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වයිටම් ආයතනය (South Asia Institute of Technology and Medicine) වම්බන්ධල උද්ගතල තිබබන ගැටලු 
නිරාකරණය කර ගැනීම උබෙවා ඳත්කර තිබබන ජනාධිඳති කමිටුබේ ලාර්තාල 
 

1.0 ශැඳින්වීම  
 
 
වයිටම් ආයතනයවම්බන්ධයයන් උද්ගතල තියබන ගෆටලු නිරළකරණය කිරීම වශළ ජනළධිඳති යේකම්තුමළ විසින් 

PS/SP/Sec/SAITM නෆමති ලිපිය 2017 අයගෝවහතු 30 ලනදළ නිකුත් කරමින් ජනළධිඳති කමිටුලක් ඳත්කෂ අතර 

යමතෆන් ඳටන් යමම ලළර්තළයේ යමම ජනළධිඳති කමිටුල වශන් කරන්යන් කමිටුල යවයි. වයිටම් අර්බුදය 

නිරළකරණය කිරීම වශළ විවඳුම් ඉදිරිඳත් කරමින් ලළර්තළලක් වකවහ කිරීයම් ලගකීම යමම කමිටුලට ඳෆලරුණු අතර 

යමම ලළර්තළල කමිටුල ඳත්කෂ දිනයට ඳසුදළ සිට දින 10 ක් ඇතුෂත අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළට ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

යම් අනුල, යමම අලවන් ලළර්තළල ඉදිරිඳත් කරන්යන් 2017 වෆප්තෆම්බර් 11 ලනදළයි.  

 

යමම රශසිගත ලළර්තළල මගින් යමම ගෆටලුලට විවඳුමක් යයෝජනළ කරයි. යමම විවඳුම වශළ වියේයයන්ම අඳයේ 

වළකච්ඡළ වශළ වශභළගී ව ශ්රී ාකළ දලදය වභළයේ නියයෝජිතයින් ඇතුළු යබොයශෝ ඳළර්ලකරුලන්යේ පිළිගෆනීම 

ෆබී තියේ. 

 

යමම කමිටුලට ඳශත වශන් පුද්ගයින් ඇතුෂත් යේ  

1. ආචළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ, ඳළර්ලියම්න්තු මන්ත්රී, ජළතික රතිඳත්ති වශ ආර්ිකක කටයුතු නියයෝජය 

අමළතය සවභළඳති.. 

2. ඩී.සී. දිවළනළයක මශතළ,උවවහ අධයළඳන වශ මශළ මළර්ග අමළතයායල යේකම්. 

3. ජනක සුගතදළව මශතළ, යවෞඛ්ය, යඳෝණ වශ යද්ීයය දලදය අමළතයායල යේකම්.  

4. ජයන්ත ජයසරිය මශතළ, නීතිඳතිතුමළ සනීතිඳතිතුමළ නියයෝජනය කරනු ෆබුයේ නීතිඳති 

යදඳළර්තයම්න්තුයේ අතියර්ක යවොලිසිටර් ජනරළේ වායේ රළජරත්නම් මශතළ විසිනි. 

5. මශළචළර්ය යමොශළන් ද සිේලළ මශතළ, වභළඳති, විහල විදයළ රතිඳළදන යකොමිවම සUGC. 

 
යමම කමිටුයේ වළමළජිකයින් වෆප්තෆම්බර් 05 ලනදළ,  06 ලනදළ, 07 ලනදළ, 08 ලනදළ වශ 09 ලනදළ අලවහථළ ඳශකදී 

මුණ ගෆසී වයිටම් අර්බුදය පිළිබල ගෆඹුරින් වළකච්ඡළ කරන දී. මීට අමතරල, කමිටුල සයශෝ වමශර අලවහථළ ලදී 

වභළඳතිලරයළ. ඳශත වශක් විවිධ ඳළර්ල වමග මුණ ගෆසී වළකච්ඡළ සිදු කයෂේය.  

 
1. වෆප්තෆම්බර් 06 ලනදළ, ශ්රී ාකළ දලදය වභළල සSLMC. වශ රළජය විහල විදයළල දලදය පි  කිිපඳයක 

පි ළධිඳතිලරුන් වමග  

2. වෆප්තෆම්බර් 05 ලනදළ, දලදය වියේයයින්යේ වාගමයල නියයෝජිතයින් වමග  

3. වෆප්තෆම්බර් 05 ලනදළ, වයිටම් ආයතනයල අධයන කළර්ය ම්ඩලය වමග  

4. වෆප්තෆම්බර් 05 ලනදළ, වයිටම් ආයතනයල වභළඳති වශ ආරම්භක දලදය යනවිේ රනළන්දු මශතළ වමග  

5. වෆප්තෆම්බර් 09 ලනදළ, රජයල විහල විදයළ දලදය සිසුන්යේ යදමේපිය වාගමයල නියයෝජිතයින් වමග.  

6. වෆප්තෆම්බර් 05 ලනදළ,රළජය යනොලන දලදය විදයළයන්ිප යදමේපිය වාගමය (PMCPSL)වමග 
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මීට අමතරල, රජයල දලදය නිෂධළරීන්යේ වාගමයට සGMOA. යමම කමිටුල වමග වළකච්ඡළ කිරීමට වෆප්තෆම්බර් 

08 ලනදළ වශ වෆප්තෆම්බර් 09 ලනදළ යන දිනයන් ිප, අලවහථළ යදකක් බළදුන් නමුත් ඔවුන්ට යමම වළකච්ඡළ වශළ 

වශභළගී වීමට යනොශෆකි විය.    

