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නිෙව්දන : 
කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
ජාත න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව: 

අතිෙර්ක සාමාජිකයන් පත් කිරීම   
තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ සව්භාවික සම්පත් පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව: අතිෙර්ක සාමාජික යකු 
පත් කිරීම 

ස්තී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක  සභාව: අතිෙර්ක සාමාජිකයන් පත් කිරීම 

අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් ආෙද්ශ කිරීම 

ෙසෞඛ  සහ මානව සුබ සාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයකු 
ආෙද්ශ කිරීම 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව :  සාමාජිකයන් ආෙද්ශ කිරීම 

අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයකු ආෙද්ශ 
කිරීම 

පතිසන්ධාන හා උතුර හා නැෙගනහිර නැවත ෙගොඩනැඟීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයකු 
ආෙද්ශ කිරීම 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

அறிவிப் கள்: 
சபாநாயகர  சான் ைர 
சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : 

ேமலதிக உ ப்பினர் நியமனம் 
வ வாதார அபிவி த்தி, சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக 

வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : ேமலதிக 
உ ப்பினர் நியமனம் 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு  : ேமலதிக உ ப்பினர் நியமனம் 

கல்வி மற் ம் மனித வள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு  : உ ப்பினர் பதிலீ  

சுகாதார, மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : உ ப்பினர் பதிலீ  

வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : உ ப்பினர் 
பதிலீ  

உள்ளக நிர்வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  :  உ ப்பினர் பதிலீ  

 நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் 
கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : 
உ ப்பினர் பதிலீ  

 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය : 
ෙකොසග්ම, සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් අවි ගබඩාව පුපුරා 

යාම 
රාජ  භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක ෙනොවීම 

 

ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය: 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 

 
ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත: 
පළමුවන වර කියවන ලදී 

 

සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
පළමුවන වර කියවන ලදී 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් : 
ජනකරලිය සංසක්ෘතික පදනම  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] -  පළමු වන වර කියවන 
ලදී  

ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය   (සංස්ථාගත කිරීෙම් ) – 
[ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා ] -  පළමු 
වන වර කියවන ලදී 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
අධ ාපන හා උසස ්අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් මතුව ඇති ගැටලු  

தனி அறிவித்தல் ல வினாக்கள்: 
 ெகாஸ்கம சாலாவ இரா வ காமின் ஆ தக் களஞ்சிய 

ெவ ப்  
 அரச க ம ெமாழிக் ெகாள்ைக அ லாக்கப்படாைம 
 
வராதி க்க அ மதி : 
 மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான் 
 
ஓமிேயாபதி சட்ட லம் : 
 தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 
மத்தியஸ்த சைப (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 

ஜனகர ய கலாசார மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
      [மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி]  - தன் ைற   

மதிப்பிடப்பட்ட  
லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) – 

      [மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன]  - 
தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 

கல்வி மற் ம் உயர்கல்வித் ைறயில் எ ந் ள்ள 
பிரச்சிைனகள்  



ANNOUNCEMENTS: 
Speaker’s Certificate 
Sectoral Oversight Committee on International 

Relations: Nomination of Additional Members   
Sectoral Oversight Committee on Sustainable 

Development and Environment and Natural           
 Resources: Nomination of Additional Member 

Sectoral Oversight Committee on Women and Gender: 
Nomination of Additional Members   

Sectoral Oversight Committee on Education and 
Human Resources Development:  Substitution of 
Members  

Sectoral Oversight Committee on Health and Human 
Welfare, Social Empowerment:  Substitution of 
Member     

Sectoral Oversight Committee on Energy: Substitution 
of Members  

Sectoral Oversight Committee on Internal 
Administration and Public Management:  
Substitution of Member  

Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and 
North and East Reconstruction: Substitution of 
Member 

 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
Explosion in Ammunition Dump of Army Camp at 

Salawa, Kosgama 
Non-Implementation of Official Languages Policy 

 
LEAVE OF ABSENCE:  

Hon. Arumugan Thondaman 
 
HOMOEOPATHY BILL: 

Read the First time 
 
MEDIATION BOARD (AMENDMENT) BILL:  

Read the First time 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

Janakaraliya Cultural Foundation (Incorporation) – 
[The Hon. Sunil Handunnetti] -Read the First time 

 

Sri Lanka Women’s Conference (Incorporation) – 
[The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne]  -
Read the First time 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Problems Arisen in Education and Higher Education 
Sector 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.  
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

in the Chair. 
 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 79 වැනි ව වස්ථාව පකාරව, 

2016 මැයි මස 20 වන දින ක්ෂුදමූල  නමැති පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි ද, 

2016 මැයි මස 30 වන දින ආසියානු යටිතල පහසුකම් 
ආෙයෝජන බැංකු ගිවිසුම (අපරානුමත කිරීෙම්) නමැති පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි ද, 

මවිසින් සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 
II 

 

ජාත න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව: අතිෙර්ක සාමාජිකයන් පත් කිරීම 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு  : ேமலதிக உ ப்பினர் நியமனம்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON INTERNATIONAL 
RELATIONS: NOMINATION OF ADDITIONAL MEMBERS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව සහ 2016 ෙපබරවාරි මස 25 

වැනි දින මවිසින් සිදු කරන ලද නිෙව්දනයට අමතරව, ෙත්රීම් 
කාරක සභාව විසින් ජාත න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස මතු සඳහන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීන් පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 

 
III 

 

තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව: 

අතිෙර්ක සාමාජික යකු පත් කිරීම 
வ வாதார அபிவி த்தி, சுற்றாடல் மற் ம் 

இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு  : ேமலதிக உ ப்பினர் நியமனம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT AND NATURAL 

RESOURCES: NOMINATION OF ADDITIONAL MEMBER 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව සහ 2016 ෙපබරවාරි මස 25 
වැනි දින මවිසින් සිදු කරන ලද නිෙව්දනයට අමතරව, ෙත්රීම් 
කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස 
පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
IV 

 
ස්තී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක  සභාව: අතිෙර්ක සාමාජිකයන් පත් කිරීම 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு  : ேமலதிக உ ப்பினர் நியமனம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON WOMEN AND 
GENDER: NOMINATION OF ADDITIONAL MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව සහ 2016 ෙපබරවාරි මස 25 
වැනි දින මවිසින් සිදු කරන ලද නිෙව්දනයට අමතරව, ෙත්රීම් 
කාරක සභාව විසින් ස්තී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස මතු සඳහන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීන් පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා  
ගරු පසන්න රණවීර මහතා 

481 482 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

V 
අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 

ආෙද්ශ කිරීම 
கல்வி மற் ம் மனித வள அபிவி த்தி பற்றிய 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : உ ப்பினர் பதிலீ  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON EDUCATION AND 
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF 

MEMBERS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද  ෙයෝජනාෙවහි 8 (ඈ) සහ (ඉ)ෙඡ්ද පකාරව 
අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවහි සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා ඉවත් ෙකොට,               
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු                           
ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
මුජිබුර් රහුමාන් මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර 
ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
VI 

ෙසෞඛ  සහ මානව සුභ සාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව : සාමාජිකයකු ආෙද්ශ කිරීම 
சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் 

பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : உ ப்பினர் 
பதிலீ   

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON HEALTH AND 
HUMAN WELFARE, SOCIAL EMPOWERMENT: SUBSTITUTION 

OF MEMBER 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙවහි අංක 8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙඡ්දය  
පකාරව ෙසෞඛ  සහ මානව සුභ සාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා ඉවත් 
ෙකොට, ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
(ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස 
පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 

VII 
බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව :  

සාමාජිකයන් ආෙද්ශ කිරීම 
வ ச்சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : 

உ ப்பினர் பதிலீ   
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ENERGY: 

SUBSTITUTION OF MEMBERS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද  ෙයෝජනාෙවහි 8 (ඈ) සහ (ඉ)ෙඡ්ද පකාරව 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවහි 
සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මලිත් ජයතිලක 
මහතා සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා ඉවත් 
ෙකොට, ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස 
පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
VIII 

 
අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  කළමනාකරණය 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : 
සාමාජිකයකු ආෙද්ශ කිරීම 

உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் 
பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : உ ப்பினர் 

பதிலீ   
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON INTERNAL 

ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT:  
SUBSTITUTION OF MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙවහි 8(ඈ) සහ (ඉ)ෙඡ්ද පකාරව 
අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු               
මන්තී ගරු පාලිත කුමාර ෙතවරප්ෙපරුම මහතා ඉවත් ෙකොට, 
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තුෂාර 
ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් 
කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
IX 

 

පතිසන්ධාන හා උතුර හා නැෙගනහිර නැවත 
ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව : සාමාජිකයකු ආෙද්ශ කිරීම 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் 
கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 

கு  : உ ப்பினர் பதிலீ   
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON RECONCILIATION 
AND NORTH AND EAST RECONSTRUCTION: SUBSTITUTION 

OF MEMBER 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද  ෙයෝජනාෙවහි 8(ඈ) සහ (ඉ)ෙඡ්ද පකාරව 
පතිසන්ධාන හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා ඉවත් 
ෙකොට, ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් 
කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

483 484 
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තවද,  සියලුම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල රැස්වීම් ෙමම 
සතිය පුරාම පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිෙබන 
බැවින්, ඒවාෙය් කටයුතු ඵලදායී ෙලස කරෙගන යෑමට එකී 
රැස්වීම්වලට පැමිණ සහභාගී වී අවශ  සහෙයෝගය ලබා ෙදන 
ෙලස සියලුම  සභික ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා පතිසංස්කරණ පිළිබඳ මහජන අදහස් 
විමසීෙම් කමිටු වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබී තිෙබන බවත්, එකී 
වාර්තාෙව් පිටපත් පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙයන් සියලුම ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට ලබා දීමට අවශ  කටයුතු ෙයොදා තිෙබන බවත් 
ෙමම සභාවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

  
 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව වස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් අටවැනි කාණ්ඩෙය් IV 
වැනි ෙකොටස; 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් හයවැනි කාණ්ඩෙය් XXIV වැනි ෙකොටස; 2013 මුදල් 
වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි 
කාණ්ඩෙය් VIII වැනි ෙකොටස, ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XIX වැනි 
ෙකොටස, හතරවැනි කාණ්ඩෙය් VI, VII, VIII, IX සහ X වැනි 
ෙකොටස්, පස්වැනි කාණ්ඩෙය් VII වැනි ෙකොටස සහ හයවැනි 
කාණ්ඩෙය් I, II, III, IV සහ V වැනි ෙකොටස් සහ 2014 මුදල් 
වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි 
කාණ්ඩෙය් I සහ II වැනි ෙකොටස්, ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් VI, VII, 
VIII, IX සහ X වැනි ෙකොටස්, තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් III වැනි 
ෙකොටස, හතරවැනි කාණ්ඩෙය් VI සහ VII වැනි ෙකොටස් සහ 
පස්වැනි කාණ්ඩෙය් I, II සහ III වැනි ෙකොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාෙව් එකී ෙකොටස් මුදණය 

කළ යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්ෂික කාර්ය 

සාධන වාර්තා සහ ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 
(i) 2015 වර්ෂය සඳහා ගාල්ල දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 

කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්; 
(ii)  2015 වර්ෂය සඳහා යාපනය දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 

වාර්ෂික කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව; 
(iii)  2015 වර්ෂය සඳහා කළුතර දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්; 
(iv) 2015 වර්ෂය සඳහා කිළිෙනොච්චිය දිසත්ික් ෙල්කම් 

කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන හා වාර්ෂික  ගිණුම් වාර්තාව; 
(v)  2015 වර්ෂය සඳහා මන්නාරම දිසත්ික් ෙල්කම් 

කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික  ගිණුම්; 
සහ 

(vi) 2015 වර්ෂය සඳහා ෙමොනරාගල දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්.  

ෙමම වාර්තා අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
2016.05.17 දිනට ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 
240 යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය 
මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2016.- [මුදල් අමාත තුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

485 486 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත තුමිය 

ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2014 වර්ෂය සඳහා ළමා 
සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා කාන්තා හා ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ  
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2014 වර්ෂය සඳහා අධ ාපන 

පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ  ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1) ගාල්ල, වක්වැල්ල, 127/4/බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එරන්ද විජයසිරි කටුකුරුන්ද ගමෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)  ගාල්ල, අංෙකොක්කාවල, වැලිකැටිය, "මහ ෙගදර" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඉෙනෝකා ගීගනෙග් ෙමෙන වියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  අහංගම, කතලුව, ගුරුකන්ද, "තරිඳු" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
නීතා විකමසූරිය මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  බලපිටිය, බාහම්ණවත්ත, "ෙහේමානි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්පී.ෙක්. ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5)  ගාල්ල, හියාෙර්, ෙප්රලන්ද වත්ත, "තුෂාරා" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි වී.පී. චලනා ජානකී ජයවර්ධන 
ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහය 

පිළිගන්වමි. 

(1)  මාලෙබ්, සුසිලාරාම පාර, ෙනො. 500 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී. ගුණදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  කඩුෙවල, පහළ ෙබෝමිරිය, ෙනො. 362 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.ඒ.එන්. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  කඩුෙවල, වැලිවිට, ෙනො. 152 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙජ්.ෙක්.ඒ.ඩී. ඉන්දසිරි ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4)  අංෙගොඩ, අග්ෙගොන, අංක 517/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.බී.ඩබ්ලිව්. අල්විස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(5)  ෙකොළඹ 01, ෙපොලිස ් මූලසථ්ානෙය් ෙසේවය කරන 
ෙපොලිසප්ති මාණ්ඩලික සහකාර, ෙපොලිස ් අධිකාරි 
එල්.එන්.පී. ජයරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6)  ෙකොළඹ 03, ෙකොල්ලුපිටිය, 10 ෙවනි පටුමග, 20 ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.්ඒ. ෆාරූක් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(7)  කඩවත, ගෙන්මුල්ල පාර, ෙසත්සිරි උයන, ෙනො. 327/33 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පදීප් ෙවත්තසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8)  බත්තරමුල්ල, දියවන්නා උද ාන මාවත, ෙනො. 116 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.එම්. විනීතා අයිරාංගනී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9)  නිට්ටඹුව, රදාවඩුන්න, විහාර මාවත, අංක 160/ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. ඉඳුනිල් පියන්ත කුමාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(10) ෙකොළඹ 10, මරදාන ෙපොලිස ්නිවාස, බී 9 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. අතුල බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ  පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහසය 

පිළිගන්වමි. 
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(1) තිකුණාමලය, 5 කණුව, චීන වරාය, ෙර්වත වටරවුම් පාර, 
අංක 544/59 ඒ දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.ජී. අමිත් චන්දන 
කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2) පදවි-ශීපුර, කාවන්තිසස්පුර, අංක 882 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී.එම්. පියංගිකා සුභාෂිණී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) ෙගොඩකෙවල, ගලහිටිය, චූලපාය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩී.ෙක්. රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) තිකුණාමලය, චීන වරාය, නුවර පාර, ශී ෙබෝධිපාදපාරාමය 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඊ. සජිත් එදිරිසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) යක්කල, මහවිට, විෙගොඩ පාර, ෙනො: 94 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි අයි.ආර්.එස.් කුමාරතුංග මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(6) ෙකොළඹ ෙකොටුව, බැසට්ියන් මාවත, දුම්රිය නිල නිවාස, 
ෙනො: 78/15 ඒ දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එම්.එන්.එස.් 
ජයෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) තිකුණාමලය, ආන්දම්කුලම, ෙගවල් 10 පාර යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්. කැළුම් දර්ශන ද සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8) කින්නියා-06, ෙපරුන්ෙත්රු යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එම්.එම්. ෙමොෙහොමඩ් අන්වර් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(9) කන්තෙල්, රජ ඇල, යුනිට් 4, අංක: 668/සී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.ජී. මංගලිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(10) කින්නියා-06, ෙපරුන්ෙත්රු යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්ඒ. 
ෆසම්ීර් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(11) තිකුණාමලය, චීන වරාය, ධීවර ගම්මානය, අංක: 22/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එම්. ජනිත ලසන්ත මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(12) තිකුණාමලය, බක්මීගම, මැදවච්චිය, වාසනා ෙටක්ස ්යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්ෙක්. විෙජ්නායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(13) කන්තෙල්, ෙවන්ඩාසන්පුර, 51 වැනි ඒකකය, අංක: 1039/
සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එස.්එල්. ෙසේනාධීර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(14) තිකුණාමලය, චීන වරාය, නුවර පාර, 5 කණුව යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ටී.ජී. අජිත් කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(15) අම්පිටිය කන්ද, අංක 205/25 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්. මල්ලිකා ජයවර්ධන මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(16)  පාදුක්ක, අරුක්වත්ත, මහාමායා ෙපෙදස යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ඩබ්ලිව්.ෙක්. විකමසිංහ මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ න්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1)  තිනියාවල, කටුකැන්ද පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ. 
සුනිල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  බුලත්සිංහල, මධ  මහා විද ාල පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ලියනෙග් ෙඩ්සි ෙපෙර්රා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3)  ගුරුබැද්ද, හැඩිගල්ල, වත්තෙහේන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එම්.ඒ. ෙයසල්ි රත්නසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  අයගම, ගවරගිරය, වතුකාරගම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්. නීල් පියන්ත ෙප්මනන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(5)  මතුගම, වෑත්තෑව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිවාස යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ෙසෝමසිරි අල්විස ්මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  මහෙකලිය, නිසලතැන්න, 5 වන පටුමග, අංක 284 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්.සී. කුලතුංග මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  මහවැව, ඉහළ මහවැව, අංක. 327/C දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.පී. සරත් ෙහේමසිරි විකමනායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1)  බණ්ඩාරෙවල, හීල්ඔය, කලුගස ් අරාව, 
ෙවෙහරගලතැන්න, අංක 55 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
සී.ඒ.ඩී. අමරාන්නද ෙමල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)  බදුල්ල, ගඟබඩ පටු මාවත, 14/8 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.ජී. ආරියරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  වෑබඩ, ෙගෝනෙහේන, අංක 97/3 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
වයි.ඩබ්ලිව්. පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් නවය 

පිළිගන්වමි. 

(1) හික්කඩුව, ගාලු පාර, අංක.185 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
අජිත් ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) අක්මීමණ, කපුෙහම්පල, පුවක්ගහකනත්තවත්ත, "නමුණු" 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.පී.සී. ෙනවිල් ද සිල්වා 
මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(3) ෙපොෙළොන්නරුව, ජයන්තිපුර, ෙනො.377 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඊ. සුනිල් සාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) උළුවිටිෙක්, ෙකොට්ඨාසවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එච්.ඒ.එස.් නානායක්කාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) නුෙග්ෙගොඩ, පාෙගොඩ, පළමුවැනි හරස ්වීදිය, අංක 52/2 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.සී.එල්. බණ්ඩාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 
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(6) ෙහෝමාගම, කටුවාන පාර, පගති මාවත, අංක 236/5 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්. ෙලෝලිම්බවංශ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) පිළියන්දල, දැල්තර, අංක. 273 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.ටී.පී. කුෙර් මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(8) අනුරාධපුර, ෆමීන් මාවත, අංක 15/624 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ආර්. විෙජ්කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(9) බදුල්ල, කැප්ෙපටිෙපොළ පාර, පළමු පටුමඟ, අංක. 12/4 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි යූ.ආර්.සී. දර්ශන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) තංගල්ල, කදුරුෙපොකුණ, සියඹලගහෙහේන යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එම්.ෙක්.බී. ජයෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මාතර, ඉසදීන් නගරය, ශී රතනපාල මාවත, ෙනො. 65/16 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ෙක්. පත්මා මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) වැලිගම, සද්ධානන්ද මාවත, ෙනො. 24/3 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි පී.ෙක්.සී. විමලසූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. පශ්න ඇසීෙම්දීත්, 

පිළිතුරු දීෙම්දීත් කරුණාකර කාලය සම්බන්ධෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරන ෙලසට මම ගරු මැති ඇමතිවරුන්ෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා.  

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
උතුරු මැද පළාත් සභා මන්තීවරුන් : විෙද්ශ සංචාර 

வடமத்திய மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் : 
ெவளிநாட்  விஜயங்கள் 

PROVINCIAL COUNCILLORS OF NORTH-CENTRAL PROVINCE: 
FOREIGN TOURS 

58/’15 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පළාත්  සභා  හා  පළාත්  පාලන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3): 

(අ) (i) 2013 සහ 2014 යන වර්ෂයන්හි උතුරු මැද පළාත් 
සභාෙව් මන්තීවරුන් විෙද්ශ සංචාරයන් සඳහා 
රජෙය් වියදමින් සහභාගී වී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම විෙද්ශ සංචාර සඳහා සහභාගී වූ 
මන්තීවරුන් ගණන හා ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (iii) එම මන්තීවරුන්ෙග් විෙද්ශ සංචාරයන් සඳහා 
පළාත් සභාව වියදම් කළ මුදල, එක් එක් 
මන්තීවරයාට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත මන්තීවරුන් විෙද්ශ සංචාරයන්ට සහභාගී වූ 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (ii) එම සංචාරයන්ෙගන් රටට ලැබුණු පතිලාභ 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) මන්තීවරුන්ට අමතරව පළාත් සභාෙව් වියදමින් 
ෙවනත් පුද්ගලයන් විෙද්ශ සංචාරයන්ට සහභාගී වී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද; 

 (iii) එම පුද්ගලයන් විෙද්ශගත වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) එයින් රටට ලැබුණු පතිලාභ කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2013 மற் ம் 2014ஆம் ஆண் களில் வட மத்திய 
மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் அரசாங்கச் 
ெசலவில் ெவளிநாட்  விஜயங்கைள 
ேமற்ெகாண் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெவளிநாட்  விஜயங்களில் 
கலந் ெகாண்ட உ ப்பினர்களின் எண்ணிக் 
ைக ம் அவர்கள  ெபயர்க ம் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உ ப்பினர்களின் ெவளிநாட்  
விஜயங்க க்காக மாகாண சைப 
ெசலவிட் ள்ள பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  
உ ப்பினர் சார்பி ம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  உ ப்பினர்களின் ெவளிநாட்  
விஜயங்க க்கான காரணங்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விஜயங்களின் லம் நாட் க்கு 
கிைடத் ள்ள நன்ைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) (i) உ ப்பினர்க க்கு ேமலதிகமாக 
மாகாணசைபயின் ெசலவில் ேவ  நபர்களின் 
ெவளிநாட்  விஜயங்களில் கலந் ெகாண் ள் 
ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவர்கள  ெபயர்கள் மற் ம் 
பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நபர்கள் ெவளிநா  ெசல்வதற்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2016 ජුනි 07  

 (iv) அதன் லமாக நாட் க்கு கிைடத் ள்ள 
நன்ைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government:  

(a) Will he state- 

 (i) whether the Provincial Councillors of the 
North-Central Province participated in 
foreign tours in the years  2013 and 2014, 
the expenses of which were borne by the 
Government; 

 (ii) if  so, the number of  Provincial Councillors 
that participated in the aforesaid  foreign 
tours and their names; and 

 (iii) the amount of money spent by the 
Provincial Council  for the foreign tours of 
each of the aforesaid Provincial 
Councillors, separately? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for which the aforesaid 
Provincial Councillors participated in 
foreign tours; and 

 (ii) the benefits received  by the country from 
the aforesaid tours? 

(c) Will he also  inform this House- 

 (i) whether persons other than  Provincial 
Councillors participated in foreign tours, the 
expenses of which were borne by the 
Provincial Council; 

 (ii) if so, their names and designations; 

 (iii) the  reasons for which  the aforesaid persons 
went abroad; and 

 (iv)  the  benefits received by the country from 
the aforesaid tours? 

(d) If not, why? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows: 

(a) (i) In 2013 - Yes.  

  In 2014 - No.  

 (ii) Seven Hon. Members.  

  Hon. Chairman- Mr. T.M.R. Siripala 

  Hon. Member - Mr. Janaka Mahendra 
Adikari 

  Hon. Member - Mr. P.B. Kumara 

  Hon. Member - Mr. K. P Sarath Kumarasiri 

  Hon. Member - Mr. W.A. Sampath Sri 
Nilantha Wickramaarachchi 

  Hon. Member - Mr. P. Sahidu 

  Hon. Member - Mr. W.M. Rohana Bandara 

 (iii) Total amount is Rs. 2,603,420.00  

  (Rs. 355,260.00 per head for seven 
Members and Rs. 116,600.00 for the air 
ticket of Mr. Kamal Gunarathna, assistant 
of Member Janaka Mahendra Adikari, who 
is suffering from physical paralysis.) 

(b) (i) The Hon. Members who participated in this 
foreign tour could study activities related to 
fisheries, animal husbandry and forest 
conservation and gain knowledge on 
strategies of maintaining such works 
effectively and methods to achieve ultimate 
productivity from the resources used for 
that. Further, they were able to obtain 
knowledge on conservation of ancient 
places of historical importance.  

  Further, they could understand how 
Vietnam women greatly contribute to uplift 
the country’s economy and maintain family 
economy with a good standard.  

 (ii) Since the Members of the Provincial 
Council have been appointed as 
Supervisory Members and Advisory 
Committee Members of the Ministries of 
the Provincial Council, when implementing 
development proposals with the Hon. 
Ministers, the knowledge gained from this 
type of tours is very important for the 
development of North-Central Province.  

(c) (i) Yes. Participated on the approval of the 
Hon. Governor.  

 (ii) Mr. Kamal Rohitha Gunarathna (not an 
officer of the Provincial Council) 

 (iii) As the assistant of the sick Member, Hon. 
Janaka Mahendra. 

 (iv) He has helped the Hon. Member to 
participate in field works in the foreign 
tour. 

(d) Not relevant.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. අංශ භාග ෙරෝගෙයන් ෙපළුණු ජනතා නිෙයෝජිතෙයකු 
ෙවනුෙවන් අතිෙර්ක සාමාජිකෙයකු සහභාගී කර ගැනීම පිළිබඳව 
ගරු ඇමතිතුමා ලබා දුන් පිළිතුර අපට පිළිගන්නට පුළුවන්. නමුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය දැනගන්නට කැමැතියි. 
ෙබොෙහෝ පළාත් සභාවල ව ාපෘති වාර්තා විෙද්ශ ගත වනෙකොට 
ඉදිරිපත් කළත්, විෙද්ශගතෙවලා ලංකාවට පැමිනුණාට පස්ෙසේ ඒ 
ව ාපෘති වාර්තාෙව් තිෙබන පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එවැනි 
කියාදාමයක් පළාත් සභා තුළ සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මුදල් 
ෙවන් කර ගැනීමට ෙයොදන ව ාපෘති වාර්තාෙව් තිෙබන අරමුණු 
ඵලදායීව ෙයදවුණාද කියලා බලන්න අමාත ාංශය කරන මැදිහත් 
වීම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, that is a matter for the Chief Minister 

and the Provincial Council. It will be an  interference if 
we question them with regard to the productivity of the 
tour. I have been answering the questions put forward. 
But, to have a correlation and answer these questions in 
this House will be an interference with the administration 
of the Provincial Council.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. පළාත් සභාවලටත් වැඩි මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
ෙවන්ෙන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා බව අපි දන්නවා. පළාත් 
සභා උපයා ගන්නා මුදල් අඩු පමාණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම තිබියදී ආණ්ඩුකාරවරයා, පධාන අමාත වරයා සහ ඇමති 
මණ්ඩලෙය් වගකීමක් විධියට අපට ෙදන මුදල් ෙයදවීම කියන 
කාරණය අපට සුළුෙවන් තකන්න පුළුවන්ද? එෙහම නැත්නම් ඒ 
පිළිබඳව අමාත ාංශ මට්ටමින් යම් මැදිහත් වීමක් සිදු විය යුතුයි 
කියලා ඇමතිතුමා කල්පනා කරන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, on policies, they make certain references to me, 

but they have a certain amount of freedom as to how they 
utilize their funds.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පශ්න අංක 6-461/'16-(1), ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ  ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ෙඩංගු ෙරෝග මර්දනය: කියා මාර්ග 
ெடங்கு ேநாய் ஒழிப்  : நடவ க்ைக 
DENGUE ERADICATION: ACTION TAKEN 
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7. ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළදී දිවයිෙනන් වාර්තා වූ ෙඩංගු 
ෙරෝගීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ ාෙවන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට ක යිාත්මක ෙඩංගු ෙරෝග මර්දන වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථක වී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික්ක මට්ටමින් ෙඩංගු ෙරෝග 
මර්දනයට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැඩි ජන සහභාගීත්වයක් ලබා ගැනීෙම් 
ක මෙව්දයක් සැලසුම් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එමඟින් ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය කර 
ගැනීමට හැකියාවක් පවතින බව විශව්ාස 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் நாட் ல் அறிக்ைகயிடப் 
பட்ட ெடங்கு ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில் உயிாிழந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற ெடங்கு 
ேநாய் ஒழிப் த் திட்டம் ெவற்றியளித் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் மாவட்ட மட்டத்தில் ெடங்கு 
ேநாய் ஒழிப் க்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு அதிக மக்கள் பங்ேகற்ைப 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ைறயியெலான்  
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதன் லம் ெடங்கு ேநாையக் 
கட் ப்ப த்த ெமன நம் கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of dengue patients reported in 
the Island within year 2015; 

 (ii) the number of patients who succumbed out 
of the aforesaid number; and 

 (iii) whether the dengue eradication programme, 
which is implemented at present, has been 
successful? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) the action that has been taken at district 

level in the year 2016 for dengue 
eradication; 

 (ii) whether a methodology has been planned to 
encourage greater public participation; and 

 (iii) if so, whether he believes that dengue could 
be eradicated through the method 
mentioned above? 

(c) If not, why? 
 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ , 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(ආ) (i) 29,777. 

 (ii) 60. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) i. බසන්ාහිර පළාත තුළ විශාල පරිමාණෙය් 
විෙශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහන් මාලාවක් 
දියත් කරන ලදී. 

  ii. මාර්තු මස 29 දින සිට අෙපේල් මස 4වන දින 
දක්වා මදුරු මර්දන සතියක් පකාශයට පත් 
කර ඇත. 

  iii. දිවයින පුරා ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාස 349 තුළ පජා දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරනු ලබයි. තවද 
ෛවද  ආයතන තුළින් හඳුනා ගන්නා සියලු 

ෙරෝගීන් මහජන ෙසෞඛ  පරීක්ෂකවරු විසින් 
විමර්ශනය කර අවශ  පියවර ගනු ලබයි. 

  iv. ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි කාර්යාල, තිවිධ 
හමුදා සහෙයෝගය ඇතිව පජා 
සහභාගිත්වෙයන්  මදුරුවන් ෙබෝවන සථ්ාන 
තුරන් කිරීමට පවිත  කිරීෙම් 
වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

  v. ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාෙය්ද 
සහභාගිත්වය ඇතිව හා ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය යටෙත් ගාමීය හා දිසත්ික් 
මට්ටමින් කමිටු පිහිටුවීම. 

  vi. 2015 වසෙර් ෙහොඳම ෙඩංගු මුක්ත ආදර්ශ 
පාසල ෙත්රීම සඳහා දීප ව ාප්ත පාසල් තරග 
පැවැත්වීම. 2016 වසර තුළද ෙමය 
කියාත්මක  ෙව්. 

  vii. ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි කාර්යාල මට්ටමින් 
නිවාස පරීක්ෂාව හා දැනුවත් කිරීම සඳහා 
මදුරු  මර්දන සහායකයන් 1,500ක් බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

  viii. රූපවාහිනී පචාරක දැන්වීම්, අත්පතිකා, ෙටලි 
නාට  හා ෙපෝසට්ර් මඟින් පජාව දැනුවත් 
කිරීම 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

දැන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථකව කියාත්මක වුණත්,  
නගරාසන්නෙය් -විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් තිෙබන 
පාසල්වල- ෙඩංගු ෙරෝගය හැෙදන ළමයින් පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා  ෙම් වැඩසටහන ෙම් 
වර්ෂෙය්දී හරියාකාරවම පාසල්වල කියාත්මක ෙවනවාද කියලා 
මම දැන ගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක වැරදියි ගරු මන්තීතුමා. 2014 වර්ෂෙය්දී වාර්තා වූ ෙඩංගු 

ෙරෝගීන් සංඛ ාව 47,502යි. ඒක 2015 වන විට 29,777 දක්වා අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මිය ගිය සංඛ ාවත් 97 සිට 60 දක්වා 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම කිව්ෙවොත්, අද ඒ මරණ සංඛ ාව 
දශම 2ක පතිශතයකට අඩුෙවලා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙපේල් මාසය 
ෙතක් වාර්තා වූ ෙරෝගින් සංඛ ාව 1,563යි. ඒ අනුව බැලුෙවොත් 
මරණ සංඛ ාව දශම 1ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  ෙඩංගු ෙරෝගින් 
සංඛ ාව අද ඉතාම අඩුයි. තව අවුරුදු ෙදකක්, තුනක් යන ෙකොට 
මැෙල්රියා ෙරෝගෙයන් වාෙග් ෙඩංගු ෙරෝගෙයනුත් අපට මිෙදන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අයහපත් කාලගුණය නිසා ගංවතුර වැනි ආපදාවලට, 
විපත්වලට ලක් ෙවලා තිෙබන පෙද්ශවල දැන් ෙඩංගු ෙරෝගය 
හැෙදනවා  කියලා PHI මහත්වරු කියනවා. ඒ සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද, එෙහම 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවාද කියා දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
වර්ෂාව තිෙබන කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්, ඒ කියන්ෙන් වසෙර් අග 

සහ වසෙර් මුල ෙකොෙහොමත් ෙඩංගු ෙරෝගය වැඩි වනවා. ඒක 
තමයි පතවලින් කියන්ෙන් ෙඩංගු ෙරෝගය වැඩි වුණා, වැඩි වුණා 
කියලා. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් වැඩි වීමක් තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව 
ඒ කාලවල වතුර එකතු වීමයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි මා කියපු 
වැඩ පිළිෙවළ වැඩිෙයන්ම කියාත්මක වන්ෙන්.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෛජව පාලන කමෙව්දයකින් ෙම් ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය 
කරන්න පරීක්ෂණ පවත්වනවාද කියා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකෙය් පරීක්ෂණ පවත්වා තිෙබනවා. 

තවම ඒවා සම්පූර්ණ නැහැ. දැන් පංශෙය් "Dengvaxia" කියලා 
අලුතින් vaccine එකක් හදලා තිෙබනවා. ඒක ලංකාවට හඳුන්වා 
ෙදන්නයි තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ කරුණ ජාතික ඖෂධ අධිකාරියට 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  නමුත් ඒ ගැන ෙපොඩි පමාදයක් 
තිෙබනවා. ඒක ෙගනාවාට පසේසේ vaccine එකක් විධියට පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් බසීලය, පිලිපීනය වැනි රටවල් 
කිහිපයක ඒක පාවිච්චි කර සාර්ථක පතිඵල ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
vaccine එක ඉදිරිෙය්දී ලංකාවට ෙගෙනනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත්  සාර්ථකභාවයක් ඇති ෙවලා නැහැ.  

 
රාජ  ආදායම අහිමි කිරීම: විමර්ශනය 
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8. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

 (අ) (i) විගණකාධිපති වාර්තා අනුව ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අකාර්යක්ෂමතාව හා 
ෙනොසැලකිලිමත්භාවය ෙහේතුෙවන් රජයට අහිමි වී 
ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 388ක් බවත්; 

 (ii) ෙමම මුදලට, වැට් බදු මුදල් වංචාෙව් රුපියල් 
බිලියන 3.9ක මුදලද ඇතුළත් බවත්; 

 (iii) ඒ අනුව වැට් බදු වංචාෙවන් රජයට අහිමි වූ මුදල, 
රජයට අහිමි වූ සමසත් මුදෙලන් ආසන්න 
වශෙයන් 0.5% ක් පමණක් වන බවත්;  

 (iv) ඉතිරි 99.5% පිළිබඳව ෙමෙතක් පරීක්ෂණ සිදු වී 
ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වැට් බදු මුදල් වංචාව හැරුණු ෙකොට ඉතිරි රුපියල් 
බිලියන 384.1ක් රජයට අහිමි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුත්තන් පිළිබඳව 
විමර්ශනය කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම්, ලිපින, දුරකථන අංක හා 
තරාතිරම් කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පුද්ගලයන් සම්බන්ධව ෙගන ඇති නීතිමය 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அறிக்ைகயின் பிரகாரம் உண்ணாட்  
இைறவாித் திைணக்களத்தின் விைனத் 
திறனின்ைம மற் ம் கவனயீனம் காரணமாக 
அரசாங்கம் பாய் 388 பில் யன் 
பணத்ெதாைகைய இழந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இத்ெதாைகயில் ேசர் ெப மதி வாித் ெதாைக 
ேமாச யின் பாய் 3.9 பில் ய ம் 
உள்ளடங்குகின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கைமய, ேசர் ெப மதி வாி ேமாச யின் 
லம் அரசாங்கம் இழந் ள்ள பணத் 

ெதாைகயான , அரசாங்கம் இழந் ள்ள 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைகயில் அண்ணளவாக 
0.5% மாத்திரேம என்பைத ம்; 

 (iv) மிகுதி 99.5% பற்றி இற்ைறவைர விசாரைண 
எ ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேசர் ெப மதி வாித் ெதாைக ேமாச ையத் தவிர 
மிகுதி பாய் 384.1 பில் யைன அரசாங்கம் 
இழக்கச் ெசய்தைம ெதாடர்பில் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் யவர்கள் ெதாடர்பில் லனாய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவர்கள  ெபயர், கவாி, 
ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் அந்தஸ் கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்கள் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 
(a) Is he aware  that- 
 (i) the amount of money that the Government 

has lost due to the negligence and the 
inefficiency of the Department  of  Inland  
Revenue is 388 billion rupees  as per the 
reports of the Auditor General; 

499 500 

[ගරු කනක ෙහේරත් මහතා] 
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 (ii) even the amount of  3.9 billion rupees of the 
VAT fraud is included in the aforesaid  
amount; 

 (iii) accordingly the amount of money that the 
Government lost  due to the VAT fraud is 
approximately  0.5 per cent of the total 
amount of money that the Government lost; 
and 

 (iv) investigations have not been conducted so 
far in regard to the remaining 99.5 per cent 

(b) Will he inform  this  House-  
 (i) whether investigations have been conducted 

in regard to the  persons responsible  for the 
deprivation  of  the Government  of the 
remaining  384.1 billion rupees in addition 
to the VAT fraud ; 

 (ii) if so, their names, addresses, telephone 
numbers along with their status; and 

 (iii) the legal action taken against the  aforesaid 
persons? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අකාර්යක්ෂමතාව හා ෙනොසැලකිලිමත්භාවය නිසා 
රජයට රුපියල් බිලියන 388ක් අහිමි වී නැත. 

 (ii) වැට් බදු වංචාෙව් මුදල රුපියල් බිලියන 3.9කි. 
(රුපියල් මිලියන 3900කි.) 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) එවැනි ආදායම් අහිමි කිරීමක් සිදු වී ෙනොමැති 
බැවින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)   විගණකාධිපතිවරයා විසින් රුපියල් 3,573,372,886ක් ආපසු 
ෙගවීෙම්දී අකමිකතාවක් සිදු වී ඇති බව ට වාර්තා කර ඇති 
අතර, ඒ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණය අනුව රුපියල් 
3,996,008,151ක් සාවද  ෙලස පරිහරණය කර ඇති බවට 
සනාථ කර ඇති අතර, එය නීතිපතිෙග් අංක 
CRI/109/2006 හා මහාධිකරණ නඩු අංක HC4027/2007 
යටෙත් නඩු පවරා ඇත.  

 අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරීක්ෂණය අනුව 
රජයට අහිමිව ඇත්ෙත් රුපියල් බිලියන 3.9ක මුදලක් 
පමණක් බවත්, රුපියල් බිලියන 388ක් ෙනොවන බවත් 
තහවුරු වී ඇත. එයට සම්බන්ධ වූ සියලුම පාර්ශව් සඳහා 
ෙම් වන විට අධිකරණ කියා මාර්ග ෙගන ඇත.  2002 සිට 
2004 වසර දක්වා එකතු කළ අගය මත බදු පිළිබඳව විසත්ර 
පහත සඳහන් කරමි. 

 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  වැට් බදු වංචාව සම්බන්ධෙයන් අධිකරණමය තීන්දු ලැබූ 
ඇතැම් නිලධාරින්, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ මත යළි 
ෙසේවෙය් පිහිටුවීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියා 
ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැත. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ වාෙග්ම දැනට නීතිමය කියා මාර්ගයන්ට  යටත් ෙනොවුණු, 

එෙහත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා ලැබූ නිලධාරින් මුදල් 
අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
දැනටත් ෙසේවය කරනවාද කියන කාරණය මා දැනගන්නට 
කැමැතියි.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඍජුව බලපෑමක් තිෙබන අය අරෙගන නැහැ. නමුත් වකව 

උදවු ෙවලා තිෙබන යම් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නීතිමය පදනමක් නැති නිසා අපට ඒ ගැන ෙමොනවත් කරන්න 
අමාරුයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, අධිකරණමය කියා මාර්ග නැති වුණත් 

අභ න්තර වශෙයන් විනය පරීක්ෂණයක් ෙහෝ යම් කිසි එවැනි 
කියා මාර්ගයකට එළඹිලා තිෙබනවාද? ෙමය පසු ගිය වකවානුෙව් 
ඔබතුමන්ලා, අපි කවුරුත් හඬ නඟපු මහා වංචාවක්.  ෙම් පිළිබඳව 
අභ න්තරව  ෙහෝ  යම් පරීක්ෂණයක් කර තිෙබනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කනගාටුෙවන් වුවත් පකාශ කළ යුතු ෙදයක් තමයි  නිශ්චිත 

වශෙයන් වරදක් කර නැතිනම්, රජෙය් ෙසේවය තුළ 
අවිනිශ්චිතභාවයකින් කටයුතු කරන්න අමාරු කියන කාරණය.  
මමත් ඔබතුමාෙග් මතෙය්මයි සිටින්ෙන්. හැබැයි, යම් තැනක 
එවැනි දූෂණයක් වකව ෙහෝ සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව  
අභන්තරව කටයුතු කරෙගන යන එක ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා 
අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

වර්ෂය  සමස්ත ආදායම         
(රුපියල් මිලියන) 

එකතු කළ අගය මත 
බදු  (රුපියල් මිලියන) 

 2002 137,609.0  35,181.0 

 2003 139,043.0  97,759.0 

 2004 164,803.8 117,030.0 

එකතුව 441,455.8 249,965.0 

501 502 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අතීතෙය් සිදුවූ ආකාරයට ෙමොනම  ආකාරයකින්වත් ෙමවැනි 

වැට් බදු වංචා සිදු ෙනොවන්නට ඔබතුමා අවශ  කරන වැට-කඩුළු 
බැඳලා තිෙබනවාද කියා මා දැනගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමනි.  මා එය ෙබොෙහොම අගය කරනවා. අපි 

රජය භාර ගත්ත අවස්ථාෙව්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
10.8ක ආදායමක් තිබුෙණ්. දැන් එය සියයට 13.2ක් දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි යම් නවීකරණයක් කර ෙගන යන 
අවස්ථාවක්.  යම් අකමිකතාවක්, දූෂණයක් සිදු ෙවනවා නම්, 
එවැනි ෙද් ගැන කථා තිෙබනවා නම්,  කරුණාකර අපව දැනුවත් 
කරන්න කියලා මම සෑම මන්තීවරයකුෙගන්ම ඉල්ලනවා.  

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් සහෙයෝගය තුළින්  2020 වසෙර් 
ෙගන ඒමට තිබූ RAMIS එක අපි 2016 වසෙර්දී ෙගන ආවා. ඒ 
නිසා බදු ෙගවන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති වාතාවරණය වැඩි 
ෙව්ෙගන යන බව දැන් අපට ෙපෙනනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් ෙබොෙහොම අගය කරනවා. අපි වැඩි කල් 
යන්නට ෙපර revenue officersලා පත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ තුළින් ආදායම වැඩි කර ෙගන, ජනතාවෙග් අවශ තා 
ඉටු කරන්න අප කටයුතු කර ෙගන යනවා.          

 
ගිං හා නිල්වලා ගංඟා පිටාර ගැලීම නැවැත්වීම: 

ව ාපෘතිය 
ஜின் கங்ைக மற் ம் நில்வள கங்ைக 

ெப க்ெக ப்ைபத் த த்தல் : க த்திட்டம் 
PREVENTION OF GIN AND NILWALA RIVERS FROM 

OVERFLOWING: PROJECT 

 
380/’15 

9. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය මඟින් ගිං ගඟ හා නිල්වලා ගඟ පිටාර 
ගැලීම නැවැත්වීම සඳහා ව ාපෘතියක් සකස ්කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එවැනි ව ාපෘතියක් සඳහා චීනෙය් CAMC 
ඉන්ජිනියරින් ෙකොම්පැණි ලිමිටඩ් නමැති 
සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් ෙකොට ති ෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ  නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (iv) ගිවිසුමක් අත්සන් ෙනොකර ඉහත සමාගමට 
2014.12.31 දින වවුචර් අංක 2568 මඟින් රු. 
998,576,311/=ක් සහ 2015.01.31 දින වවුචර් අංක 
99/1 මඟින් රු.1003,136,336/=ක් හා වවුචර් අංක 
99/2 මඟින් රු. 2009,342,336/=ක් ෙගවා තිෙබන 
බව දන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු කවෙර්ද; 

 (vi) එෙලස මුදල් ෙගවා ඇති පදනම කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා 2015 අයවැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 40ක මුදලක් පමණක් ෙවන් කර තිබියදී 
ෙමපමණ මුදල් පමාණයක් ෙගවන්ෙන් ෙකෙසේද; 

 (ii) ෙමෙසේ ෙගවා තිෙබන මුදල සාධාරණීකරණය 
කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, ෙම් සඳහා වගකිවයුත්තන් 
කවුරුන්ද; 

 (v) ඔවුන්ට දඬුවම් කරන්ෙන්ද; 

 (vi) ඒ සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்டவினா: 

(அ) (i) நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 
அைமச்சினால் ஜின் கங்ைக மற் ம் நில்வள 
கங்ைக ெப க்ெக ப்பைத நி த் வதற்கான 
க த்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அத்தைகய க த்திட்டத்திற்காக சீனாவின் 
CAMC இன்ஜினியாிங் கம்பனி மிடட் எ ம் 
கம்பனி டன் உடன்ப க்ைகெயான்  
ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடா  ேமற்ப  
கம்பனிக்கு 2014.12.31ஆம் திகதியன்  
2568ஆம் இலக்க உ திச்சீட் ன் லம் பாய் 
998,576,311/- மற் ம் 2015.01.31ஆம் 
திகதியன்  99/1ஆம் இலக்க உ திச்சீட் ன் 

லம் பாய் 1,003,136,336/- மற் ம் 99/2ஆம் 
இலக்க உ திச்சீட் ன் லம் பாய் 
2,009,342,336/- ெச த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  பற்றிய தகவல்கள் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) அவ்வா   பணம் ெச த்தப்பட் ள்ளதன் 
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 அவர்   இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக  2015  வர  
ெசல த் திட்டத்தின் லம் பாய் 40 மில் யன் 
ெதாைக மாத்திரம் ஒ க்கப்பட் ள்ளேபா  
இவ்வள  பணத்ெதாைகைய ெச த் வ  
எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  ெச த்தப்பட் ள்ள பணத்ெதாைகைய 
நியாயப்ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ஏெனன்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், இதற்கு ெபா ப் க்கூற 
ேவண் யவர்கள் யார் என்பைத ம்; 

 (v) இவர்க க்கு தண்டைன வழங்குவாரா 
என்பைத ம்; 
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 (vi) அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Irrigation and Water Resources 
Management: 

(a) Will he inform this House- 
 (i)  whether the Ministry of Irrigation and Water 

Resources Management has designed a 
project to prevent the Gin river and Nilwala 
river from overflowing; 

 (ii)  whether any agreement has been signed with 
the CAMC Engineering Company Limited of 
China for such a project; 

 (iii)  if so, the current state of that agreement; 
 (iv) whether he is aware of the fact that a sum of 

Rs. 998,576,311/= by the voucher number 
2568 on 31.12.2014, a sum of Rs. 
1,003,136,336/= by the voucher number 99/1 
on 31.01.2015 and a sum of Rs. 
2,009,342,336/= by the voucher number 99/2 
had been paid to the above company without 
signing an agreement; 

 (v) if so, the details of those payments; and 
 (vi) the basis on which payments had been made 

in the above manner? 

(b) Will he also inform this House- 
 (i) as to how such a huge sum of money can be 

paid when 40 million rupees had been 
allocated for this project by the 2015 
Budget; 

 (ii) how the amount paid in the above manner 
can be justified; 

 (iii) if so, why; 
 (iv) if not, the persons who are responsible for 

that;  
 (v) whether they will be punished; and 
 (vi) the steps taken in this regard? 
(c) If not, why? 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) වාරි මාර්ග අමාත ාංශය මඟින් ගිං ගඟ හා 
නිල්වලා අතිරික්ත ජලය ගිනිෙකොණ දිග වියළි 
පෙද්ශවලට හරවා යැවීම අරමුණු කරගත් 
ව ාපෘතියක් සකස ්කර ඇත. 

  ගිං හා නිල්වලා ගංඟාවල ගංවතුර පාලනයට ද 
ෙමය තරමක් දුරට ඉවහල් වන නමුත්, ව ාපෘතිෙය් 
මූලික අරමුණ ඉහත ගංඟාවල අතිරික්ත ජල 

පමාණයක් ඇති මාසවලදී එම ජලෙයන් 
ෙකොටසක් පානීය පෙයෝජනය හා ගෘහ 
අවශ තාවයන් සඳහා වියළි පෙද්ශවලට හරවා 
යැවීමත්, එෙසේ හරවා යැවීෙම්දී ලබා ගත හැකි 
බලශක්තිය ජාතික පද්ධතියට එකතු කර 
ගැනීමත්ය. 

 (ii) ඔව්. ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. ගිවිසුම් ගත මුළු 
මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 690කි. 
(රුපියල් මිලියන ලක්ෂයක් පමණ ෙව්.) 

 (iii) ගිවිසුම 2014 ෙනොවැම්බර් 05 වැනි දින අත්සන් 
කර ඇති අතර අදාළ සමීක්ෂණ කටයුතු සැලසුම් 
හා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට ෙකොන්තාත්කරුට 
ෙගවිය යුතු සියයට 15ක අත්තිකාරම් මුදල 
සම්පූර්ණෙයන් ෙගවා නැති නිසා ෙකොන්තාත් 
කටයුතු ආරම්භ කර නැත.  

  අත්තිකාරම් මුදෙල් ෙකොටසක් ෙලස 2015 
ජනවාරි 08 දිනට ෙපර රුපියල් බිලියන 4ක් 
(සියයට 4.35ක්) ෙගවා ඇති නමුත් පසුව ආර්ථික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත  මණ්ඩල කමිටුෙව් 
උපෙදස ් මත ව ාපෘතිෙය් කටයුතු තාවකාලිකව 
අත්හිටුවා ඇත. 

  ඉන් පසුව නැවත ෙමම ව ාපෘතිෙය් කටයුතු 
ඉදිරියට කරෙගන යාම සඳහා අමාත  මණ්ඩලෙය් 
උපෙදස ්ලබා ගැනීමට මා විසින් 2016.02.16 දින 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, 
අමාත  මණ්ඩලය විසින් ෙම් පිළිබඳ නිර්ෙද්ශයන් 
ලබා දීමට ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ 
අමාත  මණ්ඩල කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කර 
ඇත. ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරි 
කමිටුෙව්දී ෙම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමින් පවතින 
අතර ඉදිරිෙය්දී නිශච්ිත තීරණයක් අෙප්ක්ෂා 
ෙකෙර්. 

 (iv) ඔව්. 

 (v) අත්තිකාරම් මුදෙල් ෙකොටසක් ෙලස රුපියල් 
මිලියන හාරදහස ් එෙකොළහක් (4,011ක්) ෙගවා 
ඇත. ෙමම මුදල් ෙගවා ඇත්ෙත් ගිවිසුමක් අත්සන් 
කර ඊට අදාළ ෙකොන්ෙද්සි එනම් අත්තිකාරම් ඇප 
බැඳුම්කර  ආදිය ලබා ගැනීෙමන් පසුවය. 

 (vi) මුදල් ෙගවා ඇත්ෙත් ගිවිසුෙම් එකඟ වී ඇති 
සථ්ානගත වීෙම් අත්තිකාරම් මුදලින් ෙකොටසක් 
 වශෙයනි. 

(ආ) (i)  ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා 2015 අය වැය 
ඇසත්ෙම්න්තුෙව් රුපියල් මිලියන 40ක්ද, ඊට 
අතිෙර්කව ෙමම අමාත ාංශයට අදාළ ගිං, 
නිල්වලා, යාන්ඔය, තල්පිටිගල ආදී ව ාපෘති 
සඳහා අතිෙර්ක රුපියල් බිලියන 10ක්ද අය වැය 
ෙයෝජනා යටෙත් ෙවන් කර ඇත. අනුමත අය වැය 
ෙයෝජනාෙව් අදාළ පිටු ඉදිරිපත් කර ඇත. 
ඇමුණුම 01 බලන්න.  

  ෙමම ෙවන් කිරීම තහවුරු කරමින් භාණ්ඩාගාර 
නිෙයෝජ  ෙල්කම් විසින් වාරිමාර්ග ෙල්කම් ෙවත 
එවා ඇති ලිපිය හා ඒ සඳහා වාරිමාර්ග ෙල්කම් 
විසින් සකස ්කර යවා ඇති වැඩ සැලැසම් ඇමුණුම 
02 හා 03 ෙලස ඉදිරිපත් කරමි.  ඇමුණුම්  සියල්ල 
සභාගත* කරමි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ව ාපෘතියට අදාළ කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යාම 
සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීෙමන් පසු ගිවිසුමට 
අනුකූලව කරන ලද ෙගවීමක් බැවින් විෙශේෂ 
සාධාරණීකරණය කිරීමක් අවශ  ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) ෙමම ව ාපෘතිය අදාළ සමීක්ෂණ පාරිසරික 
අධ යන  නිම කර ඉදිරියට කරෙගන යාම සඳහා 
අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත. එම  
අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් පසු ව ාපෘතිය නිසි 
පරිදි කියාත්මක කිරීමට අ ප අෙප්ක්ෂා කරමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක අතුරු පශ්නයයි අහන්න 

තිෙබන්ෙන්. ගිවිසුම අනුව සියයට 5ක අත්තිකාරම් මුදලක් 
ෙගවන්න තිබියදී, සියයට 4.35යි ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. මිලියන 
448ක් ෙගවා තිෙබනවා. තව මිලියන 40යි අඩු. සියයට 5ම ෙගවා 
තිබුණා නම් ඒ ව ෘපාතිය ෙම් වන ෙකොටත් පටන් අරෙගන. අනික, 
කඩිමුඩිෙය් ෙම්ක ෙගවන්ෙනත් ජනාධිපතිවරණය සමෙය්. ඒ 
සියයට 5ක අත්තිකාරම් මුදල එකවර ෙනොෙගවා, සියයට 4.35ක් 
ෙගවීෙමන් ව ාපෘතිය කල් ගියා. ඒ  අනුව රජෙය් මුදල් නිකරුෙණ් 
තිෙබනවා ෙන්ද?  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක රජයන් ෙදකක් අත්සන් කරන ලද 

ගිවිසුමක්. පළමුවැනි කාරණාව ඒක.  එකයි දශම ගණනක් අපට 
තව ෙගවන්නත් තිෙබනවා. ඒක ෙදවැනි කාරණාව.    ඒක ෙගව්වා 
නම් ෙම් අය ඇවිල්ලා  වැඩ ආරම්භ කරනවා.  නමුත්,  මතක තබා 
ගත යුතු ෙදයක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  ෙහොඳ උදාහරණයක් 
ෙම් අවස්ථාෙව් සපයා තිෙබනවා. පසු ගිය දිනවල ෙකොයි තරම් 
වැස්සත්, අෙප් ජලාශ සියල්ල පිරී තිබුණත් මුරුතෙවල 
ජලාශෙය්ත්, චන්දිකා වැෙව්ත් ජලය වාන් දැම්ෙම් නැහැ. ගිං ගඟ 
සහ  නිල්වලා ගඟ පිටාර ගැලීෙමන් ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති 
වුණා. අපි ෙම් ව ාපෘතිය ඉක්මන් කරලා කළා නම්,  ෙම් අතිෙර්ක 
ජලය අපට යවා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා ෙම්  අදාළ වැව්වලට 
සහ ඒ පෙද්ශයට.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව් ඒ ගැන ෙනොෙවයි. ෙම් ෙගවීම් 

කර තිෙබන්ෙන් 2014.12.31 දින සහ 2015.01.31දින. එතෙකොට 
එක මාසයකදි ෙදවතාවකට මිලියන 448ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, සියයට 4.35යි. මා කියන්ෙන් අර ඉතිරි ෙපොඩි ගණනත් 
ෙගව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි කියලා ෙපොඩ්ඩක් විමසීමක් කරන්න 
කියලයි. එෙහම ෙගවා තිබුණා නම්, සියයට 5 complete වුණා නම් 
වැඩ පටන් ගන්න තිබුණා.  

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
අපි ඒක නැවැත්තුවා. නව රජය විසින් ෙම් සියලු ව ාපෘති  

අධ යනය කිරීමට තාවකාලික නැවැත්වීමක් කළාෙන්. ඒ උඩ 
තමයි ෙම් කටයුත්ත සිද්ධ වුෙණ්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 -434/'16 - (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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11.ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath)  
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක සමහර රූපවාහිනී 
නාලිකාවල විකාශනය වන ළමා වැඩසටහන්  
නියමිත පමිතිෙයන් ෙතොර බවත්; 

 (ii) එමඟින් ළමා ෙපෞරුෂ වර්ධනය හා නිර්මාණ 
ශක්තිය හානියට ලක් වන බවත්; 

 (iii) ෙම් ෙහේතුෙවන් සමාජය පරිහානියට පත්වීෙම් 
අවදානමක් පවතින බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඵලදායී ළමා සංවර්ධන වැඩසටහන් ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක් අමාත ාංශය සතුව තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயி ள் இயங்குகின்ற சில ெதாைலக் 
காட்சி அைலவாிைசகளில் ஔிபரப்பப்ப கின்ற 
சி வர் நிகழ்ச்சிகள் உாிய தரத்தில் 
இல்ைலெயன்பைத ம்; 
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 (ii) இதன் லம் சி வாின் ஆ ைம 
அபிவி த்திக்கும்  மற் ம் ஆக்கத்திறன் 
சக்திக்கும் பாதிப்  ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக ச கம் சீரழி க்கு 
உள்ளாகின்ற அபாயம் காணப் 
ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) பயன்மிக்க சி வர் அபிவி த்தி நிகழ்ச்சிகைளச் 
சமர்ப்பிப்பதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  
அைமச்சிடம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்ேவைலத்திட்டம் யாெதன் 
பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media: 

(a) Will he admit that -  

 (i) children's programmes telecast on certain 
television channels lack quality; 

 (ii) this hampers personality development and 
affects creativity of children; and 

 (iii) as a result, there exists the danger of 
degradation of the society? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) whether the Ministry has any course of 
action to present inspiring children’s 
programmes; and 

 (ii) if so, what that course of action is? 

(c) If not, why?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) (ii), (iii)  ඔව්.  ෙබොෙහෝ විට රාජ  මාධ  ආයතන 
මඟින් පචාරය ෙකෙරන ළමා වැඩ සටහන් 
වගකීමක් සහිතව නිර්මාණය කර පචාරය ෙකෙර්.  
එෙසේ නමුත්, ඇතැම් රූපවාහිනී නාලිකාවල 
පචාරය ෙකෙරන ඇතැම් ළමා වැඩ සටහන් 
පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය ෙනොහැකි අවසථ්ා ඇති 
බව සඳහන් කළ යුතුයි. 

(ආ) (i) තිෙබ්.  

