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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරරු: 
 

විවර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2014 [දෙොදෂොවහ  ලන  දලන් කෂ දිනය]: 

[ශීර් 171, 214 (ඊස ධයහඳන), ශීර් 126, 212, 213 (ධයහඳන), ශීර්ඹ 189 (ධයහඳන ශාහ), ශීර්ඹ 133 

(තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ), ශීර්ඹ 185 (විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ)] - හය බහශේදී රහ 
ඵරන රදී. 

අන්තර්ගත ප්රධාළන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

APPROPRIATION BILL, 2014 - [Twelfth Allotted Day] 

Considered in Committee - [Heads 171, 214 (Higher Education); Heads 126, 212, 213 (Education); Head 189 

(Education Services); Head 133(Technology and Research); Head 185(Telecommunication and Information 

Technology)] 
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ප. භළ. 9.30  පළර්ලිදම්න්ුරල රැවහ විය.   

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ [ගරු නන්දිම ීරර්කදකොි  මශතළ]  

මූළවනළරඪ විය. 
தரரநன்நம் நை.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்நெறகு சந்ற வீக்தகரடி] 

கனக கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 
 
 

   

දපත්වම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු මිල්දරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ සවමළජ සුබවළධාන 

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு றல்சரய் தர்ணரந்து - சநக னன்நெரற அகச்சர்) 

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ිකක්හර, ංම්පිියඹ, 
ං 117 ඒ දයන සථහනශඹහි ඳදංචි එස.එම්.ඩී.ශේ.ඩී. භයතුං 
භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භක් පිළින්මි. 

 

ගරු ගළමිණී දොකුදේ මශතළ සකම්කරු ශළ කම්කරු 

වබඳතළ අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக - தரறல், தரறல் உநவுகள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 

Relations) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් 

ශද පිළින්මි.  

(1) ශඳොල්සඕවිට, වල්පිට, වර්භන් භිකනර් භහත, ං 85/1 
බී දයන සථහනශඹහි ඳදංචි එම්.එම්.ඩී.ටී. සිරිශාන 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) ශභොයටු, ශොයරළල්ර, ගුණර්ධනහයහභ ඳහය, ශනො. 04 
දයන සථහනශඹහි ඳදංචි ජී.පී.එල්. පීරිස භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ. 

 

ගරු ජීලන් කුමළරණුරුංග මශතළ සතෆපෆල් දවේලළ 

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு ஜலன் குரதுங்க - தரல் சசககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal 

Services) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශභොයටු, ටුඵළේද, 
සුදර්භහයහභ ඳහය, ං 15/1 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි ටී.බී. ප්රනහන්දු 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් පිළින්මි. 

ගරු පළඨලී නම්ිළක රණලක මශතළ සතළ්කණ ශළ 

පර්දේණ අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - தரறல்நுட்த, 

ஆரய்ச்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 

Technology and Research) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශඳොල්සඕවිට, ෆතය, 
ඳයණ ඳහය, ං 50 බී දයන සථහනශඹහි ඳදංචි ටී.ඒ. යත්නසිරි 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ පිළින්මි. 

 

ගරු නන්දිමිත්ර කකනළයක මශතළ සඋවවහ අධායළපන 

නිදයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 

Higher Education)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහතශල් එම්.ී  ඳහය, ශනො. 
45/15 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි ඩබ්ලිේ.එල්.ඩී. නිලහන්ත 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් පිළින්මි. 

 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අර්.එම්. යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ටී. යංජිත් ද ශොිකහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 
ඉදිරිපත් කරන ෙ දපත්වම්  මශජන දපත්වම් ිළිතබඳ කළරක 

වභළල  පෆලරිය යුුර යයි නිදයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරරු 
றணரக்கநக்கு ரய்நன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

 

ජන වභළ ක්රමය : ලයලවහාළිළත කිරීම 

ஜண சதர நைகந : சட்டரக்கல்  
JANA SABHA SYSTEM : LEGISLATION 

2654/‟12 

1. ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අර්ථි ංර්ධන භහතයතුභහශන් ආූ  ප්රලසනඹ - (1):  

() (i) භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්ශම් වන් න ඳරිද 
ජන බහ ක්රභඹ යසථහපිත ය ිබශබ්ද;  

 (ii) එශා නම්,එභ ජන බහ ක්රභඹ යසථහපිත ශ 
දනඹ ශර්ද;   

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?   

(අ) ශනො එශා නම්,  ඒ භන්ද?  

 

ததரந்பரர அதறறந்த்ற அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i )  யறந் சறந்கண றர்கரனத்றற்கரண 

தரகனசரக்கறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பரந 

ஜண சதர நைகந சட்டரக்கப்தட்டுள்பர; 

819 820 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (ii )  ஆதணறல், சற்தடி ஜண சதர நைகந 

சட்டரக்கப்தட்ட றகற ரது 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Economic Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether Jana Sabha system has been 

legislated as mentioned in the "Mahinda 

Chintana - Vision for the Future"; and 

 (ii) if so, of the date on which the aforesaid Jana 

Sabha system was legislated? 

(b) If not, why? 
 

ගරු එවහ.එම්. නන්ද්රදවේන මශතළ සවිදේ ලයළපි  

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். சந்றசசண - றசசட கந்த்றட்டங்கள் 

அகச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අර්ථි ංර්ධන 

භහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ. 

 ()  (i)   ජනබහ යසථහපිත ය ශනොභළත. 

      (ii)   දහශ ශනොශේ. 

(අ)  දහශ ශනොශේ. 

දළනට ජනබහ පිහි ටුහ ශනොභළත. ජනබහ නිඹමු යහඳිිබඹට 
දහශ ටයුතු වම්ඵන්ශතොට දසත්රික්ශේ අයම්බ ය ආත. 
ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොඨාසහ 12 එක් ප්රහශේශීඹ ශල්ම් 
ශොඨාසහඹකින් ම් 05 ඵළගින් ම් 60 නිඹමු ළඩටවන 
ක්රිඹහත්භ ශේ. 

 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ජිත් ශප්රාභදහ භන්රීතුභනි, තුරු ප්රලසන ිබශඵනහ ද?  
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ිබශඵනහ, රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි.  

රු ආභිබතුභනි, ඔඵතුභන්රහශේ ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශේ 
ඔඵතුභන්රහ ප්රහල ය ිබශඵනහ, භ නළංීමශම් මුල්ර ජනබහ 
ක්රභඹික කිඹරහ. ඒ ඵ ිබශඵන්ශන් භහින්ද චින්තන ඈදරි 
දළක්ශම්ික. 2010 ජනහධිඳිබයණඹ න් ශරහ ය 4ට 
අන්න වුත්, ශම් භ නළංීමශම් මුල්ර තභත් එ 
දසත්රික්ඹ නිඹහභන යහඳිිබඹක් වළියඹටික ක්රිඹහත්භ  
යන්ශන්.  ඔඵතුභන්රහ ශඳොශයොන්දු වුණු මුල්ර තභ ඳළශ 
ශනහ ද?  

 

ගරු එවහ.එම්. නන්ද්රදවේන මශතළ 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශේ මුල්ල් දහත් ඳළශ න්ශන් නළවළ. ඳ මුල්ල් ිබඹ 
ිබඹහ ඈන්ශන් නළවළ. ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ ඳට කිඹහ 
ිබශඵන්ශන් ළඩ ඳටන්  යශන විිත කිරීභ යන්න කිඹරහික. 
ඈිබන් මුල්ල් ඳළශශන ම්ප්රදහඹක් දළනට ශේ ශොශවොභටත් 
නළවළ. භභ විශලාශඹන්භ තමුන්නහන්ශාට කිඹන්න ඕනෆ ශම් 

ජනබහ පිහිටුීමභ ශරොකු හර්ඹ බහයඹක් ඵ. ශම් දකින්, 
ශදකින් යන්න පුළුන් හර්ඹඹක් ශනොශික. ක්රභහනුකර 
යන්න ිබශඵන ටයුත්තක්. ශම් ඳරිඳහරන ුවඹ -ජනබහ ආිබ 
යන්න- ක්රභක්රභශඹන් ටයුතු ශ යුතුික. ශේ යශඨා ්හභ 
නිරධහරි ම් දහවතයදවස ණනක් ිබශඵනහ. ශම් ්හභ නිරධහරි 
භක් මුල් යශන තභික ජන බහ පිහි ටුන්ශන්.  

දළනට  ශේ  භහතයහංලශඹන් ශම් හර්ඹ බහයඹ  යශන 

ඹනහ. ඈතහභ ශිය හරඹකින්, රඵන වුරුේද නශොට ඒ ළඩ 

ටයුතු න් යන්න පුළුන් ශේවිඹ කිඹහ පි ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ.  

 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ආභිබතුභනි, භ නළංීමශම් මුල් ර කිඹහ වන් ශශා 

භභ ශනොශික. භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්ශම් තභික එශවභ  

ිබශඵන්ශන්. ඒ භශේ දවක් ශනොශික, ඔඵතුභන්රහශේ 

දවක්. ඔඵතුභහ කිේහ,  ්හභ නිරධහරි ම් 14,000ට  ළ  

ප්රභහණඹ ශම්හ සථහඳනඹ යන්නට ල් ශේරහ ත ශනහඹ 

කිඹහ. වළඵළික, මුළු යටටභ ඵරඳහන දවවත්න අණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ ඳළඹ කිහිඳඹකින් ක්ිකභ වකුශහ 

න්නට  පුළුන් වුණහ.  ශම් ංර්ධනඹට ළදත් ශන, ජනතහ 

වබහගිත් ංර්ධන යටහක් යට තුශ ක්රිඹහත්භ  යන්නට 

ළදත් ශන ජන බහ ක්රභඹ ආික තභත් ක්රිඹහත්භ යන්ශන් 

නළත්ශත්?  ඔඵතුභන්රහ ශම් වකුශහ න්නද වදන්ශන්? 

 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 ශම් ථහ ඳත්න ශරහක් ශනොශික.  

 

ගරු එවහ.එම්. නන්ද්රදවේන මශතළ 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ තුරු ප්රලසනඹ දහශ 

නළත. ශභතුභහ වළභ දහභ ඈිබන් "ඹන්ශන ශොශවද භල්ශර ශඳොල්"  

ප්රලසන තභික වන්ශන්. වන ප්රලසනඹට පි ඊත්තය දුන්නහභ 

ශනත් ප්රලසනඹක් වනහ.  

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ ළන ශනභ ප්රලසනඹක් වන්න. තුන් න තුරු ප්රලසනඹ.  
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ භට ශවොටභ දහශික. 

 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්රීතුභනි, ප්රලසන දවඹට පිළිතුරු  ශදන්න ිබශඵන්ශන් 

ඳළඹ බඹික. දළන් විනහ  දවඹක් ත ශරහ ිබශඵනහ. 

 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉශේ භභ රු ථහනහඹතුභහශන් ඈල්ලීභක් ශහ.  ප්රලසන 

ඳවශශොට ඳළඹක් ශන්  යනහ. 
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නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය ඔඵතුභහ ප්රලසනඹ වන්න.  
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 ප්රලසන ශරහට ඳළඹ බහඹ නම් ිබශඵන්ශන් ප්රලසන ටක් 

දභන්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ ඒ ංශලෝධනඹ යන්න. 
 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ ඔඵතුභහ ඳක්  නහඹ රැසීමශම් දී ශඹෝජනහ යන්න. 

ඳක් නහඹ රැසීමශම් දී එශශමන එඟතහන්ට නු තභික 

තීන්දු  න්ශන්.  
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉශේ පි කිේහ. රු ථහනහඹතුභහ කිේහ, ඒ ක්රිඹහත්භ  

යනහඹ කිඹරහ.  
 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ඳක් නහඹ රැසීමභට ඳළමිශණන්න. 
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඳක් නහඹ රැසීමභට නළවළ. 
 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පි අයහධනහ යනහ.  
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභන්රහ අයහධනහ ශහට ඒහ යන්න භහරුික.  [ඵහධහ 

කිරීම්]   රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්න තුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹික.  දළන් ශම් ජන  බහ ක්රභඹ කිඹන්ශන් ජනතහ 

වබහගීත් ංර්ධන යටහට. නමුත් ද  භට ශඳශනන වළියඹට 

ශම් ක්රිඹහත්භ යන්නට ඵළරි ශරහ ිබශඵන්ශන් ශභොද?  

විශලාශඹන්භ ශම් ළඩටවශන් ප්රමුත්ඹක් දයන ප්රහශේශීඹ 

බහ, නය බහර බහඳිබරු ශඵොශවෝ ශදනහ ද දණ, ංචහ, 

කුඩු, භත් ද්රය, භංශොල්රෆම්රට ම්ඵන්ධ ශරහ සිියන නිහ 

ද ශම් ජන බහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභට ප්රභහද? 
 

ගරු එවහ.එම්. නන්ද්රදවේන මශතළ   
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශභතුභහ ශම් වන ශේල් 

ශම් ප්රලසනඹට දහශ ශන්ශන් නළවළ. 
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහට ඊත්තය ශදන්න ඵළවළ.  

ගරු එවහ.එම්. නන්ද්රදවේන මශතළ 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඊත්තය ශදන්නම්. ඒ ශනභ වන්න. ප්රහශේශීඹ බහ 

බහඳිබරුන්ශේ ප්රලසනඹ ශනභ වන්න. තමුන්නහන්ශා වරහ 

ිබශඵන්ශන් ජන බහ ළනික; ප්රහශේශීඹ බහ ළන ශනොශික. 

ඳශහත් බහ ළන ශනභ වන්න, ප්රහශේශීඹ බහ ළන ශනභ 

වන්න. ජන බහ ළනික භහ දළන් ඊත්තය ශදන්ශන්. 

තමුන්නහන්ශාට ශඳො  ශභොශශා භහරුකුත් ිබශඵන ඵික භට 

නම් ශඳශනන්ශන්.[ඵහධහ කිරීම්] 

 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්රීතුභහ, සිඹලු ජනතහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සිදු න 

ශේ ජීීම ඵරහ සිියනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ  කීශභන් ප්රලසන 

ආී  ශම් ටයුතු ව පිළිතුරු දීභ  යන්න. [ඵහධහ කිරීම්]   

ප්රලසන ං 2- 2681/'12 - (2), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ වනහ. 

 
ගරු දිදන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ සජවම්පළෙන ශළ 

ජළපලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ු  පළර්හලදේ ප්රධාළන 

වුංවිධාළයකුරමළ  
(ரண்நெறகு றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்நெ அகச்சந்ம் அசரங்கத் ப்தறன் 

நைற்சகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ්හභහතයතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ අමි ටයුතු භහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 

ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ිබ ශදක් ල් ඈල්රහ සිියනහ. 

 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
    

දමෝ ර් රා කළර්මික ්කදේත්රය: විෙයුත් මළධාය 

ලෆඩව ශන්  
சரட்டரர் ரகணக் ககத்தரறல் துகந: 

இனத்றணறல் ஊடக றகழ்ச்சறகள் 
FIELD OF MOTOR MECHANISM:  ELECTRONIC MEDIA 

PROGRAMMES 
3421/‟13 

4. ගරු බුද්ධික ප රණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ජනභහධය වහ ප්රිත්ිබ භහතයතුභහශන් ආූ  ප්රලසනඹ - (1) : 

() (i) ිජු වහ ක්ර න රැකිඹහ විලහර ප්රභහණඹක් ිහහි 
යමින් ී ඝ්ර ර්ධනඹක්  රඵන  ශභෝටර් යථ 
හර්මි ක්ශාත්රඹ පිළිඵ නයහඹහත්භ 
පුහුණුක් විදුත් භහධය තුළින් රඵහ දඹ වළකි 
ඵත්; 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (ii) එභ ංලශේ ප්රර්ධනඹ වහ භහධය ංසිිබඹක් 
ආිබ කිරීභ ළදත් න ඵත්; 

 (iii) ශම් න විට ශභෝටර් යථ හර්මි ක්ශාත්රඹ පිළිඵ 
විදුත් භහධය තුළින් ප්රචහයඹ න ළඩ ටවන් 
ංයහ ඈතහ ල්ඳ ඵත්; 

 එතුභහ පිළින්ශනහිද? 

(අ) එශා නම්, ශභෝටර් යථ හර්මි ක්ශාත්රඹට දහශ ළඩ 
ටවන් විදුත් නහලිහ තුළින් විහලනඹ කිරීභ වහ 
හරඹ ශන් කිරීභට ටයුතු යන්ශන්ද ඹන්න  එතුභහ 
ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශා නම්, ඒ භන්ද? 

 

தகுசண ஊடக, கல்  அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) சடிரணதும் கநநைகரணதுரண 

ததந்ந்தரககரண நெற தரறல் 

ரய்ப்நெககப உந்ரக்கற துரற பர்ச்சற கண்டு 

ந்கறன்ந சரட்டரர் ரகணக் ககத்தரறல் 

துகந தரடர்தரக சகரட்தரட்டு ரலறரண 

தறற்சறதரன்கந இனத்றணறல் ஊடகங்கள் 

ரறனரக ங்க நைடிநோம் ன்தகநோம்; 

 (ii )  சற்தடி துகநறன் சம்தரட்டிற்கரக ஊடகக் 

கனரசரதரன்கந உந்ரக்குது 

நைக்கறத்தும் ததநகறநது ன்தகநோம்; 

 (iii )  ற்சதரது சரட்டரர் ரகணக் ககத்தரறல் 

துகந தரடர்தரக இனத்றணறல் ஊடகங்கபறல் 

எந/எபறதப்தப்தடும் றகழ்ச்சறகபறன் 

ண்றக்கக றகக் குகநரக உள்பது 

ன்தகநோம் 

 அர் ற்நக்தகரள்ரர? 

(ஆ) ஆதணறல், சரட்டரர் ரகணக் ககத்தரறல் 

துகநநோடன் சம்தந்ப்தட்ட றகழ்ச்சறககப 

இனத்றணறல் அகனரறகசகள் ரறனரக எந/

எபறதப்நெற்கரக சத்க எதுக்கறக்தகரடுப்தற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர் இச்சகதறல் 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Mass Media and Information:  

(a) Will he admit that - 

 (i) theoretical knowledge on the field of motor 

mechanism, which is developing rapidly 

creating a large number of direct and 

indirect employment opportunities, can be 

imparted through the electronic media; 

 (ii) it is important to create a media culture for 

the advancement of this sector; and 

 (iii) only a handful of programmes on motor 

mechanism are being broadcast through the 

electronic media at present? 

(b) If so, will he inform this House whether time will 

be allotted over the electronic channels to 

broadcast programmes relevant to the field of 

motor mechanism? 

(c) If not why? 

ගරු දකදශිතය රඹු්කලෆල්  මශතළ සජනමළධාය ශළ ප්රලිත්  

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு தகதயந ம்நெக்தல்ன - தகுசண ஊடக, 

கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 

Media and  Information) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශාික. 

()  (i)  පිළිනී. 

 (ii)  පිළිනී. 

 (iii)  ශම් න විට ශභෝටර් යථ හර්මි ක්ශාත්රඹ 
පිළිඵ විදුත් භහධය තුළින් ළරකිඹ යුතු 
ළඩටවන් ප්රභහණඹක් විහලනඹ ශේ. 

(අ)  ජනභහධය වහ ප්රිත්ිබ භහතයහංලඹ ඈදරි හරශේදී 
ශභළනි ළඩටවන් වහ ළ  විහලන හරඹක් රඵහ 
දීභ වහ ධහනඹ ශඹොමු කිරීභට ශභභ නහලිහලින් 
ඈල්ලීභට ශේක්හ යික. 

(ආ)  දහශ ශනොශේ. 

 

ගරු බුද්ධික ප රණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි තුරු 

ප්රලසනඹ ශම්ික. 

භභ රු ආභිබතුභහට සතුිබන්ත නහ, භහතයහංල 

භඨාටශභන් ඈදරිශේදී ළ  ගුන් හරඹක් ශම් වහ ශන් කිරීභ 

ම්ඵන්ධ. රු භහතයතුභනි, ශභෝටර් යථ හශේභ, ශම් යශඨා 

රීශයෝද යථ ව ඹතුරු ඳළද ක්ශාත්රශේත් විලහර ප්රහයණඹක් ඳසු 

ගිඹ දල තුන තුශ සිේධ ශරහ ිබශඵනහ. ඒ ක්ශාත්ර ශදට 

දහශත් ළඩටවන් නිසඳහදනඹ කිරීභට, විශලාශඹන් යහජය 

ගුන් විදුලි නහලිහ ව රඳහහිනී නහලිහ බහවිත යන්නට 

ටයුතු යනහද? 

 

ගරු දකදශිතය රඹු්කලෆල්  මශතළ 
(ரண்நெறகு தகதயந ம்நெக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නිහර්ඹශඹන්භ. ඒ ළදත් ංලඹක්. ශම් ශන ශොටත් 

ඔඵතුභන්රහ දළරහ ආිබ, පුත් ඳත්ර භවය දනරදී 

ම්පර්ණශඹන්භ ඒ ංලඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශනභ segment 

එක්භ ඹනහ. ඔඵතුභහ වන් ශ අහයඹට  ඳසු ගිඹ දල 

තුශන්දී ශනොශික, ඳසු ගිඹ වුරුදු ඳව තුශ රීීමරර් යථ ප්රභහණඹ 

සිඹඹට සිඹඹකින් ළ  ශරහ ිබශඵනහ. යට තුශ ඒ ලයතහ 

ිබශඵනහ.  

 

ගරු බුද්ධික ප රණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදශනි තුරු 

ප්රලසනඹ ශම්ික.  

විශලාශඹන් ශඵොශවෝ ඳහල්ර විඹක් විධිඹට ශභෝටර් 
හර්මි විදයහ ිබශඵනහ. වළඵළික ඒ ඳහල්රට ිබශඵන 
ශරොකුභ ළටලු තභික, ඒ වහ ලය ඊඳයණ ශනොභළිබ භ. 
ඒ නිහ ගුන් විදුලි ව රඳහහිනී නහලිහ ධයහඳන 
භහතයහංලඹත් එක් එතු ශරහ ශම් වහ ඒහඵේධ 
ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ යනහ ද කිඹරහ භභ රු 
ආභිබතුභහශන් දළන න්න ළභළිබික. ඳහල් හරඹ තුශ එළනි 
ළඩටවන් විහලනඹ ීමභ තුළින් දහශ ඊඳයණ සිඹළසින් 
දකින්න නළිබ වුණත්, භහධය වයවහත් ඒහ දකින්න රළබීභ 
ශභෝටර් හර්මි විඹ වදහයන දරුන්ට විලහර ලක්ිබඹක් නහ. 
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ඒ නිහ ධයහඳන භහතයහංලඹත් එක් ඒහඵේධ ළඩ 

පිළිශශට ඹන්න ිබශඵන ඵහධහ ශභොක්ද, රු ආභිබතුභනි? 

 
ගරු දකදශිතය රඹු්කලෆල්  මශතළ 
(ரண்நெறகு தகதயந ம்நெக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

කිසිභ ඵහධහක් නළවළ. 

 

ගරු බුද්ධික ප රණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්ළනි තුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹික. 

 
ගරු දකදශිතය රඹු්කලෆල්  මශතළ 
(ரண்நெறகு தகதயந ம்நெக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

තුන්ළනි තුරු ප්රලසනඹ ආහුහ. 

 
ගරු බුද්ධික ප රණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, ශදික ශන් ආහුශේ. ශඳොඩ්ඩක් රකුණු ය න්න  

ශෝ, රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි. භශේ තුන්ළනි තුරු 

ප්රලසනඹ ශභශාික. එශවභ ඵහධහක් නළත්නම්  ජනහරි භහශඹන් 

අයම්බ යන භින වුරුේශේදී ඒ ළඩටවන්  ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ ළනත් ධහනඹ ශඹොමු යන්න පුළුන් ද? භභ වන්ශන් 

ළ හිිය ඳහසභහරහරට භතය ඳහල් ඈරක් ය ත් 

ළඩටවන් ළනික.  

 

ගරු දකදශිතය රඹු්කලෆල්  මශතළ 
(ரண்நெறகு தகதயந ம்நெக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔඵතුභහත් දන්නහ ආිබ  ජහිබ රඳහහිනිශේ ඊශේ 5.00ට ඒ 

ළඩටවන් අයම්බ යන ඵ. විශලාශඹන්භ ඊඳහය ඳන්ිබ 

ශනුශන් විලහර ළඩ පිළිශශක් අයම්බ යරහ ක්රිඹහත්භ 

ශනහ. ඉට භතය ඔඵතුභහ ඈදරිඳත් ශ දව ශඵොශවොභ 

ළදත්. හර ශේරහ ිබශඵන අහයඹට ඔඵතුභහ දීරහ ිබශඵන 

ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් ධහනඹ ශඹොමු යනහ.  

 

මන්නළරම අල  දතල් ගදේණය: ගිවිසුම් 

ன்ணரர் தறசச ததற்சநரந ஆய்வு: 

உடன்தடிக்கககள் 
OIL EXPLORATION AROUND MANNAR:  AGREEMENTS 

3629/‟13 

5.  ගරු දරෝසි දවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) சரஸி சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

්හභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ අමි ටයුතු 

භහතයතුභහශන්  ආූ  ප්රලසනඹ - (1):  

() (i) භන්නහයභ ට නිජ ශතල් ශේණර නියත ීම 
සිියන "Cairn India" නභළිබ ඈන්දඹහනු  භහභ 
ශම් න විට තභ නිරීක්ණ සිදු යනු රඵන 
ප්රශේල ශර්ද; 

 (ii) එභ භහභ භගින්, නිජ ශතල් ශොඹහ ළනීභට 
දහශ ශම් දක්හ  සිදු ය ආිබ ර්ධනීඹ 
නිරීක්ණඹන් ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?  

(අ) (i) නිජ ශතල් ළිං ළනීශභන් ඳසු එහි ිකිබඹ 
පිළිඵ ඳිබන ගිවිසුම්ර සබහඹ ශර්ද; 

 (ii) එභ ගිවිසුම්රට දහශ හර ී භහන්  ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ)   ශනො එශා නම්, ඒ භන්ද?  
  

தற அகச்சந்ம், ததபத் சரசண,  அநல்கள் 

அகச்சந்ரணகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) ன்ணரக அண்டி தறசசத்றல் 

ததற்சநரநம் கண்டுதறடிப்தறல் ஈடுதட்டுள்ப 

"Cairn India” ணப்தடும் இந்ற கம்தணற 

ற்சதரது து அரணறப்நெககப 

சற்தகரண்டுள்ப தறசசங்கள் ரக 

ன்தகநோம்; 

 (ii )  சற்தடி கம்தணறறணரல், ததற்சநரநத்கக் 

கண்டுதறடித்ல் தரடர்தறல் இற்கநக 

சற்தகரள்பப்தட்டுள்ப நைன்சணற்நகரண 

அரணறப்நெகள் ரக ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ததற்சநரநக் கறநகள் அகழ்ந்ன் தறன்ணர், 

அன் உரறக தரடர்தறல் கரப்தடும் 

உடன்தடிக்கககபறன் இல்நெ ரதன்தகநோம்; 

 (ii) குநறத் உடன்தடிக்கககநக்கு ற்நெகட 

கரனல்கனகள் ரக ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the areas where the Indian Company 

known as „Cairn India‟ engaged in oil 

explorations around Mannar, is carrying 

out its surveys at present; and 

 (ii) the progressive observations done by the 

said company up to now with regard to 

discovering oil? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the nature of agreements in relation to the 

ownership of oil wells, subsequent to the 

drilling of such wells; and 

 (ii) the periods relevant to those agreements? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිදන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු  නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ ්හභහතයතුභහ ව 
බුේධ ලහන වහ අමි ටයුතු භහතයතුභහ ශනුශන් ඒ 
ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ.  

()   (i)   ශ්රී රංහශේ ක් ශයශ භන්නහයභ ශතල් 
ශේණ බ්ශරොක් 09කින් භන්විත න තය, 
"ශඹහන් ඈන් ඹහ" ලිමිටඩ් භහභට 100% 
ඹත් ඳහලිත භහභක් න "ශඹහන් රංහ 
(ප්රිකඨා) ලිමිටඩ්" භහභ ශතල් ශේණ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

බ්ශරොක් ං එස.එල්. 2007-01-001 (ර්තභහන 
බ්ශරොක් සිිබඹභට නු එම්.2) ඹන ප්රශේලශේ 
ශතල් ශේණ ටයුතු සිදු යනු රඵන තය එභ 
බ්ශරොක් ඳවත දළක්ශන භහශඹෝජන ඹටශත් 
පිහිටහ ආත.  

 

 

 
 
 

 
 

 (ii)   “ශඹහන් රංහ (ප්රිකඨා) ලිමිටඩ්" භහභ - 

CLPL - ශතල් ශේණ ළිං වතය ළණීම් 
ටයුතු සිදු ය ආිබ තය, ළිං ශද ළණීම් 
ටයුතු  හර්ථ විඹ. එනම් සහබහවි ෆස ව 

ංකනනීයණ ද්රය - condensate -  වමු විඹ. 

2013.12.31 දන න විට CLPL භහභ විසින් 
ශොඹහ ළනීම් ශද ම්ඵන්ධශඹන් ළයීම් 

ළඩටවනක් ඈදරිඳත් යනු ආත. ඈන්ඳසු CLPL 

භහභට ඹත් ශොටශා භ ලශඹන් තත් 
එක් ශේණ ළි ළණීම් ටයුතු අයම්බ 
යනු රළශබ්.  

  ශම් තය, විදුලිඵර ඊත්ඳහදනඹ වහ අනඹන 
ඈන්ධන මිර පිරිළඹ ඩු කිරීශම් දව ආිබ  
ශභභ ශොඹහ ළනීම් එකින් ෆස නිසඳහදනඹ 
කිරීශම් වළකිඹහ පිළිඵ ශ්රී රංහ යජඹ විසින් 
තහක්ික වහ මරය ලයතහ ධයඹනඹක් 
ඳත්මින් සිටී.  

(අ)  (i)    ශ්රී රංහ යජඹ ව ශඹහන් රංහ (ප්රිකඨා) 
ලිමිටඩ් භහභ තය ත්න් යන රද නිජ 

ශතල් ම්ඳත් ගිවිසුභ - PRA -  භඟින් ශතල් ළිං 
ඳහරනඹ ශේ. එකී ගිවිසුභ නිසඳහදන ශඵදහ වදහ 
ළනීශම් ගිවිසුභක් න තය, එඹ ජහතයන්තය 
ශතල් ර්භහන්තශේදී ශඳොදුශේ බහවිත යනු 
රඵන ංල්ඳඹකි. නිජ ශතල් ම්ඳත් ගිවිසුභ 
ප්රහය ශේණඹ සිදු යනු රඵන ශොටශා 
ිකිබඹ ව ඒ තුශ ආිබ ම්ඳත් ශ්රී රංහ යජඹ 
ශත ඳළරී ආත. දත්ත ත් ය ළනීභ වහ /ශවෝ 
ශේණ හර්ඹ වහ ළි ළණීම් ටයුතු, 

ළයීම් ව නිසඳහදනඹ CCPL භහශම් 
විඹදමින් ඳභණක් සිදු යනු රළශබ්. හිකජ 
නිසඳහදන ම්ඵන්ධශඹන් න විට, නිජ ශතල් 
ම්ඳත් ගිවිසුශම් වන් ඳරිභහණ නු ශතල්/

ෆස ශ්රී රංහ යජඹ ව CCPL  භහභ තය 
ශඵදහ නු රළශබ්.  

  (ii)  නිජ ශතල් ම්ඳත් ගිවිසුභ වුරුදු 08  ශේණ 
හරඹකින් භන්විත න තය ශොඹහ ළනීභක් 
ආයීශභන් ඳසු ංර්ධන ඵරඳත්රඹ ප්රදහනඹ යනු 
රඵන තය ඈන්ඳසු නිසඳහදන හරී භහ වුරුදු 
20ක් දක්හ ඳළළත්ශේ. 

(ආ)  දහශ ශනොශේ.  

 

ගරු දරෝසි දවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) சரஸி சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන තුරු 

ප්රලසනඹ ශභශාික. ශඹහන් රංහ (ප්රිකඨා) ලිමිටඩ් භහභ 

ශේණ, ඳර්ශේණ ව ළණීම් ළඩ දළන් ඳටන් ශන 

ිබශඵනහඹ කිඹරහ කිඹනහ. ශම් ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන 

යහඳිිබඹ ඹටශත් යන ශදඹක්ද? ශම්ට ලය යන 

අම්ඳන්න ශර්ගු ඵදු යහිතික රළබී ිබශඵන්ශන්. ඒික භහ 

වන්ශන් ශම් ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳිිබඹ ඹටශත් එන 

යහඳිිබඹක් ද කිඹහ.  

 
ගරු දිදන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශ්රී රංහශේ ඳශමුයට යන ශේණඹ නිහ ශභඹ හර්ථ 

ය ළනීභට දඹ  වළකි ෆභ වනඹක්භ ඳඹහ ිබශඵනහ. එඹ 

සුවිශලා භහභක් ශර රහ තභික ය දී ිබශඵන්ශන්. 
 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදළනි තුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු දරෝසි දවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) சரஸி சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි තුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹික. පි ශම් න ශොට ශඵොය ශතල් අනඹනඹ කිරීභ වහ 

වුරුේදට US Dollars ිහලිඹන 6ක් විඹදම් යනහ. ශේ 

අනඹන විඹදමින් සිඹඹට 60ක් ඹන්ශන් ශඵොය ශතල් අනඹනඹ 

වහික. නමුත් ශම් Cairn India භහභත් එක් වරහ ිබශඵන 

ගිවිසුභට නු ශතල් ශොඹහ ත්තහභ ඳට රළශඵන්ශන් ඒ 

අදහඹශභන් සිඹඹට 10ක්ද? 

 
ගරු දිදන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශරෝශේ ශතල් ශොඹහ ළනීභ වහ යන අශඹෝජනඹ  

ියනහමින්  ශඵොශවොභ ළ ික. එළනි ඹ ෆභ තළනටභ 

ඳළමිශණන්ශන්ත් නළවළ. ඒ නිහ ශම් සථහශේ ශ්රී රංහ රඵහ 

ශන ිබශඵන ජඹ්වණඹ ශ්රී රංහශේ නහත ඳයම්ඳයහටික. 

රු භන්රීතුමිඹ දළන් වන් ශ ශතල් වහ ඹන විඹදභ ජහිබ 

අර්ථිශඹන් ඩු ය ළනීභට ිබශඵන ප්රධහනතභ වහ එභ 

භහර්ඹත් ශභඹික. ඒ අර්ථි මර ධර්භඹ භත තභික ශම් ගිවිසුභට 

පිවිශන්ශන්. ගිවිසුශම් න් න්ිබ පිළිඵ භභ ඔඵතුමිඹට 

ඊත්තයඹක් දුන්නහ. එහි ංර්ධනඹ පිළිඵ ශොන්ශේසි ශම් 

භහශේ හනශේදී ඈදරිඳත් යන හර්තහශන් ඳසු පිවිශන 

ගිවිසුශභන් තභික 2014 දී ත්න් යනු රඵන්ශන්. 

 
ගරු දරෝසි දවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) சரஸி சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භභ යරභ වපු ප්රලසනඹ තභික- 

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්රීතුමිඹ, ඔඵතුමිඹශේ තුන්ළනි තුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු දරෝසි දවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) சரஸி சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

නළවළ, නළවළ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එතුභහ දුන් 

පිළිතුශයන් භභ ෆහීභට ඳත් ශන්ශන් නළවළ. 
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[රු දශන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

ශේලහංලඹ ං දලභ ක්හංලඹ ං දලභ 

79.660 8.50 

79.048 8.50 

78.918 8.37 

78.877 8.17 

79.642 8.17 

79.642 8.25 

79.660 8.25 
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නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

හරඹ ත ශරහ ිබශඵනහ. තුන්ළනි තුරු ප්රලසනඹ වන්න. 

නළත්නම් වන්න ශදන්න ඵළවළ. ත විනහ  10ික ිබශඵන්ශන්. ඒ 

හරඹ තුශ ත ප්රලසන 5ක් වන්න ිබශඵනහ. 

 

ගරු දරෝසි දවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) சரஸி சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භභ වන්ශන් ඒ අදහඹශභන් රංහට රළශඵන්ශන් සිඹඹට 

10ක් ද කිඹන එික. 

 

ගරු දිදන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශම් හර ඳරිච්ශේදඹ ළන පි පිළිතුරු දුන්නහ. 

පි ශොඹහ න්නහ ළිංලින් ආිබ ශ වළකි නිසඳහදන භත 

කිඹරහ භභ ලිනුත්  ඊත්තය දුන්නහ. Currently, the CLPL is in 

preparation of the appraisal programme for the discoveries of 

the first two wells. The CLPL has to submit the appraisal 

programme and budget to the Petroleum Resources 

Development Secretariat by 31st December, 2013. ඒ 

කිඹන්ශන් ශම් වුරුේද හනශේික.  ජහිබශේ ඹවඳත පිික ආිබ 

න ශම් භවහ ම්ඳත ළන ඈී ශභන් ටයුතු කිරීභ ඩහ ශවොික. 

නහනහ ප්රහය ප්රලසන ඕනෆ එක් ජනහරි භහශේ ගිවිසුභ ත්න් -

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

 
නෆ දෙනහිර නදලෝෙය ලෆඩව ශන : අපනයන 

වෆකසුම් කළපය 
கறக்கறன் உம் றகழ்ச்சறத்றட்டம் : ற்நற 

தணறடல் னம் 
NEGENAHIRA NAVODAYA PROGRAMME:  EXPORT 

PROCESSING ZONE 

     2655/‟12 
6.  ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
      (ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

    (The Hon. Sajith Premadasa) 

අශඹෝජන ප්රර්ධන භහතයතුභහශන් ආූ  ප්රලසනඹ - (1):  

() (i) භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්ශම් වන් න ඳරිද 
නළ ශඟනහිය නශෝදඹ ළඩටවන ඹටශත් 
ඳනඹන ළසුම් රහඳඹක් අයම්බ ය ිබශබ්ද;  

 (ii) එශා නම්, එභ ඳනඹන ළසුම් රහඳඹ අයම්බ 
ය ආිබ ප්රශේලඹ ශර්ද;  

 (iii) එභ ඳනඹන ළසුම් රහඳඹ අයම්බ ශ දනඹ 
ශර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?       

(අ) ශනො එශා නම්,  ඒ භන්ද?  

 

நைநட்டு ஊக்குறப்நெ அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (I) யறந் சறந்கண றர்கரனத்றற்கரண தரகன 

சரக்கறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பரந கறக்கறன் 

உம் றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன்கலழ் ற்நற 

தணறடல் னதரன்ந ஆம்தறக்கப் 

தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (ii)  ஆதணறன், சற்தடி ற்நற தணறடல் னம் 

ஆம்தறக்கப்தட்டுள்ப தறசசம் ரதன்த 

கநோம்; 

 (iii)  சற்தடி ற்நற தணறடல் னம் 

ஆம்தறக்கப் தட்ட றகற ரதன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதறல் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Investment Promotion:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an Export Processing Zone has 

been started under "Negenahira Navodaya” 
programme as mentioned in the "Mahinda 

Chintana - Vision for the Future";  

 (iii) if so, of the name of the area in which the 

aforesaid Export Processing Zone has been 

started; and 

 (iii) of the date on which the aforesaid Export 

Processing Zone was started? 

(b) If not, why? 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ සණදයෝජන ප්රලර්ධාන 

නිදයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு கதசர் நைஸ்தர - நைநட்டு ஊக்குறப்நெ தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Deputy Minister of 

Investment Promotion) 

Sir, on behalf of the Minister of Investment 

Promotion, I answer that Question.  

(a) (i)   No. 

      (ii)   Not applicable.   

      (iii)   Not applicable. 

(b)   Even though the Board of Investment has 

identified a land to establish an Export Processing 

Zone, the effort taken to transfer the land to the 

Board of Investment from the land owner was not 

successful. Further, it is noted that there may be 

difficulties to establish an Export Processing Zone 

and maintain it due to encroachers and land permit 

holders already occupying the larger area of the 

said land.   

 However, Hon. Member, steps have been taken to 

establish a Heavy Metal Industrial Zone as a 

Strategic Development Project at Sampur to 

attract foreign investments. Secondly, a land 

belonging to the Sri Lanka Ports Authority at 

Kappalturai in Trincomalee has been identified to 

establish an Export Processing Zone and the 

preliminary survey is underway.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන තුරු 
ප්රලසනඹ ශභඹික. නළ ශඟනහිය නශෝදඹ ළඩටවන ඹටශත් 
නළ ශඟනහිය ඵර ප්රශේලශේ ඳනඹන රහඳඹක් සථහඳනඹ 
යනහඹ කිඹරහ ශඳොශයොන්දුක් දීරහ ිබශඵනහ. දළන් ඔඵතුභහ 
කිඹනහ, නළ ශඟනහිය නශෝදඹ ළඩටවන ඹටශත් ය 
වතයට අන්න හරඹක් ත වුණත් තභත් ශම් ඳනඹන 
රහඳඹ සථහඳනඹ යරහ නළවළික කිඹරහ. ඒශන්භ ඔඵතුභන්රහ 
ඈසභතු යන්ශන් යජශේ හර්ඹක්භතහද කිඹහ භහ වන්න 
ළභළිබික.  

 

ගරු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு கதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I clearly gave an answer that there were difficulties in 

obtaining lands and that as an alternative, we are carrying 

out some development projects in Sampur and 

Trincomalee, of which one is carried out as a Strategic 

Development Project. But, with regard to the Export 

Processing Zone, there have been difficulties in obtaining 

lands. So, as I stated earlier, we will establish one in due 

course.  
 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The second Supplementary Question, please.  
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ආභිබතුභනි,  ඈඩම් ත් ඳත් ය ළනීශම්දී 

ිබශඵන ඳවසුතහ පිළිඵ ඔඵතුභහශේ පිළිතුශර්දී වන් ශහ. 
වළඵළික, ඔඵතුභහ ම්ඳහය දසත්රික්ඹට ගිශඹොත් ශඳශනික, ඳයම්ඳයහ 
ණනහක් ජීත් වුණු ජනතහශේ ඈඩම් විශලා ශවෝටල් යහඳිිබ 
වහ ඵරවත්හයශඹන් යජඹ යශන ිබශඵන ඵ. භභ 
ඔඵතුභහශන් වන්නට ළභළිබික, ම්ඳහය දසත්රික්ශේ ඳහනභ 
ප්රශේලශේ ශයශඵඩ රහඳශේ ජනතහශේ ඈඩම් 
ඵරවත්හයශඹන් යශන ශවෝටල් යහඳිිබරට ශඹොදන්නට 
පුළුන් නම්, ශේ යශඨා ඳනඹන ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ළදත් 
න, ඒ හශේභ නළ ශඟනහිය ඳශහශත් විරැකිඹහට විඳුභක් න 
ඳනඹන රහඳ සථහඳනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ යජඹ ඈිහ භනින් 
ටයුතු යන්ශන් ආික කිඹරහ. 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு கதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Sajith Premadasa, you are making a political 

speech. I wish to place on record that we have not taken 

any land by force. Land has been acquired for hotels, but 

the land owners have been given compensation. No land 

has been taken by force.  
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්ශනි තුරු 
ප්රලසනඹ ශභඹික. රු නිශඹෝජය ආභිබතුභනි, ඔඵතුභහට ප්රලසනඹික, 
ථහික පිළිඵ ශන ශනොශත්රීභ පිළිඵ භභ නහටු 
ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඔඵතුභහශන් තුන්ශනි තුරු 
ප්රලසනඹ වන්නට ළභළිබික. [ඵහධහ කිරීභක්] 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්ශනි තුරු ප්රලසනඹ වන්න රු භන්රීතුභහ. 

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

තුන්ශනි තුරු ප්රලසනඹ ශභඹික. පුන පුනහභ නළ ශඟනහිය 

ඳශහශත් ජනතහට ිකිබ ඈඩම්, ඳහයම්ඳරි ඈඩම් මු මුශේ භව 

දල් යජඹ ශොල්ර න යුඹ, ඳනඹන ර්භහන්ත පුයයඹක් 

සථහඳනඹ යන්නට ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යන්ශන් නළත්ශත් 

ආික?  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு கதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

You are making a speech. Hon. Sajith Premadasa, no 

land has been taken by force.  

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Answer my Supplementary Question.  

 
ගරු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு கதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I say, no. My Answer is, "No"; we have not taken any 

land by force.  

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Hon. Deputy Minister has given the answer. The 

Answer is, “No”.  

 
මළළු අපනයනය : විවහතර 

 லன் ற்நற : றதம்    
 EXPORT OF FISH : DETAILS 

     3197/‟12 

7.  ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
 (ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන භහතයතුභහශන් ආසු 

ප්රලසනඹ - (1) : 

() (i) 2011, 2012 ර්ර ව 2013 ර්ශේ ශම් දක්හ 
හරඹ තුශ ඳනඹනඹ ශ භහළු ප්රභහණඹ ශන් 
ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;  

 (ii) ශ්රී රංහශන් භහළු අනඹනඹ යන යටල් 
ශර්ද;  

 (iii) ශ්රී රංහශේ භහළු ඳනඹනඹ යන විලහරතභ 
භහම් 5 ශර්ද; 

 (iv) ශ්රී රංහ යජඹට එභ භහම්ලින් ශන ඵදු 
මුදල් ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (v) එභ භහම්ර ශාශේ නියුතු ශා ංයහ 
ශොඳභණද;  
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 (vi) භහළු ඳනඹනඹ කිරීභ තත් යටල් දක්හ යහේත 
ශ වළකිද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?         

(අ) (i) ධීයඹන් වහ පුහුණු ඳහරක් ිබශබ්ද;  

 (ii) ශනොඑශා නම්, එන් පුහුණු ඳහරක් පිහිටුීමභට 
ශනොවළකි න්ශන් භන්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ආ) ශනො එශා නම්,  ඒ භන්ද? 

 

கடற்தநரறல், லகப நனங்கள் அதறறந்த்ற 

அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i)  2011, 2012ஆம் ஆண்டுகபறநம் 2013இல் 

இற்கநகக்கும் ற்நற தசய்ப்தட்ட 

லணறன் அபவு ணறத்ணறரக வ்பவு 

ன்தகநோம்; 

 (ii)  இனங்ககறல் இந்ந்து லகண இநக்குற 

தசய்நோம் ரடுகள் க ன்தகநோம்; 

 (iii)  இனங்ககறல் லன் ற்நற தசய்நோம் 

றகப்ததந்ம் 5 கம்தணறகள் க ன்தகநோம்; 

 (iv)  இனங்கக அசரங்கத்றற்கு அக தசநத்ற 

ரற வ்பவு ன்தகநோம்; 

 (v)  அக்கம்தணறகபறணரல் சகனக்கர்த்ப்தட்டுள்ப 

ஆட்கபறன் ண்றக்கக வ்பவு ன்தகநோம்; 

 (vi)  லன் ற்நறக சநம் தன ரடுகநக்கு 

றஸ்ரறக்க நைடிநோர ன்தகநோம் 

அர் கூநரர? 

(ஆ) (i)  லணர்கநக்கரண தறற்சறப் தரடசரகன என்ந 

உள்பர ன்தகநோம்; 

 (ii)  அவ்ரநறன்சநல், அத்கக என்கந ன் 

உந்ரக்க நைடிரது ன்தகநோம் 

அர் கூநரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the amount of fish exported in the years 

2011, 2012 and 2013 to date, separately; 

 (ii) the countries importing fish from Sri Lanka; 

 (iii) the five largest fish exporting companies in 

Sri Lanka; 

 (iv) the tax paid by them to the Government of 

Sri Lanka; 

 (v) the number of people who have been 

employed by them; and 

 (vi)  whether the exporting of fish can be 

expanded to more countries? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether there is a training school for 

fishermen; and 

 (ii) if not, as to why such a training school 

cannot be established?  

(c) If not, why? 

 
ගරු සවලෙය  රළජිත දවේනළරත්න මශතළ සීවලර ශළ ජජ 

වම්පත් වුංලර්ධාන අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண - 

கடற்தநரறல், லக பநனங்கள் அதறறந்த்ற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශාික.  
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ශභෝය යල් ද ශරෝශේ තවනම් යරහ ිබශඵනහ. ඒික 

ඩු ශරහ ිබශඵන්ශන්. 

ශම් සිඹල්ර ත්තහභ, 2011 ශර්දී ශභට්රික් ශටොන් 18,462ක් 

ඳනඹනඹ යරහ ිබශඵනහ. 2012දී ශභට්රික් ශටොන් 18,633ික. 

2013දී ශභට්රික් ශටොන් 24,430ික. තුශනන් එකින් ළ  ශරහ 

ිබශඵනහ. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ශඵොශවොභ සතුිබික, රු ආභිබතුභනි. විසතයහත්භ 

පිළිතුයක් ඔඵතුභහ රඵහ දුන්නහ. 

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන ං 8, රු පී. වළරින් භවතහ. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ තුරු ප්රලසන ආහුශේ 

නළවළ. 

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුරු ප්රලසන ආී භට හරඹක් නළත. දළන් ශඳයරු 10.00ික 

ශරහ.  

ප්රලසන ං 9 - 3524/'13 - (1), රු බුේධි ඳිබයණ භවතහ. 

 
ගරු විජය ෙශනළයක මශතළ සරළජය පරිපළන ශළ වහලදද් 

ක යුුර නිදයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு றஜ யரக்க- ததரது றந்ரக, 

உள்ரட்டநல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of 

Public Administration and Home Affairs) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, යහජය ඳරිඳහරන වහ සශේල 

ටයුතු භහතයතුභහ ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභට ිබ 

ශද හරඹක් ඈල්රහ සිියනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන ං 10 - 3198/'12 - (1), රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

තුරු ප්රලසන වන්න පුළුන් නම් වනහ. නළත්නම් 

වන්ශන් නළවළ. 

 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ වනහ ද? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

තුරු ප්රලසන තුනක් වන්න පුළුන් නම් වනහ. නළත්නම් 

ශරහ නහසිබ යන්ශන් නළවළ. 
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නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුරු ප්රලසන වන්න ඈඩ ශදන්න ඵළවළ. ඳක් නහඹඹන්ශේ 

රැසීමශම්දී ත්තු තීයණඹට නු ශඳය රු 10.00ට හචි ප්රලසන 

වහ පිළිතුරු දීභ න් යන්න ඕනෆ. ඒ සිඹලු ඳක් 

නහඹඹන්ශේ එඟත්ශඹන් ත්තු තීන්දුක්. 

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is  your point of Order? 

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශන දහ ප්රලසන 15ක් 

වන්නට ඳළඹක් ශන් යනහ.  

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්රීතුභනි, ඳක් නහඹ රැසීමශම්දී ඒ ළන ප්රලසන 

යන්න. 

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශේ point of Order එ 

ඈදරිඳත් යන්න සථහ ශදන්න.  

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශභතළනදී ඒ වහ හරඹ ශදන්න ඵළවළ. ඳක් නහඹ 

රැසීමශම්දී ඳක් නහඹඹන්ශේ ඈල්ලීභ නු තභික එශවභ යරහ 

ිබශඵන්ශන්.  

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, my point of Order - 

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. ශදන ටඹ. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Speaker, at the last Parliamentary 

Business Committee Meeting - you were not there -  the 

Hon. Speaker stated that 10 Questions could be managed  

within  half an hour. The problem is, you give 10 minutes 

for one Question. 

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Even yesterday, Questions raised in the last week 

were not allowed to be placed.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

You are just  allowing things to  go out of control.   

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

It is with consent that we are doing this.   

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

The consent was to manage the 10 Questions within  

half an hour.  

 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන ටඹ. ප්රලසන ං 3. 

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order.  රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ භශේ point of Order  එටත් 

ශඳොඩ්ඩක් න් ශදන්න.  

 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Member? 

   
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශන දහට ප්රලසන 15ට 

ශඳය රු 9.30 සිට 10.30 දක්හ  ඳළඹක් ශන් යනහ.  

ශඳොඩ්ඩක් වන්න ශෝ. දළන් ඳළඹ බහඹක්,- 

839 840 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳක් නහඹ රැසීමශම්දී ශම්හ හච්ඡහ ය න්න.  
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භශේ point of Order  එ ඈදරිඳත් යන්න සථහ ශදන්න 

ශෝ.  
 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ඳක් නහඹ රැසීමභ නිශඹෝජනඹ යන්න. ඳක්ශේ 

ප්රලසන ශභතළනට ශේන්න එඳහ. 
 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නිශඹෝජනඹ යන්න ශනොශික, ඉශේ රු ථහනහඹතුභහ - 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

දවෞඛ්ය අමළතයළුංය  අයත් ණයතන : ලළශන 
சுகரர அகச்சறன்கலரண றநணங்கள் : 

ரகணங்கள் 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF HEATH : VEHICLES 

3362/‟12 

3. ගරු දජෝන් අමරුරුංග මශතළ සගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
දලනුල   
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு ந. யரறசன் 

சரர்தரக) 

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. P. 

Harrison) 

ශෞය භහතයතුභහශන් ආූ  ප්රලසනඹ - (2) :   

 () (i) ශෞය භහතයහංලඹට ඹත් අඹතන ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එභ එක් එක් අඹතනඹ ඹටශත් ආිබ යජශේ හවන 
ංයහ ශොඳභණද; 

 (iii) එභ අඹතනර යජශේ හවන රඵහ දී ආිබ 
නිරධහරින් ඹත්   ශරාික ශර්ද; 

 (iv) එභ නිරධහරින්ශේ ධීක්ණඹ ඹටශත් ආිබ හවන 
ංයහ ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද? 

(අ) (i) ඊක්ත  භහතයහංලඹ ඹටශත් ඳිබන අඹතනර 
ආිබ කුලී ඳදනභ භත රඵහත් හවන ංයහ 
ශොඳභණද; 

  (ii) එභ හවනරට ශීමම් යන අහයඹ ශර්ද; 

 (iii) එභ හවන ශනුශන් හර්ෂි ශන මුළු මුදර 
ශොඳභණද;  

 (iv) කුලී ඳදනභ භත රඵහ ත් හවන ඳරිවයණඹ යනු 
රඵන නිරධහරීන් වුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) ඈවත භහතයහංලඹ ඹටශත් ආිබ යජශේ හවන, 
කුලී ඳදනභ භත රඵහ ත් හවන ව 
නිරධහරීන්ශේ පුේලි හවන ශන් ය වඳුනහ 
ළනීශම් ක්රභශේදඹක් ිබශබ්ද; 

 (ii) එශා නම්, ඒ පිළිඵ ඳළවළදලි කිරීභක් යන්ශන්ද; 

 (iii) භහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටශත් ආිබ අඹතනරට 
ඹත් යජශේ හවනර යහජය රහංඡනඹ භඟ 
දහශ අඹතනශේ නභ වන් ය ිබශබ්ද; 

 (iv) ශනො එශා නම්, එඹට ශවාතු ශර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ශනහිද ? 

 (ඇ) ශනො එශා නම් ඒ භන්ද? 
 

 சுகரர அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) சுகரர அகச்சுக்குச் தசரந்ரண 

றநணங்கபறன் ண்றக்கக வ்ப 

தன்தகநோம்; 

 (ii)  சற்தடி எவ்தரந் றநணத்றன் கலழ் உள்ப 

அசரங்க ரகணங்கபறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகநோம்; 

 (iii)  சற்தடி றநணங்கபறல் அசரங்க ரகணங்கள் 

ததற்நக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப 

உத்றசரகத்ர்கபறன் ங்கள் ரக 

ன்தகநோம்; 

 (iv)  சற்தடி உத்றசரகத்ர்கபறன் 

சற்தரர்கறன் கலழ் உள்ப ரகணங்கபறன் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i)  சற்தடி அகச்சறன் கலழுள்ப றநணங்கபறல் 

உள்ப ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்நக் 

தகரள்பப்தட்டுள்ப ரகணங்கபறன் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகநோம்; 

 (ii)  சற்தடி ரகணங்கநக்கரண தகரடுப்தணவுகள் 

சற்தகரள்பப்தடும் நைகந ரதன்தகநோம்; 

 (iii)  சற்தடி ரகணங்கநக்கரக ந்டரந்ம் 

தசநத்ப்தடும் தரத்ப் தத் தரகக 

வ்பதன்தகநோம்; 

 (iv)  ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்நக் 

தகரள்பப்தட்ட ரகணங்ககப தன்தடுத்தும் 

உத்றசரகத்ர்கள் ரதன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i)  சற்தடி அகச்சறன் கலழ் உள்ப அசரங்க 

ரகணங்கள், ரடகக அடிப்தகடறல் 

ததற்நக்தகரள்பப்தட்ட ரகணங்கள் ற்நம் 

உத்றசரகத்ர்கபறன் தசரந் ரகணங்ககப 

சநதடுத்ற இணம் கரண்தற்கரண 

நைகநறதனரன்ந உள்பர ன்தகநோம்; 

 (ii)  ஆதணறன், இது தரடர்தறல் றபக்கபறப்தரர 

ன்தகநோம்; 

 (iii)  அகச்சுக்கும் அன் கலழுள்ப 

றநணங்கநக்கும் தசரந்ரண அசரங்க 

ரகணங்கபறல் அச இனச்சறகணநோடன் குநறத் 

றநணத்றன் ததர் குநறப்தறடப்தட்டுள்பர 

ன்தகநோம்; 

 (iv)  இன்சநல், அற்கரண கரங்கள் ரக 

ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்சநல், ன்? 

841 842 
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asked the Minister of Health:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of institutions that come under 

the purview of the  Ministry of  Health; 

 (ii) the number of Government vehicles that 

come under each such institution; 

 (iii) the grades of the officers of those 

institutions to whom government vehicles 

have been assigned; and 

 (iv) the number of vehicles falling under the 

supervision of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the number of vehicles in the institutions 

coming under the aforesaid Ministry that 

have been obtained on rent basis ; 

 (ii) the method of payment of rent adopted in 

relation to those vehicles; 

 (iii) the total amount of money paid annually as 

rent on those vehicles; and 

 (iv) the officers who use those vehicles obtained 

on rent basis? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether a methodology to distinguish 

Government vehicles under this Ministry, 

vehicles obtained on rent basis, and personal 

vehicles of the officers is in place? 

 (ii) if so, whether a clarification in that regard is 

made; 

 (iii) whether the State insignia and the name of 

the relevant institution are engraved in the 

government vehicles that come under the 

Ministry and the institutions coming under 

it; and 
 (iv) if not, the reasons for that? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු වමත්රීපළ සිරිදවේන මශතළ සදවෞඛ්ය අමළතයුරමළ   
(ரண்நெறகு கத்றரறதரன சறநறசசண - சுகரர அகச்சர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ 

වභළගත* යනහ.  
 

* වභළදම්වය මත තබන ෙ ිළිතුරර: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

()      (i)  109කි. ආමුණුභ  ඵරන්න.   ආමුණුභ බහත* යමි. 

 (ii) 1022කි. 

  (iii) හවන රඵහ දී ආත්ශත් ඳරිඳහරන ශරාිකශේ නිරධහරින්ශේ 
ඳහරනඹ ඹටශත් ඳත්හ ශන ඹහභ වහික.  

 (iv)  1022කි. 

(අ)  (i)  නළත. 

      (ii)   දහශ ශනොශේ. 

     (iii)   දහශ ශනොශේ. 

     (iv)   දහශ ශනොශේ. 

(ආ)  (i), (ii)  භහතයහංලඹ ඹටශත් ආිබ කුලී හවන ශනොභළිබ නිහ 
වඳුනහ ළනීශම් ක්රභඹක් ළරී ශම් ලයතහක් ශනොභළිබ 
තය, භහතයහංලශේ සිඹලු හවන වහ යහජය රහංඡනඹ 
පින්තහරු ය ආත.  

 (iii)  ඔේ. 

 (iv)   දහශ ශනොශේ.  

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී.  

843 844 

Annex: 



ඳහර්ලිශම්න්තු 845 846 

[රු වභරීඳහර සිරිශාන භවතහ] 



2013 ශදළම්ඵර්  06  847 848 



ඳහර්ලිශම්න්තු 849 850 

[රු වභරීඳහර සිරිශාන භවතහ] 
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නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන ං 8-3367/'12 -(1), රු පී. වළරින් භවතහ.  

 
ගරු දජෝන් අමරුරුංග මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, පී. වළරින් භන්රීතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ වනහ.  

 
ගරු  වහව කරල්ලියද්ෙ මශතළ සෂමළ වුංලර්ධාන ශළ කළන්තළ 
ක යුුර අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத் - சறநர் அதறறந்த்ற, கபறர் 

அநல்கள்  அகச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

රු නි ශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතරු දීභ 

වහ භහ ිබ ශදක් ල් ඈල්රහ සිියනහ.  
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භට රීිබ ප්රලසනඹක් 

ිබශඵනහ. 
 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු විඳක්ශේ ප්රධහන ංවිධහඹතුභනි, ඔඵතුභන්රහ එඟ 

වුණහ ශන්ද ශම් ක්රභඹට? 
 

ගරු දජෝන් අමරුරුංග මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඔේ.  

 
නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එච්චයික.  

ප්රධහන ටයුතු.  විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත, 2014. හය 

බහ සථහ.  

 

විවර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2014  
எதுக்கலட்டுச் சட்டநனம், 2014 

APPROPRIATION BILL, 2014 
 

කළරක වභළදේදී තලදුර ත් වකළ බන දි.-  
[ප්රග ය: දෙවෆම්බර් 05] 

[නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ මූළවනළරඪ විය.] 
 

குழுறல் சநம் ஆரப்ததற்நது. - [சர்ச்சற : டிசம்தர் 05] 

[தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 05th December] 

[MR. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 

171 ලන ශීර්ය.- උවවහ අධායළපන අමළතයලරයළ 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 276,940,000 
 

கனப்நெ 171.-  உர் கல்ற அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 276,940,000 
 

HEAD 171.- MINISTER OF HIGHER EDUCATION  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 276,940,000 
 

126 ලන ශීර්ය.- අධායළපන අමළතයලරයළ 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 595,850,000 
 

கனப்நெ 126.-  கல்ற அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 595,850,000 

 
HEAD 126.-  MINISTER OF EDUCATION 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 595,850,000 

 

189 ලන ශීර්ය.- අධායළපන දවේලළ අමළතයලරයළ 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන 

විඹදභ, රු. 56,240,000 
 

கனப்நெ 189.- கல்றச் சசககள் அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 56,240,000    

 

HEAD 189.- MINISTER OF EDUCATION SERVICES  
Programme 1.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 56,240,000 

133 ලන ශීර්ය.- තළ්කණ ශළ පර්දේණ අමළතයලරයළ 

01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩ ටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, 

රු. 163,670,000 

 

கனப்நெ 133.- தரறநட்த, ஆரய்ச்சற அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 163,670,000 

 
HEAD 133.- MINISTER OF TECHNOLOGY AND RESEARCH 

Programme 1.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 163,670,000 

 

185 ලන ශීර්ය.- විදුලි වුංදද් ශළ දතොරුරරු තළ්කණ 

අමළතයලරයළ 

01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ,  රු. 88,340,000 

 
 கனப்நெ 185.- தரகனத்தரடர்நெகள் ற்நம் கல் 

தரறநட்தறல் அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 88,340,000 

 
HEAD 185.- MINISTER OF TELECOMMUNICATION AND 

INFORMATION TECHNOLOGY 

Programme 1.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 88,340,000 

851 852 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ළඹ ශීර් ං 171, 214, 126, 212, 213, 189, 133 ව 185. 

රහ ඵළලීභ ඳය බහ 6.30 දක්හ.  

 
[ප.බහ. 10.05] 

 
ගරු දජෝන් අමරුරුංග මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

රු බහඳිබතුභනි,  "2014 විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳශතහි 

හය බහ සථහශේදී ද දන ඈදරිඳත් යන  භහතයහංල වහ  

ඒහ ඹටශත් ආිබ නිකුත් ශදඳහර්තශම්න්තු වහ අඹතනරට දහශ 

ං  171, 214, 126, 212, 213, 189, 133 ව 185 දයන ළඹ 

ශීර්ඹන්ශේ එක් එක් ළඩටවන්හි සිඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් 

වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් දවඹකින් ඳහ වළරිඹ යුතුඹ" ික භහ 

ශඹෝජනහ යනහ.  

 රු කිර  වියහේ හරිඹම් භන්රීතුභහ ශම් පිළිඵ රුණු 

දක්නහ ආිබ. 

 
[ප.බහ. 10.06] 

  
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු බහඳිබතුභනි, ධයහඳන, ඊස ධයහඳනඹ ආතුළු 
භහතයහංල කීඳඹභ ළඹ ශීර් විහදඹට න්නහ ශම් සථහශේදී 
ථහ යන්නට රළබීභ ළන භභ තුටු ශනහ. විඳක්ඹ 
ශනුශන් ථහ යන ශම් සථහශේ ධයහඳන විඹ 
ම්ඵන්ධශඹන් ශනදහට ඩහ ශනස වූ ශෝණඹකින් ඵළලිඹ 
යුතුික කිඹහ භහ ල්ඳනහ ශහ. රු බහඳිබතුභනි, ඔඵතුභහ  
දන්නහ, ද රංහශේ ධයහඳනඹ කුභන දලහටද භන් 
යන්ශන්  කිඹහ. ශොශම  නයඹ ආතුළු ප්රධහන නයර ඳහල්  
ශඟින් ඹේදී පි දකිනහ, ඳහල් ර ශදභේපිඹන් පිරිරහ ඈන්නහ 
ඵ. විශලාශඹන් ම්භරහ ඈන්නහ. ඒ ඹ තභන්ශේ දරුහට 
ධයහඳනඹ රඵහ ශදන ඳහර රටභ ශරහ ඈන්නහ. ඒ හශේභ, 

ඳහයට ඵළසහභ  ස ල්ර ඳහ tuition  ඳන්ිබ පිළිඵ  දළනුත් 
යන දළන්ීමම් ිබශඵනහ. භභ හිතන වළියඹට තභන්ශේ දරුන් 
ඳහල්රට ආතුශත් යන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ සිහින භමින් 
සිියන, ඒ හශේභ තභ දරුන් ඳහල්රට ආතුශත් ශහට ඳසුත් 
ඳහල් රටභ ශරහ සිියන ශදභේපිඹන් සිියන යටක් ශරෝශේ 

ශොශවාත් නළිබ ආිබ. ඒ හශේභ ශේ යශඨා තයම් tuition  

ඳන්ිබ පිළිඵ දළන්ීමම්, නහභ පුරු ිබශඵන තත් යටක් ශරෝශේ 
නළිබ ආිබ. රු බහඳිබතුභනි,  ශම්ශන් ශදන චිත්රඹ ශභොක්ද? 
ශම්ශන් හයණහ ශදක් ශඳශනනහ. එක් තභික, ද ශේ 
යශඨා ධයහඳන ක්රභඹ ංකීර්ණ ශරහ ිබශඵනහඹ කිඹන එ. 
විශලාශඹන්භ ද ශේ යශඨා ධයහඳනඹ ශදභේපිඹන්ට ඵයක් 
ශරහ ිබශඵනහ.  දරුශක් ඈඳදුණු දශා ඈරහභ දරුහට ශවො 
ඳහරක් රඵහ දීභ ශනුශන් ශශවශන්න ශදභේපිඹන්ට සිේධ 
ශරහ ිබශඵනහ. ඳහශල් ඈරහ අ දරුහ ඹහන්රීයණඹ 
ශරහ. දරුන්ට ඊන්න්න ශදභේපිඹන්ටත් ඈශන න්න සිේධ 
ශරහ ිබශඵනහ. දරුන්ට ශභහ හරඹක් නළවළ. දරුන්ට 
තභන්ශේ නික් ශවෝදය, ශවෝදරිඹන් භඟ හරඹ ත 
යන්න ශන්ශන් නළවළ. ද  ඳිබන ශම් ධයහඳන ක්රභඹ තුශ 
ශේ යශඨා දරුන් ිරීභ නිර්භහණඹ යන රද දරුන් ඵට 
ඳත් ශරහ ිබශඵනහ. ශභොශඹක් ිබශඵනහ නම් ශේ යශඨා 
ධයහඳනඹ භන් යන්ශන් ශභොන ක්රභඹට ද කිඹහ ඳට  චිත්රඹක් 
භහ න්න පුළුන්.   

රු බහඳිබතුභනි, ඳහල් ශඟට ගිඹහභ  ශදභහපිඹන් ශේඨාටු 

ශඟ , තහේඳ ශඟ පිරිරහ නළිබ, ඳහයට ඵළවළපුහභ ය ධයහඳනඹ  

විකුණන ඩ පිළිඵ ඳත්රිහ, නහභ පුරු නළිබ,  tuition ඳන්ිබ 

පිළිඵ විලහර ශර දළනුත් කිරීශම් යහඳහය නළිබ ධයහඳන 

ක්රභඹක් ිබශඵන ඹම් දක් ඊදහ ශනහ නම්, එදහට ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඔඵට, ඳට වළශභෝටභ තුටු ශන්න පුළුන් 

ධයහඳන ක්රභඹක් ශොඩ නළ ශේවි.  ඒ කිඹන්ශන් ශභහ හරඹත් 
ත යමින් ඳහල් ධයහඳනඹ රඵහ ඈන් ඳසු විලසවිදයහරඹට 

ගිහින් ඊස ධයහඳනඹ රළබ  දරුකු ිහහි යන්න පුළුන් නම්,  

ය ංකීර්ණ ශරෝශඹන් ඈත් ශරහ ශදභහපිඹන්, ගුරුරුන් 
ශම් තයශඹන් ඇත් යන ධයහඳන ක්රභඹක් ශොඩ නඟන්න 

පුළුන් නම්,  න්න ඒ තභික නිඹභ ධයහඳනඹ කිඹරහ ඳට 
තුටු ශන්න පුළුන් රු බහඳිබතුභනි.  

දළන් ඵරන්න, ශදභහපිඹන් ශයොක් ශීම, ශයොද ඵළ ශන  ශම් 

දරුන්ශේ ධයහඳනඹ ශනුශන්  පුදුභ හරඹක් මිඩංගු යනහ. 
ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් වළශභෝභ එඟ ශනහ ආිබ.  ඒට ප්රධහන 

ශවාතු තභික රු බහඳිබතුභනි, ී මිත සථහලින් ී මිත 
ඊභනහන් ඈසට ය ළනීභට ඹහභ.  ී මිත සථහ ිබශඵන්ශන්. 

ී මිත ඊභනහන් ිබශඵනහ. ඈිබන්  ශම්ශදී දරුන් විලහර 

පීඩනඹට රක් යනහ. ඳහල්ලිනුත්  සිදු න්ශන් ඒභික. 
ශම් වළභ පීඩනඹක්භ න්ිබභට ඒ දරුන්ට තභික ඵරඳහන්ශන්. 

දළන් ඵරන්න, ශදභහපිඹන් ශොශවොභ  වරි ඵරනහ තභන්ශේ 

දරුන් ශියත්ශඹන්  pass යන්න. Pass යරහ ශවො 

ඳහරට ආතුශත් යන්න. ඳසු ගිඹ හරශේ භහ දළක්හ එ 

පිශඹක් තභන්ශේ දරුහ ශියත් ශඹන් pass වුශණ් නළවළ කිඹරහ 

ඳවය දීරහ ිබබුණහ. තත් ශදභහපිඹන් දරුන් ශදරින් එරහ 

දභහ ිබබුණහ. ඒ එ ඳළත්තක්. ශනක් ඳළත්ශතන් රු 

බහඳිබතුභනි, ඳහල්රත් තභන්ශේ rank  එ අයක්හ ය 

න්න පුදුභ තයඹක් ිබශඵනහ.  ශියත්ඹ, හභහනය ශඳශ, 

ඊස ශඳශ විබහලින් ශම් තත්ත්ඹ අයක්හ ය න්න පුදුභ 
විධිශේ පීඩනඹක් රඵහ ශදනහ දරුන්ට.  ඒ හශේභ  ප්රිබපර ඩු 

ශනහ නම් ඒ විඹන් වදහයන්න ශදන්ශනත් නළවළ දරුන්ට. 
ශභන්න ශම් ක්රභඹ දහද ශනස ශන්ශන් කිඹරහ පි දළන් 

ල්ඳනහ ශ යුතු ශනහ. ශභොද,  ශදභහපිඹන්ශේ ශාතභ 

විඹදම් යන්ශන් දරුන්ශේ ශම් ධයහඳනඹ ශනුශන්. ද 
ිබශර් ඳන්ිබඹට ඹන්ශන් නළිබ දරුකුට ධයහඳනඹ 

රඵන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ිබශඵනහ රු 
බහඳිබතුභනි.  

ඔඵතුභන්රහශේ ප්රිබශීලී ශේල් ම්ඵන්ධශඹන් ශේ කිසි 

තර්ඹක් නළවළ. තහක්ණ විඹ ධහයහ වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ 
ශඵොශවොභ ශවොික. ඒ මීට ශඳය යන්න ිබබුණු ශදඹක්.  

ප්රභහණහත්භ ඒ ටයුත්ත භද ඵ ආත්ත. නමුත් ඒ ත්ත 

පිඹය ියනහ. ඒ හශේභ තමුන්නහන්ශාරහ අයම්බ ශහ, 
නිපුණතහ ංර්ධනඹ ශනුශන් ළඩ පිළිශශක්. ඒත් 

ශඵොශවොභ ශවො පිඹයක්. ධයහඳනඹ ිබන් ශම් යට ඈදරිඹට 
ශන ඹන්න ඒහ ශඵොශවොභ ශවො පිඹයල්. ඒ ළනත් ශේ 

කිසිභ තර්ඹක්, විශේචනඹක් නළවළ.  

කිසිභ ඳළකිළීභකින් ශතොය විඳක්ඹ විධිඹට පි ඒ 

ශනුශන් තමුන්නහන්ශාරහට වශඹෝඹ ශදනහ. ඳවුශල් 

නම්බු රැ න්න, එශවභ නළත්නම් ඳහ ශල් නම්බු රැ න්න 
ඹන ශම් ධයහඳන ක්රභඹ ශොතළනින්ද න් න්ශන් කිඹරහ 

ල්ඳනහ ශ යුතු හරඹ දළන් ආවිල්රහ ිබශඵනහ, රු 

බහඳිබතුභනි. ශභශවභ ගිහිල්රහ හනශේ ශොශවන්ද පි 
නතය න්ශන්? 

ශියත් විබහඹ අයම්බ ශශා ඩු අදහඹම්රහී  ඳවුර 

දරුශකු ඒ විබහඹ භත් වුශණොත් ඒ දරුහට අධහය මුදරක් 

රඵහ ශදන්නික. ද ශභොක්ද ශරහ ිබශඵන්ශන්? ද ශරහ 
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ිබශඵන්ශන් ඉට එවහ ගිඹ ශදඹක්. ද ශියත් විබහඹ ඳහරක් 

ශතෝයහ ළනීභට යන ඩ ඈම් විබහඹක් ඵට ඳත් ශරහ. ද 

හභහනය ශඳශ විබහශඹන් "A" හභහර්ථ 9ක් න්න ඵරන්ශන් 

ඊස ශඳශ වදහයන්න ශොශවොභ වරි ශවො ඳහරට ආතුළු 

න්නික. වළඵළික ප්රලසනඹ ිබශඵන්ශන් ශියත්ඹ භත් ශරහ 

ඊඳරිභ රකුණු ත්තත් ශවො ඳහරට ආතුළු ීමභට ශනොවළකි ීම 

ිබබීභික. ආික ඒ? එ ඳළත්තකින් ත ඹියන් ශවො ඳහල්රට 

තභන්ශේ ශභික දභහ න්න ශනත් ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ 

නහ. ශනක් ඳළත්ශතන් එශා රළශඵන ී මිත සථහ ප්රභහණඹ 

භත ඒ දරුන්ට ශවො ඳහරක් රඵහ ළනීශම් සථහ නළවළ, 

රු බහඳිබතුභනි.  

එ තකින් පි විශිසට ජහිබඹක්. වුරුදු 68ට ඩහ හරඹක් 

ිබසශා ශේ යශඨා නිදවස ධයහඳනඹ ක්රිඹහත්භ නහ. පි 

ඊතුම් ජහිබඹක්. භහ හිතන විධිඹට නිදවස ධයහඳනඹ ක්රිඹහත්භ 

න ශරෝශේ එභ යට ශේ යටික. ඒශක් ළඹක් නළවළ.  

රු බහඳිබතුභනි, නිදවස ධයහඳනඹ ක්රිඹහත්භ ශරහ දළන් 

වුරුදු 68ක් ත ශරහ ිබබුණත්, ධයහඳනඹ මුදරට දුන් යටරට 

ළ ඹ පි ශඵොශවෝ පිටුඳසින් ඈන්ශන්. ප්රලසනඹ ිබශඵන්ශන් 

එතළනික. පි හය ධර්භ ිබන් පිටුඳසින්, පි දහචහයඹ ිබන් 

පිටුඳසින්, පි දළනුභ ිබන් පිටු ඳසින්, පි තහක්ණඹ ිබන් 

පිටුඳසින්. ඒ හශේභ ධයහඳනශඹනුත් පි ඈන්ශන් පිටු ඳසින්. 

එශවභ නම්, පි ඒ ශශයහි ධහනඹ ශඹොමු ශ යුතු 

ිබශඵනහ, රු බහඳිබතුභනි.  

ශේ යශඨා දරුන්ට ධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න ඳශමු ශර් සිට 

යජඹ විඹදම් යනහ. ඉට ඳසශා ශියත් විබහඹ, හභහනය 

ශඳශ විබහඹ, ඊස ශඳශ විබහඹ දක්හත්, ඉට ඳසශා 

විලසවිදයහරඹට ගිඹහභත් යජඹ විසින් වුරුදු වතයක් විඹදම් 

යනහ. එතළනිනුත් එවහට ගිහිල්රහ විලසවිදයහරශඹන් එළිඹට 

එන තරුණඹහට වරි සථහක් රඵහ ශදන්න ඳට පුළුන්භක් 

නළවළ. නළත යජඹ ශභොක්ද යන්ශන්? නළත යජඹ ඒට ය 

වරහ ඒ ඹ අණ්ඩුට ඵහ න්නහ.  ඉට ඳසශාත් ඔවුන් 

භළශයන තුරුභ යජඹ විඹදම් යනහ. ඒ ඔවුන්ට යජශේ රැකිඹහ 

ශදන්න, රැකිඹහ දීරහ ළටුේ ශන්න. ශම් ක්රභඹ ත දුයටත් 

ගිශඹොත් යජඹටත් ශරොකු ඵයක් නහ. යජඹට නඩත්තු යන්න 

ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් නහ. ඒශන් පි ඔක්ශෝභ ළයද 

තළනට තල්ලු නහ කිඹරහික භට නම් හිශතන්ශන්, රු 

බහඳිබතුභනි. ඒ නිහ ඳක් විඳක් ශේදඹකින් ශතොය පි 

වළශභෝභ අඩම්ඵය න්න ඕනෆ දක් එන්න නම්, මීට 

වහත්ඳසින්භ ශනස ක්රභශේදඹක් පි ශම් වහ නුභනඹ 

යන්න ඕනෆ. ජඳහනඹ, භළශල්සිඹහ, තහිකරන්තඹ, කියුඵහ ළනි 

යටල් දවහ ඵරන්න.  

මුදරට ගිඹත් ඒ යටර ධයහඳන ඈතහභ ශවො තළනට 

ආවිල්රහ ිබශඵනහ. කියුඵහ ත්ශතොත් ඒ ධයහඳන ක්රභඹ 

ඹටශත් ශරෝඹට වදයරුන් විලහර ප්රභහණඹක් ඳඹනහ. 

ඒට ශනභ විලසවිදයහර ිබශඵනහ. භභත් රු 

ථහනහඹතුභහත් ගිඹහ. හභහනය නයඹට ගිශඹොත් ශවදඹන් 

පුහුණු යන ඩ වන්ද හශන් ිබශඵනහ. ඒහට ගිහිල්රහ ල්ලි 

ශරහ පුහුණු ශන්න පුළුන්. ඒ යියන් ද ශරෝඹටභ ශවදශඹෝ 

රඵහ ශදනහ. නහවිශඹෝ රඵහ ශදනහ. ශභශවභ ක්රභශේද පිත් 

අයම්බ යන්න ඕනෆ.  

රු බහඳිබතුභනි, ඒ ශොල්ශරෝ ධයහඳනඹට ශන් යන 

මුදර ඵරන්න. ඒශොල්ශරෝ ශොතයම් මුදරක් ශන් යනහද 

කිඹරහ ඵරන්න. ඒ යටරට හශේක් ලශඹන්  පි ශන් යන 

මුදර ශොච්චය ඳවශට ඵළවළ ශන ඹනහ ද? රු බහඳිබතුභනි, 

ඳසු ගිඹ හරශේ ශේ ඵළසිල් යහජඳක් භළිබතුභහශේ 

භහතයහංලඹ, ශෝසහබඹ යහජඳක් භළිබතුභහ ශල්ම්  ධුයඹ දයන 

භහතයහංලඹ ආතුළු භහතයහංල තුන වතයට  සිඹඹට 50ක් ශම් 

ඹ ළශඹන් ශන් ශහ. ශනක් භහතයහංලරට ශන් ශ 

මුදල් ප්රභහණඹ ඵරන ශොට ධයහඳනඹට ශන් ශ මුදල් 

ප්රභහණඹ ළන කිසිශාත්භ ෆහීභට ඳත් ශන්න ඵළවළ, රු 

බහඳිබතුභනි. ඵරන්න, 2005 ශර් දී ඵරඹට ඳළමිශණන ශොට 

ධයහඳනඹ වහ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 2.09ත් 

සිඹඹට 3ත් තය මුදරක් ශන් ශහ. වළඵළික, ද ශන ශොට ඒ 

මුදර ඩු ශරහ. ඳසු ගිඹ ඹ ළශඹන් සිඹඹට 1.52 දක්හ 

ධයහඳනඹට ශන් කිරීභ ඩු ය ිබශඵනහ.  ශම්හ 

ප්රභහණහත්භ ඩු ශහභ ශන්ශන් ඳහල් දරු දළරිඹන්ට 

ධයහඳනඹ තුළින් ඈසයවට ඹන්න ිබශඵන සථහ නළිබ ීමභික. 

ඒ හශේභ  දළනුභ ර්ධනඹ යන්න ිබශඵන සථහ නළිබ 

ශනහ. භභ හිතන විධිඹට ඒ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්.  

රු බහඳිබතුභනි, දකුණු අසිඹහශේ යටල් විතයක් 

ශනොශික, ශොඩක් දයුණු යටර ධයහඳනඹට ශන් යන මුදල් 

ප්රභහණඹ ඵරන්න. භභ නිම්, දශ ලශඹන් ඒ කිඹන්නම්. 

කියුඵහ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 18.7ක් ධයහඳනඹට 

ශන් යනහ. පි ශන් යන්ශන් සිඹඹට 1.52ක්. ඈන්දඹහ  

සිඹඹට 4.1ක් ශන් යනහ. ඈිබශඹෝපිඹහ ඳහ සිඹඹට 4.6ක් 

ශන් යනහ. තහිකරන්තඹ සිඹඹට 5.2ක් ශන් යනහ.  

භූතහනඹ සිඹඹට 5.2ක් ශන් යනහ. ශ්රී රංහශේ ශන් 

යන්ශන් සිඹඹට 1.52ික. එශවභ නම්  ධයහඳනඹට ළඩ මුදරක් 

ශන් යන්න කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් ආික? දළන් ඵරන්න, ය ශඨා  

ඳහල්ර ඳිබන ගුරු හිඟඹ. ගුරුරුන් 17,500ක් හිඟික. මුදල් 

ප්රලසනඹ නිහ ඵහ න්න විධිඹක් නළවළ. ඒ හශේභ 

විදුවල්ඳිබරු හිඟඹ. විදුවල්ඳිබරු 6,500ික. ඒශනුත් 3,400ක් 

ළඩ ඵරන විදුවල්ඳිබරු. ශම් යශඨා හභහනය ශඳශ විදයහහය 

ිබශඵන්ශන් සිඹඹට 28ික. ඊස ශඳශ විදයහහය ිබශඵන්ශන් 

සිඹඹට 8ික.  

ඳහල්ලින් ඳරිණහහය ිබශඵන්ශන් සිඹඹට 34ට; 

පුසතහර ිබශඵන්ශන් සිඹඹට 36ට; ක්රීඩහංන ිබශඵන්ශන් 

සිඹඹට 64ට; තහක්ණහහය  ිබශඵන්ශන් සිඹඹට 4ට;  බහහ 

භධයසථහන ිබශඵන්ශන් සිඹඹට 4ට. ශම් ඳවසුම් ළ  යන්න 

නම් මුදල් ශන් යන්න ඕනෆ නළේද? ඳහරට තයලයභ 

ශබෞිබ ංඹක් න ජර ඳවසුම් ිබශඵන්ශන් ශම් යශඨා 

ඳහල්ලින් සිඹඹට 84ටික. ඒ හශේභ ළසිකිළි ඳවසුම්  

ිබශඵන්ශන් සිඹඹට 74ටික. ඒ හශේභ විදුලි ඳවසුම් 

ිබශඵන්ශන් ඳහල්ලින් සිඹඹට 82ටික. ශම් ඳවසුම් රඵහ 

ශදන්න, ශම් ඳවසුම් ර්ධනඹ යන්න මුදල් ශන් ශනොශශොත් 

ඒ ලයතහ පුයහ න්න සිදු ශරහ ිබශඵන්ශන් නළතත් 

ශදභවුපිඹන්ට දඩ වරහ. ශදභවුපිඹන්ශන් මුදල් එතු යරහ 

තභික ශම් ලයතහ පුයහ න්න ශරහ ිබශඵන්ශන්. එශා 

නළත්නම් ශම් ලයතහ ඈටු ය න්න පුළුන්භක් නළවළ.  

දළන් ඵරන්න, ඳසු ගිඹ හරශේ COPE  හර්තහශන් ශඳන්හ 

දී ිබශඵනහ,  ශම් යශඨා සිදු න මරය ංචහ ව දණඹන්ශේ 

ප්රභහණඹ ඳභණක් සිඹඹට වඹට ශවෝ වතට ළ ික කිඹරහ. 

ඒික පිත් ඒ හශේභ විලසවිදයහර අචහර්ඹරුන්ශේ ංභඹත් 

දගින් දටභ කිේශේ, ධයහඳනඹට යන ප්රිබඳහදන ශන් කිරීභ 

දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 6ක්ත් යන්න කිඹරහ. ශම් 

නිම්භ නිම් ටට එනහට කිේහ ශනොශික. නිම්භ නිම් 

ශම් ශනුශන් ශඳනී සිියනහ ශනොශික. ශම් ප්රලසනඹට විඳුම් 

ශදන්න නම් ධයහඳනඹට යන ප්රිබඳහදන ශන් කිරීභ සීරය 

ලශඹන්භ ළ  යන්න ඕනෆ.  

855 856 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශේ රු එස.බී. දහනහඹ භහතයතුභහත් ශම් රු බහ 

ර්බශේ ශම්  සථහශේදී ඈන්නහ. 2012 හනශේ සිට සීරය 

ථිහචහර්ඹරුන්ශේ හිඟඹක්  විලසවිදයහරර ිබශඵනහ.  

ලයතහට නු ශොශම විලසවිදයහරශේ ඈන්ශන්  සිඹඹට 

41ික; ශේයහශදනිඹ විලසවිදයහරශේ ඈන්ශන් සිඹඹට 49ික;             

ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරශේ ඈන්ශන් සිඹඹට 40ික. ශම්ික 

ආත්ත. ශම් විලසවිදයහරරට ශවො ථිහචහර්ඹරු ශන්න්න 

නම් ඒ ශොල්රන්ට ලය ඳවසුම් ශදන්න ඕනෆ; ඒ ඹට 

ඳර්ශේණ යන්න ලය මුදල් ශන් යන්න ඕනෆ. ඒ ඳවසුම් 

ශදන්න නම් ල්ලි ඕනෆ.  

භභ සතුිබන්ත නහ, එ ඳළත්තකින් ඹම් ටනක් දීරහ 

ධයහඳනඹ ශනුශන් ඹම් මුදරක් ළ  ය ළනීභ ළන. නමුත් 

ශභතළනින් ඳට නිබන්න ඵළවළ. මීට එවහ තළනට ඹන්න ඕනෆ.  

දළන් ඵරන්න, විදයහ පීස ංල්ඳඹ ළන. ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භළිබතුභහ  ධයහඳන භහතයයඹහ විධිඹට දන්නහ, විදයහ පීසර 

ශියශඹෝ  ශන්හසි ඈන්නහ කිඹරහ. ශම් ශන්හසි ශියඹන්ට 

දට ශේල් තුනභ න්න වම්ඵ ශන්ශන් රු ධයහඳන 

ආභිබතුභනි,  රුපිඹල් 74ික. රුපිඹල් 74ික වම්ඵ ශන්ශන් ශේල් 

තුනක් න්න. ඔඵතුභහ  ගිහින් ශවොඹරහ ඵරන්න. ශභික ඳටත් 

ථහ යරහ කිඹනහ, ජීත් ශන්න විධිඹක් නළවළ කිඹරහ.  

ශන්හසි ඈරහ ශේල් තුනභ න්න රුපිඹල් 2,500ික ශදන්ශන්. 

ශම්  හයණහ ශශයහි ධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

භභ එක්ත් ජහිබ ඳක්ඹ විධිඹට කිඹනහ.  

රු බහඳිබතුභනි,  දගින් දටභ ශේලඳහරන තශඳීමම් නිහ 

ශම් ධයහඳනශේ ශොඩක් ශේල් නහශන ිබශඵන්ශන්. ඒ 

ඈිබන් පි වළභ දහභ කිඹනහ. දළන් ශම් ූ ත්රඹක් හශේ කිඹන්න 

ශරහ ිබශඵන්ශන්. ධයහඳන ඳරිඳහරන ශාඹ ිබශඹේදී, 

විදුවල්ඳිබ ශරාික ිබශඹේදී ඉට පිියන් ළිහනඨා ඳත්රිහ දහරහ 

ශයොත්ත පිියන් දභනහ. ශොච්චය කිේත් ඒ නත්න්ශන් 

නළවළ, රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි.  

ශභළනි ශේල් ම්ඵන්ධශඹන් තමුන්නහන්ශාරහ 

ශේලඳහරනශඹන් ඵළවළය ශරහ ටයුතු ශනොශශොත් භභ 

හිතන්ශන් දගින් දටභ සිදු න ඩහ ළටීභ ශක්න්න ඵළවළ. ඳ 

සිඹලුභ ශදනහ එතු ශරහ ජහිබ ප්රිබඳත්ිබඹක් වළඳුහ නම් ඳ 

වළශභෝභ ඒ එඟතහඹ ඊඩ ඹන්න ඕනෆ. ඒ ජහිබ ප්රිබඳත්ිබඹට 

ඹන්න ඈසශල්රහ දළන් ිබශඵන චක්රශල්ඹ ඊල්රංකනඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් තමුන්නහන්ශාරහ යශන ිබශඵන ක්රිඹහ පිළිශත 

ශභොක්ද කිඹහ වන්න ඕනෆ. ධයහඳන ක්ශාත්රශේ සිියන 

නිරධහරින් ශන්න පුළුන්, විදුවල්ඳිබරු ශන්න පුළුන්, 

ගුරුරු ශන්න පුළුන් ඳසු ගිඹ හරශේ විවිධ ඳචහයරට, 

විවිධ ඹථහ මුදල් ළනීම්රට, විවිධ චක්රශල් ඊ්ංකනඹ 

කිරීම්රට වසු වුණහ. නමුත් ශඵොශවෝ සථහරදී 

තමුන්නහන්ශාරහ ඒ ශොල්ශරෝ ශාේ ශහ මික් ඒ ශොල්රන්ට 

නිඹභ දඬුම් දීරහ ශනක් ඹටත් අදර්ලඹක් න විධිඹට 

තමුන්නහන්ශාරහ ටයුතු ශශා නළවළ. ඒ ශහ නම් භභ 

හිතන්ශන් වළශභෝටභ ඒ  ශවො අදර්ලඹක් ශනහ. ඒහ 

ශශයහි තදුයටත් තමුන්නහන්ශාරහශේ ධහනඹ ශඹොමු 

යනහ.  

රු බහඳිබතුභනි, ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධ ිබශඵන ප්රලසන එ 

ශභොශවොතකින් කිඹරහ නිභ යන්න ඵළවළ. ශම්ශක් ප්රලසන භහරහක් 

ිබශඵනහ. ශම් යශඨා ධයහඳනඹ රඵන දරු දළ රි ශඹෝ රක් 39ක් 

සිියනහ. ශඳෞේලීයණඹ ශශයහි ශඹොමු ීමභ පිළිඵ 

ධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ. ශේ යශඨා  ජහතයන්තය ඳහල් 

ආිබ ීමශම් ප්රණතහක් ිබශඵනහ; ශේශඹන් ආිබ ශනහ.  

වළඵළික, ිබශඵන ප්රලසනඹ ශම්ික. ශම් යශඨා නිදවස ධයහඳනඹ 

ේඳහදු යරහ එශවභ  නළත්නම් ශදභවුපිඹන්ට එභ ඵය දභරහ - 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ සඅධායළපන අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

භහම් ශයජිසට්රහර් ශවෝ BOI  එ ජහතයන්තය ඳහල් 

ලුශතන් නුභත යන්ශන් නළවළ.  

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

විලසවිදයහර නුභත යනහ ද, ආභිබතුභනි? 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විලසවිදයහර නුභත යනහ ආිබ. ඒ ඊස ධයහඳන 

භහතයතුභහ-[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භහ ඔඵතුභහට කිඹන්නම්. මීට ඈසශල්රත් ඔඵතුභහට කිඹහ 

ිබශඵනහ.  රු බහඳිබතුභනි, එශවභ තීයණඹක් ශන ිබබීභ 

ළන ඳ තුටු ශනහ. වළඵළික ිබශඵන ප්රලසනඹ ශම්ික.  ශම් 

 ශඳෞේලි ඳහල් නිඹහභනඹ යන්න තමුන්නහන්ශාරහ ශම් න 

තුරු ටයුතු ය ිබශඵනහද? ඒ වහ හද ඳත් ය 

ිබශඵන්ශන්? ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශන ිබශඵන ක්රිඹහ භහර් 

ශභොනහද? ඒ ළන තමුන්නහන්ශාශේ ථහශේදී කිඹන්න. රු 

බහඳිබතුභනි, භවය ඳහල්ර සුදුසුම් නළිබ ගුරුරු සිියනහ.  

ඊස ශඳශ විඹ ධහයහ ඳහ ඊන්න සුදුසුම් නළිබ ගුරුරු 

සිියනහ. භවය ඹශේ සුදුසුම් ඈතහභ ප්රහථමී භඨාටශම් 

ිබශඵන්ශන්. ශම් ථහ භහ මීට ඈසශල්රහත් කිඹහ ිබශඵනහ. භහ 

භඟ   ශොශම විලසවිදයහරශේ ඈශන ත් භශේ ශඹශවළිඹක් 

සිියඹහ. එඹහ විඹක් විධිඹට English Literature ශශා. එඹහට 

ශොශම ජහතයන්තය ඳහර ඊස ශඳශ විදයහ විඹ දවයහ 

ඊන්න්න කිේහලු. එතශොට එඹහ කිඹහ ිබබුණහ, ඒ ළන භට 

කිසිභ ශඵෝධඹක් නළවළ භහ යරහත් නළවළ කිඹහ. එතශොට 

කිේහලු, ශඳොත ඵරහ ශන ඊන්න්න කිඹරහ. ඒ තභික ආත්ත 

ථහ. භභ දන්නහ විධිඹට එශවභ ඹ වඳුනහශනත් නළවළ.  

භභ ලුිබන් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ ශන්. ධයහඳන ආභිබතුභහත් 

ශඳෞේලි ධයහඳන ක්ශාත්රශේ හිටපු ශශනක්. ඒ හශේභ 

ධයහඳන නිශඹෝජය ආභිබතුභහත් එශවභික. ශඳෞේලි 

විලසවිදයහර බහය ඈන්න ශශනක්. භභ දන්ශන් නළවළ ඉට 

ඳසශා ශම්හ ළන ක්රිඹහ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ. ශභොද, 

තභන්ශේ එත් ශබ්යහ න්න ඕනෆ ශන්. රු ආභිබතුභහටත් ඩහ 

රු නිශඹෝජය ආභිබතුභහට තභික ඒ ඵරඳහන්ශන්. ඒ නිහ 

ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් බඹ නළතු ත ිබඹරහ ටයුතු ශ යුතුික 

කිඹහ භහ විලසහ යනහ. 

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ විලසවිදයහර ම්ඵන්ධශඹන් 

කිේශොත්, විලසවිදයහරර ඳවසුම් ආිබ යරහ, නිදවස 

විලසවිදයහර ධයහඳන ිකතීන් සුයක්ෂිත යරහ ඈන් ඳසශා 

ශඳෞේලි විලසවිදයහර ආිබ යන්න ඕනෆ. වළඵළික, ඒ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ම්ඵන්ධ රු එස.බී. දහනහඹ ආභිබතුභහත්  

එ හනුදී කිේහ, ඈන්දඹහශේ ක්රිඹහත්භ න ක්රභඹක් 

857 858 

[රු කිර වියහේ හරිඹම් භවතහ] 
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ළන.  ඈන්දඹහට ශඳෞේලි විලසවිදයහර ශේනහ නම්, ඒ වහ 

න agreement එ ත්න් යන සථහශේභ කිඹනහ 

ශඳෞේලි විලසවිදයහරර ධයහඳනඹ රඵන ශිය ංයහශන් 

සිඹඹට 20ක් ශියත් ශනුශන් ශන් යන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

රු ඊස ධයහඳන ආභිබතුභහත් එදහ ඒ කිේහ; ඒ තත්ත්ඹ 

ශේ යශඨාත් ආිබ යනහ කිඹරහ මීට වුරුදු 3ට විතය 

ඈසශල්රහ කිේහ. වළඵළික, දළන් ශඳෞේලි විලසවිදයහර අයම්බ 

යරහ ිබශඵනහ, ත ශනල් සිඹඹට 20ක් න නළිබ ඵළරි ඹට 

ශියත් දීශම් ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. 

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ඒ ශන එන විලසවිදයහරර 

ප්රමිිබඹ පිළිඵ ඳට ප්රලසන ිබශඵනහ. භහරශබ් වදය විදයහරඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් භභත් ශම් බහශේදීභ ල් තළබීශම් ශඹෝජනහකුත් 

ශනහහ. එතශොට කිේශේ රුසිඹහශේ නිසනි ශනොේශොශයොේ 

විලසවිදයහරශේ affiliation එ යශන ිබශඵනහ;  

නුඵේධතහ  යශන ිබශඵනහ කිඹරහික. පි ශවොඹරහ ඵළලුහභ 

ඒ affiliation එ යශන නළවළ. ඒ විලසවිදයහරශේ Rector 

එක් ශඳෞේලි ත්න් යපු ගිවිසුභක් විතයික ිබශඵන්ශන්. 

පි ඒ විලසවිදයහරශඹන් ආහුහභ කිේහ, ශේ කිසිභ ලහහක් ශ්රී 

රංහශේ ිබඹහ ශොශවාත් නළවළ කිඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ආිබ 

වුණු තත්ත්ඹ තමුන්නහන්ශාරහ දන්නහ. ඒ නිහ දළන් එන 

විලසවිදයහරරත් ප්රමිිබඹ පිළිඵ ඵරන්නට ඕනෆ. ඒහ 

විලසවිදයහර ශර ඳත්හශන ඹහභට ලය ශරෝඹ පිළිත් 

සිඹලු නිර්ණහඹඹන් පුයහ ිබශඵනහ ද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ. 

එශා ිබශඵනහ නම් විතයික ඒහ ශේන්න ඕනෆ. එශා ශඳෞේලි 

විලසවිදයහර ශන ඒභ, ශේ යශඨා ඳිබන නිදවස ධයහඳනඹ 

ේඳහදු යමින්, ශේ යශඨා ිබශඵන නිදවස විලසවිදයහර ඳේධිබඹ 

ඩ ඳණ යමින්, ර්භනය යමින් යන්න එඳහ කිඹරහ 

කිඹනහ. 

රු බහඳිබතුභනි, ඒ නිහ භභ හන ලශඹන් කිඹන්න 

ළභළිබික, පි විඳක්ඹ වුණහට ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ 

යන ශොට තල් ත්තට ශඵොයලු වනහ හශේ දගින් දටභ 

විශේචනහත්භ රුණුභ ශේන්න රළවළසිබ නළවළ කිඹන එ. 

ශභොද, ඳට ඕනෆ ඒහ වදහශන ඈදරිඹට ඹන්න. භහන ම්ඳත 

තභික ශේ යශඨා ඳට ිබශඵන ලක්ිබභත්භ ම්ඳත. ඳට ශතල් 

නළවළ, ඳට ශනත් ම්ඳත් නළවළ. ඒ නිහ පි ශම් භහන ම්ඳත 

වදන්න නම් ළ පුය මුදල් ශන් යන්න කිඹරහ ෆ වරහ වරි 

තමුන්නහන්ශාරහට ඵර යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ඩු ඳහඩු 

වදහශන ඈසයවට ඹන්න ඕනෆ. ඒශන් තභික නහතශේදී පි 

ශප්රෞඪ ජ ජහිබඹක් ඵට ඳත් ශන්ශන්. ඒ වහ ඔඵතුභන්රහ 

ශනොිහඹ පිඹය  න්නඹ කිඹහ ඈල්රහ සිියමින් භහ නිවඬ ශනහ. 

ශඵොශවොභ සතුිබික. 

 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඉශඟට, රු ටී.බී. ඒනහඹ භහතයතුභහ. 

 
[ප.බහ. 10.26] 

 
ගරු ටී. බී. කකනළයක මශතළ සවුංවහකි ක ශළ කළ ක යුුර  

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அநல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 

රු බහඳිබතුභනි, ධයහඳන, ඊස ධයහඳන, ධයහඳන 

ශාහ, තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ, විදුලි ංශේල වහ  ශතොයතුරු 

තහක්ණ ඹන භහතයහංලර ළඹ ශීර් විහද යන ශම් 

ශරහශේදී විඳක්ඹ ඳළත්ශතන් විහදඹ අයම්බ ශ කිර වියහේ 

භන්රීතුභහ මීට ඩහ ශවො තර්හනුකර ථහක් යහවි කිඹරහ 

පි ල්ඳනහ ශහ. එතුභහ කිඹනහ, සුදුසුම් ිබශඵන ගුරුරුන් 

නළිබ නිහ තභික ප්රලසන භතු ශරහ ිබශඵන්ශන් කිඹරහ. පි 

වන්න ළභළිබික, ළකිරි පිපිඤසඤහ ගුරුරුන් ඵහ ත්ශත් 

වුද කිඹරහ. ඒ පිළිඵ ශල්නඹක් සථහ ණනහදී 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඈදරිඳත් ය ිබශඵනහ. එක්ත් ජහිබ ඳක් 

යජඹ හරශේ එ ධයහඳන ආභිබයශඹකු එළනි ඳත්ීමම් රඵහ 

දුන්නහ.  ඒ  විතයක් ශනොශික, දවම් ඳහළශල් සහමීන් වන්ශා 

රහ විබ යශන ගුරු ඳත්ීමම් රඵහ දුන් සථහ ිබශඵනහ. 

භභත් ධයහඳන භහතයහංලශේ රක් - [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුභහශේ සථහශේදී ඊත්තය ශදන්න. ශම්හශේ ගුණහත්භ 

තත්ත්ඹ ළන ථහ යන්න ඕනෆ, රු බහඳිබතුභනි. පි 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ - [ඵහධහ කිරීභක්] කිර වියහේ භන්රීතුභනි, 

ඔඵතුභහ ළන පි දන්නහ. ශභතුභහශේ අනශේ රඹනල් 

ජඹිබර හිටපු ධයහඳන ශාහ ආභිබතුභහ භයරහ දළම්ශම් එක්ත් 

ජහිබ ඳක් යජඹ  හරශේදීික. ධයහඳනශේ ිබබුණු තත්ත්ඹ 

ඒික. ද ශේීමපී එට ඒ ඳටරහ ිබශඵනහ. පි දන්නහ,  ඒ 

හරශේ ශභරිල් හරිඹම් භන්රීතුභහ භයරහ දභපු ඈිබවහඹ.  

ජහිබ ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹක් ස කිරීභ වහ වූ  

ධයහඳන ටයුතු පිළිඵ ඊඳශේල හය බහශේ විශලා 

හය බහ  140 තහක් රැස වුණහ. සිඹලුභ ශේලඳහරන ඳක් 

ඒට ම්ඵන්ධ වුණහ. ඒ විතයක් ශනොශික. අමි පජරුන්, 

සශේච්ඡහ ංවිධහන, ඳහල් ංර්ධන මිිබ, ශම් පිළිඵ 

ඊනන්දු දක්න ශනත් ඹ ඒ වහ ශඹෝජනහ ඈදරිඳත් ශහ. 

පි ඒහ record ශහ. තහක්ික ක්රභ නු ශතොයතුරු ශොඹහ 

නිමින් ඒහ න තහක්ික ක්රභශේදඹට ක්රිඹහත්භ 

යන්නට පුළුන් ශරහ ිබශඵනහ. විශලාශඹන් ේවිතීික ඳහල් 

දවශා ළඩටවන නිර්භහණඹ කිරීභ ශනුශනුත්, 2012-2016 

භධය හලීන ම්භන්ත්රණ ළඩ පිළිශශ වහ ප්රහථමි ඳහල් 

ඳන්දවශා ළඩටවන නිර්භහණඹ කිරීභ ශනුශනුත් ිබරු 

ජනහධිඳිබතුභහටත්, ඵළසිල් යහජඳක් භහතයතුභහටත්, ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භහතයතුභහටත් ශම් සථහ ශේදී පි සතුිබන්ත 

ශනහ. 

විශලාශඹන් ේවිතීික ඳහල් දවශා ළඩටවනත්, 2012 - 

2016 භධය හලීන ංර්ධන ළඩ පිළිශශත්, ප්රහථමි ඳහල් 

ඳන්දවශා ළඩටවනත් ක්රිඹහත්භ ශනහ. විශලාශඹන් 

ේවිතීික ඳහල් දවශා ළඩටවන ඹටශත් තහක්ික ක්රභඹ, 

න දළක්භක් ආිබ ධයහඳන ක්රභශේදඹ නු භහින්ශදෝදඹ 

තහක්ණ විදයහහය, හිකජ විදයහහය, ඊස ශඳශ විදයහහය, 

බහහහය, දන්ත ලරයහහය, වරිතහහය, ක්රීඩහ ංකීර්ණ, ඳරිය 

රංයණඹ, ශෞන්දර්ඹ ඒ ඹනහදී වළභ එක්භ ශම් ඳහල් 

තුශ ආිබ කිරීභත් එක්, ශරොට ඈදරිඳත් යන්න පුළුන් දරුකු 

නිර්භහණඹ නහ.  ශම් හර්ඹඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ධයහඳන 

භහතයහංලඹටත්, ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹටත් ශභය 

ිබවිලහර මුදරක් ශන් ය ිබබීභ ළන ිබරු ජනහධිඳිබතුභහට 

සතුිබන්ත නහ.  

ඒ විතයක් ශනොශික. විශලාශඹන්භ පි කිඹන්නට ඕනෆ, 

ප්රහථමි විදයහර ඳන්දවශා ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ීමභත් එක් 

එහි ඳශමු දඹය ඹටශත් ඒ ඳහල්ර විවිධ හර්ඹඹන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ වහ  රුපිඹල් රක් 5 ඵළගින් මුදල් රඵහ දී ිබශඵන ඵ. 

ඳහල් ංර්ධන මිිබ ව විදුවල්ඳිබතුභන්රහ ඈතහභත් දක් 

විධිඹට ඒ ඳහල් ලක්ිබභත් යන්න විවිධ භඨාටශම් රංහය 

කිරීම්, ඳවසුම් නිර්භහණඹ කිරීම් ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ හශේභ 

ප්රහථමි ඳහල් 1,400ක් ශභහ මිතුරු ඳහල් විධිඹට ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ තුශත් ඒ හර්ඹඹට ප්රශේලඹක් ශොඩ නළඟී  ිබශඵනහ.  ඒ 

859 860 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

විතයක් ශනොශික. භහින්ශදෝදඹ ේවිතීික ඳහල් දවශා යහඳිිබඹ 

ඹටශත් ෆභ ධයහඳන ශොඨාසහඹටභ එක් බහහ භධයසථහනඹ 

ඵළගින් ක්රිඹහත්භ නහ. ද්රවිඩ භහධයශඹන් විදයහ, ිකත ළනි 

විඹඹන් ඈළන්ීමභ වහ දහශ සුදුසුම් ආිබ තුයශේ තරුණ 

තරුිකඹන් දවට  නමින් ගුරු පුහුණු රඵහ දීභත් තත් 

විශලා වූ හයණඹක්. 

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ඳහල් ංර්ධන යහඳිිබ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ජහතයන්තය ඳහල් පිළිඵ ළඩ 

පිළිශශක් නළවළික කිඹරහ භට ශඳය ථහ ශ භන්රීතුභහ කිේහ. 

ශම් ඹළඹ ශඹෝජනහශේභ ිබශඵනහ, ඳහල් ංර්ධන යහඳිිබ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ජහතයන්තය ඳහල් විධිභත් ශර ලිඹහ 

ඳදංචි කිරීභට ධයහඳන භහතයහංලඹ ඹටශත් ශනභ 

ශදඳහර්තශම්න්තුක් සථහපිත කිරීභට ටයුතු යරහ ිබශඵනහඹ 

කිඹරහ.  

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඳහල් ශමුන්ට ඳත්තු කුඨාටභක් ශදනහඹ කිේහ. 

 
ගරු ටී. බී. කකනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ඳත්තු කුඨාටභ ශනොශික. ශම් කිඹන එ ශත්රුම් න්න. 

තමුන්නහන්ශාරහ වළභ දහභ න එ ළනික ථහ යන්ශන්. ඒ 

තභික එක්ත් ජහිබ ඳක්ශේ ඹට දත් "ඵත් ශොඨාශටෝ" 

කිඹරහ කිඹන්ශන්.  

ඒ විතයක් ශනොශික. පිරිශන් ංලඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

වූ 2014 - 2016 ළරළසභ ිබරු ජනහධිඳිබතුභහට ඈදරිඳත් 

කිරීභත් එක් විවිධ විඹඹන් වහ ඈංග්රීසි වහ දමිශ බහහශන් 

යුක්ත ශඳොත් ඳත් රඵහ දීභත් එක් ඒ පිරිශන් ගුණහත්භ 

භඨාටශභන් ලක්ිබභත් යන්න පුළුන් ශරහ ිබශඵනහ.  

විශලාශඹන්භ රංහශේ ෆභ ප්රශේලඹටභ ඈංග්රීසි, ිකතඹ, 

විදයහ, ශෞන්දර්ඹ විඹඹන් ඹන ශම් සිඹල්රභ වහ ගුරු 

පුහුණු රඵහ දීභට තත් රුපිඹල් මිලිඹන 900ක් ශන් යරහ 

ිබශඵනහ. ඒ හශේභ භසත ධයහඳන විඹදභ 2012  ශර් 

සිඹඹට 14කිනුත්, 2013 ශර්දී සිඹඹට 15කිනුත් ළ  ශරහ 

ිබශඵනහ.  

