග, ඉන්,වරා. 
බලරාශග, ඉන්, අය ඒ ගප, මථමිරා මර,වරා. මථමිරා මරලරා 
කිය,වරා  එන්,ත් - vaccines - ශේන්, අපට ස ලි ,ප ප  
එන්,ත් ශේන්, බප ප  රටව  ස ඟ අපි ිඩරසම ශවලරා ඉන්ශන්  
ඒ ිෂසරා අපට එන්,ත් ශකන්ශන් ,ප ප කියලරා. ශ්  මථමිරා අපි  රාස 
,ෂණ සුණවරා.  පබපයි   රාස ,ෂණ එශ   අ ,ශම ට අතිගරු 
ජ,රාධිපතිු) රාත් අප ස ඟ එෂණමරාසු ශවලරා ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස 
සියලුශක,රා ස ඟ ශ්  ශම ිඩ්  පරාල,ය මරන්ශන් ශම යි 
ුමරාරශයන්ක කියලරා සපලසු්  මළරා ක සෂණ   ඒවරාට ේත්තර ශකන්, 
ගිශස ,ප ප. ඒවරාට ේත්තර ශකක න් මරාලය ,රාස්ති මරන්, ගිශස 
,ප ප. ඒ ිෂසරා  හිතපු ,පති ිඩධියට ශ්  තත්ත්වය පරාල,ය 
මරන්, අපට  පකියරාවෂණ ලපබු රා. අපටත් අවරාස,රාවන්ත ශශව  
සිශන වු රා. අපි මාර්  ුයත,ශයන් සස්්රරාශසශ,මරා එන්,ත 
order මරලරා තිබුශණ්. අපි ඒ එන්,ත් ලපශබයි කියලරා 
බලරාශප ශර ත්ු)ව සිටියරා.  පබපයි  ඉන්දියරාශ  වූ  සිදුවී ත් එෂණම  
අවසරා,ශස මාර්  ුයත,ශස ්රනරාිෂයරා එංගලන්තයට ගිහි ලරා 
ත යි ,තර වුශණ්. ඒ ිෂසරා අපට එතප, ය් කිසි අඩුපරාඩුවෂණ සිශන 
වු රා. ඒ අඩුපරාඩුව පිරි  න්, අපට  පකියරාවෂණ ලපබු රා. අපි ඒ 
අඩුපරාඩුව ගප, කියක න්  ඬ  ඬරා හිටිශස ,ප ප   ඬරා වපටිලරා ශව, 
ශකයෂණ ශවච්චරාශ  කියලරා අ ම බලරාශග, හිටිශස  ,ප ප. අපි 
අව ය ිඩධියට ඒ මටයුු) මළරා.  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ශරෝ   පරිපරාල, වපය 

ශීර්ෂශයන් ශ්  ව, ිඩට රුපිය  යුලිය, ු),  රාරෂණ ප   

ිඩයක්  මරලරා තිශබ,වරා. ශලෝම බපංකු වයරාපෘතිය යටශත් සති 

ිඩයක් වලින් ගත්ශත ත් රුපිය  යුලිය, 8.8ෂණ. රසරාය,රාගරාර වපය 

ශීර්ෂශයන් රුපිය  යුලිය, 12ෂණ  එන්,ත් ේශකසරා රුපිය  

යුලිය, ,,.,ෂණ වරාශේ   ජීව ිඩකයරා ඒමම සඳ රා ුසියරානු 

සංවර්න, වයරාපෘතිශයන් ශග,පිඩත් තිශබ,වරා  රුපිය  යුලිය, 

1ෂණ  නවකය සපපයු්  අං ශයන් රුපිය  යුලිය, 15ෂණ  ුසියරානු 

සංවර්න, වයරාපෘතිය යටශත් රුපිය  යුලිය, 1.9ෂණ  ඉටුම  

අරමුකලින් රුපිය  ක ලිය, 88ෂණ ව ශයන් ිඩ රාල මුකලෂණ අපි ශ්  

ශවනුශවන් වපය මර තිශබ,වරා. අපට එශ   අප සුවෂණ තිබුශණ් 

,ප ප. ප සුවකින් ශ, වු ත් අපට පුළුවන් වු රා  අව ය 

්ර රා යට ඒ මටයුු) මරන්,.  පබපයි   තම තබරාගන්,  අපි 

ශම ිඩ්  වසංගතය පරාල,ය මරන්, අව ය මටයුු) මර,ශම ට 

ශසෞඛ්ය අං ශස අශ,කුත් සියලු අං වල මටයුු)  ඒ ිඩධියට  

ක්රියරාත් ම මරන්,ත් වගබලරා ගත්තරා. ශම ිඩ්  වසංගතය සඳ රා 

පරීෂණෂ  මටයුු) ුර් භ මර,ශම ට අපට තිබුශණ් labs 

ශකමයි. අක අපට labs 40ෂණ තිශබ,වරා. රරාජය අං ශස 27ෂණ 

තිශබ,වරා  ශපෞශගලිම අං ශස 1 ෂණ තිශබ,වරා. අපි ශම ිඩ්  

ශරෝගීන් සඳ රා ශවන් මර තිබුශණ් ICU සඳන් 1යි  5යි. අක ICU 

සඳන් 1 7ෂණ ශවන් මරන්, පුළුවන්. ඒ ිෂසරා ශබ ශ    

පප පදිලිව ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස ක නු්  කණ්ඩ ත යි  ශ්  ශම ිඩ්  

පරාල,ය කියලරා    හිත,වරා.  ට ශ්  ස් බන්නව ශව,ත් 

මතන්කර කියන්, අව ය ,ප ප.  අිෂකුත් ුශටෝප ගප, කියන්, 

අව ය ,ප ප. ශ්  පරාල,ය ු)ළ අපට ය් කිසි ිෂග ,යමට එන්, 

පුළුවන්  අපි  ශම යි ුමරාරශයන්ක මටයුු) මශළ  කියලරා.  

   ශ්  කවස්වල අශප් ඒසශ ෝකරයන්ශගන්ඒ අ , මථමිරාවෂණ 

ත යි   -අක ඒ මවුරුත් ශ තප, ,ප ප.-  "අවුරුදු 72ෂණ ශ්  

ශකපපත්ශත්  අය මරපු ශමරුවරාව " කිය, මථමිරාව.  ප  

ශවලරාශ   අපට ප ර ග ,වරා අවුරුදු 72ම ්රතිලලය ත යි ශ්  

කියලරා.  පබපයි  අපි අවුරුදු 72ෂණ ු)ළ ුපු දුර ග , ශමටිශයන් 

ශ ෝ ිඩ්  ශ, මශළ ත්    හිත,  පටියට ඒම අසරානරාර යි.  

 තම තියරා ගන්,  1918දී අශප් ුයුෂ ්ර රා ශස තෂණශස රුව 

තිබුශණ් අවුරුදු 52යි.  2 2  ශව,ශම ට ශ ය අවුරුදු 77.2මට 

වපඩි මරලරා තිශබ,වරා. එශ   ,්   ශ්  අවුරුදු 7  සු)ශළ  ත යි 

ශ්  ක්රියරාවලිය ශවලරා තිශබන්ශන්. එශ   ,පු)ව  ඒම අ ් ශබන් 

ශවච්ච ශකයෂණ ශ, ශවයි. එශ   ශවලරා තිශබන්ශන් ශසෞඛ්ය 

ෂණශෂ ත්රය ු)ළ  ශසෞඛ්ය අං  ු)ළ ක්රියරාත් ම ශවච්ච වපඩ 

පිළිශවශළ  ්රගතිය  ිෂසරා. ශමශ,කුශේ  ජීවත්වීශ්  ුයු මරාලය ඒ 

 ඨාට ට ශේ,වරා කියන්ශන්  ඒ සඳ රා ශසෞඛ්ය අං ය ිඩසින්  ලබරා 

දී තිශබ, කරායමත්වය ඉ ළ බවයි. ශලෝමශස සියලු රටව  

ගත්තරා  ුයු අශප්ෂණෂරාව වසර 7 .1යි.  අපි ඒ  ඨාටක න් ඉ ළ 

ඉන්, එම ගප, අපට සු)ටු ශවන්, පුළුවන්.  

 රාතෘ  ර  2    වර්ෂශස ලෂණෂයමට 5 යි. එය 2 17 

ශව,ශම ට ලෂණෂයමට  ,ෂණ ශව,වරා  2 21 ශව,ශම ට 

ලෂණෂයමට 29ෂණ ශව,වරා. එශ   ,්  ඒ තත්ත්වය සති කිරීශ්  

වගකී  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ු)ළ ශන්ක තිබුශණ්? ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස 

කෂණෂම  ිෂසරා ශ, ශවයික ශ්  වපඩ පිළිශවළ ශවලරා තිශබන්ශන්? 

අවුරුදු 72ෂණ ු)ළ අපි ශ  මක මශළ  කිය, එමට ශ්  කිය, 

මථමිරාව ේත්තරයෂණ ශ, ශවයික කියලරා    ඒ අයශගන් අ න්, 

මප පතියි.  

ළකරු  ර  අනුපරාතය - infant mortality rate එම - 195 දී 

ලෂණෂයමට 98යි  2 21 ශව,ශම ට එය ,.8මට අඩු ශව,වරා. 

අවුරුදු ප ට අඩු  ර  19, දී ලෂණෂයමට 98ෂණ ශව,ශම ට  

2 19දී ඒම 7.1මට අඩු ශව,වරා. ශ්  සිය ශලන් කියපශවන්ශන් 

කු ෂණක? ශ්  සිය ශලන් කියපශවන්ශන් එම  එම පණිවුඩයයි. ඒ 

සිය ශලන්  කියපශවන්ශන් අශප් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ස්ිකර 

1189 1190 

[ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල    තරා   



2021  ශ, වප් බර්    

ව ශයන්  පියවරින් පියවරට දියුණුව මරරා සිඩ ලරා තිශබ,වරා 

කිය, එමයි. ශලෝමශස අිෂකුත් රටවලට සරාශප්ෂණෂව ගත්ශත ත්  

ය්   ඨාට කින් ඒ  රා ස රා,ව ස රාන්තර තප,මට යන්,ට 

පුළුවන් තප,මට අපි සිඩ ලරා තිශබ,වරා කිය, එමයි.   

ශපෝලිශයෝ ශරෝගය ස් පූර් ශයන්  ු)රන් මරන්, අපට 

 පකියරාව ලපබු රා. ඒ ශ්  අවුරුදු 72 අතර ශවච්ච ශශව   ශ්  

අවුරුදු 72 අතර අපට මරන්,ට පුළුවන් ශවච්ච ශශව . ඒ ිෂසරා 

ශ්  අවුරුදු 72 සු)ශළ  අපි කු ෂණක මශළ  කියලරා අ ,වරා ,්   

ඒම සරානරාර  ,ප ප.    

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! පරාර්ලිශ් න්ු)ව යළි රැස් ශ . 
 

ඊ   අනුකූලව පාර්ලිනම්න්ුරව එක්රැ න විය.  
அதன்படி பொரொளுைன்றம் ைீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අක දි,ට ිෂයක ත මටයුු) අවසන් ව,ු)රු මරාලය ලබරා 

ගපනී ට සභරාව එමඟක? 

 

ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 
කාසක  වානේදී ත්වු ස ත්  ලකා බලන ලදී. -  
[මූලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීුරමා  මූලා නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் லைலும் ஆரொயப்பட்டது.-                    

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered further in Committee. - 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

  

ගරු නකනහිතය සඹුක්වැල්ල  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අපි  ඉති රාසය ගප, මථමිරා 

මළරා සති කියලරායි    හිතන්ශන්. කපන් අපි අ,රාගතයෂණ ගප, 

හිතන්,ට ඕ,ෑ. අපි ඉදිරියෂණ ගප, හිතන්,ට ඕ,ෑ.  රා ිඩ ්වරාස 

මර,වරා  අශප් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය ු)ළ ඉදිරි කපෂණ ෂණ එෂණම මටයුු) 

කිරී  අශප් වගකී ෂණ කියලරා. ඉදිරි කපෂණ ෂණ එෂණම වගකී ෂණ 

සු)ව මටයුු) මර,ශම ට  අශප් ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස 

ශ ම් ු) රා  ශසෞඛ්ය ශස වරා අනයෂණෂ ජ,රරා ු) රා  අශප් අතිශර්ම 

ශ ම් වරු  ශ්  ිඩෂය භරාරව ඉන්, සියලුශක,රා ස ඟ සරාමච්ඡරා 

මර,ශම ට අපට අලුත් අලුත් අක ස් ලපශබ,වරා. ඒ අනුව ශසෞඛ්ය 

ෂණශෂ ත්රය ඉදිරියට ශග, යන්, පුළුවන් කියලරා අපි ිඩ ්වරාස 

මර,වරා. ඒ අනුව අපි ම ප,රා මළරා ඉදිරි මටයුු) සඳ රා වපඩ 

පිළිශවළෂණ සමස් මරන්,ට.  ෘකයරාබරාන ස් බන්නව මථමිරා 

මර,ශම ට අපට ශපශ,,වරා   ෘකයරාබරානයෂණ සති ශරෝගිශයකුට 

ඉස්පිරිතරාලවල  ්රනරා, ඉස්පිරිතරාලවල සපත්ම්  සඳ රා අවුරුශක  

අවුරුදු එම  රාර  අවුරුදු ශකම ව ශයන් දිගු දි, දීලරා තිශබ, බව. 