 (ii) අමාත ාංශය මඟින් රජෙය් නාලිකාවන් ෙවත 
විටින් විට උසස ් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 
මඟෙපන්වීම් සිදු කරනු ලැෙබ්. ෙම් හැර ෙපොදුෙව් 
සියලුම නාලිකා අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම 
පද්ධතියක් අමාත ාංශය විසින් සකස ් ෙකොට 
පසිද්ධියට පත් ෙකොට ඇත.  

  නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, සමහර අවසථ්ාවලදී 
හරියටම එය පිළිපැදීමක් දකින්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා විද ත් මාධ  නියාමන යන්තණයක් 
ඇති කිරීම ෙකෙරහි අපි ෙම් දවසව්ල අවධානය 

ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් සියලුම අංශ පිළිබඳව  
සියල්ලන්ෙග්ම අදහස ් අරෙගන කාෙග්ත් 
එකඟතාවෙයන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර 
ෙමහි ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න අපට 
හැකියාව ලැෙබයි.  ඊට පටහැනිව කියා කෙළොත්, 
ඕනෑම අවසථ්ාවක යම් කිසි ආකාරයක 
කියාමාර්ගයන් ගන්න පවා එවිට පුළුවන්කම 
ලැෙබයි. ඉදිරිෙය්දී ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත ාංශය එක්ව ළමා අයිතිවාසිකම් 
ෙමන්ම කාන්තා අයිතිවාසිකම්ද ආරක්ෂා වන 
පරිදි වැඩසටහනක් කියාවට නැංවීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  එවැනි ආකාරයක පමිතිය බලන වාරණ 
මණ්ඩලයක් දැනට නැද්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් පිළිබඳව 

හඳුන්වා දීමක් දැනට තිෙබනවා. නමුත්, ඒක හරියටම හැමතැනදිම 
අනුගමනය ෙනොවන බව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි  
කාෙග්ත් එකඟතාව  ෙයන් විද ත් මාධ  නියාමන යන්තණයක් 
ඇති කර,  ෙම් හැම එකකටම ෙපොදු වන පරිදි ඉස්සරහට කටයුතු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශෙයන් 

ජනමාධ  අමාත ාංශයට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාලු, 
එක මණ්ඩලයක් ෙහෝ යම් කිසි කණ්ඩායමක් තුළින් ෙහෝ ෙමහි 
පමිතිය පිළිබඳව ෙසොයා බලා යම් අධීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. 
නමුත්, තවමත් එය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ කියලා තමයි 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ළමා අයිතිවාසිකම් වාෙග්ම කාන්තා 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙවන ආකාරයට ෙමම කටයුත්තට 
ඇතුළත් කරලා තමයි ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ හදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඉස්සර රජෙය් මාධ  සහ ෙපෞද්ගලික මාධ  පිට රට ඉඳලා 

කරන වැඩසටහන්වල අෙප් ළමයින්ෙග් නිර්මාණ කුසලතාවන් 
වාෙග්ම ෙපෞරුෂය වර්ධනය කරන වැඩසටහන් තිබුණා. නමුත් 
ඒවා ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්, ඒ පිළිබඳව 
කඩිනමින් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්නම් ෙහොඳයි 
කියලායි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්. ඔබතුමා කියන කාරණෙය් යම් සත තාවක් තිෙබනවා. 

අපි ඒක දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් යන්තණය 
ඉක්මනින් සකස් කිරීම පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවන වටය. 
 

 

අළුත් ෙදන්නෑව ගම්මානෙය් රජෙය් පාසලක් 
ස්ථාපිත කිරීම : විස්තර 

அ த் ெதன்ேனவ கிராமத்தில் அரச 
பாடசாைலெயான்ைற அைமத்தல் : விபரம் 

ESTABLISHMENT OF GOVERNMENT SCHOOL IN ALUTH 
DENNEWA VILLAGE: DETAILS  

297/’15 
2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) මූලික අධ ාපනය සඳහා පාසලක්  ෙනොමැති වීම 
නිසා අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය්, ඉපෙලෝගම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, අළුත් ෙදන්නෑව 
ගම්මානෙය් මුසල්ිම් දරු දැරියන් 200කට අධික 
පිරිසකට දුර බැහැර පාසල්වලට යෑමට සිදුවී 
තිෙබන බවත්; 

 (ii) සුදුසු මාර්ග පද්ධතියක් ෙහෝ ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවයක්ද ෙනොමැතිව, දිනපතා   කි. මී. 10කට 
ආසන්න දුරක් පයින් ගමන් කිරීමට සිදු වීෙමන් එම 
දරු දැරියන් මුහුණ ෙදන දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට 
ෙගන පෙද්ශවාසීන් විසින් අක්කර 1½ක පමණ 
ඉඩමක ෙගොඩනැඟිලි ෙදකක් ඉදිකරන ලද බවත්; 

 (iii) එකී ඉඩම සහ ෙගොඩනැඟිලි රජයට පවරා ෙගන 
එය පිළිගත් පාසලක් බවට පකාශයට පත්කිරීමට 
ෙයෝජනා කරන ලද බවත්; 

 (iv) ඒ සඳහා අංක උමැප/කැකි/අසං - 01/23 II ෙවළුම 
හා 2011.01.14 දිනැති ලිපිය මඟින් කැකිරාව 
කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂවරයා විසින් උතුරු මැද 
පළාත් අධ ාපන අධ ක්ෂවරයාට නිර්ෙද්ශයක් 
ඉදිරිපත් කරන ලද බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) දුෂ්කර ගම්මානයක ෙවෙසන එම දරු දැරියන්ෙග් යහපත 
උෙදසා ෙදන්නෑව ගම්මානෙය් රජෙය් පාසලක් සථ්ාපිත 
කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i)  ஆரம்பக் கல்விையக் கற்பதற்கான 

பாடசாைலெயான்  இல்லாத காரணத்தினால் 
அ ராத ரம் மாவட்டத்தில், இபேலாகம 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், அ த் ெதன்ேனவ 

கிராமத்தில் 200 இற்கும் ேமற்பட்ட ஸ் ம் 
சி வர்க க்கு ர இடங்களில் அைமந் ள்ள 
பாடசாைலக க்குச் ெசல்ல ேநர்ந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) உாிய திக் கட்டைமப்  அல்ல  ெபா ப் 
ேபாக்குவரத் ச் ேசைவ இல்லாத நிைலயில், 
நாளாந்தம் அண்ணளவாக 10 கி.மீ. ரம் ெசல்ல 
ேவண் ேயற்பட் ள்ளதால்  இந்த சி வர்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் சிரமங்கைளக் கவனத்திற் 
ெகாண்  பிரேதச வாசிகள் 1 1/2 ஏக்கர் 
காணியில் இரண்  கட் டங்கைள 
நிர்மாணித் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிைய ம் கட் டத்ைத ம் 
அரசாங்கத்திற்குப் ெபா ப்ேபற்  அதைன 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பாடசாைலயாக பிரகடனம் 
ெசய் மா  பிேராிக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iv) උමැප/කැකි/අසං-01/23ஆம் இலக்கம் அத்தியாயம் II 
மற் ம் 2011.01.14 ஆம் திகதிய க தம் லம் 
ெகக்கிராவ வலயக் கல்வி பணிப்பாளாினால் 
வடமத்திய மாகாண கல்விப் பணிப்பாள க்கு 
பாிந் ைர ெசய்யப்பட் ள்ள  என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) பின்தங்கிய கிராமத்தில் வா ம் இந்தப் பிள்ைளகளின் 
நலன் க தி ெதன்ேனவ கிராமத்தில் அரசாங்கப் 
பாடசாைல ஒன்ைற அைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Minister of Education: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  over 200 Muslim children from the village 
of Aluth Dennewa belonging to the 
Ipalogama Divisional Secretary's Division 
of the Anuradhapura District have to attend 
to schools located in distant places because 
a school is not available for them to obtain 
basic education; 

 (ii) taking into consideration the difficulties 
faced by the aforesaid children who travel 
almost 10 kilometres on foot daily as there 
is neither a proper road network nor a 
public transportation system, people of the 
area have built two buildings on a plot of 
land with an extent of approximately one 
and a half acres; 

 (iii) it was proposed to declare this a 
government school after action is taken by 
the Government to aqcuire the aforesaid 
land and the buildings; and 

 (iv) a recommendation was submitted to the 
North-Central Provincial Director of 
Education by the Kekirawa Zonal Director 
of Education by Letter No. උමැප/කැකි/අසං
-01/23 II Vol and dated 14-01-2011? 
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(b)  Will he inform this House whether steps will be 
taken to establish a government school in 
Dennewa Village in the interest of the aforesaid 
children who are living in a difficult village?  

(c)  If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 

(ආ) ඉහත (අ) පශ්නෙය් සඳහන් දුෂ්කරතාවන් සැලකිල්ලට ෙගන 
19590උමැප/අනු/කැකි/ඉප/අලුත් ෙදන්නෑව අන්නුර් පාථමික විදුහල 
නමින් පාසලක් 2014.01.24 දින සිට ආරම්භ කර පවත්වා ෙගන යන 
බවත්, එම විදුහෙල් 1 ෙශේණිෙය් සිට 5 ෙශේණිය දක්වා පන්ති 
පැවැත්ෙවන බවත් ඒ සඳහා පමාණවත් ගුරුවරුන් ෙයොදවා ඇති බවත් 
කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. 

 පාසෙල් වර්තමාන තත්ත්වය පහතින් දක්වා ඇත. 

 *  විදුහල්පතිෙග් නම :- ෙජ්.එම්. සලීමුදීන් මයා 

 *  පාසෙල් ෙගොඩනැඟිලි සංඛ ාව :- 02 

 *  ආරම්භක පන්ති සංඛ ාව :- 05 

 *  වත්මන් ගුරු සංඛ ාව :- 06 

 *  වත්මන් සිසුන් සංඛ ාව :- 67 

 * පාථමික පාසල් සංවර්ධන ව ාපෘතිය යටතට ෙමම පාසල ද 
කඩිනමින් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇතුළත් කර ඇත. 

ශිෂ  සංඛ ාව  

ගුරු සංඛ ාව  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

රජය සතු ඉඩම් :  විකිණීම/බදු දීම 
அரசுக்குச் ெசாந்தமான காணிகள் : விற்றல்/

குத்தைகக்கு வழங்கல் 
LANDS IN POSSESSION OF GOVERNMENT: SALE / LEASE 
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3. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ජයන්ත සමරවීර 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு ஜயந்த 
சமர ர சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf  of the Hon. 
Jayantha Samaraweera) 
ඉඩම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2015.11.15 දින වන විට ශී ලංකාව තුළ රජය සතු 
ඉඩම් පමාණය; 

 (ii) එකී ඉඩම් අතරින් බදු දී ඇති ඉඩම් පමාණය;  

 ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රජය සතු එක් එක් ඉඩෙම් නම හා පමාණය, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය හා දිසත්ික්කය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) බදු දී ඇති එක් එක් ඉඩෙම් නම, පමාණය, බදු දී 
ඇති කාලය, වාර්ෂික බදු කුලිය හා ඉඩම පිහිටා 
තිෙබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය හා 
දිසත්ික්කය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙම් වන විට රජය සතු ඉඩම් විකිණීමට ෙහෝ බදු 
දීමට සැලසුම් ෙකොට තිෙබ්ද; 

 (ii) විකිණීමට ෙහෝ බදු දීමට සැලසුම් ෙකොට තිෙබන 
ඉඩම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම ඉඩම් විකුණනු ලබන ෙහෝ බදු ෙදනු ලබන 
පුද්ගලයින් කවුරුන්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015.11.15 திகதியன்  உள்ளவா  இலங் 
ைகயி ள் அரசுக்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் 
அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகளில் குத்தைகக்கு வழங்கி ள்ள 
காணிகளின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரசுக்குச் ெசாந்தமான ஒவ்ெவா  காணியின் 
ெபயர் மற் ம் அள , பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
மற் ம் மாவட்ட வாாியாக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  
காணியின் ெபயர், அள  மற் ம் குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள காலம், வ டாந்த குத்தைகத் 
ெதாைக மற் ம் காணி அைமந் ள்ள பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  மற் ம் மாவட்டம் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

513 514 

ෙශේණිය පිරිමි ළමුන් 
සංඛ ාව 

ගැහැනු ළමුන් 
සංඛ ාව එකතුව 

1 ෙශේණිය 10 08 18 

2 ෙශේණිය 08 09 17 

3 ෙශේණිය 05 06 11 

4 ෙශේණිය 06 06 12 

5 ෙශේණිය 04 05 09 

   එකතුව 33 34 67 

අනු අංකය නම ගුරු වර්ගය 

01 ෙජ්.එම්. සලීමුදීන් මයා විදුහල්පති 

02 එන්.ජී. සුමතිපාල මයා පාථමික පුහුණු 

03 සර්වාන් වීවි මිය පාථමික පුහුණු 

04 එච්. නර්ජිෂා මිය කලා උපාධි 

05 එම්.සි.එස්. රෆිකා මිය පාථමික පුහුණු 

06 ෙජ්.එස්. පවුසියා මිය පාථමික පුහුණු 

07 එස්.ඒ. නසිමිලා මිය පාථමික පුහුණු 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(இ) (i) இன்றளவில் அரசுக்குச் ெசாந்தமான காணிகைள 
விற்பதற்கு அல்ல  குத்தைகக்கு வழங்குவதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) விற்பதற்கு அல்ல  குத்தைகக்கு வழங்குவதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ள காணிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகள் விற்கப்ப ம் அல்ல  
குத்தைகக்கு வழங்கப்ப ம் நபர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Lands: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the extent of lands in possession of the 
Government of Sri Lanka as at 15.11.2015; 
and  

 (ii) out of the aforesaid lands, the extent of 
lands which have been leased out? 

(b)  Will he table - 

 (i) separately, as per each Divisional 
Secretary's Division and each district, the 
name and the extent of land in possession of 
the Government; and  

 (ii) separately, with regard to each of the lands 
which have been leased out, the name, land 
extent, period of lease, annual lease, the 
Divisional  Secretary's Division and the 
District in which the land is located? 

(c)  Will he state - 

 (i) whether it has been planned to sell or to 
lease out the lands in possession of the 
Government as at present;  

 (ii) the lands which have been planned to be 
sold or to be leased out; and 

 (iii) the persons to whom the aforesaid lands 
will be sold or leased out? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (ආ) (ඇ) 

 ශී ලංකාව තුළ ඇති රජය සතු ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් අසා ඇති 319/'15 
(අ) (ආ) (ඇ) පශන්වලට අදාළ ෙතොරතුරු නිශච්ිතව සඳහන් කිරීම 
අපහසුය. රජෙය් විවිධ සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා ෙපෞද්ගලික ඉඩම් 
රජයට අත්කර ගන්නා බැවින් ද, රජෙය් ඉඩම් ෙන්වාසික, වාණිජ හා 
කෘෂි කාර්මික කටයුතු සඳහා විවිධ පුද්ගලයින් හා ආයතන ෙවත දීර්ඝ 
කාලීන බදු පදනමින් හා දීමනා පත මඟින් බැහැර කරන බැවින් ද 
ඉඩම්වලට අදාළ ෙතොරතුරු හා දත්ත නිරන්තරෙයන් ෙවනස ්ෙව්. 

 විවිධ පුද්ගලයන් හා ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලීම් 
අධ යනය කර අදාළ නිලධාරින්ෙගන් හා ආයතවලින් ලබා ගන්නා 
නිර්ෙද්ශ පදනම් කරෙගන බදු දීම් සිදු කරන බැවින් බදු දීමට සැලසුම් 
සකස ්කර ඇති ඉඩම් කවෙර්ද යන්න ෙහෝ බදු ෙදනු ලබන පුද්ගලයන් 
කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව සැලසුම් සකස ්කළ ෙනොහැක. ඉඩම බදු 
ෙදනු ලබන පුද්ගලයා හා ආයතනය ෙහෝ බදු ෙදනු ලබන ඉඩම 
පිළිබඳව තීරණය කරනු ලබන්ෙන් එම පුද්ගලයා ෙහෝ ආයතනය විසින් 
ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලීම් සලකා බැලීෙමන් පසුවයි. 

 දැනටමත් රජෙය් ඉඩම් ෙතොරතුරු කළමනාකරණය කිරීෙම් 
වැඩසටහන (e-SLIMS) හා ඉඩම් බැංකුව (Land Bank) යන 
වැඩසටහන් යටෙත් රජෙය් ඉඩම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු පරිගණකගත 
කිරීම ආරම්භ කර ඇත. දැනට e-SLIMS වැඩසටහන දිවයිෙන් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 127ක් ආවරණය කරමින් කියාත්මක 
වන අතර ඉදිරිෙය්දී දිවයිෙන් සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
ආවරණය කරමින් ෙමම වැඩසටහන කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ඒ 
අනුව රජය යටෙත් පවත්නා සියලු ඉඩම්වලට අදාළ ෙතොරතුරු පිළිබඳ 
ෙගොනුවක් තැෙනනු ඇත. මීට අමතරව පසු ගිය අය වැය ෙයෝජනා පරිදි 
රජෙය් ඉඩම් සියල්ෙලහිම විසත්ර ඇතුළත් දත්ත ගබඩාවක් ෙලස ඉඩම් 
බැංකුව (Land Bank) සඳහා ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් කටයුතු ද ෙම් 
වන විට ආරම්භ කර ඇත. ඉහත රජෙය් ඉඩම් ෙතොරතුරුවලට අමතරව 
ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාව හා අදාළ අෙනකුත් සියලු 
මූලාශයන්ට අයත් ඉඩම් ෙතොරතුරුද ඉඩම් බැංකුව (Land Bank) 
යටෙත් ෙගොනු ෙකෙර්. එෙමන්ම දැනට මහ ජනතාව ෙවත සව්ර්ණභූමි, 
ජයභූමි හා ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටෙත් නිකුත් කරන ලද 
බලපතද ඇතුළත්ව 1,500,000ක් පමණ වන ඉඩම් කැබැලි 
සින්නක්කරව එම ජනතාව ෙවතම ලබා දීම සඳහා ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥා පනත සංෙශෝධනය කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතින අතර 
ඉඩම් විශෂ් විධිවිධාන පනත නමින් නව පනතක් ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් කර 
ෙමම 1,500,000ක ඉඩම් පමාණය මහ ජනතාව ෙවත සින්නක්කරව 
ලබා දීමටත් එම ෙතොරතුරු සම්පූර්ණෙයන් ෙල්ඛනගත කිරීමටත් 
නියමිතය. ෙමම සියලු වැඩසටහන් කඩිනමින් අවසන් කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිත අතර එමඟින් රජෙය් ඉඩම් සම්බන්ධ සියලු ෙතොරතුරු 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව මහ ජනතාවට ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.  

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අක 4 -348/'15 - (2), එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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2015 වර්ෂය තුළ බදු සහ බදු ෙනොවන ආදායම : 
විස්තර 

2015 இல் வாி மற் ம் வாிகளற்ற வ மானம் : விபரம் 
TAX AND NON-TAX REVENUE IN 2015 : DETAILS  

394/’15 
5. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) 2015 මුදල් වර්ෂය තුළදී,  

 (i) අෙප්ක්ෂා කළ බදු සහ බදු ෙනොවන ආදායම ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) සත  බදු සහ බදු ෙනොවන ආදායම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) සත  බදු සහ බදු ෙනොවන ආදායම, අෙප්ක්ෂිත බදු 
සහ බදු ෙනොවන ආදායෙම් පතිශතයක් ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 ආදායම සමඟ සාෙප්ක්ෂව සැසඳීෙම්දී, 2016 
අෙප්ක්ෂිත ආදායම ෙකතරම් දුරට යථාර්ථවාදීද; 

 (ii) 2016 වියදම් ශීර්ෂ ආදායම සමඟ ගැලපීෙම්දී කපා 
හැෙරන වියදම් ෙමොනවාද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) 2015 நிதி ஆண் ள்,  

 (i) எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாி மற் ம் வாி அல்லாத 
வ மானம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள   
என்பைத ம்; 

 (ii) உண்ைமயான வாி மற் ம் வாிகள் அல்லாத 
வ மானம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) உண்ைமயான வாி மற் ம் வாி அல்லாத 
வ மானம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாி மற் ம் வாி 
அல்லாத வ மானத்தின் சத தமாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2 0 1 5ஆம் ஆண் ன் வ மானத் டன் 
ஒப்பி ைகயில் 2016இல் எதிர்பார்க்கும் 
வ மானம் எவ்வள  ரம் யதார்த்தமான  
என்பைத ம்.; 

 (ii) 2016 ெசல த் தைலப் க்கள் வ மானத் டன் 
சீராக்கம் ெசய்யப்ப ம்ேபா  பதிவழிக்கப்ப ம் 
ெசல கள் எைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a)  Will he inform this House in regard to the 
Financial Year 2015 -  

(i) the tax and non-tax income expected, 
separately; 

(ii) the actual tax and non-tax income, 
separately; and 

(iii) the actual tax and non-tax income as a 
percentage of the expected tax and 
non-tax income? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i) how realistic the income expected in the 
year 2016 is, in comparison to the income 
of the year 2015; and 

 (ii) the expenses that are cut when adjusting the 
expenditure Heads of the year 2016 with 
the income? 

(c)  If not, why ? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර. 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළදී අෙප්ක්ෂා කළ බදු ආදායම - රු. 
බිලියන 1,293යි. 

  2015 වර්ෂය තුළදී අෙප්ක්ෂා කළ බදු ෙනොවන 
ආදායම - රු. බිලියන 162යි. 

 (ii) 2015 වර්ෂය තුළදී සත  බදු ආදායම (තාවකාලික)  
- රු. බිලියන 1,282යි. 

  2015 වර්ෂය තුළදී සත  බදු ෙනොවන ආදායම 
(තාවකාලික) - රු. බිලියන 125යි. 

 (iii) 2015 වර්ෂය තුළදී සත  බදු ආදායම අෙප්ක්ෂිත 
බදු ආදායෙම් පතිශතයක් ෙලස - 99.2යි. 

  2015 වර්ෂය තුළදී සත  බදු ෙනොවන ආදායම 
අෙප්ක්ෂිත බදු ෙනොවන ආදායෙම් පතිශතයක් 
ෙලස - 97යි. ෙමය මීට ෙපර 65, 70, 75 වැනි 
පතිශතවලයි තිබුෙණ්. 

(ආ) (i) රාජ  ආදායම ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණින් 
පවත්නා බදු කමය තවදුරටත් සරල කිරීම, බදු 
පදනම පුළුල් කිරීම, නව බදු ෙයෝජනා කම 
හඳුන්වා දීම ආදිය ෙමන්ම රාජ  ආදායම් රැස ්
කිරීම හා සම්බන්ධිත පධාන ආයතන සඳහා නව 
තාක්ෂණික කම හඳුන්වා දීම තුළින් බදු පරිපාලන 
කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම රාජ  ව වසායයන් 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම ආදිය තුළින් 2016 
වර්ෂෙය්දී ළඟා කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත රු. 
බිලියන 1,866ක් වූ ආදායම 2015 වසර හා සසඳා 
බලන කළ සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් යථාර්ථවාදී ෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙපන්වා දුන් ආකාරය අනුව,  
අෙප්ක්ෂිත බදු ආදායෙම් හා සත  බදු  ආදායෙම් පතිශත අතර වැඩි 
ෙවනසක් නැහැ. 2016 වසර මැදදී බදු ආදායම ෙවනස් කිරීමට බදු 
පතිශතවල සංෙශෝධනයක් සිදු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම වැට් එක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංෙශෝධනය කළා. ඔබතුමා ආදායම එකතු කරන හැටි පැහැදිලි 
කරද්දී බදු පැනවීමක් ගැන සඳහන් කෙළේ නැහැ. ෙම් වර්ෂෙය් ඉදිරි 
කාලය තුළදී බදු වැඩි කිරීම තුළින් ආදායම ඉපයීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 2015 වර්ෂය මතක තබා ගන්න. ඒ 

වර්ෂය තමයි යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මුල් වර්ෂය. එහිදී 
අෙප්ක්ෂිතභාවයයි, අදාළ ආදායමයි ෙදකම එක ළඟට ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන් අලුත් කම පාවිච්චි කරපු නිසායි. මීට ෙපර වර්ෂෙය් -
2014- සියයට 69යි, 2014ට ෙපර වර්ෂෙය් සියයට 71යි. ඒ වාෙග්ම 
2016 වර්ෂෙය්ත් ෙමය සංෙශෝධනයට ලක් ෙවලා තිබුණා. 
පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් තුළින් යම් ෙද්වල් 
ෙගනැල්ලා ඊට පස්ෙසේ සංෙශෝධනයට ලක් ෙවලා තිබුණාට, අෙප් 
සමස්ත ආදායෙම්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් ෙවනසක් ඇති 
ෙනොවන ආකාරයට අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. යම් ෙද්වල් 
තුළින් යම් විධියක තාවකාලික පසුබැසීම් තිබුණා. නමුත්, අවුරුද්ද 
අග ෙවනෙකොට අෙප්ක්ෂිත මුදල් පමාණය අපි ලබා ගත්තා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙය්දී තව දුරටත් අලුෙතන් බදු හඳුන්වා දීමට 

බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද, නැද්ද කියලා අපි දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අවශ තාවක් නැහැ. තාවකාලිකව පනවා තිෙබන බදු පමාණය 

මීට ෙපර ගත් ණය පමාණය සඳහා පමණයි. ඊට පසු බදු ලිහිල් 
කිරීෙම් පතිපත්තියක් අපට ෙපෙනනවා. වට්ටපු ආර්ථිකය හදන්න 
අපට යම් කාලයක් අවශ යි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව පශ්න අහන්න ෙදයක් නැහැ. ගරු 

මුදල් ඇමතිතුමා අපට ලබා දුන්ෙන් ඉතාම සුබදායී ආරංචියක්. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් යළි බදු වැඩි කරන්ෙන් නැහැයි කිව්වා. ඒ ෙහොඳටම 
ඇති. එතුමාට ෙහට දිනයට සුබ පතමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා. 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

ෙකොස්ගම සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් අවි ගබඩාව 
පුපුරායාම  

ெகாஸ்கம சாலாவ இரா வ காமின் ஆ தக் 
களஞ்சிய ெவ ப்   

EXPLOSION IN AMMUNITION DUMP OF ARMY CAMP AT 
SALAWA, KOSGAMA 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ඇසීමට අවසර දීම ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමය අෙප් රෙට් මෑත කාලෙය්දී සිදු 
වුණු දරුණුතම සිදුවීමක්. ෙකොස්ගම සාලාව යුද හමුදා කඳවුර 
පුපුරායෑම නිසා හට ගත් ගිනි ගැනීම් පැය හතක් තිස්ෙසේ- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is the point of Order? ෙම්කට අදාළ ෙදයක්ද? 

නැත්නම් ඔබතුමාට පසුව අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නෙයන් පස්ෙසේ මම ඒ සඳහා ඔබතුමාට අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්නය පටන් ගන්න ෙපර මම තවත් කරුණක් ඔබතුමා ෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්.  

අද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ගණනාවක් දහවල් ෙදකට 
කැඳවා තිෙබනවා. නමුත්, ඒ කමිටු ආරම්භ කිරීම පැය භාගයකින් 
හරි කල් දමනවා නම්, මන්තීතුමන්ලාට ඒ කමිටුවලට සහභාගිවීම  
ෙලොකු පහසුවක් වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ කමිටුව පැය භාගයකට 
කල් දමන්න උපෙදස් ෙදන්න. උපෙදස් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාට ගැටලුවක් ඇති ෙවන්න 
පුළුවන්.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ විධියට අපි පැය භාගයකට කල් තබමු.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සවස ෙදකහමාරට පටන් ගන්න තිෙබන එක සවස තුන දක්වා 

කල් තබන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සෑම කමිටුවක්ම සවස තුනට පටන් ගනිමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙහොඳයි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ශී ලංකාෙව් යුද හමුදා කඳවුරක් පුපුරා යාම හා ගින්දර 

පැතිරයාමකට භාජනය වීම. ෙකොස්ගම සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් 
ෙපෙර්දා සවස සිට  ඊෙය් උෙද් පාන්දර දක්වා අඛණ්ඩව සිදු වුණු 
ෙඛ්දවාචකය ෙම් රෙට් මෑත ඉතිහාසෙය් යුද හමුදා බලය දරුණුතම 
කඩා වැටීමක්. ෙමය එක පැත්තකින් යුද හමුදාෙව් මූලස්ථානයක් 
ආරක්ෂා කරෙගන කළමනාකරණය කිරීමට තිබුණු ෙනොහැකියාව 
පදර්ශනය වීමක්. පැය ගණනාවක් ගරු කථානායකතුමනි, ගිනි 
දැල් හා පුපුරායාම් පමණයි සිද්ධ වුෙණ්. එයින් පිටවුණු විවිධ පුපුරා 
යන දව  ගම් නියම්ගම් හරහා නිවාස හා ෙද්ෙපොළ මතට වැටුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙමම ලිපිය කියවන්නට කැමැතියි. 
අවිස්සාෙව්ල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි ෙකොස්ගම සාලාව 
යුද හමුදා කඳවුර තුළ 2016 ජුනි 5 වන දින පස් වරු 5.30ට පමණ 
විශාල පිපිරීම් රාශියක් සිදුවීම නිසා ගිනි ජාලාවක් ඇති වුණා. ඉන් 
පසුව ෙනොනැවතී පිපිරීම් රාශියක්, ගිනි දැල් සමඟ පුපුරා ගිය 
දව යන් රාශියක් අවට ගම් නියම්ගම් කරා පතිතෙවමින් භූමිෙය් 
කම්පනයද ඇති කරමින් පසු දින ෙපර වරුව දක්වා පැතිර ගියා. 
ෙම් ෙඛ්දජනක තත්ත්වය අප සැෙවොමත්, රටත්, ජනතාවත්, හමුදා 
ෙසේනාංකත් මවිතයට පත් කරන ලදී. සීතාවක පාෙද්ශීය සභාෙව් 
යාබද ගම් නියම්ගම් වන සාලාව, මුරුතගම, අකරවිට, කහටපිටිය, 
පරණගම, කළුඅග්ගල, සුදුවැල්ල, රණවිරුගම, ෙබොරළුෙගොඩ, 
මාවල්ගම, ෙකොස්ගම, ෙනලුවත්තුඩුව, බෑණ්ඩිගම්ෙපොල, මාඹුල 
වැනි පෙද්ශවලට ඉතා බරපතළ හානිකර තත්ත්වයන් ඇති වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙන්වාසික ජනතාවෙග් නිවාසවලට, ජීවෙනෝපාය 
මාර්ග, ෙවෙළඳ සැල් කටයුතු, අධ ාපන හා ෙසෞඛ  ෙසේවා වැනි 
කටයුතුවලට හානි ඇති වුණා.  

එම ගබඩාෙව් රැස්කර තිබූ සුවිෙශේෂ අවි ආයුධ ඉහළින් ගමන් 
ෙකොට ඉතා දුරස්ථ ගම් පෙද්ශ වන අවිස්සාෙව්ල්ල, හංවැල්ල, 
පූෙගොඩ දක්වාද පැතිරී යෑම ෙමහි බරපතළකම තවත් කියාපාන 
සිද්ධීන් ෙවනවා. ෙමම පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවට ඒ 
පෙද්ශවලින් ඉවත් වන ෙලස හමුදාව විසින් ෙදන ලද නිෙයෝග 
අනුව ජනතාව ඉවත් වීමට කටයුතු කළා. යුද හමුදාව, ගුවන් 
හමුදාව, ෙපොලීසිය, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන සහ ගම්වාසීන් දක්වන ලද 
සහෙයෝගය එම තත්ත්වය කළමනාකරණය කර ගැනීමට 
ෙබෙහවින් උදවු වුණා. ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, 
හමුදාපතිතුමාටත් ඉතා ඉක්මනින් දැනුම්දීමට මා කටයුතු කළා. 
දැනට ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සහ අනතුරට භාජනය වූ හමුදාෙව් සහ 
සාමාන  ජනතාවටද අපි අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා. 

ෙමම අනතුරට භාජනය වූ පෙද්ශවලට පසු ගියදා ගංවතුරට 
හසු වූ ගම් නියම්ගම්ද අයත් වන බැවින් එම ජනතාවෙග් පශ්න තව 
දුරටත් උග වී ඇති බව අපි රජයට දන්වා සිටිනවා. ගරු 
අගාමාත තුමනි, ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කළ යුතු පශ්න කිහිපයක් 
තිෙබනවා. 

පළමු පශ්නය ෙමයයි. ෙකොස්ගම සාලාව යුද හමුදා කඳවුර හා 
එහි ආරක්ෂක ගබඩාවන් පුපුරා ෙගොස් ගිනි ගැනීම නිසා අවට 
ගම්වල ජනතාවෙග් නිවාස, ෙද්පළ හා ෙසේවාවන් වාෙග්ම සාලාව 
ෙරෝහලද සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටී තිෙබනවා. ඒවා යළි සකස් 
කිරීම වහා සිදුවිය යුතු අතර, ෙම් අවස්ථාව වන විටත් පානීය ජලය 
ෙබදා හැරීම කඩා වැටී තිෙබනවා. විදුලි පද්ධතිය කියා විරහිත වී 
තිෙබනවා. දුරකථන පද්ධතිවලට හානි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ආදී 
වශෙයන් වන අත වශ  ෙසේවාවන් යළි කියාකාරී තත්ත්වයට පත් 
කිරීමට සහ පිපිරී ඇති ෙකොටස් ඉවත් කර ජන ජීවිත ආරක්ෂා 
කරදීමට පියවර ගන්නවාද කියන කාරණය මම පළමු ෙකොට 
අහන්න කැමැතියි. 

ෙදවැනි පශ්නය ෙමයයි. ෙමම ෙක්න්දීය හමුදා කඳවුර පිපිරී 
යාෙමන් සහ ගිනි ගැනීෙමන් ඇති වුණු විනාශය පිළිබඳ සම්පූර්ණ 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා පසිද්ධියට පත් කරනවාද?  

ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා ගනු ලබන කියා මාර්ගය 
ගැන ෙම් ගරු සභාවට හා රටට අද දින පැහැදිලි කරනවාද කියන 
පශ්නය සුවිෙශේෂෙයන් ඔබතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු අගාමාත තුමා, අමාත වරු ගණනාවක්, බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇතුළු විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ඊෙය් එම 
ස්ථාන කරා ගියා. ෙම් වන විටත් හමුදාවට පාර -පධාන පාර- 
විවෘත කරගන්න බැරි වී තිෙබනවා, ගරු අගමැතිතුමනි. ඒ නිසා 
පැය භාගෙයන් පැය භාගයටවත් ගමන් වාර සහිතව ෙකොස්ගම සිට 
පාදුක්ක දක්වා ජංගම දුම්රිය ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන ගිෙයොත්, 
රත්නපුරෙය් සිට පවා පැමිෙණන මඟීන්ට ගමන් කරන්න බැරි වී 
තිෙබන තත්ත්වයට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් තවම එය සිදු 
ෙවලා නැහැ. මහ ජනයාට තමන්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් කරා ගමන් 
කිරීමට අවශ  පියවර ගැනීම ගැන, අභ න්තර ගමනාගමන 
ෙසේවාවන් ලබා දීම ගැන, ආහාර, ෙසෞඛ  පහසුකම්, සහන ආදිය 
ලබා දීම ගැන, ඒවා ලබා දීම ෙවනුෙවන් ගන්නා පියවරයන් ගැන 
අපි සාකච්ඡා කළා. නිවාස 300කට අධික පමාණයක් 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වී තිෙබනවා, ඒවාෙය් තිබුණු ෙද්පළත් 
සමඟම. ඒ වාෙග්ම, නිවාස 1,100කට වැඩි පමාණයක් විනාශයට, 
හානිකර තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ජන ජීවිතය ෙමවැනි 
තත්ත්වයකට පත් වුෙණ් ගං වතුරින් පසුවයි. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වහා මැදිහත් වන්න කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, හමුදාපතිතුමා ෙම් වන විටවත් කිසිදු 
පකාශයක් කරලා නැහැ. We expected the Army Commander 
to give an immediate explanation. But nothing has happened.  
We have only received a statement from the Secretary-
Defence yesterday.  But it is inconclusive of what happened.   
The public, the country and we are interested, because this is 
within our defense network. It is one of the key army 
cantonments and dumps that was at Salawa. It is not only the 
cost, but it is costing the defense of the country. So, I hope 
the Hon. Prime Minister will explain what the Government 
intends to do.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you.   
Hon. Prime Minister.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් 

කාරණය මතු කිරීම ගැන මා විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට  ෙපෙර්දා රාතිෙය්  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, මමත් මුණ ගැසුණා. ඒ පෙද්ශෙය් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා තමයි මට ෙම් පිළිබඳ ඉස්ෙසල්ලාම දැනුම් 
දුන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන අමාත තුමාත් ෙම් ගැන 
දැනුම් දුන්නා.   දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් ගැන විශාල 
උනන්දුවක් දක්වා තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක මණ්ඩලය ඊෙය් රැස්වී  
තීරණයක් ගත්තා, ෙම් ගැන මූලික පරීක්ෂණයක් සිදුෙකොට ඊළඟට 
පකාශයක් කිරීමට. විවිධ පකාශ යනවා. දැන් තිෙබන්ෙන් 
පරීක්ෂණය කරලා, ෙකොෙහොමද ෙම්ක සිදුවුෙණ් කියන ඒ පකාශය  
ඊට පසුව කිරීමටයි. ඒ පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා තිවිධ හමුදා 
නිලධාරි මණ්ඩලයක් පත් කරලා, ඊට සහෙයෝගය ලබා දීමට 
නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරෙයකුත් පත් කළා. ෙමොකද, ෙම් පිපිරීම 
සිදු  වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා හැම පැත්ෙතන්ම ෙසොයා බැලීමට.  

දැනට එක ජීවිතයක් නැති වූ බවට අපට වාර්තා කරලා 
තිෙබනවා. කිහිප ෙදෙනක් තුවාල ලැබුවා. විශාල පිරිසකට ෙගවල් 
නැති වුණා. ඒ සියලු ෙදනාටම අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා.  ෙම් වාෙග් පිපිරීම් මීට ෙපර ලංකාෙව් සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. 2010 වසෙර් සිදුවූ පිපිරීමකදී විෙද්ශිකයන් ද ඊට හසුවී 
මරණයට පත් වුණා. නමුත් එය නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් සිදුෙවලා 
තිබුෙණ්. ෙම් පිපිරීම ෙමතැන සිදුවුෙණ් ඇයි? යුද්ධ කාලෙය්දී   
තුනීලෑලි සංස්ථාවට අයත්ව තිබූ ඉඩමක  තමයි ෙම් සාලාව හමුදා 
කඳවුර ඇති කෙළේ. මට මතක විධියට ෙම් වැඩ කටයුතු කර ෙගන 
යෑම සඳහා ෙම් ඉඩම හමුදාවට බාර දුන්ෙන් මම ඇමතිෙවලා හිටපු 
කාලෙය්. ඊට පස්ෙසේ ඒ කඳවුෙර්ම අවි ආයුධ ගබඩා කරලා 
තිෙබනවා. එෙසේ අවි ආයුධ ගබඩා කරන ෙකොට ඒ සඳහා සාමාන  
ගබඩාත් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. යුද්ධ කාලෙය්දී සාමාන ෙයන් 
සිදු වන ෙදයක් තමයි එක එක තැන්වල අවි ආයුධ ගබඩා කිරීම. 
ෙම් ගින්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ වාෙග් සාමාන  ගබඩාවක් 
තුළිනුයි. ගින්න ඇතිවීමට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා අපි ෙසොයන්න 
ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම මහාමාර්ගය ආසන්නෙය් ෙම් කඳවුර පිහිටා තිබූ 
නිසා මම ඇහුවා, යුද්ධෙයන් පසුවත් ෙම් ගබඩා කමයම ෙගනිච්ෙච් 
ඇයි කියලා.  එතෙකොට මට හමුදාෙවන් කිව්වා, " විෙශේෂෙයන්ම  
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් මූලස්ථානය සෑදීමට විශාල මුදලක් 
ෙවන්කර තිෙබනවා; ඒ නිසා අනික් වැඩ කටයුතුවලට ඒ කාලෙය් 
මුදල් තිබුෙණ් නැහැ" කියලා.  ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් ගබඩා සඳහා 
ජනාකීර්ණ ෙනොවන පෙද්ශවල  ස්ථාන අපි ෙසොයා ෙගන, ෙම්වා 
සාමාන  ගබඩා වශෙයන් ෙනොෙවයි, ෙකොන්කීට් බංකර් හැටියට 
ඒවා සකස් කළ යුතුයි.  ඒ වාෙග් එකක් අද වැලිසර තිෙබනවා. 
නමුත් වැලිසරත් තිෙබන්ෙන් ජනාකීර්ණ පෙද්ශයකයි. ඒ නිසා ෙම් 
වැඩ කටයුත්ත කරලා, ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඒ සඳහා 

අලුත් පෙද්ශ ෙසොයා ගන්න අපට සිදුෙවනවා. එම පිපිරීම ගැන 
අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙහොඳින් පැහැදිලි කළ නිසා 
මම ඒ ගැන සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ.  

එෙහත් ෙම් වන  ෙකොට හමුදාවට ඒ තත්ත්වය පාලනය 
කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. පාර යළිත් විවෘත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අහපු නිසා මම 
කියන්න කැමැතියි,  විෙශේෂෙයන්ම  අද රාතිෙය් නැත්නම් ෙහට 
උෙද් පාර යලිත් විවෘත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව. එෙහත් 
තවමත් විටින් විට පිපිරීම්  සිදු ෙවනවා. තව දවස් කීපයක් පිපිරීම් 
ටිකක් සිදු ෙව්වි කියලා  ඒෙගොල්ලන් අපට කිව්වා. මමත්, සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත, සාගල රත්නායක, ගයන්ත කරුණාතිලක හා අනුර 
පියදර්ශන යාපා කියන ඇමතිතුමන්ලා ඊෙය් දවල් ෙම් පෙද්ශයට 
ගිහිල්ලා ෙතොරතුරු විමසා බැලුවා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගි වුණා. පළාත් සභා 
ඇමතිතුමාත්, පළාත් සභා මන්තීවරුනුත්, පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු 
සභාපතිවරු ඇතුළු මන්තීතුමන්ලාත් ඇවිල්ලා අපි එක්ක ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. පළාත් සභා මන්තීතුමන්ලාත්, 
පා ෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු මන්තීතුමන්ලාත්, නගර සභා ෙව් හිටපු 
මන්තීතුමන්ලාත් - ඒ සියලු ෙදනාම - ෙම් කටයුත්ෙත්දි 
සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරනවා. 

ෙම් පිපිරීම හා ගින්න හට ගත් අවස්ථාෙව් ඇති වූ අවදානම් 
තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් අවට පෙද්ශවල ජනතාව ඉවත් කිරීමට 
කටයුතු කළා. එම ජනතාව සඳහා ෙහෝමාගම, ෙදොම්ෙප් සහ 
පාදුක්ක යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල අවතැන් කඳවුරු 
15ක් ස්ථාපිත කළා. අවතැන් කඳවුරුවල නවාතැන් ගත් 1,800ක් 
පමණ පිරිසකට අවශ  වියළි ආහාර, පානීය ජලය හා ෙවනත් 
අත වශ  දව  ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය විසින් අදාළ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු හරහා කඩිනමින් ලබා දීමට දැන් කටයුතු 
කරනවා.  

ෙම් සිදු වීම සිදු වුණු පළමුවැනි දවෙසේ රාතිෙය් තමයි ආහාර 
ලබා ගැනීෙම් පශ්නය මතු වුෙණ්. ඒ අවස්ථා ෙව්දි සකස් කළ 
ආහාර වුවමනා වුණා. වියළි ආහාරවලින් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
පෙයෝජනයක් තිබුෙණ් නැහැ. ජලය ලබා ගන්න අවශ යි. ඒ වැඩ 
කටයුත්තට තමයි දැන් අමාත ාංශෙය් අවධානය ෙයොමුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

එෙසේම ශී ලංකා යුද හමුදාව මඟින් ආරක්ෂක ඇසුරුම්වල 
බහාලන දිවා ආහාර ඔවුන් සඳහා සැපයීමටද කටයුතු කළා. 
ෙකෙසේ නමුත් අද දිනය වනවිට සාලාව යුද හමුදා කඳවුර අවට 
ගාම ෙසේවා වසම් 9ක පදිංචි ජනතාව හැර ඉතිරි සියලුම ජනතාවට 
නැවත තම නිෙවස් කරා යෑමට අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා. යුද 
හමුදාෙව් සහ  ෙපොලීසිෙය් සහාය ඇතිව සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් 
සිට මීටර් 500ක් ඇතුළත පිහිටි නිවාස පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එම 
නිෙවස් හිමියන්හට ෙහට උදෑසන සිට අවස්ථාව සලසා දීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

එෙසේම ෙමම පිපිරීම ෙහේතුෙවන් හානියට පත් සියලු නිවාස හා 
ෙද්පළ පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් ෙම් වනවිට පැවැත්ෙවන අතර, අද 
දින සමීක්ෂණෙය් කටයුතු අවසන් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. රජෙය් අනුගහෙයන් හා යුද හමුදාෙව් ශම දායකත්වෙයන් 
ෙමය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අවශ  කටයුතු 
සිදු කිරීමට රජය තීරණය කර තිෙබනවා. එෙසේම ෙම් බලපෑම් 
ෙහේතුෙවන් ළිං ජලය අපවිත වීමට ලක් ව ඇති නමුත් පානීය ජලය 
ලබා ගැනීමට අපහසු නම් එම පවුල් සඳහා  ජල බවුසර් 
ෙයොදාෙගන පානීය ජලය ෙබදා හැරීමට කටයුතු කරන ෙලසට 
දැනටමත් ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ෙවත 
අවශ  උපෙදස් නිකුත් කර තිෙබනවා. 

523 524 



2016 ජුනි 07  

එම පෙද්ශවල විදුලි සැපයුම් කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන ෙලසට විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවත උපෙදස් දුන්නා. පිපිරීම 
ෙහේතුෙවන් අවට පෙද්ශවල විසිරී ඇති සුන්බුන් ෙකොටස් ඉවත් 
කිරීම දැනටමත් ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් අරඹා ඇති 
අතර, අවට පෙද්ශවල ජීවිත හා ෙද්පළ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම 
සඳහා ද අතිෙර්ක ෙපොලිස් නිලධාරි කණ්ඩායමක් ෙසේවෙය් ෙයොදවා 
තිෙබනවා. සාලාව යුද හමුදා කඳවුරට ආසන්න ෙකොළඹ-
අවිස්සාෙව්ල්ල පධාන මාර්ගය පිළිසකර කිරීෙම් කටයුතු 
ෙකෙරමින් පවතින අතර, ෙම් වනවිට සියයට 50ක පමාණයක් 
පිළිසකර කර අවසානයි. ෙහට දින, එනම් 08 වැනි දින එම 
මාර්ගය ගමනාගමන කටයුතු සඳහා විවෘත කිරීමට කටයුතු 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිපිරීම නිසා හානි වුණු නිවාසවලට 
හා සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වුණු නිවාසවලට වන්දි ලබා දීමටත්, 
නැත්නම් එම නිවාස හමුදා ශමය ෙයොදවා යළිත් ඉදි කර 
ෙදන්නටත් රජය කියා කරනවා කියන එක මම ෙමතැනදී සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. එෙසේම, එම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා 
යුද හමුදාව විසින් ද, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ද 
පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා රජෙය් රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහාය ද ලබා ෙගන තිෙබනවා. 
ෙමම පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබුණු වහාම අවශ  ඉදිරි පියවර ගන්නා 
බව මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 

ෙමවැනි ව සනයක් සිදු වූ විට එයින් ෙද්ශපාලන වාසි ලබා 
ගැනීමට සැරෙසන පිරිසක් ද අප අතර සිටිනවා. අපි ඒක දැක්කා; 
ෙවබ් අඩවිෙය් එක එක ජාතිවාදී පකාශ සිදු කර තිබුණා. මම 
ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, විපතට පත් වුණු විට එම විපෙතන් 
ෙගොඩ එන්නට ජනතාවට සහාය දක්වන ෙලසයි; රට විපතින් මුදවා 
ගැනීමට සහාය වන ෙලසයි. ෙමම සිද්ධිය සිදු වුණු අවස්ථාෙව්දී 
මහජන නිෙයෝජිතයින් සියලු ෙදනාම පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එම 
පෙද්ශෙය් අවශ  වැඩ කටයුතු කළ එක ගැනත් අප පශංසා 
කරනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ෙමතැනදී දීර්ඝ 

විවාදයකට යන්න බැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගමැතිතුමාෙග් විෙශේෂ 

අවධානය යම් කරුණකට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙමොකද, 
ජනතාව ඉවත් කරපු ෙගවල්වලට තවම - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එම කරුණ ගැන කිව්වා ෙන්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා ඒ ගැන සඳහන් කළා ෙන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ෙගවල්වලට තවම යන්න බැහැ. 

ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ නිසා එම පරීක්ෂා කිරීෙම් කටයුතු ඉවර 
කිරීමට අවශ  අතිෙර්ක බල ඇණි ටිකක් ෙයෙදව්ෙවොත්, ඒ අයට 
ආපසු නිෙවස්වලට එන්න පුළුවන් ෙවයි. සමහර තැන්වලට පානීය 
ජලයත් නිසි ෙලස ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක අද උෙද්ත් 
සඳහන් කළා.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ඔක්ෙකෝම කටයුතු කරෙගන යනවා. 

ඔබතුමා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙගන් ඇසුෙවොත්, ඒ 
කරුණු ටික කියයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු 
මන්තීවරුනි, කරුණාකර වාඩිෙවන්න. Order, please! [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 
 

 
II 

රාජ  භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක ෙනොවීම 
அரச க ம ெமாழிக்ெகாள்ைக அ லாக்கப்படாைம 
NON-IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGES POLICY 

 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேதசிய சகவாழ் , 

கலந் ைரயாடல்கள் மற் ம் அரச க ம ெமாழிகள் அைமச்சர் 
ெகளரவ மேனா கேணசன் அவர்களிடம் என  வினாைவக் 
ேகட்பதற்கு அ மதியளித்தைமக்கு நன்றி.  

சிங்கள ெமாழி ம் தமிழ் ெமாழி ம் இலங்ைகயின் அரச 
க ம ெமாழிகளாக ம் ேதசிய ெமாழிகளாக ம் நிர்வாக 
ெமாழிகளாக ம் இ க்கேவண் ெமன அரசியலைமப் க்கான 
13வ  தி த்தத்தின் லம் தி த்தப்பட் ள்ள 18(1), (2) ஆகிய 
உ ப் ைரகள் சுட் க்காட் கின்றன. இதன் லம் சகல அரச 
ஆவணங்க ம் ப வங்க ம் அறிவித்தல்க ம் ெபயர்ப் 
பலைகக ம் சுற் நி பங்க ம் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் 
ஆகிய ன்  ெமாழிகளி ம் இடம்ெபறேவண் ம் அல்ல  
ெவளியிடப்பட ேவண் ெமன் ம், ெபா மக்கள் ெதாடர்  
ெகாள் ம் ெமாழியிேலேய அவர்க க்குப் பதில் 
அ ப்பப்படல் ேவண் ெமன் ம் சிங்கள ெமாழியில் பதில் 
அ ப்பேவண் ய ேதைவகளி ப்பின் தமிழ் அல்ல  ஆங்கில 
ெமாழிெபயர்ப்  இைணக்கப்படல் ேவண் ெமன் ம் 
எந்தெவா  பிரைஜ ம் தன  ெசாந்த ெமாழி லம் அரச 
அ வலகங்க டன் ெதாடர் ெகாள்ள ெமன் ம் 
அதற்கான வசதிகள் சகல அரச அ வலகங்களி ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன் ம் அரச கல்வி 
நி வனங்கள், ேபாதனா நிைலயங்கள் என்பவற்றில் 
ெமாழிக க்குத் தனித்தனியான நி வனங்கள் இ ந்தாலன்றி, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ன்  ெமாழிகளி ம் ேபாதைனகள் இடம்ெப வைத உ தி 
ெசய்ய ேவண் ெமன் ம் சிங்களம் ெதாியாதவர்கள் 
கலந் ெகாள் ம் அரச கூட்டங்களில் இடம்ெப ம் 
கலந் ைரயாடல்கள் மற் ம் வகுப் களில் ெமாழிெபயர்ப்  
வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ெமன் ம் குறிப் கள் 
அவர்கள  ெமாழிகளில் வழங்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
ஒ வ க்குத் ெதாியாத ெமாழியில் வாக்கு லம் அளிக்கக் 
கட்டாயப்ப த் வ , விளங்காத - வாசிக்க யாத 
வாக்கு லத்தில் பலவந்தமாக ஒப்பம் வாங்குவ , ஒ வர் 
ெதாடர் ெகாண்ட ெமாழியிலன்றி அல்ல  அவாின் தாய் 
ெமாழியிலன்றி ேவ  ெமாழிகளில் ெதாடர் ெகாள்ள 

யல்வ  என்பன ெமாழி உாிைமைய மட் மல்ல, அ ப்பைட 
உாிைமகைள ம் மீ ம் ெசயல்களாகக் ெகாள்ளப்ப ெமன் ம் 
அரச மற் ம் நிர்வாக நைட ைறகளின்ேபா  ெமாழி 
உாிைமகள் மீறப்ப ம் சந்தர்ப்பங்களில் பாதிக்கப்ப பவர்கள் 
அ ப்பைட மனித உாிைம மீற க்ெகதிராக உயர் 
நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் ெதாடரலாெமன் ம் மனித உாிைம 
ஆைணக்கு க்கு ைறயிடலாம் அல்ல  அரச க ம 
ெமாழிகள் ஆைணக்கு வின் அவதானத் க்குக் ெகாண்  
வரலாெமன் ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .   

ேமற்ப  அரசியல் சீர்தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
அ க்கு வந்ததன் பின்னர் ஆட்சியதிகாரத்திற்கு வந் ள்ள 
அரசுகளினால் தமிழ் ெமாழி அ லாக்கம் குறித் ச் சுமார் 18 
சுற்றறிக்ைககள் ெவளியிடப்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கின்ற 
ேபாதி ம், தமிழ் ெமாழி அ லாக்கம் என்ப  ேகட்பாரற்ற 
ெதா  நிைலயில் பின்தங்கியி ப்பைதேய காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . 

ஒ சில அைமச்சுக்கைளத் தவிர ஏைனய அைமச்சுக்கள், 
அரச நி வனங்கள் ேபான்றவற்றி ந்  தமிழ் ெமாழிையத் 
தாய் ெமாழியாகக் ெகாண்ட மக்க க்கு அ ப்பி 
ைவக்கப்ப கின்ற க தங்கள், ஆவணங்கள் என்பன தனிச் 
சிங்கள ெமாழியிேலேய அ ப்பப்ப வதாக ம் அவற்ைறப் 

ாிந் ெகாள்ள ெமாழிெபயர்ப்பாளர்களின் உதவிைய 
நாடேவண் ள்ளதாக ம் இதனால் ஏற்ப கின்ற தாமதங்கள் 
காரணமாகப் பல்ேவ  இழப் கைளச் சந்திக்க ேநாி வ 
தாக ம் பல ம் ைறயி கின்ற நிைலேய காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, பின்வ ம் வினாக்கைள நான் எ ப்ப 
வி ம் கின்ேறன். 

தமிழ் ெமாழி அ லாக்கத்ைத ேம ம் வ ள்ள வைகயில் 
நைட ைறப்ப த் வதற்குத் தங்கள  அைமச்சு ேமற் 
ெகாண்  வ கின்ற ெசயற்பா கள் ெதாடர்பில் கூற 

மா? 

கல்வி அைமச்சில் தமிழ் ெமாழிக்ெகனத் தனியானெதா  
பிாி  இ க்கும் நிைலயில் வடக்கு, கிழக்கு உட்பட தமிழ் 
ெமாழிையத் தாய் ெமாழியாகக் ெகாண்ட கல்விச் ச கத் 
தின க்கு அ ப்பப்ப கின்ற க தங்கள், சுற் நி பங்கள், 
ைக ல்கள், குறிப்ேப கள் ேபான்றைவ சிங்கள ெமாழி 
யிேலேய அ ப்பப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற .  

இந்த நிைலைமைய மாற்றியைமக்க எ க்கப்படக்கூ ய 
நடவ க்ைககள் குறித்  ஆராயப்ப கின்றனவா என்ப  
குறித் க் கூற மா? 

நாட் ல் சுமார் 72 பிரேதச ெசயலகங்கள் இ  ெமாழிப் 
பிரேதச ெசயலகங்களாக உள்ள நிைலயில் தமிழ் 
ெமாழிையத் தாய் ெமாழியாகக் ெகாண்ட மக்களின் வசதி 

க தி இப்பிரேதச ெசயலகங்களில் ேமற்ெகாள்ளப் பட் ள்ள 
ஏற்பா கள் என்ன ெவன்ப  பற்றி கூற மா?  

குறிப்பாக, பல அரச நி வனங்க டன் தமிழ் ெமாழி 
லமான ெதாடர் கைள ேமற்ெகாள்ள இயலாத நிைலேய 

காணப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . இதைனத் தவிர்ப் 
பதற்கு எவ்வாறான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட ள்ளன என்ப  பற்றி அறியத் தர மா? 

தமிழ் ெமாழி அ லாக்கம் குறித்  ைறப்பா கள் 
கிைடக்கும்வைர காத்திராமல், இ  ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  
பார்த்  உாிய நடவ க்ைககைள எ க்க அரச க ம 
ெமாழிகள் ஆைணக்கு  ஒ   கண்காணிப் க் கு ைவ 
அைமத்  அதன் லம் நடவ க்ைக எ ப்ப  குறித்  
ஆராயப்ப கின்ற ெசயற்பா கள் ஏ ம் ன்ென க் 
கப்ப கின்றனவா?  

அரச நி வனங்களில் இ  ெமாழிகளில் ேதர்ச்சிெபற்ற 
அ வலர்களின் பற்றாக்குைற மற் ம் ஏைனய வளப் 
பற்றாக்குைறகைள நீக்குவதற்கு எ க்கப்ப கின்ற 
நடவ க்ைககள் ஏேத ம் உண்டாெவன்ப  பற்றி விபாிக்க 

மா? 

சிங்கள ெமாழிையத் தாய் ெமாழியாகக் ெகாண்டவர்கள் 
தமிழ் ெமாழிைய ம், தமிழ் ெமாழிையத் தாய் ெமாழியாகக் 
ெகாண்டவர்கள் சிங்கள ெமாழிைய ம் கற்பேத இந்த 
நாட் க்கான வ வான ம் ஆேராக்கியமான மான 
ெமாழிக்ெகாள்ைகயாக இ க்க ம். எனேவ,  

ஆரம்பம் தேல மாணவர்கள் இ  ெமாழிகைள ம் பயிலக் 
கூ யவா  ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைகத் திட்ட ெமான்ைற 
ஏற்ப த் வ  ெதாடர்பான வாய்ப் க்கள் பற்றிக் கூற 

மா?  

தற்ேபா  ேசைவயி ள்ள அரச அ வலர்க க்கு இ  
ெமாழிகள் கற்பதற்கான வாய்ப் , வசதிகைள ஏற்ப த் ம் 
ெசயற்பா கைள உ தி ெசய்வ  ெதாடர்பில் எ க்கப் 
படக்கூ ய நடவ க்ைககைள அறியத்தர மா?  

அரச க மெமாழிகள் ெதாடர்பான ெகாள்ைகயின் 
அ லாக்கத்திற்குப் ெபா ப்பான பிரதம அரச க ம 
ெமாழிகள் அ லாக்கல் அ வலர்கள் மற் ம் அரச க ம 
ெமாழிகள் அ லாக்கல் அ வலர்கள் அதற்கான ேதர்ச்சி 
யிைனப் ெபற்றவர்களாெவன்ப  குறித் ம், அரச க ம 
ெமாழிகள் அ லாக்கம் ெதாடர்பி ம் அவர்கள் ேமற் 
ெகாள்கின்ற நடவ க்ைககள் ெதாடர்பி ம் ெதாடர் 
கண்காணிப் கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்ப  
குறித் ம் ெதளி ப த்த மா?  