රු බහඳිබතුභනි, ශම් ළඩටවන් තුළින් ධයහඳනශේ 

ශනක් ආිබ ීම ිබශඵනහ. 2012 ශර්දී හභහනය ශඳශ 

විබහඹට ශඳනී සිිය ංයහ 268,995ික. ඒ හශේභ හභහනය 

ශඳශ භත් ප්රිබලතඹ 64.7ික. ඊස ශඳශ වහ සුදුසුම් රත් 

ංයහ 164,160ික. "ඒ" හභහර්ථ 9 ඵළගින් රඵහ ත් ංයහ 

4,509ික. ඳට ශම් ප්රිබලතඹ දසින් ද ළ  න ඵ 

ශඳශනනහ. ඒ හශේභ ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹට  ළ  මුදල් 

ප්රභහණඹක් රඵහ දුන් නිහ ළ  ශියිකන් ප්රභහණඹක් ඊස 

ධයහඳනඹ වහ ශඹොමු යන්නට ලය ඳසු ිහභ ස ශරහ 

ිබශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශික. පි විශලාශඹන් කි යුතු හයණඹක් 

ිබශඵනහ. ශරාිකත කිරීම් ඹටශත්, රංහශේ විවිධ භඨාටශම් 

ප්රිබපරඹන් ත්තහභ න්තර් ජහිබ ලශඹන් ශ්රී රංහශේ 

ධයහඳනඹ රඵහ ආිබ ප්රිබඹ දශ ලශඹන් භභ ඳළවළදලි 

යන්නම්. ගුණහත්භ ප්රහථමි ධයහඳනශේ ධහයහන් නු 

යටල් 131ක් තුරින් ශ්රී රංහ 41 ළනි තළනට ඳත් ීම 

ිබශඵනහ. ඈන්දඹහ 80 ශනි තළනටත්, තහිකරන්තඹ 80 ශනි 

තළනටත්, භළශල්සිඹහ 37 ශනි තළනටත් ඳත් ශරහ ිබශඵනහ. 

ශභභ ගුණහත්භ තත්ත්ඹ ඳත්හ ශන ඹහභ වහ ශ්රී රංහශේ 

විවිධ ක්ශාත්රර තත්ත්ඹන් ඵරඳහරහ ිබශඵනහ. ශ්රී රංහශේ 

ගුරු ශිය නුඳහතඹ 17: 1ික, ඵංේරහ ශේලශේ 43:1ික, 

ශන්ඳහරශේ 32:1ික, ඳහකිසථහනශේ 40:1ික. නිදවස ධයහඳනඹ 

රඵහ ශදන යටක් විධිඹට අසිඹහනු භඨාටමින් ත්තහභ පි හුඟක් 

ඈදරිශඹන් ඈන්නහ. ශම් කිඹපු කිසි යටක් නිදවස ධයහඳනඹ රඵහ 

ශදන්ශන් නළවළ. නමුත් නිදවස ධයහඳනඹ රඵහ ශදන යටක් 

විධිඹට ඳට ඒ භඨාටභට ශඟහ ීමභට පුළුන් ශරහ ිබශඵනහ.  

ධයහඳනඹ ිබන් ඳ රඵහ ආිබ ප්රහශඹෝගි දයුණුත් භඟ, 

තහක්ික දළනුභ ආිබ ඳහල් දරුශක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ 

යට පුයහ ක්රිඹහත්භ යන ළඩටවශන්දී රු ධයහඳන 

භහතයයඹහ ඳශහශතන් ඳශහතට, ප්රශේලශඹන් ප්රශේලඹට ගිහින් 

විලහර ඊනන්දුකින් ටයුතු යනහ. එතුභහ වළභ ඳහරටභ 

හශේ ඹනහ. 

පි දන්නහ,  ගුරුරුන් 15ික, ශියශඹෝ 02ික  සිියන භවය 

ඳහල් ිබශඵනහ.  ගුරුරුන් 10ික, ශියශඹෝ 01ික සිියන භවය 

ඳහල් ිබබුණහ. එළනි ඳහල් වඳුනහශන ශම් විභතහ නළිබ 

යන්නට දළන් ටයුතු ය ිබශඵනහ.  ශභළනි ඳහල් ඵසනහහිය 

ඳශහශත්ත් ිබබුණහ.  ශභළනි ඳහල් ළුතය දසත්රික්ශේත් 

ිබබුණහ. ඊදහවයණඹක් ලශඹන් ත්ශතොත්, භහ නිශඹෝජනඹ 

යන ඹහඳහු භළිබයණ ශොඨාසහශේ ඳහල් 16ක් හ ිබබුණහ.  

ශම් ඳහල් ළන වුරුත් ඵළලුශේ නළවළ.  ද ඒ එ ඳහරක්ත් 

හ දභහ නළවළ. ද ඒ ඳහල් ම්පර්ණශඹන් ලක්ිබභත් ශරහ 

ිබශඵනහ. ප්රහථමි ඳහල් වහ රඵහ දුන් රක් ඳව මුදර 

ඳහවිච්චි යමින් ඒහ ම්පර්ණශඹන්භ ලක්ිබභත් ඳවසුම් හිත 

ඳහල් ඵට ඳත් යන්න පුළුන්භ රළිහරහ ිබශඵනහ.  

ශම් සථහශේ දී හරඹ භද වුණත් ශතොයතුරු යහශිඹක් ථහ 

ශ යුතු ිබශඵනහ.  ඒ නිහ ඔඵතුභහශේ යඹ ඳරිද භහ ස 

ශ ලිඹවිලි ශද වභළගත* යනහ.  

ශම් සථහශේ දී රු ධයහඳන භහතයතුභහටත්, විශලාශඹන් 

ඊස ධයහඳන භහතයතුභහටත්, ධයහඳන ශාහ 

භහතයතුභහටත්,  - එතුභහ ශරොකු ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ 

යශන ඹනහ- ධයහඳන භහතයහංලශේ ශල්ම්තුභහ ආතුළු 

ශනකුත් සිඹලුභ නිරධහරින්ටත් සතුිබන්ත ශනහ. හිටපු 

නිශඹෝජය ධයහඳන භහතයයඹකු වළියඹට භහ දන්නහ, ශම් 

භහතයහංලඹ ඈතහභත් හර්ඹක්භ විලහර ළඩ ශොටක් යන 

භහතයහංලඹක් ඵ.  න දළක්භක් ආිබ භහින්ද චින්තනඹ නු 

ක්රිඹහත්භ න ශම් යශඨා ධයහඳනශේ න ශනක් ආිබ ශරහ 

ිබශඵනහ.  තහක්ික දළනුභක් ආිබ, ජහතයන්තයඹට ප්රශේල 

යන්නට පුළුන් දරුන්, දළරිඹන් නිර්භහණඹ කිරීශම් ජහිබ 

ධයහඳන ළඩ පිළිශශ ශනුශන් ශම් වළභ ශදනහටභ 

සතුිබන්ත ශමින් භශේ ථහ න් යනහ. ශඵොශවොභ 

සතුිබික.  

861 862 

[රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු දපොන්. දවල්ලරළවළ මශතළ 
(ரண்நெறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

தகப றசரபர் அர்கசப, சற்ந கடந் 

தன்ணரதறரறக்கரறன் நைன்ணரள் ஜணரறதறநோம் ணது 

இணத்றன் உரறகக்கரகப் சதரரடி அந் உரறகக 

தன்தநடுத் கனந்ரகற அர் அறசகு தல்சன் 

ண்சடனர அர்கநக்கு அஞ்சந தசநத்றணரக ரன் 

ணது உகக ஆம்தறக்கறன்சநன். கல்ற அகச்சு, உர் 

கல்ற அகச்சு ற்நம் கல்றச் சசககள் அகச்சுக்கபறன் 

றற எதுக்கலடுகள் லரண குழுறகன றரத்றல் இன்ந ரம் 

உகரற்நறக் தகரண்டிந்க்கறன்சநரம். அரது, ரட்டிசன 

ற்தறகஜககபநோம் கல்றரன்ககபநோம் நெத்றஜலறககபநோம் 

உந்ரக்குகறன்ந அகச்சுக்கள் சம்தந்ரண றரம் இன்ந 

இடம்ததநகறன்நது. இந் அகச்சுக்கபறன் சசகறணரல் 

ரன் ரட்டில் ற்தறகஜகள் உந்ரகறன்நரர்கள். அந் 

றகனறல் இந் றரம் றகவும் நைக்கறத்தும் ரய்ந்து 

ன்ந ரங்கள் கந்துகறன்சநரம்.  

2014ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டத்றல் 

ததரதுக் கல்றக்கு தரத்ம் 125 தறல்நன் நதரய் எதுக்கப் 

தட்டிந்க்கறன்நது. இறல் 80 தறல்நன் நதரய் ஆசறரறர்கபறன் 

சம்தபத்துக்கரகச் தசல்கறன்நது. 10 தறல்நன் நதரய் 

தரடசரகனப் நெத்கங்கள், சலந்கடகள் ற்நம் சதரக்குத்துச் 

தசனவுகநக்கரகச் தசனறடப்தடவுள்பது. இந் றகனறல் 

லரண 35 தறல்நன் நதரய் ட்டும்ரன் கண கல்றத் 

சககநக்கரகச் தசனறடப்தடறந்க்கறன்நது. ஆகச, இது 

குகநந்பவு றற எதுக்கலடு ன்நரன் ரன் குநறப்தறட 

றந்ம்நெகறன்சநன். இன்ந தல்ககனக்ககங்கள், கல்றல் 

கல்நரறகள், ஆசறரறர் தறற்சறக் கனரசரகனகள் சதரன்ந 

தல்சந றநணங்கள்ரன் ஆசறரறர்ககப உந்ரக்கு 

கறன்நண. இந்ந்சதரறநம் இன்ந ஆசறரறர் தறற்சறக் 

கனரசரகனகள் நடப்தடுகறன்ந நரறல் இந்க்கறன்நண.   

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භන්රීතුභනි, ඊතුය ව නළ ශඟනහිය කිඹන ශදඳශහශත්භ 

ිබශඵන ගුරු විදයහර, විදයහ පීස ලින් ිබබුණු තත්ත්ඹට ඩහ - 

යුේධඹ හරශේ ිබබුණහට ඩහ - ළ ශඹන් දයුණු කිරීභ වහ 

ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ විසින් ගුරු විදයහර වහ විදයහ පීස වහ 

ශභය ඹ ළඹ ශල්නශඹන් විශලා ශඹෝජනහක් භඟින් මුදල් - 

භශේ දළනීශම් වළියඹට රුපිඹල් මිලිඹන 750ක් - ශන් ය 

ිබශඵනහ. ජනහරි භහශේ ඈන් ඔඵතුභන්රහ භඟ ථහ යරහ 

ඒ ප්රශේලශේ ගුරුරුන් පුහුණු කිරීශම් ටයුත්ත යනහ කිඹරහ 

භහ වන් යන්න ළභළිබික.   

 

ගරු දපොන්. දවල්ලරළවළ මශතළ 
(ரண்நெறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
ன்நற, அகச்சர் அர்கசப! ரன் றடத்துக்கு ந்ம் 

நைன்ணர் லங்கள் தறனபறத்துறட்டீர்கள். இந்ந்ரநம், ரன் 

அது சம்தந்ரக உங்கநக்குச் சறன றடங்ககபச் தசரல்ன 

சண்டிறந்க்கறன்நது. இந் ஆசறரறர் தறற்சறக் கனரசரகன 

கபறசன யக ஆசறரறர் தறற்சறக் கனரசரகனக்கு ட்டும் 

தரத்ம் 750 றல்நன் நதரய் எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிந்க் 

கறன்நது. அந் றகனறல் கண ஆசறரறர் தறற்சறக் கனர 

சரகனகநம் அந் அதறறந்த்றறல் உள்படக்கப்தடும் ன்ந 

தசரல்னப்தட்டிந்க்கறன்நது; ற்நக்தகரள்கறன்சநரம். ஆணரல், 

இன்ந ட்டக்கபப்நெ ஆசறரறர் தறற்சறக் கனரசரகனகப் 

ததரநத்பறல், அன் கட்டிடங்கள் ல்னரம் அறந்து 

சதரகறன்ந எந் றகனக கரப்தடுகறன்நது. லங்கள் அங்கு 

எந் டக ந்ரல் அகணப் தரர்க்கனரம்.   

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භන්රීතුභහ, පි ඒහ වදරහ ශදනහ. තමුන්නහන්ශාරහශේ 

ප්රශේලර විදයහපීස වහ ගුරු විදයහර ිය යුේධඹට ශඳය ිබබුණහට 

ඩහ ශවොඳින් ලුිබන් වළදීභ රඵන වුරුේශේ ඈන් අයම්බ 

යනහ. පි ඒ ළන ථහ යමු.     

 
ගරු දපොන්. දවල්ලරළවළ මශතළ 
(ரண்நெறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

Thank you very much, Hon. Minister, for  your 

answer.  

அடுத்து, ரங்கள் எந் றடத்கப் தற்நற ஆர 

சண்டிறந்க்கறன்நது. அரது, ந்ரம் ஆண்டு 

நெனகப்தரறசறல் தரலட்கசரணது உண்கறசனச சறந 

தறள்கபகநக்கு எந் சுகரகத்ரன் இந்க்கறன்நது. இம் 

நைகந நெனகப்தரறசறல் தரலட்கசப் ததநசதநகள் உனக சறநர் 

றணத்ன்ந தபறறடப்தட்டது. இணரல், இத்றணத்றல்கூட 

சறன ரர்கள் அர்கபது ததற்சநரர்கபறணரல் ரக்கப் 

தட்டிந்க்கறன்நரர்கள். இகண தகப கல்ற அகச்சர் 

அர்கள் அநறரர் ன்ந றகணக்கறன்சநன். ஆகச, இந் 

ந்ரம் ஆண்டு நெனகப்தரறசறல் தரலட்கசத் றட்டத்துக்குப் 

தறனரக சதநரந் றட்டத்க அநைனரக்கம் தசய்ற்கரக 

தகப கல்ற அகச்சர் அர்கள் டடிக்கக 

டுத்துந்ரக ரங்கள் அநறகறன்சநரம். அது ல்ன றடம் 

ன்நரன் ரங்கள் கந்துகறன்சநரம். அகண இனங்கக 

ணற உரறககள் ஆகக்குழுவும் ற்நறந்க்கறன்நது. ஆகச, 

ந்ரம்  ரர்கள் சறந தறள்கபகள் ன்தரல் 

இப்நெனகப்தரறசறல் தரலட்கசக ந்ரம் த்றல் டத்ரல், 

அற்கு சற்தட்ட எந் த்றல் டத்றணரல் ரர்கநம் 

ததற்சநரர்கநம் சந்சரப்தடுரர்கள் ன்ந ரன் கந்து 

கறன்சநன். அசசத்றல் இம்நைகந - 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භන්රීතුභහ, ශදභශ වහ සිංවර ශියඹන් විලහර ලශඹන් 

දීර්ක හරඹ සිට ශඳනී සිියන 5 ශියත් විබහඹ ලයශඹන්භ 

දරුන්ට වහ ශදභේපිඹන්ට ඵයක් ශනොන අහයඹට ශනස 

කිරීභ වහ ජහිබ ධයහඳන ශොමිභ ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ 

ශතත්, භහ ශතත් නිර්ශේල ඈදරිඳත් යරහ ිබශඵනහ. ඒ නු 

ශදභේපිඹන්ට, දරුන්ට ඵයක් ශනොන හධනඹ ඳභණක් භළන 

ඵරන, දළිඳු දරුන්ට ශියත් රඵහ ශදන විබහඹක් ඵට එඹ 

ඳරිර්තනඹ කිරීශම් හර්ඹඹ ඈදරිශේදී යනහ. ඒ නිහ ඒ 

ශියත් භත ආිබ වූ පීඩනඹ, දරුන්ශේ ශභහ හරඹ 

ඊදුයහළනීශම් ක්රිඹහලිඹ පි ප්රිබඳත්ිබඹක් ලශඹන් නතය 

යන්න භළදවත් ශනහ.  

 
ගරු දපොන්. දවල්ලරළවළ මශතළ 
(ரண்நெறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

Thank you very much, Hon. Minister. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

அடுத்து, இவ்ரண்டு தபறந் ந்ரம் ஆண்டுப் 

நெனகப்தரறசறல் தரலட்கசப் ததநசதநகபறல் சறநற  

தநரன்ந டந்றந்ப்தரக ரங்கள் அநறகறன்சநரம். ன்ண 

தன்நரல், ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்துக்கு 155 நெள்பறகசப 

தட்டுப்நெள்பறரக இந்ந்து. 155 நெள்பறகள் ன்ந தசரல்ந 

கறன்நததரழுது, இண்டு தரடங்கபறநம் Distinction pass - 

அரது, அறறநகச் சறத்ற ததற்ந 154 நெள்பறககபப் ததற்ந 

ரர்கள் இறல் உள்ரங்கப்தடறல்கன. இப்தரலட்கசறல் 

70 வீரண ரர்கள் சறத்றகடந்து இந்க்கறன்நரர்கள் 

ன்ந அசரங்கம் தசரன்ணரநம், இப்நெனகப்தரறசறல் 

றட்டத்துக்கு உள்ரங்கப்தட்டர்கள் 10 வீரணர்கசப 

ன்தக லங்கள் அநறந்றந்ப்நர்கள் ன்ந ரன் றகணக் 

கறன்சநன். எந் ரன் இண்டு தரடங்கபறநம் ததற்நக் 

தகரண்ட நெள்பறகபறன் கூட்டுத்தரகக 154 ன்நரல், எவ் 

தரந் தரடத்றநம் னர 75 நெள்பறககபக்கு சல் - Distinction 

pass - ததற்நசதரறநம் அம்ரன் தட்டுப்நெள்பற 

ட்டத்க அகடந்ர்கள் தட்டிநல் உள்ரங்கப் 

தடறல்கன. ணச, இவ்றடத்றல் லங்கள் அறசறத்க 

கரட்டசண்டுதண  ரன் உங்ககப றரகக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භන්රීතුභහ, එතළනදී ඔඵතුභහ හධහයණ නළවළ. ශභොද, 

ඕනෆභ විබහඹ භත් රකුණ න්ශන් හභහනයශඹන් විබහ 

ප්රලසන ඳත්රශේ මුළු රකුණුලින් තුශනන් එක්. ඒ කිඹන්ශන් 

සිඹඹට 33 1/3ික,  30ත් -28ත් තයික. රංහශේ ශදභශ වහ සිංවර 

දරුන්ශන් සිඹඹට 70ක් භත්. නමුත් ශියත් ශදන ප්රභහණඹ 

15,000ික. ඒ නිහ තභික ඩ ඈම් රකුණ - cut-off mark එ- 

160ක් ඵට ඳත් ශරහ ිබශඵන්ශන්. ඒ ර්ශේදී ශදන ශියත් 

ප්රභහණඹ රක් ශදක් වුණහ නම් ඩ ඈම් රකුණ න්ශන් 72ික; 

භත් ීමභ 70ික. ශියත් ශදන ප්රභහණඹ ළ  ශශොත් ඒ රකුණ 

ඳවශට ශශනන්න පුළුන්. නමුත් ශභඹ  ඈදරි ර්රදී දහශ 

න්ශන් නළවළ. ඊතුරු නළ ශඟනහියත් ආතුශත් ිහහි න 

භහින්ශදෝදඹ ේවිතීික ඳහල් - Secondary Schools - 1,000 ආිබ 

වුණහට ඳසශා ඒ දරුන්ට ඹන්න සිඹලු ඳවසුම් ිබශඵන ඳහල් 

තුනක් ෆභ ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොඨාසහඹටභ රළශඵනහ. ඒ 

ලුත් ඳහල් එසිඹ ණනක් ඊතුය ඳශහතටත් රඵහ ශදනහ. භට 

පුළුන් ඒ ංයහ ඔඵතුභහට කිඹන්න. භහින්ශදෝදඹ ඳහල් ඊතුරු 

ඳශහතට රළශඵනහ 90ක්. නළ ශඟනහිය 103ික.       
 

ගරු දපොන්. දවල්ලරළවළ මශතළ 
(ரண்நெறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

Hon. Minister, you are taking my time. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශභහ මිතුරු ඳහල් 142ක් ව 572ක් නළ ශඟනහිය ඳශහතට ඒ 

ලුත් යහඳිිබඹ ඹටශත් රළශඵනහ.   

 
ගරු දපොන්. දවල්ලරළවළ මශතළ 
(ரண்நெறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
ன்நற, தகப அகச்சர் அர்கசப. லங்கள் குநறப் 

தறட்டரந அது தரடர்தரக லபரய்வுதசய்து அகச் 

தசய்துநைடித்ரல் ரங்கள் ன்நறநோகடர்கபரக இந்ப்சதரம்.   

2013ஆம் ஆண்டில் 149 தரடசரகனகள் 1AB ப் 

தரடசரகனகபரகத் நைர்த்ப்தட்டுள்பண. அற்நறல் 

கறக்கு ரகரத்றநள்ப இண்டு தரடசரகனகள் ட்டும் 

உள்ப டங்குகறன்நண. அப்தரடசரகனகள் 1AB ப் 

தரடசரகன கபரகத் நைர்த்ப்தட்டிந்ந்ரநம், அங்கு 

க.ததர.. உர்த்றல் றஞ்ஞரணம் கற்தறக்கக்கூடி ரண 

ஆசறரறர்கள் றறக்கப்தடறல்கன. அவ்ரசந தசன்ந 

ஆண்டு சகரட்கடக்கல்னரந கர றத்றரனத்றல் உர் 

றஞ்ஞரணப் தறரறவு ஆம்தறக்கப்தட்டசதரறநம் அப்தறரறவுக் 

குரற றஞ்ஞரண, கற ஆசறரறர்கள் றறக்கப்தடறல்கன. 

ஆகச, சகரண ஆசறரறர்கள் றறக்கப்தடர றகனறல் 

எந் தரடசரகனக 1AB ப் தரடசரகனரகத் நைர்த்து 

றல் அர்த்றல்கன ன்ந றகணக்கறன்சநன். குநறப்தரக 

ட்டக்கபப்தறல்ரன் இவ்ரந கடததநகறநது. கரம், 

கூடுனரண ககனப்தட்டரரறகள் அங்குள்ப ஆபறக 

றப்தறக்தகரண்டிந்ப்தணரல் இந்றகன கரப்தடுகறன்நது. 

து ப்தடிறந்ந்ரநம், அங்கு நைர்த்ப்தட்டிந்க்கும் 1AB  

ப் தரடசரகனகபறல் றஞ்ஞரண, கற ஆசறரறர்ககப 

றணம் தசய்சண்டும் ண தகப அகச்சர்கபறடம் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். கறக்கறல் ட்டும்ரன் அவ்ரந 

நைர்த்ப்தட்ட தரடசரகனகபறல் றஞ்ஞரண, கற 

ஆசறரறர்கநக்கரண றணம் ங்கப்தடறல்கன ன்தக 

இங்கு தசரல்நகக்க றந்ம்நெகறன்சநன்.    

சகு ஜணரறதற அர்கள் ரசறத் இந் வு தசனவுத் 

றட்ட அநறக்ககறசன கறக்குப் தல்ககனக்ககத்துடன் 

கண சறன தல்ககனக்ககங்கநக்கும் றந்க கத்ற நடம், 

றசர நடம் ஆகறக றரறரக்கப்தடும் ன்ந கூநறறந்ந் 

ரர். ஆணரல், கறக்குப் தல்ககனக்ககத்றல் றசர நடம் 

ட்டும் இந்க்கறன்நச ற, அங்கு றந்க கத்ற நடம் 

இல்கன. ஆகச, தகப உர் கல்ற அகச்சர் அர்கள் 

இவ்றடத்துக்கு றகடபறக்க சண்டும் ணக் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன். லங்கள் கறக்குப் தல்ககனக் ககத்றல் எந் 

றந்க கத்ற நடத்கநோம் ஆம்தறக்கப் சதரகறன்நலர்கபர? 

அப்நடத்க ஆம்தறத்ரல்ரன் அகண றரறரக்கம் 

தசய்னரம். இல்னர எந் நடத்க றரறரக்கம் தசய் 

நைடிரது. சறனசகபகபறல் அது வு தசனவுத் றட்ட 

உகறசன ற்தட்ட நர, இல்கனர? அல்னது தரற 

ததர்ப்தறசன ற்தட்ட நர, இல்கனர? ன்தது ணக்குப் 

நெரறரநந்க்கறநது. ஆகச, லங்கள் கூநறரந கறக்கு 

தல்ககனக்ககத்றசன எந் றந்க கத்ற நடத்கநோம் 

ஆம்தறத்து கப்ததுடன், அற்கு சனரக எந் தரறல்சரர் 

நடம் என்கநநோம் அங்கு றநவுரந உங்கபறடம் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.   

இன்ந கறக்கு ரகரத்றநள்ப ரர்கள் சட்ட 

நடத்றல் கல்ற கற்தரகறந்ந்ரல், அர்கள் சதர 

கணக்சகர, ரழ்ப்தரத்துக்சகர அல்னது தகரழும்நெக்சகர 

தசன்நரன் கற்கசண்டி றகன இந்க்கறநது. ஆகச, 

கறக்குப் தல்ககனக்ககத்றசன எந் சட்ட நடத்கநோம் 

றநவுரந உங்கபறடம் றரகக் சகட்டுக்தகரள்ப றந்ம்நெ 

கறன்சநன். து ப்தடிறந்ந்ரநம், கறக்கு தல்ககனக் 

ககத்றசன ஊல்கநம் இடம்ததற்ந ந்கறன்நண. இகண 

உநறப்தடுத்துதுசதரன தசன்ந ரம் ட்டக்கபப்நெக் 

கச்சசரறறல் கடததற்ந ரட்ட எந்ங்கறகப்நெக் குழுக் 

கூட்டத்றல் இந் றடம் தற்நறப் தறற அகச்சர் எந்ச 

கூநறறந்ந்ரர். உதசந்ர் அர்கநக்கும் சறன ஊல்கள் 

தரடர்தறல் சம்தந்றந்ப்தரக ரங்கள் அநறகறன்சநரம். அர் 

இந் ரட்டுப் தறகசல்ன; எந் தபறரட்டுப் தறகச. 

ஆகச, அங்சக கடததநகறன்ந ஊல் சம்தந்ரக ஆர 

ஆகக்குழுதரன்கந றறப்தற்கு உரற டடிக்கக 

ககப டுக்குரந தகப உர் கல்ற அகச்சர் 

அர்ககப ரன் றரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

865 866 

[රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ] 
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அது ட்டுல்னரல், இற்கநக்கு எந் ந்டத்துக்கு 

நைன்ணர் ட்டக்கபப்தறல் கத்ற நடத்துக்குரற கட்டிடங் 

ககபக் கட்டுற்கரக தகப அகச்சர் அர்கபரல் 

அடிக்கல் ரட்டப்தட்டது. அன் றர்ரப் தறகள் ந் 

கறறசன தசன்நதகரண்டிந்ப்தகக் கரண்கறன்சநரம். எந் 

ந்டத்றற்குப் தறன் இப்ததரழுதுரன் 2 'சனரட்' ண் அங்சக 

தநறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நது. அந் ந்த்து நடத்றல் தன் 

தகுறகச் சசர்ந் சறங்கப ரர்கள், நைஸ்நம் ரர்கள் 

ற்நம் டக்கு, கறக்ககச் சசர்ந் றழ், நைஸ்நம் 

ரர்கள் ண ரட்டின் ல்னரப் தகுறகச் 

சசர்ந்ர்கநம் கற்கறன்ந கரத்றணரல் அந்ப் நடத்துக் 

கரண கட்டிடங்ககப தகுறகறல் கட்டி நைடிப்தற்கு 

ஆண தசய்சண்டுதன்நம் ரன் றரகக் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன். இந் ந்த்து நடரணது ற்தகணச 

சரர்ச தல்ககனக்ககத்துடன் இகக்கப்தட்டிந்ந்து. 

அவ்சகபறல் அன் சகனககப நைடிப்தற்கு அது நற 

றட்டது. அணரல், அந் இகப்நெ இப்ததரழுது இல்னரற் 

தசய்ப்தட்டிந்க்கறநது. ஆகச, சர்சச தல்ககனக்கக 

தரன்நடன் கறக்குப் தல்ககனக்ககத்றன் ந்த்து 

நடத்க இகத்துச் தசற்தடுத்துகறன்ந எந் நைடிவுக்கு 

லங்கள்  சண்டுதன்ந சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

இநறரக, இங்கு ரன் சதசறக்தகரண்டிந்ந்ததரழுது 

கல்ற அகச்சர் அர்கள் உடநக்குடன் தறல் ந்ரர். 

அற்கரக அந்க்கு ன்நற கூநகறன்சநன். இந் அகச்சுக் 

கபறன் தசனரபர்கள் றநகரகச் தசற்தடுகறன்நரர்கள்; 

ன்நறநோகடர்கபரக இந்க்கறன்நரர்கள். றர்க்கட்சற 

ரறகசறசன இந்க்கறன்ந ரங்கள் அர்கபறன் உறக 

ரடிச் தசல்கறன்நசதரது சசக்கம் லட்டி ங்ககப சற் 

கறன்நரர்கள். அந் ககறல், தசனரபர்கள் உட்தட சகன 

அறகரரறகநக்கும் ன்நற தரறறப்ததுடன், ததநறரண 

ணது கந்த்துக்ககப உள்ரங்கற உங்கநக்கும் ன்நற கூநற, 

றகடததநகறன்சநன். க்கம்.  

 
[நை.த. 10.56] 

 
ගරු මුරුදේසු නන්ද්රකුමළර් මශතළ සනිදයෝජය කළරක 

වභළප ුරමළ  
(ரண்நெறகு நைந்சகசு சந்றகுரர் - குழுக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகப றசரபர் அர்கசப, கல்ற, உர்கல்ற, கல்றச் 

சசககள் ற்நம் தரறல்நுட்த, ஆரய்ச்சற அகச்சுக்கபறன் 

றற எதுக்கலடுகள் லரண குழுறகன றரத்றசன கனந்து 

தகரள்ற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்கக்கரக ரன் ன்நற 

தரறறக்கறன்சநன். நோத்த்றணரல் து ரகரம் கல்றறல் 

தரரற தறன்ணகடகச் சந்றத்றந்ந்து. நோத்த்றற்குப் தறன்நெ 

ட ரகரத்றசன கல்ற தரடர்தரண அதறறந்த்றத் 

றட்டங்கநக்கு அறக நைக்கறத்தும் தகரடுக்கப்தட்டணரல் 

இம்ரகரத்றல் கல்றச் தசற்தரடுகள் இப்சதரது 

ததுததுரக பர்ச்சறகடந்துதகரண்டு ந்கறன்நண. இந் 

பர்ச்சறக்கு உற அசு ற்நம் சர்சச தரண்டர் 

அகப்நெக்கநக்கு ரன் ன்நற தரறறக்கக் கடகப் 

தட்டிந்க்கறன்சநன்.  

குநறப்தரக, நோத்த்றணரல் ததரறதும் தரறக்கப்தட்ட ன்ணற 

ரட்டங்கபறல் அகணத்துப் தரடசரகனகநம் அறகடந் 

றகனறல் கரப்தட்டண. அங்கு க்கள் லள்குடிசநறசதரது 

அப்தரடசரகனகள் இங்க நைடிர எந் துர்ப்தரக்கற 

றகனக கரப்தட்டது. ஆணரல், ற்ததரழுது இந் 

றகனக றக சகரக ரற்நறகக்கப்தட்டு ந்கறன்நது. 

தரடசரகனகநக்குத் சகரண ததபறக பங்கள் 

தறரண்டரண அபறல் ஈடுதசய்ப்தட்டு ந்கறன்நண. 

இன்நனம் ரர்கள்  றம்றரகவும் சுந்றரகவும் 

கல்ற கற்கக்கூடி ஏர் அகறரண சூல் உந்ரகற 

றந்க்கறன்நது. ததரந்பரர அதறறந்த்ற அகச்சரணது 

'டக்கறன் சந்ம்' றட்டத்றன்நனம் தரடசரகனகபறன் 

றர்ரங்கநக்கரகப் ததந்பவு றறறகண எதுக்கற 

இற்கரகப் ததந்ம் தங்கபறப்கதச் தசய்றந்க்கறன்நது. 

அகணறட்டு ரன் தகப ததஸில் ரஜதக்ஷ அர்கநக்கு 

ன்நற கூநக் கடகப்தட்டிக்கறன்சநன். இசசதரன்நரன் 

இந்றர, அவுஸ்றசநர, சுறற்சர்னரந்து, தகரரறர சதரன்ந 

ரடுகநம் க்கற ரடுகள் சகதறன் 'நோணறதசப்' சதரன்ந 

றநணங்கநம்  ததபறக பங்ககப றர்ரறப்தற்கு 

உறறந்க்கறன்நண. ஆககரல், ரன் இந் அகறசன 

அர்கநக்கும் ன்நற தரறறக்கக் கடகப்தட்டிந்க்கறன்சநன். 

இவ்ரந நோத்த்றன் தறன் சகரடிக்கக்கரண நதரய் தசனறல் 

கட்டிடங்கள் றர்ரறக்கப்தட்டு, தரடசரகனகள் சறநப்தரக 

இங்கக்கூடி சூல் அகறரண - சுநைகரண 

றகனகறல்ரன் சரற்நறக்கப்தட்டது. நோத் கரனத்றல் 

து ரர்கள் தரடசரகனகபறல்  கல்ற கற்க நைடிரல் 

இந்ந்து. இன்  ரக்கத்க இன்ந து சநகம் அநதறக் 

கறன்நது. ணறநம், இந்றகனகரணது ற்ததரழுது 

ததுததுரக ரற்நகடந்து ந்கறன்நது.  

கடந் ரன்கு ந்டங்கபறல் து தறள்கபகள் - ர 

ர்கள் ஈட்டி சரகணகள் றகவும் ம்தறக்கக அபறக்கறன்நண. 

குநறப்தரக, ன்ணற ரட்டத்றன் கல்றத் ம் றக சகரண 

பர்ச்சறகக் கண்டிந்க்கறன்நது. கடந் இண்டு ந்டங் 

கபறல் க.ததர. சரர ம், உர்ம் ற்நம் ந்ரம் 

ஆண்டு நெனகப்தரறசறல் தரலட்கச சதரன்நற்நறன் 

ததநசதநககப டுத்துப்தரர்த்ரல் இது நெனப்தடும். இது 

உண்கறசன ங்கநக்கு சந்சரத்க அபறக்கறன்நது. 

சநம், ங்கநகட ரர்கநகட கல்றத் த்க 

சம்தடுத்துற்கு, தற்நரக்குகநரகவுள்ப பங்ககபப் 

ததற்நக்தகரடுக்க சண்டி ததரநப்நெ க்குள்பது. ட 

ரகரத்கப் ததரநத்கறல், ஆசறரறர் பப் 

தற்நரக்குகந ன்தது றகப்ததரற சரனரகச உள்பது. 

ங்கநகட தறசசத்றல் ஆசறரறர் ஆபற றந்ப்றகரக 

றப்தப்தட்டசதரறநம் சறன நைக்கற தரடங்கநக்கு 

ஆசறரறர்கள் தற்நரக்குகநரக உள்பணர். இத்வுகள் 

அறர்ச்சறபறக்கக்கூடிரக உள்பண. குநறப்தரக, ட 

ரகரத்றல் ஆங்கறனப் தரடத்துக்கு 600 ஆசறரறர்கள் 

தற்நரக்குகநரக உள்பணர். இகறட, றஞ்ஞரணம், கறம் 

சதரன்ந நைக்கற தரடங்கநக்கு கறட்டத்ட்ட 400 ஆசறரறர்கள் 

தற்நரக்குகநரக உள்பணர். அசசம், சறன தரடங்கநக்கு 

ஆசறரறர்கள் சனறகரக இந்க்கறன்நரர்கள் ன்தக ரன்  

ற்நக்தகரள்கறன்சநன். ணச, றர் கரனத்றல் சறநந் 

நைகநறல் றட்டறட்டு, குநறப்தறட்ட தரடங் கநக்தகண 

ஆசறரறர்ககப உள்ரங்குன்நனம் இப்தற்நரக் குகநக 

றர்த்ற தசய்நைடிநோம்.  

ற்சதரது கல்றல் கல்நரறகநக்கு உள்ரங்கப்தடும் 

ஆசறரற ரர்கபறல் ததந்ம்தரனரசணரர் சனறக ஆசறரற 

ர்கள் உள்ப தரடங்கநக்குத்ரன் உள்ரங்கப்தடு 

கறன்நரர்கள். ஆங்கறனம், கறம், றஞ்ஞரணம் சதரன்ந 
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தரடங்கநக்கு உள்ரங்கப்தடுதர்கபறன் ண்றக்கக றகக் 

குகநரகச உள்பது. இகண தகப அகச்சர் அர்கள் 

கணத்றல் டுக்கசண்டும். சனறக ஆசறரறர்கள் இந்க் 

கறன்ந தரடங்கநக்கு தன்சநம் ஆசறரறர்ககப உள்ரங்கு 

கத் றர்த்ரல்ரன், சலரண ஆசறரற ஆபறநோள்ப எந் 

ரகரரக ங்கநகட ட ரகரத்கநோம் ரற்நற 

கக்க நைடிநோம். ட ரகரரணது ஆசறரற பப் தங்கலடு 

தரடர்தறல் தரரற சரல்ககப றர்தகரள்கறன்நது. குநறப்தரக, 

ன்ணற ரட்டத்றல் ஆசறரறர்கள் தற்நரக்குகநரகவுள்ப 

அசசத்றல், ரழ். ரட்டத்றநள்ப 3 - 4 னங்கபறல் 

ஆசறரறர்கள் சனறகரகத் சக்கறகக்கப்தட்டுள்பணர். 

உண்கறசனச ட ரகரத்றநள்ப ஆசறரற ஆபறறல் 

கறட்டத்ட்ட 70 - 75 சவீரண ஆசறரறர்கள் ரழ்ப்தர 

ரட்டத்கச் சசர்ந்ர்கபரக இந்க்கறநரர்கள். அர்கள் 

ரழ்ப்தர ரட்டத்துக்குள்சபச சசகரற்ந றந்ம்நெ 

கறன்நரர்கள். கல்றத் றகக்கபம் அர்ககப ன்ணற 

ரட்டத்துக்கு அநப்நெற்குரற டடிக்ககக  டுக்கும் 

சகபறல் உடணடிரக அர்கள் ணற உரறககள் 

றநணம், ஆசறரறர் சங்கம் சதரன்ந அகப்நெக்ககப ரடித்  

ப்தறத்துக்தகரள்கறன்நரர்கள்.  

கடந் நோத் கரனத்றல் நோத்ப் தறசசங்கபறல் கல்ற 

கற்தறப்தது கடிணரக இந்ந்தன்தக ரன் ற்நக் 

தகரள்கறன்சநன். ஆணரல், இப்ததரழுது அந் றகனக ரற்ந 

கடந்து சுநைகரண றகனக சரன்நறநோள்பது. ஆகச, 

இந்ச் சூகனப் தன்தடுத்ற ஆசறரறர்ககபச் சரறரண 

நைகநறல் பப்தங்கலடு தசய்ற்குரற டடிக்கககள் 

டுக்கப்தடசண்டும். கடந் நன்ந ந்டங்கநம் ரங்கள் 

இவ்றடம் தரடர்தரக ட ரகர கல்றகச்சுடன்  

தரடர்நெதகரண்டு  றகுந் தறத்ணப்தட்டு ன்ணற ரட் 

டங்கநக்கு ஆசறரறர்ககப றறக்கச் தசய்சரம். அன் 

றகபரக ன்ணற ரட்டத்துக்கு ஏபவு றந்ப்றகரண 

ஆசறரற பத்கப் ததற்நக்தகரடுக்க நைடிந்து. இப்ததரழுது 

நெறரக உந்ரகறநோள்ப ட ரகரக் கல்ற அகச்சு  இந் 

றடத்றல் கடந் கரனங்கபறல் நைன்தணடுக்கப்தட்டகப் 

சதரன்ந ததரநறநைகநகக் ககரண்டரல் இப்தறச்சறகணக்குத் 

லர்வு கர நைடிநோம்.  

ரழ்ப்தரம் ற்நம் கண ரட்டங்கபறநள்ப 

கறரப்நெநங்கபறல் கல்ற பர்ச்சறரணது  தரடர்ச்சறரக  

றகவும் ந்றகனறசன கரப்தடுகறன்நது. ரர்ககப 

கப்நெநங்கபறநள்ப தறதனரண தரடசரகனககப சரக்கற 

கர்த்தும் கல்றத் றட்டம்ரன் அங்கு தன ஆண்டுகபரகச் 

தசற்தடுத்ப்தட்டுக்தகரண்டு ந்கறநது. குநறப்தரக கறரப் 

நெநங்கபறநள்ப தரடசரகனகபறல் க.ததர.. உர்த்றல் 

கறம், றஞ்ஞரணம் ஆகற தறரறவுககப ஆம்தறத்ரநம், 

அங்கு அப்தரடங்ககபக் கற்தறக்கும் ஆசறரறர்ககபப் ததநது 

றகுந் சறரகவுள்பது. தகப உநப்தறணர் தசல்ரசர 

அர்கள் ணது உகறல் கறக்கு ரகரத்றன் கல்ற 

றகனக தற்நறக் குநறப்தறட்டகப்சதரன்ந, கடந் ஆண்டில் 

டக்கறநள்ப கறபறதரச்சற ரட்டத்றநம் அக்கரன், 

நைங்கரறல், ர்நெம் ஆகற இடங்கபறநநைள்ப தரடசரகன 

கபறல் க.ததர..உர்த்றல் கற, றஞ்ஞரணப் தறரறவுககப  

ஆம்தறத்ததரழுறநம் அப்தரடங்ககபக் கற்தறப்தற்கரண 

ஆசறரறர்கள் அங்கு றறக்கப்தடரன் கரரக அம் 

ரர்கள் து கற, றஞ்ஞரண தரடங்ககபக் 

கற்கநைடிர றகனறல் லண்டும் ககனப்தறரறறசனச து 

கல்றகத் தரடசண்டி றர்ப்தந்த்துக்கு உள்பரக்கப் 

தட்டரர்கள். இத்கக றகனறல், கறரப்நெநங்கபறநந்ந்து 

ந்த்துர்கசபர, ததரநறறனரபர்கசபர உந்ரக நைடிர 

சூழ்றகனச இன்ணநைம் கரப்தடுகறன்நது. கறரப்நெநங்கபற 

நள்ப ரர்கள் நகக்சகரட்டுக்குக்கலழ் ரழ்ரல் 

அர்கள் கப்நெநங்கநக்குச் தசன்ந அங்குள்ப தறதனரண 

தரடசரகனகபறல்  து கல்றகத் தரடநைடிர 

றகனக இந்க்கறநது. அணரல் தரடர்ந்தும் ககனப் 

தறரறறசனர அல்னது ர்த்கப் தறரறறசனர து கல்றகக் 

கற்க சண்டி துர்ப்தரக்கற றகன அர்கநக்கு 

ற்தடுகறநது. ஆகச, கறரப்நெநப் தரடசரகனகபறன் கல்ற 

பர்ச்சறக்கு அறநைக்கறத்தும் தகரடுக்க சண்டுதண ரன் 

இந் அகறசன நநோநத்துகறன்சநன். கறரப்நெநங்கபறல் 

சதரக்கு த்து சற, ஆசறரறர்கநக்கரண றடுற சற 

சதரன்ந ற்கநத் துரறரக அகத்துக் தகரடுப்தன்நனம் 

இனகுரக அங்கு ஆசறரறர்ககபச் சசகறல் அர்த் 

நைடிநோம். ஆகச, இவ்றடத்றல் அசு கூடுனரண அக்ககந 

தசநத் சண்டும் ணக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.   

இந் அசரங்கத்றணரல் ஆறம் தரடசரகனகள் 

அதறறந்த்றத் றட்டத்றன்கலழ் ட ரகரத்றநள்ப 90 

தரடசரகனகள் உள்ரங்கப்தட்டுள்பண. அற்நள் நைற் 

கட்டரக கறட்டத்ட்ட 28 தரடசரகனகபறல்  யறந்சர 

றஞ்ஞரண ஆய்வுகூடம் அகப்தற்கு டடிக்கக 

டுக்கப்தட்டது. இப்ததரழுது கறட்டத்ட்ட 18 யறந்சர 

றஞ்ஞரண ஆய்வுகூடங்கள் கட்டிநைடிக்கப்தட்டுள்பண. 

கறபறதரச்சறறநம் இண்டு தரடசரகனகபறல்  யறந்சர 

றஞ்ஞரண ஆய்வுகூடங்கள் கட்டிநைடிக்கப்தட்டுள்பண. 

ஆகச, றகறல் அந் ஆய்வுகூடங்ககபத் றநந்துகத்து 

அங்குள்ப ரர்கநகட கல்ற பர்ச்சறததந 

எத்துகப்நெ ங்க சண்டுதண ரன் இந்ச் சகதறசன 

தகப அகச்சர் அர்கபறடம் நநோநத் றந்ம்நெ 

கறன்சநன். 

அசறன் தகரள்ககத் றட்டத்றன்கலழ் ட ரகரத்றசன 

19 தரடசரகனகள் உள்ரங்கப்தட்டு, நெறரக றஞ்ஞரண, 

தரறல்நுட்தக் கல்றப்தறரறவு  ஆம்தறத்து 

கக்கப்தட்டுள்பது. அது றகவும் தரரட்டத்க்க றடம். 

2013ஆம் ஆண்டு இந் 19 தரடசரகனகபறநம் உர் 

குப்தறல் கறட்டத்ட்ட 250 ரர்கள் இந்ப் தரடப் 

தறரறவுக்கு உள்ரங்கப் தட்டிந்க்கறன்நரர்கள். இர்கள் 

2016ஆம் ஆண்டு றஞ்ஞரண தரறல்நுட்தப் நடத்துக்கு 

உள்ரங்கப்தடவுள்பரர்கள். இறசன துறஷ்டசரகச் சறன 

தரடசரகனகள் றர்க்கப் தட்டிந்க்கறன்நண அல்னது 

றடுதட்டிந்க்கறன்நண. இது தரடர்தரக ரன் தகப 

அகச்சரறணதும் தகப தறறகச்சரறணதும் கணத்துக்குக் 

தகரண்டுந்றந்க் கறன்சநன். குநறப்தரக நேகரறப் 

தறசசத்றசன நேகரற கர றத்றரனத்றல் இந்த் 

தரறல்நுட்தப் தறரறக ஆம்தறப்தற்குரற அங்கலகரம் 

கறகடத்ரநம் துறஷ்ட சரக ஆறம் தரடசரகனத் 

றட்டத்துக்குள் உள்ரங்கப் தடர தரடசரகன ன்ந 

அடிப்தகடறல் அது றர்க்கப் தட்டிந்க்கறன்நது. இது 

தரடர்தரகவும் ரன் தன டக தகப அகச்சரறன் 

கணத்துக்குக் தகரண்டு ந்றந்க் கறன்சநன். 

அப்தரடசரகனகநோம் ஆறம் தரட சரகனத் றட்டத்துக்குள் 

உள்ரங்கற அங்கு அந்ப் தரடப் தறரறக றகரக 

ஆம்தறப்தற்கு டடிக்கக டுப்தரக தகப அகச்சர் 

அர்கள் உத்ரம் ந்றந்க்கறன்நரர். இதுசதரனச, 

வுணறர த்ற கர றத்றரனநைம் இந் றஞ்ஞரண 

தரறல்நுட்தப் தறரறவுக்குள் உள்ரங்கப்தட்டரநம் 

துறஷ்டசரக அது ஆறம் தரடசரகனத் றட்டத்துக்குள் 

உள்ரங்கப்தடர தரடசரகனரகக் கறக்கப்தடுரல், 

இந் தரறல்நுட்தக் கல்றப் தறரறக அங்கு ஆம்தறப்தற்குத் 

869 870 

[රු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ] 
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கட றறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நது. அங்கு சுரர் 65 ரர்கள் 

இற்குத் கககநோகடர்கபரக இந்ந்சதரறநம் ஆறம் 

தரடசரகனத் றட்டத்துக்குள் அது உள்ரங்கப்தடரரல் அந் 

ரர்கள் துறஷ்டசரக ககன, ர்த்கப் தறரறவுகநக்குச் 

தசல்ன சண்டி துர்ப்தரக்கற றகனக ற்தட்டிந்க்கறன்நது. 

கறட்டத்ட்ட 3,200 ரர்ககபக் தகரண்ட அந் றகப் 

ததரற த்ற கல்நரறக்கு இந் றகனக ற்தட்டிந்ப்தது 

ந்த்த்துக்குரறது. தகப அகச்சர் அர்கசப, இது 

றடம் தரடர்தரகவும் ரன் உங்கநக்குக் கடிம் 

ழுறறந்க்கறன்சநன். இது தரடர்தரக லங்கள் உரற 

அறகரரறறடம் தரடர்நெதகரண்டு டடிக்கக டுப்தரகச் 

தசரல்நறந்க்கறன்நலர்கள். இன்ந உங்கபது கல்ற அகச்சறன் 

உர் அறகரரறகள் ல்சனரந்ம் இங்கு ந்றந்க்கறன்நரர்கள். 

இது தரடர்தரக லங்கள் அர்கநடன் கனந்துகரடி எந் 

நைடிக இங்கு அநறறக்க சண்டும் ன்ந ரன் 

நநோநத்துகறன்சநன்.  

தரடசரகனகபறல் குநறப்தரக அசறல் சதசுது 

றர்க்கப்தட சண்டும் ன்தக ரங்கள் கடந் தன ஆண்டு 

கபரக நநோநத்ற ந்றந்க்கறன்சநரம். அரது அசறல் 

ரறகள் இந்ப் தரடசரகனகநக்குச் தசன்ந ரர்ககபத் 

நரண தரகக்கு இட்டுச்தசல்நம் றத்ணரண 

அசறல் சதச்சுக்கள் சதசுது றர்க்கப்தட சண்டும். 

ஆணரல், இது அண்கக் கரனரக றரற ரறரற றக 

சகரகப் தறக்தகரண்டிந்க்கறன்நது. அரது அந் 

ரர்கள் றகவும் றம்றரகவும் சந்சரரகவும் தடித்து 

றகவும் ல்ன றகணத்றநநகட ரர்கபரக 

உந்ரகறக்தகரண்டிந்க்கும் இந் சகபறசன அசறல் 

ரறகள் ற்நம் தரரநன்ந உநப்தறணர்கள் இந்ப் 

தரடசரகனகநக்கு தசன்ந அர்கபறன் கல்றகப் தரறக்கக் 

கூடி ககறல் கந்த்துக்ககபத் தரறறக்கறன் நரர்கள். கடந் 

நோத் கரனத்றல் தரடசரகன ரர்ககபப் தன்தடுத்ற 

ர்கள், சதரர் ழுச்சற ன்ந ரர்ககபத் றட்டிர்கள் 

இன்ந ங்கநக்குச் சந்ர்ப்தம் கறகடத்வுடன் தரடசரகன 

கநக்குச் தசன்ந அந் ரர்கபறன் கல்றகப் தரறக்கக் 

கூடி ககறல் அசறல் றக் கந்த்துக்ககபத் 

தரறறப்தகத் றர்க்க சண்டும் ன்ந ரன் இங்கு 

நநோநத்துகறன்சநன். இது தரடர்தரக அசரங்கம் உரற 

சுற்நறந்தங்ககப அநப்தற சம்தந்ப்தட்டர்ககபத் ண்டிக்க 

டடிக்கக டுக்க சண்டும். தணன்நரல் இது றகவும் 

ஆதத்ரண சூழ்றகன.  அசறல் சதச சண்டும் ன்நரல் 

அர்கள் அகணப் தரரநன்நத்றல் சதசனரம்; 

தத்றரறகககநக்கு நைக்கறடனரம். ஆணரல், இந் தரடசரகன 

கபறநள்ப தறஞ்சு ணங்ககபப் தரறக்கும் ககறல் அர்கள் 

இந் அசறல் ரர்த்கப் தறசரகங்கபறல் ஈடுதடுகத் 

றர்த்துக்தகரள்ப சண்டும் ன்தக ரன் இங்கு ஏர் 

ஆசனரசகணரக நைன்கக்கறன்சநன்.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නෆඟී සිටිදේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Yes, Hon. Minister. 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු බහඳිබතුභනි, ඳළවළදලි කිරීභක් යන්න ිබශඵනහ. 

රු  බහඳිබතුභනි, අණ්ඩු ඳක්ශේ ශවෝ විඳක්ශේ කිසිභ 

ශේලඳහරනඥශඹක් ඳහර තුශට ගිහිල්රහ ශේලඳහරනඹ ථහ 

යන්ශන් නළවළ. විඳක්ශේ රු භන්රීතුභන්රහත්  කිසි ශශනක් 

රංහශේ ඳහල් ආතුශට ගිහිල්රහ දරුන්ශේ ධයහඳනඹ වහ 

ඳහර පිළිඵ වළය ශේලඳහරන ලශඹන් ථහ යන්ශන් නළවළ. 

ඒ ම්ප්රදහඹ යශඨාභ ිබශඵනහ නම් තභික දරුන්ශේ ඹවඳතට වහ 

ශදභවුපිඹන්ශේ ඹවඳතට සුදුසු ශන්ශන්. ඳහර තුශට ඹන විට 

ශේලඳහරන ශශයේපු රරහ ආතුළු ශනහ නම් තභික ජහිබශේ 

ඳළළත්භට හිතය. 

 
වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශඵොශවොභ සතුිබික, රු ආභිබතුභනි. 
 

ගරු මුරුදේසු නන්ද්රකුමළර්  මශතළ  
(ரண்நெறகு நைந்சகசு சந்றகுரர் ) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)   

உர் கல்ற தரடர்தரகவும் ரன் சறன றடங்ககப இங்கு 

தரறறக்க சண்டும். க ரக்கல் றட்டத்றன்கலழ் 

உள்ரங்கப்தட்ட 4 தல்ககனக்ககங்கபறல் ரழ். தல்ககனக் 

ககத்கநோம் உள்ரங்கறறந்ப்தற்கரக தகப அகச்சர் 

ஸ்.தற. றமரரக்க அர்கநக்கு றகவும் ன்நற தரறறக்கக் 

கடகப்தட்டிந்க்கறன்சநன். குநறப்தரக, ரழ். தல்ககனக் 

ககத்றன் கறபறதரச்சற றசர, ததரநறறல் நடங்கபறல் 

ரன் இந்த் றட்டம் அநைல்தடுத்ப்தடறந்க்கறன்நது ன்தக 

ரன் றகவும் சந்சரசரகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். 

இந்த் றட்டத்றன்கலழ் கறபறதரச்சறறன் அநறறல்கர் ன்ந 

தறசசத்றசன தன நைக்கற வீறகள் றர்ரறக்கப் 

தடறந்க்கறன்நண. நைக்கறரண இண்டு வீறககப இங்கு 

ரன் குநறப்தறட சண்டும். நைநறகண்டிறநந்ந்து கறபறதரச்சற 

டிப்சதர கநோள்ப டுப்பறசகசன் வீற ணக் கூநப்தடும் 

கறட்டத்ட்ட 9.5 கற.ல. லபரண வீறரணது, கறட்டத்ட்ட 465 

றல்நன் நதரய் தசனறல் றர்ரறக்கப்தடறந்க்கறன்நது. 

 
වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, please wind up your speech. 

 
ගරු මුරුදේසු නන්ද්රකුමළර්  මශතළ  
(ரண்நெறகு நைந்சகசு சந்றகுரர் ) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)   
வுதசய்து இன்நம் 2 றறடங்கள் ரந்ங்கள்! 

இசசதரன, நைநறகண்டிறநந்ந்து அக்கரன்குபம், 

ஸ்கந்நெம் ஊடரக கறபறதரச்சற - கணகநெம் ற்நம் டிப்சதர 

சந்ற, றல்சன் வீற, இகடு வீறநௌடரகச் சுற்நட்டரகச் 

தசல்நம் 17கற.ல. வீற 580 றல்நன் நதரய் தசனறல் 

நெணகக்கப்தடறந்க்கறன்நது. இது ட்டுல்ன, கறபறதரச்சற 

கரறநள்ப தல்சந இகப்நெ வீறகநம் நெணகக்கப் 

தடறந்க்கறன்நண. அத்சரடு, தல்ககனக்ககத்றற்கு அந்கர 

கறநள்ப தரற றத்றரனம், சறதர ககனகம், 

றசகரணந்ர றத்றரனம் சதரன்ந தரடசரகனகள் 

871 872 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

அறவீண சறகநடன் றர்ரறக்கப்தடவுள்பதுடன், அந் 

பரகத்கச் சுற்நற தறசசங்கபறல் உட்கட்டுரணங்கள் 

ற்நம் ங்கறகள், supermarket சதரன்ந அகணத்து 

அடிப்தகட சறககபநோம் உந்ரக்குரக தகப 

அகச்சர் அர்கள் அந்த் றட்டத்றல் குநறப்தறட்டுள்பரர். 

இக ல்னரற்நக்கும் தரத்ரக 2,270 றல்நன் நதரய் 

தசனவு தசய்ப்தடறந்க்கறன்நது.  

ரழ். தல்ககனக்ககத்றல் றகணத்றநநள்ப ர 

ர்ககப உந்ரக்கும் ககறல் றட்டங்ககப அநைல்தடுத் 

சண்டுதன்ந அகச்சர் அர்கள் அடிக்கடி கூநறந் 

கறன்நரர். அந் ககறல், தட்டப்தடிப்கத நைடித்ர்கள் ல்ன 

றகணத்றநநள்ப தட்டரரறகபரக தபறசநம் ககறல் 

அற்கரண தசற்தரடுககப ரழ். தல்ககனக்ககநைம் நைன் 

தணடுப்தற்கு தகப அகச்சர் அர்கள் உரற 

டடிக்கக டுக்க சண்டுதண ரன் நநோநத்துகறன்சநன். 

80 சவீரண ககனப்நட ரர்ககபக்தகரண்ட இந்ப் 

தல்ககனக்ககத்துக்கு றர்கரனத்றல் ரர்ககப அந 

றக்கும்சதரது ககனப்நட ரர்கபறன் ண்றக்கககக் 

குகநத்து, கண நடங்கநக்கரண ரர்ககபக் 

கூடுனரக அநறப்தற்கு டடிக்கக டுக்கசண்டு 

தன்ந சகட்டு, சந்ர்ப்தத்துக்கு ன்நற கூநற, றகடததந 

கறன்சநன். க்கம்.    
වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

The next speaker is the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe. 

Before he starts, the Hon. Deputy Chairman of 

Committees will take the Chair. 

 

අනුරරුල නිදයෝජය  කාළනළයකුරමළ මූළවනදයන් ඉලත් 
වුදයන්, නිදයෝජය කළරක වභළප ුරමළ  [ගරු  මුරුදේසු නන්ද්රකුමළර් 
මශතළ] මුළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்நெறகு  

சந்றகுரர் நைந்சகசு]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Mr. Deputy Chairman - 

 
නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Yes, Hon. Azwer. 
 

ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I think we have to record in this House that one of 

the greatest emancipators of the human race, Nelson 

Mandela has passed away. So, on behalf of this side, Sir, 

I express the condolence of Parliament.  

 
ගරු සුජීල දවේනසිුංශ මශතළ 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

That is the job of the House; not your job. 

 
ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

That is all right. - [Interruption.] Why not? That is my 

job too. You do not like it? 

 
නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, you can start your 

speech now. 

 

[ප.බහ. 11.17] 

 
ගරු විජයෙළව රළජප්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

Thank you very much, Mr. Deputy Chairman.  

ඳහර්ලිශම්න්තු ම්ප්රදහඹට නුකර ද දන ධයහඳන 

භහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹන්ශන් රුපිඹල් 10ක් ඳන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ තභික ශම් විහදඹ අයම්බ ශශා. රු එස.බී. දහනහඹ 

ආභිබතුභනි, පි ශම් විඹ ළන ථහ යන ශොට රුපිඹල් 10ක් 

ඳන්න ශනොශික, ධයහඳන භහතයහංලඹට ශන් යපු මුදර 

සිඹඹට 100කින් ළ  යන්න ඕනෆඹ කිඹරහික විහදඹ ඳටන් 

න්න ඕනෆ. වළඵළික ඳට එශවභ ම්ප්රදහඹක් නළවළ. ශරෝශේ 

දයුණු යටර නම් ධයහඳනඹ විතයක් ශනොශික, ඕනෆභ 

භහතයහංලඹක් පිළිඵ ථහ යන ශොට  ිබශඵන්ශන් පර් ඹ 

ළඹ විහදඹක්. ඳට එශවභ එක් නළිබ නිහ පි 

හනහන්තික. බහණ්ඩහහයශේ ශල්ම්තුභහ වදරහ එන ඹ 

ළඹ ශභොක් වුණත් පි ඒ ශවොික කිේත්, නයික කිේත් 

එක්ශෝ ඒ ම්භත ශන්න ඕනෆ, එක්ශෝ ඒ ප්රිබක්ශාඳ 

ශන්න ඕනෆ.  

අණ්ඩු ඳක්ශේ රු භළිබ ආභිබරුන් ථහ යපු විධිඹට 

නම් ශරෝශේ ිබශඵන ශවොභ ඹ ළඹ තභික ශම්. වළඵළික 

විඳක්ශේ පි ශම් ශරෝශේ ිබශඵන නයභ ඹ ළඹ කිඹරහ 

කිඹන්ශන් නළවළ. ශම් ඹ ළශේ ිබශඵන ශවො තළන්ලුත්, ශම් 

ඹ ළශේ ඩු ඳහඩුත් ශදභ ශඳන්රහ ශදන්න තභික ශේ 

ඵරහශඳොශයොත්තු. ඹ ළඹ ඈදරිඳත් යමින් ිබරු 

ජනහධිඳිබතුභහශේ ථහශේ 28.1 ඹටශත් වන් ශහ, 

ධයහඳනඹ වහ ශභභ ඹ ළශඹන් ිහලිඹන 125ක් ශන් 

යනහ කිඹරහ. වුරුේද හන ශන ශොට තය ලශඹන්භ 

ඒ ිහලිඹන 125 ධයහඳනඹ ශනුශන් යජඹ ළඹ යික ද කිඹන 

හයණඹ පිළිඵ ඳට විලහර ළටලුක්, ළඹක් ඳිබනහ. 

ංයහ ශල්න ත්තහභ නම්, භතු පිියන් ඵළලුහභ නම් ශම් 

හුඟක් සුන්දය විධිඹට ශේනහ. රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, භභ 

එශවභ කිඹන්ශන් ශම් හයණඹ නිහික. ශම් ඈදරිඳත් යපු ඹ 

ළඹ ශල්නශේ ංයහ ශල්නරට නුකර යජශේ මුළු විඹදභ 

රුපිඹල් ිහලිඹන 1,985ික. මුළු යහජය අදහඹභ ිහලිඹන 1,469ික. ඒ 

873 874 

[රු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර්  භවතහ] 
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නු ඹ ළඹ ඳයතයඹ කිඹරහ ශඳන්රහ ිබශඵනහ, ිහලිඹන 

516ක්. දශ ජහිබ නිසඳහදතඹත් භඟභ ඹ ළඹ හිඟඹ සිඹඹට 

5.2ට ඩු වුණහ කිඹරහ අණ්ඩු ඒ තුියන් ප්රහලඹට ඳත් 

ශහ. නමුත් ශභභ ඹ ළඹ ශල්නඹට නුකරභ එභ ප්රිබලතඹ 

නිළයද නළවළ.  

ඒ භහ ශඳන්හ ශදන්නම්, රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි.  ඹ 

ළශේ විඹදම්ලින් රුපිඹල් ිහලිඹන 1985න් ප්රහේ ධන විඹදම් 

විධිඹට රුපිඹල් ිහලිඹන 668කුත්, පුනයහර්තන විඹදම් විධිඹට 

රුපිඹල් ිහලිඹන 1317කුත් ශඳන්හ ිබශඵනහ. නමුත් ශභභ 

ශල්නඹ නු තය ශර යහජය විඹදභ රුපිඹල් ිහලිඹන 2543ික. 

ශම් Volume I, පිටු ං 35ට නු යහජය ණඹ 2014 ය 

ආතුශත ශන්නට ිබශඵනහ, රුපිඹල් ිහලිඹන 588ක්. ශම් 

රුපිඹල් ිහලිඹන 588 ශල්නඹට ආතුශත් ශනොය තභික ශම් 

විඹදභ රුපිඹල් ිහලිඹන 1985ික කිඹරහ ශඳන්හ ිබශඵන්ශන්. ඒ 

එක්භ ශම් ඹ ළඹ ශල්නඹ තුළින් පිළිශන ිබශඵනහ,  යජඹ 

රඵහ ත් debt capital එ ශර රුපිඹල් ිහලිඹන 588ක් 2014 

ර්ශේ ශන්නට නිඹමිත න තය, යජඹ රඵහ ත් ණඹ ශඳොලී 

ලශඹනුත් රුපිඹල් ිහලිඹන 441ක් ශන්නට සිදු න ඵ. ඒ 

නු  2014 මුළු ජහිබ අදහඹශභන් ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹල් ිහලිඹන 

1469න්  රුපිඹල් ිහලිඹන 1029ක් ණඹ ව ණඹ ශඳොලී ලශඹන් 

ශන්නට ිබශඵනහ. ඒශන් කිඹන්ශන්, මුළු යහජය විඹදශභන් 

සිඹඹට 40ක් ණඹ විධිඹට ව ණඹ ශඳොලී විධිඹට ශන්නට සිදු 

න ඵික.   2014 දී මුළු යහජය අදහඹභ ත්ශතොත්, ණඹ ව ශඳොලි 

විධිඹට සිඹඹට 70ක්  ශන්නට නිඹමිතික. 

ඉශඟ  ට, යහජය ශා ළ ටුේරට රුපිඹල් ිහලිඹන 410ික. 

විරහභ ළටුේරට රුපිඹල් ිහලිඹන 125ික. යහජය ශා ළ ටුේ ව 

විරහභ ළටුේ කිඹන ශදට ඹන ණන එත ශහභ, එඹ රුපිඹල් 

ිහලිඹන 535ික.   රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ නු යහජය ණඹ 

ව ශඳොලිඹ ිහලිඹන 1,029ික. යහජය ළටුේ ව විරහභ ළටුේ වහ 

ිහලිඹන 535ික. ශම් ශද එට එතු ශහභ ිහලිඹන 1,664ක් 

ශනහ. නමුත් යජශේ අදහඹභ ිහලිඹන 1,469ක් නිහ යහජය ණඹ 

ශඳොලී ව යහජය ශා ළටුේ ව විරහභ ළටුේ ශන්න යජශේ 

අදහඹභ ප්රභහණත් නළවළ. ශම් විඹදම් ශද විතයක් පිඹන්න ත 

ිහලිඹන 195ක් ශනත් භහර්ලින් ශවොඹහ න්න ඕනෆ. ඒ නිහ 

තය ලශඹන්භ ශම් ඹ ළඹ ශල්නශේ හිඟඹ ිහලිඹන 516ික 

කිඹන එ ළරැදික.  ඒ භනඃල්පිත ංයහ ශල්නඹක්. ශම් ඹ 

ළශේ හිඟඹ රුපිඹල් ිහලිඹන 1,074ික. ඒ නු ඹ ළඹ හිඟඹ 

ප්රිබලතඹක් විධිඹට ත්තහභ සිඹඹට 5.2ක් ශනොශික, සිඹඹට 10 

ඈක්භරහ ිබශඵනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඳසු ගිඹ යර භව ඵළංකු 

විසින් රඵහ ත්ත විලහර ණඹ ප්රභහණඹක් - sovereign bonds -  

ිබශඵනහ. ඉට භතය රංහ ඵළංකුශන් රඵහ ත්ත ිකයහ 

ඳවසුභ දළන් රුපිඹල් ිහලිඹන 71 දක්හ ළ  ශරහ ිබශඵනහ. 

භවජන ඵළංකුශන් රඵහ ත්ත ණඹ ිකයහ රුපිඹල් ිහලිඹන 49 

දක්හ ළ  ශරහ ිබශඵනහ. ඒ නු රුපිඹල් ිහලිඹන 120ක් යජඹ 

විසින් ශම් ඵළංකු ශදට ශවිඹ යුතු ිබශඵනහ. ශම් මුදල් 

ඈක්භනට ශම් ඵළංකු ශදට රඵහ ශනොදුන්ශනොත්, ඒ ඵළංකුර 

ද්රශීරතහශේ විලහර ප්රලසනඹක් - liquidity problem එක් - භතු 

ශන්න ඈඩ ිබශඵනහ. ඒ එක්භ අණ්ඩු රඵහ ත්ත විශේල 

ඵළඳුම්ය වහ 2015 දී  ආශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 500ක්, 

2020 දී ආශභරිහනු ශඩොර ර් මිලිඹන 1,000ක්, 2021 දී 

ආශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 1,000ක්, 2022 දී ආශභරිහනු 

ශඩොරර් මිලිඹන 1,000ක් විධිඹට ආශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 

3,500ක් ශන්න ිබශඵනහ. ද ිබශඵන නුඳහතඹට නු -133 

නුඳහතඹට- ත්ශතොත්  ශම් යටට ඔශයොත්තු ශනොශදන 

තත්ත්ශේ ණඹ ප්රභහණඹක්.  

නික් හයණඹ ශභඹික. ඳසු ගිඹ හනු තුශ රුපිඹර 

ප්රභහණඹ ශේශන අපු අහයඹ දවහ ඵරන ශොට, ශම්හ 

ශන්න නිඹමිත හරඹ ශන ශොට ශඳොලීරට භතය මලි 

ණඹ විධිඹට ිබශඵන ආශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 3,500 

ආශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 5,000 දක්හ ළ  ශන්න ඈඩ 

ිබශඵනහ. ඒ නිහ   ශම් මරය ශභනහයණශේ විලහර දහනම් 

තත්ත්ඹක් ශම් ශක් ශඳන්නහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ං 126 ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත් 

ධයහඳන භහතයහංලඹට ිහලිඹන 26ක්,  ං 171 ළඹ ශීර්ඹ 

ඹටශත් ඊස ධයහඳන  භහතයහංලඹට ිහලිඹන 19ක්, ං 189  

ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත් ධයහඳන ශාහ භහතයහංලඹට  ිහලිඹන 7ක් 

ලශඹන් ඒ සිඹලුභ භහතයහංලරට රුපිඹල් ිහලිඹන 52ක් ශන් 

ය ිබශඵනහ. එශවභ නම් ධයහඳනඹට රුපිඹල් ිහලිඹන 125ක් 

ශන් ශහඹ කිඹරහ ඹ ළඹ ථහශේදී  කිේහට, සථිය ලශඹන් 

ප්රහශිත ශන් ය ිබශඵන්ශන් ිහලිඹන 52ක් ඳභණික. නමුත් 

පි පිළින්නහ ඳශහත් බහ ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත් විලහර 

ප්රිබලතඹක් ධයහඳනඹ වහ විඹදම් දයන්නට සිේධ ශන ඵ. ඒ 

නු ත්ශතොත්, ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන අඹතන සිඹල්ර 

ශනුශන් රුපිඹල් ිහලිඹන 111ක් ශන් ය ිබශඵනහ. එශවභ 

නම් ධයහඳන භහතයහංලඹ ශනුශන් ඹ ළශඹන්  ිහලිඹන 

125ක් ශන් ය ිබශඵනහඹ කිේහට, ිජු ශර ිහලිඹන 52ක් 

විතයක් ඳඹහ ිබශඵන නිහ ඳශහත් බහ භහතයහංලරට ශන් 

යපු මුදලින් ිහලිඹන 73ක් රඵහ න්න සිේධ ශනහ. එශවභ 

ිහලිඹන 73ක් රඵහ ත්ශතොත්, ඒ ිහලිඹන 111න් -ඳශහත් ඳහරන 

අඹතනරට ශන් යපු මුදලින්- නිකුත් ෆභ විඹඹක් 

ම්ඵන්ධභ ඈිබරි න්ශන් තත් ිහලිඹන 38ික.    

එභ නිහ ඳට විලහර ප්රලසනඹක් ිබශඵනහ.  ශම් ජනතහහදී 

ඹ ළඹක් කිඹහ ශඳන්න්න  ිහලිඹන 125ක් ශන් ශහට රු 

එස.බී. දහනහඹ ආභිබතුභනි,  වුරුේද හන නශොට ඳට 

ඒශක් තයතහ ඵරහ න්නට පුළුන්. ධයහඳනඹ ශනුශන් 

ිහලිඹන 125ක්  විඹදම් කිරීශම් වළකිඹහක් අණ්ඩුට නළවළ. ඒශක් 

තයතහ ඳට ඵරහ  න්න ට ශන්ශන්  2015 භළික විතය 

ශනශොට  මරය  කීම් පිළිඵ හර්තහ එළිඹට අහභික. 

ශම් තභික ශේ ත් දළකීභ. වළභ දහභ ඳ මුදල් ශන් යනහ, 

තයලය ංලරට ශන් ශ මුදල් ඵහුතය ප්රභහණඹක් ය 

හනඹ නශොට රළිහරහ නළවළ. ඊදහවයණඹක් විධිඹට 

ත්ශතොත්- 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ධයහඳනඹට ත මුදරක් ය භළදදී න්නහ.  

 
ගරු විජයෙළව රළජප්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔේ. එශවභ තභික  න්ශන්. ශම් ිහලිඹන 125 ිබශඵනහ නම්, 

තත් ලුශතන් න්න වුභනහක් නළවළ, රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන ආභිබතුභනි.  [ඵහධහ කිරීභක්] භහ  ඔතළන ඈශන 

2006 ර්ශේ  ඹ ළඹ ළන තර් යනශොට තමුන්නහන්ශා 

ශම් ඳළත්ශත් ඈශන භශන් ප්රලසනඹක් ආහුහ. තමුන්නහන්ශාට 

භත ද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ වපු ප්රලසනඹ තභික,  

"තමුන්නහන්ශාරහශේ මුදල් ආභිබතුභහට යශඨා අර්ථි 

ශභනහයණඹ තඵහ පිටශොටුශේ සුරුඨාටු ඩඹ ගිණුම් 

ියත් ඳත්හශන ඹන්නට පුළුන් ද?"  කිඹන එ. එශවභික  

එදහ  ඔඵතුභහ ආහුශේ.  ද කිඹනහ, "ඳරිපය ආසතශම්න්තුක් 

දහරහ ඳ ශම් ප්රහයණඹ ය න්නහ" කිඹහ. ඒ ශවොික. ඳ 

ඊදවු යන්නම්.  

875 876 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රු ඊස ධයහඳන ආභිබතුභහික, ධයහඳන ආභිබතුභහික 

ශදශඳොශභ ළඩ යන්න හුඟක් ඊනන්දු ශනහ. ධයහඳන 

ප්රිබඳත්ිබඹක් වදන්න ධයහඳන භහතයතුභහ විලහර   ළඳ කිරීභක්   

ශහ. ඳ හුඟක් තුටු වුණහ. එසිඹ වතළිස තහක් ය 

හභයශේ මුණ ළහුණහඹ කිඹරහත් කිේහ. ශේලඳහරන ඳක් 

ශේදඹකින් ශතොය ඳ වරි අහශනුික ඒ හය බහට අශේ. 

නමුත් ශම් යටට ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹක් තභ නළවළ. ඳ වරි 

හනහන්තික. නිදවශන් ඳසු වුරුදු 65ක් ගිහිල්රහත්  

ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹක් ශම්  ඳහර්ලිශම්න්තු භඟින් නීිබත යරහ 

වදහ දීරහ නළවළ. ඔඵතුභහශේ  විශිසට ඊත්හවඹ ළන ඳ තුටු 

ශනහ. ඳ තමුන්නහන්ශාශේ  හය බහට අහ. දගින් 

දටභ ආවිල්රහ,  හරඹක් ඹන ශොට එතළනින් න්නහ තීයණ 

එක්ත් ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළිබ ඵ ඳට ශත්රුණහ.  

තමුන්නහන්ශාට  ඒ වහ  පර්ණ ඵරඹක් රළිහරහ නළවළ.  එභ 

නිහ තමුන්නහන්ශා ශවො ශච්තනහශන් ශ ශේල් ක්රිඹහත්භ 

ය න්න ඵළරි ඵ දළන ත්තහට ඳසශා ඳත් ශකිරුණහ. ඳත් 

තයභක් ඒශන් ඇත් වුණහ. ඒ තභික ආත්ත ථහ. 

තමුන්නහන්ශාට ඊනන්දු ිබශඵනහ. 

ශනක්  හයණඹ තභික රු ආභිබතුභනි, ද ශම් ිබශඵන 

ධයහඳන ක්රභඹ  ම්පර්ණශඹන්භ හර්ථික. ඒ ම්ඵන්ධ ඒ 

හය බහශේදීත් ඳ රුණු ඈදරිඳත් ශහ. ශේ අණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ කිඹහ ිබශඵනහ, ශදරු ඳහශල් ඈරහ විලසවිදයහරඹ 

දක්හ ධයහඳනඹ රඵන්න සිඹලුභ දරුන්ට භහන ිකිබහසිම් 

අයක්හ ය දීභ යජශේ යුතුභික කිඹහ. නමුත් ද භවහ අණ්ඩුශේ 

ජනප්රිඹ ඳහල්, ඳශහත් බහ ඳහල්  කිඹහ  ඳහල් ිය ශදට 

ශඵදරහ ිබශඵනහ. ද ශභශඹකුශේ ධයහඳනඹ පිළිඵ මලි 

ිකිබහසිම් ඩ ශන්ශන් ශභශඹක් ශභශරොට ඈඳදුණහට  

ඳසු ශනොශික, ශභශඹක් භශේ කුට අපු දශා ඈරහික. එදහ 

ඈරහභ ම්භරහට තහත්තරහට දරුහශේ ධයහඳනඹ පිළිඵ 

විලහර  ඵයක් ිබශඵනහ. දරුහට ඈසශෝරඹක්  ශවොඹන්න ඕනෆ; 

ශවොය ලිපි ශල්න වදන්න ඕනෆ;  ලිපිනඹන් ලිඹහ ඳදංචි යන්න 

ඕනෆ;  ඵළංකු ගිණුම් රින්න ඕනෆ. ශම් විලහර ප්රලසනඹක්.  රු 

ආභිබතුභනි,  ජනප්රිඹ ඳහල් වදරහ භව අණ්ඩුශේ ඳහල් දයුණු 

යරහ ශම් ළශඩ් යන්න ඵළවළ. භහින්ශදෝදඹ කිඹරහ board 

එල්රරහ ශම්  ළශඩ් යන්නත් ඵළවළ. ශම්ට ිබශඵන එභ ක්රභඹ 

තභික cluster schools ක්රභඹ.  ඊඳශේල හය බහශේදීත්  භභ 

ශම් ළන තමුන්නහන්ශාට ශඹෝජනහ ශහ. භභ හිතනහ, 

තමුන්නහන්ශාරහ ඒ පිළිනීවිඹ කිඹහ. සුේදන්ශ හරශේ  -

මුල්භ  හරශේ- ඳටන් ත්තු ක්රභඹ තභික ශරෝශේ  ිබශඵන 

ශවොභ ක්රභඹ. ද ිබශඵන්ශන් ළඩම් ඈසශෝර ක්රභඹක්.  ද 

ඳිබන ක්රභඹ නු  තහත්තහ අනන්ද විදයහරඹට ගිඹහ නම් පුතහත් 

අනන්ද විදයහරඹට න්නභ  ඕනෆ. තහත්තහ ශයෝඹල් එට ගිඹහ 

නම් පුතහත්  ශයෝඹල්  එට  න්නභ  ඕනෆ. ඒ  හර්ථ නළවළ. 

ඒ ළඩම්   ක්රභඹ. සුේදහශන් ඳසු -නිදව රඵහ ත්තහිකන් 

ඳසු- තභික ශම් ළඩම් ක්රභඹ ධයහඳනඹ තුශ ළ ශඹන්භ  

සථහපිත ශරහ  ිබශඵන්ශන්.  එක්තයහ ඳවසුම් ිබශඵන ඳහරක් 

යශන 8 ඳන්ිබඹ ශවෝ 9 ඳන්ිබශේදී නිඹමිත ඳරීක්ණඹක් 

යරහ, සුදුසු භඨාටභ තීයණඹ යන්න ඕනෆ.  ඒ ඳහශල් ිබශඵන්න 

ඕනෆ,  ශටන් ඳසු එශවභ නළත්නම් නශඹන් ඳසු ඳන්ිබ. ඒ 

ශඨාට  ඈසශෝර 4ක්, එශවභ නළත්නම් 5 ක් ිබශඵන්න ඕනෆ. 

ඒහ cluster  යන්න ඕනෆ. ඒ  වළභ ඳහරටභ භහන ඳවසුම් 

ිබශඵන්න ඕනෆ, 1 ඈරහ 6 ඳන්ිබඹ දක්හ,  එශවභ නළත්නම් 7 

ඳන්ිබඹ දක්හ  ධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න.   

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඳහල් 5ක් ිබශඵනහ, "ශඳෝෂිත ඳහල්"  කිඹහ.  ශභහ මිතුරු 

ඳහල් වයවහ තභික  වශඹන් ඈවශට  භහින්ශදෝදඹ ඳහල් දහවට 

එන්ශන්. ඒ ශොඩනළඟිල්රක්, නභ ශනස  කිරීභක් ශනොශික. 

ලින් ිබබුණු භධය භවහ විදයහර  ක්රභඹ   තභික  නළත  ලුිබන් 

පි සථහපිත  යන්ශන්. වළභ  ප්රහශේශීඹ ශල්ම්  ශොඨාසහඹභ 

ශවො ඳහල් 3ක් ිබශඵනහ.  ඒ ශඨා ිබශඵන  ඒහ ඔක්ශොභ  

ඒ ශක්  ශඳෝෂිත  ඳහල්. 

  
ගරු විජයෙළව රළජප්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
භභ ශඹෝජනහ  යන්ශනත් ඒභ තභික.   දළන් පි ෆශවන්න 

ල් ත යරහ ිබශඵනහ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුත් වුරුදු තුන 

වභහයක්  ල් ත යරහ ිබශඵනහ. ශම්හ මීට හුඟක් ලින්  

එන්න  ිබබුණු ශේල් රු ආභිබතුභනි. ඒ තභික පි කිඹන්ශන් 

ශම් ක්රභඹ ම්පර්ණශඹන් ශනස ශන්නට ඕනෆඹ කිඹහ. ඒ 

එක්භ රු ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභහශේත් ඡන්ද 

දහඹශඹෝ ඈන්න ශම් ඳහශයන් එවහ ඳළත්ශත්, ශම් ශඟභ  ිබශඵන 

ඳහරට භභ ශඳශර්දහ ගිඹහ. ඒ තභික  සටළන්ලි ිබරයත්න භවහ 

විදයහරඹ. ඒ තභික ඳහර්ලිශම්න්තුට ශඟින්භ  ිබශඵන ඳහර. 

නුශේශොඩ, ශෝඨාශඨා නයරට අන්න තභික ශම් ඳහර 

ිබශඵන්ශන්. ඒ ඳහශල් ශභිකන් 140ක් ඈන්නහ. ඒ ඳහශල්  

ශොඩනළගිලිර වරල් ිහභට ඩහ  ළියරහ. ශභිකන්ට ඈන්න 

තළනක් නළවළ. එ ඳළත්තකින් ශභතළන ශරොකු ඩු ඳහඩුක් 

ිබශඵනහ. භවය ශරහට ඳශහත් බහශේ  ඊදවිඹ ඳහල් දයුණු 

යන්න ළභළිබ නළවළ.  ශභොද, ඈිබවහශේ රඵපු ත්දළකීම් නිහ 

ඳහරක් එශවභ නළත්නම් ශයෝවරක් දයුණු ශ භන් භව 

අණ්ඩුශේ ආභිබතුභහ ළඨා යනහ, ඒ තභන්ශේ 

භහතයහංලඹට න්න; භව අණ්ඩුට න්න.  එතශොට ඳශහත් 

බහර ඊදවිඹ ශකිශයනහ. ඒ ශොල්රන් ඒහ දයුණු 

යන්ශන් නළවළ.  

 
නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
ඔඵතුභහට ත විනහ ඹක්  ිබශඵනහ.  You have only one 

minute left. 

 
ගරු විජයෙළව රළජප්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, I need five minutes. I will get it set it off from one of 

our speakers. එතශොට රු ආභිබතුභනි, ඒශන් ශරහ 

ිබශඵන්ශන් ද ඳශහත් බහ ම්භළලිභක්, ළභළත්තක් 

දක්නහ ඳහරක්, ශයෝවරක් දයුණු යන්න. ශයෝවල් 

ම්ඵන්ධශඹන් ඒ තත්ත්ඹ භභ දන්නහ. නුයහධපුශර් ඒ සිේධ   

වුණහ. ඒ එච්චය ශවො ප්රණතහක් ශනොශික.   ශොශවොභ 

වුණත් ද ඳශහත් බහ ව භව අණ්ඩුශේ ධයහඳන භහතයහංල 

තය ඳළවළදලි විශේදනඹක්  ිබශඵන ඵ ඳට ශඳශනනහ. 

භවය ශරහට ඳශහත් බහ ළභළිබ නළවළ, ඔඵතුභන්රහශේ චක්ර 

ශල්න පිළින්න. ඒ පිළිඵ ඳළවළදලි ප්රිබඳත්ිබඹක් ිබශඵන්න 

ඕනෆ.  තමුන්නහන්ශාරහ ශඹෝජනහ යපු cluster schools ක්රභඹ 

වහ ඒ ඳනතට නීිබඹක් ආතුශත් යන්න ඕනෆ, ඒ වඳුන්හ ශදන  

ප්රිබඳත්ිබඹ භත නිහර්ඹශඹන් ටයුතු ශ යුතුඹ කිඹහ. එශවභ 

නළිබ ඒ ශොට ඳශහත් බහට ඈිබරි යරහ  ශම් ශශොත්  

ශම් ළඩ පිළිශශ හර්ථ ශනහ.   

877 878 

[රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 
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නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, the problem is that the 

Hon. Member who wishes to give you time has to inform 

the Chair that he would give you five minutes. Otherwise, 

I cannot give you more time. 

 
ගරු විජයෙළව රළජප්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

Sir, I will take only one minute more.   

 
නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Okay, then, please wind up now.  

 
ගරු විජයෙළව රළජප්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ රු ආභිබතුභහට භහ 

ත ශඹෝජනහක් යනහ.  රු ආභිබතුභනි, ශේ යශඨා ඳසු ගිඹ 

හරශේ ජහතයන්තය ඳහල්  වතු පිශඳනහ හශේ ආිබ වුණහ. 

ඔඵතුභහ කිේහ, ඒහ register යන එ දළන් නතය ය 

ිබශඵනහ කිඹහ. ඒ ශවො තීයණඹක්. ශඵොශවොභ සතුිබික. වළඵළික, 

දළන් ශම් ඳිබන ජහතයන්තය ඳහල් පිළිඵ, ඒහශේ ප්රමිිබඹ 

පිළිඵ ඹන්ත්රණඹක් ඳට නළිබ නිහ ඒ විලහර ළටලුක් ඵට 

ඳත් ශරහ ිබශඵනහ. පි ශොශවොභ කිේත් තභත් ශම් 

ජහතයන්තය ඳහල්ර  ධයහඳනඹ රඵන ශභිකන්ට ළ ඹ ශේ 

යජශේ ඳහල්ර ධයහඳනඹ රඵන ශභිකන්ශේ දළනීභ ඊස.  ඒ 

නිහ ඒ ශභිකන්ටත් හධහයණඹක් ශනොශන විධිඹට ජහතයන්තය 

ඳහල්ර ප්රමිිබඹ අයක්හ යන්නත් නීිබ ක්රභඹක් ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු භඟින් ම්භත ය න්න ටයුතු යන ශර 

ඈල්රනහ. ශඵොශවොභ සතුිබික. 
 

[ප.බහ. 11.38] 

 

ගරු නළමල් රළජප්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි,  ද  දන ධයහඳන ක්ශාත්රඹ 

පිළිඵ ථහ යන ශම් සථහශේ  බුදු දනක් තුළින් භහශේ 

ථහට ප්රශේල ීමභට භහ  ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. බුදු යජහණන් 

වන්ශා, ශේලනහ ය ිබශඵනහ, "පුත්තහ ත්තු භනුසහනං" 

කිඹරහ.  එනම්, ශරෝශේ මිනිසුන්ශේ ඊතුම්භ ම්ඳත දරු 

ම්ඳතික.    

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ශම් යශඨා ශදභහපිඹන් තභන්ශේ 

නහතඹ, භහත ශොඩ නඟහ න්ශන් තභන්ශේ දරුන්ශේ ශවට 

ද පිළිඵ ඵරහශඳොශයොත්තුශනුික. ඕනෆභ තයහිබයභ 

ශදභහපිඹන් තභන්ශේ දරුන්ශේ නහතඹ දවහ ඵරන ප්රධහනතභ 

ංඹක් තභික ඒ දරුහශේ ධයහඳනඹ.  වළඵළික, ඒ දරුහශේ 

ධයහඳනඹ කිඹන්ශන් ඳහල් ශඳොතඳිබන් ඳභණක් රඵහ න්නහ 

ධයහඳනඹ ශනොශික.  භහජඹ තුළින්, ක්රීඩහ තුළින් ං 

ම්පර්ණ භහජඹට මුහුණ ශදන්න පුළුන් දළනුභක් රඵන 

 තශර්,  ඳහල් ශඳොත ඳත ධයහඳනඹත් භඟ ඈදරිඹට ඹන්න 

පුළුන් දරුකු භහජඹට ිහහි යන එික ශදභහපිඹන් ඕනෆභ 

ශනකුශේ ඵරහශඳොශයොත්තු. ශේ යශඨා ඈිබවහශේ ඳළළිබ 

තරුණ යශ කිහිඳඹටභ ශේ යශඨා තරුණ ඳයම්ඳයහට මුහුණ 

ශදන්න සිදු වුණහ. එක් ඳළත්තකින් එල්ටීටීඉ ත්රසතහදඹ, ශනක් 

ඳළත්ශතන් දකුශණ්, ශම් ශේලඳහරන ඳක්ර සිදු වුණු යශ. 

වළඵළික, ශම් සිඹල්රටභ යශඨා ධයහඳනඹත්, තරුණිකන්ශේ 

විරැකිඹහත් ඵරඳෆහ කිේශොත් ළ හිියඹන් ඵහුතයඹක් භහ එක් 

එඟ ශේවි.  එදහ ශේ මුතුන් මිත්තන් ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්ත් 

නිදවස ධයහඳනඹ තුළින් ශම් යශඨා ්හමීඹ අර්ථිශේ ජීත් න,  

ශම් ජීත් න දරුන්ශේ ධයහඳනඹ නංහරන්නික. එදහ නිදවස 

ධයහඳනඹ පිළිඵ ඳනත ශම් බහ ළඵ තුශ ම්භත යන ශොට 

ඉට විරුේධ වුණු ශේලඳහරනඥිකනුත් සිියඹහ. එදහ නිදවස 

ධයහඳනඹ ළන ථහ යන ශොට නිදවස ධයහඳනඹ 

ශනහශොත් වදසිඹට ශම් වට නළඟරහ ශ ඹක් ඩහ 

න්න ශොල්ශරක් ඈිබරි ශන්ශන් නළවළ කිඹහපු නහඹශඹෝත් 

ශම් යශඨා සිියඹහ. වළඵළික, ශශා ශතත් ද පි ඒභිබ 

තීයණඹ යනහ, පි ඒභිබ විලසහ යනහ, එඟ 

ශනහ, ශම් යශඨා හක්යතහ හශේභ  ශම් යට ඈදරිඹට යශන 

ඹන්න  ඈන්න සිඹලුභ ශදනහ ඳහශවා නිදවස ධයහඳනඹ තුළින් ිහහි 

වුණු නහඹ නහිකහන් කිඹන එ.  

 රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඳසු ගිඹ ය කිහිඳඹ තුශ 

ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ප්රභහණහත්භ ව ගුණහත්භ දයුණුක්  

ඳට දකින්න රළබුණහ.  ංයහත්භ ලශඹන් ත්ශතොත්  2008 

ශර් සිඹඹට 39ක් වුණු හධන භඨාටභ 2011 ය න ශොට 

සිඹඹට 65ක් දක්හ ළ  ශරහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ  හභහනය 

ශඳශ භත්ීමභ ඳසු ගිඹ ය වතය තුශ සිඹඹට 51 සිට සිඹඹට 61 

ඈක්භහ ඹන තත්ත්ඹට ආවිල්රහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ගුරු 

හිඟඹ දවහ ඵළලුහභ ඳසු ගිඹ හරඹට හශේක් ළරකිඹ යුතු 

ප්රභහණඹකින් ගුරු හිඟඹ පිඹහ ිබශඵනහ. භහ විලසහ යන්ශන් 

නළවළ, භහ එඟ ශන්ශන් නළවළ සිඹඹට සිඹඹක් ගුරු හිඟඹ පිඹහ 

ිබශඵනහ කිඹරහ.  වළඵළික  ඳසු ගිඹ යරට හශේක් 

ළරකිඹ යුතු භඨාටභකින් ිකත, විදයහ ගුරුරුනුත් භඟ ්හමීඹ 

ඳහල්රට ගුරුරු රළිහරහ ිබශඵනහ.  ඹියතර ඳවසුම් දයුණු 

ශරහ ගුරුරු ඹම් කිසි ප්රභහණඹක්, ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක් 

ශම් ඳහල්ර දරුන්ට රළිහරහ ිබශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි,  හක්යතහ, හධන භඨාටභ, 

විලසවිදයහර ප්රශේලඹන් හශේභ හභහනය ශඳශ, ඊස ශඳශ 

භත්න ප්රභහණඹ  ප්රභහණහත්භ ලශඹන්  ඳසු ගිඹ ය කිහිඳඹ 

තුශ දයුණු ශරහ ිබබීභ පි අඩම්ඵය ශන්න ඕනෆ හයණඹක්.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ  තහක්ණ විඹ 

නිර්ශේලඹ ද වඳුන්හ දීරහ ිබශඵනහ. ධයහඳන ක්ශාත්රශේ 

ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබ නිර්භහණඹ කිරීභ තුශ  වළයවුම් රක්යඹක් 

විධිඹට තහක්ණ විඹ නිර්ශේලඹ ශේ ශම් දරුන්ට වඳුන්හ 

දීභ ඳට ශඳන්හ ශදන්න පුළුන්.  

තහක්ණ විඹ ධහයහ මීට වුරුදු 20ට, 30ට ලින් ශේ 

විඹ නිර්ශේලඹට වඳුන්හ ශදන්න ිබබුණහ නම්, ශවොික කිඹන 

එ පි විලසහ යනහ. වළඵළික ප්රභහද ශරහ වරි භක් නළවළ, 

නහත ඳයම්ඳයහට ඒ තුළින් ඹම් කිසි ධයහඳනඹක් රඵහ 

ශදන්න පුළුන් නම්, ඔවුන් භහජඹට ඹනශොට රැකිඹහක් හිත 

පුේරඹකු ඵට ඳත් යන්න පුළුන් නම්, ශේ වදිබන්භ පි ඒ 

පිළිඵ තුටු නහ හශේභ අඩම්ඵය නහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, 2005 ර්ඹ න ශොට 

ශතොයතුරු තහක්ණඹ පිළිඵ හක්යතහ ිබබුශණ් සිඹඹට 5ික. ද 

ඒ ප්රභහණඹ සිඹඹට 45 ඈක්භහ ගිහිල්රහ ිබශඵනහ. 2016 ය 

ශන ශොට ඒ ප්රභහණඹ සිඹඹට 65ක්, 70ක් දක්හ ර්ධනඹ ය 

න්න පි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, 

වළඵළික හක්යතහ තුළින් ඳභණක් ශතොයතුරු තහක්ණශේ 

879 880 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඳළළත්භ ශම් යට තුශ තීයණඹ න්ශන් නළවළික කිඹන එත් භභ 

ශම් සථහශේදී භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ හක්යතහ රැකිඹහක් 

යහ භන් යන්න පුළුන් භහතක් ඵට ඳත් යන්න ඕනෆ. 

Computer එක් ඳහවිච්චි යන්න, on යන්න, off යන්න 

පුළුන් වුණහට ඒ පුේරඹහට ඳරිණ ක්ශාත්රඹ තුශ රැකිඹහක් 

රළශඵන්ශන් නළවළ. එශවභ නම්, පි ඒ හක්යතහ රැකිඹහක් 

ඈරක් ය ත් හක්යතහක් ඵට ඳරිර්තනඹ යන්න 

ඕනෆඹ කිඹන එත් භහ ශම් රු බහ තුශ භතක් යන්න 

ළභළිබික. 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ එක් ඳළත්තකින් 

ශතොයතුරු තහක්ණඹ දයුණු නහ. ශනක් ඳළත්ශතන් ඳහල් 

ධයහඳනඹ දයුණු නහ. ශම් ශද තුශ භහජඹක් විධිඹට, යටක් 

විධිඹට පි ඈදරිඹට ඹන්න නම්, භභ ඈසශල්රහත් කිේහ හශේ 

ඳහශල් ධයහඳනඹ වදහයන දරුහ භහජඹට මුහුණ ශදන්න 

පුළුන්, භහජ විදයහ පිළිඵ දළනුභක් ිබශඵන, ශේභ 

පිළිඵ දළනුභක් ිබශඵන, ශේ ඈිබවහඹ පිළිඵ, නනයතහ 

පිළිඵ වළඟීභක් ිබශඵන දරුකු ඵට ඳත් යන්න ඕනෆ. රු 

නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ඒ දරුහට ශම් යශඨා නිසඳහදන 

අර්ථිශේ ශොටසරුකු ඵට ඳරිර්තනඹ න්න පුළුන් 

ධයහඳන ප්රිබංවිධහනඹක් -ප්රිබංසයණඹක්- ද යටට ලයික. 

තහක්ණ විඹ නිර්ශේලඹ ඉට අයම්බඹක් න්න පුළුන්. ඒ 

අයම්බඹ ඈදරි නහතශේදී ශම් යශඨා දරුන්ශේ නහතඹ 

නිර්භහණඹ යන්න පුළුන් න අහයශේ ඳරියඹක් ඵට ද 

පි නිර්භහණඹ යන්න ඕනෆ; නිර්භහණඹ ශ යුතුික. එශවභ 

ශශොත් තභික, පි ථහ යන්නහ වූ අසිඹහශේ අඩම්ඵයඹ ඵට 

ශම් භහති භූමිඹ ඳත් යන්න පුළුන් ඳරියඹ ඳහල් ශිය 

ශියහන් තුළින් නහතශේදී නිර්භහණඹ යන්න පුළුන් 

න්ශන්. නහතශේ ශරෝශේ රැකිඹහ ශශශ ශඳොශට රිරන 

අහයඹට ශම් ධයහඳන ක්රභශේ ඹම් කිසි ශනක් විඹ යුතුික 

කිඹන භතශේ ඔඵ ඳ සිඹලු ශදනහභ සිියන ඵ ශම් විහද වශන 

සිියන විට ඳට භනහ ඳළවළදලි වුණහ. එශවභ නම්, ශේලඳහරන 

ඳක් ශේදඹකින් ශතොය පි යශඨා ලයතහ, ශරෝශේ 

ලයතහ ඈටු යන්න ඕනෆ. ශම් යශඨා ඊතුම්භ ම්ඳත දරු 

ම්ඳතික. ඒ දරුන්ශේ නහතඹ තවවුරු යන්න ලය 

ප්රිබඳත්ිබරට -දරුන් ළන හිතරහත්- ඳ සිඹලු ශදනහභ එඟ 

න්න ඕනෆ. ශභොද, දරුන් කිඹන්ශන් ශේලඳහරන ඳක්ඹක් 

නළිබ පිරික්. පුංචි දරුහට ශොශ ඳහටද, යතු ඳහට ද, නිල් ඳහට ද 

කිඹරහ ශදඹක් නළවළ. ඔහු ශවෝ ආඹ භහජඹට එන්ශන් දරුකු 

විධිඹටික. ඒ දරුහට රිරන ධයහඳනඹක් පි ස යන්න 

ඕනෆ. ධයහඳන ප්රිබංසයණ, ධයහඳන ශඹෝජනහ ක්රභ 

ශනළල්රහ ශම් රු බහ තුශදී ඒහ ම්භත යරහ ඒ දරුන්ශේ 

නහතඹ ඈදරිඹට යශන ඹෆභ වහ ළඩ පිළිශශක් ෆදීශම් 

කීභ ඳ සිඹලු ශදනහභ තුික කිඹන එත් භභ ශම් සථහශේදී 

භතක් යනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ශම් සථහශේදී ශේ රු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභහට භහ සතුිබන්ත නහ. 

විශලාශඹන්භ "භහින්ශදෝදඹ විදයහහය" පිළිඵ ශනොශඹක් ට 

ථහ, භිබභතහන්තය ිබබුණත්, ශම් දරුහට ශතොයතුරු තහක්ණඹ 

පිළිඵ ධයහඳනඹ වදහයන්න පුළුන් ඳරියඹක් ද ඒ තුළින් 

නිර්භහණඹ ශරහ ිබශඵනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ශේ ධයහඳන 

ශාහ භහතය රු දුමින්ද දහනහඹ භළිබතුභහ තරුණ 

භහතයයශඹකු විධිඹට ද මින් භට ගිහිල්රහ ඒ වහ ලය 

යන ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ ඵත් ශම් 

සථහශේදී භහ භතක් යනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ශේ ඊස 

ධයහඳන භහතය රු එස.බී. දහනහඹ භළිබතුභහ විලසවිදයහර 

තුශ ව විලසවිදයහර ප්රශේලඹ තුශ ශභොන ර්බුද ිබබුණත්, ඒ 

වහ ිජුභ මුහුණ දීරහ ඒ දරුන් ශනුශන්, ඒ දරුන්ශේ 

නහතඹ ශනුශන් ශඳනී සිියනහ. ඒ සිඹලු ශදනහටභ 

තරුණශඹෝ විධිඹට ශේ සතුිබඹ ව ප්රණහභඹ පුද යමින්, ශම් 

යශඨා නහතඹ බහය න්නහ දරුන්ශේ නහතඹ ශනුශන් 

ලය ශේ ඈටු යන්න, ඳක් ශේදඹකින් ශතොය සිඹලු ශදනහභ 

එතු න්න කිඹන අයහධනඹ යමින් භහ නිවඬ නහ. 
 

[ප.බහ. 11.46] 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, විශලාශඹන්භ ශේ යශඨා 

නහත ඳයම්ඳයහට ඈතහ ළදත් න ධයහඳනඹ පිළිඵ ළඹ 

ශීර් විහදඹට න්නහ ශම් ශරහශේදී ද දනඹ ශරෝ 

ඈිබවහඹට එතු න දනඹක් ඵට ඳත් ශරහ ිබශඵන ඵ පි 

දන්නහ. ප්රිහනු ජනතහශේ ඳභණක් ශනොශික, මුළු 

ශරෝශේභ ර්ණ ශේදහදඹට එශයහි ළු ජහිබ ජනතහශේ 

විමුක්ිබඹ ශනුශන් ටන් ළදුණු ප්රිහනු නහඹ ශනල්න් 

භළන්ශඩරහ භවතහ වුරුදු 95ක් ජීත් ශරහ ඉශේ දශා දී 

ජීවිතශඹන් මු ත්තහ. භභ භශේ ථහ අයම්බ යන්න ලින් 

ඒ ශරාසස නහඹඹහ ළන වන් යන්න ළභළිබික. 

විශලාශඹන්භ ශරෝශේ සිඹලු ජනතහට අර්ලඹක් වුණු, ර්ණ 

ශේදහදඹට, ජහිබහදඹට එශයහි ටන් ළදුණු අදර්ලත් 

නහඹශඹකු වළියඹට පි පිළින්නහ ශනල්න් භළන්ශඩරහ 

භළිබතුභහට ජනතහ විමුක්ිබ ශඳයමුශණ්ත්, පි වළශභෝශේභත් 

ප්රණහභඹ ව ශෞයඹ ශම් සථහශේදී භහ පුද ය සිියනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ධයහඳනඹ පිළිඵ  

ංයහත්භ විවිධ තර් විතර් ද ඈදරිඳත් ශහ. නමුත්  ශේ 

දරුන්ශේ ධයහඳන භඨාටභ දයුණු යන්න ශේ යශඨා 

ශදභේපිඹන් ශභොන තයම් ශශව භවන්සි ශනහද කිඹරහ පි 

දන්නහ.  ද  ශේ යශඨා ශදභේපිඹන් තභන් ළඩ යරහ ඊඳඹන 

ළටුශඳන් ළ  ඳංගුක් විඹදම් යන්ශන් දරුන්ශේ ධයහඳනඹ 

ශනුශන්. ඒ විතයක් ශනොශික, ද ශදභේපිඹන්ශේ හරශඹන් 

ළ  ඳංගුක් ශන් යන්ශන්ත් දරුන්ශේ ධයහඳනඹ 

ශනුශන්.  ආත්තටභ ද  ඳට කිඹන්න ශරහ ිබශඵන්ශන් 

නිදවස ධයහඳනඹ ිබශඵනහ කිඹරහ ශනොශික, නිදවස 

ධයහඳනඹ ආිබ ය ත යුතුික; දනහත යුතුික කිඹරහික. ශභොද, 

ඒ තයභටභ ද ශේ යශඨා ධයහඳනඹ ජනතහට ඵයක් ශරහ, 

ශදභේපිඹන්ට ඵයක් ශරහ ිබශඵන්ශන්. ද ශනොමිශල් 

ධයහඳනඹ, නිදවස ධයහඳනඹ කිඹන ශේ නහභභහත්රි භඨාටභට 

ඳත් ශරහ ිබශඵනහ. ඒට ප්රධහන ශවාතුක් තභික, ධයහඳනඹට 

ශන් ශන ප්රිබඳහදන ප්රභහණඹ ඈතහ ඩු ීමභ. ඒ නිහ තභික  ඳසු 

ගිඹ හරශේ යශඨා ිත්තීඹ මිිබ යහඳහය, විලසවිදයහර අචහර්ඹ 

මිිබ ම්ශම්රනඹ, ශියඹන්, ශදභේපිඹන් කිඹන වළභ 

ශදනහශේභ ඒහඵේධ ඈල්ලීභක් ඵට ඳත් වුශණ්, ධයහඳනඹට 

ශන් යන ප්රිබඳහදනඹ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 6ක් 

ශන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ ශම් යශඨා ඈල්ලීභක් ශනශික. ඒ 

ජහතයන්තය පිළිත් යුශනසශෝශේ ඈල්ලීභ. ඒ ජහතයන්තය 

ප්රමිිබඹක් වළියඹට ිබශඵන ශරෝශේ ඈල්ලීභ. ආත්තටභ ඒ 

ඈල්ලීභ හධහයණ, යුක්ිබ වත න්ශන් සිඹඹට 6ක්ත් 

ධයහඳනඹට ශන්  යන එ අශඹෝජනඹක් න නිහික. ඒ 

ඈිබරි කිරීභක්. ඒ විඹදභක් ශනොශික, ඈිබරි කිරීභක්. ද 

ධයහඳනඹ රඵන ඳයම්ඳයහ තභික  නහතඹ ශොඩනඟන්ශන්. 
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[රු නහභල් යහජඳක් භවතහ] 
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ඒ නිහ තභික  දටත් පි ඒ ඈල්ලීභ යන්ශන්. ශම් යශඨා ජනතහ 

ශනුශන් යන ඒ ඈල්ලීභ, ජනතහශේ ධයහඳනශේ ියනහභ 

පිළින්නහ හධහයණ, යුක්ිබ වත ඕනෆභ යජඹට ඵළවළය 

යන්න ඵළවළ.  තමුන්නහන්ශාරහටත් ඒ ඈල්ලීභ ඵළවළය යන්න 

ඵළරි ඒ නිහික. නමුත් ඳට ශඳශනනහ ද හශන් ධයහඳනඹට 

ශන් න ප්රිබඳහදන ඩු ශමින් ිබශඵන ඵ. ඒ විතයක් ශනොශික, 

ශම් න විට ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ඳළන නළඟී ිබශඵන ළටලු 

ණනහක් ිබශඵනහ. භට ිබශඵන ී මිත ශරහශේ ඒ ළටලු 

ප්රභහණඹ ඈදරිඳත් යන්න ඵරශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ඳශමුශන්භ ඳහල් ධයහඳනඹ නිමු. තමුන්නහන්ශාරහ 

පිළින්නහ ආිබ ශම් ශන ශොටත් ශ්රී රංහ ගුරු ශාශේ, 

විදුවල්ඳිබ ශාශේ, ධයහඳන ශාශේ, ධයහඳන ඳරිඳහරන 

ශාශේ ඊසීමම් ව හිඟ ළටුේ පිළිඵ ප්රලසනඹ නියහයණඹ 

ශරහ  නළිබ ඵ. ශම් ිබශඵන්ශන් 2011/30 චක්රශල්ඹ. ශම් 

චක්රශල්ඹ නු 2010 ශදළම්ඵර් 31 ළනිදහිකන් ඳසශා ශම් න 

තුරුත්, ඊසීමම් ඳියඳහියඹ ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ.  දරුන්ශේ 

ධයහඳනඹ ශොඩ නඟන්න නම්, දරුන්ට ධයහඳනඹ ශදන්න 

නම් ඒ ධයහඳනඹ ශදන ගුරුයඹහට,  විදුවල්ඳිබයඹහට, ධයඳන 

ශාශේ  ඈන්න නිරධහරි භවත්රුන්ට අත්භ තිේිබඹක් ආිබ 

තභන්ශේ ිත්තීඹ ජීවිතඹ ත යන්න පුළුන්භ ිබශඹන්න 

ඕනෆ. ද ඔවුන්ශේ ඊසීමම් රළශඵන්ශන් නළත්නම්, 

ඊසීමම්රට දහශ යන හිඟ ළටුේ රළශඵන්ශන් නළත්නම්, ශම් 

ිබශඵන ජීන විඹදභත් එක් ජීත් ීමභ පිළිඵ යරඹට මුහුණ 

ශදන්න ඒ ඹට ඵළවළ. ඒ ඹ ඒ යරඹට මුහුණ ශදනහ. ඒ නිහ 

අත්භ තිේිබඹක් ආිබ තභන්ශේ ශාහ ය ශන ඹන්න ඒ 

ඹට ඵළවළ. ඒ නිහ ද ගුරුරුන්ශන් ළ  ඳංගුක් ඳහල්ර 

ඈළන්ීමභ ඈය ශච්ච භන්භ ියයුන්රට ඹන තත්ත්ඹට ඳත් 

ශරහ ිබශඵනහ. ද ඒ ියයුන් ධයහඳනශේ ශොදුරු ඵට 

දරුන් විතයක් ශනොශික,  ඳහල්ර ධයහඳනඹ රඵහ ශදන 

ගුරුරුන් ඳහ ඳත් ශරහ ිබශඵනහ. තමුන්නහන්ශාරහ ශොච්චය 

ර්ණනහ ශත්, ශච්චය අඩම්ඵයහය ථහ කිේත්,  

ගුරුරුන්ශේ ඊසීමම් ව හිඟ ළටුේ ප්රලසනඹට ඊත්තයඹක් 

ශදන්න වුරුදු තුනක් ත ශරහ තභත් තමුන්නහන්ශාරහට ඵළරි 

ශරහ ිබශඵනහ. 