අපි ශම ශ   ක ශ්  මරාලය අඩු මරන්ශන්? අපි බපලිය යුත්ශත් 

ඒමයි. අපි ශම ිඩ්  සට, ශගිෂය,වරා. ශම  ්  සට, අපි භරාරදීලරා 

තිශබ,වරා  ඒ ශවනුශවන් ක්රියරාත් ම ශව, මණ්ඩරාය ට. ඔවුන් 

ඉතරා  කෂණෂ ශලස ඒ ශවනුශවන් මටයුු) මර,වරා. අඩුපරාඩු 

තිශබ,වරා. ඒ අඩුපරාඩු  කරාශග, ඉදිරියට ය, එම ත යි ඕ,ෑ  

අවස්ථමිරාවම ිඩය යුත්ශත්.  පබපයි  අපි ශ ට කවස ගප, හිතන්ශන් 

කු ෂණක? ලබ, අවුරුශක ගප,  එශ   ,පත්,්   පක මරාලය ගප,  

එශ   ,පත්,්  දීර්ඝ මරාලී,ව අපි ක්රියරා මළ යුත්ශත් ශමශස ක 

කිය, එම අපි ම ප,රා මරන්,ට ඕ,ෑ. ඒ අනුව  රා ම ප,රා 

මළරා  අශප් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස සති වී තිශබ, ශ්  දීර්ඝ දි,  

ලබරාදී  අඩු මර ගන්ශන් ශම ශ   ක කියලරා.  ස  ර ශවලරාවට 

අපි ශ වපිෂ ශශව  කපෂණමරා.  ට  ලපබී තිශබ, ශත රු)රු අනුව 

ශ්  කියන්ශන්. ඒ ස  ර ඒවරාට  ට වගකී  ගන්, බප ප. 

ස  රෂණ ශවලරාවට  ෘකයරාබරාන සහිත පුශගලයන් ිඩසිශකශ,කුට 

එන්, කියලරා අවුරුදු ශකමෂණ  ු),ෂණ ඈත දි,යෂණ දුන්,රා   ඒ 

දි,යට ඒ ශරෝගීන්ශගන් 15 ශක,රායි  එන්ශන්   පස්ශකශ,ෂණ 

,ප ප. ඒ ිෂසරා රටෂණ  පටියට  රජයෂණ  පටියට ඒ ශවනුශවන් 

ිඩසඳු්  ශසවීශ්  වගකී ෂණ අපට තිශබ,වරා. අපි ඒ ශවනුශවන් 

ිඩසඳු්  ශසිඩය යුු)යි. ඒ ිඩසඳු්  ශසවී ට ,්  අපට අශප් 

ුශරෝගය රාලරා පශනතිය   ශසෞඛ්ය පශනතිය  ය්   ඨාට මට 

ඔසවරා තබන්,ට ස  ජරාතයන්තර  ඨාට මට ශග, එ, වපඩ 

පිළිශවළෂණ ස් බන්නශයන් සරාමච්ඡරා මරන්, ශව,වරා.  

අශප් ස  ර ුයත, දි,මට වපඩ මරන්ශන් මාක ත 

මරාලමා රාවෂණ බව අපට ශප්,වරා. අපි  ෘකය අං ය ගත්ශත ත් 

ස  ර ශවලරාවට අශප්  cath labs වපඩ මරන්ශන් පපය අටයි. ේශශ 

8 සිට සවස 1 ශව,ම්  ිඩතරයි. අපට පුළුවන් ,්  අපි බල,වරා  

තව shifts ශකමෂණ කරාලරා ඒම කවශස  පපය 21  වපඩ මර, තප,මට 

ගන්, පුළුවන්ක කියලරා. අපි සියලුශක,රාත් එෂණම ශ්  ව, ිඩටත් 

සරාමච්ඡරා මරක න් සිටි,වරා  අපට එවපිෂ ිෂර් රා ශීලි වපඩ 

පිළිශවළමට යන්, පුළුවන්ක කියලරා.  

ගරු ගයන්ත මරු රාතිලම  පතිු) රාත් ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රය 

ස් බන්නශයන් අක සෂණ ඉදිරිපත් මළරා  National Identity Card 

number එශමන් registrations මරන්, කියලරා.    හිත, ිඩධියට 

,රා   රරාජපෂණෂ ස තිු) රා භරාරශග, තිශබ,වරා ඒ ස් පූර්  

digitalization වපඩ පිළිශවළ. එවපිෂ ඉදිරි කපෂණ ෂණ එෂණම වපඩ 

කිරී ට අපි මටයුු) මශළ ත් ශ  ඳයි කිය, එමයි  ශේ 

ිඩ ්වරාසය.  ිඩජිත ශ  රත්  පතිු) රා සසුවරා  තපලමාක යරා ශරෝගයට 

්රතිමරාර කිරී  සඳ රා   නුවර සෑදී ට ිෂයක ත ශග ඩ,පඟි ල 

පිළිබඳ ්ර ්,යෂණ. ඒ ස් බන්නශයන්    එු) රාට ස්ු)තිවන්ත 

ශව,වරා. එතප, තිබුණු ්ර ්,ය ශ යයි. ඒ ශවනුශවන් ශවන් 

මරලරා තිබු රා ක ලිය, අටසිය ග ,ෂණ.  පබපයි  ඒශෂණ scope 

එම ශව,ස් ශවලරා වපඩිදියුණු තත්ත්වයමට ගන්, අව ය ිෂසරා 

මපයු,ඨා  ණ්ඩලයට ඉදිරිපත් මරලරා ක ලිය, 1 591ෂණ ඒ සඳ රා 

ශවන් මර ගත්තරා.   නුවර ඒ වපඩ පිළිශවළ ක්රියරාත් ම මරන්, 

කපන් අපට පුළුවන්. ඒ ිෂසරා ත යි ශමටි ්ර රාකයෂණ සති වුශණ්. 

,මුත් ඒ ස් බන්නව වඩරා දියුණුව  වඩරා ්රබලව ඒ මරුණු  ඉදිරියට 

ශග, යන්, අප බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා.  ප  තපිෂන්  

කියපවුණු ශකයෂණ ත යි ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රශස ඌ,තරාව  

ශස වමයන්ශේ අඩු පරාඩුව. නවකයවරුන්ශේ අඩු පරාඩුව ස් බන්න 

මථමිරා මරශදී  අපි ශසෞභරාගයශස කපෂණ  යටශත් පළමු වතරාවට 

නවකය පීසවලට බඳවරා ගන්,රා සිසු සිසුිඩයන් ්ර රා ය - intake 

එම - 1  කින් වපඩි මළරා. ඒ ්ර රා ය ය්  ුමරාරයකින් ඉදිරිශසදී 

වපඩි මරන්,ත් අපි බලරාශප ශර ත්ු) ශව,වරා. ශ ක ශ දියන් ගප, 

මථමිරා මරශදී    ශ්  ගප,ත් කියන්, ඕ,ෑ. අපට ඒ අය 1    ෂණ 

ඕ,ෑ ,්   අපට ගන්, පුළුවන් ශවන්ශන් 5  යි. සත්තට  එතප, 

අඩුවෂණ තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ   ශසෞඛ්ය අං ශස ිඩිඩන අං  ශ්  

ශව,ශම ට පසුගිය අවුරුශක සු)ළත අලුත් ශශව  පටන් 

අරශග, තිශබ,වරා. අලුත් ශශව  පටන් ගත්තරා  අපට ඒ cadre 

එශමන්  යන්, බප ප  ඒම ශව,ස් ශවන්, ඕ,ෑ. එ  ිෂසරා 

ිඩශ  ෂශයන්  අශප් ශ ම් ු) රාශගනුත්  ශසෞඛ්ය බලනරාරින් 

සියලු ශක,රාශගනුත්  මුක  අ රාතයරාං ශයනු ත්    ඉ ලරා 

සිටි,වරා  ශසෞඛ්ය අං යට අව ය ශ්  cadre එම මප්පරාදු මරන්, 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

එපරා කියලරා. ශසෞඛ්ය අං ය  අනයරාප, ෂණශෂ ත්රය මප්පරාදු මරන්, 

පුළුවන් ෂණශෂ ත්ර ශ, ශවයි කිය, එමයි  ශේ ිඩ ්වරාසය. අශප් අය 

වපය ඉදිරිපත් කිරීශ් දී බපසි  රරාජපෂණෂ  පතිු) රා underline 

මරලරා තිබු රා  Supplementary Estimates ගප, මථමිරා මරන්, 

එපරා කියලරා.  පබපයි  ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයට අකරාළව අපට ඒ ගප, 

සරාමච්ඡරා මරන්, සිශන ශව,වරා. ඒ  මරාර ය ස් පූර්  ශලස 

ශසෞඛ්ය ෂණශෂ ත්රයට සු)ළු මරන්, අපට බප ප. ශ  මක  ශසෞඛ්ය 

ෂණශෂ ත්රශස තිශබ, තත්ත්වය  දියුණු මරන්, ,්    ඉදිරියට ශග, 

යන්, අව යයි ,්   අව ය  පුුණණු ශස වම ශස වමයන් ඉන්, 

ඕ,ෑ. ඒ ිෂසරා නීති-රීති කරාලරා ඒමට මා රා  ප,වන්,  පකියරාවෂණ 

,ප ප. ඒ ිෂසරා    ිඩ ්වරාස මර,වරා  අපි ඉදිරියටත් මුක  

අ රාතයරාං ය ස ඟ සරාමච්ඡරා මරලරා අව ය ්ර රා යට ඒ මටයුු) 

ඉදිරියට ශග, යන්,  පකියරාවෂණ ලපශබයි කියලරා.   

  රාචරාර්ය චන්, ජයසු , රරාජය අ රාතයු) රා ශප ශර න්දුවෂණ 

දීලරා තිශබ,වරා  රටට අව ය ෂෂන ටිම අපි ිෂෂ්පරාක,ය මර,වරා 

කියලරා. ඒ ශවනුශවන් මූලිම වපඩ පිළිශවළ ශ්  ශව,ශම ට 

ුර් භ මරලරා තිශබ,වරා. ඒ ිෂසරා අපි ිඩ ්වරාස මර,වරා  ඉදිරිශසදී 

අපට අව ය ්ර රා යට අශප් සපපයු්  අං ය සංවර්න,ය මර 

ගන්,  පකියරාවෂණ ලපශබයි කියලරා.  

'සුවසපරියඒ ගිලන් රථමි ශස වරාව ගප,ත් ගරු  න්ත්රීු) න්ලරා මථමිරා 

මළරා.    කියන්, ඕ,ෑ  ුචරාර්ය ගරු  ර්ෂ ක සි වරා  පතිු) රා ඒ 

ගප, ඉතරා ේ,න්දුශවන් මටයුු) මර, බව. අපි බලරාශප ශර ත්ු) 

ශව,වරා ශ්  වපඩ පිළිශවළ ඉතරා  සරාර්ථමිමව ඉදිරියට ශග, යන්,. 

ඔබු) න්ලරාත් ඒ ස් බන්නශයන් අව ය මටයුු) මරයි කියලරා    

ිඩ ්වරාස මර,වරා.  

අශප් ුයුර්ශ ක අං ය පපත්ශතනුත් ගරු සිසිර ජයශම ඩි රරාජය 

අ රාතයු) රා ශ්  ශව,ශම ට ිඩ රාල වපඩ ශම ටසෂණ මරශග, 

ය,වරා. ඒමත් අපට අ තම මරන්, බප ප. 198 දී ප   ශ්  

රශඨා යුශනය සතිවීශ න් පසුව ශ ෝට  ෂණශෂ ත්රය මඩරා වපටිච්ච 

ශවලරාශ   වඩරාත්  ඉදිරියට ගිශස ුයුර්ශ ක සංම පයයි. ඒ 

සංම පය අනුව ය්  ය්  ශ ෝට වල එවපිෂ වපඩ පිළිශවළෂණ 

දිගට  ක්රියරාත් ම වු රා. එ  ිෂසරා ඉදිරිශසදීත් අපි සංචරාරම 

වයරාපරාරය ස් බන්නව මථමිරා මර,වරා ,්   අපට ඉදිරියට යන්, 

පුළුවන් එම අං යෂණ  පටියට ුයුර්ශ ක සංම පය අපට 

 ඳුන්වන්, පුළුවන්.  ශ්  සියලු අං  එමට එෂණමරාසු මරලරා 

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං යත්  ිඩිඩන අං වලින් ශබදිලරා තිශබ,  ශවන් 

මරශග, තිශබ, අශප් රරාජය අ රාතයරාං  සිය ලත් එම ඒමමයෂණ 

 පටියට අරශග,  එම ග ,ෂණ ය, වපඩ පිළිශවළමට යෑ  සඳ රා 

අපි ඉදිරිශසදී මටයුු) මර, බව ්රමරා  මරක න්  මූලරාස,රාූ ඪ 

ගරු  න්ත්රීු) ිෂ   ට ශ්  අවසථ්මිරාව ලබරා දී  ගප, ඔබු) රාටත්  

ස්ු)තිවන්ත ශවක න්  ශේ මථමිරාව අවසන් මර,වරා.   

  
න ෞඛ් අමාත්ාාංශයීයය 

சுகொதொர அமைச்சு 
MINISTRY OF HEALTH 

 

පු,රරාවර්ත,  121,528,998,000 
මූලන,       32,000,000,000 

 

ගරු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  මුක  අ රාතයු) රා ශවනුශවන් 

 රා ිඩසර්ජ, ප,ත් ශමටු් පත  2 22 මරාරම සභරා අවස්ථමිරාශ දී  

ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ය සඳ රා ප ත සඳ න් සංශ ෝන,ය ඉදිරිපත් 

මර,වරා: 

"22 ව, පිටුශ   1  ව, ශප්ළිය ඉවත් මර ඒ ශවනුවට ප ත සඳ න් 
අයිත ය ුශශ  මළ යුු)ය: 
 
 'මූලන,  7            ඒ " 
 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරාරම සභරාව එමඟක? 

 

ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
 

  

“මූලන, ිඩයක  සඳ රා රු.  7             කෂණවරා වපඩි මළ මුකල 
ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා 
ස්  ත ිඩය. 

මූලන, ිඩයක  සංශ ෝධිතරාමරාරශයන් ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ 
 පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, ලදී. 

 

“ மூலதனச் தெலவுக்கொன அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொய் 

37,000,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

மூலதனச் தெலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமையின் பகுதி 

யொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the increased sum of Rs. 37,000,000,000, for 
Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule.   

 

“111 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක්  
සඳ රා රු. 1   5 5 998    ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ 
යුු)ය” ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය.  

111 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු) යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී.  

 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - මූලන,  ිඩයක                    
රු. 2 272 5       

“111 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු. 2 272 5      ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

111 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී. 
 