 

යමම කමිටුල ඳත්කිරීමට යඳර ආචළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ යමම ගෆටලුලට අදළෂ කළරණළ පිළිබල රජයල 

දලදය නිෂධළරීන්යේ වාගමයල නියයෝජිතයින් වශ දලදය පි  ගුරුලරුන්යේ වන්ධළනයල සFFMT. 

නියයෝජිතයින් වමග වළකච්ඡළ කරන දී. යම් පිළිබ යතොරතුරු ඇමුණුම 01 ිප, වශන් යේ 

 

 

2.0 වයිටම් ආයතනය වම්බන්ධබයන් මෑත කාලීනල ඇතිවී තිබබන ගැටලු පිළිබ ශැඳින්වීමක්  

 

 
යමම ලළර්තළල මගින් වයිටම් අර්බුදයල ඉතිශළවය පිළිබල කරුණු දෆක්වීමට අදශවහ යනොකරන අතර  සියළු 

ඳළර්ලකරුලන් යලනුයලන් වළධළරණ විවඳුමක් බළගෆනීමට උත්වළශ කරන ඳළර්ලයන් යමම අර්බුදයල ඉතිශළවය 

යශොඳින්ම දනී. රළජය විහල විදයළයන්ිප දලදය ීඨ  සිසුන් සිදුකර තියබන ඳන්ති ලර්ජනය අලවන් කිරීමට 

වශයයෝගය දෆක්වීම යම් ලනවිට ඉක්මනින්ම විවඳිය යුතු ගෆටලුලක් යව ඳලතී.  

 

උඳළධි රදළනය කිරීයම් බය උවවහ අධයළඳන අමළතයායයන් ිපමිකරයගන තියබන රළජය යනොලන උවවහ අධයළඳන 

ආයතනයක් ලන වයිටම් ආයතනය ලවළ දමන යව ඉේමින් රජයල සියළු දලදය ීඨ යන්ිප සිසුන් 2016 

යදවෆම්බර් මළවයල සිට අධයන කටයුතු ලලින් ඉලත්වී සිටී.යමම අර්බුදය විවඳීම වශළ යබොයශෝ උත්වළශයන් 

සිදුකර තියබන අතර යනවිේ රනළන්දු ිකක්ණ යරෝශ සවයිටම් ආයතනයල ිකක්ණ යරෝශ යව 2013 ලවයර් 

වහථළපිත කර ඇත. රජයට භළරදීම වශළ රජය වශ වයිටම් ආයතනයල ිපමිකරුලන් අතර ගිවිසුමක්ද අත්වන් කර 

ඇත. නමුත්, ිකය ඳන්ති ලර්ජනය තලදුරටත් ්රියළත්මක යේ. ඳසුගිය ජූලි 31 ලනදළ රජයල විහල විදයළයන්ිප, 

දලදය පි  ීඨ ළධිඳතිලරුන් විසින් යම් වම්බන්ධයයන් යයෝජනළ කිිපඳයක් උවවහ අධයළඳන අමළතයලරයළට ලිඛිතල 

භළරදුන් අතර එය අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළටද ඉදිරිඳත් කරන දී. යමම යයෝජනළලන් ඒ ආකළරයයන්ම ්රියළත්මක 

කිරීමට තියබන තළක්ණික වශ නීතිමය බළධළලන් පිළිබ කරුණු දෆක්වීමක් යමම ලළර්තළයේ ඇමුණුම 02 ිප, 

ඇතුෂත් යේ. යකයවේයලතත්, යයෝජිත විවඳුමට ඳෆමිණීමට ශ්රී ාකළ දලදය වභළල වමග දීර්ඝ වළකච්ඡළලකට 

ඳදනමක් යව කමිටුල විසින් යමම ලිපිය වකළ බළ තියේ.  

 
වයිටම් ආයතනයයන් එම්.බී.බී.එවහ. උඳළධිය බළගත් සිසුන්ට ශ්රී ාකළ දලදය වභළයේ ලියළඳදිාි ය බළදීමට ශ්රී 

ාකළ දලදය වභළල වියරෝධතළලය දෆක්වීමට එයරිපල එක් සිසුයලකු අභියළචනළධිකරණයල නඩුලක් යගොනුකෂ 

අතර අභියළචනළධිකරණය වශන් කයෂේ එම අලවහථළල එම සිසුන්ට බළයදන යවයි. යකයවේයලතත්, එම තීන්දුල 

අභියයෝගයට ක්කරමින් ශ්රී ාකළ දලදය වභළල විසින් යරේහ ළධිකරණයල නඩු ඳෆලර අතර යමම නඩුයේ 

විභළගයන් වෆප්තෆම්බර් 12,14 වශ 15 ලනදළ සිදුකිරීමට නියමිතයි.  
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3.0 බයෝජිත විවඳුම 
 

 
යමම කමිටුල විසින් විහලළව කරන්යන් ලර්තමළන වයිටම් අර්බුදය වශළ ඉදිරිඳත් කරන කුමන යශෝ විවඳුමක් 

දලදය අධයළඳනය ඇතුළු යම් මටමටමක රළජය යනොලන උවවහ අධයළඳනයක් වශළ අලවහථළල බළදීයම් රජයල 

උත්වළශය වමග අනුගත විය යුතු බලයි. යමම විවඳුම මගින් වම ඳළර්ලයකටම වළධළරණය ඉටුවිය යුතු අතර 

එමගින් රජයට මය බරක් ඇති යනොවිය යුතුය. එය අනිලළර්යයන්ම විනිවිදභළලයකින් ්රියළත්මක කෂ ශෆකිවිය යුතු 

අතර වහලළධීනල නිරීක්ණය කෂ ශෆකිවිය යුතුය. යමම විවඳුම මුේ කළයලදී මයමය අර්බුදයකින් යතොරල 

ආරම්භ කිරීමට ශෆකිවිය යුතු අතර දිගු කළලීනල තිරවළරල ඳලත්ලළයගන යළමටද පුළුලන් විය යුතුය.   