ඉශඟට, ළටුේ විභතහ ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹ ිබශඵනහ. 1994 

ඈරහ වුරුදු ශදක් වළය, ශම් අණ්ඩු  ඵරශේ ඈන්නහ. බී.ී . 

ශඳශර්යහ ළටුේ නිර්ශේල නු, 1997 ළටුේ විභතහ මිටුශේ 

නිර්ශේල ක්රිඹහත්භ යන්න කිඹරහ, ළටුේ විභතහ නියහයණඹ 

යන්න  කිඹරහ 2/97 කිඹරහ චක්රශල්ඹක් නිකුත් වුණහ.  

භභ ඒ චක්රශල්ඹ වළන්හඩ් හර්තහට ආතුළු කිරීභ වහ  

වභළගත* යනහ, රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි.  

ශම් චක්රශල්ශේ 3.10 ඹටශත් ශභශා කිඹනහ: 

"ශ්රී රංහ ගුරු ධයහඳන ශාඹ, ශ්රී රංහ විදුවල්ඳිබ ශාඹ ව ශ්රී රංහ 

ගුරු ශාඹ ඹන ශාහන්ට දහර ළටුේ ඳරිභහණ ඳසු දන්නු රළශබ්."  

ශම් කිඹන්ශන් 1997 දී. ශම් 'ඳසු දළන්ීමභ' තභත් නළවළ. 

ශම් පිළිඵ සථහ ණනහදී ශේ යශඨා ගුරුරු ඊේශකෝණ 

ශහ. 2007, 2008 දී ඊත්තය ඳත්තය ඵරන එ ඳහ ර්ජනඹ 

යරහ ගුරුරු තභන්ශේ හධහයණ ඈල්ලීම් ඈදරිඳත් ශහ, ළටුේ 

විභතහ නියහයණඹ යරහ ශදන්න කිඹරහ. ඒට ඊත්තයඹ 

වුශණ්, "ශම්ට ප්රභහණත් තයම් ප්රිබඳහදන නළවළ" කිඹන එික. 

නමුත් 2009 වුරුේශේ ඹ ළශඹන්භ රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ක් 

ශන් ශහ, ශම් ළටුේ විභතහ ඈත් කිරීභ ශනුශන්. ළටුේ 

විභතහ නියහයණඹ යන්න රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, 2009 

ඹ ළශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ක් ශන් ශහ. ඒ සථහශේදී 

සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත ආභිබතුභහ, ධයහඳන ආභිබතුභහ වළියඹට 

කිේහ, ශම් ප්රිබඳහදන ශන් කිරීභ නු ශම් ප්රලසනශඹන්  සිඹඹට 

40ක් වින්න පුළුන් කිඹරහ. නමුත් විඳුශණ් නළවළ. ළටුේ 

විභතහ  ම්ඵන්ධශඹන් ප්රලසනඹට එතුභහ භළදවත් වුශණ් නළවළ. ඒ 

මුදල්රට ශභොක්ද සිේධ වුශණ් කිඹරහත් ද ඳට වන්න සිේධ 

ශරහ ිබශඵනහ.  

ඉට ඳසු ිත්තීඹ මිිබ විසින් තුරු ශඹෝජනහක් ඈදරිඳත් 

ශහ, ම්පර්ණ ළටුේ විභතහ වින්න ඵළරි නම් ඩු තයමින් 

එිකන් බහඹක්ත් විහ ශදන්න කිඹරහ. එදහ ධයහඳන 

භහතයයඹහ වළියඹට සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත භහතයතුභහ ඒ 

පිළිත්තහ. පි දළන් වනහ, ඒට ශභොක්ද වුශණ් කිඹරහ. ඒ 

ප්රලසනඹ දටත් එශවභභ ිබශඵනහ. ධයහඳනඹට ශොඩක් ශේල් 

ශදනහඹ කිඹරහ තමුන්නහන්ශාරහ කිේහට ඩු තයමින් 

ගුරුරුන්ශේ ළටුේ විභතහ පිළිඵ ප්රලසනඹට 1997 සිට ශම් 

ශන ශතක් ඊත්තයඹක්ත් ශවොඹන්න ඵළරි ශරහ ිබශඵනහ; ශම් 

න ශතක් භළදවත් ශන්නත් ඵළරි ශරහ  ිබශඵනහ. ශම්හ 

තභික රු ආභිබතුභනි, ප්රලසන. ශම් ප්රලසන ශභශවභ ිබඹහ ශනත් 

ශාශේ ඈන්න ගුරුරුන්ට පි සතුිබන්ත ශන්න ඕනෆ. තහභත් 

ශම් ශාශේ ඈන්නහට ඒ ගුරුරුන්ට පින් සිේධ ශන්න ඕනෆ. 

ගුරුයඹකුට ශනත් ිත්ිබඹක් යන්න ඵළවළ. ගුරුයඹකුට part

-time job   යන්න ඵළවළ. ගුරුයඹහශේ ිත්ිබඹ ශෞයනීඹ 

ිත්ිබඹක්. ශම් ධයහඳනඹ, ශම් ශොඩනළඟිලි සිඹලුභ ශේල් 

ඳිබන්න නම් ගුරුරු ඈන්න ඕනෆ; ශභික ඈන්න ඕනෆ. ශභික, 

ගුරුරු නළිබ ඳහරක් නළවළ. වළඵළික තමුන්නහන්ශාරහ ද 

නතුරු ශම් ළටුේ විභතහරට ඊත්තයඹක් ශොඹරහ නළවළ.  

ගුරුරුන්ශේ ඊසීමම් නළත්නම්, හිඟ ළටුේ නළත්නම්, ළටුේ 

විභතහ ප්රලසනඹ විරහ නළත්නම් ශභොක්ද තමුන්නහන්ශාරහ 

ධයහඳන ශාශේ යන්ශන්?  ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධ නම් ියක් 

නම් ිබශඵනහ. ''භහින්ශදෝදඹ'' කිඹික.  ත එක් කිඹික. ඕනෆ 

නම් ''ඵන්දුශරෝදඹ'' කිඹරහ  කිඹන්නත් පුළුන් ඒට. ඒ ශභොන 

නභ ිබබුණත් ළඩක් නළවළ, ශම් මලි ප්රලසන ිබශඹේදී. 

තමුනහන්ශාරහ විලසහ ය ශන, ශම් ප්රලසන නිහ ගුරුරු කී 

දහවක් පීඩහට ඳත් ශරහ ඈන්නහ ද? ද ඊසීමම් නළිබ නිහ 

ගුරුරු  80,000ක් විතය  පීඩහට ඳත් ශරහ, ශම් ප්රලසනඹට 

භළදවත් ශරහ සිියනහ. නමුත් ඒ ඹට ශදන ඊත්තයඹක් නළවළ. ඒ 

නිහ භභ විශලාශඹන් ධහයණශඹන් කිඹහ සිියනහ, 

ඔඵතුභන්රහශේ ධහනඹ ශඹොමු ශන්න ඕනෆ කිඹරහ, ශම් හිඟ 

ළටුේ පිළිඵ ප්රලසනඹට, ළටුේ විභතහ පිළිඵ ප්රලසනඹට, ඊස 

ීමම් ම්ඵන්ධ ළටලුට.  

ඉශඟට, ශේ ගුරුභහරු ප්රිබඳත්ිබඹ. ඒත් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. 

භභ හිතන වළියඹට ධයහඳන භහතයතුභහට භත ආිබ, ං 

2007/20 චක්රශල්ඹ නිකුත් ශශා ධයහඳන භහතයහංලශඹන් 

ඵ. යහජය රහංඡනඹ හිත ධයහඳන භහතයහංලශඹන් තභික ශම් 

චක්රශල්ඹ නිකුත් ශශා, 2007.12.13 න දහ. ජහිබ ගුරු භහරු 

ප්රිබඳත්ිබඹක් වළදුහ. සිඹලුභ ඳශහත් ධයහඳන ශල්ම්රුන්, 

සිඹලුභ ඳශහත් ධයහඳන ධයක්රුන්, සිඹලුභ රහඳ ධයහඳන 

ධයක්රුන්, සිඹලුභ ශොඨාසහ ධයහඳන ධයක්රුන්, 

සිඹලුභ ඳහල්ර විදුවල්ඳිබරුන් වහ සිඹලුභ පිරිශන්ර 

ඳරිශේණහධිඳිබ හිමිරුන් ශත ශම් චක්රශල්ඹ ඹළේහ,  ශම් 

තභික ජහිබ ගුරුභහරු ප්රිබඳත්ිබඹ. ශම් චක්රශල්ශේ ශභශා 

වන් නහ: 

883 884 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

"1.3  ගුයතුන්ට ිත්තීඹ සුයක්ෂිතබහඹ පිළිඵ විලසහඹ තවවුරු න 

අහයඹට  ව ලහසරීඹ නිදව අයක්හ න අහයඹට හධහයණ ගුරු 

භහරු පිළිඵ නිසි ිහඹකින් ශතොය ශාඹ ශ වළකි න ඳරිේශදන් ව 

ශාහ තිේිබඹ ඊඳරිභ යුරින් හිමි ය ත වළකි න අහයශඹන්  ද ගුරු 

සථහනභහරු ප්රිබඳත්ිබඹ ස විඹ යුතුඹ." 

පරුික! කිඹන ශොට, වන ශොට වරිභ සුන්දයික. වළඵළික 

පි වනහ, තමුන්නහන්ශාරහ ශම් ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ දළන් 

පිළින්නහ ද?   

 ශම් ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹට ශභොද වුශණ්? ධයහඳන 

භහතයහංලශේ එට ශල්ම් එම්.එම්.එන්.ඩී. ඵණ්ඩහය 

භවත්භඹහ, විණහධිඳිබතුභහශේ ඈරහ ිත්තීඹ මිිබ 

නිශඹෝජිතිකන් දක්හ සිඹල්රන්ටභ ශභභ ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹට 

ම්ඵන්ධ චක්රශල්ශේ පිටඳත්  ඹහ ිබශඵනහ.  දහ ශවෝ 

ප්රශඹෝජනඹට ළනීභ වහ, භහ ශම් ජහිබ ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹට  

ම්ඵන්ධ 2007.12.13 දන ව ං 2007/20 දයන චක්රශල්ඹ 

වභළගත**ත යනහ. නමුත් ශම් ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ 

තමුන්නහන්ශාරහ පිළිත්ශත් නළවළ. ධයහඳන භහතයහංලශඹන්භ 

ශම් ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ ඩ ශහ. ඩ ශහ විතයක් ශනොශික 

ඉට ඳසු ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභහ 2012.10.31 න දහ න 

ජහිබ ගුරු සථහන භහරු ප්රිබඳත්ිබඹක්  වඳුන්හ දුන්නහ. වළඵළික, 

ශම් ආත්තටභ ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹක් ශනොශික ගුරු භර්දන 

ප්රිබඳත්ිබඹක්. භහ න ජහිබ ගුරු සථහන භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ  

වභළගත* යනහ.  

ළටලු ශම්ික. තමුන්නහන්ශාරහ ලුිබන් ගුරු භහරු 

ප්රිබඳත්ිබඹක් වදහ ශදන්න නම්, තමුන්නහන්ශාරහභ ථහ යරහ 

එඟතහශන් වදහ ත්ත 2007 ජහිබ ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබශේ 

ශභොනහ ශවෝ ඩුඳහඩුභක්  ිබශඵන්න ඕනෆ. ලුිබන් එක් 

වදරහ ක්රිඹහත්භ යන්න, ශභශතක් ක්රිඹහත්භ වුණු ගුරු භහරු 

ප්රිබඳත්ිබශේ ශභොනහ ශවෝ ළටලුක් ිබශඵන්න ඕනෆ. නමුත් ඒ 

ශනොශික ආත්ත ශේ. රු ආභිබතුභනි, ඔඵතුභහ පිළින්නහ ආිබ 

ජහිබ ඳහල්ර ගුරු භහරු භණ්ඩරඹ වුරුදු ශදකින් රැස ශරහ 

නළිබ ඵ. වුරුදු ශදකින් ජහිබ ඳහල්ර ගුරු භහරු 

ප්රිබඳත්ිබඹ ක්රිඹහත්භ ශරහ නළවළ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ ක්රිඹහත්භ ශනොය තභන්ශේ 

ශඳෞේලි හිතත්ම් භත වුරුදු 20ක්  25ක් එභ ජහිබ 

ඳහශල් භහරු ශන්ශන් නළතු ගුරුරු හිියඹහ. ගුරු භහරු භණ්ඩර 

ඔක්ශොභ යරහ ඳශහත් බහර වුරුදු ඳශවන් ඳවට ගුරුරු 

භහරු න විට සුවිශලා යප්රහදඹක් ජහිබ ඳහල්රට වදහ 

ත්තහ. කිසි ශශනක් ඒට විරුේධ වුශණ් නළවළ. වුරුදු 20ක්, 

25ක් එභ ඳහශල් සිියමින් ඳහර යන්න ශදන්ශන් නළිබ 

ගුරුරුත් හිියඹහ, ඊන්න්ශන් නළිබ ගුරුරුත් හිියඹහ. ඳ තභික 

තීන්දු ශශා වුරුදු 20ට ඩහ ළ  ගුරුරු ශනත් ඳහරට 

භහරු ශන්න ඕනෆ; ශම් වුරුේශේ ඈන් වුරුදු 10ට ඩහ එභ 

ඳහර ශාඹ ශ ඹ භහරු ශන්න ඕනෆ කිඹහ. ශභොද, 

ඳශහත් බහරට එ නීිබඹකුික ජහිබ ඳහල්රට විශලා 

යප්රහදඹකුික ිබශඵන්න ඵළවළ.  යශඨා සිඹලුභ ගුරුරුන්ට ර් 

හධහයණඹ ළරශන අහයඹට එ ප්රිබඳත්ිබඹක් ක්රිඹහත්භ 

යන්න ලය නිික ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ ශභශර ක්රිඹහත්භ 

යන්ශන්.  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තමුන්නහන්ශාරහ ශභශතක් ක්රිඹහත්භ ශ 2007 

භහතයහංලඹ පිළිත් ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ ඹට යරහ ඒ නතය 

යරහ ජහිබ ඳහල්ර ගුරු භහරු භණ්ඩර නත්රහ එශවභ 

යන්න ශවාතුක් ිබබු ශණ් නළවළ.  ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට වුරුදු 

20ක් එ ඳහර හිියඹහ නම් - [ඵහධහ කිරීභක්] වුරුදු 20ක් එ 

ඳහශල් සිියනහ නම් ඒ ජහිබ ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹට නු 

ශනස යනහ වළශයන්න, ඒට ක්රභඹක් වදනහ වළශයන්න 

ශන ඊත්තයඹක් නළවළ. ඒ යනහ ශනුට තමුන්නහන්ශාරහ 

ය ිබශඵන්ශන් ශභොක්ද? ඒ යනහ ශනුට දළන් ගුරු භහරු 

භණ්ඩරඹ නත්රහ ිබශඵනහ. දළන් ගුරු භහරු භණ්ඩරඹ 

ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ශම් හධහයණඹට ශභොක්ද ශශා? 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඩුභ තයශම් තමුන්නහන්ශාරහ 2007 සිඹලු ශදනහ පිළිත්ත -

ිත්තීඹ මිිබ, ගුරුරු , විදුවල්ඳිබරු, භහතයහංලශේ වළශභෝභ 

පිළිත්ත- ජහිබ ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ ක්රිඹහට නඟන්න කිඹහ 

තභික ඳට කිඹන්න ිබශඵන්ශන්. ඒහශේ ඹම් ඩු ඳහඩුම් 

ිබශඵනහ නම්, ක්රිඹහත්භ න විට ඩු ඳහඩුම් ිබශඵනහ නම් 

ඒහ දකින්ශන් ප්රිබඳත්ිබශේ ඩු ඳහඩුම් වළියඹට ශනොශික 

ප්රහශඹෝගි ළටලු වළියඹටික. ඒ ප්රහශඹෝගි ළටලුරට 

භළදවත්ීමභ ඔඵතුභන්රහශේ  කීභක්. ඔඵතුභන්රහට ඔක්ශොභ 

යන්න පුළුන් ඊදවිඹ ශන්.  

 
ගරු වනී දරෝශන දකොි ුරල්කකු මශතළ 
(ரண்நெறகு சணல சரயண தகரடிதுக்கு) 

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 
ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබඹ වයවහ තනියභ ඒහධිහයඹක් 

ිබශඵන්ශන්. ඳ ම්ර ජීත් න මිනිසුන් වළියඹට පි දළක්හ   

ඒහධිහයඹක් ිබශඵන්ශන්. තනියභ ඒහධිහයඹක් 

ිබශඵන්ශන්.   

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඹ කිඹන්ශන්.  

ඉශඟට, ගුරු පුහුණු නිමු.  "ඳහල් ඳහද ගුරු ංර්ධන 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ" ම්ඵන්ධ  ං  2013/10 දයන 

චක්රශල්ඹ සිඹලුභ ඳශහත් ධයහඳන ධයක්රුන්, සිඹලුභ 

රහඳ ධයහඳන ධයක්රුන්, ශොඨාසහ ධයහඳන 

885 886 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිපත් දනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 

————————— 
**  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
**  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

**  Placed in the Library. 

[රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ිබ භවතහ] 
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ධයක්රුන් ව සිඹලුභ විදුවල්ඳිබරුන් ශත ඹහ ිබශඵනහ. 

ශම්ශක් ිබශඵන විධිඹට තභික ගුරු ංර්ධන ලයතහට 

ළශශඳන අහයඹට ගුරුරුන් පුහුණු කිරීභ යන්ශන්. ගුරු 

පුහුණු ළඩටවන් වඳුනහ න්ශන් ඳහර තුළින්. ඳහරට 

ළශශඳන ගුරු පුහුණු යන්න කිඹනහ. ඒශක් ළටලුක් නළවළ. 

ඳහශල් ිබශඵන තත්ත්ඹන්ට ළශශඳන්න ිබශඹන්න ඕනෆ. 

වළඵළික, ශභතළන ිබශඵන ප්රලසනඹ, ඒ වදරහ ක්රිඹහත්භ යන ඵය 

ශදන්ශන් හටද කිඹන එික. භහතයහංලඹ ඒශක් ඵය න්ශන් 

නළවළ.  

ගුරුරු පුහුණු කිරීභත් ද ශදභේපිඹන්ටභ ඳයනහ. එ 

ඳළත්තකින් දළන් .ශඳො..(ඊස ශඳශ) ඈශන න්නහ ශභිකන්ට 

යහඳිිබ ළඩටවන් ිබශඵනහ. යහඳිිබ ළඩටවන කිඹරහ 

යන්න ශදන්ශන්ත් ඳහශල් ඳයණ ළසිකිළිඹක් ිබබුශණොත් ඒශක් 

තීන්ත හන එ, ඳහශල්භ ිබශඵන ශොඩනළඟිලි ශුේධ යන එ 

හශේ ශේල්. එතශොට ඳහ ර ශුේධ ය න්න එ තභික 

යහඳිිබඹක් ඵට ඳත් යන්ශන්. ඳහර ශුේධ ය න්න එ 

තභික ද ශභිකන්ශේ යහඳිිබඹ ශරහ ිබශඵන්ශන්. 

ශදභේපිඹන්ශේ යහඳිිබඹ ශරහ ිබශඵන්ශන් ගුරුරු පුහුණු 

යන එ. එතශොට, තමුන්නහන්ශාරහ ශභොක්ද යන්ශන්? 

ප්රලසනඹ ිබශඵන්ශන් තමුන්නහන්ශාරහ ශභොද යන්ශන් කිඹන 

එික. 

ද ඳත්තයර ිබශඵනහ භභ දළක්හ ඨාියඹක් ළරසුම් 

වදන්න නුයඑළිශේ ඹනහ. ඊතුරු භළද ඳශහශත් නිරධහරින් 108 

ශදශනක් ද ශොශවාද ගිහිල්රහ දළන් ළරසුම් වදනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ භභ දන්ශන් නළවළ. ඒ තභික හනශේ යශඨා 

ධයහඳනශේ තත්ත්ඹ. ඨාියඹක් නුයඑළිශේ ළඳ න්නහ. 

ගුරුයඹහ පුහුණු යන එත් තමුන්නහන්ශාරහ ශදභේපිඹන්ට 

බහය ශදනහ. එතශොට ගුරුයඹහ පුහුණු ය න්න එත් 

ශදභේපිශඹෝ ය ත්තහට ඳසශා, ඒශක් ළඩටවනත් 

ශදභේපිශඹෝ ය ත්තහට ඳසශා ශභොක්ද භහතයතුභහට 

යන්න ඈතුරු ශන්ශන්? යහඳිිබඹ වදන්ශන්ත් එතළනින්. පිත් 

දන්නහ, හභහනයශඹන් ඈශන න්න ශොට ශභික ක්රිඹහහයම් 

කිඹරහ ශදඹක් යනහ. ශම්හ ක්රිඹහහයම් ශනොශික. 

ක්රිඹහහයම් කිඹරහ ශභිකන්ට යහඳිිබඹක් වදරහ ශදනහ. ඒ 

යහඳිිබශඹන් ලුත් ළසිකිළිඹක් වදන එ වරි, ලුත් building 

එක් වදන එ වරි ශනොශික යන්ශන්. ඒ ළරසුම් යන 

එශන් වරි විධිඹට නම් ශභික යන්න ඕනෆ. එශවභ ශේල් 

ශනොශික ශදන්ශන්. තමුන්නහන්ශාරහ ශදන්ශන් ඒශක් තීන්ත 

හන ළශඩ්.  රභශඹන් ය න්න ඕනෆ ළඩ ශොට ශභිකන්ට 

ඳයනහ. 

ගුරුයඹහ පුහුණු ය න්න එ විතයක් ශනොශික, පුහුණු 

ළඩටවන් ඹටශත් දළන් ගුරුරුන්ට ළටුේ ශන්න සිේධ ශරහ 

ිබශඵන්ශන්ත් ශදභේපිඹන්ටික. හනශේ ඒ තත්ත්ඹට ශම් 

ඳත් ශනහ. ශභතළන තභික න්ිබභට ගිහිල්රහ නතය න තළන. 

විශලාශඹන්භ ශභන්න ශම් හයණඹත් භහ තමුන්නහන්ශාශේ 

ධහනඹට ශඹොමු යනහ. ද ශභන්න ශම් භඨාටමින් ගුරුරු 

පුහුණු යන එ, ඳහශල් සිඹලු ටයුතු ඈටු ය න්න එ, 

තහේඳඹ වදහ න්න එ, ළසිකිළිශේ තීන්ත හන එ, ඒ ටයුතු 

ශභිකන්ටික, ශදභේපිඹන්ටික ඳටරහ ිබශඵන්ශන්. එශවභ ඳටරහ 

ඳහර ියක් එළි ශඳශවළි වුණහට ඳසශා තමුන්නහන්ශා ගිහිල්රහ 

ඵළනර් එක් දහනහ. එක්ශෝ ශඵෝඩ් එක් වරහ ඒ විිත 

යනහ. හනශේ ශම් භසත ඵය ශදභේපිඹන්ට ඹන එ 

ශක්න්න ඵළවළ. 

රු නහභල් යහජඳක් භන්රීතුභහ ථහ යේදීත් 
තහක්ණශේදඹ විඹ ධහය ළන කිේහ. ඒ විඹඹ ඊන්න එ 
ශවොික. .ශඳො..(ඊස ශඳශ) වහ තහක්ණශේදඹ විඹ 

ධහයහ වඳුන්හ දීශම් ඳත්රිහකුත් තමුන්නහන්ශාරහ මුද්රණඹ 
යරහ ිබශඵනහ. වළඵළික, ශම්හ ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් එ එ 
ඳහරට එ එ විධිඹට. ශඳොදු ප්රිබඳත්ිබඹක් නළවළ. භභ 
ඊදහවයණඹට විතයික ශම් කිඹන්ශන්. ඳන්නිපිියඹ ධර්භඳහර 
විදයහරශේ 2015 වුරුේදට .ශඳො..(ඊස ශඳශ)  විබහඹට 
මුහුණ ශදන ශභිකන්ට 2013 වුරුේශේ භළික භහශේ ඈරහ 
තහක්ණශේදඹ විඹ ධහයහ ඳටන් ත්තහ. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භන්රීතුභහ, භභ ශම් හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. ධයහඳන 

භහතයහංලශේ ම්පර්ණ නුභළිබශඹන් ශතොයික ඳන්නිපිියඹ 

ධර්භඳහර විදයහරශේ තහක්ණ විඹ ධහයහ අයම්බ යරහ 

ිබශඵන්ශන්. ශනක් ඳහල් 250භ ධයහඳන භහතයහංලශේ 

නුභළිබඹ ආිබික ඳටන් යශන ිබශඵන්ශන්. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ වරි පුදුභ ථහක් ශන්. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ප්රහථමි ංලඹ නළිබ භහින්ශදෝදඹ ඳහල්ර විතයික ඒ 

ිබශඵන්ශන්. හිතුක්හය තීන්දු ත්තහට ඒහට ධයහඳන 

භහතයහංලඹට  කිඹන්න ඵළවළ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ පුදුභ ථහක් ශන්. එශවභ පුළුන් ද? 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ශේ ජහිබ ළඩ පිළිශශට නුකර ශන්න ඕනෆ. 

තමුන්නහන්ශා එළිශේදී භශන් වන්න ශභොක්ද ශරහ ිබශඵන 

ආත්ත සිේධිඹ කිඹරහ. එතශොට භභ ඳළවළදලි යන්නම්. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ආත්ත සිේධිඹ ශභොක්ද කිඹරහ භභ දන්නහ. ඒ තභික 

ඔඵතුභහට ඔච්චය තද වුශණත්. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ප්රහථමි ංලඹ ිබශඵන ඳහල්ර තහක්ික විඹ ධහයහක් 

ිබශඵන්ශන් ශභොන ඳහශල් ද? පුළුන්නම් ශඳන්න්න. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හ  ශන්න ශෝ. රඵර ශන්ශන් නළතු, විදඹ සඳන්දන 

ශේඹ ඩු ය ශන හ  ශන්න. ශභතළන ිබශඵන ප්රලසනඹ 

ශම්ික. ශභතුභහ භූමිශතල් ෆවුණහ ශේ නළඟිඨාශඨා ශභතුභහ 

ශවාතු දන්නහ නිික. ඳන්නිපිියඹ ධර්භඳහර විදයහරඹට පුළුන් 

887 888 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

නම් තහක්ණශේදඹ විඹ ධහයහ ඳත්හශන ඹන්න, -ඒ 

ඳහශල් විඹ ඳටන් න්න- එතශොට ප්රලසනඹ ශන්ශන් ශම්ික. 

භට ඔඵතුභහශේ ශේලඳහරන යහඳිිබඹ ළන ප්රලසනඹක් ශනොශික 

ිබශඵන්ශන්. ඔඵතුභහශේ නභ දභහ ත්ත ඳහරක් ිබශඵන්න 

පුළුන්, ඒ දයුණු කිරීශම් ඈරක් ිබශඵන්න පුළුන්. ඒ 

ශනභ ථහක්. ශභතළන ිබශඵන ප්රලසනඹ ශම්ික. ඒ ශභිකන්ට 

භළික භහශේ ඈරහ ඒ විඹ ඊන්න්න ඳටන් ත්තහ. භළික 

භහශේ ඈරහ ඳටන් යශන ඒ ශභික එභ විඹ ඈශන ත්තහ. 

භහ 8ට ළ  හරඹක් විඹඹක් වළියඹට ඈශන ත්තහ. 

ශභතුභහ කිඹන විධිඹට භහතයහංලශේ යඹකින් ශතොය නම් ඒ 

විඹ ධහයහ ඳටන් යශන ිබශඵන්ශන්, භහ 8ක් ඒ ශභිකන්ට 

ඊන්න තුරු ධයහඳන ආභිබතුභහ බුදඹ ත්තහ ද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ ශභික භහ 8ක් ඈශන න්න ල් ධයහඳන 

ආභිබතුභහ ශොශවාද හිියශේ? රු ආභිබතුභහ, ඔඵතුභහ කිඹන 

විධිඹට ඒ විදුවල්ඳිබයඹහ ළයද ළඩක් නම් යරහ ිබශඵන්ශන්, 

භහතයහංලශේ යඹකින් ශතොය නම් ඊන්රහ ිබශඵන්ශන්, 

ඒ වරි පුදුභ ථහක්ශන්. එශවභ නම් ඒ ශනුශන් ත් 

පිඹයක් ිබශඵන්නට ඕනෆ. 

දළන් ඒශන් ඵළට න්ශන් ශදභේපිශඹෝික, දරුශෝික. ශම් 

පිළිඵ විණන ඳරීක්ණඹකුත් ිබශඵනහ. ජනහධිඳිබතුභහටත් 

ශඹොමු යරහ ිබශඵනහ. 

ඒ ශතොයතුරු ආතුශත් ශල්නඹ භභ වළන්හඩ්ත කිරීභ වහ 

වභළගත* යනහ. 

ජනහධිඳිබ හර්ඹ භණ්ඩර ප්රධහනී හමිණී ශනයත් 

භවත්භඹහට ඳහ ලියුභක් එරහ ිබශඵනහ, "තහක්ණශේදී විඹඹ 

වදහයන ඵත්, ඒ වහ ඳවසුම් ඳහශල් ිබශඵන ඵත්, විඹඹ 

ධහයහන්  ඈශන ළනීශම්දී විවිධ ඵහධහන් ිබශඵන ඵත් එභඟින් 

රුණු වන් ය ආත. ශභභ තත්ත්ඹ පිළිඵ ඔඵශේ 

ධහනඹ ශඹොමු ය ශභභ සිසුන්ට ඵහධහකින් ශතොය විඹඹ 

ධහයහ වළදෆරීභට සථහ රඵහ ශදන්ශන් නම් භළනවි" කිඹරහ. 

ශම් එන්ශන් හටද? ධයහඳන භහතයහංලශේ ළඩඵරන 

ශල්ම් නුය දහනහඹ භවතහට. තමුන්නහන්ශාරහ කිඹන 

විධිඹට ශම් ළරැේදක් නම් ශම්ට පිඹය න්න ඕනෆ වුද? 

එතළනික ප්රලසනඹ ිබශඵන්ශන්. ධයහඳන ආභිබතුභහ දන්ශන් 

නළිබ,  ධයහඳන භහතයහංලශේ යඹක් නළිබ තහක්ණ 

විඹඹ ධහයහ ඳහර ඊන්න්න ඳටන් යශන ිබශඵනහ 

නම්  වුද ශම්ට  කිඹන්න ඕනෆ? ශම් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳවසුම් ශදන්න ශෝිය ණනක් නළවළ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහට ශක්න්ිබ ඹන ප්රභහණශඹන් ශත්ශයනහ,  ළටලු 

ශොශවාද ිබශඵන්ශන් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භර්වින් ආභිබතුභහ 

ආත්තටභ න්ශතෝ න්න ඕනෆ.  

ගරු දමොශළන් ළල් දරේරු මශතළ සඅධායළපන නිදයෝජය 

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறசந் - கல்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 

Education) 

 
නෆඟී සිටිදේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ ඈන්න, ඔඵතුභහශේ ථහට භභ එනහ. ධයහඳන 

ශාහ භහතයහංලඹ භඟින් නිකුත් ය ිබශඵන "ගුණහත්භ 

ධයහඳන ංර්ධනඹට ධයහඳන ශාහන්" කිඹන පරු 

රසන ශඳොශත් ිබශඵනහ, "නිර ආඳුම් වහ ඳහවන්" කිඹරහ. ඒ 

ඹටශත් ශභශා වන් ශනහ. 

 

"දුසය ිබදුසය ප්රශේලර ඳහල් 4,000 සිසුන් 700,000ක් වහ 

ිබශර් ඳහල් නිරආඳුම් ඨාටරඹක් 

ඳහල් 4,000 සිසුන් 700,000 ඳහවන් යුරක්. " 

ශම් ඳහවන් යුශශා ථහ ෆශවන හරඹ ඈරහ 

එනහශන්. ශම් ශඳොත්ර රසන ශෂො  ශටෝ ිබබුණහට ඳහල් 

කීඹ, කී ශදශනකුට ශම් ඳත්තු  ශජෝඩු දීරහ ිබශඵනහද කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශාරහ කිඹන්න. ශම්හ ංල්ඳ. ශම්හ ශම් යශඨා 

ශදභේපිඹන් ඵරහශන ඈන්න ශේල්. තමුන්නහන්ශාරහ ශම් යශඨා 

ශභිකන්ට කිඹන්ශන් ශම් දුන්නහ කිඹරහද? ගිඹ ඹ ළශඹනුත් 

කිේහ. ඉට ලින් ඹ  ළශඹනුත් කිේහ. වළභ ඹ ළශඹන්භ 

කිඹනහ, ඳහල් ශභිකන්ට ඳත්තු  ශජෝඩුක් ශදනහලු. ශම් 

කිඹන ශොට භට භතක් ශනහ, ජනහධිඳිබතුභහ ශම් කිේශේ 

ශොශවොභද කිඹරහ. යලිඹව භන්දයඹට අපු ශභිකන් ිය 

ශදශනකුශේ කුල්ර ිබබුණු ඳත්තු දළරහ  ශන් 

ජනහධිඳිබතුභහශේ ඳපු ළවුත්ත ඊණු ශරහ, දු හිිබරහ ශම් 

ශදන්න තීයණඹ ශහඹ කිඹරහ කිේහ. ශෝ, ඳත්තු ශජෝඩු? 

දටත් ඳත්තු ශජෝඩු ශදනහද? ශොශවාද ඒ ශජෝඩු දළන් 

ිබශඵන්ශන්? ඒ ශජෝඩු නළිබ වුණහට ශන ශන  ශජෝඩු නම් ඕනෆ 

තයම් ිබශඵනහ. ඳත්තු ශජෝඩු නම් නළවළ. ජනහධිඳිබතුභහශේ 

දරු ශශනව ශනුශන්, ඳපු  ඊණු ශච්ච එට ශදන්න 

තීයණඹ යපු ඳත්තු ශජෝඩු තභ ඵහරගිරි ශදෝඹ හශේික. 

ඒ තභ එනහ. ශම්හ ආත්තටභ විහිළු ථහ. හටද ශම් 

කිඹන්ශන්? එක්ශෝ ශනොකිඹහ ඈන්න ඕනෆ. එතශොට ශම් යශඨා 

ජනතහට එළනි ශඵොරුක් නළවළ. එක්ශෝ ජනහධිඳිබතුභහ 

ශඵොරු 
 

[මූළවනදේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යනහ. නළත්නම් ජනහධිඳිබතුභහ ශනුශන් ඳත් යරහ ඈන්න 

ආභිබරු ශඵොරු යනහ. ශෝ ඳත්තු ශජෝඩු? ශෂොශටෝ නම් 

ිබශඵනහ. ශෂොශටෝර ිබශඵන්ශන් ඳත්තු  ශජෝඩු නම් 

ශනොශික, ශරොකු කුරු.  රේජ නළිබ "ගුණහත්භ ධයහඳන 

ංර්ධනඹට ධයහඳන ශාහන්" කිඹන ශඳොශත්ත් දහරහ 

ිබශඵන්ශන් ජනහධිඳිබතුභහශේභ පින්තයඹක්. ජනහධිඳිබතුභහ වුද 

ශභශඹකුට ළ ශෝේඳඹක් ශඳොන එක්  තභික ිබශඵන්ශන්. 

ඒශක් නික් ඳළත්ශත් ිබශඵනහ, ඳත්තු  ශජෝඩු ථහ. 

ජනහධිඳිබතුභහශේ ඳපු තභ ඊණු ශනහ ආිබ. වළඵළික, දළන් 

ඳපු ඊණු ශන්ශන් ජනහධිඳිබතුභහට ඳත්තු ශජෝඩු දී න්න 

889 890 

[රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ිබ භවතහ] 

——————————— 
* ලියවිල් ඉදිරිපත් දනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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ඵළරි වුණු නිික. ලින් ඳපු ඊණු වුශණ් ඳත්තු ශජෝඩු ශදන්න 

හිිබරහ. දළන් ජනහධිඳිබතුභහශේ ඳපු ඊණු ශන්ශන් ශදන්න ඵළරි 

වුණු නිික. 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඔඵතුභන්රහ වරි පරුට, 

ෆශවන්න පිරි ඳහල් යහඳිිබඹ ළන ථහ යනහ. ශම්ශක් 

ශඹෝජනහ වුශණ් 2012-2016 ශතෝයහ ත්ත භවහ දළළන්ත ඳහල්. 

අදර්ල ශරොකුභ ඳහල් 1,000ික, ශඳෝෂිත ඳහල් 5,000ික, සිඹල්ර 

6,000ික. ඈතුරු ඳහල් 3,000ට, 4,000ට ශන ශදඹක් ශේශදන්.  

ඒ ගිඹහ. ශතෝයහ න්නහ ඳහල්ර ප්රහථමි ංලඹ වනහ. 

ශඳෝෂිත ඳහල්ර ේවිතීික ංලඹ වනහ. ශභොක් ශවෝ 

ළශවන එශන් න්ිබභට ශන්ශන්. ශභොක් ශවෝ ශොටක් 

ළශවනහ.  

එ ඳහරට රුපිඹල් ශෝිය වඹවභහයක් ශදනහඹ කිඹරහික, 

ඒ හරශේ ඳම්ශඳෝරිඹ ිබබුශණ්. ශෝිය වඹවභහයක් ඳහරට 

ශදනහ කිඹරහ තභික ශම් ටයුතු ඳටන් ත්ශත්. දළන් න්ිබභට 

ශභොක්ද ශරහ ිබශඵන්ශන්? න්ිබභට ශෝිය වඹවභහශර් ථහ 

ඵළවළරහ ිබශඵනහ, ඳහශල් ශේඨාටු, තහේඳඹ දක්හ- 

 

නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

ඔඵතුභහට විනහ  2ක් ිබශඵනහ.  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, භට ත මිනිත්තු ශදක් 

ශදන්න. භහ මිනිත්තු ශදක් න්නහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, දළන් භහ වනහ, ශම් නිහ 

තමුන්නහන්ශාරහශේ ඳහල් කීඹක් ශඳෝණඹ ශරහ ිබශඵනහද 

කිඹරහ. ඒ ශඳෝණශේ ප්රිබපර නිහ, ද ඊදහවයණඹක් ලශඹන් 

ී තහ ජහිබ ඳහරට ශභොක්ද ශරහ ිබශඵන්ශන්? ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු අන්නශේ ිබශඵන ඵත්තයමුල්ර ශ්රී සුශඵෝධි 

ිකසස විදයහරඹට ශභොද ශරහ ිබශඵන්ශන්? ආත්තටභ 

ශඳෝණඹ ශන්ශන් ශන ශභොනත් ශනොශික, ශම් ඳහර ශඨා 

ිබශඵන ජහතයන්තය ඳහල් ියික. ශම් බහය ඈන්ශන් ශභොවහන් 

රහල් ශ්ාරු නිශඹෝජය ආභිබතුභහික. භට ශඳය ථහ ශ රු 

භන්රීතුභහ කිේ හයණහ ආත්ත ශන්න පුළුන්. ශභොද, 

ජහතයන්තය ඳහල්රට ලුිබන්  ලිඹහ ඳදංචිඹ ශදන්ශන් නළවළ. 

ශභොද,  ජහතයන්තය ඳහල්රට ලුිබන් ලිඹහ ඳදංචිඹ ශදන්ශන් 

නළත්ශත් ඳයණ ජහතයන්තය ඳහල්ර ිකිබහයඹහ ර්තභහන 

නිශඹෝජය ආභිබතුභහ නිහික. ඈිබන් ශම් යහඳිිබඹ බහය ඈන්ශන් 

එතුභහ වුණහභ ශො ශවොභද ලුිබන් ජහතයන්තය ඳහල්රට ලිඹහ 

ඳදංචිඹ ශදන්ශන්? ඒ ශවොික කිඹන එ ශනොශික ඵරන්න 

ඕනෆ, එශවභ ශනොශදන්ශන් ආික කිඹන එික. ශභිකන්ට ද 

ඵත්තයමුල්ර ශ්රී සුශඵෝධි ිකසස විදයහරඹට ඹන්න ඵළරි ශනහ. 

ඈිබන් ශදභවුපිඹන් ශභිකන්ට ශශා ශවෝ ඊන්න්න එඳහ ඹළ. 

ඉශඟට, තභික ජහතයන්තය ඳහල්රට ඹන්ශන්. ඈිබන් භහ 

වන්ශන්, තමුන්නහන්ශාරහශේ ශම් ළඩ පිළිශශ නිහ පීඩහට 

ඳත් වුණු ඳහල්රට ද ශභොක්ද ශරහ ිබශඵන්ශන් කිඹරහික. 

භහ ඊදහවයණඹට ත්ශත් ශොශම දසත්රික්ශේ ිබශඵන ඳහල් 

ශදක්. ඒ ඳහල්රට ද ශභොක්ද ශරහ ිබශඵන්ශන්? ල්ඳනහ 

යරහ ඵරන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභනි, 

තමුන්නහන්ශා ශොශම වදරහ ඈයික ශන්. ශොශම ප්රලසන නළවළ 

ශන්. දළන් ඒහශේත් ළටලු ිබශඵන නිහික භහ ශභඹ කිඹන්ශන්. 

ඉශඟට ඊස ධයහඳනඹ ළන චනඹක් කිඹන්න ඕනෆ.  

නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

රු භන්රීතුභහ, දළන් ඔඵතුභහශේ ථහ හන යන්න. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්දනත්  මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශේ ඊස ධයහඳන ආභිබතුභහ ඈදරිඳත් ය ිබශඵන 

හර්තහ නු ශම් න ශොට විලසවිදයහරරට ආතුශත් ය 

න්නහ ශභිකන් ප්රභහණඹ ඩු  ශරහ ිබශඵනහ. භහ ඒ ළන 

විසතය කිඹන්ශන් නළවළ. ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹ විසින් 

ඈදරිඳත්ය ිබශඵන "2013 හර්ඹඹදහභ භහශරෝචනඹ" නභළිබ 

ශඳොශත් 21න පිටුට නු විලසවිදයහරරට ආතුශත් ය 

න්නහ ශමුන් ංයහ 2012 න ශොට ඩු ශරහ ිබශඵනහ. 

නමුත් නික් ඳළත්ශතන් ශඹෝජනහ යනහ, විලසවිදයහරරටභ 

විශේල ශියඹන් ආතුශත් ය න්න කිඹරහ. ඉශඟට 

තමුන්නහන්ශා ශඹෝජනහ යනහ, රළන්ළඹර් විලසවිදයහරශේ 

ශඳෞේලි විලසවිදයහර අිිබ රංහට ශශනන්න. භහ 

කිඹන්ශන්, ඒහ ශශනන්න ලින් ආත්තටභ තමුන්නහන්ශා 

ඵරන්න ඕනෆභ ිබශඵන්ශන්, ශේ යශඨා විලසවිදයහරරට, 

ජහිබ විලසවිදයහර ඳේධිබඹට ළ පුය ශභිකන් ප්රභහණඹක් ආතුළු 

යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ ළනික. ඒ පිළිඵ ළරළසභක් 

නළිබ එ ළන ශේ ධහනඹත් ශඹොමු යමින්, භට රළබී ිබශඵන 

හර ශේරහ න් නිහ භශේ ථහ න් යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුිබික. 

 

නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, please.  

You have 10 minutes.  

 
[.බහ. 12.14] 

 

ගරු සපජය  අුරරලිදේ රතන හිමි 
(ரண்நெறகு (.) அத்துநச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ද දන විහදඹට බහජන න ධයහඳන, ඊස ධයහඳන වහ 

ධයහඳන ශාහ භහතයහංලර ළඹ ශීර් ඹටශත් දවස ඳශ 

යන්න රළබීභ ළන සතුිබඹ ප්රහල යමින්, ශම් ශභොශවොශත්දී 

ඳශේ දවස කිහිඳඹක් ශම් රු බහට ඈදරිඳත් යන්න භහ 

ළභළිබික.  

ධයහඳන විඹ ධහයහශේ ඳ විහ ත යුතු මලි ප්රලසන 

කිහිඳඹක් ද තභත් විහ ශන ශනොභළිබ තත්ත්ඹ ඳිබන 

ඵ භහ හිතනහ. ප්රධහන ලශඹන්භ ද ඳහල් ඳශහත් ඳහල් වහ 

ජහිබ ඳහල් ශර ශඵදීභ ංකීර්ණ වුල් ජහරඹක් ඵට ඳත් 

ශරහ ිබශඵනහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ධයහඳන ප්රිබංසයණ 

විශලා මිටුශේදී දීර්ක ලශඹන් හච්ඡහ ශහ. විවිධ ගුරුරුන් 

ව විවිධ අඹතන භඟ හච්ඡහ කිරීශම්දී ත් නිර්ණහඹ 

තභත් ක්රිඹහට නඟන්න පි භත් වුණහ. වුරුදු ශදට 

ධි හරඹක් එභ හච්ඡහ ඳත්හ ශන ගිහින් ිබශඵනහ. 

ඳශමුශන්භ පි ආභිබතුභහට සතුිබන්ත නහ, විශලාශඹන්භ 

ධයහඳන ප්රිබංසයණඹට දහශ ඹම්කිසි ථිහතක්, 

ඹම්කිසි හච්ඡහක් ආිබ කිරීභ පිළිඵ.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, පි ඉශඟට ශම් හයණඹ 

ශශයහි ධහනඹ  ශඹොමු යන්න ඕනෆ. ප්රධහන ලශඹන්භ 

ජනප්රිඹ ඳහල්, ජහිබ ඳහල්, ඒ හශේභ මලි ඳහල්, හභහනය 

891 892 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශඳශ දක්හ ිබශඵන ඳහල්, ඊස ශඳශ වහ හභහනය ශඳශ ශදභ 

ිබශඵන ඳහල් ශර ඳහල්ර ශඵදීභක් ඳිබනහ. ශම් ශඵදීශම්දී 

ඳසු ගිඹ වුරුදු 20 තුශ ඳට රළබුණු ත් දළකීභ තභික, ්හමීඹ 

භඨාටශම් ඳහල් විලහර ලශඹන් ළී  ඹෆශම් ප්රණතහ ව 

නහරි ඳහල්ර ආිබ වුණු ර්බුදඹ. ශේ යශඨා ධයහඳන 

භහතයහංලශේ නිරධහරින්ශේ ේඳම් ළනීම්, ල්රස ළනීම්, 

විදුවල්ඳිබරුන්ශේ දෂිත ක්රිඹහ භහර් ළනි ක්රිඹහ භහර්ර ත් 

දළකීම් තභික ඳසු ගිඹ වුරුදු විස, වුරුදු ිබව හරඹ තුශ 

ඳට වන්න රළබුශණ්. 

භහ හිතන වළියඹට දටත් ශනොළම්ඵර් භහඹ න විට, 

ශදළම්ඵර් භහඹ න විට ප්රධහන ප්රලසනඹ ඵට ඳත් න්ශන් 

දරුශක් ඳහරට ආතුශත් කිරීභ පිළිඵ ර්බුදඹික. ශභඹ 

විහලීභ වහ අණ්ඩු විසින් ත්ත එ ක්රිඹහභහර්ඹක් වළියඹට 

දවක් ේවිිබයී ඳහල් ආිබ කිරීශම් ළඩ ටවන වන් 

යන්නට පුළුන්. ඒ ඳහල් ආිබ කිරීභ පිළිඵ ධයහඳන 

ප්රිබඳත්ිබඹ පිළිඵ හච්ඡහ කිරීශම්දී ශඵොශවෝ ශදශනකුශේ 

එඟතහ ඳශ වුණහ. එඹ විශේචනඹ යනහට ඩහ, එඹ 

ශඳෝණඹ කිරීශම් දහට හධනීඹ හච්ඡහක් අයම්බ ශ 

යුතුික කිඹරහ භහ හිතනහ. ප්රමු ලශඹන් එභ හච්ඡහශේදී 

ශභන්භ ශම් ශභොශවොශත්දීත් පි කිඹන්ශන් විශලාශඹන්භ 

ධයහඳනශේ දළන් ිබශඵන ර්බුදඹ විහ ලීභ වහ එභ ඳහල් 

ආිබ කිරීභ තභික ඈතහභ ළදත් හයණඹ න්ශන් කිඹරහික. ඒ 

හශේභ දළන් එඹ ක්රිඹහට නළඟීශම්දී තළන් තළන්ර ඹම් ඹම් 

ළටලුහරී තත්ත්ඹන් ආිබ ශරහ ිබශඵනහ. නමුත් ඒ ළටලු 

විශේචනඹට බහජනඹ යන්ශන් නළිබ, ඒහ පිඹ භං යශන 

ශම් යමුණ හර්ථ ය ළනීභ වහ ළඩ පිළිශශක් ලයික 

කිඹරහ භහ ශම් සථශේදී වන් යන්නට ළභළිබික. 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ධයහඳන 

ප්රිබඳත්ිබශේදී බහහ ඈතහ ළදත් ශනහ. විශලාශඹන්භ යට 

ධයහඳනශේදී  ඈතහභ ළදත් හයණඹ තභික යශඨා දරුශෝ යටට, 

යහජයඹට ිකිබික කිඹන එ. ද දරුශකුශේ ිකිබඹ යටට 

ප්රහලඹට ඳත් ශන ඈතහභ ළදත් සථහ වළියඹට ඳට 

රන්න පුළුන්භ ිබශඵන්ශන් -ප්රධහන ලශඹන්භ ඒ දරුහ 

යටට ඹත් ීමභ ඹන්ශනන් දවස න්ශන්- ධයහඳනඹ තුශ ඒ 

දරුහ ශොතයම් යටට ඹත් ය න්නහද කිඹන හයණඹ භතික.  

හරඹක් පි ශේ ඳහල් විඹඹන්ශන් ඈිබවහඹ ිකන් 

යරහ දළම්භහ. ඒ හශේභ හභහනය දළනීභට දහශ වූ දළනුම් 

ඳේධිබඹ 1960 ිබබුණු විඹ ඳථඹ, 1970 දී ආිබ වුණු 

ප්රිබංසයණහත්භ විඹ ඳථඹ වහ ඈන් ඳසු ආිබ වූ 

ප්රිබංසයණඹන්ශන්  හභහනය ශියඹහශේ මලි දළනුභත්, ඒ  

දරුහ යටට ිකිබ ය ළනීභට නළත්නම් ඒ යශඨා ශඳොදු දරුශක් 

ඵට ඒ දරුහ ඳත් ය ළනීභට ිබශඵන ඈඩ ඩ පි ශොඳභණ 

පුළුල් ය ශන ිබශඵනහද කිඹන හයණඹ රහ ඵළලුශොත්, 

භභ හිතන්ශන් ශේ ධයහඳන ප්රිබංසයණ තුශ තභත් 

ශනොවිඳුණු ප්රලසනහලිඹක් ශර ශම් ප්රලසනඹ ඳිබනහඹ කිඹන 

එික.  

එ ප්රලසනඹක් තභික බහහභඹ ප්රලසනඹ. ද එ ඳළත්තකින් 

ඈංග්රිසි බහහ ප්රමු ය ත්ත ජහතයන්තය ඳහල් ඳේධිබඹක් ආිබ 

ශරහ ිබශඵනහ. ද න තුරු කිසිභ විධිඹ හධනීඹ 

හච්ඡහක් සිදු ශරහ නළවළ, ශම් ජහතයන්තය ඳහල් ජහරඹ 

ධයහඳනඹ භහතයහංලශේ ධීක්ණඹට බහජනඹ කිරීභ වහ. පි 

කිඹන්ශන්  ජහතයන්තය ඳහල් හ දළමීභ ළන ශනොශික. ඳ 

ප්රහල ය සිියන්ශන් යශඨා ධයහඳනඹ නිහර්ඹශඹන්භ ධයහඳන 

භහතයහංලඹ ඹටශත් කිසිඹම් නිර්ණහඹඹන්ට ඹටත් ශොට 

ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු ඵික. ද පර් ශභහ විඹ ධයහඳනශේ ඳටන් 

ජහතයන්තය ඳහල් දක්හ ිබශඵන ශම් ජහරඹ විධිභත් 

ධීක්ණඹට වසු ශරහ නළවළ. ඒ නිහ විශලාශඹන්භ ශම් 

ජහතයන්තය ඳහල් ඳේධිබඹ වයවහ ං විර වූ, භහන විිිබ 

වු, කිසිභ යටට ඹත් නළිබ මුතු භහජ ඳන්ිබඹක් ආිබ ශරහ 

ිබශඵනහ. තභන්ශේ ඳවුරටත් ිකිබ නළිබ, ශ්රී රහංකීඹ භහජඹටත් 

ිකිබ නළිබ, අතක් බතත් නළිබ භහජ ඳයම්ඳයහක් ද ශම් 

ජහතයන්තය ඳහල් ජහරඹ වයවහ ිහහි ශරහ ිබශඵනහ. 

හනශේ පි ශඵොශවෝ ශදශනකුශේ ිබශඵන ත් දළකීභ නම් 

ඔවුන් ද ඈංග්රීසිත් ඵළරි, සිංවරත් ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ 

සිියන ඵික. ශභහි ිබශඵන ඈතහභ හනහන්ත ඳළත්ත තභික, ඒ 

දරුන්ට රඵහ ශදන ධයහඳනශේදී ඔවුන්ශේ ශික්ණඹ ආිබ 

කිරීභට ලය යන ජහිබ භඟ ශඳන්ීමභක් ධයහඳන 

භහතයහංලඹ විසින් ශනොකිරීභ. ද දක්හභ ශම් ප්රලසනඹ විලහර 

ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් ශරහ ිබශඵනහ.  

විශලාශඹන්භ ශොශම නයශේ පි ජීත් න ශොට ඳට 

ශඳශනනහ, ළරකිඹ යුතු භධයභ ඳහන්ිබ ඳවුල්ර භවය 

ශදභවුපිශඹෝ තභන්ශේ දරුන් ජහතයන්තය ඳහල්රට දරුහ 

ආතුශත් යන්ශන් ළභළත්ශතන් ශනොශික කිඹන එ. ඔවුන්ශේ 

ඳශමුශනි ශත්රීභ ජනප්රිඹ ඳහරට දරුහ ආතුශත් කිරීභික. 

ජනප්රිඹ ඳහරක් නළිබ වුණහට ඳසු ඔවුන් ශතෝයහ න්ශන් 

ජහතයන්තය ඳහල්. ශම් ජහතයන්තය ඳහල් ජහරඹ තුශ  තත් 

ර්බුදඹක් ිබශඵනහ. ඒ තභික ඹම් කිසි අමි ල්ලි 

ණ්ඩහඹම් විසින් ජහතයන්තය ඳහල් ඳත්හ ශන ඹහභ. ශේ 

යශඨා දරුශෝ, -මුසලිම් ශන්න පුළුන්, ශදභශ ශන්න පුළුන්, 

සිංවර ශන්න පුළුන්- කුභන ජහිබඹට ිකිබ වුණත්, යශඨා 

දරුශක් ඵට ඳත් යන්නට පුළුන් ශන්ශන් ධයහඳනඹ 

වයවහ ශඳොදු ජහිබ ංල්ඳනහන් ඔවුන්ශේ භනට ආතුශත් 

කිරීශභනුික. හනහට හශේ ද ශම් යමුණ පි ිබන් ඈසට 

ශනොශන තත්ත්ඹක් ආිබ ශරහ ිබශඵනහ. විශලාශඹන්භ තභ 

තභන්ට හිශතන විධිඹට, ඕනෆභ ල්ලිහයශඹකුට, ඕනෆභ පිසසු 

දවක් ිබශඵන ශශනකුට තභන්ශේ යමුණු භත, භිරහඹන් 

භත ජහතයන්තය ඳහරක් ඳටන් න්නට පුළුන්. තභත් පි ඒ 

පිළිඵ නිර්ණහඹඹන් රඵහ දීරහ නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, 

භභ දන්ශන් නළවළ නතය ශහ ද කිඹරහ.  නතය යන එ නම් 

ශවොික.  නමුත් ිබශඵන ඒහ ධීක්ණඹ න ක්රභශේදඹක් 

ිබශඵනහද කිඹරහ ආහුශොත් -ඒ ඳහල්ර ඈළන්ශන 

ඳහසභහරහන් පිළිඵ- කිසිභ දවක් නළවළ.  රන්ඩන් විබහද, 

ශ්රී රංහශේ විබහ ඳියඳහියඹද ක්රිඹහත්භ න්ශන් කිඹන එ 

ළන දවක් නළවළ.  

ඉශඟට, ඈංග්රීසි ධයහඳනඹ ළන ථහ යනහ නම්,  ඈංග්රීසි 

ධයහඳනඹ තයලය හයණහක් වළියඹට පිත් දකිනහ.  

නහත ශරෝශේ ඈංග්රීසි බහහ ඳභණක් ශනො,  හින්ද බහහ 

ව චීන බහහ ඈතහ ළදත් බහහ ශදක් ඵට ඳරිර්තනඹ 

නහ. ද හින්ද ථහ යන ජනවනඹ යශන ඵළලුශොත් 

අසිඹහනු රහඳශේ ිහලිඹනඹට ධි ඒ කිඹන්ශන් ශෝිය 

100ට ධි ජනතහක්  හින්ද බහහ ථහ යනහ.  ඒ හශේභ 

චීන බහහ ථහ යන  ජනතහ ත්ශතොත් ශරෝශේ ිහලිඹන 

2ක් චීන බහහ ථහ යන ජනතහ ජීත් නහ. ශරෝශේ 

ිහලිඹන 7කින් ිහලිඹන 3ක් චීන වහ හින්ද ථහ යන ජනතහ 

සිියනහ. එතශොට ශේ ධහනඹ ශඹොමු යරහ ිබශඵනහ, 

ඳහල් විඹක් වළියඹට චීන- [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ, එශවභ 

දවක් භහ ඈදරිඳත් යන්ශන් නළවළ.  ඒ නිහ බහහ ඈළන්ීමභ 

වහ ක්රභශේදඹක් ලයික කිඹරහ පි පිළින්නහ. නමුත් පි 

කිඹන්නට ඕනෆ, ඳහල් විඹ ධහයහ  ඒ කිඹන්ශන් GCE (O/L) 

ඳන්ිබඹ දක්හ ිබශඵන විඹ ධහයහ  ඈළන්ීමභ  ඈංග්රීසි බහහශන් 

යන්නඹ කිඹරහ ධයහඳන භහතයහංලශඹන් ද චක්රශල් ඹහ 

ිබශඵන ඵ. ශම් ද ප්රධහන ඳහල්ර භවහ විහයඹක්, විහිළුක් 

893 894 

[රු (පජය) තුයලිශේ යතන හිමි] 
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ඵට ඳත් ශරහ ිබශඵනහ. ගුරුරු ශඵදරහ ිබශඵනහ. 

ශොශවොභද ගුරුරු ශඵදරහ ිබශඵන්ශන්? ිකතඹ ඊන්නහ 

ඈංග්රීසි බහහශන්, ශේ ඨාියඹ ඈශන න්ශන් ඈංග්රීසි බහහශන් 

කිඹරහ ඳන්ිබභඹ ලශඹන් භවය එභ ඳහල් ආතුශශා බහහ භත 

ශඵදී ඹහභක් ද ඳටන් ශන ිබශඵනහ. ඒ නිහ ශේ සථහයඹ 

නම් ඩුභ ණශන් හභහනය ශඳශ දක්හ සිංවර ව ඈංග්රීසි 

බහහශන් ධයහඳනඹ රඵහ දීභ ශ යුතු ඵික. ඒ හශේභ  

.ශඳො. හභහනය ශඳශ  විබහශේ දී විඹක් වළියඹට ඈංග්රීසි 

හහිතය හිත ඈංග්රීසි බහහ භත් ීමශම් ප්රිබලතඹ ළ  

යන්නට ඕනෆ. ඊදහවයණඹක් වළියඹට රංහශේ භවය 

දසත්රික්ර ඈංග්රීසි බහහ භත් ීමශම් ප්රණතහ  ඵළලුශොත්,  

වම්ඵන්ශතොට දසත්රික්ශේ  -  

 

නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Venerable Thero, you have only one more 

minute.  

 

ගරු සපජය  අුරරලිදේ රතන හිමි 
(ரண்நெறகு (.) அத்துநச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

භට රළබී ිබශඵන හරඹ ශඵොශවොභ භද. ඒ නිහ හන 

ලශඹන් ත හයණහ ශද තුනක් ළන වන් යන්නම්.  

වම්ඵන්ශතොට දසත්රික්ශේ ඈංග්රීසි බහහ භත්ීමශම් ප්රණතහ 

ඵළලුශොත් එඹ සිඹඹට 20 ඳභණ ඩු භඨාටභික ිබශඵන්ශන්. 

භසත ශ්රී රංහශේභ  සිඹඹට 53ටත් ඩු ප්රභහණඹක් තභික 

ඈංග්රීසි බහහ භත් න්ශන්. භසතඹක් වළියඹට ම්පර්ණ 

.ශඳො. හභහනය ශඳශ විබහඹභ භත් ීමශම් භඨාටභ සිඹඹට 

55ටත් ඩුික. ශභඹ ශේ ිබශඵන ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනඹ 

කිඹන ලිඹවිල්ශල්භ  ිබශඵනහ. භසතඹක් වළියඹට .ශඳො. 

හභහනය ශඳශ විබහඹ භත් න ප්රභහණඹ සිඹඹට 55ටත් 

ඩුික. ශ්රී රංහ වළියඹට ත්ශතොත්, ශම් ඈතහභ දුර්ර 

තත්ත්ඹක් කිඹන එත් කිඹන්නට ඕනෆ.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ නිපුණතහඳහද 

ධයහඳනඹ ළන ථහ යනහ නම්, විශලාශඹන්භ ධයහඳනඹ 

ප්රහශඹෝගි කිරීශම් ළදත්භ පි ධහයණනඹට න්න ඕනෆ. ඒ 

හශේභ පිරිශන් ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශභය ඹ ළශඹන් 

දළ  ළරකිල්රක් දක්හ ිබශඵනහ. පි ඒ ළන සතුිබන්ත 

ශනහ. පි හරඹක් ිබසශා ය ිබබුණු ශඹෝජනහ කිහිඳඹක් 

ිබබුණහ.  ඒහත් එක්තයහ දුයට ශභඹට ආතුශත් ීම ිබශඵනහ.  ඒ 

හශේභ පිරිශන් 700ට ධි ප්රභහණඹක් ිබශඵනහ. ශම් 

පිරිශන් 700භ ඳහල් වළය ඹන ශභිකන්ට,  ශනත් ඹට ශදොයගුළු 

විය යරහ ගිහි ඹ ළ  ප්රභහණඹට ඈශන න්නට පුළුන් 

තත්ත්ඹට ප්රර්ධනඹ යන්නට පුළුන්.  ඒ ශල්සිශඹන් ස 

ය න්නට පුළුන් හයණඹක්.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ අයුර්ශේද 

විලසවිදයහරඹට ආතුශත් ය ළනීශම් ඳදනභ, විදයහ විඹන් තුන 

ඳභණක් භත් ීමභ හධ වළියඹට ශන ිබශඵනහ. ශම් 

ළරැදික.  ඒ විතයක් ශනොශික. අයුර්ශේද විලසවිදයහරශේ ඈංග්රීසි 

බහහශන් ඈළන්ීමභ යන්න ඹනහ.  ඒට චක්රශල් වදරහ 

ිබශඵනහ. ශම් පිසසුක්. අයුර්ශේද විඹශේ ඳදනභ ංසිත 

බහහ. එතශොට අයුර්ශේදශේ චන ඵහුර ිබශඵන්ශන් 

ංසිත බහහශන්. සිංවර බහහශනුත් මලි ශඳොත් ඳත් 

ිබශඵනහ.  නමුත් ශම් ඈතහභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, භහ හන ලශඹන් කිඹන්න 

ඕනෆ, ද ඳහල්ර  භත් ද්රය බහවිතඹ විලහර ලශඹන් ළ  ශරහ 

ිබශඵන ඵ. විශලාශඹන් ඵසනහහිය ඳශහශත් භවය ඳන්ිබර 

සිසුන් සිඹඹට 50ට ධි ප්රභහණඹක් විවිධහහය භත් ද්රය 

ඳහවිච්චි යන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ සිියනහ. ශම් ප්රණතහ 

නළිබ කිරීභ වහ අධයහත්මි ංර්ධනඹ වහ ළඩ 

පිළිශශක්, ශභඹහශේ හමුහි ඵහහිය ක්රිඹහ හයම් ළ  යන 

ළඩ පිළිශශක් ස කිරීභ ද  තයලය ශරහ ිබශඵනහ.  

ශඵොශවොභ සතුිබික.  

 
[.බහ. 12.25] 

 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, යට ළදත්භ භහතයහංලඹ 
ධයහඳන භහතයහංලඹික.  ධයහඳන ආභිබතුභහත්, ඊස ධයහඳන 
ආභිබතුභහත්, නිදවස ධයහඳනශේ ඳව රඵපු, ඒශන් ප්රශඹෝජන 
රඵහ ත් ආභිබරුන් වළියඹට  ශම් යශඨා ධයහඳනඹ දයුණු 
යන්නට  ද විලහර ඊත්හවඹක් දයනහ. භභ හිතන විධිඹට 
ධයහඳන ආභිබතුභහ න ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹක් ව 
ශඹෝජනහක් වදන්න විලහර ඊත්හවඹක් ත්තහ.  ඊස ධයහඳන  
භහතයතුභහ ශඳෞේලි විලසවිදයහර අයම්බ යන්න - එදහ එඳහ 
කිඹරහ, ද අයම්බ යන්න -  ද විලහර ඊත්හවඹක් දයනහ. 
ධයහඳන ආභිබතුභහත්, ඊස ධයහඳන ආභිබතුභහත්, ධයහඳන 
නිශඹෝජය ආභිබතුභහත්, ඊස ධයහඳන නි ශඹෝජය ආභිබතුභහත් 
වතය ශදනහභ ශම් විරුේධ ඳක්ඹ ඳළත්ශත් ඈරහ  ඔඹ ඳළත්තට 
ගිඹ ඨාියඹ. නමුත් තමුන්නහන්ශාරහශේ ඊත්හවඹට භහින්ද 
යහජඳක් යජශඹන් මුදරක් ශන් ය ිබශඵනහද කිඹරහ පිට 
වන්න ශනහ.  

යට ශරොකුභ අශඹෝජනඹ න්න ඕනෆ ධයහඳනඹට යන 

අශඹෝජනඹික. නමුත් ශම් ඹ ළඹ දවහ ඵළලුහභ ළ ශඹන්භ 

අශඹෝජනඹ යන්ශන් නය ංර්ධනඹට, අයක්හට ව 

භවහභහර් ෆදීභටික. ඊස ධයහඳන ආභිබතුභනි, 

තමුන්නහන්ශාශේ ළඹ ශීර්ඹට ගිඹ වුරුේදට ඩහ රුපිඹල් 

ිහලිඹන ශදික ළ  ශරහ ිබශඵන්ශන්. ධයහඳන ආභිබතුභහශේ 

ළඹ ශීර්රටත් ගිඹ වුරුේදට ඩහ රුපිඹල් ිහලිඹන 2ික ළ  

ශරහ ිබශඵන්ශන්. නමුත් දළන් තමුන්නහන්ශාරහ ථහ යන්ශන් 

ඹ ළශඹන් ළ ශඹන්භ මුදල් ශන් යරහ ිබශඵන්ශන් 

ධයහඳනඹට කිඹරහික. 2012 න ශොට ශම් යශඨා දශ ජහිබ 

නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 1.7ික ධයහඳනඹට ශන් යරහ 

ිබශඵන්ශන්. භශේ ශඟ රළිකසතු ිබශඵනහ. 1990ට, 2000ට එන 

ශොට ශම් යශඨා දශ ජහිබ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 3ට එවහ 

ඳළත්ශත් ධයහඳනඹට ශන් යරහ ිබබුණහ. ශරෝශේ දයුණු 

යටල් ව දයුණු න යටල් සිඹඹට 6ක්, 7ක් ධයහඳනඹට ශන් 

යනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ද ශම් යශඨා ධයහඳනශේ 

දයුණු ළන ිබශඵන ප්රහථමි ආයීම් ඒඹ                              

තභික හක්යතහ. තමුන්නහන්ශාරහ පිළින්නහද 

තමුන්නහන්ශාරහශේ අණ්ඩු ඹටශත් ශ්රී රංහශේ හක්යතහ 

ඩු ශරහ කිඹරහ? 2003 දී සිඹඹට 92.5ක් ිබබුණු හක්යතහ 

සිඹඹට 91ට ඵළ ිබශඵනහ ගිඹ වුරුේද න ශොට. 

තමුන්නහන්ශාරහ ප්රහථමි ධයහඳනඹට ඕික යරහ 

ිබශඵන්ශන්. නමුත් තමුන්නහන්ශාරහ ධයහඳනඹ ළන භවහ 

ඈවළින් ථහ යනහ. නහභල් යහජඳක් භළිබතුභහ කිේහ 

හක්යතහ ළ දයුණු ශරහ කිඹරහ. ධයහඳන ආභිබතුභහට, 

ඊස ධයහඳන ආභිබතුභහට ඵරහ න්න ඕනෆ නම් භහ ශභඹ 

එන්නම්. ශම් තභික භව ඵළංකු හර්තහ.  

 

ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

රු භන්රීතුභහ, හක්යතහ සිඹඹට 98 දක්හ ළ  ශරහ 

ිබශඵනහ.  

895 896 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ශභන්න, තමුනහන්ශාට ඕනෆ නම් ශම් ඵරහ න්න. භභ 

එන්නම් ශභඹ තමුන්නහන්ශාට. එේහභ තමුන්නහන්ශා ඵරහ 

න්න. හක්යතහ සිඹඹට 98 න ල් ළ  යරහ ිබශඵනහද?  

 

ගරු සුජීල දවේනසිුංශ මශතළ 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අණ්ඩුශේ හර්තහකින් ශම් කිඹන්ශන්.  

 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

අණ්ඩුශේ හර්තහකින් -භව ඵළංකුශේ ර්තහශන්- භහ 

කිඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශා ඳත්තයලින් කිඹන්න එඳහ.  
 

ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඳත්තය ශනොශික ශම්.  
 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

භහ ශම් තමුන්නහන්ශාට එන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්] 

රුණහය හ  ශන්න.  
 

ගරු සුජීල දවේනසිුංශ මශතළ 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

පි ඕනෆ භිශඹෝඹක් යනහ. හක්යතහ ශොශවාද 

සිඹඹට 98ක් ශරහ ිබශඵන්ශන්?    
 

ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශභහි ිබශඵනහ හක්යතහ- 
 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ශභශවා ශනොශික, ගිහිල්රහ ඔඹ ඳළත්තට භිශඹෝ ය න්න. 

හක්යතහ තභික මලිභ, ප්රහථමි මිනුම් ඒඹ.  

රු නිශඹෝජය බහඳිබතුභනි, ී .ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. න්නන්ය 
භළිබතුභහත්, ශේ.අර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳිබතුභහත්, රලිත් 
ආතුරත්මුදලි හිටපු ආභිබතුභහත් දහත් නභ වන්න ගිශේ 
නළවළ. ද ඈසශෝර building එක් දුන්නහභ ඒ භහින්ශදෝදඹ 
ශොඩනළඟිල්ර, භහින්ශදෝදඹ ඳහර කිඹරහ නම් ය න්නහ 
තත්ත්ඹට තමුන්නහන්ශාරහ ඳත් ශරහ ිබශඵනහ. රු 
ධයහඳන ආභිබතුභනි, තමුන්නහන්ශාශන් භහ වන්ශන් ශම් 
ශන් ශ මුදර ෆශවනහද කිඹරහික. ශම් යශඨා ද ිබශඵන ඳහල් 
9,000න් ඳහල් 5,000ට ශොම්පියුටර් නළවළ. ශොශවොභද ශම් 
යට දකුණු අසිඹහශේ ධයහඳන ශක්න්ද්රසථහනඹ යන්ශන්? භභ 
ශඳන්නන්නම් තමුන්නහන්ශාරහට ඳහල්ර ිබශඵන ශබෞිබ 
ම්ඳත් ළන. A/L වහ ං ම්පර්ණ computer science            
labs ිබශඵන්ශන් ඈසශෝර 8ට විතයික. හභහනය ශඳශ       
දක්හ ඳභණක් ිබශඵන ඈසශෝරර සිඹඹට 72ට ං 
ම්පර්ණ science labs නළවළ. භහ වන්ශන්, ශම් ශන් යපු මුදර 
ආිබද කිඹරහික. ද රංහශේ ිබශඵන ඈසශෝරලින් සිඹඹට 
36ට ඩු තයමින් ක්රීඩහ යන්න පිඨාටනිඹක් නළවළ.  

නිදයෝජය වභළප ුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Member, you can take the rest of your 15 

minutes after the lunch break. Order, please! The Sitting 

is suspended till 1.00 p.m. 
 

රැවහවිම ඊ  අනුකූල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්, අ.භළ. 
1.00  නෆලත පලත්ලන දී. 

அன்தடி அர்வு இகடறநத்ப்தட்டு,  தற.த. 1.00  றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்ந.    

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed 

 
 

නිදයෝජය  මශ දල්කම් 
(தறறச் தசனரபர் ரகம்) 

(The Deputy Secretary-General) 

රුණහය මරහනඹ වහ රු ජහන ඵණ්ඩහය 

භන්රීතුභහශේ  නභ  ශඹෝජනහ යන්න.  

 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ශම් සථහශේ "රු ජහන ඵණ්ඩහය භන්රීතුභහ මරහනඹ 

ත යුතුඹ" ික භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළදර් මශතළ 
(ரண்நெறகு சந் அநறயரச) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

 
විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 

  
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුල ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ  මුළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்நெறகு  ஜரணக தண்டர அர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA took the 

Chair. 

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අර්.එම්. යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භන්රීතුභහ. 

 
ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශම් සථහශේදී  බහ ළශබ්  

රු ධයහඳන ආභිබතුභහත් නළවළ; රු ඊස ධයහඳන 

ආභිබතුභහත් නළවළ. භහ  ථහ යමින් සිියශේ ධයහඳනඹට ශන් 

ය ිබශඵන මුදර ළනික. ද දශ ජහිබ නිසඳහදනශඹන්  සිඹඹට 

ශදක්ත් ධයහඳනඹට ශන්  යන්ශන් නළවළ. 90 දලශේ ව 

2000 දලශේ සිඹඹට 3ට ඩහ ධයහඳනඹට ශන් ය ිබබුණහ. 

නහරි ංර්ධන ධිහරිඹට, අයක් භහතයහංලඹට ිහලිඹන 

253ක් ශන් යනශොට ධයහඳන ක්ශාත්රඹට එිකන් බහඹික 

ශන් යන්ශන් කිඹහ භහ ඈසශල්රහ කිේහ. භවය ඳහල්රට 

ළසිකිළි නළවළ. තමුන්නහන්ශාරහ කිඹනහ, ශම් යට අසිඹහශේ 

897 898 
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ධයහඳනශේ ශක්න්ද්රසථහනඹ යනහඹ කිඹහ. සිඹඹට 36ක් 

ඈසශෝරර ශභිකන්ට ක්රීඩහ යන්නට ක්රීඩහ පිියඹක් නළවළ. 

ඈසශෝරලින්  සිඹඹට 55ට ම්පියුටයඹක්  නළවළ. එශවභ 

නම්  ශොශවොභද ශම් යට අසිඹහශේ ධයහඳන ශක්න්ද්රසථහනඹ 

යන සශන් කිඹහ භහ වනහ. රු ධයහඳන භහතයතුභහ ශම් 

සථහශේ බහශේ නළවළ.  

තමුන්නහන්ශාරහ  කිඹනහ, ගුරුරු ඵහ න්නහඹ කිඹහ.  

ශම් යශඨා ඈංග්රීසි ගුරුරු 1423ක්  ඩුික.  ධයඹන ශඳොදු විබ 

ඳත්ර (හභහනය ශඳශ) විබහශේදී ඈංග්රීසි විඹඹ වහ ශඳනී සිියන 

ඹශන් සිඹඹට ඳණවටත් ඩහ භත් ශනහ. ඈිබන් 

ශොශවොභද ධහඳනශේ දයුණු ළන ථහ යන්ශන්? විදයහ 

විශඹන්  සිඹඹට 45ක් භත් ශනහ. ශම් යශඨා ඳහල්රට 

විදයහ ගුරුරු 689ක් ඩුික; ිකත ගුරුරු 1934ක් ඩුික.  

ශෞන්දර්ඹ විඹඹ ඊන්න  ගුරුරුත්  එශවභික. තයහලය 

විඹඹන්රට ගුරුරු නළවළ. තමුන්නහන්ශාරහ ශභොක්ද 

යන්ශන්?  ශම් යශඨා රැකීයක්හ ප්රලසනඹ වින්න ධයහඳනඹ  

 ශඹොදහ න්නහ.  ඳ  කිඹන්ශන් ඊඳහධිධහරින්ට රැකිඹහ ශදන්නට 

ඕනෆ. ඊඳහධිධහරින්ට රැකිඹහ දුන්නහට ඒ ඊඳහධිධහරිඹහ ඳහල් 

දරුන්ට ඊන්න්න පුළුන් ශශනක් විධිඹට වළඩ සන්න 

ඕනෆ. 

 ශම්  යශඨා ධයහඳනඹ ළ දයුණු යන්න  රු ධයහඳන 

භහතයතුභහ  විදහ පීස කීඹක් ලුශතන් අයම්බ ය ිබශඵනහ ද? 

එක්ත් ජහිබ ඳක්ශේ අණ්ඩු හරශේ,  යනිල්  වික්රභසිංව 

භවත්භඹහ  ධයහඳන ආභිබයඹහ විධිඹට  අයම්බ ශ ධයහඳන  

විදයහ පීස ඳශවාික  තභ ශභික ඈශන න්ශන්. ඒහශේ තුන්දහවක් 

විතයික ඈශන න්ශන්. තමුන්නහන්ශාරහ ගුරු විදයහර කීඹක්  

අයම්බ ය ිබශඵනහ ද කිඹහ ඳ වනහ. ධයහඳනඹ දයුණු 

යන්න නම් ඉට ලය ශවො ගුරුරු ඈන්න  ඕනෆ. ද ප්රලසනඹ 

ිබශඵන්ශන් ශභොක්ද? ගුරුරුන් ංයහ තමුන්නහන්ශාරහ ළ  

ය ිබශඵනහ. නමුත් තහක්ණ ගුරුරු ංයහ 

තමුන්නහන්ශාරහ  ළ  ය නළවළ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ විතයක් ශනොශික. ද ඳ 

ශභභ හයණඹත් වනහ. රු ධයහඳන භහතයතුභහ ශභභ රු 

බහශේ ශනොසිටීභ නහටුට රුණක්. ඊස ධයහඳන 

ආභිබතුභහත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන සශා යන්ශන්  

ශභොක්ද? තමුන්නහන්ශා ශම් ළශර්  ඳත්තු ශඵදන්න ඵරහවි. 

පුටු ිය ශඵදනහ.  ශයද  ිය ශඵදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එහ  ඒ 

විධිඹට ශනොශික. තමුන්නහන්ශාට ඳ රනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද විදුවල්ඳිබරුන්ශන් 

සිඹඹට 50ක් ඈන්ශන් ශේලඳහරන ඳත්ීමම් රළබ ඹික. ද ජහිබ 

ඳහල්රටත් විදුවල්ඳිබරුන් ඳත් ය න්නට රු 

ආභිබතුභහට ඵළරි ීම ිබශඵනහ. ජහිබ  ඳහල් 350 න් 91 

ඈන්ශන් යහජහරි අයණඹ යන ශේලඳහරන ඳත්ීමම් රළබ ඹික.  

  විදුවල්ඳිබ ශාශේ පුයේඳහඩු වහ 2005 ර්ශේ 

තමුන්නහන්ශාරහ ළඨා ශහ. 2006 ර්ශේදී විදුවල්ඳිබ විබහඹ 

ඳළළත්වූහ. ඳත්ීමම් දුන්ශන් 2009 ර්ශේදීික. 2005 ර්ශේ 

විදුවල්ඳිබ ශාඹ වහ ළඨා යරහ, 2006 ර් ශේ විබහඹ 

ිබඹරහ,  2009 ර්ශේදී විදුවල්ඳිබ ශා ශේ තුන්න  ශරාිකඹට 

ඳත්ීමම් 2200ක් දුන්නහ. විදුවල්ඳිබ ශා ශේ 2-2  ශරාිකඹට  ඳත් 

ීමම් 1980 ක් දුන්නහ. ඒ විතයක් ශනොශික.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, භට රීිබ ප්රලසනඹක් නඟන්න 

ිබශඵනහ.  

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීිබ ප්රලසනඹක්, රු භන නහනහඹක්හය භන්රීතුභහ.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ශම් රු භන්රීතුභහ ලින් වන් ශ හයණහට 

ඊත්තයඹක් රඵහ දඹ යුතුික කිඹරහ භභ-   

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ රීිබ ප්රලසනඹක් ශනොශික.  

 
ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

තමුන්නහන්ශාශේ ශරහශේදී ඊත්තය ශදන්න.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුභහ ඔඵතුභහශේ සථහශේදී පිළිතුරු ශදන්න.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශම් ශඳොශත් ිබශඵනහ- 

 
ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඔඹ ශඳොශතන් ශනොශික, භහ ත්ශත් භව ඵළංකු 

හර්තහශනුික. තමුන්නහන්ශා ඳසශා ඒට ඊත්තයඹ ශදන්න.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි,-  

 
ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඒ රීිබ ප්රලසනඹක් ශනොශික. භට ථහ යන්න ඈඩ ශදන්න. 

  
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ථහ යන්න සථහක් 

ිබශඵනහ. ඒ සථහශේදී පිළිතුය ශදන්න.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශම් ශඳොශත් ිබශඵනහ -[ඵහධහ 

කිරීභක්] 

899 900 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

රුණහය හ  ශන්න.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්රීතුභහ, ඔඵතුභහශේ ථහශේදී පිළිතුය ශදන්න.  

 
ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

නළත ධියණ ක්රිඹහ භහර්ඹක් යශන 2012 දවළනි 

භහශේ විදුවල්ඳිබ ශාශේ IIIන ඳන්ිබඹට අශඹත් 1,700ක් 

ඵහත්තහ. 2-II ඳන්ිබඹට 2,000ක් ඵහත්තහ. මින් සිඹඹට 

50ක් සථහනත යරහ නළවළ මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි. 

තභ සිඹඹට 50ක් ඈන්ශන් ශේලඳහරන ඳත්ීමම් රඵපු 

විදුවල්ඳිබරුික. ඈිබන් ධයහඳන ශාඹක් දයුණු න්ශන් 

ශොශවොභද? ශභිකන්ශේ ධයහඳනඹ ළන ථහ යන්ශන් 

ශොශවොභද? විබහලින් අපු, කුරතහශන්, දක්තහශන් අපු 

විදුවල්ඳිබරුන් සථහනත යරහ නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශික. ඒ 

ඹට ශරොකු ප්රලසනඹක් ිබශඵනහ. ශභොක්ද ප්රලසනඹ? ගුරු 

ශාශේ ඳශමුළනි ඳන්ිබශේ සිියඹහ නම් ඒ ඹශේ ළටුේ ර්ධඹ 

රුපිඹල් 645ික. විදුවල්ඳිබ ශාශේ IIIන ඳන්ිබඹට අහභ ඒ 

ඹශේ ළටුේ ර්ධඹ රුපිඹල් 330ික. ඒ කිඹන්ශන් ඔහුශේ 

ළටුඳත් ඩු ශරහ, ළටුේ ර්ධඹත් ඩු ශරහ, තනතුය වම්ඵ 

ශරහත් නළවළ කිඹන එික. තනතුය සථහනත යරහ නළවළ. 

නිම් ගුරුයඹකු විධිඹට ඈන්නහ. භහ වන්ශන් ශම් ගුරු 

ශාඹට යන්ශන් ශභොන ඳයහධඹක්ද කිඹරහික. ඒ විතයක් 

ශනොශික. ධයහඳන ඳරිඳහරන ශාඹට ඵහළනීශම් විබහඹක් 

2010 ළඨා යරහ 2011 දී විබහඹ ඳළළත්වූහ. ඒ විබහඹට 

37,000ක් හ  වුණහ. 2010ට ඈසය ශරහ ඒ විබහශේ හසතු 

රුපිඹල් 300ික. 2011 විබහඹ ිබශඹන ශොට හසතු රුපිඹල් 

1,000ික. විබහඹට 37,000ක් හ  වුණහභ විබහ හසතු 

ලශඹන් විතයක් අණ්ඩුට රුපිඹල් රක් 370ක් එනහ. 

විබහඹට හ  වූ 37,000ශදනහශන් 410ශදශනක් ඵහත්තහ. 

අණ්ඩු ශනක් ඳළත්ශතන් ශභොක්ද ශශා? ළිහනඨා ඳත්රිහක් 

දහරහ ශේලඳහරන ඳත්ීමම් 763ක් දුන්නහ.  

ශම් විධිඹට ධයහඳන ක්ශාත්රඹක් ළ දයුණු යන්න  

පුළුන්ද, ඊස ධයහඳන ආභිබතුභනි? කුරතහට, දක්තහට 

410 ශදශනකුට ඳත්ීමම් ශදන ශොට ශේලඳහරන ඳත්ීමම් 763ක් 

ශදනහ. ශම් නිහ තභික, ද ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ඩහශන ළියරහ 

ිබශඵන්ශන්; ධයහඳන ක්ශාත්රඹ  විනහල ශරහ ිබශඵන්ශන්. ඒ 

විතයක් ශනොශික, ඳසු ගිඹ භහශේ 24ළනි දහ ිබබුණු විබහඹට 

ගුරුරු 22,000ක් හ  වුණහ. ඒ විබහඹට ගුරුරු ගිහිල්රහ හ  

වුණහ. බුේධි ඳරීක්ණ ප්රලසන ඳත්තයඹක් ිබබුණහ. ඒට ඊත්තය 

ලිඹන්නභ ඵළවළ. ඩු තයමින් ශම් ප්රලසන ඳත්තයඹ වදපු ඹටත් 

ඒට ඊත්තය ලිඹන්න පුළුන්ද දන්ශන් නළවළ. ශම් ප්රලසන ඳත්රඹ 

විහිළුක් කිඹරහ ද ගුරුරු ශචෝදනහ යනහ. රු ආභිබතුභනි, 

රුණහයරහ ශම් ළන ශවොඹරහ ඒ ලය ටයුතු යන්න 

කිඹරහ පි කිඹනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශනක් හයණඹ තභික 

ගුරුරුන්ශේ ළටුේ විභතහ. 1997 ර්ශේ බී.ී . ශඳශර්යහ 

ළටුේ ශොමිම් හර්තහ නිකුත් ශහ. නමුත් ළටුේ විභතහන් 

ශනස ශශා නළවළ. එඹට ඳසශා ශභොනහද ශශා? 2006 

රඹනල් ප්රනහන්දු ශොමිම් හර්තහශන් කිේහ, ශම්හ ශනස 

යන්න කිඹරහ.  ඈසශල්රහ ගුරුයඹහ න්ශතෝ ශන්න එඳහ 

ඹළ. ගුරුරුන්ශේ ළටුේ විභතහක් ිබශඵනහ කිඹරහ අණ්ඩු 

පිළියශන 2008 ර්ශේ රු සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත ධයහඳන 

ආභිබතුභහ ළිහනඨා ඳත්රිහක් ඈදරිඳත් ශහ, ශම් ළටුේ 

විභතහ ඈත් යන්න මිලිඹන 6,700ක් ඕනෆ, ශම් මුදල් ශදන්න 

කිඹරහ. ජනහධිඳිබතුභහ 2009 ඹ ළඹ ථහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

කිඹේදී, ගුරුරුන්ශේ ළටුේ විභතහ ඈත් යන්න රුපිඹල් 

මිලිඹන 3,000ක් ශන් ශහ කිඹරහ කිේහ පි වශන හිියඹහ. 

ගුරු ිත්තීඹ ංම් ඔක්ශෝභ එක්හු ශරහ, භක් නළවළ, 

මිලිඹන 3,000 වරි බහය න්නම් කිඹරහ කිේහ. 2009 මුදල් ශන් 

ශහ කිඹරහ කිේහ. තභ ඒ මිලිඹන 3,000න් ත ඳවක්ත් 

ශරහ නළවළ. තමුන්නහන්ශාරහශන් භභ වන්ශන්  ගුරුයඹහ, 

විදුවල්ඳිබයඹහ තිේිබභත් නළිබ නම්, තමුන්නහන්ශාරහ ධයහඳන 

ඳරිඳහරන ශාඹට රන්ශන් ශභශවභ නම්, ධයහඳන 

ශාඹක් ශන ඹන්ශන්  ශොශවොභද කිඹරහික. ළටුේ විභතහක් 

ිබශඵනහ කිඹරහ පිළියශන වුරුදු වඹක් ශනහ. තභ ඒ 

මුදල්  ශරහ නළවළ. ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ ශම් ළශර් කිඹන්ශන් 

ශභොනහද? භහින්ද භඬිවශවාහ ශොමිභ දළන් ලුශතන් දහරහ 

ිබශඵනහ. තභ ශොමිභත් නළවළ. හර්තහත් නළවළ. ශම් ළටුේ 

විභතහ ිබශඵේදී  ශම් ගුරුයඹහ න්ශතෝශඹන් ළඩ යන්ශන් 

ශොශවො භද?  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 2010 ඈරහ ගුරුරුන්ට 

ඊසීමම් දීරහ නළවළ. පි වන්ශන්, ධයහඳන ශාශේ ක්රමිතහ 

ිබශඵනහ නම්, භහනතහ ිබශඵනහ නම්, විභතහන් ිබශඵනහ 

නම් යට ධයහඳනඹක් දයුණු ශන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහික. 

විදුවල්ඳිබරුන්ශන් සිඹඹට 50ක් ඈන්ශන් ශේලඳහරන ඳත්ීමම් 

නම්, ධයහඳන ඳරිඳහරන ශාශේ ළ ශඹන්භ ඈන්ශන් 

ශේලඳහරන ඳත්ීමම් නම්, විබහඹට හ  වුණහභ විබහශඹන් 

න්ශන් ඩුශන් නම්, ඳන්දභට ශේලඳහරන ඳත්ීමම්රට 

ළ ශඹන් න්නහ නම් ශම් ධයහඳන ශාඹක් දයුණු ශන්ශන් 

ශොශවොභද? ශේලඳහරනඹට ශඹොදහ න්නහ, ධයහඳන ඳරිඳහරන 

ශාශේ වුරුදු 60ට ළ  ඹත් භහ තුශනන් තුනට දීර්ක යරහ 

ඈන්නහ. ඵසනහහිය ඳශහත් බහශේ, මිනුන්ශොඩ ඒ හශේ ඹ 

ඈන්නහ; ළරිකශේත් ඒ හශේ ඹ ඈන්නහ. ධයහඳන 

ආභිබතුභහ ශම්හ ළන ථහ යන්න. භභ ථහ යන ශරහශේ 

තමුන්නහන්ශා ශම් රු බහශේ  හිියශේ නළවළ. තමුන්නහන්ශාට 

ිබශඵන්ශන් ජහිබ ඳහල් 300 ණනක් විතයික. ඒටත් 

තමුන්නහන්ශාට තභ විදුවල්ඳිබරු ඳත් ය න්න ඵළරි ශරහ 

ිබශඵනහ. ඳහල් නඑ ඈන්ශන් තභ ළඩ ඵරන 

විදුවල්ඳිබරුික. තමුන්නහන්ශා කිඹන්න ඵරන්න ශම් ඹ ඳත් 

යන්ශන් දහද කිඹරහ. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භශන් ප්රලසනඹක් වපු නිහික භභ ඊත්තය ශදන්ශන්.  

විදුවල්ඳිබරු ඳත් කිරීභ සහධීන, ශේලඳහරනශඹන් ශතොය 

ශශයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ තමුන්නහන්ශාරහ යහජය ශාහ 

ශොමින් බහක් ඳත් ය ත්තහ.  දළන් විදුවල්ඳිබයශඹක් ඳත් 

කිරීභ ශවෝ ඈත් කිරීභ ධයහඳන ආභිබයඹහටත්, ධයහඳන 

භහතයහංලශේ ශල්ම්යඹහටත් යන්න ඵළවළ. එතශොට ඒ 

වහ ලය නිර්ශේල යන ක්රභශේදඹ යහජය ශාහ ශොමිභ 

එේහට ඳසශා ඒ රකුණු රඵහ ත් ඹ interview යරහ ඹන 

හර්ඹ බහයඹ ඳභණික ධයහඳන භහතයහංලඹට යන්න පුළුන්. 

තමුන්නහන්ශා දන්නහ, හල්ර විදයහශරෝ විදයහරශේ සිදු වුණු 

සිේධිඹ හශේ සිේධි යහශිඹක් ආිබ වුණහඹ කිඹන එ. එතශොට 

පි ළභිබ වුණත් ළභළිබ වුණත්, ශදභවුපිශඹෝ ළභිබ වුණත් 

ළභළිබ වුණත් යහජය ශාහ ශොමිභ තභික ඒ තීයණඹ න්ශන්. 

තභන්නහන්ශාරහ තභික කිේශේ කිසිදු ඵරඳෆභක් ආභිබයඹහට 

යන්න ඵළරි ශන්න යහජය ශාහ ශොමින් බහ ඳත් ශ 

යුතුික කිඹරහ.  
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ඒ නිහ, ජහිබ ඳහල් සිඹල්ශල්භ විදුවල්ඳිබරු ඳත් කිරීභ, 

ඈත් කිරීභ වහ ඒ පිළිඵ ලය ඊඳශදස ලිඛිත ශේ ශල්ම්ට 

එේහට ඳසශා තභික ක්රිඹහත්භ යන්ශන්.  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහ  තුන හරඹක් 

ිබශඵන්ශන්.  

 
ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඈසය ශරහ භභ  තමුන්නහන්ශාශන් ප්රලසනඹක් ආහුහ.  

2005 දී තභික ශම් විදුවල්ඳිබ විබහඹ වහ ළඨා ශශා. 2006 දී 

තභික ඒ විබහඹ ිබබුශණ්. තමුන්නහන්ශාරහ ඒ ඳත්ීමම් දුන්ශන් 

2009 දී.  නමුත් තමුන්නහන්ශාරහ ඒ ඹ තභ වරිඹට සථහනත 

යරහ නළවළ. ඒ ඹට ඊසීමභ රළිහරහ ිබශඵනහ. නමුත් ඒ 

තශර්, ළිහනඨා ඳත්රිහ දභරහ ශදදවස ණනට 

තමුන්නහන්ශාරහ ශේලඳහරන ඳත්ීමම් දීරහ ිබශඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] තමුන්නහන්ශා හ  ශන්න. භශේ ශේරහ න්න එඳහ. 

ඈිබන් භහ තමුන්නහන්ශාශේ වන්ශන් තමුන්නහන්ශාශේ  ශම් 

ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබශඹන් ළඩක් ශනහද?  ඒශන් ළඩක් 

ශන සශන් නළවළ. ඒහශේ ශේලඳහරන ඳත්ීමම් ිබශඵන්ශන්. එතළන 

ඈන්ශන් ශේලඳහරනඹ යන ඹ.  

ඉශඟට, භභ ළටුේ විභතහ ළන තමුන්නහන්ශාශන් 

වනහ. 1997 ඈරහ ශම් ළන ථහ යනහ. බී.ී . ශඳශර්යහ 

ළටුේ ශොමිභ, රඹනල් ප්රනහන්දු ළටුේ ශොමිභ අදී 

ශනොශඹක් ශොමිම් ඳත් ශහ. දළන් කිඹනහ, භහින්ද භ වශවාහ 

ළටුේ  ශොමිභ ළන.  2009දී තමුන්නහන්ශාරහ කිේහ ශම් 

විභතහ ඈත් යන්න රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ක් ශන් ශහ  

කිඹරහ.  ඒහට ශභොනහ වුණහද දන්ශන් නළවළ. දළන් ඒ ශොමිශම් 

හර්තහත් නළවළ. ගුරුරුන්ට ශභශවභ රරහ ධයහඳනඹ 

දයුණු යන්න පුළුන්ද රු ආභිබතුභනි?  

තමුන්නහන්  ශා ධයහඳන ආභිබයඹහ විධිඹට ිත්තීඹ 

මිිබරට හච්ඡහටත් සථහ ශදන්ශන් නළවළ. ශේ 

එක්ත් ජහිබ ඳක්ශේ ිත්තීඹ මිිබශඹනුත් 

තමුන්නහන්ශාශන් ඈල්ලීභක් ශහ. නික් ිත්තීඹ 

මිිබලිනුත් හච්ඡහ ඈල්ලුහ. තමුන්නහන්ශා ශම් ධයහඳන 

ප්රිබඳත්ිබ වදේදී, ශම් ධයහඳනඹ වරි ක්රභඹට ශන ඹන්න 

ශඹෝජනහ යේදී, රුණහයරහ ශම් ිත්තීඹ මිිබරටත් 

සථහක් ශදන්න, තමුන්නහන්ශා එක් හච්ඡහ යන්න. 

එශවභ සථහක් ශදන්ශන් නළිබ තමුන්නහන්ශා ශම්හ 

තනිශඹන් වදනහ. ිත්තීඹ මිිබරට ඒ ඹශේ ප්රලසන ළන ථහ 

යන්න ආික තමුන්නහන්ශා  සථහ ශදන්ශන් නළත්ශත්?  

  
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධයහඳන ඊඳශේල හය බහශේදීත් ඒට සථහ 

දුන්නහ.  දනඹක් යශන තමුන්නහන්ශාරහශේ ිත්තීඹ මිිබඹට 

ඕනෆ ශරහ  ථහ යන්න පුළුන්. තමුන්නහන්ශා එන්න.  

 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

එශවනම්  රුණහය ශම් ශදළම්ඵර් භහශේ ශවෝ ජනහරි 

භහශේ ඳට සථහ ශදන්න. එක්ත් ජහිබ ඳක්ශේ ිත්තීඹ 

මිිබඹට විතයක් ශනොශික, ිත්තීඹ සිඹල්රටභ සථහ 

ශදන්න. තමුන්නහන්ශා ශොච්චය හරඹකින් ිත්තීඹ මිිබ මුණ 

ළහුශණ් නළේද කිඹන්න භට?    

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ිත්තීඹ මිිබ මුණ ළශවන්න ඕනෆ. "ධයහඳනඹ නන, 

ධයහඳන ආභිබ ශදය ඹනු" කිඹන මිනීභරු ිත්තීඹ මිිබ එක් 

භභ හච්ඡහ යන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  තමුන්නහන්ශා 

එක් ථහ යන්න පුළුන්. 
  

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

තමුන්නහන්ශා ිත්තීඹ මිිබරට ඵඹික. ිත්තීඹ මිිබරට 

තමුන්නහන්ශා ඵඹික. ඒ තමුන්නහන්ශාශේ ථහශන් 

ඳළවළදලි ශඳශනනහ. ිත්තීඹ මිිබ එන්ශන් ඒ ඹශේ ිත්තීඹ 

ිකිබහසිම් ළන ථහ යන්න. ඒ නිහ ිත්තීඹ මිිබරට 

සථහ ශදන්න.  
 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ථහ න් යන්න, රු භන්රීතුභනි.  
 

ගරු ණර්.එම්. රුංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඒ විතයක් ශනොශික. භහරුීමම් භණ්ඩර දළන් ක්රිඹහත්භ 

න්ශන් නළවළ. රු ආභිබතුභනි, ඔඵතුභහට භහ කිඹනහ භහරුීමම් 

භණ්ඩර ක්රිඹහත්භ යන්න කිඹරහ. ඒට තමුන්නහන්ශාරහ ශම් 

ිත්තීඹ මිිබ ම්ඵන්ධ ය න්න.  තමුන්නහන්ශා ඒ 

යන්න.  රු ආභිබතුභනි, මීට ඩහ මුදරක් ශන් යශන 

ධයහඳනඹට ලය ඳවසුම් ඳඹන්න කිඹරහ  ඈල්රහ සිියමින් 

භශේ ථහ න් යනහ.  

[.බහ. 1.15] 

 

ගරු දුමින්ෙ දිවළනළයක මශතළ සඅධායළපන දවේලළ 

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு துறந் றசரரக்க - கல்றச் சசககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education 

Services) 

මුරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද ධයහඳන භහතයහංලඹත්, 

ධයහඳන ශාහ භහතයහංලඹත්, ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹත්, 

තත් භහතයහංල ශදත් ළඹ ශීර් පිළිඵ  හච්ඡහ 

යනහ.  ශේ භහතයහංලඹ ලුත් භහතයහංලඹක් විධිඹට ශම් ඹ 

ළඹ තුළින් 2014 ර්ඹ තුශ ශම් ටයුතු ඈතහභ හර්ථ 

යන්න ලය ටයුතු ූ දහනම් යශන ඹනහ.  

මුරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශම් සථහශේදී භහ භතක් 

යන්න ඕනෆ ද ශම් යට ශවො ඳළත්තට භන් යන ඵ. යුේධඹ 

න් ශරහ, යට ං ර්ධනඹ ශරහ වළභ ශදඹක්භ ශවො 

භහතට ශඹොමු ශරහ ිබශඵනහ. එහි එක් ශඳය නිමිත්තක් තභික, 

එක් භහතයහංලඹක් ලශඹන් ිබබුණු  භහතයහංලඹක් ධයහඳන 

භහතයහංලඹත්, ධයහඳන ශාහ භහතයහංලඹත් ලශඹන්  

භහතයහංල ශදක් ඵට ඳත්ීමභ. ඒ වයවහ ධයහඳනශේ 

ගුණහත්භබහඹ ළ  යන්න ධයහඳන භහතයතුභහට 

පුළුන්භ ිබශඵනහ.  

903 904 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ද  විඳක්ශේ භන්රීරුත් කීඳ ශදශනක්භ භතක් ශහ, 

ධයහඳනශේ ගුණහත්භබහඹ ළ  යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ශේ 

ඩුඳහඩුම් ිය පි වදන්න ඕනෆ ඒ හශේභ ශම් යශඨා ධයහඳනඹ 

රඵන දරුන්ට ඒ රළශඵන ධයහඳනඹ නු රැකිඹහක් රඵහ 

න්න, එශවභ නළත්නම් රැකිඹහට සුදුසු ධයහඳනඹක් රඵහ 

ළනීභ වහ ශම් ධයහඳන ක්රභශේ ිබශඵන ඩුඳහඩු වදන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහත් එතුභන්රහ කිේහ. ද ඒ කීභ ධයහඳන 

භහතයයඹහ විධිඹට ඵන්දුර ගුණර්ධන භළිබතුභහට බහය දීරහ 

ිබශඵනහ. එතුභහට පුළුන්භ ිබශඵනහ ධයහඳනශේ 

ගුණහත්භබහඹ  ළ  යන්න. ඒ හශේභ නහතඹට ඔිහන 

විධිඹට ඒ ටයුතු ූ දහනම් යන්නත් එතුභහට පුළුන්භ 

ිබශඵනහ.  

ඒත් එක්භ ධයහඳන ශාහ භහතයහංලඹ විධිඹට ඳට 

ඳළරිරහ ිබශඵනහ, දරුන්ට ලය යන, ඳහරට ලය යන 

ඒ ඳවසුම් ිය ව රි ශේරහට රඵහ දීභට ටයුතු කිරීභ. නිසි 

ශේරහට ශම් ලය ඳවසුම් ිය රඵහ දුන්නහභ ගුණත්භ 

ධයහඳනඹක් රඵහ න්න ඒ දරුහට පුළුන්භ ිබශඵනහ.  

භභ ශම් හයණහ ඳළවළදලි ශශා, ශ්රී රහංකිඹන් විධිඹට පි 

සිඹලු ශදනහභ ශම් යට අසිඹහශේ අලසචර්ඹඹ ශන්න ඵරහශන  

සිියන ණ්ඩහඹභක් නිහික. සිංවර  ශේහ, ශදභශ ශේහ, මුසලිම් 

ශේහ, ඵර්ර් ශේහ ශම් යට අසිඹහශේ අලසචර්ඹඹ  ඵට ඳත් 

යන්නික ඳ ඵරහශන ඈන්ශන්. ශම් යට දළනුශම් 

ශක්න්ද්රසථහනඹ ඵට ඳත් ශන්න, ධයහඳනඹ ඳළත්ශතන් 

ශරෝශේ ඈතහභ  ඈවශ භඨාටභට ඹන්න ඳට ලය යන 

භහතට තභික දළන් පි ශම් පිඹ භනිමින් ඈන්ශන්. එශවභ නම්, 

ශේ යශඨා දරුන්ට ශවො ධයහඳනඹක් රඵහ ශදන්න ලය 

සිඹලුභ ශාහ ිය වරිඹහහය රඵහ  ශදන්න තභික ධයහඳන 

ශාහ භහතයහංලඹ ලුිබන්  නිර්භහණඹ ය  ිබශඵන්ශන්. ඒ 

පිළිඵ පි ිබරු ජනහධිඳිබ භහින්ද යහජඳක් භළිබතුභහට 

සතුිබන්ත ශනහ, ශම් යශඨා එළනි ලුත් ශේල් ආිබ කිරීභ 

ම්බ්න්ධශඹන්.  

ශේ භහතයහංලඹට ිබශඵන ප්රධහනභ යහජහරිඹක් තභික නිර 

ආඳුම් රඵහ දීභ. ඒ හශේභ ජනතහ විමුක්ිබ ශඳයමුශණ්  සුනිල් 

වඳුන්ශනත්ිබ භන්රීතුභහ වන් යපු අහයඹට ඳත්තු ිය 

රඵහ දීභ. ඒ හශේභ දරුන්ට ශවො ශඳෝණඹක් රඵහ දීභ. ඒ 

හශේභ ඳහශල් ිබශඵන ඩු ඳහඩු ිය පුයහරමින්ඩු ඳහඩු 

ශනොභළිබ තත්ත්ඹට ඳහර ඳත් කිරීභ. ශභහිදී    නිර ආඳුම් ශයද 

රඵහ දීභ ළන, ඳත්තු රඵහ දීභ ළන, නිකුත් ඳවසුම් ළන භභ 

ළ ඹ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ, 

ඔඵතුභන්රහ සිඹලුශදනහභ ඒ ළන දන්නහ නිහ. ඔඵතුභන්රහට 

ඳඹහ ිබශඵන ශඳොශත් ඒ සිඹලු හයණහ  ිය ඩංගු ශරහ 

ිබශඵනහ.  

ඒ හශේභ, ශම් යශඨා දරුන්ශේ භහනසිත්ඹ හශේභ 

ශදභේපිඹන්ශේ භහනසිත්ඹත් වදන්න ඕනෆභ ිබශඵනහ. 

එතළනදී විශලාශඹන්භ ඳහර, ශේ දරුන්, ශදභේපිඹන්, 

ගුරුරුන් කිඹන  ශම් තුන්ශොල්ර එතු ශරහ, ඹවඳත් විධිඹට 

ශම් පිළිඵ හිතන්න ල්ඳනහ යන්න පුළුන් යුඹක්, 

භහජඹක්  ිහහි  කිරීශම් ලයතහ ිබශඵනහ. පි ඒ ළශඩ්ට ත 

වරහ ිබශඵනහ. පි ඒ ළශඩ් ඳටන් යශන  ිබශඵනහ. භහ ශම් 

හයණඹ කිඹන්න ශවාතුත් ඔඵතුභන්රහ දන්නහ. පි ඳත්තයඹක් 

ඵළලුශොත් එශවභ නළත්නම් රඳහහිනිඹ ඵළලුශොත්, ශර් ශඹෝ  

ආහුශොත් පි වන්න ළභළිබ නළිබ ශේල්, දකින්න ළභළිබ 

නළිබ ශේල්  තභික ශඵොශවෝ විට වන්න, දකින්න රළශඵන්ශන්. 

එදහ ඳට ඈළන්වූ ගුරුයශඹක් දළක්හභ දත් පි නළඟිියනහ. ද 

ඒ තත්ත්ඹ ශනස ශරහ. ද ඹම්කිසි දරුශකුට ගුරුයශඹක් 

තයටු ශශොත්, ළරැේදක්  කිඹරහ  දුන්ශනොත් භහන  හිමිම්  

ශොමිභ දක්හ ඹන්න ද ශදභේපිඹන් ශඳශඹිරහ ිබශඵනහ. 

භහජශේ ඳිබන ශම් තත්ත්ඹ පි ශනස  යන්න ඕනෆ. 

එශවභ ශනොවුශණොත් ඳට  ඹවඳත් භහජඹක් වදහ න්න  ඵළරි 

ශනහ.   

ඳහු ගිඹ  හරශේදී වූ සිේධි එක් ඵළලුහභ, ශම් ශනස ීමභ 

ධයහඳනඹ තුළින් ශන්න ඕනෆද,  භහජශඹන් විඹ යුතුද කිඹන 

හයණඹ  ප්රලසනඹක්  වළියඹට ිබශඵනහ. ඳට භතික, ඳහල් 

ශියහක් ශඳොල්ශ  8ක් ශොයම් කිරීශම්  සිේධිඹ. ඒ සිේධිශේදී 

සිඹලුභ ශේලඳහරන ඳක් ඒ දරුහශේ ඳළත්ශත් හිටත්තහ. වළඵළික 

පි ශභොක්ද ශශා? එභඟින් පි දරුහට ඳිකවුඩඹක්  දුන්නහ, 

ප්රලසනඹක් ිබශඵනහ නම් ශවොයම් යරහ වරි විඳුභක් ශොඹහ 

ත්තහට භක් නළවළ කිඹරහ. ඒහ තභික ශේ ිබන් න ළයද.  

ශනොශඳනී සිියඹ යුතු හයණහ ශනුශන් ශේලඳහරන ඳක් ශඳනී 

සිටීභ තුළින්,  ඒ දරුහශේ ඔළුට  ළයද  දවක්, භහජඹට 

ළයද භත හදඹක් පි රඵහ දීරහ ිබශඵනහ.  ඒ යද නිළයද කිරීභ 

පි ඳටන් න්න ඕනෆ, ඳහර්ලිශම්න්තු තුළින්. ශම් යශඨා 

නහතඹ සුඵහදී එක් යන්න නම්, ශේලඳහරන ඳක් විධිඹට 

පි සිඹලු ශදනහභ එට එතු ශරහ ත්ළල් ඵළශන, ඒ වහ 

නහඹත්ඹ රඵහ ශදන්න ඕනෆ. ශම් භහරු  ළඩක්. නමුත් ඒ 

ටයුත්තට පි ූ දහනම් ශරහ ඈන්නහ. පි මුර පුයහ ිබශඵනහ, 

ශම් ටයුත්ත ඈතහභ හර්ථ අයම්බ  යන්න. භභ දන්ශන් 

නළවළ, ඒ  හර්ථ යශන ඹන්න පුළුන් ශිකද කිඹහ. 