ேமற்ப  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடமி ந்  எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   
 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද 
හා රාජ  භාෂා අමාත තුමා ) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , 
கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்)  
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்ைறய காலசூழ் 

நிைலக்ேகற்ற ைறயிேல ேதசிய ெமாழிக்ெகாள்ைக 
ெதாடர்பான இந்த ேகள்விைய நீங்கள் எ ப்பியைதயிட்  
ஆரம்பத்திேலேய உங்க க்கு நான் என  மனமார்ந்த 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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அரசியலைமப்பின்13ஆவ , 14ஆவ , 16ஆவ  
தி த்தங்கள் பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள், இந்த நாட் ேல 
தற்ேபாைதய அரசியலைமப்  அறி கப்ப த்தப்பட்  பல 
தசாப்தங்களாகிவிட்ட நிைலயிேல கடந்த ெசப்ெரம்பர் மாதம், 
அதாவ  8 மாதங்க க்கு ன் தான் இந்த அைமச்ைச நான் 
ெபா ப்ெப த்ேதன். கடந்த காலங்களில் இந்த ேதசிய 
ெமாழிக்ெகாள்ைக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ைறயிேல 
ெதாடர்ச்சியாக நைட ைறப்ப த்தப்படாமல் இ ந்தைதயிட்  
நா ம் உங்கைளப்ேபால மனம் வ ந் கின்ேறன், உண்ைம 
யிேலேய ேதசிய ெமாழிக் ெகாள்ைக ஒன்  நாட் ேல இ க்க 
ேவண் ம், அந்த வைகயிேல தமிழ் ெமாழிக்கும் சமனான 
அந்தஸ்  ெகா க்கப்பட் க்க ேவண் ம். ஆனால், ேதசிய 
ெமாழியாக, நி வாக ெமாழியாக, ஆட்சி ெமாழியாக 
இ க்கக்கூ ய வைகயில் நைட ைறயில் தமிழ் ெமாழிக்கு 
உாிய அந்தஸ்  வழங்கப்படவில்ைல. நான் அைமச்சுப் 
ெபா ப்ைப ஏற்கும்ெபா  ேதசிய ெமாழிக்ெகாள்ைக 
ேதால்வியைடந்த ஒன்றாகேவ இ ந்தெதன்பைத பகிரங்க 
மாகச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். அ தான் உண்ைம! நான் 
அைமச்சுப் ெபா ப்ைப ஏற்கும்ெபா  இந்த அைமச்சு 
தனியான ஓர் அைமச்சாக இ க்கவில்ைலெயன்ப ம் 
உங்க க்குத் ெதாி ம். மாறாக, ெபா  நி வாக அைமச்ேசா  
இைணக்கப்பட்ட ஓர் அைமச்சாகத்தான் அ  இ ந்த . நான் 
அந்த அைமச்சுப் ெபா ப்ைப ஏற்ற பிறகுதான் அந்த அைமச்சு 
தனி அைமச்சாக மாற்றப்பட்  இன்  என  நி வாகத்தின் 
கீேழ பல னரைமப்  நடவ க்ைகக க்கு கங்ெகா த் க் 
ெகாண் க்கின்ற .   

கடந்த ப்ப  வ டங்களாகத் ேதால்வியைடந்  
வ கின்ற இந்த இ  ெமாழிக் ெகாள்ைகச் ெசயற்பாட்ைட 
இந்தக் கு கிய காலப்பகுதியான எட்  மாதங்க க்குள்ளாக 

ைமயாகச் சீர்தி த்திவிட யா  என்ப ம் உங்க க்கு 
நன்றாகத் ெதாி ம். இதைன நீங்கள் ஏற் க்ெகாள் ர்கள் என 
நான் நம் கின்ேறன். இதற்கான பல்ேவ விதமான யற்சி 
கைள நாங்கள் ெசயற்ப த்திக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
உண்ைமயிேலேய இன்  என  அைமச்சின்கீழ் ேதசிய 
ெமாழிகள் ெதாடர்பிலான அரச ெமாழிகள் ஆைணக்கு , அரச 
க ம ெமாழிகள் திைணக்களம் அேதேபால ேதசிய ெமாழிப் 
பயிலகம் ஆகியன  இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன. இந்த 

ன்ைற ம் அ ப்பைடயாக ைவத்  நாங்கள் பல்ேவ  
நடவ க்ைககைள ன்ென த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

நீங்கள் 72 இ  ெமாழிப் பிரேதசச் ெசயலகங்கைளப் 
பற்றி ம் கூறினீர்கள். உண்ைமதான்! ஆனா ம் 
சட்டப்ப யான வர்த்தமானிப் பிரகடனத்தின் ஊடாக 41 
பிரேதச ெசயலகங்கள்தான் இ ெமாழிப் பிரேதச ெசயலகங் 
களாகப் பிரகடனப்ப த்தப்பட் க்கின்றன. இன் ம் 
ேமலதிகமான அதாவ  பல்ேவ  பிரேதச ெசயலகங்கள் 
இ ெமாழிப் பிரேதச ெசயலகங்களாகப் பிரகடனப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம் என்  என  அைமச்சின்கீ்ழ் வ கின்ற ேதசிய 
ெமாழிகள் ெதாடர்பாக ைமயான அதிகாரங்கைளக் 
ெகாண் க்கின்ற அரச க ம ெமாழித் திைணக்களம் 
ஜனாதிபதி அவர்க க்குச் சிபாாிசு ெசய்தி க்கின்ற . 
இப்ெபா  நாங்கள் அந்த அ ப்பைடயிேல 72 அல்ல, 
அதற்கும் அதிகமான பிரேதச ெசயலகங்கைள இ  ெமாழிப் 
பிரேதச ெசயலகங்களாக அைடயாளம் கண் க்கின்ேறாம் 
என்பைத மகிழ்ச்சி டன் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

அரச ெமாழிக் ெகாள்ைகையப் ெபா த்தவைரயிேல அரச 
பணியாளர்கள் அைனவ ேம தாய்ெமாழி தவிர்ந்த இரண் 
டாவ  ஆட்சி ெமாழிையக் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் - 

பயின்றி க்க ேவண் ம் என்  இப்ெபா  சுற்றறிக்ைக லம் 
வ த்தப்பட்  வ கின்ற . அ  நைட ைறயிேல 
சாியாகச் ெசயற்படவில்ைல என்ப  உண்ைம. அந்தக் 
காலகட்டம் ன் ைற நீ க்கப்பட் ப்பதன் லமாக 
உங்க க்குத் ெதாி ம் அந்தச் சுற்றறிக்ைக சாியான ைறயில் 
ெசயற்படவில்ைல என்ப . ஆகேவதான் நான் இந்த 
அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்ற பிறகு விஷயங்கைள ைமயாக 
ஆராய்ந்  திய அைமச்சரைவப் பத்திரெமான்ைறச் 
சமர்ப்பித்தி க்கின்ேறன். அைமச்சரைவயின் சம்மதம் 
இ வைர இதற்குக் கிைடக்கவில்ைல. இ ந்தா ம்கூட அ  
சம்பந்தமாக அைமச்சரைவ உப கு விேல கலந் ைர 
யாடப்ப கின்ற ; ேநற் க்கூட கலந் ைரயாடப் 
பட் க்கின்ற . தற்ேபாைதய நைட ைறயின்ப  அரச 
பணிக்கு வந்த பிறகுதான் தாய்ெமாழி தவிர்ந்த இரண்டாவ  
ஆட்சி ெமாழிைய அரச பணியாளர்கள் பயில ேவண் ம் என்  
கட்டாயப்ப த்தப்ப கின்ற . அப்ப யல்லாமல், குறிப்பாக 
நீங்கள் ெசான்ன ேபால அரச பணியில் ஈ ப வதற்கு 

ன்னேர ஒவ்ெவா வ ம் இரண்  ெமாழிகைள ம் கற்றி க்க 
ேவண் ம் என்  கட்டாயப்ப த்தக்கூ ய ஒ  திட்டத்ைதத் 
தான் நான் இந்தப் திய அைமச்சரைவப் பத்திரத்தின் லம் 
சமர்ப்பித்தி க்கின்ேறன். அ  உங்க க்கு நன்றாகப் ாி ம் 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அ வலர்க க்கான கல்வித் 
தைகைமையப் ெபா த்தவைரயிேல அவர்கள் இப்ெபா  
சிங்களம் அல்ல  தமிழ் கற்றி க்க ேவண் ம். ஆனால், 
சிங்கள ம் தமி ம் கட்டாயம் கற்றி க்க ேவண் ம்; நா  

க்க இல்லாவிட்டா ம்கூட த ேல இ ெமாழிப்  
பிரேதச ெசயலகங்களிேல அப்ப யான கட்டாயம் 
வரேவண் ம் என்பைதத்தான் என  அைமச்சரைவப் பத்திரம் 
வ த்திக் ெகாண் க்கின்ற . அந்த அைமச்சரைவப் 
பத்திரம் ெவகுவிைரவிேல அைமச்சரைவயின் சம்மதத்ைதப் 
ெப ம் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற .   

அ  தவிர, தமிழ் ெதாியாத நீதிபதிகளின் ன்னிைலயிேல 
வழக்கு விசாரைண ெசய்யப்ப ம்ெபா  தமிைழத் தாய் 
ெமாழியாகக் ெகாண்ட சந்ேதக நபர்க க்கு - குற்றஞ்சாட்டப் 
பட் ப்பவர்க க்குப் பாாிய பிரச்சிைன ஏற்ப ம் என்ற 
காரணத்ைதக் கவனத்திற்ெகாண் , நீதிமன்றங்களிேல தமிழ் 
நீதிபதிகள் அதாவ  தமிழ் ேபசும், தமிழ் ெமாழி அறிந்த 
நீதிபதிகள் அடங்கிய தனியானெதா  நீதிபதிகள் கு ைவ - 
Bench ஐ நியமிக்குமா  ேகாரக்கூ ய உாிைமைய 
அவர்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய ஒ  ைறைமைய 
வ த் ம் அைமச்சரைவப் பத்திரம் ஒன்ைற ம் நான் 
இப்ெபா  தயாாித் க்ெகாண் க்கின்ேறன்.  

காவல் ைறையப் ெபா த்தளவில் இப்ெபா  வடக்கு, 
கிழக்கிேல தமிழ் ெபா ஸார் இல்லாத குைறபா  காணப் 
ப கிற . தமிழர்கள் 100 தமாக வாழக்கூ ய ல்ைலத் 
தீவில் இ க்கின்ற ெபா ஸ் நிைலயங்களிேல தமிழ் 
ெமாழியில் கார் ெசய்ய யாத அள க்கு நிைலைம 
இ ப்பதாக தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்னிடம் 
ெசால் யி ந்தார். அ  பார ரமான பிரச்சிைன. ஆகேவ, 
இதைனக் கவனத்திற்ெகாண்  இப்ெபா  ெபா ஸ் 
திைணக்களத்திேல 500க்கும் ேமற்பட்ட தமிழ் ெபா ஸாைர 
நியமிப்பதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்பட்  வ கின்ற . 
அதற்காக இப்ெபா  அவர்க க்குப் பயிற்சி வழங்கப் 
பட் க்ெகாண் க்கின்ற  என்பைத நான் உங்களிடம் 
மகிழ்ச்சி டன் அறிவிக்க வி ம் கின்ேறன். அவர்கள் 
அைனவ ேம வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களிேல நியமிக்கப் 
ப வார்கள் என்  நான்  உத்தரவாதமளிக்கின்ேறன்.  
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வடக்கு, கிழக்கி ள்ள பல இடங்களில் மட் மல்ல, 
நாட் ன் ஏைனய பகுதிகளி ம் தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
தங்க க்குாிய பதில்கைள ஆவண ாீதியாகேவா ேபச்சு 

லமாகேவா அல்ல  ஏைனய நடவ க்ைககள் லமாகேவா 
தங்கள் தாய்ெமாழியிேல ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வழிகாட்  

கமாக, அரச நி வனங்களிேல உைரெபயர்ப்பாளர்கைள ம் 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கைள ம் நியமிக்கக்கூ ய ஒ  
ெசயற்பாட்ைட ம் நாங்கள் ன்ென த் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அந்த அ ப்பைடயிேல ஓர் அைமச்சரைவப் 
பத்திரம் தயாாிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற .  அைத ம் 
நாங்கள் விைரவிேல சமர்ப்பித் , இ ெமாழிப் பிரேதச 
ெசயலகங்களிேல தமிழ், சிங்களம் ஆகிய இரண்  ெமாழிக ம் 
அறிந்தவர்கைளப் பணியாளர்களாக நியமிக்க ள்ேளாம். 
ஆனால், அ வைர நாங்கள் காத்தி க்காமல் அதற்கு 

ன்ேனா யாக ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கைள, உைரெபயர்ப் 
பாளர்கைள நியமிக்கும் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
இ க்கின்ேறாம்.  

அ மட் மல்ல, நீங்கள் ெசான்னீர்கள் தமிழ் ெமாழி ஆட்சி 
ெமாழிெயன்ற ைறயிேல, சாியான ைறயிேல அ  
நைட ைறப்ப த்தப்படாவிட்டால் அந்தப் காைரப் 
ெபற் க்ெகாண்  நடவ க்ைகெய ப்பதற்கு ஒ  கண்காணிப் 

க் கு  அைமக்கேவண் ெமன் .  இ  நல்லெதா  
ேயாசைன. நாங்கள் அந்த ேயாசைனக்கான விடயங்கைள 
உ வாக்கிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஏற்ெகனேவ language 
rights complaint centre என்ற ஒ  நி வனத்ைத அைமக்க 

ெசய்தி க்கின்ேறாம். அந்த அ ப்பைடயிேல 
இப்ெபா  அரச க ம ெமாழிகள் ஆைணக்கு வின்கீழ் ஒ  
நிைலயத்ைத அைமத்  அந்த நிைலயத்திற்கு எல்லா 

ைறகளி ம் ைறப்பா  ெசய்வதற்கு வழிெசய்ேவாம். 
தற்ேபா  ெதாைலேபசி லமாக மட் ம் இந்தப் காைரச் 
ெசய்ய கின்ற . இனிவ ம் காலத்தில் ெதாைலேபசி 
ஊடாக மட் மல்லா , ச க ஊடகங்கள் லமாக ம் 
ேநர யாக ம் அஞ்சல் லமாக ம் அப்ப யான கார்கைளத் 
ெதாிவித்  அவற் க்கு நடவ க்ைககைள எ க்கக்கூ ய 
வைகயில் நாங்கள் ெசயற்ப ேவாம்.  ேதசிய ெமாழி உாிைமப் 

கார் நிைலயத்ைத ெவகுவிைரவிேல அைமப்பதற்கு  
ெசய்தி க்கின்ேறாம். அ  அைமக்கப்ப ம்ேபா  
உங்க க்கும் அைழப்  வி ப்ேபெனன்  கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். நிச்சயமாக நாம் இ  ெதாடர்பாகப் 
பல்ேவ  நடவ க்ைககைள ன்ென த் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம் என்பைதக் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். 

அ மட் மல்ல, திய அரசியலைமப்ெபான்ைற நாங்கள் 
தயாாித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம் என்ப  உங்க க்குத் 
ெதாி ம். நீங்க ம் அதில் பங்காளியாக இ க்கின்றீர்கள். 
உண்ைமயிேலேய ேதசிய ெமாழிக் ெகாள்ைக சாியான 

ைறயிேல நைட ைறப்ப த்தப்ப மானால், அ  ேதசிய 
இனப்பிரச்சிைனத் தீர் க்குப் பாாிய வழிகாட் யாக 
இ க்குெமன்ற நம்பிக்ைக எனக்கி க்கின்ற .  ேதசிய 
இனப்பிரச்சிைன என்ப , ைமயாக ெமாழிப் பிரச்சிைன 
மாத்திரம்தான் என்  நான் ெசால்லவரவில்ைல; அப்ப ச் 
ெசால்ல ம் யா . ேதசிய இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாக 
அதிகாரங்கள்  பகிரப்பட்டா ம், - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Hon. Minister, I do not want to disturb 

you. But, please be mindful that we have time restrictions.  

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

I will wind up, Sir.  
ஆகேவ, ேதசிய இனப்பிரச்சிைனத் தீர் க்கான ஒ  

ன்ேனா யாக ேதசிய ெமாழிக்ெகாள்ைகைய நைட ைறப் 
ப த்தேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு உ தியாகக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இதற்காக உங்கள  
ஒத் ைழப்ைப நா கின்ேறன்.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நீங்கள் ெமாழிக்ெகாள்ைகக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக 

இ க்கின்றீர்கள். அந்த வைகயில், உங்கைள உற்சாகப் 
ப த் வதற்காக ம்  இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைள விைர 
வாகத் தீர்ப்பதற்கு எல்ேலா ம் ேசர்ந்  யற்சி ெசய்ய 
ேவண் ம் என்பதற்காக ம்தான் நான் இதைன இச்சைபயின் 
கவனத் க்கும் உங்க ைடய கவனத் க்கும் ெகாண்  
வந்ேதன்.  
 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
நன்றி, ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! தன் ைறயாக 

ெமாழிக்ெகாள்ைகக்குாிய அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற் க் 
ெகாண்ட எனக்கு, இந்த நாட் ேல நைட ைறயில் 
இ க்கின்ற ன்  ெமாழிகைள ம் ேபச ம் எ த ம் 
ெதாி ம். நீங்கள் நம்பிக்ைக டன் இ ங்கள்! நிச்சயமாக, 
ேதசிய இனப் பிரச்சிைனக்கான  தீர் க்கு ன்ேனா யாக ஒ  
ெமாழிக் ெகாள்ைகைய நைட ைறப்ப த்திக் காட்ட ம் 
என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற .  ஆகேவ, எனக்கு 
ஒத் ைழப் த் தா ங்கள்! 
 

 
ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය: ගරු ආරුමුගන් 

ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
வராதி க்க அ மதி: மாண் மிகு 

ஆ கன் ெதாண்டமான் 
LEAVE OF ABSENCE: HON. ARUMUGAN 

THONDAMAN 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Hon. Speaker, I move,  
"That the Hon. Arumugan Thondaman, Member of Parliament, be 
granted leave under Article 66 (f) of the Constitution to be absent 
from the Sittings of Parliament for a period of three months from 
07th June, 2016." 

 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
 

ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත 
ஓமிேயாபதி சட்ட லம் 

HOMOEOPATHY BILL 

"ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  සභාව පිහිටුවීම සඳහා ද, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  
වෘත්තිකයන් සහ ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධෙව්දීන් ලියාපදිංචි කිරීම  සඳහා ද, 
ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම හා නියාමනය කිරීම සඳහා ද, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  කමය පවර්ධනය කිරීම, ෙපෝෂණය කිරීම සහ 
නියාමනය කිරීම සඳහා ෙමන්ම ෙහෝමිෙයෝපති ෙබෙහත් වර්ග, ඖෂධ සහ 
අෙනකුත් ෙහෝමිෙයෝපති පිළිෙයල කිරීම් නිෂ්පාදනය, ආනයනය, ගබඩා 
කිරීම, විකිණීම සහ ෙබදාහැරීම නියාමනය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා 
ද, 1970 අංක 7 දරන ෙහෝමිෙයෝපති පනත ඉවත් කිරීම සඳහා ද, ඒ හා 
සම්බන්ධ ෙහෝ ඊට ආනුෂංගික කරුණු සඳහා ද, විධිවිධාන සැලැස්වීම 
පිණිස වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් ෙස ඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත  

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා විසිනි. 
2016 ජුනි මස 21 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 

එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ைவத்திய அைமச்சர் மாண் மிகு 

(ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட . 

2016 ன் 21 ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைள 
யிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, Minister of Health, 

Nutrition and  Indigenous Medicine;  
to be read a Second time upon Tuesday, 21st June, 2016 and to be 

printed. 

 
 

සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
மத்தியஸ்த சைப (தி த்தம்) சட்ட லம் 
MEDIATION BOARD (AMENDMENT) BILL 

 "1988 අංක 72 දරන සමථ මණ්ඩල පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 
වූපනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත තුමා 
ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි. 

2016 ජුනි මස 21 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நீதி மற் ம் த்தசாசன அைமச்சாின் சார்பாக மாண் மிகு 

ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ன் 21 ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 

ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைள 
யிடப்பட்ட .  

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Minister 

of Justice and Buddhasasana;  
to be read a Second time upon Tuesday, 21st June, 2016 and to be 

printed. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

"That notwithstanding  the provisions of the motion agreed to by 
Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 1.00 
p.m. to 6.30 p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate. At 6.30 p.m.  Mr. Speaker shall  adjourn 
the Parliament without question put." 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ජනකරලිය සංස්කෘතික පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ஜனகர ய கலாசார மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
JANAKARALIYA CULTURAL FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

“ජනකරලිය සංස්කෘතික පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය."  
     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත අධ ාපන අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   கல்வி 

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Education for report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත  

 லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

SRI LANKA WOMEN’S CONFERENCE (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත  කාන්තා  හා ළමා කටයුතු අමාත තුමිය ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  மகளிர் மற் ம் 

சி வர் அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Women and Child Affairs for report. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තැබීම, ගරු සභානායකතුමා.  

 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 30ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 

අධ ාපන හා උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් මතුව ඇති 
ගැටලු 

கல்வி மற் ம் உயர்கல்வித் ைறயில் எ ந் ள்ள 
பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS ARISEN IN EDUCATION AND HIGHER 
EDUCATION SECTOR  

 

[අ.භා. 2.26] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදය 

සඳහා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් අධ ාපන ක්ෙෂේතය මුහුණ දී ඇති 
පධාන වශෙයන් ෙනොවිසඳී තිෙබන ගැටලු 10ක් ඇතුළු ෙම් 
සභාෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබන 
අෙනකුත් ගැටලුත් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මම ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා 
ගනු ලබනවා. ඒ අනුව මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

" නිදහස් අධ ාපනය අප රෙට් ජනතාව විසින් දිනා ගත් ඉතා 
වැදගත් ජයගහණයක් වන අතරම දශක 7ක් තිස්ෙසේ විවිධ 
අභිෙයෝග මැද ගමන් කර, පාසල් හා උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් 
අප රට, ෙලෝකය තුළ ධනාත්මකව ඔසවා තැබීමට දායක වී ඇති 
බව ෙපොදුෙව් පිළිගනී. 

එෙසේ වුවද අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් මතු වී ඇති බරපතළ ගැටලු 
රාශියක් තිබීමත්, ඒවා විසඳීමට අවශ  පියවර අධ ාපන බලධාරින් 
ෙනොගැනීමත් නිසා අප රෙට් අධ ාපන ක්ෙෂේතය තුළ බරපතළ 
අර්බුදයන් ගණනාවක් නිර්මාණය කර තිෙබ්.  

මතු වී ඇති ගටලු අතරින්, 

 01.  ෛවද  සභාෙව් අනුමැතියත් නැතිව පමිතියකින් ෙතොරව, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව මඟින් ආරම්භ කිරීමට ෙද්ශපාලන අනුගහය ලබා දුන් 
මාලෙබ් SAITM ආයතනය පිළිබඳ ගැටලුව, 

 02.   වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ රාජ  විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා සිසුන් 
පමාණය පතිශතාත්මකව දිගින් දිගටම කප්පාදු කිරීම, 

03.  අධ ාපන විද ා පීඨවලට සිසුන් බඳවා ගැනීෙම්දී ආණ්ඩුව පමාණවත් 
අධ යනයකින් ෙතොරව හඳුන්වා දුන් නව බදවා ගැනීෙම් කමෙව්දය 
නිසා විද ා පීඨවලට ෙත්රිය යුතු සිසු සිසුවියන් දහස ් ගණනකට 
අසාධාණයක් සිදු වී තිබීම. 

04.   HNDE  හා HNDA  ඇතුළු  ෙපොදුෙව්  SLIATE පරිපාලනය තුළ 
පිහිටුවා ඇති උසස ්අධ ාපන ආයතන මුහුණ ෙදන ආචාර්ය හිඟය, 
සම්පත් හිඟය ආදී ගැටලු ඔඩුදුවා එම ආයතන දුර්වල මට්ටමකට ඇද 
වැටී තිබීම. 

05.  පාසල්වල හා උසස ් අධ ාපන ආයතන තුළ අනධ යන ෙසේවක 
තනතුරු සඳහා විශාල වශෙයන් ෙද්ශපාලන පත් කිරීම් සිදු කිරීම. 

06.   ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටු දඩමීමා කර ෙගන ඉතාම නුසුදුසු හා 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන  හිතවතුන් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් 
පරිපාලන හා අෙනකුත් ඉහළ තනතුරුවලට විශාල වශෙයන් පත් 
කිරීම. 

07.   සියලුම සරසවිවල පවතින ආචාර්ය හිඟය, සම්පත් හිඟය හා සුබ 
සාධක ගැටලුවලට නිසි විසඳුම් ලබා ෙනොදීම සහ ශිෂ යන්ට එෙරහි 
මර්දනකාරී පෙව්ශයක් අනුගමනය කිරීම. 
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08.   පාසල් තුළ මුදල් අය කිරීම, උතුරු පළාෙත් ස්ෙව්ච්ඡා ගුරු ගැටලු හා 
වතුකරෙය් පෙද්ශවල දිගින් දිගටම පවතින විශාල අධ ාපන සම්පත් 
හිඟය. 

09.  සරසවි ආචාර්ය මණ්ඩල හිඟය හා ආචාර්ය සංගමය  දිගින් දිගටම 
ඉදිරිපත් කර ඇති වෘත්තීය හා අධ ාපනික ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා 
ෙනොදීම. 

10.   පාසල් දරුවන් පාසල් තුළ දී හා පාසල් ගමන තුළත්, ෙපොදුෙව් ලිංගිත 
වශෙයන් අපෙයෝජනයට ලක් වීම වැළැක්වීමට කියාත්මක ෙනොවීම 
හා පාසල් සිසුන් පවාහනය පිළිබඳ කිසිදු නියාමනයක් අධ ාපන 
බලධාරින් විසින් ෙනොකිරීම, 

ඇතුළු ගැටලු විෙශේෂ අර්බුද දක්වා ඔඩු දිවා තිෙබ්. එම නිසා 
ඉහත සඳහන් ගැටලු ඇතුළු අධ ාපන හා උසස් අධ ාපන 
ක්ෙෂේතෙය් මතු වී ඇති ගැටලු විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුව කඩිනම් කියා 
මාර්ග ගත යුතු බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කර සිටියි." 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉදිරිපත් කළ  ෙම් ෙයෝජනාව තුළ  

පධාන කරුණු 10ක් අඩංගු කර තිෙබනවා.  ෙම් ගැටලු  10ම 
සාකච්ඡා කිරීමට මා  බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙවලාව 
සීමිත නිසා පධාන කරුණු කිහිපයක් ගැන පමණක් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  මුලින්ම පළමු කාරණය ෙකෙරහි ෙම් 
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, විශව්විද ාල අධ ාපනය  ෙම් රෙට් 
දරුවන්ට ලැෙබන ඉතාම සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක්. අප් රෙට් සාමාන  
පන්තිෙය් දරුවන්ට ඉස්සරහට යන්න තිෙබන එකම කමය එයයි. 
නමුත් විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා සිසුන් පමාණය දිගින් 
දිගටම කප්පාදු කිරීම පිළිබඳව අපි උසස් අධ ාපන 
අමාත තුමාෙග්ත්, ජනාධිපතිවරයාෙග්ත් අවධානය  ෙයොමු කර 
තිෙබනවා.  1990 වසෙර්දී අෙප් රෙට් උසස් ෙපළ සමතුන්ෙගන් 
සියයට 20.79ක්; සියයට 21ක් විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කර 
ගත්තා. අවුරුදු 25කට පස්ෙසේ අද එම පමාණය  සියයට 17ක් දක්වා 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2014 අවුරුද්ෙද් උසස් ෙපළ පතිඵල 
ගත්ෙතොත් සිසුන් 1,49,572ක් විශ්වවිද ාලවලට සුදුසුකම් ලබනවා.  
අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා සිසුන් 
පමාණය කප්පාදු කර තිෙබනවාය කියන එක ආණ්ඩුවක් වශෙයන් 
- ෙම් ආණ්ඩුව පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුවටත් ෙලොකු  
වගකීමක් තිෙබනවා.- පිළිගත යුතුයි. ඒක ආණ්ඩුෙව්ම විශ්වවිද ාල 
පතිපාදන ෙකොමිසෙම් සංඛ ාෙල්ඛනවලින් ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. 1990 වාෙග් කාලයකදී සිසුන් 100ක් 
පාස් වුණාම 21ක් විශ්වවිද ාලයට බඳවා ගත්තා නම්, අද 100ක් 
පාස් වුණාම විශ්වවිද ාලයට බඳවා ගන්ෙන් 17යි, ගරු උසස් 
අධ ාපන ඇමතිතුමනි. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු 11ක කාලය ඇතුළත  
එකදු රජෙය් විශ්වවිද ාලයක් අලුතින් ආරම්භ කිරීම සඳහා අය 
වැය තුළින් රාජ  මුදල් ෙවන් කර නැහැ. යම් යම් පීඨවල ෙපොඩි 
ෙපොඩි ෙවනස්කම් කර තිෙබන බව ඇත්ත.  

පසු ගිය අවුරුදු 11ක කාලය තුළ එකදු විශ්වවිද ාලයක්වත් 
ආරම්භ කර නැහැ. ෙම්ක බරපතළ ගැටලුවක්. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික 
සරසවි ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව ෙදස් ෙදෙවොල් තිය-තියා ඉන්ෙන් 
නැතිව අඩුම ගණෙන් 1990 දී බඳවා ගත්  මට්ටමටවත් රජෙය් 
විශ්වවිද ාලවලට ශිෂ  ශිෂ ාවන් බඳවා ගැනීම කරන්න.  
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලවලට යන්න පුළුවන් පමාණය ඉතාම 

සීමිතයි.  ඒවා වංචනිකව ආරම්භ කළා වුණත් ඒවාට යන්න 
පුළුවන් පමාණය සීමිතයි. ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් උසස් ෙපළ 
විභාගෙය් පතිඵල අනුව සමත් වන දරුවන්ෙගන් අඩු ගණෙන් 
සියයට 21ක්වත් රජෙය් විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගැනීමට කටයුතු 
ආරම්භ කරන්නය කියලා අපි ඉතාම බරපතළ ෙලස අවධාරණය 
කරනවා.  

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලය අවුරුදු 5ක් කියලා 
ඔබතුමන්ලාෙග් මැතිවරණ පකාශනෙය් තිෙබනවා. 
විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා පමාණය සියයට 35 දක්වා වැඩි 
කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 1/3ක්වත් බඳවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අඩු ගණෙන් ෙම් අවුරුදු 5 ඇතුළතදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙම් ගැටලුව ශිෂ  ශිෂ ාවන් 
ඉදිරිෙය් තිෙබන බරපතළ අභිෙයෝගයක්. ඔවුන් ෙකොපමණ ලකුණු 
ලබා ගත්තත් ඔවුන්ට විශ්වවිද ාලයට යන්න බැහැ. ෙම්ක 
ෙඛ්දවාචකයක්.  

ෙදවන කාරණය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. අපි ෙම් 
කාරණයත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා; රෙට් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ආණ්ඩුෙවන්, උසස් 
අධ ාපන අමාත ාංශෙයන්, විෙශේෂෙයන් UGC එෙකන් හැම 
අවුරුද්ෙද්ම පම්ෙපෝරි ගහනවා, "අපි ෙමවර ශිෂ යන් 25,000ක්, 
26,000ක් බඳවා ගන්නවා"යි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, සෑම 
වසරකම සුදුසුකම් මත ළමයින් 25,000ක් ෙතෝරා ගත්තාට 
22,000ක්, 23,000ක් වැනි පිරිසක් තමයි විශ්වවිද ාල ඇතුළට 
යන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම UGC එෙක් තිෙබන දුර්වලතාව නිසා, 
ඔවුන්ෙග් පරිපාලන අපහසුතා නිසා හැම අවුරුද්දකම 
විශ්වවිද ාලවලට ෙත්රුණු දරුවන්ෙගන් 2,000ක් පමණ 
විශ්වවිද ාල ඇතුළට එන්ෙන් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධව වැඩිදුරටත් 
කථා කරන්න මට ෙවලාව නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි 
ඇමතිතුමාට කියා තිෙබනවා. සුදුසුකම් තිෙබන ළමයින් ඕනෑ තරම් 
ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. එක ළමයකු විශ්වවිද ාලයට එන්ෙන් නැති 
වුණාම ඊළඟ ළමයා බඳවා ගන්න පරිගණක කම ඕනෑ තරම් හදලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිලධාරින් පරිපාලන ෙහේතු 
කියන්න පුළුවන්. අපි නිලධාරින්ට යි ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. අඩුම ගණෙන් 25,000ක් නම් බඳවා ගන්ෙන්, ඒ 
25,000 බඳවා ගන්න ආණ්ඩුව වගබලා ගන්න ඕනෑ. ඒ 25,000න් 
2,000 ගණෙන් අවුරුදු 10ක් බඳවා ගන්ෙන් නැති වුණාම 
ෙකොපමණ පමාණයක්ද ගරු කථානායකතුමනි? එක අවුරුද්දක 
එක දරුවකුවත් විශ්වවිද ාලයට බඳවා ගත්ෙත් නැති හා සමානයි. 
2005 ඉඳලා 2015 දක්වා එක අවුරුද්දකට 2,000 ගණෙන් බඳවා 
ගත්ෙත් නැත්නම් ඒ අවුරුදු 10 ඇතුළත දරුවන් 20,000ක් 
විශ්වවිද ාලයට බඳවා ෙගන නැහැ. ඒ නිසා උසස් ෙපළ විභාගය 
සමත්ව සුදුසුකම් ලබන ශිෂ  ශිෂ ාවන් අඩු ගණෙන්  
විශ්වවිද ාලවල ඉඩකඩ ඇති පමාණයටවත් බඳවා ගන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්නය කියලා අපි බරපතළ ෙලස 
අවධාරණය කරනවා. 

තුන්වන කාරණය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් 
පිළිබඳවත් අවස්ථා ගණනාවකදී ගරු කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කළා. ඔබතුමා දන්නවා, අද අෙප් රෙට් 
දරුවන්ට ෙදවන වර සහ ෙතවන වර දක්වා  උසස් ෙපළ විභාගයට 
ලියන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවාය කියලා. පසු ගිය වතාෙව් මතු 
වුණු ගැටලුව ෙමයයි. උසස් ෙපළ විභාගෙය් ෙදවන වර පතිඵල 
මත ෛවද  පීඨවලට, ඉංජිෙන්රු පීඨවලට ෙත්රුණු දරු දැරියන් 
විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. හැබැයි ඔවුන්ෙග් පළමුවන වතාෙව් 
පතිඵල මත ඔවුන් සුදුසුකම් ලබා තිෙබන්ෙන් සමහර විට ඊට වඩා 
අඩු ලකුණු මට්ටමක් අවශ  පීඨවලටයි. හැබැයි   ඔවුන් ෙදවන වර  
විභාගය කරනෙකොට ඒ පීඨ එකක්වත් පටන් ෙගන නැහැ. 
පළමුවන වර විභාගයට ලියලා  පතිඵල එනෙකොටත්  ඔවුන්ෙග් 

537 538 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළමුවන වර පතිඵල මත  ආරම්භ කළ යුතු පීඨ  පටන් ෙගන 
නැහැ. නමුත් විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂම ඉතාම දැඩි, ඉතාම 
අසාධාරණ තීන්දුවක ඉන්නවා, ඔවුන් පළමුවන වර ලැබූ  ලකුණු 
මත යම් කිසි  පීඨයකට   ෙත්රුණා නම්  එයටම ඇතුළත් කළ යුතුය 
කියා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමාෙග් නම   මූලාසනය සඳහා  ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී  "ගරු  ලකී ජයවර්ධන  මන්තීතුමා   

මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරනවා.  
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ළමෙයක්  විශව්විද ාලයට 

ඇතුළත් වීම සඳහා ලියා පදිංචි ෙවලා තිබිලා ඒ පීඨයට ඔහු ෙහෝ 
ඇය ඇතුළත් ෙනොවුෙණොත් එයින් යට ඉන්න   ළමෙයකුට  
අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන්,   ඒ ළමයාට  ඒ පීඨයට ඇතුළත් 
ෙවන්නට බැරි වුෙණොත් පමණයි. නමුත් මම ෙම් කියන අවස්ථාව 
එෙහම එකක් ෙනොෙවයි. ළමෙයක් පළමුවන වතාවට  විභාගයට 
ලියලා  ෙදවන වතාෙව්   විභාග පතිඵල එනෙකොටත්  ඔහු පළමුවන 
වතාෙව්  සුදුසුකම්  ලැබූ පීඨය පටන් අරෙගන නැත්නම්,   ඒ දරුවා 
අලුත් පීඨයකට ඇතුළත් වීෙමන් -ඔහු ෙහෝ ඇය ෛවද  පීඨයට 
ෙහෝ ෙවනත් පීඨයකට ඇතුළත් වීෙමන්-  ඔහු කලින් සුදුසුකම් 
ලබා තිබූ පීඨෙය් ඇතිවන පුරප්පාඩුවට  යට ඉන්න දරුෙවක්ව  
ඇතුළත්  කර  ගන්න  පුළුවන්.  

අද විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිසම  තමන්ෙග් 
අකාර්යක්ෂමතාව වසාගන්න  කටයුතු කරනවා. අපි ෙම් කාරණය  
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  ඇමතිතුමා ෙවත ෙගනාවා,  ෛවද  
පීඨයට ෙත්රුණු දැරිවියන් පස් ෙදෙනක් සහ ඉංජිෙන්රු පීඨයට  
ෙත්රුණු දරුෙවෝ තුන් ෙදෙනක් සම්බන්ධව.   ඔවුන්  අතිශය 
සාමාන  පවුල්වල දරුෙවෝ. ඔවුන්  ෛවද  පීඨයට ෙත්රිලා 
තිෙබනවා.  අද ෙම් රෙට් මන්තීවරු,  ඇමතිවරු, ජනාධිපතිවරු 
හුඟක් අය  කිඹුල් කඳුළු ෙහලනවා, "S" සාමාර්ථ  තුනක්  ගත්තු  
අයට  ෛවද   උපාධිය ෙදන්න  ඕනෑය කියලා. එෙහම ආණ්ඩු 

ෙම්.  "S" සාමාර්ථ  තුනක්  නැති,  ලක්ෂ සියය,  ෙදසිය වියදම් 
කරන්න සල්ලි තිෙබන  කට්ටියට උපාධිය ෙදන්න  ඕනෑය  
කියනවා. නමුත්  නාරම්මල මයුරපාද විද ාලෙය්  ඉෙගන ගත්ත 
රෙට් සාමාන  දුප්පත් අම්මා - තාත්තාෙග්   දැරිවියක් ෛවද  
පිඨයට ෙත්ෙරනවා. ඒ ගැන කථා කරන්න  කවුරුවත් නැහැ.  ඒ  
ගැන කථා කරන්න ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරු, 
අගමැතිවරු  නැහැ.  අද ෙපෞද්ගලික සරසවි ෙවනුෙවන් ෙකොච්චර 
අය ඉදිරිපත් ෙවනවාද කියා අපි දන්නවා. එම නිසා  ආණ්ඩුවට,  
ගරු ඇමතිතුමාට අවධාරණය කර   අප  ෙම් කාරණය කියා 
සිටිනවා. ෙම් ගැන අවෙබෝධයක්  ඔබතුමාට තිෙබනවා.  ඔබතුමා 
උත්සාහයක් ෙනොදැරුවාය කියා අපි කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් එම  
උත්සාහය පමාණවත් මදි ගරු ඇමතිතුමා. UGC  එකට විරුද්ධව 
නඩු  කියන්න  බැහැ කියපු කාරණය  ඔබතුමා පිළි අරෙගන. 
ඔබතුමා පතිපත්ති සම්පාදක. ඔබතුමා නිලධාරින් කියන එක 
අහනවා නම්  ඔබතුමා  ඕනෑ නැහැ ෙන් ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න. 
එෙහම නම්  UGC  එෙක් Chairman එක්ක ෙම්ක විසඳා 
ගන්නවා.   ෙම්ක බරපතළ අසාධාරණයක්.  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නඩුවකුත් දැන් යනවා.  අපට සැබෑ ෙලස ෙපෙනන සත ය විකෘති 
කරමින්  නිලධාරින්ෙග් අකාර්යක්ෂමතාවට  ඔබතුමන්ලා 
දරුවන්ව  ෙම් විධියට ෙපළනවා නම්  ඒක බරපතළ ගැටලුවක්. 
එම නිසා අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. ෙදවන වර  විභාගෙය් 
ලකුණුවලින් ඉහළට යන්නට අවස්ථාව ලැෙබන හැම ළමයාටම 
ෙනොෙවයි; ෙදවන වර විභාගෙය් ලකුණුවලින් ඉහළ පීඨයට  
යන්න පුළුවන්  ළමයින් ඉන්නවා නම්, ඔවුන්ෙග් පළමුවන වර 
විභාගෙය්  පතිඵල මත ඔවුන්ව යවන්නට සුදුසුව තිබුණු පීඨ පටන්  
ෙගන නැත්නම් ඒ ළමයින්ට ෙම් අවස්ථාව  ලබා ෙදන්න. එයින්  
කිසිම හානියක්  පහළ ලකුණු පමාණෙය් ඉන්න දරුවන්ට සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ.  අෙප් රෙට්   ෙනොමිලෙය් ලැබූ අධ ාපන කමෙයන් 
ඉහළට ගිය  නිලධාරින් ඉන්නවා.  ඔවුන් කුහකයි. ඔවුන් ඉහළට 
ආ කමය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් 
ෙබොෙහෝ  කාලය ගත ෙවනවා.   එම නිසා ෙම් කාරණා තුන මම 
ඔබතුමා ෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ළඟදී, මීට දවසකට 
ෙදකකට කලින් මම දැක්කා, මාලෙබ්  SAITM ආයතනෙයන්   
උපාධියක් ලබා ගත්තාය කියා ෙෆොෙටෝ එකක් දාලා තිෙබනවා.  
රජය නීත නුකූලව පිළි ෙනොගත් ෙදයක් උපාධියක් ෙලස 
පිළිගන්නා ඡායාරූප එෙහම දාන්න, පුවත් පත්වලට අයිතියක් 
තිෙබනවාද කියා මම දැන ගන්නට කැමැතියි. පවෘත්තියක් 
වශෙයන් දාන්න පුළුවන්. නමුත්  දැන්වීමක්  වශෙයන් දානෙකොට 
මෙග් දැනීෙම් හැටියට නම්  නීතිෙව්දීන්ෙගන් අවසර ගත යුතුයි. 
අද ෙම් රෙට් ෛවද  උපාධිය  සම්බන්ධව සහතිකය ලබා 
ෙදන්ෙන්  ෙම් රෙට්  තිෙබන Sri Lanka Medical Council එක.  
Sri Lanka Medical Council එක පතික්ෙෂේප කර   තිෙබනෙකොට 
"අපි  ෛවද වරුය" කියා කියන්ෙන්   ෙකොෙහොමද කියන එක අපි 
දැන ගන්නට කැමැතියි.  ෙම් රෙට් ෛවද වරු, ඉංජිෙන්රුවරු,   
නීතිඥෙයෝ ෙහෝ නිර්මාණය කිරීෙම් පදනම වන්ෙන් ඕනෑ  
ෙමොකක්ද? මෙග් අම්මාට මාව ෙදොස්තර ෙකෙනක් කරන්න  ඕනෑ 
වුවමනාව නිසා  ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් ෛවද  උපාධිය හැෙදන්න  
ඕනෑ. මෙග් අම්මාට මාව නීතිඥයකු කිරීෙම් වුවමනාව  නිසා 
ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් නීති විද ාල හැෙදන්නට  ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
ෛවද වරු හැෙදන්න ඕනෑ ෙමොකටද? ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
හරියට ෙබෙහත් ටික ෙදන්න,  ෙසෞඛ  ෙසේවෙය් නිරත ෙවන්න. 
ෛවද වරු  නිර්මාණය කිරීෙම් පදනම ෙවන්න  ඕනෑ ඒක. 
එෙහම නැතිව  මෙග් අම්මාට තිෙබන කැක්කුම නිසා ෙනොෙවයි.  

ඒ නිසා මම වැඩි ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය රාජපක්ෂ 
පාලන සමෙය්දී ෙද්ශපාලන අනුගහය මත බලහත්කාරෙයන් නීති 
කියාත්මක කර හදපු නීති විෙරෝධී ආයතනයක් තමයි SAITM 
එක. සල්ලිවලට උපාධි ෙදන්න බලහත්කාරෙයනුයි එය එතැනට 

539 540 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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ෙගන ගිෙය්.  2012 ජුනි මාසෙය් 20වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් 
සම්බන්ධව කළ විවාදෙය්දී වර්තමාන අධ ාපන අමාත  ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා කළ කථාෙවන් ෙකොටසක් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් උපුටා දක්වනවා. දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය එය 
වනවා නම් අපට සතුටුයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 ජුනි මස 20වැනි දා පළ 
වූ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 864වැනි තීරුෙව් වර්තමාන අධ ාපන 
අමාත  ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා ෙමෙසේ කියා 
තිෙබනවා: 

"මාලෙබ් ෛවද  විද ාලය පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් BOI ව ෘපෘතියක් 
යටෙත්යි.  ඇත්ත වශෙයන්ම BOI ව ාපෘතියක් ෙලස පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් ෛවද  උපාධියක් ලබා ෙදනවා කියලා ෙනොෙවයි. ඒ BOI 
ව ාපෘතියට අනුව ලබා ෙදන උපාධිය හැටියට සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් 
Health Science කියලා එකක්. ඒ වාෙග්ම පළමුවැනි කණ්ඩායෙම් සිටම 
ශිෂ යන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී ෙමම මාලෙබ් SAITM ෛවද  විද ාලයට 
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් -UGC එෙක්- අනුමැතිය 
තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම WHO එෙක් අනුමැතිය තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම 
ෛවද  සභාෙව් අනුමැතිය තිෙබනවා කියා ඒ ෙදමවුපියන්ට ලිඛිතව 
කරුණු දක්වලා තිෙබනවා. ෙදමවුපියන්ට ලබා ෙදන පතිකාවලත් එය 
පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා...." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම කියන්ෙන් අෙප් 
අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමායි. එතුමාෙග් කථාෙව් 
තවදුරටත් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම SAITM  ෛවද  විද ාලය 
රුසියාෙව් Nizhny Novgorod Medical Academy  එකට අනුබද්ධ 
විශ්වවිද ාලයක් විධියට සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒකත් affiliation එක 
ලබා ෙගන තිෙබනවා කියලා තමයි මාලෙබ් ෛවද  විද ාලෙය් පරිපාලන 
අධිකාරිය විසින් දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, මාලෙබ් SAITM  ෛවද  
පීඨය සඳහා ඒ කිසිවකින් අනුමැතිය ලබාෙගන ෙනොමැති බවයි අපට දැන් 
සම්පූර්ණෙයන් පසක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් මම එහි සිටින 
අධ ක්ෂවරයාෙගන් විමසුවාම  එතුමා මා සමඟ පකාශ කළා එම 
අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබනවාය කියලා. ඊට පසුව මම එතුමාෙගන් 
ඇහුවා, ඒක ලබාෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, වග කිව යුතු පාර්ශ්ව 
විධියට කවුද ඒ සඳහා අත්සන් තබා තිෙබන්ෙන් කියලා. එතුමා මට පකාශ 
කළා, එම ෛවද  ඇකඩමිෙය් අනුබද්ධ ආයතනයක් විධියට මාලෙබ් 
ෛවද  විද ාලය ඇතුළත් කරමින් රුසියාෙව් තිෙබන ඒ Nizhny 
Novgorod Medical Academy එෙක් Rectorවරයා අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා කියලා. අ ප ඒ පිළිබඳව ෙහොඳට අධ යනය කළා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒක සම්පූර්ණ ෙබොරුවක් කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
කියන්නට ඕනෑ." 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමනි, ෙම් එදා 
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් ඔබතුමා කළ කථාෙවන් ෙකොටසක්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕක අදටත් එෙහම තමයි. ඔය වචනයක් 

නෑරම හරි.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.    
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ කරුණු කාරණාවල කිසිම ෙවනසක් නැහැ. ඒ කියපු කරුණු 

කාරණා හරියටම හරි.  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, අධ ාපන ඇමතිතුමනි.  ඔබතුමා නැවත 

වතාවක් ෙම් අදහස් දැක්වීෙමන් ඉතාම විශාල ෙසේවයක් කෙළේ. 
නමුත්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියා මා දැනගන්න 
කැමතියි. එම ආයතනය සුදුසු නැහැ කියා Sri Lanka Medical 
Council එක කියනවා නම් ආණ්ඩුව ඇයි එය පවත්වාෙගන 
යන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෛවද  උපාධිය හදන්න ඕනෑ අම්මා 
තාත්තාෙග් කැක්කුමට ෙනොෙවයි කියන කාරණය අප කියනවා. 
අද  SAITM එෙක් දරුවන්ව ෙනොෙයක් ෙද්වලට පාවිච්චි කරනවා. 
ෙමතැන ඉන්න ෙද්ශපාලනඥයන්  විශාල සංඛ ාවකෙග් දරුවන් 
එහි ඉෙගන ගන්නවා. ෙමතැන ඉන්න ඇමතිවරුන්ෙග් පුතුන්ෙග් 
දරුවන් පවා එහි ඉන්නවා, ෛවද වරුන්ට කුණුහරුපෙයන් 
බණින කට්ටියත් එක්කම. ෙද්ශපාලඥයන්ෙග්; හිටපු 
ඇමතිවරුන්ෙග්, දැන් ඉන්න ඇමතිවරුන්ෙග් ඥාති සෙහෝදරවරු 
ඉන්නවා; ඥාති දරුවන් ඉන්නවා. ඔවුන් එක්ක අෙප් තරහක් 
නැහැ. ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල සම්බන්ධ පතිපත්තිය ගැන 
ෙවනම විවාද කරමු, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි කියන්ෙන්, ෙම්ක නීති විෙරෝධී, පමිතිෙයන් ෙතොර ''උපාධි 
කඩයක්'' කියලා. ෛවද වරු හදන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් මෙග් 
අම්මාෙග්, මෙග් තාත්තාෙග් තිෙබන වුවමනාවට ෙනොෙවයි. අපි 
කවුරුත් කැමැතියි ඉහළ තනතුරුවලට යන්න. ඒ නිසා මම ඒ 
කාරණය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විද ාපීඨවලට බඳවා ගැනීම 
සම්බන්ධව අතිවිශාල ගැටලුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධව අපි සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයක් පවත්වා ගරු 
අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළා. නමුත් එතුමා ඒ 
සම්බන්ධව කුමන පියවරක් අරෙගන තිෙබනවාද කියා මා දන්ෙන් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විද ාපීඨවලට බඳවා ගැනීෙම්දී 
මීට කලින් බඳවා ගත්ත පතිපත්තිය ආණ්ඩුව ෙවනස් කරනවා. 
ෙහේතුව, ෙම් පත්වීම් ලබන ගුරුවරු වරින්වර මාරු ෙවලා එන නිසා 
දුෂ්කර පෙද්ශවලට ගුරුවරු යවා ගන්න බැරි වීමයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ෙමතැන ඉන්න සෑම 
මන්තීවරයකුෙග්ම මහජන දිනයට ෙම් දරුවන් ඇවිල්ලා ඇති කියා 
මා හිතනවා. ෙම් පිළිබඳව පැවැත්වූ විවාදෙය්දී මා කථා කළාට 
පස්ෙසේ, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහොමයක් මට කථා 
කළා. ෙමවර ඇමතිතුමන්ලා ෙම් බඳවා ගැනීෙම් කමය ෙවනස් 
කළා. දුෂ්කර පෙද්ශයක යම්කිසි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක 
පුරප්පාඩු තිෙබනවා නම්, ඒ පුරප්පාඩුවලට පමණක් ඒ පෙද්ශෙය් 
ඉන්න දරුවන් බඳවා ගන්න තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව 
නිසා, මීට කලින් විද ාපීඨවලට බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් තිබුණු දරුවන් විශාල අසාධාරණයකට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

තවත් කරුණක් මා කියන්න කැමැතියි. ඒ බඳවා ගැනීෙම් 
කමෙයන් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් ඉටු කර ගැනීම 
සඳහා එම ගැසට් එෙක් ඉතා පැහැදිලි ෙවනත් ෙයදුමක් ෙයොදා 
තිෙබනවා,''පත්වීමක් භාර ගන්නා ෙකෙනක් අවුරුදු පහක් 
අනිවාර්යෙයන්ම එතැන ෙසේවය කරන්න ඕනෑ'' කියලා. ඒ නිසා 
තිකුණාමලෙය් ගුරුවරියක් හම්බන්ෙතොටට පත් ෙවලා ආවාට 
පශ්නයක් නැහැ, අවුරුදු පහක් බැඳිලා ඉන්නවා වැඩ කරන්න. 
පත්වීම භාර ගත්තාට පස්ෙසේ කසාද බැන්ෙදොත් යන්න ෙවන්ෙන් 
නැතිද කියා ඔබතුමාට කියන්න බැහැ. පුරප්පාඩුවට පත්වීම 
ගත්තාට පස්ෙසේ තව ෙකොච්චර ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්ද? මිනිස්සු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක තැනක ගැට ගහලා තියන්න අපට පුළුවන්ද? ඔබතුමාට, මටයි   
ඕනෑ වුණාට එෙහම කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 
පහකට ෙකොන්ෙද්සියක් දමා ෙම් දරුවන්ට ෙමෙහම සීමාවක් දැමීම 
නිසා  විශාල අසාධාරණයක් සිදු වී තිෙබනවා.  

පළමුවැනි ෙද් තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
දරුවන් ෙමවර විද ාපීඨවලට බඳවා ගත්ෙත් අවුරුදු තුනක් 
පහුෙවලා. 2013 වසෙර් උසස් ෙපළ පතිඵල මත තමයි 2016දී ෙම් 
දරුවන් බඳවා ගන්ෙන්. 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 08වැනිදා තමයි 
ගැසට් එක නිකුත් කරන්ෙන්. බලන්න කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, 
2013 වසෙර් උසස් ෙපළ පතිඵල මත, -අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ- 
2015 වසෙර්දී තමයි, ''ෙමවර විද ාපීඨවලට බඳවා ගන්න යන්ෙන් 
ෙවනස් කමයකට'' කියලා ෙම් දරුවන් දැනගන්ෙන්.  
විද ාපීඨවලට බඳවා ගන්නා ගැසට් එෙක් ෙකොන්ෙද්සියක් 
තිෙබනවා, ''ෙවන කිසිදු උසස් අධ ාපන ආයතනයක ලියාපදිංචි 
ෙවන්නවත් බැහැ, ෙවන ෙමොනවත් කරන්නත් බැහැ'' කියලා. ෙම් 
දරුවන් බලා ෙගන ඉන්නවා තමන්ෙග් ලකුණු මට්ටම අනුව 
විද ාපීඨවලට යන්න. කාටත් අවෙබෝධයක් තිෙබනවා, ''ෙම් 
ලකුණු මට්ටම ආවාම; ෙම් පමාණෙය් Z - Score අගයක් ගත්තාම 
අපට විද ාපීඨවලට යන්න පුළුවන්'' කියලා. ඒ අනුව දරුවන් 
අවුරුදු ෙදකක් බලා ෙගන ඉන්නවා විද ාපීඨවලට යන්න. අවුරුදු 
ෙදකකට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා ගැසට් එකක් නිකුත් කර කියනවා, 
''ෙග්ම් එෙක් rules ෙවනස් කළා'' කියලා.  ඒක වැරදියි. ෙම් 
සම්බන්ධව මට ලියුම් විශාල පමාණයක් ලැබිලා තිෙබනවා. එයින් 
එකක් ගැන මා ඔබතුමාට කියන්නම්.  

ඔබතුමාෙග් ගමට ආසන්න පෙද්ශයක් වන තිෙසෝගම සිටින 
ඩබ්ලිව්.එම්. ෙනළුම් රුවන්ති වීරසිංහ කියනවා, ''කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය්, බිංගිරිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ඉහත 
ලිපිනෙය් පදිංචිව සිටින අතර, මාෙග් 2013 වර්ෂෙය් අ.ෙපො.ස. 
උසස් ෙපළ විභාගෙය් Z - Score අගය දශම 0.7283යි'' කියා. ඒ 
අනුව විද ාපීඨ පාථමික අධ ාපන පාඨමාලාව සඳහා සුදුසුකම් 
ලබනවා කියලා ඇය හිතනවා. ඇය තවදුරටත් කියා තිෙබනවා, 
''පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු පුරප්පාඩු ෙනොමැති බැවින්, 
විද ාපීඨ වරම් මට අහිමිව ඇති බවත්, මාෙග් පාසල වූ හලාවත 
ආනන්ද ජාතික පාසෙල්, මෙග්ම පංති කාමරය තුළ අධ ාපනය 
හදාරා -විභාග අංකයක් සඳහන් කර තිෙබනවා.-  අ.ෙපො. ස. උසස් 
ෙපළ විභාගයට මුහුණ දී  Z - Score අගය ෙලස 0.5117ක් ලබා 
ගත් ශිෂ ාවට විද ාපීඨ ගුරු පුහුණුව හිමිවී ඇත'' කියා. ෙම් 
ෙදෙදනාෙගන් බිංගිරියද දුෂ්කර, හලාවතද දුෂ්කර? දුෂ්කර පදනම 
ගත්ෙතොත් හලාවතට වඩා බිංගිරිය දුෂ්කරයි. බිංගිරිෙය් ළමයා 
ගන්නවා දශම 72ක්. ඇය හිතාෙගන ඉන්නවා ඇය විද ාපීඨයට 
යනවා කියලා. ඇයෙග් ගෙම්ම තිෙබනවා විද ාපීඨය. හැබැයි 
එතැන පුරප්පාඩුවක් නැහැ.  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට වැඩි ෙව්ලාවක් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්]  

ඒ නිසා කරුණාකර මට අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම් ඉතාමත් 
පැහැදිලි සිද්ධි. එකම පන්තිෙය් දුෂ්කරතාව වැඩි දරුවා ගුරුවරයා 
වශෙයන් බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. එකම පන්තිෙය් දුෂ්කරතාව අඩු 

දරුවා බඳවා ගන්නවා. මෙග් මූලික තර්කය ෙම්කයි. දුෂ්කර 
පෙද්ශවල ගුරුවරු ඉන්නවා නම් අපි කැමැතියි. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ගැසට් එෙක් ඉතා නියම ඉතා වටිනා නිර්ෙද්ශයක් තිෙබනවා, පත් 
වුණාට පස්ෙසේ අවුරුදු පහක් ෙසේවය කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ ඇති. 
ෙමොකද, 2018 පුරප්පාඩු ෙදස බලලා ඔබතුමන්ලා අද පුරප්පාඩු 
ගණනය කරනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් දවස්වල ෙදන ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් අරෙගන බලන්න. ඔබතුමන්ලා ලබා ෙදන ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් අනුව ඔය පුරප්පාඩු ඔක්ෙකෝම ෙවනස් ෙවනවා.  