 

යමම යකොන්යද්සි ලට යටත්ල යමම කමිටුල විසින් වයිටම් අර්බුදය විවඳීම වශළ ඳශත වශන් නිර්යද් ඉදිරිඳත් 

කරනු බයි. යමම නිර්යද්යන් වශළ ශ්රී ාකළ දලදය වභළයේ වළකච්ඡළ වශළ වශභළගී ව නියයෝජිතයින්යේ වශ 

දලදය යනවිේ රනළන්දු මශතළයේ සවයිටම් ආයතනයල වභළඳති. පිළිගෆනීම ෆබී තියේ. 

 
3.1 වයිටම් ආයතනබේ හිමිකාරීත්ලය වශ කෂමනාකරණය වම්බන්ධබයන් තිබබන ප්ර්න නිරාකරණය වශා 

 

1. වයිටම් ආයතනබේ ලර්තමාන බකොටව ්හිමිකාරීත්ලය වශ කෂමනාකරණ ලුශය ෝබශෝ ක රීරීම; එනම්, 

ළභ බන යච්තනළයලන් යුතුල එය ඳළනය කරන දලදය යනවිේ රනළන්දු මශතළ වශ ඔුගයේ ඳවුයේ 

ිපමිකළරීත්ල වශ කෂමනළකරණ ලුශය. 

 

2. යම් යලනුලට, පුළුල් ඳෙනමක හිමිකාරීත්ල ලුශයක් වහිත ාන බනොබන නල කකකයක් නිර්මාණය 

රීරීම. යම් වශළ යශොම විකේඳය ලන්යන් දෆනටමත් වහථළපිත කර තියබන අධයළඳන ආයතන එකක් 

යශෝ කිිපඳයක් වමග යම් ඳමණක මශජන වශභළගීත්ලයක් වමග කටයුතු කිරීමයි. යමය රළජය වශ 

පුද්ගලික අායල ඒකළබද්ධතළලය මත සPPP. ඳලත්ලළයගන යන්නක් විය ශෆකිය.බමම කකකය නියමිත 

කා සීමාලක් තුෂදී දියුණු කරගත් ඳරිඳානයක් තුෂ ෝලම සුදුසුකම් ලට (ශඳුන්ලා දීමට නියමිත) වශ 

ෝනිකුත් තත්ත්ල ඳාන ක්රියා මාර්ගයන්ට ෝනුගතල කටයුතු කෂ යුතුය. 
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3.2 වලෙය ෝධයාඳනය වශ පුණුණුල වශා නීතයාණුල  ෝලම ප්රමිීනන් ඇති රීරීම වශා තිබබන ගැටලු 

නිරාකරණය වශා 

 

1. වලෙය ෝධයාඳනය වශ පුණුණුල බලනුබලන් බවෞඛ්ය ෝමාතයංය වි කන් ෝලම ප්රමිීනන් ගැව්  කෂ 

යුතුය.යම් වම්බන්ධයයන් ඳළදක කරගත යුත්යත් ශ්රී ාකළ දලදය වභළල සSLMC. ඉදිරිඳත් කරන ද 

යකටුම්ඳතයි. යමම යකටුම්ඳත වම්බන්ධයයන් යම් වශළ අදළෂ ලන ඳළර්ලයන්යගන් සඋවවහ අධයළඳන 

අමළතයාය, යවෞඛ්ය අමළතයාය වශ විහල විදයළ රතිඳළදන යකොමිවම. අදශවහ බළයගන ශ්රී ාකළ 

දලදය වභළයේ නිරීක්ණය වශළ යම් ලනවිටත් නෆලත යයොමුකර ඇත.එිප අදශවහ බළයගන අලවළන 

යකටුම්ඳත වම්ඳළදනය කරන අතර අලය වුලයශොත් එයද ශ්රී ාකළ දලදය වභළල වශ අයනක් 

ඳළර්ලකරුලන් යලත යයොමුකර ඳසුල නීති යකටුම්ඳත් යදඳළර්තයම්න්තුයේ වශ නීතිඳතිලරයළයේ 

අනුමෆතිය බළගනු ඇත. යමම වම්පූර්ණ ්රියළලලිය 2017 යනොලෆම්බර් 30 ලනදළ ඳමණ විට අලවන් 

කිරීමට වෆසුම් කර තියේ.  

 

3.3 වලෙය ෝධයාඳනබේ පිළිගැනීම වශ තත්ත්ල වශතිකකරණය වශා තිරවාර විවඳුමකට ෝොෂල තිබබන ගැටලු 

නිරාකරණය වශා 

 

1. බයෝජිත වල්ාධීන තත්ත්ල වශතිකකරණ වශ පිළිගැනීබම් ෝධිකාරිය (Independent Quality Assurance 

and Accreditation Authority: IQAAA) පිහිටුවීම ඉක්මන් රීරීම. උවවහ අධයළඳනය වශළ තත්ත්ල 

වශතිකකරණය වශ පිළිගෆනීම වශළ ලන යකොමිවම පිිපටුවීමට අදළෂ යකටුම්ඳත, යකටුම්ඳත් කිරීයම් 

්රියළලලිය යම් ලනවිට අලවන් අදියරට ඳෆමිණ තියේ.අලළවනළලකට, යමම යකටුම්ඳත ශ්රී ාකළ දලදය 

වභළල යශෝ යලනත් ලයලවහථළපිත ලෘත්තීය ආයතනයකට අදශවහ විමසීම වශළ තලමත් යයොමුකර යනොමෆත. 