“ தமலப்பு 111, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தெலவுக்கொன ரூபொய் 103,535,998,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 111, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 2,272,500,000 

  “ தமலப்பு 111, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 2,272,500,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 111, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

1193 1194 

[ගරු ශමශ ළිය රඹුෂණවප ල    තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

Question, "That the sum of Rs. 103,535,998,000, for Head 111,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 111, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                        

Rs. 2,272,500,000 

Question, "That the sum of Rs. 2,272,500,000, for Head 111, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 111, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
 වැඩ  හන 02. -   ාංවර්ධාන  වැඩ  හන - පුනසාවර්ත්න 

වියදම, රු. 17,993,000,000; මූලධාන වියදම,                               

රු. 29,727,500,000 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 17,993,000,000; மூலதனச் தெலவு ரூபொய் 

29,727,500,000 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 17,993,000,000; Capital Expenditure, Rs. 29,727,500,000 

 

ගරු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ිඩසර්ජ, ප,ත් ශමටු් පත  

2 22 මරාරම සභරා අවස්ථමිරාශ දී ශසෞඛ්ය අ රාතයරාං ශස 111 ව, 

වපය ශීර්ෂශස  2ව, වපඩසට , සඳ රා සංශ ෝන,ය ඉදිරිපත් 

මර,වරා. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරාරම සභරාව එමඟක? 
 

ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
 
මුර පළ වන නයෝජනාව  වා  ම්මත් විය  
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

 
"22 පිටුශ   17 ව, ශප්ළිය ඉවත් මර ඒ ශවනුවට ප ත සඳ න් අයිත ය 
ුශශ  මළ යුු)ය: 
 

'වපඩසට ,  2 සංවර්න, වපඩසට ,  17 99           1 727 5      ඒ " 

 [ගරු ශජ න්ස්ටන් ්ර,රාන්දු   තරා  

( ශ   සංශ ෝන,ශස අභි්රරාය වනුශස අය වපය ශයෝජ,රා අංම   - 

ශසෞඛ්ය  රා ශශශීය ශවකම  දියුණු කිරී  යටශත් ශවන් මර, ලක ්රතිපරාක, 

සු)ළත් මරක න් රුපිය  5            කින් මූලන, ්රතිපරාක, වපඩි කිරී යි.); 

      
 “111  ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  

සඳ රා රු. 17 99         ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ 
යුු)ය” ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

111  ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට  තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී.    

  “111 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු.  1 727 5      ෂණ කෂණවරා වපඩි මළ මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් 
මළ යුු)ය” ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය.  

111 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
සංශ ෝධිතරාමරාරශයන් ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය 
යුු)යයි ිෂශයෝග මර, ලදී.                                              

 

“ தமலப்பு 111, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவுக் 

கொன ரூபொய் 17,993,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 111, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

 “ தமலப்பு 111, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02 ,மூலதனச் தெலவுக்கொன 

அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொய் 3 4,727,500,000 அட்டவமையிற் 

லெர்க்கப் படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 111, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02 ,மூலதனச் தெலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 17,993,000,000, for Head 111, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 111, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Question, "That the increased sum of  Rs. 34,727,500,000, for Head 
111, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to.  

Head 111, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule.  

 

“416 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක්  
සඳ රා රු.  ,         ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” 
ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය.   

416 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී.  

 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - මූලන,  ිඩයක                
රු. 17         

“416 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 

රු. 17        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

416 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී. 

 

02 ව, වපඩසට ,.- සංවර්න, වපඩසට , - මූලන,  ිඩයක   
රු. 1  000,000 

“416 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු. 1         ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

416 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී. 
 

220 වන ශීර්ෂය.- ආයුර්නේද නදපාර්ත්නම්න්ුරව 
 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - පු,රරාවර්ත, ිඩයක   
රු. 122         

“220 ව, ශීර්ෂශයහි   1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
සඳ රා රු. 122        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” 
ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

220 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී. 

1195 1196 



පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , -  මූලන, ිඩයක   
රු. 7         

“220 ව, ශීර්ෂශයහි   1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු. 7        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

220 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී. 

 

02 ව, වපඩසට ,.-  සංවර්න, වපඩසට , -  පු,රරාවර්ත, 
ිඩයක   රු. 1 ,97         

“220 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  

සඳ රා රු. 1 ,97        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” 
ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

220 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, ලදී. 

 
02 ව, වපඩසට ,.- සංවර්න, වපඩසට , - මූලන,  ිඩයක   

රු. ,,         

“220 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු. ,,        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

220 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, ලදී. 

 
“ தமலப்பு 416, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவுக் 

கொன ரூபொய் 360,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப் படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 416, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 17,000,000 

“தமலப்பு 416, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 17,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 416, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 10,000,000 

“ தமலப்பு 416, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 10,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 416, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 220.- ஆயுர்லவத திமைக்களம் 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.-  தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 122,000,000 

 “ தமலப்பு 220, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தெலவுக்கொன ரூபொய் 122,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 220, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 7,000,000 

“ தமலப்பு 220, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 7,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 220, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தெலவு ரூபொய் 1,697,000,000 

“ தமலப்பு 220, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவுக் 

கொன ரூபொய் 1,697,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 220, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - 

மூலதனச் தெலவு ரூபொய் 66,000,000 

“தமலப்பு 220, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 66,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.          

தமலப்பு 220, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 360,000,000, for Head 416,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 416, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 17,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 17,000,000, for Head 416, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 416, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

  

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 10,000,000 

Question, "That the sum of  Rs. 10,000,000, for Head 416, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 416, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

HEAD 220.- DEPARTMENT OF AYURVEDA 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 122,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 122,000,000, for Head 220,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 220, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 7,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 7,000,000, for Head 220, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

Head 220, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs.  1,697,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 1,697,000,000, for Head 220, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 220, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 66,000,000 

Question, "That the sum of  Rs. 66,000,000, for Head 220, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 220, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

“423 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක්  
සඳ රා රු. ,5 7          ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ 
යුු)ය” ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය.  

423 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, ලදී.  

 
01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - මූලන,  ිඩයක                    

රු. 25         

“423 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු. 25        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

423 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, ලදී. 

 
02 ව, වපඩසට ,.-  සංවර්න,   වපඩසට , - මූලන,  ිඩයක               

රු.  75         

“423 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු.  75        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය.  

423 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, ලදී.     

 
 “ தமலப்பு 423, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவுக் 

கொன ரூபொய் 65,730,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  தமலப்பு 423, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 25,000,000 

  “ தமலப்பு 423, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 25,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 423, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 375,000,000 

  “ தமலப்பு 423, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 375,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 423, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question, "That the sum of Rs. 65,730,000,000, for Head 423, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 423, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 25,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 25,000,000, for Head 423, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 423, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 375,000,000 

Question, "That the sum of  Rs. 375,000,000, for Head 423, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 423, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

“441 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක්  
සඳ රා රු. 118        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” 
ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය.  

441 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී.  
 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - මූලන,  ිඩයක                
රු. 1          

“441 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු. 1         ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

441 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී. 
 

02 ව, වපඩසට ,.-  සංවර්න,  වපඩසට , - පු,රරාවර්ත,   
ිඩයක    රු. 11 822         

“441 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
සඳ රා රු. 11 822        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ 
යුු)ය” ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

441  ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට  තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී.    
 

02 ව, වපඩසට ,.-  සංවර්න,   වපඩසට , - මූලන,  ිඩයක                 
රු. 92         

  “441 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු. 92        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය.  

441  ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට  තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී.                                     
  

216 වන ශීර්ෂය.-   මාජ න ේවා නදපාර්ත්නම්න්ුරව 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , - පු,රරාවර්ත, ිඩයක   
රු. 8          

“216 ව, ශීර්ෂශයහි   1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
සඳ රා රු. 8         ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” 
ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

216 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී. 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

01 ව, වපඩසට ,.- ශ ශ යු්  වපඩසට , -  මූලන, ිඩයක                    
රු. 2         

“216 ව, ශීර්ෂශයහි   1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  සඳ රා 
රු. 2        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” ය, 
්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

216 ව, ශීර්ෂශයහි  1 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී. 

 

02 ව, වපඩසට ,.-  සංවර්න,  වපඩසට , - පු,රරාවර්ත, ිඩයක   
රු. ,27         

“216 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
සඳ රා රු. ,27        ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” 
ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය. 

216 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  පු,රරාවර්ත, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට  තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, 
ලදී.    

 

02 ව, වපඩසට ,.-  සංවර්න, වපඩසට , - මූලන, ිඩයක                     
රු. 1          

    “216 ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
සඳ රා රු. 1         ම මුකල ේපශ ඛ්,යට සු)ළත් මළ යුු)ය” 
ය, ්ර ්,ය ිඩ ස, ලදින් සභරා ස්  ත ිඩය.  

216  ව, ශීර්ෂශයහි  2 ව, වපඩසට ,  මූලන, ිඩයක  
ේපශ ඛ්,ශයහි ශම ටසෂණ  පටියට තියුය යුු)යයි ිෂශයෝග මර, ලදී.     
                                 
 

“ தமலப்பு 441, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவுக் 

கொன ரூபொய் 118,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 தமலப்பு 441, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 13,000,000 

  “ தமலப்பு 441, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 13,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 441, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 11,822,000,000 

தமலப்பு 441, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 11,822,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 441, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 92,000,000 

 “ தமலப்பு 441, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 92,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 441, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமலப்பு 216.- ெமூக லெமவகள் திமைக்களம் 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 83,000,000 

 “ தமலப்பு 216, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவுக் 

கொன ரூபொய் 83,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப் படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 216, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 2,000,000 

“ தமலப்பு 216, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன 

ரூபொய் 2,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 216, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தெலவு ரூபொய் 627,000,000 

“ தமலப்பு 216, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தெலவுக்கொன ரூபொய் 627,000,000 அட்டவமையிற் லெர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 216, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தெலவு ரூபொய் 43,000,000 

    “ தமலப்பு 216, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் 

தெலவுக்கொன ரூபொய் 43,000,000 அட்டவமையிற் 

லெர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.          

    தமலப்பு 216, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 118,000,000, for Head 441, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 441, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 13,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 13,000,000, for Head 441, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 441, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs.  11,822,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 11,822,000,000, for Head 441, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 441, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 92,000,000 

Question, "That the sum of  Rs. 92,000,000, for Head 441, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 441, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
HEAD 216. - DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 83,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 83,000,000, for Head 216,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 216, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 2,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 2,000,000, for Head 216, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

Head 216, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 627,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 627,000,000, for Head 216, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 216, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 43,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 43,000,000, for Head 216, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 216, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

එකල්හි නේලාව අ.වා. 5.00 පසු කස තිබුනණන්, 
පාර්ලිනම්න්ුරව  ප්රගතිය වාර්ත්ා කසනු  ිළණි  මූලා නාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීුරමා මූලා නනයන් ඉවත් විය.     

කාසක  වාව ප්රගතිය වාර්ත්ා කසයි; නැවත් රැ නවීම 2021 
නද ැම්බර් 01 වන බදාදා. 

 
அப்தபொழுது லநரம் பி.ப. 5.00 ைைிக்குப் பிந்தி விட்டமையொல், 

குழுவின் பொிெீலமன பற்றி அறிவிக்கும்தபொருட்டு ைொண்புைிகு 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று 

அகன்றொர்கள். 

குழுவினது பொிெீலமன அறிவிக்கப்பட்டது;  ைீண்டும் கூடுவது 

2021 டிெம்பர் 01, புதன்கிழமை. 

 
And it being past 5.00 p.m., the Hon. Presiding Member left 

the Chair to report Progress.  
      Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 01st 
December, 2021.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශීර්ෂ අංම 111 සංශ ෝන, සහිතව ක  ශීර්ෂ අංම 11,  22   

12   111 ස  21, සංශ ෝන, රහිතව ක මරාරම සභරාශ දී ස්  ත 

වූ බව ශ   ගරු සභරාවට කන්වනු මප පත්ශතක . 

 

කල්ත්ැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 

ගරු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  "පරාර්ලිශ් න්ු)ව කපන් ම  

තපයුය යුු)ය" යි  රා ශයෝජ,රා මර,වරා. 

 
ප්රශයීයනනය  වාිමමුඛ් කසන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභරාව ම  තබ, අවස්ථමිරාශ  ශයෝජ,රාව  ගරු ,මාර් අ  ්  

 න්ත්රීු) රා. 

 
නකෝසනලයිපත්ුර මධාම ප්රාන ශීය නල්කම් 

නකොට්ඨා නේ සීමා නිර්ණය 
லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ தெயலகப் 

பிொிவுக்கொன எல்மல நிர்ையம் 
 DELIMITATION OF KORALAIPATTU CENTRAL DIVISIONAL 

SECRETARY'S DIVISION 

 

[பி.ப. 5.06] 
 

ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, கடந்த 

யூமல ைொதம் 30ஆம் திகதி நொன் ெைர்ப்பித்த பிலரரமைக்கு 

இன்று லநரம் ஒதுக்கித் தந்தமைக்கு உங்களுக்கு நன்றி 

ததொிவித்துக்தகொண்டு பின்வரும் பிலரரமைமய நொன் 

முன்தைொழிகின்லறன்.   