2008 ඉඳන් ෙද්ශපාලන උසස්වීම් ෙදනවා. ඒ ගැන ගරු විජිත 
ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා කරයි. ඒ නිසා ඒ පුරප්පාඩු ඔක්ෙකෝම 
අවුල් ෙවනවා. අන්තිමට ෙම් දරුෙවෝ සිය දිවි නසා ගන්නා 
තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් සම්බන්ධව ෙයොමු කරවනවා. හැම 
මන්තීවරෙයකුටම ෙම් ගැන අවෙබෝධය තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, rules ෙවනස් කළා කියලා දැන් ඔබතුමා කියයි. 
2016 දරුවන්ට කියන්න, 2016න් පස්ෙසේ ෙමෙහමයි කියලා. ඒ 
ෙගොල්ලන් දන්නවා, අසාධාරණ වුණත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියලා. හැබැයි, 2013 අයට ෙමෙහම කරන එක 
වැරැදියි. ඒ ෙගොල්ලන් 2013 ඉඳන් බලාෙගන ඉන්නවා, 2016 අග 
ෙවන කල්. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා  ෙහෝ, නිලධාරින් ෙහෝ ඇවිල්ලා 
කියනවා, අපි rules ෙවනස් කළා කියලා. එෙහම කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

බිංගිරිෙය් ළමයා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඇය කියනවා, "ඇය 
හා මම එකම පාසෙල් සමාන පහසුකම් යටෙත් අධ ාපනය 
හැදෑරුවද  ෙමම කමෙව්දය යටෙත් ඇයට විෙශේෂ වරපසාදයක් 
හිමිව තිෙබ්. ෙමහි ඇති ෙශෝචනීයම කරුණ වන්ෙන් ඇෙග් පියා 
රජෙය් ස්ථිර ෙසේවකෙයකු වුවද මාෙග් පියා සහ මව ස්ථිර 
රැකියාවක් ද ෙනොමැතිව ෙබොෙහෝ දුෂ්කරතා මධ ෙය් අධ යන 
කටයුතුවලට සපයා දුන් පහසුකම් යටෙත් අධ ාපනය හැදෑරුවද  
නුසුදුස්සාට තැන ලැබීමයි" කියලා. ෙම්වාට ෙකොෙහොමද ඔබතුමා 
වග කියන්ෙන්? ඒ නිසා ඇත්තටම පතිඵලයක් නැති, දරුවන් 
නිකම් කරදරයට පත් ෙවන විසඳුමක් විතරයි ඔබතුමා අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් කියන එක ඔබතුමාට අවුරුදු ෙදක, තුනකින් 
ෙත්ෙරයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම්ක ෙම් වතාෙව් ෙවනස් 
කරන්න. ෙවනස් කරලා ඔබතුමා කැමති නම්, 2016 ඉඳන් 
implement කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
දරුවන්ෙග් දුක්ගැනවිලි ඇතුළත් ලිපි ටික හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කැමතියි, ඊළඟ කාරණය 
ගැන කථා කරන්න. SLIATE පරිපාලනය පිළිබඳව ෙමතැන 
සඳහන් කර තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, අෙප් උසස් අධ ාපන 
ඇමතිතුමා අහෙගන ඉන්නවා ද කියලා. ෙම් විෂය අයිති ෙවන්ෙන්, 
අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාට ෙනොෙවයි, උසස් අධ ාපන 
ඇමතිතුමාටයි. විෙශේෂෙයන්ම තෘතීයික අධ ාපනය සඳහා වුණු 
ආයතන 16ක් පිළිබඳව පරිපාලනය කරන්න SLIATE  කියලා 
ආයතනයක් හදලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමය පටන් ගත්තු දවෙසේ ඉඳන්ම ෙමොන්ගල්. ෙම් ආයතනය 
සම්පූර්ණෙයන්ම දරුවන්ෙග් කාලය කා දමපු, ෙදන්න පුළුවන් ඒ 
ෙද් ෙනොදීපු ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සම්පත් 
හම්බ  වුෙණ් නැති පශ්නයත් තිෙබනවා. එතැන නිලධාරින්ෙග් 
පශ්නයක් විතරක්ම ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. UGC එක වාෙග් 
පණ තිෙබන, සම්පත් තිෙබන, සුදුසුකම් සහිත මිනිස්සු ඉන්න 

543 544 

[ගරු  බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ආයතනයක් බවට පත් ෙනොවී නිකම්ම නිකම් තෘතීයික 
අධ ාපනයට නිකම් ෙපොඩි සැකිල්ලක් ගහලා තිබුණු නිසා HNDE, 
HNDA වාෙග් ආයතන පද්ධති සුවිශාල පීඩනයකට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා දැකලා ඇති, ෙම් දරුවන් අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා; පිකටිං කරනවා; ෙපළපාළි යනවා. 
පුදුමාකාර දුෂ්කර තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදමින් ඉන්නවා. ෙමොකද 
ෙම්වාට පහසුකම් නැහැ. ෙම්වාට අදාළ ගුරුවරු නැහැ. ෙම්වා ගැන 
ෙහොයලා බලන්න ෙකෙනක් නැහැ.  

මාව හමුෙවන්න, HNDE ශිෂ  සංගමෙය් ශිෂ  නායක 
නායිකාවන් පමාණයක් ආවා. ඔවුන් ඉදිරිපත් කරපු ගැටලු රාශියක් 
තිෙබනවා. මම හිතුවා, ඒ ගැටලු කිහිපයක් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. මම හිතනවා, උසස් අධ ාපන 
ඇමතිතුමා ෙමතැනට එනවා නම් ෙහොඳයි කියලා. එතුමා ෙම් පශ්න 
ගැන අවෙබෝධයක් ගත යුතුයි. එතුමාට වැඩ ෙගොඩක් තිෙබන නිසා 
ෙම්වා ගැන බලන්න ෙවලාවක් තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම උදාහරණයක් කියන්නම්. 
HNDE ආයතනය ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රු පාඨමාලා 
අතරින් වසර හතරකට ආසන්න කාලයක් ඉංජිෙන්රු පාඨමාලා 
හදාරන්න තිෙබන ආයතනයක්. නමුත් ඒ ශිෂ යන්ට අදාළ 
ගුරුවරු සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත් -HNDE එෙක් ඒ පාඨමාලාවට 
අදාළ ගුරුවරුන් ගත්ෙතොත්- විශ්වවිද ාලයට බඳවා ගන්න 
ගුරුවරුන්ෙග් සුදුසුකම් තමයි ඒකට ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
ඔවුන්ෙග් වැටුප කීයද? ඔවුන්ෙග් වැටුප ඉතාම අඩුයි. විශ්වවිද ාල 
ආචාර්යවරුන්ට සාෙප්ක්ෂව වැටුප අඩුයි. ඒක නිසා ෙම් HNDE 
පාඨමාලාවට ගුරුවරු එන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් TNA මන්තීවරු දන්නවා, යාපනෙය්  HNDE 
ආයතනයක් තිෙබන බව. යාපනෙය් HNDE ආයතනෙය් 
උගන්වන්න ගුරුවරු නැහැ. බාහිර කථිකාචාර්යවරු දමා තමයි 
ඉංජිෙන්රු පාඨමාලා කරන්ෙන්. ඔබතුමාත් දන්නවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ඉංජිෙන්රු පාඨමාලා පාඩම් කරලා කරන්න 
බැහැ. ඒවා practically කරන්න ඕනෑ. එෙහම  නැතුව කළාම 
තමයි එෙහන් ෙමෙහන් පුපුරන්ෙන්. ඒ නිසා හරියාකාරව 
ඉංජිෙන්රුවන් නිර්මාණය කරන්න ෙම් ආයතනවලට අවශ  
පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, HNDE කියන්ෙන් අපට 
තිෙබන ෙලොකුම පාඨමාලාව. ඒක, අතීතෙය් එංගලන්තෙය් තිබුණු 
තාක්ෂණික දැනුමත් එක්ක පිළිගැනීම සහිත පාඨමාලාවක්. 

අදත් එයට එංගලන්තෙය් පිළි ගත් වෘත්තීය විශ්වවිද ාලයක 
සහතිකය ලැෙබනවා, අනුමැතිය ලැෙබනවා. හැබැයි, අපට 
උගන්වන්න ගුරුවරු නැහැ. ගුරුවරු නැත්ෙත් ඇයි? අඩු පඩි නිසා 
ආචාර්යවරු එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එක්ෙකෝ ෙමය UGC එක 
යටතට ගන්න. නැත්නම් UGC  මට්ටෙම් පිළි ගත් ආයතනයක් 
බවට SLIATE එක ෙගෙනන්න.  අධ ාපන ඇමතිතුමා ඉන්න 
කුලියාපිටිෙය් පෙද්ශයට ආසන්නෙය්  තිෙබනවා HNDA එක.  
ඇමතිතුමා දන්නවාත් ඇති.  ඒෙක් අඩු පාඩු ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

මා උදාහරණයක් විධියට ඉදිරිපත් කරන්නම්, ෙකොළඹ 15 
HNDE ආයතනය තුළ දැනට සිටින සහ සිටිය යුතු  ෙද්ශකවරු 
පිළිබඳ වාර්තාව. එහි සිවිල් ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ඕනෑ 
ෙද්ශකවරු ගණන  විසිඑක්ෙදනායි. ඉන්ෙන් නවෙදනායි.  
එතෙකොට electrical අංශෙය් ඉන්න ඕනෑ ෙද්ශකවරු සංඛ ාව 
විසිහත්ෙදනායි. ඉන්ෙන් හයෙදනායි. ඊළඟට, mechanical  
අංශෙය් ඉන්න සංඛ ාව ඕනෑ විසිෙදනායි. ඉන්ෙන් දහෙදනායි. 
English අංශෙය් ඉන්න ඕනෑ ෙද්ශකවරු සංඛ ාව ෙදෙදනායි. ඒ 
ෙදෙදනා ඉන්නවා. IT එෙක් තුන්ෙදෙනකු ඉන්න ඕනෑ.  නමුත් 
ඉන්ෙන් ෙදෙදනායි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ඊළඟට අපි බලමු, යාපනය HNDE ආයතනෙය් තත්ත්වය. 
එෙහේ ඉන්ෙන් යුද්ධෙයන් බැට කාපු දරුවන්. ආණ්ඩුව  ෙබෝඩ් 
දමනවා,  තුවක්කුව තිබුණු අතට computer  එක ෙදනවා කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමායි, මමයි ගිහිල්ලා 
computer ෙදන්න බැහැ ෙන්? ඒකට ඉන්න ඕනෑ උගත් 
ආචාර්යවරු. ඒ ආයතනෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ෙඛ්දනීයයි. ඒ 
දරුවන් ආෙයමත් තුවක්කුව අතට ගන්න එකක් නැහැ.  නමුත්, 
ෙම් ෙද්ශකවරුන් පිළිබඳ තත්ත්වය  ගත්ෙතොත් කියැෙවන්ෙන් 
ඒක. ඒ ආයතනෙය් සිවිල් ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේතෙය් ස්ථිර ගුරුවරු 
පහෙළොස්ෙදෙනකු ඉන්න ඕනෑ. දැනට එක්ෙකෙනකුවත් නැහැ. 
යන්තමින් බාහිර දහතුන්ෙදෙනකු ගැට ගහෙගන දුවනවා. ඊළඟට  
electrical අංශෙය් එෙකොෙළොස්ෙදෙනකු ඉන්න ඕනෑ.  ඉන්ෙන් 
හත්ෙදනායි. English අංශෙය් ෙදෙදනකු ඉන්න ඕනෑ. නමුත් 
එක්ෙකනකුවත් නැහැ. IT අංශෙය් ෙදෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ.  
යන්තම් ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා. ෙකොෙහොම හරි තිස්ෙදෙනකු ඉන්න 
ඕනෑ තැන ඉන්ෙන් නවෙදනායි.  ඉතින්, අපි යාපනෙය් දරුවන්ට 
සලකන්ෙන් ෙමෙහමද?   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මම අවසන් කරනවා.   

HNDE ආයතනය තුළ ෙම් ෙද්ශකවරු පිළිබඳ ගැටලුව 
ෙගොඩක් දුරට තිෙබනවා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි. 
ඔබතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු සභාවට ආපු එක ඉතා ෙහොඳයි. 
ඊළඟට, ෙම් ආයතනෙය් දරුවන්ට training ගන්න නම් විශාල 
ෙපෞද්ගලික සහ රාජ  ආයතන එක්ක කථා කරලා ගන්න training
-coordinator ෙකෙනකු ඕනෑ. ෙම් ආයතනෙය් training-
coordinator ෙකෙනකු නැහැ. ඒ නිසා NDT, ඒ හා සමාන 
පාඨමාලාවල දරුවන් coursesවලට ගියාට පස්ෙසේ තමයි ගරු 
ඇමතිතුමනි, HNDE ආයතනෙය් දරුවන්ට  training එක හම්බ 
ෙවන්ෙන්. ඒවාට එතෙකොට ඉඩ කඩ නැහැ.  

ඊළඟට, මහෙපොළ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද?  දැන් ෙම්ක පුදුම පාලනයක්. පසු ගිය කාලෙය් සිටම 
තිෙබන, ෙම් ආණ්ඩුෙව්ත් තිෙබන අමුතුම පාලනයක්. දැන් 
බලන්න,  NDT පාඨමාලාෙව් කාලය අවුරුදු 3යි. NDT ශිෂ යන්ට 
මහෙපොළ ශිෂ ාධාරෙයන් රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා. ඒක ෙහොඳයි, 
ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, HNDE ශිෂ යන්ෙග් කාලය අවුරුදු 
තුනහමාරයි. -මට මතක විධියට ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් ඉංජිෙන්රු 
course  එක units 160ක්,  HNDE එෙක් course එක units 146යි.   
ෙකෙසේ ෙහෝ Engineering Faculty එෙක් course එක අවුරුදු 
හතරයි. HNDE එෙක් course එක අවුරුදු තුනහමාරයි.-  NDT 
එෙක් course එක අවුරුදු තුනයි.  NDT දරුවන්ට රුපියල් 5,000ක 
මහෙපොළ ශිෂ ාධාරය හම්බ ෙවනවා. HNDE අයට කීයද? රුපියල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

1,250යි. මා දන්ෙන් නැහැ, ආණ්ඩුෙවන් එතැන අමුතු කඩයක් දමා 
තිෙබනවාද කියලා. ඉතින්, ෙම්වා rocket science ෙනොෙවයි. 
ෙම්වා ඒ ඇමතිවරු, සභාපතිවරු දැකලා ෙවනස් කරන්න ඕනෑ 
ෙද්වල්. ෙම්වාට තිෙබන තර්කය ෙමොකක්ද?  ෙම්වා පවත්වා ෙගන 
යන්න තිෙබන පදනම ෙමොකක්ද? ෙම්වා ගැන බලන්න අපි කෑ 
ගහනතුරු ඉන්න ඕනෑද? ඔබතුමන්ලා පඩි ගන්ෙන්, ෙසේවය 
කරන්න කියලා ඡන්ද දිනලා එන්ෙන් ඕවා කරන්නෙන්.  දැන් ෙම් 
පශ්නය ගැන කථා කරපු නිසා මම අහනවා, ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියා. මම දැක්කා, ඒ දරුවන්  ආෙව් අර සම්පදායික 
ශිෂ  නායකයින් වාෙග් ෙනොෙවයි, ඔවුන් ෙබොෙහොම පිළිෙවළට 
ඇඳෙගන, ඉතාම විනයගරුකවයි අපිව හම්බ ෙවන්න ආෙව්. 
ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කෙළත් ඒ අයෙග් ආයතනය ගැනයි. කිසිම 
ෙද්ශපාලනයක් ගැන කථා කෙළේ නැහැ,  picketing ගැන කථා 
කෙළේ නැහැ. හැබැයි, අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ 
ෙගොල්ලන් වහලා තිෙබන HNDE ආයතනය අරින්න කටයුතු 
කළායි කියලා දැන් ඒ ශිෂ  නායකයින් නවෙදනා ඇතුළු 
තිස්ෙදෙනකුෙග් පන්ති තහනම් -suspend- කරලා තිෙබනවා.   

අපි ඉතා වගකීෙමන් කියනවා, HNDE  ආයතනය රැකෙගන 
තිෙබන්ෙන් එහි පාලකයන් විසින් ෙනොෙවයි, අවුරුදු විසි ගණනක් 
තිස්ෙසේ ඒකට ආපු දරුවනුයි, ශිෂ  ශිෂ ාවන් විසිනුයි කියන එක.  
ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි.  ඔවුන් පාලකයන් 
මාරු කරන්න කියන්ෙන් නැහැ,  ආණ්ඩු ෙවනස් කරන්නය කියලා 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් ආයතනය ශක්තිමත් 
කරන්න කියලායි. අපි  ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා, HNDE  එකට  
ගිහිල්ලා  ඒ දරුවන් ඉෙගන ගන්නා තත්ත්වය බලන්න  කියලා. 
මට්ටක්කුලියට මහ දුරක්  නැහැ ෙන්.  ඒ නිසා ෙම්වා අරයට 
ෙමයාට භාර ෙදන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා යන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔය  කාරණාවලට අමතරව  
තව එක කාරණයක්  කියන්න තිෙබනවා. මා ඒක  කලින් 
අවස්ථාවකදිත් ඉදිරිපත් කළා. ඒ තමයි අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් 
අනධ යන අංශවලට ෙද්ශපාලනික පත්කිරීම් කිරීම.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මීට කලිනුත් ෙම් කාරණය 
ඉදිරිපත් කළා. නමුත් මා නැවත ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්  කාරණය  
බරපතළයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන ආණ්ඩුව පසු ගිය 
කාලය තුළ පාසල්වල කම්කරු තනතුරු ඇතුළු අනධ යන 
තනතුරු සඳහා ෙද්ශපාලන පදනම මත තම හිතවතුන් විශාල  
සංඛ ාවක් පත් කර තිෙබන බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. 
තමන්ෙග් ආසනෙය් පත් කර ගන්න ඒවා ගැන අපි එකඟ නැති 
වුණත්, අපට එය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම දැන ගන්න 
කැමැතියි, වවුනියාව මඩුකන්ද ජාතික පාසලට කුලියාපිටිෙයන් 
කම්කරුවන් පත් කරනෙකොට, නාරම්මලින් පත් කරනෙකොට 
අධ ාපන ඇමතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලන්නද හදන්ෙන් 
කියලා. මහනුවර තිෙබන්ෙන් ෙදමළ ජාතික පාසල් ෙදකයි. ඒ 
ජාතික පාසල් ෙදකටම කම්කරුවන් දාලා තිෙබන්ෙනත් එෙහමයි. 
ඒ ගැන මට වඩා ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ, TNA එෙක් 
මන්තීතුමන්ලායි. කිලිෙනොච්චිෙය්, යාපනෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද 
කියලා එතුමන්ලා ෙහොයලා බලන්න. මම ෙම් කිව්ෙව්, වවුනියාෙව් 
තත්ත්වය. ෙම්වා වැරදියි ඇමතිතුමා. ෙමොකද, දන්නවාද? මම 
උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්. 

වවුනියාව මඩුකන්ද ජාතික පාසලට කම්කරු තනතුර සඳහා 
පත් කර යවනවා, එස්.ෙක්. ධර්මසිරි මහත්මයාව. හරියටම පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් මාසෙය් 30 ඔහුව පත් කරලා යවන්ෙන්. ඊට 
පස්ෙසේ- 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විනාඩියකින් අවසාන 

කරන්නම්. 

තව ෙකෙනක් පත් කර යනවා. ඒ, ගල්ගමුෙව් කුමාරි 
මහත්මිය. එයාට පත්වීම දීලා තිෙබන්ෙන්ත් 30වැනි දා. දැන් 
අළුත්ගම, ෙබෝගහමුල්ල, නාරම්මල පදිංචි එස්.ෙක්. ධර්මසිරි 
මහතාට පත්වීමක් ෙදනවා මඩුකන්ද ජාතික පාසලට. ධර්මසිරි 
මහතා ගිහින් ඉන්නවාද මඩුකන්ෙද්? එයා මාරුව හදාෙගන එනවා 
කුරුණෑගලට. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  ඒ, යුද්ධය පැවැති 
පෙද්ශ. ඒ පෙද්ශවල ජීවත් වුණු අය යුද්ධෙයන් බැට කෑවා. 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් යුද තර්ජන මැද තිබුණු ඉස්ෙකෝල ෙම්වා. ඒ 
පෙද්ශෙය් දරුෙවෝ බංකර් අස්ෙසේ ජීවත් වුෙණ්. ඒ ඉස්ෙකෝලවලට 
ෙම් අය අවශ යි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් කුරුණෑගල ඉන්න මිනිස්සු  මඩුකන්දට ගිහින් 
දමනවා; වවුනියාවට ගිහින් දමනවා. ඒ වැඩය කැතයි ෙන්. අඩු 
ගණෙන් ඔවුන් ඒ පෙද්ශවල ඉන්ෙන්ත් නැහැ; ෙසේවය කරන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ට වවුනියාව, කිලිෙනොච්චිය ඇතුළු උතුරු 
පළාෙත් ආණ්ඩුෙව් රස්සාවක් කරන්න තිෙබන අවස්ථාව 
ෙමොකක්ද? ඒ පෙද්ශවල එක කර්මාන්තශාලාවක් නැහැ, 
ඇමතිතුමනි. මතක තබා ගන්න. උතුරු පළාෙත් රජයට අයත් 
කර්මාන්තශාලා ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? හරියට එකක් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙමෙහම ලබා දීම අපි ෙහළා දකිනවා. මට 

ෙවලාව අඩු නිසා ෙම් කරුණු සම්බන්ධව මම ෙව්ගෙයන් කථා 
කළා. ඒ නිසා යම් කිසි ආකාරයක සිත් රිදවීමක් වුණා නම්, ඒ 
ගැනත් මෙග් පැත්ෙතන් මම කනගාටු වනවා. නමුත්, අෙප් රෙට් 
ෙපොදු ජනතාවෙග් අයිතියක් ෙවලා තිෙබන අධ ාපනය සම්බන්ධව 
වර්තමානෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ගැටලු සම්බන්ධව 
ඇමතිවරුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කර ෙම්වාට සාධාරණ විසඳුම් 
ලබා ගැනීමටයි මට ඕනෑකම තිබුෙණ්.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කරනවා. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 2.59] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
ParlSAITMiament) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ඉස්ෙසල්ලාම කථා 

කෙළේ SAITM ආයතනය ගැන. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්  SAITM 
ආයතනය පටන් ගත්ෙත් අපි ෙනොෙවයි, ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්. 
දැන් අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා ෙම්කට විසඳුමක් ෙදමු. ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි කැමැති වුණත්, නැති වුණත් ෙම් SAITM 
ආයතනෙය් ශිෂ ෙයෝ අවුරුදු පහක් ඉඳලා උපාධියක් අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් උපාධිය එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා උසස් 
අධ ාපන ඇමති වශෙයන් සිටි කාලෙය් උපාධියක් හැටියට 
පිළිෙගන තිෙබනවා. It is a degree recognized by the 
University Grants Commission. අපට දැන් ෙමොකක්ද කරන්න 
කියන්ෙන්? ෙම් ළමයි ටික අතරමං කරන්න කියලාද කියන්ෙන්?  
   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම විනාඩිෙයන් කියන්නම්. ෙම් SAITM 

ආයතනය පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමා 2013 වර්ෂ ෙය්දී සම්පූර්ණ 
පරීක්ෂණයක් කළ බව ඔබතුමාත් දන්නවා. එතුමා ෙසෞඛ  
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියදී කළ පරීක්ෂණය අනුව සකස් කරන 
ලද සම්පූර්ණ වාර්තාවක් තිෙබනවා. අපි අහන්ෙන් අධ ාපන 
අමාත ාංශය, උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය ජනාධිපතිතුමාට 
විරුද්ධව, ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණුවලට විරුද්ධව යන්නද 
හදන්ෙන් කියලායි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Prof. Rezvi Sheriffෙග් පධානත්වෙයන් SAITM 

විශ්වවිද ාලය සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. යම් යම් ෙද්වල් 
ෙකරුෙවොත් ෙම් SAITM ආයතනය පිළිගන්න පුළුවන් කියලා ඔහු 
යම් යම් නිර්ෙද්ශ දීලා තිෙබනවා. ඒ නිර්ෙද්ශ ෙබොෙහොමයක් දැන් 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් මම ඔබතුමාට තවත් 
ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමා කිව්වා, passes තුනක් එක්ක 
SAITM එකට ශිෂ ෙයෝ ඇතුළු වුණාය කියලා. Passes තුනක් 

එක්ක දුෂ්කර පළාත්වලින් ශිෂ ෙයෝ විශ්වවිද ාලයටත් ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහනුවර, ගාල්ල, මාතර 
වාෙග් පධාන නගරවල ශිෂ  ශිෂ ාවන්ට 'ඒ' ෙදකයි, 'බී' එකයි 
තිබිලාත් විශ්වවිද ාලයකට යන්න බැහැ. ඒ කට්ටියට අපි 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? Even with 2 As' and 1 B they cannot 
enter to a State university from Colombo, Kandy or  Galle. ඒ 
කට්ටියට අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙකෙසේ ෙවතත් දැන් ෙම් 
පශ්නය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්යි තිෙබන්ෙන්. ඒ ශිෂ ෙයෝ කිව්වා,  ඒ 
ෙගොල්ලන් ලියා පදිංචි වන්න ඉල්ලුම් පත දැම්මා, ඒක පතික්ෙෂේප 
වුණා කියලා. දැන් ඒ අය ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ෙම් ළමයින්ට සාධාරණයක් 
ඉෂ්ට වන්න කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. ෙමොකද, ෙම් පශ්නය 
අපට විසඳා ගන්න බැහැ ෙන්. ෙම් ආයතනය පටන් ගත් අයම දැන් 
ෙම්කට විරුද්ධයි. ගිය ආණ්ඩුෙවන් පටන් ගත්ෙත්. SAITM 
ආයතනය නීත නුකූල කරන්න ඔබතුමන්ලා සහෙයෝගය 
ෙදනවාද? මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් අහන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සහෙයෝගය ෙදනවාද?  

 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන ගැටලුව අපි පිළිගන්නවා. 

ෙම් ආයතනයට ෛවද  සභාෙව් අනුමැතියක් නැති නිසා ඒ 
අනුමැතිය ලබා ගන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. ඒ අතෙරදිම 
කඩ ඉම් විභාගයක් පවත්වන්න. ෛවද වරු සහ ෛවද  සභාව 
එක්ක කථා කරලා පිට රට උපාධි හදරා ආපු දරුවන්ට වාෙග් Act 
16 විභාගයට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ෙම් ආයතනෙය් 
ඉෙගනුම ලබන ශිෂ  ශිෂ ාවන්ටත් සකස් කරන්න. එතෙකොට ෙම් 
උපාධිය පිළිගන්ෙන් ලංකාෙව් උපාධියක් හැටියට ෙනොෙවයි. 
මූලික ගැටලුව, රුසියානු විශ්වවිද ාලයක් සමඟ අනුබද්ධ කළාය 
කියලායි ෙම් ආයතනය පටන් ගත්ෙත්. එතැනයි ෙම්ෙක් ගැටලුව. 
එවැනි ආයතනයක් සමඟ අනුබද්ධ කරලා ෙම් දරුවන්ට Act 16 
විභාගය කරන්න ඉඩ සලස්වන්න. ඒක ෙම් පශ්නයට ෙහොඳම 
විසඳුමක්. ඒක මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I agree with you.  
ඔබතුමා කියන්ෙන් Act 16 වාෙග් විභාගයක් ෙම් ළමයින්ට 

ලබා දීලා ඔවුන් ඒක pass වුෙණොත් ඔවුන්ව පිළිගන්න කියලා. 
 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔව්. ඊට ෙපර ෛවද  සභාෙව් අනුමැතිය ලබා ගන්න අවශ  

ෙකොන්ෙද්සි සපුරන්න.  

ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් ෛවද  උපාධිය ෙමතැනදී ලබා දීමයි 
ගැටලුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආයතනය අනුබද්ධ 
විශ්වවිද ාලයක් හැටියටයි ආරම්භ කෙළේ. ඒ මූලික ගැටලු 
විසඳාෙගන ෙමොවුන්ට Act 16 විභාගයට වාඩි ෙවන්න සලස්වන්න. 
එතෙකොට ෙම් ගැටලුව අවසන් ෙවනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා උසස ්අධ ාපන ඇමතිවරයා 

වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් SAITM ආයතනෙය් උපාධිය 

549 550 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිගත් උපාධියක් හැටියට පිළිගත්තා. ඒ අය දැන් අවුරුදු 5 
සම්පූර්ණ කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ආෙයත් වැට කඩුලු දමන්ෙන් 
නැතිව ෙම් අයට Act 16 විභාගයට, -[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැටලුව ඒ විධියට විසඳන්න බැහැ ෙන්. 

ෛවද  සභාව සහ - [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා ෙම්කට සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි 

ඇත්ත. ඒක තමයි වැෙඩ්. ෙම්ක පටන් ගත්ත අයම දැන් ෙම්කට 
විරුද්ධයි. ෙම්ක තමයි ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනය. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම පකාශ කෙළේ මෙග් මතයයි. 

ෛවද වරුන් හැටියට ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ාලවලට අප 
විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි, ෙම්ෙක් කමෙව්දෙය් ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
ඒ වැරැද්ද අපි කළත් එකයි, ඔබතුමන්ලා කළත් එකයි. ඒක අපි 
සඳහන් කරන්න අවශ යි. කවුරු කළත් වැරැද්ද වැරැද්දම තමයි.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ළමයි අද ෙහටම 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි 
අධිකරණෙයන් ෙදන තීන්දුව පිළිගනිමු. එච්චරයි. ෙම්ක පටන් 
ගත්ත අයම විරුද්ධ නම්, අපි ෙකොෙහොමද ෙම්කට විසඳුමක් 
ෙදන්ෙන්? ඒ නිසා අපි ෙම් ගැටලුව අධිකරණෙයන් විසඳා ගනිමු. 
මම විශ්වාස කරනවා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙම් ළමයි ගැන 
සානුකම්පිතව බලලා පමිතිය - standard එක - ආරක්ෂා කරෙගන 
යම් පියවරක් ගනියි කියලා. රාජ  විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා 
සිසුන් පමාණය අඩු කර ඇති බව ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
සඳහන් කළාට, රාජ  විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා සිසුන් 
පමාණය වර්ෂයක් පාසා වැඩි වී ඇති අතර, කප්පාදු කිරීමක් සිදු වී 
නැත. කප්පාදු කිරීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ අනුව පසු ගිය වසර 
ෙදක තුළ සිසුන් සංඛ ාව පහත සඳහන් පරිදි වැඩි කර ඇත. 2015 
සහ 2016 වර්ෂවල බඳවා ගන්නා සිසුන් පමාණය සියයට 9කින් - 
by 9 per cent - වැඩි කරලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය් 25,395යි. 
2016 වර්ෂෙය් 27,603යි. It is a 9 per cent increase.  
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නය ෙම්කයි. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් 99 එක ගැන ෙන්ද? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උගත් පුද්ගලෙයක් 

ෙන්. මම ඉතා පැහැදිලිව කිව්ෙව්, සමත් ෙවන සිසුන් පමාණෙය් 

පතිශතයක් විධියට. ඒෙකන් තමයි, ගුණය - quality එක - 
බලාගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. පමාණෙයන් බලාගන්න බැහැ. 
1990දී සිසුන් සීෙයන් 21ක් ගත්තා. දැන් ගන්ෙන් සීෙයන් 17.9යි 
කියලා මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, UGC website එෙක් තිෙබන 
වාර්තාවයි. UGC එක ෙම් වාෙග් අසත  වාර්තා ඔබතුමාට 
ෙදන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. අපිත් ආසයි වැඩි වැඩිෙයන් ළමයි 

ගන්න. ඒ වාෙග්ම උසස් තාක්ෂණ අධ ාපන ආයතනය අධ යන 
හා අනධ යන කාර්ය මණ්ඩලය පුරප්පාඩු සඳහා අයඳුම්පත් 
කැඳවා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මඟින් සුදුස්සන් ෙතෝරා ගැනීමට කියා 
කර ඇත. ශිෂ  සංඛ ාවට සමානුපාතිකව කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි 
කිරීමට අවශ  වී ඇති බැවින්, ඒ සඳහා අවශ  කටයුතු ආරම්භ කර 
ඇත. විෙශේෂෙයන්ම තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට නියමිත 
සුදුසුකම් පිළිබඳව නැවතත් සමාෙලෝචනය කරන ෙලස අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරයාට උපෙදස් දී ඇත. ෙම් හැරුණු විට දැනට තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතෙය් හා අෙනකුත් ක්ෙෂේතවල රැකියාවල නියුතු 
තාක්ෂණදායකයන්ෙග් ෙසේවය බැහැර සම්පත්දායක පදනම මත 
ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත. ආයතනෙය් සම්පත් සම්බන්ධව 
ගැටලු පවතින බවට වාර්තා වී නැත. දැනට දිවයින පුරා පවතින 
අධ ාපන මධ ස්ථාන රාශියක් සඳහා නව ෙගොඩනැඟිලි පහසුකම්, 
සිසුන් සඳහා ෙන්වාසික ෙගොඩනැඟිලි, පධාන කාර්යාලය සඳහා 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ආදී වශෙයන් ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය 
සඳහා ව ාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කර ඇත. ෙම් හැරුණු විට 
අවශ  උපකරණ හා ලී බඩු ඇතුළු අෙනකුත් සම්පත් සපයාදීමට 
කියා කර ඇත. උසස් අධ ාපන ආයතන තුළ අනධ යන ෙසේවක 
තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීෙම්දී පටිපාටිවලට අනුව සුදුසුකම් ලත් 
ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම සිදු ෙව්. ෙම් අනුව විශ්වවිද ාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කර ඇති අංක: 876 දරන 
චකෙල්ඛනෙය් විධිවිධාන පකාරව අදාළ බඳවා ගැනීම සිදු කරනු 
ලබයි. විශ්වවිද ාල ආචාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම්, ඔවුන් පුහුණු 
කිරීම් හා තෘප්තිමත් ෙලස ෙසේවෙය් ෙයොදවා ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු 
කරනු ලබයි. දැනට විශ්වවිද ාල පද්ධතිය තුළ ආචාර්යවරුන් 
7,664ක් ෙසේවය කරනු ලබයි.  

එෙමන්ම විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ දීමනාව 
පසු ගිය අය වැය යටෙත් සියයට 30ක් වැඩි කර තිෙබනවා. 
වර්තමාන රාජ  අංශය තුළ ෙහොඳ ආකර්ෂණීය වැටුප් හා අනිකුත් 
පාරිශමික ලබන අංශය බවට විශ්වවිද ාලය පත්වී තිෙබනවා. 
 විෙශේෂෙයන්ම අනිකුත් අංශ හා සසඳන විට විශ්වවිද ාල 
ආචාර්යවරුන්ෙග් වැටුප් ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. අපි සියයට 
50කින් විශ්වවිද ාල පතිපාදන වැඩි කරලා තිෙබනවා. උසස් 
අධ ාපන ක්ෙෂේතය සඳහා රජය මඟින් වාර්ෂිකව සිදු කරන 
පතිපාදන අපි සියයට 50කින් පමණ වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමස්තයක් වශෙයන් ගත් 
කළ අපි විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ගැන ඉතාමත් විමසිල්ෙලනුයි 
ඉන්ෙන්. ෙමොකද, අගමැතිතුමා කලින් අධ ාපන ඇමතිතුමා 
හැටියට කටයුතු කළා. අපි විශ්වවිද ාල පතිපාදන සියයට 50කින් 
වැඩි කර තිෙබනවා. අපි විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ෙග් ශිෂ  දීමනා 
වැඩි කර තිෙබනවා; bursary එක වැඩි කර තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම 
මහෙපොළ ශිෂ ත්ව දීමනාව වැඩි කර තිෙබනවා. දැන් විශ්වවිද ාල 
ශිෂ යින්ට අඩු ෙපොලියට laptops ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
2018 වන ෙකොට ෙන්වාසිකාගාර පශ්න සියල්ලම අපි විසඳන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අද විශ්වවිද ාල 
ශිෂ යන්ට issues නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි පසු 
ගිය ආණ්ඩුවයි, අෙප් ආණ්ඩුවයි විශ්වවිද ාල දිහා ෙදවිධියකට 
බැලීම. පසු ගිය ආණ්ඩු  ව විශ්වවිද ාල සියල්ලම ෙදොඩම් ෙගොඩ බදා 
ගත්තා වාෙග් බදාෙගන හිටියා. අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. 
විශ්වවිද ාල පාලනය කරන්න  උපකුලපතිවරයාටයි, පාලක 
මණ්ඩලයටයි අපි සම්පූර්ණ නිදහස දීලා තිෙබනවා. අපි ඒවාට 
ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. මම ඒ කාරණය විශ්වවිද ාලවල 
සම්මන්තණවලට ගිය අවස්ථාවලදී පුනපුනා කියලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ළමයි ලිප්ටන් වට රවුමට ආෙවොත්, UGC එක ඉස්සරහට 
ආෙවොත් වග කියන්න ඕනෑ උපකුලපතිවරයායි. ෙමොකද, අපි ඒ 
ඉල්ලීම් සියල්ලම ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් ඔවුන්ට ෙදන්න 
ෙදයක් නැහැ. උපකුලපතිවරු ඉල්ලපු හැම ෙදයක්ම ලබා දීලා 
තිෙබනවා. පාලක සභාව ඉල්ලපු හැම ෙදයක්ම දීලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ශිෂ යන්ට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙපළපාළි යන්න 
අවශ තාවක් නැහැ. හැබැයි, පසු ගිය දවසක එක විශ්වවිද ාලයක 
ශිෂ යන් ෙකොටසක් ලිප්ටන් වට රවුමට ආවා. මම ඒ ශිෂ යන් 
ෙගන්නලා "ඇයි?" කියලා ඇහුවා. එතැන ෙකළින්ම 
උපකුලපතිවරයාෙග් වැරැද්දක් තිබුෙණ්. සඳුදා ඉඳලා සිකුරාදා 
දක්වා ඒ අයට ෙද්ශන පවත්වන්න lecturersලා ඉඳලා නැහැ. ඒ 
විශ්වවිද ාලයට ෙද්ශන පවත්වන්න කිසිම lecturer ෙකෙනක් 
ගිහිල්ලා නැහැ. එවැනි පශ්නයක් තිබුණා. අපි ඊට පස්ෙසේ ඒ 
ෙද්ශකයන්ෙග් - lecturersලාෙග් -  දීමනා අවුරුද්දකට රුපියල් 
ලක්ෂයක් වැඩි කරලා දුන්නා. උසස් අධ ාපන රාජ  ඇමතිතුමා 
වන ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මැතිතුමා තමයි ඒ ෙවනුෙවන් හුඟක් 
මහන්සි වුෙණ්. එතුමා ඒ විශ්වවිද ාලයට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා. අන්තිමට ඒ ශිෂ යන් පුවත් පත් සාකච්ඡාවක් 
පවත්වලා කිව්වා, "ෙම් විශ්වවිද ාලය ලංකාෙව් ෙහොඳම 
විශ්වවිද ාලය කරනවා"ය කියලා.  උපකුලපතිවරයාටයි, පාලක 
මණ්ඩලයටයි අපි සම්පුර්ණ නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් පීඨාධිපතිවරුන් පත් කරන්න ඡන්ද 
පැවැත්වූවා. ඡන්දෙයන් පළමුවැනියාට ෙත්ෙරන ෙකනා කවදාවත් 
පීඨාධිපති වශෙයන් පත් කෙළේ නැහැ. හැම දාම පීඨාධිපති 
වශෙයන් පත් කෙළේ ඡන්දෙයන් ෙදවැනියාට, තුන්වැනියාට, 
හතරවැනියාට පත් ෙවන ෙකනායි. ඒක ෙද්ශපාලන පත්වීමක්. 
නමුත් අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අපි විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ 
ඡන්දයක් පවත්වලා, වැඩිපුර ඡන්ද ලබා ගත් ෙකනාව පීඨාධිපති 
හැටියට පත් කරනවා. අපි ඒ නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා. අපට 
ඕනෑ විශ්වවිද ාලවලට ඒ නිදහස ලබා ෙදන්නයි. විශ්වවිද ාලයක් 
දියුණු ෙවන්ෙන් එතෙකොටයි. අනවශ  විධියට ෙද්ශපාලන ඇඟිලි 
ගැසීම් විශ්වවිද ාල තුළ තිෙබනවා නම් ඒ විශ්වවිද ාල කවදාවත් 
දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මට මතකයි 1950 ගණන්වල, 1960 ගණන්වල ෙප්රාෙදනිය 
විශ්වවිද ාලෙය් උපකුලපතිවරයා වශෙයන් සිටි සර් නිකලස් 
ආටිගල මැතිතුමාට කථා කරන්න අගමැතිවරයා බයයි; even the 
Prime Minister was scared of him. ෙමොකද, deals දාන්ෙන් 
නැතිව  සාධාරණව වැඩ කරලා, ඒ උපකුලපතිවරයා ඒ 
ෙපෞරුෂත්වය හදාෙගන තිබුණා. අපිත් කියන්ෙන් ඒ විශ්වවිද ාල 
පාලනය කරන උපකුලපතිවරු ඒ ෙපෞරුෂත්වය හදා ගන්න ඕනෑ 
කියලායි. නවක වදය ගත්තත්, ශිෂ යන්ෙග් විශ්වාසය දිනාෙගන 
ඉන්න ෙහොඳ උපකුලපතිවරුන් සිටින විශ්වවිද ාලවල නවක වදය 
නැහැ. නමුත් ශිෂ යින්ෙග් විශ්වාසය දිනා ගත්ෙත් නැති 
විශ්වවිද ාලවල තමයි ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් ඇති ෙවන්ෙන්. අපි 
විශ්වවිද ාල දිහා බලන්ෙන් සම්පුර්ණෙයන්ම අමුතු විධියකට. 
නමුත් අපි ඒ නිදහස ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අපි ඒ නිදහස පාෙයෝගිකව 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී  අපි පනත් ෙකටුම්පතක් මඟින් - a 
new Universities Bill will be drafted - ඒ ස්වාධීනත්වය ලබා 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම අධ ාපනයට 
ෙපෞද්ගලික දායකත්වයක් අවශ යි. අෙප් හිතවත් බිමල් 

රත්නායක මැතිතුමා කිව්වා, "විශ්වවිද ාල අලුතින් ආරම්භ කරලා 
නැහැ" කියලා.  

ඒ සඳහා ආණ්ඩුවට සම්පත් තිෙබන්න  ඕනෑ. ආණ්ඩුවට 
සම්පත් නැත්නම් ෙකොෙහොමද අපි විශ්වවිද ාල පටන් ගන්ෙන්? අද 
අෙප් ආර්ථිකය ෙකොෙහොමද? අද අෙප් ආර්ථිකෙය් අවුරුද්ෙද් 
ආදායම මදි, ණය වාරිකය සහ ෙපොලිය ෙගවන්න. That is the 
truth. අවුරුද්ෙද් ආදායම මදි ණය වාරික සහ ෙපොලිය ෙගවන්න. 
එතෙකොට ෙකොෙහොමද විශ්වවිද ාල open කරන්ෙන්; 
කර්මාන්තශාලා open කරන්ෙන්? ෙම්ක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ඒ 
ගැන  කවුරුවත් කියන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ කළ 
සංවර්ධනයක් ගැන ෙලොකුවට කථා කරනවා. නමුත් අෙප් 
සංවර්ධනය ෙකෙසේද යත්, අවුරුද්ෙද් ආදායම මදි ණය වාරික සහ 
ෙපොලිය ෙගවන්න! ආදායම 100යි, වාරිකයි ෙපොලියයි 110යි. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත. එම නිසා අපට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
දායකත්වය  අවශ යි.  

ඉන්දියාෙව් මනිපායි විශ්වවිද ාලය ලංකාවට එන්න කැමැතියි. 
ඒ අය ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. අපි 
කියන්ෙන්, කවුරු ආවත් විශ්වවිද ාලවල පමිතිය ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ කියලායි. The standard should be maintained. අපි 
SAITM එකටත් කියන්ෙන් ඒකයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හරහා ෙහෝ 
පමිතිය හදා ගන්න කමයක් අපට ලබා ෙදන්න. ෙම් පශ්නය ගැන 
සාකච්ඡා කරලා විසඳුමක් ෙදන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට බැරි නම්, අපි 
ඒ විසඳුම අධිකරණෙයන් ඉල්ලනවා.   

නවක වදය නැති කරන්න අපි අලුත් කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙම් අවුරුද්ද අවසානෙය්දී. ඒ ශිෂ යන්ට 
online පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් කමයක් අපි හදනවා. 
ඉන්දියාෙවත් එෙහමයි.  It is a success, because the students 
are able to complain online to an outside authority. අමාරුම 
ෙද් තමයි පැමිණිල්ලක් ගන්න එක. ඒ නිසා online පැමිණිලි 
කරන්න පුළුවන් කමයක් අපි ෙදසැම්බර් මාසය වන විට අෙප් 
විශ්වවිද ාලවලට හඳුන්වා ෙදනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
දැක්මයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැක්මයි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස්. 
අපි රටට අවශ  අංග සම්පූර්ණ ශිෂ යන් බිහි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙපොත පෙත් අධ ාපනය 
විතරක් ෙනොෙවයි, කලාව, කීඩාව වැනි ක්ෙෂේත අද විශ්වවිද ාලවල 
තිෙබන්න  ඕනෑ. ඒ කාලෙය් ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද ාලෙයන් 
නිර්මාණය වුණු නාට  අද නිර්මාණය ෙවනවාද? ඒ කාලෙය් 
සරච්චන්දලා හදපු නාට  වාෙග් ඒවා අද ෙප්රාෙදනිෙය් 
තිෙබනවාද? ඒවා නැහැ. ඇයි ඒ? විශ්වවිද ාලයක් කියන එක ඒ 
සියලු අංශවලින් සම්පූර්ණ බිමක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙපොත පත, 
කීඩාව, කලාව, සංස්කෘතිය වාෙග් හැම ෙදයක්ම තිෙබන්න ඕනෑ. 
අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ආරම්භ කළ SAITM  එක ගැනයි දැන් 
කථා කෙළේ. විරුද්ධ පක්ෂෙය් කට්ටිය දැන් ඒකට විරුද්ධයිලු. ඒක 
තමයි මම කිව්ෙව්- 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ඒ අයෙග් දරුෙවෝ තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම මීට වඩා කථා කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.16] 
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (උසස් අධ ාපන රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - உயர் கல்வி இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව ෙලස, ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා අධ ාපන හා 
උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් මතු වී ඇති ගැටලු පිළිබඳ 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින්, අධ ාපනෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳව 
එතුමාෙග් වැටහීම ෙම් සභාවට පකාශ කිරීම ගැන මම එතුමාට 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා.  

මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, එතුමාෙග් සමහර අදහස් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන් ශිෂ යින් එතුමා හමු ෙවලා 
ඉදිරිපත් කළ කරුණු මත බව. නමුත් ඒ කරුණුවල ෙදපැත්තම 
ගැන හිතලා නැති බව අපට ෙපෙනනවා.  

විෙශේෂෙයන්  සුදුසුකම් ලැබූ දරුවන්ෙගන්, Z-score  එක අනුව 
ෙතෝරා ගත් සිසුන්ට ලියා පදිංචි ෙවන්න කියා  විශ්වවිද ාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් දැනුම් දුන්නාම, ඒ සඳහා අයදුම් 
පතයක් යැව්වාම, ඒ අයදුම් පතෙය් ඉතා පැහැදිලිව  තිෙබනවා, ෙම් 
අයදුම් පතය ඉදිරිපත් කළාට පසුව, නැවත වතාවක් ෙවනත් 
විශ්වවිද ාලයකට ඇතුළත්වීමට ෙහෝ ෙවනත් පාඨමාලාවකට 
අයදුම් කළ ෙනොහැකිය කියලා. ඒ බව සිංහෙලන් තිෙබනවා, 
ඉංගීසිෙයන් තිෙබනවා, ෙදමෙළන් තිෙබනවා. උසස් ෙපළ විෂය 
නිර්ෙද්ශය සමත් ෙවලා, ෛවද  විද ාලයට යන්න  තරම් සුදුසුකම් 
ලබා ගන්න පුළුවන් ළමෙයකුට ෙම් වාක ය කියවලා ෙත්රුම් 
ගන්නට බැහැ කියලා ඔබතුමා හිතනවාද? එෙහම ෙකොන්ෙද්සියක් 
තිබියදීත් අයදුම් කරලා, ඒ ෙතෝරා ගැනීම් සියල්ල කළාට පසුව, 
ෙදෙවනි ෙහෝ තුන්ෙවනි වතාෙව් උසස් ෙපළ පතිඵල පාවිච්චි 
කරලා  නැවත පාඨමාලාව ෙවනස් කිරීමට ෙහෝ ෙවනත් 
පාඨමාලාවකට අයැදුම් කරන්න  බැහැ. ඒක කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. කිහිප ෙදනකුට ඒකට ඉඩ දුන්ෙනොත් සමස්ත 
ශිෂ යන් ඇතුළත් කිරීෙම් ෙම් කියාවලිය මහා අවුල් ජාලයක් 
ෙවනවා. ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා කිසිම නීතිමය පදනමකුත් 
නැහැ.  "මම ලියා පදිංචි වුෙණ් අපරාෙද්, මෙග් ෙදවැනිවර 
පතිඵලවලින්, තුන්වැනවර පතිඵලවලින් මට ෛවද  විද ාලයට 
යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා"  කියලා ශිෂ යන් ඇවිල්ලා 
කියනෙකොට අපටත් ෙම් අනුකම්පාව එනවා. ඒ වුණාට යම් කිසි 
ෙදයක කමයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සමසත් තරුණ 
පජාවෙග් අනාගතය තීරණය කරන ෙම් කියාවලිය,  විධිමත්, 
නීත නුකූල ෙනොවන විධියට,  එක එක ශිෂ යන් ඇවිල්ලා කියන 
කියන විධියට ෙවනස් කරන්න ගිෙයොත්, අපට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවාද නිවැරදි පටිපාටියක් අනුව ශිෂ  ශිෂ ාවන් 
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත්  කර ගන්න?  

උදාහරණයක් හැටියට අපි හිතමු, ෛවද  පාඨමාලාවට 
ළමයින් 100ක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ෛවද  පාඨමාලාවට 
ළමයින් 100ක් ගන්න පුළුවන් නම්, අපි ඒ සඳහා අයදුම්පත 
කැ ෙඳව්වාම,  ඒ සඳහා ළමයින් 100ක් ඉන්නවා. ඒ 100 ඇතුළත් 
කළාට පස්ෙසේ -ලියා පදිංචි කළාට පස්ෙසේ- ෙදවැනි වතාවට 

විභාගය කරලා සමත් වුණු දරුෙවක් ඒ පතිඵල අනුව ෛවද  
අංශයට සුදුසුකම් ලබනවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වන විට ඔහු 
ෙවනත් පාඨමාලාවකට ලියා පදිංචි ෙවලා ඉවරයි. නමුත් ඔහු 
ඇවිල්ලා ෛවද  පීඨයට ඇතුළත් වීම සඳහා අයිතිවාසිකම 
ඉල්ලනවා. එතෙකොට දැනටමත් ලියා පදිංචි වී සිටින සිය ෙදනාට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අපිට ඒ සියෙදනා අයින් කරන්න පුළුවන්ද? 
අපි ඔවුන් ලියා පදිංචි කරෙගන ඉවරයි. ෙම් කියාවලිය ඇතුෙළේ ඒ 
වාෙග් ෙනොෙපෙනන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සමස්ත කියාවලිය හරියටම අධ යනය කෙළොත්, ඒක මහා විශාල 
කියාවලියක්. අපට ෙමතැන ඒවා ගැන ඉඳෙගන කථා කරන්න හරි 
ෙලෙහසියි. ඒ වුණාට ෙම් වැෙඩ් කරන්න ගියාම, ඒ තුළ තිෙබන 
සංකීර්ණභාවය, සංකූලභාවය නිසා ෙම් කියන ෙද්වල් ෙම් කියන 
විධියට සරලව කියාත්මක කරන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ෙම් 
පශ්නවලට මූලික ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2011දී ඇති වූ  Z-
score  අර්බුදය බව. ඒක නිසා විශ්වවිද ාල පාඨමාලා පටන් 
ගැනීම, උසස් ෙපළ පතිඵල නිකුත් වුණු දවෙසේ ඉඳලා  හුඟක් 
ඈතට ගියා.   දරුෙවක් උසස් ෙපළ විභාගයට වාඩි ෙවලා 
අවුරුද්දකුත් මාස හතරකට වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවා,  
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළු ෙවන්න. ඒ පමාදයට මූලික පදනම 
වැටුෙණ් Z-score අර්බුදය නිසා ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවත් 
එක්ක විශ්වවිද ාල පටන් ගැනීම කල් යෑමයි. අද දක්වාම  ඒ 
පසුබෑම තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා තිෙබන ෙහොඳම 
විසඳුම වන්ෙන්, ෙම් කියන විධියට ෙම් තිෙබන කමෙව්දය බිඳ 
දමලා වරින් වර එන  සිසුන් විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් කර ගැනීම 
ෙනොෙවයි,  උසස් ෙපළ විභාගෙයන් පස්ෙසේ විශ්වවිද ාලයට 
ඇතුළත් කර ගැනීමට ගත වන කාල පරිච්ෙඡ්දය අඩු කිරීමයි.  අපි 
ඒ සඳහා දැඩි කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. අපි උප කුලපතිවරු 
කැ ෙඳව්වා; පීඨාධිපතිවරු කැ ෙඳව්වා. ඒ ෙවලාෙව් අපි කිව්වා, 
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා අවුරුද්දකුත් මාස 
හතරක් ගතවන කාලය අඩු කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒකට ඔවුන් 
සියලු ෙදනා එකඟ වුණා. අපට ෙම් ගැන දැනුමක් තිෙබනවා.  හැම 
අවුරුද්දකම මාස තුන ගණෙන් ෙම් කාලය අඩු කරන්න ඒ අය 
එකඟ වුණා. දැනට පවතින පාඨමාලා සඳහා වැඩි කාලයක් වැය 
කරලා,  හවස් වරුෙව්ත් පන්ති පවත්වලා -සවස පෙහන් පසුවත් 
පන්ති පවත්වලා-  අවුරුද්දක පාඨමාලා කාලය මාස නවයකට අඩු 
කරෙගන, මාස තුනකින් පාඨමාලාෙව් කාලය අඩු කර ගන්න ඒ 
අය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 2017 සිට අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරනවා.  අවුරුද්දකට මාස තුන බැගින් ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලා අවුරුදු හතරක් යන ෙකොට, ෙම් කාලය අවුරුද්දකින් 
ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. උසස් ෙපළ විභාගයට වාඩි වුණු 
දරුෙවක් විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් ෙවනෙකොට,  ඔහුෙග් ඉතා 
වටිනා තරුණ කාලෙයන් අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න කාලයක්    
නැති ෙවනවා. ඒ කාලය රැක ගන්න වුවමනා කියා මාර්ග ගැන අපි 
කථා කරලා තිෙබනවා; ඒවා පිළිෙගන තිෙබනවා. 2017 ඉඳලා අපි 
ඒ ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම 
වුණාම, එක වරක් විශ්වවිද ාලයක ලියා පදිංචි වුණු දරුවා ඒ 
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් ෙවනෙකොට ෙදවැනි වර විභාගයට වාඩි 
ෙවලා නැහැ. එයාට විභාගයට වාඩි ෙවන්න ෙවන්ෙන් 
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් වීෙමන් පසුවයි. කවුරුවත් එෙහම විභාග 
කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙම් පශ්නය විස ෙඳනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම වරින් වර එන දරුවන් ඇතුළත් කිරීම ෙනොෙවයි. 
ඒක තමයි අපි හඳුනා ගන්න ඕනෑ.  ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා කියපු පශ්නය ෙමතැනයි තිෙබන්ෙන්. අපි කාලය 
ඉස්සරහට ගත්තාම ෙම් පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් ෙවලා 
යනවා. ඒ සඳහා අපි නිවැරදි කියා මාර්ගය ෙගන තිෙබනවා.  
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 ඔබතුමන්ලා කියනවා, විශ්වවිද ාලවලට වුවමනා කරන 
ගුරුවරු පමාණය අඩුයි කියලා.  

සෑම විශ්වවිද ාලයකටම පුළුවන්කම තිෙබනවා, 
ආචාර්යවරුන්, ගුරුවරුන් ෙමපමණ පමාණයක් හිඟයි කියා 
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට ඒ අඩු පාඩු ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඔවුන් ඉල්ලන සියලු පමාණය දීලා තිෙබනවා. 
විශ්වවිද ාලවල පීඨාධිපතිවරුන් යම් පමාණයක් ඉල්ලනවා නම් ඒ 
සියලුෙදනා දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ෙදන්න 
වුවමනා කරන ඉඩකඩ තිෙබනවා. නමුත් අපි ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? අනුමත අධ යන කාර්ය මණ්ඩලය, ෙම් ඉල්ලන කාර්ය 
මණ්ඩලයට වඩා ටිකක් වැඩිෙයන් තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? විශ්වවිද ාලයට අවශ  නැත්නම්, 
විශ්වවිද ාල ඉල්ලන්ෙන් නැත්නම්, රජෙය් මුදල් නාස්ති කර ෙගන 
තවත් ගුරුවරුන්, අධ යන කාර්ය මණ්ඩලය සැපයීෙම් 
පෙයෝජනයක් නැති නිසායි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් විශ්වවිද ාලවල 
ගුරුවරුන්, ආචාර්යවරුන්, මහාචාර්යවරුන් ඔවුන්ෙග් වැටුප් 
පශ්නය පිළිබඳව ෙලොකු ව ාපාරයක් ෙගන ගිය බව අපි දන්නවා. 
ඒ වැටුප් පිළිබඳ පශ්නයට පසු ගිය රජෙයන් යම් තරමක පිළිතුරක් 
දුන්නා. අෙප් රජය එය තවත් ඉදිරියට ෙගන ගිහින් ෙම් වන ෙකොට 
සාමාන  ෙද්ශකවරයකුෙග් සිට ෙජ ෂ්ඨ මහාචාර්යවරයකු දක්වා 
ෙදන දීමනාව සියයට 125කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. මෑත 
කාලෙය් FUTA විශ්වවිද ාලෙය් ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමය සමඟ 
පැවැත්වූ සාකච්ඡාෙව්දී ඔවුන් ඉතා සෑහීමකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ඊළඟ ඉල්ලීම් වන්ෙන්, ෙම් දීමනා පඩියට 
එකතු කරලා, ඒ පඩිය ස්ථාවර එකක් කරන්න කියන එකයි. ඒ 
සඳහා විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ එකඟතාව කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් හා ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අනුමත වන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
SLIATE එක ගැන ඉතා වැදගත් ෙදයක් කිව්වා. SLIATE එෙක් 
ආයතන 17ක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඉංජිෙන්රු ආයතනය ගැන 
එතුමා ඉතා නිවැරැදිව කථා කළා. හැබැයි එක වැරැදි කරුණක් 
කිව්වා. එතුමා හමු ෙවන්න පැමිණි ඒ ශිෂ යන් 9ෙදනාෙග් ෙහෝ 
ශිෂ යන් 10ෙදනාෙග් පන්ති තහනම් කෙළේ ඒ ෙහේතුව නිසා 
ෙනොෙවයි, නවක වධය පිළිබඳ පශ්නයක් නිසායි පන්ති තහනම් 
කෙළේ. එෙහම පන්ති තහනම් වුණාම ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගිහින් 
ෙපන්වන්ෙන්, අඳින්ෙන්, පාට කරන්ෙන් ෙවනත් පින්තූරයක්. 
ඒකයි අපට තිෙබන පශ්නය. හැබයි එතුමා කියපු පශ්නය මුල් 
බැසෙගන තිෙබනවා. එය අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. SLIATE 
ආයතනෙය් ගුරුවරුන්ට, ෙද්ශකවරුන්ට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
සුදුසුකම් විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරුන්ෙග් සුදුසුකම් නම්, 
විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරුන්ට ෙගවන වැටුප ඔවුන්ට ෙගවිය 
යුතුයි කියන එක අපි පිළිගන්නවා. ෙම්ක පසු ගිය රජෙයනුත් 
අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර 
මැතිතුමා අනුමත කරලා තිෙබනවා, අදාළ ආයතනවලින්, ජාතික 
වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් එය අනුමත කර 
ෙගන ෙගවන්නය කියලා. අපිත් ෙම්ක අනුමත කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් ජුනි මාසෙය් 06වන දා SLIATE ආයතනෙය් බලධාරින් 
හා වෘත්තීය සමිති නිලධාරින් කළමනාකරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
සහ ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාව එක්ක 
සාකච්ඡා පැවැත්වූවා, ෙම් වැටුප හදා ගන්න. අපි එය නිර්ෙද්ශ 
කරලා තිෙබනවා. අපි එය අනුමත කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව්දී 
මා කියා සිටිනවා, ෙම් වැටුප් නිවැරැදි කිරීම සිදු විය යුතුයි කියලා. 
ඒ නිසා කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික වැටුප් හා 

ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් වැටුප් අනුමත කිරීෙමන් 
පමණයි විෙශේෂෙයන්ම උසස් ජාතික ඉංජිෙන්රු ඩිප්ෙලෝමා 
ආයතනෙය්  -HNDE-  තිෙබන ෙම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා ඒ පිළිබඳව මා එතුමාට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අපි දන්නවා, අෙප් ඇමතිතුමා ඉතා නිවැරැදිව කිව්වා වාෙග් 
උසස් අධ ාපනය සඳහා අය වැෙයන් ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය 
කවදාවත් ෙනොවූ විරූ පරිදි සියයට 50කට ආසන්න පමාණයකින් 
වැඩි කර තිෙබන බව. ඒ වැඩි වීම් පමාණෙයන් රුපියල් බිලියන 
3ක් තාක්ෂණ විශ්වවිද ාලය සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ 
කාලයක සිට ෙන්වාසිකාගාර පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ෙන්වාසිකාගාර 60ක් සෑදීෙම් 
ව ාපෘතියක් පටන් ගත් බව. ඒවා ෙහොඳ වැඩ. ෙම් රජය ඒවා 
ඉදිරියට කර ෙගන යනවා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඉතා 
පැහැදිලිව කිව්වා, අපි ෙම් ෙන්වාසිකාගාර වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ඕනෑ, ෙම් රජෙය් පාලන කාලය තුළ අඩුම ගණෙන් 
විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ෙගන් සියයට 80කට ෙන්වාසිකාගාර 
පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑය කියලා. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් තව 
ෙන්වාසිකාගාර 14ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,010ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ විශ්වවිද ාල ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් තුළින් 
අපි දරුවන්ට ලබා ෙදන්ෙන් පහසුකම්. මහෙපොළ ශිෂ ත්වය 
රුපියල් 2,500 සිට රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි කළා. ශිෂ ාධාරය 
රුපියල් 2,000 සිට රුපියල් 4,000 දක්වා ෙදගුණයකින් වැඩි කළා. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ පිළිබඳව තවම පටන් ගත්ෙත් නැහැ. ඇත්තටම 
ෙමොන පදනමක් යටෙත්ද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක 
පිළිබඳව සාකච්ඡා මට්ටෙම්යි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙම් අවුරුද්ෙද් පටන් ගන්නවාද?  