කමිටුල විසින් උඳයදවහ දී තියබන්යන් යමම යකටුම්ඳත ඉතළමත් ඉක්මනින් ශ්රී ාකළ දලදය වභළයේ 

අදශවහ වශළ යයොමු කරන යවයි.  

 
2.  යවේලයල යයදීයම්දී ලෘත්තීය පිළිගෆනීමක් අලය ලෘත්තීන් ඇතුළු සියළුම උඳළධි සරළජය වශ රළජය 

යනොලන. යලනුයලන් තත්ත්ල වශතිකකරණය වශ පිළිගෆනීම වම්බන්ධයයන්විහල විදයළ රතිඳළදන 

යකොමිවමට වශ උවවහ අධයළඳන අමළතයායට යම් ලනවිට ිපමිලන බය, පිිපටුවීමට යයෝජිත යමම 

අධිකළරියට ඳෆලයරනු ඇත.  

 

3. දලදය උඳළධි ලෆලවටශන් වශළ වහලළධීන තත්ත්ල වශතිකකරණ වශ පිළිගෆනීයම් අධිකළරිය සIQAAA. 

විසින් ලෘත්තීය යශෝ ලයලවහථළපිත ආයතනය යව ඳත් කරන්යන් ශ්රී ාකළ දලදය වභළලයි. පිළිගෆනීම 

වශළ දලදය උඳළධි ලෆලවටශන් ඇගීමම වහලළධීන තත්ත්ල වශතිකකරණ වශ පිළිගෆනීයම් අධිකළරිය 

සIQAAA. වශ ශ්රී ාකළ දලදය වභළල එක්ල නීතයළණුක අලම රමිතීන්  වශ IQAAA ඳනයත් විධි 

විධළන භළවිතළ කරමින් සිදුකරයි. 
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4.0  බයෝජිත විවඳුම් ක්රියාත්මක රීරීම වශ රාජය වි්ල විෙයාල වලෙය  කසුන්බ  ඳන්ති ලර්ජනය ෝලවන් රීරීම 

උනන්දු රීරීම වශා වාකච්ඡා රීරීමට නිර්බද් කරන ක්රමබේෙය  

 

 

1. ඉක්මන් පියලරක් යව කමිටුල විසින් උවවහ අධයළඳන අමළතයායල යේකම්ලරයළට නිර්යද් කරන්යන් 

බයෝජිත ප්රතිලුශගත රීරීම වම්ර්ර්ණ කරන තුරු වයිටම් ආයතනයට ෝළුබතන්  කසුන් බනොගන්නා බව 

ෙැනුම්දීම වශා සුදුසු නීතයළණුක යළන්රණයක් තීරණය කිරීම යලනුයලන් නීතිඳතිලරයළ වමග වළකච්ඡළ 

කරන යවයි. උඳළධි ලෆලවටශන් වශළ නල ෝනුමැීනන් බාබෙනු බන්බන් නීතයාණුල  ෝලම 

ප්රමිීනන්ට අනුකලයි. ිපතළමතළ ඳමළ කිරීම ලෆෆක්වීම වශළ සිසුන් බලළගෆනීම අත්ිපටුවීයම් තීරණය                         

කෂයුත්යත් යම් කළසීමළලක් වශළයි. යමිපදී, ආයයෝජකයින්ට රතිලුශගත කිරීම වම්පූර්ණ 

කිරීයම් අලවහථළල තියේ.  

 
යමමගින් බළයඳොයරොත්තුලන්යන් සියළු ඳළර්ලයන්ට වළධළරණ යව යයෝජිත නිර්යද් ්රියළත්මක  

කිරීම වශළ රජයල තියබන අලාක උත්වළශය පිළිබල යමයට අදළෂ ඳළර්ලයන් තුෂ විහලළවයක් 

ඇතිකිරීමයි. 

 

යකයවේයලතත්, වයිටම් ආයතනයයන් යම් ලනවිට එම්.බී.බී.එවහ. උඳළධිය බළ තියබන සිසුන්ට යමම 

දෆනුම්දීම කිසිදු බඳමක් ඇති යනොකරයි.  

 

පි ළධිඳතිලරුන් කමිටුලට වශන් කර තියබන්යන් වයිටම් ආයතනයට සිසුන් බලළ ගෆනීයම්දී යමලෆනි 

නීතයළණුක අත්ිපටුවීමක් සිදුකරන්යන් නම් සිසුන් ලර්තමළනයල සිදුකරන ඳන්ති ලර්ජනය නතර කිරීමට 

ඉලකල තියබන බලත් ඒ වශළ ඔවුන්යේ වශයයෝගය බළයදන බලයි. 

 
2. යමම ලළර්තළයේ තියබන නිර්යද් ඉටුකිරීම යවොයළ බෆලීම වශළ පුළුල් බත වහිත කමිටුලක් ඳත්රීරීමට 

යයෝජනළ යකයර්.  
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ෝත්වන් කබෂේ 
 
 
 
මුේ පිටඳයත් අත්වන් කර ඇත  
 
ආචළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ, 
ජළතික රතිඳත්ති වශ ආර්ිකක කටයුතු නියයෝජය අමළතය සවභළඳති.  
 