 "பல்வமகமையுடனொன பன்மைவொத ெமூகம் ஒன்மறக் 

தகொண்டுள்ள பல்லின, பலதைொழி லபசும், பல்கலொெொர 

நொதடொன்றொகிய இலங்மகயொனது, நீதி, ஒப்புரவு ைற்றும் 

ெைத்துவம் ஆகியவற்றின்ைீது கட்டமைக்கப்பட்ட அரெிய 

லமைப் தபொன்றின் அடிப்பமடயில்  ஆளப்படுவதொலும்;  

 நிபுைர்கள், வடக்கு ைற்றும் கிழக்கின் அரெியல் 

தமலவர்கள் ைற்றும் ெர்வலதெ ெமூகத்தினொல் ஆதொித்து 

வொதொடப்படுகின்றவொறொக, இனங்களுக்கிமடயிலொன பல 

தெொப்தகொல முரண்பொடு ைற்றும் பிைக்குகளுக்கொன 

பொிகொரைொகவும் வளங்கமள அணுகுவதில்  அமனவருக்கும் ெை 

உொிமைகமள உறுதிப்படுத்துவதற்கும் தீர்வு ஒன்றொக 

நிர்வொகப் பன்முகப்படுத்தலின் அடிப்பமடயிலொன 1992ஆம் 

ஆண்டின் 58ஆம் இலக்க தத்துவங்களின் மகைொற்றம் (பிரலதெ 

தெயலொளர்கள்) ெட்டம் நம்பப்படுவதொலும்; 

 இரத்ைலொமன, இங்கிொிய, வலஸ்முல்ல, லகொறமளப் 

பற்று ைத்தி, லகொறமளப்பற்று ததற்கு, ெொய்ந்தைருது, 

நொவிதன்தவளி ைற்றும் லுணுகல ஆகிய எட்டு புதிய பிரலதெ 

தெயலகப் பிொிவுகமளத் தொபிப்பமத விதப்புமர தெய்த 

பைம்பலொன  எல்மல நிர்ையக் குழு, 2000,  யூமல 13ஆம் 

திகதி அமைச்ெரமவயினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்டதனொலும்;  
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

 பைம்பலொன எல்மல நிர்ையக் குழுவின் விதப்புமர 

யின் பிரகொரம், வர்த்தைொனப் பத்திொிமகயில் தவளியிடப் 

படொவிட்டொலும், லகொறமளப்பற்று ததற்கு பிரலதெ தெயலகப் 

பிொிவு, கொலத்துக்குக் கொலம் ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட 

தெயலகத்தினொல் 686.08 ெதுர கிலலொைீற்றர்  என்னும் நிலப் 

பரப்புடன் எல்மல நிர்ையம் தெய்யப்பட்டுள்ளதொலும், ஆனொல் 

லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ தெயலகப் பிொிவு, குழுவினொல் 

விதப்புமர தெய்யப்பட்ட 240 ெதுர கிலலொைீற்றர் என்னும் 

நிரப்பரப்புக்கு ைொறொக 7.22 ெதுர கிலலொைீற்றர்  என்னும் 

குறுகிய நிலப்பரப்பு ஒன்றிற்கு ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதொலும்;  

 ஒரு குறுகிய நிலப்பரப்பினுள் ததொழிற்படலவண்டிய 

கட்டொயத்திலுள்ள லகொரமளப்பற்று ைத்தி பிொிவு, தபொதுைக்கள் 

பயன்பொடு, புதிய அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள், கழிவு 

முகொமைத்துவம் ைற்றும் விமனத்திறன்ைிக்க நிர்வொகம் 

ஆகியவற்றிற்கொன  பொரதூரைொன நிலப்  பற்றொக்குமற 

கொரைைொக பல்லவறு பிரச்ெிமனகமள எதிர்லநொக்குவதொலும்;  

 இந்த விடயத்மதப் பொரொளுைன்றத்தில் விவொதித்து, 

பரந்த கண்லைொட்டத்தில், லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ 

தெயலகப் பிொிவுக்குச் ெொத்தியைொன வளங்கமள அணுகுவதில் 

தபொருத்தைொன எல்மல நிர்ையத்மத உறுதிப்படுத்துதல் 

அவெியைொகியுள்ளது. 

 எனலவ, பனம்பலொன எல்மல நிர்ையக் குழுவின் 

பொிந்துமரமய அமுலொக்கி அங்கு கொைியில்லொைல் தவிக்கின்ற 

எங்களுமடய ைக்களின் ஏக்கத்மத நியொயைொகத் தீர்த்துத் 

தரலவண்டும் என்று இந்த உயர்ந்த ெமபயிடம் லகட்டுக் 

தகொள்கின்லறன்." 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, அரெ 

லெமவமயப் தபொதுைக்கள் இலகுவொகப் தபற்றுக்தகொள்ள 

லவண்டுதைன்ற லநொக்லகொடு, 1992ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 

அப்லபொதிருந்த 12 உள்ளூரொட்ெி ைன்ற எல்மலகமள 

அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு எல்மல நிர்ைய ஆமைக்குழு 

வினொல் 12 பிரலதெ தெயலொளர் பிொிவுகமளக் தகொண்டதொக 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் நிருவொகக் கட்டமைப்பு 

உருவொக்கப்பட்டது. ைட்டக்களப்பு ைொவட்டம் ஏறத்தொழ 2,854 

ெதுர கிலலொைீற்றர் பரப்பளமவக் தகொண்டது. அதில் 

நிலப்பரப்பளவு அண்ைளவொக 2,640 ெதுர கிலலொைீற்றரொகும்.  

1992ஆம் ஆண்டு ைொவட்டப் புள்ளிவிபரத் தகவல்களின் 

பிரகொரம் ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் தைொத்தச் ெனத்ததொமக 

408,390 ஆகும். அதில் தைிழ்ச் ெமூகத்தினர் 299,349 - இது 73.3 

வீதம்; முஸ்லிம்கள் 101,689 - இது 24.9 வீதம்;  ஏமனலயொர் 

7,352 - இது 1.8 வீதம் என்றவொறு இருந்தொர்கள்.   

உருவொக்கப்பட்ட 12 பிரலதெச் தெயலகங்களில் 9 தைிழ்ப் 

தபரும்பொன்மைப் பிரலதெ தெயலகங்களொகவும், 3 முஸ்லிம் 

தபரும்பொன்மைப் பிரலதெ தெயலகங்களொகவும் அமைக்கப் 

பட்டன. அதன்லபொது, கொத்தொன்குடிப் பிரலதெ தெயலக 

எல்மலக்கு 9.96 square kilometres கொைி எல்மல வழங்கப் 

பட்டிருந்தது. அலதலபொன்று, ஏறொவூர்ப் பிரலதெ தெயலக 

எல்மலக்கு 3.74 square kilometresஉம், லகொறமளப்பற்று லைற்கு 

அதொவது, ஓட்டைொவடிப் பிரலதெ தெயலக எல்மலக்கு 176 

square kilometresஉம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஏமனய 9 தைிழ்ப் 

பிரலதெ தெயலகங்கள் ததொடர்பில் என்னிடமுள்ள 

அட்டவமையிலல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்லபொது 

பிரலதெ தெயலக வொொியொக ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் உள்ள 

கொைிகளில் 2,449 square kilometres தைிழ்ப் பிரலதெச் 

தெயலகங்களுக்கும், 189.7 square kilometres முஸ்லிம் பிரலதெச் 

தெயலகங்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதொவது, 92.6 

ெதவீதம் தைிழ்ப் பிரலதெ தெயலகங்களுக்கும் 7.4 ெதவீதம் 

முஸ்லிம் பிரலதெ தெயலகங்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருந்தது. 

இதமனத் ததொடர்ந்து நிருவொகத்தில் முஸ்லிம் ைக்கள் பல்லவறு 

பிரச்ெிமனகளுக்கு முகங்தகொடுத்து வந்துள்ளனர். இந்தக் 

கொலகட்டத்திலல புலிகளின் ஆதிக்கத்தின் ைத்தியில் அவர்கள் 

நிர்வொக ொீதியில் பல இன்னல்கமளயும் தமடகமளயும் 

அனுபவித்துவந்தனர்.     

அதன் பின்னர், ைமறந்த முன்னொள் பிரதைர் ரத்னெிறி 

விக்கிரைநொயக்க அவர்கள் தபொதுநிருவொக, உள்நொட்ட 

லுவல்கள் அமைச்ெரொக இருந்தலபொது, அப்லபொமதய 

ஜனொதிபதி ெந்திொிகொ பண்டொரநொயக்க அவர்களினொல் 

1999ஆம் ஆண்டு யூன் ைொதம் 3ஆம் திகதி பனம்பலொன 

எல்மல நிர்ையக் குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்த எல்மல 

நிர்ையக் குழுவின் அறிக்மக - Panambalana Delimitation 

Committee Report, 2000ஆம் ஆண்டு யூமல 13ஆம் திகதி, 

ைமறந்த தமலவர் ைர்ஹூம் எம்.எச்.எம். அஷ்ரப் அவர்கள் 

ைரைிப் பதற்கு இரண்டு  ைொதங்களுக்கு முன்பு, அமைச் 

ெரமவயில் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டு, அவர் அமைச்ெரமவயில் 

இருக்கும்லபொலத அதற்கு அனுைதியும் வழங்கப்பட்டது.  

இந்த பனம்பலொன குழு இலங்மகயில் ஆறு ைொவட்டங் 

களில் 8 புதிய பிரலதெ தெயலகப் பிொிவுகமளயும், இரண்டு 

புதிய கிரொை லெவகர் பிொிவுகமளயும்  - 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Sir, I just started. I need to finish my speech.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
But, you have been given only five minutes.  

 

ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

இந்த Panambalana Delimitation Committee Reportஇன்படி 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் புதிதொக உருவொக்கப்பட்ட 

இரண்டு பிரலதெ தெயலகங்கமளயும் தவிர்த்து, ைற்மறய ஆறு 

பிரலதெ தெயலளொர் பிொிவுகளும் எல்மல நிர்ையம் 

தெய்யப்பட்டு வர்த்தைொனியில் பிரசுரம் தெய்யப்பட்டது. 

ஆனொல், ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் பொிந்துமரக்கப்பட்ட 

லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ தெயலகம், லகொறமளப்பற்று 

ததற்குப் பிரலதெ தெயலகம் ஆகிய இரண்டு பிரலதெ 

தெயலகங்களும் ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட நிருவொகப் 

பயங்கரவொதத்தினொலும் எைது அரெியல் தமலமைகளின் 

இயலொமை கொரைத்தினொலும் வர்த்தைொனியில் தவளியிடப் 

படவில்மல. ஆனொலும், பனம்பலொன ஆமைக்குழுவின் 

அறிக்மகயின்படி லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ தெயலகம் 

11 கிரொை லெமவயொளர் பிொிவுகளுடன் 240 square kilometres  

நிலப்பரப்மபயும், லகொறமளப்பற்று ததற்குப் பிரலதெ 

தெயலகம் 18 கிரொை லெமவயொளர் பிொிவுகளுடன் 686 square 

kilometres நிலப்பரப்மபயும் தகொண்டமைவதற்குப் பொிந்துமரக் 

கப்பட்டிருந்தது.    
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அலதலபொன்று, லகொறமளப்பற்று ததற்கு கிரொன் பிரலதெ 

ெமப, லகொரமளப்பற்று லைற்கிலிருந்து, அதொவது ஒட்டைொ 

வடிப் பிரலதெ தெயலகத்திலிருந்து 05 GN Divisionsஉம்,  

லகொறமளப்பற்றிலிருந்து 13 GN Divisionsஉம் எடுக்கப்பட்டு, 

தைொத்தைொக 18 GN Divisionsஉடன், 686 square kilometres 

நிலப்பரப்புடன் உருவொக்கப்பட்டது. லகொறமளப்பற்று ைத்திப் 

பிரலதெ தெயலகத்திற்குக் லகொரமளப்பற்றுப் பிரலதெ 

தெயலகத்தின் கீழிருந்த வொமழச்லெமன உட்பட ஏழு கிரொை 

லெவகர் பிொிவுகமளயும், லகொறமளப்பற்று லைற்கு பிரலதெ 

தெயலகத்தின் கீழிருந்த 210C கிரொை லெவகர் பிொிமவயும் 

இமைப்பதற்கு இவ்வொமைக்குழு பொிந்துமர தெய்தது. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

    

ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

 (The Hon. Naseer Ahamed) 

Please give me two more minutes, Sir.  

அத்துடன், லகொறமளப்பற்று வடக்கு வொகமர தைிழ்ப் 

பிரலதெ தெயலகத்திலிருந்து ஒரு GN Divisionஐயும், புதிதொக 

உருவொக்குவதற்குப் பொிந்துமரக்கப்பட்ட இரண்டு GN 

Divisionsஉம் லெர்த்து லகொறமளப்பற்று ைத்தி உருவொக்கப் 

பட்டிருந்தது.  

இந்தப் பொிந்துமர ததொடர்ச்ெியொக நமடமுமறப்படுத்தப் 

பட்டலதொடு, 2002, 2003, 2004, 2005ஆம் ஆண்டுகளுக் கொன 

வொக்கொளர் இடொப்பில் லகொறமளப்பற்று ைத்தி பிரலதெ 

தெயலகத்தின்கீழ் 211B-Punanai East, 211H-Rideethenna, 

கொரமுமன லபொன்ற கிரொை லெவகர் பிொிவுகளுக்கொன 

வொக்களொர் பட்டியல்களும் ததொடர்ந்தும் பதியப்பட்டு 

வந்துள்ளன. ஆனொல், 2006ஆம் ஆண்டுக்கொன வொக்கொளர் 

இடொப்பில் ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட அரெொங்க அதிபர் 

அலுவலகத்தொல் கபடத்தனைொகவும் ெட்டத்திற்கு முரைொகவும் 

ைொயைொன முமறயில் 211B-Punanai Eastஉம், 211H Rideethenna 

உம் ைீண்டும் லகொறமளப் பற்று வடக்குடன் இமைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 
ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Please give me two more minutes, Sir.  

இந்த அதிகொரத்மதக் கச்லெொி நிர்வொகத்திற்லகொ அல்லது 

பிரலதெ தெயலொளருக்லகொ யொர் தகொடுத்திருந்தொர்கள்? 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட அரெொங்க அதிபர் அலுவலகத்தொல் 

ஒவ்தவொரு வருடமும் அச்ெிட்டு தவளியிடப்படுகின்ற statistical 

handbookஇல் இந்தக் கபடச்தெயல் ெம்பந்தைொக ைிகவும் 

ததட்டத்ததளிவொகப் பொர்க்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. 