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා මට්ටෙම්යි තිෙබන්ෙන්. සමහර විට ෙම් 

අවුරුද්ෙද් පටන් ගන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට ඒ කටයුතු 
ෙකෙරයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අෙපත් ෙලොකු 
වුවමනාවක් තිෙබනවා, ඒ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට  තව  විනාඩියක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
ෙම් ෙවනෙකොට  ෙන්වාසිකාගාර  57ක්  හැදිලා   තිෙබනවා, 

තව  ෙන්වාසිකාගාර 14ක් අනුමත  ෙවලා තිෙබනවා.   

ඊළඟට, විශ්වවිද ාල පෙව්ශය  ගැනත් කියන්න  ඕනෑ.   
විශ්වවිද ාල වල පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවාය කියන එක   අපි 
දන්නවා.  පශ්න නැතිවා ෙනොෙවයි.  එකක්,  පෙව්ශය මදිකම. 
අෙනක් එක ගුණාත්මකභාවෙය් තිෙබන  පශ්න. අෙනක් 
පැත්ෙතත් අදාළත්වය නැතිවීම.  ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙග් 
අධ ාපනය  රැකියා ෙව ෙළඳ ෙපොළට ෙනොගැළපීම.  අෙනක් 
පැත්ෙතන්  පර්ෙය්ෂණය  හා සංවර්ධනය පිළිබඳව තිෙබන අඩු 
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පාඩුකම්.  ෙම් වසෙර් අපි පර්ෙය්ෂණය හා සංවර්ධනය සඳහා   
කවදාවත් ෙනොවූ විරූ විධිෙය් මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  තරුණ  
පරපුරට පර්ෙය්ෂණ, අලුත්  ෙසොයා ගැනීම්  සඳහා ෙයොමු ෙවන්න  
පහසුකම්  ලබා දීම,  ෛධර්ය දීම   සඳහා මුදලක්  ෙවන් කර  
තිෙබනවා. 

පෙව්ශය වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන්  මා එක ෙදයක් කියන්නට 
ඕනෑ. පෙව්ශය  වැඩි  කිරීෙම්දී එතුමා ගත්ෙත්  යම්කිසි පතිශතයක්. 
ඒ පතිශතය ගත්ෙත්ත් වාසිදායක වන අවුරුද්දක සිටයි.  වාසිදායක 
අවුරුද්දක සිට පටන් ෙගන ෙමතැනට  ෙගනාවා.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි 

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
මුලාසනාරුඪ  ගරු මන්තීතුමනි,  මම තව විනාඩියක කා ලයක් 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

1993 වර්ෂය ගත්ෙතොත් අවම සුදුසුකම් ලැබු ශිෂ  
පමාණෙයන් ඇත්තටම සියයට 6.54ක් තමයි  විශ්වවිද ාලවලට 
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා ගත්ෙත් ෙවන අවුරුද්දක්.  
1999 වර්ෂ ය ගත්ෙතොත්  අවම සුදුසුකම් ලැබූ පමාණෙයන් සියයට 
7.1ක්  විශ්වවිද ාලවලට අරෙගන තිෙබනවා. එතැන සියයට 1ක 
විතර වැඩි  වීමක් තිෙබනවා. 2005-2006 වර්ෂය ගත්ෙතොත්  අවම 
සුදුසුකම් ලැබූ  ශිෂ  පමාණෙයන් සියයට 8.5ක් විශ්වවිද ාලවලට 
අරෙගන තිෙබනවා.  ඒ අනුව  තවත් සියයට  1ක විතර වර්ධනයක් 
තිෙබනවා.  ෙම්  තත්ත්වය ෙමෙහම  ගිහින් 2010-2011 වර්ෂෙය්දී 
-  කාලය මදි නිසායි මම අවුරුදු  හතෙරන් හතරට  කියන්ෙන්.-  
අවම සුදුසුකම් ලැබූ  ශිෂ   සංඛ ාෙවන්  විශ්වවිද ාලවලට  
ඇතුළත් වන ශිෂ  පමාණය  සියයට  9.4ක්  දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඊළඟට,  2014- 2015 වර්ෂය වනෙකොට   අවම 
සුදුසුකම් ලැබූ  ශිෂ  සංඛ ාෙවන්  විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කර 
ගන්නා පමාණය සියයට 10.4ක්  දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා. එම 
නිසා පටන් ගත්ත අවුරුද්ද  එහා ෙමහා කර ගත්තාම  අපට ෙම් 
සංඛ ාව ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මා ළඟ සංඛ ාෙල්ඛන 
නැහැ.  ෙම්ෙක් අඩු වීමක් ෙනොෙවයි, වැඩි වීමක් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක මා පැහැදිලිව කියනවා.  

අපට  යුද කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තිබුණා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා  
ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා වාෙග් අපි කවුරුත්  යථාර්ථය දන්නවා. 
අපිට තිෙබන  ආර්ථික පශ්න, ෙම් සියලු ෙදවල් එක්ක  උසස්  
අධ ාපනය සහ ෙම් රෙට් තරුණ පරපුර ෙවනුෙවන් රජෙය් 
යුතුකම් ඉතා පැහැදිලිව  ඉටු කර තිෙබන බව මා පකාශ කරනවා.  
ස්තුතියි. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට,  ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත තුමා.  

[අ.භා. 3.31] 
 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමම විවාදෙය් දී කථා 

කිරීමට මටත්  විනාඩි  පහක අවස්ථාවක් ලබා  දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබොෙහො ම ස්තුතියි. විශ්වවිද ාලවලට ෙවන් කළ මුදල් 
හා සංසන්දනය කරනෙකොට ෙම් රජය අවංකවම පසු ගිය කාලයට 
වඩා වැඩිපුර මුදලක් අධ ාපනයට, උසස් අධ ාපනයට, 
ෙසෞඛ යට ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒක පුංචි මුදලක් ෙනොෙවයි. 
කලින් ෙවන් කර තිබුණු පමාණයට වඩා ෙදගුණයකටත් වැඩි 
මුදල් පමාණයක් අධ ාපනයටත්, උසස ් අධ පානයටත්, 
ෙසෞඛ යටත් ෙමවර ෙවන් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාලවලට 
දරුෙවෝ විසිහය දාහක්, විසිහත් දාහක් විතර බඳවා ගන්නෙකොට 
ෙම් දරුවන් අතර තිෙබන තරගය නිසා අද විෙශේෂෙයන්ම   
ෙකොළඹ, කළුතර, ගම්පහ, මහනුවර, ගාල්ල, මාතර යන 
දිස්තික්කවල ඇතැම්විට A සාමාර්ථ තුන ලබා ගන්නා 
ළමයින්ටවත් ෛවද  අංශයට ඇතුළු වන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම  
ෙකොළඹ, නුවර ගම්පහ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර කියන  
දිස්තික්කවල A සාමාර්ථ තුනම ලබා ගන්නා දරුවන්ටත් 
ඉංජිෙන්රු පීඨයට ඇතුළු වන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
කළමනාකරණ විෂය  හදාරන දරුවන්ට  A සාමාර්ථ තුනම 
ලබාෙගන ෙකොෙහේවත් විශ්වවිද ාලයකට  ඇතුළු වන්නට බැහැ. 
විශ්වවවිද ාල දහ හෙත්ම  අද  කළමනාකරණ පීඨ තිෙබනවා. ෙම් 
දහහෙතන් එකකටවත්  වාණිජ විද ාව  හදාරා A සාමාර්ථ තුනම  
ලබා ගන්නා ළමයින්ට ඇතුළු වන්නට බැහැ.  එම නිසා  පසු ගිය 
කාලෙය් රජෙය් ෙනොවන  ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලවලින් ෙම් 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න අපි ඉඩකඩ දුන්නා. විෙද්ශීය 
විශ්වවිද ාලවලට  ඔවුන්ෙග් ශාඛා ෙමෙහ ආරම්භ කරන්න ඉඩ 
දුන්නා.  ඒ වාෙග්ම  විෙද්ශීය විශ්වවිද ාලත් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවලා අෙප් රෙට් අධ ාපන ආයතනවලට ෙම් විශ්විවද ාල 
ආරම්භ කරන්න ඉඩ දුන්නා.  

අද ඉංජිෙන්රු උපාධිය ලබා ගන්න පුළුවන්. විෙද්ශීය 
විශ්වවිද ාලත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඉතාමත්ම ෙහොඳ ඉංජිෙන්රු 
උපාධි ලබා ෙදන ආයතන 6ක් ලංකාෙව් තිෙබනවා. හැබැයි, 
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත්වීෙම්දී ඉතාම අපහසුතාවක් තිෙබන්ෙන් 
ෛවද  අංශෙය් දරුවන්ටයි.  ෙචන්නායිවල -ෙමහි සිට පැයක් 
පමණ යන තැන- Sri Ramachandra Medical College එක 
තිෙබනවා. ඒකට දරුෙවකුට ඇතුළත් ෙවන්න ලියාපදිංචි වීෙම් 
ගාස්තු වශෙයන් -registration fees එක පමණක්- ඉන්දියානු 
රුපියල් ලක්ෂ 50ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් ළමෙයකුට එම 
ආයතනෙයන් ෛවද  උපාධියක් ලබා ගන්න ලංකාෙව් 
රුපියල්වලින් ලක්ෂ 400ක් විතර යනවා. ඒ අතර අපි මාලෙබ් 
ෛවද  විද ාලෙයන් - South Asian Institute of Technology 
and Medicine ආයතනෙයන් - ෙම් රෙට් දරුවන්ට ෛවද  
උපාධියක් හැදෑරීම සඳහා අවසරය දුන්නා. ඒ සඳහා දරුවන් 
ෙතෝරා ගැනීෙම් කටයුතුවලට උසස ් අධ ාපන අමාත ාංශය 
මැදිහත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ දරුවන්ව ෙතෝරා ගැනීම 
සඳහා ෙකෙරන සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට විශ්වවිද ාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝජිතෙයක් ගිහිල්ලා ඒ කමිටුෙව් හිටියා. 
ෛවද  සභාවත් එක්ක දිගටම ෙම් සඳහා විශාල ඇවිලීමක් 
තිබුණා. ෛවද වරුන්ෙග් සංගමය ෙම් සඳහා දිගටම විරුද්ධ 
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වුණා. හැබැයි, අපි ඒවා ෙනොසලකා වැඩ කළා. ෙම් අදාළ 
ගුණාත්මක භාවය නැහැ කියලා ෛවද  සංගමයත්, ෛවද  
සභාවත් ඊෙයත් කියනවා මම දැක්කා.  

ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලයත්, ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද ාලයත්, රාගම 
ෛවද  විද ාලයත්, කැලණිය ෛවද  විද ාලයත් ගත්තාම ෙමම 
ආයතනවලටත් වඩා ඉහළ මට්ටමින් අවශ  මහාචාර්යවරු අද 
මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ායතනෙය් ඉන්නවා. ෙකොළඹ 
විශ්වවිද ාලෙය් උගන්වන ෙබොෙහෝ ෛවද  ආචාර්යවරුන් 
මාලෙබ්  ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ායතනෙය් උගන්වනවා. එම 
නිසා ආචාර්යවරුන් අතර ගත්ෙතොත්, අද ලංකාෙව් ඉහළින්ම 
තිෙබන ආයතනය මාලෙබ්  ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ාලය බව මම 
ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි. මාතර රුහුණු ෛවද  විද ාලයත්, 
මඩකලපුව ෛවද  විද ාලයත්, යාපනය ෛවද  විද ාලයත්, 
රජරට ෛවද   විද ාලයත් එකිෙනකට ගත්තාම විශාල ෙලස 
ආචාර්යවරුන්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. නමුත්, මාලෙබ් ෛවද  
විද ාලයට -SAITM ආයතනයට- මහාචාර්යවරුන්, ආචාර්යවරුන් 
කිසිම අඩුවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුද්ද 
වනෙතක් බඳවා ගත් සිසුන්ෙග් සුදුසුකම් අතින් ගත්ෙතොත්, ගිය 
අවුරුද්දට ඉස්ෙසල්ලා අවුරුද්ෙද් කිලිෙනොච්චිෙයන් "S" 3න් 
ෛවද  විද ාලයට සිසුන් ඇතුළත් වුණා. ඒ සඳහා district quota  
එකක් තිෙබනවා. ඒ quota එෙකන් සිසුන් 3 ෙදෙනකුට 
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් ෙවන්න පුළුවන්. අවසන්ම තුන් ෙදනා 
ආෙව් කිලිෙනොච්චිෙයන් "S" 3ටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඊට ඉස්සර 
අවුරුද්ෙද් මන්නාරෙමන් "S" 3න් විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් වුණා. 
ඒ quota එෙක් අන්තිම ළමයාට තිබුෙණ් "S" 3යි. ඒ නිසා 
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් ෙවන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි, මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ාලෙය් එවැනි අය නැහැ. මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ාලෙය් "A" 3,  "B" 3,  "A" 2යි  "B" 1යි 
තිෙබන සිසුන් ඉන්නවා. ෙකොළඹින්, ගාල්ෙලන්, මාතරින්, 
මහනුවරින් ෛවද  විද ාලයට ඇතුළත් ෙවන්න බැරි ෙවච්ච, 
පිටරට ගිහිල්ලා ලක්ෂ තුන් හාරසියයක් වියදම් කරන්න බැරි 
දරුෙවෝ තමයි එහි ඉෙගන ගන්ෙන්. අද බැංකු කිහිපයක්ම ෙම් 
දරුවන්ට ණය පහසුකම් ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් දරුවන් ෙමම 
ෛවද  විද ාලෙය් ඉෙගන ගන්නවා. දැන් ෙම් SAITM එක පටන් 
ගත්තාට පසුව -අවුරුදු ෙදකකට පසුව - මම ඇමති ධුරය දරන 
කාලෙය් සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලය තුළ 
ෛවද  පීඨයක් පටන් ගත්තා. ඒක ෙපෞද්ගලික ආයතනයක්. එම 
ෛවද  පීඨයට ළමයින් ඇතුළත් කර ගත්ෙත් කිසිෙසේත්ම 
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අහලා ෙනොෙවයි. 
ඕනෑ අය ඇතුළත් කර ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෛවද  සභාව විසින් ෛවද  
පනත ෙවනස් කරන්න එකඟ ෙවලා, පනෙත් ෙකොන්ෙද්සි ෙවනස් 
කරලා සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලය තුළ 
ෛවද  විද ාලය ආරම්භ කරන්න අවසර දුන්නා. ෙමොකද, ඒක 
ඉස්සරහට අරෙගන ආෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා 
වන හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා-ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා- 
නිසායි. අවසර දුන්නා. නීතිය ෙවනස් කරලා අවසර දුන්නා. 
හැබැයි, අදත් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ාලයට ෙම් අවසරය 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් දරුවන් පුහුණුවීම්වලට ඉස්පිරිතාලවලට  
ගියාම ඔවුන්ට විශාල ෙලස කරදර කළා. හැබැයි, අවසානෙය් 
උසාවි ගිහිල්ලා තීන්දුවක් ලබා ෙගන ෙම් දරුවන් දැන් ඒ පුහුණුවීම් 
කටයුතු ලබා ගන්නවා. රජරට ෛවද  විද ාලයයි, යාපනෙය් 
ෛවද  විද ාලයයි, මඩකලපුව ෛවද  විද ාලයයි, රුහුණු 

ෛවද  විද ාලයයි, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ාලයයි 
සංසන්දනය කරලා ෙම් ගුණාත්මක බව කියන එක පිළිබඳව 
ඕනෑම ෙකෙනක් බලන්න.  

තිෙබන පහසුකම් ගැන, ආචාර්යවරු ගැන බලන්න. කිසිම 
තර්කයක් නැහැ. ෙම් තිෙබන්ෙන්, කුහකකම. ෙම් රෙට් 
විශ්වවිද ාලයකට ඇතුළුවීමට තිෙබන අධික තරගය නිසා  
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළු ෙවන්න බැරි දරුෙවකුට ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද ාලයකට ගිහිල්ලා ෛවද  උපාධියක් ලබා ගන්න තිෙබන 
ඉඩ කඩ ලබා ෙනොෙදන්න තිෙබන ඒ කුහකකම හා ඊර්ෂ ාව 
නිසායි, ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෛවද  සභා ව වස්ථාව ය ටෙත්  ෙසෞඛ  ඇමතිවරයාට ෛවද  
සභාෙව් තීරණය නිෙෂේධනය කර තීන්දුවක් දීෙම් සම්පූර්ණ අයිතිය 
තිෙබනවා. ඒක ෆවුසි ඇමතිතුමා ඉතිහාසෙය් කරලා තිෙබනවා; 
ඒක ෙර්ණුකා ෙහේරත් ඇමතිතුමිය ඉතිහාසෙය් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තව ෙසෞඛ  ඇමතිවරු ගණනාවක් ඒක ඉතිහාසෙය් 
කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් කටයුත්ත සම්බන්ධෙයන් එම ෛවද  ශිෂ ෙයෝ 
 ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් ෙගොනු කර තිෙබනවා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ෙම් දරුවන්ට සම්පූර්ණ සාධාරණත්වය 
ඉෂ්ට ෙවයි කියා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ෛවද  සභාව 
හිතුවක්කාර විධියට ගත් එම තීන්දුව ෙසෞඛ  අමාත වරයාට 
ඕනෑම ෙව්ලාවක නිෙෂේධනය කර ඒ අයිතිය ඒ දරුවන්ට ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්ය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා.  

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள்.    

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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[3.40 p.m.] 
 
ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Mr. Presiding Member, firstly, I want to thank you for 

the opportunity given to me to speak on this Adjournment 
Motion.  Presently, the Sri Lankan education structure is 
divided into five parts: primary, junior-secondary, senior-
secondary, collegiate and tertiary. According to the 
studies done in 2013, there are 9,905 Government schools 
functioning with a total student population of 4 million 
and 15 State universities enrolling 105,127 undergraduate 
and postgraduate students.  

Our educational system provides good opportunities 
for some and disappointment for others. Most of the 
students are unable to attend a State university as places 
are limited and they have to face fierce competition.  

According to University World News, only 23,000 
students are admitted annually to the State universities out 
of the 220,000 students who sit for the university entrance 
examination every year. National Human Development 
Report shows that only 15.2 per cent of the students enter 
State universities. The balance 84.8 per cent of the 
students who are eligible for higher education have 
challenges for their future. Twelve thousand Sri Lankan 
students go abroad each year for higher education and that 
means US Dollars 400 million goes out of the country 
along with those students. Therefore, it is important to 
give the Sri Lankan students a wider variety of 
educational options to entice them to stay and study at 
home.  

Swami Vivekananda has said that true education helps 
a person to think for himself.  So, my point of view in this 
regard is that the Government has to create more options 
for the younger generation to get free education and there 
should be educational freedom. Both free education and 
educational freedom are equally important for our 
younger generation in Sri Lanka. Free education is a good 
concept mainly for poor people in Sri Lanka.  But, that 
does not mean that we have to restrict education to a 
particular percentage of students who are entering to the 
Government universities. 

We are living in a globalized world. There are no 
barriers or differences among countries. The quality of 
education is important and the educational freedom is also 
important. Free education for all eligible students who are 
entering universities is a good concept.  But, in our 
country, the Government is not in a position to give every 
student who is eligible to enter universities free higher 
education. The Government provides that opportunity 
only for 15.2 per cent of the students on a competitive 
basis.  

In this situation, we have to think about an alternate 
way to compete with global education.  It is important not 
to look at private universities as an enemy of the 
Government-funded universities, but as an effective 

means of absorbing the remaining 84.8 per cent of the 
qualified student population who are eligible to enter the 
universities.  Unfortunately, in our country, the students 
of the Government universities think that the students of 
the private universities are their enemies.  But, they have 
to realize that the other 84.8 per cent of students who are 
idling without an opportunity to get free higher education 
would ultimately benefit Sri Lanka's labour force. 
Ultimately, we only need a Minister who has his heart in 
the right place to withstand criticism and take up the 
challenges. That is my view. 

அேதேநரம், வட பகுதியி ள்ள ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் 
எந்தவித ெகா ப்பன க மற்ற நிைலயில் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த ன்பள்ளி ஆசிாியர்கைள 
'ஆசிாிய உதவியாளர்கள்' என்ற அ ப்பைடயில் உள்வாங்கி 
அவர்க க்கான ெகா ப்பன கைள வழங்க இந்த அரசாங்கம் 

ன்வர ேவண் ம். ஆனால், அங்குள்ள ஒ  ெதாகுதி 
ன்பள்ளி ஆசிாியர்கைள - CSD - Civil Security Division - 

அதாவ  பா காப் ப்பைடயில் ஓர் அங்கமாக ேசர்த் க் 
ெகாண்  ெசயற்ப த்தி வ கின்றார்கள். அவர்க க்கான 
சம்பளத்ைதப் பா காப்  அைமச்சி டாக வழங்கி 
வ கின்றார்கள். இ  கவைலக்குாிய விடயமாகும். கல்வி 
அைமச்சி டாக அைனத்  ன்பள்ளி ஆசிாியர்கைள ம் 
உள்வாங்கி அவர்க க்கான ெகா ப்பன கைள ஏன், 
உங்களால் வழங்க யவில்ைல? என  நான் இந்த அரைசக் 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். இவ்வாறான ெசயற்பாட் ன் லம் 
திட்டமிட்ட ஓர் இரா வ ேமலாதிக்கத்ைத எங்கள  இைளய 
ச தாயத்தின்மீ  நீங்கள் குத் கின்றீர்கள் என்ப  
என் ைடய குற்றச்சாட்டாகும்.  

அ  மட் மல்ல, இன்  ெப ந்ெதாைகயான ெதாண்டர் 
ஆசிாியர்கள் தங்க க்கு ஆசிாியர் நியமனங்கள் கிைடக்கு 
ெமன எதிர்பார்த் க் காத் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அவர்க க்கான நியமனங்கைள வழங்குவ  சம்பந்த 
மாக என்ன விைன கல்வி அைமச்சு  எ த்தி க்கின்ற  
என்ப  எனக்குத் ெதாியவில்ைல. இந்த இரண்  
விடயங்க ம் வட பகுதியில் இன்  க்கியமான 
பிரச்சிைனகளாக உள்ளன. ஆகேவ, க்கியமாக ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்க க்குாிய அங்கீகாரம் கல்வி அைமச்சி டாகேவ 
வழங்கப்பட ேவண் ம்; இரா வத் க்கு அந்த அதிகாரங்கள் 
பகிர்ந்  வழங்கப்படக்கூடாெதனக் ேகட் , என் ைடய 
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  
  

 [අ.භා. 3.47] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා විසින් අද දින සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව යටෙත් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාවලිය දිහා බැලුවාම, ඒ තුළ ගත 
යුතු ෙද්වල් සහ ෙනොගත යුතු ෙද්වල් වාෙග්ම කළ හැකි ෙද්වල් 
සහ කළ ෙනොහැකි ෙද්වල් රාශියක් තිෙබන බව ෙපනී යනවා. ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ගරු අගාමාත තුමාෙග් 
සංකල්පය අනුව ෙම් රෙට් තිත්ත ඇත්ත ගැන සියලු ක්ෙෂේතයන් 
ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමන්ලා වාද-විවාද ෙවන එක ඇත්ත. ඒක 
ෙහොඳයි. ඒ සඳහා ෙයොමු කිරීම ෙහොඳයි.  

ඒ ෙකොෙහොම වුණත් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව අසා ෙගන 
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සිටියදී මට මතක් වුෙණ්, අපි විශ්වවිද ාලයට ගිය කාලයයි. මමත් 
මහෙපොළ විෙශේෂ කුසලතා ශිෂ ත්වය අරෙගන  ෙමොරටුව 
විශ්වවිද ාලෙය් ශිෂ ෙයකු වශෙයන් සිටියා. එදා අපිට ශිෂ ාධාරය 
විධියට ලැබුෙණ්, රුපියල් පන්සියයයි. එෙසේ සිටියදී, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරයන් ඇවිත් "මහෙපොළ ශිෂ ාධාරය 
රුපියල් දහසක් කරව්" කියා  ෙපෝස්ටර් ගැහුවා. අපි ඔක්ෙකෝම 
"ඒක ෙහොඳ වැඩක්" කියා ඒකට එකඟ ෙවලා සටනට ගියා. ඒ 
වුණාට රුපියල් දහසක් හම්බ වුෙණ් නැහැ. නමුත් අන්තිමට අපි 
අලුත් විධියට හිතන්න පටන් ගත්තා. "රුපියල් දහසක් කරව්" 
කිව්වාට, එය සිදු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන ඊට වඩා 
යථාර්ථයකින් බලා සත  අවෙබෝධ කරෙගන මහෙපොළ ශිෂ ත්ව 
අරමුදල වැඩි කරනවාද, වැඩි කරන්ෙන් ෙකො ෙහොමද කියා 
හිතන්නට අපි පුරුදු ෙවන්න ඕනෑය කියන ෙද් අප ෙත්රුම් ගත්තා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙයෝජනා දිහා බැලුවාම එයින් ෙබොෙහෝ ඒවා ෙහොඳ ෙයෝජනා බව 
ෙපනී යනවා. කරන්න පුළුවන් නම් කළ යුතු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. වර්තමාන අගාමාත තුමා, විෙශේෂෙයන්ම ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් අමාත තුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
අමාත තුමා ඇතුළු අධ ාපන අමාත වරුන් පවා මහන්සි ෙවලා 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් පමාණයක් පසුගිය අය වැෙයන් රටට 
ෙවන් කළාට ෙම් රෙට් තිෙබන ආර්ථික තත්ත්වය අනුව එක 
දවසකින් ෙම් සියලු ෙදය අවසන් කරන්න අපට හැකියාවක් නැහැ 
කියා අප දන්නවා. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙලෝකයට ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
ලබා ෙදන රටක් විධියට මැදෙපරදිග රාජ වල පචලිත වුණු අෙප් 
ර ට ෙලෝකයට උගතුන් ලබා ෙදන රටක් ෙලස පරිවර්තනය කිරීමට 
ෙම් රජය දැඩි ෙලස කටයුතු කරනවා, පතිපත්ති සකස් කරනවා. 
එය ඉලක්ක කරෙගන වැඩ කරන අවස්ථාවක මාස තුනකට 
වතාවක් ෙහෝ මාස හයකට වතාවක් ෙහෝ කමක් නැහැ, අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය ගැනත් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වාද-විවාද 
කරනවා නම් එය අෙප් කාර්ය භාරය ඉක්මන් කර ගැනීමටත්, 
අෙනක් අයෙග් අදහස් ලබා ගැනීමටත් ෙහොඳ අවස්ථාවක් කියා මා 
හිතනවා.  

අපි දන්නවා, ගරු අගාමාත තුමා පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙම් 
රෙට් තිෙබන තිත්ත ඇත්ත පිළිබඳව විවෘතව, ෙනොබියව සාකච්ඡා 
කිරීෙම් මණ්ඩපයක් බවට ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව පත් 
කිරීමට, ඒ සඳහා ෙයොමු කිරීමට හැම විටම අවස්ථාව ලබා ගන්නා 
බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙලෝකෙය් ඉතිහාසය දිහා 
බැලුවාම අපි දන්නවා, එදා ඉස්සර ෙවලාම පටන්ගත්ෙත් ශම 
විප්ලවයයි කියා. ෙම් ෙලෝකය ෙවනස් කරපු ඊළඟ විප්ලවය තමයි, 
ජල විප්ලවය. ජලවිදුලිය ඇති වුණා. වාෂ්ප එන්ජින්, steam 
turbines ඇති වුණා. ජල විප්ලවය මඟින් ෙම් ෙලෝකය ෙවනස් 
කළා. ඊළඟ කාලය වන ෙකොට විදුලි විප්ලවයක් ෙම් රෙට් ඇති 
වුණා. විදුලි බලෙයන් කියා කරන දෑ මඟින් ෙම් ෙලෝකෙය් 
ෙවනසක් ඇති කරන්න විදුලි විප්ලවය ඉවහල් වුණා. ඊළඟ කාලය 
වන ෙකොට ඉෙලක්ෙටෝනික විප්ලවය ඇති වුණා. වර්තමානෙය්ත් 
එහි අග භාගය ගත ෙවමින් පවතිනවා. කර්මාන්තශාලාවල වැඩ 
කරන ෙරොෙබෝවරු, ස්වයංකීය යන්ත ආදි ෙද්වල් ඇති වුණා. ඒ 
ඉෙලක්ෙටෝනික විප්ලවය මඟින් ෙම් ෙලෝකය ෙවනස් කළා. 
අනාගත විප්ලවය තමයි සයිබර් විප්ලවය. අනාගතෙය් ෙම් 
ෙලෝකය ෙවනස් කරන විප්ලවය සයිබර් විප්ලවය ෙලස අපි 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත තුමාත් උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් සයිබර් විප්ලවෙය් 
පමුඛයා විධියට, එහි වැඩිම වාසිය ලබාගන්නා රට විධියට                        
ශී ලංකාව පත් කරන්නයි. ෙමොකද, ෙම් හැම විප්ලවයක්ම වන 
අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා සාර්ථක දායකත්වයක් ෙදන රට, ඒ රෙට් 
ආර්ථිකය සෑම අතින් දියුණු තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න එකී 

දායකත්වය විෙශේෂෙයන් ඉවහල් වුණා. සයිබර් විප්ලවය ජය 
ගන්න නම් ෙම් රටට උගතුන් අවශ  වනවා. ෙම් රටට උගතුන් 
අවශ  වනවා නම් අධ ාපනය සහ එහි පසු බිම ගැන වැඩිෙයන් 
කථා කරලා, එය තවතවත් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා වන 
යටිතල පහසුකම් සැලසීම මඟින් අධ ාපනය තවතවත්, වඩවඩාත් 
ශක්තිමත් කිරීම අෙප් වගකීමක් සහ කළ යුතු ෙදයක් බවට පත් 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අගාමාත තුමා 
හිටපු අධ ාපන ඇමතිවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම එතුමා ශී ලංකාෙව් 
විශ්වවිද ාලයක ඉෙගන ගත් ෙකෙනක්. ඒ නිසා මම හිතනවා, 
අපට ෙම් ගමන යන්න පුළුවන් කියා. ඒ වාෙග්ම, ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල අමාත තුමා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු රාජ  
අමාත තුමා, අෙප් අධ ාපන අමාත  ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මැතිතුමා ආදි අය උගත් අය වීම අපට ෙම් ගමන පහසුෙවන් යන්න 
පුළුවන් වීමට ෙහේතුවක් වනවා කියා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා පකාශ කළා වාෙග් ෙමෙතක් ඉතිහාසෙය් අධ ාපනයට 
ෙවන් ෙනොකරපු මුදලක් අෙප් රජය ෙවන් කළා. නමුත් අපි 
කියන්ෙන් නැහැ, පසු ගිය අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ කඩා වැටුණු 
නිදහස් අධ ාපනය ෙම් මඟින් එක ෙමොෙහොෙතන් ෙගොඩ නඟන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියන එක. අපි එෙහම හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි 
යම් සැලැස්මක් තුළ නිදහස් අධ ාපනය ආරක්ෂා කරගැනීමට, 
නිදහස් අධ ාපනය ශක්තිමත් කරගැනීමට කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් 
විශ්වවිද ාල මහාචාර්යවරුන්, තමන්ෙග් A/C කාමරවලින් එළියට 
බැහැලා ගිනි අව්ෙව් ගිහින් කෑ ගහනවා අපි දැක්කා, අධ ාපනය 
සඳහා ෙවන් කරන මුදල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක 
පතිශතයක් විය යුතුයි කියලා. එදා එෙහම ෙබරිහන් දුන්නා; හඬ 
නැඟුවා. එය පසු ගිය රජයට බීරි අලින්ට වීණා වාදනය කරනවා 
වාෙග් ෙදයක් වුණා. නමුත් අෙප් වර්තමාන රජය එයට කන් දීලා, 
'ෙමය අවශ යි. රටක් ශක්තිමත් කිරීමට නිදහස් අධ ාපනය 
අවශ යි. රෙට් ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් කිරීමට නිදහස් ෙසෞඛ  
අවශ යි.' කියන විශ්වාසය තුළ අතිවිශාල මුදල් සම්භාරයක්  ෙවන් 
කරමින් කටයුතු කරෙගන යන ආකාරය අපට විෙශේෂෙයන් 
ෙපෙනනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ගැටලු 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වර්තමාන තත්ත්වය දිහා බැලුවාම අපි 
දන්නවා, ඉස්ෙකෝලවල පළමුවැනි ෙශේණියට දරුවන් 300ක් විතර 
ඇතුළු ෙවනවා කියා. නමුත් 13වන ෙශේණිය සමත් ෙවලා උසස් 
අධ ාපනයට 50,000ක්වත් යන්ෙන් නැහැ. ලක්ෂ ෙදකහමාරක් 
දරුෙවෝ 13වන ෙශේණිෙය් අධ ාපනයටවත් යන්ෙන් නැතිව මඟ 
නතර ෙවනවා. ෙමය අද ඊෙය් වූ එකක් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් අප 
සිතන රට -උගතුන් ෙලෝකයට බිහි කරන්න පුළුවන් රට- 
නිර්මාණය කරන්න නම් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් දැඩි ෙවෙහසක් 
අප ගත යුතු ෙවනවා. 

 පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගය දිහා බැලුෙවොත් අපි දන්නවා, එය 
ආරම්භ කෙළේ ආර්ථික අපහසුතා තිෙබන දරුවන්ට  මුදල් ලබා 
ෙදන්නයි; ආර්ථික වශෙයන් ආධාර ලබා ෙදන්නයි කියා. නමුත් 
අද එය තරගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දරුවාෙග් ළමා 
කාලය විනාශ කරන කමෙව්දයක් බවට අද එය පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා අපට සිදුව තිෙබනවා, ෙම් ගැන වැඩිෙයන් 
සිතන්න. “S” තුනක් ගත්තාම විශ්වවිද ාලෙය් අධ ාපනය කරන්න 
අවශ  සුදුසුකම් තිෙබනවා. නමුත් වාණිජ විෂයය ධාරාව -
commerce stream- දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, “A” තුනක් 
ගත්තත් විශ්වවිද ාලයට යන්න බැහැ කියා.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තවත් විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපට ඒ වාෙග් පශ්න විසඳාගන්න තිෙබනවා. මම විෙශේෂෙයන් 
ඒ ෙකෙර් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

දැන් ජාත න්තර පාසල් එක මිණුම් දණ්ඩක් නැතිව ෙවනත් 
මිණුම් දඬුවල යනවා.  ආදී කාලෙය් වැසුණු සමහර ඉස්ෙකෝල 
අරෙගන, ඒ නමින් අලුත් ඉස්ෙකෝල පිහිටුවා අධ ාපනය පමිතියක් 
නැතිව කරෙගන යනවා. සමහර පාසල් තිෙබනවා, පළමුවැනි 
ෙශේණිෙය් පන්ති 15ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
අධ ාපනය එක සැකිල්ලකට ගැනීෙම් කාලය දැන් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් 
කාරණය මතක් කරනවා. තාක්ෂණ විද ාව පාසල් විෂය ධාරාවට  
දැන් ඇතුළු කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව ගරු අධ ාපන 
අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ජාතික පාසල්වල 
තාක්ෂණ විෂයය කටයුතු ෙහොඳින් කරෙගන ගියත්, පළාත් සභා 
පාසල්වල තාක්ෂණ විෂයයන් ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන්ෙග් 
හිඟයක් පවතිනවා. ඒ නිසා අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් 
සහෙයෝගයක් දීලා, තාක්ෂණ විෂයයත් අධ ාපන ක්ෙෂේතය තුළ, 
පාසල් පද්ධතිය තුළ ශක්තිමත් කිරීමට අවශ  පියවර ගත යුතුයි 
කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ   අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, கல்வி மற் ம் உயர்கல்வி 
ெதாடர்பான இந்த விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் 
மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ஆகிேயா ைடய தைலைமயிலான இந்த 
அரசாங்கம் அதிகமான நிதிைய கல்விக்காக ஒ க்கியி க் 
கின்ற . குறிப்பாக, இந்த வ ட வர  ெசல த்திட்ட நிதி 
ஒ க்கீட் ேல கடந்த ஆண்ைடவிட ம் இரண்  மடங்கு 
நிதிைய கல்வி, உயர்கல்வி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி 
சம்பந்தமான அைமச்சுக்க க்கு ஒ க்கியி ப்பைதயிட்  நான் 
மிக ம் சந்ேதாசம் அைடகின்ேறன். உயர்கல்வி அைமச்சர் 
ெகளரவ ல மன் கிாிஎல்ல அவர்க ம் கல்வி அைமச்சர் 
ெகளரவ அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்க ம் இராஜாங்க 
அைமச்சர்களான ெகளரவ ெமாஹான் லால் கிேர , ெகளரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் ஆகிேயாேரா  இைணந்  அந்த 
அைமச்சுக்க ைடய பணிகைள மிகச் சிறப்பான ைறயிேல 
ெசய்  வ வைத நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம்.  

கல்வித் ைறயிேல கடந்த பல ஆண் களாகத் 
ேதைவயான மாற்றங்கள் ெசய்யப்படவில்ைல. அத்தைகய 
மாற்றங்கைள உள்வாங்கி, சர்வேதச ாீதியாகத் ேதைவயான 
அறிைவப் கட் கின்ற வைகயில் ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் 
அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்கள் கல்வித் ைறயிேல ஒ  
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த வி ம் கின்றார். அந்த வைகயில் 
எதிர்காலத்திேல பாடத்திட்டங்கள், பாீட்ைச ைறகள், கல்வி 
கற்பிக்கின்ற ைறகள் என்பவற்றில் மாற்றம் ெசய்  ஒ  

திய கத் க்கு நம  கல்விச் ச கத்ைத - மாணவர்கைள 
இட் ச்ெசல்வதற்காக அவர் எ த் வ கின்ற யற்சிகைள 
நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம்.  

குறிப்பாக வட, கிழக்கு மாகாணங்கள் த்தத்திேல 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களாகும். பயங்கரவாத சம்பவங் 
களி ந்  அப்பிரேதசத்ைத மீட்ெட த்  இன்  மீண் ம் 
அங்கு கல்விையக் கட் ெய ப் வதற்கு நாங்கள் ஆரம்பித் 
தி க்கின்ேறாம். ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்கேள, 
அண்ைமயில் நான் வ ணதீ  பிரேதச அபிவி த்திக் கு க் 
கூட்டத்திற்குச் ெசன்றி ந்ேதன். அந்த பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெகளரவ உ ப்பினர்கள் இங்கி க்கிறார்கள். ெகளரவ 
உ ப்பினர் ேநசன் அவர்க ம் இ க்கிறார். அங்கு சுமார் 
ஐம்ப  சத தமான ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில வைத 
நாங்கள் அறிந் ெகாண்ேடாம். விஞ்ஞானம், கணிதம், 
ஆங்கிலம் ஆகிய க்கிய பாடங்கைளக் கற்பிப்பதற்கு 
ஆசிாியர்கள் இல்லாத ஒ  ெப ங்குைற அந்தப் பிரேதசங் 
களில் காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, மட்டக்களப்  மாவட் 
டத்திேல அதிகமான மாணவர்கள் கணித பாடத்தில் சித்தி 
ெபறாத காரணத்தினால் A/L ப ப்பதற்ேக தகுதியற்றவர்களாக  
மாறியி க்கிறார்கள். 

O/L பாீட்ைசயில் Mathematics பாடத்தில் சித்திெபறாத 
காரணத்தினால், மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ஆயிரக்கணக் 
கான மாணவர்கள் A/L ப ப்பதற்குத் தகுதியற்ற 
நிைலைமக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். இ  ெதாடர்பில் 
மாகாண மட்டத்தில் ேகட்டால், "எங்க ைடய 
மாகாணத் க்கான - மாவட்டத் க்கான 'ேகாட்டா' 

வைடந்தி க்கின்ற ; எங்களிடம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற " என்  ெசால்கின்றார்கள். த்தத்திேல 
பாதிக்கப்பட்ட இந்தப் பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற 
பாடசாைலக க்கு ஆகக் குைறந்த  இப்பாடங்க க்கான 
ஆசிாியர்கைளயாவ  வழங்கேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . 
ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்கேள, மிக இளைமயான 
நீங்கள் ப்ேபா , மிக ம் ேவகமாக கல்விைய 

ன்ேனற்  வதற்கு எ த் வ கின்ற யற்சிகைள நாங்கள் 
பாராட்  கின்ேறாம். அேதேநரத்தில் கிழக்கு மாகாணத்திேல 
எங்கள  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற 
பாடசாைலக க்கு Mathematics, Science, English 
பாடங்க க்கான ஆசிாியர் கைள ஒ  விேசட 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் தா ங்கள் அல்ல  
அப்பாடசாைலகளி ைடய கல்வித் தரத்ைத ன்ேனற் ம் 
வைர அந்தப் பிரேதசங்களிேல இப்பாடங்களில் சித்தி 
ெபற்றவர்கைள Teacher Assistants என்ற அ ப்பைடயில், 
ஒ  குறித்த காலப்பகுதிக்கு - ஐந்  ஆண் க க்கு - 
நியமி ங்கள் என்  நான் உங்களிடம் மிக ம் அன்ேபா  
ேகட் க் ெகாள்கிேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Your time is over now, Hon. Member. 
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
I have been allotted ten minutes, Sir.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have been allotted only six minutes.  
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Okay. 

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த அ ப்பைடயிலாவ  
அவர்கைள நியமித் , அந்தப் பாடசாைலகளில் கற்கின்ற 
மாணவர்களின் கல்விக்கு நீங்கள் க்கியத் வமளிக்க 
ேவண் ம். ேம ம் அந்த மாவட்டத்திேல A/Lஇல் Bio-Science, 
Mathematics ப க்கின்ற மாணவர்களின் தம் மிக ம் 
குைறந்தி க்கின்ற . இன்  ெப ம்பாலான மாணவர்கள் A/
Lஇல் Commerce, Arts ைறக க்குச் ெசல்கின்றார்கள். 
காரணம், Bio-Science, Mathematics க்குப் ேபா மான 
teachers இல்ைல. இதனால், இந்தப் பாடங்கைள - இந்தத் 

ைறகைளக் கற்பதற்கு அவர்கள் யல்கின்றார்கள் இல்ைல. 
இ  ஒ  பாாிய பின்னைடவாகும். இவ்வா  மாணவர்கள் 
Mathematics, Science பிாி களில் ப க்காமல் 
ேவ ைறகைளத் ெதாி ெசய் ம்ேபா , எதிர்காலத்திேல 
கிழக்கு மாகாணத்தில் ெபாறியியல் ைற, விஞ்ஞானத் ைற 
சார்ந்தவர்கைளப் ெபற யாத ஒ  சூழ்நிைல ஏற்ப ம். 
ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இ  ெதாடர்பில் 
நீ்ங்கள் அதிக கவனம் ெச த்தேவண் ம். அங்கு ெபளதிக 
வளங்கள் நிைறயக் குைறந்தி க்கின்ற . மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் 
இ க்கின்ற பாடசாைலகளில் கட் டங்கள் இல்ைல. ற் க் 
கணக்கான பாடசாைலகள் தற்கா கக் ெகாட் ல்களிேல  
இயங்குகின்றன. இ  ெதாடர்பில் ேகட்டால், மாகாணத்திேல 
நிதி இல்ைல என்  ெசால் கிறார்கள். ஆகேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் இந்தப் பாடசாைலக க்கு 
ஏதாவெதா  ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் நிதி ஒ க்கீட்ைடச் 
ெசய்யேவண் ம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please wind up now.  

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Sir, give me only one more minute. I will wind up my 

speech within one minute.  

இன்  A/L பாீட்ைசயிேல சித்தியைடந் ம் பல்கைலக்கழக 
அ மதிையப் ெபற யாத இலட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் 
இந்த நாட் ேல இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் ெவளிநா  
க க்குச் ெசன்  பல்கைலக்கழகங்களிேல கல்விையப் 
ெபற யா . ஆகேவ, இந்த நாட் ேல மாணவர்கள் 
குறிப்பாக, விஞ்ஞானத் ைறயில், ம த் வத் ைறயில் 
தங்க ைடய உயர் கல்விைய - பல்கைலக்கழகக் கல்விையப் 
ெப வதற்குத் ேதைவயான தனியார் பல்கைலக்கழகங்கைள 
இந்த அரசு ஊக்குவிக்கேவண் ம்; அதற்கான வசதிகைளச் 

ெசய்யேவண் ம். சர்வேதச பல்கைலக்கழகங்கள் குறிப்பாக, 
இலங்ைகக்கு அண்ைமயிேல இ க்கின்ற நாடான 
இந்தியாவி ள்ள பல்கைலக்கழகங்கைள இங்ேக ெகாண் வர 
ேவண் ம். இதன் லம் A/L பாீட்ைசயிேல சித்தியைடந்த 
அதிகமான மாணவர்கள் தங்க ைடய உயர் கல்விைய இந்த 
நாட் ேலேய ெப வதற்குத் ேதைவயான சகல வசதிகைள ம் 
இந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். அந்த வைகயிேல, 
ெகளரவ அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள்  எ க்கின்ற 

யற்சிகைள நாங்கள் பாராட் வேதா , அவ ைடய அந்தச் 
ெசயற்பா க க்கு என்ெறன் ம் உ ைணயாக இ ப்ேபாம் 
என் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
[අ.භා. 4.04] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් පවතින 

ගැටලු ගණනාවක් පිළිබඳ ෙම් වනවිටත් සාකච්ඡා වුණා. ඉන් එක් 
පධාන ගැටලුවක් තමයි පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම. 
ගරු අධ ාපන අමාත තුමනි, ඔබතුමා අධ ාපන අමාත වරයා 
හැටියට වැඩ බාර ගනිද්දී, සහතිකයක් දුන්නා,  "පළමු ෙශේණියට 
ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී, පාසල්වල මුදල් ලබාගැනීම  
වහාම නතර කරනවා" කියලා. නමුත් ෙම්ක පාෙයෝගිකව නතර 
කිරීමට ඔබතුමා තවම අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඕනෑ නම්, ඕනෑ 
තරම් උදාහරෂණ මට කියන්න පුළුවන්. එතැනදී ඇතිවන පධාන 
පශ්නය තමයි අෙප් රෙට් ලක්ෂ හතළිස්හතරක් වන පාසල් ශිෂ  
ශිෂ ාවන්ෙගන්  හැම අවුරුද්දකම පළමුෙවනි වසර සඳහා සිසුන් 
ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී විශාල තරගයක් තිබීම. ඇත්තටම ෙම් 
තරගයට මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ළමයින්ට වඩා ෙදමව්පියනුයි. 
හැම ෙදමව්පිෙයක්ම  කැමැතියි, තමන්ෙග් දරුවාට ෙහොඳ 
ඉස්ෙකෝලයක් ලබා ගන්න. ජනපිය, රෙට් පිළිගත්, අධ ාපන 
තත්ත්වෙයන් උසස් පාසලක් ලබාගැනීම හැෙමෝෙග්ම අභිපායක්. 
ඒ නිසා තමයි ෙම් තරගය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තරගෙය්දී 
ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් තමයි ෙමහි සාධාරණත්වය ඇති කිරීෙම් 
කමෙව්දයන් සකස් කළ යුතු වන්ෙන්. නමුත් තවමත් ඒ තත්ත්වය 
ඇති ෙවලා නැහැ. ෙම් පිළිබඳව විවිධ අවස්ථාවල, විවිධ උදාහරණ 
සහිතව කථා ෙකෙරනවා.  

පළාත් සභා පාසල් මට්ටෙමන්, ජාතික පාසල් මට්ටෙමන් හැම 
ක්ෙෂේතයකම ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ 
ජනපිය පාසල්වල ෙම් තරගය ඉතා බරපතළ විධියට තිෙබනවා. 
අපි දකිනවා, ෙකොළඹ පධාන ෙපෙළේ පාසල්වල ෙබොෙහෝ කටයුතු 
ඒ ඒ පාසෙල් ආදි ශිෂ  සංගමය එෙහමත් නැත්නම් පාසල් 
සංවර්ධන සමිති මඟින් පාලනය කරන බව. හැබැයි, අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් චකෙල්ඛ තිෙබනවා; ඒ චකෙල්ඛවලට අනුව තමයි 
පාසල් සංවර්ධන සමිතිය කියාත්මක විය යුතු වන්ෙන්.  

ඔබතුමාත් දන්නවා, පාසල් සංවර්ධන සමිතියක් වාර්ෂික 
රැස්වීම් පවත්වනෙකොට  එහි න ාය පතයට ඇතුළත් විය යුතු 
කරුණු පිළිබඳව. ඒ අනුව, වාර්ෂික විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් 
ෙවන්න ඕනෑ; ඒවා අනුමත ෙවන්න ඕනෑ; ඒවා පිළිගත් විගණන 
ආයතනයක් මඟින් පරීක්ෂාවට ලක්ෙවලා, අනුමත කිරීමකට 
ලක්ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් විදුහල්පතිවරයා බැඳී 
සිටිනවා. විදුහල්පතිවරයා ඒ පිළිබඳ වගකියන්න ඕනෑ. ඔහු තමයි 
පාසල් සංවර්ධන සමිතිෙය් සභාපති.  

මම  ඔබතුමාට කියනවා, පාසල් කිහිපයකම ෙම් ගැටලුව 
තිෙබන බව. උදාහරණයක්  හැටියට අපි ෙකොළඹ නාලන්දා 
විද ාලය ගත්ෙතොත්, එහි ආදි ශිෂ  සංගමයක් තිෙබනවා. ඒ ආදි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශිෂ  සංගමෙය් උපසභාපති  වර්තමාන ගුවන් හමුදාපති එයාර් 
වයිස් මාර්ෂල් ගගන බුලත්සිංහල මහතායි.  ඒ පාසෙල් සිදුවන 
සමහර අකටයුතුකම්, අකමිකතා නතර කර ගන්න බැරුව,  ගුවන් 
හමුදාපතිවරයා උපසභාපති ෙවලා සිටින ආදි ශිෂ  සංගමයත් අද 
අසරණ ෙවලා සිටිනවා. ඇයි ඒ? විදුහල්පතිවරයාෙග් 
අත්තෙනෝමතික හැසිරීම. විදුහල්පතිවරයා පාසල් සංවර්ධන 
සමිතිෙය් ඔය කියන විගණන වාර්තාව පිළිබඳ සැලකිල්ලක් 
දක්වන්ෙන් නැහැ. මම උදාහරණ සහිතව විස්තර ෙදන්නම්. මා 
ළඟ තිෙබනවා, ඒ විගණන වාර්තා. ඒ විගණන වාර්තා පිළිබඳව 
ස්වාධීන පරීක්ෂකවරුන්ෙග්, විගණකවරයන්ෙග් වාර්තා 
තිෙබනවා. ඒ කිසිවක් ඒ විදුහල්පතිවරයා සැලකිල්ලට ගත්ෙත් 
නැහැ. ඒ විද ාලෙය්ම ''කනිෂ්ඨ ආදි ශිෂ  සංගමය'' කියලා තවත් 
එකක් තිෙබනවා. ෙම් පුංචි දරුවන් පාසලට ඇතුළත් කර 
ගැනීෙම්දී, විදුහල්පතිතුමාත් දැනුවත්ව ඒ කනිෂ්ඨ ආදි ශිෂ  
සංගමෙයන් සල්ලි ගන්නවා.  

එක තාත්තා ෙකෙනක් එවපු දීර්ඝ ලිපියක් මා ළඟ තිෙබනවා. 
ඔහු ඉතා පැහැදිලිව කියන පරිදි,  නාලන්දා විද ාලෙය් කනිෂ්ඨ ආදි 
ශිෂ  සංගමෙයන් ඔහුෙගන් රුපියල් පන්ලක්ෂ හැටදහසක් ඉල්ලා 
තිෙබනවා. එෙහම ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් -2015 
වසෙර්- ළමයා ඇතුළත් කරන්න කලින්. ඔහුට ෙම් මුදල ෙදන්න 
සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා ඔහු හතර වෙට්ට ණය ෙවලා ඒ මුදල 
ෙදනවා. ඒ ණය ගත්ත විධියත් ෙම් තාත්තා ලියලා තිෙබනවා. 
නාලන්දා විද ාලෙය් තිෙබන "Future Minds" කියන 
වැඩසටහනකට රුපියල් පන්ලක්ෂ හැටදහසක මුදලක් ඉල්ලුවාම, 
ෙම් තාත්තා අවස්ථා කිහිපයකදී ඒ ෙගවීම් කරනවා. ඒ ෙගව්වාට 
පස්ෙසේ receipt එකක් ෙදනවා. පළමුවැනි receipt එක රුපියල් 
ලක්ෂයයි, ෙදවැනි receipt එක රුපියල් ලක්ෂයයි, ආපසු රුපියල් 
පහෙලොස් දහසයි. ඒ විධියට ෙගවපු receipts ඔක්ෙකෝම මා ළඟ 
තිෙබනවා. ෙම් කනිෂ්ඨ ආදි ශිෂ  සංගමෙයන් ෙපොෙරොන්දු පිට 
ෙපොෙරොන්දු දීලා අවසානෙය් ෙමොකද ෙවන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි? 
අවසානෙය්දී මාස හතරක්, පහක් යන ෙකොට -ජූනි මාසය ෙවන 
ෙකොට-  කියනවා, ''ළමයා ඇතුළත් කර ගන්න තව ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න, තව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න'' කියලා.  

ළමයි හයෙදෙනක් ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳව කනිෂ්ඨ ආදි 
ශිෂ  සංගමෙයන් ගරු ඇමතිතුමාටත් ලිපියක් එවා තිෙබනවා. ඒ 
ලිපිය මා ළඟ තිෙබනවා. ඇමතිතුමාටත් කියනවා, ''ෙම් ළමයි 
ගන්න'' කියලා. පස්ෙසේ බලන ෙකොට එතැනින් ළමයින් 
එක්ෙකෙනක්, ෙදෙදෙනක් බඳවා ෙගනත් තිෙබනවා. ඒ බඳවා 
ගත්ත විධිය තවම දන්ෙන් නැහැ. ෙගවන ලද මුදල් සම්බන්ධ 
කුවිතාන්සි කිහිපයක් මා ළඟ තිෙබනවා. මම ඒ  කුවිතාන්සි 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. රුපියල් පන්ලක්ෂ හැටදහසක් ලබා 
දීලාත්, අවසානෙය්දී ෙම් තාත්තාට තමන්ෙග් ළමයා පාසලට 
ඇතුළත් කර ගන්න බැරි ෙවනවා. ෙම්ක තමයි ෙඛ්දවාචකය. ෙම් 
සඳහා ගත් ණය ෙගවා ගන්න බැරිව අද ඒ තාත්තා අසරණ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ආදි ශිෂ  සංගමය ඒකට වගඋත්තර බඳින්ෙන් 
නැතිව, විදුහල්පතිවරයා වගඋත්තර බඳින්ෙන් නැතිව, අද ඒ 
ළමයාත් තාත්තාත් අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය 
නාලන්දා විද ාලෙය් දිගටම තිබුණු පශ්නයක්. 

හැබැයි, පධාන නිල ආදි ශිෂ  සංගමෙයන් ඒ පිළිබඳව කථා 
කරනවා. වාර්ෂික සමුළුෙව්දී ෙම් සම්බන්ධ විගණන වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරද්දී, ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී සිදු වන අකමිකතා 
පිළිබඳව දිගින් දිගටම පශ්න කරනවා. විදුහල්පතිවරයා ෙම්කට 
උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. විදුහල්පතිවරයා තමන්ෙග් 
අත්තෙනෝමතික බලය පාවිච්චි කරනවා. විගණන වාර්තාව 
අනුමත ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒ සභාව ෙගන යන්න බැහැ. ඒක 
පරීක්ෂා කරන්න බලය තිෙබන්ෙන් අධ ාපන අමාත ාංශයටයි. 
ඒකට  අධ ාපන අමාත ාංශෙය් නිලධාරිවරෙයක් පත් කරලා 
තිෙබනවා. කනගාටුවට කරුණ නම්, ඔබතුමන්ලා නිකුත් කරපු 
චකෙල්ඛයට පටහැනිව, නීතිවිෙරෝධී විධියට ඒ සභාව ෙගන යන 
ෙකොට ෙම් නිලධාරිවරයාත් ඒකට ඉඩ ෙදනවා; ඒකට අනුමැතිය 
ෙදනවා. ඔබතුමන්ලා කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ෙම් විගණන 
වාර්තාව ගරු ඇමතිතුමාටත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ විගණනය 
පිළිබඳ පරීක්ෂණ වාර්තාව ගැන ඔබතුමා දන්නවා; ෙපෞද්ගලිකව 
දන්ෙන් නැති වුණත් ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් දන්නවා. ඒවා ගැන 
ෙසොයා බලා, අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ඒ පිළිබඳ මැදිහත් වුණු 
නිලධාරිවරයා වහාම කැඳවලා, ''ෙම් විධියට නාලන්දා විද ාලෙය් 
විදුහල්පතිවරයාට තමන්ෙග් අත්තෙනෝමතික බලය පාවිච්චි කරලා 
ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් ඇයි?'' කියා පශ්න කරන්න. 
එෙහම කෙළොත් විතරයි ෙම්ක නතර කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
එෙහම නතර ෙනොකෙළොත්, ෙම් වාෙග් විද ාලවල සිද්ධ ෙවන 
අසීමිත ෙලස සල්ලි අය කිරීම නතර කරන්න බැහැ.  

පාසල්වලට ළමයි ඇතුළත් කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම 
අවුරුද්ෙද්ම විවිධ උත්සව තිෙබනවා. ඒ සෑම උත්සවයකටම 
ළමයින්ෙගන් සල්ලි ගන්නවා. සමරු කලාප ගහනවා. සමහර 
සමරු කලාප පිටපත් 13, 14 තිෙබනවා. ෙම් විගණන වාර්තාෙව්ත් 
ඒ පිළිබඳව ලිඛිත සාක්ෂි තිෙබනවා.  එකම සමරු කලාපෙයන් 
පිටපත් 16ක් මුදණය කරලා තිෙබනවා.  ඒ මුදණය කරපු ඒවා 
විවිධ ආකාරෙය් ඒවා. ඒවායින් සල්ලි හම්බ කරපු ඒවාත් 
තිෙබනවා. ඒ සල්ලිවලින් ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක හරියට 
පැහැදිලිව නැහැ. මම කිව්ෙව් එක උදාහරණයක් පමණයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  

අෙප් රෙට් පධාන ෙපෙළේ පාසල් ගණනාවක අද ෙමවැනි ෙද්  
සිද්ධ ෙවනවා.  ''අපි චකෙල්ඛ ගහලා තිෙබනවා. එෙහම සල්ලි 
අය කරන්න බැහැ, ඒවා පාලනය කරලා තිෙබනවා. දැන් එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ'' කියා ඔබතුමා කිව්වාට, යථාර්ථය ඒක 
ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය එදා වාෙග්ම අදත් තිෙබනවා.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්, ඔබතුමා විපක්ෂෙය් ඉන්න 
කාලෙය් හිටපු අධ ාපන ඇමතිවරුන්ට ෙචෝදනා කළා. ඔබතුමා 
කිව්වා ඒවා ෙවනස් කරනවා කියලා. ෙවනස් කරනවා කියන 
වුවමනාව ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව තිෙබන්න පුළුවන්.[බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නමුත් ෙවනස් කරලාත් නැහැ. ඒ නිසායි මම ෙම් උදාහරණය 

පැහැදිලිව කිව්ෙව්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් ලබා දීෙම්දී ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටුව පත් කරලා 
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[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඔබතුමන්ලා කරලා තිෙබන්ෙන් ඉතාම අසාධාරණ, අයුක්තිසහගත 
ෙදයක්. අධ ාපන සුදුසුකම්, වෘත්තීය සුදුසුකම් නැති -කිසිම 
සුදුසුකමක් නැති- ෙබොෙහෝ අයට, arrears cover කර ගන්න ෙම් 
කමිටුව මඟින් පසු ගිය කාලෙය් පත්වීම් දීලා තිෙබනවා. ඇත්තටම 
විභාගවලට ලියූ, ඒ සුදුසුකම් තිෙබන අය මට  නම් වශෙයන් 
කියන්න පුළුවන්. නමුත් මට තව තිෙබන්ෙන් විනාඩියක කාලයක් 
නිසා, ඒ නම් ටික ඉදිරිපත් කර ගන්න ෙව්ලාව මදි. මම ඒ නම් ටික 
ඇතුළත් ෙල්ඛනය සභාගත කරන්නම්. පුද්ගලයන් පිළිබඳව 
කියන්න මම කැමැති නැහැ. ෙමොකද, ඒ පුද්ගලයන්ට සිදු ෙවන 
අපහාසයක් නිසා.  නමුත් කමෙව්දෙය් වැරැද්ද නිසා ඒ ෙද්වල් සිදු 
ෙවනවා.  