 
 
මුේ පිටඳයත් අත්වන් කර ඇත  
 
 
ඩී.සී. දිවළනළයක මශතළ, 
යේකම්, උවවහ අධයළඳන වශ මශළ මළර්ග අමළතයාය.  
 
 
 
මුේ පිටඳයත් අත්වන් කර ඇත  
 
 
ජනක සුගතදළව මශතළ, 
යේකම්, යවෞඛ්ය, යඳෝණ වශ යද්ීයය දලදය අමළතයාය. 
 
 
 
මුේ පිටඳයත් අත්වන් කර ඇත  
 
 
ජයන්ත ජයසරිය මශතළ, 
ජනළධිඳති නීතිය, නීතිඳතිතුමළ.  
 
 
 
මුේ පිටඳයත් අත්වන් කර ඇත  
 
 
මශළචළර්ය යමොශළන් ද සිේලළ මශතළ, 
වභළඳති, විහල විදයළ රතිඳළදන යකොමිවම සUGC. 
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වශාය ෙැක්වීම බලනුබලන් ව්තූතිය පුෙ රීරීම  

ජනළධිඳතිතුමළ වශ අගමෆතිතුමළ විසින් යමම කමිටුලට උඳයදවහ බළයදමින් දෆක්ව විිකහට වශයයෝගය යලනුයලන් 

අපි විසින් වහතතිය පුද කරමු. එයවේම, යමම ලළර්තළලට අදළෂ උඳයද්න කටයුතු වශළ වශළය දක්ලමින් වශ ලළර්තළල 

වකවහ කිරීමට වශළය දක්ලමින් ජළතික රතිඳත්ති වශ ආර්ිකක කටයුතු අමළතයායල නිෂධළරීන් දෆක්ව වශයයෝගයද 

යමිපදී අගය කරමු. මීට අමතරල, අදළෂ ලන මයමය ගෆටලු පිළිබල උඳයදවහ බළදීමට වහයේච්ඡළයලන් ඉදිරිඳත් ව 

වියේයයින්ටත් යමිපදී වහතතිය පිරිනමමු. අඳ යලත යබොයශෝ දුරකතන ඇමතුම් වශ ඳණිවුල බළයදමින් අදශවහ 

දෆක්ව පුද්ගයින්ටත් වහතතිය පුද කරන අතර කමිටුල යලත ඳෆමිණ අදශවහ දෆක්වීමට උත්වළශ කෂ සියළුම යදනළට 

අලවහථළල බළදීමට යනොශෆකි වයල රළයයෝගිකල එය සිදුකිරීමට යනොශෆකි නිවළයලනි.  
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ඇමුණුම්  
 
 

 
ඇමුණුම 01:කමිටුල වශ එහි වනාඳතිලරයා වි කන් ඳැලැත්වූ වාකච්ඡා වශා වශනාගී වූලන් 

 

 

කමිටුල ඳත්රීරීබමන් ඳසුල  කදුකෂ වාකච්ඡා  

 

ශ්රී ංකා වලෙය වනාබේ නිබයෝජිතයින් (SLMC) වමග 2017 වැප්තැම්බර් 06 ලනොඳැලැත්වූ වාකච්ඡාල 

මශළචළර්ය නින්ති ද සිේලළ මශත්මිය, ශ්රී ාකළ දලදය වභළයේ උඳ වභළඳති  

මශළචළර්ය රිවහවි යරිසහ මශතළ, යකොතළල ආරක්ක විහල විදයළයල දලදය ීඨ යල යජයහ  මශළචළර්ය 

මශළචළර්ය යකොේවින් ගුණරත්න මශතළ, ශ්රී ාකළ විලෘත විහල විදයළයල කුඳති  

මශළචළර්ය සුරාගි යවලර්ධන මශත්මිය, ශ්රී ජයලර්ධනපුර විහල විදයළයල දලදය ීඨ යල ීඨ ළධිඳති  

මශළචළර්ය යජනීසර් යඳයර්රළ මශතළ, යකොෂඹ විහල විදයළයල දලදය ීඨ යල පි ළධිඳති  

මශළචළර්ය නළරද ලර්ණසරිය මශතළ, යකොතළල ආරක්ක විහල විදයළයල යජයහ  මශළචළර්ය 

දලදයයක්.ටීසුන්දයර්වන් මශතළ,  නෆයගනිපර විහල විදයළයල යජයහ  කිකකළචළර්ය 

දලදයපුහපිත උයේසිරි මශතළ 

දලදය සී.එේ.යක්. අතඳත්තු මශතළ 

 
2017 වැප්තැම්බර් 05 ලනො, වලෙය විබේඥයින්බ  වංගමබේ නිබයෝජිතයින් වමගඳැලැත්වූ වාකච්ඡාල.   

දලදය සුනිේ වියේසිාශ මශතළ 

දලදය රවී දයළයවේන මශතළ  

දලදය න්ත රණසිාශ මශතළ 

දලදය ලිත් යඳයර්රළ මශතළ  

 

වයිටම් ආයතනබේ ෝධයන වාමාජිකයින් වි කන් 2017 වැප්තැම්බර් 05 ලනොඳැලැත්වූ වාකච්ඡාල.  
 