වළඵළික පි  විලසහ යනහ,  හර්ථ ඒ ටයුත්ත යන්න  

පුළුන් ශික කිඹරහ. 

ඒ එක්භ ශම් හයණඹට  පි ශඳෝණඹත් ම්ඵන්ධ 

යන්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ - ඳ සිඹලු ශදනහභ දන්නහ,  ශම් 

යශඨා සිඹලුභ දරුන්ට ලය ෆභ බීභ ිය ඳඹන්න 

අණ්ඩුට පුළුන්භක් නළවළ කිඹන එ. නමුත් ඹවඳත් 

ශේල් පිළිඵ භහජඹ දළනුත් යන්න, දරුන් දළනුත් 

යන්න ඳට පුළුන්භ ිබශඵනහ. ඳහශල්දී කිරි ීමදුරුක් 

රඵහ දීභ තුශ, එශවභ නළත්නම් ඳහශල්දී ශඳෝයදහික අවහය 

ශේරක් රඵහ දීභ තුළින් පි යන්ශන් දරුන්ශේ ඔළුට -  [ඵහධහ 

කිරීභක්]                             

කිඹන ිය ශදනහ තභික.  [ඵහධහ කිරීභක්]  ඒ හශේභ ඒ එ 

 ශඳෝණ අවහය ශේරක් රඵහ දීභ තුශ,  එශවභ නළත්නම් කිරි 

ීමදුරුක් රඵහ දීභ තුශ පි  ඵරහශඳොශයොත්තු නහ ඒ දරුහ 

වයවහ භහජඹට ඳිකවිඩඹක් ශදන්න.  දරුහ වයවහ ඳවුර දළනුත් 

යන්න; දරුහ වයවහ භහජඹ දළනුත් යන්න.   ශභොද, 

ඔඵතුභන්රහ පි සිඹලු ශදනහභ දන්නහ, දරුන්ට ශවො 

ශඳෝණඹක් රළශඵනහ නම්, දරුන් ශවොට ශෞය ම්ඳන්න 

නම්  වළභදහභ ඳහල් ඹන්න පුළුන්භ ිබශඵනහ; ඳහඩම් යන 

ශේ හිතට ඹනහ;  ඳහඩම් යන ශදිකන් ප්රශඹෝජනඹක් න්න 

පුළුන් අහයඹට ටයුතු  යන්න පුළුන්භ රළශඵනහ කිඹහ.   

ඒ නිහ තභික පි ළඩටවනක් විධිඹට කිරි ීමදුරුක්, ශඳෝයදහයී 

අවහය ශේරක්  රඵහ ශදනහ හශේභ භහජශේ ය නළත 

තහක් ආිබ ශන්න ඕනෆ ශන, ඳරිර්තනඹ ආිබ යන්න 

ශම් ටයුත්ත යන්ශන්.  

පි ශම් ටයුත්ත ඳසු ගිඹ හරශේ අයම්බ ශහ, ඊතුරු 

ඳශහශතන්. ඊතුරු ඳශහශත් සිඹලුභ ඳහල් නිශඹෝජනඹ යරහ පි 

ළඩටවන් යහශිඹක් ශහ.  එතළනදී පි ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු 

හර්ඹඹ ඳට ඈසට ය න්න පුළුන්භ රළබුණහ. 

ශදභහපිඹන්ශේ ශවො ඊනන්දුක් ිබබුණහ; දරුන්ශේ ශවො 

ඊනන්දුක් ිබබුණහ. ඒ හශේභ ශම් ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ඈන්න 

සිඹලු ශදනහශේභත් ශවො ඊනන්දුක් ිබබුණහ. ශභොද, ශම් නළිබ 
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වුණු ශේ නළත තහක් ශේ භහජ ශේ ථහ ඵව යන 

තත්ත්ඹට ඳත් යන්න, භහජශේ ියනහභක් රඵහ ශදන්න 

ලය යන ටයුත්තක් විධිඹට. එතළනදී භහ ය ශඳොල් ශ  

ශඨා ථහ කිේහ හශේභ  ශදභහපිඹන් ශත්ත් ළයද ිබශඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ඳසු ගිඹ ඳව ය ශියත් ප්රිබපර අපුහභ 

වන්න රළබුණු ප්රිත්ිබ.   

මරහනහ රඪ ජ රු භන්රීතුභනි,  ශියත් ප්රිබපර අපුහභ,  

භහ නඹක් තභන්ශේ කු තුශ ිබඹහශන හිටපු දරුහ,  ත ඳඹ 

ශනොඩහ වදහපු දරුහ තභන්ශේ දරුහද කිඹන එ භත වුණු  

ශදභහපිඹන් හිියඹහ. එශවභ නම් ඒ ශේල් පි ශනස ය න්න 

ඕනෆ. ශම් යශඨා නහතඹ සුබහදී ශන්න නම්, ශම් යශඨා 

නහතඹ ඹවඳත් ශන්න නම්, ශේ දරුන්ශේ නහතඹ 

සුබහදී ශන්න නම් ශම් හයණහ පි ශනස ය න්න ඕනෆ.  

ඈිබන් ධයහඳන ශාහ භහතයහංලඹ විධිඹට ඳට ඳළරී ිබශඵන 

හර්ඹ බහයඹත් එක්  එතළනින් එවහට ගිඹ  ශම් ඹවඳත් ශාහන් 

ියත් රඵහ ශදන්න පි ලය ටයුතු ූ දහනම් යශන ඹනහ. 

ජනහරි භහශේ ඈරහ රංහශේ ිබශඵන සිඹලුභ ඳහල්රට 

ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යන්න ලය ටයුතු පි ූ දහනම් 

යශන ඹනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ රු වඳුන්ශනත්ිබ 

භන්රීතුභහ භතක් ශහ, ඳත්තු ළන. රංහ ඈිබවහශේ 

ඳශමුළනි තහටික  ිබරු ජනහධිඳිබ භහින්ද යහජඳක් 

භළිබතුභහ ශම් ම්ඵන්ධ ළඩ පිළිශශක් අයම්බ ශශා.  පි වඳුනහ 

ත්ත දුසය ඳහල් වහයදවස එසිඹඹ ඳභණ  ද දරුන් රක් 

වතක් ඳභණ ඈන්නහ. ශම් දරුන් ශනුශන් ශදළනි නිර 

ආඳුභක් -ිබශර් නිර ආඳුභක්- රඵහ ශදන්න දළන් ටයුතු යරහ 

ිබශඵනහ. ශභොද, ඔඵතුභන්රහ ශනොශඹක් ශරහට ජීන 

තත්ත්ඹ ළන ශනොශඹකුත් ශේල් කිඹනහ. ඒ කිඹන හයණහත් 

එක් භහ හිතනහ ඳවුරට ිබශර් නිර ආඳුම් ඨාටරඹක් ඒ 

හශේභ ඳහවන් යුශක් රළබීභ ඒ ඳවුරට භවහ ලක්ිබඹක් කිඹහ. ඒ 

නිහ තභික ිබරු ජනහධිඳිබ භහින්ද යහජඳක් භළිබතුභහ ඳසු ගිඹ 

ර්ශේ ඹ ළඹ ථහට ආතුශත් යරහ ිබශර් නිර ආඳුභක්  

හශේභ ඳහවන් යුශක් රඵහ දීභ පිළිඵත් භතක් ශශා. ශම් 

රක් වතක් දරුන්ට ඳහවන් රඵහ දීභ ශනුශන් පි  

භහතයහංලඹක් විධිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 700ක්  විඹදම් යනහ.  

එතුභහ කිේ හයණහ ආත්ත. ශම් ර්ශේ ඳට තභ එඹ දී 

න්න ඵළරි වුණහ.  නමුත් ශම් ර්ශේ ඳත්තු ිය පි රඵන 

භහර්තු න ශොට රඵහ ශදන්න ටයුතු යනහ. ඒ තයම් 

හරඹක් ගිශේත් ශභොද කිඹහ භහ කිඹන්නම්. ද යශඨා ශේශීඹ 

නිසඳහදන පිළිඵ ශවො ඊනන්දුක් ආිබ ශරහ ිබශඵනහ.  

ශේ ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ ආතුළු අණ්ඩු තීන්දු ය 

ිබශඵනහ, ශේශීඹ ර්භහන්තරුන්ශන් ශම් ඳත්තු ිය මිරදී 

න්න.  ඈිබන් ඳත්තු කිඹන ශේ  භන්න පුළුන්භක් නළවළ, 

වදන්න ඕනෆ. ඒ වහ ලය යන හරඹක් ිබශඵනහ. ඒ 

හශේභ භහතයහංලඹ ළඩ ටයුතු යන ශොට ඹම් ඹම් නීිබ 

රීිබත් එක්ික ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒ සිඹලු ශේභ දළන් න් 

ශරහ භහර්තුර ඳට පුළුන්භ රළශඵනහ ඒ දරුන්ට ලය 

යන ඳත්තු ිය රඵහ ශදන්න. ඒ හශේභ නිර ආඳුම් රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධශඹනුත් දළන් ලය ටයුතු ය ිබශඵනහ.  ඈිබවහශේ 

ර් කිහිඳඹට ඳසශා නිඹභ හරඹට, නිඹභ ශරහට සිඹලුභ 

රහඳර  සිඹලුභ ඳහල්ර දරුන්ශේ තට  ඒ ශයද ිය රඵහ 

ශදන්න ඳට පුළුන්භ රළබුණහ, ශම් භතයහංලඹ ශනභ 

භහතයහංලඹක් විධිඹට ඳත් කිරීභත් එක්භ.  

ශභය නිර ආඳුම් රඵහ දීශම්දී  සිඹඹට සිඹඹක්භ නිර ආඳුම්   

රඵහ ත්ශත් ශේශීඹ ර්භහන්තරුන්ශන්ඹ කිඹන එ පි 

ඈතහභ න්ශතෝශඹන් ප්රහල යන්න ඕනෆ. ශේශීඹ ර්භහන්ත 

ලක්ිබභත් යන්න, ඒ ර්භහන්තරුහට යට තුශ ියනහභක් 

රඵහ ශදන්න ිබරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳිබතුභහටත්,  

අණ්ඩුටත් ලයතහ  ිබබුණහ.  ඒ නු ඳට  පුළුන්භ 

රළබුණහ,  එ  ශයද ෆල්රක්ත් පිට යටකින් ශන්න්ශන් 

නළිබ ශේශීඹ ර්භහන්තරුහ ලක්ිබභත් යන භන්  ශේශීඹ 

ර්භහන්තරුහට ියනහභක් රඵහ දීරහ ශම් ටයුත්ත 

යන්න. ඒ හශේභ පි ඒ සිඹලුභ ර්භහන්තරුන්ට  

සතුිබන්ත ශනහ,  රට ශේරහට ඒ සිඹල්රභ ඳට රඵහ 

ශදන්න ටයුතු කිරීභ පිළිඵ.  

ඒත් එක්භ පි ඳහවන් යුශත් රඵහ න්ශන් ශේශීඹ 

ර්භහන්තරුහශන්. රංහශන් ිහහි වුණු; ඈතහභත් පුංචි 

තළශනන් තභන්ශේ ර්භහන්තඹ අයම්බ යපු ඒ 

ර්භහන්තරුහ ලක්ිබභත් යන්න ඒ ටයුත්තත් පි යනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඳහල්ර තත් ඩු ඳහඩුම් 

ිබශඵන ඵ පි දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹන හයණහ ශඵොශවෝ 

දුයට තයික. ඹම් ඹම් හයණහ ළයදික, නමුත් ඹම් ඹම් හයණහ 

ආත්ත. ඒ හයණහරදී ඳහල්ර ිබශඵන ඩු ඳහඩු ිය පුයන්න 

ලය ඵ කිඹළවුණහ. පි 1994 ර්ශේ ඈරහ අණ්ඩු යරහත්, 

ඒ හශේභ ඔඵතුභන්රහ වුරුදු 17ක් ිබසශා අණ්ඩු යරහත් 

ඳහල්ර ිබශඵන ඩු ඳහඩු නළිබ යන්න ඳ සිඹලු ශදනහටභ 

ශනොවළකි වුණහ. ඔඵතුභන්රහශේ හරශේ ශම් ඳහල් 10,000භ 

ශවොට වදරහ ිබබුණහ නම්, ද ශම් ළන ථහ යන්න ශන්ශන් 

නළවළ. වළඵළික, එක්ත් ජහිබ ඳක්ඹ වුරුදු 17ක් අණ්ඩු 

යරහත් සිඹලු ප්රලසන න් යන්න ශනොවළකි වුණු ඵ පි 

දන්නහ. පි 1994 ර්ශේ ඈරහ අණ්ඩු ශත්, තභත් 

ඳහල්ර ඩු ඳහඩුම් ිබශඵනහ. නමුත් ද ඒ වහ 

ක්රභශේදඹක් ආිබ ශරහ ිබශඵනහ.  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භහතයතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහ  ශද හරඹක් 

ිබශඵනහ. 
 

ගරු දුමින්ෙ දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

ඳහල් 1,000ක්, ඒ හශේභ ශඳෝෂිත ඳහල් 5,000ක්, ඒ 
හශේභ ඳශහත් බහ වයවහ ඳහල් ිය ලක්ිබභත් යරහ ඳහල්ර 
ිබශඵන ඩු ඳහඩුම් ිය පුයහ ශදන්න ද ළඩ පිළිශශක් 
ිබශඵනහ. ඒ පි ඹ යන්න ඕනෆ. එදහ ිබබුශණ් ර්ඹට 
මුදල් ියක් රළිහරහ ශභොනහ වරි ඳහල් ියක් ංර්ධනඹ යන 
ක්රභඹක්. ඒ ධයහඳන භහතයහංලඹ ශේහ, ඳශහත් බහශේ 
ධයහඳන භහතයහංලඹ ශේහ රළශඵන මුදශරන් ඈන්න 
ආභිබයඹහට, එශවභ නළත්නම් ඈන්න නිරධහරිඹහට ළභළිබ 
ඳහල් ියක් තභික ර්ඹට වළදුශණ්.  ඒ වහ  නිසි ළඩ 
පිළිශශක් ිබබුශණ් නළවළ. නමුත් ද න ශොට ඒ වහ ළඩ 
පිළිශශක් ිබශඵනහ. ඳහල් 1,000ක්, ඳහල් 5,000ක්, ඒ 
හශේභ ිබරු ජනහධිඳිබතුභහශේ ළඹ ශීර්ඹ වයවහ දුසය 
ඳහල් ිය ශතෝයහ ශන ඒ ඳහල්ර ඩු ඳහඩුම් ිය වදන්න, 
හර යහමුක් එක් ඒ වහ ඳට ඹන්න පුළුන් ඈතහභ හර්ථ 
ළඩ පිළිශශක් ිබශඵනහ. ඒ නිහ ශම් යශඨා ිබශඵන ඹම් කිසි 
ප්රලසනඹක් ශනුශන්; ඒ ප්රලසනඹ නියහයණඹ යන්න ළඩ 
පිළිශශක් වළශදනහ නම්, භවජන නිශඹෝජිතශඹෝ විධිඹට ඳ 
සිඹලු ශදනහභ ඒ ළන න්ශතෝ න්න ඕනෆ. ශභොද, පි 
වළශභෝභ ශභතළනට ආවිල්රහ ඈන්ශන් භව ජනතහශේ 
ඡන්දශඹන්.  

භභ මීට ඩහ තත් හරඹ න්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් 

නළවළ. ශේ භහතයහංලඹ ලුත් භහතයහංලඹක්. ශේ 

භහතයහංලශේ ටයුතු ය ශන ඹෆභ වහ වශඹෝඹ රඵහ 

907 908 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

දුන් ශේ ශල්ම්තුමිඹ ආතුළු සිඹලුභ නිරධහරි භණ්ඩරඹටත්, ඒ 

හශේභ ශේ ශාහන් ිය රට ශේරහට ඳඹහ න්න ඳට 

ඊදේ ශ සිඹලුභ ර්භහන්තරුන්ටත්, සුළු ශාඹහ දක්හ වූ 

ඒ සිඹලුභ ශදනහටත් යහජහරිඹ වරිඹහහය ඈසට යන්න රඵහ 

දුන් වශඹෝඹ පිළිඵ භහ සතුිබන්ත නහ. ඒ හශේභ 

ිබරු ජනහධිඳිබ භහින්ද යහජඳක් භළිබතුභහටත්, මුදල් වහ 

ක්රභම්ඳහදන භහතයහංලශේ ශල්ම්තුභහ ප්රමු සිඹලුභ ශදනහටත් 

ශනභ භහතයහංලඹක් විධිඹට ශම් භහතයහංලඹ අයම්බ යරහ ඒ 

භහතයහංලශේ ළඩ ටයුතු කිරීභට ලය යන ප්රිබඳහදන රට 

ශේරහට රඵහ දීභ පිළිඵ සතුිබන්ත ශමින් භහ නිවඬ නහ. 

සතුිබික. 

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොික, ශඵොශවොභ සතුිබික. මීශඟට රු රන්ත 

රගිඹන්න නිශඹෝජය භහතයතුභහ. 

 
[.බහ. 1.30] 

 

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ සඉදිකිරීම්, ඉුංජිදන්රු 

දවේලළ, නිලළව ශළ දපොදු පශසුකම් නිදයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல் 

சசககள், வீடகப்நெ, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශේ යශඨා ඈතහභත් ළදත් 

භහතයහංල කීඳඹ ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධ විහදඹට වබහගි ීමභට 

රළබීභ පිළිඵ භභ තුටු නහ.  

ඒ තරින් විශලාශඹන්භ ධයහඳන භහතයහංලඹ තභික ද 

ඊශේ ඈරහ ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ළ ශඹන්භ ථහ වුණු විඹඹ 

ඵට ඳත් වුශණ්. ශභහි හයහංලඹක් විධිඹට ත්තහභ විඳක්ඹ 

ඳළත්ශතන් ඈදරිඳත් වුශණ්, ශේ යශඨා ධයහඳනඹ දයුණුක් රඵහ 

ශන නළවළ, ධයහඳනඹ ඩහ ළියරහ, ඒ හශේභ ධයහඳනශේ 

දයුණු භනින එභ හධඹ ජහිබ අදහඹශභන් ධයහඳනඹ 

වහ ශඹොද න රද ප්රිබලතඹ කිඹන රුණුික. නමුත් ඈතහභත් 

ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ, ර්තභහනඹ තුශ ශේ යශඨා ධයහඳන 

ඳේධිබඹ ඈතහභත් ශීඝ්ර දයුණුක් ශඟහ ය ශන ිබශඵන ඵ. 

විශලාශඹන්භ ශරෝශේ යටල් තයත්, ශේ ය ශඨා තීතඹත් 

එක් ව ර්තභහනඹත් එක් ධයහඳනඹ භළනීශම් දත්ත 

පිළිඵ ධහනඹ ශඹොමු කිරීශම්දී ප්රභහණහත්භ හශේභ 

ංර්ධනහත්භ පි ධයහඳනශේ විලහර දයුණුක් රඵහ ශන 

ිබශඵනහ කිඹන එ භභ ඈතහභත් ඳළවළදලි වන් යන්න 

ඕනෆ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ිත්තීඹභඹ ප්රලසන 

පිළිඵ විඳක්ශඹන් ථහ ශහ. පි ගුරු ශාඹ, විදුවල්ඳිබ 

ශාඹ ළනි ශාහන්රට නිසි ඳරිද රන්ශන් නළිබ 

ධයහඳනඹ දයුණු යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන රුණු ද 

ඈදරිඳත් වුණහ.  

ශේ යශඨා ඈිබවහඹ ත්තහභ  ශම් ශාහන් ලක්ිබභත් 

යන්න, ශම් ශාහන්ට ළ ශඹන් ළටුේ රඵහ ශදන්න ටයුතු 

ශශා ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රමු අණ්ඩු විසින්ඹ කිඹන එ 

පි සිඹලු ශදනහභ භත තඵහ න්න ඕනෆ. එභ නිහ ප්රිබඳත්ිබඹක් 

විධිඹට ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ, ශේ යජඹ ධයහඳනශේ දයුණු 

ශනුශන්, ශම් ශාහන්ර සිියන සිඹලුභ ශදනහශේ ශාහ 

තිේිබභත්බහඹ ආිබ ය ළනීභ වහ, ඒ ඹශේ ිත්තීඹභඹ 

ළටලු නියහයණඹ  ය ළනීභ වහ නිහර්ඹශඹන්භ ඈතහභත් 

ක්රීඹ භළදවත් ශරහ ිබශඵනහඹ කිඹන එ පි වන් 

යන්න ඕනෆ. පි පිළින්නහ, ර්තභහනශේ විශලාශඹන්භ 

විදුවල්ඳිබ ශාශේ, ගුරු ශාශේ, ධයහඳන ඳරිඳහරන ශාශේ, 

ගුරු ධයහඳනඥ ශාශේ ළටුේ විභතහන්, ශාහ යසථහන් 

පිළිඵ ළටලුහරී තත්ත්ඹන් භතු ශරහ ිබශඵන ඵ. ශම් 

වහ සථියහය විඳුභක් ශර ිබරු ජනහධිඳිබතුභහශේ භඟ 

ශඳන්ීමභ ඹටශත් භහින්ද භ වශවාහ භළිබතුභහශේ 

බහඳිබත්ශඹන් යුතු මිටුක් ඳත් යරහ ශම් න විට ඒ 

සිඹලුභ ශාහ යසථහන් පිළිඵ ිබශඵන ිත්තීඹභඹ ළටලු 

නියහයණඹ ය ළනීභ වහ ඈතහභත් හර්ථ පිවිසුභක්  ශඟහ 

ය ශන ිබශඵනහ.  

භහ භවජන නිශඹෝජිතශඹක් හශේභ ශ්රී රංහ නිදවස ගුරු 

ංවිධහනශේ ම්ඵන්ධීහයයඹහ විධිඹට ටයුතු යනහ. එභ 

මිටුට ශේ ිත්තීඹ මිිබඹත් වබහගි ශරහ ශම් 

ශාහන්ර ිබශඵන ළටලු පිළිඵ රුණු ඈදරිඳත් යරහ 

ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ පිළිඵ සථියහය විඳුභක් රළශඵන 

ශතක් නිහර්ඹශඹන්භ පි ඒ මිටු භඟ ටයුතු යරහ, ශම් 

ශාහන් පිළිඵ ිබශඵන ිත්තීඹභඹ ප්රලසන ව ළටුේ 

විභතහන්  නියහයණඹ  ය ළනීභ ශනුශන් ටයුතු 

යනහඹ කිඹන එ පි ශම් සථහශේදී විශලාශඹන්භ වන් 

යන්න ඕනෆ.   

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ඳහල් ළී භ 
පිළිඵ ද ශේ යශඨා භහධයර ශඵොශවෝ විට දකින්නට 

වන්නට රළශඵනහ. ඳහල් ළී භ, ඳහල් ළී  ඹහභ 

ධයහඳනශේ එ ඩුඳහඩුක් විධිඹට දකිනහ. එශවභ කිඹන්න 
ඊත්හව න්නහ. ඒ තයතහක්  ශනොශික. 1985 ශේ යශඨා 

ඳහල් 9634ක් ිබබුණහ. ද යජශේ ඳහල් 9525ක් ිබශඵනහ. 
ඳහල් 129ක් ඩු ශරහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ජනවන 

ර්ධනඹත් එක් ද ඳහල් ඹන දරුන් ංයහ ළ  ශරහ 
ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ඈිබවහඹ එක් න්න්දනඹ යේදී ද 

ඳහල් වළය ඹන ංයහ ව ඳහල් ශනොඹන ංයහ ඩු ශරහ 

ිබශඵනහ.  ඈිබවහශේ ඹම් හරර ඳහරට  ශනොඹන 
දරුන්ශේ ංයහ සිඹඹට 10ට අන්න ප්රභහණඹක් වුණහ. ද 

ඒ ඈතහභත් ඩු ප්රිබලතඹක් ශරහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ඳව, 
නඹ  ව දවඹ කිඹන ඳන්ිබරදී ඳහල් වළය ඹහභ තීතඹත් 

එක්  න්න්දනඹ යේදී ද විලහර ලශඹන් ඩු ශරහ 
ිබශඵනහ. ඒ හශේභ යජශේ ප්රිබඳත්ිබඹක් විධිඹට ද නිහර්ඹ 

ධයහඳනඹ රඵහ ත යුතු ඹස ප්රභහණඹත් ළ   යරහ, ඒ 

නීිබත යරහ ිබශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ඳහල් ළී  ඹන්ශන් 
යජශේ ළරැේදක් නිහත්, එශවභ නළිබ ගුරුරුන් ව භහන 

ම්ඳත් ඩුීමභ නිහත් ශනොශික. විශලාශඹන්භ ද ජනතහශේ 
අර්ථි භඨාටභ දයුණු ීමභත් භඟභ ශදභේපිඹන් ළ  

ප්රණතහක් දක්නහ, තභන්ට අන්නතභ නයශේ ිබශඵන 
ඳහරට තභන්ශේ දරුහ ඹරහ දරුහට ශවො ධයහඳනඹක් රඵහ 

දීභට. ඒ නිහ ද නයශේ ඳහල්ර ඳන්ිබ ළ  ශරහ 

ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ශම් ිබශඵන ඳහල්ර ඒ ඳන්ිබ ඩු ශරහ 
ඒහ දරුන් ඩු ංයහක් සිියන ඳහල් ඵට ද ඳත් ශරහ 

ිබශඵනහ. ශම් න විටත් දරුශෝ 50ට ඩහ ඩු ඳහල් 1652ක් 
ිබශඵනහ. ශම් ඳහල් 1652 දරුශෝ 47,028ක් ඈන්නහ. ඒ 

ශනුශන් යජඹ ගුරුරු 8969ක්  ශඹොදහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ 
දරුන් 50-100ත් තය ංයහක් සිියන ඳහල් 1537ක් 

ිබශඵනහ. ඒ ඳහල්ර දරුශෝ 1,14,640ක් ඈන්නහ. ඒ වහ 

ගුරුරු 14,938ක් ශඹොදහ සිියනහ. ඒ නු ශේ ය ශඨා ූ  
දලශේ දරුශෝ 26 ශදනකුට එ ගුරුයශඹක් ඳභණික සිියශේ. 

ද දරුශෝ 18 ශදනකුට එ ගුරුයශඹක් ඵට ගුරුරු ප්රභහණඹ 
ළ  ය ිබශඵනහ.  ඒ හශේභ දරුන් 50ට ඩහ ඩු ඳහල්ර 

දරුශෝ ඳස ශදනකුට එ ගුරුයශඹක් ඈන්නහ.  
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සිසුන් 50-100ත් තය සිියන ඳහල්ර සිසුන් වත් ශදනකුට 

එක් ගුරුයශඹක් ඵළගින් නිහර්ඹශඹන්භ ඈන්නහ. ශරෝශේ 

කිසිභ යට ශභළනි අහයශඹන් ගුරුරු නිහර්ඹශඹන්භ 

ශඹදීමභක් යරහ නළවළ. 1985 වුරුේද න විට ශම් යශඨා 

පිරිශන් ිබබුශණ් 368ික. ද ඒ ංයහ 734 දක්හ ළ  ශරහ 

ිබශඵනහ. ධයහඳනි ලශඹන් එළනි ඈල්ලුභක් ිබශඵනහ නම් 

ඒ වහ ප්රමුතහ රඵහ දීරහ එඹ ලක්ිබභත් කිරීභ වහ යජඹ 

නිහර්ඹශඹන්භ ටයුතු යනහ.  ශභොනභ අහයඹටත් 

නිදවස ධයහඳනඹ ඩහ ිහ දභන්න භහින්ද චින්තන ළඩටවන 

තුශ ඈඩක් ශනොභළිබ ඵත්, ධයහඳනඹ ත තත් ලක්ිබභත් කිරීභ 

වහික ටයුතු යන්ශන් කිඹන එත් පි ඈතහභත් ඳළවළදලි 

වන් ශ යුතු ිබශඵනහ. 

මීට ශඳය ශම් බහ තුශ දවස ඈදරිඳත් වුණහ, ජහතයන්තය 

ව ශඳෞේලි ඳහල් පිළිඵ. භභ රු ධයහඳන 

භහතයතුභහශේ ධහනඹ ශඹොමු යනහ, ගිඹය 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හිටපු ධයහඳන භහතයතුභහ  ජහතයන්තය ව 

ශඳෞේලි ඳහල් පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තු ඊඳශේල හය 

බහක් ඳත් ශ හයණඹ ශශයහි. ද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු 

නිශඹෝජනඹ ශනොශත් ිහභල් යත්නහඹ හිටපු භන්රීතුභහත්, 

ශවාභහ යත්නහඹ හිටපු භන්රීතුමිඹත්, භහත් ආතුළු පි 

තුන්ශදනහශන් ළදුම් රත් මිටුක් භඟින් විලහර හරඹක් ශම් 

ශනුශන් ළඹ යරහ, ජහතයන්තය ව ශඳෞේලි ඳහල් 

පිළිඵ ඹම් කිසි අහයඹ ප්රමිිබඹක් ආිබ කිරීභ වහ ඒ පිළිඵ 

හර්තහ ස ශොට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ඊඳශේල හය බහ 

හර්ඹහරඹට රඵහ දී ිබශඵනහ. පි සිඹලු ශදනහභ ජහතයන්තය 

ඳහල් ළී භ පිළිඵද රුණු ඈදරිඳත් යරහ නළවළ. ඒ නිහ 

ධයහඳන භහතයතුභහශන් භභ ඈල්ලීභක් යනහ, ශම් 

සථහශේදී හශරෝචිත, ඹම්කිසි අහයශඹ ගුණහත්භ 

ලශඹන් ශම් යශඨා ධයහඳනශේ ඹම් දයුණුක් ආිබ කිරීභ වහ 

ළඩ පිළිශශක් ළී ශම්දී ඒ මිටු හර්තහත් නිහර්ඹශඹන්භ 

රඵහ න්න කිඹරහ.  

ශේ යශඨා ඈිබවහශේ ධයහඳන ක්ශාත්රඹ තුශ රඵහ ත් 

ළදත්භ තීන්දු තභික ශේ යශඨා ඊස ශඳශ වහ 

තහක්ණශේදඹ අයම්බ කිරීභ. ද ශම් යශඨා ධයහඳනශේ ිබශඵන 

ප්රධහනතභ ප්රලසනඹට විඳුභක් තභික ශම් ළඩ පිළිශශ තුළින් 

රඵහ දී ිබශඵන්ශන්. විශලාශඹන්භ 2012 වුරුේශේ 2,29,737ක් 

ශදනහ ශම් යශඨා ඊස ශඳශ විබහඹට හ  වුණහ. ශභිකන් ඊස 

ශඳශ භත් වුණහ, 1,44,000ක්.  ශභිකන් විලසවිදයහරරට ත්ශත් 

22,743ික. ඒ හශේභ ජී විදයහ ංලශඹන් විලසවිදයහරරට 

ත්ශත් 6,051ික; ශබෞිබ විදයහ ංලශඹන් 4,990ික; හිකජ විදයහ 

ංලශඹන් 4,800ික; රහ ංලශඹන් 6,937ික. විශලාශඹන්භ 

2,40,000 ණනක් විබහඹට ඈදරිඳත් ශරහ විසි ශදදවස ණනක් 

විලසවිදයහරරට ත්තහ හශේභ ශනක් ඳළත්ශතන්, යරහ 

ිබශඵන මීක්ණ නු, විශලාශඹන්භ ජී විදයහ වහ ශබෞිබ 

විදයහ ඊඳහධිධහරින් විලසවිදයහරශඹන් පිටන ශොටභ ඒ ඹට 

රැකිඹහක් රඵහ ළනීශම් සථහක් ිබබුණත් රහ ව හිකජ 

විදයහ ඊඳහධිධහරින්  විලසවිදයහරශඹන් පිටන ශොට ඒ ඹට 

රැකිඹහ සථහක් රඵහ ළනීභ ද විලහර ලශඹන් ප්රලසනඹක් 

ශරහ ිබශඵනහ. එභ නිහ විශලාශඹන්භ ද තහක්ණශේදඹ 

විඹඹ අයම්බ ශහ. ධයහඳනශේ ිබශඵන ප්රධහනතභ ළටලුට 

සීරයහය විඳුභක් රඵහ දීභ වහ ශම් අයම්බ යපු ළඩ පිළිශශ 

ලක්ිබභත් කිරීභට ඳ ළඩ ටයුතු ශ යුතු ිබශඵනහ.  ශම් න 

විට ඳහල් 250 ඊස ශඳශ තහක්ික විඹඹ අයම්බ ය 

ිබශඵනහ. දරුශෝ 15,000ට අන්න පිරික් ඊස ශඳශ 

තහක්ණ විඹ වහ ඈදරිඳත් ශරහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ දමිශ 

භහධයශඹන් ඳහල් 52කුත්, සිංවර භහධයශඹන් ඳහල් 198කුත් ශම් 

තහක්ණ විඹඹ ධහයහ ඈළන් ීමභට ඈදරිඳත් ශරහ ිබශඵනහ. 

විශලාශඹන්භ 2016 තුශ ශේ යශඨා විලසවිදයහර ඳේධිබඹ තුශ ශම් 

ංලශඹන් ඊඳහධිඹ වළදෆරීභට 1500ක් ශදශනකුත්, ඒ හශේභ 

university collegesරට 7500ක් ශදනකුත් නිහර්ඹශඹන්භ 

ඵහ ළනීභට ලය ටයුතු යරහ ිබශඵනහ. ශභහි ිබශඵන 

විශලාෂිතභ ළදත් රුණ න්ශන්, ශම් තහක්ණ විඹඹ ඊස 

ශඳශට වදහයහ විබහඹට ඈදරිඳත් වුණහට ඳසු  විලසවිදයහරඹට 

ශත්රුණත් නළතත් නිහර්ඹශඹන්භ NVQ 3 ිත්තීඹ පුහුණු 

විබඹ ඒ දරුන්ට රඵහ දීභික. ඒ තුළින් ද ශේ යශඨා ඊස 

ශඳශ වළදෆර ඒ දරුන්ට රළශඵන ිත්ිබභඹ විබඹ ඊඳහධි 

විබඹට භහන විබඹක් ශරටික භහ ශඳෞේලි 

දකින්ශන්.  

විශලාශඹන්භ ශම් ධයහඳන ක්ශාත්රඹ තුශ තහක්ණ විඹ 

අයම්බ කිරීභ පිළිඵ ිබරු ජනහධිඳිබතුභහටත්, ර්තභහන 

ධයහඳන භහතයතුභහටත් ශේ විශලා සුඵ ඳළතුම් ශම් 

සථහශේදී ඳශ යමින් භහ නිවඬ ශනහ. සතුිබික. 
 

[.බහ. 1.43] 

 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළදර් මශතළ 
(ரண்நெறகு சந் அநறயரச) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ධයහඳන විඹ ම්ඵන්ධ 

රු භන්රීතුභන්රහශේ දීර්ක විසතය, ශඹෝජනහ ද ශම් රු 

බහශේදී ඈදරිඳත් වුණහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, භභ කිඹන්න ළභළිබික, 

වුරුදු 19ක් ිබසශා ශම් ඳක්ඹ ශම් යට ඳහරනඹ යනහ, නමුත් 

ධයහඳන විඹ ම්ඵන්ධ ජහිබ ප්රිබඳත්ිබඹක් ශම් න තුරු වදහ 

න්න ඵළරි ශරහ ිබශඵනහඹ කිඹන එ. ඒ ළන ඳ නහටු 

ශනහ. ශභොද, ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ඈතහභත්භ ළදත්.  

විඳක්ඹක් වළියඹට ඳ කිඹනහ, වළභ සථහශේදීභ ශම් විඹට 

මුදල් ප්රිබඳහදන ශන් යන්ශන් ඩුශනුික  කිඹන එ. නමුත් 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශම් ළඩ පිළිශශ තුශ මුදල් 

විඹදම් කිරීභ ම්ඵන්ධ වරිඹහහය ශභනහහරීත්ඹක් නළිබ 

නිහ ර් හනශේදී ඒ මුදල් බහණ්ඩහහයඹට ඹනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඳශහත් බහ ඳහල් න දවස 

තුන්සිඹ ණනක්  ිබශඵනහ. ජහිබ ඳහල් තුන් සිඹ ණනක් 

ිබශඵනහ. ජහිබ ප්රිබඳත්ිබඹ කිඹන්ශන් ඳශහත් බහට ඕනෆ 

විධිඹට ඒ ඳශහත් බහ ඳහල් ඳහරනඹ යනහ; භධයභ අණ්ඩුශේ 

ජහිබ ඳහල්ර ඒ  ශභනහහරීත්ඹ භධයභ අණ්ඩු ඹටශත් 

ක්රිඹහත්භ ශනහ. විශලාශඹන්භ ඳශහත් බහත් අණ්ඩු භඟ 

ඹන නිහ, ඳශහත් බහශේ එභ විඹ බහය ආභිබයඹහ ඒ හශේභ 

භධයභ අණ්ඩුශේ එභ විඹ බහය ආභිබයඹහ භඟ ශවො 

ම්ඵන්ධතහක් නළිබ නිහ ධයහඳන ක්ශාත්රඹ තුශ ළටලු 

යහශිඹක් භතු ශරහ ිබශඵනහ. ශම් ම්ඵන්ධ ධහනඹ ශඹොමු 

ශ යුතුික. විශලාශඹන්භ ශම් අණ්ඩුශේ අර්ථි ර්ධනඹ ළන 

ථහ යනහ. නමුත් අර්ථි ර්ධනඹ තුශ ඳ දකිනහ 

ධයහඳන විඹ වහත්, ඊස ධයහඳන විඹ වහත් මුදල් 

ප්රිබඳහදන ශන් කිරීශම් ප්රිබලතඹ  ඈතහභ ඩු භඨාටභ ඳිබන 

ඵ. ශම් ම්ඵන්ධ ථහ යන විට ඳටත් ථහ යන්නට සිදු 

න්ශන් විශේචනහත්භික.   

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, දළන් ඵරන්න ශොච්චය ංචහ, 

දණ සිදු ශනහ ද කිඹහ. ශෝේ හර්තහශේ ඳළවළදලි වන් 

ශනහ, ජහිබ ධයහඳන අඹතනශේ ගුරු ත් ශඳොත් වහ විඹ 

නිර්ශේල ඳහල්රට ශඵදහ වළරීශභන් ශතොය ඵඩහ ය ශන 

ආිබ ඵ. ශම් විධිඹට විඹ නිර්ශේල වහ ගුරු ත් ශඳොත් ඵඩහ ය 

ශන ගුණහත්භ ධයහඳන ක්රභඹක් යට තුශ සථහපිත යන්න 

911 912 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

පුළුන්භක් රළශඵනහද, මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි? ශම්හ 

ම්ඵන්ධ ආභිබයඹහට විලහර කීභක් ිබශඵනහ. ශම් 

ම්ඵන්ධ ශම් ක්ශාත්රඹ තුශ ශභනහහරීත්ඹ වරිඹහහය සිදු 

ශනහද නළේද කිඹන එ ශොඹහ ඵළලීභ ආභිබයඹහශේ  

කීභක් ශනහ.  

 ඉට භතය රුපිඹල් 783,046ක් ියනහ ධයහඳන  ප්රහලන 

ශතොඹක් ජහිබ ධයහඳන අඹතනශේ ඵඩහ ය ශන  ිබබුණ 

ඵ ශෝේ හර්තහශේභ වන් ීම ිබශඵනහ. ඔඵතුභහටත් ඒ 

හර්තහ දුන්නහ. ඒ ඵරන්න. ධයහඳන ක්ශාත්රඹට ශන් න 

ඈතහ සුළු මුදලින් මුද්රණඹ යන ශම් ශඳොත්ඳත් ප්රශඹෝජනඹට 

ශනොශන ඵඩහ ය තඵහ ළනීභ ජහිබ ඳයහධඹක්. ශම් ඳ 

ශනොශික කිඹන්ශන්. ශෝේ මිටුශේ බහඳිබ  ේ ගුණශාය 

භළිබතුභහ කිඹන්ශන්. එතුභහ ඈදරිඳත් ය ිබශඵන ඒ හර්තහශේ 

ඳළවළදලි වන් ය ිබශඵනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒත් එක්භ කිඹන්න ඕනෆ, 

ඊත්තය ඳත්ර ආයීභ යන ගුරුරුන්ශේ දීභනහ ඩු ීමභ ශම් 

තත්ත්ඹට ශවාතු ශරහ ිබශඵනහ. රට ශේරහට විබහ ප්රිබපර 

නිකුත් කිරීභට ප්රභහණත් මුදරක් ශවෝ ධයහඳන ක්ශාත්රශේ 

ශනොභළිබ ඵ ශභිකන් ඳළවළදලි ශනහ. ඒ නිහ තභික කිඹන්ශන් 

ගුරුරුන්ශේ හිඟ ළටුේ ශන්න ඵළවළ කිඹරහ.  ශම් ශෝේ 

හර්තහ නු ශම් දණ, ඩුඳහඩු සිදු ශනහ නම් මුදල් ප්රිබඳහදන 

ඈිබරි ය න්න ටයුතු යන්ශන් ශොශවොභද? ඒ තුළින් 

ගුරුරු පීඩනඹට රක් ශනහ. ඒට ළඩ පිළිශශක් ළරළසභක් 

ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළිබ නිහ ගුරුරුන්ට ප්රලසන ආිබ ශරහ 

ිබශඵනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒත් එක්භ ඳශහත් බහ 

ඳහල්ර ධයහඳනඹ ත්තත් ම්ඵන්ධීයණඹක් නළිබ නිහ 

හුඟක් ඩු ඳහඩුම් ිබශඵනහ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 

විශලාශඹන්භ භහතශල් දසත්රික්ශේ රේර, විල්මු ධයහඳන 

රහඳඹ ත්ශතොත් -රු නන්දමිත්ර ඒනහඹ ආභිබතුභහත් ඒ 

ශවොට දන්නහ- ඈතහභත් දුසය ඳළත්තක් ඵ භභ කිඹන්න ඕනෆ. 

විල්මු, රේර ධයහඳන ශොඨාසහර ය කිහිඳඹ විබහ 

ප්රිබපර ධයඹනඹ කිරීශම්දී ශනකුත් ප්රශේලරට හශේක් 

ඈතහ ඳවත් භඨාටභික ඳිබන්ශන්. ශනකුත් ප්රශේලර ඳව ය 

ශියත් ප්රිබපරර භත් ීමශම් ප්රිබලතඹ සිඹඹට 60ක් ඈක්භන 

විට විල්මු, රේර ධයහඳන ශොඨාසහර එභ ඹ සිඹඹට 9 

හශේ ඳවත් භඨාටභික ිබශඵන්ශන්. මරහනහරඪ ජ රු 

භන්රීතුභනි, ඒ ඳළත්ත ිබ දුසය නිහ ද එභ ශාහන් වරිඹට 

සිදු ශන්ශන් නළවළ. විශලාශඹන් ගුරු හිඟඹ ිබශඵනහ. ද ඒ 

රහඳඹ තුශ ගුරුරු 57 ශදශනකුශේ ඩුක් ිබශඵනහ. 

එතශොට, ගුරුරු 57 ශදශනක් දටභ ශම් විධිඹට ඩු 

තත්ත්ඹ ඳිබන ශොට ශොශවොභද ඒ දරුන්ට ඈවශට එන්න 

පුළුන් ශන්ශන්? ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ධහනඹ ශඹොමු 

යන්නට ඕනෆ. ඳහල් ඳශහත් බහට ඹත් ිබබුණත් ඒ විඹ 

බහය ආභිබතුභහත් එක් ථහ යරහ ඒ ප්රශේලර ඈන්න දරුන්ට 

ලය ඹියතර ඳවසුම් ිය රඵහ ශදන්න ධයහඳන 

භහතයහංලඹට නිහර්ඹ  කීභක් ිබශඵනහ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ධයහඳන ආභිබතුභහ ප්රහල 

යනහ, .ශඳො..(හ.ශඳශ) විබහශඹන් භත් ීමශම් හභහනය 

ප්රිබලතඹ සිඹඹට 62ක්, සිඹඹට 65ක් ඈක්භන ඵ. එශවත් 

විල්මු ධයහඳන රහඳශේ 2010 ශර් එභ ප්රිබපරඹ සිඹඹට 

31ක්ද, 2011 ශර් සිඹඹට 32ක්ද, 2012 ශර් සිඹඹට 32ක්ද 

ශනහ. එිකන් ඳළවළදලි ශනහ , ශභභ ශොඨාසහර හභහනය 

ශඳශ විබහඹට ශඳනී සිියන සිසුන්ශන් සිඹඹට 70ට අන්න 

ප්රභහණඹක් විබහඹ භත් න ඵ. දළන් ඵරන්න, ඒ රහඳඹ 

තුශ ශොික තයම් ඳවශ භඨාටභට ධයහඳනඹ ළියරහ ිබශඵනහද 

කිඹරහ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ධයඹන ශඳොදු විබ ඳත්ර 

(ඊස ශඳශ) විබහඹට රහ, හිකජ විඹ ධහයහන්ශන් 

ඳභණක් ඊස ධයහඳනඹ වළදෆරීශම් ප්රණතහක් ශම් රහඳශේ 

දක්නට රළශඵන තය, එභ විබහශඹන් සිඹඹට 60ක් භත් ීමශම් 

ප්රිබලතඹක් ශඳන්නුම් යනහ. එශවත් දසත්රික් කුරතහ භඨාටභ 

භත එභ රහඳශඹන් විලසවිදයහරඹට සුදුසුම් රඵන්ශන් සිඹඹට 

2 ශවෝ සිඹඹට 3 පිරික් ඳභණික. ඈිබන් ඵරන්න, සිඹඹට 2ික, 

3ික විලසවිදයහරඹට ආතුළු ශන්න සුදුසුම් රඵන්ශන්. ඒ 

තත්ත්ඹ තුශ ශභොන හශේ ධයහඳන ටයුතු ඒ රහඳඹ තුශ 

සිේධ ශනහද කිඹරහ ඳළවළදලි ශඳශනනහ. භභ ඊදහවයණඹක් 

විධිඹටික ඒ රහඳඹ යශන කිේශේ. යශඨා ත ඳශහත් ිබශඵනහ. 

ඒ ඳශහත් ත්තත් ශම් විධිඹටභ ඩු ඳහඩුම් ිබශඵනහ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශනක් රුණ තභික ශභභ 

රහඳශේ විදයහ විඹ ධහයහ වළදෆරීභට ආිබ නහමිිකභ භධය 

භවහ විදයහරශේ එභ විඹ ධහයහ ඈළන්ීමභට ඳිබන ගුරු හිඟඹ 

වහ ශනකුත් ම්ඳත් හිඟඹ. එභ ගුරු හිඟඹ ව ම්ඳත් හිඟඹ 

නිහ එභ ඳහශල් විදයහ විඹ ධහයහ ඳත්හශන ඹහශම් 

ඳවසුතහක් ඳිබනහ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශභභ 

විදයහරශේ යහඹන විදයහ ගුරුයඹහ දළනට ය 9 ඳභණ සිට 

විදයහරශේ සිියන තය, සිසුන් ශනකුත් විඹඹන් අයණඹ ය 

න්ශන් ඊඳහය ඳන්ිබ භඟින් ීමභ නහටුට රුණක්. ඒ 

ගුරුරු ඳහරට ඹන්ශන් නළිබ නිහ සිඹලුභ සිසුන්ට ඊඳහය 

ඳන්ිබරට ඹන්න සිේධ ශරහ ිබශඵනහ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශභන්න ශම් තභික එහි 

ිබශඵන බඹහනභ ශේ. ශභභ රහඳශේ ිකතඹ විඹ ධහයහ 

ඊන්න ඳහල් ශනොභළිබ තය, ිකත ධයහඳනඹ ශනුශන් 

එභ සිසුන් භහතශල් නයඹට කිශරෝමීටර් 80ට ළ  දුයක් 

ඳළමිණඹ යුතු ශනහ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශභන්න 

ශම්හට තභික ධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ. ශම්හට ධහනඹ 

ශඹොමු ශන්ශන් නළත්නම් පි ශොශවොභද ධයහඳනඹ ළන ථහ 

යන්ශන්? ිබශඵන ඩු ඳහඩු ළන පි ශභතළන දී ථහ යන්න 

ඕනෆ. ඒ ළන පි ශභතළන දී ථහ යන්ශන් නළත්නම් ශන 

ශොශවා දී ද ථහ යන්ශන්? ඒ ඳශහත් බහට බහය ශදන්න 

ඵළවළ ශන්. ඳශහත් බහරට පි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් රුණු 

ඈදරිඳත් යනහ නම් ඒ ඹත් එක් හච්ඡහ යන්න ඕනෆ. 

හච්ඡහ යරහ ඹම් තීන්දුක් න්න ඕනෆ. එළනි ළඩ 

පිළිශශක්, ළරළසභක් නළිබ නිහ ඩු ඳහඩු යහශිඹක් සිේධ ශරහ 

ිබශඵනහ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, භහතයහංලශේ සිදු න 

දණඹ ව ක්රමිතහ ළන කිඹන්න ඕනෆ. දළන් ඵරන්න, ශම් 

ඳත්තශර්ික වන් ශරහ ිබබුශණ්. ඳශමුළනි යට දරුන් 

ආතුශත් කිරීභ ම්ඵන්ධ හයණඹක්. "ශම් ඳළමිිකලි තුශයන් 

සිඹඹට 99ක්භ ත් ඩංගුට ඳත් ීම ආත්ශත් යහජය නිරධහරින් ඵ 

වන් යන ල්රස ශොමිශම් බහඳිබයඹහ ධයහඳන 

ක්ශාත්රඹට දහශ ඳහල්රට ශභිකන් ඵහ ළනීශම්දී මුදල් 

රඵහ ළනීභ පිළිඵ රළශඵන ඳළමිිකලි ංයහද ඈවශ ශොස 

ආිබ ඵටත්, එභ ඳළමිිකලි ංයහ 69ක් ඵත් ල්රස 

ශොමිශම් බහඳිබයඹහ ඳළී ඹ." මරහනහරඪ ජ රු 

භන්රීතුභනි, ආත්තටභ දළන් ඳශමුළනි යටත් ශභශඹක් 

ආතුශත් ය න්න ඵළවළ. ඒ තයම් භහරු තත්ත්ඹක් 

ශදභේපිඹන්ට ිබශඵන්ශන්. ශේලඳහරනඥඹන් ශඟට එන්න ඕනෆ. 

ශඳන් ලියුම් න්නහ. ඒ දරුහ ඳහරට ආතුශත් ය න්න 

නිරධහරින් මුදල් රඵහ න්නහ. ශදභවුපිශඹෝ යණ තත්ත්ඹට 

ඳත් ශරහ ඈන්නහ. ඳසු ගිඹ හරශේදී ඊේශකෝණඹ ශහ, 

දරුහ ඳහරට ආතුශත් ය න්න කිඹරහ. 
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ආික ඒ ඳහල් පිට දයුණු ය න්න ඵළරි? විශලාශඹන් 

්හමීඹ  ඳශහත් ඳහල් ිය දයුණු යන්න ඕනෆ. තභ ඒ ඳහල් 

දයුණු ශරහ නළවළ. ඩු ඳහඩුම් යහශිඹක් ිබශඵනහ. පි 

කිඹන්ශන් නළවළ, ෆභ ඳහරක්භ ංර්ධනඹ ශරහ නළවළ කිඹරහ. 

භවය ඳහල් ංර්ධනඹ ශරහ ිබශඵනහ. නමුත් ශම්ට ළඩ 

පිළිශශක් ිබශඵන්න ඕනෆ, මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි. ළඩ 

පිළිශශක් නළිබ ශම් ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ නහ නම් ළඩක් 

නළවළ. "එ භට එ ළඩක්" කිඹරහ භහින්ද චින්තනශේත් 

ිබශඵනහ. ඹ ළඹ ශඳොශත්ත් වන් යරහ ිබශඵනහ. "එ 

ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොඨාසහට ං ම්පර්ණ ඳහරක්" කිඹන 

ශම් ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන්ශන්. ආික ශම් ඹ 

ළඹ ශඳොතට ආතුශත් යන්ශන් නළත්ශත්? ශම් ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ ශන්න ඕනෆ. ශම් ළ ඩටවන ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් 

නළිබ පි ශොච්චය ථහ ශත් ළඩක් නළවළ; පි ශොච්චය 

දවස ඈදරිඳත් ශත් ළඩක් නළවළ. ශම් යශඨා නහතඹ ඵහය 

න්න ඈන්න දරුහ ළන හිතන්න ඕනෆ. ඒ දරුහික ශම් යශඨා 

නහතඹ ඵහය න්ශන්. ඒ දරුහට ධයහඳනඹ ිබශඵන්න ඕනෆ. 

ධයහඳනඹක් නළත්නම් ශභොක්ද ශන්ශන්? ී .ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. 

න්නන්ය භළිබතුභහශේ නිදවස ධයහඳනඹට ශභොද ශන්ශන්? 

සිඹඹට 50ක් අණ්ඩුශන් විඹදම් යන ශොට ශදභේපිශඹෝත් 

සිඹඹට 50ක් විඹදම් යනහ. එළනි තත්ත්ඹක් දළන් ආිබ ශරහ 

ිබශඵන්ශන්. ශම්ට ඹම් විඳුභක් ශදන්න විශලාශඹන් විඹඹ 

බහය ආභිබතුභහත්, නික් ආභිබරුනුත්, භන්රීරුනුත් හච්ඡහ 

යන්න ඕනෆ. හච්ඡහ යරහ විඳුම් ඈදරිඳත් යරහ ක්රිඹහත්භ 

යන්න ඕනෆ. ශම්හ ළන ධහනඹ ශඹොමු ශන්න ඕනෆ. 

ධයහඳන ආභිබතුභහ දක්ශඹක්. එතුභහට භභ හිතන්ශන් ඒ 

ටයුතු  ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන්. එතුභහ 2010 ඈරහ 

ධයහඳන විඹඹ බහය ආභිබයඹහ වළියඹට ටයුතු යනහ. 

එතුභහට දක් ශල්ම්යශඹක් ඈන්නහ.  ඒ  ශල්ම්යඹහ 

භහතශල් ප්රශේලඹ නි ශඹෝජනඹ යනහ. ශවො ළඩ පිළිශශක් 

ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන්. ඩුභ තයශම් ශම් ර්ඹ තුශත් 

එළනි ළඩ පිළි ශශක්, ශවො ළරළසභක් ක්රිඹහත්භ යහවි 

කිඹරහ පි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. එශවභ ක්රිඹහත්භ ය න්න 

පුළුන් වුශණොත් පිට ධයහඳනඹ ළන සුඵහදී  ථහ යන්න 

පුළුන්භ රළශඵනහ. එශවභ නළත්නම් පිට ඒ ම්ඵන්ධ ථහ 

යන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ආිබ ශනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ භභ භතක් යන්න 

ඕනෆ,  2014 විර්ජන ඳනශත් මුදල් ශන් කිරීභ නු යජඹ 

ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ශනුශන් ළ  ධහනඹක් ශඹොමු ය 

ශනොභළිබ  ඵ. ආත්තටභ 2014 ශම් ශතොයතුරුත් එක් ත්තහභ 

ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ශරහ නළවළ. භභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 

 කීභකින් යුතු ඳළවළදලි යන්න ඕනෆ.  

ඒ හශේභ 2013 ඹ ළඹ ආසතශම්න්තු ළන ධහනඹ 

ශඹොමු කිරීශම්දී භධයභ යජඹ, ඳශහත් බහ, ඊස ධයහඳන 

භහතයහංලඹ, ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන 

භහතයහංලඹ වහ නිකුත් භහතයහංල ධයහඳනඹට දහශ ළඹ 

යන මුදල්, අධහය මුදල් ශම් සිඹල්රභ එතු යරහ ශඳන්රහ 

යජඹ ධයහඳනඹට විලහර මුදරක් ශන් යන ඵ ශල්නත ය 

ිබබුණත් ර්ඹ න් න විට ම්පර්ණ ප්රහේධන මුදරභ රඵහ 

ශදන්ශන් නළවළ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ ර්ඹ තුශ දී 2014ට විලහර 

මුදරක් ශන් යරහ ිබශඵනහ. නමුත් ඒ මුදර රළශඵන්ශන් 

නළවළ. 2012 ර්ඹ හන න විට ධයහඳන භහතයහංලඹට 

ශන් ය ිබබ ප්රහේධන මුදලින් සිඹඹට 71.7ක් රඵහ දී ිබශඵනහ, 

සිඹඹට 29.3ක් රඵහ දී නළවළ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඊස ධයහඳන 

භහතයහංලඹට ශන් ය ිබබ ප්රහේධන මුදලින් සිඹඹට 61.7ක් 

රඵහ දී ිබශඵනහ, සිඹඹට 38.3ක් රඵහ දී නළවළ. ශම් විධිශේ 

ංයහත්භ විේජහක් තභික ශම් යජඹ යන්ශන්. 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුභහ, ත විනහ  ශද හරඹක් ිබශඵන්ශන්. 

 
ගරු ලවන්ත අලුවිශළදර් මශතළ 
(ரண்நெறகு சந் அநறயரச) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශම් ම්ඵන්ධ පි කිඹන්ශන් 

ශම්ික. ඹ ළඹ ංයහශල්නලින් ඈදරිඳත් ශහට ශම් 

ප්රිබඳහදන රළශඵනහ ද නළේද කිඹන එ පි දන්ශන් නළවළ. පිට 

නළත ඉශඟ ඹ ළශේදී තභික ථහ යන්න පුළුන් න්ශන් 

ධයහඳන භහතයහංලඹට ශභච්චය මුදරක් රළබුණහ, ශම් මුදර 

විඹදම් ශහ කිඹරහ. ශම් මුදල් ධයහඳනඹට ශන් යන මුදල්. 

ඒහ ේඳහදු යන්න එඳහ කිඹරහික පි ශම් සථහශේදී ප්රහල 

යන්ශන්.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 2013 ර්ශේ ඹ ළඹ 

ආසතශම්න්තුශේ වන් රුපිඹල් ිහලිඹන 163.40 මුදර එභ 

ර්ශේ ශදභේපිඹන් දරුන්ශේ ධයහඳන ටයුතු ශනුශන් 

ළඹ ය ආිබ රුපිඹල් ිහලිඹන 147.33 වහ ළඳීශම්දී 

ී .ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. න්නන්ය භවතහ වඳුන්හ දුන් නිදවස 

ධයහඳනශඹන් සිඹඹට 50ක් ශම් අණ්ඩු ශඳෞේලීයණඹ ීම 

ආිබ ඵ ඳළවළදලි ශනහ. භභ ඈසශල්රහ කිේශේ ඒික. සිඹඹට 

50ක් ශදභේපිඹන් විඹදම් යනහ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, හභහනය ඵහහිය ඳන්ිබ හසතු, 

ධයහඳන ප්රහලන, බයහ  ශඳොත් වහ ඊඳයණ, ප්රහවන විඹදම්, 

ශඳෞේලි වහ න්තර් ජහිබ ඳහල්, ඵහහිය ඊඳහධි වළදෆරීම්, ර්ධ 

ශවෝ ශඳෞේලි ඊස ධයහඳන අඹතන, ශනකුත් ඊස 

ධයහඳන විඹදම්, විශේල ධයහඳන විඹදම් කිඹන ශම් සිඹලු ශේට 

ශදභේපිඹන් විඹදම් යනහ. සිඹඹට 50ක් ශදභේපිඹන් විඹදම් 

යනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද න විට ධයහඳනඹ 

ඊඳහය ඳන්ිබ නළිබ යශන ඹන්න ඵළරි ශරහ ිබශඵනහ. 

ඳශහත් බහ ඹටශත් ළශනන ඳහල් 9,389ක් වහ 2013 ශර් 

ඳශහත් බහ 9ට රුපිඹල් ිහලිඹන 65.17ක් ළඹ යන ශොට එභ 

ශර් ශදභේපිඹන් දරුන් ශනුශන් ඊඳහය ඳන්ිබ වහ 

රුපිඹල් ිහලිඹන 65ක් විඹදම් යනහ. 

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුභහ. දළන් ඔඵතුභහශේ ථහ න් යන්න. 

 
ගරු ලවන්ත අලුවිශළදර් මශතළ 
(ரண்நெறகு சந் அநறயரச) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, රු යනිල් වික්රභසිංව 

භළිබතුභහ ඳහල් වළය ඹන ඹ වහ ශඹොවුන් ශානහං ආිබ 

ශහ. ශම් ශඹොවුන් ශානහං තුළින් ඒ ඹට ශවො පුහුණුක් රඵහ 

දුන්නහ. නමුත් ද එළනි ළඩ පිළිශශක්ත් ක්රිඹහත්භ න්ශන් 

නළවළ. ද ඳහල් වළය ඹන දරුහට රැකිඹහක්ත් යන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් ආිබ ශරහ ිබශඵනහ. ශඵොශවොභ සතුිබික. 

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුිබික, රු භන්රීතුභහ. මීශඟට රු භන 

නහනහඹක්හය භන්රීතුභහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 
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ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය 

භන්රීතුභහ ශභභ විහදඹට වබහගි ශමින් ශේ යශඨා  

හක්යතහ පිළිඵ වන් ශහ. හක්යතහ සිඹඹට 93ක් 

ලශඹන් එතුභහ වන් ශහ. භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්භ ඹටශත් 

මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන භහතයහංලඹ - Ministry of Finance and 

Planning - ඹටශත් ජහිබ ක්රභම්ඳහදන ශදඳහර්තශම්න්තු -

Department of National Planning - ඈදරිඳත් යපු ශඳොශත් 

literacy rate එ ඈදරිඳත් ය ිබශඵනහ. 2000 ර්ශේ දී 

literacy rate එ සිඹඹට 95.6ක් ිබිහරහ, 2005 ර්ශේදී එඹ 

සිඹඹට 95.8ක් ඵට ර්ධනඹ ශරහ, ඉට ඳසශා 2010 ර්ශේ දී 

එඹ සිඹඹට 98ක් ඵට ඳත් ශරහ, 2012 ර්ශේදී හන 

ලශඹන් සිඹඹට 98.5ක් දක්හ ර්ධනඹ ීම ිබශඵනහ. ශභඹ, 

නිම් ශොශ ෆල්රක් යශන කිඹන ථහක් ශනොශික.  භහ 

ශභභ ශල්නඹ වභළගත* යනහ. 

එතුභහ  කීභකින් ශතොය ඒ ප්රහලඹ සිේධ ශශා ශම් රු 

බහ ශනොභඟ ඹළීමභක් වළියඹටික. යශඨා හක්යතහ පිළිඵ ඒ 

යපු ප්රහලඹ ඈතහභත් ඵයඳතශ ප්රහලඹක්.  

ඒත් එක්භ භහ විශලාශඹන්භ භතක් යන්න ඕනෆ, තහක්ණ 

විඹ ධහයහ, ඳහල් දවශා යහඳිිබඹ, ශඳෝෂිත ඳහල් ඹන ශම් 

සිඹල්රත් එක් ද යශඨා ධයහඳන ක්ශාත්රශේ විලහර ශනක් 

සිදු ීම ිබශඵන ඵ. ඈිබවහශේ ී .ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. න්නන්ය 

භළිබතුභහශන් ඳසශා තීයණහත්භභ ධයහඳන ශනසම් සිදු 

වුශණ් ශම් ඳසු ගිඹ හරශේදීික. එ ඳළත්තකින් ධයහඳන 

ක්ශාත්රශේ තහක්ණ විඹ ධහයහ වඳුන්හ දුන්නහ. භවය විට 

ඳහල්ර ශොටස ඩන එ එතයම් ශුබදහික නළවළ. එතශොට 

ජනතහ ඳහයට ඵහිනහ. ශඳෞේලි විලසවිදයහර අයම්බ යේදී 

ජනතහ ඳහයට ඵහිනහ. වළඵළික ශම් හර හනුශේ තභික 

භහින්ද යහජඳක් භළිබතුභහ යශඨා නහතඹ ළන හිතරහ ධයහඳන 

ක්ශාත්රඹ ශනුශන් බඹ නළතු ශොන්ද ශළින් තඵහ ශන 

තීන්දු ත්ශත්. වළභ සථහදීභ ජනතහ ඊේශකෝණ නිහ, 

භවය විට ශනොශඹක් ශනොශඹක් ංවිධහනර ඈල්ලීම් නිහ ඒ 

නු රළබ තීන්දු තීයණ අඳසට ත්තහ. වළඵළික ශොන්ද ශළින් 

තඵහ ශන යශඨා නහතඹ ශනුශන් තීන්දු තීයණ ත්ශත් ශම් 

හනුශේදීික කිඹන එ භහ වන් යන්න ඕනෆ.  

නහතශේදී ජහිබ විදයහ භධයසථහන යහ ශම් යට ශන 

ඹන්න, ජහතයන්තය භඨාටමින් ිහහි යන්න, ඒ හශේභ ශතොයතුරු 

තහක්ණඹ ර්ධනඹ යන්න  ධයහඳන භහතයහංලඹ, ඊස 

ධයහඳන භහතයහංලඹ ව තිතීඹ ධයහඳන ක්ශාත්රඹ එතු ීම 

වළභ ක්ශාත්රඹභ දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ය 

ිබශඵනහ. ඒ තුළින් ඳහල් වළය ඹන දරුන්ට NVQ විබ රඵහ 

ළනීභ, ශනොශඹක් ශනොශඹක් ංලරදී වළශරන දරුන් එතු 

ය ශන ඒ ඹට තහක්ණ ලශඹන් ඒ ඒ ක්ශාත්ර වහ 

 ේශරෝභහ, විලසවිදයහර භඨාටශම් ඊඳහධි, ඳලසචහත් ඊඳහධි රඵහ 

ළනීභ දක්හ ර්ධනඹ න ළඩ පිළිශශක් භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳිබතුභහශේ ශම් යජඹ ඹටශත් ආිබ යරහ ිබශඵනහ. ශභඹ 

ඈිබවහශේ දහත් සිදු වුණු ශදඹක් ශනොශික.  

ශේ ධයහඳන ආභිබතුභහ ඵයඳතශ විධිඹට ද ශම් යහජහරි 

සිේධ ය ශන ඹේදී රුණු හයණහ කිහිඳඹක් විශලාශඹන් 

භතක් යන්න ිබශඵනහ. ශමුන් ඳහල්රට ආතුශත් ය 

ළනීශම් ක්රභශේදශේ දී ශේලඳහරනඥඹන් ඳසශා ඹන්න 

ශනහඹ කිඹරහ භට ශඳය ථහ ශ රු භන්රීතුභහ කිේහ. 

ඳහල්රට ශභිකන් ආතුශත් ය ළනීශම් ඒ ම්ප්රදහඹ ිබබුශණ් 

ඈිබවහශේදීික. ද ශේලඳහරනඥිකන්ට ඳහල්රට ශභිකන් 

ආතුශත් යන්න ඵළවළ. ශේලඳහරනඥිකන්ට ඕනෆ විධිඹට ද 

ඳහල්රට ශභිකන් ආතුශත් යන්න පුළුන්භක් නළවළ. රඵන 

වුරුේශේ සිට ජහිබ ඳහල්රට ශභිකන් ආතුශත් ය ළනීභ 

ජහිබ ඳහශල් විදුවල්ඳිබයඹහට බහය ශදන්න ඹනහ. පි ශභශවා 

නීිබ වදනහ. එතශොට නම් ඳට හිශතනහ, එඹ "උයන් 

ළකුණ තරන විට වඵන් කුකුශන්ට යජ භඟුල්" හශේ ශික ද  

කිඹරහ. ආික? ජහිබ ඳහල්ර ඈන්න ආතළම් විදුවල්ඳිබරුන් 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳට ිබශඵන්ශන් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. පි 

දන්නහ, ල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමින් බහ 

හර්තහට නු ඈිබවහශේ රංහශේ ළ භ ඳළමිිකලි ප්රභහණඹ 

ිබබුශණ් ශඳොලීසිඹ ම්ඵන්ධශඹනුික කිඹරහ. වළඵළික ද ශඳොලීසිඹ 

ඳයදහ ධයහඳන ක්ශාත්රශේ නිරධහරින් ඒ තළන රඵහ න්න භත් 

ශරහ ිබශඵනහ. පි කිඹන්ශන්, ඳහල්රට ශමුන් ආතුශත් ය 

ළනීශම් ක්රභශේදශේ ඈරහභ ශවොරු ිහහි කිරීශම් ක්රභශේදඹක් 

වළදරහ ිබශඵනහ කිඹරහික. ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ශම් භවහ 

දළළන්ත ශන යන භන් පි ශම්හ නිළරැද ය න්න ඕනෆ.  

ඉශඟට, භභ ශම් හයණඹ භතක් යනහ. හල්ර විදයහශරෝ 

විදයහරශේ සිදු වුණු සිේධිඹක් පිළිඵ රු ධයහඳන ආභිබතුභහ 

ඊත්තය දුන්නහ. රු ආභිබතුභනි, විදයහශරෝ විදයහරඹ විතයක් 

ශනොශික, හල්ර භහින්ද විදයහරඹ, මීඳහර භයූ රිඹ විදයහරඹ, 

රිඳන් ඵහලිහ විදයහරඹ හශේ හල්ර භළිබයණ ශොඨාසහශේ 

ිබශඵන විදයහරරට ශම් ප්රලසනඹ ඵරඳෆහ. ධයහඳන ආභිබතුභහ, 

ධයහඳන භහතයහංලශේ හිටපු ශල්ම්රුන් ආතුළු සිඹලු ශදනහභ 

නිසි විධිඹට, නිසි අහයඹට, ස යරහ, නිඹමිත විදුවල්ඳිබරු 

පිළිඵ ලය ශතොයතුරු දුන්නහභ යහජය ශාහ ශොමිභ තීන්දු 

යනහ, නළවළ ශම් ඹ ශනොශික විදුවල්ඳිබරු විධිඹට ඳත් 

යන්ශන් කිඹරහ.  මීඳහර භයූ රිඹ විදයහරශේ 

විදුවල්ඳිබයඹහට රකුණු 2ික ිබබුශණ්. ධයහඳන භහතයහංලශේ 

ශල්ම්යඹහ ශම් ඹ සුදුසු නළවළ කිඹරහ ශල්නශේ ටවන් 

යරහ ඹළේහට විබ ියික, ඒ ශොශර ිබශඵන 

ප්රහශඹෝගිත්ඹික ඵරන්ශන් නළිබ යහජය ශාහ ශොමිභ තීන්දු 

ත්තහ. ඒ තීන්දු ළනීශම් ප්රිබපරඹක් විධිඹට විදයහශරෝ 

විදයහරශේ දරුශෝ ඳහයට ඵළවළරහ, ඳසු අපු විදුවල්ඳිබයඹහශේ 

හර් එ ශඳො  යරහ භවහ දළළන්ත ඊේශකෝණඹක් ශහ. 

නමුත් ශම් වඨාිය, මුඨාිය ිහශන අපු විදුවල්ඳිබයඹහ -යහජය 

ශාහ ශොමිභ භවහ ේබහශඹන් දහපු විදුවල්ඳිබයඹහ- 

හනශේ දී ද ශඳන්න් එත් නළිබ ශදය ඈන්නහ. 

ශභොද, අපු දස ියට රුපිඹල් රක් 80ක් ශවොයම් ශහ. 

රක්ඹක් ල්රස ඈල්රපු එ ඳියත යරහ, ඒ ඳියත කිරීභ 

භභ ධයහඳන ආභිබතුභහට ශනිහින් දුන්නහට ඳසු තභික, එතුභහ 

ඳරීක්ණඹ අයම්බ ශශා. එතුභහ ඈතහභත්භ නිර්ී ත තීන්දු 

යත්තහ. ඒ විතයක් ශනොශික. එදහ විදයහශරෝ විදයහරශේ හිටපු 

විදුවල්ඳිබයඹහ ළඩ ඵහය ශනොත් නිහ යහජය ශාහ ශොමිභ 

එතුභහශේ ළඩ තවනම් ශහ. තභ ඳරීක්ණඹ ඹනහ, තභ 

සථිය ඳත්ීමභ රඵහ දුන්ශන් නළවළ. නමුත් විදයහශරෝ විදයහරශේ 

හිටපු නිශඹෝජය විදුවල්ඳිබයඹකුට ද න විට යහජය ශාහ 

ශොමිභ ලියුම් තුන, වතය එරහ ිබශඵනහ. ඔහු තභ තභන්ට 

නිලසචිත සථහනශේ ළඩ ඵහය ත්ශත් නළවළ. ඔහුට විරුේධ ළඩ 

තවනම් කිරීභක් ශවෝ කිසිභ ශදඹක් ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. 

යහජය ශාහ ශොමිශම් ඈන්ශන්ත් ශම් පි කිඹන ජහිබශේ 

මිනිසසු. පුේර ඵේධතහන් ිබශඵනහ. ශම් ඊදවිඹ භවය 

ශරහට ඈතහභත්භ ඵයඳතශ විධිඹට ශම් ධයහඳන ආභිබයඹහට, 
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——————————— 
* ලියවිල් ඉදිරිපත් දනොකරන දී. 
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ධයහඳන භහතයහංලශේ ශල්ම්යඹහට, ධයහඳන භහතයහංලඹට 

ළඩ ටයුතු යශන ඹන්න ශදන්ශන් නළිබ ඵයඳතශ 

තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ යරහ ිබශඵනහ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, විදයහශරෝ විදයහරශේ ආිබ 

වුණු තත්ත්ඹ ළන හශේභ ඒ විභර්ලන ම්ඵන්ධශඹනුත් භභ 

විශලාශඹන් භතක් යන්නට ඕනෆ. හල්ර විදයහශරෝ 

විදයහරශේ ශභික 26 ශදශනකු ම්ඵන්ධ ධයහඳන භහතයහංලශේ 

විභර්ලන ංලශඹන් ගිහින් විභර්ලනඹ යරහ, ඒ හර්තහ 

ශොශමට ඹන විට -ඉට ඳසු දන න විට-  ජහිබ ඳහල් 

ධයක්තුභහ විසින් ඒ ශභික 26 ශදනහ නළත ඳහරට න්න 

කිඹරහ නුභත ශ ලියුභක් විදයහශරෝ විදයහරශේ 

විදුවල්ඳිබතුභහ තට වම්ඵ ශනහ. ඒ විභර්ලනඹ පිළිඵත් ඳට 

ඹම් ළ භතු ශනහ. ශම්හ පිළිඵත් ඳට ඹම් ළටලු 

ිබශඵනහ.  

රු ධයහඳන ආභිබතුභනි, පි හි යදඹට ශොඨාටඹ භහරු 

ශහ හශේ, ද ඈතහභත්භ ළදත් ශල්ම්යශඹක් ධයහඳන 

භහතයහංලඹට ආවිල්රහ ිබශඵනහ. වළඵළික, ධයහඳන 

භහතයහංලඹ බයන්තයශේ, භසත ඳේධිබඹ තුශ ළයද ියක් 

ිබශඵනහ. ශම් ඳේධිබශේ ිබශඵන ඹම් ඹම් ළයද හයණහ නිහ 

ශවොරුන්ට ඈඩ වළශදන තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ ශරහ ිබශඵනහ.  

රු ධයහඳන ආභිබතුභනි, ශම් න විට හල්ශල් ප්රධහන 

ඳහර විදුවල්ඳිබයශඹක් ලිංගි ල්රස ඈල්ලීභ පිළිඵ 

ඳියත ශ ී ඩී ඳටඹක් රඵහ දීරහ ිබශඵනහ. ශම් පිළිඵ 

විභර්ලන ටයුතු සිදු ශනහ කිඹරහ අයංචි ශරහ ිබශඵනහ. ඒ 

හශේභ ඔහු ම්ඵන්ධ මරය ංචහ ිබශඵනහ. නමුත් තභ 

විදුවල්ඳිබයඹහ ඳහශල් ඈන්නහ. තත් ප්රධහන ඳහර 01 

ශර් නම් රළිකසතු අද ශිය ංභඹ, ඳහල් ංර්ධන මිිබඹ 

දළනුත් යන්ශන් නළිබ විදුවල්ඳිබයඹහ ත්තශනෝභිබ 

ප්රසිේධ ය ිබශඵනහ. ඉට ඳසු ධයහඳන ආභිබයඹහත්, 

ධයහඳන භහතයහංලශේ ශල්ම්යඹහත් එතු ශරහ ඒ 

රළිකසතු තවනම් යනහ. ශම් ඹට විරුේධ නීිබභඹ 

ක්රිඹහභහර් ත යුතුික. 

 රු ධයහඳන ආභිබතුභනි, ඒ හශේභ හල්ශල් ප්රධහන 

ඵහලිහ ඳහරක් පිළිඵ ශොඨාසහ ධයහඳන ධයක්ෂිහ 

ම්ඵන්ධීයණ මිටුශේදී කිඹනහ, "විදුවල්ඳිබනිඹක් ඈන්නහ, 

ශම් විදුවල්ඳිබනිඹ ඳට චණ්  ඳහඨා දහනහ" කිඹරහ. ඒ 

විදුවල්ඳිබනිඹ නය බහ, හලු ඊරුභඹ ව පුයහවිදයහ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ නුභළිබඹකින් ශතොය තහේඳ වදනහ. 

හටත් නත්න්නට විධිඹක් නළවළ. ඈතහභත්භ 

ත්තශනෝභිබ ක්රිඹහභහර් න්නහ. එභ නිහ ශම්හ පිළිඵ 

තීන්දු, තීයණ යශන, භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්භ ළඩ පිළිශශ 

ඹටශත් යශන ඹන ශම්  ධයහඳනශේ දළළන්ත ශන, ශම් 

ධයහඳනශේ දළළන්ත හධනීඹ ශන ශනුශන් ආතුශශා 

ිබශඵන ප්රලසන ිය පි විහ ත යුතුික කිඹන හයණඹත් ශම් 

ශභොශවොශත්දී භතක් යමින්, භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ 

සතුිබික. 

[.බහ. 2.05] 

 

ගරු ශ්රියළනි විදජ්වික්රම මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඊස ධයහඳන, ධයහඳන, 

ධයහඳන ශාහ, තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ ව විදුලි ංශේල වහ 

ශතොයතුරු තහක්ණ ඹන භහතයහංලර ළඹ ශීර්ඹන් ඹටශත් භට 

ථහ යන්නට සථහක් රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ භභ සතුිබන්ත 

ශනහ. විශලාශඹන්භ ිබරු ජනහධිඳිබතුභහශේ භහින්ද 

චින්තන ඈදරි දළක්භ ඹථහර්ථත් යමින් ද දළනුශම් 

ශක්න්ද්රසථහනඹක්, ඳංච ඵර ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ශම් යට ඳත් 

යන්නට ඹන භශන්දී විලහර ළඩ ශොටක් ශශයන ඵ භභ 

විශලාශඹන්භ වන් යන්නට ඕනෆ. 

විශලාශඹන්භ භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්ශම් වන් 

අහයඹට ජහිබ ධයහඳන ප්රිබංසයණ ළඩ පිළිශශක් ස 

ය ිබශඵනහ.  ඒ හශේභ මලි ධයහඳනශේ සිට ඊඳහධිඹ දක්හ 

ස බහහශන් ටයුතු කිරීශම් ිකිබඹ රඵහ දී ිබශඵනහ.  ක්රීඩහ 

ඳවසුම් රඵහ දීභ,  ඒ හශේභ ඈංග්රීසි, ිකතඹ, විදයහ ළනි 

විඹඹන්ට ප්රමුතහ ශදමින් ඒ ඳහල්ර ඩුඳහඩු ම්පර්ණ 

යන්නට දයන ෆඹභ පි ඹ ශ යුතු ශනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශේ ම්ඳහය දසත්රික්ශේ 

විදයහ, ිකත, ඈංග්රීසි  ගුරුරුන්ශේ හිඟඹක්  ිබශඵනහ.  ඒ නිහ 

විරහභ ගිඹ ගුරුරුන් ඳහ ඵහශන ශම් ළඩ පිළිශශ  ඈදරිඹට 

ශන ඹන්නට ටයුතු යශන ඹනහ. ඒ හශේභ ේවිතීික 

ඳහල් දවශා ළඩටවන ඹටශත් ම්ඳහය දසත්රික්ශේත් ඳහල් 

40 ළඩ අයම්බ යරහ ං ම්පර්ණ විදයහර ිහහි යන්නට 

ටයුතු යශන ඹනහ. එඹ ශඵොශවොභ සුඵහදී ටයුත්තක්.   

රු ධයහඳන භහතයතුභනි, ම්ඳහය දසත්රික්ශේ විලහර 

ළටලුක් ආිබ ශරහ ිබශඵන ඳහරක් ළනත් භහ වන් 

යන්නට ඕනෆ.  යංජිත් සිඹමරහපිියඹ රු භහතයතුභහත් ඳසු ගිඹ 

ද එභ ඳහරට ඳළමිිකඹහ. ම්ඳහය ළරැන්ළටශොඩ භවහ 

විදයහරඹ, භශේ පිඹහ වදපු ඳහරක්. එභ විදයහරඹ ේවිතීික 

ඳහරක් ඵට ඳත් ශනොීමභ ශවාතුශන් ළටලු යහශිඹක් භතු ශරහ 

ිබශඵනහ.  ඒ ඳහරත් ේවිතීික ඳහරක් ඵට ඳත් ශ යුතු 

ඳහරක්.  එභ ඳහරටත් එභ තත්ත්ඹ ශඟහ ය ශදන්න ටයුතු 

යන්නඹ කිඹරහ භහ විශලාශඹන්භ ඔඵතුභහශන් ඈල්රහ 

සිියනහ.   

රු ධයහඳන භහතයතුභනි, ම්ඳහය දසත්රික්ඹ ත්තහභ ශම් 

ේවිතීික ඳහල් ඵට ඳත්  යන්නට ශතෝයහශන ිබශඵන ඳහල්  

ඒ වහ සුදුසුික.  විශලාශඹන්භ ජහිබ ඳහල් ත්ශතොත්, ම්ඳහය 

ඩී.එස. ශානහනහඹ ජහිබ ඳහර, ඳදඹතරහ ජහිබ ඳහර, 

ශදහිත්තණ් ඹ ජහිබ ඳහර ළනි ඳහල්ර ම්ඳත් 

ම්පර්ණ ශරහ නළවළ. ඒ නිහ එභ  ජහිබ ඳහල්රටත් ශම් 

තත්ත්ඹ රඵහ ශදන්නට,  ශම් ම්ඳත් ිය රඵහ ශදන්නට ටයුතු 

කිරීභ තයලය ශනහ. ඒ හශේභ ප්රහථමි ඳහල් 

ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යනහ නම්, ශම් නශොට ම්ඳහය 

දසත්රික්ශේ ඳහල් 82ක් ශතෝයහශන ිබශඵනහ. ඈන් 77 ළඩ 

අයම්බ යරහ ශොටක් න් ශරහ ිබශඵනහ.  ඒ හශේභ 

ශභය ඹ ළශඹනුත් ශම් ප්රහථමි ඳහල්  ප්රභහණඹ 6,500ක් ඵට 

ඳත් යන්නට ටයුතු ය ිබශඵනහ. ඒ ශඵොශවොභ සුඵදහඹ 

ටයුත්තක්.  

රු යංජිත් සිඹමරහපිියඹ භහතයතුභන් ඉ ශිල්ඳහහය 125ක් 

ම්ඳහය දසත්රික්ශේ ඳහල්රට රඵහ දීරහ ද 113 ළඩ 

ටයුතු අයම්බ යරහ එහි  විලහර ළඩ ශොටක් න් යරහ 

ිබශඵනහ. ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන්  ශම් විධිශේ විලහර ළඩ 

ශොටක්  ශේ දසත්රික්ඹ ම්ඵන්ධශඹනුත් ඈටු යන්නට 

ටයුතු ය ිබශඵනහ.   

රු භහතයතුභනි, ඒ හශේභ පිරිශන් ධයහඳනඹ ළනත් 

ධහනඹ ශඹොමු කිරීභ විශලාශඹන්භ ඈතහ ළදත් හයණඹක්. 

ශම් අහයඹට පිරිශන්ර ධයහඳනඹ ඈවශ නළංීමභ තුළින් යශඨා 

ශවො ධයහඳන භඨාටභක් ආිබ කිරීශම් වළකිඹහ ඊදහ ශනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, විශලාශඹන්භ භහ ධයහඳනඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශියශඹන් ශඹෝජනහ කිහිඳඹක් ඈදරිඳත් 

යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ධයහඳනඹ භහන ප්රහේ 

ධනඹක් ඵට ඳත් කිරීභ ධයහඳනශේ ළඩ පිළිශශක් විඹ යුතුික. 

ඒ හශේභ ඳහල්රට ශභිකන් ආතුශත් කිරීශම් ළඩ පිළිශශ 

නිලසචිත ළඩ පිළිශශක් ඵට ඳත් ය න්නට ඕනෆ.  ශම්  වහ  

ශොඳභණ විවිධ ළඩ ශත් ඩු ඳහඩු ිබශඵන්නට පුළුන්.  නමුත් 

පි ශම් ටයුත්ත නිලසචිත යරහ ශදන්න ලය න්ශන්, 

දරුන්ශේ ිකිබහසිම් අයක්හ කිරීභක් විධිඹටික.  ඒ හශේභ 

ඳහල් ඳේධිබඹට ලය ම්ඳත් රඵහ දීශම් විභතහන් නළිබ 

යන්නටත් ටයුතු යන්නට ඕනෆ. ඒ හශේභ ජහතයන්තය 

ඳහල් වහ ශඳෞේලි ඳන්ිබ ම්ඵන්ධශඹන් ප්රමිිබඹක්, ඳහරනඹක් 

යජඹ භඟින් ආිබ ශ යුතුික. ඒ හශේභ ගුරුරුන්ශේ වහ 

විදුවල්ඳිබරුන්ශේ ගුණහත්භ බහඹ ළ  කිරීශම් ළඩ 

පි ළිශශක් ස ශ යුතුික. විශලාශඹන්භ ශභඹ භහින්ද චින්තන 

ළඩ පිළිශශ තුශත් ිබශඵන හයණඹක්, මරහනහරඪ ජ රු 

භන්රීතුභනි.  

රු භහතයතුභනි, ඳහල් ළී  ඹහභ ම්ඵන්ධශඹනුත් කි 

යුතුික. භවය ම් ඳහරක් නළිබ තත්ත්ඹට ඳත්ශරහ ිබශඵනහ. 

ශම් ප්රණතහ නළිබ යරහ,  එ දරුශක් හිියඹත් ඒ ශම් ඳහර 

ශශා ශවෝ ඳත්හශන ඹන්නට පි ටයුතු යන්නට ඕනෆ 

කිඹන එික භශේ දව. ඒ දරුහ නහතශේ යශඨා ශභොන 

තත්ත්ඹ සිියන දරුශක් ශිකද, ශභොන තළනට ඹිකද කිඹන 

එ ඳට කිඹන්න භහරුික. එඹ ියනහ ම්ඳතක් න්නට පුළුන්.   

ශම් අහයඹට ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශඹෝජනහ ඈදරිඳත් 

යන භන්, විශලාශඹන්භ ඊස ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹනුත් 

භහ චන කිහිඳඹක් ථහ යන්නට ලයික.  විශලාශඹන්භ ඳට 

ම්ඳහය දසත්රික්ශේ, ම්ඳහය නයශේ ිබබුණු භවහ ම්ඳතක් 

තභික, වහ  හර්මි විදයහරඹ. ශභඹ මුල් හරශේ ටුඵළේද 

හර්මි විදයහරඹටත් ඈවළින් ිබබුණු හර්මි විදයහරඹක්. නමුත් 

ශේලඳහරන ලශඹන් ආිබ වුණු ඵරඳෆභත්, ඒ හශේභ එල්ටීටීඉ 

ත්රසතහදශේ ඵරඳෆභත් එක් ද ශම් විදයහරඹ ඳවශ භඨාටභට 

ළියරහ ිබශඵන ඵ පි වුරුත් දන්නහ හයණඹක්.  

නමුත් ශේ රු යංජිත් සිඹමරහපිියඹ භහතයතුභහ දළඹට 

කිරුශ ංර්ධන මිටුශේ බහඳිබයඹහ විධිඹට දළළන්ත 

ංර්ධනඹක් ඒ හර්මි විදයහරඹට ශන එන්න ටයුතු ශහ. 

ද ඒ සථහනඹට ම්ඳත් රළිහරහ ිබශඵනහ. රු එස.බී. දහනහඹ 

ආභිබතුභනි, එඹ හර්මි විලසවිදයහරඹක් යන්න කිඹරහ තභික 

භහ 2011 වුරුේශේ ඈරහභ ඔඵතුභහශන් ඈල්රහ සිියන්ශන්. භහ 

විශලාශඹන් ිබරු ජනහධිඳිබතුභහශේ ධහනඹත් ශම් ළන 

ශඹොමු යවූහ. එතුභහත් ඔඵතුභහට ඊඳශදස දුන්නහ ශම් ටයුත්ත 

යන්න කිඹරහ. ශශා ශවෝ වළකි ඈක්භනින් ඒ ටයුත්ත ය 

ශදන්න රු ආභිබතුභනි. ඳට නළතීීම ගිඹ ම්ඳතක් තභික ඳ ශම් 

ඹළි ඈල්රන්ශන්. ඒ හර්මි අඹතනඹ  විලසවිදයහරඹක් ඵට 

ඳත් ය ශදන්න කිඹන ඈල්ලීභ භභ යනහ .  

රු භහතයතුභනි, ඔලුවිල්ර පිහිිය විලසවිදයහරඹ - South 

Eastern University of Sri Lanka එ- ශේ ම්ඳහය 

දසත්රික්ඹට, ඳට ිබශඵන භවහ ම්ඳතක්.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුමිඹනි, තත් විනහ ඹ හරඹක් ඳභණික 

ිබශඵන්ශන්.  

ගරු ශ්රියළනි විදජ්වික්රම මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

භට තත් විනහ  ශදක් ශදන්න, මරහනහරඪ ජ රු 

භන්රීතුභනි.  

ඊතුන්, බුේධිභතුන් යහශිඹක් ිහහි යන්න ඒ විලසවිදයහරඹට 

වළකි ශරහ ිබශඵනහ. එහි ඳලසචහත් ඊඳහධි ඳහසභහරහත් 

ඳත්නහ. නමුත් භහ වළභ දහභ කිඹන හයණඹ ශම්ික. රු 

ආභිබතුභනි, එහි සිංවර බහහශන් ටයුතු ශශයන්ශන් නළවළ. 

ශේ දරුන් සිඹලු ශදනහට ඈංග්රීසි බහහශන් ඈශන න්න 

පුළුන් කිඹන නිභනශේ ඈන් ඳට ටයුතු යන්න ඵළවළ. 

ශදභශ බහහශනුත්, ඈංග්රීසි බහහශනුත් තභික එහි ටයුතු 

ශශයන්ශන්. රු ආභිබතුභනි, ද ංයහ ශල්න ත්ශතොත්, 

ම්ඳහය දසත්රික්ශේ සිඹඹට 60.99ක් ඈන්ශන් ද්රවිඩ බහහශන් 

ථහ යන ඹ. සිඹඹට 38.4ක් ඈන්නහ සිංවර බහහශන් ථහ 

යන ඹ. ඈිබරි ශොට ශනත් ජහතීන්. ඒ නිහ ශම් 

දසත්රික්ශේ සිියන සුළු ජහිබඹ වූ සිංවර ජහිබඹට ඳහඩුක් ශරහ 

ිබශඵනහ. ඳට හිමි වූ ිකිබහසිභක් තභික ඳ ඈල්රන්ශන්.  

රු ආභිබතුභනි, භහ ඊදහවයණඹක් න්නම්. ඳසු ගිඹ දසර 

50,000ක් ඊඳහධිධහරින් යජශේ ශාඹට ඵහත්තහ. නමුත් 

ම්ඳහශර් සිංවර ශොඨාසහලින්, අර්ථි ංර්ධන 

භහතයහංලඹට ලය යන ඊඳහධිධහරින් පිරිත් ඳට 

ඳඹන්න ඵළරි වුණහ. ඈංග්රීසි භහධයශඹන් ධයහඳන ටයුතු 

යශන ඹන එ ශවොික. නමුත් සිංවර බහහශනුත් ඳට 

ඳහසභහරහ අයම්බ යරහ ශදන්න. ඈංග්රීසිඹ විඹඹක් විධිඹට 

ශවොඳින් ප්රගුණ යන ළඩ පිළිශශක් වදරහ ශදන්න. ඒ තභික 

රු ආභිබතුභනි ශන්න ඕනෆ. භශේ ශඳෞේලි විලසහඹ,  

ඳට අභ නු හිතන්න, ජහිබඹක්, යටක් විධිඹට හිතන්න, ශේ 

නනයතහ රැන්න, ශේ ංසිිබඹ රැන්න සිංවර ශවෝ 

ශේහ, ශදභශ ශවෝ ශේහ තභන්ශේ බහහශන් ධයහඳනඹ 

රළබීශම් ිකිබඹත් පි අයක්හ ය ශදන්න ඕනෆ කිඹන එික. 

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුමිඹනි, දළන් ඔඵතුමිඹට නිඹමිත හරඹ ඈක්භ 

ශොස ිබශඵනහ.  

 
ගරු ශ්රියළනි විදජ්වික්රම මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, තත් එ රුණක් කිඹන්න 

ය ශදන්න. තත් විනහ ඹක් භට ශදන්න. තයලය 

හයණඹක් කිඹන්න ිබශඵනහ.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

හර ශේරහ ම්ඵන්ධ ළටලුක් ිබශඵනහ. ඒ නිහ 

ඔඵතුමිඹ ඒ හයණඹ ශියශඹන් කිඹන්න. 

 
ගරු ශ්රියළනි විදජ්වික්රම මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද විලසවිදයහරර ඳළන නළඟී 

ිබශඵන විශලා ප්රලසනඹක් ිබශඵනහ. භශේ යුතුභක් නහ ඒ 

හයණඹ ළන ථහ කිරීභ. ඒ, භ ශෞය විදයහ ඊඳහධි 

ඳහසභහරහ ළනික. ඒ ඳහසභහරහට  වදය ංම්ලින් ිබශඵන 

921 922 

[රු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භවත්මිඹ] 
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විශයෝධතහ නිහ ඒ දරුන්ශේ ිකිබහසිම්රට වහනිඹක් 

ශරහ ිබශඵනහ. විශලාශඹන්භ ඒ ඳහසභහරහ අයම්බ කිරීශභන් 

පි යටක් විධිඹට  ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්, යටට ගුණහත්භ 

වදය ශාඹක් ළඳයීභ ව ඒ බුේධිභතුන්ශේ ශාහ 

විශේලරට රඵහ දීරහ විශේල විනිභඹ ළ  යළනීභික. එභ නිහ 

එභ දරුන්ශේ ළටලු විහ ශදන්න, රු ඊස ධයහඳන 

ආභිබතුභනි. පි යජඹක් විධිඹට ඔඵතුභහත් එක් ඈන්නහ. 

ඊඳරිභ වශඹෝඹ ශදනහ. ඒ ළටලු විහ ශදන්න කිඹහ භහ 

විශලාශඹන් ඈල්රහ සිියනහ.  

 

[தற.த. 2.16] 
 

ගරු සිල්ක  ණනන්ෙන් මශතළ 
(ரண்நெறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கசப, இன்ந 

இடம்ததநம் கல்றக்குரற அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள் 

லரண குழுறகன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு ரன் 

சரர்ந்றந்க்கறன்ந ன்ணற ரட்டத்றன் கல்றப் தறச்சறகணகள் 

தற்நற டுத்துச் தசரல்னனரதண றகணக்கறன்சநன். 1,066 

தரடசரகனககபக் தகரண்ட ட ரகரத்றசன 457 

தரடசரகனகள் ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ன்ணறப் 

தறசசத்றற்குள் அடங்குகறன்நண. 30 ஆண்டுகநக்கும் 

சனரக ம்க்கள்லது றறடப்தட்ட தகரடி நோத்ம் து 

தறசச க்கபறன் கல்றகநோம், அன் கட்டுரணங்ககபநோம் 

அடிசரடு கர்த்க ரந்ம் அநறந்ச. நறகக 

வீச்சுக்கள், றரணக் குண்டுத் ரக்குல்கள் சதரன்நக 

கபரல் தரடசரகனகள் அடிக்கடி இடம்ததர்ந்து தல்சந 

இடங்கபறல் இங்கறநோள்பண. நெநககப எறத்து றந் 

சரரணத்க ற்தடுத்றநோள்பரக அசரங்கம் ரர்ட்டு 

கறன்நசதரறநம், நோத்ம் நைடிகடந்து 4 ஆண்டுகபரகறநோம் ட 

ரகரத்றசன 83 தரடசரகனகள் இரணுக் கட்டுப்தரடு, 

உர் தரதுகரப்நெ னங்கள் ன்ந கரத்றணரல் இங்க 

நைடிரல் இந்க்கறன்நண. வுணறர ரட்டத்றல் உள்ப 10 

தரடசரகனகள் உள்படங்கனரக ன்ணறறல் 16 தரடசரகனகள் 

இங்கரநந்க்கறன்நண, அல்னது சந தரடசரகனகநடன் 

இகந்து இங்குகறன்நண. அசரங்கநைம் சம்தந்ப்தட்ட 

அகச்சும் இற்கந இன்ணநைம் கண்டுதகரள்பரநந்ப்தது 

ககனபறக்கறன்ந றடரகும்.  

வுணறர ரட்டத்றல் சதரடிகூபரங்குபம் அசரங்க 

றழ் கனன் தரடசரகன ற்நம் நேசு ஆம்தப் தரடசரகன 

சதரன்ந சறன தரடசரகனக் கரறகபறல் தரதுகரப்நெப் தகடற 

ணரறன் நைகரம்கள் அகந்றந்ப்தக இச்சந்ர்ப்தத்றல் 

சுட்டிக்கரட்ட றந்ம்நெகறன்சநன். ஆசறரறர்கள், அறதர் உட்தட 

ழு ஆபற சகப்தடும் நேசு ஆம்தப் தரடசரகனறல் 

தரத்ம் 4 சதச கடகரற்நகறன்நணர். இப்தரடசரகனறன் 

ரர் தரகக 132 ஆகும். நோத்ம் நைடிவுக்கு ந்து 

ரன்கக ந்டங்கபரகறறட்டண. இந் றகனறல் அங்குள்ப 

2 க்கர் தரடசரகனக் கரறறல் றசசட அறடிப் தகடறணர் 

நைகரம் அகத்றந்க்கறநரர்கள். இணரல் இப்தரடசரகன 

ற்சதரது நேசங்குபம் கர றத்றரனத்துடன் சசரோ்ந்து 

ற்கரநக தகரட்டககறல் இங்குகறன்நது. இவ்றடம் 

தரடர்தரக கடந் ம்தர் ரம் 11ஆம் றகற ட ரகர 

சகதறல் லர்ரணம்கூட சற்தகரள்பப்தட்டது. ணச, 

இங்கரதுள்ப தரடசரகனககப லபவும் தசரந் இடங்கபறல் 

இங்ககக்க உடணடிரக டடிக்ககதடுக்கப்தட 

சண்டும்.  

ரன் இங்கு குநறப்தறட்ட 457 தரடசரகனகபறல் 230 

தரடசரகனகள் நன்நரம் ப் தரடசரகனகபரகும். தரத்ப் 

தரடசரகனகபறசன 80 சவீத்றற்கும் அறகரணக கறரப் 

நெநப் தரடசரகனகபரகும். கர்ப்நெநப் தரடசரகனகபறல் 

ரர் தரகக அறகரறத்துச்தசல்நம் அசசம், கறரப் 

நெநப் தரடசரகனகபறல் ரர் தரககறல் வீழ்ச்சற 

கரப்தடுகறன்நது. கறரப்நெநப் தரடசரகனகபறன் அதறறந்த் 

றறல் கரறசகணக் குகநவும், ஆசறரறர் தற்நரக்குகநநோம் 

இற்குரற நைக்கற கரறகபரகக் கரப்தடுகறன்நண. 

ணச, கறரப்நெநப் தரடசரகனகபறல் க்கள் ம்தறக்கக 

தகரள்நம்ககறல் அற்நறன் அதறறந்த்றறல் கூடுனரண 

கணம் தசநத்ப்தட சண்டும். 1,000 தரடசரகனகள் 

அதறறந்த்றத் றட்டத்க இற்கரண உத்றரக அசரங்கம் 

கரட்டிணரநம் கறரறப் தரடசரகனககப றந்த்றதசய் 

அக சதரதுரணகல்ன. 1,000 தரடசரகனகள் 

அதறறந்த்றத் றட்டத்றற்குக் கரட்டப்தடும் கணநைம் றற 

எதுக்கலடுகநம் அறகரறக்கப்தட்டு அத்றட்டம் றகவுதடுத்ப் 

தட சண்டும். கறரப்நெநப் தரடசரகனகபறன் பரோ்ச்சறறல் 

சதரற சதரக்குத்து சறகபறன்கரணது நைக்கற கடக் 

கல்னரக இந்ப்தணரல், அறதர், ஆசறரறர்கள், ரர்கள் 

இனகுரகப் தறக்கக்கூடிரக தரககள் சலகக்கப் 

தட்டு சதரக்குத்து சறகள் ற்தடுத்ப்தடும் தட்சத்றல் 

கறரறக் கல்ற றகனக பப்தடுத் நைடிநோதண ரன் 

கந்துகறன்சநன்.  

னக் கல்றப் தறப்தரபர்கள் நைல் தரடசரகன 

அறதர்கள் க ஆபறப்தடுத்நல் கூடுனரண கணம் 

தசநத்சண்டி கபறகனககள் கரப்தடுகறன்நண. ட 

ரகரத்றல் உள்பர்ககபக்தகரண்டு ககக அடிப் 

தகடறல் னக் கல்றப் தறோ்ப்தரபர்கபறன் றணங்ககப 

லப எழுங்குதடுத் சண்டும். தந்க்கடிரண கரன 

கட்டங்கபறல் ங்கள் உறகப் தம் கத்து தன 

ஆண்டுகபரக னங்கபறன் கல்றப் தறகபறல் ந்றரண 

தரய்வுகநம் ற்தடரரந தறரற்நற கடக றகந 

சற்ந உறக் கல்றப் தறப்தரபர்கள் தனர் இந்க்கறன் 

நரர்கள். கடந்கரன சசககள், கககககபக் கந்த்றற் 

தகரண்டு அர்ககபக் கல்ற றர்ரக சசகக்குள் 

உள்ரங்க டடிக்கககள் டுக்கப்தட சண்டுதணக் 

சகரந்கறன்சநன். ற்சதரக றகனறல் ன்ணறப் தறசச 

தரடசரகனகபறல் அறதர்கபரக, அறதர் ம் உள்பர்கசப 

அறகரகப் தறரற்நகறன்நணர். ணறநம், சறன தரடசரகன 

கபறல் அறதர் நைள்ப தனர் இந்க்கும்ததரழுது, அறதர் 

த்கக் தகரண்டிரர்கள் தறற அறதர்கபரகப் தறரற் 

நகக் கரக்கூடிரகவுள்பது. இந்றகன ரற்நப்தட்டு 

அறதர் நைள்பர்கநக்கு சற்தடி தறககப ங்க 

டடிக்கக டுக்கப்தட சண்டும்.  

கர்ப்நெநப் தரடசரகனகபறல் சனறக ஆசறரறர்கள் 

இந்க்கறன்ந அசசகப, கறரப்நெநப் தரடசரகனகபறல் 

ஆசறரறர் தற்நரக்குகந தறச்சறகணரகச உள்பது. சுற்ந 

றந்தங்கபறன் அடிப்தகடறல் ஆசறரற ஆபற கறகடப்தக 

உநறப்தடுத் சண்டிது கல்ற அகச்சறன் கடகநோம் 

ததரநப்நெரகும். குநறப்தரக ஆங்கறன, கற, றஞ்ஞரண 

ஆசறரறர்கநக்கரண தற்நரக்குகந ததரதுரண தறச்சறகண 

ரக உள்பக நைக்கறரகக் கணத்றதனடுக்கப்தட 

சண்டும். இன்கந சூழ்றகனறல் ஆங்கறன தரறநனரண 

குப்நெக்ககப ஆம்தறப்தறல் கூடி கணம் தசநத்ப் 

தடுக சற்கறன்ந அசசம், ஆங்கறன தரறநனம் 

கற்தறத்நக்கரண ஆசறரற ஆபறறணக ங்குறல் 

அல்னது உந்ரக்குறல் கரட்டப்தடுகறன்ந கணநைம் 

அக்ககநநோம் சதரதுரணரக இல்கன. இவ்ரசறரறர்கள் 

கறகடக்கரகரல் தறன்ங்கற ரட்டங்கபறல் ஆம்தறக்கப் 

தட்ட சற்தடி குப்நெ ரர்கள் ததரறதும் தரறக்கப் 

தட்டுள்பணர் ன்தகச் சுட்டிக்கரட்ட றந்ம்நெகறன்சநன்.  
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ட ரகர சகதத் சர்நக்கு நைன் அசரக 

ங்கப்தட்ட சறற்நௐறர் றணங்கள் லபரய்வுக்கு உட்தடுத் 

ப்தட சண்டும். அசறல் கரங்ககப ட்டும் கந்த்றற் 

தகரண்டு ங்கப்தட்ட இந்றணங்கபறல் ககககசபர 

அன்நற இண றகறரசரசர தகரஞ்சசநம் சதப் 

தடறல்கன. றழ் தரறநனப் தரடசரகனகள் சறனற்நக்குச் 

சறங்கப தரற சதசும் சறற்நௐறர்கள் றறக்கப்தட்டுள்ப 

சூழ்றகனறல், இதுகுநறத்து லள் டடிக்கககள் டுக்கப்தட 

சண்டிதுடன், தரடசரகன அகந்துள்ப தறசசங்கபறல் 

உள்பர்கநக்கு இந்றணங்கபறல் நைன்நரறக ங்கப் 

தடவும் இண றகறரசரத்கப் சதவும் றகுக்கப்தட 

சண்டும்.  

கற்நல் தசற்தரட்டுக்கரண குன உள்பலட்டு றற 

எதுக்கலடுகபறல் சசற, ரகரப் தரடசரகனகநக்கறகடச 

சநதரடு கரட்டப்தடுல், தறன்ங்கற ரட்டங்கபறல் உள்ப 

சசறப் தரடசரகனகபறன் கல்றறல் தரறப்நெக்ககப ற் 

தடுத்தும். அரது கரகறரறகள் தகரள்ணவு ற்நம் கற்நல் 

உதகத் றந்த்ச் தசனவு நைநண குப்தகநக் கற்தறத்ல் 

தசற்தரட்டில் உதகப் தன்தரட்டிகணக் குகநத்து 

கல்றறன் த்றல் ரக்கத்க ற்தடுத்தும். சுரர் 2,500 

ரர்ககபக்தகரண்ட ரகரப் தரடசரகனதரன்நக்கு 

ந்டதரன்நக்குச் சரசரறரக ஆந இனட்சம் நதரய் குன 

உள்பலட்டு றறரக எதுக்கப்தடுகறநது. சசறப் தரடசரகன 

கநக்கு இந்றற எதுக்கலட்டின்நனம் சரசரறரக 40,000 - 

60,000 நதரய் கரண றறச கறகடக்கறன்நது. இவ்றடம் 

லள்தரறசலனகணக்கு உட்தடுத்ப்தட சண்டும்.  

அடுத்து, ரதடங்கறநநைள்ப தரடசரகனககப டத்றச் 

தசல்றல் ரர் எழுக்கம் சதணுல் ததந்ம் சரனரகக் 

கரப்தடுகறன்நது. தரடசரகன ட்டத்றல் இநக்கரண 

டடிக்ககககப தபற றநணங்கபறன் கனநொடுகபறன்நற 

டுக்கும் சூல் உந்ரக்கப்தடரறடின், எழுங்குக் கட்டுப் 

தரட்டுடன் தரடசரகனககப றந்கறக்க நைடிர றகன 

ற்தட்டு, ரர்கபறன் கல்ற தரறக்கப்தடும். ஆகச, 

இற்ககரண சுற்நறந்தங்கள் தபறறடப்தட்டு, அணடிப் 

தகடறல் தரடசரகனகபறல் எழுக்கரற்ந டடிக்கககள் 

டுக்கப்தட சண்டும்.  

அடுத்ரக, 700 ரர்கநடநம் 100 உத்றசரகத்ர் 

கநடநம் இங்கும் வுணறர பரகம் சதரற அதறறந்த்ற 

அகடற்குத் கடரகவுள்ப றடங்கள் றர்த்றக்கப்தட 

சண்டும். ன்ணரர் வீறறல் தம்கதடுறநள்ப, பரகத்துக் 

குரற 165 க்கர் கரறறல் வீறசர ல்கனறல் சந 

அகப்தற்குத் தரடர்ந்தும் கட உள்பது. 2009ஆம் 

ஆண்டிநந்ந்து தரடந்ம் இத்கக கடக லக்குற்கும் 

அங்கு பரக சநக அகப்தற்கும் இவ்ந்டம் 

எக்சரதர் 26ஆம் றகற அங்கு சரறல்தசன்ந உர் கல்ற 

அகச்சர் ஸ்.தற. றசரரக்க அர்கபரல் பரக றந்ரகத் 

துக்கு அநற ங்கப்தட்டது. ணறநம் இன்ணநைம் அங்கு 

இழுதநற றகனச கரப்தடுகறன்நது. பரகக் கட்டிடங்கபறன் 

றர்ரத்துக்தகண 60 றல்நன் நதரய் சகப்தடுகறன்நது. 

றரறவுகரபர்கநக்கு றடுற சற ற்தடுத்வும் அங்கு 

தறரற்நம் உத்றசரகத்ர்கநக்கு வீடுகள் றர்ரறக்கவும் 

சுரர் 100 க்கர் கரண கரற எதுக்கப்தட சண்டும். 

தபறரட்டத்றநந்ந்து தறரற்ந ந்ம் உத்றசரகத் 

ரறன் னன்கந்ற இவ்சற உடணடிரக சற்தகரள்பப்தட 

சண்டும். தரடசரகன ஆசறரறர்கள் கல்ற டிப்சபரர ற்நம் 

நைதுகல்றரறக் கற்ககதநறககப வுணறர பரகத்றல் 

சற்தகரள்ற்கரண சறகள் ற்தடுத்ப்தட சண்டும்.  

சநம், கடும் தறத்ணத்றன் தறன்ணர் ன்ணரர் 

ரட்டக் கடற்தநரறல் ற்நம் லரறல் பத் 

றகக்கபத்றணரல் கடல்சரர் தல்ககனக்கக 

றர்ரத்துக்தகண அங்கு நன்ந க்கர் றனம் 

ததநப்தட்டுள்பது. ந்டரந்ம் க.ததர.. சரர  ற்நம் 

உர் க் கல்றறகணப் நேர்த்ற தசய்சரர், உர் கல்றகத் 

தரட நைடிரசரந்க்கு, கடல் துகநசரர் கற்ககதநறககபப் 

நேர்த்றதசய் இப்தல்ககனக் ககம் ததந்ம் தங்கரற்நம். 