1994දී විදුහල්පති ෙශේණිය සඳහා පිරිෙවන් ගුරුවරු විභාගයට 
වාඩි වුණා. ඔවුන්ට පරීක්ෂණ පැවැත් වූණා. ඔවුන් ලිඛිත 
පරීක්ෂණයටත්, ව හාත්මක පරීක්ෂණයටත් ඉදිරිපත් වුණා. දැන් 
ඔවුන් රාජ  ෙසේවයට අයිති නැහැ කියලා කියනවා. පිරිෙවන් 
ගුරුවරුන්ට සුදුසුකම් තිෙබද්දී -උපාධි, පශ්චාත් උපාධි තිෙබද්දී- 
ඔවුන්ව අද බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් රාජ  ෙසේවයට අයිති 
නැහැ කියලා ෙනොසලකා හැරලා තිෙබනවා. සුදුසුකම් තිෙබන 
පිරිෙවන් ගුරුවරුන්ව විදුහල්පති ෙශේණියට බඳවා ගත්ෙත් නැතුව, 
ඇත්තටම කිසිදු සුදුසුකමක් නැති සමහර ෙචෝදනාවලට ලක් වුණ 
අය -අධ ාපන අමාත ාංශෙයන්ම පරීක්ෂණ මඟින් ඔප්පු ෙවලා 
ෙචෝදනාවලට ලක් වුණ සමහර ගුරුවරුන්ව- ඔබතුමන්ලා දැන් 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටුව හරහා පළමුවැනි ෙශේණියට, ෙදවැනි 
ෙශේණියට උසස් කරලා තිෙබනවා. අතීතයට බලපාන පරිදි දැන් 
ඔවුන්ට වැටුප් වර්ධක ලබා ෙදමින් තිෙබනවා. ෙම්ක කිසිෙසේත්ම 
සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විශ්වවිද ාල පශ්නය ගැන කථා කරද්දී අද 
එතුමා කිව්වා, "ශිෂ යන් නව ෙදෙනක් ආවා NDT ආයතනෙය් 
පශ්නය කථා කරන්න. ඒ නව ෙදනාෙග්ම පන්ති තහනම් කළා. 
නවක වදය දීම නිසා තමයි ඒ පන්ති තහනම් කෙළේ" කියලා. නැහැ. 
ඒක පට්ටපල් ෙබොරුවක්. නවක වදය තමයි පාවිච්ච් කර ගන්ෙන්. 
උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂෙයන් විශ්වවිද ාල ක්ෙෂේතෙය් 
ඒ ශිෂ යන්ෙග් ගැටලු ගැන කථා කරන්න එන ශිෂ යන්ව 
මර්දනය කරන්න ෙමවලම විධියට පාවිච්චි කරන්ෙන් නවක වදය. 
ඔවුන් ඒ පශ්නය ෙවනුෙවන් සැබෑ වශෙයන්ම අවංකවම කථා 
කරද්දී අවසානෙය්දී වුෙණ් ෙමොකක්ද? නවක වදය පාවිච්චි කරලා 
ඒ අයෙග් පන්ති තහනම් කළා.  

ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා පළාත් සභා මට්ටමින් 
උපාධිධාරින් බඳවා ගනිද්දී වයස අවුරුදු 35 කියන පශ්නය දාලා 
තිෙබනවා. ඒ අය ඇත්තටම විශ්වවිද ාලෙයන් උපාධිය අරෙගන 
රස්සාවක් නැතුව අවුරුදු ගණනාවක් හිටියා. ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් උද්ෙඝෝෂණ කරලා, ඒ ෙවනුෙවන් සටන් කළාට 
පස්ෙසේ තාවකාලිකව දැන් පත්වීමක් දුන්නා. නමුත් දැන් 
ෙකොන්ෙද්සියක් දාලා තිෙබනවා, අවුරුදු 35 නිසා බඳවා ගන්න 
විධියක් නැහැ කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙම් වාෙග් ගැටලු ගණනාවක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් අවසාන වශෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ලක් 
කරනවා, ජනපිය පාසල්වල සිදුවන ෙම් මුදල් අය කර ගැනීම 

වහාම නතර කරන්න කියන කාරණය. පාසල්වල විවිධ ව ාපෘති 
හරහා ෙදමව්පියන් මත බර පටවලා සල්ලි අය කර ගන්න එක 
වහාම නතර කරන්න. එහිදී විෙශේෂයක් ගන්නවා, ෙකොළඹ 
නාලන්ද විද ාලය. වහාම මැදිහත් වන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.14] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

கல்வி மற் ம் உயர் கல்வி ெதாடர்பான இந்த விவாதத்திேல 
கலந் ெகாண்  உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ேல 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்தப் 

திய அரசாங்கத்திேல கல்வி அைமச்சராக அக்கில விராஜ் 
காாியவசம் அவர்க ம் கல்வி இராஜாங்க அைமச்சராக 
ேவ சாமி இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க ம் உயர் கல்வி 
அைமச்சராக கண்  மாவட்டத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ல மன் கிாிஎல்ல அவர்க ம் 
மிகச் சிறப்பான ைறயிேல தங்க ைடய பணிகைள 

ன்ென த் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். இங்ேக ேபசிய 
பல ம் குறிப்பிட்ட ேபால இதற்கு ன் இ ந்த 
அரசுகைளவிட இந்த அரசாங்கம் மிக அதிகமான நிதிைய 
இந்தக் கல்வித் ைறக்கான லதனமாக 
ஒ க்கியி க்கின்ற . இந்தக் கல்வித் ைறக்குள் பல 
ந னத் வங்கள், பல திய அங்கங்கள் உள்வாங்கப்பட்  
வ வைத ம் நாங்கள் கண் ெகாண் க்கின்ேறாம். கடந்த 
காலங்களிேல வழங்கப்பட்ட சீ ைட ைறக்குப் பதிலாக ஒ  

திய ைற - 'வ ச்சர்' ைற - 
அறி கப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . இவ்வாறான திய 
மாற்றங்கள் கல்வித் ைறயில் ெகாண் வரப்ப வைத நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம்.  

கண்  மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற 
வைகயில் நான் இந்த இடத்திேல அைமச்சர் அவர்களிடம் சில 
விடயங்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். மத்திய 
மாகாணத்திேல குறிப்பாக கண்  மாவட்டம் தமிழ் மக்கள் 
அல்ல  தமிழ் ேபசும் மக்கள் ெசறிந்  வாழ்கின்ற ஒ  
பிரேதசமாகும். ஆனால், வரலாற்றிேல ரண வசதிெகாண்ட 
தமிழ் ெமாழி லமான ஒ  பாடசாைல இந்தக் கண்  நகாில் 
இல்லாைம இப்பிரேதசத் க்குத் ெதாடர்ந் ம் பாாிய ஒ  
பின்னைடவாகக் காணப்ப கின்ற . இலங்ைகயி க்கின்ற 
ஒ  பிரதானமான நகரான கண்  நகாி ள்ள தமிழ் 
ெமாழி லமான பாடசாைலயில் க.ெபா.த. சாதாரண தரம் 
வைர மட் ேம வகுப் க்கள் காணப்ப கின்றன. இதனால் 
அங்ேக சித்தியைடகின்ற மாணவர்கள் தங்க ைடய கணித 
மற் ம் விஞ்ஞானத் ைற ெதாடர்பிலான கற்ைககளின்ேபா  
அங்கி ந்  வெர யா மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற 
பாடசாைலகைள ேநாக்கிப் ேபாகேவண் ய ர்ப்பாக்கியமான 
நிைலக்குத் தள்ளப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, இ  
ெதாடர்பாகக் கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் கூ தலாகக் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம் என நான் இந்த இடத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இலங்ைகயின் கல்வித் ைறயில் கல்வி அைமச்சு, கல்வித் 
திைணக்களம் அேதேபால பாடசாைலகள் என்பவற்றின் 
நி வாகக் கட்டைமப் க்கள் ஒன்ேறாெடான்  
இைணக்கப்பட் க்கின்ற . மைலயகத்திேல இ க்கின்ற 
ேதாட்டப் பாடசாைலகள் 1977ஆம் ஆண் க்குப் பின்னேர 
அரச பாடசாைலகள் என்ற அந்தஸ்ைதப் ெபற்றி க்கின்றன. 
அதற்கு ன்னர் ேதாட்ட நிர்வாகங்களினால் நடத்தப்பட்ட 
பாடசாைலகளாகேவ இைவ இ ந்தி க்கின்றன. அந்த 
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வைகயில் இைவ 1977ஆம் ஆண் க்குப் பின்னேர அைவ அரச 
பாடசாைலகள் என்ற அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாண்டேதா , அரசின  நிதி ஒ க்கீ களி ம் 
கவனிப்பி ம் இயங்குகின்ற பாடசாைலகளாக மாறியி க் 
கின்றன.  

இன்  தமிழ்ப் பாடசாைலகளி ைடய நிர்வாகம் 
ெதாடர்பான விடயங்களில் குறிப்பாக கல்வி நிர்வாக ேசைவ 
ெதாடர்பான விடயங்களிேல நாங்கள் பாாிய அளவிலான 
ெவற்றிடங்கைளக் காண்கின்ேறாம். மைலயகப் பகுதிகளிேல 
இ க்கின்ற பாடசாைலகளில் ஆசிாிய ஆேலாசகர் அேதேபால 
இைணப்பாளர் பதவிகளில் பாாிய அளவிலான பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற . இந்த ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள் மற் ம் 
கல்வி நிர்வாகத் ைறயிேல இ க்கின்றவர்களின் 
பற்றாக்குைற காரணமாக கல்வி அைமச்சினால் மற் ம் கல்வித் 
திைணக்களத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற கல்விக் 
ெகாள்ைககள் மற் ம் கல்வி நைட ைறகள் அந்தப் 
பாடசாைலக க்குச் சாியான ைறயில் ெசன்றைடவதற்குாிய 
நடவ க்ைககள் இடம்ெபறாமல் இ க்கின்றன. ஆகேவ, 
இதைனக் கவனத்திற்ெகாண்  கல்வி நிர்வாகம் ெதாடர்பான 
உள்வாங்க ன்ேபா  1977ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் அரச 
பாடசாைலகளாக அந்தஸ் ப் ெபற்ற இந்தப் பின்தங்கிய 
பாடசாைலகளில் பாீட்ைச மற் ம் ள்ளியிடல் ைறகள் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் சாியான ைறயில் உள்வாங்கப்பட 
ேவண் ம் என் ம் நான் இந்த இடத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத்ேதா  இன்  மைலயகப் 
பகுதிகள் எங்கும் பாாிய ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்ற . 
ஆகேவ, இதைனத் தீர்த் ைவப்பதி ம் மிகுந்த கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.      

 
[අ.භා. 4.19] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපන ක්ෙෂේතයට අතිශය 

වැදගත් වන කරුණු රාශියක් අඩංගු, ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැබීම ලද භාග යක් ෙකොට සලකනවා.  

අද අප රෙට් දහසකුත් එකක් දුක් කම්කටුලු මැද අධ යන 
ෙපොදු සහතික පත උසස ් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින සිසු දරු 
දැරියන් අනෙප්ක්ෂිත තත්ත්වයකට කමිකව පත්ෙවමින් සිටිනවා. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි, විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය 
පිළිබඳවත්, විද ාපීඨවලට බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය පිළිබඳවත් 
පවතින නිර්ණායක කාලෙයන් කාලයට ෙවනස් කිරීම. එක්තරා 
යුගයක, අපි උසස් අධ ාපනයට සුදුසුකම් ලබන අවස්ථාව වන 
විට, අෙප් රෙට් තිබුණු ලකුණු පටිපාටිය මත, ඒ තිබුණු අධ ාපන 
ව හය තුළ, තමන් විශ්වවිද ාලයට ෙත්ෙරනවාද  නැද්ද කියලා 
මුලින්ම තීරණය කරන්න පුළුවන් අවකාශයක් ශිෂ යාට  ලැබුණා. 
නමුත් අද ඒ අවස්ථාව අහිමි ෙවමින් පවතිනවා. කාලයක් තිස්ෙසේ 
කියාත්මක වන Z-score කමය නිසාම, දරුවාට  පූර්ව නිශච්යකට 
එළැඹීමට ෙනොහැකිවීම මත,  ඔවුන් ඉහළම සුදුසුකම් ලබන 
පාඨමාලාවට ෙත්රීම පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ 
ෙදනවා. කලා අංශෙය් විෂය ධාරාව සඳහා ෙමම  Z-score කමය 
අනුගමනය කළත්, විද ා විෂය ධාරාව සම්බන්ධෙයන් එය 
අනුගමනය කරන්ෙන් ඇයිදැයි මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  බර 
තැබිය හැකි විෂයයන් පිළිබඳව විෙශේෂ ෙවනස්කමක් ඔවුන්ට 

 ෙනොපවතින නිසා, තවදුරටත් ෙම් ලකුණු පටිපා  ටිය පවත්වාෙගන 
යෑෙම් කම ෙව්දය ෙකෙරහි උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් -
විශ්වවිද ාලවල- බලධාරින් නැවත අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය 
කියන කාරණය මා මුලින්ම කියා සිටිනවා.  

අද විද ාපීඨවලට සිසුන් බඳවා ගැනීෙම්දී ෙම් Z-score කමයත් 
බැහැර කරමින් අනුගමනය කරන කමෙව්දය නිසා සමහර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල දරුවන්ට බරපතළ 
අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ සඳහා මා උදාහරණයක් 
කියන්නම්. මම නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, 
කැලණිය ෙකොට්ඨාසෙයන් විද ාපීඨ සඳහා ෙතෝරාෙගන 
තිෙබන්ෙන් ශිෂ ාවන් ෙදෙදෙනකු පමණයි. ඒත් ඔවුන්ට වඩා අඩු 
ලකුණු තිෙබන සිසුන් විශාල පිරිසක් එම දිස්තික්කෙයන්ම ෙතෝරා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙමය බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික දුෂ්කරතා පදනම් 
කරෙගන 1989 වර්ෂෙය්දී ගුරු ෙසේවයට බඳවාගත් හැටි මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. ඒ අවස්ථාෙව් අධ ාපන සුදුසුකම් 
ෙනොසලකා ගුරු ෙසේවයට  බඳවා ගැනීම ෙහේතු ෙකොටෙගන 
අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් අදත් මහා අවුල් ජාලයක්  තිෙබනවා. 
එවැනිම කියාදාමයක් තමයි විද ාපීඨවලට සිසුන් බඳවා ගැනීෙම්  
ෙම් අලුත් කම ෙව්දය තුළ අදත් සිදුෙවමින් පවතින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවය 
සඳහා ෙම් වන විටත් පත්වීම් ලිපි යවා තිෙබන්ෙන් කාටද බලන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කියන කාරණය පදනම් 
කරෙගන ලබාෙදන උසස්වීම් ෙදස බලන විට අපට ෙපෙනනවා, 
අධ ාපන ක්ෙෂේතයට  බරපතළ ෙලස ෙද්ශපාලනය රිංගවීම සඳහා 
වූ උත්සාහයක් අද දරා තිෙබන බව.  ෙම් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
කටයුතු විමර්ශනය කිරීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමා  පත් කර තිෙබන 
කමිටුව ෙදස බලන්න. ඒ කමිටුව නිෙයෝජනය කරන 
හතරෙදනාම, ෙද්ශපාලන කටයුතු නිසා අසාධාරණයට ලක් වූවාය 
කියා උසස්වීම් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන අය. මූලාසනාරූඪ  
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතාම ඕනෑකමින් ඒ කාරණය කියා 
සිටිනවා.   

අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව ඉතාම ෙහොඳින් දන්නවා. 
එම කමිටුෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් එස්.එම්. 
සිරිෙසේන මහත්මයායි. එතුමා විශාමිකයි. එතුමාම නිෙයෝජනය 
කරන කමිටුව විසින් ඉතා ඉහළ වැටුප් වර්ධකයක් සඳහා 
එතුමාෙග් නම  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, එම කමිටුව 
නිෙයෝජනය කරන පියන්ත පත්ෙබ්රිය කඩුෙවල මහ නගර 
සභාෙව් මන්තීවරෙයක්. එතුමා 1989දී අභ ාසලාභි පදනමින් 
තමයි ගුරු ෙසේවයට පත් වන්ෙන්.  ඔහු නිෙයෝජනය කරන කමිටුව 
විසින්ම නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා, 2000 වර්ෂෙය් සිට ඔහුට 
අසාධාරණයක් වුණා  කියලා. අභ ාසලාභි පදනමින් පත් වුණු ෙම් 
ගුරු මහතා, 2000 වර්ෂෙය් සිට ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
ලක්වූවාය කියන පදනම මත, ෙම් වසෙර් අවසානය වන විට 
පළමුවැනි ෙශේණිෙය් අධ ාපන පරිපාලන නිලධාරිෙයකු බවට පත් 
ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්මයි පී.ෙක්. විතානෙග් මහත්මා. එතුමාත් විශාමිකයි. 
එතුමා කියනවා, එතුමාට උසස්වීම් ලැබිලා නැහැ, ඒ නිසා   තීරුබදු 
රහිත වාහන බලපතයට හිමිකම් තිෙබනවා, වැටුප් වර්ධක සඳහා 
සුදුසුකම් ලබනවා කියලා. ෙපේමසිරි මහත්මාත් ඒ කමිටුෙව් 
සාමාජිකෙයක්. ඔහුටත් තිෙබන්ෙන් එවැනිම කාරණයක්.  
විනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් තමුන්ම, තමුන්ෙග්  නඩුවක් විභාග 
කරනවා නම් එය සාධාරණ යුක්තිෙය් මූලධර්මයට බරපතළ ෙලස 
පටහැනියි. ඒ අනුව, අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් යුක්ති 
ධර්මෙය් මූලධර්ම තඹ සතයකට ෙනොසලකා තිෙබනවා.  
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[ගරු ෙව්ලු කුමාර්  මහතා] 
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පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අධ ාපන ක්ෙෂේතයට ගුරුවරුන් 
විශාල වශෙයන් බඳවා ගත්තා. එතැනදී ෙද්ශපාලනයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. උපාධිධාරින්ට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබුණා. එෙසේ බඳවා ගත් 
උපාධිධාරින් අතිවිශාල පමාණයක් ඉන්නවා. අධ ාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් ෙසේවා ව වස්ථාවක් තිෙබනවා. ඒ ෙසේවා ව වස්ථාෙව් 
උසස්වීම් සඳහා සුදුසු කමෙව්දය නියම කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
විභාග පටිපාටියක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ විභාග පටිපාටිෙයන් 
බැහැරව, තමන්ෙග්  ෙහන්චයියන්ට අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් 
ඉහළ උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා වූ කමෙව්දයකට ෙම් ක්ෙෂේතය 
පරිවර්තනය කර තිබීම කනගාටුවක් බව ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න 
ඕනෑ. මම විෙශේෂෙයන්ම- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපන ක්ෙෂේතය 

තුළ තිෙබන ෙම් ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම ඉවත් කරන්න  කටයුතු  
කරන්න  කියන ඉල්ලීම කරනවා.  

ඒ එක්කම, ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගැනීම කමානුකූලව අඩු කරෙගන යනවා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට වගකීම් විරහිතව 
පහර ෙදන්න එපාය කියන ඉල්ලීමත් අපි ඉතා ඕනෑකමින් 
කරනවා. මම ඉෙගන ගත්ත නාලන්දා විද ාලය ෙවන්න පුළුවන්, 
අෙනකුත් ෙබෞද්ධ පාසල් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ෙබෞද්ධ පාසල්වල 
විදුහල්පතිවරු අකර්මන  කරලා, ඒ පාසල් කඩා වැටීමට ලක් 
කිරීමට කටයුතු  ෙනොකරන්නය කියන ඉල්ලීමත් කරමින්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 4.26] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய இந்த விவாதத்தில் கல்வி ெதாடர்பாகக் 
க த் க்கைள ன்ைவப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
அந்த வைகயில் இந்த விவாதத்தில் பல விடயங்கள் பற்றிப் 
ேபசேவண்  இ ந்தா ம் ேநரத்ைதக் க த்திற்ெகாண் , 
தற்காலத்தில் ேபசு ெபா ளாக இ க்கின்ற சில விடயங்கைள 
இந்த இடத்தில் நான் விளக்கிக்கூற வி ம் கின்ேறன். அந்த 
வைகயில் தலாவ  விடயமாக கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசத்தில் நில கின்ற கணித, விஞ்ஞான, தகவல் 
ெதாழில் ட்ப ஆசிாியர்க க்கான  தட் ப்பா  என்ற 
விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

எம  பாடசாைல அைமந் ள்ள பிரேதசங்கைள 
எ த் ப்பார்க்கின்றேபா  அங்கு வசதியான பிரேதசங்கள், 
வசதியான பாடசாைலகள் என்  ெசால்லப்ப கின்ற 

நிைலைம சில இடங்களில் காணப்ப கின்ற அேதேநரம், 
கஷ்டப் பாடசாைலகள், அதிகஷ்டப் பாடசாைலகள் பல ம் 
இ க்கின்றன. தற்காலத்தில் இலவசமாகக் கல்விைய 
அளித்தல், இலவசமாக ல்கைள வழங்குதல், இலவசமாகச் 
சீ ைடகைள வழங்குதல் என்  எல்லாம் நாங்கள் நல்ல 
விடயங்கைளச் ெசய்கின்ற அேதேவைளயில், இந்தக் கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் க்கியமான பாடங்க க்குாிய 
ஆசிாியர்க க்கான தட் ப்பா  ெதாடர்ந் ம் நிலவி 
வ வைத ம் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் யி க்கின்ற .  

குறிப்பாக GCE O/L பாீட்ைசயில் ஒன்ப  பாடங்களில் 
கணித பாடத்தில் சித்திெபறத் தவறி, 8A சித்திகைளப் 
ெபற்றி ந்தா ம்கூட அந்தப் ெப ேபற்ைற ஒ  சித்தியாகக் 
க த யாத நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, கணித 
பாடம் என்ப  மிக க்கியமான ஒ  பாடமாக இ க்கின்ற . 
ஆனால், கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் இந்தக் கணித 
பாட ஆசிாியர்க க்கான தட் ப்பா  இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களி ள்ள கற்கக்கூ ய ஆற்றல், 
திறைம ள்ள மாணவர்கள் கணித பாட ஆசிாியர் தட் ப்பா  
காரணமாக ம் விஞ்ஞானப் பாடங்கள் மற் ம் தகவல் 
ெதாழில் ட்பப் பாடங்க க்கான ஆசிாியர் தட் ப்பா  
காரணமாக ம் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். அவர்கள் ஏைனய 
பாடங்களில் திறைமகைள ெவளிப்ப த்தியேபாதி ம் கணித 
பாடத்தி ம் விஞ்ஞானப் பாடத்தி ம் சித்தி இல்லாத 
காரணத்தினால் அவர்க ைடய சித்தியிைன 
உ திப்ப த்தக்கூ ய ஒ  நிைலைம இல்ைல. எனேவ, கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் காணப்ப கின்ற கணித, 
விஞ்ஞான, தகவல் ெதாழில் ட்பப் பாடங்க க்கான ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்கைள உடன யாக நிரப்ப ேவண் ம். அதி ம் 
குறிப்பாக கணித பாடத்திற்கான ெவற்றிடங்கள் உடன யாக 
நிரப்பப்பட ேவண் ம் என்  கல்வியைமச்சர் அவர்களிடம் 
நான் விநயமாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இந்த மாதத்தி ந்  எதிர்வ ம் மாதங்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல் அைவ ெபா ப் பாீட்ைசக க்காக 
மாணவர்கைளத் தயார்ப்ப த் கின்ற ஒ  காலப்பகுதியாகக் 
காணப்ப கின்ற . ஆனால், இந்த ேநரத்தில்கூட ஆசிாிய 
இடமாற்றங்கள் நைடெபற்றி க்கின்றன. அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்கைளக் ெகாண் ள்ள சில வலயங்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல் - வடக்குப் பகுதியாக இ க்கட் ம், கிழக்குப் 
பகுதியாக இ க்கட் ம், மைலயகப் பகுதியாக இ க்கட் ம், 
ெதன்பகுதியாக இ க்கட் ம் -  அங்கு  ஆசிாியர் தட் ப்பா , 
அதி ம் குறிப்பாக கணித ஆசிாியர் தட் ப்பா  
நில கின்ற . எனேவ, உடன ப் பாிகாரமாக இதற்குாிய 
ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதற்குாிய விேசட ேவைலத் 
திட்டத்திைன கல்வியைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன இந்த இடத்தில் அ த்தந்தி த்தமாகக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அத்ேதா , இவ்வாறான 
நியமனங்கைள வழங்கா விட்டால் 'கல்வியில் சமத் வம்' 
என்கின்ற எம  நிைலப்பா  தைலகீழாக மாறக்கூ ய ஒ  
நிைலேயற்ப ம் என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, கல்வியியற் கல் ாிக்கு பயி நர் 
ஆசிாியர்கைள அ மதிக்கின்ற விடயம் பற்றி ம் கூறியாக 
ேவண் ம். இந்த விடயத்தி ம்கூட கஷ்ட, அதிகஷ்ட 
பிரேதசங்கைள உள்ளடக்கிய பிரேதச ெசயலகப் பிாி க க்கு 
வாய்ப் க் ெகா க்க ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில் திய 
அ கு ைற ைகயாளப்பட் ந்தேபாதி ம், வடக்கில் 
ெந ந்தீ  சார்ந்த அந்த தீ ப் பகுதிகள்,   கிழக்கில் வாகைர, 
கற்குடா வலயம் சார்ந்த பிரேதசங்கள், மட்டக்களப்  ேமற்கு 
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சார்ந்த பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ள்ள மாணவர்கள் 
தங்க ைடய ஆற்றல், திறைமகைள 
ெவளிப்ப த்தியி ந்தேபாதி ம் கல்வியியற் கல் ாிக்கான  

ைழவிைனப் ெபற யாத நிைலயில் அவர்கள் 
வஞ்சிக்கப்பட் க்கிறார்கள். அவர்கள் அதற்குாிய 
ெபா த்தமான பாடங்களில் GCE O/L பாீட்ைசயில் 
சித்திெபற்றி க்கிறார்கள்; அதற்குாிய விதத்தில் 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாிக்கு ெசன்  10 மாத 
கற்ைகெநறியிைனப் ர்த்தி ெசய்தி க்கிறார்கள்; GCE A/L 
பாீட்ைசயில்கூட குறித்த அந்தப் பாடங்களில் 
சித்திெபற்றி க்கிறார்கள். ஆனால், "ெவற்றிடங்கள் இல்ைல" 
என்  கூறி, அவர்க க்கான அ மதி ம க்கப்பட் ப்ப  
ஒ வைகயில் அந்த மாணவர்கைள வஞ்சித்த ஒ  
ெசயலாகத்தான் க தேவண் ள்ள . குறிப்பாக, கல்வியியற் 
கல் ாி அ மதி ம க்கப்பட்ட அந்த மாணவர்கள் - 
பயி நர்கள் இ ெதாடர்பாக ேமன் ைறயீ  ெசய்  
கல்வியைமச்சுக்குச் ெசன்ற ேவைளயில், "2018ஆம் ஆண் ல் 
ஓய் ெப கின்ற ஆசிாியர்களின் ெவற்றிடத்ைத 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண் தான் இந்த அ மதிகள் 
வழங்கப்பட்டன" என்ற விடயம் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட  
என்பைத நான் இந்த இடத்தில் கூறியாக ேவண் ம்.   

'கைல ம் ைகப்பணி ம்' என்ற ஒ  பாடம் இ க்கின்ற ; 
'வ வைமப் ம் ெதாழில் ட்ப ம்' என்ற ஒ  பாடம் 
இ க்கின்ற . இைவ திதாக அறி கப்ப த்தப்பட்ட 
பாடங்களாகும். இந்தப் பாடங்கைளப் ெபா த்தமட் ல், 
மாணவர்கள் இவற்றில் ஆர்வமாகத் தங்க ைடய 
ெசயற்றிறன்கைள ெவளிப்ப த்தக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
அந்தப் பாடங்க க்கான ஆசிாியர்கள்  அண்ைமக் காலங்களில் 

திதாக நியமிக்கப்பட் க்கின்றப யால் அவர்க க்கு 
ஆகக்கூ ய  28-32 வய  வைரதான் இ க்க ம். 
இப்ப யானவர்கள் ஓய் ெபற் ச் ெசல்வதாக இ ந்தால் 
இன் ம் கிட்டத்தட்ட 25 - 28 வ டங்கள் ெசல் ம். அந்தக் 
காலம் வ ம்வைரக்கும் இந்தப் பாடெநறிக க்குாிய 
ஆசிாியர்கைள எவ்வா  உள்வாங்காதி ப்ப ? என்பைத 
இந்த இடத்தில் கல்வியைமச்சர் அவர்களிடம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். கல்வியைமச்சில் அந்த 
மாணவர்களிடம் 2018ஆம் ஆண் ல் ஓய் ெப கின்ற 
ஆசிாியர்களின் பட் யைல ைவத் க்ெகாண் தான் 
2013க்குாிய ஆசிாிய ைழவிைனச் ெசய்வதாகக் 
கூறியி ந்தார்கள்.  அந்த ேவைளயில் ஒ  தா ம் மக ம் அந்த 
விடயத்ைதச் சுட் க்காட்  விவாதித்தி க்கிறார்கள். அதாவ , 
"கைல ம் ைகப்பணி ம், வ வைமப் ம் ெதாழில் ட்ப ம் 
ேபான்ற பாடெநறிக க்கான ஆசிாியர்கள்  இன் ம் 28 - 30 
வ டங்க க்குப் பின்னர்தான்   ஓய்வில் 
ெசல்லப்ேபாகிறார்கள்; அப்ப ெயன்றால் எவ்வா  

தியவர்க க்கான ைழவிைனக் ெகா க்கப்ேபாகின்றீர்கள்" 
என்  ேகட் க்கிறார்கள். அதற்குாிய ெபா த்தமான பதில் 
அங்கு ெகா க்கப்படவில்ைல.  

கஷ்ட, அதிகஷ்ட பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் பயி நர் 
ஆசிாியர்கைள உள்வாங்குகின்ற உங்க ைடய அந்தக் 
ெகாள்ைக நன்றாக இ க்கின்ற . ஆனால், யதார்த்தமான 
ாீதியில் பார்க்கின்றேபா  கல்வியியற் கல் ாிக்கு ைழகின்ற 
வாய்ப்  அவர்க க்கு ம க்கப்பட் க்கின்ற . இன் ம்கூட 
அவர்க க்குாிய ேமன் ைறயீ  ஆைணயாளாின் லமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற .  எனேவ, இந்த விடயத்தில் 
தாங்கள் ெகளரவமாகத் தைலயிட்  இந்தக் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்களி ந்  கல்வியியற் கல் ாி அ மதிக்காக 

விண்ணப்பித்த அந்த விண்ணப்பதாாிக க்குாிய 
நியமனங்கைள, உள்வாங்கைலச் ெசய்வதற்குாிய 
பாிந் ைரகைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.  ஏெனன்றால், கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் அவர்கள் எவ்வளேவா 
தியாகங்கைளச் ெசய் தான் அந்தக் கல்வியிைனக் 
கற்றி க்கின்றார்கள்.  அவர்க க்குாிய வாய்ப் , வசதிகைளச் 
ெசய்கின்றேபா  கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் அவர்கள் 
அந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குாிய வாய்ப்பிைனப் 
ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். எனேவ, இந்த விடயத்தில் 
கூ தலான கவனம் ெச த் மா  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் நான் மீண் ம் மீண் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்த விடயம் ெதாண்டர் ஆசிாியர் நியமனம் 
ெதாடர்பான . உண்ைமயில் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்களில் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கள் மிைகயாகக் 
காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக மட்டக்களப்ைப 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக மட்டக்களப்  ேமற்கு வலயம், 
கல்குடா வலயம் என்பன த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. மட்டக்களப்  வடக்ைக 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு தீ கைள உள்ளடக்கிய 
வலயங்கள் உள்ளன. இவற்றிெலல்லாம் இவ்வாறான 
பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. மைலயகத்தி ம்  
இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் காணப்படலாம். ஏன், 
ெதன்பகுதியில்கூட இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் 
காணப்படலாம். எனேவ, எங்க ைடய மாணவர்க க்கு ஒ  
சம வாய்ப் க் ெகா ப்பதாக இ ந்தால், நிச்சயமாகக் கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசப் பாடசாைலகள் ெதாடர்பில் கூ தலான 
கவனம் ெச த்தேவண் யி க்கின்ற .   

இேதேபான்  இன் ெமா  விடயத்ைதக் கூறேவண் ம். 
அதாவ  இந்தத் ெதாழில் ட்பவியல் - technology சார்ந்த 
பாடெநறியிைன வலயம்ேதா ம் வழங்கேவண் ம் என்ற 
உங்கள  ெகாள்ைகைய ம் கடந்தகால அரசின் 
ெகாள்ைகைய ம் நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். ஆனால், 
சில வலயங்க க்கு அந்த technology சார்ந்த பாடெநறிகள் 
வழங்கப்படவில்ைல. சில வலயங்க க்கு அந்த technology 
சார்ந்த பாடெநறிையக் கற் க்ெகாள்வதற்கான வாய்ப் க் 
ெகா க்கப்பட் ந்தா ம் கற்பிப்பதற்கான ெபா த்தமான 
ஆசிாிய வளவாளர்கள் வழங்கப்படவில்ைல. சில வலயங்களில் 
ஆசிாிய வளவாளர்கள் வழங்கப்பட் ந்தா ம் கற்பதற்குாிய 
ெதாழில் ட்ப ஆய் கூடங்கள் வழங்கப்படவில்ைல.  
உண்ைமயில் பாடசாைல மட்டத்தில் ெதாழில் ட்பத்ைதக் 
கற் க்ெகாள்கின்ற, ெதாழில் வாய்ப் க்கைளச் சுயமாகத் 
ேத க்ெகாள்கின்ற விதத்தில் அந்தப் பாடெநறியிைனப் 

குத்திய  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயம்.  ஆனால், அந்தப் 
பாடெநறி சில வலயங்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல. குறிப்பாகச் 
ெசால்லப்ேபானால், மட்டக்களப்பில் நகரம் சார்ந்த 
வலயங்க க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற .  அேதேநரத்தில் இந்த 
மட்டக்களப்  ேமற்கு வலயம், கல்குடா வலயம் 
ேபான்றவற்றில் இந்த ெநறியிைனக் கற்பிப்பதற்குாிய 
வாய்ப் க் குைறவாகேவ காணப்ப கின்ற .   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Sir, please give me one more minute.  
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எனேவ, இதைன ம் க த்திற்ெகாண்  இந்த விடயத்ைத 
நீங்கள் கவனமாகக் ைகயாளேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

இ தியாகக் கஷ்டப் பிரேதசங்க க்கும் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்கும் ஒ  விேசட ேவைலத்திட்டத்தின் லமாகக் 
கணித ஆசிாியர்கைள நியமித்தல், கல்வியியற் கல் ாிக்கான 
அ மதி ேபான்ற விடயங்களில் நீங்கள் கூ தலான கவனம் 
ெச த் ர்களாக இ ந்தால்,  வ ைமக்ேகாட் ல் வாழ்கின்ற 
அந்த ஏைழ மாணவர்கள் உங்கள்மீ  நன்றிெகாண்டவர்களாக 
இ ப்பார்கள் என்பைதக் கூறி, என  உைரயிைன 

க்கின்ேறன்.   

 
[අ.භා. 4.37] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපනය පිළිබඳව යම් 

අදහසක් පකාශ කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතා සතුටු වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය කාල 
වකවානුව ගැන කථා කෙළොත් වැඩිෙයන්ම අහන්න ලැබුෙණ් 
විභාග පශ්න පත්තරයක සිදු වුණු වැරදි පිළිබඳවයි. එම විභාගය 
සාමාන  ෙපළ වන්න පුළුවන්, උසස් ෙපළ වන්න පුළුවන්, එෙහම 
නැත්නම් පෙහේ ශිෂ ත්වය වන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැන් එවැනි 
ෙද්වල් ඇෙහනවා අඩුයි; ඇෙහන්ෙන් නැති ගණනටම වැටිලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක සාමාන  කථාවක් වුණාට ෙම්ෙක් ඇත්තක් 
තිෙබනවා කියලායි මම හිතන්ෙන්. අධ ාපන අමාත ාංශය පසු 
ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් වුණා. පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණු තත්ත්වයට වඩා ඉදිරියට යෑමක් අද අධ ාපන අමාත ාංශය 
සම්බන්ධෙයන් දකින්න තිෙබනවා. අද අධ ාපන අමාත ාංශය 
නැවතත් පතිසංවිධානය කර අවශ , සුදුසු පුද්ගලයන් සුදුසු 
ස්ථානවලට පත් කරලා ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොර මධ ස්ථානයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ගරු අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් අමාත තුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු පවා 
යම් ෙචෝදනා කරනවා. ඒ, ''අපට වැඩක් කර ගන්නත් අමාරුයි'' 
කියලායි. ඒකට පධාන ෙහේතුව වන්ෙන්, ඒ වැඩය නිවැරදිව 
සිදුවීමයි. අද ෙද්ශපාලනයකින් ෙතොරව ඒ කටයුත්ත සිදු වනවා. 
මම හිතන්ෙන් රටක් හැටියට අධ ාපන අමාත තුමාට අපි ඒ 
ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම හිටපු අධ ාපන අමාත වරෙයකු හැටියට 
අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට අධ ාපන විෂයය 
සම්බන්ධෙයන් විශාල උනන්දුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රජයත් විශාල උනන්දුවකින් අධ ාපන විෂයය ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කරනවා. අධ ාපනයට ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් පමාණය ෙමවර 
ෙවන් කරලා අධ ාපනයට පමුඛත්වය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් පාරවල් හදන්න පමණක් ලබා දුන් 
මුදල් පමාණය දිහා බලන්න. ඒ කාලෙය් ඒ කාර්යයට ෙකොතරම් 
උනන්දුවක් දැක්වූවාද? නමුත්, ඒ උනන්දුව දැන් අපි අධ ාපනයට 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් රට දියුණු කරනවා නම් දියුණු කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් රෙට් අධ ාපනය දියුණු කිරීෙමන්. ඒක අවෙබෝධ කර 
ෙගනයි ෙම් රජය දැන් කටයුතු කරන්ෙන්.  

රාජපක්ෂ කල්ලිෙය් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනකුෙග් කථා අහලා 
බලන ෙකොට අවාසනාවට මට එතැනත් දකින්න ලැබුෙණ් ෙම් 
රෙට් පසු  ගිය කාල වකාවනුෙව් පැවැති තත්ත්වය නැවතත් උදා 
කරන්න කටයුතු කරන බවකුයි. ඒ ෙමොකක්ද? තවමත් ජාතිවාදය, 
ආගම්වාදය ෙම් හැම ෙදයකදීම ඔවුන් කථා කරනවා. කල්පනා 

කරලා බලන්න, අද අපි කථා කරන්ෙන් අධ ාපනය ගැන. දැන් 
අධ ාපනය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙමතුමන්ලා තවම කියනවා, 
ෙබෞද්ධ පාසල් ඉලක්ක කර ෙගන ෙම් ෙබෞද්ධ පාසල් ටික විනාශ 
කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව; ෙම් අධ ාපන ඇමති ෙවනම වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙගන යනවා කියලා. ෙම් අය කරන කථාෙව් ෙත්රුම 
ෙමොකක්ද? ෙම් අය ෙමතැනදි නැවතත් ජාතිවාදය, ආගම්වාදය 
ෙගන එන්න බලනවා. දැන් අපට තිෙබන වුවමනාව ෙමොකක්ද? 
අෙප් අධ ාපන ඇමතිතුමාත් ෙහොඳ සිංහල ෙබෞද්ධෙයක්. ෙම් රෙට් 
නායකයා වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් සිංහල ෙබෞද්ධයන්. ෙබෞද්ධ පාසල් ද, 
කෙතෝලික පාසල් ද, මුස්ලිම් පාසල් ද, එෙහම නැත්නම් දවිඩ 
පාසල් ද කියලා ෙවන් කරන්න අපට අවශ තාවක් නැහැ. අපට 
අවශ තාව තිෙබන්ෙන් ෙම් සෑම පාසලක්ම ජාතිවාදෙයන් 
ෙතොරව, ආගම්වාදෙයන් ෙතොරව ඉදිරියට ෙගන යන්නයි. නමුත්, 
ෙමතැනදි නැවතත් ජාතිවාදය, ආගම්වාදය අවුස්සා පාසල්වලත් 
ජාතිවාදය, ආගම්වාදය අවුස්සනවා. ඒ මට්ටමට අද ෙම් කල්ලිෙය් 
ඉන්න මන්තීවරු පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලායි මම හිතන්ෙන්.  

අපට අවශ  නැහැ, ජාතිවාදයක්; අපට අවශ  නැහැ 
ආගම්වාදයක්. ෙම් රෙට් අධ ාපන ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීම තමයි 
අපට  අවශ  එකම ෙද්. ඒ අධ ාපන ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න 
අවශ  වැදගත් තීන්දු තීරණ අරෙගන තිෙබනවා. අද පාසලක 
පළමු පන්තියට දරුෙවකු ඇතුළත් කිරීම ෙද්ශපාලනඥයාෙග් 
ලියුමට කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා කමෙව්දයක් අද සකස් කර 
තිෙබනවා. අද පෙහේ ශිෂ ත්වෙයන් ෙවනත් පාසලකට යන්න 
අවශ  නම් ශිෂ ත්ව විභාගෙයන් ලබා ගත් ලකුණු පිළිෙවළට ඒ 
පාසල් ටික ලැෙබනවා. ඒෙක් කිසිම ෙභ්දයක් නැහැ.   
විද ාපීඨවලට යන්න අවශ  නම් අෙපොස  උසස ් ෙපළ විභාගය 
සමත් වුණාට පසු  Z - Score එක අනුව ඒ අවසථ්ාව ලැෙබනවා. 
ඒවා අද ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොර ආයතන බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒක රටට වැදගත්.   අද අධ ාපන අමාත ාංශය 
ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොර ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ, පසු ගිය 
කාලෙය් ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත අසාධාරණයට ලක් වුණු විශාල 
පිරිසක් ඉන්න බව. ඒක අපි නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට 
සාධාරණයක් ඉටු විය යුතුයි.  අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ඒ 
කටයුත්ත ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක කර තිෙබනවා. තවම 
අවසන් ෙවලා නැහැ.  

පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව යම් ෙකනකු තුළ 
ෙපෞද්ගලික මතයක් තිබුණා නම් ඒ අයට ලැබිය යුතු උසස්වීම් 
ෙනොලැබීමට එය ෙහේතුවක් වුණා. ඒ අයෙග් සුදුසුකම්වලට  සුදුසු 
ස්ථාන ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඉතින් ඒ අයට සාධාරණයක් කිරීම 
වැදගත්. එතැනදි ෙද්ශපාලනය වැදගත් නැහැ. ඒ  අසාධාරණයට 
ලක් වුණු  අය අතර ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් ෙකොටසකුත් 
ඉන්නවා.  පසු ගිය කාලෙය් සාධාරණය ඉටු වීම රාජපක්ෂවාදීන්ට 
පමණක් සීමා ෙවලා තිබුණා. අද එය සාධාරණීකරණය ෙවලා 
තිෙබනවා.   ෙම් රජය ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට ඔබතුමන්ලා 
සියලුම ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියා නැවතත් 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 

581 582 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව අනුව ෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන 
ෙමොෙහොෙත්, මමත් කාලයක් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් අධ ාපන 
අමාත වරයා විධියට කටයුතු කිරීෙමන් ලද අත්දැකීම් අනුව 
උත්සාහ කරනවා මැදහත් කථාවක් කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර 

මන්තීතුමාෙග් විනාඩි අටම ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක මට 
ගන්නය කිව්වා; එතුමාට සනීප නැහැ කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙවලාව අනුව බලමු, ෙකොෙහොමද-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මා එච්චර දුරට යන්ෙන් නැහැ. හැමදාම මට ඔය පශ්නය 

තිෙබනවා. කථාව පටන් ගන්න ෙකොටම නතර කරන්නය 
කියනවා. ඕක තමයි හැමදාම තිෙබන පශ්නය. 

ෙකෙසේ නමුත්, අපි හැම ෙදනාම කථා කරන්ෙන් සංවර්ධනයක් 
ගැනයි. මා  ෙම් ගරු සභාවට ඉතා පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, 
සංවර්ධනය කියන වචනය පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබන 
බව. "සං" කියන්ෙන් "යහපත්" කියන එකයි. "වර්ධනය" 
කියන්ෙන් "ෙගොඩ නැඟීම" කියන එකයි.  ඒ අනුව, "යහපත් වූ 
වර්ධනයක්" කියන එකයි  සංවර්ධනය කියලා කියන්ෙන්. අපි 
හැෙමෝම කථා කරන්ෙන් ෙභෞතික වර්ධනයක් ගැනයි. හැබැයි, 
අධ ාපනෙය් පරම, උත්තුංග අරමුණ වූ ආධ ාත්මික සංවර්ධනය 
පිළිබඳව, යහපත පිළිබඳව අපි කථා කරන්ෙන් නැහැ.  අධ ාපනය 
යනු කුමක්ද කියන එක ගැන කථා කෙළොත් ෙම්කට විවිධ 
නිර්වචන  තිෙබනවා. හැබැයි,  නූතන ෙලෝකය පිළි ගන්ෙන් 
ෙවනස් වන ෙලෝක තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදමින් ජීවත් වීමට 
ඉෙගනීමයි.  හැබැයි,  අවුරුදු අටක් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් අධ ාපන 
ඇමති ධුරෙය් හිටපු ෙකනකු විධියට  සහ ඉතා සංකීර්ණ පළාතක, 
ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල ජනතාව ජීවත් වන යුද ගැටුෙමන් කඩා 
වැටුණු පළාතක,  අධ ාපනය ෙගොඩ නඟපු මිනිෙහක් විධියට මා 
භය නැතිව කියන්න කැමැතියි, ෙකොළඹ රාජකීය විද ාලෙය් ඉඳලා 
අම්පාර දිස්තික්කෙය් බක්මිටියාව විද ාලය දක්වා ෙම් රෙට් කිසිම 
පාසලක අධ ාපනය නැහැ කියන එක. තිෙයන්ෙන් විභාග සමත් 
වීෙම් කියාවලියක් පමණයි. ෙම් විභාග සමත් වීෙම් කියාවලිෙය් 
පතිඵලය විධියට ෙම් සමාජය පැෙයන් පැය, දවසින් දවස 
පචණ්ඩත්වයට පත් ෙවනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා හදලා, වගන්ති 
ෙවනස් කරලා, නීති රීති හැදීම තුළ පමණක් ෙම් රට ෙගොඩ 
නඟන්න බැහැ.  දූෂණය, වංචාව, ෙහොරකම, මිනී මැරුම් ෙම් සියලු 
ෙද්වල්වල මූලික කාරණය පවතින්ෙන් අධ ාපනයත් එක්කයි.  

අධ ාපනෙය් උත්තුංග පරමාර්ථෙයන් බැහැරව විභාග 
සමත්වීෙම් කියාවලියට ෙම් අධ ාපන කමය ලඝු කර තිෙබනවා. 
අද හුඟක් අම්මාවරු උත්සාහ කරන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවා පස්වැනි 
ෙශේණිෙය් විභාගෙයන් සමත් කරන්න. දරුවකු උපදින  ෙකොට 
ෙගෙනන සහජ කුසලතා මහා සම්භාරයක් තිෙබනවා. දරුවාෙග් 
නිර්මාණශීලීත්වය ෙපරපාසෙල් ඉඳලා විනාශ කරනවා. හැෙමෝම 
උත්සාහ කරන්ෙන් පහ වසර ශිෂ ත්ව විභාගය කට පාඩම් 
කරවලා සමත් කරවන්නයි. අර දරුවාෙග් නිර්මාණශීලී ගුණය, 
එෙහම නැත්නම් දරුවාෙග් සහජ කුසලතා පාසෙල්දීම මරණවා. 
ඉර හඳ තාරකා අත ගාන්න, මහ ෙපොෙළොව අතට ගන්න, මහා 
දාර්ශනික මතයක්, මහා චින්තනයක් ඇතිව ඉපදුණු ඒ දරුවා 
අවුරුදු හතරක් පන්ති කාමරයකට ෙකොටු කරලා, අවුරුදු හතරක් 
විභාග ෙකොළයකට සීමා කරලා ඒ අහිංසක දරුවාෙග් චින්තනය 
මරලා දානවා. ෙම් රෙට් මහා ගත්කතුවරයා වූ මාර්ටින් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ඉස්ෙකෝෙල් ගිහින් තිෙබන්ෙන් හෙය් පන්තියට විතරයි. 
ෙම් රෙට් මහා භාෂා විශාරදයා වූ මුණිදාස කුමාරතුංග ඉෙගන 
ෙගන තිෙබන්ෙන් ඉස්ෙකෝෙල් හෙත් පන්තියට විතරයි. අද 
පවතින තත්ත්වය අනුව ගත්ෙතොත්   මාර්ටින් විකමසිංහ මහා 
ෙල්ඛකයාට ඉස්ෙකෝෙලක මුරකාර පත්වීමක්වත් ගන්න බැහැ. 
මුරකාර පත්වීමක්වත් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

සියලු කියාවලින් එක්ක උසස් ෙපළ විභාග සහතිකය, 
සාමාන  ෙපළ විභාග සහතිකය අෙත් තියාෙගන දරුෙවෝ 
කීෙදෙනක් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පස්ෙසේ යනවාද? හැෙමෝම 
හිතන්ෙන් විභාග සහතිකයක් තිෙබනවා නම්, "ඒ 9"ක්, "ඒ 3"ක් 
තිෙබනවා නම් ජීවිතය ජය ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි, "ඒ 
9"ක් ෙහෝ "ඒ 3"ක් ගත් පමණින් ජීවිතය ජය ගන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ.  

අද මාධ  හරහා කථා කරනවා, "තාත්තා බලු කූඩුෙව් දාලා", 
"අම්මා පාෙර් දාලා ගිහින්" තිෙබන පුවත්. පසු ගිය මාස 12ට ෙම් 
රෙට් අම්මාවරු 18ෙදෙනක් මරා දමා තිෙබනවා. පියවරු 
කීෙදෙනක් මරා දමා තිෙබනවාද, දරුෙවෝ කීෙදෙනක් ෙපොෙළොෙව් 
ගසා මරලා තිෙබනවාද? ආදරය ඉල්ලලා ලැබුෙණ් නැත්නම් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? පිහිෙයන් අනිනවා; මරණවා.  කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් දැදුරු ඔය ජලාශෙය් පතුලට ගිෙය් ඉස්ෙකෝෙල් යන 
සාමාන  ෙපළ පන්තිෙය් ඉෙගන ගන්නා ගැහැනු ළමයයි, පිරිමි 
ළමයයි. ආදරය ජය ගන්න බැරි නම් මැෙරන්න තමයි දන්ෙන්. 
නැත්නම් මරණවා.  

සංගීත සංදර්ශනයක් තිබුණත් එෙහමයි. ඊෙය්-ෙපෙර්දා 
අම්පාර දිස්තික්කෙය් සංගීත සංදර්ශනයක් තිබුණා. ෙසනඟ 
ලක්ෂයක් ආවා. දඹාෙන් ආදිවාසීනුත් ආවා. ෙපොල්ෙල බැද්ෙද 
ආදිවාසීනුත් ආවා. පහුවදා මුළු අම්පාර නගරෙය්ම තිබුෙණ් හිස් 
අරක්කු ෙබෝතල්, shopping bags, ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් හා 
ෙපොලිතින් විතරයි. හැබැයි, රෑ එළිෙවන තුරු ඔවුන් නැටුවා. 
සමහර අය ෙගදර ගිෙය් ෙල් හලාෙගන. දැළි පිහිය සාක්කුෙව් 
දාෙගන, ෙබෝම්බ සාක්කුෙව් දාෙගන, ෙල් ෙපරාෙගන තමයි 
සංගීතය රස විඳින්ෙන්. අපි ෙම් අධ ාපනෙයන් හදපු දරුවාෙග් 
තත්ත්වය ෙම්කයි. අපි හැෙමෝම කථා කරන්ෙන් ෙභෞතික 
සංවර්ධනය ගැනයි. 

මම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් අධ ාපන ඇමති ධුරයට එන ෙකොට 
එම පළාෙත් තිබුෙණ් පාසල් 983යි. මම එතැනින් එනෙකොට 
1,240ක් තිබුණා. අද හුඟෙදෙනක් ෙමතැන කථා කළා, අපි 
ජාතිවාදය ගැන කථා කරනවා කියලා. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
වැදගත්ම පාසල, ෙලොකුම පාසල හදලා තිෙබන්ෙන් වාකෙර්. 
වාකෙර් කියන්ෙන්, එල්ටීටීඊ මර්මස්ථානය. යුද්ධෙය් ගිනි දැල් 
ඇවුළුණු, ෛවරය ඇවුළුණු තැන. එතැන සරස්වතියෙග් පහන් තිර 
දැල්වූෙය් අපි. ෙකෝපායි, පිල්ලුමෙල්, මූතූර්, සාම්පූර්, එෙහම 
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නැත්නම් ෙතෝපූර් කඩා වැටුණු සියලු පාසල් හැදුෙව් අපි. ෙදමළ 
දරුවාට අධ ාපනය ලබන්න අවස්ථාව හදලා දුන්ෙන් අපි. ෙදමළ 
දරුවා අෙත් තියා ෙගන හිටිෙය් පෑන ෙනොෙවයි, තුවක්කුව. 
තුවක්කුව ෙවනුවට පෑන දුන්ෙන් අපි. කෙර් තිබුෙණ් පංචායුධය 
ෙනොෙවයි, සයනයිඩ් කරල. ඒ දරුවාෙග් කෙර් පංචායුධය බැන්ෙද් 
අපි. හිෙත් හිටිෙය් සරස්වතිය ෙනොෙවයි, මරාෙගන මැෙරන 
යක්ෂෙයක්. ඒ යක්ෂයා ෙවනුවට සරස්වතිය වැඩෙමව්ෙව් අපි. 
එෙහම කරපු අපිට ෙම් අය අද ජාතිවාදය ගැන කියලා ෙදන්න 
එනවා.  

මම සිංහල ෙබෞද්ධෙයක්. මම කියන්ෙන්, "සියලු සත්ත්වෙයෝ 
නිදුක් ෙවත්වා! නීෙරෝගී ෙවත්වා! සුවපත් ෙවත්වා!" කියලා. මම 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා කියන්න කැමැතියි, මට 
ෙද්ශ සීමා නැහැ කියා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර 

මන්තීතුමාට ෙවන් කරපු විනාඩි අට මට ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමා අපට දැනුම් දුන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
එතුමාට දැනුම් ෙදන්න විධියක් නැහැ. එතුමා ෙඩංගු හැදිලා 

ඇ ෙඳේ ඉන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමාෙග් කාලෙයන් මට කථා කරන 
අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අධ ාපන ඇමතිතුමාට 
මම කරුණාෙවන් කියන්න කැමැතියි, දරුවාෙග් නිර්මාණ 
කුසලතාවට, නිර්මාණශීලීත්වයට මුල් තැනක් ෙදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විසිවැනි සියවෙසේ මහා 
විද ාඥයා ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් කියලා ඔබතුමා දන්නවා. එතුමා 
සාෙප්ක්ෂතාවාදෙය් පියා. එතුමා ඉස්ෙකෝෙලන් එළියට එළවපු 
ෙකෙනක්. ෙහොඳ ෙවලාවට එතුමා ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් නැහැ. 
ඉස්ෙකෝෙල් ගියා නම්, එතුමාට මහා විද ාඥෙයක් ෙවන්න බැහැ.  

සිද්ධාර්ථ කුමාරයා හිටපු කාලෙය් ඉස්ෙකෝල තිබුෙණ් නැති 
නිසා ෙහොඳයි. ඉස්ෙකෝල තිබුණා නම්, සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට 
බුද්ධත්වය අවෙබෝධ කරගන්න ෙවන්ෙනත් නැහැ. පවතින 
තත්ත්වය තුළ ළමයාෙග් ෙමොළය මරණ තැන බවට අද 
ඉස්ෙකෝෙල් පත්ෙවලා තිෙබනවා. මම ඉස්ෙකෝෙල් හය වසරට 
විතරක් ගිය ෙකෙනක්. නමුත් මට උපාධි ෙදකක් තිෙබනවා. 
ඉස්ෙකෝෙලන් ෙනොෙවයි මම ඉෙගන ගත්ෙත්, ඉස්ෙකෝෙලන් 
බාහිරවයි. මාර්ටින් විකමසිංහ වැනි මහා ෙල්ඛකෙයක් බිහි 
ෙවන්ෙන් ෙහොඳ ෙවලාවට එතුමා හෙය් පන්තිෙයන් එළියට පැන්න 
නිසායි. නැත්නම්, එතුමාට මහා ගත්කතුවරයා ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ගරු අකිල විරාජ් අධ ාපන 
ඇමතිතුමනි, පාසෙලන් ළමයාෙග් ෙමොළය මරණ  විභාග ෙක්න්දීය 
අධ ාපන කමය, ඔබතුමා නිර්මාණශීලී කුසලතාවකට 
ෙගෙනන්න. ෙම් කමය පරිවර්තනය කරන්න, තීන්දු ගන්න, පහ 
වසර ශිෂ ත්වය අවලංගු කරන්න. දරුවාෙග් ෙමොළය මරණ 

විභාගය අවලංගු කරන්න. භය ෙවනවා නම් පුළුවන්කමක් නැහැ, 
ෙම් රට ඉස්සරහට අරෙගන යන්න. ඒ නිසා උදාහරණයක් විධියට 
ගත්තාම ෙබොෙහෝ දරුවන් විභාග සමත්, ජීවිතය අසමත්. විභාග 
සමත්, ජීවිතය අසමත් දරුවන් අපි හදනවාද? ඉර, හඳ, තාරකා 
පිළිබඳව ඔවුන්ට අවෙබෝධයක් නැහැ.  