මශළචළර්ය ළන්ති ගුණලර්ධන මශත්මිය, වයිටම් දලදය පි යල පි ළධිඳතිනිය 

මශළචළර්ය දීප්ති වමරයේ මශත්මිය, වයිටම් දලදය පි යල  උඳ පි ළධිඳතිනිය 

මශළචළර්ය යනවිේ යඳයර්රළ මශතළ, වයිටම් දලදය පි යල ආරළධිත ය මශළචළර්ය 

දලදය රුලන් ඒකනළයක මශතළ, වයිටම් දලදය පි යල ආචළර්ය, ශෘද යරෝග වියේය දලදය  

දලදය ලවන්ත යඳයර්රළ මශතළ, වයිටම් දලදය පි යල ආචළර්ය, විකළාග ය දලදය වියේය 
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වයිටම් ආයතනේ හිමිකරු වශ නිර්මාතෘ වමග  2017 වැප්තැම්බර් 05 ලනොඳැලැත්වූ වාකච්ඡාල  

දලදය යනවිේ රනළන්දු මශතළ, වභළඳති, වයිටම් ආයතනය 

ිපමළලි වියේතික මශත්මිය, නියයෝජය වභළඳතිනිය, වයිටම් ආයතනය  

 

රාජය බනොලන වලෙය විෙයායන්හි, බෙමේපිය වංගමය වමග (PMCPSL) 2017 වැප්තැම්බර් 05 ලනොඳැලැත්වූ 

වාකච්ඡාල 

 

ටී.එම්.යක්.බී. යතන්නයකෝන් මශතළ, වභළඳති  

ලේලිේ. ලේලිේ. ඒ. ධනරත්න මශතළ, යේකම් 

අයි.එම්. ලියනයේ මශත්මිය, කමිටු වළමළජික  

 

රජබේ වි්ල විෙයා වලෙය  කසුන්බ  බෙමේපිය වංගමබේ නිබයෝජිතයින් වමග 2017 වැප්තැම්බර් 09 

ලනොඳැලැත්වූ වාකච්ඡාල.  

 

දලදය ශෆරිවහ සී. ඳතිරයේ, උඳයද්ක  

නිශළේ ජයසිාශ මශතළ, වම වභළඳති  

දලදය යක්.ඒ.ඩී.එම්.ීඨ. අතුයකෝර මශතළ , වම වභළඳති  

ගළමිණි ඒකනළයක මශතළ, යේකම් 

දලදය සුනිමේ ජයයකොඩි මශතළ, උඳ වභළඳති  

ඒ.එවහ. ශපුආරච්ි මශතළ, යේකම් 

ලවන්ත අේවිවහ මශතළ, කමිටු වළමළජික 

ලිත් යශේමචන්ද්ර මශතළ, කමිටු වළමළජික  

දලදයනිමේ කරුණළසිරි මශතළ, කමිටු වළමළජික  
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කමිටුල ඳත් රීරීමට බඳර ජාතික ප්රතිඳත්ති වශ ආර්ිකක කටයුතු නිබයෝජය ෝමාතය ආාාර්ය ශර් ෙ  කල්ලා මශතා 

ඳැලැත්වූ වාකච්ඡා  

 

උවවහ අධයළඳන වශ මශළ මළර්ග අමළතය ක්හමන් කිරිඇේ මශතළ, උවවහ අධයළඳන අමළතයායල යේකම්තුමළ 

වශ විහල විදයළ රතිඳළදන යකොමිවයම් වභළඳතිලරයළ වමග 2017 ජූලි 03 ලනදළ ආචළර්ය ශර් ද සිේලළ 

මශතළරජයල දලදය නිෂධළරීන්යේ වාගමය වමග වළකච්ඡළලක් ඳලත්ලන දී. යම් වශළ දලදය ීඨ.එවහ.එම්.ඒ.බී 

ඳළයදණිය මශතළ- වභළඳති,දලදය එච්.එන්.ඩී. යවොයිවළ මශතළ - වශකළර යේකම්,දලදය එච්.ීඨ. අළුත්යේ මශතළ - 

වශකළර යේකම්,දලදය සී.එවහ. ධර්මරත්න මශතළ - වාවහකළරක,දලදය වමන් ආනන්ද මශතළ, එක්වහයකෝ 

වළමළජික දලදය චන්දන ධර්මරත්න මශතළ වශභළගී විය.  

 

2017 අයගෝවහතු 22 ලනදළ දලදය පි  ගුරුලරුන්යේ වන්ධළනයල සFFMTA. නියයෝජිතයින් වමගද ආචළර්ය ශර් 

ද සිේලළ මශතළ වළකච්ඡළලක් ඳෆලෆත්වීය. යමම වළකච්ඡළලට යමම වන්ධළනයල වභළඳති වියේය දලදය එන්.සී. 

වීරසිාශ මශතළ, මශළචළර්ය අතු කළුආරච්ි මශතළ, මශළචළර්ය ඉන්දික කරුණළතික මශතළ, ෂමළයරෝග වියේය  

දලදය ශෆරිවහ ඳතිරයේ මශතළ වශභළගී විය.  
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ඇමුණුම 2: වලෙය ීඨ  පි ාධිඳතිලරුන්උවව් ෝධයාඳන ෝමාතයලරයාට කෂ බයෝජනාලන්ට බාදී තිබබන 

පිළිතුරු. බමම පිළිතුරු බාදී තිබබන්බන් උවව ්ෝධයාඳන ෝමාතයංබේ බල්කම්ලරයා වශ නීතිඳතිලරයා වි කනි 

 

 

බයෝජනාල 1:  වයිටම් ආයතනයල එම්.බී.බී.එවහ. උඳළධි ලෆලවටශන වශළ සිසුන් ඇතුෂත් කර ගෆනීම නලතළ දෆමිය 

යුතුයි.  උදළශරණයක් යව ලියළඳදිාි ය වහථීර ඳදනමින් නතර කෂ යුතුයි.  

 

පිළිතුර: වයිටම් ආයතනයට සිසුන් ඇතුෂත් කිරීම වහථීර ඳදනමින් නතර කිරීම ඳශත යශේතන් නිවළ සිදු කිරීම 

අඳශසුයේ.  