இற்கு ந்டரந்ம் 200 ரர்கள் உள்பலர்ப்நெச் 

தசய்ப்தடுர். இது தரடர்தரக உர் கல்ற அகச்சு கூடி 

கணதடுக்க சண்டுதண நநோநத்துகறன்சநன்.  

அடுத்து, க.ததர. சரர  ற்நம் உர்க் 

கல்றக நைடித்சரர் து தரறல்சரர் கல்றகத் 

தரடர்ற்கரக நைல்கனத்லவு ரட்டத்றல் எசதரந் 

தரறல்நுட்தக் கல்நரற தரடங்கப்தட்டது. ஆணரல், அது 

இன்நக கல்நரறக்குரற பங்ககபப் ததநரநள்பது. 

ற்சதரது அது சசற தரறல் தறநர் தறற்சற றநண 

ரண, "றட்டர" - NAITA - சதரன்ந றநணங் கபரசனச 

றற ங்கப்தட்டுப் தரரறக்கப்தட்டு ந்கறன்நது. இங்கு 

சதரற சதரணரசறரறர்கள் இன்கநோம் தறரண கற்நல் 

கட்டிடங்கள் சதரரகநோம் ரர் ற்நம் உத்றசரகத்ர் 

றடுறகபறன்கநோம் ததரற குகநதரடுகபரக உள்பண. 

ணச, இங்குள்ப ரர்கள் தரறல்சரர் கற்ககதநற 

ககபத் தரடர்ற்கரக இகணத் தரறல்நுட்தக் கல்நரற 

ரகத் நைர்த்துற்கு உர்கல்ற அகச்சறநடரக உரற 

டடிக்கக டுக்கப்தடசண்டும்.  

நோத்ம் நைடிகடந்து ரன்கு ஆண்டுகபரகறநோம் இன்ணநைம் 

ரர்கள் கறடுகுக் தகரட்டகககபறநம் சசநைற்ந கட்டிடங் 

கபறநம் கல்ற கற்நக்தகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள். அர்கநக் 

கரண னசனகூடங்கள் சதரன்ந அடிப்தகட சறகநம் 

கறகடக்கறல்கன. அறகடந்துள்ப றஞ்ஞரண ஆய்வு 

கூடங்கநம் ரர்கநகட தரகணக்கரகத் றந்த்றக் 

தகரடுக்கப்தடறல்கன. குநறப்தரக அண்கறல் சசறப் 

தரடசரகனரக அநறறக்கப்தட்ட நைள்பறகப றத்ற 

ரணந்க் கல்நரறறன் றஞ்ஞரண ஆய்வுகூடங்கள் இது 

கநோம் றந்த்ப்தடரது அறவுக்குள்பரண றகனறசனச 

கரட்சற ந்கறன்நண. இணரல் ரர்கள் து ஆய்வுச் 

தசல்நைகநககப உரறரந தசய்நைடிரது சறங்கநக்கு 

உள்பரகறன்நணர். ணச, தரறக்கப்தட்ட தகுறகநக்கு 

நைன்நரறக ங்கற, அங்கு அறகடந்துள்ப கட்டிடங் 

ககபநோம் ஆய்வுகூடங்ககபநோம் றகரகத் றந்த் 

டடிக்கக டுக்க சண்டும். இணறநோம் ற்கரநகக் கறடுகுக் 

தகரட்டில்கள் அகக்கப்தடுக ற்நக்தகரள்ப நைடிரது. 

தரடசரகனகபறல் சுரலணரகவும் சுந்றரகவும் ஜண 

ரகத்ன்க ரய்ந் அறகரங்கநடன்கூடி தசற் 

தரடுககப நைன்தணடுக்கக்கூடி தரடசரகன ட்ட 

டடிக்கககநக்கு நைன்நரறக தகரடுக்கும் கல்றத் 

றட்டங்ககப அநைல்தடுத்றக்தகரண்டு, இரணு நைகரம் 

கபறநம் கடற்தகடத் பங்கபறநம் கனகத்துப் தறற்சற 

ன்ந ததரறல் தல்ககனக்கக அநற ததநம் ரர் 

கநக்கும் அறதர்கநக்கும் ங்கப்தடும் தறற்சறககப ற்நக் 

தகரள்ப நைடிரது. இப்தறற்சறககப உடன்றநத்ற 

ஜணரகச் தசற்தரடுகநக்கு இடபறக்கப்தட சண்டி 

துடன், கனகத்துப் தறற்சறகள் சகப்தடும் தட்சத்றல் 

கல்ற அகச்சு, சசறக் கல்ற றநணம் சதரன்ந கல்றசரர் 

அகப்நெக்கநக்கூடரக இப்தறற்சறககப ங்க டடிக்கக 

டுக்கசண்டுதண இந்ச் சகதறசன  சகட்டுக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்சநன்.  
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சதரரறணரல் ததரறதும் தரறக்கப்தட்ட நைல்கனத்லவு, 

வுணறர, ன்ணரர் ஆகற ரட்டங்கபறன் கல்றத் 

சககள் நைன்நரறகப்தடுத்ப்தட சண்டும். தரதுகரப்நெப் 

தறரறறன் கட்டுப்தரட்டிநள்ப தரடசரகனகள் றடுறக்கப்தட்டு, 

இம்நன்ந ரட்டங்கபறன் தரடசரகனகநக்கும் சகரண 

ஆபற, ஆய்வுகூடம், நூனகம், அகறல் ற்நம் 

தரறல்நுட்த அனகுகநக்கரண உர்ட்டக் கற்நநக்கரண 

கட்டடங்கள், தசற்தரட்டகநகள், கபஞ்சறங்கள், அறதர் 

தறற்சறகங்கள்  நைநணற்நறன் சறககப சம்தடுத் 

சண்டும். நோத் கரனத்றல் உடநல் 'தல்' துண்டுகள், 

சன்ணங்கள் நெகந்துள்ப ரர்கபறன் சறகறச்கச சற் 

தகரள்பப்தடவும் சதரரறல் ரய், ந்கக இந் ரர் 

கபறன் னன்ககப சம்தடுத்வும் ணனம் தரறக்கப்தட்டு 

உபப ஆற்நப்தடுத்துககக்குட்தடுத் சண்டிசரந்க்கு 

அற்கந றகநசற்நவும் டடிக்கக டுக்கப்தட 

சண்டும். இற்கரண ஆசறரறர், ஆபற, அநனக 

பங்ககப சம்தடுத் சண்டும். ஆசறரறர்கநக்கரண 

தசரத்றவு ட்டஈடு ங்கும் தறகநம் நேப்தடுத்ப்தட 

சண்டிநோள்பண.   

நைல்கனத்லவுக் கல்ற னத்துக்குட்தட்ட தநஏரக் 

சகரட்டத்றன் றகன தரடர்தரக கல்ற அகச்சு இங்கு 

தபறவுதடுத் சண்டும். இக்சகரட்டம் நைல்கனத்லவுக் 

சகரட்டத்துடன் உத்றசரகப்தற்நற்ந றகனறசனச இங்கு 

கறன்நது. தநஏர சகரட்டத்றநள்ப ழு சறங்கபப் 

தரடசரகனகபறல் 1,750 ரர்கள் கல்ற கற்கறன்நணர். ழு 

அறதர்கள், ற்நம் 61 ஆசறரறர்கள் றந்ரகவும் 60 

ஆசறரறர்கள் எப்தந் அடிப்தகடறநம் அங்கு தறரற்ந 

கறன்நணர். றந் ஆசறரறர்கள், அறதர்கநக்கரண சம்தப 

ரணது ட த்ற ரகரத்றன் தகப்தறட்டிக்தகரல்னர 

னத்றணரநம் 60 ற்கரநக ஆசறரறர்கநக்கரண சம்தபம் 

ட ரகரக் கல்ற அகச்சறணரநம் ங்கப்தட்டு 

ந்கறன்நண. இணறந்ங்கரனங்கபறல் ட ரகர சகதறன் 

கல்ற அகச்சறநடரகச அங்கு சகன அதறறந்த்றகநம் 

சற்தகரள்பப்தட சண்டும். றரரண நைகநறல் 

அறகரப் தனரக்கல் சற்தகரள்பப்தட்டு, றகனரண 

அசறல் லர்வு நனரக இணப்தறச்சறகணக்கரண லர்வு கரப் 

தட சண்டும் ன்தகச றழ்த் சசறக் கூட்டகப்நெ 

றந்ம்நெகறன்நது.  ன்நற. 
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ගරු සමශළනළර්ය   වහව විතළරණ මශතළ සවිෙයළත්මක 

ක යුුර අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு (சதரசறரறர்)  றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண 

அநல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 

Affairs) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද දන හච්ඡහ ශශයන ශම් 

භහතයහංල වතයභ ශේ යශඨා ංර්ධනඹට ඈතහභත්භ ළදත් 

ශාඹක්, ර්තයඹක් ඈසට යන භහතයහංල. ඒ භහතයහංලර 

ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධ හච්ඡහශන සථහට ම්ඵන්ධ 

ශන්න වළකිීමභ භභ විශලා බහයඹක් වළියඹට රනහ. 

ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ ඈදරිඳත් යරහ ිබශඵන ශම් ඹ ළඹ 

ළදත් පිඹයක් තත් ඈදරිඹට ශන ඹනහ. විශලාශඹන් 

ශඳෞේලි ංලඹට ඳර්ශේණ වහ ගිඹ ළශයත් සිඹඹට 300 

ඵදු වන රඵහ දීරහ ිබබුණහ. ශම් ළශර් ඒ ඩහත් ඈදරිඹට ශන 

ගිහින් ිබශඵනහ. නමුත් ශම් ී භහ යරහ ිබශඵනහ, හම්ප්රදහික 

ඹම් ක්ශාත්රරට. ශතොයතුරු තහක්ණඹ ඒ හශේභ ශත්, යඵර් 

ළනි ඳර්ශේණ ංලරට ඹම් ී භහ කිරීභක් ිබශඵනහ. ශම් දීරහ 

ිබශඵන ඵදු වන සිඹලු ක්ශාත්රරට යහේත ශ යුතුික. 

දළනටභත් ශඳෞේලි ංලඹ ශම් වහ දක්න ඊනන්දු තත් 

ඈදරිඹට ර්ධනඹ ශරහ ශේ යශඨා වළභ ංලශඹන්භ ංර්ධනඹ 

ීමභට එඹ රුකුරක් ශේවි.  

ඳට භහන ම්ඳත් ලයික. ඒ භහන ම්ඳත් වහ ඳර්ශේණ 

කිරීභ ඊස ධයහඳන ංලඹට බහයික. රු ආභිබතුභනි, භභ ශම් 

හයණඹ ම්ඵන්ධශඹන් මුලින්භ ආභිබතුභහට ප්රලංහ යන්න 

ඕනෆ. ඉශේ භභ ගිඹහ, ශේයහශදිකඹ විලසවිදයහරඹට, ශාන 

ිහිහශල් ඖධ ප්රිබඳත්ිබඹ ළන ශේලනඹක් ඳත්න්න. ඈතහ 

හර්ථ ඒ ශේලනඹ ඳත්න්න පුළුන් වුණහ. ශවො 

ංහදඹකුත් ආිබ වුණහ. විලසවිදයහර ඳේධිබශේ දළන් ශවො 

හතහයණඹක් ශොඩනළඟිරහ ිබශඵනහ. ඒ ඈතහභත් ළදත්, 

ශේ යශඨා ශම් භහන ම්ඳත් දයුණු කිරීභට.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ එක්භ භට කිඹන්න 

ිබශඵනහ, ශම් ංල සිඹල්රටභ ළ  පුය මුදල් ශන් ශ යුතුික 

කිඹන හයණඹත්. භභ හිතන වළියඹට ඊස ධයහඳන වහ 

ධයහඳන ංලඹට දළන් ශන් යරහ ිබශඵන මුදරට ඩහ ළ  

මුදරක් ශන් යරහ දුන්ශනෝිබන් ඒ ටයුතු ඩහ ශවොට සිදු 

යමින් ංර්ධනඹට තයලය භහන ම්ඳත දයුණු කිරීශම් 

ඳළත්ත ලක්ිබභත් යන්න පුළුන් ශික. ශේ දව, දළන් ශන් 

යරහ ිබශඵන මුදර ශදගුණඹකින් ළ  යන්න පුළුන් නම් 

ළදත් ශේවිඹ කිඹරහික. ඒ හශේභ ඒ තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ 

ංලඹ, විදයහ ංලඹ දවහ ඵළලුහභ යටක් ලශඹන් පි ශන් යන 

මුදර දශ ශේශීඹ නිසඳහදතශේ ප්රිබලතඹක් වළියඹට සිඹඹට 0.2ක් 

ඳභණික. ශම් භද. පි සිඹඹට එ දක්හ ඒ ළ  ශ යුතුික. 

ක්රභහනුකර ඒ ළ  කිරීභ ශඹෝයික කිඹරහ භභ වන් 

යනහ.  

ංර්ධනඹ කිරීශම් ඳළත්ශතන්, භහන ම්ඳත් දයුණු කිරීශම් 

ඳළත්ශතන් ධයහඳන ංලශේ යරහ ිබශඵන ප්රිබංවිධහන 

ඈතහභත්භ ළදත් ශනහ. ේවිතීික ඳහල් දහශවා ළඩ පිළිශශ 

තුළින්  යහඹනහහය පිහිටුීමශම් ළඩ පිළිශශ ඒ හශේභ 

තහක්ණ ධහයහන් දයුණු කිරීශම් ළඩ පිළිශශ  ඈතහභත්භ 

ළදත් ශනහ, ශේ යශඨා ංර්ධනඹ  වහ. ඒට භභ ප්රලංහ 

යනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධ ථහ 

යන ශොමිියශේ භභත් හිියඹහ. එදත් භභ ශම් ළන ඹම් දවස 

ඈදරිඳත් ශහ. යහඹත්ඹ දයුණු කිරීශම් ඳළත්ශතන් 

ඵළලුශෝිබන් එ තකින් විදයහ දළනුභත්, ශනක් ඳළත්ශතන් 

හිකජ දළනුභත් ශදභ ම්ඵන්ධ යන්න පුළුන්  වු ශණෝිබන් 

ඈතහභත්භ ළදත් ශික කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ධයඹන ශඳොදු විබ ඳත්ර හභහනය ශඳශශන්  ඳසු ශම්හ  

ශන ශන විඹ ධහයහරට  ශන් යනහ. ශම්  ශද ම්ඵන්ධ 

යන්න ඳට  ඹම් විධිඹ ඈඩඩ රසන්න පුළුන් නම්, ශේ 

යශඨා යහඹත්ඹ ලක්ිබභත් ය, දයුණු කිරීභට ඒ  

රුකුරක් ශේවි. ඒ හශේභ ිත්තීඹභඹ ඳළත්ත දයුණු කිරීභත්, 

ලක්ිබභත් කිරීභත් ශභඹට භ දහශික.  ඒත් ළදත් ශනහ. 

භහ  ශම් හයණඹ වන්  යන්න ඕනෆ.  ශරෝඹ පිළිත් 

UNESCO  අඹතනඹ ශඹෝජනහ  යන  ප්රභහණඹ නු ශේ 

යශඨා   PhD ඊඳහධිඹ  ිබශඵන ඹශේ   ශරොකු ඩුක් ිබශඵනහ.  

ද  යශඨා PhD ඊඳහධිධහරින්  4000ක් ඳභණ ඈන්නහ. නමුත් ශේ 

යශඨා  ජනවනඹ නු ශේ යශඨා ංර්ධනඹ ශනුශන්  PhD 

ඊඳහධිධහරින්ශේ  ලයතහ 20,000ක් ඳභණ ශනහ. එභ නිහ 

විශලාශඹන් ඊස තහක්ික ංලඹ  ලක්ිබභත් කිරීභ ළදත් 

ශනහ.  
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මරහනහරඪ ජ   රු භන්රීතුභනි,  භභහජ ඳක්ඹ වළියඹට 

ශේ ප්රිබඳත්ිබඹ ශන්ශන් යජඹ ඊස තහක්ණඹ  දයුණු ශ 

යුතුඹ කිඹන එික. නමුත් ඹම් මුදල් ඳවසුතහන් ිබශඵනහඹ 

කිඹන එ  ඳ දන්නහ. ශම් තත්ත්ඹ තුළින් ඊස තහක්ණඹ   

ඈදරිඹට ශන ඹන්න  ශඳෞේලි ංලඹට ඹම් කීභක්  ශදනහ 

නම්  ළදත් ශනහ. ඒ   යන තයභ  ශඳෞේලි අඹතන 

තුශ   දක් ,  දුේඳත් දරුන්ට  තළනක් රළශඵන්න    සිඹඹට 30 ක් 

ත් scholarships  ශදන්න ඕනෆඹ කිඹහ ඳ ඈල්ලීභක් යනහ. 

එශවභ  ශශෝිබන්  දළනට ශම් ිබශඵන විශයෝධඹ හුඟක් දුයට ඩු 

යන්නට පුළුන් ශේවිඹ කිඹහ  භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශේ යශඨා 

විදයහඥිකන්ශේ ඳළත්ශතන් ිබශඵන ඩුඳහඩුක් තභික, එක් එක් 

විඹ බහය විදයහඥිකන් එ ඳළත්තකින්  තභන්ශේ විඹට භ ී භහ ීම  

ටයුතු යන එ. පුළුල් ලශඹන් ශනකුත් විඹන් එක් 

ම්ඵන්ධ ශන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ ශේ  යශඨා ංර්ධනඹට  

ඔිහන  ඳර්ශේණ කිරීශම් ඳළත්ත - focused research -  ශද  

ඵළලුහභත් එහි ඩු ඳහඩුම්  ිබශඵනහ. ශම් ඩු ඳහඩුම් නළිබ 

ය ශන ශඳෞේලි ංලඹත් ම්ඵන්ධ ශන අහයඹට 

ඳර්ශේණ ඳළළත්ීමභ තයලයික. ශම් ටයුත්ත කිරීභටත් 

ම්ඵන්ධීයණඹක් ලයික. භහ විදයහ වහ තහක්ික ආභිබ 

ලශඹන් ටයුතු යන විටත්, තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ ආභිබ 

වළියඹට ටයුතු යන විටත්  ශර්ඛීඹ භහතයහංලඹක් තුශ ඈශන   

ලය  ම්ඵන්ධීයණඹ  ආිබ යන්න ෆඹභක් දළරුහඹ කිඹන 

එ ඳළවළදලි කිඹන්න  ඕනෆ. නමුත් ඒ හර්ථ වුශණ් නළවළ. 

ඒ යන්නට ඈතහභත් ඳවසුම් ිබබුණහ. නමුත් දළන් භහ විදයහ 

වහ තහක්ණඹ බහය  ශජයසස ආභිබ වළියඹට  හර්ඹහරඹක් පිහිටුහ 

ිබශඵනහ.  ඒ හර්ඹහරඹ තුළින් ඳට ලය ම්ඵන්ධීයණඹ 

ආිබ යන්න පුළුන්භ  රළබී ිබශඵනහ.  ඒ ම්ඵන්ධීයණඹ 

ආිබ යන්න  ඳ දළන් ටයුතු ය ශන ඹනහ. ඳ ශම් 

යන්ශන්  ශර්ඛීඹ භහතයහංලරට කිසිභ ඵහධහක් ආිබ යන්න 

ශනොශික. ඒ යන ටයුතු තත් ර්ථත්,  ප්රිබපරදහඹ 

තත්ත්ඹට ශේන්නික.  ඒ අහයඹට ඳ ටයුතු ය ශන 

ඹනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු  භන්රීතුභනි, ශම් හයණඹ ම්ඵන්ධත්  

භහ ඈතහභත් තුටු ශනහ. ඳ දටභ ය ිබශඵන ඈල්ලීභක් රු 

ජනහධිඳිබතුභහ  ඹ ළඹට ආතුශත් ය  ිබශඵනහ.  

ඒ තභික, ජහිබ විදයහ භධයසථහනඹක් පිහිටුීමභ. ඒ ශම් 

යශඨා ිබබුණු ශරොකු ඩුඳහඩුක්.  පි ඹම් ළරළසභක් පිළිශඹශ 

යරහ ළරසුම් ශදඳහ ර්ත ශම්න්තුට ඈදරිඳත් ශහට ඳසශා, රු 

යත් මුණුභ ආභිබතුභහශේ ඊනන්දුත් එක් එඹ ශභය ඹ 

ළඹට ආතුශත් ශරහ ිබශඵනහ.  ද ඳ ථහ යන ශම් 

භහතයහංල ඳභණක් ශනොශික, ශශ,  ර්භහන්ත, ංසිිබ 

අදී භහතයහංලත් ම්ඵන්ධ යශන තභික ශම් අඹතනඹ 

ර්ථත් විධිඹට පිහිටුන්න පුළුන් න්ශන්. භභ ශඹෝජනහ 

යනහ ඒ ඒ භහතයහංලලින් නිශඹෝජිතශඹක් ඒ ඳහර 

භණ්ඩරඹට ඳත් යන භන්, ශඳෞේලි ංලඹත් ශම්ට 

ම්ඵන්ධ යශන, නිකුත් යටල්ර හශේ ශම් අඹතනශඹන් 

අදහඹභකුත් රඵහ ශන ඳත්හ ශන ඹන අහයඹට ශම් 

ටයුත්ත ශශොත් ශවොික කිඹරහ.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිබතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහ ඹ හරඹක් 

ිබශඵන්ශන්. 

ගරු සමශළනළර්ය   වහව විතළරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு (சதரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
භභ න්න ඒ ශඹෝජනහ ඈදරිඳත් යන්න ළභළිබික.  න 

ඊත්ඳහදන ශශයහි ධහනඹ ශඹොමු කිරීභ ශේ ංර්ධනඹට 

තයලය හර්ඹඹක්. ශම් වහ ර්භහන්ත භහතයහංලඹත් ශම් 

භහතයහංලඹ භඟ ම්ඵන්ධ විඹ යුතුික.  ඒ යහඹඹන්ට 

ප්රශඹෝජනත් න ඳර්ශේණ වයවහ න ඊත්ඳහදන ආිබ කිරීශම්  

ංලඹ ඳ යට තුශ දයුණු යන්න පුළුන් න්ශන් එවිටික. ඒ 

ම්ඵන්ධඹ ආිබ කිරීභට ඳ පිහිටුහ ිබශඵන COSTI අඹතනඹ 

වයවහ ටයුතු යන ඵ භතක් යමින් භහ නිවඬ ශනහ. 

ශඵොශවොභ සතුිබික. 
 

[.බහ. 2.43] 

 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ සරළජය කෂමනළකරණ 

ප්ර වුංවහකරණ අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு வீன் றமரரக்க - அசரங்க நைகரகத்து 

நசலகப்நெ அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public 

Management Reforms) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඈතහභ ළදත් භහතයහංල 

කීඳඹ ළඹ ශීර් පිළිඵ ථහ යන ශම් ශභොශවොශත්,  ඉට 

භශේ දවස කීඳඹක් එතු යන්න සථහ රඵහ දීභ ළන භහ 

මුලින්භ භශේ සතුිබඹ ඔඵතුභහට පුද ය සිියනහ.  

ිබරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳිබතුභහශේ නහඹත්ඹ 

ඹටශත්, ශේ රු ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභහශේ ව රු 

ශභොවහන් රහල් ශ්ාරු නිශඹෝජය ආභිබතුභහශේ  ශභශවඹ ීමශභන් 

ධයහඳන ක්ශාත්රශේත්, ඒ හශේභ රු එස.බී. දහනහඹ 

ආභිබතුභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් ඊස ධයහඳන ක්ශාත්රශේත් 

ද විලහර පිිහදීභක් ිබශඵන ඵ ංයහ ශල්නලින් ඔේපු 

ශනහ. 2013 ර්ඹට ධයහඳනඹ ශනුශන් රුපිඹල් ිහලිඹන 

15ක්  අශඹෝජනඹ යන තය, රඵන ශර් ිහලිඹන 17.4ක් ඒ 

ශනුශන් අශඹෝජනඹක් ශනහ. එඹ ිහලිඹන 2.4 විලහර 

ළ ීමභක්. භහ තුියන් කිඹන්න ළභළිබික, කුඩහ ඳහල්රට 

රුපිඹල් මිලිඹන 510 ශන් කිරීභක් ය ිබශඵන ඵ. ්හමීඹ 

ඳහල් නීමයණඹට රුපිඹල් ිහලිඹනඹක් -මිලිඹන 1,000ක්- 

ශන්  ය ිබශඵනහ. භහ ලින් ප්රහල ශ දත්තරට භතය 

ේවිතීික ඳහල්රට ත ිහලිඹන 7.4ක් අ ශඹෝජනඹ යනහ. 

අසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු  අධහය ඹටශත් තහක්ණ විදයහහය 

ෆදීභට ශඩොරර් මිලිඹන 200ක් ශඹොමු යන්න භහතයහංලඹ දළන් 

ක්රිඹහ යශන ඹනහ.  ශම්හ ඳ රද විලහර ජඹ්වණික. ශභොද, 

ශේ ම්ර ිබශඵන ඈසශෝරරට දළන් මුදල් රළශඵන අහයඹ 

ඳට ශේනහ. ඳශේ ඳහල්ර විදයහහය ෆදීභට දළන් මුදල් 

රළශඵනහ. ඒ හශේභ ශේ ධයහඳන ක්ශාත්රශේ විලහර පිිහදීභක් 

ිබශඵනහඹ කිඹන එත් ඳ කි යුතුික.  

 ී .ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. න්නන්ය භවතහ ශේ යශඨා නිදවස 
ධයහඳන ක්රභඹ ආිබ ශහ. ශම් ධයහඳනඹ නිහ දකුණු අසිඹහශේ 
යටල් තරින් ඈතහභ ඈවශ හක්ය තහක් ශේ යශඨා ිබශඵනහ. 
We have a literacy rate of over 90 per cent in this country.  

 හක්යතහශන් ඳභණක්භ මිනිශකුශේ චරිතඹ භනින්න 
ඵළවළ. පි එඹ පිළිත යුතුික.  ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ළන ථහ 

යන විට පි ම්පර්ණශඹන්  “A wholesome education” 

කිඹන ංල්ඳඹ ඹටශත් ඳශේ දරුන්ට ධයහඳනඹ රඵහ දඹ 
යුතුික.  

විශලාශඹන්භ  එක්ත් ජහිබ ඳක්ඹ ව ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක්ඹ කිඹන ශේලඳහරන ඳක් ශද ශම් යට ඳහරනඹ ය  

ිබශඵනහ. ආත්ත ලශඹන්භ ඳශේ ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ළන 
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critical ආවළකින් පි ඵළලිඹ යුතුික. එභ  නිහ  ශම් කිඹන  රුණු   

පි පිළිත යුතුික. ංයහ ශල්න නු දළන් පි ධයහඳනඹ 

වහ  පුනයහර්තන විඹදම් ලශඹන් ඳභණක් මිලිඹන 107,519ක් 

විඹදම් යනහ. That is, we are spending about  Rs.100 billion 

on recurrent expenditure to pay the salaries and meet the 

administration cost in the education sector.  නමුත් ප්රහේධන 

විඹදම් වහ ශන් ශරහ ිබශඵන්ශන් ිහලිඹන 9ක් ඳභණික. ඈිබන් 

ශභතළන විලහර ඳයසඳයඹක් ිබශඵනහ. ආත්ත ලශඹන්භ   යජශේ  

භහතයයශඹක් ලශඹන්  මුළු යජශේ  ශාඹටභ ිබශඵන 

ප්රලසනඹක්,ශදෝඹක් වළියඹට භහ  එඹ දකිනහ. භක්නිහද  ක්රභ 

ක්රභශඹන්   ශනොශඹකුත්  අණ්ඩු ඹටශත්  recurrent expenditure 

ළ  යනහ. ඒ නිහ ඳට capital expenditure ළ  යන්න 

ඵළවළ. නහතශේ දී ශම් ප්රලසනඹට විඳුභක්  රඵහ ශදන්න   

ඹම්කිසි  පිඹයක් න්නහ නම් පි ඈතහභත් නිර්භහණශීලී විධිඹට 

සිිබඹ යුතුික කිඹහ භහ ල්ඳනහ යනහ. ශොශවොභ  වුණත්  

පුනයහර්ථන විඹදම් ලශඹන් මිලිඹන 107,519ක් විඹදම් යන 

ශොට දරුන්  ශනුශන්  යන අශඹෝජනඹ වහ විඹදම් 

යන්ශන් ිහලිඹන 9.1ක් ඳභණික.  නහතශේදී ඳට ශම් trend  

එ  maintain  යන්න ඵළරි ශනහ. ශම් රු බහශේ 

ශේලඳහරනඥිකන්, ශේලඳහරන  නහඹත්ඹ එතු ශරහ  ශම්  

ප්රලසනඹට  විඳුභක් රඵහ දඹ යුතුික.  

ඉට භතය ධයහඳන ක්ශාත්රශේ තත් විලහර ර්බුදඹක් 
ිබශඵනහ.  ශේලඳහරනඥශඹක් ලශඹන් භහ එඹ දකින්ශන් විඳිඹ 
යුතුභ ප්රලසනඹක් විධිඹටික. ශේ යශඨා ශියඹන්ශන් රක් ශදක් 
ඳභණ ඊස ශඳශ විබහඹට මුහුණ ශදනහ. ඒ ප්රභහණශඹන් 
20,000ක් ඳභණික විලසවිදයහරරට ඹන්ශන්. 180,000ක් ඈිබරි 
ශනහ. ඒ 180,000න් 30,000ක් විදයහ පීස ළනි නිකුත් 
ක්ශාත්රරට ඹනහ. 150,000ක් ශිය ශියහන්ට  ශන්ශන් 
ශභොක්ද කිඹන  ප්රලසනඹ පි භතු යන්නට ලයික. ිබරු  
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳිබතුභහශේ යජඹ ඹටශත්  පි ධයහඳනඹ 
ශනුශන් විලහර අශඹෝජනඹක්  යන තය,  ඒ අශඹෝජනශේ 

ගුණහත්භබහඹ ළනත් ලුශතන් සිිබඹ යුතුික. We must always 

look at the quality of investment that we make.   

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ භශේ වදශත් 
ිබශඵන තත් සිිබවිල්රක් ළනත් ශභහිදී කිඹන්න ඕනෆ.  
විශලාශඹන්භ ඳශේ ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ඳශහත් ඳහල් විලහර 
ප්රභහණඹක් ිබශඵනහ. ජහිබ ඳහල් තුන්සිඹ ණනික 
ිබශඵන්ශන්. නික් සිඹලුභ ඳහල්   ඹත් ශන්ශන් ඳශහත් 
බහරටික. ඒ නිහ  ජහිබ ඳහල් වහ ඳශහත් ඳහල් තය  විලහර 
ශනක් - gap එක්- ිබශඵනහ. භහ හිතන විධිඹට 
නිහර්ඹශඹන්භ ජහිබ ඳහල් වහ භහන විධිඹටභ ඳශහත් ඳහල් 
දයුණු යන්න ලයික. ඒ වහ තත් විඹදභක් දයන්න ශනහ.  
එතශොට ඒ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන ප්රලසනඹ භතු ශනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ  ලුත්  විඹඹන් 
ම්ඵන්ධ   දළනුභක් පි ශේ දරුන්ට රඵහ දඹ යුතුික.  ශම් 21න 
ලතර්ඹ ලුත් විධිඹටික ඹන්ශන්. තහක්ණඹ වහ 
ඳරිණඹත් එක්ික ශේ  භහජඹ ඈදරිඹට ඹන්ශන් .  ඒ නිහ 
පි නිහර්ඹශඹන්භ  ශේ දරුන්ට   ජහතයන්තය බහහ දළනුභක් 
රඵහ දඹ යුතුික.   දළනට ශේ යශඨා ඈංග්රීසි  ගුරුරුන් 6,000ක් 
ඈන්නහ. නමුත් ශඵොශවෝ සථහර දී ශේ දරුන්ට interview  
එට ගිහින් ඈංග්රීසි බහහශන් පිළිතුරු ශදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ 
නළතත් ඳට වන්න ශනහ, ශියඹන් වහ ඒ දළනුභ රඵහ 
ශදන්න ඒ  ගුරුරුන්ට quality  එක් ිබශඵනහද කිඹන ප්රලසනඹ.  
පි  විලහර ශඹෝජනඹක් යනහ නම් ඳට දරුහශේ  
ඳළත්ශතනුත් return එක් ලයික. විශලාශඹන්භ ද 
සිංේපරු, තහිකහනඹ, භළශල්සිඹහ හශේ යටල් ලුත් 
විධිඹට විඹ ධහයහන් ස ය ිබශඵනහ. ද ශරෝ ප්රට 
විශලාඥශඹක් ඈන්නහ එඩ්ඩ්   ශඵෝශනෝ කිඹහ. ඔහු  “Lateral 
Thinking”   කිඹන ංල්ඳඹ   වදුන්හ දී ිබශඵනහ.  

ඒ කිඹන්ශන් ධහයණඹ ලක්ිබභත් කිරීභ.  කිඹීමභ, ටඳහඩම් 
කිරීභ ඳභණක් ශනොශික, ඒ “Lateral thinking” කිඹන 
ංල්ඳඹ දළන් ශනකුත් අසිඹහනු යටල්ර වඳුන්හ දී 
ිබශඵනහ.  ඈිබන් පි රු ධයහඳන ආභිබතුභහශන් ඈල්ලීභක් 
යන්න ළභළිබික, ශභළනි ලුත් විධිඹට, නිර්භහණශීලී 
විධිඹට හිතන ප්රිබඳත්ිබභඹ ශනසම් ධයහඳන භහතයහංලඹ 
තුශ ආිබ යන්න කිඹරහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශේ දරුන් තුශ 
අල්ඳභඹ ශනක් - change of attitude  - ආිබ ශ යුතුික.  
විශලාශඹන්භ ශදභහපිඹන් ආවිල්රහ ශේලඳහරනඥිකන් ලශඹන් 
ශඳන් ඈල්රනහ, දරුන්ට රැකිඹහ රඵහ ශදන්නඹ කිඹහ. නමුත් 
ආත්ත ලශඹන්භ වරිඹට ධයහඳන ක්රභඹක් ශම් යශඨා ිබශඵනහ 
නම්,  ඒ ධයහඳනඹ දරුන්ට වරිඹටභ රඵහ ශදනහ නම්, 
දරුහශේ වළකිඹහ නු සඊත්හවශඹන් රැකිඹහක් රඵහ 
න්න දරුහට ලක්ිබඹ රළශඵනහ. එශවභ ශන්ශන් නළත්නම් 
එතළන ඩුක් ිබශඵන ඵ භහ කි යුතුික. ඈිබන් career guidance 
centres  තයලයික. පි එඹ ධයහඳනශඹන් රඵහ දඹ යුතුික. ඒ 
තුළින්  නිසි භහර්ශේ භන් යන්න දළනුභ රඵහ දඹ යුතුික. 
වළශභෝටභ වදයරු ශන්න ඵළවළ. ශේ රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන ආභිබතුභහ දළන් තහක්ණ විඹ ධහයහ ඳහල්රට 
වඳුන්හ දී ිබශඵනහ. ඒ නිහ භහ හිතනහ ශම් තත්ත්ඹ ඈදරිශේදී 
ක්රභ ක්රභශඹන් ශනස ශේවි කිඹහ. භහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඈතහභ 
තුටු ශනහ. යන්න ශේල් ත ශඵොශවෝ ිබශඵනහ. ශම් 
ධයහඳන ක්ශාත්රඹත් එක් යශඨා නහතඹ ඵළඳිරහික 
ිබශඵන්ශන්.  ඈතහභ බුේධිභත්, කීර්ිබභත් විශලාඥිකන් ශම් යශඨා 
ිහහි ශරහ ිබශඵනහ.  ඒ විශලාඥිකන් දළන් පිට යටරට ගිහිල්රහ 
කීර්ිබභත් ශර ටයුතු යනහ. රංහශනුික ශම් ඹ ිහහි 
වුශණ්. නහතශේත් ඳට එළනි පුේරඹන් ිහහි යන්න 
ලක්ිබඹක් ිබශඵනහ. ඒ වහ නහතශේදී ප්රිබඳත්ිබ 
වරිඹහහය ක්රිඹහත්භ ශ යුතුික කිඹන එික භශේ භතඹ. 
ම්ප්රදහික විධිඹට හිතරහ 21න ලත ර්ඹත්  එක් ඳට භන් 
යන්න භහරුික. 

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිබතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහ ඹක් ඳභණික 

ිබශඵන්ශන්. 
 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ශවොික.  දළන් පි ඳරිණ රඵහ ශදනහ. නමුත් ශඵොශවෝ 
සථහර software එ පි රඵහ ශදන්ශන් නළවළ ඒ 
ඳරිණරට. ඳරිණ ඳණසදවක්, වළටදවක් පි රඵහ 
ශදනහ ඳහල්රට. නමුත්  ශම් ඳරිණ දළනුභ රඵහ ශදන්න 
ලය ගුරුරු ිය වරිඹට පුහුණු යන්න ඳට සථහක් 
තභ රළිහරහ නළවළ. ඈිබන් ශම් ඩු ඳහඩුම් ළන පි ශොඹහ 
ඵළලිඹ යුතුික.  

ශේ රු ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභහශේ වහඹට 
විශලාශඹන්භ රු ශභොවහන් රහල් ශ්ාරු නිශඹෝජය ආභිබතුභහ 
ඈන්නහ. එතුභහ එක් එතු ශරහ  ශම් ශන යන්න පුළුන් 
ශේවි. එතුභහ ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ටයුතු යන, ගුරු ිත්ිබඹ 
නිඹළශරන භවත්භශඹක්. ඒ නිහ ඈදරිශේදී ඒ ටයුතු හර්ථ 
ය ළනීභට වළකිඹහ රළශබ්හික කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ යනහ. 
ශඵොශවොභ සතුිබික.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුිබික. මීශඟට රු තරතහ තුශෝයර 

භන්රීතුමිඹ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

[.බහ. 2.53] 
 

ගරු තතළ අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

මරහනහරඪ ජ  රු භන්රීතුභනි, ද ඳහල් දරුහ තභික ශවට 

ශම් යශඨා නහතඹ  බහය න්ශන්. ධයහඳනඹ තුළින් ශවො 

ඹවඳත් පුයළසිඹන් ිහහි යනහ හශේභ ධයහඳනඹ රළබීභ ශේ 

ජීවිතශේ ඈතහභ ළදත් ංඹක් නහ. ඒ නිහ තභික ඈිබවහශේ 

ඈරහ ශම් යට උන ංර්ධිත යටක් වළියඹට, ංර්ධනඹ ශමින් 

ඳිබන යටක් වළියඹට ශභොන තයශම් විඹදභක් දයන්න සිදු වුණත්, 

නිදවස ධයහඳනඹ වඳුන්හ දීරහ විශලාශඹන්භ එක්ත් ජහිබ 

ඳක් අණ්ඩු හරශේ ඈසශෝශල් ඹන්න ශඳොත් ිය දීරහ, 

ආශන ඹන්න නිර ආඳුභ දීරහ, දහ අවහය ශදන්න තයම් ටයුතු 

ශශා.  
 
ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ද පි වළභ තළනටභ ශදනහ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළ ක මශතළ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ශඳොඩ්ඩක් ව ශන ඈන්න. ජහිබ රළිකසතුශන් සථහ 

ශේවි එන ඳහයත්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 
ගරු තතළ අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ඔන්න ඕ තභික ප්රලසනඹ. රු සර් භන්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 

වරිඹට ධයහඳනඹ රඵරහ නළවළ. ඩු හශන් වරිඹහහය 

ඳහරට ගිඹහ නම් ඔඹ විධිඹට වළසිශයන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීම්]  

ශම් න ශොට යන රද මීක්ණඹකින් ශවළිදයවු ශරහ 

ිබශඵනහ, ඵන්ධනහහයත ශරහ ඈන්න ඹශන් සිඹඹට 70ක් 

එක්ශෝ ඳහල් ධයහඳනඹ ඩක් නිභ යරහ ඳහශරන් පිට 

ශරහ ගිඹ ඹ, එශවභ නළත්නම් ඳහල් ශනොගිඹ ඹ ඵ. ඒ නු 

ඵරන විට ධයහඳනඹ කිඹන විඹඹ  වළභ සතයඹභ ඹට  

ජීවිතශේ වළභ ඳළත්තකින්භ සුවිශලාෂී තළනක් න්න ඵ 

ශඳශනනහ. ශම් ඹ ළශඹන් යහජඳක් ඳවුශල් ඊදවිඹ ඳහරනඹ 

යන භහතයහංල ියට රඵන වුරුේශේ-  [ඵහධහ කිරීභක්]   

ඔඵතුභහශේ ශබ්ිහශේ භව ඹශේ ඨාියඹ. ඔඵතුභහශේ 

ශබ්ිහශේ - [ඵහධහ කිරීම්] භභ ශඳන්න්නම් ශෝ. ම්පර්ණ 

විඹදශභන් සිඹඹට 47ක් ළඹ යන ශොට ධයහඳනඹට; ශේ 

ආභිබතුභහට එශවභ; භශේ ගුරුතුභහට එශවභ ශොච්චම් මුදරක් 

ශන් යරහ ිබශඵනහ. ශේ රු භළිබතුභහ ශභතළන ඈන්නහ. 

එතුභහ ඳසු ගිඹ ද රඵන වුරුේදට ඳහල් දරුන්ට  ලය 

නිර ආඳුම් ශඵදහ දීශම්  ඊත්ඹට ජනහධිඳිබ ශල්ම් හර්ඹහරඹට 

ගිහිල්රහ ිබබුණහ. ඒ හර්ඹහරශේ ිබශඵන ළරැේදක් නිහ ද දන්ශන් 

නළවළ, ඔඵතුභහ  කිඹරහ ිබශඵනහ, රක් ඳවක් න ඳහල් දරු 

දළරිඹන්ට ඊදවු ඊඳහය කිරීභ යජඹ දටභ ය ශන ඹනහ 

කිඹරහ. රු භළිබතුභනි, ශම් යශඨා ඳහල් දරුශෝ ශභොන තයම් 

ප්රභහණඹක් ඈන්නහ ද? දළනට ඈන්න ඳහල් දරුන්ශේ ප්රභහණඹ 

ිබසන රක්ඹක්. ඒ ද ඔඵතුභහටත් භත ශරහ. 

වදසිඹටත් එතළනට ඹන්න එඳහ. ළයදරහත් ඔඵතුභහ එවහට 

ඹන්න එඳහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ තභික ශේ රු 

ධයහඳන ආභිබතුභහ ඳසු ගිඹ ද  Z -score රකුණු ක්රභඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳත් ශ මිටුශේ  බහඳිබ තනතුය දයපු 

භවහචහර්ඹ ශක්.අර්.එම්.ටී. රුණහයත්න භවතහශේ භයණඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ප්රහල ශ හයණඹ තයඹක් ඵ ඒ 

භවහචහර්ඹතුභහශේ දඹිකඹ ඳත්තය ඹට කිඹරහ ිබශඵනහ. 

ධයහඳන ආභිබතුභහ කිඹහ ිබශඵනහ එතුභහ ශම් මිටුශේ බහඳිබ 

ධුයඹ දයපු නිහ ඊහවි තීන්දු නිහ ආිබ වූ තත්ත්ඹ ඊහුරහ 

න්න ඵළරි ඳපු ඳළලිරහ මිඹ ගිඹහ කිඹරහ. නමුත් එතුභහශේ 

දඹිකඹ කිඹනහ තහත්තහ මිඹ ගිශේ ශඳණවළුර ිබබුණු 

අඵහධඹක් නිහඹ කිඹරහ. භභ රු ආභිබතුභහශේ ධහනඹ ඒ 

ඳළත්තට ශඹොමු යන ශර ඈල්රනහ. ශභොද, විශලාශඹන්භ ඒ 

හශේ ශේල් කිඹන්න ශවො නළවළ. භවහචහර්ඹ රුණහයත්න 

භළිබතුභහශේ ශාඹ රඵහ ශන ිබශඵන නිහ, එතුභහශේ ඳවුශල් 

ඹට ශඳො  නහටුක් ආිබ ශනහ ආිබ.  

ඳසු ගිඹ වුරුේශේත් ඹ ළඹ ථහශේදී ජනහධිඳිබයඹහ මුදල් 

ආභිබයඹහ වළියඹට ශම් බහ ර්බශේදී කිේහ හුශදරහ 

ඳහල්ර ඈශන න්නහ දරුන්ට ශනොමිරශේ ධහනය, ිහත්තය 

ව කිරි අවහය රඵහ දීභට ශඹෝජනහ යනහඹ කිඹරහ.  ද යශඨා 

ිබශඵන ඳහල් නදවස ණනින් හුශදරහ ඳහල් විධිඹට 

ණනඹ ශශා සිසුන් 50ට ඩුශන් ඈන්න ඳහල්. ශම් න 

ශොට ශම් ජනහධිඳිබයඹහ මුදල් ආභිබයඹහ වළියඹට ඳහල් 

කීඹට ිහත්තය, කිරි  රඵහ දීරහ ිබශඵනහද කිඹහ පි වනහ. ඒ 

වහ  මුදල් රඵහ දී ිබශඵනහද කිඹහ පි ශම් සථහශේ 

නහටුශන් වුණත් වන්න ඕනෆ.  

 
ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගිහිල්රහ ඵරන්න. 

 
ගරු තතළ අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

භභ එන්නම්, ඔඵතුභහත් එක් ඹන්න.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණළ ක මශතළ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

කිඹපු භන් නළගිඨාටහ. කිඹන ශොටභ ඹන්න වදනහ.  

 

ගරු තතළ අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ තභික ය භළදදී ඒ 

දරුනට තත් නිර ආඳුභක් ව ඳත්තු කඨාටභක් ශදන්නත් 

ශඹෝජනහ යරහ ිබශඵනහ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශම් 

වුරුේශේ නම් ඳත්තු ශදන්න මුදල් ශන් යරහ ිබශඵනහ.  

ගිඹ වුරුේශේ එළනි ශඹෝජනහක් ශත් එඹ ක්රිඹහත්භ ශරහ 

නළවළ. ශම් වුරුේශේ ශඹෝජනහ ය ිබශඵනහ භහින්ශදෝදඹ 

විදයහහය ඳහල් 1000ත් ආතුශත්, ඳහල් 6000 ංර්ධන 

ටයුතුත් ම්ඵද ඳහල් ප්රිබංසයණඹත් යනහ කිඹරහ. ඒ 

ියටත්, ය ඳත්තුරට, කිරි- ිහත්තයරට ශච්ච ශේභ ශිකද 

කිඹන එ පි වරිඹටභ දන්ශන් නළවළ. ශශා ශතත්  ශන් 

ශදවිඹශන්, ශම් වුරුේශේ එශවභ ශනොශේහ!  

ශම් වුරුේශේ වුරුදු 68ට ඩු හන්තහන්ට රුපිඹල් 

2,50,000 ණඹ මුදරක් ශදනහ කිේහ. ඳත්තයර ඈසයව 

පිටුර දභන්න ශම් හශේ රසන භහතිහ කිඹනහ. ඒ ශශා 
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ශතත්  ශම් නළනි ඹ ළශඹන්ත් කිඹපු ශේල් වරිඹට යික, 

විශලාශඹන්භ ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශේ ආභිබතුභන්රහ 

සිඹලු ශදනහටභ ඊදවු යික කිඹරහ තභික පි විලසහ යන්ශන්.  

ආත්තභ ථහ ශම්ික. අණ්ඩු ඳක්ශේත්, විඳක්ශේත් 

භන්රීතුභන්රහ ණනහක් කිේහ හශේ ශනොශඹකුත් ශේලඳහරන 

ශවාතන් නිහ ද භසත ධයහඳනඹභ ඩහ ළටීභට රක් ශරහ 

ිබශඵනහ.  

ඳරිඳහරන ටයුතු ශභන්භ ධයහඳනශේ ගුණහත්භබහඹත් 

ඩහ ළියරහ ිබශඵනහඹ කිඹන එට ඳ සිඹලු ශදනහභ එඟ 

න්න ඕනෆ. විශලාශඹන්භ ඳහල් රභ ිබශඵන රහඳ 

හර්ඹහරරත් ද වරිඹහහය ඳරිඳහරන ටයුතු ශශයන්ශන් 

නළවළ. ඒහටත් ශේලඳහරනඹ භළදවත් ශරහ ිබශඵනහ.  

ශේලඳහරනීයණඹ ීමභ නිහභ ඈතහභ නහටුදහඹ 

තත්ත්ඹට ද ශම් වළභ එක්භ ළියරහ ිබශඵනහ. ද 

ශරාිකධහරි විදුවල්ඳිබරුන්ට සුදුසුම් භත ඒ තනතුරු රඵහ 

ශදන්ශන් නළවළ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, වුරුදු ඳවකින්, 

වඹකින් ඳව ශර් ශියත්ඹ භත් වුණු දරුශෝ නළිබ ඳහල් 

පි නිශඹෝජනඹ යන ප්රශේලරත් ිබශඵනහ. ශවොඹරහ 

ඵළලුශොත් ඒ ඳහල්ර විදුවල්ඳිබයඹහට ිබශඵන්ශන් ශේලඳහරන 

විකඹ විතයික. ශන කිසිභ ශදඹක් නළවළ. ලය සුදුසුම් නළවළ. 

එශවභ නළත්නම් ශඳෞරුත්ඹ නළවළ. නමුත් ශේලඳහරන විකඹ 

නිහ ශොශවොභ වරි ඒ තත්ත්ඹ ඳත්හ ශන ඹනහ. වළඵළික 

එශවභ න ශොට ධයහඳනඹ ඩහ ශන ළශටනහ.  

තුයලිශේ යතන සහමීන් වන්ශා කිේහ, වම්ඵන්ශතොට 

දසත්රික්ශේ ඈංග්රීසි බහහ භත්ීමශම් ප්රණතහ සිඹඹට 20ට 

ඩුික කිඹරහ. ඵයමු ඳශහත ඵළලුත් ඳටත් ඈංග්රීසි 

ගුරුරුන්ශේ ශරොකු ඩු ඳහඩුක් ිබශඵනහ. යතන සහමීන් 

වන්ශා අණ්ඩු ඳක්ශේ හිියඹත් ඒ ළන කිේහ. ලුත් යහඹක් 

වළදරහ, ලුත් ගුන් ශතොටුශඳොශක් වළදරහ නීමයණඹ වුණු 

ලුත්භ නයඹක් ිහහි වුණු වම්ඵන්ශතොට දසත්රික්ඹට ශභොන ශේ 

ශත්, ද හිං දරු ඳළටවුන්ශේ ඳළත්ශතන් ඵරහ ඔවුන්ශේ 

ධයහඳනඹට ලය ඳවසුම් ර්ධනඹ යන්න ලය 

වශඹෝඹ රඵහ ශදන්න යශඨා ඈවශභ ඳවුශල් ඊදවිඹට ද ඵළරි 

ශරහ ිබශඵන එත් පි නහටුශන් වුණත් භතක් යන්න 

ඕනෆ. ශේලඳහරනීයණඹ ළන ථහ යනහ නම්, භභ දළක්හ 

ඳසු ගිඹ දසර- 

 
ගරු දමොශළන් ළල් දරේරු මශතළ  
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறசந்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

රු භන්රීතුමිඹ, යතන සහමීන් වන්ශාට ශඳොඩ්ඩක් 

ළයදරහ. 2012 ර්ශේ වම්ඵන්ශතොට දසත්රික්ශේ ඈංග්රීසි භත් 

ීමභ සිඹඹට 43.25ික. 

 
ගරු තතළ අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ඊන්වන්ශාට ශඳොඩ්ඩක් ශනොශික, ශොඩක්භ ළයදරහ. ශේ 

රු හිතත් භන්රීතුමිඹ නළත්නම් ඔතළන හ  ශරහ ඈන්ශන්භ 

නළවළ. නළත්නම් කීඹටත් ඔඹ ඳළත්ශත් ඈන්ශන් නළවළ.   

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද පි ගුරු ිත්ිබඹ ළන 

විශලාශඹන් වනක් යන්නට ඕනෆ.  ශදභේපිඹන්ට ඳසශා පි 

ඉශඟට ළරකුශේ ශේ ගුරුරුන්ටික. ඳ සිඹලු ශදනහභ පුදුභ 

විධිශේ රුත්ඹක්, බක්ිබඹක් ගුරුරුන් ශශයහි දක්නහ. ඳ 

තුශ තභත් ඒ රුත්ඹ ව බක්ිබඹ ිබශඵනහ. රු ඹන්ත 

රුණහිබර භන්රීතුභහ කිඹනහ, tuition නිහ රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන ආභිබතුභහටත් භශේ ඒ රුත්ඹ ව බක්ිබඹ 

ිබශඵනහ කිඹන්න ලු.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ගුරු ළටුේ විභතහන් 

පිළිඵ ශේ යංජිත් භේදුභඵණ්ඩහය භන්රීතුභහ ශඵොශවොභ 

ඳළවළදලි කිේහ. නමුත් භභ ද හිතන්න ඹන්ශන් ශන ඳළත්තක් 

ළනික. ශභොද, ද ඳහල් ධයහඳන ක්ශාත්රඹ තුශ සිියන ගුරුරු 

ඈතහ විලහර ප්රභහණඹශේ භහනසි තත්ත්ඹ ඈතහභ ඳවශ 

තත්ත්ඹට ආද ළටීභ නිහ ඒ තුළින් ඈතහභ ප්රන්න සිදුීමම් 

ඳහල් තුශ සිදු ශන්න ඳටන් යශන ිබශඵනහ. ශම් ශේල් පි 

ශනොශික කිඹන්ශන්. ඔඵතුභන්රහශේ ඹම ඳශහශත් ප්රධහන 

ආභිබයඹහ ඉශේ ශඳශර්දහ භහධය වයවහ කිඹනහ පි දළක්හ, 

"ඹම ඳශහශත් ගුරුරුන්ශන් 146ට පිසසු" කිඹරහ. ශේ 

නිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ තත් තළන කිඹරහ ිබබුණහ, 

"වඵයහදුශේ ඈසශෝරඹ තුන්න ඳන්ිබඹට ඊන්න 

ගුරුයඹහට පිසසු. වන ප්රලසන ළන ථහ යන්නත් හිරිකිතික" 

කිඹරහ. ශම් තත්ත්ඹට ද ගුරු ිත්ිබඹ ළියරහ ිබශඵනහ. 

ශභශවභ කිඹන්ශන් පි ශනොශික. පි වළභ දහභ ගුරුරුන්ට 

ඈතහභත් බක්ිබඹකින් ව රුත්ඹකින් රනහ. භශේ 

ගුරුතුභහ වළියඹට රු ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභහ දන්නහ, 

පි ඔඵතුභහට ශොඳභණ රනහ ද කිඹරහ. ද භසත 

ධයහඳනශේ ඩහ ළටීභ පිළිඵ ථහ යන ශොට ශම්ට 

ශවාතු ශභොක්ද, ශම් මර බීජඹ ශභොක්ද කිඹන එ භභ හිතන 

වළියඹට නිහර්ඹශඹන්භ ශවොඹන්න සිේධ නහ.  

භහතයතුභහ දළනට වුරුදු ණනහක් ිබසශා ඈරහ ජහිබ 
ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹක් වදනහ. ඒ ළන ඳ නියන්තයශඹන් 
දළනුත් යනහ. ඳත් වළභ දහභ ඈල්ලීම් යනහ, ශම් විඹ 
ශනුශන් ජහිබ ප්රිබඳත්ිබඹක් ිබශඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. වළඵළික  
දගින් දටභ ඳහල්ර ව විශලාශඹන්භ ශම් ගුරුරුන්ශේ 
රුත්ඹ නළිබන විධිශේ ශනොශඹකුත් ටයුතු, ශනොශඹක් 
අහයශේ ශේල් සිදුනහ. පුදුභ භහනසි අතිබඹකින් ඒ 
ශොල්රන්ට ළඩ යන්නට සිේධ ශරහ ිබශඵනහ. ශම් විධිඹට 
ගුරුරුන්ශේ ශභොශඹ විිිබ ශරහ, වුල් ශරහ ිබශඵන්ශන් 
ශභොද කිඹන හයණඹත් පි මුතුශන් කිඹන්නට ඕනෆ නළවළ. 
ඳසු ගිඹ දසර ඳශහත් බහර ධයහඳන භහතයරුන්ශේ ක්රිඹහ 
රහඳ පි දන්නහ. භභ වළභ ශශනකුටභ ශදෝහශයෝඳණඹ 
යන්ශන් නළවළ.  තමුන්නහන්ශාරහ මීට ළ ඹ ළරකිලිභත් 
ශරහ ධයහඳනඹ හශේ විඹක් ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතු යන්න 
කිඹරහ භභ ඈල්ලීභක් යනහ. එස.බී. දහනහඹ ආභිබතුභන්රහ, 
ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභන්රහ, ශභොවහන් රහල් ශ්ාරු 
ආභිබතුභන්රහ ළන ඳට බඹ නළිබ ථහ යන්න පුළුන්.  
ඔඵතුභන්රහ ඊත් ඹ ඵ පි දන්නහ. කිසි බඹක් නළතු ඒ 
ළන ථහ යන්න පුළුන්. වළඵළික, ඳශහත් බහර ධයහඳන 
භහතයරු ඳත් යන ශොට ඩු ණශන් ඒ ඹශේ භ 
සුදුසුම්ත් ඵරන්න ඕනෆ. ඵරන්න, ඳශහත් බහ භන්රීයශඹක් 
ඳහරට ගිහිල්රහ ගුරුරිඹ දණ සනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 
ඊහවිඹට ඈදරිඳත් ය ඳශහත් බහ භන්රීයඹහට ආඳ දුන්නහභ 
තත් ශේලඳහරනඥශඹෝ ශොටක් ගිහින් භල්භහරහ දහරහ එඹහ 
පිළින්නහ. එත ශොට ඒ ශොල්රන්ශේ ිබශඵන ශේලඳහරන 
ප්රලසනඹ එළිඹට එන්ශන් දණ ළසීමභ ශ ඳශහත් බහ 
භන්රීයඹහට භල් භහරඹක් දහරහ,  ශනක් එක්ශනහට විරුේධ 
ත ියක් රකුණු එක් රැස කිරීභක් යමින්. ඳහල් ධයහඳනඹ 
ළන ථහ යන ශොට ශම් සිේධීන් ථහ ශනොයභ ඵළරි  
ශනහ. විශලාශඹන්භ ඳශහත් බහර ධයහඳන 
භහතයරුන්ශේත් භ සුදුසුම් රහ ඵරන්න ඕනෆ. ශභොද, 
භශේ අනඹ ත්ශතොත් එ ජහිබ ඳහරික ිබශඵන්ශන්; 
ශනක් සිඹල්රක්භ ඳශහත් බහ ඳහල්. ඳශහත් බහ 
භන්රීරුන්ශේ ක්රිඹහරහඳඹ ධයහඳන ංලඹට ඈතහභ ළදත් 
නහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

දළන් ඵරන්න, යහජකීඹ විදයහරඹ. යහජකීඹ විදයහරඹ කිේහභ 

ශම් යශඨා ප්රධහනභ ඳහර වළියඹට ශන් ළශනන්ශන්. ඒ ඳහශල් 

ගුරුතුමිඹක් එතුමිඹශේ භහරු වදහ න්න වරඹ ඊඩට නඟිනහ. 

ද ශම් තත්ත්ඹට    ළියරහ ිබශඵන්ශන් ආික? ශම් වළභ ශේටභ 

නිසි ඵරඳෆම්, යුතු ඵරඳෆම් ිබශඵනහ. ටහපිටහභ 

ශේලඳහරනීයණඹ ශරහ.  

ආභිබතුභහට ශඩ් ඹනහ කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් නළවළ. 

ශභොද, පිියඳන භහින්ද යහජඳක් විදයහරඹ ඒ ළශඩ්ට ිබශඵන 

නිහ. වළඵළික රු ආභිබතුභනි, භළිබයණ හරශේදී ශම් ගුරු 

ංවිධහන වයවහ ළ ශඹන් වුද canvassing ඹන්ශන්, හශේ 

ඳළත්ශත්ද ශඳෝසටර් ිය රහ ිබශඵන්ශන්, න්න ඒ ශොල්ශරෝ 

තභික ධයක් තනතුරු රඵන්ශන්. ඒ ඹ ධයක් තනතුරු රඵන 

ශොට ඒ ශොල්රන්ශේ දරුශෝ ගුරු ඊඳශේල තනතුරු 

රඵනහ.  

 
ගරු මන්ත්රීලරදය්ක 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

එක් ශශනක් කිඹන්න.  

 
ගරු තතළ අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

වළභ එක්ශනහභ. ඔඵතුභන්ශේ ශරහශේදී වන්න, භභ 

ඳසශා කිඹන්නම්. 

ශම්හ ප්රහශඹෝගි සිේධ ශන්න ඕනෆ. ඔශවොභ නිම් 

ථහක් යරහ,  ප්රලසනඹක් වරහ නිම් ඳළනරහ ඹන්න පුළුන් 

හයණහ ශනොශික.  ශම් පි ශල්රම් යන්ශන්, යටක්, ජහිබඹක් 

එක් හශේභ ශේ යශඨා නහතඹත් එක්ික.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශේ ශභොවහන් රහල් ශ්ාරු 

භළිබතුභහ ශභිකන් දවස ණනශේ පිඹකු ශරට ඈසශෝරශේ 

විනඹ ද, ගුරුරුන්ශේ ශුබ සිේධිඹද ශම් වළභ එක් ළනභ 

ශොඹරහ ඵරන ඵ පි දන්නහ.  

නමුත් භවය රුණු  නිහ භවය තළන්රදී හියශනහ. ද 

නිවිිබර ශොඨාසහශේ විදුවල්ඳිබ තනතුරු තනියභ දීරහ  

ිබශඵන්ශන් හටද කිඹරහ ඵළලුශොත්, ඒ ශවොටභ ශඵෝධ 

ශික.  

ශභය 2014  ඹ ළඹ ථහශේ ශභශවභ කිඹරහ ිබශඵනහ: 

"්හමීඹ ඳහළල්ර නීඳහයක් වහ ශනකුත් ඳවසුම් ළ දයුණු කිරීභ 

වහ රුපිඹල් මිලිඹන 1,000  ප්රිබඳහදන ශන්යනු රඵනහ. භවයභ 

ගුරු බයහ විදයහරඹ සිඹළු විඹන්ශන් ංම්පර්ණ බයහ 

භධයසථහනඹක් ඵට ඳත්කිරීභටත්, දිකශන් ශනකුත් ගුරු බයහ 

විදයහරර ඳවසුම් ළ දයුණු කිරීභටත් තත් රුපිඹල් මිලිඹන 750  

ිබශර් ප්රිබඳහදන ශන් යනහ."  

ශම්හ යන්න ඕනෆ. ශම්හ ශශයිකද නළේද දන්ශන් නළවළ. 

ඳත්තු දුන්නහ හශේ ශිකද දන්ශන් නළවළ. ිහත්තය, කිරි දුන්නහ 

හශේ ශිකද දන්ශන් නළවළ. වළඵළික ශම් හර්ඹඹන් ශශයන 

ශොට ශම්හට ම්ඵන්ධ ඹශේ භහනසි භඨාටභ ඵරන්න ඕනෆ. 

ඒ ඹ නිදවශා තභන් යන රැකිඹහ වරිඹට යනහද, ඒ ඹට ඒ 

වහ  සථහ රළිහරහ ිබශඵනහද කිඹන හයණහ ළන මීට 

ළ ඹ විශලා ධහනඹක් ශඹොමු යන්න ඕනෆ, රු ආභිබතුභනි.  

නහතශේදී එක්ත් ජහිබ ඳක් යජඹක් ඵරඹට ඳළමිිකඹත් 

ශම් ටයුතු ම්පර්ණශඹන් ශේලඳහරනශඹන් ඵළවළය විඹ යුතු 

ශදඹක්. දරුන් ඳහල්රට ආතුශත් කිරීභ ළන, ඒ හශේභ 

ඳහශල් ිබශඵන ශබෞිබ ඩු ඳහඩුම් ළන ථහ යනහ නම් 

ඳට මීට ළ ඹ ඳළඹ ණනහක් ඒ ළන ථහ යන්න පුළුන්. 

ශශනකුට දරුන් ණනහක් සිියඹත්, ශදය ශභොන ප්රලසන 

ිබබුණත්, ඒ දරුන් භඟ ද ත යන විට ඈී ශභන් වහ 

ශවො භහනසි භඨාටභකින් හිියශේ නළත්නම් ආිබන ප්රිබපරඹ 

ඳ හිතන්ශන් නළිබ තයම් ඈතහ නය ශදඹක් ශන්න පුළුන්. 

භවය ශරහට ගුරුයශඹක් භහරුක් ඈල්ලුශොත්,  

ශේලඳහරනශේ නියත සිියන විදුවල්ඳිබරුන්ට නත ශනොීමභ 

ශවාතුශන්, ශේලඳහරන ඳළි ළනීම් භත නුඳහේිබඹකු ශවොඹහ 

ශන එන්න කිඹනහ. එශවභ නළත්නම් replacements  නළවළ 

කිඹනහ.  

 ඵයමු ඳශහශත් නම්, ෆල්රට ඳත්ීමභ රළබුණහට ඳසශා 

ආඹිලිපිියඹ හශේ දුය ප්රශේලඹ ඳහරට ඹනහ. එත ශොට, 

සහමි පුරුඹහ එ දවහ, දරුන් තත් දවහ. ඒ තත්ත්ඹ 

ඳහරනඹ යන්න ඕනෆ. ශම් වහ ශභොන විධිශේ ශවෝ එ 

ප්රිබඳත්ිබඹක් වදන්න කිඹන එත් හන ලශඹන් රු 

ආභිබතුභහශේ ධහනඹට ශඹොමු යනහ.  

ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභනි, ඔඵතුභහශේ හරඹ තුශ 

ධයහඳන භහතයහංලශේ සිදු වූ වළභ ශදඹක්භ නයික කිඹරහ පි 

කිඹන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහ ධයහඳනඹ ශනු ශනුත්, ශේ එස.බී. 

දහනහඹ ආභිබතුභහ විලසවිදයහර ධයහඳනඹ ශනුශනුත් 

ඹම්කිසි ශශවක් දයරහ ඹම් ශභශවයක් යනහ. වළඵළික, 

භහින්ද චින්තනඹ තුශ, ශම් යශඨා ප්රධහන ඳවුශල් ලයතහ 

ශනුශන් ධයහඳනඹ කිඹන විඹඹ ිහල්රට ශදන්න එඳහ කිඹන 

එත් හන ලශඹන් ඈල්රමින්  භභ නිවඬ ශනහ. 

ශඵොශවොභ සතුිබික. 
 

[.බහ. 3.14] 

 
ගරු නන්දිමිත්ර කකනළයක මශතළ සඋවවහ අධායළපන 

නිදයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 

Higher Education)  
මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශේ තරතහ තුශෝයර 

භළිබනිඹ ශඵොශවොභ භහරුශන් විබ දදහ තභික ද  ථහ ශශා. ඒ 

ශශව ශභොද දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] හිශත් භහරු ද 

දන්ශන් නළවළ. ඊස ධයහඳනඹට ඳරිඵහහිය, ධයහඳනඹ ළන 

තභික ද හුඟක් ශදශනක් ථහ ශශා.    

රු කිර වියහේ භන්රීතුභහ ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන්            

ථහ යමින්, ශම් යශඨා ධයහඳනඹ ම්පර්ණශඹන්භ 

ශේලඳහරනීයණඹ ශරහ කිේහ. විශලාශඹන් ගුරු ඳත්ීමම් දීභ 

ශේලඳහරනඹ භත සිදු න නිහ ශම් තත්ත්ඹ ඊදහ ශරහ ිබශඵන 

ඵික එතුභහ කිේශේ.  නමුත්, 1990දී බයහරහී  ගුරු ඳත්ීමම් 

ජනවිඹට, දවම් ඳහල් විබඹට දීපු සථහශේ ඈරහ තභික 

ගුරුරුන්ශේ ධයහඳනශේ ගුණත්භබහඹ ඩහ වළලුශණ්, 

ශේලඳහරනීයණඹ වුශණ් කිඹන එ එතුභහට ප්රහල යන්න 

ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ, භන්රීතුභන්රහ 

හුඟ ශදශනක් ඳහල් පිළිඵ ථහ ශහ. භහතශල් දසත්රික්ශේ 

භහ මිත්ර න්ත ලුවිවහශර් භන්රීතුභහ කිේහ, ම්ඵද ඳහල් 
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[රු තරතහ තුශෝයර භවත්මිඹ] 
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දයුණු න්ශන් නළවළ කිඹරහ. භවරු කිේහ, ශම් ශදන 

ශඳොශයොන්දු හීනඹක් ශරහ කිඹරහ. නමුත් ඳ ශඵොශවොභ 

ඳළවළදලි  කිඹනහ, ේවිතීික ඳහල් 1000ක් ංර්ධනඹ යන 

යහඳිිබඹ ද ධයහඳන භහතයහංලශඹන් ක්රිඹහත්භ යන ඵ. 

ශම් න විට ඒ ළඩ ටයුතු සිඹඹට 90 ස විතය න් ශරහ 

ිබශඵනහ. ඉට භතය ඒහශේ ශොදුරු ඳහල් විධිඹට ශභහ මිතුරු 

ඳහල් 5000ක් ංර්ධනඹ යන  යහඳිිබඹක් ක්රිඹහත්භ නහ.  

ශම් වුරුේශේ ඒ ඳහල් 5000ටභ රුපිඹල් රක් 5 ණශන් දීරහ 

ලය  ප්රිබංසයණ ටයුතු යරහ ිබශඵනහ. ශම්ශන් 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ඒ ිබශඵන විභතහ  නළිබ යන්නික;  

ශියඹන් නයඹට ආදී ඹන ිබඹ නළිබ යන්නික. විශලාශඹන්භ 

ශදභවුපිඹන්ශේ අල්ඳශේ ශනක් ආිබ යන්නික. 

අල්ඳභඹ ශනක් කිඹන්ශන් ශම්ික. ශදභවුපිඹන්ශේ භතඹක් 

ිබශඵනහ, ශම් ඳහර ශවො නළවළ නයශේ ඳහර තභික ශවො 

කිඹරහ. ඒ නිහ ශම් ඳහරට ශේ ශභඹහ දභන්ශන් නළවළ කිඹන 

දවක් ිබශඵනහ. ඔඹ කිඹන ශනොශඹකුත් දණ  ආිබ ීම 

ිබශඵන්ශන්ත් ඒ නිහික. ඒ දුණරට ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ඹත් 

ශොදුරු ීම සිියනහ. ඒ නළවළ කිඹහ භහ කිඹන්ශන් නළවළ. ඒ 

සිඹල්රටභ මුල් ශරහ ිබශඵන්ශන් ජනතහශේ අල්ඳ. ඒ 

අල්ඳර ශනක් ආිබ කිරීභ වහ තභික භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳිබතුභහ ධයහඳන ප්රිබංසයණ ළඩ පිළිශශ දඹත් ය 

ිබශඵන්ශන්. ශම් ඳහශල් අර්ණීඹත්ඹ ආිබ න විට 

ශදභවුපිඹන් ව  දරුන් ඒ ඳහල්රට අර්ණඹ ශික. ඒික 

ශභහ මිතුරු ඳහල් ලශඹන් ඒහ වඳුන්න්ශන්ත්. ශම් ඳහර 

දයුණු වූ විට, ශම් ඳහර ශඳනී ශඳනී නයශේ ඳහරට ඹන්න 

දයන ඊත්හවඹ යර්ථ ශරහ ඹනහ. ඒ හර්ථ ය ළනීභ 

ශේ ප්රධහන හර්ඹඹක්.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඉ ශඟට භශේ විඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන්න ඕනෆ. ඊස ධයහඳනඹ  ළන ථහ 

යන විට හුඟක් ශරහට එල්ර වුණු ශචෝදනහක්  තභික, 

විලසවිදයහරර ශබෞිබ ම්ඳත් දයුණු යන්ශන් නළවළ කිඹන 

හයණඹ. ශබෞිබ ම්ඳත් දයුණු කිරීභ  ඹටශත් විශලා ප්රසතත 

හයණහ කිහිඳඹක් විරුේධහදීන් භතු යනහ.  

එ හයණඹක් තභික, විශලාශඹන්භ ශේ ශිය ශියහන්ට 

ශන්හසිහහය නළවළික කිඹන එ. පි ශම් ශන ශොට 

92,000ක් ඳභණ න ශිය ංයහ ශනුශන් විලසවිදයහර තුශ 

නීමන තහක්ණඹට නුකර ශන්හසිහහය ශොඩනළඟලි 60ක් 

ඈද කිරීශම් ටයුතු අයම්බ යරහ ිබශඵනහ. ශඵොශවෝ විට ශම් 

වුරුේද න් න විට ඒහිකන් 30 ළඩ න් ශනහ. 

එතශොට එහිකන් ඒ වනඹ ළරශනහ. නිම්භ ශනොශික, 

ඈතහ නීමන ඳන්නශේ භවල් වතශර් ශොඩනළඟිලිලින් යුක්ත 

තභික ඒහ ඈද ශන්ශන්. හභය 100ක් ිබශඵනහ. ෆභ 

භවරටභ ශඳොදු මුළුතළන් ශඹක් ිබශඵනහ. නහන හභය  හිත 

ළසිකිළි ඳේධිබ 2ක් ිබශඵනහ. ඒ වහ ආසතශම්න්තුත මුදර 

රුපිඹල් ිහලිඹන 13.2ක් ශනහ. ඒ එක්. 

ඉශඟට, ඈදරිඳත් යන තත් ප්රලසනඹක් තභික, 

අචහර්ඹරුන්ශේ හිඟඹ. අචහර්ඹරුන්ශේ හිඟඹ ළන ථහ 

යන ශොට, භවය විලසවිදයහරර අචහර්ඹරුන්ශේ හිඟඹක් 

ිබශඵන ඵ පි පිළින්නහ. ඒ විලසවිදයහර පිහිටහ ිබශඵන ඳශහත් 

නු ශඵොශවෝ අචහර්ඹරු එභ ඳශහත්රට ඹෆභට භළත්ත 

දක්න තත්ත්ඹක් ිබශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ශොල්රන්ට ශම් ඹ 

ළඹ තුළිනුත්, ශේ භහතයහංලශේ ප්රිබඳත්ිබ තුළිනුත්, ශේ 

යමුණු තුළිනුත් ඳවසුම් ළරී භ වහ විලහර ප්රඹත්නඹක් 

දයමින් ඈන්නහ. ශම් සථහශේදී පි ඒත් කිඹන්නට ඕනෆ. 

විශලාශඹන්භ ඊඳහධිධහරින්ශේ රැකිඹහ නියුක්ිබඹ පිළිඵ 

ථහ යනහ. ඒ නිහ විලසවිදයහර ඳේධිබශේ විඹ ධහයහ 

ශනස යරහ, 2014 ර්ශේ රැකිඹහ නියුක්ිබඹන්ශේ ප්රභහණඹ 

ඈවශ නළංීමශම් යමුිකන් ළඩ ටයුතු යන්ශන්. ශිය ශක්න්්රීඹ 

ධයහඳන ක්රභඹ සථහපිත කිරීභ වහ සිඹලුභ ශභනහයණ 

සිසුන්ට textbooks රඵහ දීභටත්, එභ පීස වහ multimedia ව 

IT ඳවසුම් රඵහ දීභටත් ටයුතු යරහ ිබශඵනහ. සිඹලුභ 

විලසවිදයහර Wi-Fi රහඳ ඵට ඳත් කිරීභ, විලසවිදයහර නය 

ආිබ කිරීභ ශේ යමුණු ඵට ඳත් ශරහ ිබශඵනහ. බහහ 

භධයසථහන ඈද කිරීභ අදඹත් ශේ භහතයහංලඹ භඟින් යනහ.   

ඉශඟට, පි අයම්බ ය ආිබ යහඳිිබ ළන කිේශොත්, 

ළරිකඹ විලසවිදයහරශේ පුසතහර ශොඩනළඟිල්ර වහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 180ක් ළඹ ය ිබශඵනහ. එහි ටයුතු 2010-

2012 හරශේ න් වුණහ. ඹම විලසවිදයහරශේ ධයඹන 

හර්ඹ භණ්ඩරශේ නිර නිහ ශොඩනළඟිල්ර වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 49ක් ළඹ වුණහ. ඒ ළඩ ටයුතුත් 2012 ශෝසතු 

භහශේ න් වුණහ. ඹම විලසවිදයහරශේ යහඳහය ධයඹන 

පීසඹ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 165ක් විඹදම් ය ිබශඵනහ. එහි ඈද 

කිරීම් ටයුතුත් 2012 ර්ශේ න් වුණහ. ඵයමු 

විලසවිදයහරශේ ක්රීඩහහයඹ වහ ක්රීඩහ පිියඹ ඈද කිරීභට රුපිඹල් 

මිලිඹන 20ක් ළඹ වුණහ. ඒත් න්. ශම් කිඹන්ශන් පි 

භහතයහංලඹ බහය ත්තහට ඳසශා යපු ශේල්. ඵයමු 

විලසවිදයහරශේ පිරිමි ශන්හසිහහය ශොඩනළඟිල්ර ඈද කිරීභ 

වහ රුපිඹල් මිලිඹන 175ක් ළඹ ශහ. ඒත් 2012 ර්ශේ 

න් යරහ ිබශඵනහ. ඉශඟට, ශොශම විලසවිදයහරශේ 

හඹනි රණහහය ශොඩනළඟිල්ර වහ රුපිඹල් මිලිඹන 

133.08ක් ළඹ ය ිබශඵනහ. ඒත් න්. ශේයහශදිකඹ 

විලසවිදයහරශේ ඳරිපය හඹන ශොඩනළඟිල්ර වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 280ක් ළඹ ශහ. 2013 ශප්රාල් භහඹ ශන ශොට එහි 

ළඩත් න් යරහ ිබශඵනහ. ශේයහශදිකඹ විලසවිදයහරශේ 

විදයහපීස වහ භූ විදයහ ශොඩනළඟිල්ර වහ රුපිඹල් මිලිඹන 

120ික. 2012.06.08 දනඹ ශන ශොට එහි ළඩ න් යරහ 

ිබශඵනහ. ශභොයටු විලසවිදයහරශේ සිවිල් ඈංජිශන්රු ඳර්ශේණ 

භධයසථහනඹ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 132ක් විඹදම් ශහ. ශම් 

විධිඹට පි විලසවිදයහර ඳේධිබශේ ශබෞිබ ම්ඳත් දයුණු කිරීභ 

වහ ටයුතු යරහ ිබශඵනහ. භභ ඒ එක්භ කිඹනහ, එක්ත් 

ජහිබ ඳක් යජශේ ඳහරන හරඹ තුශ -ඒ වුරුදු ණනහ 

ිබසශා- කිසිභ සථහ ඩුභ තයමින් එභ 

විලසවිදයහරඹටත් ශන්හසිහහය ඈද යරහත් නළවළ, ශම් 

හශේ ශොඩනළඟිලි ඈද යරහත් නළවළ කිඹන එ. 

එඳභණක් ශනොශික. අචහර්ඹරුන්ශේ ගුණහත්භබහඹ 

ළ දයුණු කිරීභ වහ භසත යහජය ඊස ධයහඳන ක්ශාත්රශේ 
සිියන 17,344ක් වූ ධයඹන වහ නධයඹන ශා ංයහශේ 

වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරීභට, ගුණහත්භ ඵ ළ දයුණු කිරීශම් 
යමුිකන් ක්රිඹහත්භ යන රද ළඩටවන් යහශිඹක් ිබශඵනහ. 

2013 වුරුේශේ ඳභණක් ඳලසචහත් ඊඳහධි වහ ධයඹන හර්ඹ 
භණ්ඩරඹට ශියත් 316ක් පිරිනභහ ිබශඵනහ. ඈිබන්, වුද 

කිඹන්ශන් පි ඒ ඹ දරි න්න්ශන් නළවළික කිඹරහ. 

ඒ හශේභ ශේශීඹ ව විශේශීඹ විදයහර්ීරන්ශේ 
වබහගිත්ශඹන් ශම් යශඨා ම්භන්ත්රණ, ළඩ මුළු යහශිඹක් ශම් 

භහතයහංලඹ වයවහ දඹත් යරහ ිබශඵනහ. ප්රහශේශීඹ අර්ථිඹ 
ව ප්රහශේශීඹ විදයහ පිළිඵ ළඩ මුළු, ඊස ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබ 

ඳර්ශේණ භධයසථහනඹක් පිහිටුීමභ වහ න හච්ඡහ, භූත 
ශතල් ව හයු ර්භහන්තඹ ඈවශ  භධයභ ව ඳවශ සථයර 

ිත්තීඹ, තහක්ික, ශභනහයණ ව විදයහත්භ භඨාටභ 

වහ මිනිසඵර ලයතහ වඳුනහ ළනීභ ශභන්භ මිනිස වහ 
ශබෞිබ ම්ඳත්රට දහශ ලයතහ ශොඩනළඟීශම් ලයතහ 

වඳුනහ ළනීභ ඹන ප්රධහන යමුණු ශත ශඟහ ීමශම් ඳයභහර්ථශඹන් 
විලසවිදයහර ප්රිබඳහදන ශොමින් බහශේ ඈංජිශන්රු ව හසතු 

විදයහ සථහය මිටු භඟ ඒහඵේධ ංවිධහනඹ යන රද 
ළඩ මුළු ඒ තය ශනහ. 

939 940 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශභනහයණ ඳහසභහරහ ප්රතීතනඹ කිරීශම් ළඩ මුළු, ඊස 

ධයහඳන ක්ශාත්රශේ හර්ඹ හධනඹන් භළනීභ වහ ජහතයන්තය 

භඨා ටශම් දර්ල ස කිරීභ වහ යුශනසශෝ දහඹත්ඹ රඵහ 

ළනීභ, ශ්රී රංහශේ භහජ, අර්ථි ංර්ධනඹ ශශයහි දලහනත 

වූ ඳර්ශේණ හිකජයයණඹ කිරීභ වහ වූ විශේශීඹ ත්දළකීම් 

හච්ඡහ කිරීභ  ඒහ තුරින් කීඳඹක් කිඹරහ ශම් සථහශේ 

වන් යන්න ඕනෆ. ඒ හ ශේභ විශේශීඹ සිසුන් ඵහ ළනීභ 

ළන විියන් විට ශම් බහ තුශ විශේචන ඈදරිඳත් වුණහ. පි එිකන් 

අදහඹම් රඵරහ ිබශඵනහ. 2011 ර්ශේ සිසුන් 418ක් වූ තය 

රළබ අදහඹභ රුපිඹල් මිලිඹන 157ක් ශනහ. 2012 ර්ශේ 

සිසුන් 686ික. රුපිඹල් මිලිඹන 193 අදහඹභක් රඵහ ිබශඵනහ. ඒ 

හශේභ විලසවිදයහර ප්රශේල වහ යම් ශනොභළිබ සිසුන්ට ආිබ 

ඊස තහක්ණ අඹතනශේ ඊස ධයහඳනඹ රඵන්න ශේ 

භහතයහංලඹ ඹටශත් 2010 ර්ශේ 3,850 ශදශනකු ට සථහ 

රඵහ දී  ිබශඵනහ. ඒ ඹ විලසවිදයහර ප්රශේලඹ වහ ඊස ශඳශ 

විබහඹට ශඳනී සිට  භහන සුදුසුම් ආිබ, විලසවිදයහරඹට ඹන්න 

ඵළරි වුණු දරුශෝ; හ ශේ ශවෝ ශදභේපිඹන්ශේ දරුශෝ. 2013 

ර්ශේ 4,631 ශදශනකුට ඒ යභ රළිහරහ ිබශඵනහ. පි තත් 

ලුිබන් යහඳිිබ කීඳඹක් ඈදරිඳත් ශහ, විලසවිදයහරර ිබශඵන 

ශනොන්සුන්තහන් නළිබ ය ළනීභට.   ශනොන්සුන්තහන් නළිබ 

යරහ ශියඹන් තුශ ශවො විනඹ රුබහඹක්  ආිබ කිරීභ වහ 

ත්ත ක්රිඹහහයම් ිබශඵනහ. එක් තභික නහඹත් වහ 

ධනහත්භ අල්ඳ ර්ධනඹ කිරීශම් ළඩටවන. ඒ පි  

නහඹත් පුහුණු ළඩටවන ශර වඳුන්නහ. 2011 ශර්දී 

අයම්බ ශ ළඩටවන ශතන යටත් 2013 ය වහ ද 

ක්රිඹහත්භ ශනහ. ශෞන්දර්ඹහත්භ කුරතහ ර්ධනඹ කිරීභ 

දවහ වූ ීමතහ ළඩටවන ිබ ඊත්ර්ත් ශභන්භ සිසුන්ශේ 

ඩහත් අර්ණඹ දනහත් ළඩටවනක් ශනහ. එඹ ශතන 

යටත් ඳළළත්ීමභ වහ ටයුතු ශශයමින් ඳිබනහ. ශම් 

තුළින් ද ශේ විලසවිදයහර ශිය ශියඹහන්ට ඊස 

ධයහඳනඹත් භඟභ තභ තභන්ශේ වජ වළකිඹහන් ව ඳහල් 

ඳේධිබඹ තුළින් රළබුණු වළකිඹහන්,  ඒ හශේභ ශඵෝධඹ ව 

දළනුභ තත් ඊේදීඳනඹ ය න්න සථහ රළශඵනහ. ශම් 

තුළින් ශම් දරුන්  නිරුශණ්  නලය ඊේශකෝණරට ඹන 

හරඹ ඹවඳත් ශදඹට ශඹොමු කිරීභක් සිදු ශනහ.  ඒ නිහ ශභභ 

ළඩටවන ද ඈතහභ හර්ථ දඹත් ශරහ ිබශඵනහ හශේභ 

ශම් න ශොට ඈතහභත් හර්ථ ප්රිබපර ශඳන්මින් සිියනහ.  

සිසුන්ශේ බහහ කුරතහ ඈවශ නළංීමභ වහ නු රළබ 

පිඹය රැක් ිබශඵනහ. විලසවිදයහර සිසුන් වහ යහජය/

ශඳෞේලි අඹතන තුශදී අඹතනි/ර්භහන්ත පුහුණු සථහ 

ආිබ යමින් ශඵො ශවෝ ඳහසභහරහ ංශලෝධනඹ ය ිබශඵනහ.  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය භහතයතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහ  ශද 

හරඹක් ිබශඵන්ශන්. 

 

ගරු නන්දිමිත්ර කකනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ප්රහශඹෝගි පුහුණුක් රඵහ ළනීශම් සථහ ශම් තුළින් 

රළිහරහ ිබශඵනහ. ශම් ශරෝශේ දයුණු යටර ිබශඵන 

ක්රභඹක්. සිසුන්ශේ ශතොයතුරු තහක්ණ කුරතහ ර්ධනඹ කිරීශම් 

යමුිකන් ඒ වහ ජහිබ භඨාටශම් ඳරීක්ණඹක් ඳත්හශන 

ඹනහ. පි වුරුත් එතු ශරහ ථහ යන්ශන් ශභහ ඳයපුය 

ළනික. ශේ නහතඹ ළනික. පි  ඒහ විශේචනඹ යන ශොට 

ංර්ධනහත්භ විශේචනඹ යන්න ඕනෆ. ශම් යශඨා ඊන්නිබඹ 

තහ, නහත ඳයම්ඳයහශේ ඹවඳත වහ හශේභ ජහිබශේ 

ඹවඳත වහ ධයහඳනඹට ජහිබ ප්රිබඳත්ිබඹක් ළී භට ශේ 

ආභිබරුන්  තුන් ශඳොශ න්නහ වූ ඊත්හවඹට තමුන්නහන්ශාරහ 

වශඹෝඹ ශදන්න කිඹරහ ඈල්රහ සිියනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ භට ත එ 

හයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. ධයහඳනඹ කිඹන විඹඹ ත්තහභ 

එඹට ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන භහතයහංලඹත් 

ඹත් ශනහ. ඒ ශායභ ශේ ත්තහභ රුපිඹල් මිලිඹන 

188,670ට ළ  මුදරක් ශම් ධයහඳනඹ කිඹන යහමු තුශට ශම් 

යජඹ විසින් ශන් ය ිබශඵනහ. ඒත් ඔඵතුභන්රහශේ 

ධහනඹට ශඹොමු යන්න කිඹරහ භභ ඈල්රහ සිියනහ. ශේ 

භහතයහංලශේ ශල්ම්තුභහ ආතුළු භහතයහංලශේ සිඹලුභ 

නිරධහරින්ටත්, ධයහඳන භහතයහංලශේ ශල්ම්තුභහ ආතුළු 

නිරධහරි භඬුල්රටත්, ධයහඳන ශාහ භහතයහංලශේ 

ශල්ම්තුමිඹ ආතුළු නිරධහරි භණ්ඩරඹටත් සතුිබ යමින්  භශේ 

චන සල්ඳඹ භහේත යනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, භශේ ථහශේ ඈතුරු ශොට 

වළන්හඩ් හර්තහට ආතුශත් කිරීභ වහ භහ වභළගත* යනහ. 
 
වභළදම්වය මත තබන ෙ කාළදේ ඉ රි දකො ව: 
சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 
- සිඹලු ඊඳහධි ඳහසභහරහ වහ ශතොයතුරු තහක්ණඹ මලි ව ශඳොදු 

විඹඹක් ශර වඳුන්හ දීභට භහර්ශෝඳශේල ළී භ අයම්බ ය 

ආත. 

- පුසතහරර ශතොයතුරු වහ න්නිශේදන තහක්ණඹ ංර්ධනඹ 

කිරීභ. ඳශමු දඹය වහ ශතෝයහ ත් විලසවිදයහර 8කි. 

- ශියිකන්ශේ භිදු කුරතහ ඈවශ නළංීමභ වහ පුහුණු ළඩටවන් 

ඳළළත්ීමභ. 

- රහ සිසුන් වහ ලිඛිත කුරතහන් ර්ධනඹ කිරීභට විශලා 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ යන රදී. 

- සිසුන්ශේ ක්රීඩහ කුරතහ දරිළන්ීමභ වහ ලය ඳවසුම් ළඳයීභ. 

- II න න්තර් විලසවිදයහර ක්රීඩහ තයඹ 2013 භළික 02 සිට භළික 12 

දක්හ ශභොයටු විලසවිදයහරශේදී ඳත්න රදී. 

- 27න ශරෝ විලසවිදයහර ක්රීඩහ ඊශශර වහ සිසුන් 67 

ණ්ඩහඹභක් වබහගී ීමභ (2013 ජලි 06 සිට ජලි 17 දක්හ) 

න්තර්ජහිබ තය වහ ක්රීඩිකන් වබහගී යීමභ. 

- සිසුන්ශේ විවිධ වූ නය කුරතහ ර්ධනඹ කිරීභ තුළින් න විඳුම්, 

දවස, නයතහ, නශෝත්ඳහදන ව නිඳළයුම් නිර්භහණඹ කිරීභ රුත් 

ළන්ශන (SIIP) ළඩටවන 2013 ර්ශේ සිට වඳුන්හ දී ිබශබ්. 

- ශම් ඹටශත් ශතොයතුරු තහක්ණඹ, හම්ප්රදහික දළනුභ, 

ඈශරක්ශට්රෝනි විදයහ, නළශනෝ තහක්ණඹ ව අනඹන අශේලනඹ 

හණ්ඩ ඹටශත් නිර්භහණ ඈදරිඳත් ශ වළකිඹ. 

- ඳර්ශේණ නශෝත්ඳහදනඹ වහ ශේදහක් නිර්භහණඹ කිරීභත්, 

නශෝත්ඳහදනඹ හිකජය ණශේදී වහඹ දීභත් ශභභ ළඩටවන 

තුළින් ඵරහශඳොශයොත්තු ශේ. 
 
විලසවිදයහර සිසු සිසුවිඹන් වහ ශන්හසිහහය 60ක් ඈදකිරීශම් 
යහඳිිබඹ 
 
- ශ්රී රංහ තුශ ක්රිඹහත්භ න යහජය විලසවිදයහර 17 තුශ ධයහඳනඹ 
වදහයන සිසු සිසුවිඹන් ංයහ දශ ලශඹන් 92,000ක් ඳභණ ශේ. 

 එභ ශිය ශියහන් තුශ ඳිබන දළ  වනහරී ප්රලසන තය ඵහහිය 
ශන්හසි  ඳවසුම් රඵහ ළනීභ වහ දළරිඹ යුතු ධි විඹදභ, 
ආතළම් ඳහසභහරහ වදහයන සිසුන් වහ ඵහහිය ශන්හසිහහය ඳවසුම් 
රඵහ ළනීභ පරදහයී ශනොීමභ, ශන්හසිහහය ඳවසුම් ඳඹහ ළනීභට 
ඳවසු ීමභ අදඹ ප්රධහන ශේ. 

941 942 

[රු නන්දමිත්ර ඒනහඹ භවතහ] 



2013 ශදළම්ඵර්  06  

  නමින් විඳීශම් ක්රශභෝඳහඹක් ලශඹන් නීමන තහක්ණඹට 
නුකර ශන්හසිහහය ශොඩනළඟිලි 60ක් ඈදකිරීශම්  නම් 
ළරළසභක් ස ය ආිබ තය, ඈන් ශන්හසිහහය ශොඩනළඟිලි 
30ක් ඳශමු ර්ඹ තුශදීද ඈිබරි ශන්හසිහහය ශොඩනළඟිලි 30 ශදන 
ර්ඹ තුශදීද ලශඹන් ය 02ක් තුශ නිභ ය න් යනු රළශබ්. 

· ඳශමු දඹය වහ ශන් ය ආිබ ශන්හසිහහය 30 යක් තුශ 

එනම් 2014 ශෝසතු භ න් කිරීභට නිඹමිතඹ. 

· ශභභ යහඳිිබඹ භඟින් සිසුන් 24,000ට ඳභණ ශන්හසි 

ඳවසුම් ළඳයීභට වළකි නු ආත. 

· භවල් 04කින් භන්විත ශභභ ශො ඩනළඟිල්ශල් හභය 100, ෆභ 

භවරටභ ශඳොදු මුළුතළන් ශඹක්, නහන හභයඹක් හිත 
ළසිකිළි ඳේධිබ ශදක්, ආසතශම්න්තුත මුදර රු.ිහලිඹන 
13.2ක්. 

ඊස ධයහඳනඹ වහ භවහ බහණ්ඩහහයශඹන් ශන් ශ මුදර 

2008 ර්ඹ වහ රුපිඹල් ිහලිඹන 20.5 

2012 ර්ඹ වහ රුපිඹල් ිහලිඹන 23.6 

2013 ර්ඹ වහ රුපිඹල් ිහලිඹන 32.5 

ශභඹ ිහලිඹන 8.6කින් ළ ීමභකි. 

2014 ය වහ රුපිඹල් ිහලිඹන 35.5ක් ආසතශම්න්තුත ය ආත. 

විශේශීඹ ණඹ වහ අධහය 

විශේශීඹ ණඹ වහ අධහය භඟින් මරය ඳවසුම් ඳඹන යහඳිිබ 11 
ක්රිඹහත්භික. ශම් වහ රුපිඹල් මිලිඹන 1,681ක් ශන් ය ආත. ශභිකන් 
යහඳිිබ 04ක් විශේල ණඹ, යහඳිිබ 07ක් අධහය ඹටශත්. 

කුශේඨා අධහය ඹට ශත් 
 

- ේනිද විලසවිදයහරශේ ංර්ධනඹ 2012දී අයම්බ ය ආත. 

- 2015 න් කිරීභට නිඹමිතඹ. 

- 2013 ර්ඹ වහ  රුපිඹල් මිලිඹන 265ක් රඵහ දී ආත. 
 

අසිඹහනු ංර්ධන යමුදර 
 

- දළනුභ ඊස භඨාටභට ශන ඒශම් භහජ යහඳිිබඹ වහ 2013 
රුපිඹල් මිලිඹන 435ක් ශන් ය ආත. 

 

ජඳන් ජහතයන්තය වශඹෝගීතහ අඹතනඹ (JICA) 
 

- ජඳන් බහහ වහ ශනකුත් බහහ ඈළන්ීමශම් ක්රභශේද ඳවසු 
යීමභ වහ බහහ විදයහහය 02ක් ළරිකඹ වහ ඵයමු 
සථහපිත කිරීභට රුපිඹල් මිලිඹන 80ක්. 

 

ඈන්දඹහනු අධහය 
 

- ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ ිෂි පීසඹ නළත සථහපිත කිරීභ ව න 
ඈංජිශන්රු පීසඹ ශොඩ නළඟීභට රුපිඹල් මිලිඹන 130ක්. 

- ගුරුයඹහ ශක්න්ද්ර ය ත් ඈළන්ීමශම් ඳරියඹ ශනුට ශිය 
ශක්න්්රීඹ ඈශනුම් ක්රිඹහලිඹක් ප්රර්ධනඹ කිරීභ තුළින් ඊස 
ධයහඳන ඳේධිබශේ ශනක් ආිබ කිරීභ. එළනි ශනක් තුළින් 
ශෝලීඹ රැකිඹහ ශශශ ශඳොශට ලය න්නහ වූ ඳරිඳහරන 
දළනුභ, කුරතහ, ධනහත්භ අල්ඳ ව නිළරැද භශනෝ 
විභූිබශඹන් ඳරිපර්ණ ගුණහත්භ ඊඳහධිධහරිශඹකු ිහහි කිරීභික. 
(KSAM graduate)  

- 2010 ශර්දී 14%ක්වූ ඊස ධයහඳනඹට ප්රශේල ීමශම් දශ 
නුඳහතඹ 2016 න විට 25% දක්හ ඈවශ නළංීමභ භහතයහංලශේ 
ප්රධහන යමුණික. 

- යහජය/ඊස ධයහඳන ක්ශාත්රඹ වහ ආතුශත් ය න්නහ සිසුන් 
ංයහ ර්ධනඹ කිරීභ. 

- 2005 ර්ශේ 17,287, 2012 ර්ශේ 23,125 දක්හ ර්ධනඹ ීම 
ආත. Z ශේ ර්බුදඹ නිහ ිබශර් ත් සිසුන් ආතුශත්ඹ. 

 

ශ්රී රංහ සිසුන් වහ විශේල ශියත් 

- ශ්රී රංහ සිසුන් වහ විශේල යටරදී විවිධ ක්ශාත්රඹන්හි පර් 
ඊඳහධි ව ඳලසචහත් ඊඳහධි ඳහසභහරහ වළදෆරීභ වහ ශියත් 
රඵහදීභ භහතයහංලඹ තු ළදත් හර්ඹඹකි. 

 

2013 ප්රථභ ඊඳහධි සිසුන් 158කි. ඳලසචහත් ඊඳහධි 30ක් වහ සථහ 
රළබී ආත. 

යහජය විලසවිදයහර ශත ඵහ න්නහ ශිය ංයහ ළ  කිරීශම්දී ඳසු 
ගිඹ ය කීඳඹ තුශ විලසවිදයහර ඳේධිබඹට එක් යන රද න ධයඹන 
පීස  න පීස 
 

2012 ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ  -   අධ්යයන  අශ  4කින්  ුතු  ිනිනො  ්චි 
  ඈංජිශන්රු පීසඹ 
2012 ේනිද විලසවිදයහරඹ -  ධයඹන පීස 5කින් යුත් ඈංජිශන්රු 
  පීසඹ 
2013 ශෞන්දර්ඹඹ රහ  
විලසවිදයහරඹ -  ඊඳහධිධහරි ධයඹන පීසඹ 

න ධයඹන ංල 

2012 ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ 

2013 යජයට විලසවිදයහරඹ 

2013 ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ 

- ශතොයතුරු තහක්ණ අඹතනඹ - ශභොයටු විලසවිදයහරඹ (ITUM) 
 ශභභ යහඳිිබඹ ශනුශන් ශන් යන රද මුළු මුදර රුපිඹල් 
 ිහලිඹන 12.04කි. ශභඹ 2014දී අයම්බ කිරීභට නිඹමිත තය 
 ශොඩනළඟිල්ර ඈදකිරීභට න භූමි ශන් කිරීභ සිදු ය ආත. 
 

2012 ර්ශේ න් ය ආිබ යහඳිිබ කිහිඳඹක්                  

943 944 

විහලවිෙයළය ලයළපි ය 
ිළරිලෆය 
මිලියන 

සරු  

කළ සීමළල 

ළරිකඹ 
විලසවිදයහරඹ 

පුසතහර 
ශොඩනළඟිල්ර 

180.00 2010.12.08 2012.06.09 
- අවස්  

ඹම 
විලසවිදයහරඹ 

ධයඹන හර්ඹ 
භණ්ඩර නිර 
නිහ 
ශොඩනළඟිල්ර 

49.00 2011.10.05  2012.08.27
- අවස්  

ඹම 
විලසවිදයහරඹ 

යහඳහය ධයඹන 
පීසඹ 

165.00 2011.02.06   
2012.02.05- න් 

ඵයමු 
විලසවිදයහරඹ 

ක්රීඩහහයඹ වහ 
ක්රීඩහ පිියඹ 
ඈදකිරීභ 

20.00 2010-2012- න් 

ඵයමු 
විලසවිදයහරඹ 

පිරිමි 
ශන්හසිහහයඹ 
ශොඩනළඟිල්ර 

175.00 2011-2012- න් 

ශොශම 
විලසවිදයහරඹ 

හඹනි 
රණහහය 
ශොඩනළඟිල්ර 

133.08 2004.12.07 2010.12.31- 
න් 

ශේයහශදනිඹ 
විලසවිදයහරඹ 

ඳරිපය හඹන 
ශොඩනළඟිල්ර 

280.00 2005.08.31 2013.04.31- 
න් 

ශේයහශදනිඹ 
විලසවිදයහරඹ 

විදයහ පීස භූ 
විදයහ 
ශොඩනළඟිල්ර 

120.00 2011.06.09 2012  .06.08
- අවස්  

ශභොයටු 
විලසවිදයහරඹ 

සිවිල් ඈංජිශන්රු 
ඳර්ශේණ 
භධයසථහනඹ 

132.00 2011.02.18 2012.11.25- 
න් 

ඊස 
තහක්ණ 
ධයහඳන 
අඹතනඹ - 
ලහහ තංල්ර 
යත්නපුය 
ේනිඹහ 

න ඊස 
තහක්ණ 
අඹතනඹ 

  න් ය ආත. 

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොික. ශඵොශවොභ සතුිබික. මීශඟට රු න ශවායත් 

භන්රීතුභහ. 

ඉට ශඳය වුරු ශවෝ රු භන්රීයශඹකු රු ඹන්ත 

රුණහිබර භන්රීතුභහශේ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ 

යන්න. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු නන්දිමිත්ර කකනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, "රු ඹන්ත රුණහිබර 

භන්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"ික භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුල ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ මූළවනදයන් ඉලත් 

වුදයන්, ගරු ගයන්ත කරුණළ ක මශතළ මූළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்நெறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ந அகனச, ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and  

THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the Chair. 

 

[.බහ. 3.26] 
 

ගරු කනක දශේරත් මශතළ 
(ரண்நெறகு கணக சயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ිබරු ජනහධිඳිබතුභන්ශේ භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්භට 

නු ශේ යට ද දළනුශම් ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් ශමින් 

ිබශඵන සථහ, විශලාශඹන්භ ශේ යශඨා ධයහඳන ක්ශාත්රඹ 

සුවිශලාෂී ශනට බහජනඹ ශමින් ිබශඵන සථහ, 

ධයහඳනඹට ම්ඵන්ධ භහතයහංල ණනහ ළඹ ශීර් 

විහදඹට ළශනන ශම් ශභොශවොශත් ඒ පිළිඵ  චන සල්ඳඹක් 

ථහ යන්නට සථහ රළබීභ පිළිඵ භහ ඳශමුශන්භ 

ඔඵතුභහට සතුිබන්ත නහ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, පර් ශභහ විඹ, ප්රහථමි, ඒ 

හශේභ ේවිතීික ධයහඳනඹ ශනුශන් ධයහඳන භහතය රු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භළිබතුභහශේ භහතයහංලශේත්, ධයහඳන 

ශාහ භහතය රු දුමින්ද දහනහඹ භළිබතුභහශේ 

භහතයහංලශේත්, ඊස ධයහඳන භහතය රු එස.බී. දහනහඹ 

භළිබතුභහශේ භහතයහංලශේත්, ඒ හශේභ තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ 

භහතය රු චම්පි යණ භළිබතුභහශේ භහතයහංලශේත්, විදුලි 

ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ භහතය ඳ හිතත් රු යං ජිත් 

සිඹමරහපිියඹ භළිබතුභහශේ භහතයහංලශේත් ළඹ ශීර්ඹන් 

පිළිඵික ද දන විහදඹට ළශනන්ශන්.   

විශලාශඹන්භ ශම් සිඹලුභ භහතයහංල ශේ ධයහඳනඹ 

ශනුශන් ඹම්කිසි ශාඹක් යන ඵ භහ දකිනහ. ධයහඳන 

භහතයහංලඹ, ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹ, ඒ හශේභ තහක්ණ 

වහ ඳර්ශේණ භහතයහංලඹ ඳභණක් ශනොශික, ශේ රු යංජිත් 

සිඹමරහපිියඹ ආභිබතුභහශේ නහඹත්ශඹන් විදුලි ංශේල වහ 

ශතොයතුරු තහක්ණ භහතයහංලඹ තුළිනුත් ද ශේ ප්රශේලර 

ඳහල්රට ඈ-ශිල්ඳහහය රඵහ ශදමින්, ඒ වහ ශබෞිබ ම්ඳත් 

රඵහ ශදන්න ටයුතු යරහ ිබශඵනහ.  

විශලාශඹන් ඳහල් ධයහඳනඹ ළන ඵළලුශොත්, භහ හිතන 

වළියඹට ෆභ ඳහරටභ ලය යන නීඳහයක් ඳවසුම් 

රඵහ ශදන්න ටයුතු යරහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ඳහල් දවශා 

ළඩටවන තුළින් ඒ ෆභ ඳහරක්භ ංර්ධනඹ නහ හශේභ 

ඒ වහ භහින්ශදෝදඹ විදයහහය අයම්බ යන්න දළනටභත් 

ටයුතු යරහ ිබශඵනහ. එඳභණක් ශනොශික. ශම් ශර්දී 

අයම්බ යපු තහක්ණ විඹඹන් වහ ශොඩනළඟිලි, විදයහහය 

රඵහ දීභ වහත් ටයුතු යමින් ිබශඵනහ.  

ජහිබ ඳහල්රට ඳභණක් ශනොශික, ඳශහත් බහ 

ඳහල්රටත්, ඳහල් දව ඹටශත් ිබශඵන ඳහල් සිඹල්රටභත් 

ශබෞිබ ංර්ධනඹ රළශඵනහ. ඒ ඳහල් දවට ිකිබ ශනොන 

නිකුත් ඳහල් වහ ඳශහත් බහ භඟින් මුදල් ප්රිබඳහදන රඵහ 

දීභට ටයුතු යරහ ිබශඵනහ. ශබෞිබ ම්ඳත් ඳභණක් 

ශනොශික, භහන ම්ඳත් රඵහ දීභ තුළිනුත් ශේ ඳහල් තය 

ිබශඵන විභතහ ඩු කිරීභ වහ විලහර ළඩ ශොටක් යරහ 

ිබශඵනහ. විශලාශඹන්භ ද පි ඈතහභත් න්ශතෝ න්ශන් ශම් 

තහක්ණ විඹඹන් ඳහරට ආතුශත් කිරීභ තුළින් ශේ විඹ 

ධහයහශේ ශනක් යන්න ටයුතු ය ිබශඵන එ ළනික. එඹ 

ශේ ඳහල් දරුන්ට ඳභණක් ශනොශික, ඈදරි නහතඹ බහය 

න්න ඈන්න තරුණ තරුිකඹන්ටත් ළදත් න හයණඹක්.  

විශලාශඹන්භ ිකතඹ, ඈංග්රීසි, විදයහ ළනි විඹඹන් වහ 

විබහ භත් න ප්රභහණඹ ඩුික. එභ නිහ ශම් විබහරට ශඳනී 

සිියන ශේ ද දරුන් ශනුශන් ඊන්න ශිල්ඳ ක්රභඹ ශනස 

යන්න ද ටයුතු යරහ ිබශඵනහ. එඳභණක් ශනොශික. න 

ගුරුරුන් ඵහ ශන, ඔවුන්ට ගුරු පුහුණු රඵහ ශදන්න ගුරු 

පුහුණු භධයසථහන ආිබ යරහ, ඒ තුළින් ශේ ධයහඳනශේ 

භහන ම්ඳත් ව ශබෞිබ ම්ඳත් ංර්ධනඹ යන්න ටයුතු 

යරහ ිබශඵනහ.  

ිබරු ජනහධිඳිබතුභන්ශේ භහින්ද චින්තන ක්රිඹහලිඹ 

ක්රිඹහත්භ යරහ ද සිඹලුභ ඳහල් -ප්රසිේධ ඳහල්, ජහිබ 

ඳහල් ඳභණක් ශනොශික, ද ශම් ඳහරත්, තුයශේ ඳහරත්

- සශවර්ධ් යන කරලා තිොෙ වා. විො ේෂොයන් ම අොේ සෙරගමුව 

ඳශහශත් ෆල්ර දසත්රික්ඹ ධයහඳනශඹන් ඈදරිඹට ඳළමිණ 

ිබශඵනහ. ඳසු ගිඹ ශර්දී ඊස ශඳශ විබහශඹන් ශවොභ 

ප්රිබපර, ළ භ ප්රිබපර රඵහ ත් ඳශහත වළියඹට ඵයමු ඳශහත 

වත්න සථහනශේ සිට ඳශමුන සථහනඹට ශන එන්න 

වළකිඹහක් රළබුණහ. භහ හිතන වළියඹට ධයහඳනඹ වහ භහන 

ම්ඳත් ව ශබෞිබ ම්ඳත් රඵහ දීභත්, භවය ඳහල්ර ඳළළිබ 

ගුරු හිඟඹ නළිබ යපු නිහත් තභික ද ඒ ඳහල්ර ඹම්කිසි 

ශනක් සිදු ශරහ ිබශඵන්ශන්. එභ නිහ පි ද ප්රහථමි ඳහල් 

හශේභ දසත්රික් ඳහල් ංර්ධනඹ යන්නත් ටයුතු යනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශික. විලසවිදයහරරට ඹන්න රළශඵන්ශන් 

සිඹඹට 10, සිඹඹට 12 ප්රභහණඹට ඳභණික. ඈිබරි සිඹඹට 

90ක් ශවෝ සිඹඹට 80ක් ඳභණ න ශේ තරුණ තරුිකඹන් 

තහක්ණඹ වහ  ශඹොමු කිරීභට ටයුතු යරහ ිබශඵනහ.  