මහ ෙපොෙළොව ගැන අවෙබෝධයක් නැහැ. ගස් වැල්, සතා 
සිව්පාවා පිළිබඳව අවෙබෝධයක් නැහැ. ෙගදර ඉස්සරහා තිෙබන 
වැව ගැන දන්ෙන් නැහැ. ජීවිතය ගැන ඔවුන් මුකුත්ම දන්ෙන් 
නැහැ. උ ෙද්ට ඉස්ෙකෝෙල් යන්න වෑන් එකට පටවනවා. 
ඉස්ෙකෝෙල් ළඟින් බානවා. නැවත ඉස්ෙකෝෙල් ළඟින් පටවා 
ගන්නවා. නැවත ෙගදර ළඟින්  බානවා. ඔවුන්ට ජීවිතයක් නැහැ. 
මව්වරු, පියවරු දරුවන්ෙග් ළමා ෙලෝකය ඉතාම රුදුරු විධියට, 
ආත්මාර්ථකාමී විධියට විනාශ කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

අපි අලුතින් හිතුෙව් නැත්නම්, අලුත් පියවර ගත්ෙත් නැත්නම්, 
ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා හදලා, අලුත් 
නීති-රීති හදලා විතරක් ෙම් රට ෙගොඩනගන්න බැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විභාග පතිඵල එනෙකොට පත්තර 
පුරවලා එම පතිඵල පළ කරනවා. රූපවාහිනිෙය් පවෘත්ති 
නිෙව්දනෙයන් "අරයා ෙමච්චර සමත්. ෙමයා ෙමච්චර සමත්" 
කියලා කියනවා. "ෙමන්න සාමාන  ෙපළ විභාගෙයන් "ඒ 9" ක් 
ගත්ත අය; ෙමන්න උසස් ෙපළ විභාගෙයන් "ඒ 3" ක් ගත්ත අය; 
ෙමන්න පහ වසර ශිෂ ත්වෙයන් ලංකාෙවන්ම වැඩිපුරම ලකුණු 
ගත්ත අය" කියලා කියනවා. හැබැයි, ඒ ළමයින්ෙග් මනුෂ  
ගුණාංග ෙකොච්චර මරලා තිෙබනවාද? බුද්ධාගම විෂයට "ඒ" 
සාමාර්ථයක් තිෙබනවා. නමුත්, බුදුදහම අසමත්. සිංහල විෂයට 
"ඒ" සාමාර්ථයක් තිෙබනවා. නමුත්, නිවැරදිව ලියුමක් ලියාගන්න 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අධ ාපන කමය ෙවනුවට නිර්මාණශීලී 
ගුණය රකින, ජීවිත අවෙබෝධයක් ඇති, ජීවිත පරිඥානයක් ඇති, 
ෙම් මහ ෙපො ෙළොව සහ අෙනකාෙග් දුක ෙබදා ගත හැකි, 
අෙනකාෙග් දුකට සංෙව්දී වන මනුෂ  දරුෙවක් හදන්න බැරි නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අධ ාපනය ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන කීයක් 
ෙවන් ෙකරුවත් වැඩක් නැහැ. රුපියල් බිලියන ගණන් වියදම් 
කරලා අපි ෙමච්චර ෙගොඩනැඟිලි හැදුවා.  

මම සමහර ඉස්ෙකෝල හදලා තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 
3,000යි. හැබැයි, එක මනුෂ  දරුෙවක් ඒ ඉස්ෙකෝෙලන් එළියට 
එන්ෙන් නැත්නම්, ඒ ෙකොන්කීට්වලින් ඇති වැෙඩ් ෙමොකක්ද? ගරු 
අකිල විරාජ් අධ ාපන ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පත්තෙර් තිෙබන 
ලිපියක් කිෙයව්වා. ඒෙක් තිෙබනවා, ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
ලක් වුණු 4,600කට සහන ෙදන්න යනවා කියලා. අධ ාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් III වන ෙශේණිෙය් නිලධාරින් වැඩ බලන 
කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂ තනතුරට පත් කරලා තිෙබනවා. 
එතුමන්ලාත් ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටුෙවන් සහන 
ඉල්ලනවා. ඒ කියන්ෙන් පුදුම පළිගැනීමක් ෙන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් III වන ෙශේණිෙය් 
නිලධාරියා වැඩ බලන කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂ තනතුරට පත් 
කළා. සමහර ගුරුවරු වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු කළා. ඒ 
ෙගොල්ලන් කමිටුවට ඇවිල්ලා කියනවා, "අපට සහන ෙදන්න" 
කියලා. ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්න එපා, 
"ඉතිහාසෙය් අහවල්, අහවල් තැන ෙමන්න ෙමෙහම වුණු නිසා 
අපි ෙමෙහම කරනවා" කියලා.  

ඉතිහාසෙය්දී වරදක් වුණා නම්, ඒ වරද නැවතත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න එපා. එෙහම වුෙණොත්, මුළු අධ ාපන 
කමය තුළම බරපතළ විකෘතියක් මතු ෙවයි. අධ ාපනය 
කියන්ෙන් රන් කරඬුවක් වාෙග් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ ෙදයක් 
මිසක්, ෙද්ශපාලන හිතවතුන්ට, ගැත්තන්ට, ෙහංචයියන්ට සහන 
සලසන තැනක් කරගන්න එපා. ගරු මන්තීවරෙයක් ෙබෞද්ධකම 
ගැන ෙමොකක්ද කිව්වා. ෙමතුමා කියන්ෙන් එක කථාවක්. එතුමා 
කියන්ෙන් තවත් කථාවක්. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් උසස් අධ ාපන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමා නැහැ. නමුත් මම වගකීෙමන් කියනවා, "අද මඩකලපුව 
විශ්වවිද ාලෙය් සිටින සිංහල ළමයින්ට බරපතළ පීඩනයක් ඇති 
කරලා තිෙබනවා" කියලා. මම කවදාවත් කැමැති නැහැ, 
වර්ගවාදීකම්වලට. මම වර්ගවාදිෙයක් ෙනොෙවයි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි.  

මම ෙම් සභාෙව් ඉඳලා මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි. වර්ගවාදයට මම විරුද්ධයි, අන්තවාදයට මම 
විරුද්ධයි. මම පළාත් සභාෙව් ඇමති ධුරෙය් ඉන්න ෙකොට, ගරු 
ශීෙන්සන් ඥානමුත්තු මන්තීතුමා ඒ පෙද්ශෙය් නිෙයෝජ  අධ ාපන 
අධ ක්ෂ විධියට හිටියා. ඒ නිසා එතුමාත් මා ගැන දන්නවා. මම  
අන්තවාදයට විරුද්ධ මිනිෙහක්. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා, වර්ගවාදයට ෙකොෙහොමවත්ම ඉඩ තියන්න 
එපා කියලා. සාමාන  ෙදමළ ජනයා වර්ගවාදිෙයෝ ෙනොෙවයි; 
අන්තවාදිෙයෝ ෙනොෙවයි. නමුත් මඩකලපුෙව් සිංහල ශිෂ ෙයෝ මම 
හම්බ ෙවලා කිව්වා, "ෙවස් වලාෙගන ඇවිල්ලා අපට පහර 
ෙදනවා" කියලා. ඒක නිසා එවැනි තත්ත්වයන් මතු ෙවන්න ඉඩ 
තියන්න එපා. වග කීෙමන් වැඩ කරන්න කියලා ආණ්ඩුෙවන් අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

මම නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා, මහ ෙපොෙළොෙව් පය තැබිය 
හැකි, කුරුල්ලාෙග් හඬට කන් දිය හැකි, ඈත කන්ද දිහා බලලා 
සතුටු විය හැකි, ගහ ෙකොළ, සතා සිව්පාවා අඳුනන, සංෙව්දී මනුෂ  
දරුෙවකු හදන්න කියලා. එෙහම කරන්න බැරි නම් තව අවුරුදු 
පහකට පස්ෙසේ ඇවිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න එපා, 
අධ ාපනයට බිලියන ෙමච්චර ගණනක් වියදම් ෙකරුවා, ඒත් 
පතිඵලයක් නැහැ කියලා. ෙකොන්කීට් වාෙග් හදවත් ඇති දරුෙවෝ 
ඉස්ෙකෝෙලන් එළියට අරෙගන ෙම් රට හදන්න බැහැයි කියන එක 
මතක් කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ  
ඇමතිතුමිය. 

 
[අ.භා. 4.58] 
 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මූලාසනය ෙහොබවන  ගරු මන්තීතුමනි. 

අධ ාපනය ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී මටත් අදහස් පකාශ 
කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ෙම් රටට නිදහස ලැබූ දවෙසේ ඉඳලාම නිදහස් අධ ාපනය 
සුරක්ෂිත කරන්න, ඒ ෙවනුෙවන් පතිපාදන ෙවන් කරන්න පැවති 
හැම රජයක්ම  කටයුතු කරපු නිසා තමයි අද ලංකාව මානව 
සම්පත් සංවර්ධනය අතින් ඉතාමත් ඉහළ තැනකට ඇවිල්ලා 
ඉන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එනමුත් අධ ාපනය 
සඳහා ජාතික අධ ාපන පතිපත්තියක් හැෙදනවා නම් ඉතාමත් 
ෙහොඳයි. අපි දැක්කා, වරින් වර ආපු රජයන් විසින් ෙහොඳ 
පතිපත්තීන් ෙගනාපු ආකාරය. හැබැයි, රජය ෙවනස් වන ෙකොට ඒ 
පතිපත්ති ෙවනස් නාමයකින්, ෙවනස් ආකාරයකින් කියාත්මක 
ෙවනවා. නමුත් 'අධ ාපනය' කියන එකට ජාතික පතිපත්තියක් 
හැෙදනවා නම් ෙහොඳයි කියා මම හිතනවා.  

අපි දකිනවා, අධ ාපනය ගැන ෙදමව්පියන්ට මතක් ෙවන්ෙන්, 
රජයට මතක් ෙවන්ෙන් දරුවා පළමුවැනි පන්තියට ආවාමයි කියා. 
හැබැයි, පළමුවැනි පන්තියට එන්න කලින් මුල් ළමා විය 
සංවර්ධනෙය් සිටම කල්පනා කර, ස්වභාව ධර්මයා සැලසුම් කර 
තිෙබන ආකාරයට ඒ දරුවාෙග් ෙමොළය හැඩ ගසව්න්න, ෙමොළය 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කාලෙය් ඉඳන්ම අධ ාපනය ගැන 
සිතනවා නම් රටට ඵලදායි දරුවන් හුඟෙදෙනකු බිහි කරගන්න 
පුළුවන් කියා මම හිතනවා. පළමුවන වසෙර් ඉඳලා මුදල් පතිපාදන 
ෙවන් කළත්,  GCE (Advanced Level) අවධියට, university යන 
අවස්ථාවට තමයි අධ ාපනය ෙවනුෙවන් වැඩිපුරම මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කරන්ෙන්. හැබැයි මුල් ළමා විය කාලය තුළ 
වැඩිපුර පතිපාදන අවශ  නැති වුණත් සැලසුම්සහගතව ඒ 
දරුවන්ට අවශ  කරන පරිසරය සකස් කෙළොත් අපට පුළුවන් ඒ 
දරුවන් සාර්ථක වැඩිහිටියන් බවට පත් කරන්න.  

මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, මට කලින් කථා කරපු ගරු 
මන්තීතුමාෙග් කථාව ගැන. විෙශේෂෙයන් අද පවතින අධ ාපනෙය් 
තිෙබනවා, යම්කිසි වරදක්. ෙම් අධ ාපන කමය තුළින් අද ලකුණු 
ගන්න, දැනුම තිෙබන මිනිස්සු රටට බිහි ෙවනවා. හැබැයි 
නිපුණතා නැහැ. ඒ වාෙග්ම,  සාර ධර්මවලින් ඈත් වූ ජනතාවක් 
තමයි අද සමාජෙය් අප දකින්ෙන්. අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න 
බැරි, අභිෙයෝග ආවාම කඩා වැෙටන වැඩිහිටියන් අපි දැක 
තිෙබනවා. ලකුණු අඩු නම් දරුෙවෝ ඉස්ෙකෝෙල් ඉඳලා ෙගදර 
යන්ෙන් නැහැ; ෙවනත් ෙකොෙහේ ෙහෝ යනවා. ලකුණු අඩු නම් 
ෙගදර යන්ෙන් නැහැ; සිය දිවි හානි කරගන්නවා. ඒ නිසා ලකුණු 
පාදක කරගත් ෙම් අධ ාපන කමය ෙවනස් කරලා නිපුණතාවලින් 
පිරුණු, ජීවන කුසලතා තිෙබන යහපත් පුරවැසියන් ෙම් රටට බිහි 
කරන්න නම් ෙම් අධ ාපන කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ.         

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගය නිසා 
අද දරුෙවෝ විශාල මානසික පීඩනයකට ලක් ෙවනවා. අම්මලාට 
දරුවන් මතක් වන්ෙන්, පළමු ෙශේණියට ඇතුළත් කරන විටයි; 
ඊළඟට, පහ ෙශේණිෙය් ශිෂ ත්ව විභාගය එන විටයි. ඒ විභාගෙයන් 
පසුව දරුවන් ආෙයත් අත් හරිනවා. නමුත් ඒ දරුවන්ට ජීවිතෙය් 
තවත් ඉස්සරහට යන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙමවැනි 
තත්ත්වයන් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කාලය  දැන් ඇවිල්ලා කියා 
මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දකිනවා, අද රෙට් 
අපෙයෝජන, විෙශේෂෙයන් rape cases වැඩි බව. ෙමොකද, අවුරුදු 
16ට අඩු දරුවන් අද පජනන අධ ාපනය -ලිංගික අධ ාපනය- 
පිළිබඳව දැනුවත් වීමක් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් පාසල් අධ ාපනය 
තුළින් ඒ දැනුම ෙනොලැෙබන නිසා දරුවන් අද ඒ ෙතොරතුරු 
ෙසොයා ගන්ෙන් අසැබි පුවත් පත් බලායි; අසැබි websiteවලට 
ගිහිල්ලායි. එෙසේ ගන්නා ෙතොරතුරු නිසා ජීවිත නාස්ති කරගන්නා 
දරුෙවෝ අද ඉන්නවා. අද අඩු වයසින් ගැබ් ගන්නා දැරිෙයෝ 
ඉන්නවා. ඒ අයට ඉෙගන ගන්න තිෙබන අවස්ථාවයි, ඔවුනෙග් 
ජීවිත කාලෙයන් ඒ නිසා මඟ හැරිලා යන්ෙන්. ෙම් නැති වන්ෙන් 
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රටට වැදගත් සම්පත්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියා ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභා ගැෙබ් 
සිටින ෙවලාෙව් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන් හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම අඩුම 
ගණෙන් පාසල් තුනක් සියලු සම්පත් සහිතව නිර්මාණය කරලා 
අවශ  සියලු සම්පත් ලබා දීම තුළ ෙම් අධ ාපනෙය් තිෙබන 
විසමතා ටික අවම කරගන්න අපට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, නගරෙය් 
තිෙබන තරගකාරිත්වය අවම කරගැනීෙම් හැකියාව එමඟින් 
ලැෙබන බවත් අපි කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි දකිනවා, සමහර 
පළාත්වල, සමහර දිස්තික්කවල ඇති තරම් ගුරුවරුන් සිටියත් 
දුෂ්කර පළාත්වල ගුරු පුරප්පාඩු තවමත් තිෙබන බව. ඒ නිසා අෙප් 
අධ ාපන ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ ගුරු පුරප්පාඩු නැති කරලා ගුරු 
තුලනයක් ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න කියා.  

අද Z-Score එක මත තමයි ළමයින්ට විශ්වවිද ාල වරම් 
ලැෙබන්ෙන්. ඉහළම Z-Score තිෙබන ළමයින්ට පුළුවන්, අද 
ෛවද  විද ාලයට යන්න. නමුත් එකම විභාගය කරලා ඉහළ Z-
Score තිබුණත්, සමහර දිස්තික්කවල සිටීම නිසා ඇතැම් දරුවන්ට 
ඒ අවස්ථාව අහිමි ෙවලා යනවා. ඒ නිසා ඒ දරුෙවෝ අද විෙද්ශගත 
ෙවනවා, ෛවද  විද ාව හදාරන්න. අපි දන්ෙන් නැහැ, ඒවාෙය් 
පමිතිය.  

දැන් ලංකාෙව් SAITM ආයතනය ආරම්භ කර තිෙබනවා. එය 
පමිතිගත කරලා එහි සිටින දරුවන්ටත් Act 16 Exam එක ෙහෝ 
කරලා ලංකාව තුළ ඔවුන්ෙග් ඉෙගනුම් වැඩ කටයුතු අවසන් 
කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා නම් එය ඉතාම අගෙන්ය කියා 
මම හිතනවා. ඒ බව මතක් කරමින්, මට කාලය ෙවන් කර දීම 
පිළිබඳව මාෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.     
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ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

கல்வி, உயர்கல்வி ெதாடர்பான சைப ஒத்திைவப் ேவைள 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவைதயிட்  
மகிழ்வைடகின்ேறன். உண்ைமயிேல, இன்  நாம் பாலர் 
வகுப்பி ந்  பல்கைலக்கழகம் வைர ஒ  சிறந்த கல்வி 

ைறைய வ வைமத் க்ெகாண்  ெசல்லேவண் ய ஒ  
சூழ ேல இ க்கின்ேறாம். ெவ மேன பாீட்ைசகைள 
மாத்திரம் ைமயப்ப த்திய கல்வி ைறயி ந்  வி பட் , 
எம  எதிர்கால ச தாயத்ைத 21ஆம் ற்றாண் ன் 
சவால்க க்கு கம்ெகா க்கக்கூ ய ஒ  சிறந்த கல்விச் 
ச கமாக உ வாக்கேவண் ம். இன்  வளர் க நா களில் 
இ க்கின்ற மாணவர்க டன் ஒப்பி ம்ெபா , எம  
மாணவர்கள் இந்த ற்றாண் ன் சவால்க க்கு எந்தள க்கு 

கம்ெகா ப்பார்கள் என்ப  ேகள்விக்குறியாகேவ 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, அதற்கு ஏற்றவைகயான கல்விக் 
ெகாள்ைககைளக் கல்வி அைமச்சும் உயர் கல்வி அைமச்சும் 
பாலர் வகுப்பி ந்  பல்கைலக்கழகம் வைர 

ன்ென க்கேவண் ம் என்  இந்த உயாிய சைபயில் நான் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  இலங்ைகயிேல, குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளிேல இ க்கின்ற அதிகமான பாடசாைலகள் - 80 

தத் க்கும் ேமற்பட்ட பாடசாைலகள் எந்தவிதமான 

ேபாக்குவரத்  வசதிகேளா, ெபளதிக வளங்கேளா இல்லாமல் 
மிக ம் கஷ்டமான ஒ  சூழ ேல இயங்குவைதக் 
காண கின்ற . அேநகமான பாடசாைலக க்குப் 
ேபாக்குவரத்  வசதி இல்லாைமயால், அங்கு ஆசிாியாக்ள் 
ெசல்ல யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம இ க்கின்ற . 
குறிப்பாக, மட்டக்களப்பி ள்ள கட் றி , சின்னவத்ைத 
ேபான்ற கிராமங்களி ள்ள பாடசாைலக க்குச் ெசல்வதாக 
இ ந்தால், 2-3 வாகனங்கள் மாறி, சில இடங்களில் பல 
கிேலாமீற்றர்கள்வைர நடந் தான் ெசல்லேவண் ம். 
அவ்வா  அவர்கள் பாடசாைலக க்குச் ெசல் கின்ற 
வழிகளிேல யாைனகளின் அச்சு த்தல் பிரச்சிைன உட்பட 
பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். 
மைழக் காலங்களில் ெபண் ஆசிாியர்கள் உ த்திச் ெசல்கின்ற 
ேசைலகைள மாற்றித்தான் கற்பித்தல் நடவ க்ைககளில் 
ஈ படேவண் ய நிைல அங்கு காணப்ப கின்ற . அவ்வா  
ேசைலைய மாற் வதற்குக்கூட, அங்கு ஓர் அைற இல்லாத - 
ெபளதிக வளம் இல்லாத நிைல காணப்ப கின்ற . 
இவ்வாறான நிைலயில் எத்தைனேயா பாடசாைலகள் அங்கு 
இ க்கின்றன என்பைத நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அ மாத்திரமல்ல, இன்  அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்க க்குப் பல ற் க்கணக்கான கிேலாமீற்றர்கள் 
வைர மிக ம் தங்கைள வ த்திப் பயணிக்கின்ற பலர், 

ள்ளந்தண்  ேநாய் ேபான்ற வ த்தங்க க்கு 
உள்ளாகியி ப்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இன்  எத்தைனேயா பாடசாைலகள் 
இன்ன ம் இரா வ காம்களாகேவ இ க்கின்றன. 
வடக்கிேல குறிப்பாக, நகாி விக்ேனஸ்வரா வித்தியாலயம் 
இன்ன ம் இரா வ உயர் பா காப்  வலயமாகேவ 
உள்ள . அ மாத்திரமல்ல, இரைணதீவி ள்ள ேராமன் 
கத்ேதா க்க வித்தியாலயம், இப்ெபா ம் கடற்பைட வசம் 
உள்ள . மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள 

றக்ெகாட்டாஞ்ேசைன வித்தியாலயம் இன்ன ம் இரா வ 
காமாகேவ இ க்கின்ற . குறிப்பிட்ட பாடசாைலகளின் 

நிைலைமகள் மிக ம் பாிதாபகரமானைவ.  

ேம ம், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள மட்டக்களப்  - 
ெகா ம்  பிரதான தியி டாக இன்  எத்தைனேயா 
அைமச்சர்கள் வந் ேபாகின்றார்கள்; இந்த நாட் ன் 
தைலவரான ஜனாதிபதி வந் ேபாகின்றார்; பிரதமர் வந்  
ேபாகின்றார். ஆனால், பிரதான திைய அண் யி க்கின்ற 
ஒ  பாடசாைல அ ப்பைட வசதிகளின்றி தகரக் 
ெகாட் ல்களி ம் ஓைலக் ெகாட் ல்களி ம் இயங்குவைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அண்ைமயில் நான் அந்தப் 
பாடசாைலக்கு விஜயம்ெசய் , அங்கு மாணவர்கள் கற்கின்ற 
நிைலைமகைளப் பார்த்ேதன். ேமேல கூைரத்தக கள்கூட 
இல்லாமல், ஒ  ெவட்டெவளியில்தான் கற்கின்றார்கள். 
இவ்வா  எந்தவித வசதிக ம் இல்லாமல் அந்த மாணவர்கள் 
கற்கின்ற அவலநிைலதான் அங்கு ெதாடர்ந் ம் 
காணப்ப கின்ற . ஆனால், அந்தப் பாடசாைலயின் அழகிய 
கட் டம்,  மிகச் சிறந்த ெபளதிக வளத் டன்கூ ய ைமதானம் 
என்பவற்ைற உள்ளடக்கி இரா வ காம் 
அைமந்தி க்கின்ற . குறிப்பாக, அந்தப் பாடசாைலயி ந்  
200-250 மீற்றர் ெதாைலவிேல, அந்தப் பாடசாைலக்குாிய 
கட் டம் இரா வ காமின் ேதைவக்காகப் பயன்ப கின்ற  
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். எனேவ, இன்  வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளிேல இரா வ காம்களாக இ க்கின்ற 
பாடசாைலகைளக் காலம் தாமதிக்காமல் உடன யாக 
வி விக்க இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.  
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அண்ைமயிேல கல்வி அைமச்சு, க.ெபா.த. உயர்தரப் 
ெப ேபற்றின் அ ப்பைடயில்  23,000 ேபைர ஆசிாியர்களாக 
இைணத் க்ெகாள்வதாக அறிவித்தி ப்பதாகத் 
ெதாியவ கின்ற . அப்ப யாயின், நிச்சயமாக எம  
மாவட்டத்திேல குறிப்பாக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவி ந் ம் கிராம ேசவகர் பிாி களின் அ ப்பைடயில் 
ஆசிாியர்கள் இைணத் க்ெகாள்ளப்ப ம்ெபா , அங்குள்ள 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய ந்தள க்குத் 
தீர்த் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

1988ஆம் ஆண்  இவ்வாறான ஒ  ைறைமைய 
அன்றி ந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாண்ட . குறிப்பாக கிராம 
ேசவகர் மட்டத்திேல, பிரேதச ெசயலாளர் மட்டத்திேல 
ஆசிாியர்கள் உள்வாங்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் 
உள்வாங்கப்ப ம்ேபா  10 வ டங்கள் அந்தப் பிரேதசத்தில் 
கடைமயாற்றேவண் ெமன்  ெசால்லப்பட்ட .  ஆகேவ, 
கல்வியைமச்சு தற்ேபா  கூறியி ப்பதற்கைமய, 23,000 ேபைர 
உள்வாங்கும்ேபா ம் 1988ஆம் ஆண்  ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்ட ேபால் அந்தந்தப் பிரேதசங்களி ள்ள 
பாடசாைலகைளக் க த்திற்ெகாண்  பிரேதச ெசயலாளர் 
மட்டத்தி ம் கிராம ேசவகர் பிாி  மட்டத்தி ம் தியவர்கைள 
சிறப்பாக இ க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, எம  கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் 1981இேல 
உ வாக்கப்பட்டேபா  கா  ெவட்  நிலத்ைத எ த்  
உ வாக்கப்படவில்ைல. வந்தா ைல மத்திய மகா 
வித்தியாலயம் என்ற மிகப் பிரபலமான ஒ  பாடசாைலைய - 
கிழக்கு மாகாணத்திேல கழ் த்த ஒ  பாடசாைலைய - 
நாங்கள் கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்ைத ஆரம்பிப்பதற்காகக் 
ெகா த்தி ந்ேதாம். உண்ைமயிேல கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் கிழக்குப் பிராந்தியத்திேல 
இ க்கின்ற மாணவர்கள், அ  தமிழ் மாணவர்களாக 
இ ந்தா ம் சாி, சிங்கள மாணவர்களாக இ ந்தா ம் சாி, 

ஸ் ம் மாணவர்களாக இ ந்தா ம் சாி அைனவ ம் 
ஒற் ைமயாகக் கல்வி நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்ப தான். ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாக 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்திேல ஒ  சில இனவாதிகள், 
இனவாதத்ைதத் ண் பவர்கள் இனவாதத்ைதத் ண்  
மாணவர்க க்கிைடேய ேமாதல்கைள ஏற்ப த் கின்றார்கள். 
தமிழிேல ேதசிய கீதம் பாடப்பட்டைமக்காக ஒ வர் அங்ேக 
வன்ைமயாகத் தாக்கப்பட்டார்.  அ மாத்திரமல்ல, 
அண்ைமயிேல ஒ  மாணவர் ள்ளிவாய்க்கால் 
நிைன தினத்ைதப் பற்றி அவ ைடய கப் த்தகத்திேல 
பதிேவற்றியைமக்காகப் பல இனவாத மாணவர்களால் மிக ம் 
ேமாசமாகத் தாக்கப்பட்டார். இதில் என்ன 
பிைழயி க்கின்ற ? ஒ வர் தன் ைடய தகப்பன் 
இறந்தைதயிட் த் தன் ைடய தாய் இறந்தைதயிட் த் 
தன் ைடய அண்ணன் இறந்தைதயிட் த் தன் ைடய தம்பி 
இறந்தைதயிட் , அந்தத் தினத்ைத ஏன் நிைன கூர 

யா ?  ஆனால், ஒ  சில இனவாதிகள் அந்தத் தமிழ் 
மாணவைன மிக ம் வன்ைமயாகத் தாக்கியதால் அவர் 
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்பட் ந்தார்.  ஆகேவ, இந்த 
நல்லாட்சியில் இவ்வாறான இனவாதத்ைதத் 

ண் கின்றவர்கள் உடன யாகக்  கைளயப்படேவண் ம்.  
இந்த நாட் ன் ெப ம்பான்ைமயான சிங்கள மக்கள், தமிழ் 
மக்கேளா ம் ஸ் ம் மக்கேளா ம் இைணந் வாழ 
வி ம் கின்றார்கள்.  ஆனால், இந்த நாட்ைட வழிநடத் கின்ற 
ஒ சில அரசியல் தைலவர்க ம் மதத் தைலவர்க ம்தான் 

இனவாதத்ைதத் ண்ட வி ம் கின்றார்கள்.  ஆகேவ, இந்த 
நல்லாட்சியில் எ க்கப்ப கின்ற அைனத் க் கல்விசார் 
நடவ க்ைகக ம் நாட் ேல எந்தவிதமான 
பாரபட்ச மில்லாமல் சமத் வமாக ன்ென க்கப் 
படேவண் ம் என்பைதேய நாங்கள் எல்ேலா ம் வி ம்பி 
நிற்கின்ேறாம்.  அ ேவ என் ைடய அவாவாக ம் 
இ க்கின்ற .  நன்றி. 

 
[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපනය ගැන අදහස් 

දැක්වීමට ෙපර අරණායක ඇතුළු ආපදා තත්ත්වයන් ඇතිවූ පෙද්ශ 
පිළිබඳව මතක් කරන අතර, අද ෙවනෙකොට ඒ පෙද්ශවල දරුවන් 
කඳුළු පිසදාෙගන නැවත පාසල් එන තත්ත්වයට පත්ෙවලා 
තිෙබන බව කිව යුතුයි. අෙප් රජය ඒ අදාළ කටයුතු කිරීමට අවශ  
වගකීම බාර අරෙගන තිෙබනවා. අප රෙට් කියාත්මක වන නිදහස් 
අධ ාපනය, 1940 දශකෙයන් ආරම්භ කරපු සටනත් එක්ක 1947 
මැයි 27ෙවනි දා මාස 15ක විවාදයකින් පසුව තමයි සම්මත වුෙණ්. 
එදා "ධනවතුන්ට උරුමෙවලා තිබූ අධ ාපනය දිළින්දන්ෙග් 
උරුමයක් බවට පත් කළා" කියන වචනය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම එදා ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා කිව්ෙව් "දියුණුවට පත්වන ඕනෑම රටක ඒ 
දියුණුව ලැබුෙව් රාජ  අධ ාපනෙය් පතිඵලයක් වශෙයන්" 
කියලායි. අද වන විට අධ ාපනෙය් අරමුණ සාමය, සමාජ 
සංහිඳියාව, අවෙබෝධය වාෙග් පුළුල් පරාසයක් දක්වා විහිදී ගිහින් 
තිෙබනවා. යහ පාලන රජෙය් අධ ාපන පතිපත්තිෙය් අරමුණ 
වන්ෙන් අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමයි. රජය 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන බව කියන්න ඕනෑ. 
හාර්වඩ් විශ්ව විද ාලෙය් ජාත න්තර අධ ාපනය පිළිබඳ 
මහාචාර්ය ෆර්නැන්ෙඩෝ ෙර්මස්ෙග් අදහස වන්ෙන් තමා ගැන ඉතා 
ගැඹුරින් අවෙබෝධයක් ඇති, ඒ වාෙග්ම වටපිටාව ගැන ෙහොඳින් 
පෑෙහන්නට හැකියාව තිෙබන, සංකීර්ණ ගැටලුවක් සාර්ථකව 
විසඳා ගැනීමට හැකියාව තිෙබන ඒ වාෙග්ම කුසලතා වර්ධනය 
ලබාගත් නිර්මාණශීලි පුද්ගලෙයක් උගෙතක් වශෙයන් 
හැඳින්වීමට පුළුවන් බවයි. නමුත් අද එය සිදු ෙවනවාද කියන 
කාරණෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, අපි ෙම් අධ ාපන 
කමය රෙට් යහපත ෙවනුෙවන් ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
කියන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතයට සහස ෙදකක පමණ 
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ෙමය ආරම්භ වන්ෙන් 1870දී ආරම්භ 
වුණ ෙකොළඹ ෛවද  විද ාලය, 1875දී ආරම්භ වුණ ෙකොළඹ නීති 
විද ාලය, 1893දී ආරම්භ වුණ රාජ  කාර්මික විද ාලය, ඒ 
වාෙග්ම 1921දී ඇරඹුණු Ceylon University College කියන 
ආයතන හතෙරනුයි. අද වන විට විශ්වවිද ාල පමාණය 15ක් 
පමණ ෙවනවා. එනමුත් එය කිසිෙසේත් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. 
උසස් ෙපළ සාමාර්ථය පමණක් ෙනොෙවයි, අද උපාධියත් සාමාන  
සුදුසුකමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අධ ාපනය අද ෙලෝකෙය් 
ඉහළම ෙවෙළඳාම බවට පත්වී තිෙබනවා. අධ ාපනය අද ෙදෙවනි 
ෙවන්ෙන් ෙලෝකෙය් තිෙබන අවි ආයුධ ෙවෙළඳාමට පමණයි. ඒ 
නිසා අපට එක තැනක හිරෙවන්න හැකියාවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශය ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. උතුරු මැද පළාෙත් 
අධ ාපන පුරප්පාඩු 2,644ක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
රෙට් හැම තැනම මහින්ෙදෝදය විද ාගාර සහ විද ාපීඨ ඇති කළා. 
එහිදී රුපියල් ලක්ෂ 98ක විද ාගාරයක් ද, ලක්ෂ 80ක උපකරණද 
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දුන්නා. ලක්ෂ 250ක තාක්ෂණ පීඨයක් ෙදනවා,  ලක්ෂ 400ක 
උපකරණ ෙදනවා කියා කිව්වාට අන්තිමට ෙගොඩනැඟිලි සඳහා 
තමයි වැඩිපුර අවධානය ෙයොමු වුෙණ්. ෙම් නිසා ෙම් තත්ත්වයත් 
සමඟ ඉදිරිෙය්දී අපි ෙකොපමණ කල්, ෙකොපමණ දුර යනවාද කියන 
කාරණෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් 
 ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් අධ ාපනය සඳහා විශාල දායකත්වයක් දීලා, 
ෙම් අධ ාපන කමය ෙවනස් කරනවා කියලා පකාශ කරමින් මම 
නිහඬ වනවා.  සත්ුතියි. 

 
[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ලබා දී තිෙබන ෙකටි 

කාලය තුළ අධ ාපන ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අදහස් කීපයක් පකාශ 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අෙප් විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
කරුණු ගණනාවක් සඳහන් කළා. ෙම් රෙට් දරුවන් අපහසුතාවට 
පත් කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් සුබසිද්ධිය 
ෙවනුෙවන්, විභාග ෙක්න්දීය අධ ාපන කමයක් ෙවනුවට, ශිෂ  
ෙක්න්දීය අධ ාපන කමයක්, එෙහම නැත්නම් දරුවාෙග් කුසලතා 
අඛණ්ඩව ඇගැයීමට ලක්වන අධ ාපන කමයක් පිළිබඳව පසු ගිය 
කාලෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා අධ ාපන ඇමතිවරයා 
වශෙයන් සිටියදී කතිකාවතක් පැවතුණා. ඒ අනුව, ෙහොඳ ෙයෝජනා 
කීපයක් කියාවට නැඟුණා. ඒ සමහර ෙයෝජනා ඉතාම  වැදගත් 
ෙයෝජනා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් දරුවන් පහ වසර ශිෂ ත්ව 
විභාග පීඩනෙයන් වාෙග්ම අනිකුත් විභාගවල පීඩනෙයන් ගලවා 
ගන්නට කරන ෙයෝජනා තවමත් කියාවට නැඟිලා නැති බව අපි 
ඉතාම කනගාටුෙවන් වුණත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

මෙග් පියා වූ රිචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමා අධ ාපන 
ඇමතිවරෙයකු වශෙයන්  ෙසේවය කළා. ගුරුවරුන් ෙවනුෙවන් 
එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
විදුහල්පතිවරුන් ෙවනුෙවන්ද විශාල වැඩ ෙකොටසක්  කළා. නමුත් 
ඒ කාලෙය් ඉඳලාම එතුමාටත් ෙවනස් කරන්න බැරි වුණු 
කාරණයක් තිෙබනවාය කියලා ෙද්ශපාලන මතවාදයකින් ෙතොරව 
මා විශ්වාස කරනවා. ඒ තමයි, විෂයය මාලාව තුළින් දරුවාෙග් 
පාසල් කාලය සම්පූර්ණෙයන්ම අකර්මණ  කරන ෙම් දැවැන්ත 
බර දරුවාෙග් කර මතින්, හිස මතින් ඉවත් කරන්නට ෙනොහැකි 
වීම. අපි සෑම ෙකෙනකුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙබ්දෙයන් ෙතොරව 
එකතුෙවලා ඒ බර ඉවත් කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුය කියන 
විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි අධ ාපන ඇමතිතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා, කරුණාකරලා ඔබතුමා අධ ාපන ඇමති ධුරය 
දරන කාලය තුළ ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
කියා කරන්න කියලා.  

අගමැතිතුමා පසු ගිය දවසක ඉතා ෙහොඳ පකාශයක් කරනවා 
මම දැක්කා. ඒ තමයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් දරුෙවකුට 
උසස් ෙපළ දක්වා එකම විභාගයක්වත් පවත්වන්ෙන් නැතිව 
ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය. ඒ විධියට ෙම් 
විෂයය මාලාෙව් තිෙබන බර අඩු කරලා, පහ වසර ශිෂ ත්ව 
විභාගෙය්  බර අඩු කරලා, දරුවාෙග් පාසල් කාලය ආධ ාත්මික 
වශෙයන් ඉහළට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් කරන්න අපි 
කටයුතු කරමු.  දැනුම තිබුණාට, කුසලතා සහ ආකල්ප  වශෙයන් 
දරුවා අද ඉතාම පහත් මට්ටමකට වැටිලා තිෙබන බව ෙම් 
අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් ඇතිෙවලා තිෙබන පීඩනයත් එක්ක අපට 
පකාශ කරන්න සිදු ෙවනවා.  

මට ලැබී තිෙබන ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ගරු 
සභාෙව් මන්තීවරු කීප ෙදෙනකුම පකාශ කළා, මෑත කාලෙය් 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටුවක් හරහා අධ ාපන ඇමතිතුමා 
කිසියම් ෙතෝරාගත් පිරිසකට සහන සලසන්න උත්සාහ කරන බව 
දැනට වාර්තාෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් 
පළිගැනීමක් සිදුෙවලා තිෙබනවා නම්,  ඒ සඳහා සහන සලසන්න  
ඔබතුමාට අවශ  නම් ඒ කාරණය කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා. හැබැයි, ඒක විනිවිද ෙපෙනන සුළු 
ස්වභාවෙයන් කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා. 1994 අෙප් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාමත් රිචඩ් පතිරණ ඇමතිතුමා එවැනි 
සහන සැලසීම් කීපයක් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ අවස්ථාෙව්දී 
පත්තරවල දැන්වීම් පළ කරලා, විධිමත් විධියට සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
පවත්වලා, යම් යම් කරුණු කාරණා, ෙකොන්ෙද්සි රාශියකට 
යටත්ව තමයි ඒ   සහන ලබා දුන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සමහර විනය විෙරෝධි 
කියාවලට සම්බන්ධ වුණු, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන්  වැඩ 
තහනමට පවා ලක් වුණු සමහර නිලධාරින්ට දැවැන්ත හිඟ වැටුප් 
සහිතව උසස් වීම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාය කියලා අපට 
වාර්තා ෙවනවා. ෙම් හරහා සමසත් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් වාෙග්ම, 
අධ ාපන පරිපාලන ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ විශාල පිරිසක් දුර්මුඛ 
වනවාය, කනගාටුවට පත් වනවාය කියන කාරණය මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමතියි. ඒ නිසා රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අනුමැතිය නැතිව, අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවා 
ව වස්ථාවට පටහැනිව ඔබතුමා ඒ කාරණය කරන්න යන්න එපා. 
එෙහම කෙළොත් ඔබතුමාට විශාල ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවන්න ඉඩ  
තිෙබනවාය කියන කාරණය මම  සිහිපත් කරනවා.  

ෙම් ගරු සභා ෙව්දී මතු කරපු තවත් කාරණයක් පිළිබඳව මා 
කියන්න කැමතියි. මෑත ඉතිහාසය තුළ කිසිම දවසක 
වි ශ්වවිද ාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී සහ විද ා පීඨවලට 
සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් බලපෑමක් සිදු 
වුෙණ් නැහැ. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් ෙම් වතාෙව්දී පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පදනම් කරෙගන ලබා ගත් පුරප්පාඩු සඳහා -  
Z-score අගය මත - විද ාපීඨවලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමට ගත් 
තීරණය ඔස්ෙසේ ෙම් රෙට් අතිවිශාල දරුවන් පිරිසක් අපහසුතාවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණයත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට  ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. සමහර විට ෙම් පිළිබඳව 
කලින් දැනුම්දීමක් කරන්න ඇති. නමුත් ඒ දැනුවත් කිරීම 
පමාණවත් නැහැ. අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට 
තිෙබන පුරප්පාඩු සංඛ ාව නිවැරැදිව දැනුම් දීලාත් නැහැ. ෙම් 
නිසා ඉතාම  අසරණ තත්ත්වයකට ෙම් දරුවන් පත්ෙවලා 
සිටිනවා. ෙම් නිසා Z-score අගය ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තිෙබන 
දරුවන්  ෙම් විද ා පීඨවලට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  නමුත් කිසිම 
පදනමක් නැති ආකාරයට ෙවනත් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් කාර්යාල 
හරහා අඩු  Z-score අගය ලබා ගත් දරුවන් පිරිසක් ෙම් විද ාපීඨ 
සඳහා  ෙත්රිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය  නිවැරැදිව 
කළමනාකරණය කරන්න අවශ යි. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් 
පිළිබඳව දරුවන් දැනුවත් කරන්න අවශ යි. ඔබතුමාට අවශ  නම් 
ඒ ෙවනස්කම ෙම් අවුරුද්ෙද් කරන්ෙන් නැතිව ඉදිරි අවුරුදුවලදී 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් දරුවන් පමාණවත් ෙලස 
දැනුවත් කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා.  

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව බලයට පත්වනෙකොට විශාල 
වශෙයන් කරපු පකාශයක් තමයි, "දළ ජාතික  නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් හැටියට සියයට හයකට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක් 
අධ ාපන ක්ෙෂේතය සඳහා ෙවන් කරනවා"ය කියන කාරණය. 
"අධ ාපනයට කරන ආෙයෝජනය අද්විතීයයි" කියලා කියමනක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, ෙමොන ආණ්ඩුෙවන් 
කළත් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කරන වියදම් අද්විතීයයි කියලා. ඒ 
වාෙග්ම  අෙප් ආණ්ඩුවට වඩා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අධ ාපනය 

593 594 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවන් කවර ෙහෝ මුදලක් වැඩිපුර වියදම් කරනවා නම් අපි ඒ 
පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා. හැබැයි,  2015  මහ බැංකු වාර්තාව අනුව 
අධ ාපනය සඳහා වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.9ක් වාෙග් මුදලක්. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සියයට පහක්,  එෙහම නැත්නම් සියයට හයක් ෙවන් ෙවනවා නම්, 
රුපියල් බිලියන 500කට, 600කට වඩා වැඩි මුදලක් ඒ සඳහා 
ෙවන් කරන්න අවශ යි. ඒ ෙවන් කරන මුදල් පතිපාදනවලින් ෙම් 
රෙට් ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙහෝ ෙකෙරන 
කටයුතුවල ඉදිරි දැක්මක් දැනට අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ කියන 
කාරණයත් කියන්න අවශ යි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් පටන් ගත්ත ඉතාම 
වැදගත්  සාධනීය පියවරක් තමයි, පධාන විෂය ධාරා හතරට 
අමතරව  තාක්ෂණික විෂය ධාරාව ආරම්භ කිරීම. ඒ සඳහා විවිධ 
පළාත්වලින් විශාල ඉල්ලුමක් පැවතුණා. ඒ තාක්ෂණික විද ාගාර 
අද ස්ථාපනය කරලා තිෙබනවා. ඒ විද ාගාර සඳහා ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුෙවන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක ණය 
මුදලක් ලැබුණා. ඒවාෙය් විවිධ අවශ තාවන් රාශියක් තවම ඉතුරු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා වැඩිපුර මුදල් වියදම් කරනවා නම්, 
කරුණාකර ෙම් අවශ තාවන් ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපන ක්ෙෂේතයට අදාළ ෙම් තාක්ෂණික 
විද ාගාරවල අවශ තාවන් ටික සපුරා ෙදන්න. ෙමොකද, ඒක 
අධ ාපනෙය් දියුණුව සඳහා වන විශාල ඉදිරි පිම්මක් හැටියට අපි 
දකිනවා.  ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ගරු අධ ාපන අමාත තුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න  කියලා  ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් කවර ආණ්ඩුවක් 

යටෙත් ෙහෝ ෙහොඳ පියවර ගන්නවා නම්, ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව  අපට එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් 
කියලා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා විවෘත මනසකින් ෙම් 
අධ ාපනය දිහා බලා දරුවන්ෙග් අනාගතය වඩාත් සාධනීය 
තත්ත්වයට පත් කරන්න කටයුතු කරමු කියන ඉල්ලීම කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් රාජ  අමාත තුමා.  
 

[பி.ப. 5.22] 
 

ගරු වී.එස්. රාධකිෂන්න් මහතා (අධ ාපන රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

விவாதத்திேல வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியி ம் மைலயகத்தி ம் 
ஏற்பட் க்கின்ற கல்வி ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள் பற்றி 
இங்கு சில உ ப்பினர்கள் ேபசினார்கள். அைவ பற்றி நா ம் 

ஒ  சில வார்த்ைதகைளப் ேபசலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 
வடக்கு, கிழக்ைக எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட  பிரேதசங்கள் இன்  கல்வியிேல அபிவி த்தி 
ெசய்யப்படேவண் ய பிரேதசங்களாக அைடயாளப்ப த்தப் 
பட் க்கின்றன. அதன் அ ப்பைடயில், கிளிெநாச்சி, 

ல்ைலத்தீ , மன்னார் ேபான்ற மாவட்டங்களிேல அதிகள  
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் கல்விைய ன்ேனற் வதற் 
கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் ம்ப  எம்ைம 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள்  பணித்தி க்கின்றார். 
அதன் அ ப்பைடயிேல, இப்ெபா  அங்குள்ள 
பாடசாைலகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்றன. அேதேபால, 
வட மாகாண சைபயி ைடய ஆேலாசைனக்கு இணங்க, 
அவர்க ைடய உதவி டன் பல பாடசாைலகள் ன்ேனறி 
வ வைத நாங்கள் இன்  காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

இ ந்தெபா தி ம், அந்தப் பகுதியிேல ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற என்ப  இன் ம் ெசால்லக்கூ ய அளவிேல 
இ க்கின்ற . விேசடமாக கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் 
ேபான்ற பாடங்க க்கு பயிற் விக்கப்பட்ட ஆசிாியர்கள் 
இல்லாத  அங்கு ெப ம் குைறயாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
இதைன ெவகுவிைரவாக நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம் என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேபால், அங்கு volunteerஆக ப ப்பித்த ஆசிாியர்க க்கு 
நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப் 
பட் க்கின்ற . எங்க ைடய ெகளரவ அைமச்சர் அக்கில 
விராஜ் காாியவசம் அவர்கள்  லமாக இப்ெபா  
இதற்கான அைமச்சரைவப் பத்திரம் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . இவர்க க்கான நியமனங்கள் 
இன் ம் 2-3 மாதங்களில் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம் என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, ேதாட்டப் பகுதியிேல இ க்கின்ற ெப ந் 
ேதாட்டப் பாடசாைலகளில் கல்வி கற்கின்ற பிள்ைளகளின் 
கல்வி வளர்ச்சி பற்றி ம் இங்கு ேபசப்பட்ட . இப்ெபா  
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் க்கின்றன. மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ைடய விேசட பணிப் ைரக்கு இணங்க, 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 250 மில் யன் பாய் 
பணம் ஒ க்கப்பட் , 25 பாடசாைலகைள கணித, விஞ்ஞான 
பிாி கள் உள்ளடங்கிய பாடசாைலகளாகத் தரம் உயர்த்  
வதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  வ கின்றன. அந்தப் 
பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற இ க்கின்ற . 
ெவகுவிைரவிேல  அப்பாடசாைலகளி ள்ள பட்டதாாி 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நீக்குவதற்கு உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம். பட்டதாாி ஆசிாியர்கைள நியமித் , அந்தப் 
பாடசாைலகைளத் தர யர்த் வதற்கும் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம் என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளில் ஆசிாிய 
உதவியாளர்களாக இைணத் க்ெகாள்ளப்பட்டவர்க க்கு 
6,000 பாய் ெகா ப்பன  வழங்கப்ப கின்ற . அ  மிக ம் 
குைறவான ெதாைக என்பதால், இப்ெபா  ேம ம் 10,000 

பாையக் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் க் 
கின்ற . இதற்ெகனக் கடந்த 2016.05.13ஆம் திகதி விேசட 
அைமச்சரைவப் பத்திரம் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட . எனேவ, 
எதிர்வ ம் காலத்தில் அவர்க க்கு 10,000 பாைய 
ேமலதிகமாகக் ெகா ப்பதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் 
என்பைத ம் நான் இந்த ேநரத்திேல ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

595 596 

[ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා] 
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அ மட் மன்றி, உலக வங்கி, ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி, 
GIZ ேபான்ற பல நி வனங்கள் இன்  இந்தப் பகுதிக க்கு 
உத வதற்கு ன்வந் ள்ளன. அேதேபான்  வடக்கு, கிழக்கு, 
சப்பிரக வ, ஊவா மற் ம் மத்திய மாகாணங்களில் GIZ இன் 
உதவி டன் ஆசிாியர்கைளப் பயிற் விப்பதற்கும் பாட 
சாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்குமான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட் ள்ளன. அத் டன், எதிர்வ ம் காலங்களிேல 
சிங்கள, தமிழ் ெமாழி லமான ஆசிாியர்கைள நியமிப்ப 
தற்கான நடவ க்ைககள் மிகவிைரவிேல ேமற்ெகாள்ளப் 
படவி க்கின்றன. 

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் எப்ெபா  
ேபசினா ம் பாடசாைலப் பிள்ைளகளின் அபிவி த்தி 
சம்பந்தமாக அ க்க  ேபசுவ  உங்கள் எல்ேலா க்கும் 
ெதாிந்த விடயம். மாணவர்கள் கட்டாயம் 13 வ டங்கள் ப க்க 
ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைகைய அவர் ன்ைவத்தி க் கின்றார். 
அேதேபால, க.ெபா.த. சாதாரண தரத்தில் அவர்கள் 
சித்தியைடயாவிட்டா ம் அ த்ததாக vocational training 
ேபான்ற வகுப் க்கள் லமாக அவர்களின் கல்விைய அறிைவ 
வி த்தி ெசய்  அவர்கள் ேவைலவாய்ப்ைபப் ெப வதற்கான 
ஒ  வாய்ப்ைப ஏற்ப த் வதற்காக பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
நடவ க்ைகெய த்  வ கின்றார்.  

மாண் மிகு கல்வி அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
அவர்கள் ேநரமாக அைமச்சிேல ேவைலெசய்  கல்வியில் 
ஒ  ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த் வதற்கான நடவ க்ைகைய 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றார்; அ  சந்ேதாஷத் க்குாிய ஒ  
விடயமாகும். எனக்கும் சில அதிகாரங்கள் gazette லமாகப் 
பகிரப்பட் ள்ளன. அதாவ , தமிழ்ெமாழி லமான பாட 
சாைலகள், வடக்கு, கிழக்கி ள்ள பாடசாைலகைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான அதிகாரங்கள் இப்ெபா  
ெகா க்கப்பட் ள்ளன. ஆகேவ, எதிர்காலத்தில் இங்கி க் 
கின்ற தமிழ் உ ப்பினர்க ைடய ஒத் ைழப் டன் வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளி ம் அேதேபால மைலயக பகுதிகளி ம் 
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்ப ம்.  

இங்கு ேவ  குமார் அவர்கள் ேபசியெபா , "மத்திய 
மாகாணத்திேல ஒ  ேதசிய பாடசாைலகூட இல்ைல" என்  
கூறினார். உண்ைமயிேல வெர யா மாவட்டத்திேல ஒ  
ேதசியப் பாடசாைல இல்லாத  ெப ம் குைறயாகேவ 
இ க்கின்ற . ஆகேவ இப்ெபா  எம  அைமச்சின் 

லமாக அங்கு தனிப்பட்ட ஒ  பாடசாைலைய அல்ல  ஒ  
ேதசிய பாடசாைலைய ஆரம்பிப்பதற்கான நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்  வ கின்ற . ெவகுவிைரவிேல எங்களால் 
அதைன ஆரம்பிக்கக்கூ மாயி க்குெமன்  நான் நிைனக் 
கின்ேறன். அத்ேதா  இப்ேபா  இ க்கின்ற பாடசாைலகள்- 
  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
Sir, please give me one more minute.  

"அ கி ள்ள பாடசாைல நல்ல பாடசாைல" - "ෙහොඳම 
පාසළ ළඟම පාසල" என்ற அ ப்பைடயிேல இப்ெபா  

ன்ென க்கப்ப கின்ற ெசயற்றிட்டத்தில் க த் ைறயிேல 

ஒ  பாடசாைலைய inauguration - ஆரம்பித் ைவக்கின்ற 
அேதேநரத்தில், கிளிெநாச்சியி ம் இவ்வாறான ஒ  
பாடசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம் என்பைத இந்த ேநரத்திேல ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஆகேவ, ெவகுவிைரவிேல பாடசாைலகளின் 
குைறகைள ம் மாணவர்க க்கு ஏற்பட் க்கின்ற பிரச்சிைன 
கைள ம் கல்வி அைமச்சின் லமாகத் தீர்ப்பதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்பைதக் கூறி, என் ைடய 
ேபச்ைச நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිටපු අධ ාපන 

අමාත වරයකු වශෙයන් - 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ නිසා  ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 5.28] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට විනාඩි 10ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  මම විශාල කරුණු 

පමාණයක් කියන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, අෙප් කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළදී. ෙම් රෙට් අනාගතය නිර්මාණය කරන්නට නම්,  
ෙම් අධ ාපන කමෙය් පළල් ෙවනසක් ඇති ෙවන්නට ඕනෑ,   මම 
ජාතික අධ ාපනෙය් පියා ෙලස සලකන්ෙන් ශීමත් අනගාරික 
ධර්මපාලතුමායි. එතුමා පැහැදිලිවම ලංකාෙව් අධ ාපන 
පතිපත්තිය ෙකෙසේ සකස් විය යුතුද කියන කාරණය ගැන මීට 
අවුරුදු සිය ගණනකට ෙපර ඉතා විශාල දර්ශනයක් ඇති කරලා 
තිෙබනවා. මම ඉතාම ෙකටිෙයන් ඒ ගැන කියන්නම්. "අෙප් 
ජාතිය ගලවා ගැනීෙම් ඒකායන මාර්ගය අධ ාපනයයි. ලංකාවට 
ඇත්ෙත් අවජාතක අධ ාපන කමයකි. සිංහල තරුණයන් 
ඇෙමරිකාව, ජපානය, ජර්මනිය, ඉන්දියාව, ෙහොංෙකොං, පංශය, 
එංගලන්තය ආදී රටවලට  ශිෂ ත්ව දී යවා තාක්ෂණය, 
විද ාත්මක කෘෂිකර්මය, වාරි කර්මාන්තය ආදී නව විෂයන් ගැන 
දැනුමක් ලබා දී ආපසු ලංකාවට ෙගන්වාෙගන ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් කාර්ය ආරම්භ කළ යුතුය. දියුණුවීමට නම්, 
ස්වයංෙපෝෂිතවීමට නම් විෙද්ශීය භාණ්ඩ පරිහරණෙයන් හා 
පරිෙභෝජනෙයන් වැළකිය යුතුය. රට තුළ නිෂ්පාදනය කළ හැකි 
සෑම භාණ්ඩක්ම නිපද විය යුතුය; පරිහරණයට ගත යුතුය. රට තුළ 
කර්මාන්ත නැවත ආරම්භ කිරීම තුළින් ධනය හා රැකියා 
උත්පාදනය කළ හැකිය." යනාදී වශෙයන් ශීමත් අනගාරික 
ධර්මපාල චරිතාපදානෙය් කියලා තිෙබනවා. එහි ඉතාම පැහැදිලිව 
කියලා තිෙබනවා ෙම් රෙට් දරුෙවෝ, - මීට අවුරුදු සිය ගණනකට 
ඉස්ෙසල්ලා කියලා තිෙබන්ෙන්- ෙවනත් රටකට යවලා 
තාක්ෂණය, විද ාව, කළමනාකරණය, වාරිමාර්ග පිළිබඳව 
උගන්වන්න කියලා.  ලංකාෙව් පාසල් 122ක් හදපු, ලංකාෙව් 
අධ ාපනයට තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ඉඩ කඩම්, යාන වාහන 
සියල්ල පරිත ාග කරපු,  ෙකොළඹ ආනන්දය, ගාල්ල මහින්දය, 
මහනුවර ධර්මරාජය වැනි  පාසල් හැදීම සඳහා කළමනාකරු 
ෙලස කියා කරමින්- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  
took the Chair. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි 

ෙශේෂ්ඨ උතුෙමක් වන අනගාරික ධර්මපාලතුමා ජාතික 
අධ ාපනෙය් පියායි. එතුමාෙග් මඟ යමින් අපි පසුගිය කාලය තුළ 
තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හඳුන්වලා දුන්නා. ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, 
ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය, තාක්ෂණය සඳහා විද ාව යන විෂයන් 
එයට ඇතුළත් ෙවනවා.   ලංකාෙව් නිදහස් අධ ාපනෙය් විශාලම 
හැරවුම එයයි කියලා මා හිතනවා.  ඒ සඳහා අවශ  ගුරුවරුන් 
පුහුණු කර ගන්නට අපට තිෙබන තාක්ෂණය මදි. එම නිසා මම 
ෙම් ගරු සභාෙව් දී අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා හරහා 
ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු කරවූවා. 
අපට  ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික විද ාපීඨයක් ලබා 
ගන්නට මම වතාවල් රාශියක්ම ෙකොරියාවට ගියා. එයට ෙහේතුව 
ෙකොරියන් - ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු මිත සංගමෙය් සභාපතිවරයා 
මමයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  එම නිසා මම 
ෙකොරියාවත් සමඟ ඉතාම කිට්ටු මිත සම්බන්ධයක් හදාෙගන ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළා.  මම  අධ ාපන ඇමතිතුමාට 
කියන්න කැමැතියි,  2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්යි 24ෙවනි දා තමයි  
අපි ෙම් “Project concept paper for establishment of teacher 
training centre for technology subjects funded by KOICA - 
Ministry of Education, Sri Lanka”  එක හැදුෙව්.  ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි  ෙමම concept paper එක මා සභාගත* 
කරනවා.  

ඉන් පසුව විෙද්ශ සම්පත් අමාත ාංශය මඟින්  2014 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 17ෙවනි දා මුදල් අමාත ාංශයට ලිපියක් 
එවනවා,  W. A.W.  Malkanthi, Director, Japan-Korea 
Division එෙකන්  ෙම් සඳහා අවශ  මුදල් ෙවන් කර, ඒ මුදල් 
ලැබීම පිළිබඳව.  

එවැනි විශාල උත්සාහයක් දරලා ෙකොරියාෙව් ෙකොයිකා 
ආයතනෙය් සභාපතිවරයා ලංකාවට ෙගන්වා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 13ක පදානයක් - ණයක් ෙනොෙවයි - සම්පූර්ණෙයන් ලබා 
ගත්තා.   මම ෙපෞද්ගලිකව අසාමාන  ෙලස මහන්සි ෙවලා තමයි, 
ෙම් විද ා පීඨය ලබා ගත්ෙත්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
ඒක තමයි ඇත්ත. එම විද ා පීඨය ෙහෝමාගම මව්න්ට් ක්ලිෆර්ඩ් 
වත්ෙත් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ෙකොයිකා ආයතනෙය් නිලධාරින් 
සමඟ මා ෙපෞද්ගලිකවම ගියා.  එෙසේ ගිහින් ඒ ආයතනෙය් 

නිලධාරින්ට ඒ පළාත ෙපන්වා එතැන එම විද ා පීඨය 
පිහිටුවන්නය කියා කිව්වා.  ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් තාක්ෂණික 
පීඨය දියගම පිහිටුවනවා. ඊළඟට,  ෙහෝමාගම අක්කර 58ක පමණ 
භූමි භාගයක නැෙනෝ තාක්ෂණ පිළිබඳ විශ්වවිද ාලය තිෙබනවා. 
ඊට එහා පැත්ෙතන් සිසුන් විසි දහසකට ඉෙගන ගැනීෙම් පහසුකම් 
සහිත හරිත විශව්විද ාලය තිෙබනවා. Highway එෙකන් ඉතාම 
ඉක්මනින් ඇවිල්ලා ෙකොට්ටාෙව් පෙව්ශ මාර්ගෙයන් යන්න 
තිෙබන තැන නිසා ෙම්  සඳහා මහාචාර්යවරුන්, ආචාර්යවරුන් 
වඩා පහසුෙවන් ලබා ගන්න පුළුවන් බව ෙකොයිකා ආයතනෙය් 
නිලධාරින්ට ගිහිල්ලා ෙපන්වා දීලා තමයි, ඒ ඉඩම ලබා ගත්ෙත්. 
ෙම්ක ණයක් ෙනොෙවයි, ආධාරයක්. ෙම් සඳහා අවශ  concept 
paper එෙක් ඉඳලා සම්පූර්ණෙයන් සකස් කෙළේ, අපියි. එෙසේ 
සකස් කරලා තමයි, ෙමය ලබා ගත්ෙත්. ඒකට දුක් විඳපු මිනිෙහක් 
මම. ෙම් රටට ෙකෝටි ගණනක මුදලක් එෙහම ලැෙබන්ෙන් උප-
නූපන් පරම්පරාවල දරුවන්ට අවශ  ගුරුවරු ෙදන්නයි. මට 
ඒෙකන් කිසිම ෙගෞරවයක් ලැ බුෙණ් නැතුවාට කමක් නැහැ. මම 
ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාෙගන් නැවත ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඒ 
ලැබුණු පදානය ෙයොදා ගනිමින් අනාගත පරම්පරාවට පහසුෙවන් 
සම්පත් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවන ආකාරයට   එම විද ා පීඨය  
ස්ථාපිත කිරීමට කාරුණික ෙවන්න කියලායි.   