 

1. ජනළධිඳති කළර්යළය විසින් මීට යඳර නිකුත් කර තියබන මළධය නියේදනයල දක්ලළ තියබන්යන් 

තළලකළලික අත්ිපටුවීමකුයි.  

 

2. යම් වම්බන්ධ කෆබිනටම තීරණයල වශන් ලන්යන් වයිටම් ආයතනයල ිපමිකළරීත්ලයට පුළුේ ඳදනමක් 

බළයදමින් ළභ යනොබන රළජය-පුද්ගලික ඒකළබද්ධතළලයක් බලට ඳත්කිරීමටයි.  

 
3. වයිටම් සිසුන්ට වළයනික පුුගණුල බළදීමට ඳශසුකම් වෆඳීමයම් අරමුයණන් යනවිේ රනළන්දු යරෝශ 

රජයට භළරදී තියේ.  

 

4. වයිටම් සිසුන් තළලකළලික ඳදනමින් ලියළඳදිාි  කිරීම වශළ අභියළචනළධිකරණය විසින් බළදුන් තීන්දුල ශ්රී 

ාකළ දලදය වභළල විසින් අභියයෝගයට ක්කර තියබන අතර එම නඩුල යරේහ ළධිකරණයල යම් ලනවිට 

විභළග යලමින් ඇත. යම් නිවළ, යමම නඩුයේ තීන්දුල ෆයබන තුරු සිටීම යළනළන්විත යේ.  

 

5. වියේ බෂධළරියළ විසින් සිදුකෂ ඉේලීම වකළ බමින් වයිටම් ආයතනය විසින් සිසුන් ලියළඳදිාි කිරීම 

තළලකළලිකල අත්ිපටුලළ තියබන බල නිරීක්ණය කර ඇත. යමම අත්ිපටුවීම යම් ලනවිටත් ්රියළත්මක යේ.  

 
 
 

බයෝජනාල 02:  ශ්රී ාකළ දලදය වභළල විසින් දක්ලළ තියබන බලළගෆනීයම් අලම සුදුසුකම් සඋවවහ යඳෂ විභළගයලදී 

වම්මළන වළමළර්ථ යදකක් වශ වළමළනය වළමළර්ථයක්. වපුරළ 2016 ලවරට යඳර වයිටම් ආයතනයල ලියළඳදිා  ි වී 

තියබන සිසුන්ට ඔවුන්යේ අධයළඳන කටයුතු වම්පූර්ණ කිරීමට අලවහථළල බළදිය යුතුයි.  මීට අමතරල, ශ්රී ාකළ 

දලදය වභළල විසින් දක්ලළ තියබන අමතර පුුගණු අලයතළලයන් වපුරළලීයමන් ඳසුල වශ ශ්රී ාකළ දලදය වභළල 

විසින් ඳලත්ලන පුුගණුවීමට අලවර බළදීයම් විභළගය වමත් වීයමන් ඳසුල  යමොවුන්ට දලදය බකළයට ඇතුෂත් 

වීමට අලවහථළල බළදිය යුතුයි.  
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පිළිතුර:යදලනයයෝජනළයේ කරුණු යදකක් ඇතුෂත් යේ. ස01. බලළගෆනීයම් අලම සුදුසුකම් ස02. පුුගණුවීමට අලවර 

බළදීයම් විභළගය  

 

1. ශ්රී ාකළ දලදය වභළයේ බලළගෆනීයම් අලම සුදුසුකම් 

 

නිරීක්ණය: 1978 විහල විදයළ ඳනයත්3 (5) ලගන්තිය වමග කියවිය යුතු15 V, VI වශ VII ලගන්ති ලට අනුල 

රළජය විහල විදයළලඅධයන කටයුතු වශළ සිසුන් ලියළඳදිාි කිරීයම්දීබලළගෆනීයම් අලම සුදුසුකම් තීරණය 

කිරීයම් බය විහල විදයළ රතිඳළදන යකොමිවමට ඳලරළ ඇත. 1978 විහල විදයළ ඳනයත් 70 D (I)  ලගන්තියට 

අනුල උඳළධි බළයදන ආයතනල ඳළ මළළ වශළ ඇතුෂත්වීයම්දී පුද්ගයින්යේ සුදුසුකම් වකළ බෆලීයම් බය 

බළදී තියබන්යන් ශ්රී ාකළ දලදය වභළලට යනොල වියේ බෂධළරියළටයි.  

 
2. පුුගණුවීමට අලවර බළදීයම් විභළගය  

 
නිරීක්ණය: ශ්රී ාකළයේ උඳළධි බළයදන ආයතන තුළින් උඳළධි බන සිසුන් යලනුයලන් පුුගණුවීමට අලවර 

බළදීයම් විභළග ඳෆලෆත්වීයම් බය දලදය ආයළ ඳනත මගින් ශ්රී ාකළ දලදය වභළලට බළදී යනොමෆත.  

 

අධීක්ෂිත පුුගණුයේ සසීමළලළසික. කළය දික්කර ගෆනීයම් විකේඳ අලවහථළල ිපමියේ. යම් අනුල, වයිටම් ආයතනය 

මගින් එම්.බී.බී.එවහ උඳළධිය බළයගන තියබන සිසුන්යේ අධීක්ෂිත පුුගණුල සසීමළලළසික. මළව 18 ක් දක්ලළ දීර්ඝ 

කෂ ශෆකිය. සරළජය විහල විදයළ ලලින් උඳළධි බළගත් සිසුන්යේ අධීක්ෂිත පුුගණු කළය මළව 12 කි.  