ශම් තහක්ණ විඹ ඳහල් විඹ භහරහට ආතුශත් කිරීභ 

තුළින්, ඊස ධයහඳනඹ රඵහ න්නට යම් ශනොරළබත් ඒ 

තහක්ණ විදයහර භඟින් ධයහඳනඹ හර්ථ යශන,  NVQ 

ළනි විබ ඳත්රඹක් රඵහ  ශන, ශම් යශඨා ශවෝ විශේල යටර  

රැකී යක්හන් රඵහ ළනීභ වහ ද සථහ ඊදහ යරහ 

ිබශඵනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ද තහක්ණ 

විලසවිදයහරඹන් තුළින් ශේ දරුන්ට, ශේ තරුණ තරුිකඹන්ට 

තහක්ණ විඹ වළදෆරීභ වහ සථහක් රඵහ ශදන්නට ටයුතු 

යරහ ිබශඵනහ. ඈදරි හරශේදී ධයහඳන භහතයහංලඹ භඟින් 

ශේ ශොඨාසහඹශේ එ ඳහරට ඳභණක් ශනොශික, ඉටත් 

ඩහ ළ  ඳහල් ප්රභහණඹක් වහ තහක්ණ විඹන් ආතුශත් 

යික කිඹන ඵරහශඳොශයොත්තු පිට ිබශඵනහ.  

විශලාශඹන්භ විලසවිදයහර ළන ථහ යනහ නම්, 1980 

දලඹට ඩහ ළ  ශිය ශියහන් ප්රභහණඹක් ද විලසවිදයහරරට 

ආතුළු ශනහ. භභ හිතන වළියඹට ඒ ප්රභහණඹ ශඳයට ඩහ වතය 

ඳස ගුණඹකින් ළ  ශරහ ිබශඵනහ. 22,000, 23,000 ඳභණ 

ශිය ශියහන් ප්රභහණඹට ද විලසවිදයහරඹට ආතුළු ීමශම් 

සථහ රළිහරහ ිබශඵනහ.  
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ද ිබශඵන තත් ළටලුක් තභික, විලසවිදයහරරට ආතුළු 

ශන ප්රභහණශඹන් සිඹඹට 51ක් ඳභණ රහ විඹ ධහයහ 

වළදෆරීභ. එභ නිහ ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹ භඟින් ශේ 

ශරෝඹට ළශශඳන අහයශඹන්, ශරෝශේ රැකිඹහ ශශශ 

ශඳොශට ළශශඳන අහයශඹන්, ශේ යටට ළශශඳන 

අහයශඹන් ශම් විඹ නිර්ශේලඹන් ශනස යන්නට ටයුතු 

කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තුශන් සිියන ඵත් ශම් සථහශේදී 

ඈතහභත්භ තුියන් ප්රහල යනහ. ඒ අහයඹට විඹ 

නිර්ශේලඹන් ශනස කිරීභ තුළින් ඳට ලය ඊත්, බුේධිභත් 

ඊඳහධිධහරින් ඈදරි හරඹ තුශදී රඵහ ළනීභට වළකි ශික කිඹන 

ඵරහශඳොශයොත්තුත් ඳට ිබශඵනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ, ද, ඊස 

ධයහඳන අඹතන ආතුළු ඳශේ සිඹලුභ විලසවිදයහරඹන් 

ංර්ධනඹ යමින් ඳිබනහ. විශලාශඹන් ඳශේ නිශඹෝජය 

ආභිබතුභහත් ශම් ළන වන් ශහ. ය ණනහක් ිබබුණු ඩු 

ඳහඩුක් න ශන්හසිහහය රඵහ දීභට ටයුතු කිරීභ ඈතහභත්භ 

ළදත් වූ හයණඹක් වළියඹට පි දකිනහ. එඳභණක් ශනොශික, 

ක්රීඩහහය ව ශනකුත් ශොඩනළඟිලි ඳවසුම් රඵහ දීභ වහත් 

ටයුතු යමින් ඳිබනහ. ශම් සිඹල්රභ ඳට ඈතහභ ළදත්. 

විශලාශඹන්භ ඊස ධයහඳනඹ තුළින් තභික ශේ යශඨා 

නහඹඹන්, එශවභ නළත්නම් ඊත්, බුේධිභත් පිරික් ිහහි 

යන්ශන්. ඒ සිඹලු ශදනහටභ සථහක් රඵහ දීරහ, ශරෝශේ 

ශනකුත් විලසවිදයහර භඟ ංන්දනඹ යන්නට පුළුන් 

විලසවිදයහර ශොඩ නළඟීභ වහ ටයුතු කිරීභ පිළිඵ ශේ 

ඊස ධයහඳන භහතයතුභහටත්, නිශඹෝජය භහතයතුභහටත් ශම් 

සථහශේදී ශේ සතුිබඹ පුද යනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ රු ඊස 

ධයහඳන භහතයතුභහශන් ඈල්ලීභක් යන්නට ඕනෆ. ඊස 

ධයහඳනඹ රඵන  ශේ සිසුන්ට ඳසු ගිඹ ශර්දී ණඹට 

ඳරිණඹක් රඵහ දුන්නහ. නමුත් ඒ ණඹ ශරහ න් න 

විට, එහි ියනහභ ශභන් ශදගුණඹක් ඳභණ  ශනහ. ඊස 

ධයහඳනඹ රඵන ශේ දරුන්ට තහක්ණඹත් භඟ ඈදරිඹට 

ඹෆශම්දී ඳරිණඹ තයලය න නිහ ඒ සිඹලු ශදනහට ඩු 

මිරට ශවෝ ණඹ ක්රභඹට ඳරිණඹක් රඵහ ශදන්න කිඹන 

ඈල්ලීභ භභ යනහ.  

ශේ යශඨා ශම් සිදු ශන ංර්ධනඹත් භඟභ ධයහඳන 

ක්රභශේදශේ ශනත් භඟ ඈදරි හරශේදී ශේ යට දළනුශම් 

ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් ීමභ නිඹත ලශඹන්භ සිදු ශික 

කිඹන ඵරහශඳොශයොත්තු ඳට ිබශඵනහ. ඒ වහ ටයුතු යන 

භහතයරුන්, නිශඹෝජය භහතයරුන් ආතුළු සිඹලුභ 

නිරධහරින්ට ශේ ශෞයඹ ව සතුිබඹ පුද යමින්, භහ නිවඬ 

ශනහ. ශඵොශවොභ සතුිබික.  

 

[.බහ. 3.35] 

 

ගරු නිදරෝන් දපදර්රළ මශතළ 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශේ යටට ඈතහභත්භ ලය, 

ඒ හශේභ ළදත් න ධයහඳන, ඊස ධයහඳන, ධයහඳන 

ශාහ, තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ ව විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු 

තහක්ණ භහතයහංලර ළඹ ශීර්ඹන් පිළිඵ රුණු කිහිඳඹක් 

ඈදරිඳත් කිරීභට සථහ රඵහ දීභ ළන භභ සතුිබන්ත ශනහ. 

ධයහඳනඹ වයවහ යටක් ඊත්, බුේධිභත් ඳයපුයක් නිර්භහණඹ 

ශශා නළත්නම් ඒ යටට නහතඹක් නළවළ කිඹරහ තභික ඳට 

හිශතන්ශන්.   

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශනස න 

ශරෝඹ භඟ තය යරහ  ඒ තයඹ ජඹ්වණඹ කිරීභටත්,  ඒ 

හශේභ ශම් යශඨා ඹව ඳහරනඹ ර්ධනඹ යරහ, ඒ තුළින් 

හධහයණ භහජඹක් ිහහි යන්නට ශම් සිඹලුභ භහතයහංල ඳට 

ළදත් නහ කිඹරහ භහ හිතනහ.  

ද භභ ළ ශඹන්භ ථහ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් 

ශතොයතුරු තහක්ණඹ පිළිඵික. ශභොද, ධයහඳනඹ පිළිඵ 

හුඟහක් ශදශනක් ථහ ශහ. විශලාශඹන්භ ශේ තරුණ 

තරුිකඹන්ට රැකී යක්හ ඊත්ඳහදනඹ ය දීභටත්, ඒ හශේභ 

නීමන තහක්ණඹ වයවහ ඈවශ ළටුඳක් රඵහ දීභටත්, ශම් යටට 

තයලය විශේල විනිභඹ ශන ඒභටත් ශම් යටට ළඩ පිළිශශක් 

ිබශඵන්නට ඕනෆ.  ඒ එක්භ ජනතහට ශතොයතුරු දළන ළනීශම් 

ව හුභහරු කිරීශම් නිදව පි ශම් යශඨා ර්ධනඹ යන්නට 

ඕනෆ.  එශා ර්ධනඹ ශනොශහභ ආිබ න බඹහන ප්රිබපර පි 

දළක්හ.  යහිහඹ,  ඉජිේතු ළනි යටල්  නීමන තහක්ණඹ 

ඔසශා   ජනතහ  තය ශතොයතුරු හුභහරු ය ළනීභ නිහ  

ඹථහර්ථඹ ශඵෝධ යශන ඒ යටල්ර  ශනසම් ආිබ ය 

න්නට ඒ ජනතහ ඈදරිඳත්  වුණු අහයඹ පි දළක්හ.    

ඒ එක්භ පි ශම් යජඹට භතක් ශ යුතු ිබශඵනහ,  

ඈදරිශේ දී ශම් ඈරක් යහ ඹහභට ඳට විලහර භිශඹෝ යහශිඹක් 

ිබශඵන ඵ.  භහ හිතන වළියඹට ශභය ඹ ළඹ ශල්නඹ 

ඈදරිඳත් යමින් රු ජනහධිඳිබතුභහ විදුලි ංශේල ඵේද සිඹඹට 

25ක් දක්හ ළ  ශහ. ශම් තුළින් 2014 ර්ශේ දී රුපිඹල් 

මිලිඹන 4,000 අදහඹභක් ඊඳඹහ න්නට තභික 

ආසතශම්න්තුත ය ිබශඵන්ශන්.   යජඹ තභන්ශේ නහසිබහය 

විඹදම් ඩු ය න්ශන් නළිබ නීමන තහක්ණඹ ශනුශන්  ශම් 

තයම් විලහර ඵේදක් ඹ යමින් ඒ ක්රභඹ තුළින් අදහඹභ ළ  ය 

ළනීභට ඊත්හව කිරීභ ළන පි ඈතහභත් නහටු නහ.  

ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ආිබ, ද නශොට විදුලි ංශේල 

තහක්ණඹ තුළින් විලහර  හර්ඹ බහයඹක් ශේ ල්ළසි යටල් 

ඈටු ය න්නහ ඵ. ඒ හශේභ ඈන්දඹහ ළනි යටල් ත්ශතොත්,  

ශම් ශතොයතුරු තහක්ණඹ වයවහ රැකිඹහ යන මිලිඹන 10 

ඳභණ පිරික් සිියනහ. ඒ හශේභ  යශඨා තරුණ තරුිකඹන් වහ 

වුරුේදට රක් ශදක් ළනි රැකිඹහ ප්රභහණඹක් ඒ තුළින් 

ඊත්ඳහදනඹ යනහ. යට ආශභරින් ශඩොරර්  ිහලිඹන 85ක් 

ළනි විලහර අදහඹභක් ඈන්දඹහ ඒ තුළින් ඊඳඹහ න්නහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, පිත් ශම් ඈරක් යහ ඹන්නට 

නම් ඈන්දඹහ, පිලිපීනඹ ළනි යටල් එක් පි තය යන්නට 

ඕනෆ.  ඒ තය කිරීභ වහ විශලා තහක්ික රහඳ පි 

පිහිටුන්නට ඕනෆ. දළනට වම්ඵන්ශතොට ශතොයතුරු තහක්ික 

රහඳඹක් නම් යරහ ිබශඵනහ. භහ හිතන විධිඹට විශලාශඹන්භ 

ආශභරිහශේ Silicon Valley, ඒ හශේභ ඈන්දඹහශේ 

ඵළන්ශරෝර් ළනි නය නුභනඹ යරහ ඒ  තහක්ණඹ ශේ 

රංහට ශනල්රහ ර්ධනඹ යරහ, ඒ තුළින් විලහර රැකිඹහ 

ප්රභහණඹක්, ඒ හශේභ විශේල විනිභඹ ප්රභහණඹක්  ශම් යටට ශන 

එන්නට තභික යජඹ ළරසුම් ය ිබශඵන්ශන්.  නමුත්  එශවභ 

ළරසුම් ය භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශ වළදු ඳභිකන් ඒ 

ප්රශේලඹට ර්භහන්ත ලහරහ අශේ නළවළ. යජඹ ශභොනහ කිේත් 

වම්ඵන්ශතොට යහඹ වළදු ඳභිකන් ඒ වම්ඵන්ශතොට  ප්රශේලඹට  ඒ 

ර්භහන්ත ලහරහ අශේ නළවළ.  ඈන්දඹහශේ ඵළන්ශරෝර් නයඹ 

ශොශවොභද දයුණු ශශා කිඹරහ  පි ඒ ළන ශවොට ශවොඹරහ 

ඵළලුශොත් එශවභ ඳට ශඳශනනහ, ඒ ඹට ඉට ඩහ ඔබ්ඵට ගිඹ 

ළඩ පිළිශශක් ිබබුණු ඵ, ඒ තහක්ණඹ ඒ ප්රශේලරට 

ශශනන්න. විශලාශඹන්භ ආශභරිහශේ ජහතයන්තය භහම් 

න American Express, GE ව Oracle ළනි භහම් 

ඵළන්ශරෝර් නයඹට ආවිල්රහ ඒශොල්රන් ඒ ඒ සථහනර 

තභන්ශේ යහඳහය අයම්බ ශශා ශභොද කිඹරහ, ශම් යජඹට 

947 948 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

වරිඹට වඳුනහන්න ඵළරි වුණහ.  ඒ නිහ ගුන් ශතොටුශඳොශක් 

වළදු ඳළිඹට, නළත්නම් ඳහයල් වළදු ඳළිඹට, නළත්නම් යහඹක් 

වළදු ඳළිඹට ඒ සථහන ඈශබ්භ දයුණු න්ශන් නළවළ.  

එශවභත් නළත්නම්, ශතොයතුරු තහක්ණ රහඳඹක් නම් යපු 

ඳළිඹට ඒ සිේධ න්ශන් නළවළ. ඉට ඩහ ඔබ්ඵට ගිඹ 

ප්රිබඳත්ිබඹක් ශම් යශඨා ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ කිඹන එ තභික 

ඳ ශම් සථහශේදී යජඹට ධහයණඹ යන්ශන්.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, පි දළක්හ ශම් ශඟදී ශේ 

රු රක්සභන් ඹහඳහ ශබ්ර්ධන ආභිබතුභහ කිඹරහ ිබබුණහ, ශේ 

යටට එන විශේශීඹ අශඹෝජන දවහ ඵළලුහභ විශලාශඹන්භ 

ශතොයතුරු තහක්ණඹට ව BPOරට තභ විශේල අශඹෝජන 

රහ ආවිල්රහ ිබශඵන්ශන් ඈතහභ ඩු භඨාටභටික කිඹරහ. 

රංහට ද න ශොට හුඟක්භ විශේල අශඹෝජන එන්ශන් 

එක්ශෝ ශභොනහ ශවෝ building එක් වදන්නික; එශවභ 

නළත්නම් ශේභ ජනතහට ඹම්කිසි ශාඹක් ඳඹරහ එභඟින් 

ශේ ජනතහශේ මුදල් අශඹත් න්න පුළුන් න විධිඹටික. 

එළනි අශඹෝජන තභික හුඟක් දුයට ශේ යටට එන්ශන්. ඳ ශම් 

යජඹට ධහයණඹ යන්ශන් විශලාශඹන් ඳනඹනඹ ඈරක් 

යත්තු, ඒ හශේභ නීමන තහක්ණශඹන් යුත් ජහතයන්තය 

භහම් ශම් යටට ශන ඒභ වහ ශම් යශඨා ළඩ පිළිශශක් 

ිබශඵන්න ඕනෆඹ කිඹන එික.  ඒ හශේභ ඳ කිඹන්න ඕනෆ 

ජනතහට ශතොයතුරු දළන ළනීශම් ිකිබඹ අයක්හ ය ශදන්න 

ඕනෆඹ කිඹන එ. නමුත් භහ හිතන්ශන් ශම් යජඹ එන්න එන්නභ 

එභ ිකිබඹ ේඳහදු යරහ ිබශඵනහ කිඹරහික. ජනතහට ශම් 

යශඨා සිදු න දණඹ වහ ංචහ පිළිඵ දළන ළනීශම් ිකිබඹත් ඒ 

හශේභ ශම් යශඨා යහජය ශාහ හර්ඹක්භ කිරීභත් එන්න එන්න 

ේඳහදු යරහ ිබශඵනහ. පි දළ ිබශඵනහ, හුඟක් යටර නීිබ-

රීිබ ශොතයම් තද ශත් නීමන තහක්ණඹ නිහ ජනතහශන් 

ශම්හ න් යන්න දහත් ඵළරි ඵ. ශභොද, ද න ශොට 

Facebook ිබශඵනහ; ඒ හශේභ Twitter ිබශඵනහ. රංහශේ 

තරුණ තරුිකඹන් විලහර ප්රභහණඹක් ඒහ ඳරිවයණඹ යනහ. 

ශේ ජනභහධය භර්දනඹ යන්න ශොතයම් ඵළලුත් ශම් යශඨා 

ශභොනහද ශන්ශන් කිඹන එ ම්ඵන්ධශඹන් ශතොයතුරු විලහර 

ප්රභහණඹක් එළිඹට ආවිත් ිබශඵනහ, Facebook වයවහ, internet 

වයවහ.  

 
ගරු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்நெறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

"සිය" භර්දනඹ යනහ.    

 

ගරු නිදරෝන් දපදර්රළ මශතළ 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

"සිය" භර්දනඹ යනහ ලු. ඈන්න ශෝ වශන. ඈශන 

ත්තහ නම් ශවොට, ශඳොඩ්ඩක් වශන ඈන්න පුළුන්. එශවභ 

නළිබ එික ප්රලසනඹ ශරහ ිබශඵන්ශන්. ිබරු ජනහධිඳිබතුභහත් 

ශඟදී කිේහ Facebook එ විලසහ යන්න එඳහ කිඹරහ. 

ජනහධිඳිබතුභහ එ ඳළත්තකින් Facebook එ විලසහ යන්න 

ඵළවළ කිඹරහ කිඹන ශොට විභල් ීමයංල ආභිබතුභහ කිඹනහ 

Google ඳහවිච්චි යන්න එඳහ, gmail ඳහවිච්චි යන්න එඳහ 

කිඹරහ. පි gmail, Google ඳහවිච්චි ශශා නළත්නම් ඒ 

ආශභරිහනු භහභට ඳහඩු ශනහද? පි ඹම්කිසි ණනක් 

ශරහද Google  ඳහවිච්චි යන්ශන්, එශවභ නළත්නම් gmail  

ඳහවිච්චි යන්ශන්? ඈිබන් ඔඹ විධිඹට ශේ යශඨා ශභොනහද 

ශන්ශන් කිඹරහ ශතොයතුරු දළන ළනීශම් තවනම් ඳහ ශේ 

ජනතහට දභරහ ිබබුණහ. පි දළක්හ ශම් යජඹ භවය websites 

තවනම් ය ිබබුණු ඵ. ඒ හශේභ websitesරට ශරොකු 

හසතුක් ශන්න කිඹරහ ඒ websites හ දභන තත්ත්ඹට 

ඳත් යන්න ඵළලුහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහට ඩහ ඈතහභ ඵරතු 

යහජයඹනුත්, ඉටත් ඩහ දරුණු යහජයඹනුත් ඒහ යන්න ගිහිල්රහ 

ශවොම්ඵ ආනශන ිබශඵනහ. ජනතහ නළඟී ඈරහ ඒ යහජයඹන් 

ශනස වූ වළිය භෆත ඈිබවහශේ පි දළක්හ. තවනම් ඳළනීමම් 

යනහට ඩහ, ශතොයතුරු තහක්ණඹ වයවහ ඳට රංහශේ 

යන්න පුළුන් ශභොනහද කිඹරහ ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. 

විශලාශඹන් ශේ යහජය ශාඹ මීට ඩහ හර්ඹක්භ ය ළනීභ 

වහ ශතොයතුරු තහක්ණඹ ඳහවිච්චි යන්න ඕනෆ කිඹන එ 

තභික භශේ දව න්ශන්. ජනහධිඳිබතුභහශේ ළඹ ශීර්ඹ 

පිළිඵ විහද යන ශොට පි දළක්හ එතුභහ ශතොයතුරු 

තහක්ණ විඹඹ දළනට එතුභහ ඹටතට යශන ිබශඵන ඵ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඳ කිඹන්ශන් ශම් යශඨා යහජය 

ශාහ ශතොයතුරු තහක්ණඹ වයවහ මීට ඩහ ඈක්භනින් 

ජනතහට ඵේද යන්න කිඹරහික. ශභොද, ද න ශොට ඒ 

වහ විලහර විඹදභක් දයන්න සිේධ ශරහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ  

යහජය ශාහ තුශ සිදු න ක්රමිතහ දළන ළනීභටත් ශේ 

ජනතහට ිකිබඹක් ිබශඵනහ. පි ශම් වහ ඳනතක් 

ශශනන්න ගිඹහභ ඔඵතුභන්රහ විරුේධ වුණහ.  

නමුත් ඈදරිශේදී ඳට ශම් තත්ත්ඹ ශනස ය න්න 

ශනහ. ඳට ඹථහර්ථඹ  වශන ඈරහ ඵළවළ.  ශරෝඹ ශනස 

න අහයඹට  පි තහක්ණඹත් එක් ඈදරිඹට ඹන්නට ඕනෆ. 

ආත්තටභ ශම් යශඨා ශවො ඳහරනඹක් ආිබ යරහ ඒ එක්භ ශම්  

යශඨා අර්ථිඹ දයුණු යන්නටත්, යටට විශේල විනිභඹ 

ශශනන්නටත්, ශතොයතුරු තහක්ණඹ ව විදුලි ංශේල ශාහ 

ඳහවිච්චි යන්න ඕනෆඹ කිඹන එික භශේ දව. එභ ඹථහර්ථඹ  

ඈසට ය  න්නට නම්  ශම් ඹ ළඹ ශඹෝජනහ කිසිශාත්භ  

ප්රභහණත් න්ශන් නළවළ. ශභොද, විදුලි න්ශේල ශාහ වයවහ  

විලහර  අදහඹභක් ශම් යටට රහ ශන එන ඵ තමුන්නහන්ශාරහ 

දන්නහ. ඒ තුළින්  ඹම් කිසි අදහඹභක් න්නහ වළය  ශම්  ඹ 

ළඹ  ශල්නශඹන්   ශන කිසික් ශඹෝජනහ  යරහ නළවළ.  

එදහ පි ඳනඹනඹ ිබන්  ඈන්දඹහ, පිලිපීනඹ, විඹඨානහභඹ  

ඹන යටල් භඟ  තය  යන්නට ළයසුණහ. නමුත් ද  ශන 

ශොට ඒ යටල් ඳ ඳසු ය ශන  හුඟක් දුය ගිහිල්රහ  ඈයික. 

ඳනඹනඹ ිබන්   එදහ  පි විඹඨානහභඹත් එක් භ තත්ත්ශේ 

සිියඹත්, ද ශන  ශොට විඹඨානහභඹ  ඳනඹනඹ ිබන් න 

ගුණඹකින් ඳට ඩහ ඈදරිශඹන් ඈන්නහ. ඒ හශේභ  ද ශන 

 ශොට ඵංේරහශේලඹ හශේ යටක් ත්තත් ඳනඹනඹ  

ශදගුණඹකින් ළ  ය ශන ිබශඵනහ.   

ඳනඹනඹ ළන ථහ යන ශොට, ශතොරුතුරු තහක්ණඹ 

ළන ථහ යන ශොට  ඒහට ඹියතර ඳවසුම් ලය ශනහ. 

ඒ වහ හධහයණ මිරට විදුලිඹ රඵහ ශදන්නට  ඕනෆ; හධහයණ 

මිරට ශම් යශඨා ඈන්ධන  රඵහ  ශදන්නට ඕනෆ. එශා නළිබ පි 

ශභොන ඵදු වන දුන්නත්, ජහතයන්තය යහඳහරිශඹෝ ශේ යටට 

ආවිත්  ශේ යශඨා නිසඳහදන ක්රිඹහදහභශේ නියත ශන්ශන් නළවළ. 

ඒ ඹට තයහරී ශරෝඹට  මුහුණ ශදන්නට ිබශඵනහ.  ඒ 

හශේභ ඳ විතයක් ශනොශික ශම්  ශරෝශේ ඈන්ශන්. ශනක්  

යටල් තභන්ශේ නිසඳහදන විඹදභ  ඳවශ දභහ න්න විලහර ළඩ 

පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ යටල් එළනි ළඩ  

පිළිශශල් ආිබ යරහ විශේල අශඹෝජඹන් ශන්හ 

න්නහ. විශලාශඹන්භ ඹවඳහරනඹ වයවහ  ංචහ වහ දණඹ 

භ යරහ යහජය යහඹන් හර්ඹක්භ කිරීභ තුළින්  විශේශීඹ  

භහම් ශේ යටට ශන්හ ළනීභට ශඵොශවෝ දුයට වළකි ශනහ. 

එභ නිහ ඳ ඒ ළන ධහනඹ ශඹොමු යන්නට ඕනෆ. පි ඒ 

949 950 

[රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ] 
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ළන  ළඩ පිළිශශක් ස ය න්නට  ඕනෆ. ඹියතර ඳවසුම් 

විතයක් වළදුහඹ කිඹහ ඒ විශේශීඹ අශඹෝජශඹෝ ශේ යටට 

එන්ශන්  නළවළ. එභ නිහ ඒ ළන ධහනඹ ශඹොමු යන ශර 

ඈල්රහ සිියමින්,  විශලාශඹන්  භට ශම් සථහ රඵහ දීභ ළන 

සිඹලු ශදනහටභ සතුිබන්ත ශමින් භහ භශේ ථහ න්  

යනහ.  
 

[தற.த. 3.50] 

 

ගරු හුදනයිවහ සළර්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு யளகணஸ் தரநௐக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். அல்யம்துநல்னரயற 

ப்தறல் ஆனலன்.  

தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கசப, கல்ற 

தரடர்தரண இந் வு தசனவுத் றட்டக் குழுறகன 

றரத்றல் கனந்துதகரள்பச் சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு ன்நற 

தரறறத்ணரக ணது உகக ஆம்தறக்கறன்சநன். இந் 

2014ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டத்க 

சரக்குகறன்நசதரது அறல் கல்றத் துகநக்கு றகவும் 

நைக்கறத்தும் அபறத்றந்ப்தக அரணறக்க நைடிகறன்நது. 

அரது றர்கரனச் சரகன சரக்கற கல்றக்கு 

இகபஞர்ககபநோம் ரர்ககபநோம் ரரக்க சண்டும் 

ன்ந சரக்கத்றல் சகு ஜணரறதற அர்கள் கல்ற 

தரடர்தரண நைன்தரறவுககபச் தசய்றந்ப்தக ரங்கள் 

கரனரம். இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் ததரதுக் 

கல்றக்கரக சுரர் 125 தறல்நன் நதரய் 

எதுக்கப்தட்டிந்க்கறன்ந அசசம் சலந்கட, நெத்கம், ற 

சதரசணம், ரர்கபறன் சதரக்குத்து சதரன்ந றடங்கள் 

கணத்றல் தகரள்பப்தட்டு அற்நக்குச் சுரர் 10 தறல்நன் 

நதரய் எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிந்க்கறன்நது. அறநம் குநறப்தரக 

சறநர் ட்நெப் தரடசரகன நைகநக, அசசதரன்ந 

யறந்சர தரடசரகனகள், ஆசறரற தறற்சறக் 

கனரசரகனகள், ரண தரடப் நெத்கங்ககபத் ரரறத்ல் 

ற்நம் உர் தரறல்நுட்தக் கல்றக்கரண ற்தரடுகநக்கரக 

நைக்கறத்தும் தகரடுக்கப்தட்டிந்ப்தது சற்கத்க்க 

றடரகும். அசசம் கறரப்நெநப் தரடசரகனககப 

சம்தடுத்துற்கும் யறந்சர தரடசரகனகள் 

றட்டத்றன்கலழ் ஆநரறம் தரடசரகனககப அதறறந்த்ற 

தசய்ற்கும், அரது தரடசரகனகபறல் ஆறம் 

ஆய்வுகூடங்ககப உந்ரக்குற்கும், றற எதுக்கலடு 

தசய்ப்தட்டுள்பது.   

கடந் ந்ரம் ஆண்டுப் நெனகப்தரறசறல் தரலட்கசப் 

ததநசதந தபறரண சந்ர்ப்தத்றல் இந் ரட்டில் இந்ப் 

தரலட்கச சம்தந்ரகப் தல்சந ரப்தறறரங்கள் 

இடம்ததற்நக ரங்கள் அநறசரம். சகு ஜணரறதற 

அர்கசபரடு இடம்ததற்ந 'தட்ஜட்' தரடர்தரண 

கனந்துகரடநல்கூட, தன தரரநன்ந உநப்தறணர்கள் 

இந்ப் தரலட்கச றநத்ப்தட சண்டும் ன்ந சகரரறக்கக 

றடுத்ரர்கள். உண்கறல் கறரத்றநள்ப ரர்கள் 

கரறநள்ப சறநந் தரடசரகனகபறல் கல்ற கற்தற்கரண எந் 

சந்ர்ப்தத்க ற்தடுத்றக் தகரடுக்கும் சரக்கத்றல்ரன் இந் 

ந்ரம் ஆண்டுப் நெனகப்தரறசறல் தரலட்கச 

ஆம்தறக்கப்தட்டது. ஆணரல், இன்ந அந்ப் தரலட்கசறன் 

கரரக ததற்சநரர்கள், ஆசறரறர்கள் ற்நம் 

ரர்கபறகடச றரறசல்கள் ற்தடுகறன்நண. எந் ததற்நரர் 

குநறத் தரலட்கசறல் சறத்றகடர ணது தறள்கபக ரக 

அகடக்கறன்ந எந் கூட்டில் அகடத்துகத்க தற்நற 

ல்னரம் அன்ந தத்றரறகககபறல் தசய்றகள் தபறரகறண. சறன 

ததற்சநரர்கள் தறள்கபககபத் துன்நெநத்ற தசய்றகநம் 

தபறந்ண. ணச, ன்ண சரக்கத்துக்கரக இந்ப் 

நெனகப்தரறசறல் தரலட்கச உந்ரக்கப்தட்டசர அந் 

சரக்கம் ரநற, இன்ந க்கள் த்றறல் ததரநரகநோம் 

சதரட்டிநோம் ததற்சநரந்க்கும் தறள்கபகநக்கும் இகடறல் 

கசப்நெர்வும் தறரறவும் ற்தடுகறன்ந றகனக 

உந்ரகறநோள்பது. இந் ந்ரம் ஆண்டுப் நெனகப்தரறசறல் 

தரலட்கச குநறத்து ரன் எந் றடத்கக் குநறப்தறட 

றந்ம்நெகறன்சநன். அரது றர்கரனத்றல் கப் 

தரடசரகனகபறல் கறரப்நெநப் தறள்கபகள் கல்ற கற்கறன்ந 

ரய்ப்கத ற்தடுத்றக் தகரடுக்க சண்டும் ன்நரல் ந்ரம் 

ஆண்டுக்குப் தறனரக ரம் அல்னது ட்டரம் ஆண்டில் 

குநறத் தரலட்கசக டத்துது றகவும் தறசரசணரகும் 

ன்ந ரன் இந் உரற சகதறல் நைன்தரறகறன்சநன். 

தகப அகச்சர் அர்கநம் அசசதரன்ந சம்தந்ப்தட்ட 

கண ப்தறணந்ம் இகணக் கணத்றற்தகரள்ப 

சண்டும்.  

இங்கு இன்நதரந் நைக்கற றடத்க ரம் 

கணத்றற்தகரள்ப சண்டும். அரது, சற்ந ரன் 

குபறரப்தறட்டிறநள்ப கம்ததரன அசறணர் நைஸ்நம் 

தரடசரகனக்குச் தசன்நறந்ந்சன். அது சறங்கப க்கள் 

அறகரக  ரழ்கறன்ந இடத்றநள்ப, சறங்கபக் கல்ற 

னத்றநள்ப எந் நைஸ்நம் தரடசரகனரகும். அந்ப் 

தரடசரகன சுரர் 75 - 80 ஆண்டுகநக்கு நைன்ணர் 

உந்ரக்கப்தட்டிந்ந்சதரறநம் அங்கு நன்சந நன்ந 

கட்டிடங்கள்ரன் இந்ப்தது றகவும் ககனக்குரற 

றடரகும். ஆணரல், சந்சரரண றடம் 

ன்ணதன்நரல், இந்ப் தரலட்கசறல் சறநந் 

பங்ககபக்தகரண்ட சறன தரடசரகனகபறல்கூட ஏரறந்ர் 

ரத்றம் சறத்றகடந் அசசம், இந்ப் தரடசரகனறநம் 

இண்டு ரர்கள் சறத்றகடந்றந்க்கறன்நரர்கள் 

ன்ததுரன். அரது அங்கு 80 வீத்துக்கும் சற்தட்ட 

ரர்கள் 70 க்கும் சற்தட்ட நெள்பறககபப் ததற்நதுடன், 

இண்டு ரர்கள் குநறத் நெள்பறக்கு சநம் நெள்பறககபப் 

ததற்ந குற ததற்நறந்ப்தது உண்கறல் சற்கக்கூடி 

றடரகும். ணச, இவ்ரநரண தரடசரகனககபத் 

நைர்த் சண்டும். தரடசரகனககப அதறறந்த்ற 

தசய்ற்கரகத் தரறவுதசய்நோம்ததரழுது, தறன்ங்கற, 

தகரய்ந் தரடசரகனகநக்கு நைன்நரறக ங்கற, 

அற்நக்குத் சகரண ததபறக, ணற பங்ககபப் 

ததற்நக்தகரடுப்தது கட்டரரணரகும்.  

இவ்வு தசனவுத் றட்டத்றல் தறரறதணர கல்றக்கு றற 

எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிந்க்கறன்நது. இகண ரங்கள் 

சற்கறன்சநரம். தணணறல், எழுக்கறல்னர கல்றறல் 

ந்ற தநறல்கன. தட்டம் சதரன்நதுரன் 

எழுக்கறல்னர கல்றநோம்! அந் அடிப்தகடறல், சம் 

சரர்ந் கல்றக்கு நைக்கறத்தும் தகரடுத்து, இவ்வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் எவ்தரந் தறரறதணரவுக்கும் னர ந்து இனட்சம் 

நதரய் வீம் எதுக்கப்தட்டிந்ப்தக ரங்கள் 

சற்கறன்சநரம். இப்தறரறதணரக்கநக்கு எத்ககறல் 

இஸ்னரற சத்றல் அநெக் கனரசரகனகள் இந்க்கறன்நண. 

அசசதரன்ந, இந்து சத்றல் இந்துக் கனரசரகனகள் 

இந்க்கறன்நண. இவ்ரநரண சம் சரர்ந் 

கனரசரகனகள்ரன் சத் கனர்ககப உந்ரக்குகறன்நண. 

இன்ந து ரட்டில் தறவுதசய்ப்தட்ட நூற்நக்கக்கரண 

அநெக் கனரசரகனகள் இந்க்கறன்நண. ணச, ததபத் 

த்கப் சதரறக்கறன்நர்ககப உந்ரக்குகறன்ந 

தறரறதணரக்கநக்கு றற ற்நம் கண சறகள், சநகககள்  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ங்கப்தட்டகப் சதரன்ந கண ம் சரர்ந் 

கல்நரறகநக்கும் இவ்ரநரண சறககப அடுத்டுத் வு 

தசனவுத் றட்டங்கபறல், அல்னது இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்துக்கு சனறகரக றசசட றற எதுக்கற, 

ததற்நக்தகரடுக்க சண்டுதண ரன் தகப அகச்சர் 

அர்ககபக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

அண்கறல் கடததற்ந ததபத் சரசண,  அநல்கள் 

தற்நற Consultative Committee Meeting இல் ரங்கள் 

தகப அகச்சரறடம் எந் சண்டுசகரகப றடுத்சரம். 

அரது, ற்ததரழுது கக சசற கல்ற றநகத்றல் 

ர்ரச்சர ஆசறரறர்கநக்கரண சர்நைகப்தரலட்கச 

கடததற்ந ந்கறன்நது. இன்நனம் சுரர் 3,000 ர்ரச்சர 

ஆசறரறர்கள் சர்ந்தடுக்கப்தடவுள்பணர் ன்ந ரன் 

றகணக்கறன்சநன். இவ்றடம் தரடர்தரக ரங்கள்  

அநல்கள் அகச்சறன் தசனரபகக் சகட்சடரம். அற்கு 

அர், "இற்கு கல்ற அகச்சச ததரநப்தரக இந்க்கறன்நது; 

ணச, லங்கள் கல்ற அகச்சசரடும் அநடன் 

தரடர்நெகடர்கசபரடும் இதுதற்நறக் கனந்துகரடுங்கள்" 

ன்ந கூநறணரர். அன்தடி, ரங்கள் இற்கரகச் சறதரரறசு 

தசய்து சண்டுசகரதபரன்கந றடுத்றந்க்கறன்சநரம். 

ணச, இந்றணத்றல் குகநந்தட்சம் இந் ரட்டிநள்ப 

கண சங்கபறன் - இஸ்னரம், இந்து, கறநறஸ் 

ங்கபறன் - றகறரசரத்துக்கு ற்த, ஆசறரற றணங்ககப 

ங்க ற்தரடு தசய்சண்டும். தன ந்டங்கபரக சம் 

சரர்ந் ஆசறரற றணம் ங்கப்தடரகறணரசனச 

ற்ததரழுது அந்ப் தற்நரக்குகந றனவுகறன்நது.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up your speech. 

 
ගරු හුදනයිවහ සළර්ක මශතළ 
(ரண்நெறகு யளகணஸ் தரநௐக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

Please give me two more minutes.  

இன்ந யம் தரடசரகனகநக்கு ஈடரக - அற்குச் 

சணரகத்ரன் அயறரப் தரடசரகனகள் இங்குகறன்நண. 

இக தன ந்டங்கபரக இங்கறந்கறன்நண. அறல் 

தரண்டர் அடிப்தகடறல் கற்தறக்கறன்ந ஆசறரறர்கள் 

ங்கநக்கும் றர்கரனத்றல் இவ்ரநரண றரங்கள் 

கறகடக்குதண றர்தரர்த்றந்க்கறன்நரர்கள். ணச, 

இர்கநக்கும் எந் சந்ர்ப்தத்க ங்க சண்டும். 

ர்ரச்சர ஆசறரறர்கநக்கரண றணங்கள் ங்கப் 

தடுகறன்நததரழுது அறல் இண றகறரசரத்துக்கு ற்த, எந் 

தங்கறகண இர்கநக்கும் தகரடுக்க சண்டுதண ரன் 

இச்சந்ர்ப்தத்றல் தகப கல்ற அகச்சர் அர்ககபக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

அடுத்ரக, இந் ரட்டில் தல்ககனக்ககங்கபறநந்ந்து 

தபறந்கறன்ந தட்டரரறகள் றநன்றக்கர்கபரக 

இந்க்கசண்டும் ன்தற்கரக இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் றநன் கல்றக்கு நைக்கறத்தும் தகரடுத்றந்ப்தக 

இந் ரட்டில் ரழ்கறன்ந இகபஞர்கள் சரர்தரக ரன் 

சற்கறன்சநன். ன்ணற ரட்டத்றல் தல்ககனக்ககங்கள் 

இல்னர குகந கரப்தடுகறன்நது. அசசதரன்ந ன்ணரர், 

நைல்கனத்லவு சதரன்ந ரட்டங்கபறல் தரறல்நுட்தக் 

கல்நரறகள் இல்னரல் இந்க்கறன்நண. இம்ரட்டங்கபறல் 

றநகறக்க இகபஞர், நோறகள் இந்க்கறன்நரர்கள்.  

தல்ககனக்ககம் தசல்நம் ரய்ப்கத இந்ர்கள் 

உர்கல்றகத் தரடர்ற்கும் தரறல்நுட்தத்றல் 

அக்ககநநோள்பர்ககப ஊக்குறப்தற்கும் தரறல்நுட்தக் 

கல்நரறகள் சக. ணச, றர்கரனத்றல் 

இம்ரட்டங்கபறல் தரறல்நுட்தக் கல்நரறககப 

அகப்தற்கு உரற டடிக்ககககப டுக்க 

சண்டுதன்ந ரன் உர்கல்ற அகச்சர் அர்கபறடம் 

அன்தரகக் சகட்டு,  றகடததநகறன்சநன். ன்நற. 

 
[.බහ. 3.59] 

 
ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அப்துல் யநம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද දනශේ භහතයහංල 

කිහිඳඹ ළඹ ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ යන ශම් ශභොශවොශත් 

ඈතහභත් පුළුල් ක්ශාත්රඹක් න ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ම්ඵන්ධ 

සුළුශන් ශවෝ දවස කිහිඳඹක් ඈදරිඳත් යන්න සථහක් 

රළබීභ ළන භභ ඈතහභත් තුටට ඳත් ශනහ. ධයහඳනඹ 

කිඹන්ශන් යට ප්රිබඹ භනින මිම්භක් කිඹරහ කිේශොත් 

නිළරැදික කිඹරහ භභ හිතනහ. 1948 සිට ඵරන විට ශම් යශඨා 

ධයහඳනශේ ඹම් ර්ධනඹක් ශඳන්නුම් ය ිබශඵනහ. ඒ හශේභ 

හක්යතහ ිබන් ඵරන ශොට පි දකුණු අසිඹහශේ ඈවශභ 

තළන සිියඹත් ශේ ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ඹම් ඹම් ප්රලසන 

නළතුහභ ශනොශික.  එ තකින් ඵරන විට ද ඈන්න ශිය 

ඳයපුය ඈතහ බහය ම්ඳන්න ශිය ඳයපුයක් වළියඹටික භභ 

දකින්ශන්. ශභොද, ද ඈන්න ශිය ඳයපුය ඹවභඟට ශඹොමු කිරීභ 

වහ ධයහඳනඹට නහඹත්ඹ රඵහ දීභ වහ ඳශහත් ධයහඳන 

භහතයරුනුත් එක් එතු යරහ ඵරපුහභ දුසිභටත් ඩහ 

ළ ශඹන් භහතයරුන් ඳත් ශරහ ඈන්නහ. එශවභ නම් ද 

හරශේ ඈන්ශන් ශොතයම් හනහන්ත ශිය ඳයපුයක්ද? 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ධයහඳන භහතයහංලඹ වහ 

මුදල් ප්රිබඳහදන ශන් කිරීශම්දී  2013ට ඩහ 2014 ර්ශේ ශඳො  

ශනක් වළියඹට ඹම් ළ  ීමභක් ිබශඵන ඵ භභ දකිනහ. 2013 

දී රුපිඹල් ිහලිඹන 37.9ක් ිබබුණු ප්රිබඳහදන ශන් කිරීභ ශභය 

38.8ට ඈවශ දභරහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ඊස ධයහඳනඹ 

වහ රුපිඹල් ිහලිඹන 27.9 සිට 29.5 දක්හ ඈවශ දභහ ිබශඵනහ. 

ඒ නු භහතයහංල ශද වහ ඒහඵේධ ළ  ීමභ සිඹඹට 4ක් 

වළියඹට වන් යන්නට පුළුන්. නමුත් ඈදරි ර්ශේ 

ඊේධභනඹ සිඹඹට 7ක් ඳභණ ශේඹළික ණන් ඵරන ශොට 

ධයහඳනඹට ශන් ශ මුදර ළ  ශහ ශනො සිඹඹට 3කින් 

ඳහ වළරීභක් තභික සිදු ශරහ ිබශඵන්ශන්.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශභභ රු බහ තුශ 

ශඵොශවෝ ඹ වන් ශ ඳරිද  ශේ යශඨා ධයහඳනඹ ළන ථහ 

යේදී ඳට භත ශනොන නහභඹක් තභික ී .ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. 

න්නන්ය නහභඹ. එතුභහශේ ංල්ඳඹ නු දුේඳත්, 

ශඳොශවොත් ශේද ශනොතහ සිඹලුභ ද දරුන්ට භ ශා 

ධයහඳනඹ ක්ක්ිබ විඳීභට ආිබ යපු ංල්ඳඹ තභික භධය භවහ 

විදුවල් ංල්ඳඹ. ඒ ඊදහය ංල්ඳඹ නිහ දවස ංයහත දුේඳත් 

ද දරුන්ට ද ඊස ධයහඳනඹ වළදෆරීභට සථහ ඊදහ ශරහ 

ිබශඵන ඵ පි වළශභෝභ දන්නහ රුණක්. ශම් ඊත්තරීතය බහ 

-ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු- නිශඹෝජනඹ යන ශඵොශවෝ ඹ ඒ නිදවස 

ධයහඳනශඹන් ධයහඳනඹ රඵපු ඹ ඵ පි වළශභෝභ දන්නහ. 

එතුභහ දයදර්ශී නහඹශඹකු වළියඹට එදහ විබහලින් ඳභණක් 

ඳහස ශන ධයහඳන ක්රභඹක් වළදුශේ නළවළ. 
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[රු හුශනිකස ෂහරක් භවතහ] 



2013 ශදළම්ඵර්  06  

එතුභහ ඳහල් දරුන්ට තභන්ශේ ළභළත්ත ඳරිද විදයහ, රහ, 

හිකජ ංල ශතෝයහ ළනීශම් සථහ රඵහ දීභත් භඟභ වළභ 

ඳහරභ ධයහඳනඹ ශඳොතට ඳභණක් ී භහ වුශණ් නළවළ. ඒ 

දරුන්ට ඩු හර්මිඹන් වළියඹට පුහුණු ශන්නට, ශරෝව 

ර්භහන්තඹ පුහුණු ශන්නට, ශභෝටර් හර්මි ක්ශාත්රඹ පුහුණු 

ශන්නට, ශයද විීමභ - ත් ඹන්ත්ර ශයදපිළි ර්භහන්තඹ- ඹන 

සිඹල්ර වහ ලය ඳවසුම් ඒ හරර ඒ ඳහල්රට රඵහ 

දීරහ ිබබුණහ. ශම් වළභ ංලශඹන්භ පුහුණු රඵහ දීභ වහ ලය 

ගුරුරුත් ඒ ඳහල්ර හිියඹහ.  ශේ ර්තභහන ධයහඳන භහතය 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභිබතුභහත් ඈතහභ හශරෝචිත පිඹයක් 

වළියඹට තහක්ණ දළනුභ ඳහල් දරුන්ට රඵහ දීභට ටයුතු කිරීභ 

ළන ඳ තුටු ශනහ. ද ශරෝඹ භන් යන දහ නු 

ශේ නහත ඳයම්ඳයහත් භන් ශ යුතුඹ කිඹන ඳදනභ භත 

සිට ඵරන විට ඒ පිඹය ඈතහභ ශවො පිඹයක් ශරික භහ 

දකින්ශන්.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ හරර ධයහඳන 

ක්ශාත්රශේ සිදු වු  ඹම් ඹම් සිදුීමම් දවහ ඵරන විට ඳට එතයම් 

තුටු ශන්න ඵළවළ. 2013 ශදළම්ඵර් භහශේ 4ළනි දන 

"රංහදීඳ" පුත් ඳශත් ඳශ ීම ිබබුණහ, ල්රස ළනීශම් මුල් තළන 

ධයහඳනඹට ඵ ල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමින් 

බහ ඳන ඵ. ල්රස ශොමිභට දනට ඳළමිිකලි 20ක් 

රළබුශණොත්, එිකන් ඩට ඩහ ඳළමිිකලි ධයහඳන ක්ශාත්රඹට 

ම්ඵන්ධ ඵ එභ ශොමිශම් බහඳිබ ඵහරඳටඵළඳි භළිබතුභහ කිඹහ 

ිබබුණහ. ඒ හශේභ තත් පුත් ඳත ිබබුණහ, 18 වළවිරිද ඳහල් 

ඹන තරුණශඹකු ත් ඩංගුට ත්ශත් ශවශයොිකන් කිඹන 

භත්කුඩු මිලි්ෆම් 45ක් භඟික කිඹරහ. ශම් න විටත් ඳශහත් 

ණනහභ හශේ ඳහල් ශභිකන් ශම් කුඩුරට ආබ්ඵළහි ශරහ 

වභහයික කිඹරහ ඒ පුශත් තදුයටත් වන් වුණහ. ශම් සිේධිඹ 

ඳහරට දහශ ශනොවුණත්, ඳහල් දරුන් තය භත් කුඩු ඳළිබ ය 

ඹහභ ශක්හ ළනීභ වහ ඳ විශලාශඹන්භ ධහනඹ ශඹොමු 

ශ යුතු ිබශඵනහ. එශවභ ශනොශශොත් ශේ දරුන් විලහර 

විනහලඹට තභික භන් යන්ශන්.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඳහල් ශභිකන්ශේ 

ක්රිඹහහයම් එශවභ ිබශඹේද, ඹම ඳශහශත් ගුරුරු 140 

ශදශනකුට පිසසු ඹළික ඹම භව ආභිබ දඹහසිරි ජඹශාය 

භළිබතුභහ වන් ය ිබශඵනහ. හල්ශල් ගුරුරුන්ටත් පිසසු 

කිඹරහ ශේ නිශඹෝජය ථහනහඹතුභහත් වන් ය ිබබුණහ. 

ශම් ප්රහල යන්ශන් ශේලඳහරන ලශඹන් ඹම්  කීභක් දයන 

ඹික. ඒික ශභතළන ළදත් න්ශන්. ඒ නිහ ශම් ප්රහලලින් 

නිරඳණඹ න්ශන් භසත ගුරු ඳයපුශර්භ ත්භන් ශේදහචඹ ද 

කිඹරහ ද ජනතහට විලහර ප්රලසනඹක් භතු ශරහ ිබශඵනහ. 

දඹහසිරි භව ආභිබතුභහ ව නිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ එළනි 

ප්රහල යන්ශන් ආික? ගුරුරුන්ට එළනි භහනසි පීඩනඹක් 

ශවෝ පිසසුක් වළදුශණ් ශශාද? ශම් ප්රහලලින් ගුරු ඳයපුය 

ඳභණක් ශනොශික, දරු ඳයපුයත් ඳවසුතහට ඳත් න ඵ ඳට 

භත යන්න ඵළවළ. ශම් ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ඩහ ළටීභක් 

ද කිඹන එත් ප්රලසනඹක්. ශම් ම්ඵන්ධ ධයහඳන ඵරධහරින් 

රුණු   ශොඹහ ඵළලුහද? ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් පිළිඹභක් 

ශඹදුහද?  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ගුරු ශාඹ තුශභ 

ගුරුරුන්ශන් සිදු න ශශනහිලිම් ද, ලිංගි තය ද  නිහ 

යුක්ිබඹ ඈල්රහ ශරාසසහධියණඹ දක්හ ගිඹ ගුරුරුන් ශම් ය ශඨා 

සිියනහ. සථහන භහරු වහ ප්රසිේධ ඳහර වරඹ ඊඩට නළඟි 

ගුරුරිඹ ළන ද ඳ හ ිබශඵනහ. තභන්ශේ යහජහරිඹ ඈටු 

යන්න ගිඹ ගුරුරිඹට ශේලඳහරශඹකුශේ නිශඹෝඹ භත 

දණ න්නට සිදු වූ පුතක් ද ඳට ඳසු ගිඹ හරර භහධයලින් 

දළන න්න රළබුණහ.  

ගුරුරිඹ  දණ ළසවූ ඒ ශේලඳහරනඥඹහ හිය ශදරින් පිට 

ශනශොට භල් භහරහ ඳශහ පිළි ත් යුරුත් ඳට දකින්න 

රළබුණහ. ශම් සිේධි දවහ ඵරනශොට ගුරු භිභහනඹ අයක්හ 

කිරීභ වහ ධයහඳන ඵරධහරින් ඹම් පිඹයක් ත්තු ඵ නම් 

ශඳශනන්නට නළවළ.  

ද ඳහල් ඳේධිබඹ දවහ ඵරනශොට ඳහල් ප්රභහණඹ ියශන් 

ිය ඩු ශේශන ඹන තය, ශම් න ශොට  ඳහල් 9522ක් 

ිබශඵනහඹ කිඹනහ,  9662ක් ිබශඵනහඹ කිඹනහ. ඒ ණන 

ශශාශතත්, ඈන් 355ක් ජහිබ ඳහල් වළියඹටත්, ඳහල් 56ක් 

සුපිරි ඳහල් වළියඹටත් ිබශඵනහ. චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

කුභහයණතුං භළිබනිඹශේ හරශේදී නශෝදයහ ඳහල් ංල්ඳඹ 

වළියඹටත්,  සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත භළිබතුභහශේ හරශේදී ඈසුරු 

ඳහල් ංල්ඳඹ  වළියඹටත් ක්රිඹහත්භ වුණු ශම් ඳහල්, ද 

භහින්ද චින්තන ඹටශත් ශභහ මිතුරු ඳහල්, භහින්ශදෝදඹ ඳහල් 

වළියඹට වඳුන්හ දී ිබශඵනහ. භහින්ද  චින්තනඹ නු ඈදරිශේදී 

ගුණහත්භ ප්රහථමි ඳහල් 7600ක් ශභහ මිතුරු ඳහල් වළියඹට 

අයම්බ කිරීභට නිඹමිත ඵටික ශතොයතුරු ශවළි ශන්ශන්.  

ෆභ ප්රහශේශීඹ  ශල්ම්   ශොඨාසහඹභ සිඹලු ඳවසුම් 

හිත ේීමිබික ඳහල් 3ක් ඵළගින් භහින්ශදෝදඹ ඳහල් නමින් 

ඳහල් 1,000ක්  අයම්බ කිරීභටත් ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

වළඵළික, ඈිබරි න ඳහල් 2062ක් ළන කිසිභ වනක් නළවළ. 

ශඳෞේලි භභ ශම් ළඩ පිළිශශට ළභළිබික. ෆභ ප්රහශේශීඹ 

ශල්ම් ශොඨාසහක්භ මලි යශන, එභ ශොඨාසහඹ තුශ 

ං ම්පර්ණ ඳහල් ආිබ කිරීභ ඈතහ ශවො ළඩ පිළිශශක් 

විධිඹටික භහ දකින්ශන්. ඒ තුළින් ජනප්රිඹ ඳහල් යහ ශභිකන් ආදී 

ඹෆභ නතය ශන තය, තභ  ශොඨාසහඹ තුශදී භ  ද දරුන්ට 

ධයහඳන රඵහ ළනීභට ඳවසුම්, සථහ රළශඵනහත් එක්භ, 

ජනප්රිඹ ඳහල්රට ශභිකන් ආතුශත් කිරීශම්දී ආිබ ීම ිබශඵන ඹම් 

ඹම් දණ ඩු ීමභටත් ශඵොශවෝ දුයට ඈඩ  ිබශඵන ඵ භහ විලසහ  

යනහ.  

ශභය ඹ ළඹ තුළින් ්හමීඹ ඳහල්ර නීඳහයක් 

ටයුතු දයුණු කිරීභ වහ මුදල් ශන් කිරීභ ශවො පිඹයක්.  

 ශේ ශොඨාසහර ශඵොශවෝ ඳහල් ිබශඵනහ, වුරුදු 

ණනහකින් එළනි ඳවසුම් රළබී  නළිබ. ඒහ ඳශහත් බහ 

ඳහල් වුණත්, ඳශහත් බහලින් ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ධහනඹ 

ශඹොමු ශරහ ිබබුශණ් නළවළ. ශම් මුදල් ඒ වහ ළඹ යන්න  

පුළුන් ශික කිඹහ භහ  විලසහ යනහ.  

ගුරු බයහ  විදයහර දයුණු කිරීභ, පිරිශන් ධයහඳනඹ වහ 

ඳවසුම් ළ  කිරීභ, ඳලසචහත් ඊඳහධි අඹතන ංර්ධනඹ ව 

නළණර වහ මුදල් ශන් කිරීභ භහ ඹ ශොට රනහ. 

විශලාශඹන්භ ශේ හුශනිකස ෂහරක්  භළිබතුභහ භතක් ශ ඳරිද 

පිරිශන් ධයහඳනඹට මුදල් රඵහ දීභ ශවොික. ඒ හශේභ, ශම් 

යශඨා  නිකුත් අම්රට ඹත් ඳහල්  ිබශඵනහ. ඈසරහම් 

අභ ම්ඵන්ධ ඳහල්, හින්දු,  ක්රිසිබඹහනි අදී අම්රට දහශ 

ඳහල් රටත් ඒ  න්දමින්භ  -භ ශා- රන්න පුළුන් නම් 

එඹ ඈතහ ළදත් ශනහ.  

  භහ වළභ තහදීභ භතක්  යන රුණක් තභික, ධයහඳන 

ක්ශාත්රඹ ශේලඳරනශඹන් ශහ න්න ඕනෆඹ කිඹන ඒ. ද 

මුළු ධයහඳන ක්ශාත්රඹභ ශේලඳහරනීයණඹ ශරහ වභහයික. 

භළිබයණ හරශේදී අණ්ඩුට ශඩ් ගිඹ භවය ඹ ද ලය  

සුදුසුම් ඳහ නළිබ විදුවල්ඳිබ පුටුශේ එශවභ නළත්නම්  ධයක්  

පුටුශේ ළජශමනහ. ඈතුරු වුණ පිරි  ගුරු ඊඳශේල නළත්නම් 

විඹ ධයක්රු. ශම් තත්ත්ඹ තභික ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ද 

පි දකින්ශන්. ද රහඳ හර්ඹහරඹට ගිඹහභ භවය 

ධයක්රුන්ට හ  ශන්න පුටුක් නළවළ, ශම්ඹක් නළවළ. 

වළඵළික ඒ ඹ ධයක්රු.      
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශම් වළභ එක්භ ශේලඳහරන ඳත්ීමම්. ඒ ඹ ඳහල්රට 

ඹන්ශන් නළවළ. ශම් හර්ඹහරර ඈශන නිම් හරඹ නහසිබ 

කිරීභක් විතයික යන්ශන්.  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත මිනිත්තු ශදක් ඳභණික 

ිබශඵන්ශන්. 

 
ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அப்துல் யநம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 

ඒ හශේභ සථහන භහරු ම්ඵන්ධ විධිභත් ක්රභශේදඹක් 

ශනොභළිබ නිහ ද ගුරුරුන් ප්රලසන යහශිඹට භළද ීම ිබශඵනහ. ඒ 

නිහ ශම් ගුරුරුන්ශේ සථහන භහරු වහ ඹම් හධහයණ ක්රභඹක් 

නුභනඹ කිරීභ වහ ක්රභශේදඹක් ළසිඹ යුතු ශනහ.  

හන ලශඹන් ජහිබ ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹ ළන කිඹන්න 

ඕනෆ.  භහ හිතන විධිඹට වළභ ර්ඹභ ශම් ධයහඳන ළඹ ශීර්ඹ 

ළන හච්ඡහ යන ශොට පි වළශභෝභ ථහ යන ප්රධහන 

භහතිහ තභික ශම් ජහිබ ධයහඳන ප්රිබත්ිබඹ.  භහ ශේ රු 

ආභිබතුභහට ශදොස කිඹන්ශන් නළවළ. එතුභහ විලහර ලශඹන් ළඳ 

වුණහ ජහිබ ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹක් ආිබ කිරීභ වහ. නමුත් ශම් 

නතුරුත් ඒ න් යන්න එතුභහට ඵළරි ශරහ ිබශඵනහ. 

ඩුභ හශන් රඵන ර්ශේ පි ශම් ධයහඳන ළඹ ශීර්ඹ ළන 

හච්ඡහ යන සථහ න විටත් ජහිබ ධයහඳන 

ප්රිබඳත්ිබඹක්ආිබ කිරීභට එතුභහට සථහ ළරශාහික 

ංභ ප්රහර්ථනහ යමින් භහ නිවඬ නහ. 

 

[.බහ. 4.14] 

 
ගරු දමොශළන් ළල් දරේරු මශතළ සඅධායළපන නිදයෝජය 

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறசந் - கல்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 

Education) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද දනශේ විරුේධ ඳක්ශඹන් 

ධයහඳන භහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ ථහ යේදී විවිධ 

විශේචනහත්භ දවස ඳශ වුණහ. ඒ පිළිඵ විශලාශඹන් 

සතුිබන්ත න තය, ඒහශේ ිබබ භවය ළයද රුණු 

හයණහරට පිළිතුරු රඵහ දීභට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

ජහිබ ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹ ළන භන්රීරු ණනහක්භ 

ථහ ශහ. 1939න් ඳසශා කිසිභ යජඹට ස යන්න ඵළරි 

වුණු ශම් න ජහිබ ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹ ඳ ස යරහ, ලුත් 

ධයහඳන ඳනතක් තළනීශම් ක්රිඹහලිඹ සිඹඹට 90ක් දුයට  දළනට 

ශන ශොස ිබශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්තු හය බහ රැස ශරහ 

ඈදරිඳත් යපු ඒ සිඹලු ශඹෝජනහරට පි ළිහනඨා නුභළිබඹ 

යශන ිබශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශික.  විඳක්ශඹන් ඒ හය 

බහට වබහගි වුණු සිඹලු භන්රීරුන් ඒ ශඹෝජනහරට 

නුභළිබඹ ඳශ යරහ ත්න් යරහ ිබශඵනහ. ඉශඟට ශභඹ 

ශටුම්ඳත් යන අහයඹ පිළිඵ භණ්ඩර ශදක් ඳත් යරහ, 

ඒ කිඹන්ශන් ඊස නිරධහරින්ශන් යුක්ත එ භණ්ඩරඹක් ව 

ළිහනඨා නුමිටුශන් ඳත් ශ භණ්ඩරඹක් ඒ ළඩ ටයුතු 

යශන ඹනහ. ඒ නිහ ඳට භෆත හරශේදීභ ලුත් ජහිබ 

ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹක් වහ ඳනතක් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ නුභත ය 

න්නට සථහ රළශඵනහ ආිබ.  

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ිබ භන්රීතුභහ හුඟක් විශේචන ඈදරිඳත් 

ශහ. පි ඒ ළන එතුභහට ඈතහභ සතුිබන්ත ශනහ. එතුභහ 

ළටුේ විභතහ, ගුරුරුන්ශේ, විදුවල්ඳිබරුන්ශේ ඊසීමම්, ගුරු 

භහරු පිළිඵ විලහර ලශඹන් ථහ ශරුහ. ආත්ත ලශඹන්භ 

ශේ යශඨා ධයහඳනඹට ම්ඵන්ධ ිත්තීඹ මිිබ 60ට ධි 

ප්රභහණඹක් ිබශඵනහ.  ශම්හශේ ඈන්න ඹ තය ිබශඵන 

කඨාටනත් එක්, ඔවුන් භඟ කිසිඹම් ප්රිබඳත්ිබභඹ 

ළඩටවනට එන්න ඈතහභ භහරුික.  ඔවුන් තයත් විලහර 

ලශඹන් ප්රලසන ිබශඵනහ. ඒ හශේභ ඹම් කිසි ප්රලසනඹදී ඔවුන් 

ඊහවි ඹනහ; සුප්රීම් ශෝඨා එට ඹනහ. එවිට න්ිබශම්දී ශම් 

සිඹලු ක්රිඹහලි ආන හිියනහ. ඒ හශේ විවිධ ඳළටලිලි ිබිහඹදීත්, 

ිබරු ජනහධිඳිබතුභහශේ භඟ ශඳන්ීමභ ඹටශත්  භහින්ද 

භ වශවාහ භළිබතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන් විශලා මිටුක් ඳත් 

යරහ ශම් ළන විලහර ධයඹනඹක් යරහ, තීතශේ ඈරහ අපු 

ඒ සිඹලු ශඹෝජනහ, ගුරු භහරු ප්රිබඳත්ිබ පිළිඵ ශඹෝජනහ අදී  

ඔක්ශෝභ ශේල් එතු යශන පි න ළඩ පිළිශශක් රඵන 

ශර් ක්රිඹහත්භ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න ඵ භහ දළනුම් 

ශදනහ.  

ශම් ගුරු භහරු භණ්ඩර ඳත් වුශණ් නළවළ කිඹරහ ශරොකු 

ශචෝදනහක් ිබබුණහ. ඒ ශරුශණ් නළවළික කිඹරහ කිේහ. ඒ 

මලි ශඵොරුක්. ශම් වුරුේශේ ශදළම්ඵර් භහශේ 3ළනි දහ ඒ 

ගුරු භහරු භණ්ඩර රැස ශරහ, ඒ පිළිඵ ළඩ ටයුතු ශශයනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශික.  ශම් භහශේ 10 ළනිදහ ඉශඟ රැසීමභ ඳළළත් 

ශනහ ආිබ. ඒ නිහ ශම් හුඟක් රුණු හයණහ වරිඹට ශනොදළන 

කිඹපු ශේල්.  

 ඳහල් ඳහද ගුරු පුහුණුට දහශ චක්රශල්නඹක් පිළිඵත් 

ථහ ශහ. ඳහල් ඳහද ගුරු පුහුණු ළයද ශදඹක්ද? ඳහර 

ශජයසස ගුරුරු ඈන්නහ; ත් දළකීම් ිබශඵන ගුරුරු ඈන්නහ. 

ඳහර ආතුශශාභ කිසිභ විඹදභක් නළිබ  ශම් පුහුණු ය න්න 

පුළුන් නම් ශවො නළේද? ත් දළකීම් ිබශඵන ළ හිිය ගුරුරු 

විසින් ලුත් ගුරුරු, න ගුරුරු පුහුණු යන්න ඕනෆ. ඒ 

තභික ධයහඳනඹ කිඹන්ශන්. එ ඳයම්ඳයහ දළනුභ ඉශඟ 

ඳයම්ඳයහට ඳයහ දීභ  යන්න ඕනෆ.  පි on-the-job training  

කිඹන ශම් ක්රිඹහලිඹ ආත්තටභ ගුරු පුහුණුශේදී විතයක් 

ශනොශික, ඕනෆභ පුහුණු ිබශඵන එක්තයහ ළදත් ංඹක්. 

දළන් ඒත් ළයදික කිේහ. භහ වභළගත* යනහ,  මරහනහරඪ ජ 

රු භන්රීතුභනි,  ඒ ම්ඵන්ධ පි ඳශ ය ිබශඵන හර්තහ.  

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ිබ භන්රීතුභහ ඈතහභ විශේචනහත්භ 

ථහ ශහ, ශම්ට ල්ලි ශදන්ශන් නළවළ  කිඹරහ. ඒට ල්ලි 

ලය නළවළ. ඳහශල් ිබශඵන ම්ඳත් ඳහවිච්චි යරහ, ඳහශල්භ 

ගුරුරු පුහුණු යන එ තභික හර්ඹක්භ ව ළ භනත්භ 

ශරිඹ යුතු ක්රභඹ. ශභඳභණ ල් ශනොශරුණු ශේ එඹික. ශම් 

ලුත් ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ  නම් යරහ, ඒ වහ ශනභ 

ශඳොතක් මුද්රණඹ යරහ ශම් ළඩ ටයුත්ත ය ශන ඹන්න 

භහර්ඹ ඳෆදීභ පිළිඵ රු ධයහඳන ආභිබතුභහට පි 

සතුිබන්ත න්න ඕනෆ. 

තහක්ණ විඹඹ ධහයහ පිළිඵ ද විශලාශඹන් ථහ ශහ. 

ඳන්නිපිියඹ ධර්භඳහර විදයහරශේ ශභික භහ ටක් ිබසශා ශම්  

තහක්ණ විඹඹ ධහයහ වදහයන්න ඳටන් යශන, ඔවුන් දළන්  

නහථ ශරහ සිියන ඵ විඳක්ශේ භන්රීයශඹකු කිේහ. ශම් 

විදුවල්ඳිබයඹහ ත්තශනෝභිබ ශර නුභළිබඹක් නළිබ ශම් 

ඳහසභහරහ ඳටන් ශන ිබශඵනහ. ඒට ඳට ඔශවා හිශතන 
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[රු බ්දුල් වලීම් භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඳරිද; හිතලු ඳරිද නුභළිබඹ ශදන්න පුළුන්භක් නළවළ. ශම් 

විඹශේ ප්රහශඹෝගි ක්රිඹහහයම්රට රකුණු 25ක් ශදනහ.  

ශම්ට NVQ 3 විබඹත් ශදනහ. ඒහට වුභනහ 

ඳරීක්ණහහය ඳවසුම්, ළඩ ශඳොශල් ඳහශල් ිබශඵන්න ඕනෆ. 

අසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකුශන් රළශඵන මුදල්ලින් පි ශතෝයහ 

ත් ඳහල් 250ට යට පුයහ විසිරී ඹන විධිඹට ඒ ඳරීක්ණහහය 

වදන්න මුදල් ප්රිබඳහදන රඵහ ශදනහ. එශවභ නළිබ ඳන්නිපිියඹ 

ධර්භඳහර විදුවරට ඳභණක් දුන්නහභ කිඹහවි, "ශොශමට කිරි භට 

ළකිරි" කිඹරහ.  

පි යට පුයහ විසිරී ඹන විධිඹට ඈතහ නිළයද ක්රභශේදඹක් 

ඹටශත් ඳහල් 250ක් ශතෝයහ ශන,  එ ඳහරක් වහ රුපිඹල් 

ශෝිය වඹ විඹදමින් ඒ ඳරීක්ණහහය වදනහ. ඒ 

ඳරීක්ණහහය, ළඩ ිහම් ිබශඵන ඳහල්රට ඳභණික තහක්ණ 

විඹඹ නිළයද ඊන්හ ප්රහශඹෝගි ක්රිඹහහයම්ර නිඹළළී 

ිත්තීඹ පුහුණු විබඹ රඵහ න්න පුළුන් න්ශන්. එශවභ 

නළිබ ශම් විඹඹ ශනත් ඳහර ත්ත ශනෝභිබ ඳටන් 

ත්ශතොත්, ශම් විඹඹ නිළයද වදහයන්න ඵළරි නහ. ශම් වහ 

පි එ ඳහරට ඈඩ දුන්ශනොත්, දිකන පුයහ සිඹලු ඳහල්ර 

ශම් ශේ යන්න ඳටන් ත්ශතොත් ශම්ත් න්ිබශම් tuition  

ඳන්ිබරට ඹන කිසිභ පුහුණුක් නළිබ, නිපුණතහක් නළිබ 

විඹඹක් ශේවි. ඒ නිහ ඒ ඳට යන්න පුළුන්භක් නළවළ.  

එඳභණක් ශනොශික, රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ිබ භන්රීතුභහ භව 

ශරොකුට ෆ වපු  හයණඹ ඵරන්න ශෝ. 2013.10.08ශනි දහ 

ඳන්නිපිියඹ ධර්භඳහර විදුවශල් විදුවල්ඳිබතුභහ ප්රිබඳත්ිබ ළරසුම් 

වහ හර්ඹ හධන භහශරෝචන, ිබශර් ශල්ම්තුභහ භතහ 

ලියුභක් එහ ිබශඵනහ.  

ඒ ලියුශම් ශභශා වන් ීම ිබශඵනහ: 

"ශභභ විදයහරශේ .ශඳො. (ඊස ශඳශ) 2015 ශෝසතු විබහඹට ශඳනී 

සිියන සිසුන් වහ අයම්බ යන රද තහක්ණ විඹ ධහයහ හිත ඳන්ිබඹ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ නුභළිබඹ රඵහ ළනීභට ශනොවළකි වූ ඵළවින් න් ශ 

ඵ දළනුම් ශදමි." 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, භභ ශම් ලිපිඹ වභළගත* 

යනහ.  

ඳන්නිපිියඹ ධර්භඳහර විදයහරශේ විදුවල්ඳිබතුභහශේ ශභභ 

ලිපිඹ නු එභ විඹඹ ධහයහ හිත  ඳන්ිබඹ දළන් නත්රහික 

ිබශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඒ ළන ප්රලසනඹක් නළවළ. ශම් පිළිඵ 

හච්ඡහ යන්න තභත් ශදභේපිශඹෝ රැස ශරහ ඈන්නහ නම්, 

ඒ ශදභේපිඹන්ට භභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී දළනුම් ශදනහ, ශඟභ 

ිබශඵන, තහක්ණ විඹඹ වහ ශතෝයහ ත් ඳහල්රට ඒ 

දරුන්ට කිසි යදයඹක් නළිබ ආතුළු න්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ 

විඹඹ වදහයන්න  ශම් ධර්භඳහර විදයහරශේභ ඈන්න ඕනෆ නළවළ. 

ඒ ට තහක්ණ විඹඹ ධහයහ ඊන්න ඳහල් තුනක් 

ිබශඵනහ. එතළන ඒ විඹඹ ශනොශයන නිහ ඒ ඳහරට ශභභ 

දරුන් ආතුළු යන්න පුළුන්. පි එභ ඳහල් නම් යරහ ඹළේහ. 

ඒ දරුන්ට ඒ ඳහල්රට ආතුළු න්න පුළුන්. 

ඉශඟට එතුභහ කිේහ, ේවිතීික ඳහල් වළශදන ශොට 

ප්රහථමිඹ ළශවනහ කිඹරහ. ප්රහථමිඹ වන්ශන් නළිබ 

ේවිතීික ඳහල් වදන්ශන් ශොශවොභද? ප්රහථමිඹ ළහුහ කිඹරහ 

ඒ ශභිකන්ට ඹන්න තළන් නළිබ න්ශන් නළවළ. ේවිතීික ඳහර 

ශඨාට ඳහල් ඳවක්, නළත්නම් වතයක් ශඳෝ ඳහල් විධිඹට 

ම්ඵන්ධ ශහභ ඒ දරුන්ට ඒ ඳහල්රට ඹන්න පුළුන්භ 

රළශඵනහ. එශවභ නළත්නම් දහත් කුඩහ ඳහල් දයුණු 

යන්න වම්ඵ න්ශන් නළවළ. ශම් තභික ඳට ිබබුණු ප්රලසනඹ. 

එභ ඳහරට සිඹලු ශභික එතු ශරහ ජනප්රිඹ ඳහරක් කිඹරහ 

වදහ ශන ඒටභ එතු න්න ශනක් ශභිකනුත් ඊත්හව 

යරහ ඉට ඳසශා භවහ විලහර වුරක් යශඨා වළශදනහ. ශම් 

ඈල්ලුභ ශඵදී ඹන්න නම්, පි ේවිතීික ඳහරක් යපු ඳහර 

ශඨා ප්රහථමි ඳහල් ඳවක් ඳටන් ත්තහභ ඒ තුළින් ද දරුන් 

ළ  ප්රභහණඹට ශම් ඳහල්රට ඹන්න ඈඩ ඩ රළශඵනහ. ඒ 

ඳහල්ර ශභිකන්ට ඳස න ශරාිකශඹන් ඳසශා වඹන 

ශරාිකශේ සිට -ශියත් ප්රිබපර ශොශවොභ වුණත්- ශම් ේවිතීික 

ඳහරට ඳළමිණීශම් වනිබ ිකිබඹ රළශඵනහ. මරහනහරඪ ජ 

රු භන්රීතුභනි, ශම් හශේ ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ යන 

ශොට අයම්බශේදී ශම් හශේ පුහු භත ඈදරිඳත් වුණහට, පි ශම් 

ළඩ පිළිශශ නිළරැද ඈදරිඹට ශන ගිශඹොත් ඉශඟ යජඹන්ට 

ශම් යශඨා ධයහඳනඹ පිළිඵ ිබශඵන ප්රලසනඹ වින්න පුළුන් 

ශික කිඹරහ භභ හිතනහ.  

යංජිත් භේදුභඵණ්ඩහය භන්රීතුභහත් ධයහඳනඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශනොශඹක් රුණු ඈදරිඳත් ශහ. ධයහඳනඹ 
වහ ශන් යරහ ිබශඵන මුදර ළ  ශරහ ිබශඵන්ශන් රුපිඹල් 

ිහලිඹන ශදකින් කිඹරහ එතුභහ කිේහ. ශම් ම්පර්ණශඹන්භ  
ළයදික. ධයහඳනඹ වහ 2013 ර්ශේ රුපිඹල් ිහලිඹන 115ක් 

ශන් යරහ ිබශඵනහ. 2014 ර්ශේ රුපිඹල් ිහලිඹන 125ක් 
ශන් යරහ ිබශඵනහ. ඒ නිහ රුපිඹල් ිහලිඹන 10 ළ  ීමභක් 

ිබශඵනහ. භභ හිතන්ශන් එතුභහ රුණු වරිඹට දළන ශන ඈරහ 

නළවළ.  

හක්යතහ ඩු ීමභක් ළනත් එතුභහ ථහ ශහ. ආත්ත 

ලශඹන්භ හන ජන ංණන හර්තහ නු ශේ යශඨා 

නිළයද හක්යතහ සිඹඹට 93.5 කිඹන තළන තභික ිබශඵන්ශන්. 
ඒ නිහ ඒශක් ඩු ීමභක් ශරහ නළවළ.  

න්ත ලුවිවහශර් භන්රීතුභහ කිේහ, ඊත්තය ඳත්ර රකුණු 

යන ගුරුරුන්ශේ දීභනහ දහත් ළ  යරහ නළවළික කිඹරහ. 
ශම්ත් රුණු ශනොදළන යපු ශචෝදනහක්. ශම් ශර්භ විබහ 

ඊත්තය ඳත්ර ඳරීක්රුන්ශේ දීභනහ පි සිඹඹට 25කින් -
වතශයන් එකින්- ළ  යරහ ිබශඵනහ. 

ඉශඟට,  ජහිබ ධයහඳන අඹතනශේ ිබබුණ ශඳොත් විලහර 

ශතොඹක් ළන 2011 COPE  හර්තහශේ වන් ශරහ 

ිබශඵනහඹ කිඹරහ කිේහ. ඒ ශඳොත් විලහර ශතොඹක් 
ශනොශික. නමුත් ඒ ඳහවිච්චි යන්න ඵළරි ශඳොත් ශතොඹක්. ඒ 

ශඳොත් ශතොශේ ිබබුශණ් ශභොනහද?  ඳළයික විඹ නිර්ශේලඹ 
පිළිඵ ගුරු ත්ශඳොත්. ලුත් විඹ නිර්ශේලඹක් ආිබ ශහට 

ඳසශා, ඒ ලුත් විඹ නිර්ශේලඹ ක්රිඹහත්භ ශහට ඳසශා 

ඳළයික  විඹ නිර්ශේලඹ පිළිඵ ගුරු ත්ශඳොත් ශභොනහ 
යන්නද? ඒහට  යන්න ශදඹක් නළවළ. එතළන ශඳොත් විලහර 

ප්රභහණඹක්  ිබබුශණ් නළවළ.  ඒහට රඵහ න්න පුළුන් මුදර රඵහ 
ළනීභ වහ ඒ ප්රභහණඹ පි ඩදහසි ංසථහට ඹරහ 

ිබශඵනහ. ඒ නිහ ජහිබ ධයහඳන අඹතනඹ ශම් ශඳොත්  
ප්රභහණඹ රැඳීභ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් යරහ, ඒ ප්රිබත්ිබඹ ශනස 

යරහ මින් ඈදරිඹට ගුරු ත්ශඳොත් ශඵදහ දීභ පිළිඵ ම්පර්ණ 

කීභ ධයහඳන ්න්ථ ප්රහලන ශදඳහර්තශම්න්තුට ඳයහ 
ිබශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශික, න ප්රිබඳත්ිබඹක් ඹටශත්  ශම් 

ගුරු ත්ශඳොත් ඕනෆභ ශනකුට මිර දී  න්න පුළුන් විධිඹට 
දළන් ශශශ ශඳොශට ඳහ නිකුත් යරහ ිබශඵනහ.  

රු න්ත ළුවිවහශර් භන්රීතුභහ කිේහ, භහතශල් විල්මු 

ප්රශේලශේ ලුත් ධයහඳන ක්රිඹහ භහර් පිළිඵ ළඩ පිළිශශශා 

959 960 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

කිසිභ රක්ණඹක් නළවළික කිඹරහ.  ඒත් රුණු ශනොදළන ශ 

ථහක්. භහතශල් විල්මු ධයහඳන රහඳශේ භහය භවහ 

විදයහරඹ, නුශොල්ර විදයහරඹ, නහමිිකඔඹ විදයහරඹ ඹන විදයහර 

තුන ේවිතීික ඳහල් ඳටන් ශන ිබශඵනහ. "Mahindodaya 

Technological Laboratories" වළදී ශන ඹනහ විතයක් 

ශනොශික, ශභහ මිතුරු ඳහල් 12ක් ංර්ධනඹ යරහ ිබශඵනහ. 

ඒ රුණු ඳළවළදලි ිබශඵේදී ශම් රු බහ ශනොභඟ ඹරහික 

ිබශඵන්ශන්.  

රු විජඹදහ යහජඳක් භළිබතුභහ cluster schools ළන සිහින 

දකිනහ. පි ඒහ ඳටන් ය ශන දළන් ය කිහිඳඹක් ශනහ. 

පි කිඹන ශම් ේවිතීික ඳහල් වහ ඒ ටහ ශභහ මිතුරු ඳහල් 

ංර්ධනඹ කිරීශම් ළඩ පිළිශශ ළන එතුභහ දුක් ශනහ. ශම්හ 

ශරිරහ නළවළික කිඹරහ ඬනහ. භභ හිතන විධිඹට එතුභහ ශම් 

රුණු වරිඹට වදහයරහ  නළිබ ඵික  ඒශන් ඳට ශඳනුශණ්. 

ජනප්රිඹ ඳහල්ර තයඹ ළන එතුභහ ථහ ශහ. ඒ තයඹ නළිබ 

යන්න තභික පි ශම් ළඩ පිළිශශ ආිබ ය ිබශඵන්ශන්. පි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, නහතශේ  ශම් ඳහල් 1000 ළඩ 

පිළිශශ වරිඹට ශන ගිහිල්රහ ඒ ඳහල් 1000 ඈතහ ශවො, 

ජනප්රිඹ භඨාටභට ංර්ධනඹ යන්නට.  ඒ නු  අනන්ද, 

ශයෝඹල් හශේ ද ිබශඵන ජනප්රිඹ ඳහල් 56 ශනුට යට පුයහ 

ඳහල් 1000ක් ආිබ වුණහභ  ශම් ප්රලසනඹ ශොික තයම් දුයට 

විඳිරහ, ශම් තයඹ ඵහල්දු ශරහ, දඹහරු ශරහ ඹහවිද කිඹරහ 

ඔඵතුභන්රහට දළ න්න පුළුන්.  

ඊතුශර් න්නි ප්රශේලඹ ළන ථහ ශහ. ඒ ප්රශේලශේ 

ඳහල්ර වමුදහ ඳදංචි ශරහ ඈන්නහ කිේහ. යුේධඹ ඈය 

ශරහ වුරුදු වතය දයහ න්න ඵළරිික ශම් ඹ ෆවන්ශන්. 

වුරුදු ිබවක් ිබසශා ඳහල් ශනොශික, ශම් දදරුශෝ ඹනිකඩ් 

යර ශර් එල්රහ ශන ටන් ශහ. ඒ ඹ ශඳොතක් ඳතක් 

දළරහ නළිබ එ ළන ථහ යන්න කිසිභ භන්රීයශඹක් නළවළ. 

එශවභ ිබබුණ යට, ද පි ඳහල් ණනහක් වදහ ශන ඹනහ.  

විවිධ විශේල අධහය ඹටශත් ද ඊතුශර් වළශදන ඳහල් ශේ ඒහ 

ආත්තටභ ඳට ශනක් ඳශහත්ර දකින්න පුළුන් භකුත් 

නළවළ. එශවභ ිබශඵේදීත් පි ශම් ේීමිබික ඳහල් ළඩ පිළිශශ 

විතයක් ශනොශික, තහක්ණ විදයහ වඳුන්හ දීශම්දී ඊතුයට ළ  

ියනහභක් දුන්නහ. ඊදහවයණඹක් විධිඹට එම්. චන්ද්රකුභහර් 

භන්රීතුභහ ද ශම් රු බහශේදී කිඹහ සිියඹහ, වුනිඹහ භධය භවහ 

විදයහරඹටත් තහක්ණ විඹඹ ධහයහ වහ භහින්ශදෝදඹ 

විදයහහයඹක් රඵහ ශදන්නඹ කිඹහ. පි ඒ ද ද ආතුශතභ 

යනහ.  ඒ විදඹටික පි ඊතුයට ළරකුශේ. ඒ විධිඹටික 

නළ ශඟනහියට ළරකුශේ. ඒ විධිඹට පි ශම් ධයහඳනශේ ම්ඳත් 

ඒ  ඩු ඳහඩු ිබශඵන ප්රශේලරට ශඵදීභ වහ ටයුතු යන ඵ 

භභ ශභතළනදී කීභක් ආිබ ප්රහල යනහ. ඒ නු වුනිඹහ 

භධය භවහ විදයහරඹටත් ඒහ ශදන ඵ ප්රහල යනහ.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ආභිබතුභනි, ථහ න් යන්න. නළත්නම් 

රු ආභිබතුභහට ශරහ භද ශික.  

 
ගරු දමොශළන් ළල් දරේරු මශතළ 
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறசந்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ඒ හශේභ ශේ රු තුයලිශේ යතන සහමීන් වන්ශා 

වරිවළිය රුණු ශනොදළන, නමුත් ශඵොශවොභ ේබහශඹන් යුතුික 

ශම් ශේල් කිේශේ. ඊන්වන්ශා කිේහ, ශොශම ඳහල්ර 

සිඹඹට 50ක් දරුශෝ භත්ද්රය ඳහවිච්චි යනහඹ කිඹරහ. භභ 

හිතන්ශන් ඒ නම් ඈතහ විලහර ප්රහයණඹක්. ශොශම ඳහල්ර 

සිඹඹට 50ක් දරුන් භත්ද්රය ඳහවිච්චි යනහ නම් පි ශම් යශඨා 

ජීත් න්ශන් ශොශවොභද? ශරොකුට කිේහට ඒ සිඹඹට 

එටත් ඩු, සිඹඹට දලභ ණනක් තයම් ශඵොශවොභ ශඳො  

ප්රභහණඹක්. ඒ සහමීන් වන්ශා තදුයටත් කිේහ, වම්ඵන්ශතොට 

ප්රශේලශේ දරුන්ශන් ඈංග්රීසි භත් ශරහ ිබශඵන්ශන් සිඹඹට 

20ික  කිඹරහ. ඒත් ඒ සහමින් වන්ශාට වුරු වරි දුන්න ළයද 

ශතොයතුයක්. 2012 ර්ශේ සිඹඹට 43.25ික.  

ශම් නු භට හිශතනහ ද ඈදරිඳත් වුණු රුණු ණනහක් 

වරිවළිය ශනොදළන ඈදරිඳත් ශහඹ කිඹහ.  ඒ  ේශේ වත 

ශනොශික, රුණු වරිඹට ශඳහ න්න ඵළරි ීමභ නිහ ඈදරිඳත් 

වුණු ළයද ශතොයතුරු කිඹන එ දළනුම් ශදනහ. ිබරු 

ජනහධිඳිබතුභහශේ භඟ ශඳන්ීමභ ඹට ශත් රු ආභිබතුභහ ශේ 

ධයහඳන ක්රභශේ  වළයවුම් රක්යක් ආිබ ය ිබශඵනහ. පි එඹ 

හර්ථ ඈදරිඹට ශන ඹන ඵ ඳළවළදලි ප්රහල යමින් භශේ 

චන සල්ඳඹ න් යනහ. ශඵොශවොභ සතුිබික.  

 
[.බහ.4.28] 

 

ගරු අජිත් මළන්නප්දපරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනඹ ශවොඵන රු භන්රීතුභනි, විශලාශඹන්භ 

සතුිබන්ත නහ, ශම් සථහ රඵහ දීභ ළන.  ද ශම් යටට 

ඈතහ ළදත්, ඒ හශේභ  යශඨා ංර්ධනඹට ශඵශවවින් ඈවල් 

න ළඩ පිළිශශල් යහශිඹක් ආතුශත් ළඹ ශීර් කීඳඹක් 

ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන්නට රළබීභ ළන තුටු ශනහ.  

ශේ යශඨා ශදභහපිඹන්ශේ ඵරහශඳොශයොත්තු තභ දරුහ ඊත් 

පුේරශඹක් යන එ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඊත් 

පුේරශඹක් කිඹරහ කිඹන්ශන් දළනුභ, කුරතහ, අල්ඳ ඹන ශම් 

ංඹන් තුශනන්භ ශවිහ පුේරශඹක් නිර්භහණඹ කිරීභික.  

ධයහඳන විශලාඥඹන් කිඹන න්දභට දළනුභ සිඹඹට 100ක් 

ිබශඵන පුේරඹහ ඊත්ශභන් රඵන්ශන් රකුණු 10ික; 

කුරතහ සිඹඹට 100ක් ිබශඵන පුේරඹහ ඊත්මින් 

රඵන්ශන් රකුණු 25ික; අල්ඳ සිඹඹට 100ක් ිබශඵන පුේරඹහ 

ඊත්මින් රකුණු 65ක් දයනහ. ඊත්භට රකුණු 100ක් ශදන 

ශොට ශම් විධිඹට විලසශල්ණඹ නහ. නමුත් නිදවස 

ධයහඳනඹක් ිබශඵන ශම් යශඨා ශම් දරුහශේ ඊත්භ වදන්න, 

පුේරඹහශේ ඊත්භ වදන්න කීභ බහය න්ශන් අණ්ඩු. 

ශභොද, නිදවස ධයහඳනඹක් තභික ශම් යශඨා ිබශඵන්ශන්. නමුත් 

ඳළවළදලි භභ කිඹනහ, ශම් අණ්ඩු ශම් කීභ වරිඹට ඈසට 

යන්ශන් නළවළික කිඹරහ. එශා ඈසට යන්ශන් නළිබභ විතයක් 

ශනොශික, අණ්ඩු ශදභහපිඹන්ට තභන්ශේ දරුහ ඊත්භ යහ 

ශනිඹන්න ලය ඳරියඹ, හතහයණඹ නිර්භහණඹ යරහ දීරහ 

නළවළික කිඹරහත් විශලාශඹන්භ කිඹනහ. විබ න්න, 

විබහඹට රකුණු ළ ශඹන් න්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ හිතරහ 

දළනුභ කිඹන ඊගුරට දරුහ වසු යන ඳරියඹක් නිර්භහණඹ 

යරහ, අල්ඳ වහ කුරතහ ංර්ධනඹ ය ළනීශම් සථහ 

භඟ වයරහ ිබශඵනහ.  

ඊදහවයණඹක් ලශඹන් මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 

ඳහල් ර්ගීයණඹ ඵරන්න. ඳහරක් ර්ගීයණඹ යේදී, 

ප්රහථමි විදයහරඹක් නම්, ශියත් විබහඹට කී ශදශනක් හ  

වුණහද, කී ශදශනක් භත්ද කිඹරහ ඵරහ, ළ ශඹන් භත් 

වුශණොත් ඒ ශවො ඈසශෝරඹක් නහ.   ඊශතක් නිර්භහණඹ 

යන එ තුශ ශනොශික, ද  ඳහල් ර්ගීයණඹ ීම ිබශඵන්ශන්.  

961 962 

[රු ශභොවහන් රහල් ශ්ාරු භවතහ] 



2013 ශදළම්ඵර්  06  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශම් සථහශේදී එදහ ශඳොත 

ිබබුණු විඹක් භට භතක් ශනහ. ශම් විශඹන්භ ශඳශනනහ, 

එදහ ධයහඳනඹත් ද ධයහඳනඹත් ශොික තයම් ශනස ද කිඹරහ. 

එදහ පි ඈසශෝශල් ඹන හරශේ ිබබුණු විඹක් තභික ශම්: 

“ශම් ශා ශඵොශවෝ ඳළික ශදොඩම් ිබශබ් 

ඳළහිරහ ඈදරහ ිහභට නළවිරහ ඵය ශරහ තු  

නංගිටික භටික ශ  ශදක් ආිබ 

ළ ඹ ඩන නය ශභික ශවභ ශනොශේ පි" 

ශම් විශඹන් කිඹන්ශන් නංගිශික ිකඹහශේ ම්ඵන්ධතහ, 

ශවෝදයභ, ඳයහර්ථහමී ඵ, ඹවඳත්භ. නුන් ශනුශන් 

ඹභක් ශ යුතුික; නුන් ශනුශන් ඈිබරි ශ යුතුික, පි 

ඔක්ශොභ ඵදහ න්න ඕනෆ නළවළ කිඹන දව ශම් විශඹන් 

පිළිිහඹු ශනහ. එදහ ශභළනි ංල්ඳනහලින් ංර්ධනඹ වුණු, 

ශඳෝණඹ වුණු දරුහ ඹවඳත් පුේරශඹක් ලශඹන් භහජඹට 

දහඹහද නහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශභන්න ර්තභහනඹ.  2010 

ඳව ශර් ශියත් විබහ ප්රලසන ඳත්රශේ විඹක් ිබශඵනහ, 

ශභශවභ: 

"ඳළශඹක් සිටුහ - පරඹක් ශනළුහ 

මිරය විකුණහ -තුටක් රළබුහ"      

එතශොට ශභොක්ද එිකන් කිඹන්ශන්? ශෝ ශවෝදයත්ඹ? 

ශෝ ම්ඵන්ධතහ? ශෝ භනුසභ? අත්භහර්ථහමිත්ඹ 

තභික එහි ිබශඵන්ශන්. එශවභ නළත්නම් ශම් වළභ ශේභ මුදරට ඹට 

ශන දව තභික 2010 ඳව  ශර් ශියත් ප්රලසන ඳත්රශේ ිබබුණු 

ශම් විශඹන් භහජඹට එන්ශන්. ඒ අහයශඹන් ර්තභහන දරුහ 

ශඳෝණඹ න විධිඹට තභික ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබ ස ශරහ 

ිබශඵන්ශන්. ඒ විඹ නිර්භහණඹ ශ ශනහට ශදොස කිඹන්න  

ඵළවළ. ශම් ශරට තභික ද ධයහඳනශේ ටහපිටහ නිර්භහණඹ 

ශරහ ිබශඵන්ශන්.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද ශභශඹක් ඈසශෝරඹට 

දභන්න ගිඹහභ ඳහ ශදන්න ඕනෆ. ළ  පිරිට ධයහඳනඹට 

ල්රස ශදන්න ශනහ. එ ඳළත්තකින්, දණඹ ල්ර පිරිච්ච 

ක්ශාත්රඹ තභික ශම් ධයහඳන ක්ශාත්රඹ. ශනක් ඳළත්ශතන්, 

ශභඹහට විබහ ඳහස යන්න ඈසශෝශල් ගිඹහට ඵළවළ. ඒ ශභඹහට 

විබහඹ ඳහස යන්න නම්  tuition ඳන්ිබ ඹන්නභ ඕනෆ. ඒටත් 

ල්ලි විඹදම් යනහ. එතශොට ලින් කිඹපු විඹ හශේ තභික. 

"ඳළශඹක් සිටුහ - පරඹක් ශනළුහ, මිරය විකුණහ -තුටක් 

රළබුහ"   එශවභ නම් ල්ලි විඹදම් යරහ ඈසශෝශරට ගිහිල්රහ, 

ල්ලි විඹදම් යරහ විබහ ඳහස ශ දරුහට ශරහ ිබශඵන්ශන්, 

"දළන් ශොශවොභද භභ ල්ලි වම්ඵ යන්ශන්?" කිඹරහ ඵරන 

එික. ශම්ට ඊත්තය ිබශඵනහ; ප්රිබපර ිබශඵනහ. ද භහජඹ 

දවහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ, ඊත් ඹික කිඹන පුේරශඹෝ යන  

ංචහ, ශවොයම්. එදහ ඊත් පුේරඹහට ඹම් රුත්ඹක් ිබබුණහ. 

ද ඒ රුත්ඹ ශශරශන අහයශඹන් ටයුතු සිේධ ශරහ 

ිබශඵනහ. ශම්ශක් ළරැේද, ශම් ශභිකන්ශේත්, ශදභහපිඹන්ශේත් 

ශනොශික. ශම් ළරැේද දරුහශේ ශනොශික; පුේරඹහශේ 

ශනොශික. ශම්ශක් ළරැේද සිේධ ශරහ ිබශඵන්ශන් ධයහඳනශේ 

ටහපිටහ හ ිබශඵන විධිශඹන්.  

ශභොද, පි දන්නහ,  ඈසය නම් ඊස විදයහර ශද තුනක් 

ිබබුණහ. නමුත් ශනක් සිඹලු ඳහල් එ භඨාටභට ලක්ිබභත් 

ශච්ච ඳහල් ශතොඹකුික ිබබුශණ්. ද එශවභ ශනොශික. ශම් 

යජඹ ධයහඳනඹ වහ ප්රභහණත් මුදල් ප්රභහණඹක් ශන් 

ශනොකිරීභ නිහ එදහ ගුණහත්භ න්දමින් ිබබුණු ඳහල් ඳේධිබඹ 

ද ඳවශටභ ඩහ ළියරහ ිබශඵනහ.  

 
ඒ විතයක් ශනොශික. ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ද  

ශේලඳහරනීයණඹ ශරහ. ද විදුවල්ඳිබ ඳදවි දයන්ශන් 

ශේලඳහරනඹට ළිබම් යන පුේරශඹෝ. ධයක් තනතුරු 

දයන්ශන් ශේලඳහරනඹට ළිබම් යන ඹ. ශම් ශොල්ශරෝ 

එශවභ යන්ශන් තභන්ශේ තනතුය රැ න්න. භවය විට 

විදුවල්ඳිබයඹහට ඩහ ඊස ධයහඳන සුදුසුම් ිබශඵන 

පුේරශඹෝ ඳහශල් සිියනහ. ධයක්යඹහට ඩහ වළකිඹහ 

ිබශඵන පුේර ශඹෝ ක්ශාත්රශේ සිියනහ. නමුත් ශේලඳහරන 

ළිබම් භත තනතුරු රඵහ දීභ තුශ ද ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ඩහ 

ළියරහ ිබශඵනහ.  
 
ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. මරහනහරඪ ජ රු 

භන්රීතුභනි, රංහශේ වතළිස රක්ඹට ඩහ ළ  ශභිකන්ට 

ඥනහශරෝඹ රඵහ ශදන ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹ එශවභ 

පිියන්භ ල්රශන් ළහිරහ කිඹරහ කිේහ. ඒ ඈල්රහ ස ය 

න්න ඕනෆ.   එශවභ කිඹන්න ශවො නළවළ.  

 
ගරු අජිත් මළන්නප්දපරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඒහ වින්න ඵළරි නම් භට ඊළන්වූ ශේ ශ්ාරු භළිබතුභහ 

සිියනහ. ඔඵතුභහ එතුභහශේ tuition ඳන්ිබඹට ඹන්න.  දයුණු 

ශරහ ිබශඵන ඈසශෝර යජශේ ළඳ ීමභ තුශ ශනොශික දයුණු 

ශරහ ිබශඵන්ශන්. අද ශියඹන්ශේ ළඳ ීමභ තුශ, 

ශදභහපිඹන්ශේ ළඳ ීමභ තභික තශශොසක් ඈසශෝර ශවෝ  

දයුණු ශරහ ිබශඵන්ශන්. ද ජනප්රිඹ ඈසශෝර ශභච්චයක් 

ිබශඵනහඹ;  ශභච්චයක් ිබශඵනහඹ කිඹරහ කිේත් ජනප්රිඹ 

ඈසශෝර ඳහ ජනප්රිඹත්ඹට ඳත් ශරහ ිබශඵන්ශන් එහි සිියන 

ශදභවුපිඹන් ව අද ශියඹන්ශේ ඊත්හවඹ භත කිඹහ 

විශලාශඹන් ධහයණඹ යනහ. ද සිදු න්ශන් ශභොක්ද? ද 

භන්රීරුන්ට මුදල් ශදනහ ඈසශෝරර දයුණුට ත හිත  

ශදන්න කිඹහ.  නමුත් ද, ධයහඳනඹට සුවිශලා ප්රිබඳත්ිබඹක්, 

ඳහල් දයුණු කිරීශම් ළඩ පිළිශශක් වදරහ නළවළ. භන්රීතුභහ 

ඊත්හව යන්ශන් තභන්ට ළ ශඹන් ඡන්ද න්න පුළුන්, 

ළ ශඹන් ශදභහපිඹන් සිියන, ළ ඹ ජනප්රිඹ ඈසශෝශරට 

ගිහින්  ඊදවු යන්නික.  න්ිබභට ඩහ ළටුණු ඈසශෝර 

ඳේධිබඹට ඊදවු යන ළඩ පිළිශශක් ළසිරහ නළවළ. 

ශදභහපිඹන්ශේ වශඹෝඹ යශන, අද ශියඹන්ශේ 

වශඹෝඹ යශන ඳශහශත් සිියන භන්රීයඹහට රළශඵන මුදල් 

ඒට ශඹොදහ ළජශමනහ මික් ඩහ ළ ශටන ඈසශෝශරට 

කිසිභ ශශනක්ශේ වවුවයණක් නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශික. 

විශලාශඹන්භ ශේලඳහරන සිතුම් ඳළතුම්රට ඈසශෝර දයුණු 

යන්න  ශදන්න ශවො නළවළ. භසත ක්රභඹක් ිබශඹන්න ඕනෆ.  

භසත ඳහල් ඳේධිබඹ දයුණු කිරීභට ලය පිඹය භහතයහංලඹ 

න්න ඕනෆ, එ එ විධිඹට  ශඵදන්ශන් නළතු. පුටන්ට ඳහන් 

ෆලි ීමසි යනහ හශේ එ ඈසශෝශරට එ එ විධිඹට 

යන්ශන් නළතු භසත ඳහල්  ඳේධිබඹටභ එ විධිඹට 

රන්න ඕනෆ. ශම් ඈන්ශන් ශේ යශඨා ජනතහ, ශේ යශඨා 

දරුශෝ. ඒ දරුන් ඈදරිඹට ශන ඹන්න පුළුන් විධිඹට භසත 

ළඩ පිළිශශක් ස ශන්න ඕනෆ.  

රු ධයහඳන ආභිබතුභහ ශවො දක් ආභිබයශඹක්. ඒ 

හශේභ නිශඹෝජය ආභිබතුභහ ශ්ාරු භළිබතුභහ භශත් ගුරුයඹහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

එතුභහ දක් පුේරශඹක්. ධයහඳනඹ දයුණු යන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹහ ඔඵතුභන්රහශේ ශවො දළක්භක් ිබශඵන ඵ භභ 

දන්නහ. නමුත් හනහට ශම්ශක් යහජඳක්යශඹක් ආභිබම් 

දයන්ශන් නළිබ නිහ ඔඵතුභහට ලය මුදල් රළශඵන්ශන් නළවළ. 

ඳ ශභය ඹ ළඹ ශද ඵළලුහ. සිඹඹට 43ක් ශන් ශරහ 

ිබශඵන්ශන් යහජඳක්රුන් ආභිබම් දයන භහතයහංලරට. 

ඈතුරු භහතයහංල 60ට ළ ඹ ිබශඵනහ. ඒ 60ට ළ ඹ 

ිබශඵන භහතයහංලරට වම්ඵ ශරහ ිබශඵන්ශනත් සිඹඹට 57 

මුදරක්.  

ශ්ාරු භළිබතුභහ "ඈසශෝශල් වන්දඹ" කිඹහ ශඳොත් ලිඹහ 

ිබශඵනහ. ඒ ඳට රළබුණහ. ඳත්තයර  ඒ ළන විසතය ඹනහ. 

රසන දර්ලනඹක් ිබශඵනහ. නමුත් ශෝ මුදල්? එතුභහ හිතපු 

ශේ, කිඹපු ශේ ශේ ඳක්ශේ ඈන් ඔඹ ඳළත්තට ගිහින් යන්න 

වදපු විේරඹ යන්න එතුභහට ලක්ිබඹ ිබබුණහට එතුභහට ලය 

මුදල් ප්රභහණඹ රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹන එත් දළන් න විට 

එතුභහ ශඵෝධ යශන ආතළික කිඹහ ඳ  විලසහ යනහ.  

ඒ හශේභ යජඹ පුයහයම් ශදොඩනහ. ශේ දරුශෝ වරි 

දක්ික, ඳශවා ශියත් විබහඹ ශභච්චය භත්ඹ, ශඳො(හශඳ) 

ශභච්චය භත්ඹ කිඹහ. නමුත් විබහඹ භත් කිඹහ පුයහයම් 

ශදොඩන්ශන් දරුහශේ දළනුභ ළ  ය මික් ඊත්භ ළ  

යරහ ශනොශික කිඹන එ භභ වි ශලාශඹන් කිඹනහ. ශම් දළනුභ 

ළ  කිරීශම් ක්රභඹටත් මලි න්ශන් ඳහර ශනොශික. ඳහශරන් 

දළනුභ ශදනහ. නමුත් ඳහර ශනොශික මලි ශරහ ිබශඵන්ශන් 

tuition ධයහඳනඹ කිඹන එත් විශලාශඹන්භ ඔඵතුභහශේ 

ධහනඹට  ශඹොමු යනහ. ශම් යශඨා ගුණහත්භ ඳහල්ර හිඟඹ 

නිහ ශම් යශඨා භහන ම්ඳත විනහල ශමින් ඹනහ. ඳශවා 

ශියත් විබහඹ භත් යන්න ශදභවුපිශඹෝ ශොච්චය දඟරනහ 

ද කිඹහ ශේ ප්රශේලරට ආවිත් ඵළලුශොත් ශඳශනනහ. 

ශනසුයහදහ, ඈරිදහ දස ශද ඊශේ ඳහන්දයත්, ිබශේ දසරත් 

ඳශවා ශියත්ඹ වහ දරුන්  tuition  යශන ඹනහ. ශම් යශඨා 

නිදවස ධයහඳනඹ ිබබුණත් ශදභවුපිශඹෝ තභන් ට රළශඵන 

ළටුශඳන් ළ  ශොටක් තභන්ශේ දරුන්ශේ ධයහඳනඹ වහ 

ශඳෞේලි ධයහඳනඹ අඹතනරට ශනහ. ඳශවා 

ශියත්ඹට ආික ශම් තයම් දඟරන්ශන්? ඳශවා ශියත්ඹ භත් 

වුණහඹ කිඹහ ශදභවුපිඹන් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශම් ශභඹහ 

ශරොකු වුණහභ යක්හක් වම්ඵ ශික කිඹහද? යක්හක් න්න 

interview එට ගිඹහභ වුරුත් ශම් දරුහශන් වනහද  

"ඔඹහ ඳශවා ශියත්ඹ භත්ද, රකුණු කීඹද?" කිඹහ. එශවභ 

වනහද? නළවළ. යක්හක් න්න ගිඹහභ ඒ ණන් න්ශන්ත් 

නළවළ.  එශවභ නළත්නම්   ධයහඳනඹ ඈය වුණහට ඳසු ේවිතීික 

ධයහඳනඹ වහ technical college එට ඹේද ඒ 

අඹතනශඹන් වනහද "ඔඹහ ඳශවා ශියත්ඹ භත්ද?" කිඹහ. 

නළවළ. වුරුත් දරුහශන් එශවභ වන්ශන් නළවළ "ඳශවා 

ශියත්ඹ භත්ද රකුණු කීඹද?" කිඹහ. ඳශවා ශියත්ඹ භත් 

යන්න ශදභවුපිශඹෝ දඟරන ඊත්හවඹ ශද ඵරේද යජඹ 

ප්රහථමි ධයහඳනඹ වහ ශඹොමු යන ධහනශේ ඩුභ 

ශඳශනනහ. ඳශවා ශියත් විබහඹට දඟරනහ කිඹන්ශන් ඳහල් 

ඳේධිබඹ ඩහ ළියරහ, ශඳො  ඳහල් ප්රභහණඹක් විතයික ශම් යශඨා 

ිබශඵන්ශන්, ඒ නිහ ශවො ඳහරට ඹන්න ශඳොයනහ කිඹන 

එික.  

අනන්ද විදයහරශේ දරුශක් ඳශවා ශියත්ඹ භත් ශන්න 

දඟරන්ශන් නළවළ; විලහහ විදයහරශේ දරුශක් ඳශවා ශියත්ඹ 

භත් ශන්න දඟරන්ශන් නළවළ; එශවභ නළත්නනම් Royal 

College එශක් දරුශක් ඳශවා ශියත්ඹ භත් ශන්න 

දඟරන්ශන් නළවළ. ශම් කිඹන ජනප්රිඹ ඳහල්ර දරුශෝ 

එක්ශශනක්ත් ඳශවා ශියත්ඹ භත් ශන්න දඟරන්ශන් 

නළවළ. ඳශවා ශියත්ඹ භත් ශන්න දඟරන්ශන් ශියහධහය 

න්න ද? එශවභත් නළවළ. ශවො ඳහරක් නළිබභ නිහභ තභික 

ඒ විබහඹ භත් ශන්න ඊත්හව යන්ශන්. විශලාශඹන්භ භභ 

ශභන්න ශම් හයණඹටත් ධහනඹ ශඹොමු යනහ. 

ශදභවුපිශඹෝ දළ  ඵරහශඳොශයොත්තු ිබඹහශන ශභඹහ ඊස 

විදයහරඹට ආතුශත් ය න්න පුළුන් ශික කිඹරහ හිතරහ ඒ 

විධිඹට දඟරරහ, දඟරරහ  ඳශවා ශියත්ඹ භත් යහ න්නහ. 

නමුත් න්ිබභට ශන්ශන් ශභොක්ද? ඳශවා ශියත්ඹ ඈවළින්භ 

භත් ශරහ ඊස විදයහරඹට ගිහින් ඵළලුහභ ඒ ඈසශෝශල් ඈඩ 

නළවළ.  

විශලාශඹන්භ ද "රංහදීඳ" ඳත්තශර් වන් ීම ිබශඵනහ, 

ශියත් භත් වූන් න්න ෆභ ඳහරටභ එ ඳන්ිබඹක්ත් 

ඕනෆඹ කිඹරහ ජනහධිඳිබතුභහ ඊඳශදස දුන්නහ කිඹරහ. ඒ හශේභ 

"ශේලඳහරන භළදවත් ීමම් භත ප්රධහන ශඳශශා ඳහල් ණනහට 

ශභික ආතුශත් ය ළනීභ නිහ ශියත් විබහඹ භත් සිසුන් 

ඒහට ආතුශත් ය ළනීශම් ර්බුදඹක් ඳිබන ඵ ධයහඳන 

භහතයහංලශේ නිරධහරින් ධයහඳන ආභිබ ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භළිබතුභහට ඳසු ගිඹ දහ හර්තහක් ශදමින් රුණු ඳළවළදලි 

ශශාඹ" කිඹහත් එහි වන් ශනහ. ශම් තභික 

ශේලඳහරනීයණඹ. න්දක් විලිරහ මී ඳළියශඹක් ළදුහ ශා 

ර්තභහනශේ  දඟරරහ, දඟරරහ ඳශවා ශියත් විබහඹ භත් 

ශත් ඳහල්ර ඈඩ නළවළ. ඉට ඈසශල්රහ ශම්ශක් ඈන්න 

අණ්ඩු ඳක්ශේ භන්රීරු, ආභිබරු ගිහිල්රහ ශභික ිය 

ඳහල්රට ඔඵරහ. ඒ නිහ ඈසශෝශල්  හිටපු ශභිකන්ටත් 

ඈන්න ඵළවළික කිඹන එ කිඹරහ ිබශඵනහ. ඵන්දුර ගුණර්ධන 

ආභිබතුභහත් දළන් ශම් රු බහශේ ඈන්නහ. ධයහඳන නිරධහරින් 

ඔඵතුභහට හර්තහක් දුන්නහ කිඹරහ ද ශම් ඳත්තශර් වන් 

ශනහ. 