ஒவ்தவொரு வருடமும் ெகல எல்மலகளும் விரும்பியதுலபொன்று, 

விரும்பிய அளவில் ைொற்றப்பட்டிருக்கின்றது. ைத்திய அரெின் 

எந்த அங்கீகொரமுைின்றி லைற்தகொள்ளப்பட்ட இந்த 

நடவடிக்மக ெட்டவிலரொதைொனது. இது ததொடர்பொக அதற்குப் 

தபொறுப்பொன அமைச்சு ஏன் ெட்ட நடவடிக்மக எடுக்கொைல் 

இருந்தது? 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 
ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Please give me one more minute, Sir.  

1992ஆம் ஆண்டு ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட அரெொங்க அதிபர் 

அலுவலகத்தினொல் தவளியிடப்பட்ட குறித்த அறிக்மகயில் 

கொத்தொன்குடிப் பிரலதெ தெயலொளர் பிொிவு 9.96 square 

kilometres அளமவக் தகொண்டதொகப் பதிவுதெய்யப்பட்டிருக் 

கின்றது. ஆனொல், 2015இல் இது 6.6 square kilometres ஆகவும், 

2020இல் 6 square kilometres ஆகவும் குமறக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. இலதலபொன்றுதொன், 1992ஆம் ஆண்டில் 3.74 square 

kilometres ஆக இருந்த ஏறொவூர் நகர பிரலதெ தெயலகப் 

பிொிவின் எல்மல 2015ஆம் ஆண்டில் 2.86 square kilometres 

ஆகக் குமறக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

இலதலபொன்றுதொன், 1995இல் லகொறமளப்பற்று லைற்கு 

ஓட்டைொவடி 176 square kilometres இருந்து, 2013இல் 17 square 

kilometres ஆக ைொற்றப்பட்டிருக்கின்றது. பின்பு 2019இல் 

நல்லொட்ெிக் கொலத்தில் 31 square kilometres ஆக 

ைொற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அலதலபொன்றுதொன் 

லகொறமளப்பற்று ைத்தியும் 2001ஆம் ஆண்டில் 240 square 

kilometres ஆக இருந்து, 2006இல் 148 square kilometres ஆக 

ைொற்றப்பட்டு, பின்னர் 2013இல் 80 square kilometres ஆகவும், 

2015இல் தவறும் 7.78 square kilometres ஆகவும், 2016இல் 

ைீண்டும் 80 square kilometres ஆகவும், பின்னர் 2019இல் 

நல்லொட்ெிக் கொலத்தில் 6 square kilometres ஆகவும் ஒவ்தவொரு 

கொலத்திலும் அங்லக பதவியிலிருந்த அரெொங்க அதிபர்களொல் 

ைொற்றப் பட்டிருக்கின்றன. இதன்படி ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்திலல முஸ்லிம் பிரலதெ தெயலகங்களுக்கு தவறும் 

1.3 ெதவீதக் கொைிகள் ைொத்திரம்தொன் வழங்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஏமனய 10 தைிழ்ப் பிரலதெ 

தெயலகங்களுக்கு 98.7 ெதவீதைொன கொைிகள் 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.   

இந்த அநீதிக்கு நியொயங்லகட்டு எங்களுமடய ைக்கள் 

ெொர்பொக நொன் லபெிக்தகொண்டிருக்கின்லறன். தகௌரவ 

அமைச்ெர் அவர்கலள, இந்த அநியொயத்மத நீங்கள் நிவர்த்தி 

தெய்து தரலவண்டும். கபடத்தனைொகச் தெய்யப்பட்ட 

அமனத்து விடயங்கமளயும் விெொொிப்பதற்கு ஓர் ஆமைக்குழு 

அமைத்துச் ெம்பந்தப்பட்ட அத்தமன அதிகொொிகளுக்கும் 

தண்டமன தகொடுக்கலவண்டும். இன்று அங்கு 

கொைியில்லொைல் தவிக்கின்ற எங்களுமடய ைக்களின் 

ஏக்கத்மத நீங்கள் நியொயைொகத் தீர்த்துத் தரலவண்டும் என்று 

ைீண்டும் உங்களிடம் கனிவொகக் லகட்டுக்தகொண்டு, இந்த 

உயர்ந்த பொரொளுைன்றமும் அதற்குொிய ெொியொன 

நடவடிக்மககமள எடுக்கலவண்டும் என்றும் லகட்டு, 

விமடதபறுகின்லறன்.   

 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජ,රාව ස්ිකර කිරී   ගරු එච්.එ් .එ් .  රීස ්  න්ත්රීු) රා. 

ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි ශකමම මරාලයෂණ තිශබ,වරා.   
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරී න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ   ට ිඩ,රාඩි ප ෂණ ශවන් මර 

තිබු රා. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
No, you have only two minutes.   

 
[பி.ப. 5.15] 

 
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරී න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

தகௌரவ உறுப்பினர் நஸீர் அஹைட் அவர்கள் ெைர்ப்பித்த 

பிலரரமைமய நொன் ஆலைொதிக்கின்லறன். குறிப்பொக, ைட்டக் 

களப்பு ைொவட்டத்தின் பிரலதெ தெயலகங்கள் புதிதொக 

உருவொக்கப்படுவதற்கொக 1999.06.03 அன்று அமைச்ெரமவ 

யினொல் பனம்பலொன ஆமைக்குழு நியைிக்கப்பட்டது. அந்த 

ஆமைக்குழு லகொறமளப்பற்று ைத்தி, லகொறமளப்பற்று ததற்கு 

ஆகிய பிரலதெ தெயலகங்கள் உருவொக்கப்பட லவண்டுதைனச் 

ெிபொொிசு தெய்திருந்தது. அந்த அடிப்பமடயில் லகொறமளப்பற்று 

ைத்தி பிரலதெ தெயலகத்துக்கு 11 கிரொை லெவகர் பிொிவுகளும், 

லகொறமளப்பற்று ததற்குப் பிரலதெ தெயலகத்துக்கு 18 கிரொை 

லெவகர் பிொிவுகளும் 686 square kilometres நிலப்பரப்பும் 

வழங்கப்பட்டிருந்தது. லகொறமளப் பற்று ைத்தி பிரலதெ 

தெயலகத்திற்கு 240 square kilometres நிலம் ஒதுக்கீடு 

தெய்யப்பட்டிருந்து. இதன்படி 2000.07.13ஆம் திகதி இறுதி 

அமைச்ெரமவ அங்கீகொரம் தபறப்பட்டு, இந்தப் புதிய பிரலதெ 

தெயலகங்கள் 2002.05.26ஆம் திகதி ஆரம்பித்து 

மவக்கப்பட்டன. அந்தக் கொலகட்டத்தில் இந்தக் 

லகொறமளப்பற்று ைத்தி பிரலதெ தெயலகத்தில் 11 கிரொை 

லெவகர் பிொிவுகள் உள்ளடக்கப்பட்டு, அதன் நிர்வொகம் 

இயங்கிவந்தது. குறிப்பொக 211B, 211H கிரொை லெவகர் 

பிொிவுகமள உள்ளடக்கிய கிட்டத்தட்ட 185 square kilometres 

நிலம் உள்ளடங்கலொக வொமழச்லெமன ைத்தி பிரலதெ 

தெயலகம் உருவொக்கப்பட்டு, அந்தப் பிரலதெ தெயலகப் 

பிொிவில் இருந்த ைக்கள் அமனவரும் வொக்கொளர் இடொப்பில் 

பதிவுதெய்யப்பட்டு, ெீரொன ஒரு நிருவொகத்திற்குள் இருந்து 

வந்தது.  

இருந்தும் 2004இல் தபொதுத்லதர்தலின் பின்பு ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்திலிருந்த ைொவட்ட நிர்வொகம் இந்த 211B, 211H 

கிரொை லெவகர் பிொிவுகமளக் லகொறமளப்பற்று வடக்கு பிரலதெ 

தெயலகத்துடன் இமைத்து, அந்த நிலப்பரப்பிமன 185 square 

kilometres இலிருந்து 7.5 square kilometres ஆகக் குமறத்தது. 

இதுலவொர் இனவொத நடவடிக்மகயொகலவ 

பொர்க்கப்படுகின்றது.  முன்னொள் அமைச்ெர் தகௌரவ அைீர் 

அலி அவர்கள் அன்று ைொவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் 

தமலவரொக இருந்தும் இவ்வொறொக முஸ்லிம்களின் நிலங்கள் 

பறிக்கப்பட்டலபொது பொர்மவ யொளரொக இருந்துள்ளொர். எனது 

அன்புக்குொிய தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கலள, இன்று தகௌரவ 

உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதுலபொன்று, ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்திலல  வறுமைக்லகொட்டின்கீழ் வொழ்கின்ற அந்த 

ைக்கள், குறிப்பொக வொமழச்லெமன  ைக்கள், நிலைில்லொைல் 

தவறுைலன 1.5 வீதைொன நிலப்பரப்பில் 

வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றனர். குறிப்பொக வொமழச்லெமன 

பிரலதெ தெயலகம் gazette பண்ைப்படவில்மல. இதனொல் 

அவர்களுக்கு ஒரு நில அளமவப் படத்மதக்கூட 

தபறமுடியொைல் இருக்கின்றது.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරී න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
இதுெம்பந்தைொக உள்நொட்டலுவல்கள் அமைச்சு 

ைட்டக்களப்புக் கச்லெொியுடன் பல கடிதத் ததொடர்புகமள 

ஏற்படுத்தி, இந்தப் பிரலதெ தெயலக எல்மல ெம்பந்தைொன 

இறுதி முடிவுக்கு வந்து அதமன gazette பண்ணுவதற்கு 

முற்பட்டதபொழுது, அந்தக் கச்லெொி நிர்வொகம் அதற்கு ைிகவும் 

தமடயொக இருந்திருக்கின்றது. இங்கு தகௌரவ உறுப்பினர் 

ெந்திரகொந்தனும் இருக்கின்றொர். எனலவ, தகௌரவ அமைச்ெர் 

அவர்கள் கஷ்டப்படுகின்ற, நலிவமடந்த இந்த 

வொமழச்லெமன ைக்களுக்கு ஒரு நியொயைொன தீர்விமன 

வழங்கலவண்டுதைன்று லகட்டு, விமடதபறுகின்லறன். நன்றி. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ්ර ් ,රාත් මා. ශක ලවත්ත  න්ත්රීු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි 

ශකමම මරාලයෂණ තිශබ,වරා. 

 
[අ.භරා. 5.19   

 

ගරු නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிலரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ස්ු)තියි  මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ.  

සරා රා,යශයන් මා රා ිෂර් ය කිරී ෂණ කියන්ශන්  කිසිය්  

ිඩශ  ෂිත මරාර යෂණ ස් බන්නශයන්  මිශගෝලීය මා රා  රායි්  

ලකුණු කිරී ෂණ. මා රා ිෂර් ය පිළිබඳ ඉති රාසයට ගිශය ත් ශපර 

රජ කවශස  සිට  මා රා ිෂර් ය මළ මරාල වමවරානු ගප, අපි අ ලරා 

තිශබ,වරා. මා රා ිෂර් ය කිරී්  අනුව රුුණණු   රායරා  පිහිටි  ුදී 

ව ශයනුත් ලංමරාව ශබකරා තිබු රා. මා රා ිෂර් ය කිරීශ්  

ශම ක ෂන් සභරාවෂණ අපට මුලින්   ලපබුශණ් 19   වර්ෂශස. 18   

ශමෝ බෲෂණ ්රතිසංස්මර වලත් මා රා ිෂර් ය පිළිබඳ ලෂණෂ  

සුළු ව ශයන් අපි කපෂණමරා. ශම ශ    වු ත් එහි 

ිඩකයරාත් මභරාවය ස් බන්නශයන් ගපටලුස ගත තත්ත්වයන් සති 

ශවලරා තිශබ,වරා. ඒ වරාශේ ගපටලුවෂණ ත යි අශප් මුස්ලි්  

සශ ෝකර  න්ත්රීවරුන්ටත් අක සති ශවලරා තිශබන්ශන්.  

අපට ශ හිදී ගපටලුවෂණ තිශබ,වරා. මා රා සති මරලරා  ශවන්වී්  

සති මරලරා ජරාීනන් අතර ශබදී්  සති මරන්, ේත්සරා  මර,  

ිඩශ  ෂශයන් ේු)ර ස  ,ප ශඟ,හිර ිෂශයෝජ,ය මර, කක ල 

සශ ෝකරවරුන් මවුරුවත් අක ශ්  ශයෝජ,රාවට පෂණෂව මථමිරා 

මරන්, ඉදිරිපත් ශවලරා ,පති එම ශේකනීය මරු ෂණ. ශම ශ    

වු ත් තමුන්,රාන්ශස ලරා ය්  පරිපරාල, ය ශකෝෂයමට මුුණ  

දීලරා ඉන්,වරා ,්  එය ිඩසඳී  ස් බන්නශයන් ය්  කරායමත්වයෂණ 

දිය යුු)යි කිය, මරාර ශසදී ුණ්ඩුශ   න්ත්රීවරුන්  පටියට අපි 

අත් ශකම  ඔසවරා එමඟතරාව කෂණව,වරා. ශ  මක  ජ, වරාර්ගිමව 

ශබශක,වරාට වඩරා පරිපරාල, ය ව ශයන් ශබදීශ්  අව යතරාවෂණ 
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ශවනුශවන් ඔබු) න්ලරාට ේක  ේපමරාර මරන්, අපි එමඟයි. අපි 

ශබදිලරා  ශවන් ශවලරා  මපඩිලරා ඉන්,වරා ,්  ඒම අශප් රටට 

කිසිශස ත් ශ  ඳ ශකයෂණ ශ, ශවයි කියරා    ිඩ ්වරාස මර,වරා.  

ස්ු)තියි. 

   
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

15 minutes. 

 
[5.21 p.m.] 
 

ගරු සවුෆන හකීම් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Hon. Presiding Member, thank you very much for 
accommodating me. 

   මුලින්  අශප් ගරු අ රාතයු) රාට ස්ු)තිවන්ත ශව,වරා  ශ්  

ිඩවරාකයට සවන් දී  සඳ රා ශ්  සභරාවට පපක   සිටී  පිළිබඳව. 