 

 

බයෝජනාල 03:  එම්.බී.බී.එවහ. අධයන ලෆලවටශන වශ එම්.බී.බී.එවහ උඳළධිය රදළනය කිරීම ස2016 ලවරට යඳර 

ලියළඳදිාි ව සිසුන්ට. ශ්රී ාකළ දලදය වභළයේ යටතට අයත් අතුරු වහලළධීන අධිකළරියක් මගින් අනුමත කෂ යුතුය. 

2016 ලවරට යඳර ලියළඳදිාි ව සිසුන්ට උඳළධිය අලවන් කර පිටල යළමට අලවහථළල බළයදමින් යමම අතුරු 

වහලළධීන අධිකළරිය වළධළරණ කළ සීමළලකින් ඳසුල විසුරුලළ ශරිනු ඇත.  

 
පිළිතුර: 

1. ශ්රී ාකළ දලදය වභළල යටතට ලෆයටන යමලෆනි අධිකළරියක් වහථළපිත කිරීම වශළ දලදය ආයළ ඳනත 

යටයත් රතිඳළදන යනොමෆත. 

 

2. යමලෆනි අතුරු වහලළධීන අධිකළරියක් පිිපටුවීම මගින් 1978 විහල විදයළ ඳනයත්70 B, 70 C වශ  70D 

ලගන්ති මගින් බය ිපමිව වියේ බෂධළරියළ වමග ගෆටුමක් ඇති කරයි.  
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බයෝජනාල 04:  දලදයආයළ ඳනයත් 72.4 ලගන්තියල වශන්ල ඇති ඳරිදි ඉශත වශන් 1 සිට 3 දක්ලළ නිර්යද් 

බළත්මක වීමට ඒලළ ඳළර්ලියම්න්තුල විසින් අනුමත කෂ යුතු අතර යමම අනුමෆතීන් ගෆවටම නියේදනයක් යව 

රසිද්ධ කෂ යුතුයි.  

 

පිළිතුර: දලදය ආයළ ඳනයත් 72.4 ලගන්තියල වශන්ල ඇති ඳරිදි  04 ලන යයෝජනළල මගින් වම්මත ක්රමයේදය 

යළිත් ඉදිරිඳත් කරයි.  

 

72.4 ලගන්තියල වශන් ලන ඳරිදි ඳළර්ලියම්න්තුල අනුමත කරන තුරු කිසිදු යරගුළසියක් බළත්මක යනොයේ. 

යමලෆනි අනුමත කිරීමක් ගෆවටම නියේදනයක් මගින් රසිද්ධ කෂ යුතුයේ. යමිප බළත්මක දිනය බලට ඳත්ලන්යන් 

ගෆවටම නියේදනයල තියබන දිනයයි.  

 
සියළු ඳළර්ලයන්ට වළධළරණ නීතයළණුකල පිළිගත ශෆකි විවඳුමක් බළදීම වශළ මීට යඳර වශන් කෂ කරුණු 

වශ නීතිඳතිතුමළයේ කළර්යළය වශන් කෂ කරුණු වශ ඳශත වශන් කරුණු වකළ බළ ඇත.  

 
1. උඳළධි පිරිනමන ආයතනයකට උඳළධි පිරිනෆමීයම් බය බළදීයම් ශෆකියළල තියබන්යන් උවවහ අධයළඳන 

අමළතයලරයළටයි. උවවහ අධයඳන අමළතයලරයළ විසින් වයිටම් ආයතනයට උඳළධි පිරිනෆමීයම් බය 

බළයදමින්  1721/19 නෆමති ගෆවටම නියේදනය 2011 අයගෝවහතු 30 ලනදළ නිකුත් කර තියේ.  

 

2. වයිටම් ආයතනය විසින් 2009 වෆප්තෆම්බර් මළවයලදී දලදය අධයන ලෆලවටශන ආරම්භ කරන දී. 

රජයල විහල විදයළල දන්ත  දලදය අායට යත්රී ඳත්ව සිසුන් ඳලළ පූර්ණ ිකයත්ල බළගනිමින් 

වයිටම් දලදය ීඨ යල ලියළඳදිා  ි වී තියබන අතර දලදය උඳළධිය බළගෆනීයම් නීතයළණුක 

බළයඳොයරොත්තුලක් ඔවුන් තුෂ තියේ.  

 

3. වයිටම් ආයතනයයන් ිකය ක්ඩලළයම් තුනක් එම්.බී.බී.එවහ. උඳළධිය බළ තියබන අතර එම පිරිව 84 ක් 

යේ. යමම පිරිවට සීමළලළසික පුුගණුල බළදීමට ශ්රී ාකළ දලදය වභළල එයරිපවීම නිවළ 

අභියළචනළධිකරණයට නඩුලක් යගොනුකෂ අතර අභියළචනළධිකරණය වශන් කයෂේ සීමළලළසික පුුගණුල 

වශළ යමම සිසුන්ට අලවහථළලක් බළයදන යවයි.  

 

4. යමම තීරණය අභියයෝගයට ක් කරමින් ශ්රී ාකළ දලදය වභළල විසින් යරේහ ළධිකරණයල ඳෆලර නඩුල 

යම් ලනවිට විභළග යලමින් ඳලතී. 

 

5. යම් කිසි උඳළධි රදළනය කරන ආයතනයකට අලය අලම රමිතීන් තියබනලළදෆයි බෆලීමට අලය නීතිමය 

බත විපත ක්රමයේදයක් තලමත් ශ්රී ාකළ දලදය වභළලට යනොමෆත.  

 
 