එශවභ නම් භභ විශලාශඹන් කිඹනහ, ශම්ට ශවාතු 

ශභොක්ද කිඹරහ වරිඹට ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆඹ කිඹන එ. ඒ 

වහ ශම් යජඹ  කිඹන්න ඕනෆ. ශම්ට ශවාතු තභික ඳහල් 

දයුණු  වුශණ් නළිබභ; දයුණු ඳහල් තශශොසක් ඳභණක් 

ිබශඵන එ. ශම් ඳහල් දයුණු වුණහ නම් ශම් තත්ත්ඹ ඊදහ 

ශන්ශන් නළවළික කිඹන එ විශලාශඹන් කිඹන්නට ඕනෆ. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඉශඟට කිඹනහ ඈරිදහ 

ියයුන් ඳන්ිබ නළළත්විඹ යුතුික කිඹරහ. ආික? දවභ ඈශන න්න 

ඕනෆ. නමුත් ආික ඈරිදහ දවම් ඳහරට දරුහ ඹන්ශන් නළත්ශත්? 

ම්භරහට තභන්ශේ දරුහ ගුණත් යන්න ඕනෆ නළිබ නිහද? 

තභන්ශේ දරුහට ධර්භඹ ඊන්න්න ඕනෆ නළිබ නිහ ද? නළවළ. 

ඈරිදහ දවම් ඳහල් ගිඹහභ ියයුන් ඳන්ිබඹට ඹන්න ඵළරි ශන එ 

ළන ම්භරහ ඵඹික. විබහඹ භත් ය න්න ඵළරි වුශණොත් 

තභන්ශේ දරුහට ඈසශෝරඹක් නළිබ ශික කිඹරහ  ශදභවුපිශඹෝ 

බඹ ශනහ;  ශදභවුපිඹන්ට අතිබඹ වළශදනහ. ඒ අතිබඹ  නිහ 

දරුහ දවම් ඳහල්  ඹන්ශන් නළතු ියයුන් ඳන්ිබ ඹන්න 

ශඳශඹිරහ ිබශඵනහ. එශවභ නම් දවම් ඳහල් ඹන්ශන් නළතු 

ශභඹහ ියයුන් ඳන්ිබ ඹනහ කිේහභ යජඹ රේජහට ඳත් ශන්න 

ඕනෆ.  ආික ශවාතු?   ශේ ඳහල්ර තත්ත්ඹ ශවො නළිබ නිහ, 

ඳහශල් ඊන්න්ශන් නළිබ නිහ, ඳහල් දයුණු යරහ නළිබ නිහ 

තභික ද ඳට ශභඹහ ියයුන් ක්ශාත්රඹට ශඹොමු යන්න සිදු 

වුශණ් කිඹන එ ඒ ඹ කිඹනහ. 

 

ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ඳන්රටත් 

ගිහිල්රහ ිබශඵනහ ද කිඹරහ කිඹන්න. 
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[රු ජිත් භහන්නේශඳරුභ භවතහ] 
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ගරු අජිත් මළන්නප්දපරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඳන්රට විතයක් ශනොශික, භභ දවම් ඳහලුත් ගිහිල්රහ 
ිබශඵනහ. බඹ ශන්න එඳහ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 
ඈතහලි යජඹ ඈතහලි ජහිබ වදය භහරිඹහ ශභොන්ියශෝරි 
භළිබනිඹට භහජශේ ශොන් ශච්ච පුේරඹන් භහජත යන්න 
බහය දුන්නහ. ඒ වදයරිඹ ශඵශවත් දුන්ශන් නළවළ, ඒ ඹශේ 
අල්ඳ ලක්ිබභත් ශහ. ඒ ඹ තුශ ිබශඵන දක්තහ දළරහ, ඒ 
දක්තහ භහජඹට ශදන්න නම් ඔවුන්ශේ අල්ඳ ලක්ිබභත් 
යන්න ඕනෆ කිඹරහ ඒ ඹශේ අල්ඳ ලක්ිබභත් ශහ. 

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුභහ, දළන් ථහ න් යන්න. 

 

ගරු අජිත් මළන්නප්දපරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඒ විධිඹට අල්ඳ ලක්ිබභත්  වුණු ඹ භහජඹට ළඩ යන්න 
ඳටන් ත්තහ. ඒ හශේභ ද භහජඹට ලය ශන්ශන් විබහ 
භත් වුණු ඹ ශනොශික. අල්ඳ ලක්ිබභත් වුණු පුේරශඹෝ ද 
භහජශේ නිර්භහණඹ යන්න ශනහ. ියයුන් ඳන්ිබශඹන් විඹ 
දළනුභ ළ  ශහට, ඳහශරන් යන්ශන් අල්ඳ ලක්ිබභත් යන 
එික. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

දළන් ථහ න් යන්න. 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්දපරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 භභික ඒ ශභඹහ ඈසශෝශරට දළම්ශම් කිඹරහ ශේලඳහරනඹ 

තට න්ශන් නළතු ඳහල් දරුන් ශනුශන් ශම් තශරොසක් 

න ඳහල් ිය වදරහ ඳහල් ධයහඳනඹ දයුණු ශ යුතුික කිඹන 

එ භභ විශලාශඹන් ශම් සථහශේදී කිඹනහ. 

එදහ විලසවිදයහර අචහර්ඹරු ධයහඳනඹ ශනුශන් සිඹඹට 

6ට ඩහ ශන් යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ කිේශේ ශොහිර හරහ 

ට වනහට ශනොශික, ශභන්න ශම් හයණඹ දළරහඹ  කිඹන 

එත් ධහයණඹ යමින් භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුිබික. 

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුිබික. මීශඟට රු යංජිත් සිඹමරහපිියඹ 

ආභිබතුභහ.  

Order, please! දළන් රු ඊදත් ශරොකුඵණ්ඩහය භන්රීතුභහ 

මරහනඹ න්නහ ආිබ. 
 
අනුරරුල ගරු ගයන්ත කරුණළ ක මශතළ මූළවනදයන් ඉලත් 

වුදයන්, ගරු උදිත් දොකුබණ්ඩළර මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனச, ரண்நெறகு உறத் தனரக்குதண்டர 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA 

left the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA took 

the Chair. 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිබතුභහ, ථහ යන්න. 

 
[.බහ. 4.43] 

 
ගරු රුංජිත් සියඹළිළටිය මශතළ සවිදුලි වුංදද් ශළ 

දතොරුරරු තළ්කණ අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரதறட்டி - தரகனத் 

தரடர்நெகள், கல் தரறல்நுட்தறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 

Telecommunication and Information Technology) 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද විදුලි ංශේල වහ 

ශතොයතුරු තහක්ණ භහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹත් විහදඹට 

බහජනඹ නහ. එභ නිහ විශලාශඹන්භ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 

රුණු ඈදරිඳත් කිරීභට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ භහතයහංලඹ ිබරු 

ජනහධිඳිබතුභහ 2011 ර්ශේ පිහිටුරහ විශලා ඈරක් කීඳඹක් 

ශම් භහතයහංලඹට ඵහය ශදනු රළබුහ. ශම් යශඨා ශතොයතුරු 

තහක්ණ හක්යතහ සිඹඹට 75ක් දක්හ 2016 දී ර්ධනඹ 

කිරීභ, ශතොයතුරු තහක්ණශඹන් පි ඊඳඹන ඳනඹන අදහඹභ 

ශඩොරර් මිලිඹන දවක් -ශඩොරර් ිහලිඹනඹක්- දක්හ ළ  කිරීභ, 

ශතොයතුරු තහක්ණඹ තුළින් න රැකිඹහ සථහන් රක්ඹක් 

ර්ධනඹ  කිරීභ ව ප්රහශේශීඹ ශතොයතුරු තහක්ණ භධයසථහන 

25ක් ආිබ කිරීභ ඒ ඈරක්ික. ශම් සුවිශලාෂී රුණුත් එක් ශේ 

භහතයහංලඹ ඒ භන ඹෆභට නුත වුණු සථහ තභික ද 

ශම් ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ ථහ යන්ශන්, මරහනහරඪ ජ රු 

භන්රීතුභනි. විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ ක්ශාත්රඹ 2005 

භහින්ද චින්තන භනත් භඟ ශඵොශවොභ ශේත් දයුණුට 

බහජනඹ වුණු ක්ශාත්රඹක්. ශතොයතුරු තහක්ණ හක්යතහ 2005 

ශේදී ශම් යශඨා ිබබුශණ් සිඹඹට 4ක් හශේ ප්රභහණඹක්.  තුශත් 

2012 ශේදී ශම් තත්ත්ඹ සිඹඹට 35, සිඹඹට 40 දක්හ ර්ධනඹ 

ය න්න පි හනහන්ත වුණහ. විශලාශඹන්භ ශම් විඹඹ 

ජනහධිඳිබ ශල්ම් හර්ඹහරඹ ඹටශත්භික ිබබුශණ්. "නළණර" 

හශේ භට ශතොයතුරු තහක්ණඹ ශනි ඹන ළඩ පිළිශශල් 

තුළින් ය වඹ, වත හරඹක් තුශ සිඹඹට 4  සිට, සිඹඹට  

35, සිඹඹට 40 දක්හ ර්ධනඹක් රඵහ න්න පුළුන්භ 

රළබුණහ.  

ද ශේ යශඨා විදුලි ංශේල ශාහ ළන ථහ ශශොත් 2005

-2412 අතර ඉතාම පැහැදිින වර්ධ් යනකට ලක් වුණු ොසේවාවක් 

තභික, ජංභ දුයථන. ද ජංභ දුයථන ංයහ ශෝිය 

ශදට අන්න  ශරහ ිබශඵනහ. සථහය දුයථන ංයහ 

රක් 40ට අන්නික. ඒ නු යශඨා දුයථන ංයහ 

ළ ශරහ ිබශඵනහ. ශභහි යර දව ත්ශතොත් ශම් යශඨා 

ඈන්න ශදශෝිය වතළිසරක්ඹට අන්න පුයළසිඹන් 

ංයහට ඩහ ළ  දුයථන ංයහක් ද පි බහවිත යනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 2005-2007 හරඹ 

ඵළලුශොත්   සිඹඹට 500ට අන්න ර්ධනඹක් රඵහ ිබශඵනහ. 

එශා භහින්ද චින්තනඹ තුළින් ර්ධනඹක් රඵහ ිබශඵන 

ක්ශාත්රඹක් පිළිඵ තභික ද  පි ථහ යන්ශන්. ශරෝඹට 

ශේ යට ම්ඵන්ධ කිරීභ, ශේ ප්රශේල ම්ඵන්ධ කිරීභ, ශේ 

දළනුභ ර්ධනඹ කිරීභ කිඹන සුවිශලාෂී රුණුරට එළනි ශීඝ්ර 

ර්ධනඹක් රඵහ ශදන්න භත් වුණහ. ඒ ර්ධනඹ තදුයටත් 

ඈදරිඹට ශන ඹෆශම්  කීභ තභික පි 2012 දී ඵහය ත්ශත්, 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි.  

967 968 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශේ භහතයහංලඹ විශලාශඹන්භ යහජය භහම් තුනකින් 

භන්විත  ශනහ. ශ්රී රංහ ශටලිශොම් භහභ, ඉට නුඵේධිත 

වූ ශ්රී රංහ ශභොිහශටල් භහභ ව ශතොයහතුරු තහක්ණ 

නිශඹෝජිත අඹතනඹ ශේ භහතයහංලඹ ඹට ශත් හශේභ ශේ 

ධීක්ණඹ ඹටශත් ඳහරනඹ නු රඵනහ. ශේ ශම් ඹ ළඹ 

ශල්නඹ ඵළලුශොත් ශම් ඹ ළඹ ශල්නඹ තුශ ඒ අඹතනර 

2014 ළඩ පිළිශශ පිළිඵ වන්  න්ශන් නළවළ. ඒ ඒහ යහජය 

භහම් නිහික. ්හමීඹ ප්රශේලරට දුයථන ඳවසුම්, 

න්තර්ජහර ඳවසුම්, ලය ංඥහ කුළුනු රඵහ දීභට ශ්රී රංහ 

ශටලිශොම් අඹතනඹ රුපිඹල් මිලිඹන 20,000ක් ව ශ්රී රංහ 

ශභොිහශටල් අඹතනඹ රුපිඹල් මිලිඹන 5,000ක්  ලශඹන් ඈතහ 

ඳළවළදලි 2014 දී මුදල් ශඹොදහ ිබශඵනහ. ඒ නු රුපිඹල් 

ිහලිඹන 25ක් ශ්රී රංහ ශටලිශොම්  ව ශ්රී රංහ ශභොිහශටල් 

කිඹන යහජය භහම්  ශම් යශඨා විදුලි ංශේල ශාහශේ ර්ධනඹට, 

විශලාශඹන්භ ්හමීඹ ප්රශේලර ශම් ශාහ ර්ධනඹ යන්න 

2014 ර්ශේ දී ශඹොදහ ිබශඵනහ. එඳභණක්  ශනොශික, 2012 

ර්ඹ ඵළලුශොත් ශ්රී රංහ ශටලිශොම් අඹතනඹ රුපිඹල් 

ිහලිඹන 17ක් -ශෝිය 1,700ක්- ඵදු වළියඹට බහණ්ඩහහයඹට 

ශරහ ිබශඵනහ, මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි. ඈතහභත්භ 

තයහරි ක්ශාත්රඹ ශඹශදන, ශරෝශේ  ඈතහභත් ලක්ිබභත් 

ශඳෞේලි භහම් භඟ තයඹ ශඹශදමින් ශම් යහජය අඹතන 

ය ශඨා ලයතහට ළශශඳන ඳරිද ර්ධනඹක් රඵහ නිමින් 

රුපිඹල් ිහලිඹන 17 මුදරක් යහජය බහණ්ඩහහයඹට ශීමභ 

පිළිඵ ඒ භහතයහංලශේ විඹඹ බහය භහතයයඹහ වළියඹට භභ 

ඒ ඹට සතුිබන්ත නහ හශේභ ඒ ළන අඩම්ඵය නහ. ද 

ශටලිශොම් අඹතනශේ බහඳිබයඹහ, ධයක් භණ්ඩරඹ, න 

ප්රධහන විධහඹ නිරධහරිතුභහ ආතුළු සිඹලු නිරධහරින් ඈතහභ 

ශවෝදයහත්භ අල්ඳඹකින් භහභ ඈදරිඹට ශන ඹෆශම් 

භිශඹෝඹ, භහශම් රහබඹ අයක්හ ය ළනීශම් භිශඹෝඹ 

හශේභ  භහින්ද චින්තන ළඩ පිළිශශ ශඵෝධ යශන, ඉට 

ළශශඳන ඳරිද යහජය භහභක් ශභශවඹ න්ශන් ශොශවොභද 

කිඹන  කීභ නිසි ඳරිද ශඵෝධ ය ශන ටයුතු යන ඵ 

ඳට ශම්  සථහශේදී වන් යන්න පුළුන්, මරහනහරඪ ජ 

රු භන්රීතුභනි. 

ශතොයතුරු වහ න්නිශේදන තහක්ණ නිශඹෝජිතහඹතනඹත් 

යහජය භහභක් වළියඹටික ක්රිඹහත්භ න්ශන්. එඹ විශලාශඹන්භ 

නළණර අදී යහඳිිබ ක්රිඹහත්භ යන අඹතනඹික. නළණර 

යහඳිිබඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 2014 ර්ශේදී රුපිඹල් රක් 

දවක් ශඹොදහ ශන ිබශඵනහ. ශම් යශඨා යහජය භහභක් 

වළියඹට ඈතහභත් අදර්ලත් යහඳිිබ ක්රිඹහත්භ යන 

අඹතනඹක් වළියඹට ශේ භහතයහංලඹ ඹටශත් ිබශඵන ශතොයතුරු 

වහ න්නිශේදන තහක්ණ නිශඹෝජිතහඹතනඹ ළනත් ඳට 

තුියන් ථහ යන්න පුළුන්, මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ මුදල් භහතයයඹහ 

වළියඹට ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ ශේ භහතයහංලඹ වහ ශම් ඹ 

ළඹ ශල්නඹ තුළින් ඌජු ප්රිබඳහදන ශන් ය ිබබීභ පිළිඵ 

එතුභහට සතුිබන්ත විඹ යුතුික. ශියිකන් 500 සිට 1,000 දක්හ 

සිියන ඳහල්ර ඳරිණ විදයහහය සථහපිත කිරීභ වහ රුපිඹල් 

රක් 5,000ක් 2014 ඹ ළඹ ශල්නඹ තුළින් ශේ 

භහතයහංලඹට ශන් ය ිබශඵනහ. ඒ හශේභ "නළණර" 

භධයසථහන වහ රුපිඹල් රක් 1,000ක්, ශතොයතුරු තහක්ණ 

ඊදයහන ංර්ධනඹට රුපිඹල් රක් 80ක්, ඒ හශේභ දළඹට 

කිරුශ ළඩටවන ඹටශත් ම්ඳහය වහ  ඊස තහක්ණ 

විදයහඹතනශේ ශොඩනළඟිලි ප්රිබංසයණඹ කිරීභට රුපිඹල් 

රක් 1,300ක් ශන් ය ිබශඵනහ. 

ශම් රු බහශේ ථහ ඵවට රක් වුණු හයණහට ශවො 

පිළිතුයක් ශභතළන ිබශඵනහ, මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි. 

ධයහඳනශේ විඹදම් ළන පි ථහ ශහ. ශඵොශවෝ ඹ 

ධයහඳනශේ විඹදම් කිඹහ ථහ යන්න ඊත්හව යන්ශන් 

ධයහඳන භහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹ ශනුශන් ශන් ය 

ිබශඵන මුදර ඳභණක් යශනික. ධයහඳනඹ වහ ඳශහත් බහ 

වයවහ ශන් න මුදර ළන ථහ යන්ශන් නළවළ. භවය ඹ 

ඊස ධයහඳන භහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹ ශනුශන් ශන් ය 

ිබශඵන මුදර ශභඹට එතු යන්ශන් නළවළ. භවය ඹ 

තභන්ශේ ඳවසුට වදහ න්නහ ටන් ඳහසික ශම්හ. භවය ඹ 

ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන භහතයහංලශේ ළඹ 

ශීර්ඹ වහ ශන් ය ිබශඵන මුදර ශභඹට එතු යන්ශන් 

නළවළ.  

ඒ විතයක් ශනොශික. විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ 

භහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹ ළන වුරුත් ල්ඳනහ ශශා නළවළ. 

විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ භහතයහංලඹට රුපිඹල් 

රක් 10,000ක් ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ ශන් යරහික 

ිබශඵන්ශන්, මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි. ශම් සිඹල්රභ ශන් 

ය ිබශඵන්ශන් ශම් යශඨා දරුන්ශේ ව ශම් යශඨා 

පුයළසිඹන්ශේ ධයහඳනඹ වහික. දළන් ල්ඳනහ ය ඵරන්න. 

ශියඹන් 500 සිට 1,000 දක්හ සිියන ඳහල්ර ඳරිණ 

විදයහහය සථහපිත කිරීභ වහ ශන් ය ිබශඵන මුදර හටද 

ඹන්ශන්? ඈතහභ ඌජු ශම් මුදර ඹන්ශන් ශම් යශඨා ධයහඳනඹ 

රඵන දරුන්ටික. නළණර භධයසථහන පිහිටු න්ශන් ශම් යශඨා 

භසත ජනතහශේ  ශතොයතුරු තහක්ණ දළනුභ ර්ධනඹ 

කිරීභටික. ශතොයතුරු තහක්ණ ඊදයහන ංර්ධනඹට මුදල් ශන් 

යරහ ිබශඵනහ. ඒ හශේභ දළඹට කිරුශ ළඩටවන ඹටශත් 

ම්ඳහය වහ  ඊස තහක්ණ විදයහඹතනශේ ශොඩනළඟිලි 

ප්රිබංසයණඹ වහ මුදල් ශන් ය ිබශඵන්ශන් පි ය ශන 

අපු ශොඩනළඟිලි ියශක් ඈිබරි ළඩ ිය යන්නික. ඊස 

ධයහඳන භහතයතුභහටත්, ඒ හශේභ ශඹෞන ටයුතු වහ 

නිපුණතහ ංර්ධන භහතයතුභහටත් ිකිබ ම්ඳහය වහ  ඊස 

තහක්ණ විදයහඹතනශේ ශොටස ශදභ ංර්ධනඹ ය නිභ 

කිරීභටික ඒ මුදර ශන් ය ිබශඵන්ශන්. එභ නිහ ධයහඳනඹට 

ශන් ශ මුදර පිළිඵ ණන් වදන ශේ විඳක්ශේ 

භන්රීරුන්ශන් භහ ඈතහභ රුණහශන් ඈල්ලීභක් යනහ, 

ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ මුදල් භහතයයඹහ වළියඹට ශභන්න ශම් 

හශේ විවිධ භහතයහංල වයවහ ධයහඳනඹට ශන් යපු  මුදරත් 

එතු ය ශන තභන්ශේ ටන් ඳහසඹ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් ය 

න්නඹ කිඹහ.  ඒ ඈල්ලීභ යන්නත් භහ ශභඹ සථහක් ය 

න්න ළභළිබික, මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, විශලාශඹන්භ ශ්රී රංහ 

ශටලිශොම් අඹතනඹ ළන භහ වන් ශහ. ශ්රී රංහ 

ශටලිශොම් භහභ ළන පි ියක් ළඹුරින් ථහ ශශොත්, එඹ 

ශ්රී රහංකීඹ ජන ජීවිතඹ ර්ථත් යන්න ර්ධනීඹ න්නිශේදන 

විඳුම් රඵහ දීභ වහ දළළන්ත ශාහක් යන භහභක්. ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් භහ එකින් එට කිඹන්නම්.  

යහජය අඹතන න්නිශේදන විඳුම් ආසුරින් වි ඵර න්හ 

යජඹ, නිරධහරින් ව භව ජනතහ තය එදශනදහ ටයුතු ඩහත් 

ඳවසු කිරීශම් දළළන්ත හර්ඹ බහයඹ ඈසට යන්ශන් ශම් යහජය 

භහභික. දත්ත ඵඩහ කිරීශම් ඳවසුම් ළඳයීභ, යහජය 

අඹතනර හර්ඹක්භතහ ර්ධනඹ කිරීභට න්නිශේදන 

විඳුම් රඵහ දීභ, ේවිතීික ධයහඳනඹ නඟහ සිටුීමභ ශනුශන් 

ක්ශාත්රශේ ඳහල් ඹහ යමින් "SchoolNet" යහඳිිබඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ, යහජය ව ශඳෞේලි අඹතනර භවහ 

ඳරිභහණ යහඳිිබ වහ සිඹලුභ න්නිශේදන විඳුම් රඵහ දීභ 

ඹනහදී ටයුතු සිදු ශශයන තය යහඹ, ගුන් ශතොටු ශඳොශ, 

969 970 

[රු යංජිත් සිඹමරහපිියඹ භවතහ] 
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ධිශේගී භහර්, යථ හවන ඳරිඳහරනඹ අදී ටයුතු වහ 

ධිශේගී න්තර්ජහර ඵතහ රඵහ දීභත් ශම් අඹතනඹ භඟින් 

තභික ශශයන්ශන්.  

ශ්රී රංහ ශටලිශොම් භහභ භඟ එක් ශභොිහශටල් 

ශඳෞේලි භහභ ශාහන් රැක් ඳඹහ ිබශඵනහ. පි ඒත් 
වන් යන්න ලයික. ජංභ දුයථන ඳඹන එභ යහජය 

භහභ ශ්රී රංහ ශටලිශොම් භහභික. යහජය ශාිකන් වහ 
"ඊඳවහය" න්තර්ජහර ඳළශක්ජඹ වඳුන්හ දීභ, ශ්රී රංහ දුම්රිඹ 

ශදඳහර්තශම්න්තු භඟ එක් සිඹ ්හවිකන්ට "mTicketing" 

ශාහ වඳුන්හ දීභ වහ ධයහඳන භහතයහංලඹ භඟ ත්ළල් ඵළ 
නිමින් සිසුන් වහ "ික" හඩ්ඳත වඳුන්හ දීභ ශ්රී රංහ 

ශටලිශොම් භහභ භඟින් තභික ශශයන්ශන්. 

 ශම් අදී ලශඹන් ශ්රී රංහ ශටලිශොම් ව ශභොිහශටල් 

අඹතන ශඵොශවොභ නිර්භහණශීලී, භභ ලින් කිය හයණහට 
නුත ශමින් ශරෝශේ සිඹලු ලක්ිබභත් භහම් භඟ 

දළළන්ත යහඳහරි භිශඹෝඹන්ට මුහුණ ශදමින්, ඒහ 

ජඹ්වණඹ යමින්, යශඨා ලයතහ ව භහින්ද චින්තන ළඩ 
පිළිශශ ශත්රුම් ශන ජනතහට ලය ශතොයතුරු තහක්ික 

ව න්නිශේදන ඳවසුම් රඵහ දීශම් යහඹහභඹ ශඹශදන ඵ 
පි ශම් ශරහශේදී වන් යන්ට ලයික, මරහනහරඪ ජ රු 

භන්රීතුභනි.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ පි විශලාශඹන් 

ශතොයතුරු න්නිශේදන තහක්ණ නිශඹෝජිතහඹතනඹ පිළිඵ 

වන් ශහ. 2005 සිට 2012 දක්හ ශම් අඹතනඹ හරඹක් 
හුදරහභ තභන්ශේ ශාඹ ඈටු ශ අඹතනඹක්. මරහනහරඪ ජ 

රු භන්රීතුභනි, යුේධඹක් ශරුණු යට ශතොයතුරු තහක්ණ 
හක්යතහ සිඹඹට 4 සිට සිඹඹට 35ක් සිඹඹට 40ක් දක්හ 

ර්ධනඹ කිරීභට දළළන්ත ශභශවඹක් ශ අඹතනඹක්. එභ 
අඹතනඹ ශ ශාහන් එකින් එ වන් යන්නට භට 

ශරහ නළවළ. ්හමීඹ ජනතහ ශතොයතුරු ව න්නිශේදන 
තහක්ණශඹන් විඵර ළන්ීමභ වහ නළණර යහඳිිබඹ දඹත් 

කිරීභ වහ දළනට නළණර භධයසථහන 690ක් ශම් ඹටශත් 

ක්රිඹහත්භ ශනහ. භට නිඹමිත හරශේරහ න් ීම ආිබ 
ශවිකන් භහ ළ  විසතය කිඹන්නට ඹන්ශන් නළවළ.  

2016 දී අලසචර්ඹත් ශ්රී රංහක් ශොඩ නළඟීශම් ිබරු 
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳිබතුභහශේ ළඩ පිළිශශ භඟ 

ශතොයතුරු තහක්ණඹ ව විදුලි න්ශේල ශාහ ඹහ යන්නට, 
ඵේධ යන්නට ලය සිඹලු ක්රභශේදඹන්, ළඩටවන් පි සිඹලු 

ශදනහ එතු ශම් න විට දඹත් යරහ ිබශඵනහ. ඒ වහ ඳට 

විලහර පිටුවරක්, නුඵරඹක් රඵහ  ශදන මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන 
භහතයයඹහ වළියඹට ඳට මුදල් ශන් ය ශදන ිබරු 

ජනහධිඳිබතුභහටත්, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන භහතයහංලශේ 
ශල්ම්තුභහටත් භභ විශලාශඹන්භ සතුිබන්ත ශනහ. ඒ 

හශේභ විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ භහතයහංලශේ 
ශල්ම්තුභහ ආතුළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ ශම් වහ සුවිශලාෂී 

ළඳීමභකින් ටයුතු කිරීභ ඳට භවත් ඵරහශඳොශයොත්තු ආිබ 

යන ඵ වන් යමින්, භට සථහ රඵහ දීභ පිළිඵ 
ඔඵතුභහට සතුිබන්ත ශමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ 

සතුිබික. 

 

[தற.த. 4.55] 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கசப, கல்ற, 

உர்கல்ற, கல்றச் சசககள் ற்நம் தரகனத்தரடர்நெ 

அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள் தரடர்தரண இன்கந 

குழுறகன றரத்றல் கனந்துதகரள்ற்குச் சந்ர்ப்தபறத் 

கக்கரக உங்கநக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.   

தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கசப, 

1918ஆம் ஆண்டு நௌகன ரம் 18ஆம் றகற இந் உனகப் 

தந்றசன உறத்து, இன்கந றணம் ணது 95து றசன 

இற்ககதய்ற உனகத்றன் 'கநப்நெ சரஜர' தல்சன் 

ண்சடனர அர்கநக்கு நைநல் ணது அஞ்சநகச் 

தசநத்துகறன்சநன். தன்ணரதறரறக்கரறசன சரன்நற இண 

எடுக்குநைகநகநக்கு றரகவும் சசற இணங்கபறன் 

றடுகனக்கரகவும் தசற்தட்டு, ணது ஆநகறன்தரல் 

அந் இணங்ககப றடத்ற எந் கனகண இன்ந 

அந்த் சசம் ட்டுல்ன, நைழு உனக க்கநம் இந்து 

றற்கறன்நணர். அர்கசபரடு ரங்கநம் இகந்து ங்கந 

கட கரறசகணக் ககனகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநரம். 

கல்றத் துகநக டுத்துக்தகரண்டரல், இனங்ககறசன 

ஆசறரறர்கள் தற்நரக்குகந இல்கன ன்நம் அர்கள் 

சகக்கறகரக இந்ப்தரகவும் இங்கு குநறப்தறடப்தடுகறநது. 

ஆணரல், து தகுறகபறல் ஆசறரறர்கள் தற்நரக்குகந 

கரப்தடுகறன்நது ன்தக நைநசன இங்கு ரன் தசரல்ன 

றககறன்சநன். டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் ஆங்கறனம், 

கறம், றஞ்ஞரணம் ஆகற தரடங்கநக்கரண ஆசறரறர் 

தற்நரக்குகந றக சசனரங்கறரகச கரப்தடுகறன்நது. 

குநறப்தரக டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் ஆறத்துக்கு 

சற்தட்ட ஆங்கறன ஆசறரறர் தற்நறடங்கள் இந்ப்தக 

லங்கள் அநறவீர்கள். இகண வ்ரந றர்த்ற தசய்து? 

இற்கரண தரறகரம் ன்ண? ன்தது இதுகறல் 

கண்டுதறடிக்கப்தடறல்கன ன்தகநோம் ரங்கள் உ 

சண்டும். தணணறல், தறன்ங்கற ரட்டங்கபறநள்ப தன 

ரர்கள் கற, றஞ்ஞரண துகநகபறல் து கல்றகத் 

தரடர்ற்கரக கங்ககப சரக்கறச் தசல்கறன்நரர்கள். 

அம்ரர்கள் கற, றஞ்ஞரணத் துகநகபறல் கற்க 

கப்நெநங்கநக்குச் தசல்ன நைகணற்குக் கரம் இந்க் 

கற, றஞ்ஞரணத் துகநகள் அர்கநகட கறரங்ககப 

சரக்கறச் தசல்னரகநோம் அந்ப் தரடசரகனகபறசன 

அப்தரடங் ககபக் கற்தறக்கக்கூடி ஆசறரறர்கள் 

இல்னரகநோச ஆகும். ஆகச, டக்கு, கறக்கறசன கற, 

றஞ்ஞரண, ஆங்கறன தரடங்கநக்கரண ஆசறரறர்கநக்கு 

றணங்கள் ங்குறல் தறற்சதரக்குத் ன்க அறகரறத்துக் 

கரப்தடுகறன்நதன்தக ரங்கள் இங்கு குநறப்தறட 

சண்டும். இற்குச் சரறரண எந் றசசடரண தரறகரம் 

சற்தகரள்பப்தட சண்டும். அந டரகத்ரன் அங்கு 

றனவும் ஆசறரறப் தற்நரக்குகநக றர்த்ற தசய் நைடிநோம்.  

இப்ததரழுது ரண்நெறகு உர் கல்ற அகச்சர் அர்கள் 

இச்சகதறசன இந்க்கறன்நரர். இச்சந்ர்ப்தத்றல் ரன் எந் 

றடத்க அது கணத்துக்குக் தகரண்டு றந்ம்நெ 

கறன்சநன். அரது, ஆங்கறன ஆசறரறர்ககப உந்ரக்குறல் 

குநறப்தரக தனரந ஆசறரற தறற்சறக் கனரசரகன கடந் 

கரனங்கபறல் சறநந் தறக ஆற்நறறந்ந்து. தனரந ஆசறரற 

தறற்சறக் கனரசரகன தனரநறநந்ந்து இடம்ததர்ந்து கடந் 

20 ந்டங்கநக்கு சனரக றந்தல்சந அசறணர் றழ்க் 

கனன் தரடசரகனநோடன் இகந்து தசற்தட்டது. ற் 

ததரழுது அது அவ்றடத்றநந்ந்தும் இடம்ததர்ந்து 

சகரப்தரய் ஆசறரற தறற்சறக் கனரசரகனநோடன் இகக்கப் 

தட்டுள்பது. ஆணரல், குநறப்தரக றசரம், ஆங்கறனம், 

கறம், றஞ்ஞரணம் சதரன்ந தரடங்ககபப் தறற்ந 

றப்தறநம் ஆசறரறர்ககப உந்ரக்குறநம் எந் தரரற 

தங்கக கறத் தனரந ஆசறரற தறற்சறக் கனரசரகன இன்ந 
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நடப்தடசண்டி றகனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பது. ணச, 

இகண எந் சறரண இடத்றல் அகப்தற்சகற்ந 

நைற்சறககப அசரக சற்தகரள்ப சண்டும் ணக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். இந்ப் தனரந ஆசறரற தறற்சறக் 

கனரசரகன அது நைன்ணர் இந்ந் அச இடத்றசன 

இங்குற்கு அநற ங்கப்தடறல்கன. அப்தடி ரறன், 

அந்க் கனரசரகனக நைல்கனத்லவு  றத்றர ணந்ரக் 

கல்நரறநோடசணர அல்னது ன்ணரர் ரட்டத்ற நள்ப எந் 

தரடசரகனநோடசணர இகத்து இங்க கக்கக் கூடி 

ரய்ப்நெக்கள் அறகம் இந்க்கறன்நண. அநடரக அங்கு 

ஆங்கறன ஆசறரறர்ககப உந்ரக்கக்கூடி சந்ர்ப்தம் 

றகநச கரப்தடுகறன்நது. ஆகச, தனரந ஆசறரற 

தறற்சறக் கனரசரகனரணது, நைன்நெசதரன ஆசறரற ரர் 

ககப உள்ரங்கற ஆங்கறன, கற, றஞ்ஞரண ஆசறரறர்ககப 

தபறநொடு தசய்ற்கு ற்நககறல் அகண இங்க 

கப்தற்கு தகப உர்கல்ற அகச்சர் அர்கள் அறக 

தறத்ணம் சற்தகரள்ப சண்டுதண ரன் இச்சந்ர்ப் 

தத்றல் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

அசசதரன்சந சசற கல்ற றநணநைம் உர் கல்ற 

அகச்சுடன் சம்தந்ப்தட்டரக இந்க்கறன்நது. சசற கல்ற 

றநணத்றநடரக ஆசறரறர்கநக்குப் தன தறற்சறகள் 

ங்கப்தடுகறன்நண. ஆசறரறர்கநக்கரண இப்தறற்சறகபறல் 

அறதர்கள், கல்றறனரபர்கள், கல்றத்துகந சரர்ந் றர்ரக 

சசகக்குரற Diploma in Education Management - கல்றப் 

தட்டப்தறன்தடிப்நெ நைகரகத்துக் கல்ற றக நைக்கறரணது. 

இனங்ககறநள்ப தல்ககனக்ககங்ககபறட சசற கல்ற 

றநணம்ரன் இந் நைகரகத்துக் கல்றக ங்கற 

ந்கறன்நது. சசற கல்ற றநணத்றன் இந்ப் தட்டப் 

தடிப்நெக்கரண றகனம் லப்சத ன்நறடத்றல் ட்டும் 

தசற்தடுணரல் அங்கு சண்டி அபறல் ஆசறரறர்ககப 

உள்ரங்கறப் தறற்சறக ங்க நைடிர றகனகநோள்பது. 

ணச, டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் றழ் தரறநனம் 

கற்தறப்தர்கநக்கரக எந் ததரதுரண உதறகனத்க 

உந்ரக்குது றகவும் ததரந்த்ரணரகறந்க்கும். ரன் 

இது தரடர்தரகச் தசன்ந டகநோம் அகச்சர்கபறடம் 

சகட்டிந்ந்சன். சசற கல்ற றநணத்றன் றழ்தரறநன 

தறற்சறதநறககப ங்குற்கரண கறகப றநணம் என்கந 

டக்கு, கறக்குக்தகண உந்ரக்குன்நனம் இற்குச் 

சரறரண றதறநக்கும். இன்நனம் டக்கு, கறக்கறநள்ப 

ஆசறரறர்கள் தகரழும்நெக்கு ந்து, தறன்ணர் தகரழும்தறநந்ந்து 

அறசரகப அல்னது இத்றணநெரறக்குச் தசல்நம் தஸ்ஸிசன 

லசத கநோம் தசன்ந கற்கும் றகனகக ரற்நற, அர்கள் 

இனகுரண இடத்துக்குச்தசன்ந கல்ற கற்கக்கூடி 

றகனகக இந்த் சசற கல்ற றநணம் ற்தடுத் 

நைடிநோம். அநகட தற கத்ரணது. அந்த் சசற கல்ற 

றநணத்ரல் ஆசறரறர்கநக்கரண B.Ed. அரது Bachelor of 
Education, Master of Education, Diploma in Education, 
Diploma in Education Management ற்நம் இகறட இன்நம் 

தன கல்றத்துகந சரர்ந் கற்ககதநறகள் ஆங்கறன 

தரறநனநைம் றழ் தரறநனநைம் டத்ப்தடுகறன்நண. 

அங்கு இன்நதரந் தரகுற றழ் தரறநனரண கற்கக 

தநறககப உந்ரக்குன்நனம் இன்நம் கூடுனரண 

றகணத்றநன்றக்க ஆசறரறர்ககபநோம் றகபறநநள்ப 

தரடசரகனககபநோம் உந்ரக்க நைடிநோம். ஆகச, இகண 

லங்கள் அச றடரகக் கந்த்றதனடுத்து டடிக்கக 

டுக்க சண்டுதன்ந ரன் இந்ச் சகதறநடரக 

சண்டுசகரள் றடுக்கறன்சநன்.  

எந் ரட்டின் கல்ற ன்தது, அங்கறந்க்கறன்ந தறள்கபகள் 

கல்ற கற்ந தபறசநகறன்நததரழுது அர்கள் அந் 

ரட்டின் ற்தறகஜகபரக அந் ண்றசன சு ல்னக 

நோடன் ரழ்கறன்நர்கபரக உந்ரகக்கூடி ககறல் 

அக சண்டும். இற்கரகத்ரன் க்ஷணரணர குஸ்ரசர 

அர்கள் கறக்குத் லசரர் ரட்டின் அறதரக ந்தும் அந் 

ரட்டின் கல்ற றகனக ரற்நறகத்ரர். இந்றரறசன 

கரத்ர கரந்ற குநறத் எந் கல்ற நைகநகப் நெகுத்றணரர். 

சதரசனர தறசரற அர்கள், றசசல் ஃநேசகர அர்கள் - 

இர்கள் ல்னரம் எந் நெற கல்றச் சறந்கணக இந் 

உனகத்துக்குத் ந்ர்கள். அத்துடன் integrated education 

system - எந்ங்கறகந் கல்றத் றட்டத்றன் ஊடரக எந் 

நெற கல்றச் சறந்கணகக் தகரண்டுந்ர்கள். அந் 

ககறல் றசசல் ஃநேசகர ற்நம் சதரசனர தறசரற 

ஆகறசரரறன் கல்றத் றட்டங்கள் ரர்கபறன் தசற் 

நறநசணரடு இகந்கரகும். எந் சரர றக்கூட்டு 

றரதரரறரக இந்ந் நசசர அர்கள் இஸ்சல் சறகநறசன 

அகடக்கப்தட்டிந்ந்ததரழுது அங்கு தரகனணத்றல் 

டந்துதசன்ந ரர்ககபப் தரர்த்து, அர்கள் இற்கக 

சரடு இகந்து கல்றகக் கற்தது ததரந்த்ரணரக 

இந்க்கும் ன்ந கந்ற, வ்ரந ஏர் இற்ககசரடு 

இகந் கல்றத் றட்டத்கக் தகரண்டுந்ரசர, எந் 

தசற்தரட்டுடன் சசர்ந் கல்றக நைன்தரறந்ரசர, அந் 

ரறரறரண எந் கல்றத் றட்டத்க ரங்கள் இங்கு கர 

நைடிறல்கன.  

கறழ்ச்சறகரண கல்றத் றட்டதரன்கநக் தகரண்டு 

ந்ற்கரக து கல்றத் றட்டம் ரற்நப்தட்டு யறந் 

சர கல்றத்றட்டம் தகரண்டு ப்தடரநம்கூட, கறழ்ச்சற 

கரண தரடசரகனகள் ன்தது இற்ககசரடு இகந் 

ரக இந்க்க சண்டும். அவ்ரந தரடசரகனகள் இற்கக 

சரடு இகந்றந்ந்ரல்ரன் தறள்கபகள் நெற கண்டு 

தறடிப்நெக்ககப சற்தகரள்ரர்கள், நெற கல்றச் 

சறந்கணககப பர்த்துக்தகரள்ரர்கள். நெற நெற கல்றச் 

சறந்கணகள் ந்கறன்ந சர்சசப் சதரக்கறல், தரறல்நுட்தம் 

தந்து றரறந்து, பர்ந்துசதரறந்க்கறன்ந உனகப் தந்றல், 

இன்ந ரர்கள் கககபறசன தரகனசதசறககபநோம் அந்த் 

தரகனசதசறகபறன் ஊடரக உனகத்றன் எவ்தரந் 

நகனகநோம் உள்பங்கககபறசன கத்றந்க்கறன்ந இந்ச் 

சூநல், ரங்கள் சறன தரலட்கசககப டரத்ற வ்பசர 

ரர்ககபப் தறன்ள்பறறடுகறன்சநரம். குநறப்தரக ம் 5 

நெனகப்தரறசறல் தரலட்கச தற்நறப் சதசப்தட்டது. அறல் எந் 

குநறப்தறட்டபரண ரர்கசப சறத்ற ததநகறன்நததரழுது 

கண ரர்கள் தறன்ள்பப்தடுகறன்நரர்கள். இர்கள் O/

L, அரது க.ததர.. சரர த்துக்கு ந்கறன்நததரழுது 

சறந்றகடந் ரர்கள் இண்டு இனட்சரக இந்ந்ரல், 

கறட்டத்ட்ட ரந இனட்சம் ரர்கள் சறத்ற ததநர 

ர்கபரக வீடுகநக்குச் தசல்கறன்நரர்கள். அவ்ரசந, உர் 

த்கப் தரர்த்ரல் நன்ந இனட்சம் ரர்கள் சறத்ற 

ததற்நரல், இன்தணரந் நன்ந இனட்சம் ரர்கள் 

தறன்ள்பப்தடுகறன்நரர்கள். அன் கரரக இர்கநக் 

கரண ந கல்றத்றட்டம் ன்ண? இர்கள் இநடரக 

கண அகட நைடிநோம் ன்கறன்ந சகள்றகள் ரபம் 

ழுகறன்நண. ஆணரல், றநந் தல்ககனக்ககம் இந்க்கறன்நது, 

தரறல்நுட்தக் கல்நரறகள் இந்க்கறன்நண ன்ந அற்குப் 

தறல் தசரல்கறன்நரர்கள். அந்க் கல்நரறகபறல் தடிக்கறன்ந 

கல்றதநறகள் தட்டக் கல்றக்குச் சணரணது ன்நம் 

கூநகறன்நரர்கள். ஆணரல், இன்ந தட்டரரற றணங்கள் 

தகரடுக்கறன்நததரழுது HNDA ன்ந தசரல்னப்தடுகறன்ந 

Higher National Diploma in Accountancy அரது 

கக்கறநல் உர் சசற டிப்சபரரப் தட்டம் ததற்ந 
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தட்டரரறகள் அறல் உள்பலர்க்கப்தடுறல்கன. அரது 

அர்கள் தல்ககனக் ககத்றசன தட்டம் ததநறல்கன ன்ந 

நெநந்ள்பப் தடுகறன்நரர்கள்.  

அசசதரன சசற கல்ற றநணத்ரல் ங்கப் 

தடுகறன்ந தல்ககனக்ககத்துக்குச் சணரண தட்டரண 

Bachelor of Education ன்கறன்ந தட்டத்க அல்னது 

அந்றநணத்ரல் ங்கப்தடுகறன்ந டிப்சபரர தட்டங்ககப 

ற்நக்தகரள்றல்கன. ஆணரல், இந்ப் தட்டங்கள் கண 

தட்டங்கநக்குச் சரணக ன்ந ங்கநகட 

சட்டரக்கச் சகத, அரது சட்டங்ககப இற்நகறன்ந 

இந்ப் தரரநன்நம் ஊடரகச் தசரல்னப்தடுகறன்நது. 

ஆணரல், இன்ந சறன சர்நைகப் தரலட்கசகபறல், "லங்கள் 

தல்ககனக்ககங்கபறல் டிப்சபரர நைடித்துள்பலர்கபர? NIE 

தட்டத்க ரங்கள் ற்நக்தகரள்ப நைடிரது" ன்ந 

தசரல்னப்தடுகறன்ந சம்தங்கள் தனரக இடம்ததற்நள்பண. 

ணச, தல்ககனக்ககங்கபறல் ததற்ந தட்டங்கநக்குச் 

சரணரக தரறல்நுட்தக் கல்நரறகள் ற்நம் றநந் 

தல்ககனக்ககத்றல் ததற்ந தட்டங்ககபநோம் கறத்ல் 

சண்டும். அந் ரர்கநம் கண ரர்கநக்குச் 

சணரண ககறல் றணங்ககபப் ததந சண்டும். 

ஆணரல், அவ்ரந றணங்கள் ங்கப்தடுறல்கன.  

ம்-5 நெனகப்தரறசறல் தரலட்கசறசன சறத்ற ததநகறன்ந 

ரர்ககபப் தற்நற உகரற்நற சறனர், அர்கநகட 

சுக அறகரறப்தரகச் தசரன்ணரர்கள்.   

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.  
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
எந் றறம்!  

அந் ரர்கநக்குத் ம் 8இல் இன்தணரந் தரலட்கச 

டத்ப்தட்டரல் அர்கள் அகண எந் கட ரண்டனரகக் 

தகரண்டு அறநந்ந்து நைன்சணநறச் தசல்னக்கூடி ரய்ப் 

நெக்கள் உண்டு. ஆகச, இந் ரர்கள் சுகககபச் 

சுக்கறன்நரர்கள் ன்தற்கு அப்தரல் அர்கள் சரறரண 

தறகஜகபரக ரழ்கறன்ந ககறல் அர்கநக்கரண 

தசற்தரட்டுக் கல்றக உந்ரக்க சண்டிது இந் ரட்டி 

ணதும் ரட்டுத் கனரறணதும் கடகரகும். ஆகச, கல்ற 

ன்தது ரட்டுக்கும் ரட்டின் பர்ச்சறக்கும் உரறரக இந்க்க 

சண்டும்.   

ரன் கடந் ந்டநைம் அற்கு நைன்கண ந்டநைம் 

ரண்நெறகு உர் கல்ற அகச்சரறடம், கறபறதரச்சறறசன 

றசர நடத்கநோம் ததரநறறல் நடத்கநோம் ரங்கள் 

ஆம்தறப்தற்கரண உறகச் தசய் சண்டுதணக் 

சகட்டிந்ந்சன். இதுதரடர்தரக ரங்கள் எவ்தரந் சகத 

டடிக்ககறன்ததரழுதும் சதசறக்தகரள்கறன்சநரம். ஆணரல், 

றசர நடம் ற்தகணச கறபறதரச்சறறல் இங்கற ந்து. 

நோத்த்றன் கரரக அது ரழ்ப்தரத்துக்கு தகரண்டு 

தசல்னப்தட்டது. ஆணரல் நோத்ம் நைடிகடந்து ரன்கு 

ந்டங்கள் நைடிவுற்ந றகனறநம் அவ்றசரநடம் 

றந்ம்தவும் கறபறதரச்சறக்கு டந்து நைடிர றகனறல் 

இந்க்கறநது. ஆகச, வுதசய்து றசர நடத்கநோம் 

ததரநறறல் நடத்கநோம் வ்பவு றகரக ஆம்தறக்க 

நைடிநோசர, அவ்பவு றகறல் அற்கந ஆம்தறக்க 

சண்டும். அன்நனம்ரன் அந்ந் இடத்றநள்ப பங் 

ககபச் சரறரணநைகநறல் தன்தடுத்க்கூடிரக இந்க்கும். 

ஆகச, இந்ப் நடங்கநகட உந்ரக்கத்றநம் தல்ககனக் 

ககங்கபறன் பர்ச்சறறநம் நைக்கற கணம் தசநத் 

சண்டுதணக்  சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

இநறரக இன்தணரந் றடத்கக் குநறப்தறட றந்ம்நெ 

கறன்சநன். நைல்கனத்லவு ரட்டத்றல் ததரநறறல் நடத் 

துக்கு 6 சதகத் தரறவுதசய்சண்டி இடத்துக்கு 

இந்நைகந 2 சதர் லக்கப்தட்டிந்க்கறன்நரர்கள். கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றல் ந்த்து நடத்துக்கு 6 சதகத் தரறவு 

தசய்சண்டி இடத்துக்கு இந்நைகந எந்ர் குகநக்கப் 

தட்டிந்க்கறன்நரர். ஆணரல், றகறரசரத்றன் அடிப்தகடறல் 

இந்த் தரறவு கடததற்நதணக் கூநறணரநங்கூட இவ் 

றடம் கணத்றல் டுக்கப்தட சண்டும். தணணறல் 

கறபறதரச்சற, நைல்கனத்லவு ஆகற ரட்டங்கள் நோத்த்றணரல் 

தரறக்கப்தட்டக ன்ந கரத்றணரல் அந் ரட்டங் 

கபறல் உள்பர்கநக்குக்  கட்டரரக தல்ககனக்கக 

அநற ங்கப்தடசண்டுதணக் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.  ன்நற. 

 

[தற.த. 5.06] 
 

ගරු දමොශමඩ් අවහම් මශතළ 
(ரண்நெறகு தரயட் அஸ்னம்) 

(The Hon. Mohamed Aslam) 
தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கசப, 

2014ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டத்றல் கல்ற, 

உர்கல்ற அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலட்டின் லரண 

குழுறகன றரத்றல் சறன றடங்ககபக் கூநற்கு 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்கப் தன்தடுத்றக்தகரள்கறன்சநன். 

கசப்தரண கடந் கரனங்கபறநந்ந்து றடுதட்டு ற்சதரக 

அகற ரண, தசுகரண சூநல், 'யறந் சறந்கண'றன் 

றநல் து ரட்டில் கல்றத்துகந சறநப்தரகச் தசற்தட்டு 

பர்ச்சற கடந்து ந்கக் கண்டு 

ததந்றகடகறன்சநன். இந் றகனகக ற்தடுத்ற 

சகு ஜணரறதற அரோ்கநக்கும் ற்நம் கல்ற அகச்சர் 

தந்துன குர்ண அர்கநக்கும் உர்கல்ற அகச்சர் 

ஸ்.தற. றமரரக்க அர்கநக்கும் ணது ன்நறகநோம் 

தரரட்டுக்ககபநோம் தரறறத்துக் தகரள்கறன்சநன். 

பர்ந்துந்ம் தரறல்நுட்த அநறறகண றந்த்ற 

தசய்நோம்ககறல், தரடசரகனக் கல்றத் றட்டத்றல் 

தரறல்நுட்தப் தரடங்கநக்கரண நைக்கறத்தும் கந்ற ப 

சம்தரடுகள் தசய்து தகரடுக்கப்தட்டிந்க்கறன்நண. து 

ரர்கபறன் தரறல்நுட்த அநறக சம்தடுத்துற்கு 

அசு சற்தகரள்நம் சறநந் றட்டரக இகண ரங்கள் 

கந்துகறன்சநரம். இன்நனம், அர்கள் தரடசரகனகறட்டு 

தபறசநகறன்நசதரது தரறல் றகணத்றநன் தகரண்ட 

ர்கபரக தபறசநரர்கள். ங்கள் தறகத் றநம்தடச் 

தசய்ற்கரண ரய்ப்கத அர்கள் இந்த் தரறல்நுட்தக் 

கல்றறநடரகப் ததற்நக்தகரள்ரல் ங்கு தசன்நரநம் 

சறநந் ஊறத்கப் ததற்நக்தகரள்பக்கூடிரக இந்க்கும். 

அந் ககறல் இந் அசு ற்தடுத்றறந்க்கும் இந்த் 

றட்டம் றகவும் ததரந்த்ரணதன்சந ரன் கந்துகறன்சநன். 

சநம், தல்ககனக்கக அநறறகண அறகரறத்ன் 

நனம் கூடுனரண ரர்கள் இன்ந தணகடந்துள்பணர். 

தட்டப்தடிப்கத சற்தகரள்நம் ரர்கள் அறகரறத் 

துள்பணர். தரடசரகனகள், அச ற்நம் ணறரர் 

றநணங்கள் ன்தற்நறல் தட்டரரறகள் அறகரறத்துள்பணர். 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

கல்றறல் சதரட்டித்ன்க ற்தட்டுள்பது. இணரல், 

தன்சநம் நெத்றஜலறகள் தனர் உந்ரகும் சூழ்றகன 

ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இது சற்கத்க்க றடரகும். 

இன்ந து ரடு நைன்ணகறட கல்றறல் பர்ச்சறததற்ந 

ந்க ரங்கள் கரண்கறன்சநரம். எந் ரடு நைன்சணற்ந 

கட சண்டுரக இந்ந்ரல் அங்கு சறநந் கல்றச் சூல் 

நைக்கறரகும். கல்ற எந் ரட்டின் தசரத்து! கல்ற கற்ந 

ர்ககப ரங்கள் உந்ரக்க சண்டும். அர்கள் றர் 

கரனத்றசன தன துகநகபறநம் றபறர்ந்து, இந் ரட்கடநோம் 

சம்தடுத்துரர்கள். அந் ககறல், இந் ரட்டுக்குப் 

ததந்க சடித்ந்கறன்ந எந் தறக இன்ந இந் 

அசரங்கம் 'யறந் சறந்கண'றன் அடிப்தகடறசன தசய்து 

ந்க ரங்கள் தரர்க்கறன்சநரம்.  

கல்றறசன நைன்சணநற ந்கறன்ந ரங்கள் தன சரல் 

ககபநோம் றர்சரக்க சண்டிறந்க்கறன்நது. கல்றறசன 

சறநந்து றபங்குகறன்ந ரடுகள் ட்டிக்குப் சதரட்டிரகத்ரன் 

தசற்தடுகறன்நண. அதரறக்கரரணது 1492ஆம் ஆண்டு 

கண்டுதறடிக்கப்தட்டசதரறநம், இந்றர, கறப்து சதரன்ந 

தககரய்ந் ரடுககபநோம் லநற அது நைன்சணற்நம் 

அகடந்றந்க்கறன்நதன்நரல் அற்கு கல்றத்துகநறசன 

ற்தட்ட பர்ச்சறரன் கரதன்தகத் தரறந்துதகரள்ப 

சண்டும். இன்ந உனகத்றசன றநம்தட இங்குகறன்ந 10 

தல்ககனக்ககங்கள் இந்க்கறன்நண; அற்நறசன 8 தல்ககனக் 

ககங்கள் அதரறக்கரறல்ரன் இந்க்கறன்நண. அறல் Harvard 
தல்ககனக்ககம் நைநடத்கப் ததநகறன்நது. அடுத் 2 

தல்ககனக்ககங்கபரண Cambridge, Oxford ன்தண London 

இல் அகந்றந்க்கறன்நண.  

கல்ற ன்தது ழுத்து, இனக்கம், உபறந்த்ற, ஆன்லகம் 

ன்தற்கந உள்படக்கறது. இற்நறல் நைல் இண்டு 

றடங்ககப ரத்றச தரடசரகனகள் ரர்கநக்கு 

ங்குகறன்நண. இணரல்ரன் தறச்சறகணகள் ழுகறன்நண. 

இன்ந தல்ககனக்ககங்ககப டுத்துக்தகரண்டரநம் அங்கும் 

தறச்சறகணரகத்ரன் இந்க்கறன்நது. அற்குக் கரம் 

ரங்கள் ஆன்லகக் கல்றக ரர்கநக்கு ங்கரகச 

ஆகும். ரர்கபறடத்றல் ஆன்லகக் கல்றகப் 

ததந்க்குன்நனம் எந் சறநந் ர சநைரத்க 

உந்ரக்க நைடிநோம். தல்ககனக்ககங்கபறல் அற்தகண சறன 

தகரள்ககககப அடிப்தகடரக கத்து, இற்கந 

கடநைகநப்தடுத்துன்நனம் அங்கு உந்ரகும் 

தறச்சறகணககபத் லர்க்க நைடிநோதண ரன் ம்நெகறன்சநன்.  

ஆசறரறர் சசகறல் நைனரம், இண்டரம் ங்கபறல் 

உள்பர்கள் அறதர் சசகக்கரண தரலட்கசக்குத் சரற்நறச் 

சறத்ற ய்றநோம் இன்ணநைம் சறனர் அறதர் தறறகண ற்கரல் 

இந்க்கறன்நணர். அற்கு அர்கள் கூநம் கரம், சம்தப 

நைண்தரடரகும். 

  

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු දමොශමඩ් අවහම් මශතළ 
(ரண்நெறகு தரயட் அஸ்னம்) 

(The Hon. Mohamed Aslam) 

Sir, give me two more minutes, please.  

ங்கநக்கு ஆசறரறர் சசகறன்சதரது கறகடத் 

சம்தபத்கறடக் குகநந் சம்தபச அறதர் சசகறல் 

கறகடக்கறன்நது ன்ந கூநகறன்நரர்கள். இணரல், சறன 

ததரநப்தற்ந அறதர்கள் தரடசரகன அதறறந்த்றச் சங்கம், 

தக ரர் சங்கம் ன்தற்நரல் தகரடுக்கப்தடும் 

சனறக தகரடுப்தணவுககப ம்தற, சறரண தரடசரகன 

கநக்குச் தசல்கறன்நணர். கறரப் நெநங்கபறநள்ப 

தரடசரகனகள் குறரண அறதர்கள் இன்நறச இங்கு 

கறன்நண. ணச, அறதர் சசகறன் சம்தப நைண்தரடு 

லர்க்கப்தடுகறன்நசதரது, அறதர்கநகட தறச்சறகண 

லங்குதண ரன் ம்நெகறன்சநன்.  

ஆசறரறர்கபரகப் தறற்நறக்கறன்ந றநணரகத் 

தரறற்தடும் கல்றறற் கல்நரறகள் றகத் றநகரகச் 

தசற்தடல் சண்டும். ரட்டிநள்ப ததந்ம்தரனரண கல்ற 

றற் கல்நரறகபறல் சறநப்தரண றந்ரகம் இடம்ததற்நரநம் 

ஏரறந் றழ் தரறநன கல்றறற் கல்நரறகபறன் றகன 

அவ்பவு சறநப்தரணரக இல்கன. ணது கநத்துகந 

ரட்டத்றல் இந்க்கும் றழ் தரறநனக் கல்றறற் 

கல்நரறக்கு நைனரம் த்றநள்ப நடரறதற றறக்கப் 

தடரல் இந்ப்தது ககனக்குரற றடரகும். நைன்நெ 

எழுங்கரக றந்ரக டடிக்ககககப சற்தகரண்டுந் 

நடரறதறக இடரற்நம் தசய்ணரல், இன்ந அர் 

அட்டரகபச்சசகண கல்றறற் கல்நரறறல் இண்டரம் 

நடரறதறரகக் கடகரற்ந சண்டி  றகனக 

ற்தட்டிந்க்கறன்நது. இது றழ் தரறநனப் தறள்கபகநக்கு 

தரரற இப்தரகும். இர்கநகட கல்ற டடிக்ககநடன் 

ந்ம் றகபரடக்கூடரது. இது குநறத்து ரன் தகப 

கல்ற அகச்சரறணதும் அகச்சறன் தசனரபரறணதும் 

கணத்துக்குக் தகரண்டுந்றந்க்கறன்சநன். ணச, இந் 

றடங்ககப றர்த்ற தசய்சரடு, றர்ந்ம் கரனங்கபறல் 

இவ்ரநரண தறககள் ற்தடரல் இந்ப்தற்கு உரற 

டடிக்கககள் சற்தகரள்ப சண்டுதணவும் சகட்டு, 

றகடததநகறன்சநன்.  

 

[.බහ. 5.14] 

 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, Lord Henry Brougham 

බ්රිතහනය ඳහර්ලිශම්න්තුශේ එක්තයහ සථහ ධයහඳනඹ 

පිළිඵ ශභශා ප්රහල ශහ:  "Education makes people easy 

to lead, but difficult to drive; easy to govern, but impossible 

to enslave". එතුභහ ඒ ප්රහල ශශා, "ධයහඳනඹ භඟින් ඳහරනඹ 

කිරීභට ඳවසු නමුත් දක්න්නට ඳවසුඹ; ශභශවඹීමභට ඳවසු 

නමුත් වල් ශාශඹහි ශඹදීමභට ශනොවළකි ජනතහක් 

නිර්භහණඹ යික." ඹන්නික.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ධයහඳනඹ පිළිඵ ඒ ළදත් 

කිඹභනත් භඟ භහ භතක් යන්න ළභළිබික, ර්තභහන යජඹ 

භහින්ද චින්තන දනමු ශ්රී රංහ, භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්භ ඹන 

ළඩ ටවන් තුශ ධයහඳනඹට ප්රමුත්ඹ රඵහ ශදනහ කිඹන 

ප්රහලඹ ක් සුදක් ශා ඈදරිඳත් ය ිබශඵන ඵ. භහින්ද 

චින්තනශේ ප්රහල යනහ, ශ්රී රංහ ශෝලීඹ ඳංච භවහ 

ශක්න්ද්රඹක් ඵට ඳත් යන ඵ. ව-ශඳොශශො, ිකඵර් 

හලඹ ජඹ න්නහ නහත ඳයපුයක් ිහහි යරහ, ඒ ඳංච භවහ 

ශක්න්ද්රඹට දළනුශම් ශක්න්ද්රසථහනඹත් එතු යන ඵ කිඹහ 

ිබශඵනහ. එඹ භහින්ද චින්තනශේ ප්රහල ශනහ. එඳභණක් 

ශනොශික. ධයහඳනඹ වහ දළනුභ යටට ඊචිත ශර ප්රිබනිර්භහණඹ 

977 978 

[රු ශභොවභඩ් සරම් භවතහ] 
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යමින් ශ්රී රංහ ශරෝශේ දළනුශම් ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් 

යනහඹ කිඹන එ ශඵොශවොභ ඳළවළදර භහින්ද 

චින්තනශඹන් ප්රහල ශරහ ිබශඵනහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, භහ ළභළිබික ශම් රු බහට 

ශවාතු, රුණු  හයණහ, දත්ත ඈදරිඳත් යන්න, ශම් අලසචර්ඹත් 

ශ්රී රංහශේ භහින්ද චින්තනඹ තුළින් ධයහඳනඹ ප්රිබනිර්භහණඹ 

යන අහයඹ පිළිඵ. භභ විලසහ යනහ, දළනුශම් 

ශක්න්ද්රසථහනශේ අලසචර්ඹඹක් ශනුට, ඩ වුණු ශඳොශයොන්දුශේ 

භච්චරඹක් වළියඹට ධයහඳන ක්ශාත්රඹ ඳවත ඨාටන ළඩ 

පිළිශශක් ද යජඹ තුළින් ක්රිඹහත්භ නහඹ කිඹන එ. භහ එඹ  

ශතොයතුරු හිත ඔේපු යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 2006 සිට 2012 දක්හ 

ධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් යරහ ිබශඵන මුදර දශ ශේශීඹ 

නිසඳහදනශේ ප්රිබලතඹක් වළියඹට ශභශාික. 2006දී එඹ සිඹඹට 

2.67ික. 2007දී සිඹඹට 2.59ික. 2008දී සිඹඹට 2.27ික. 2009දී 

සිඹඹට 2.08ික. 2010දී සිඹඹට 1.86ික. 2011දී සිඹඹට 1.86ික. 

2012දී සිඹඹට 1.79ික. සිඹඹට 2.67 ඈරහ සිඹඹට 1.79 දක්හ 

ධයහඳනඹ ේඳහදු යපු යුඹක් වළියඹට 2006-2013 හර 

හනු ඳට වන් යන්න පුළුන්.  

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශරෝශේ ශනකුත් යටල් 

දශ ශේශීඹ නිසඳහදතශඹන් ධයහඳනඹට රඵහ දීරහ ිබශඵන 

ප්රමුතහ ශභොක්ද? ශන්ඹහ සිඹඹට 7ික. තහිකරන්තඹ සිඹඹට 

5.2ික. භූතහනඹ සිඹඹට 5.2ික. ජඳහනඹ සිඹඹට 3.6ික. පිලිපීනඹ 

සිඹඹට 3.1ික. ශේ ඹහඵද යට න ඈන්දඹහ සිඹඹට 4.1ික. 

ශන්ඳහරඹ සිඹඹට 3.4ික. ඵංේරහ ශේලඹ සිඹඹට 2.4ික. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඈිබශඹෝපිඹහත් ශන් යනහ 

සිඹඹට 4.6ක්. ශේ යට ශන් යන්ශන් දශ ශේශීඹ 

නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 1.79ක්. ශම්ශන්භ ඳළවළදලි ශනහ, 

ධයහඳන ක්ශාත්රශේ ශම් යජඹ ක්රිඹහත්භ යන භවහ ඵයඳතශ 

ේඳහදු.  

එඳභණක් ශනොශික මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි. ධයහඳන 

ක්ශාත්රශේ ගුරුරුන් කිඹන්ශන් ියනහභ හධඹක්. ද 

ගුරුරුන්ට ශභොක්ද සිේධ ශරහ ිබශඵන්ශන්? 2013 න ශොට 

ගුරුරුන්ශේ හිඟ ළටුේ ප්රභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 610ික. ඳශහත් 

නඹභ දවහ ඵළලුහභ, 2012 ිබබුණහ හිඟ ළටුේ රුපිඹල් මිලිඹන 

648ක්. ශම් ශර් ිබශඵනහ හිඟ ළටුේ රුපිඹල් මිලිඹන 610ක්. 

ඒ හශේභ, ගුරු ක්ශාත්රශේ ඳිබන ගුරු හිඟඹ දවහ ඵරන්න. 

ශභොක්ද ගුරු හිඟඹට සිේධ ශරහ ිබශඵන්ශන්? පි ඵරමු ඈංග්රීසි 

ගුරුරුන් දවහ. 2013 න ශොට නළ ශඟනහිය ඳශහත වළරුණු 

ශොට, ඈංග්රීසි ගුරුරුන් 2,333 ඩුක් ශේ යශඨා ිබශඵනහ. 

විදයහ ව ිකතඹ ගුරුරුන් 1,251 හිඟඹක් ිබශඵනහ. ඒ 

හශේභ ශෞන්දර්ඹඹ ව තහක්ණඹ ඹන විඹඹන් වහ 

ගුරුරුන් 3,066 හිඟඹක් ිබශඵනහ.  

ඈංග්රීසි, විදයහ, ිකතඹ, ශෞන්දර්ඹඹ, තහක්ණඹ කිඹන 

විඹඹන් වහ  ගුරුරුන් 6,650 හිඟඹක් ද ශේ යශඨා 

ිබශඵනහ. ශේ යශඨා ගුරුරු ඈන්නහ, 204,359ක්. මුළු යශඨාභ 

භසත ගුරු හිඟඹ කීඹද? ගුරුරුන් 17,654 හිඟඹක් ිබශඵනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශික, ද  ශේ යටට ලය විදුවල්ඳිබරු 

ංයහත් නළවළ. විදුවල්ඳිබරුන් 9,905ක් ඈන්නට ඕනෆ. නමුත් 

ඈන්ශන් 6,499ික. විදුවල්ඳිබරුන් 3,406 ඵයඳතශ හිඟඹක් 

ිබශඵනහ. විදුවල්ඳිබරුන්ශේ හිඟඹක් ආිබ ශන ශොට 

ශභොක්ද සිදු ශන්ශන්? එ එ ශේලඳහරනඥඹන් තභන්ශේ 

හිතතුන්, සුච කීරු ශෝරඵහරිකන්, ශේලඳහරන තශොළු, 

ශේලඳහර ශවංචිකඹරහ ළඩ ඵරන විදුවල්ඳිබරුන් ඵට ඳත් 

යරහ මුළු භවත් ධයහඳන ක්ශාත්රඹභ කුජීත යන තත්ත්ඹක් 

ද ශේ ය ශඨා ිබශඵනහඹ කිඹන හයණඹත් භභ ශම් සථහශේ 

ප්රහල ය සිියනහ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 2005 

"භහින්ද චින්තන" ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශේ 64 න පිටුශේ ශභශා  

වන් ය ිබශඵනහ: 

"ජරඹ, විදුලිඹ ව දුයථන ඹන තයලය ඹියතර ඳවසුම් 

දිකශන් ෆභ ්හමීඹ ඳහරටභ රඵහ  දීභට ටයුතු යමි." 

ශභශවභ  කිඹන්ශන් 2005 ර්ශේ දී. එශවභ කිඹරහ ද 

ශභොක්ද සිදු ශරහ ිබශඵන්ශන්? ද ශේ යශඨා විදුලිඹ නළිබ 

ඳහල් ිබශඵනහ, සිඹඹට 15ක්. ජරඹ නළිබ ඳහල් ිබශඵනහ, 

සිඹඹට 16ක්. ළසිකිළි නළිබ ඳහල් ිබශඵනහ, සිඹඹට 26ක්. 

පුසතහර නළිබ ඳහල් ිබශඵනහ, සිඹඹට 64ක්. ඳරිණ 

භධයසථහන නළිබ ඳහල් ිබශඵනහ, සිඹඹට 66ක්. හභහනය ශඳශ 

විදයහහය නළිබ ඳහල් ිබශඵනහ, සිඹඹට 72ක්. ඊස ශඳශ 

විදයහහය නළිබ ඳහල් ිබශඵනහ, සිඹඹට 92ක්. ක්රීඩහංණ නළිබ 

ඳහල් ිබශඵනහ, සිඹඹට 36ක්. 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ආික ශම් උනතහන්, ඩු 

ඳහඩුම් පුයහරන්නට භවහ බහණ්ඩහහයශේ  මුදල් ශාේපු විිත 

න්ශන් නළත්ශත්? වළඵළික හලු මුශදොය night race දභන්නට 

ඕනෆඹ කිඹරහ කිේහභ භවහ බහණ්ඩහහයශේ ශදොයටු විිත 

ශනහ; මුදල් ශාේපු විිත ශනහ. Night raceරට ල්ලි 

ශදන්න පුළුන්. ළලි ශොඨාට වන්න ල්ලි ශදන්න පුළුන්. 

ශෝිය, ප්රශෝිය ණන් ධි සුශෝඳශබෝගී ශර්ස හර් ශේ යටට 

ශන්න්නට ඕනෆ තයම් ඵදු වන ශදන්නට පුළුන්. ඒහට ඕනෆ 

තයම් ල්ලි ශඵදන්නට පුළුන්. වළඵළික ශම් යශඨා ඳහල්රට 

ජරඹ, විදුලිඹ, පුසතහර, ඳරිණ විදයහහය, විදයහහය, 

ක්රීඩහංණ රඵහ ශදන්නඹ කිඹරහ කිඹන ශොට භවහ 

බහණ්ඩහහයශේ ඒ භවහ මුදල් ශාේපු එ ඳහයටභ ළශවනහ. 

Night raceරට ළශවන්ශන් නළවළ. ශේ ධයහඳනශේ 

උනතහන් පුයහරන්නට ඕනෆ තයම් ල්ලි විඹදම් යනහ 

කිඹරහ 2005 "භහින්ද චින්තන" ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශඹන් ඈදරිඳත් 

ශහට ඒ ිකහරුක් ඳභණික, ක්රිඹහශන් ඒ විධිඹට ශන්ශන් 

නළවළ. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ඵරන්න 2005 "භහින්ද 

චින්තන" ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශේ කිඹන ශේ.  එහි 63 න පිටුශේ 

ශභශා වන් ය ිබශඵනහ:  

“නිදවස ධයහඳනඹ වහ ශේ දරුන්ට ආිබ ිකිබඹ කිසිශාත් 

ශවෝසි ශනොයමි." 

2005  "භහින්ද චින්තන" ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශඹන් තභික 

එශවභ කිඹන්ශන්. ධයහඳනඹට ආිබ ිකිබඹ ශවෝසි යන්ශන් 

නළවළික කිඹරහ කිේහට, 2005 සිට 2012 දක්හ ශභොක්ද ශරහ 

ිබශඵන්ශන්? ශේ ශෞයනීඹ නිශඹෝජය ආභිබතුභනි, ඳහල් 

417ක් වරහ. 2005 ර්ශේ 39ක් ළහුහ. 2006 ර්ශේ 40ික. 

2007 ර්ශේ 74ික. 2008 ර්ශේ 14ික. 2009 ර්ශේ 104ික. 

2010 ර්ශේ 79ික. 2011 ර්ශේ 16ික. 2012 ර්ශේ 51ික. 

2006ත් 2013ත් තය හරශේ ඳහල් 417ක් වරහ ිබශඵනහ. 

එ ඳළත්තකින් කිඹනහ, ඳහල් දවක් විිත යනහඹ, ඳහල් 

දවක් ශොඩනඟනහඹ කිඹරහ. නමුත් දහවක් වදන ශොට තත් 

ඳළත්තකින් 417ක් වනහ. ඒ විතයක් ශනොශික, ද ශේ යශඨා 

ධයඹන ශඳොදු විබ ඳත්ර හභහනය ශඳශ විබහශේ ිකතඹ, 

ඈංග්රීසි, විදයහ කිඹන විඹඹන්ශන් භත් ප්රිබලතඹ සිඹඹට 

40ත්, 50ත් තය වළභ විටභ ශදෝරනඹ ශනහ. 2005 "භහින්ද 

චින්තන" ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශේ 63 න පිටුශේ ශභශා වන් 

ය ිබශඵනහ: 

"ෆභ ශ්රී රහංකි දරුශකුභ ඈංග්රීසි ඵශහි ප්රීමණශඹකු කිරීභ වහ 

ඈදරි ද ය ශඳශ සනු ආත." 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

නමුත් ද ශභොක්ද ශරහ ිබශඵන්ශන්? ඈංග්රීසි භත් 

ප්රිබලතඹ 2005 ර්ශේ සිඹඹට 64ික. 2006 ර්ශේ සිඹඹට 

63.2ික. 2007 ර්ශේ සිඹඹට 60ික. 2012 ශන ශොට සිඹඹට 

52ික. ඒ ඈංග්රීසි බහහ ප්රගුණ ීමභ. ඈංග්රීසි බහහ ඊඳශඹෝගීතහ 

ර්ධනඹ යන්නට ශම් ර්තභහන යජඹ ප්රභහණත් ටයුතු 

යරහ නළවළික කිඹන එ භභ ශම් සථහශේ ප්රහල යන්න 

ළභළිබික. එඳභණක් ශනොශික, භහින්ද චින්තනශේ ිබශඵන ශම් 

කිඹභනට ශවොඳින් න් ශදන්න.  

 
ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.   
 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු සර් භන්රීතුභහ, ඈක්භනට රීිබ ප්රලසනඹ ඈදරිඳත් 

යන්න. 

 
ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ශභතුභහ ශම් රු බහත්, යටත් ශනොභඟ ඹන ප්රහලඹක් 

යන්ශන්. බහණ්ඩහහයශඹන් night raceරට ශදන්ශන් නළවළ. 

ඒහ යන්ශන් private enterprisesලින්. 

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ජිත් ශප්රාභදහ භන්රීතුභහ, රුණහය ඔඵතුභහශේ 

රුණු වරිඹට ශොඹරහ ඵරරහ ඈදරිඳත් යන්න. 

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහින්ද චින්තනශේ ිබශඵන ශම් ප්රහලඹට න් ශදන්න. 

2005 "භහින්ද චින්තන" ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශේ ශභශා වන් 

ය ිබශඵනහ.  

"මින්භතු කිසිදන ශේ දරුන්ට කුගින්ශන් කුරු යන්නට භභ 

ඈඩ ශනොතඵමි. ෆභ ඳහල් දරුශකුටභ දහ අවහයඹ වහ ඵත් 

ශේරක් දීභට භභ ටයුතු යමි."  

ශම් අහයඹට- 

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ජිත් ශප්රාභදහ භන්රීතුභහ, ඔඵතුභහ දක්න දවස 

ශඳොඩ්ඩක් ශොඹරහ ඵරරහ ඈදරිඳත් යන්න. 

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශභොක්ද? 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
දවස දක්න විට ඒ දවස වරිඹට ශොඹරහ ඵරරහ ඈදරිඳත් 

යන්න. නළත්නම් අණ්ඩු ඳක්ශඹන් රීිබ ප්රලසන භතු යනහ.  

 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ දවස දළක්ීමභ ළන භට ඔඵතුභහශේ ඊඳශදස ලය 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] භභ ශවාතු, රුණු හයණහ දත්ත හිතික 

ප්රහල යන්ශන්.   

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්රීතුභහ, එශවභ ශනොවුණහභ රීිබ ප්රලසන භතු යනහ. 

[ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ නිම් ශඵොරුට භශේ ථහට ඵහධහ යන්න එඳහ.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්රීතුභහ, ශභතළන රීිබ ප්රලසන භතු යනහ.    

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ ථහට ඔඵතුභහ ඵහධහ යන්න එඳහ.   

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්රීතුභහ,  භභ ඔඵතුභහට ශෞයශඹන් කිඹන්ශන්.  

රුණහය ඔඵතුභහ දවස ප්රහල යන විට සථහය 

නිශඹෝරට  නුකර ඈදරිඳත් යන්න. 

 
ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශතොයතුරු රුණු හයණහ හිතික භභ ප්රහල යන්ශන්.  

භභ  කීශභන් ප්රහල යන්ශන්. රු සර් භන්රීතුභනි, භට 

ශඵොරුට ඵහධහ යන්නට එඳහ.  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු සර් භන්රීතුභහ, රීිබ ප්රලසනඹක් ඈදරිඳත් යන විට 

රුණහය සථහය නිශඹෝඹ වන් යරහ ඈදරිඳත් යන්න.  

 

ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Presiding Member,  he is not speaking according 

to the Standing Orders.  He is challenging the Chair. He 

cannot challenge the Chair.  
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[රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ] 
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මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ජිත් ශප්රාභදහ භන්රීතුභහ, දළන් ඔඵතුභහ ථහ යශන 

ඹන්න. 

 

ගරු වජිත් දප්රේමෙළව මශතළ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ශම් වශන ඈන්න ඵළවළ, 

ශම් වශන ඈන්න භහරුික.  

"මින්භතු කිසිදන ශේ දරුන්ට කුගින්ශන් කුරු 

යන්නට භභ ඈඩ ශනොතඵමි. ෆභ ඳහල් දරුශකුටභ දහ 

අවහයඹ වහ ඵත් ශේරක් දීභට භභ ටයුතු යමි."  කිඹහ  2005 

"භහින්ද චින්තන" ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශේ වන් ය ිබශඵනහ.  

නමුත් ද ශභොක්ද සිේධ ශරහ ිබශඵන්ශන්? ඳහල් ඹන ද 

දරුන් 4,000,000ක් ඈන්නහ. නමුත් ඒ 4,000,000න් 

1,000,000ට ඳභණික ද දහ අවහයඹ ශදන්ශන්.  

සිඹඹට 25 ප්රභහණඹටික දහ අවහයඹ රඵහ ශදන්ශන්. 

භශේ දංත පිඹහණන් තභික ශම් යශඨා ඳහල් ඹන ද දරුන්ට 

දහ අවහය මුේදයඹ රඵහ දුන්ශන්. නමුත් ද සිඹඹට 25ට දහ 

අවහය රඵහ දීරහ, සිඹඹට 75ශේ ඵත් ශේර ේඳහදු යපු  

නින්දත යුඹික ද පි ජීත් න්ශන් කිඹන එ භහ ශම් 

සථහශේ දී ප්රහල යන්නට ඕනළ. ආත්ත ලශඹන්භ 

රළම්ශඵොගිනි ංසිිබඹට ඕනෆ තයම් ල්ලි ිබශඵනහ. ඵඩගිනි 

ංසිිබඹ, හ ෆශම් ංසිිබඹ, කුඳහ  ංසිිබඹ, ඳහ 

ංසිිබඹ, භං ශොල්රෆශම් ංසිිබඹ, ශම් වළභ 

ංසිිබඹටභ ඕනෆ තයම් ල්ලි ිබශඵනහ. යශඨා ඳහල් ද 

දරුන්ට දහ අවහයඹ රඵහ ශදන්නට ල්ලි ශන් යන්නට ඵළරි, 

ශොන්දක් නළිබ යජඹක් වළියඹට භහ ශම් යජඹ වඳුන්නහ.  [ඵහධහ 

කිරීම්] 

මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි,  ශම්හට න් දීරහ ඊත්තය 

ඳඹන්නට ඵළරි ආික? ඊත්තය ඳඹන්නට ඵළරි ආික කිඹරහ භහ 

වන්නට ළභළිබික.  

භහින්ද චින්තනශේ ිබශඵනහ, ං ම්පර්ණ බහහහය, 

විලසවිදයහර ආතුළු ෆභ ඊස ධයහඳන අඹතනඹභ 

පිහිටුනහ කිඹරහ. පිහිටුහ ිබශඵනහ ද? බහහ විදයහහය පිහිටුහ 

ිබශඵනහ ද? Language labs පිහිටුහ ිබශඵනහ ද? [ඵහධහ කිරීම්] 

කීඹක් පිහිටුහ ිබශඵනහ ද?  කීඹක් පිහිටුහ ිබශඵනහද කිඹරහ 

භභ දළන න්න ළභළිබික. මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, 

එඳභණක් ශනොශික. ෆභ ධයහඳන ශොඨාසහඹභ එක් බහහ 

භධයසථහනඹක් පිහිටුනහ කිඹරහ භව ශරොකුට ඳම්ශඳෝරි 

වරහ ිබශඵනහ. ශේ යශඨා ධයහඳන ශොඨාසහ 304ක් 

ිබශඵනහ. භහ භිශඹෝ යනහ.  ශම් ධයහඳන ශොඨාසහ 

304න් ශභොන ධයහඳන ශොඨාසහශේද ශම් බහහ භධයසථහන ිහහි 

යරහ ිබශඵන්ශන් කිඹරහ භට කිඹන්න.  

 ඊස ධයහඳනඹ ළන ථහ යනහ නම්, ඊස 

ධයහඳනඹත් භවහ ඵයඳතශ ේඳහදුට රක්ශරහ ිබශඵනහ.  

භභ ශම් ඈදරිඳත් යන දවසරට පිළිතුරු ඳඹන්නට රු 

ආභිබතුභහට පුළුන්. ඵරන්න, ද විලසවිදයහරරට ශන් ය 

ිබශඵන මුදල් ේඳහදු ය ිබශඵන අහයඹ. 2008 - 2010 දක්හ 

ර් ත්ශතොත්,  2008 ර්ශේ දී ශොශම විලසවිදයහරඹට රඵහ 

දුන්නහ, රුපිඹල් මිලිඹන 246ක්. 2010 ර්ඹ නශොට එඹ  

රුපිඹල් මිලිඹන 70ක් දක්හ ඳහ දභහ ිබබුණහ.  2008 ර්ශේ දී 

ශභොයටු විලසවිදයහරඹට රුපිඹල් මිලිඹන 414ක් රඵහ දුන්නහ, එඹ 

රුපිඹල් මිලිඹන  155ක්  දක්හ ේඳහදු ය ිබශඵනහ. 2008 දී 

රුහුණ විලසවිදයහරඹට රුපිඹල් මිලිඹන 238ක් රඵහ දුන්නහ. ද 

එඹ රුපිඹල් මිලිඹන 122ක් දක්හ ේඳහදු යරහ ිබශඵනහ.  

ඹම විලසවිදයහරඹ දවහ ඵරන්න. 2008 ර්ශේ දී දුන්නහ, 

රුපිඹල් මිලිඹන 197ක්.  2010 ර්ඹ නශොට රුපිඹල් මිලිඹන 

123ක් දක්හ එඹ ේඳහදු යරහ ිබශඵනහ.  

2005 "භහින්ද චින්තන" ප්රිබඳත්ිබ ප්රහලනශේ ශභශා  

වන් ය ිබශඵනහ; 

 "ෆභ යවි ශිය ශියහටභ ශන්හසිහහය ඳවසුම් රඵහ දීභට 
වළකින ඳරිද න ළඩ පිළිශශක් භභ ක්රිඹහත්භ යමි."  

දහද ශම් කිඹන්ශන්?  ද ඉශේ ශනොශික 2005 දීික කිේශේ.  

නමුත් ද ශභොක්ද සිදු ශරහ ිබශඵන්ශන්?  ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරඹට ගිහින් ඵරන්න, එහි ද දරුන් සිඹඹට 67ට 

ශන්හසිහහය ඳවසුම් නළවළ. ශභොයටු විලසවිදයහරඹට ගිහින් 

ඵරන්න. එහි ශිය ශියහන්ශන් සිඹඹට 78ට ශන්හසිහහය 

ඳවසුම් නළවළ. භහින්ද චින්තනඹ වයවහ යටට රඵහ දුන් 

ශඳොශයොන්දු ශභොනහද? මුළු යටභ රැළඨාටුහ ශන්ද? මුළු යටභ 

මුශහ ශහ ශන්ද? මුළු යශඨාභ ජනතහට ඳච ඈදරිඳත් යරහ, 

ශඵොරු ඨාශටෝරුක් ඈදරිඳත් යරහ, මුළු යටභ යඨාටරහ යහජය 

ඵරඹ රඵහශන, යශඨා ජනතහට ශත රන්ශන් නළිබ යජඹක් 

පිළිඵික භහ ශම් දවස ප්රහල යන්ශන්. 

භවශඳොශ ශියත් ළඩටවන ළනත් පි ශඳොඩ්ඩක් ථහ 

යමු. රු එස.බී. දහනහඹ ආභිබතුභනි, ද භවශඳොශ ශියත් 

ළඩටවශනන් රඵහ ශදන මුදල් ප්රභහණඹ කීඹද? රුපිඹල් 2,550ක් 

ළනි ශොච්චම් මුදරක්. හභහනය ශියත් වළියඹට රුපිඹල් 

2,500ක් රඵහ ශදනහ. තත් ද දරුන් පිරිට ශියහධහය 

වළියඹට තත් ශොච්චභක් රළශඵනහ. භවශඳොශ ශියත්ඹ 

ශනුශන් ළ  මුදරක් ශන් යන්නට ඵළරි ආික? ජනශල්න 

වහ   ංයහ ශල්න ශදඳහර්තශම්න්තු කිඹනහ, වතය ශදශනක් 

සිියන ඳවුරට ජීත් න්නට භහඹට රුපිඹල් 40,000ක් 

විඹදම් ශනහඹ කිඹරහ. එතශොට 40,000 මුදර වතශයන් 

ශඵදරහ ඵළලුශොත් එ පුේරශඹකුට ඩුභ ණශන් රුපිඹල් 

10,000ක් ත් ලයික, අවහය ව අවහය ශනොන විඹදම්රට. 

එශවනම් ශම් භවශඳොශ ශියත්ඹ ළ  යන්නට ටයුතු 

යන්ශන් නළත්ශත් ආික? ශභච්චය භවහ ශරොකු ධනසන්ධඹක් 

ශේ යශඨා ඈිබරි ශරහ ිබශඵනහ නම්,  හභශේ ප්රිබරහබ ශෝ? 

Peace dividends ශෝ?  යුේධ හරශේ දී කිේහ, ඵඩ ඳිය තද ය 

න්න, වන ඈල්රන්න එඳහ, ළඩ ර්ජන යන්න එඳහ, ළ  

ළටුේ ඈල්රන්න එඳහ කිඹරහ.  ශම් අදී ලශඹන් කිඹනශොට, 

ශන්! යශඨා ජනතහත් එඹට එඟ වුණහ. යුේධඹ දනපු එ ළන 

භශේ ප්රලංහ යජඹට හිමි ශනහ. ඒ ළන කිසි ළටලුක් 

නළවළ. 

නමුත් යුේධඹ දනුහට  හභඹ දනන්න, ංර්ධනඹ දනන්න 

යජඹට ඵළරි ශරහ ිබශඵනහ. වන යුේධඹ දනන්න ඵළරි ශරහ 

ිබශඵනහ. යුේධශඹන් ඒ ඈිබරි වුණු භවහ ධනසන්ධඹ    ශම් යශඨා 

භසත සිසු ඳයපුයට, විලසවිදයහර  දරු ඳයපුයට රඵහ ශදන්නට ශම් 

යජඹට වළකිඹහක් නළේද, නුම්ඳහක් නළේද, ංශේදී බහඹක් 

නළේද, හිතක් ඳපුක් නළේද කිඹහ භහ වන්නට ළභිබික.  

භට නිඹමිත හරඹ න් ශරහ ිබශඵන නිහ දීර්ක 

ලශඹන් ථහ යන්නට  භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. 

විශලාශඹන්භ  ශේම්ස හර්ෆීල්ඩ්  භළිබතුභහ ධයහඳනඹ ළන ශ 

ප්රහලඹක් වන් ය භශේ ථහ න් යන්නට  ළභළිබික. 

එදහ ආශභරිහ එක්ත් ජනඳදශේ ජනහධිඳිබයණඹට ඈදරිඳත් 

වුණු ඒ ශේක්තුභහ, ශේම්ස හර්ෆීල්ඩ් ශභන්න ශභශවභ 

ප්රහල  යනහ: 

983 984 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

"Next in importance to freedom and justice is popular education, 

without which neither freedom nor justice can be permanently 

maintained" නිදව   වහ හධයණත්ඹ  ශට එන ඉශඟ  ළදත් 

හධඹ න්ශන් ජනප්රිඹ ධයහඳනඹික. එඹ ශනොභළිබ තළන  

නිදව ශවෝ හධහයණත්ඹ ඳත්හ ත ශනොවළකිඹ. ඒ චන ිය 

භතක් කිරීභත්  භඟ රු ආභිබතුභන්රහශන් භහ ඈල්ලීභක් 

යනහ. රුණහය ශම් යශඨා දරු ඳයපුයට   ශම් යශඨා සිසු ඳයපුයට 

ශම් යශඨා තරුණ ඳයපුයට ධයහඳන ක්ශාත්රඹ නංහ රන්නට 

ශදනහඹ කිඹපු,  ඒ ලක්ිබඹ, ඒ නු්වඹ, ඒ යහජය ම්ඳත කුඨාිය 

පිියන් රළම්ශඵෝගිනිරට විඹදම් යන්ශන් නළිබ,  

ළසිශනෝහයිකන්ට  ඵදු වන රඵහ ශදන්ශන් නළිබ, ිකහ 

ිත්ිබඹ, දණඹ ංචහ, දුයහචහයඹ  යහේත යන  ශම් මුළු භවත් 

යට ඳංච භවහ ශක්න්ද්රඹ, වඹ න භවහ ශන්ද්රඹ  ළසිශනෝයණ 

ශක්න්ද්රඹ දක්හ ශන ඹන්ශන් නළිබ, ශම් යශඨා ධයහඳනඹ 

රඵන ද දරුන්ට ඒ යහජය යමුදල්, යහජය  ම්ඳත් ර් 

හධයණ ශඵදහ ශදන්නටඹ කිඹහ ඈල්රහ සිියනහ.  භට ශේරහ 

රඵහ දුන් ඔඵතුභහ ට සතුිබන්තශමින්  භහ නිවඬ  ශනහ.  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඳහසලී චම්පි යණ   භහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහ  

15 හරඹක් ිබශඵනහ.  
 

[.බහ. 5.33] 
 

ගරු පළඨලී නම්ිළක රණලක මශතළ සතළ්කණ ශළ 

පර්දේණ අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - தரறல்நுட்த, 

ஆரய்ச்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 

Technology and Research) 

 මරහනහරඪ ජ රු භන්රීතුභනි, ද  දන ඹ ළඹ හය බහ 

සථහශේ විහදඹට ඳශේ තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ 

භහතයහංල ශේ ළඹ ශීර්ඹත් ආතුශත්  ය ිබබීභ  ළන ඳ  

ඈතහභත්  තුටට ඳත් ශනහ. අර්ථිඹත් තහක්ණඹත් තය 

ිබශඵන ම්ඵන්ධඹ ඳ වුරුත් දන්නහ. විශලාශඹන් මීට සිඹස 

ශද තුනට ලින් ක්රි..1760 දී  යුශයෝඳහයශේ ආිබ වුණු  

හර්මි විේරඹ නම් ක්රිඹහදහභඹ විසින්  ශරෝ අර්ථිශේ ආිබ 

ශ  විලහර ශනසම් ප්රභහණඹ  පිළිඵ  ඳ දන්නහ.  ඉට 

ප්රථභ  ශම්  ශරෝශේ අර්ථිඹ,  භහජඹ, තහක්ණඹ ශභශවඹ 

වුශණ් අසිඹහශේ යටලින්.  ශේ ශ්රී  රංහශේත් ඈතහභ දයුණු 

තහක්ණඹන් ෆභ  ක්ශාත්රඹභ දළ ළනීභට වළකිඹහ රළබුණහ.  

ශශා වුත්, යුශයෝඳශේ ආිබ ශච්ච ශම් හර්මි විේරඹ  නම් 

ක්රිඹහදහභඹ වයවහ ඹන්ශත්රෝඳයණ භඟින්  මිනිස රභශේ 

පරදහිකත්ඹ ඈවශ ඹළීමභ නිහ  අර්ථිශේ ලුත් සරඳඹක් 

ඳට දළ න්නට රළබුණහ. ඒ හශේභ  භහන ංවිබශේභ අයු 

හරඹ , අර්ථි භිේධිඹ , ඒ පුේර අදහඹභ  හශේ ශේල් 

ගුණහහයලින් ළ  ශරහ ගිහිල්රහ  ශරෝඹ ලුත් භහතට ඒ 

වයවහ පිවිසුණහ. ඒ නු අර්ථිඹ තීයණඹ යන ප්රධහන 

හධඹක් ඵට තහක්ණඹත්,  ඳර්ශේණත් ඳත් වුණහ.   

වි ශලාශඹන් ද ඳ ඈදරිශේ ිබශඵන භත හදඹක් තභික, යට 

විදයහඥිකන්ශේ  ප්රභහණඹ ළ කිරීශභන්  නළත්නම් විදයහ තහක්ණ 

ඳර්ශේණ ක්ශාත්රඹට ප්රහේධන අශඹෝජන ළ  කිරීශභන් යටක් 

දයුණු යන්නට පුළුන් ඹ කිඹන භතඹ. යට අර්ථි ර්ධනඹ 

ශේත් යන්නට පුළුන් ඹ කිඹන භතඹ. ඒ එශවභභ 

ශන්ශන් නළවළ. විධිභත් ළරසුභට නු ඒ ක්රිඹහලිඹ ශශොත් 

ඳභණික විදයහත්භ ඳර්ශේණලින්, තහක්ික ක්රිඹහදහභඹන්  

භඟින් ඒ අශඹෝජනශේ නිසි පර ශන ශහ න්නට පුළුන් න්ශන්. 

ශ්රී රංහශේ යහජය ංලශේත්,  ශඳෞේලි ංලශේත් ඒ හශේභ 

යහජය ංලශේ සිඹලුභ අඹතනරත් තහක්ණ ඳර්ශේණ 

ක්ශාත්රරට යන අශඹෝජනඹ දශ ජහිබ නිසඳහදනශඹන් 

සිඹඹට  දලභ 13ික. ඒ කිසිශාත් ප්රභහණත්ශන්ශන් නළවළ කිඹහ 

ශශනකුට තර් යන්න පුළුන්. ශභොද, දශ ජහිබ 

නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට  1ක්  ඳර්ශේණ වහ ශඹොමු විඹ යුතුඹ 

කිඹහ  ිබරු ජනහධිඳිබතුභහශේ භහින්ද චින්තන ප්රිබඳත්ිබශඹන් 

පිළිශන  ිබශඵන නිහ.  

 ප්රමුතහ වඳුනහ ළනීභකින් ශතොය විධිභත් ළරළසභක් 

ශනොභළිබ, මුදල් ළ  ශ ඳභිකන්, ප්රහේධනඹ ළ  ශ 

ඳභිකන්, එභ අශඹෝජනලින් අර්ථිඹට ප්රශඹෝජනඹක් රළශඵික 

කිඹරහ පි විලසහ යන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ ශඵොශවෝ 

හරඹක් ිබසශා ශ්රී රංහශේ විදයහඥඹන් කිඹහ වඳුනහ ත් පිරි 

4,000ට අන්නික. ඒ පිරිශා ළ ීමභක් ශරහත් නළවළ. 

ශභොද, විදයහඥශඹක් ිහහි නහත් එක්, -  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please! ශම් සථහ ශේදී රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ආිබ.  

 
 අනුරරුල ගරු උදිත් දොකුබණ්ඩළර මශතළ මූළවනදයන් ඉලත් 

වුදයන්, නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ මුළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்நெறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனச, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair 

and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු පළඨලී නම්ිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

රු බහඳිබතුභනි, විදයහඥඹන් ිහහි වුණත්, ඒ ළ  පිරික් 

විශේලත ීමභ නිහ ඳට ඒ ක්ශාත්රශේ විලහර භිශඹෝරට 

මුහුණ ශදන්න සිේධ ශරහ ිබශඵනහ.  ඳසු ගිඹ හරශේ අර්ථි 

ර්ධනඹ ශඟහ ය ළනීභ වහ ශරෝශේ යටල් විවිධ ඊඳහඹ 

භහර් ළහශන ිබශඵනහ. ඔවුන් මුල් යුරදී දයන රද 

දව තභික, රහබ රභඹ, රහබ ඵරලක්ිබඹ ශම් ශනුශන් ශඹොදහ 

ත යුතුඹ කිඹන එ. ඒ කිඹන්ශන් රහබ නිසඳහදන හධ භත 

අර්ථි ර්ධනඹ ශඟහ ය න්න පුළුන් කිඹන දව. ඳ 

නිදවස ශශ රහඳ පිහිශටේශේ, විශේල අශඹෝජනරට 

ශදොයල් ආරිශේ, ඳරිය නීිබ ලිහිල් ශශා ඒ අරශඹන් අර්ථි 

ර්ධනඹක් රඟහ ය න්න, තයහරී ශශ ශඳොශට 

පිවිශන්න පුළුන් ශික කිඹරහ හිතපු නිහික. ඈන් ඳසු ඳළමිික 

දවක් තභික, හර්ඹක්භතහ ඈවශ නළංීමභ භඟින්, 

ඹන්ශත්රෝඳයණර පරදහයීත්ඹ ඈවශ නළංීමභ භඟින්, 

ඹහන්ත්රියණඹ භඟින්, ඈවශ ණශේ තහක්ණඹන් ප්රර්ධනඹ 

භඟින් අර්ථි ර්ධනඹ ශඟහ ය න්න පුළුන් ඵ. ජඳහනඹ, 

ශොරිඹහ ළනි අසිඹහනු යටල් ශම් ක්රභශේදඹ නුභනඹ 

යමින් තයහරී ශශ ශඳොශට පිවිසිරහ ජඹ්වණ ත්ඳත් 

යශන ිබශඵනහ. නමුත් න ඊත්ඳහදනඹ භඟින්, න 

නිර්භහණයණඹ භඟින් තහක්ණශේත්, ශභනහයණශේත් න 

නිර්භහණ භඟින් අර්ථිශේ ර්ධනඹ ශඟහ ය ත වළකිික කිඹන 

එ තභික ද ිබශඵන ලුත් දව.  ශභඹ ඳ වඳුනහ න්ශන් න 

හර්මි යුඹ නමින්. ඒ න හර්මි යුශේදී විශේල අශඹෝජන 

985 986 

[රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ] 
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ශවෝ නිදවස ශශ රහඳ ශවෝ එශවභත් නළත්නම් ඈතහභ දයුණු 

ණශේ ධි තහක්ික නිර්භහණයණඹ ශවෝ එතයම් ළදත් 

න්ශන් නළවළ. සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්තත්, තයහරී 

ශර ශශ ශඳොශට පිවිශන්න පුළුන් අහයශේ තහක්ණඹන් 

බහවිත යන ර්භහන්තත් ිහහි කිරීභ භඟින් ශම් න හර්මි 

යුශේ ඈදරි භඟ ළසිරහ ිබශඵනහ.  

රු බහඳිබතුභනි, ශම් ඳශමුශනි යු ශදභ ශම් යටට හිමි 
වුණහ. දළන් ශම් ඹල් ඳළන ගිඹ අර්ථි ක්රිඹහදහභර රැඳී ශනොසිට, 

ශම් තුන්ළනි යුඹත් ලක්ිබභත් තට යශන ඈදරිඹට ශන 

ඹන්න ඳ ධිසසහන යත යුතුික. ශේ ඳනඹන ළ දයුණු ය 
ළනීශම් ඈරක්ඹක් ඳට ිබශඵනහ. 2016දී ඒ පුේර අදහඹභ 

ශඩොරර්  වහයදවශා ී භහට ළ  ය ළනීශම් ඈරක්ඹක් ඳට 
ිබශඵනහ. අනඹන අශේල යට තුශ නිසඳහදනඹ කිරීශම් 

ඈරක්ඹක් ඳට ිබශඵනහ. ශම් සිඹලු ඈරක් ඳ ජඹන්න නම් 
යට තුශ නිසඳහදනඹ ළ දයුණු යත යුතුික. විශලාශඹන්භ සුළු 

වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්ත ශශයහි විලසහඹ තඵරහ, 

තහක්ණඹ ඒ ප්රශේලරට ශනිඹරහ එඹ ජඹ්වණඹ ය න්න 
ශම් න හර්මි විේරහරී යුශේදී ඳ ධිසසහන යත 

යුතුික.  ඳ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රැස ශනහ. යසථහදහඹභඹ, 
නීිබභඹ ටයුතු න්න මරයභඹ ඵරඹ අණ්ඩුක්රභ 

යසථහශන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳයහ ිබශඵන ඵ ඳ 
වුරුත් දන්නහ.ඒ හශේභ, යට ඈදරිඹට ශන ඹන්ශන් කුභන 

තහක්ණඹන් භඟින්ද,  ඳ ළ ශඹන් ධහනඹට ශඹොමු ශ 

යුත්ශත් කුභන ප්රශේල වහද, ශොික ක්ශාත්රරටද ශේ 
අශඹෝජන  සිදු විඹ යුත්ශත් කිඹන එ තීයණඹ යන්න ශම් යශඨා 

තහක්ණ විදයහ ක්ශාත්රශේත්, ශේ විදයහඥඹන් තයත් 

ංහඹනහක් ලය ශරහ ිබශඵනහ. න්න ඒ වහ ළඩ 

පිළිශශක් ශේ භහතයහංලශඹන් ස ය ිබශඵනහ. එහිදී ඳ 
ප්රමුතහ 10ක් වඳුනහශන ිබශඵනහ. ඒ පිළිඵ නුදුශර්දීභ ශම් 

යශඨා විදයහඥිකන් භඟ හච්ඡහක්, ංහඹනහක් ආිබ ය 
න්නට,  ඒ භඟින් යශඨා ඈදරි නහතශේ භන් භඟ තීයණඹ ය 

ළනීභට, අ ශඹෝජනර ප්රමුතහ තීයණඹ ය ළනීභට ඳ 
ල්ඳනහ ය ිබශඵනහ. ජරඹ, ඳරියඹ, ශෞයඹ, නිහ, ඒ 

හශේභ භිදුහං, ඵරලක්ිබඹ, ආඟලුම් ක්ශාත්ර, සහබහවි 
ම්ඳත්, ිෂිර්භඹ හශේභ, දළනට ශීඝ්රශඹන් දයුණු න න 

තහක්ික ප්රණතහ ඹන ශම් වළභ ක්ශාත්රඹක්භ ශරහ  ශම් 

ක්රිඹහදහභඹ ඈදරිඹට ංවිධහනඹ ය ළනීභික ශේ ඳයභහර්ථඹ 
ශරහ ිබශඵන්ශන්.   

ඈදරි වුරුදු ශදශක්දී ඈතහභ ඈවශ ණශේ තහක්ණඹන් ශම් 
යටට ශන ඒභට ඳ ක්රිඹහ යනහ. විශලාශඹන්භ 

විකියණශීලීත්ඹ පිළිඵ, ඵරලක්ිබ නිසඳහදනඹ වළරුණු විට 
ිබශඵන ෆභ අහයඹභ තහක්ණඹන් 2015 න විට ශම් යට  

තුශ සථහපිත කිරීභට ඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඈන්දඹහ, 
ඳහකිසතහනඹ ආතුළු නයසිය තහක්ණඹ හිත යටල්, ඒ 

හශේභ දළනට ඳයභහණු වි ශවෝ ඵරලක්ිබඹ ශනො නිඳදන 
යටල් වළියඹට ිබශඵන ඒ යටල් එක් භ භ ඨාටභට එන්න 

2015 න විට ඳ ශේක්හ යනහ. ඒ නු 

ිෂිර්භහන්තශේදී, ර්භහන්තශේදී ඒ හශේභ ශෞය ශාහ  
ආතුළු නිකුත් ෆභ ශාහදීභ නයසිය තහක්ණඹ ඈවශභ 

අහයඹට බහවිත යන්න ඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ඒ වහ ලය යන නශෝඳහං හිත විදයහහය, 

ඳර්ශේණහහය,  නිසඳහදනහහය යශඨා අර්ථිඹට ලක්ිබඹක් න 
විධිඹට සථහපිත කිරීභ පි දළන් සිදු ය ශන ඹනහ. 

විශලාශඹන්භ පි ිහඹභ නිදවස ශශශ රහඳශේ පිහිටුහ 
ිබශඵන ළභහ ප්රීමයණ ළඩ පිළිශශ, ඈදරිශේදී ළරිකශේ 

සථහපිත යන්නට ඹන NDT  තහක්ණඹ භඟින් ඳට   වළකිඹහ 
රළශඵනහ, ශරෝ ශශශ ශඳොශත් එක් තය යන, 

ඳනඹනඹ එක් තය යන ශේ යහඳහරිඹක්ට නයසිය  

තහක්ණඹ භගින්   විලහර ලක්ිබඹක් රඵහ  ශදන්න.  

රු බහඳිබතුභනි, ජටහහල තහක්ණඹ ම්ඵන්ධශඹනුත් 

පි ඈදරි පිඹයක් තඵහ ිබශඵනහ. ඒ ක්ශාත්රශඹන් ශේ  

ිෂිර්භඹට, ඳරියඹට, ධයහඳනඹට, ශෞයඹට,  පුයහ විදයහ 

අදී වළභ ක්ශාත්රඹටභ ඊඳරිභ ප්රශඹෝජන රඵහ න්ශන් 

ශොශවොභද? එතළනදී පි ඈතහභත් තුියන්  ප්රහල  යනහ, 

එක්ත් ජහතීන්ශේ UNESCAP  අඹතනඹ ඈදරි වුරුදු ඳශවා දී   

ඒ ඹශේ ක්රිඹහභහර්ඹ ඈදරිඹට ශන ඹහභ වහ න 

ළඩපිළිශශශා දී  -ජටහහල  තහක්ණශේදී- නිඹමු යට  වළියඹට 

ශේ යට ශතෝයහ ශන ිබශඵන ඵ. එහි මුලි ංඹ  වළියඹට 

ශේ අතර් ී  ක්රහක් භධයසථහනඹ ශතෝයහ ශන ිබශඵනහ.  

ඈදරිශේදී පි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, ශේභ වූ  චන්ද්රිහක් 

භඟින්  ශේ යශඨා අර්ථි, භහජ ක්ශාත්රරට ලය යන 

ජටහහල දත්ත ස යමින්  ඒ න තහක්ණඹ ත්ඳත් ය 

ශන ඈදරිඹට ඹන්න. 

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ පි ශඳෞේලි ංලශේත් 

වශඹෝඹ යශන නළශනෝ තහක්ණ යහඳහයඹක් අයම්බ 

ශහ. එඹ ඈතහභ හර්ථ අහයශඹන් ඈදරිඹට භන්  යමින්  

ිබශඵනහ. ද ශම් ශරෝශේ යහේත ශමින් ිබශඵන ප්රධහන 

තහක්ණ වතශයන් එක් තභික නළශනෝ තළක්ණඹ. එභ  

තහක්ණශේ ඵර භහිභඹත් ශේ යට ඈදරිඹට ශන ඹන්න ද 

ඊඳහය ශරහ ිබශඵනහ. ශවෝභහභ ඒ පිළිඵ භධයසථහනඹක් 

පිහිටුහ ඒ ටයුතු ය ශන ඹනහ.     

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ඈදරිශේදී අවහය වහ ජහන 

තහක්ණඹ ළ දයුණු කිරීභ වහ ලය යන ලක්ිබඹ හර්මි 

තහක්ණ අඹතනඹ වයවහ පි ඈදරිශේදී දයුණු යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. දළනට ශරෝඹ තුශ භතු ශමින් 

ඳිබන  න  තහක්ණ ප්රණතහන් සිඹල්රභ ඳහශවා ශේ යට 

තුශ ශේ විදයහඥඹන්ශේ දෆත්ලින්භ  ශම් යශඨා ඈදරි භනට, 

ංර්ධනඹට, අර්ථිඹට දහඹ ය ළනීභ වහ පි  

ළඩටවන් ස ශොට ිබ ශඵනහ.  පි එතළනදී ඈවශ ණශේ  

තහක්ණඹන් භඟින් න්තර් ජහිබ ශශශ ශඳොශට භිශඹෝ 

එල්ර යන තශර් ශම් යශඨා සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ක්ශාත්රශේ  

පිරි භත යරහ නළවළ.  ශේ තහක්ණ නිභනඹන් තනේදී, 

ඳර්ශේණ සරඳඹන් තනේදී, ක්ෂුද්ර විදයහන්රට භතය  

ප්රහශඹෝගි ශඹදඹ වළකි විදයහන් පිළිඵ ශේ ධහනඹ පි 

ළ දයුණු යනහ. විශලාශඹන් ඳසු ගිඹ ශර් ඳට වළකි වුණහ, 

ශම් යශඨා සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්තරුන් 66,000ක් 

දළනුත් යන්න, ශේ විදහතහ භධයථහන වයවහ. යට පුයහ  විදහතහ 

භධයසථහන 260ක් පිහිටුහ ිබශඵනහ. ඳසු ගිඹ භහඹ ආතුශත 

ඳට  පුළුන්  වුණහ, ඵසනහහිය ඳශහශත් ඳභණක් 7000 ශදශනක් 

ඒට ශඹොමු යන්න. ඒශන් 1060 ශදශනක් ර්භහන්තරට 

වහභ ශඹොමු යන්නට ඳට වළකිඹහ රළබුණහ, ඳසු ගිඹ භහඹ 

ආතුශත. ඒ නු විදහතහ වයවහ  තහක්ණඹ භට ශන  ඹන්නට 

ඳට පුළුන්  ශරහ ිබශඵනහ.  