2    ජූලි 1 වපිෂ කරා අ රාතය  ණ්ඩල සංශශ යමට අනුකූලව 

පරා ් බල, මා රා ිෂර් ය මක ටුව ්රරාශශශීය ශ ම්  මරාර්යරාල 

මා රා ිෂර් ය කිරී  සඳ රා ශයෝජ,රා මරලරා තිබු රා.  ඩමලපුව 

දිස්ත්රිෂණමශස ්රරාශශශීය ශ ම්  මරාර්යරාල ශකමෂණ පිළිබඳව තිශබ, 

ගපටලුවෂණ ත යි  ශේ පෂණෂය ිෂශයෝජ,ය මර,  න්ත්රීවරුන් 

ශකශකශ,ෂණ ශ්  ශයෝජ,රාව  ඟින් ශ්  ගරු සභරාවට ඉදිරිපත් 

මශළ .  

ශ හිදී සත්ත ව ශයන්  ්රශ  ලිමරාවට ු)ඩු දුන් මරාර රාවෂණ 

තිශබ,වරා. ශ්  ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාස ශකශෂණ  මා රා 

ිෂර් ය මරලරා ිෂ ්චිත ව ශයන් ්රා  ිෂලනරාරි ශම ඨාසරාස 

 ඳු,රාශග, තිශබ,වරා. ඒ අනුව ශමෝර ශ පත්ු)ව කකු  ්රරාශශශීය 

ශ ම්  ශම ඨාසරාසයට ්රා  ිෂලනරාරි වස්  18කුත්  

ශමෝ රශ පත්ු)ව  නය  ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසයට ිෂ ්චිත 

ව ශයන් මා රා ිෂර් ය මරපු ්රා  ිෂලනරාරි ශම ඨාසරාස 11කුත් 

අයත් ශව,වරා කියලරා ශ්  මපයු,ඨා පත්රිමරාව  ඟින් අනු ත මරපු 

ීනර ය ක්රියරාවට ,පංවී  වළෂණවරාලක න්  ඩමලපුශ  පරිපරාල, 

ිෂලනරාරින් මටයුු) කිරී  ිෂසරායි ශ්  ගපටලුව  ු) ශවලරා 

තිශබන්ශන්. එශ   මර, එම නීතයනුකූල ශකයකුත් ශ, ශවයි. 

ගපසඨා පත්රයෂණ  ර රා ්රමරා යට පත් කිරී  ප රා මරක න් මරශග, 

ය, ශ   වපඩ පිළිශවළ ිෂසරා ශමෝරශ පත්ු)ව  නය  ්රරාශශශීය 

ශ ම්  ශම ඨාසරාසයට අයත් ්රා  ිෂලනරාරි වස ම පරිපරාල, 

මටයුු) ශමෝරශ පත්ු)ව ේු)ර ්රරාශශශීය ශ ම්  

ශම ඨාසරාසශයන් ශමශර, තත්ත්වයෂණ සති ශවලරා තිශබ,වරා. 

ස  ර ්රා  ිෂලනරාරි වස්  ශ්  ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාස 

ශකශමන්  පරිපරාල,ය ව, තත්ත්වයෂණ තිශබ,වරා. එම ්රා  

ිෂලනරාරි ශම ඨාසරාසයමට ්රා  ිෂලනරාරින් ශකශකශ,කු සිටි, 

වයරාකූල තත්ත්වයකුත් කපන්  ු) ශවලරා තිශබ,වරා. ශ් ම ිඩ රාල 

්ර ්,යමට ු)ඩු ශක, මරාර රාවෂණ  ගරු අ රාතයු) ිෂ. ශ්  

මක ටුශ  ිෂර්ශශ   රියට පරිශීල,ය මරලරා ශ්  පිළිබඳ 

ිෂශ ක,ය ගපසඨා පත්රශස පළ මරන්, කියලරායි අපි ඔබු) රාශගන් 

ඉ ලන්ශන්. 

පරා ් බල, මක ටුව ිෂර්ශශ  මරපු ුමරාරයට  අ ව  ්රා  

ිෂලනරාරි ශම ඨාසරාස ශ   ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසය  ඟින් 

පරිපරාල,ය මළ යුු)යි කියරා ගපසඨා පත්රයෂණ  ඟින් ිෂශ ක,ය 

මරවරා ගපනී යි අපි බලරාශප ශර ත්ු) ශවන්ශන්. ඒ ිඩතරෂණ 

ශ, ශවයි  ඒ මික  ්රශශ යත් ඒ වරාශේ  මා රා ිෂර් ය මර කෂණවරා 

තිශබ,වරා. ිඩශ  ෂශයන්  ශමෝරශ පත්ු)ව කකු  ්රරාශශශීය 

ශ ම්  ශම ඨාසරාසයට ිඩ රාල මික  ්ර රා යෂණ  එ,්  ,8, square 

kilometres මික  ්ර රා යෂණ අයත් ශව,වරා. ශමෝරශ පත්ු)ව 

 නය  කිය, ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසයට අයත් ්රශශ ය 

 පටියට ිෂර්ශශ  මළ මික  ්ර රා ය 21  square kilometres 

වු ත්  ඒම එශ   ශ, දී ඉතරා  අඩු මික  ්රශශ යෂණ   එ,්  7.78 

square kilometres ිඩතරයි  ඩමලපුශ  පරිපරාල, ිෂලනරාරින් 

ලබරා දී තිශබන්ශන්. ශ් ම ිඩ රාල වයරාකූලත්වයෂණ ිඩතරෂණ 

ශ, ශවයි  ස් පූර් ශයන්  නීති ිඩශරෝධියි. මපයු,ඨා  ණ්ඩල 

සංශශ ශස සඳ න් මර තිබූ පරිදි මටයුු) ශ, මර -ශ ය ගපසඨා 

ශ, මර- නීති ිඩශරෝධි ිඩධියට ශ ශතෂණ ම  සකශග, ු ක්රියරා 

මලරාපය ,තර මර ශ්  වයරාකූලත්වය මඩි,ක න් ිෂරරාමර ය මර 

ශකන්, කිය, එමයි අපශේ ඉ ලී  වන්ශන්.  

ශ්  ස් බන්නශයන් ශක ළ භරාෂරාශවන් වච, ස්ව පයෂණ මථමිරා 

කිරී ට  රා අක ස් මර,වරා.  

இந்த விவகொரம் ெம்பந்தைொன இந்தப் பிலரரமைமய 

முன்மவத்தும் ஆலைொதித்தும் லபெிய என்னுமடய கட்ெிமயச் 

லெொோ்ந்த பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் இருவரும் கூறிய 

விபரங்களுக்கு லைலதிகைொக நொன் தெொல்ல 

விரும்புவததல்லொம், இன்று ெில பிரலதெ தெயலகங்கள் 

நிலத்ததொடர்பற்ற வமகயில் எந்தவித ெம்பந்தமும் இல்லொைல் 

ஒரு ெில கிரொை லெவகர் பிொிவுகமளச் ெட்டத்துக்கு முரைொக 

நிர்வகித்து வருகின்றன என்பமதத்தொன். அதிலும், குறிப்பொக 

ஏற்கனலவ அமைச்ெரமவப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டதன் 

பிரகொரம் இந்தக் கிரொை லெவகர் பிொிவுகளின் எல்மலகளும் 

இந்தப் பிரலதெ தெயலகத்துக்குொிய நிலப்பரப்பும் ெொியொக 

வர்த்தைொனிமூலம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு, நிர்ையப்படுத்தப் 

படொதிருக்கின்ற ஒரு சூழலில், இன்று இந்தக் லகொறமளப்பற்று 

ைத்திப் பிரலதெ தெயலகத்தின் எல்மலகள் ெம்பந்தைொன பொொிய 

பிரச்ெிமனகள் உருவொகியிருக்கின்றன. குறிப்பொகச் 

தெொல்லப்லபொனொல், வொமழச்லெமன A-38 வீதிமயக் கிழக்குத் 

திமெயொகக் தகொண்டு 7 கிரொை லெவகர் பிொிவுகமள - 

வொமழச்லெமன 206, வொமழச்லெமன 206B, வொமழச்லெமன 

206D, பிமறந்துமறச்லெமன 206A, பிமறந்துமறச்லெமன 

206C, ைொவடிச்லெமன 208A, தெம்ைண் ஓமட 208D 

ஆகியவற்மற - லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ 

தெயலகத்துக்குக்கீழ்க் தகொண்டுவர இவ்வொமைக்குழு 

பொிந்துமர தெய்தது; அதற்கு லைலதிகைொக இன்னும் நொன்கு 

கிரொை லெவகர் பிொிவுகளும் பொிந்துமர 

தெய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இது ததொடர்பொன ஆவைத்மத 

நொன் இங்கு பதிவுக்கொகச் *ெைர்ப்பிக்கின்லறன். 

 அந்தவமகயில், லகொறமளப்பற்று லைற்குப் பிரலதெ 

தெயலகத்தின் கீழிருந்த 210C கிரொை லெவகர் பிொிமவயும் 

லகொறமளப்பற்று ைத்தி பிரலதெ தெயலகத்துக்கு இமைக்க 

ஆமைக்குழு பொிந்துமர தெய்தது. அலதலபொல, 

லகொறமளப்பற்று வடக்குப் பிரலதெ தெயலகத்தின் கீழிருந்த 

கிரொை லெவகர் பிொிமவ ைறுெீரமைத்து, றிதிததன்ன-211H, 

கொரமுமன-211G/2 ஆகிய இரண்டு கிரொை லெவகர் 

பிொிவுகமளப் புதிதொக உருவொக்கி, அவற்மறக் 

லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ தெயலகத்துடன் 

இமைக்குைொறு பொிந்துமர தெய்தது. ஆனொல், இதற்குப் 
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புறம்பொக இன்று என்ன நடக்கின்றததன்னொல், புனொமன 

கிழக்கு 211B கிரொை லெவகர் பிொிவின் ஒரு பகுதியொன 

றிதிததன்ன, தஜயந்தியொய ஆகிய கிரொைங்கள் ைொத்திரம் 

தற்கொலிகைொக நிலத்ததொடர்பற்ற ொீதியில் லகொறமளப்பற்று 

ைத்தியுடன் இமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தக் கிரொை 

லெவகர் பிொிவு முழுமையொக இமைக்கப்பட லவண்டும் 

என்பதுதொன் எங்களுமடய லகொொிக்மக. ஆனொல், 211B கிரொை 

லெவகர் பிொிவு லகொறமளப்பற்று வடக்குப் பிரலதெ 

தெயலகத்தினொல் நிர்வகிக்கப்பட்டுவருகின்றது. இதனொல் ஒரு 

கிரொை லெவகர் பிொிவுக்கு இரண்டு கிரொை லெவகர்கள் 

நியைிக்கப்பட்டு நிர்வொக நடவடிக்மககள் லைற்தகொள்ளப்பட்டு 

வருகின்றது.  

குறித்த கிரொை லெவகர் பிொிவு லகொறமளப்பற்று ைத்தி 

பிரலதெ தெயலகத்திற்குொியதொக ஆமைக்குழுவினொல் ெிபொொிசு 

தெய்யப்பட்டு, அமைச்ெரமவயினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்டதொக 

இருந்தொலும், அதற்குப் புறம்பொக இவ்வொறு ைிகக் குழப்பைொன 

முமறயில் இந்த நிருவொகம் நடந்துதகொண்டு வருகின்றது 

என்பது ைிகமுக்கியைொன விஷயம். ைிகவும் அண்ைித்த 

பிரலதெங்களில் வொழுகின்ற ைக்கள் -  உதொரைைொக 

தியொகதவட்டுவொன் பிரலதெத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், அந்தப் 

பிரலதெத்தில் இருக்கின்ற ைக்கள் - தங்களுமடய நிர்வொக 

லவமலகளுக்கொக ஒரு கிலலொைீற்றர் தூரத்திலலயுள்ள 

லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ தெயலகத்திற்கு வந்துவிட்டுப் 

லபொகலொம். ஆனொல், 30 - 40 கிலலொைீற்றர் தொண்டிக் 

லகொறமளப்பற்று வடக்கு பிரலதெ தெயலகத்திற்குப் 

லபொகலவண்டிய ஓர் இக்கட்டொன சூழ்நிமலக்கு அவர்கள் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிறொர்கள். இப்படித் லதமவயற்ற முமறயில், 

அந்த ைக்கமளக் குழப்பியடிக்கின்றவமகயிலல இந்த 

எல்மலநிர்ையம் தெய்யப்பட்டிருக்கின்றது.  

இலதைொதிொியொன பிரச்ெிமன இன்று ஏறொவூர் 

பிரலதெத்திலும் இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது என்பமத நொன் 

சுட்டிக்கொட்ட லவண்டும். தகௌரவ நஸீர் அஹைட் அவர்கள் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பிரலதெத்தில், ஏறொவூர் நகர 

பிரலதெ தெயலகத்துடன் இருக்கலவண்டிய, அதற்கு அண்ைித்த 

ைிச்ெிநகர், ைீரொலகைி, ஐயங்லகைி என்ற பிரலதெங்கள் இன்று 

தற்கொலிகைொக ஏறொவூர்பற்று பிரலதெ தெயலகத்லதொடு 

இமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஏறொவூர்பற்று பிரலதெ தெயலகம் 

என்பது ெொைொனியைொன ஒரு ெிறு பிரலதெம் அல்ல. இப்தபொழுது 

ஏறொவூர் நகர பிரலதெ தெயலகத்திற்கு இருப்பது 3.745 ெதுர 

கிலலொைீற்றர் எல்மல ைொத்திரம்தொன். ஆனொல், ஏறொவூர்பற்று 

பிரலதெ தெயலகத்திற்கு வந்தொறுமூமலயிலிருந்து 

தகொம்ைொந்துமற, இலுப்மபயடிச்லெமன, பன்குடொதவளி, 

கரடியனொறு என்று தபொிய புல்லுைமல வமர கிட்டத்தட்ட 900 

ெதுர கிலலொைீற்றர் நிலப்பரப்பு இருக்கின்றது. எனலவ, எந்த 

வமகயிலும் நிலத்ததொடர்பற்ற வமகயில் 

இமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ைிச்ெிநகர், ைீரொலகைி, ஐயங்லகைி 

என்ற இந்த 3 கிரொை லெவகர் பிொிவுகளும் தலொ 4 கிரொை லெவகர் 

பிொிவுகளொகப் பிொிக்கப்படலவண்டிய அவெியம் இருக்கிறது. 

ஏதனன்றொல், இந்தப் பிரலதெங்கள் அவ்வளவு தபொியமவ. 

இமவ ஏறொவூர் நகர பிரலதெ தெயலகத்துடன் 

இமைக்கப்பட்டொல், அதற்கு இன்றிருக்கின்ற 3.74 ெதுர 

கிலலொைீற்றர் எல்மல 9.5 ெதுர கிலலொைீற்றரொக ைொறும்.  

லகொறமளப்பற்று ைத்தி பிரலதெ தெயலகத்திற்கு 240 

ெதுரகிலலொைீற்றர் நிலப்பரப்பு லெர்க்கப்படலவண்டுதைன்று 

பனம்பலொன ஆமைக்குழு பொிந்துமர தெய்திருக்கின்றது. 

ஆனொல், அதற்கு இடம் தகொடுக்கொைல், ஏறத்தொழ 680 ெதுர 

கிலலொைீற்றர் பரப்பளவுள்ள லகொரமளப்பற்று ததற்குப் பிரலதெ 

தெயலகத்துக்கு அதன் எல்மலகமள நிருவகிப்பதற்கொன 

அனுைதிமய இந்த ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட நிருவொகம் 

வழங்கியிருக்கின்றது. 

இதுதொன் இங்கு விெித்திரைொன விடயைொகும். ஒரு ைொவட்ட 

நிருவொகம் இரண்டு பிரலதெ தெயலகங்களுக்கிமடயில் 

வித்தியொெைொன முமறயில் நடந்துதகொண்டு, அவற்றின் 

நிருவொக நடவடிக்மககமள லைற்தகொள்ள 

அனுைதித்திருக்கின்றது. ஏன் இவ்வொறு ைொவட்டச் 

தெயலொளொினொல் பொரபட்ெம் கொட்டப்படுகின்றது? புதிய 

இரண்டு பிரலதெ தெயலகப் பிொிவுகளும் வர்த்தைொனியில் 

பிரசுொிக்கப்படவில்மல என்ற பிரச்ெிமன இருந்தொலும், அந்த 

வர்த்தைொனிப் பிரசுொிப்பு லதமவயற்றுத் தொைதிக்கப்படுகின்ற 

அலதலவமள, ஒலர ஆமைக்குழுவொல் பொிந்துமர 

தெய்யப்பட்டு அமைச்ெரமவப் பத்திரத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டவொறு லகொறமளப்பற்று ததற்குப் பிரலதெ 

தெயலகத்தின் நிலப்பரப்மப நிருவகிப்பதற்கு அனுைதி 

தகொடுத்திருப்பமதப்லபொன்று, ஏன் இந்தக் லகொறமளப்பற்று 

ைத்திப் பிரலதெ தெயலகத்துக்குொிய 240 ெதுர கிலலொைீற்றர் 

நிலப்பரப்மப நிருவகிப்பதற்கு அனுைதிக்கக்கூடொது? 

உத்திலயொகபூர்வைொகப் பிரசுொிக்கின்ற ஆவைங்களில் ஏன் 

லகொறமளப்பற்று ததற்குப் பிரலதெ தெயலகத்திற்கு ைொத்திரம் 

அனுைதிமயக் தகொடுக்கலவண்டும்? ஆகலவ, இந்தப் 

பொரபட்ெம் ெம்பந்தைொக தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் 

நடவடிக்மக எடுக்கலவண்டும் என்று நொன் 

லகட்டுக்தகொள்கிலறன்.  

அது ைொத்திரைல்ல, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கலள, இன்னுதைொரு விடயத்மத இங்கு நொன் குறிப்பிட 

லவண்டும். இந்தப் பிரலதெத்தில் அடிக்கடி லதமவயற்ற 

வமகயில் இன ொீதியொன பிரச்ெிமனகள் ஏற்படுவதற்கு 

அரெியல்வொதிகள் கொரைைொக இருப்பது ைிகவும் 

வருத்தத்திற்குொிய விடயைொகும். வொமழச்லெமனயில் ஒரு 

நீதிைன்றக் கட்டடம் அமைப்பது ெம்பந்தைொக நீதி 

அமைச்ெினொல் அமனத்து நடவடிக்மககளும் எடுக்கப்பட்டதன் 

பிற்பொடு, அமத லவறு பிரலதெத்துக்குக் 

தகொண்டுலபொகலவண்டும் என்று அடம்பிடிப்பது; 

வொமழச்லெமன மவத்தியெொமலயின் பிறப்பு, இறப்புப் 

பதிவொளருக்குொிய கருைங்கமள லவதறொரு பதிவொளருக்குப் 

பொரம் தகொடுக்க லவண்டும் என்பது லபொன்ற தீர்ைொனங்கமள 

எடுக்கும் முயற்ெியொனது ஒலர தைொழி லபசும் இரு 

இனங்களுக்கிமடயில் லதமவயற்ற பொகுபொட்மடயும் 

பிரச்ெிமனகமளயும் ஏற்படுத்துகின்ற தெயலொகும். இது 

ைிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது என்பமதயும் நொன் தெொல்லியொக 

லவண்டும்.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු සවුෆන හකීම් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

இறுதியொக, நொன் இன்னுதைொரு விடயத்மதச் 

தெொல்லிமவக்க விரும்புகிலறன். அண்மையிலல, இந்தப் 

பிரச்ெிமனக்குொிய பிரலதெத்திலுள்ள புனொமன கிழக்கு 

லகைிநகர் கிரொைத்தில் - புனொமன கிழக்குப் பிரலதெம் 

முழுமையொக லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ 

தெயலகத்துக்குள் வரலவண்டிய ஒரு பிரலதெம் - 
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தபரும்பொன்மை இனத்மதச் லெர்ந்த  ைக்கள் பலவந்தைொகக் 

குடிலயற்றப்படப்லபொகிறொர்கள் என்பமத அறிந்து, 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் தகௌரவ ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் 

இரொெைொைிக்கம் உட்பட லைலும் ெில அரெியல்வொதிகள் அங்கு 

தென்று, முஸ்லிம்களும் தைிழ் ைக்களும் லெர்ந்து ஆர்ப்பொட்டம் 

தெய்தமதத் ததொடர்ந்து, அந்தப் பலவந்தைொன குடிலயற்ற 

நடவடிக்மக நிறுத்தப்பட்டது. தைிழ், முஸ்லிம் ைக்கள் 

ஒற்றுமையொகச் ெில விடயங்களில் ஆர்ப்பொட்டங்களில் 

ஈடுபடுகின்ற அலதலநரம், ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட 

நிருவொகத்திற்குப் தபொறுப்பொனவர்கள் இந்த நிருவொக ொீதியொன 

விடயங்களில் ஏன் பொகுபொட்மடக் கொட்டுகின்றொர்கள்? 

எனலவ, இந்த விடயத்தில் தகௌரவ அமைச்ெர் கவனம் 

தெலுத்தி, அந்த ஆமைக்குழுவின் அறிக்மகயின்படி, 

அமைச்ெரமவ எவ்வொறு பொிந்துமர தெய்தலதொ அலத 

அடிப்பமடயில், வர்த்தைொனி அறிவித்தலின்மூலம் 

எல்மலகமள நிச்ெயப்படுத்தி இதற்கொன தீர்மவ 

வழங்கலவண்டும். இது தனிதயொரு ெமூகத்துக்குொிய 

பிரச்ெிமனயொகப் பொர்க்கப்படக்கூடொது என்பதுடன், 

லகொறமளப்பற்று ைத்திப் பிரலதெ தெயலகத்தின் 

எல்மலக்குட்பட்ட வொமழச்லெமனப் பிரலதெைொனது தைிழ், 

முஸ்லிம் ெமூகத்தினர் ஒற்றுமையொக இமைந்து வொழுகின்ற 

பிரலதெைொகத் ததொடர்ந்தும் இருக்கலவண்டும் என்பதுதொன் 

என்னுமடய அவொவும் ஆமெயும் என்பமதக் கூறி, 

நிமறவுதெய்கிலறன். நன்றி. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan. You 

have two minutes. 

 
[பி.ப. 5.36] 

 

ගරු සවනන් ුරනසයි චන්ද්රකාන්ත්න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிவலநெதுமர ெந்திரகொந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, இன்று 

எைது ைொவட்டத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்கின்ற ெக 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொல் தகொண்டுவரப்பட்ட 

ஒத்திமவப்புலவமளப் பிலரரமையில் உமரயொற்றுவது 

கட்டொயைொக இருக்கின்றது. இன்று நீங்கள் 

தகொண்டுவந்திருக்கும் பிலரரமை ெம்பந்தைொன கல்குடொத் 

ததொகுதியின் வொமழச்லெமனயிலல பிறந்து, அரெியல் 

தெய்கின்ற ஒரு நபர் இங்கு நொன் ைட்டும்தொன். இந்தப் 

பிலரரமைமய முன்மவத்தவர், அது ததொடர்பொகப் 

லபெியவர்கள் எல்லலொரும் லவறு பிரலதெத்மதச் லெர்ந்தவர்கள் 

என்பமத முதலில் ஒப்புக்தகொள்வீர்கள் என்று நொன் 

நம்புகிலறன். அந்த அடிப்பமடயிலல, இங்கு 

தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கும் பிரச்ெிமனமய அவர்கள் 

முழுமையொக ஓர் இனவொதக் கருத்லதொடு முன்மவத்திருந்தமத 

அவதொனித்து நொன் கவமலயமடகின்லறன். 

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கலள, குறிப்பொக ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்திலல பல எல்மலப் பிரச்ெிமனகள் இருக்கின்றன. 

இங்கு உமரயொற்றிய தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள், 

அங்லக வனவிலங்குகளுக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்கள், 

500க்கும் அதிகைொன குளங்களுக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்கள், 

கொடுகள் ைற்றும் ைமலகள் எல்லொவற்மறயும் லெர்த்துத் 

தைிழர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கொைிகள் லபொன்று 

குறிப்பிடுகின்றனர். ைிக நீண்டகொலப் பொரொளுைன்ற 

வரலொற்மறக் தகொண்ட தகௌரவ றவுப் ஹகீம் அவர்களும் 

இந்த விடயம் ததொடர்பில் அவ்வொலற குறிப்பிட்டிருந்தமை 

லவதமனயளிக்கின்றது. [இமடயீடு] தெங்கலடிப் பிரலதெம் 

முழுவதும் அலத பிரச்ெிமனதொன் இருக்கின்றது. ஆமகயொல், 

அங்கிருக்கின்ற பிரச்ெிமன நிர்வொக ொீதியொன பிரச்ெிமனயொகப் 

பொர்க்கப்பட்டுத் தீர்க்கப்படலவண்டும். தகௌரவ பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர் அவர்கலள, அங்கு தென்று பொர்த்தொல் 

உங்களுக்குத்ததொியும்! வொமழச்லெமனயிலல, குறிப்பொக 

என்னுமடய பகுதியிலல முழுக்கமுழுக்க நகரங்கலள 

இல்லொைற்லபொய்விட்டது.  

 

ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Naseer Ahamed, what is the point of Order?  

 
ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

தகௌரவ உறுப்பினர் ெந்திரகொந்தன் அவர்கள் இப்தபொழுது 

குறிப்பிட்ட விடயங்கள் எனக்கும் ததொியும். நொனும் 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்மதச் லெர்ந்தவன். அங்குதொன் நொனும் 

பிறந்து வளர்ந்தவன் என்ற வமகயில் அங்குள்ள அத்தமன 

கிரொைங்களும் எனக்கும் ததொியும்.  
 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Hon. 

Santhirakanthan, you may carry on. 

 

ගරු සවනන් ුරනසයි චන්ද්රකාන්ත්න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிவலநெதுமர ெந்திரகொந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 

அங்லக ெில கொைிகமளப் பள்ளிவொெல் எடுத்திருக்கின்றது. 

இப்தபொழுது நீங்கள் தெொன்ன ஓட்டைொவடிப் பிரலதெ ெமப 

தைிழர்களின் புமதகுழி இருந்த இடத்தில் 

அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கிருக்கின்ற ெந்மதக் 

கட்டடைொனது ஓர் ஆலயத்மத இடித்து 

அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படிப் பல விடயங்கமளச் 

தெொல்லமுடியும். இவ்வொறு லபெினொல் முரண்பொடுகமளத்தொன் 

வளர்த்துக்தகொள்ள முடியும். எங்கமளப் தபொறுத்தவமர 

ைட்டக்களப்பில் இருக்கின்ற KPC ைத்திமயயும் KPC 

லைற்மகயும் லெர்த்து முஸ்லிம்கள் ஒரு பிரலதெைொக 

உருவொக்கினொல் எல்லொப் பிரச்ெிமனக்கும் முடிவு வரும் 

என்பது எங்களுமடய நிமலப்பொடொகும். ஏதனன்றொல், நீங்கள் 

தெொல்வதுலபொல இங்கு குறிப்பிட்ட ‘பனம்பலொன’ 

அறிக்மகதயன்பது ைிகப் பிமழயொன ஓர் அறிக்மகயொகும். 

விடுதமலப் புலிகளின் லபொரொட்டம் கடுமையொக 

இருந்ததபொழுது, நீங்கள் அரெியலிலல பலம் தபற்று 

இருந்தலபொது உங்களுமடய அரெியல் லநொக்கத்திற்கொகச் 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்மக அது. வொகமரப் பிரலதெம் 

வரலொற்று ொீதியொகத் தனித்தன்மை வொய்ந்த ஒரு 

பிரலதெைொகும். அந்தப் பகுதியில் இருக்கின்ற ைொங்லகைி 

ததற்மகயும் அலதலபொன்று புனொமன கிழக்மகயும் எப்படி 

உங்களுமடய வொகமர ைத்திலயொடு இமைக்க முடியும்? 