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ ඹ  

ළශඹන් ශඹෝජනහ ශහ,  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ  ර්භහන්ත වහ 

රුපිඹල් 250,000 දක්හ ණඹ හන්තහන් ශනුශන් රඵහ 

ශදන්න. ඒ හශේභ භව ඵළංකුශේ භළදවත් ීමශභන් සිඹලුභ 

ඵළංකුර ශෞබහයහ ගිණුභක් ආිබ ය ිබශඵනහ. විදහතහ 

ගිණුභකුත් ස  ය ිබශඵනහ. පි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, ඒ 

භඟින් ශම් යශඨා අර්ථිශේ ශොඳු නහයියඹ ඵට ඳත් ශරහ  

ිබශඵන සුළු වහ භධය ඳරිභහණ  ර්භහන්තරට න ජඹක්, 

ලක්ිබඹක් ඳඹන්න. න්තර්ජහිබ භඨාටශභන් තය ශ වළකි  

බහණ්ඩ නිඳදන්නත්, අනඹන අශේල නිඳදන්නත්, ඳනඹන 

භිමු  නිසඳහදන සිදු යන්නත් පි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, 

රු බහඳිබතුභනි.  

987 988 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

පි  ශම් යශඨා ිබශඵන විදයහත්භ  ඳර්ශේණ ක්ශාත්රශේ  ඩු 

ඳහඩුම්රට, ප්රලසනරට ඔශයොත්තු ශදන භඨාටභට ශේ  

විදයහත්භ වහ ඳර්ශේණ  ක්ශාත්ර  ළ දයුණු  යනහ. 

පි දන්නහ, 1991 දී ඳටන් ශම් යශඨා ඳිබන ඵයඳතශ 

ප්රලසනඹක් තභික,  ඊතුරු නළ ශඟනහිය ප්රශේලර ඳිබන වඳුනහ 

ශනොත් කුඩු ශයෝඹ; දඹළ ඹහ අදී ශයෝ නිහ  වළශදන 

කුඩු ශයෝඹට භතය වඳුනහ ශනොත් කුඩු ශයෝඹ.  ශම් 

භඟින් ිබවිලහර පිරික් ශම් න ශොට භයණඹට ඳත් ශරහ  

ිබශඵනහ. ිබවිලහර පිරිට ශම් ශයෝහඵහධඹ ළශඳිරහ 

ිබශඵනහ. ඳට වළකිඹහ රළබුණහ -ඳසු ගිඹ හරශේ දී ශරෝ 

ශෞය  ංවිධහනඹත් එක් එතු ශරහ ශේ ජහිබ විදයහ 

ඳදනභට වළකිඹහ රළබුණහ- ඒ පිළිඵ ඳර්ශේණඹක් යන්න. 

ඒ නු ශම් කුඩු ශයෝශේ ශවාතු හයඹන්  වළියඹට ඵළය 

ශරෝව අවහය දහභඹට එතු ීමභ, ඒ ප්රශේලර ජරශේ ඳිබන 

කිවුර ිබඹ ව ඳශා ඳිබන තත්ත්ඹන් ශොඹහ ශන  

ිබශඵනහ. නහටුශන්  වුණත් කිඹන්න  ඕනෆ, පි නලය 

න්දභට යහඹන ිෂිර්භඹට නළඹුරු ශරහ ිබශඵනහඹ කිඹන 

එ. ශම් රහඳශේ ළ ශඹන්භ යහඹනි  ශඳොශවොය ඳහවිච්චි 

යන යට ශ්රී රංහ ඵට ඳත් ශරහ ිබශඵනහ.   

ශවක්ටඹහයඹට පි කිශරෝ්ෆම් 230ක් ඳහවිච්චි යනහ. ශම් 

රහඳශේ ළ ශඹන්භ ිෂි යහඹන ද්රය ඳහවිච්චි යන යට ශේ 

යටික. ශවක්ටඹහයඹට ිෂි යහඹන ද්රය -විශලාශඹන්භ 

ිමිනහල ව ල්නහල- කිශරෝ්ෆම් 10ක් පි ඳහවිච්චි යනහ.  

ඒ ශම් ශරෝශේභ ත්ශතොත් තුන්ළනි තළන. ශම්හ  වි. 

ශම්  වි ශේ අවහය දහභඹට එතු ීමභ නිහ තභික ද 

ජනතහට විලහර ශරඩ ශයෝ ප්රභහණඹක් ආිබ ශරහ ිබශඵන්ශන්. 

ඒ නිහ පි ඊත්හව යනහ, ඈදරි හරශේදී ආතළම් ල් නහල, 

ආතළම් ිමිනහල, ආතළම් ශඳොශවොය ර් ශන්න භහම් 

ශභොන අහයශඹන් ටයුතු ශත්, ශෞය ඳළත්ශතන් න 

ජනතහශේ ඳයභහර්ථ ඈසට ය ළනීශම්, ිබයහය ිෂිර්භඹක් 

ආිබ ය ළනීශම්, ිබයහය අවහය විදයහක් ආිබ ය ළනීශම් 

ඔවුන්ශේ ිකිබඹ රැ ළනීභ වහ ශම් ඳර්ශේණ ඈදරිඹට ශන 

ඹමින් ටයුතු කිරීභට ඒ දහශ ංලරට ලය ඊඳශේලඹ රඵහ 

ශදන්න. ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ දහ ශෞය භහතයහංලශේ භඟ 

ශඳන්ීමභ ඹට ශත් ඳට පුළුන් වුණහ, ශම් යශඨා- 

 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු ආභිබතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහ ඹ හරඹක් ඳභණික 

ිබශඵන්ශන්. 

 

ගරු පළඨලී නම්ිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ශවොික, රු බහඳිබතුභනි.   

ඳසු ගිඹ දනර කිරි පිිය පිළිඵ ශම් යශඨා විලහර ඊේශේඹක් 

ආිබ වුණහ. ඒ තභික නී රන්තශඹන් අනඹනඹ යන කිරිපිියර 

DCD  ිබශඵනහඹ කිඹන එ.  ශම් කිරි පිිය ශොම්ඳළනිහයශඹෝ 

හිතහශන හිියඹහ, තභන්ශේ යමුදල්රට ජනභහධය, 

ශේලඳහරනඹ, භහජඹ නතු ය න්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ ඹ 

දටත් කිරි පිිය හිඟඹක් ඵරවත්හයශඹන් ඳත්හ ශන ඹන්න 

ඊත්හව යනහ,   මිර ළ  ය ළනීශම් ඳයභහර්ථශඹන්. වළඵළික, 

ඒශක් ශදෝහශයෝඳණඹ ශම් යශඨා විදයහඥිකන්ට එල්ර යන්න 

ඊත්හව ය ිබශඵනහ.  නමුත් පි  පි ඵළඳිරහ ඈන්ශන් ශෞය 

භහතයහංලඹට.ශෞය භහතයහංලශේ අවහය ඳහරයඹහ ඳට 

රඵහ දීපු ෆභ දත්තඹක්භ පි ඔවුන්ට අඳසු රඵහ දීරහ ිබශඵනහ.  

DCD   ශේහ, ශනත් වි හයඹක් ශේහ,  කිරි පිිය නමින් ශවෝ 

ශනත් අවහය දහභඹක් භඟින් ශේ ජනතහට  වි න්නට 

ශේ විේත් ඳයපුය ඈඩ තඵන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ යමුදල්රට 

ශවෝ ශනත් අහයඹට හි නභන විදයහත්භ ඳයපුයක් ශේ යට 

තුශ ආිබ යන්න පි ඈඩ තඵන්ශන්ත් නළිබ ඵ පි 

ධහයණශඹන් ප්රහල යනහ.   

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ශම් භෆත හරශේදී ශම් යශඨා 

පි නශෝත්ඳහදන අර්ථිඹක් ආිබ යන්න න 

නිර්භහණරුන් ශඳොශමන ළඩ පිළිශශක් දඹත් ශහ. ඒ 

වහ විලහර දහඹත්ඹක් ශේ න නිර්භහණ රුන්ශන්, 

විශලාශඹන් ශේ විලසවිදයහර දරුන්ශන් රළබුණහ. පි ඒ ළන 

ඈතහභ තුටු ශනහ. නමුත් හනහන්ත සිදු ීමභක් වුණහ. 

ඒශන් විලහර නිර්භහණ ප්රභහණඹක් ඳට හිමි වුණහ.  ඉට දහශ 

නිර්භහණරුන් 99 ශදනකු ඳ ඈදරිශේ ලිඹහඳදංචි ශරහ 

ිබශඵනහ. ඒ ෆභ ශනකු ම්ඵන්ධශඹන්භ ඳරීක්ණඹක් යරහ 

ඵණ්ඩහයනහඹ ම්භන්ත්රණ ලහරහ ඳරිරශේදී ඒ ආිබ වූ ගින්ශනන් 

විනහල වුණු  ඒ නිර්භහණ නළත ප්රිබනිර්භහණඹ යන්නත් පි 

ටයුතු යනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශික.  ඒ නිර්භහණ නිරුශණ් පුස න්න ඈඩ 

ිබඹන්ශන් නළිබ, ජහිබ අර්ථිඹට ඒහ එතු ය ළනීභ 

වහ ඒ නිර්භහණරුන් ව යහඹඹන් වමු න ශශශ 

ශඳොශක්  පි ශම් ශදළම්ඵර් 14, 15 දනර එභ ඵණ්ඩහයනහඹ 

ම්භන්ත්රණ ඳරිරශේදීභ ඳත්න ඵ ප්රහල යමින් භහ භශේ 

ථහ න් යනහ. ශඵොශවොභ සතුිබික. 
 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශඵොශවොභ සතුිබික.  

 
[தற.த. 5.48] 

 

ගරු විජයකළ මදශේවහලරන් මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) றஜகனர சகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
தகப றசரபர் அர்கசப, கல்ற ற்நம் உர்கல்ற 

அகச்சுக்கபறன் குழுறகன றரத்றல் கனந்துதகரள்ற்கு 

ணக்கு சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு ன்நறகக் கூநறக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்சநன். ரட்டிநந்க்கும் ரகரங்கபறல் 

நோத்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட எந் ரகரரக ட ரகரம் 

அகந்துள்பது. அங்கு ததந்ம்தரனரண தரடசரகனகள் 

நைற்நரகச் சசகடந் றகனறநம் இன்நம் சறன 

தரடசரகனகள் அககுகநரகச் சசகடந் றகனறநம் 

கரப்தடுகறன்நண. ற்ததரழுது சறன தரடசரகனகள் 

நெணகக்கப்தட்டு ந்கறன்நண. இது சற்கத்க்க 

றடரக இந்க்கறன்நது. நோத் கரனத்றல் தரடசரகனகள், 

தள்பறக்கூடங்கள், ஆனங்கள் ல்னரம் அறக்கப்தட்டண. 

ஆணரல், நோத்ம் நைடிகடந்து ரன்கக ந்டங்கநக்குப் 

தறன் ற்ததரழுதும் - தசன்ந கறககூட - நகரம் 

தறசசத்றநள்ப சஜ. 234ஆம் தறரறவுக்குட்தட்ட சடஸ்ரக் 

கல்நரறறன் கட்டிடங்கள் தகடறணரல் நைற்நரகச் 

சசரக்கப்தட்டுள்பது. ற்ததரழுது தல்நப்தகபறல் 

இங்குகறன்ந இப்தரடசரகனறல் Grade one இநந்ந்து 

Advanced Level க ரர்கள் கல்ற கற்கறன்நரர்கள். 

இக உடணடிரகக் கல்ற அகச்சர் அர்கள் கணத்றல் 

டுத்துக்தகரள்ப சண்டும் இந் றடத்க இந் உர்ந் 

சகதறல் கூநசண்டிது ங்கநகட கடகரகும். கடந் 

989 990 
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30 ந்டங்கபரக உர் தரதுகரப்நெ னரக இந்க்கறன்ந 

இந் நகரம் தறசசத்றல் 18 தரடசரகனகள் உள்பண. 

ற்ததரழுது 6 தரடசரகனகள்ரன் இங்குகறன்நண. றகுற 12 

தரடசரகனகநம் நைழுகரக இங்கச இல்கன. நோத்ம் 

நைடிகடந்து ரன்கக ந்டங்கள் கடந்தும் 

இப்தரடசரகனகள் இங்கரகக்குக் கரம் ன்ண? ன், 

கல்ற அகச்சர் அர்கள் இது சம்தந்ரக டடிக்கக 

டுக்கறல்கன? அந்ப் தறசசத்றல் 35,000 சதர் இன்ணநைம் 

லள்குடிசந நைடிரல் இந்க்கறநரர்கள். இந் றகனறல் 

கல்ற அகச்சர், தரதுகரப்நெ அகச்சறன் தசனரபர், 

லள்குடிசற்ந அகச்சர் நகரம்  தறசச கறர சசகர், 

நகரம் தறசச தசனரபர், ரழ். ரட்ட அசரங்க 

அறதர் ற்நம் லள்குடிசநவுள்ப க்கள் அகணகநோம் 

உள்படக்கற ஏரறடத்றல் சந்றப்தற்கரக ஜணரறதற அர்கள் 

உடணடிரக ரழ். ரட்டத்துக்கு றஜம் தசய்சண்டும். 

ப்தடிரது அந்ப் தறசச க்ககபச் சந்றக்க சண்டும். 

இந்ப் தறச்சறகணக உங்கபரல் லர்க்க நைடிரறட்டரநம் 

தரறல்கன, அர்கநக்கு ஆநல் கூந சண்டும். எந் 

தரடசரகனகக் கட்டுற்கு ரங்கள் வ்பசர 

கஷ்டப்தடுகறசநரம். ஆணரல், கட்டி தரடசரகனககப 

உகடப்ததன்நரல் அது ற்நக்தகரள்ப நைடிர 

ககனக்குரற றடரகும்.  

சநம், சடஸ்ரக் கல்நரற ற்நம் சடஸ்ர 

கணறஷ்ட றத்றரனம், கரங்சகசன்துகந கர றத்றரனம், 

றநட்டி ககனகள் றத்றரனம், றநட்டி சநரன் 

கத்சரநக்க றத்றரனம், நத்கனறபரன் அதரறக்க 

றன் தரடசரகன சதரன்ந ஆந தரடசரகனகநம் 

ந்ணரடம், சுன்ணரகம், தல்நப்தகப சதரன்ந 

இடங்கபறல் பதரட சறறன்நறநோம் ஆசறரறர் ற்நம் ஊறர் 

தற்நரக்குகநநோடநம் ற்கரநகரக இங்குகறன்நண.  
 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, you have only one minute left.  
 

ගරු විජයකළ මදශේවහලරන් මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) றஜகனர சகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

I have got 10 minutes.  
 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

No, you had eight minutes. You have only one minute 

left now.  
 

ගරු විජයකළ මදශේවහලරන් මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) றஜகனர சகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ணச, அப்தரடசரகனகள் உரற இடத்றல் 

இங்குற்கரண டடிக்கககநோம் கல்ற அகச்சர் 

அர்கள் டுக்கசண்டுதன்ந இந் உர்ந் சகதறல் 

கூநறக்தகரள்கறன்சநன். ரழ். ரட்டத்றல் 7 சசற 

தரடசரகனகள் இங்குகறன்நண. அப்தரடசரகனகபறல் 

ததபறக பப் தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது. அக 

றர்த்ற தசய்ற்கும் டடிக்ககதடுக்க சண்டும். ட 

ரகர தரடசரகனகநக்குத்  உள்பலட்டுக்கரண தம் 

ங்கப்தடுகறன்நது. ஆணரல், சசற தரடசரகனகநக்கு 

அப்தம் இன்ணநைம் ங்கப்தடறல்கன. அகண 

ங்குற்கும் ஆண தசய்நோரந சண்டுசகரள் றடுத்து, 

றகடததநகறன்சநன்.  

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශවොික, මුදල් රඵහ ශදන්න. Thank you very much.   The 

next speaker is the Hon. Ajith Kumara.  

 
[.බහ. 5.53] 

 
ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු බහඳිබතුභනි, ධයහඳනඹ ළන චන කිහිඳඹක් වන් 

යන්න  සථහ රඵහ දුන්නහට සතුිබික. දළන් විශලාශඹන්භ ශම් 

රු බහශේ ද ඊශේ ඈරහ ධයහඳනශේ ප්රිබංසයණ ළන, 

ශභඹට එතු යන ශේල් ළන ශොඩක් හයණහ ථහ ශහ. ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් ධයහඳන ටයුතු පිළිඵ ඊඳශේල හය 

බහශේදී ථහ යන්න ඈඩ ිබඹහ නිමින් මලි හයණඹක් 

ශභතළනදී භතු යනහ.  

විශලාශඹන්  ශම් ධයහඳන ක්රභඹ ඳත්හ ශන ඹන්ශන්,  භහ 

එදහ අයක් ළඹ ශීර්ශේදී කිේහ හශේභ හශේ ඊභනහටද 

කිඹරහ පි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ. ශම් ඳහරනඹට තදුයටත් 

ඈසයවට ඹන්න ඵළවළ. කිසිභ ශදඹක් ජනතහට ලුිබන් ශදන්න 

ඵළවළ. ඒ නිහ දළන් ඒ ඳහරනශේ න්ිබභ හර්තුශේ, ධනහදශේ 

න්ිබභ හර්තුශේ දභන්න ිබශඵන ඔක්ශෝභ ශල්රම් දභනහ. 

ඒට ළශශඳනහ කිඹරහ හිතන ඹ ඒ තළන්රට ශඹොදනහ. 

දළන් රංහ තුශ විතයක් ශනොශික, ශරෝශේභ ධනහදඹ 

තභන්ශේ ඳළළත්භ ශනුශන් ළඩ යන්න පුළුන් මිනිසසු 

ප්රභහණඹක් නිර්භහණඹ යමින් ඹනහ. ඈිබන් රු බහඳිබතුභනි, 

ඒට නු ශේ යශඨා ධයහඳනඹත්  වදනහ. ඒ නිහ 

ආභිබතුභහට ඒට දහශ ළරළසභක් එනහ.  

ආභිබතුභහට "ං ං බරු" කිඹන ශොට ආභිබතුභහ ඒ 

ළරළසභ වදනහ. ඒ ආභිබතුභහ ශවො නළිබ ශන ශොට ඉශඟ 

එක්ශනහ ශේනහ. ඒ වදන ළරළසභ නිරධහරින්ට දභනහ. එ 

එ ශරහට එ එ ළරසුම් ශේනහ. ං ං බරු ශභශවභ 

යන්න කිඹනහ, යශවට දුන්න කිඹනහ, ශභශවට දුන්න 

කිඹනහ. ඉට ඳසශා ඒ ළරළසභ දභනහ ගුරුරුන්ට, 

ශදභේපිඹන්ට ව ශියඹන්ට. එතශොට ගුරුරු, ශදභේපිශඹෝ 

ව ශියශඹෝ අතබත ඩහ ශන දුනහ. එ එ හරඹට එන 

ඳහරඹන්ශේ ර්බුදශේ, ධනහදී ර්බුදශේ, පිඹ භං යන්න ඵළරි 

ර්බුදශේ ශොදුරු ඵට ඔවුන් ඳත් නහ. එහිදී ඒ ශනුශන් 

ළරසුම් වදනහ. ඒ තභික සිදු න්ශන්. ඒ නිහ ශම් ධයහඳනඹ 

ආතුශශා තය ශේණඹ යන්න, මිනිස ඵතහ ලක්ිබභත් 

යන්න, භහන ශප්රාභඹ වදන්න, ජීවිතශේ භිශඹෝ දනන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹහ ළරළසභක් වදන්න වළකිඹහක් නළවළ. ශම් 

භසත ංයුක්තඹ ඊන්න්න වළකිඹහක් නළවළ. ඔවුන්ශේ 

ප්රලසනඹට ඊත්තයඹක් න්න ඒ ර්බුදඹ ඳත්හ ශන ඹන්න 

පුළුන් න විධිශේ ළරසුම් තභික ක්රිඹහත්භ න්ශන්.  

ඒ නිහ ශම් යශඨා, ශම් ශරෝශේ මිනිසුන්ට නහතඹ 

ශනුශන්; නහතඹට ධයහඳනඹ ශන ඹහභ ශනුශන් 

ළරසුභක් වදන්න ඵළවළ කිඹන එ පි විලසහ යනහ. ශම් 

නරුභ ධනහදී ඳහරනඹට ඒ  යන්න ඵළවළ. රු බහඳිබතුභනි, 

ඒ නිහ පි ඒ ඈල්රන්ශන්ත් නළවළ. ඔවුන්ට එශවභ යන්න 

වුභනහකුත් නළවළ. ශම් ආභිබරුන්ටත් ඒ යන්න ඵළවළ. 

ඔවුන්ටත් ඒට වුභනහක් නළවළ. ඒ නිහ ඔවුන් ශල්රම් 

යන්ශන් ශොශවොභද? තභන්ශේ හරශේ board එක් ව 

න්ශන් ශොශවොභද, තභන්ශේ හරශේ ළඩක් ශහ කිඹරහ 
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project එක් ශඳන්න්ශන් ශොශවොභද, ඒ භළිබයණඹදී 

ඳහවිච්චි යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ ඳභණික ඔවුන් ඵරන්ශන්. 

ඒ නිහ පි ඒ ළන විශේචනඹ යරහ ළඩක් නළවළ. ඒ 

එතුභන්රහශේ ඳළළත්භ ශනුශන් යන ශදඹක්. එතුභන්රහත් 

තභන්ශේ ඳළළත්භ ළන හිතන්න ඕනෆ. ශම් ක්රිඹහදහභඹ ආතුශශා 

එතුභන්රහටත් ශල්රම් යන්න ශන්ශන් එශවභික. ඒ නිහ 

ඳට ඒ ළන ශඳෞේලි විශේචනඹක් නළවළ. ආික එශවභ 

ශන්ශන්?  

රු බහඳිබතුභනි, ශම් ධයහඳනඹ හටද කිඹරහ පි ඵරන්න 

ඕනෆ. ශම් ධයහඳනඹ ජනතහට ද? දරුන්ට ද? නළවළ. අයක්හ 

හශේ තභික ඳළවළදලි ධයහඳනඹත් ශම් ධනහදී ඳහරනඹටික. 

ඒශක් යමුණ ශභොක්ද? ඒශක් යමුණ ශන ශභොක්ත් 

ශනොශික, රහබඹික; රහබඹ වහ රහබ රභඹික. ඒ නිහ රහබ රභඹ 

එ ඳළත්තකින් තඵහ ශන, තභන්ශේ ර්බුදඹ පිඹ භං යන්න 

ඵළරි  යන්න ිබශඵන ඊඳරිභශඹන්භ මිනිසුන්ට ශදන්න ිබශඵන 

ශේල් ඳනහ. ධයහඳනඹට ශන් යන මුදල් ඳනහ, 

ශභෝඩශඹෝ ශඹල්රහ කිඹනහ. ශෞයඹට ශන් යන මුදල් 

ඳනහ, ශඵශවත් නළිබ භළරිඹල්රහ කිඹනහ. අවහය වනහධහය 

ඳනහ, න්න නළතු භළරිඹල්රහ කිඹනහ. නිහ ඈද 

කිරීම්රට ශන් යන මුදල් ඳනහ, ශතමි ශතමි ඈඳල්රහ 

කිඹනහ. නමුත් අයක්හට ශන් යන මුදල් ළ  යනහ, ඒ 

ඔවුන්ශේ අයක්හ ශනුශන්; ඳළළත්භ ශනුශන්.  

ඉශඟට තභන්ශේ ඳළළත්භ ශනුශන් ංදර්ලනරට ශන් 

යන මුදර ළ  යනහ. ශම්හ ඔක්ශෝභ යේද තභන්ට ඕනෆ 

මිනිවහත් වදනහ. න්න ඒ වහ ශන් යන මුදර ධයහඳනශේදී 

ඳහවිච්චි යනහ, රු බහඳිබතුභනි. ඒ තභන්ට ලය 

ධයහඳනඹක් වදන්නික. ඒ ළන පුදුභ ශන්න ශදඹක් නළවළ. ඒ 

තභික ඔවුන්ශේ ක්රභශේදඹ.  

රු බහඳිබතුභනි, ඒ නිහ ශම් ධයහඳන ළඹ ශීර්ඹට 

යමුණක් ිබශඵනහ. ඒ යමුණ තභික, තභන්ට රහබ රභඹ වදහ 

න්න එ. එදහ නිදවස ධයහඳන ප්රිබඳත්ිබඹ ශනහශේ ඒට 

ලය ක්රභඹ වදහ න්නික කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ද සිියන 

ආභිබරු යන්ශන්ත් ඒ. ඔවුන් ඒ ක්රභශේදඹ තදුයටත් 

ඈදරිඹට ශන ඹනහ. පුහුණු රමිඹහ නිම් වදරහ ඵළවළ. තභන්ට 

නත ශශනක් වදහ න්න ඕනෆ. ඒ නිහ හිතන්න ඵළරි; 

හිතන්න ලය නළිබ මිනිශවක් වදන්න ඕනෆ. න්න ඒට ශම් 

ධයහඳනඹ ඳහවිච්චි යනහ. දරුශෝ ශදභේපිඹන්ට කිඹනහ, 

ශේලඳහරනඹ යන්න එඳහ කිඹරහ; ධයහඳනඹට ශේලඳහරනඹ 

ඳහවිච්චි යන්න එඳහ කිඹරහ. වළඵළික, ඳහරශඹෝ ධයහඳනඹට 

ම්පර්ණශඹන් ශේලඳහරනඹ ඳහවිච්චි යනහ. ධයහඳනඹ 

ශේලඳහරනීයණඹ නහ. ඒ නිහ ද ඳහල්ර ශරනින් ළන, 

රුසිඹහ ළන ඊන්න්ශන්ත් නළවළ, රු බහඳිබතුභනි. එශා 

ශනොකිරීශභන් තභන්ට නත මිනිශවකු වදන්න ඔවුන් ඊත්හව 

න්නහ. 

ඉශඟට ශභොක්ද? ශම්ශක් තයඹ වදනහ. ශම් ධනහදඹ 

ආතුශශා පී තඹහට ඊඩට ඹන්න ඵළවළ.  ධයහඳනශඹන් ඊඩට 

ඳරඹන් කිඹරහ ඈිකභඟ ිබඹනහ. නමුත් ඉට ඳසශා ඈිකභ ශඟන් 

ඨාටනහ. ඨාටරහ ජනප්රිඹ ඳහල්, ශියත්, London Ordinary 

Level, international schools කිඹන ශම් ඔක්ශෝභ ශඳන්නහ. 

ඒ නිහ පි කිඹනහ, ශම් ධයහඳන ක්රභඹ තුළින් පිසසු ළශටන, 

අතිබඹ වළශදන, දඹළ ඹහ වළශදන, ඵය ශඳොත් ශඳොඨාටනිඹක් 

ශර් ව ශන ඹන ශභික, තඨාටුලින් ිහභට ඳනින ශභික මික් 

ශන වුරුත් ිහහි යන්න ඵළවළ කිඹරහ.  

රු බහඳිබතුභනි, ඒ නිහ ශම් යශඨා ධයහඳනඹ ශනුශන් 

යශ යන ඹට පි අයහධනහක් යනහ, ශම් භසතඹ 

ශනුශන් යශ යන්න එතු න්න කිඹරහ. ශඵොශවොභ 

සතුිබික. 

 
[தற.த. 5.59] 

 

ගරු දජ්. ශ්රී රුංගළ මශතළ 
(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப றசரபர் அர்கசப, இந்ச் சந்ர்ப்தத்க 

ங்கறற்கரக உங்கநக்கு ன்நற தரறறக்கறன்சநன். 

"இனங்ககறசன சறநதரன்கறணந்க்கு உரறககள் சக 

றல்கன; சறநதரன்கறணர் சறநதரன்க உரறகநோடன் 

ரழ்ந்துதகரள்பட்டும். அர்கநக்கு இந் ரட்டிசன 

ந்தரந் அசறல் அறகரநைம் உரறகநோம் தகரடுக்கத் 

சகறல்கன. ததந்ம்தரன்க ரட்கட ஆநதுரன் 

உனக றற" ன்ந உள்ரட்டில் ரர்ட்டிக்தகரண்டு, 

இனங்கக க்ககப ஏர் இணர ரகக்குள் ள்பற 

இந்ரட்கட ஆண்டுந் அசறல் கனககநக்கு 

த்றறல், "உனகறல் தரறரசனர அல்னது றநத்ரசனர 

அல்னது ததந்ம்தரன்க-சறநதரன்க ன்சநர சநதடுத்ப் 

தடரல் ரழுற்கு ந்சரர் இணத்துக்கும் உரறக 

உண்டு ன்ததுரன் உனக றற" ன்தக றகனரட்டி, நைழு 

உனகநைச ற்நக்தகரண்ட எந் கனரக தல்சன் 

ண்சடனர அர்கள் றபங்கறணரர். South Africaஇல் 

ததந்ம்தரன்க இணரக இந்க்கறன்ந கநப்தறணத்ர்கள், 

சறநதரன்கறணரண தள்கப ரறடத்றல் து உரறக 

ககபப் தநறதகரடுத்றந்ந்ரர்கள். அற்தகறரக லண்டதரந் 

சதரரட்டத்க அர் டத்றணரர். அன் றகபரகத் ணது 

இணத்கநோம் ணது ரட்கடநோம் லட்தடடுப்தறல் தற்நற 

ததற்ந தல்சன் ண்சடனர அர்ககபத் கனரக 

ற்நக்தகரண்ட நைழு  உனகநைச இன்ந அரறன் இநப்கதப் 

தற்நறப் சதசறக் தகரண்டிந்க்கறன்நது. ஆணரல், துறந்ஷ்ட 

சரக அந் கட சரகணககபப் தற்நறசர அல்னது 

அந்கட இப்தறணரல் ற்தட்ட ஷ்டத்கப் தற்நறசர 

எந் சணம்கூட இந்ப் தரரநன்நத்றல் சதசப்தடரல் 

இந்ப்ததும் இந்ச் சகத அது கநவுக்கு ரறரக 

தசநத்ரல் இந்ப்ததும் சகணக்குரற றடரகும்.  

 

ගරු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
கரகனறசனச ரன் அகப்தற்நறச் தசரல்நறட்சடன்.  

 

ගරු දජ්. ශ්රී රුංගළ මශතළ 
(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
இந்ச் சகதறல் அந்க்கரக அநரதப் தறசக 

தரன்கநக் தகரண்டு சண்டும். இந் ரட்டுத் 

கனர்கள் தனர் அந்டன் சசர்ந்துறன்ந நெககப்தடம் 

டுப்தற்கும் அகக் கட்டித்ழுவுற்கும் சதரட்டிற 

ட்டுக்தகரண்டக ரங்கள் கண்டிந்க்கறசநரம்.  

அடுத்ரக, ரன் றடத்துக்கு ந்கறன்சநன். இனங்கக 

சுந்றம் அகடந்ததரழுது ஆசறரறசன நன்நரது per 

capita income தகரண்ட எந் ரடரக றபங்கறது. அரது, 

ஜப்தரநக்கும் சனசறரவுக்கும் அடுத்து அறகூடி ணறதர் 

ந்ரணம்தகரண்ட ரடரக இனங்கக கரப்தட்டது. 

அதுட்டுன்நற, அந் ரறகசறசன அது இந்சரசணசறர, 
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[රු ජිත් කුභහය භවතහ] 
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ரய்னரந்து ஆகற ரடுகநக்கு நைன்ணரகவும் கரப்தட்டது. 

ஆணரல், இன்ந ரங்கள் ங்கறந்க்கறன்சநரம்? இற்குப் 

தனககரண கரங்ககப இந்ச் சகதறசன கூந நைடிநோம். 

இனங்கக சுந்றகடந்சதரது 56 சவீரண து GDP - 

உள்ரட்டு உற்தத்ற றசரத்துகநறல்ரன் ங்கறறந்ந்து. 

கல்றத்துகநக டுத்துக்தகரண்டரல், தரரறபவு றற 

அற்கரக எதுக்கப்தட்டிந்க்கறன்நது. இன்நம் இனங்கக ழுத் 

நறறல் நைன்சணநறக் கரப்தடுகறன்நது. ஆசறரறல் 

ஜப்தரநக்கு அடுத்ரக இனங்கக இந்க்கறன்நது. ன்நரநம், 

கண ரடுகநடன் எப்தறடுகறன்நததரழுது கல்றத் துகநறல் 

சதரட்டித் ன்க கரப்தடுகறன்நது. ரன் 

தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந நுதநர ரட்டத்க 

டுத்துக்தகரண்டரல், 1987ஆம் ஆண்டு ரகர சகத 

உந்ரக்கப்தட்ட கரனத்றநந்ந்ச ரகரக் கல்ற 

அகச்சுக்தகணத் றர் எந்ர் அகச்சரக இந்ந்து 

ந்கறன்நரர். ன்நரநம், இனங்ககறன் கண தகுறறல் 

கம்தறநௌட்டர் அநறறன் சவீத்க நுதநர சதரன்ந 

தகுறநோடன் எப்தறட்டுப் தரர்த்ரல் தரரற றத்றரசத்கக் 

கரக்கூடிரக இந்க்கறன்நது. இன்ந இனங்ககறல் 

தரடசரகனக்கு தசல்னரர்கபறன் சவீம் 0.08 ஆக 

கரப்தடுகறன்நததரழுது நுதநர சதரன்ந சரட்டப்நெநப் 

தகுறகபறல் அது 2.85 ஆக அறகரறத்துக் கரப்தடுகறன்நது.   

இந் ரட்டில் ரர் ஆட்சறக அகத்ரநம் அறல் 

சரட்டப்நெநத்கப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்நர்கள் 

அகச்சர் தறககபப் ததற்நக்தகரள்ரர்கள். அகச்சர் 

தற கறகடக்கரறட்டரநம் அச ப்நெப் தரரநன்ந 

உநப்தறணர் தறகசநம் ததநரர்கள். 1977ஆம் 

ஆண்டிநந்ந்து இன்நக - நைன்ணரள் ஜணரறதறகபரண 

அர் சஜ.ஆர். ஜர்ண, அர் டி.தற. றசஜதுங்க, 

சந்றரறகர அம்கரர், இண்டு ந்டங்கள் ஆட்சற தசய் 

நைன்ணரள் தற ந்றரறரண றல் றக்கறசறங்க ற்நம் 

ற்சதரக ஜணரறதற சகு யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் 

க - ல்சனரந்கட அசரங்கங்கபறநம் இர்கள் 

அகச்சுப் தறககப கறத்துந்றந்க்கறநரர்கள்.  

 
වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, you have one minute left.  

 

ගරු දජ්. ශ්රී රුංගළ මශතළ 
(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
அசசம் தரரநன்நத்றல் நுதநர ரட்டம் 

உட்தட சரட்டப்நெநங்ககபப் தறறறறத்துப்தடுத்தும்  தன 

கட்சறகள் இந்க்கறன்நண. ஆணரல், இன்ந அங்கு கல்றறன் 

றகனகரணது றகவும் தறன்ங்கற றகனறல் கரப்தடு 

கறன்நது. இன்ந கண ரட்டங்கபறசன Ordinary Level, 

Advanced Level தரலட்கசகபறல் ரர்கள் pass தண்ணு 

கறன்ந வீம் அறகரறத்துக் கரப்தடுகறன்ந அச சகப, 

சரட்டத்துகநறல் அந் வீம் றகவும் குகநரகக் 

கரப்தடுகறன்நது. குநறப்தரக, கற தரடத்க 

டுத்துக்தகரண்டரல், - 

 
වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Thank you very much.  

ගරු දජ්. ශ්රී රුංගළ මශතළ 
(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

Sir, I have got 10 minutes.  
 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

No, not 10 minutes. You had only seven minutes.  
 

ගරු දජ්. ශ්රී රුංගළ මශතළ 
(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

Sir, please give me one more minute.  
 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

No, I cannot. There are two Ministers to reply. Thank 

you very much, Hon. Member. The next speaker is the 

Hon. S.B. Dissanayake.  

 
[.බහ. 6.05] 
 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ සඋවවහ අධායළපන 

අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

රු බහඳිබතුභනි, ශ්රී යංහ භන්රීතුභහ කිේ හුඟක් ශේල් 

ආත්ත. වළඵළික, ශම් ශන ශොට පි තුයශේ ධයහඳනඹ දයුණු 

කිරීභ වහ හුඟක් ළඩ ටයුතු ය ශන ඹනහ. රු 

බහඳිබතුභනි, ජිත් කුභහය භන්රීතුභහට හිනහශන්න විතයික භට 

පුළුන් න්ශන්. ශභොද, භහ හිතන වළියඹට එතුභහ 1848 

  ශොමියුනිසඨා ප්රහලනඹ හරශේ තභික තභ ජීත් න්ශන්. 

වළඵළික, එතුභහට ඊදේක් වළියඹට භභ කිඹන්න ළභළිබික 

රුණහය, රුසිඹහශේ, ශචශෝසශරෝළකිඹහශේ, ශඳෝරන්තශේ, 

වංශේරිඹහශේ, ඵල්ශේරිඹහශේ ලින් සිදු ීම ිබශඵන ශේල් වහ ද 

සිදු න ශේල් ශඳොඩ්ඩක් ශොඹන්න කිඹරහ. ද චීනඹට වහ 

විඹඨානහභඹට සිදු න භවහ ශනසම් ළන ියක් ශොඹන්න.  

භට ජිත් කුභහය භන්රීතුභහට ඉට ඩහ කිඹන්නට ශදඹක් නළවළ.  

රු බහඳිබතුභනි, ද ථහ ශ  කිර වියහේ හරිඹම් 
භන්රීතුභහශන් ඳටන් ත්තහභ, ශේ මිත්ර ජිත් ශප්රාභදහ 

භන්රීතුභහ ආතුළු සිඹලුභ ශදනහ කිේශේ ධයහඳනඹට ශන් යන 
මුදල් ඩු ශරහ කිඹන එික. යට නළිබ ණන් හිශවු කිේහ. 

භභ ඈතහභ  කීශභන් ශම්  රු බහට කිඹන්න ළභළිබික 
භහින්ද යහජඳක් යුඹ තුශ ඊස ධයහඳනඹට වහ ධයහඳනඹට 

ශන් ශ මුදල් ශනොඩහභ ළ  ශ ඵ. පි ශඟ ංයහ 

ශල්න ිබශඵනහ. රංහ ඈිබවහශේ වුරුදු ශදක් විතයක් 
ඊස ධයහඳනඹට ශන් යන මුදල් ඩු ශහ. ඒ යනිල් 

වික්රභසිංව භළිබතුභහශේ අණ්ඩු හරශේික. ඒ අණ්ඩුශේ භභත් 
හිියඹහ. ඒ නිහ ඈතහභ ඳළවළදලි කිඹන්න ළභළිබික, 2008 ඈරහ 

ත්ශතොත් රුපිඹල් මිලිඹන 20,534 ඈරහ 2013 න විට රුපිඹල් 
මිලිඹන 32,000 දක්හ ශන් ශ මුදල් ළ  ය ිබශඵනහ කිඹන 

හයණඹ. රු බහඳිබතුභනි, එ දරුශක් -ඒපුේර 

ශියශඹක්- වහ පි ශන් ශ මුදර 2002 - 2003 ිබබු ශණ් 
රුපිඹල් 60,000ික. 2005 භහින්ද යහජඳක් යුශේ ඈරහ 

විලසවිදයහර සිසුන් වහ ශන් ශ මුදර රුපිඹල් 1,14,000, 
1,52,000, 1,13,000  ශරහ, 2013 න විට රුපිඹල් රක් 3  

දක්හ   ළ  යරහ ිබශඵනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

රු බහඳිබතුභනි, ජිත් ශප්රාභදහ භන්රීතුභහ සිඹඹට ණන් 

ියක් කිේහ. රු බහඳිබතුභනි, ශම් සිඹඹට ණන්ර පුංචි 

ඩුක් ශඳශනනහ. 2005 ඈරහ දටභ ශේශීඹ දශ ජහිබ 

නිසඳහදනඹ ශඵොශවොභ ශේශඹන් ළ  වුණහ. ඒ නිහ නුඳහතඹක් 

වළියඹට එශවභ ඩුට ශඳනුණහට පි ශනොඩහභ ධයහඳනඹට 

ශන් ශ මුදල් ප්රභහණඹ ළ  ය ිබශඵනහ. ඈතහභ කීශභන් 

භභ ඒ කිඹන්ශන්. රු යංජිත් සිඹමරහපිියඹ ආභිබතුභහ ශම් ළන 

කිේහ. විඳක්ශේ භන්රීරු ශම් ධයහඳනඹටත්, ඊස 

ධයහඳනඹටත් ශන් ශ මුදර ය ශන ණන් වදනහ. ඒ 

ම්පර්ණශඹන්භ ළයදික. ශේ ධයහඳනඹ වහ ධයහඳන 

භහතයහංලඹට, ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹට, ශඹෞන ටයුතු 

වහ නිපුණතහ ංර්ධන භහතයහංලඹට, ධයහඳන ශාහ 

භහතයහංලඹට, ක්රීඩහ භහතයහංලඹට,  යහජය ඳරිඳහරන වහ සශේල 

ටයුතු භහතයහංලඹට, ශෞය භහතයහංලඹට , යහජය අයක් 

වහ නහරි ංර්ධන භහතයහංලඹට , බුේධ ලහන වහ අමි 

ටයුතු භහතයහංලඹට, විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ 

භහතයහංලඹට  ශන් ශ මුදල් ත්තහභ රු යංජිත් සිඹමරහපිියඹ 

ආභිබතුභහ කිේ අහයඹට එතළනභ රුපිඹල් ිහලිඹන ශදට 

ළ  මුදරක් ිබබුණහ. ඒ හශේභ ජනහධිඳිබ ශල්ම් හර්ඹහරඹ ව 

අර්ථි ංර්ධන භහතයහංලඹ, ඳශහත් බහ, ප්රහශේශීඹ බහ, 

නය බහ වහ විභධයත යමුදර කිඹන ශම් සිඹල්ශරන්භ 

ධයහඳනඹට මුදල් ශන් යනහ. භභ ඳළවළදලි කිඹන්න 

ළභළිබික. ඒ ශන් යන ශොට පි ශම් යශඨා දශ ශේශීඹ 

නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 6 ප්රභහණඹට ද ආවිල්රහ ිබශඵනහ.  

රු බහඳිබතුභනි, ඒ එක්භ භභ තත් හයණඹක් කිඹන්න 

ළභළිබික.  ශම් ඹ එ එ යටර ණන් කිේහ. ඈිබශඹෝපිඹහ 

ළනත් කිේහ. ඒ ඈතහභ දුේඳත් යටල්. හක්යතහ සිඹඹට 25ික, 

30ික. යශඨා අදහඹශභන් සිඹඹට 6 ශන් කිරීශම් යුශනසශෝ 

ශඹෝජනහ ඈදරිඳත් යරහත් ඉශඟ හයශඹන් කිඹරහ 

ිබශඵන්ශන් ඩුභ ලශඹන් යශඨා අදහඹශභන් සිඹඹට 6ක් ශන් 

යරහ හක්යතහ සිඹඹට 50ට ශේන්න කිඹරහික. සිඹඹට 50ට 

ශේන්න කිඹරහ තභික ිබශඵන්ශන්. සුඩහනශේ හක්යතහ සිඹඹට 

27.8ික. මුළු ඒපුේර අදහඹභ ශඩොරර් 200ටත් ඩුික.  Marshall 

Islandsර හක්යතහ සිඹඹට 15ික. ඒපුේර අදහඹභ ශඩොරර් 

300ට ඩුික. ශනෝර්ශේ සිඹඹට 6ික. නී රන්තඹ සිඹඹට 6.1ික. 

UKර  සිඹඹට 5.5ික.  USAර සිඹඹට 5.5ික.  

ශම් යටර ධයහඳනඹට ම්පර්ණශඹන්භ මුදල් ඹ යනහ. 

ළනඩහශේ ධයහඳනඹට ශන් යන්ශන් දශ ශේශීඹ 

නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 4.9ික; ඕසට්රිඹහශේ 4.5ික; දකුණු 

ශොරිඹහශේ 4.2ික. ශේ යශඨා විවිධ භහතයහංලරට ශන් යන 

රද මුදල් ිය  යශන ඵළලුහභ ශඳශනනහ, ශම් වළභ යටටභ 

ඩහ ශේ යශඨා ධයහඳනඹ ශනුශන් සිඹඹට 6ටත් ළ ශඹන් 

ශන් යරහ ිබශඵන ඵ කිඹන හයණඹ භභ ඳශමුශන්භ 

කිඹන්න ළභළිබික.  

ජිත් ශප්රාභදහ ශේ මිත්රඹහ එතුභහශේ දංත පිඹහ ළන 

කිඹරහ, ශවොයම් වහ දණ ළන කිේ නිහ ඒ ළනත් චනඹක් 

කිඹන්න ළභළිබික. ඒ දංත පිඹහශේ හරශේ තභික ශොියන්ට 

ල්ලි දුන්ශන්. ඒ දංත පිඹහශේ හරශේ තභික ශොියන්ට අයුධ 

දුන්ශන්. ඒ විතයක් ශනොශික රු බහඳිබතුභනි, ඒ දංත 

පිඹහශේ හරශේ තභික යලිඹව භන්දයශේ ඡහඹහරඳ, යලිඹව 

භන්දයශේ පිඟන් ශෝේඳ, යලිඹව භන්දයශේ පුටු ියත් නළිබ 

ශරහ ගිශේ. එතුභහශේ දංත පිඹහ ව ශවොයභ වහ දණඹ 

ළන එතුභහ ථහ යපු නිහ භභ ඒ ළනත් භතක් යන්න 

ළභළිබික.  

රු බහඳිබතුභනි, ඊස ධයහඳන ක්ශාත්රඹ තුළින්, ශනස 

ශර හිතන, ශනස ශන්න ළභළිබ, ශනස කිරීභට ූ දහනම්, 

භිශඹෝ බහය ළනීභට ූ දහනම් නිර්භහණහත්භ දරුකු ිහහි 

යන්න ඳ ූ දහනම්. ඒ නිහ ද පි විලසවිදයහර වහ ඊස 

තහක්ික අඹතන ශේශඹන් ශනස ය ශන ඹනහ. පි 

අචහර්ඹරු ශනස ය ශන ඹනහ. නධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 

ශනස ය ශන ඹනහ. ඒ හශේභ පි දරුන් විලහර ලශඹන් 

ශනස යනහ. ඒ හශේභ, විලසවිදයහරරට න්න පුළුන් 

දරුන් ංයහ එන්න එන්නභ වළකි තයම් ළ  යනහ.  

ද විලසවිදයහර ක්ශාත්රශේ සිදුන භවහ ඳරිර්තනඹ ඕනෆභ 

විලසවිදයහරඹට ගිශඹොත් ඵරහ න්න පුළුන් රු 

බහඳිබතුභනි. අචහර්ඹරුන්ශේ ගුණහත්භබහඹ ළ  කිරීභ 

වහ ද පි යන ශේල් විලසවිදයහර ක්ශාත්රශේ ඈන්න සිඹලු 

ඹ දන්නහ. ඳට විරුේධ ශඳශඳහළි ගිඹ, ඳිකන් ගිඹ, ර්ජනඹ 

යපු අචහර්ඹරු භවහචහර්ඹරු ද පිත්  එක් ශඵොශවොභ 

කිඨාටුශන් ළඩ ය ශන ඹනහ.  

ශ්රීතයන් භන්රීතුභහ කිේහ, ඊතුයට ඈංග්රීසි ගුරුරු 1,000ක් 

ඩුික, විදයහ ගුරුරු 1,000ක් ඩුික කිඹරහ. ශ්රීතයන් භන්රීතුභහට 

භභ කිඹනහ, එතුභහ ය කිේ ''විමුක්ිබශේ පිඹහ'' තභික ඒට  

කිඹන්න ඕනෆ  කිඹරහ.  

රු බහඳිබතුභනි, භභ විලසවිදයහරඹට ආතුළු වුශණ් 1970 දී. 

ඒ හරශේ ඊතුශයන් අපු දරුශෝ -ශේ ඹහළුශෝ-  ඈතහ ශවොඳින් 

ශදභශ බහහ වහ ඈංග්රීසි බහහ ථහ යන්න දන්නහ ඹ. ද 

ශේ  ඊතුශර් විලසවිදයහරර ඈන්න අචහර්ඹරුන්ශේත් ඈංග්රීසි 

දළනුභ ඩුික. ම්පර්ණශඹන් ඒට  කිඹන්න ඕනෆ ප්රබහයන්ඹ 

කිඹන හයණඹත් භභ කිඹන්න ඕනෆ.  

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ ද පි දරුන්ශේ අල්ඳ 

ශනස යනහ; ඳහසභහරහ ශනස යනහ; ගුණහත්භබහඹ 

ළ  යනහ; ලුත් ඳහසභහරහ වඳුන්හ ශදනහ; ඈශන න්නහ 

බහහ භහධය ශේශඹන් ශනස යමින් ඈන්නහ. විලසවිදයහරරට 

න්නහ ශිය ප්රභහණඹ පි ශනොඩහභ ළ  යනහ රු 

බහඳිබතුභනි. සිසුන්ට නිදවශා හිතන්න, සිසුන්ට නිදවශා 

වළසිශයන්න, සිසුන්ට නිදවශා ඳින්න, සිසුන්ට නිදවශා 

තභන්ශේ භත ප්රහල යන්න, විලසවිදයහර තුශ සිසුන්ට ළභළිබ 

භතඹක් ප්රහල යන්න; ඒ ලිඹන්න ඹන ශම් සිඹල්රටභ ලය 

ඳරියඹ පි ද විලසවිදයහර තුශ නිර්භහණඹ යමින් ඹනහ. 

ගුරුරුන් භඟ ථහ කිරීභ තවනම් ශ යුඹක් ිබබුණහ. ශේීමපී  

එික, ශඳයටුහමී ඳක්ශේ ජිත් කුභහයරහ තභික ඒහ ශශා. 

විලසවිදයහරර පුසතහරඹට ඹන එ තවනම් යරහ ිබබුණහ. 

ශේීමපී එික ශඳයටුහමී ඳක්ශේ ඹික තභික ඒහ යරහ 

ිබබුශණ්. නිඵන්ධන ඳන්ිබඹත් හද කිරීභ තවනම් යරහ 

ිබබුණහ. ඒ ඨාියඹ තභික ඒහ යරහ ිබබුශණ්. ශභිකන් බඹ 

න්රහ, ඈතහභ භහනුෂි දඹක් දීරහ, ශභිකන් වළුන් වළියඹට 

දක්පු යුඹ ද පි විලසවිදයහර තුළින් ම්පර්ණශඹන් ිකන් 

යරහ ිබශඵනහ. පි කිසිශාත්භ න දඹ හශේ ශේරට ඈඩ 

ශදන්ශන් නළවළ. ඒහට ශඵොශවොභ තදන් දඬුම් යනහ.  

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ, ද පි ශේ විලසවිදයහර 

ජහතයන්තය ශරාිකත කිරීම්ර ඊඩට යශන එනහ. ශම් වහ 

භවහචහර්ඹරු ළ  යනහ. ඒ ළන පි ථහ ශහ. ශම් වහ 

PhD යන ඹ ප්රභහණඹ ශේශඹන් ළ  යශන ඹනහ. ශම් 

වහ ඳට ශන් යන ප්රහේධන මුදල්ලින් සිඹඹට 10ක් පි 

ඳර්ශේණරට ශන් යනහ. අචහර්ඹරුන්ශේ ළටුඳට 

සිඹඹට 30 ඳර්ශේණ දීභනහක් ශදනහ. සිඹඹට 5ට ී භහ 

යරහ, ශේ විලසවිදයහර තුශට විශේල දරුන් ඵහ ළනීභ ය 

ශන ඹනහ. ඒ හශේභ, ශර් මුළු හරඹ තුශභ -පුළුන් තයම්- 

ධයහඳන ටයුතු විලසවිදයහරඹ තුශ ඵහධහකින් ශතොය 

යශන ඹෆභට ලය ටයුතු ය ශන ඹනහ.  
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ඒ එක්භ රු බහඳිබතුභනි, පි නහඹත් පුහුණු ඳටන් 

ශන ිබශඵනහ. ඒ වයවහ පි දරුන්ශේ ශඳෞරුත්ඹ, 

දරුන්ශේ සහධීනත්ඹ ළ  දයුණු යරහ දරුන්ශේ ජීවිත 

හර ටවන තුළින් දරුන් වදන්න ටයුතු යශන ඹනහ. 

විතහ ළඩටවන සිංවර, ශදභශ භහධය ශදශන්භ ය ශන 

ඹනහ.  

එිකන් ශේ දරුන්ශේ වජ වළකිඹහ ර්ධනඹ ය ළනීභ 

වහ විලහර ඈඩඩක් රළශඵනහ.  මුරදී  ශම්ට ශඳයටුහමී 

ඹික, ශේීමපී එික ශදභ විරුේධ වුණහ. ඒ ළඩ ටවනට 

ශභිකන්ට එන්න එඳහ කිඹරහ තර්ජනඹ ශහ. වළඵළික, ද 

විලසවිදයහර දරුශෝ සිඹඹට 90ක්භ ශම් ළඩ ටවනට ම්ඵන්ධ 

ශරහ ඒ ටයුතු ය ශන ඹනහ. ඉට භතය ඳ න නිඳළයුම් 

වහ න යහඹඹන් නිර්භහණඹ කිරීශම් තය භහරහක් 

ඳත්හශන ඹන්න ශම් වුරුේශේ සිට ූ දහනම් ය ිබශඵනහ.  

 රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ දරුන්ට රැකිඹහ රළබීශම් 

ප්රභහණඹ ශනොඩහ ළ  කිරීභ වහ පි ලය ටයුතු ය 

ශන ඹනහ. ඒ වහ පි දරුන්ශේ ඳහසභහරහරට ප්රහශඹෝගි 

පුහුණු ආතුශත් යරහ, ඳහසභහරහර විඹඹන් ශනස යරහ, 

යටට, ශවටට, දයුණු න ශ්රී රංහට ලය න ඳහසභහරහ 

විලසවිදයහර තුශ වඳුන්හ දීරහ, දරුන්ශේ ඈංග්රීසි දළනුභ, 

ඳරිණ දළනුභ වහ ශතොයතුරු තහක්ණ දළනුභ ළ  කිරීභ වහ 

දළළන්ත ශනක් ද විලසවිදයහර තුශ ය ශන ඹනහ.  

විලසවිදයහරර හශේභ, ඊස තහක්ණ අඹතන තුශ  වුරුදු 

ශදවහභහය  ේශරෝභහ යන දරුන්ට, ඒ ඳහසභහරහශන් ඳසු 

භහ 6 නිහර්ඹ ප්රහශඹෝගි පුහුණුක් ශදනහ. ඒ ප්රහශඹෝගි 

පුහුණුශන් ඳසු  නළත ශම් අඹතනරට ආතුශත් ශරහ,  තත් 

වුරුදු එවහභහය ඳහසභහරහක් වයවහ ඒ දරුන් සිඹලු 

ශදනහටභ ඊඳහධිඹ ම්පර්ණ ය ළනීශම් ඈඩඩ රසහ 

ශදනහ. ශම් විධිඹට ඊස ධයහඳන  ක්ශාත්රඹ තුශ ඈතහ දළළන්ත 

ශනක් ය ශන ඹනහඹ කිඹන හයණඹ භහ ඔඵතුභහට 

කිඹන්න ළභළිබික.  

රු බහඳිබතුභනි, ශම් විහදශේදී භහ දළක් විශලා ශේ තභික, 

ඊස ධයහඳනඹ ළන ශභොක්ත් විශේචනඹක් අශේ නළිබ එ. 

ශේ ජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්රීතුභහ ශභොක්ශදෝ කිඹන්න 

ගිහින්  යේදහ ත්තහ. එතුභහ කිඹපු ශේ ආත්ත. දරුන්ශේත් යද 

ශනොශික, ශදභවුපිඹන්ශේත් යද ශනොශික , ගුරුරුන්ශේත් යද 

ශනොශික. යද වුශණ්, එතුභහ ඈතහභ ශනොළශශඳන ඊදහවයණ 

ශදක් යශන ංන්දනඹ යන්න ගිඹ එ. ඒ නිහ ඒ 

හ ශත්භ යද ශනොශික. ඒ යද ජිත් භහන්නේශඳරුභ 

භන්රීතුභහශේභික. ඒ ළන නහටු ශනහ වළශයන්න ශන 

යන්න ශදඹක් නළවළ.  

ශේ නළ ශඟනහිය විලසවිදයහරශේ ඊඳකුරඳිබතුභහ දළනට 

ඈන්ශන් working visa  එකින් තභික. වළඵළික, එතුභහ ේවිත් 

පුයළසිබහඹ - dual citizenship - ඈල්රහ ිබශඵනහ. එතුභහට 

ශඟදී ඒ රළශඵික. පි  දන්නහ එතුභහ ළන. එතුභහ රංහශේ 

ඈරහ,  එල්ටීටීඉ එට ඵශේ හරඹක් ළනඩහශේ ඈරහ තභික 

ඊඳකුරඳිබ වළියඹට අඳහු ශම් විලසවිදයහරඹට අශේ. ඒ 

ඊඳකුරඳිබතුභහශේ ප්රලසනඹ ඳට ශබ්යහ න්න පුළුන්.  

රු බහඳිබතුභනි, ඒ හශේභ  ශ්රීතයන් භන්රීතුභහ කිේහ, 

විලසවිදයහරරට ශභික ළනීශම් ප්රභහණඹ ඩුක් ය ිබශඵනහ 

කිඹරහ. නළවළ , ඳට එශවභ ඩු යන්න ඵළවළ, රු 

බහඳිබතුභනි. විලසවිදයහරර district quota එ ශදන්ශන් 

ජනවනඹ නු. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ හරශේ ඳළළත්වූ  ජන 

ංණනශඹන් ඊතුරු නළ ශඟනහිය හුඟක් දසත්රික්ර 

ජනවනඹ ඩු ඵ ශඳනුණහ. ඒ නු ශම් විලසවිදයහරඹට 

ආතුශත් ය න්නහ quota  එ වදනහ වළය, ඒට ශන කිසිභ 

ඊත්තයඹක් ඳට නළවළ. ඒ ජන නුඳහතඹට නු ඒ quota එ 

වදරහ ිබශඵනහ. ඒ නිහ කිසිභ තළන එ දරුශක්ත් ඩු 

කිරීශම් ශවෝ ළ  කිරීශම් ඵරඹ විලසවිදයහර ප්රිබඳහදන ශොමින් 

බහට  ශවෝ ඊස ධයහඳන භහතයහංලඹට ශවෝ පි හටත්භ 

නළවළ. ඒ නිහ ඒහ සිඹල්රභ සිඹඹට 100ක්භ නිළයද 

ශරීශන ඹනහ.   භභ හිතන වළියඹට  භශේ ශවෝදය ඵන්දුර 

ගුණර්ධන ආභිබතුභහට භට ඩහ හුඟක් ප්රලසනරට  ඊත්තය 

ශදන්න ිබශඵනහ. එතුභහට සථහ දීරහ භහ නිවඬ ශනහ.  

 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ළඹ ශීර් වහ ංශලෝධන ඈදරිඳත්  කිරීභට  ආිබ ඵළවින්  

ඳසරු  6.30න් ඳසු බහශේ ටයුතු ඳත්හ ශන ඹෆභ වහ 

නුභළිබඹ රඵහ ළනීභට නළතත් ඳහර්ලිශම්න්තු රැස ශනහ. 
 
ඊ   අනුකූල පළර්ලිදම්න්ුරල එ්කරැවහ විය.  
அன்தடி தரரநன்நம் லண்டும் கூடிது. 

Thereupon the Parliament resumed. 
 

නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහශේ ටයුතු න් න ශතක් හරඹ රඵහ ළනීභට 

බහ එඟද? 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

කළරක වභළදලහිදි තලදුර ත් වකළ බන දී -  
[නිදයෝජය කාළනළයකුරමළ මූළවනළරඪ විය.] 
குழுறல் சநம் ஆரப்தட்டது.   

[தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 

Considered further in Committee.  
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
[.බහ. 6.19] 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ සඅධායළපන අමළතයුරමළ  
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු බහඳිබතුභනි, ද දන භහතයහංල ඳව ළඹ ශීර්  

හච්ඡහ වුණහ. ධයහඳන භහතයහංලශේ වහ ශනකුත් 

භහතයහංලර ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදඹට වබහගි වූ අණ්ඩු 

ඳක්ශේ වහ ප්රිබඳක්ශේ සිඹලුභ රු ආභිබතුභන්රහට 

භන්රීතුභන්රහට ශේ ශෞයඹත් සතුිබඹත් ශම්  සථහශේදී  පුද 

යනහ.  

රු බහඳිබතුභනි, භභත් එස.බී. දහනහඹ ආභිබතුභහත්, 

යංජිත් සිඹමරහපිියඹ ආභිබතුභහත්, ශභොවහන් රහල් ශ්ාරු නිශඹෝජය 

ආභිබතුභහත්, චම්පි යණ ආභිබතුභහත් භධය භවහ විදයහර 

ඳයම්ඳහයහශේ නිදවස ධයහඳනශේ නිර්යහජ දරුශෝ.  

ඒ නිහ ය විශේචන, රහද, ඳවහ, ඊඳවහ ිබබුණත් 

ශම් යශඨා වඬක් නඟන්න ඵළරි රක් ණනක් වූ දරුශෝ 

ශනුශන්, ජනතහ ශනුශන් නිදවස ධයහඳනඹ සුයක්ෂිත 

ශොට ශඳෝණඹ කිරීභ වහ පි ඳට ශ වළකි ඊඳරිභඹ 

භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්භට නු යනහඹ කිඹන එ භභ ශම් 

999 1000 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

සථහශේදී වන් යන්නට ළභළිබික. ී .ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. 

න්නන්ය භළිබතුභහ නිදවස ධයහඳන ඳනත වඳුන්හ දීශභන් 

ශශා, ධයහඳනඹ දුේඳතුන්ශේ නිතය ඊරුභඹක් ඵට ඳත් ය 

ඵහුවිධ කුරතහ ිබශඵන නිර්භහණහත්භ දරුන්, ඹවඳත් 

පුයළසිඹන් භහජඹට ිහහි කිරීභික.  නමුත් එතුභහශේ ධයහඳන 

භහතය ධුයඹ නිභ ීමශභන් ඳසු විවිධ නුයණහදී 

භහනසිත්ශඹන් යුත් ඹ භධය විදයහර ංල්ඳඹට වරහ එඹ 

ඩහ ිහ දභන සථහශේදී 1970-1977 ඳළළිබ භඟි ශඳයමුණු 

යජඹ 1972 දී ධයහඳන ප්රිබංසයණඹක් ශඹෝජනහ ශහ. ඒ 

ශඹෝජනහ නු දරුන්ට විබහ ශක්න්්රීඹ ධයහඳනඹ ශනුට 

තභන්ශේ ජීවිතරට ලුත් ඹක් එතු යන්න පුළුන්, විවිධ 

නිර්භහණහත්භ කුරතහ එතු ය න්නට පුළුන් ප්රහේ 

ිත්තීඹ ධයහඳනඹක් වඳුන්රහ දුන්නහ. 

ඒ හරශේ .ශඳො..(හ.ශඳශ) භඨාටභට එන විට  NCGE ව 

.ශඳො..(ඊ.ශඳශ) භඨාටභට එනවිට   HNCE කිඹන විබහ ශද 

තභික ඳළළත්තුශේ. නමුත් 1977 දී ශේ.අර්. ජඹර්ධන භළිබතුභහ 

ප්රමු එක්ත් ජහිබ ඳක් යජඹ විිත ශශශ ශඳොශ අර්ථිඹ 

වඳුන්හ දුන් සථහශේදී ප්රහේ ිත්තීඹ ධයහඳනඹ ආතුළු විබහ 

ශක්න්්රීඹ ශනොන ධයහඳනඹ ම්පර්ණශඹන් ඊඩු 

ඹියකුරුයණඹ කිරීශම් ශේලඳහරන තීන්දුක් ත්තහ. .ශඳො..

(හ.ශඳශ) ව .ශඳො..(ඊ.ශඳශ) ජහතයන්තය විබහරට වරිඹන 

ශර -London Ordinary Level, London Advanced Level 

Cambridge exams ළනි විබහරට වරිඹන ශර- ශඳරහ 

නළත වඳුන්හ දී විබහ ශක්න්්රීඹ ධයහඳනඹ ආිබ ශශා එක්ත් 

ජහිබ ඳක්ශේ විිත අර්ථි ප්රිබඳත්ිබඹ ඹටශත්ික. ජිත් 

ශප්රාභදහ භළිබතුභහශේ පිඹහ ආතුළු 1977 සිට 1994 දක්හ සිිය විවිධ 

භහතයරු විසින් ශම් යශඨා ධයහඳනඹ ඳහරනඹ ශත්, යප්රහද 

රත් සුළු පිරිට ඳභණක් ධයහඳන ඈිකභ ශේ ඊඩට එන්නටත්, 

එශා ශනොන ඹ භඟදී වරරහ භහජත කිරීභ වහත් ඔවුන් 

ඈතහභ ූ ක්සභ ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ නිහ භභ ශම් 

රු බහට ඈතහභ  කීශභන් කිඹන්නට ළභළිබික, 1977 සිට 

1994 දක්හ ඳළළිබ එක්ත් ජහිබ ඳක් යජශේ සිිය විවිධ 

ධයහඳන භහතයරු ඹටශත් .ශඳො..(හ.ශඳශ) විබහඹට 

දරුශෝ සිඹ ශදශනක් හ  වුණහ නම් එිකන්  විසි ශදශදශනක් 

ඳභණික .ශඳො..(හ.ශඳශ) විබහඹ භත් වුශණ් කිඹරහ. සිඹඹට 

22ක් .ශඳො..(හ.ශඳශ) විබහඹ භත් ශන ශොට සිඹඹට 

80ක්භ ඹන එන භං නළිබ, .ශඳො..(හ.ශඳශ)ත් භත් නළිබ 

භහජඹට වය යන පිරික් ඵට ඳරිර්තනඹ යන ධයහඳන 

ශනක් තභික ඒ වුරුදු 17ටභ ආිබ ශශා. සිඹඹට 22ික 

.ශඳො..(හ.ශඳශ) විබහඹ භත් වුශණ්. ඒ තත්ත්ඹ ශනස 

යරහ 1994න් ඳසශා විවිධ ශනසම් යහශිඹක් ආිබ ශත්, 

ිබරු ජනහධිඳිබ භහින්ද යහජඳක් භළිබතුභහ විසින් ංර්ධනශේ 

ඊඳහඹ භහර්ඹක් ශර භහින්ද චින්තන ඈදරි දළක්ශම් දළනුභ 

ශක්න්්රීඹ ංර්ධනඹ කිඹන ිය ඈිබවහශේ ප්රථභ තහට යට 

ශොඩනඟන ළඩ පිළිශශශා ශොටක් ශර ආතුළු ශහ. ඒ 

කීභ ඳට බහය දුන්නහ. ඒ වහ දහඹ වුණු විලහර පිරික් 

සිියනහ. ඒ වහ සතුිබ කිරීම් කිහිඳඹක් ඳභණක් භභ ශම් ශිය 

ශරහ තුශ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

ශේ යශඨා වේදහ පිියය ම්භහනර දරුන් 50ට ඩහ ඩු 

ඳහල් 1,552ක් ිබබුණහ. ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ ව ජනහධිඳිබ 

ශල්ම් හර්ඹහරඹ විසින් අඹතන 18ක් ම්ඵන්ධ ය නිමින් 

විශලා ඒඹක් පිහිටුරහ එභ ඳහල් 1,552 ංර්ධනඹ 

යන්න ටයුතු යනහ. ඳහල් ළී භ ශනුට දරුශෝ 50ට 

ඩු ඳහල් සිඹල්ර නඟහ සිටුීමභ වහ ජහිබ යහඳිිබඹක් 

ක්රිඹහත්භ කිරීශම් හර්ඹ බහයඹ ජනහධිඳිබ ශල්ම් රලිත් ීමයතුං 

භළිබතුභහ, ජනහධිඳිබ ිබශර් ශල්ම් හමිණී ශශනයත් 

භළිබතුභහ ආතුළු විවිධ අඹතන 18 ඒහඵේධතහශන් 

 බහයශන ිබශඵනහ. ඹ ළශඹන් ශන් ශ මුදල් නළතු 

ශනත් විල්ඳ භහර්ලින් ශඹොදහ ත් මුදල්ලින් දරුශෝ 50ට 

ඩහ ඩු, එභ ඳහල් 1,552 ය 2016 ශන ශොට ංර්ධනඹ 

යරහ න් යනහ. 

ඊතුරු නළ ශඟනහිය ප්රශේලර දරුන්ශේ මලි මිනිස 

ිකිබහසිම් නළිබ ශරහ ිබබුණහ. ඳෆන, ඳළන්ර, ශඳොත ඳත 

තට ශදන්න ඕනෆ දරුන්ට, ිකනිකඩ් යරක් ශඵල්ශල් ඵළරහ 

ශභහ ශොල්දහදුන් ශර ඵහශන ඒ දරුන්ට ිබබුණු මලිභ 

මිනිස ිකිබඹ ප්රබහයන් විසින් ඊදුයහ ත්තහ. ඊතුරු නළ ශඟනහිය 

ළටුම් නිභ ීමශභන් ඳසශා, UNICEF අධහය ආිබ ශභහ මිතුරු 

ඳහල් 1,500ක් ශම් න ශොට ඊතුරු නළ ශඟනහිය ඳශහශත්  තනහ 

නිභ ය ිබශඵනහ. ප්රහථමි ඳහල් 1,500ක් UNICEF වහ යජශේ 

අධහය ආිබ හදහ නිභ ය ිබශඵනහ. ඵළසිල් යහජඳක් 

භහතයතුභහශේ භහතයහංලඹ ප්රහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරත් 

ශඹොදහශන ශම් වුරුේද තුශ දී ප්රහථමි ඳහල් 5,000ක් ශභහ 

මිතුරු ඳහල් ශර ශොඩනළංීමභ  වහ ඳසු ගිඹ ඹ ළඹ 

ශල්නශඹන් එක් ඳහරට රුපිඹල් රක් ඳව ඵළගින් රුපිඹල් 

රක් 25,000ක් රඵහ දීරහ, ඒ වහ ශනත් විවිධ 

ඳහර්ලසඹන්ශේද අධහය ආිබ රුපිඹල් රක් 50,000 ඳභණ 

ශභහ මිතුරු ඳහල් 5,000ක් වළදීශම් යහඳිිබඹ නිභ ය 

ිබශඵනහ. ජනහධිඳිබ ශල්ම් හර්ඹහරඹ භඟින් ශභශවඹ න 

සිසුන් 50ට ඩු  ඳහල් 1,552ක් නඟහ සිටුීමභ, UNICEF අධහය 

ආිබ ඊතුරු නළ ශඟනහිය ඳශහශත් ඳහල් 1,500ක්, අර්ථි 

ංර්ධන භහතයහංලඹ වයවහ ඳහල් 5,000ක් ලශඹන්  ඳහල් 

8,000ට ධි ප්රභහණඹක් කුඩහ ඳහල් ශර වළශදනහ. 

ශොශම නයශේ ශවෝ ශනත් ඕනෆභ නයඹ සුපිරි ඹළික 

ම්භත ඳහර ිබශඵන ජනප්රිඹ ඹළික ම්භත ඳහර ිබශඵන 

සිඹලු ඳවසුම් හිත 6ළනි ශරාිකශේ සිට 13න ශරාිකඹ 

දක්හ ෆභ ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොඨාසහඹටභ ඳහල් තුන 

ඵළඟින් භහින්ශදෝදඹ  ඳහල් දවක් නිර්භහණඹ කිරීශම් ජහිබ 

ළඩටවන ලයශඹන්භ පි රඵන ර්ඹ තුශදී නිභ යපු 

යහඳිිබඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ යනහඹ කිඹන හයණඹ භභ 

ශම් සථහශේදී ශම් රු බහට දළනුම් ශදන්න ළභළිබික. 

ශම් දරුන්ට වුරුදු 130ක්, 140ක් ඳළරැික ඳහල්රටත් 

රළබුශණ් නළිබ ඳරිණ 40කින් යුක්ත ංම්පර්ණ ඳරිණ 

විදයහහයඹක්, ඳරිණ 20ක් වහ නිකුත් ඊඳහං හිත විශේල 

බහහ වහ බහහහයඹක්, ිකතඹ වහ ිකතහහයඹක්, දුයසථ 

ධයහඳනඹ වහ නළණ භධයසථහනඹක් ආතුළු එ ඳහරට 

රුපිඹල් ශෝිය එවභහය ඵළඟින් රුපිඹල් ශෝිය 1,500ක් 

භහින්ශදෝදඹ තහක්ික විදයහහය වහ ඳභණක් ශන් යපු 

එභ අණ්ඩු ඵට භහින්ද යහජඳක් අණ්ඩු ධයහඳනශේ 

ඳරිර්තනඹක් ආිබ ශහඹ කිඹන ියත් භභ ශම් සථහශේදී 

භතක් යන්න ළභළිබික. එිකන් ඳහල් 465 ම්පර්ණශඹන්භ 

ශොඩනළඟිලි තනහ නිභ ය ිබශඵනහ. ශම් වුරුේද හන න 

ශොට සිඹලුභ ශොඩනළඟිලි තනරහ ඊතුශර්ත්, නළ ශඟනහියත්, 

දකුශණ්ත් නික් ෆභ ප්රශේලඹභත් දරුන් ශතොයතුරු 

තහක්ණඹ, විදයහ, ිකතඹ, දුයසථ ධයහඳනඹ අදී ශම් සිඹල්ර 

වහ ශබෞිබ ඳවසුම් ශභන්භ  භහන ම්ඳත රඵහ දීශම් 

කීභත් පි ධයහඳන භහතයහංලඹ වළියඹට ඈසට යනහ. 

වුරුදු 2,600ට ඳසශා  රහංකීඹ ධයහඳනශේ දළළන්ත වළයවුභ 

තීයණඹ ය ිබශඵනහ. ශේ ඩරස රවේශඳරුභ ආභිබතුභහශේ 

ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන භහතයහංලශේද අධහය 

ආිබ ව ශභොවහන් රහල් ශ්ාරු ධීක්ණ නි ශඹෝජය 

ආභිබතුභහශේ භළදවත් ීමභත් එක් රංහ ඈිබවහශේ ප්රථභ 

තහට ඊස ශඳශ ඳහල් දරුහට ඈංජිශන්රු තහක්ණඹ, වජ 

ඳේධිබ තහක්ණඹ, තහක්ණඹ වහ විදයහ ආතුළු තහක්ණශේදී 

විඹඹ ධහයහ අයම්බ යන්න  පිට පුළුන්භ රළබුණහ. ශම් 

1001 1002 

[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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තුළින් ඒ දරුන්ට ප්රහශඹෝගි පුහුණුක් ඳහර තුශ දී රඵහ 

ශදනහ. රඵන වුරුේශේ ිබවික නශේ ලුත් ශතභවල් 

ශොඩනළඟිල්රක් ඈද යනහ, engines, gear boxes, lathe 

machines, welding plants ඳහර ආතුශට න්න.   ප්රහ ශඹෝගි, 

දරුහට ඳහර ආතුශශාදී නිපුණතහ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ළඩ 

පිළිශශක් රංහශේ කිසිභ අණ්ඩුක් විසින් ශම් නිදවස 

ධයහඳනශේ ක්රිඹහත්භ ය ිබබු ශණ් නළවළ. ඈිබවහශේ ශභශතක් 

ල් හිටපු විදුවල්ඳිබයඹහට දරුහ ඳහශරන් භහජත න විට 

ශදන්න පුළුන් වුශණ් සීමශම් විබඹක් විතයික. ශවට දශා -

2016 න  ශොට- ඳහල් 250කින් පිටන දරුන්ට 

විදුවල්ඳිබයඹහ ස ීමශම් විබඹට ිබශර් ඈිබවහශේ 

ඳශමුළනි තහට NVQ නිපුණතහ විබඹක් රඵහ ශදන 

ධයහඳනඹක් ඵට පි ශම් ධයහඳනඹ ඳරිර්තනඹ ශහඹ කිඹන 

ිය භභ ශම් සථහශේ ශම් රු බහට දළනුම් ශදන්න ළභළිබික. 

ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ දී භවය ඹ ථහ ශහ, තහක්ික විඹඹ 

ධහයහ ආතුළු භහින්ශදෝදඹ ඳහල් දව වහ අසිඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකු ිබරු ජනහධිඳිබතුභහට ආශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 

200 ණඹක් දීරහ ිබශඵනහඹ කිඹන හයණඹ ම්ඵන්ධශඹන්.  

රංහශේ රුපිඹල්රට වළශයේශොත් රුපිඹල් ශෝිය 2,500 

අශඹෝජනඹක් 2016 න විට ශම් භහින්ශදෝදඹ ඳහල් දව වහ 

පි යනහ. ල්ලි ශොශවන්ද කිඹන එ ප්රලසනඹක් ශනොශික. 

ශම් වහ භව ජනඹහශේ ඵදු මුදර ප්රභහණත් නළිබ නිහ ශඳොලිඹට 

ණඹ මුදල් යශන තභික යශඨා නහතඹ වහ දරුන් ශනුශන් 

පි ශම් ශන යන්ශන් කිඹන ිය ශම් සථහශේදී ශම් රු 

බහට දළනුම් ශදන්න භහ ළභළිබික.  

ඳට ශරෝ ඵළංකු අධහය ශහ. ශරෝ ඵළංකු විසින් ශම් 

යහඳිිබඹ වහ ඳහල් 175 භහින්ශදෝදඹ තහක්ික විදයහහය 

ඈද යන්න බහය ත්තහ. අසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ශඩොරර් 

මිලිඹන 200 ණඹ මුදරක් ඳඹහ දුන්නහ. ඒ යහඳිිබඹ පි 

ක්රිඹහත්භ යනහ. ඉට ිබශර් විවිධ අඹතන වහ විවිධ යහජය 

ශනොන ංවිධහන, පුේරඹන්, දහනඳිබඹන්, විශේල යහජයඹන් ශම් 

ඹ ළඹත මුදරට ිබශර් විලහර ශර අධහය ය ිබශඵනහ. 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඊදහවයණ ශදක්, තුනක් භහ වන් යන්නම්. 

ශෞන්දර්ඹ ධයහඳනඹ දයුණු කිරීභ වහ ශොරිඹහශේ අචහර්ඹ ලී 

ජුන් කියුන්ේ කිඹන දහනඳිබ භවත්භඹහ ලුත්භ  විදුත් පිඹහශනෝ 

3,000ක් ව green boards 30,000ක්; රංහශේ ල්ලිලින් 

රුපිඹල් ිහලිඹනඹක් ියනහ ශෞන්දර්ඹහත්භ ඊඳයණ ඳහල් 

ඳේධිබඹට ශඵදහ දීරහ ිබශඵනහ.  

ශෞන්දර්ඹ ගුරුරුන් ඳභණක් 3,140ක් එ ය ඵහ 

ළනීභට හිමිම් කිඹන්න පුළුන් භහින්ද යහජඳක් අණ්ඩුට 

විතයික. ඉට ශඳය ශෞන්දර්ඹ ගුරුරුන් සිල්රය ලශඹන් 

ශනොශික, ශතො ලශඹන් ඵහ ළනීභක් දහත් සිේධ ශරහ 

නළවළ. ඒ හශේභ ශොරිඹන් බහහ, චීන බහහ, ජඳන් බහහ 

ළනි බහහ ඈළන්ීමභ වහ ශොරිඹහනු තහනහඳිබ හර්ඹහරඹ, 

ශොරිඹහශේ ධයහඳන ආභිබරු, ජඳහනශේ ධයහඳන ආභිබරු 

ඒ යටර පුහුණු රභඹ කිසිදු හසතු ඹ කිරීභකින් ශතොය ජහිබ 

ධයහඳන අඹතනඹට එරහ විශේල බහහ ංලඹ ංර්ධනඹ 

යන්න ඊදවු යරහ ිබශඵනහ. ඈංග්රීසි බහහ යහේත කිරීභ 

වහ ශේයහශදිකශේ ඳළනිශදනිඹ ඈංග්රීසි බහහ පුහුණු පීසඹ 

හශේභ විකද්රඵහේ විලසවිදයහරශේ   ගුරුරු පුහුණුට  ඈඩ රඵහ 

දීභ,  ඒ හශේභ ඳශහත් 9 වහ විශේල බහහහය 9ක් ආිබ කිරීභ 

ඹනහදඹ වහ ඈන්දඹහනු යජඹ අධහය යරහ ිබශඵනහ. 

යුනිශෂස අඹතනශේ ශ්රී රංහශේ බහඳිබයඹහ භභික. 

යුනිශෂස අඹතනඹ විසින් රංහට ඳභණක් ශනොශික, 

ඈන්දඹහ, ඵංේරහශේලඹ, ඳහකිසතහනඹ, ශන්ඳහරඹ, භූතහනඹ ළනි 

යටරත් ඳහල් වහ ධයහඳන ංර්ධනඹ වහ දකුණු අසිඹහශේ 

ගුරු ංර්ධන භධයසථහනඹ - South Asian Centre for Teacher 

Development - මීශේ පිහිටු ීමභ වහ ටයුතු යරහ එහි 

ඳශමුන දඹය ජනහධිඳිබතුභහ විසින් විිත යනු රළබුහ. 

ශදන දඹය වහ අසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු විසින් 

අසිඹහටභ ප්රශඹෝජනත් න දකුණු අසිඹහනු ගුරු ංර්ධන 

භධයසථහනඹ පිහිටුහ ිබශඵනහ.  

දුයසථ ධයහඳනඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ නළණ රඳහහිනි 

ඹන්ත්ර ශඵදහ දීභට ව ධයහඳනි ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

ඩඹශරොේ අඹතනඹ විසින් අධහය ඳඹහ ිබශඵනහ. එියරහඨා 

භහභ ශබ් ඳහසලහරහ ඳටන් ශන ිබශඵනහ. ශම් වහ ළඹ 

ය ිබශඵන්ශන් ඹ ළඹ ශල්නශඹන් ශන් ශ මුදල් 

ශනොශික; ශනත් අඹතනලින් රඵහ ත් මුදල්. යශඨා 

ධයහඳනඹ ඩහ ළශටනහ ශනුට ඒ තුළින් ශම් යශඨා 

ධයහඳනඹ පිළිඵ, දරුන්ශේ නහතඹ පිළිඵ අණ්ඩු, විඳක් 

ශේදශඹන් ශතොය අඩම්ඵය ශන්න පුළුන් ඈිබවහඹක් ඳට 

ිබශඵනහ; ර්තභහනඹක් ඳට ිබශඵනහ.  

ධයහඳනශේ ඈිබවහශේ ිබබුණු තත්ත්ඹට ඩහ ගුණහත්භ 

ංර්ධනඹක් ආිබ ීම ිබශඵන ඵ ඳළවළදලි කිරීභ වහ ශිය 

දත්ත කිහිඳඹක් ඈදරිඳත් යන්න භහ ළභළිබික. 1994 දී ප්රහථමි 

ධයහඳනඹ වහ ආතුශත් ීමශම් ප්රිබලතඹ සිඹඹට 89.2ික. දළන් 

එඹ සිඹඹට 98.3 දක්හ ළ  ශරහ ිබශඵනහ. 1994 දී ේවිතීික 

ධයහඳනඹ වහ පිවිී ශම් ප්රිබලතඹ සිඹඹට 90.6ික. 

 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු ආභිබතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහ  2ික ිබශඵන්ශන්. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එශවභ නම් භහ එභ දර්ලඹ ආතුශත් ශල්නඹ භහ වභළගත* 

යනහ. 

රු බහඳිබතුභනි. භහ ත එ හයණඹක් ඳභණක් කිඹන්න 

ළභළිබික. පි ශම් ර්ඹ තුශදී ඳව ය ශියත් ප්රිබපර සිඹඹට 

39 සිට සිඹඹට 69 දක්හත්, හභහනය ශඳශ ප්රිබපර සිඹඹට 47 සිට 

සිඹඹට 65 දක්හත්, ඊස ශඳශ ප්රිබපර සිඹඹට 59 සිට සිඹඹට 64 

දක්හත් ළ  යරහ ිබශඵනහ. ශම් ර්ඹ තුශදී ළූ  ඳහල් 

327ක් ලුිබන් විිත යරහ ිබශඵනහ. ඳහල් 149 ලුිබන් 

ඊස ශඳශ විදයහ ංලඹ අයම්බ ය ිබශඵනහ. ඳහල් 250 

තහක්ික විඹ ධහයහ අයම්බ යරහ ිබශඵනහ.  

ශේ යශඨා දරුශෝ යටට භිභහනඹක් ශශනන ජහතයන්තය 

ක්රීඩහ තයරදී ශ්රී රංහට ශෞයඹක් ශර මුළු අසිඹහශන් 

වහ ශරෝශඹන් ඳශමුන සථහන හර්තහ යරහ ිබශඵනහ. එළනි 

දරුන්ශේ ශල්නඹකුත් භහ වභළගත* යනහ. 

රංහශේ ගුරුරුන්ශේ, නධයඹන ශාඹන්ශේ ශනක් 

ළටලු විඳීභ වහ ිබරු ජනහධිඳිබතුභහ විසින් භහින්ද 

භ වශවාහ මිටු ඳත් ශොට ිබශඵනහ. ශම් ර්ඹ තුශදී 

රංහශේ ධයහඳන ක්ශාත්රඹ තුශ ිබශඵන නධයඹන හර්ඹ 

භණ්ඩරර සුදුසුම් ිබශඵන සිඹලු ශදනහ සථිය යක්හට ඵහ 

ළනීභත්, ළටුේ විභතහ ඈත් කිරීභත්, ගුරුරුන්ශේ වහ 

1003 1004 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

විදුවල්ඳිබරුන්ශේ ළටලු ඊේශකෝණලින් ශතොය විඳීභ 

වහත් පි රඵන්නහ වූ ර්ඹ තුශදී ප්රහශඹෝගි භළදවත් ශරහ 

ක්රිඹහත්භ ශන ඵ වන් යමින්, ඒ වහ දහඹත්ඹ ළඳය 

ධයහඳන භහතයහංලශේ නිරධහරින් සිඹලු ශදනහටභ සතුිබන්ත 

ශමින්, භශේ චන සල්ඳඹ න් යනහ. ශඵොශවොභ 

සතුිබික. 
 

“171 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම් 
වහ රු.  276,940,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 

171 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතු ඹික නිශඹෝ යන 
රදී.  

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,              
රු. 399,000,000 

 

“171 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 399,000,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

171 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்நெ 171, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 276,940,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 

கனப்நெ 171, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 399,000,000 
 

“கனப்நெ 171, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 399,000,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 171, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 276,940,000, for Head 171,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 171, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,  

Rs. 399,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 399,000,000, for Head 171, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 

Head 171, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 642,000,000 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 642,000,000 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 642,000,000 

ගරු නිමල් සිරිපළ ෙ සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳිබතුභනි, රු ඊස ධයහඳන භහතයතුභහ 

ශනුශන් විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත, 2014 හය බහ 

සථහශේ දී 171 න ශීර්ශේ 02 න ළඩටවන  වහ ඳවත 

වන් ංශලෝධනඹ භහ ඈදරිඳත් යනහ.  

 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඒ පිළිඵ බහශේ එඟත්ඹ? 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 

 
මුර පෂ ලන දයෝජනළල වභළ වම්මත විය: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 

"ළඩ ටවන 02  -ංර්ධන ළඩ ටවන - පුනයහර්තන විඹදම් වහ 

ප්රිබඳහදනඹ රු. 644,819,000 දක්හ ළ කිරීශභන් ංශලෝධනඹ ශ යුතුඹ.-

[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 

(ඊස ධයහඳන භහතයතුභහශේ ශභභ ංශලෝධනශේ භිප්රහඹ නුශේ 

ශභභ ළඩ ටවශන් පුනයහර්තන විඹදම් වහ ප්රිබඳහදන රුපිඹල් 2,819,000 

කින් ළ  කිරීභඹ). 

යහඳිිබඹ 03 - ඊස ධයහඳනශේ ගුණහත්භ ළ දයුණු කිරීභ වහ 

අඹතනි වහඹ යහඳිිබඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳවත වන් ඳරිද පුනයහර්තන  

විඹදම් ළ  ශ යුතු ඹ. 

ඊඳ යහඳිිබඹ 2  - ශ්රී රංහ භික්ෂු විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503  - යහජය අඹතන - රු. 1,334,000 

ඊඳ යහඳිිබඹ 3  - ශ්රී රංහ ශඵෞේධ වහ ඳහලි විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503  - යහජය අඹතන - රු. 1,485,000"  

 
“171 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.  644,819,000  ළ  යන රද මුදර ඊඳශල්නඹට 
ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
171 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

ංශලෝධිතහහයශඹන් ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ 
යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்நெ 171, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02,  லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண அறகரறக்கப்தட்ட நதர 644,819,000 

அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு 

ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்நெ 171, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ்  தசனவு 

றந்த்ப்தட்டரந அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 644,819,000, for Head 

171,  Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the 

Schedule" put and agreed to.  

 
Head 171, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
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02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,        
රු. 2,554,000,000 

 

“171 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 2,554,000,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
171 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 2,554,000,000 
 
“கனப்நெ 171, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 2,554,000,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 171, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,554,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,554,000,000, for Head 171,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 171, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

214 ලන ශීර්ය.-  විහලවිෙයළ ප්ර පළෙන දකොමින් වභළල 
 

02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 18,444,000,000 

 

கனப்நெ 214.-  தல்ககனக்கக ரணறங்கள் ஆகக்குழு 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 18,444,000,000 

 
HEAD 214. -  UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 18,444,000,000 

 

ගරු නිමල් සිරිපළ ෙ සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳිබතුභනි, රු ඊස ධයහඳන භහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත, 2014 හය බහ 

සථහශේ දී 214 න ශීර්ශේ 02 න ළඩටවන වහ ඳවත 

වන් ංශලෝධනඹ ඈදරිඳත් යනහ.  

 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඒ පිළිඵ බහශේ එඟත්ඹ? 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

මුර පෂ ලන දයෝජනළල වභළ වම්මත විය: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 

"ළඩ ටවන 02  - ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදම් වහ 

ප්රිබඳහදනඹ රු.18,641,181,000 දක්හ ව ප්රහේධන විඹදම් වහ ප්රිබඳහදනඹ 

රු.10,291,000,000 දක්හ ළ කිරීශභන් ංශලෝධනඹ ශ යුතු ඹ.-[රු 

නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 

(ඊස ධයහඳන භහතයතුභහශේ ශභභ ංශලෝධනශේ භිප්රහඹ නුශේ 

ශභභ ළඩටවශන් පුනයහර්තන විඹදම් වහ ප්රිබඳහදනඹ රුපිඹල් 

197,181,000 කින් ව ප්රහේධන විඹදම් වහ ප්රිබඳහදනඹ රු. 3,100,000,000 

කින් ළ  කිරීභඹ). 

යහඳිිබඹ 01 - විලස විදයහර ංර්ධන යහඳිිබඹ ම්ඵන්ධශඹන් 
     ඳවත  වන්  ඳරිද  පුනයහර්තන විඹදම් ළ  ශ 
      යුතු ඹ. 

ඊඳ යහඳිිබඹ 2 - ශේයහශදිකඹ විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 36,145,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 3 - ශොශම විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 19,540,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 4 - ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 20,227,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 5 - ළශිකඹ විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 19,057,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 6 - ශභොයටු විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 12,997,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 7 - ඹහඳනඹ විලස විදයහරඹ / ේනිඹහ භණ්ඩඳඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 15,708,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 8 - රුහුණු විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 18,498,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 9 - ශ්රී රංහ විිත විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 13,784,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 10 - ශ්රී රංහ නළශනහිය විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 6,390,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 11 - ශ්රී රංහ ේනිද විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 4,960,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 12 - ශ්රී රංහ යජයට විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 8,181,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 13 - ශ්රී රංහ ඵයමු විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 6,471,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 14 - ශ්රී රංහ ඹම විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 7,310,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 15 - ශ්රී රංහ උ ශල්රස විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 2,150,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 16 - ශෞන්දර්ඹ රහ විලස විදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 4,699,000 

 

ඊඳ යහඳිිබඹ 17 - ත්රිකුණහභර භණ්ඩඳඹ 

ළඹ විඹඹ 1503 - යහජය අඹතන, - රු. 1,064,000 

යහඳිිබ 01 - විලසවිදයහර ංර්ධන යහඳිිබඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳවත 

වන් ඳරිද ප්රහේධන විඹදම්ළ  ශ යුතු ඹ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඊඳ යහඳිිබඹ 1 - විලසවිදයහර ප්රිබඳහදන ශොමින් බහ 

ළඹ විඹඹ 2201 - යහජය අඹතන.  

ිකතභ 01 - විලසවිදයහරර ිෂි ඳර්ශේණ වහ  
  යහඹනහහය ඳවසුම් දයුණු කිරීභ 

   (2014 ඹළඹ ශඹෝජනහ) -  

   රු. 500,000,000 

ිකතභ 02 - ශොශම, ඹම, යජයට, ඹහඳනඹ,  
  නළ ශඟනහිය, උ ශල්රස, ඵයමු, 
  වහ රුහුණු විලසවිදයහරර පීස පුළුල් කිරීභ 
  (2014 ඹළඹ ශඹෝජනහ) -   
  රු.800,000,000 

ඊඳ යහඳිිබඹ 2 - ශේයහශදිකඹ විලසවිදයහරඹ  

ළඹ විඹඹ 2201 - යහජය අඹතන 

ිකතභ 01 - ඊස වදය පීසඹ පිහිටුීමභ (2014 ඹළඹ 
  ශඹෝජනහ)  රු. 300,000,000 

ඊඳ යහඳිිබඹ 4 - ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ 

ළඹ විඹඹ 2201 - යහජය අඹතන 

ිකතභ 02 - ඈංජිශන්රු වහ තහක්ණ පීසඹ පිහිටුීමභ 
  (2014 ඹළඹ ශඹෝජනහ) 

   රු. 300,000,000 

 ඊඳ යහඳිිබඹ 5 - ළරිකඹ විලසවිදයහරඹ  

ළඹ විඹඹ 2201 - යහජය අඹතන 

ිකතභ 01 - ශතොයතුරු තහක්ණ භධයසථහනඹ පිහිටුීමභ 

   (2014 ඹළඹ ශඹෝජනහ) - රු.  
  300,000,000 

ඊඳ යහඳිිබඹ 6 - ශභොයටු විලසවිදයහරඹ  

ළඹ විඹඹ 2201 - යහජය අඹතන 

ිකතභ 02 - විදුත්, නිජ ම්ඳත්, ගුන් වහ බයහහල 
  ඈංජිශන්රු පීසඹ පිහිටුීමභ 

   (2014 ඹළඹ ශඹෝජනහ) -  

   රු.300,000,000 

ඊඳ යහඳහිබඹ 21 - වදය විදයහ ඳලසචහත් ඊඳහධි අඹතනඹ 

ළඹ විඹඹ 2201 - යහජය අඹතන 

ිකතභ 01 - වදය විදයහ ඳලසචහත් ඊඳහධි අඹතනඹ 
  ංර්ධනඹ කිරීභ (2014 ඹළඹ  
  ශඹෝජනහ) - රු. 600,000,000" 

 

“214 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 18,641,181,000  ළ  යන රද මුදර ඊඳශල්නඹට 
ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
214 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

ංශලෝධිතහහයශඹන් ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතු 
ඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 

“கனப்நெ 214, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண அறகரறக்கப்தட்ட நதர 18,641,181,000 

அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு 

ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 214, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

றந்த்ப்தட்டரந அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Question, "That the increased sum of Rs. 18,641,181,000, for Head 

214,  Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 

Head 214, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 
 රු.7,191,000,000 

 
“214 න ශීර්ශඹහි  02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 10,291,000,000  ළ  යන රද මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් 
ශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

214 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
ංශලෝධිතහහයශඹන් ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ 
යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී.  

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 7,191,000,000 
    
“கனப்நெ 214, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

அறகரறக்கப்தட்ட நதர 10,291,000,000, அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 214, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

றந்த்ப்தட்டரந அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 7,191,000,000 

 

Question, "That the increased sum of Rs. 10,291,000,000, for Head 
214, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule 

"put and agreed to. 
 

Head 214, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.   

 
“126 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 595,850,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 

126 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු. 78,200,000 

 
“126 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 78,200,000 
 
මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන ේයලසනඹ විභන 

රදන් බහ ම්භත විඹ. 
 
126 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන 
රදී.  
 

“கனப்நெ 126, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 595,850,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 126, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் -  நனணச் 

தசனவு நதர 78,200,000 
 
“கனப்நெ 126, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 78,200,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
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கனப்நெ 126, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 595,850,000, for Head 126,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 126, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 78,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 78,200,000, for Head 126, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 

Head 126, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  
රු. 23,871,916,000 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 23,871,916,000 

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 23,871,916,000 

 

ගරු නිමල් සිරිපළ ෙ සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳිබතුභනි, රු ධයහඳන භහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත 2014 හය බහ සථහශේ දී 126 

න ශීර්ශේ 02 න ළඩටවන වහ ඳවත වන් 

ංශලෝධනඹ ඈදරිඳත් යනහ:  

 

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඒ පිළිඵ බහශේ එඟත්ඹ? 

 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 

 
මුර පෂ ලන දයෝජනළල වභළ වම්මත විය: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 

"ළඩටවන 02 - ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදම් වහ 

ප්රිබඳහදනඹ රුපිඹල් 24,021,916,000 ව ප්රහේධන විඹදම් වහ ප්රිබඳහදනඹ රු 

12,764,816,000 දක්හ ළ  කිරීශභන් ංශලෝධනඹ ශ යුතුඹ. [ රු නිභල් 

සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 

(ධයහඳන භහතයතුභහශේ ශභභ ංශලෝධනශේ භිප්රහඹ නුශේ ශභභ 

ළඩටවශන් පුනයහර්තන විඹදම් වහ ප්රිබඳහදනඹ රු. 150,000,000කින් 

ව ප්රහේධන ප්රිබඳහදනඹ රු. 1,050,000,000කින් ළ  කිරීභඹ.)  

 

යහඳිිබඹ 05  -  විශලා ධයහඳනඹ වහ ඳවත වන් ඳරිද  
  පුනයහර්තන විඹදම් ළ  ශ යුතු ඹ.  

ඊඳ යහඳිිබඹ 2  -  පිරිශන් ධයහඳනඹ 

ළඹ විඹඹ 1508  -  ශනත් 

ිකතභ 02 - ශිය, පුසතහර ප්රදහන වහ ශනත් දීභනහ රු.  

   150,000,000 

යහඳිිබඹ 05 - විශලා ධයහඳනඹ වහ ඳවත වන් ඳරිද  

   ප්රහේධන විඹදම් ළ  ශ යුතු ඹ. 

ඊඳ යහඳිිබඹ 2 -  පිරිශන් ධයහඳනඹ 

ළඹ විඹඹ 2502 - අශඹෝජන 

ිකතභ 01 -  පිරිශන් ඳවසුම් නඟහසිටුීමභ (ඹළඹ  
  ශඹෝජනහ - 2014) - රු.300,000,000 

යහඳිිබඹ 08 - ගුරු පුහුණු වහ ංර්ධන යහමු වහ ඳවත 
  වන් ඳරිද ප්රහේධන විඹදම් ළ  ශ  යුතු ඹ. 

ඊඳ යහඳිිබඹ 5 - භවයභ ව ශනකුත් ගුරු පුහුණු භධයසථහන 
  නීමයණඹ කිරීභ (ඹළඹ   ශඹෝජනහ - 2014) 

ළඹ විඹඹ 2502 -  අශඹෝජන රු. 750,000,000 
 

“126 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 24,021,916,000 ළ  යන රද මුදර ඊඳශල්නඹට 
ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
126 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

ංශලෝධිතහහයශඹන් ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ 
යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்நெ 126, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண அறகரறக்கப்தட்ட நதர 24,021,916,000 

அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு  

ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 126, றகழ்ச்சறத்றட்டம்  02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

றந்த்ப்தட்டரந அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 24,021,916,000, for Head 

126, Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the 

Schedule" put and agreed to.  
 

Head 126, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 
රු. 11,714,816,000 

 
“126 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 12,764,816,000 ළ  යන රද මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් 
ශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
126 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

ංශලෝධිතහහයශඹන් ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ 

යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී.  
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 11,714,816,000 
 
“கனப்நெ 126, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

அறகரறக்கப்தட்ட நதர 12,764,816,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 
கனப்நெ 126, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

றந்த்ப்தட்டரந அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 11,714,816,000 

 

Question, "That the increased sum of Rs. 12,764,816,000, for Head 
126, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 

put and agreed to. 

 
Head 126, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.   
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

212 ලන ශීර්ය.- විභළග දෙපළර්තදම්න්ුරල 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 2,265,800,000 
 

“212 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 2,265,800,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
212 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු. 211,250,000 
 

“212 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 211,250,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
212 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන 
රදී.  

 

கனப்நெ 212.- தரலட்கசத் றகக்கபம்  

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 2,265,800,000 
 
“கனப்நெ 212, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 2,265,800,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 212, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் -  நனணச் 

தசனவு நதர 211,250,000 

 
“கனப்நெ 212, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 211,250,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 212, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச்தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
HEAD 212. -  DEPARTMENT OF EXAMINATIONS 

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure  
Rs. 2,265,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,265,800,000, for Head 212,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 212, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 211,250,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 211,250,000, for Head 212, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 
 

Head 212, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

213 ලන ශීර්ය.- අධායළපන ප්රකළන දෙපළර්තදම්න්ුරල 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 29,275,000 

 
“213 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 29,275,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
213 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු. 80,800,000 

 
“213 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 80,800,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
213 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී.  

 
கனப்நெ 213.- கல்ற தபறநொட்டுத் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 29,275,000 

 
“கனப்நெ 213, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 29,275,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 213, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் -  நனணச் 

தசனவு நதர 80,800,000 

 
“கனப்நெ 213, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 80,800,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 213, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
HEAD 213. -  DEPARTMENT OF EDUCATIONAL PUBLICATIONS 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure  

Rs. 29,275,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 29,275,000, for Head 213,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 213, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 80,800,000  

 

Question, "That the sum of Rs.80,800,000, for Head 213, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

 
Head 213, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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“189 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 56,240,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
189 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන -  මරධන  විඹදභ,  

රු. 65,300,000 
 

“189 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 65,300,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

189 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 7,370,000,000 

 
“189 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 7,370,000,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

189 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 193,110,000 

 
“189 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ   

රු. 193,110,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ”  ඹන 
ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

189 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்நெ 189, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 56,240,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 189, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 65,300,000 

 
“கனப்நெ 189, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 65,300,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 189, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள்-லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 7,370,000,000 
 
“கனப்நெ 189, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 7,370,000,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 

கனப்நெ 189, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 193,110,000 

 
“கனப்நெ 189, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 193,110,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 189, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 56,240,000 for Head 189, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 189, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 65,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 65,300,000, for Head 189, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 189, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs  7,370,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 7,370,000,000, for Head 189, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 189, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 193,110,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 193,110,000, for Head 189, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 189, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

“133 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 163,670,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

133 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන -  මරධන  විඹදභ, 
 රු. 25,850,000  

 
"133 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ                                                                   

රු. 25,850,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

133 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  

රු. 1,269,330,000  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

"133 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 1,269,330,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ"  
ඹන ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

133 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 2,309,150,000  

 
"133 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ                                                                      

රු. 2,309,150,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

133 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்நெ 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 163,670,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் -  நனணச் 

தசனவு நதர 25,850,000 
 
“கனப்நெ 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 25,850,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள்-லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 1,269,330,000 
 
“கனப்நெ 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 1,269,330,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் -  நனணச் 

தசனவு நதர 2,309,150,000 
 
“கனப்நெ 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 2,309,150,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்நெ 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 163,670,000, for Head 133, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 133, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 25,850,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 25,850,000, for Head 133, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 133, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,269,330,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,269,330,000, for Head 133, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 133, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,309,150,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 2,309,150,000, for Head 133,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 133, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

“185 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ වහ 
රු. 88,340,000  

 

මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන ේයලසනඹ විභන 
රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

185 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන -  මරධන  විඹදභ,  
රු. 148,150,000 

 

"185 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 148,150,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

185 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 114,300,000 

 

"185 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 114,300,000 මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් ශ යුතුඹ"  
ඹන ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

185 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ යුතුඹික නිශඹෝ යන 
රදී. 
 

“கனப்நெ 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 88,340,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைகநச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 148,150,000 

1017 1018 

[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 
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“கனப்நெ 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 148,150,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்நெ 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 114,300,000 

 
“கனப்நெ 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 114,300,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 
கனப்நெ 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 88,340,000 for Head 185, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 185, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 148,150,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 148,150,000, for Head 185, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 185, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs  114,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 114,300,000, for Head 185, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 185, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 607,600,000 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறந்த்றச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 607,600,000 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 607,600,000 

 
ගරු නිමල් සිරිපළ ෙ සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳිබතුභනි, රු විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ 

භහතයතුභහ ශනුශන් භහ විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත 2014 

හය බහ සථහශේ දී 185 න ශීර්ශේ 02 න ළඩටවන 

වහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඈදරිඳත් යනහ:  

වභළප ුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඒ පිළිඵ බහශේ එඟත්ඹ? 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

මුර පෂ ලන දයෝජනළල වභළ වම්මත විය: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 

"ළඩටවන 02  - ංර්ධන ළඩ ටවන - මරධන විඹදම් 
  වහ ප්රිබඳහදනඹ රු. 1,607,600,000 දක්හ 
  ළ  කිරීශභන් ං ශලෝධනඹ ශ යුතු ඹ. 
  [රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 

   (විදුලි ංශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ 
  භහතයතුභහශේ ශභභ ංශලෝධනශේ  
  භිප්රහඹ නුශේ ශභභ ළඩටවශන් මරධන 
  විඹදම් වහ ප්රිබඳහදනඹ රුපිඹල්  
  1,000,000,000කින් ළ  කිරීභඹ). 

යහඳිිබඹ 03 - ශතොයතුරු තහක්ණ ංර්ධනඹ 

ඊඳ යහඳිිබඹ 07 - නළණර භධයසථහන පුපල් කිරීභ ව න 
  ඳවසුම් ආිබ කිරීභ 

   (ඹළඹ ශඹෝජනහ) 

ළඹ විඹඹ 2502 - අශඹෝජන - රු. 1,000,000,000 

 
"185 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 

රු. 1,607,600,000  ළ  යන රද මුදර ඊඳශල්නඹට ආතුශත් 
ශ යුතුඹ"  ඹන ේයලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

185 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
ංශලෝධිතහහයශඹන් ඊඳශල්නශඹහි ශොටක් වළියඹට ිබිහඹ 
යුතුඹික නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்நெ 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

அறகரறக்கப்தட்ட நதர 1,607,600,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்நெ 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

றந்த்ப்தட்டரந அட்டகறன் தகுறரக இந்க்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the increased sum of Rs. 1,607,600,000, for Head 
185,  Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 

put and agreed to.  

 
Head 185, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 

අ.භළ. 6.43  පළර්ලිදම්න්ුරල  ප්රග ය ලළර්තළ කරනු ිළිසව 
වභළප ුරමළ මූළවනදයන් ඉලත් විය. 

කළරක වභළල ප්රග ය ලළර්තළ කරයි; නෆලත රැවහීරම 2013 
දෙවෆම්බර්  07ලන දවනසුරළෙළ. 
 

தற.த. 6.43 றக்கு குழுறன் தரறசலனகண தற்நற 

அநறறக்கும்ததரந்ட்டு றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகன்நரர்கள். 

குழுறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 

2013 டிசம்தர் 07,  சணறக்கறக. 
 

At 6.43 p.m., the Chairman left the Chair to report the 

Progress. 

Committee report Progress; to sit again on Saturday, 07th 

December, 2013.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்நெ 

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපළ ෙ සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ල් 
තළිහඹ යුතුඹ"ික භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පළර්ලිදම්න්ුරල ඊ  අනුකූල අ. භළ. 6.44 , 2013 දනොලෆම්බර්  
26 දින වභළ වම්මු ය අනුල, 2013 දෙවෆම්බර් 07 ලන දවනසුරළෙළ  
ප.භළ. 9.30 ලන දත්ක කල් ගිදේය. 

அன்தடி தற.த. 6.44 றக்கு தரரநன்நம், அணது 2013 

ம்தர் 26ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2013 டிசம்தர் 07, 

சணறக்கறக நை.த. 9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.44 p.m. until 9.30 a.m. on Saturday, 

07th December, 2013, pursuant to the Resolution of Parliament of 26th 

November, 2013. 
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වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ හන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයද ශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයද ශ යුතු 
අහයඹ එහි ඳළවළදලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදිබඹක් ශනොඈක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශා එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்நெ 
 

உநப்தறணர் இநறப் தறப்தறற் தசய்றந்ம்நெம் தறக றந்த்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றந்த்ப்தடர தறற கறகடத் இந் ரங்கநள் யன்சரட் தறப்தரசறரறந்க்கு அநப்நெல் சண்டும். 
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ෙළයක මුෙල් : පළර්ලිදම්න්ුර විලළෙ ලළර්තළල ලළර්ෂික ෙළයක මි රු. 2178කි. ිළ පත්ක දගන්ලළ ගෆනීම 

අලය  

නම් ගළවහුරල රු. 18.15කි. තෆපෆල් ගළවහුරල රු. 2.50කි. දකොෂඹ 6, කිරුෂපන, පළමුංකඩ පළර, අුංක 102, 

ිළයසිරි දගොඩනෆගිල්දල් රජදේ  ප්රකළන  කළර්යළුංදේ  අධිකළරී  දලත  වම  ලර්යකම  දනොලෆම්බර්           

30 ෙළ   ප්රාම ෙළයක  මුෙල් දගලළ ඉදිරි ලර්දේ ෙළයකත්ලය බළ දගන විලළෙ ලළර්තළ බළගත ශෆකිය.  

නියමිත දිදනන් පසුල  එලනු බන ෙළයක ඉල්ලුම් පත් භළර ගනු දනොෆදබ්. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ந்டரந் சந்ர நதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற நதர 18.15. தரற் 

தசனவு நதர 2.50. ந்டரந் சந்ர நைற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறநொட்டநனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறந்பப்தகண, தகரழும்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறககபப்  

ததற்நக்தகரள்பனரம். எவ்சரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் சறக்கு நைன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட சண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்நக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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