பமழய ஆமைக்குழு அறிக்மகயின் அடிப்பமடயில் 
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පරාර්ලිශ් න්ු)ව 

ெொத்தியைில்லொத விடயங்கமள இங்கு தகொண்டுவந்து 

முன்மவக்கொைல், இப்தபொழுது அரெொங்கம் தகொண்டுவந் 

திருக்கின்ற ஆமைக்குழுவின் அடிப்பமடயில் விடயங்கமள 

முற்படுத்தி நிர்வொக ொீதியொன பிரச்ெிமனகமளச் ெொி 

தெய்யலவண்டும்.  

குறிப்பொக, இலங்மகயிலல எங்குைில்லொத பிரச்ெிமன 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் கொைப்படுகின்றது. அதொவது, 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திலல நொலுக்கும் அதிகைொன கிரொை 

லெவகர் பிொிவுகள் எந்தவிதைொன Gazette அறிவிப்பும் 

இல்லொைல் உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தகௌரவ 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் றவுப் ஹகீம் அவர்கள் ைிக்ெிநகர், 

ைீரொலகைி, ஐயங்லகைி என்று கிரொை லெவகர் பிொிவுகமளக் 

குறிப்பிட்டலபொது, ஐயங்லகைி தைிழ்க் கிரொை லெவகர் 

பிொிமவச் ெொியொகச் தெொல்லவில்மல. வொமழச்லெமனப் 

பிரலதெத்தில் வொமழச்லெமனதொன் ஆரம்பக் கிரொைம்; அது ஒரு 

தைிழ்க் கிரொைம். இப்தபொழுது நீங்கள் வொமழச்லெமன தைிழ்ப் 

பிரலதெம் என்று தெொல்வதற்குப் பதிலொக முஸ்லிம் பிரலதெம் 

என்று தெொல்கின்றீர்கள். ஐயங்லகைி என்பது தைிழர்களும் 

முஸ்லிம்களும் இமைந்து வொழுகின்ற பிரலதெைொகும். 

[இமடயீடு] ஆமகயொல், தற்தெயலொக நொன் இங்லக 

இல்மலதயன்றொல், பொரளுைன்றத்திலல நீங்கள் தனிநபர் 

பிலரரமைமய முன்தைொழிந்து எல்லொவற்மறயும் லபெிவிட்டுச் 

தென்றிருப்பீர்கள். ஆமகயொல், இந்த விடயத்தில் முரண்பொடு 

இருக்கின்றது; நிர்வொகப் பிரச்ெிமன இருக்கிறது. 

பொரம்பொியைொன எங்களுமடய ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் 

லகொறமளப்பற்றுப் பிரலதெத்தில் இருக்கின்ற எல்மலப் 

பிரச்ெிமனகள் எங்களுமடய கொலத்தில் தீர்க்கப்படலவண்டும் 

என்பதில் நொன் உறுதியொக இருக்கின்லறன். அதுவும், 

யொருக்கும் எந்தவிதப் பொதிப்பும் இல்லொைல் எங்களுமடய 

நகரங்கள் அழிக்கப்படொைல், பொரம்பொிய மவத்தியெொமலகள் 

இல்லொைற்தெய்யப்படொைல், இந்தப் பிரச்ெிமனகள் தீர்க்கப் 

படலவண்டும். லதவநொயகத்தினுமடய கொலப்பகுதியிலல 

அவருமடய லதமவகளுக்கொகச் தெய்யப்பட்ட ெில விடயங்கள் 

முஸ்லிம்களுக்குச் ெொதகைொக இருந்தது என்பதற்கொக அந்த 

விடயங்கமள நீங்கள் வரலொற்றிலல லகொடிட்டுக்கொட்ட 

லவண்டொம் என்று நொன் இச்ெந்தர்ப்பத்தில் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු සවනන් ුරනසයි චන්ද්රකාන්ත්න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிவலநெதுமர ெந்திரகொந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 
நியொயைொன விடயங்கமள நியொயைொகத் தீர்ப்பதற்கு 

நொங்கள் ஒத்துமழப்லபொம். ஆனொல், நீங்கள் 

இனவிகிதொெொரப்படி கொைிகமளக் லகட்பததன்பது 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. அதற்கு உங்களுக்கு உொிமை 

இருந்தொலும், நியொயைொனவற்மற நியொயைொகக் 

லகட்டுப்தபற்றுக்தகொள்வதற்கு முயற்ெிதயடுத்தொல் 

ைொத்திரந்தொன் அங்கு இன ஐக்கியம் லபைப்படும் என்பமத 

உங்களிடம் தொழ்மையொகச் தெொல்லிக்தகொள்கின்லறன்.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ච   රරාජපෂණෂ අ රාතයු) රා. ඔබු) රාට ිඩ,රාඩි ප ම 

මරාලයෂණ තිශබ,වරා. 

[අ.භරා. 5.11  
 

ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා (වාරිමාර්ග අමාත්, සාජ 

ආසක්ෂක හා ආපදා කළමනාකසණ සාජ අමාත්  හ 

 නවන ශයීය ක යුුර සාජ අමාත්ුරමා  
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ - நீர்ப்பொென அமைச்ெரும் அரெ 

பொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொஜொங்க 

அமைச்ெரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of National Security and Disaster Management and 
State Minister of Home Affairs) 
මූලරාස,රාූ ඪ ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ගරු ,මාර් අ  ්   න්ත්රීු) රා 

අක දි, සභරාව ම  තබ, අවසථ්මිරාශ  ඉදිරිපත් මළ ශයෝජ,රාව 

පිළිබඳව ගරු  න්ත්රීු) න්ලරා කිහිපශකශ,ෂණ අක ස් ඉදිරිපත් මළරා. 

ඒ සියලු  න්ත්රීවරුන්ශේ මථමිරාවලට  රා ශ  ඳින් සවන් දුන්,රා. ගරු  

,මාර් අ  ්   න්ත්රීු) ිෂ  ශ  ,  ශ  ු)වමට  රි 

ශමෝරශලයිපත්ු)ව  නය  ස  කකු  ්රරාශශශීය ශ ම්  

ශම ඨාසරාස ගපසඨා මරලරා ,ප ප. ශ්  පිළිබඳ ශත රු)රු අශප් 

අ රාතයරාං ශස ,ප ප. ශ්  ්ර ්,ත් එෂණම     අ රාතය 

 ණ්ඩලයට ශයෝජ,රාවෂණ ඉදිරිපත් මළරා. ඒ අනුව අ රාතය  ණ්ඩල 

පත්රිමරා අංම 21/1588/ /127  රා 2 21. 9.11 දි,පති ීනර ය පරිදි 

ශ්  ව, ිඩට මා රා ිෂර් ය මක ටුවෂණ පිහිටුවරා තිශබ,වරා.  රායි්  

පිළිබඳවත්  ඒ තිශබ, ගපටලු පිළිබඳවත් එ  මක ටුවට මරුණු 

ඉදිරිපත් මරන්,. එතශම ට අපට පුළුවන්  ශ්  ගප, සරානරාර ව 

බලරා ,පවත අව ය මටයුු) මරන්,.  

පළමු ශශ ිඩධියට  අපි  ප  ශමශ,ෂණ  ස ගිශයන් මටයුු) 

මරන්, ඕ,ෑ. ඒ වරාශේ  එ  ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසවල 

ජීවත් ව,  ප  ශමශ,කුට  අව ය ශස වරා ප සුශවන් ලබරා 

ගපනී ට ප සුම්  තිශබන්, ඕ,ෑ. ඒ අනුව අපි මටයුු) මරන්, 

ූ කරා,් . කපන් අලුතින් පිහිටුවරා තිශබ, මා රා ිෂර් ය මක ටුවට ශ්  

මරුණු ඉදිරිපත් මරන්,. ශ්  ගප, අපි ශස යරා බලරා සරානරාර ය 

ඉෂ්ට මරන්,් . ශ්  ්රශශ  ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාස ශලස 

,්  මරලරා තිශබ,වරා. ,මුත්  ගපසඨා මරලරා ,ප ප. ඒමට 

ශ  ු)වකුත් ,ප ප. අකරාළ ලියිඩලිත් ,ප ප.  

 
ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

ඒම ත යි ්ර ්,ය  ගරු ස තිු) ිෂ. 

 
ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඒ ගප, ශස ය,වරා.  

 
ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

ලියිඩලි  ංග,වරා. ඒමයි වපශ් . 

 
ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  අලුත් මා රා ිෂර් ය මක ටුවට ඔබු) න්ලරා 

මරුණු ඉදිරිපත් මරන්,. එතශම ට අපට පුළුවන්  ශ් වරා ගප, 

ශස යරා බලරා ,පවත වරෂණ මටයුු) මරන්,. අපි රණ්ඩු ව,වරාට 

වඩරා ශ  ඳයි  ්ර ්,ය ිඩසඳරා ගන්, එම. 
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[ගරු සිවශන්සු)ශරයි චන්රමරාන්තන්   තරා  



2021  ශ, වප් බර්    

ගරු සවුෆන හකීම් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු අ රාතයු) ිෂ  ශ්  ගප, ශ  යන්, ශව,වරා. පරිපරාල, 

ිෂලනරාරින් අ රාතය  ණ්ඩල ීනර යමට පට පිෂව ශ්  වරාශේ 

මටයුු) මරන්ශන් සයි? මික  ්රශශ ය පරිපරාල,ය කිරීශ්  අයිතිය 

එම ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසයමට ලබරා ශක,වරා  අශ,ෂණ 

්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසයට ඒ මික  ්රශශ ය පරිපරාල,ය 

කිරීශ්  අයිතිය ශකන්ශන් ,ප ප. 

 

ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඒම ගපසඨා මරලරා ,ප ප. 

 

ගරු සවුෆන හකීම් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගපසඨා ශ, මරපු අශ,ෂණ ්රරාශශශීය ශ ම්  ශම ඨාසරාසයට 

ශන්  පරිපරාල, අයිතිය දීලරා තිශබන්ශන්.  

 

ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඒවරා ගපසඨා මරලරා.  පබපයි ශ් ම ගපසඨා මරලරා ,ප ප. 

 

ගරු සවුෆන හකීම් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

,ප ප  ඒම ගපසඨා මරලරා ,ප ප  ගරු ස තිු) ිෂ. ඒමත් 

ගපසඨා ශ, මර ලබරා දීලරා තිශබ,වරා. ඒමයි ්ර ්,ය. ශ් ම 

ශකයරාමරාරයමට සිදු ව, ශකයෂණ. ඒමයි    කියන්ශන්  ශ තප, 

ය්  ශමශ,හිලිම්  ව,වරා කියලරා. ඒම පිළිගන්, ඕ,ෑ. 

 

ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශවන්, සති. ,මුත්  කපන් අලුත් මා රා ිෂර් ය මක ටුවට 

මරුණු ඉදිරිපත් මරන්,. අපි  පදි ත් ශවලරා ්ර ්,ය ිඩසඳමු  

යුෂණතිය ඉෂ්ට මරමු.  

 

ගරු සවුෆන හකීම් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

 රියට යුෂණතිය ඉෂ්ට මරන්, ඕ,ෑ. 

ගරු නසීර් අහමඩ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Hon. Minister, thank you very much for your kind 
words and support. But, I just want to tell you that 
according to these 2019 and 2020 books printed by the 
Kachcheri, four Divisional Secretariats with a Muslim 
majority have only 1.2 per cent of the land whereas the 
balance 98.8 per cent of the land belongs to 10 Tamil-
dominated Divisional Secretariats. This is illegal.     

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීු) ිෂ  ගරු අ රාතයු) රාශේ පිළිු)ශර් සඳ න් වු රා  

මා රා ිෂර් ය කිරීශ්  අලුත් මක ටුව ගප,. 

 
ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

සරානරාර  ිඩධියට අපි ඒ ගප, මරුණු ශස යරා බලන්,්   ගරු 

 න්ත්රීු) රා. 

ස්ු)තියි. 
 
 
එකල්හි නේලාව අ.වා. 5.30 පසු කස තිබුනණන් මූලා නාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීුරමා විසන් ප්රශයීයනනය නනොවිම ා පාර්ලිනම්න්ුරව කල් ත්බන 
ලදී. 

පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, අ. වා. 5.44 , 2021 නනොවැම්බර් 
20 වන දින  වා  ම්මතිය අනුව, 2021 නද ැම්බර් 01 වන බදාදා           
පූ. වා. 9.30 වන නත්ක් කල් ගිනේය. 

 
 

அப்தபொழுது லநரம் பி. ப. 5.30 ைைிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைலலலய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

         இதன்படி, பி. ப. 5.44க்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது 2021 

நவம்பர் 20ஆந் லததிய தீர்ைொனத்திற்கிைங்க, 2021 டிெம்பர் 01, 

புதன்கிழமை மு.ப. 9.30 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
 

And it being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING 
MEMBER adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 5.44 p.m. until 9.30 
a.m. on Wednesday, 01st December, 2021, pursuant to the 
Resolution of Parliament of 20th November, 2021. 
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 ැ.යු. 
 

ශ   වරාර්තරාශ  අවසරා, මුර ය සඳ රා ස්වකීය මථමිරාවල ිෂවපරදි මළ යුු) තපන් කෂණවනු රිසි  න්ත්රීන් ක න් පිටපතෂණ ශග, 
 ිෂවපරදි මළ යුු) ුමරාරය එහි පප පදිලිව ලකුණු ශම ට  පිටපත ලපබී ශකසතියෂණ ශ, ඉෂණ වරා  

හැන් ාඩ් සංස්මරාරම ශවත ලපශබ, ශස  එිඩය යුු)ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 
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හැන් ාඩ් වාර්ත්ා  

නකොළල 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, කිරුළපන පාස, අාංක 163 දසන  නථානනයහි ිළහිිය 

සජනේ ප්රවතත්ති නදපාර්ත්නම්න්ුරනේ ිළහිිය සජනේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයනයන්  

මිල දී ගත් හැක. 
 

නමම හැන් ාඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்லஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංමරා රජශස මුර  ශකපරාර්තශ් න්ු)ශ  මුර ය මර, ලදී. 