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

ෙමය ඉතාම වැදගත් එකක්. මහරගම ජාතික ගුරු විද ාලය 
වසා දමා තිබියදී අපි ලංකාෙව් පළමුවැනි ව වසායකත්ව හා 
කළමනාකරණ අධ යනය පිළිබඳ ජාතික විද ා පීඨය මහරගම 
විවෘත කළා. පළමුවැනි වතාවට වාණිජ  අංශෙයන් ඉෙගනුම ලැබූ 
ළමයින් 400 ෙදෙනකු එයට ඇතුළත් කළා. වාණිජ  අංශෙයන් 
ඉෙගනුම ලැබූ දරුවන්ට ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
විශ්වවිද ාලයකට යන්න බැරි වුණා නම්, විද ා පීඨයකට යන්න 
පුළුවන්කම තිබුෙණ්ත් නැහැ. ෙම් රෙට් ළමයින්ෙගන් ලක්ෂ 
ගණනක් වාණිජ  අංශෙයන් ඉෙගනුම ලබනවා. ඒ දරුවන්ට 
විශ්වවිද ාලයකට යන්න බැරි වුෙණොත්, Z-scoreවලින් යන්න 
ෙහෝ ෙවන පාරක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි, ව වසායකත්ව 
හා කළමනාකරණ අධ යනය පිළිබඳ විද ා පීඨය හැදුෙව්. එම 
විද ා  පීඨය මගින් ළමයි 400 ෙදෙනකු පුහුණු කෙළොත්, අවුරුදු 
දහයකට 4,000යි. අවුරුදු විස්සක් පුහුණු කෙළොත්, 8,000යි. 

ගණකාධිකරණය, ආර්ථික විද ාව, වාණිජ , ව ාපාර 
කළමනාකරණය ෙලෝකයට වැදගත්. දරුවන්ට  කළමනාකරණය 
උගන්වන්න ගුරුවරු පුහුණු කරන ආයතනයට අපි 400ක් බඳවා 
ගත්තා. දැන් ඒකට ගන්ෙන් 40යි. කළමනාකරණය ෙමොකටද 
කියලා ඒ විද ාපීඨය වහන්න යනවාය කියලා මට විශාල දුක් 
ගැනවිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් 40යි. 400ක් ගත්ත තැනට 40ක් ගන්නවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සියලුම දරුෙවෝ අත්සන් කර ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙම් ලියවිල්ල මම සභාගත* කරනවා.  

599 600 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2016 ජුනි 07  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙම්වා ඔක්ෙකොම කරලා 
තිෙබන්ෙන් ශත පහකවත්  ෙහොරකමක්, වංචාවක්, දූෂණයක්, 
ෙකොමිස් මුදලක් නැතිවයි. ෙම් ඔක්ෙකොම ආයතන 
සම්පූර්ණෙයන්ම හදලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් මධ ම ඉංජිෙන්රු 
කාර්යාංශෙයන්.  ඒෙගොල්ෙලෝ තමයි සැලසුම් කරලා ඒක කෙළේ. 
ඉතින් ඒ ආයතනය වසා දමන්ෙන් නැතිව  ඵලදායක ෙලස ෙයොදා 
ගන්න. අපි හදපු, ලංකාවට තිෙබන එකම ව වසායකත්වය හා  
කළමනාකරණය පිළිබඳ විද ාපීඨය දිගටම පවත්වා ෙගන යන්නය 
කියන ඉල්ලීම මම කරන්න කැමැතියි.  

 විද ාපීඨවලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී  මම නම් කිසිම 
දරුවකුෙග් නමක් ගමක්වත් දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ. 
විශ්වවිද ාලවලට දරුවන් ගන්නා විධියට තමයි විද ාපීඨවලටත් 
ගත්ෙත්. ඒක නිසා මට විතරක් ෙනොෙවයි ලංකාෙව් මට ෙපර හිටපු 
අධ ාපන ඇමතිවරුන්ටත් විද ාපීඨවලට දරුවන් බඳවා ගැනීම 
පිළිබඳව  පශ්නයක් ඇති වුණාය කියලා කිසිම දවසක කිසිම 
ෙචෝදනාවක් ඇවිල්ලා නැහැ. එයට ෙහේතුව ඒක ශුද්ධ, පූජනීය 
ෙදයක් ෙලස සිද්ධ වීමයි. ඒකට කවුරුවත් මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. 
නමුත් අද තිෙබන තත්ත්වය තුළ විශාල පශ්නයක් ඇති වී 
තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. දැන් විනාඩි ෙදකක් 

වැඩිපුර ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳයි.  

දැන් විද ාපීඨවලට බඳවා ගැනීම පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් 
ඇති වී තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව එක නිලධාරිෙයක් 
කියන කරුණ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්වාට කන් දීලා, සාකච්ඡා 
කරලා වඩාත් සාධාරණ ෙලස විද ාපීඨවලට දරුවන් බඳවා ගන්නා 
ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ෙදක තුන සමාප්ත කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ගරු මන්තීවරුන්ෙග් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉස්ලාම් ආගම අදහන 

අයට ඒ අයෙග් ආගමික කටයුතුවලට යන්න තිෙබන නිසා   කලින්  
කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන ෙලස. ඒ අනුව ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඉම්රාන් මහරුෆ් මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා. 

   
 
[பி.ப. 5.38] 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, கல்வி பற்றிய 
இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண சம்பந்தமாகப் 
ேபசுவதற்கு எனக்கும் ேநரம் ஒ க்கித் தந்தைமையயிட்  நன்றி 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  உலகில் எ த, வாசிக்கத் ெதாிந் 
ேதாைர அதிகமாகக் ெகாண்ட நா க ள் இலங்ைக ம் 
ஒன்றாகும். நம  கல்வி அபிவி த்திேய இதற்குக் 
காரணமாகும். அந்த வைகயிேல நான் மிக ம் 

ெப ைமயைடகின்ேறன். ஆயி ம், வ டாந்தம் உயர்தரப் 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற் ம் மாணவர்க ள் 20 சத தத்திற்கும் 
குைறந்தவர்கேள இங்குள்ள பல்கைலக்கழகங்க க்கு 
அ மதிக்கப்ப கின்றார்கள்; ெப ம்பாலாேனார் வாய்ப்  
களின்றி இ க்கின்றார்கள். கைலத் ைற, வர்த்தகத் ைறயில் 
கற்ேறார் ெவளிவாாியாகப் பட்டங்கைளப் ெபற் க்ெகாள் ம் 
வாய்ப் கள் அதிகமாக இ க்கின்றன. ஆனால், 
விஞ்ஞானத் ைறயில் கற்ேறார் தாம் வி ம்பிய பாடங்கைள 
ெவளிவாாியாகக் கற் க்ெகாள் ம் வாய்ப்  நம  நாட் ல் 
குைறவாகேவ காணப்ப கின்ற . வசதி, வாய்ப் ள்ளவர்கள் 
ெவளிநா க க்குச் ெசன்  ம த் வத் ைறயில் ெவளிவாாி 
யாகப் பட்டங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்கின்றனர். ஆனால், வசதி 
குைறந்தவர்கள் இவ்வா  கற்க யாத நிைலயில் 
இ க்கின்றார்கள். எனேவ, இலங்ைகயில் ம த் வத் ைற 
உட்பட விஞ்ஞானத் ைற சார்ந்த பட்டக்கற்ைககைள 
வழங்குகின்ற ெவளிவாாி நி வனங்கைள தாபிக்கும் 
நடவ க்ைககைள உடன யாக ஆரம்பிக்க ேவண் ம் அல்ல  
ெவளிநாட் ப் பல்கைலக்கழகங்களின் கிைளகைள இலங்ைக 
யி்ல் தாபிக்க ேவண் ம். அ குறித் ச் சிந்திக்கேவண் ய ஒ  
கடப்பாட் ேல நாங்கள் இ ந் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

இன்  அதி ஷ்டம் என்  கூ ம் அள க்குச் சிலேவைள 
களில் உயர்தரப் பாீட்ைச மாறிவி கின்ற சந்தர்ப்பங்கைள 
எங்களால் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . பாடசாைலப் 
பாீட்ைசகளிேல திறைம காட் கின்ற சிலர் உயர்தரப் 
பாீட்ைசயிேல ேதால்வியைடகின்ற நிைலைய ம் நாம் 
காண்கின்ேறாம். இவ்வாறானவர்க க்கு ெவளிவாாி 
நி வனங்கள் லம் தம  கல்விைய கற்கக்கூ ய வாய்ப்ைப 
எங்களால் ஏற்ப த்த ம். பல்கைலக்கழகங்கைளப் 
ெபா த்தவைர, அைவ வசதி, வாய்ப் க்கள் ரணப்ப த்தப் 
படாத ஒ  நிைலயிேலதான் இன்ன ம்  இ ந் ெகாண் க் 
கின்றன. எனேவ, காலத் க்குக் காலம் இவற்றின் வசதிகைள 
அதிகாிக்க நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட ேவண்  

ள்ள .  

கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைர, அங்கு கடந்த 
காலங்களிேல ஆசிாியர் தட் ப்பா  நிலவிய . அந்தத் 
த ணத்திேல சில பாடங்க க்காக ெதாண்டர் ஆசிாியர்கைள 
நியமிக்கேவண் ய நிைலைம இ ந்த . அன்  எங்க ைடய 
ேதைவகைளக் க தி ெதாண்டர் அ ப்பைடயிேல நியமித்த 
ஆசிாியர்கைள இன்  ேதைவகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்டதன் 
பின்னர் கவனிக்க யாத நிைலயில் இ ப்ப  மிக ம் 
ேவைதைனக்குாியதாகும். எனேவ, இவர்கள் குறித்  
மீள்பாிசீலைன ெசய்ய ேவண் ம். அத் டன்,  ெபா த்த 
மானவர்கைள ஆசிாிய ேசைவயில் இைணத் க்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் இந்த இடத்தில்  
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைர, கல்வியான  
கடந்த காலங்களி ந்  அங்கு அரசியல் மயமாக்கப்பட்ட 
ஒ  விடயமாக இ ந் வ கிற . அரசியல்வாதிக க்கு 
ெந க்க மானவர்கள் வலயக் கல்வி அ வலகத்தி ம் 
ஆசிாியர் வள நிைலயத்தி ம் ேதைவயில்லாமல் 
இைணக்கப்பட் க் கிறார்கள். இவர்கள் காைலயில் வந்  
ஒப்பமிட் விட்  தங்கள் ெசாந்த ேவைலக க்குச் ெசன் , 
பின்  மீண் ம் மாைலயிேல வந்  ைகெயாப்பமி கின்ற ஒ  
நிைலதான் அங்கு இ க்கிற . எனேவ, இவற்ைறெயல்லாம் 
க த்திற்ெகாண்  இதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள ம் 
ெசயற்பா கைள ம் உடன யாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன் ம்  இந்த இடத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

601 602 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கல்வியியற் கல் ாிக க்குப் பயி நர்கைள அ மதிப்ப  
ெதாடர்பாகப் திய நைட ைறகள் தற்ேபா  பின்பற்றப் 
ப கின்றன. அதாவ , ஆசிாிய ெவற்றிடங்கள் உள்ள 
பிரேதசங்களில் மட் ேம பயி நர்கள் ெதாி ெசய்யப்ப  
கின்றார்கள். இ  சில சிக்கல்கைளத் ேதாற் விப்பதால் 
இப் திய நைட ைற குறித்  மீளாய்  ெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன்ப  என் ைடய க த்தாகும்.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

Sir, please give me one more minute.  

கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைர, அங்குள்ள சில 
வலயக் கல்வி அ வலகங்களில் ஆசிாியர்கள் ேபா மானள  
இ ந்தா ம் அவ்வலயத்தின் கீழ் வ ம் எல்லாப் 
பாடசாைலகளி ம் ஆசிாியர்கள் ேபா மானள  இல்லாத 
சூழ்நிைல இ ந் ெகாண் க்கின்ற . இதற்குக் காரணம், 
அவ்வலயங்களின் கீ ள்ள சில பாடசாைலக க்கு 
ஆசிாியர்கள் சாியாகப் பகிரப்படாைமேயயாகும். உதாரண 
மாக, தி ேகாணமைல வலயக்கல்வி அ வலகப் பிாிவில் 
ஆசிாியர்கள் ேபா மானள  இ க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அங்கு ஆசிாியர்கள் சாியாகப் பகிரப்படாததன் காரணமாக 
அதன்கீழ் வ ம் குச்செவளி பிரேதசத்தி ள்ள பாடசாைலகளில்  
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற இ ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், 
கல்விக் கல் ாி பயி நர் ெதாிவின்ேபா  குச்செவளி 
ஆசிாியர் வளம் உள்ள பகுதியாகப் பார்க்கப்பட் ள்ள . அங்கு 
பற்றாக்குைற இ ந் ம், தகுதியானவர்கள் இ ந் ம் மிகக் 
குைறந்த ெதாைகயினேர ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளனர். இ  
இப்பிரேதசத் க்கு இைழக்கப்பட்ட அநீதியாகும்.  

தம்பலகாமம் பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்குள்ள தமிழ்ப் பாடசாைலகள் தி ேகாணமைல கல்வி 
வலயத்தின்கீ ம் ஸ் ம் பாடசாைலகள் கிண்ணியா கல்வி 
வலயத்தின்கீ ம் சிங்களப் பாடசாைலகள் கந்தளாய் கல்வி 
வலயத்தின்கீ ம் உள்வாங்கப்பட் ள்ளன. இங்கும் அதிகமான 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற உள்ள . ஆனால், பயி நர் ெதாி  
குைறவாகேவ இடம்ெபற் ள்ள . எனேவ, சில அதிகாாிகளின் 
தவறான கணக்கீ களால் பல பிரேதசங்கள் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளன. இைவகுறித்  ெகளரவ அைமச்சரவர்கள் விேசட 
கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன்.  

கிண்ணியா கல்வி வலயத்தில் அதிபர் இடமாற்றங்கள் 
சுற்றறிக்ைகக்ேகற்ப இடம்ெப வதில்ைல. சில அதிகாாிகளின் 
வி ப்  ெவ ப் க்கைமயேவ அைவ இடம்ெப கின்றன. 
இதனால் ெதாடர்ச்சியாக 20 வ டங்கள் ஒேர பாடசாைலயில் 
கடைமயாற் ேவார்கூட அங்கு இ க்கின்றனர். இ குறித்  
கிழக்கு மாகாண சைப உ ப்பினராக இ ந்தேபா  2013ஆம் 
ஆண்  நான் மாகாண சைபயில் ேகள்விெய ப்பிேனன். இந்த 
நிைலைம சீர்ெசய்யப்ப ெமன்  கூறப்பட்டேபா ம் 
இ வைர எ ம் நடக்கவில்ைல. கிழக்கு மாகாண ம் 
தி ேகாணமைல மாவட்ட ம் கல்வியில் பின்தங்குவதற்கு 
இ ேபான்ற ைறேக கேள பிரதான காரணமாகும். 

இவ்வாறான குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்யாமல் நாம் 
கல்வியில் ன்ேனற்றம் காண யா . 

அண்ைமக்காலப் ெப ேப களின் அ ப்பைடயில் 
கல்வியில் தி ேகாணமைல மாவட்டம் பின்னைடந்தி ப்ப  
ெதாியவ கின்ற . அங்கு கல்வித் ைறயிலான ேமற்பார்ைவ 
சாியான ைறயில் இடம்ெபறாதி ப்பைத அவதானிக்க 

கின்ற . மாகாணக் கல்வித் திைணக்களத்தினால் வலயக் 
கல்வி அ வலகங்கள் சாியாக ேமற்பார்ைவ ெசய்யப் 
ப வதில்ைல; வலயக் கல்வி அ வலகங்களால் பாட 
சாைலகள் சாியாக ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்ப வதில்ைல; 
பாடசாைல அதிபர்களால் ஆசிாியர்கள் சாியாக ேமற்பார்ைவ 
ெசய்யப்ப வதில்ைல. இவ்வாறான குைறபா களால் 
ஆசிாியர்கள், அதிபர்கள் சாியான ைறயில் இயங்க யாத 
நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, இதைனக் ெகளரவ 
அைமச்சரவர்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாண்  என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

 
[பி.ப. 5.44] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, எனக்குக் 

கிைடத் ள்ள இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் 
அவர்க க்கு சில விடயங்கைள எ த் க்கூறலாெமன 
நிைனக்கின்ேறன். இப்ேபா  - transfer policy - இடமாற்றம் 
சம்பந்தமான ெகாள்ைக க த்திற்ெகாள்ளப்படாமல் 
இடமாற்றங்கள்  ெசய்யப்ப வதன் காரணமாக கிழக்கு 
மாகாணத்தின் கல் ைன வலயத்திேல 480க்கும் ேமற்பட்ட 
ஆசிாியர்க ம் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 290க்கும் 
ேமற்பட்ட ஆசிாியர்க ம் ேமலதிகமாக இ க்கின்ற 
அேதேநரத்தில், தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல சுமார் 500 
ஆசிாியர்க க்கு பற்றாக்குைற நில கின்ற . இவ்வா  
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில வதற்குக் காரணம் அங்கு 
இடமாற்றத்திற்கான ஒ  policy பின்பற்றப்படாைமயாகும். 
அ மட் மல்ல, அன்  secondary பாடசாைலகளிேல primary 
education க்காக இ ந்த ெவற்றிடங்க க்குப் பட்டதாாிகள் 
நியமனம் ெபற்றார்கள். தற்ேபா  20 - 22 வ ட காலமாக 
தங்க ைடய ெதாழிைலச் ெசய் ெகாண் க்கின்ற 
அவர்கைள மீண் ம் primary education க்குச் 
ெசல் ங்கெளன்  ேகட்கின்றேபா  அவர்களால் ப ப்பிக்க 

யா . எம  மாவட்டத்திேல குறிப்பாக, கிண்ணியா - 
ர் zone இேல 281 க்கும் ேமற்பட்ட primary education 

க்கான ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்ற . அதைனப் 
பற்றாக்குைறயாகேவ கணக்கிட்  அதற்கான நியமனங்கைள 
வழங்க ேவண் ம். அதாவ  zone மட்டத்திேல, ஒவ்ெவா  
பாடசாைலயி ம் இ க்கின்ற ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய 
நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு ன்னைரப்ேபால நீங்கள் ஆவன ெசய்ய 
ேவண் ம்.  

சில பாடசாைலகளிேல கட் ட மற் ம் தளபாட வசதிகள் 
தாராளமாக இ ந்தா ம் அங்கு கல்வி நிைல ப ேமாசமாக 
இ ப்பைதக் காண்கின்ேறாம். அன்  நாங்கள் கல்வி கற்கின்ற 
காலத்திேல கல்வித் திைணக்கள உயர் அதிகாாிகள் மாதாந்தம் 
ஒவ்ெவா  பாடசாைலக்கும் வந்  வகுப்பைறயாகச் ெசன்  
ஆசிாியர்கைளப் பாீட்சிப்பார்கள். அதைன "ேசாதைன 
ஆசிாியர்கள் வந்தி க்கிறார்கள்" என்  ன்  ெசால்வார்கள். 
அதிபர்க ம் ஆசிாியர்க ம் அவர்கைளக் கண்  பயந்  
ெசயற்ப வார்கள். மாகாண சைப ைறைம 
அறி கப்ப த்தப் ப வதற்கு ன்  மத்திய 
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[ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ්  මහතා] 
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அரசாங்கத்தி ைடய ேநர க் கண்காணிப்பின் கீழி ந்த அந்த 
ைறைம மீண் ம் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்; அந்த 

நிைலைம மீண் ம் ஏற்பட ேவண் ம். ஒவ்ெவா  
பாடசாைலக்கும் ெசன்  கல்வி நிைலைய ஆராய்ந்  உாிய 

ைறப்ப  syllabus இைன கற்பித்  த்தி க்கிறார்களா  
என்  பாீட்சித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, இன்  அங்கு வளப் பற்றாக்குைறப் 
பிரச்சிைன ம் காணப்ப கின்ற . கிழக்கு மாகாணத்திற் 
ெகன்  ஒ க்கப்ப கின்ற நிதியிேல அம்பாைற, மட்டக்களப்  
மாவட்டங்க க்கு கூ தலாக ம் தி ேகாணமைல மாவட் 
டத் க்கு ஆகக் குைறவாக ம் ஒ க்கப்ப கின்ற நிைலைம 
இ க்கின்ற . அேதேநரத்தில் இன் ள்ள 97 கல்வி 
வலயங்களில் கிண்ணியா ம் ம் தரநிைலயில்  
கைடசியாக இ ப்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 
விடயத்திேல கூ ய கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம்.  

எம  volunteer teachers சம்பந்தமாகக் கூ வதாக 
இ ந்தால் அவர்கள் 20 - 22 வ ட காலமாக GCE (O/L) 
பாீட்ைசத் தரத் டன் கற்பித்தி க்கின்றார்கள். இன்  
ஏற்பட் க்கின்ற நல்ல சூழைலவிட த்தம் நிலவிய 
காலப்பகுதியிேல அவர்கள் கற்பித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்களின்மீ  விேசடமான கவனத்ைதச் ெச த்தி 
அவர்களின் ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற்ற ேவண் ம். கிழக்கு 
மாகாணத்திேல இன்  அவர்கள் திகளிேல இறங்கிப் 
ேபாரா கின்றார்கள். அவர்களின் ேகாாிக்ைக சம்பந்தமாக 

தலைமச்சர் அவர்கள் வாக்கு தியளித்தார். ஆகேவ,  
volunteer teachers பற்றிய விடயத்ைத ம் நான் அைமச் 
ச ைடய கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
அேதேநரம் volunteer principals ஆகக் கடைமயாற்றி 
யவர்களில் தகுதியானவர்க க்கு நிரந்தர நியமனத்ைத 
வழங்குவதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  நான் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.   

'ஆயிரம் பாடசாைல' மற் ம் 'இசு ' பாடசாைலத் 
திட்டங்களின்கீழ் வ ம் பாடசாைலக க்காக  land acquisition 
க்கும் மற் ம் parapet wall அைமப்பதற்கு ேநர யாகேவ 
அ மதி கிைடக்கின்ற . ஆனால், தாராளமான நிதி இ ந் ம் 
நிலத்ைத அள  ெசய்வதற்ேகா அல்ல  சுற் மதில் 
அைமப்பதற்ேகா சாதாரண பாடசாைலக க்கு இடம் 
ெகா க்கப்ப வதில்ைல. ஆகேவ, இன்  ேவகமாகச் 
ெசயற்பட் க் ெகாண் க்கின்ற எங்க ைடய இளம் 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்தி ம் மற் ம் நான் இங்கு 
கூறிய எங்கள் பிரேதச பாடசாைலகளின் குைறபா கைள 
நிவர்த்தி ெசய்கின்ற விடயத்தி ம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
  

[අ.භා. 5.48] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම 
ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවය පිරිනමනවා. ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය 
තුළ ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් අදහස් දැක්වීමට කාලය මදි නිසා 
අධ ාපන ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ඉතා ෙකටිෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ෙම් රෙට් ජීවත් වන මිලියන 21කට ආසන්න ජනතාවෙග් 
හිතසුව පිණිස ජාලයක් අනුව රට වටා කියාත්මක වන අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය තුළ ෙමෙතක් ගන්නා වූ තීන්දු සහ තීරණ පිළිබඳව 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙනොෙයකුත් වාද 
විවාද ඇති වුණා. පසු ගිය දිනවල සිදු වූ ජල ගැල්ම නිසා අෙප් 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් නාවලපිටිය ෙකොට්ඨාසය තුළ තමයි 
වැඩිෙයන්ම නාය යෑම්වලට ලක් ෙවලා, අනාථ කඳවුරු පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන්. ඉතා තරුණ අමාත වරයකු හැටියට අෙප් 
අධ ාපන අමාත තුමා ඒ ෙවලාෙව්ම පාසල් දරුවන්ට සපත්තු, 
ෙපොත් පත් හා අනිකුත් සියලු ආහාර පාන ලබා දීමට 
විෙශේෂෙයන්ම කියාත්මක වුණු බව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් රටට විතරක් 
ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකයටම අභිෙයෝග කරන්න පුළුවන් තීන්දු 
තීරණ එතුමා ගත්ත බව අපට ෙත්ෙරනවා. ෙමොකද, සමහර 
විද ාලවල විදුහල්පතිවරුන් කර තිබුණු දූෂණයන් සම්බන්ධෙයන් 
ඉතා නිවැරැදි තීන්දු ෙගන, ඒ විදුහල්පතිවරුන් මාරු කරලා, ඒ 
විද ාල නැවත නිවැරැදි මාර්ගයට ෙයොමු කිරීම සඳහා එතුමා 
දැවැන්ත උත්සාහයක් ගත් බව අපි දැකලා තිෙබනවා.  

අධ ාපන අමාත ාංශය කාෙග්ත් අවධානයට ලක් වන, 
ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනාවන්ට ලක් වන අමාත ාංශයක් හැටියට අපි 
දකිනවා. ගරු අමාත තුමා ෙම් සභාෙව් සිටින නිසා මා ෙම් 
කාරණය මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට විද ා පීඨ 
සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී ෙතෝරා ගත්ත නිර්ණායකයන් 
පිළිබඳව තව ෙපොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වනවා නම් ෙහොඳයි කියන 
ෙයෝජනාව මා ෙගෙනනවා. ෙමොකද, අෙප් ආසනවලත්, අෙප් 
දිස්තික්කවලත් ෙම් පිළිබඳව යම් යම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු අමාත තුමනි. පසු ගිය දිනවල 
පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා නාවලපිටිය ආසනෙය් 
ෙබරවිල කියන ගමට අද යාමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. පාසලක් වහන්න තරම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, පාසලට ළඟා වීමට තිබුණු එකම මාර්ගෙය් 
කිෙලෝමීටරයක තරම් පමාණයක් ගිලා බැස ඇති නිසා පාසලට 
ගුරුවරුන්ට ළඟා වීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ළමයින් 73ෙදෙනක් ඒ මාර්ගය හරහා ෙවනත් 
විද ාලවලට යනවා. ඒ වාෙග්ම ගුරුවරුන් විශාල පමාණයක් ඒ 
විද ාලයට ගියා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානයත්, පළාත් සභාෙව් අවධානයත් ෙයොමු කර ෙම් 
ගම්මානය නැවත නඟා සිටුවීම සඳහා  අවශ  පියවර ගන්නා ෙලස 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ පාසල පළාත් සභා පාසලක් ෙන්. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
පළාත් සභා පාසලක්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා, එය නිවැරැදි කිරීම පිළිබඳව. එය පළාත් 
සභාවට අයිති විද ාලයක්. මා විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා, පළාත් සභාව හරහා ඒ කටයුතු සිද්ධ 
කිරීම සඳහා. ඒ මාර්ගය ගිලා බැසීම නිසා පවුල් තුන්සිය 
ගණනකට යන එන මං නැති ෙවලා අද ඉතා අසරණ තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා සිටිනවා.  ඒ කාරණයත් මා මතක් කර සිටිනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.52] 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම සතුටට කාරණයක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා අධ ාපන පතිසංස්කරණ සතු ඇත්ත 
වටිනාකම හැටියට හැඳින්වුෙව් සියල්ලන්ට ෙපොදු ජාතික 
අධ ාපනයක් රටට හඳුන්වා දීම වාෙග් ජනගහනෙය් විවිධත්වය 
රකින්නා වූ ෙපොදු ජාතිකත්වයක් සහිත සාමකාමී අනාගතයකට 
අවශ  දැනුවත් සමාජයක් බිහි කිරීමයි. එෙහම අරමුණු කර ෙගන 
තමයි  1944 වාෙග් ඈත කාලෙය් එතුමා අධ ාපන පතිසංස්කරණ 
හඳුන්වා ෙදමින් අදහස් දැක්වුෙව්. එයින් අවුරුදු 70කට වැඩි 
කාලයක් ගත වීෙමන් පසුව ආපසු හැරී බලා අපට තීරණය කරන්න 
ෙවනවා, එතුමා එදා ඒ නිදහස ් අධ ාපනය තුළ දැක්ක සැබෑව 
සැබෑවක් ෙවලා තිෙබනවාද නැත්නම් ෙකොයි තරම් දුරට 
යථාර්ථයක් ෙවලා තිෙබනවාද කියා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නැවතත් ෙම් රෙට් 
අධ ාපනෙය් ෙවනසක් විය යුතුය, පරිවර්තනයක් විය යුතුය කියන 
එක පිළිබඳව කාෙග් කාෙග්ත් බලගතු ඉල්ලීමක් කථිකාවක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණි පළමුවැනි දවෙසේ පළමුවැනි කථාෙව්දීත් මම සඳහන් කළා 
අධ ාපන කමෙය් දැවැන්ත ෙවනසක්, පරිවර්තනයක් විය යුතුය 
කියලා. ඒ කරුණුම ෙම් විවාදෙය්දී උතුෙර් මන්තීවරුන්ෙගනුත් 
දිගින් දිගටම ඉදිරිපත් වුණා, දකුෙණ් අෙප් අදහස් හැටියටත් 
ඉදිරිපත් වුණා. කුසලතාවෙයන්, දැනුෙමන්, ආකල්පවලින් පිරිපුන් 
මනුස්සෙයක් නිර්මාණය ෙවනවා ෙවනුවට, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට  
සහතික තිෙබන, ලකුණු ලබා ගත්, තරග විභාගවලින් සමත් වුණු 
හුදු උගතුන් පමණක් බිහි වන අධ ාපන කමයක් තමයි අපට හිමි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අද අපට කනගාටුෙවන් වුවත් 
කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
මට ලැබී තිෙබන කාලය අඩුයි. මෙග් කථාවට තවම පවිෂ්ට 
වන්නටත් ලැබුෙණ් නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් තවත් පුංචි 
ෙවලාවක් ඉල්ලනවා, කාරණා කිහිපයක් කියන්න.  

ෙම් ගරු සභාෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් අදහසක් 
ඉදිරිපත් වුණා,  ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූවන්ට සහන 
සැලසීමට පත් කර ඇති කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න 
එපාය කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියනවා, එම 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කළ යුතුමයි කියා. ෙමොකද, අද සමහර අයට 
අමතක ෙවලා තිෙබනවා, 1994 වර්ෂෙය්, ෙපොදුජන එක්සත් 
ෙපරමුණ බලයට ආපු ෙවලාෙව්, එදා ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
සහන සැලසීමට පත් කළ කමිටුෙවන් කළ ඇතැම් නිර්ෙද්ශ. 
ඇතැම් උප ගුරුවරු එක ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබූ පමණින් කලාප 
අධ ාපන අධ ක්ෂවරු බවට පත් වන නිර්ෙද්ශ ලබා දුන්නා. ඒවා 
කියාත්මක වුණා. එදා 1994 වර්ෂෙය් ගත් කියාමාර්ග මුළුමනින්ම 
අමතක කරලායි අද සමහර අය කථා කරන්ෙන්. යම් යම් ෙචෝදනා 
තිෙබනවා නම් ඒවා නැවත විභාග කර, යම් ෙවනස්කම් විය යුතු 
නම් ඒවා කරන්නට එපාය කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. එදා 
ඉතිහාසය සහමුලින්ම අමතක කර කථා කරන අයට මම ෙම් 
කාරණය  කියන්නට කැමැතියි. ඇත්ත වශෙයන්ම පළිගැනීම්වලට 
ලක් වුණ අය ඉන්නවා. පළිගැනීම්වලට ලක්වුණ ගුරුවරුන් 
ඉන්නවා. පාසල්වල  ගුරුවරියන් දණ ගස්සපු ෙද්ශපාලනයක් 
තිබුණු රටක ගුරුවරුන්ට ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සිදු වුෙණ් නැහැ 

කියා කියන්න පුළුවන් නම්, අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් හිටපු 
නිලධාරින්ට පළිගැනීම් සිදු වුෙණ් නැහැ කියා කියන්න පුළුවන් 
නම් ඒක මිථ ාවක්. එම නිසා ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
මම කියන්නට කැමැතියි, අද රෙට් අධ ාපනෙය් යම් 
පරිවර්තනයක් සිදුෙවමින් යනවාය කියන එක. අධ ාපනෙය් යම් 
ගුණාත්මක වර්ධනයක් විය යුතුය කියන ආකල්පෙය් ගරු 
අධ ාපන ඇමතිවරයා ඉන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් එතුමා කැප 
ෙවනවා. 'ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල'  කියන ව ාපෘතිය තුළින් 
අද ගෙම් පාසල්වලට ෙභෞතික සම්පත්, මානව සම්පත් ලබා දී, 
තරගයක් තිෙබන ජාතික පාසල් අත ෙළොස්සකට සිසු සිසුවියන් ඇදී 
යන එක වළක්වන්න ගෙම් පාසල දියුණු කරන ආකල්පයක ගරු 
අධ ාපන ඇමතිවරයා ත්, ෙම් රජයත් ඉන්නවා. ඒ සඳහා විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා; විශාල මුදලක් වියදම් කරමින් 
ඉන්නවා. තව අවුරුද්දක් ෙදකක් යනෙකොට ෙමහි පතිඵලය අපිට 
ඉතා ෙහොඳින් දැක ගන්නට පුළුවන් ෙව්ය කියා මම හිතනවා. 
කරුණු ෙබොෙහොමයක් කියන්නට තිබුණත් ඔබතුමාට ගරු කරමින් 
මෙග් කථාව ෙකටි කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  අමාත තුමා.   

 
[අ.භා. 5.57] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමාෙග් සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදහස් කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතා සතුටු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් නිදහෙසන් පසුව පැවැති සියලුම රජයන් 
අධ ාපනෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් විශාල කාර්ය භාරයන් කළා. ඒ 
වාෙග්ම සියලුම රජයන් විසින් අධ ාපන කියාවලිය තුළ 
අඩුපාඩුකම් ද සිදු කර තිෙබනවා. එම නිසා මම ෙපෞද්ගලිකව 
දකින්ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අය අධ ාපනය කියන කරුෙණ්දී, 
ෙද්ශපාලනමය ෙකෝණවලින් ෙතොරව ෙම් ෙදස බැලිය යුතුය 
කියන එකයි. ෙද්ශපාලන වාසිවලින් ෙතොරව, වාදෙභ්ද අමතක 
කර ෙම් අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන් ගන්නා තීන්දු තීරණවලදී  
එකමුතුව කටයුතු කිරිම අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වග කීමක් 
යුතුකමක් බව අමුතුෙවන් සඳහන් කරන්නට අවශ තාවක් නැහැ.  

අද  වනවිට ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවලට අනුව අෙප් රෙට් 
සාක්ෂරතාව ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. නිදහෙසන් පසුව ඇතිවුණු 
තත්ත්වයන් එක්ක අද විශාල දියුණුවක් ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ ළඟා 
කර ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවා. ඒෙකන් කියෙවන්ෙන් 
නැහැ, අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් සියල්ල අංග සම්පූර්ණයි කියා. 
අඩුපාඩුකම් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් 
අඩුපාඩුකම්වලට විසඳුම් ෙසවීම අපෙග් වග කීමක්, අෙප් 
යුතුකමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ලක්ෂ තුනක විතර දරුෙවෝ වාර්ෂිකව පාසල් පද්ධතියට 
ඇතුළත් ෙවන බව අපි දන්නවා. අවසානෙය් ෙමයින් 
විශ්වවිද ාලයට යන්ෙන් වාර්ෂිකව විසිපන්දාහක් විතරයි. ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම් ෙසවීම අරමුණු කර ෙගන තමයි පසු ගිය කාල 
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සීමාව තුළදී තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ආරම්භ කෙළේ.  එය සාර්ථක 
වැඩසටහනක්, වැඩ පිළිෙවළක්. හැබැයි, ෙම් තාක්ෂණ විෂයය 
පාසල්වල ආරම්භ කිරී ෙම්දී එක බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ඒ 
ෙමොකක්ද? අධ යන ෙපොදු සහතික පත සාමාන  ෙපළ විභාගෙය්දී 
ගණිතය සහ සිංහල කියන විෂයන්වලට "ඒ" සාමර්ථ 
ෙනොතිබුණත්, උසස් ෙපළ විභාගය කිරීෙම් හැකියාව ෙමම 
තාක්ෂණ විෂය ධාරාව තුළ තිබුණා.  නමුත්, අද වන විට ෙම් 
තාක්ෂණ විෂයය සඳහා දරුවන් උසස් ෙපළ පාසල්වලට ඇතුළත් 
කිරීෙම්දී "ඒ" සාමර්ථ නවය තිෙබන, නැත්නම් "ඒ" සාමර්ථ හය, 
හත තිෙබන දරුවන් පමණක් ඇතුළත් කිරීෙම් පවණතාවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව, ෙම් විෂයය සඳහා පධාන පාසල් 
පද්ධතිය තුළ අද විශාල ඉල්ලුමක් ඇති ෙවලා තිබීමයි. එම නිසා 
අධ ාපන අමාත ාංශය ෙම් පිළිබඳව පධාන වශෙයන්ම අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම උසස් ෙපළ විෂයයන් තව තවත් අලුතින් 
ඒකරාශි කිරීෙම් කටයුත්ත සිදුවන අතරතුර, දැනට අලුතින් 
හඳුන්වා දී තිෙබන ෙම් තාක්ෂණ විෂයය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර, 
අවශ  කරන ගුරුවරු හා සම්පත් ලබාදීලා, ෙම් සඳහා වැඩි සිසුන් 
පමාණයකට අවස්ථාව ලබාදීම අද අධ ාපන අමාත ාංශෙය් මූලික 
වගකීම බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 අපට ෙම් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පශ්න විසඳා නිම 
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අධ ාපන ක්ෙෂේතය 
තුළ පධාන වශෙයන් තිෙබන ෙසේවා ෙමොනවාද කියා අප දන්නවා. 
ගුරු ෙසේවය, විදුහල්පති ෙසේවය, අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවය, 
අධ ාපනඥ ෙසේවය වශෙයන් අපට ඒ ෙසේවා වර්ග කරන්න 
පුළුවන්. ෙම් සෑම ෙසේවා ව වස්ථාවකම අද පශ්න විශාල 
සංඛ ාවක් තිෙබනවා. ෙම් පශ්නවලට එක් ෙහේතුවක් ෙම්කයි. පසු 
ගිය කාල සීමාව තුළදීම අඛණ්ඩව, ෙසේවා ව වස්ථාවලට අනුව 
කටයුතු ෙනොකිරීෙම් පතිඵලයක් විධියට තමයි අද ෙම් සෑම ෙසේවා 
ව වස්ථාවකම, ෙසේවයකම පශ්න ෙගොඩනැඟිලා තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව ගුරුවරුන්ෙග්, විදුහල්පතිවරුන්ෙග්, අධ ාපන 
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ වූවන්ෙග් අඩුපාඩුකම් නිසා ෙනොෙවයි අද ෙම් 
අය ෙම් පශ්නවලට මුහුණ දී තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය අප 
අවෙබෝධ කරගත යුතුයි.  

අප ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද 
ෙසේවා ව වස්ථාවලට අනුව විභාග පවත්වනවා. විභාග පැවැත්වුවත් 
ෙම් පශ්නවලට ස්ථිරසාර විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අප එය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් cadre එක 16,000ක් විතර ෙවනවා. ෙම් වන 
විට අලුතින් විභාගයක් පවත්වලා විදුහල්පතිවරු 3,000කට 
ආසන්න පමාණයක් බඳවා ගන්න නියමිතව තිෙබනවා. ෙම් 
විදුහල්පතිවරු 3,000 බඳවා ගත්තත්, අෙප් රෙට් සමස්ත විදුහල්පති 
අවශ තාව නිම වන්ෙන් නැහැ. පුරප්පාඩු 2,000කට, 3,000කට 
ආසන්න පමාණයක් අෙප් රෙට් තවමත් තිෙබනවා. පසු ගිය 
විභාගෙයන් ෙම් පිරිස බඳවා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. එම නිසා අද අෙප් රෙට් තිෙබන පාසල් 10,000න් පාසල් 
3,000ක විතර තවමත් ඉන්ෙන් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන්ය 
කියන කාරණය අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරු තමන්ෙග් වුවමනාෙවන් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු 
බවට පත් වුණා ෙනොෙවයි. ඒ කාරණය අමතක කරන්න එපා. ෙම් 
විදුහල්පතිවරු 16,000ම බඳවාෙගන අවසන් කරන්න අප අදටත් 
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය නිම කරගන්න අපට 
පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. එම නිසා අප ෙයෝජනා කෙළේ 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවා අවශ තාව මත කටයුතු කළ ෙම් අයෙග් 
ෙසේවා ඇගයීමක් කරලා, කාර්ය සාධන ඇගයීමක් කරලා, ෙම් අයට 
යම්කිසි ආකාරයක ස්ථිරත්වයක් ලබා දීලා, ෙසේවා ව වස්ථාව 
අනුව ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන්න කියායි. එෙහම ෙනොකර ෙමොනම 

ආකාරයකින්වත් ෙම් පශ්නය විසඳාගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

අද වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු යටෙත් දක්ෂතා දක්වපු පාසල් 
විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා. ඒක නැහැ කියා කියන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් සෑම ෙකෙනක්ම මූලික අධ ාපන 
සුදුසුකම් සපුරා තිෙබන අයයි. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට අප විසඳුම් 
ලබා දිය යුතුයි.  

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය 
ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. දැන් එය අවසාන මට්ටමට ඇවිත් 
තිෙබනවා. අප ජාතික අධ ාපන පතිපත්තියක් පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා; ඒ කමිටුෙව් කථා කළා. ඒ කමිටුව 
තුළ ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය අප පිළිෙගන තිෙබනවා; ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා. එම නිසා දැනට කටයුතු සකස් ෙවමින් පවතින ෙම් 
ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය ඉතාම කඩිනමින් ස්ථාපිත කරලා, එම 
ෙසේවෙය් වැඩකටයුතු අනිවාර්යෙයන්ම නිම කළ යුතුව තිෙබනවා.   

ඊළඟට, ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවය ගැන මා කියන්නම්. 1985දී 
අෙප් රෙට් විද ාපීඨ සංකල්පය ආරම්භ කළා. 1985දී එය ආර ම්භ 
කළත්, ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවය පිහිෙටව්ෙව් 1998දීයි.  

එතෙකොට පාසල්වල ඉන්න විදුහල්පතිවරු, ගුරුවරු ෙමොකද 
කෙළේ? අර විද ාපීඨවලට ගිහිල්ලා කථිකාචාර්යවරුන්, 
පීඨාධිපතිවරුන් විධියට කටයුතු කළා. අවුරුදු 13ක් ෙසේවා 
ව වස්ථාවක් ෙනොමැතිව ෙම් විද ාපීඨ සාර්ථකව කර ෙගන ආවා. 
ඊට පස්ෙසේ ෙසේවා ව වස්ථාවක් ෙගනාවා. ෙසේවා ව වස්ථාවක් 
ෙගනාවාට පස්ෙසේ, අවුරුදු 13ක් තිස්ෙසේ ෙම් විද ාපීඨ දියුණු 
කරන්න; ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරපු අයට විශාල 
අසාධාරණයකට ලක් ෙවන්න සිද්ධ වුණා.  

රජෙය් පතිපත්තිය ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවය ආරම්භ කිරීමට 
ෙපර විද ාපීඨ ආරම්භ කිරීම. ඒ විධියට ආරම්භ කළා. 
ගුරුවරුන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට විද ාපීඨවලට යන්න කිව්වා. 
ගියා. ඒ අය ඉතාමත් සාර්ථකව ෙම් විද ාපීඨ පවත්වාෙගන ගියා. 
මමත් විද ාපීඨෙයන් ගුරු වෘත්තියට පත් වුණු ෙකෙනක්. 
පළමුවැනි අවුරුදු දහය තුළ විද ාපීඨවලින් ඒ ගුණාත්මකභාවය 
ලබා ගන්න අද වන විටත් පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත; යථාර්ථය. ඒ නිසා ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවෙය් ෙම් 
පිළිබඳවත් අපි අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය්ත් ෙම් පශ්නයම තමයි 
තිෙබන්ෙන්. තුන්දහස් ගණනක් cadre එක තිෙබනවා. නමුත් පසු 
ගිය සෑම වර්ෂයකදීම ෙසේවා ව වස්ථාවන්වලට අදාළව විභාග 
පවත්වන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒකට තවත් ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, අධිකරණමය කටයුතු තිබීම. අධිකරණමය 
කටයුතු තිබුණාම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පුළුවන්කමක් නැහැ විභාග 
පවත්වන්න. එම නිසා ෙම් සෑම ෙසේවා ව වස්ථාවකම අවශ  
කරන පිරිස් සම්පූර්ණ කිරීමට උත්සාහ කළත්, කිසිදු රජයකට 
කරන්නට ලැබුෙණ් නැහැ කියායි මා හිතන්ෙන්. නමුත් ෙම් 
පුරප්පාඩු තිබීම නිසා  ඒ ෙසේවාවන් සපුරන්න යම්කිසි පිරිසකට 
අනිවාර්යෙයන්ම  සිද්ධ වුණා. ඒ අයෙග් ෙසේවය අරෙගන, ඒ 
අයෙග් ෙසේවය තුළින් පාසල් දියුණු කරලා; අධ ාපන ක්ෙෂේතය 
දියුණු කරලා; විද ාපීඨ දියුණු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමොනම 
ආකාරයකටවත් අපට පුළුවන්කමක් නැහැ, ඒ අයට අයින් ෙවන්න 
කියලා ෙම් කටයුත්ත කරන්න.  

අතීතෙය්දී ෙම් විභාග ෙනොපැවැත්වීම නිසා ඇති වුණු ෙම් 
පශ්නෙයන් බැට කන අය සම්බන්ධව සාධාරණ කාර්ය සාධන 

609 610 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇගැයීමක් කර, ඒ අයෙග් මූලික සුදුසුකම් බලා, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා දීලා, නැවත සෑම වර්ෂයකදීම 
ෙසේවා ව වස්ථාවන්වලට අනුව කටයුතු කිරීම කළ යුතුයි. ඒ තුළින් 
පමණයි ෙම් පශ්නයට ස්ථිරසාර විසඳුම් ලබා ගන්න - ඇති කර 
ගන්න- පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් ගරු 
අධ ාපන අමාත තුමාෙග්, අධ ාපන අමාත ාංශෙය් අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියන ඉල්ලීම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. අපි 
සියලු ෙදනාම ''අධ ාපනය'' කියන කරුෙණ්දී ඒක රාශී ෙවලා, ෙම් 
රෙට් දූ දරුවන්ෙග් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරමුය 
කියන ආරාධනය කරමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.07] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද පැය කිහිපයක් පුරාම 

පැවැත් වුණු ෙම් විවාදෙය්දී පශ්න, පැහැදිලි කිරීම් ගණනාවක් 
ෙබොෙහෝ මැති ඇමතිවරුන්ට තිබුණා. ෙම් පශ්න ඉදිරිපත් කළ 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් මෙග් පිළිතුරු කථාවට සවන් දීමටවත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැතිවීම ගැන මා කනගාටුවට පත් වනවා. එතුමන්ලා දැන් 
ෙම් ගරු  සභාෙව් හිටියා නම් මට ෙම් කරුණු සියල්ලම පැහැදිලි 
කර ෙදන්න තිබුණා. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු  අමාත තුමා කරුණු කාරණා 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. වාණිජ අංශෙය් පුරප්පාඩු, නැත්නම් 
මහරගම තිබුණු විද ාපීඨෙය් වාණිජෙව්දී පාඨමාලා සඳහා බඳවා 
ගැනීම අපි  අඩු කර තිෙබනවා; නවත්වා තිෙබනවා කියා එතුමා 
අපට ෙචෝදනා කළා. ඒක ඇත්ත. ඒක දිගටම අපි කරනවා. ඒකට 
ෙහේතුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, හිටපු අමාත තුමා 
වාණිජෙව්දී පාඨමාලාව සඳහා මහරගම විද ාපීඨයට සිසුන් බඳවා 
ගන්න ෙකොට, මුළු රෙට්ම ෙම් විෂය සඳහා පුරප්පාඩු  තිබුෙණ් 
50යි. නමුත් ෙමතුමා 400ක් බඳවා ගත්තා. ඒ ආකාරයට ෙමතුමා 
400ක් බඳවා ගැනීමට පාදක කර ගත්ෙත්, '' 'A'  සාමාර්ථ 
වැඩිෙයන් ගත්ත පිරිස ඉන්නවා'' කියලායි. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි ෙද් සම්බන්ධෙයන් කුමන ෙහෝ 
නිර්ණායකවලට යන්ෙන් නැතිව, ඇමතිවරුන්ට -අර ෙගොල්ලන්ට 
ෙම් ෙගොල්ලන්ට- ඕනෑ විධියට ෙමෙහම බඳවා ගන්නවාද? අපි ඒක 
නැවැත්තුවා; අඩු කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පුරප්පාඩු පදනම් කර ෙගන කරන්ෙන්? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පුරප්පාඩු පදනම් කර ෙගන කරන්ෙන්. ෙමොකද, 

විශ්වවිද ාලවල වාණිජෙව්දී උපාධිය හැදෑරූ අය ෙරොත්තක් 
ඉන්නවා, පාසල්වල ගුරුවරුන් වශෙයන් යන්න. ඒ ෙගොල්ලන්ටත් 
අවස්ථාව නැති ෙවද්දී ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමොනවාද 
ෙම් කරන්ෙන්? විද ාපීඨයකට තවත් වැඩිපුර අරෙගන ෙමොනවා 
කරන්නද? ඒ නිසා අපි නව රජය යටෙත් මින් ඉදිරියට සෑම 
එකක්ම පුරප්පාඩු පදනම් කර ෙගන, නිර්ණායක මත තමයි 
ෙබොෙහෝ දුරට කරන්න හදන්ෙන්. සියයට සියයක් බැරි නම්, 
සියයට අනූපහක් ඒ ආකාරයට ඉෂ්ට කරන්නයි අප කටයුතු 
කරන්ෙන්. 

එතුමා අහපු ඉතුරු පශ්නවලට මට උත්තර ෙදන්න විධියක් 
නැහැ, එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසා. එතුමා හිටියා නම් 
මම එතුමාට උත්තර ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිතවත් ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් 
කාරණා ෙදකක් උපුටා දක්වමින් කිව්වා, බිංගිරිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි නුවන්තිකා සිසුවියෙග් පශ්නයක් 
ගැන. එතුමා කිව්වා, "Z-score එක අනුව ඒ ෙමෙනවිය 
විද ාපීඨවලට බඳවා ගැනීමට හැකිව තිබුණා. නමුත් ෙම් කමය 
යටෙත් ලැබුෙණ් නැහැ" කියලා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ ගැන ෙහොයලා 
බැලුවා. පසු ගිය වසෙර් දිස්තික් කමයට ගත්තත් ඒ ශිෂ ාව 
විද ාපීඨවලට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් 
පාථමික අධ ාපන පාඨමාලාවට බඳවා ගනු ලබන Z-score අගය 
වූෙය් 1.3137යි. බිංගිරිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි 
නුවන්තිකා සිසුවිය විසින් ෙමවර ලබා ගත් Z-score අගය 0.7183 
වන බැවින් දිස්තික්ක කමයට බැලුවත් ඇය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
අපි ෙම් ෙමොකක්ද කෙළේ? මම මීට ඉස්ෙසල්ලා කල් තැබීෙම් 
විවාදයකදීත් ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු දුන්නා. අපි ෙදයක් ෙවනස් 
කරද්දී හරි අමාරුයි. ෙදයක් ෙවනස් කරද්දී විෙව්චන වැඩියි.  

ගසාකෑම් නවත්වලා, රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ඉතුරු කරලා 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙවනුවට voucher එක දුන්නාම, ඒකත් 
විෙව්චනයට ලක් වුණා. දැන් නම් ඒ අය කියනවා, ඒක ෙහොඳයි 
කියලා. ෙදමව්පිෙයෝ වුණත් කියනවා, ඒක ෙහොඳයි කියලා. අපි 
තවත් මුදල් ඉතුරු කරලා ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන 
voucher එෙක් වටිනාකමත් වැඩි කරන්නයි ඉන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන මම නැවත 
කියන්න අවශ  නැහැ. නමුත්, පැහැදිලි වීම සඳහා ඒ කාරණය මම 
නැවත කියනවා. විද ාපීඨවලට ෙතෝරා ගනු ලැබුෙය් ෙමෙතක් 
තිබුණු කමයට අමතරව නිර්ණායක මතයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ගිය 
වසෙර් මුළු ලංකාෙවන්ම අෙප් විද ාපීඨවලට ඒ ඒ විෂයයන්ට 
අනුව, ඒ ඒ පාඨමාලාවන්ට අනුව ගත්තු පමාණය වන්ෙන් 
3,720යි. අපි ෙතෝරා ගත්තු නිර්ණායක වුෙණ් ෙම්වායි. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් වසර තුනක ස්ථිර පදිංචිය එෙසේ ෙනොමැති 
නම් යාබද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. ඒ වාෙග්ම Z-score 
එෙක් ඉහළ අගයත් පදනම් කරෙගන තමයි ෙකොට්ඨාසවලින් අපි 
ගන්න තීරණය කෙළේ. ෙම්කට ෙහේතුවක් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාම කිව්වා, අවුරුදු පහක් 
අනිවාර්යෙයන්ම ඉන්න ඕනෑ කියලායි යන්ෙන් කියලා. ඒක 
හැබෑව. අපි යථාර්ථය එක්ක ජීවත් ෙවමු ෙකෝ. පසු ගිය කාලෙය් 
එක එක නගරවලින් ඔය විධියට අවුරුදු පහකට ගිය අය ඒ දුෂ්කර 
පෙද්ශවල හිටියාද? ඒ යන අය පත්වීම් හදාෙගන එන්ෙන්, ෙම් 
පවතින ෙද්ශපාලන වටපිටාව නිසා ෙවන්න පුළුවන්; ඒක 
කාලයක් තිස්ෙසේ ආපු කමයක් නිසා ෙවන්න පුළුවන්. පළාත් 
සභාවලින් දැම්මාම  ඒ පත්වීම් හදා ගන්නවා. ෙද්ශපාලනඥයන් 
හරහා හදා ගන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොනයම් කමයකින් හරි 
මැදිහත් ෙවලා අවුරුදු පහක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ පත්වීම් හදා 
ගන්නවා. ඔය කියන පළාත් කමයට,  දිස්තික්ක කමයට, ජාතික 
කමයට ගත්තාම එෙහම හදාෙගන ආපසු නගරවලට එනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ආපහු නගරබද පෙද්ශවලට යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාසල වන ෙපොෙලොන්නරුව රාජකීය 
විද ාලෙය් ගුරුවරු 30ක් හිඟයි. ලග්ගල පෙද්ශය වැනි දුෂ්කර 
පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා ගුරුවරු ඉන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ හදාෙගන 
යනවා. නැත්නම් අතරමඟ නතර ෙවනවා. එෙහමත් නැත්නම් ඒ 
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අවුරුදු පහ ගිහිල්ලා එනවා. ඒත් එනවා. ඒ අවුරුදු පහ ගිහිල්ලා 
ආවාට පස්ෙසේ ඒ පෙද්ශවලට ගුරුවරු විධියට දාන්ෙන් කවුද? ඒ 
නිසා තමයි ෙම් නිර්ණායක මත විද ාපීඨවලට බඳවා ගන්ෙන්. 
විශව්විද ාලයට ෙතෝරා ගනිද්දී ෛවද  පීඨයට - Medical Faculty 
එකට - ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් එක ලකුණක්, පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙයන් තව ලකුණක් ෙන්. ඒ Z-score එකත් යම් 
උච්චාවචනයන්ට ලක් වීමක් ෙවනවා. එෙහම ෙනොකර අපට ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න බැහැ. ෙම් පශ්නයට -ගුරු පුරප්පාඩුවලට- 
යථාර්ථවාදී එක පිළිතුරක් තමයි, ෙම්ක. අනික් එක, හිඟ ගුරුවරු 
ටික බඳවා ගැනීම.  

පසු ගිය කාලෙය් බඳවා ගැනීම් ෙකරුෙව් නැහැ ෙන්. අපි දැන් 
ෙහොඳට ඒ නිර්ණායක මත බඳවා ගැනීම් කරනවා. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අෙප් නිලධාරින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතුමන්ලා 
ෙබොෙහොම දක්ෂ විධියට ඒ පාසල් 10,000ම හරියට ස්කෑන් කරලා 
ඒ ඒ විෂයයන් අනුව සියලුම පුරප්පාඩු හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අපි 
ඉදිරිෙය්දී බඳවා ගන්ෙන් ඒ ඒ විෂයයන් අනුව විතරයි. නිකම් 
ආවාට ගියාට, එෙහන් ෙමච්චරයි, ෙමෙහන් අච්චරයි කියලා 
එෙහම බඳවා ෙගන ෙම්ක විසඳන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි, 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. කුසලතාෙව් අනුපිළිෙවළ අනුව 
අපි බඳවා ගත්තා.  

මම පිළිගන්නවා, ගිය සැෙර් Z-score එෙකන් ලැෙබයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සමහර අය ඉන්නවා කියලා. ඒකත් 
විසඳන්න අපි කටයුත්තක් කළා. විද ාපීඨවලට අපි ෙමෙතක් කල් 
ගත්ෙත්, 3,720යි. අපි ෙමවර වැඩිපුර 1,259ක් ගත්තා, Z-score 
එෙකන් දිස්තික්ක පදනමත් ආවරණය ෙවන විධියට. ෙමොකද 
ෙම්ක එක පාර ෙවනස් කරද්දී අපි සහනයක් ෙදන්න ඕනෑ නිසා. ඒ 
ෙගොල්ලන් හිතාෙගන හිටියා නම් විද ාපීඨයට ඇතුළු ෙවන්න ෙම් 
කමය එක පාර ෙවනස් කරද්දී ඒ ෙගොල්ලන්ට වැඩි අවස්ථාවක් 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒක නිසා සෑෙහන පමාණයක් ෙම් බඳවා ගැනීෙම් 
කමයට ආවරණය ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අපට සියයට 100ක්ම 
ඒ විධියට විසඳන්න බැහැ. " ඒ " තුන ගත්ත අය ඕනෑ තරම් 
ඉන්නවා. "ඒ" ෙදකයි, "බී" එකයි ගත්ත අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා 
පතිඵල අනුව විද ාපීඨවලට ගන්න, ගුරුපත්වීම් ෙදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. වසර 3කින් ඇති වන පුරප්පාඩු  තමයි අපි අද  
හඳුනා ගත්ෙත්. දැන් පුරප්පාඩු තිෙබනවා තමයි. ඒත් අපි අද 
බඳවාගන්න විද ාපීඨ ශික්ෂණලාභියා තව අවුරුදු තුනකින් තමයි 
ගුරුවරයකු වශෙයන් පුහුණු ෙවලා එළියට එන්ෙන්. වසර තුනක් 
ගත ෙවනෙකොට විශාම යෑම තුළ සහ ෙවනත් කාරණා මත ඇති 
වන පුරප්පාඩු තමයි අපි හඳුනා ගත්ෙත්. ෙම් කමෙව්දය ෙවනස්. මා 
ෙම් කමෙව්දය ගැන පැහැදිලිව කිව්වා. විද ාපීඨවලට බඳවා 
ගන්නත් පුළුවන් 3720ෙදනායි. 1759 ෙදෙනක් වැඩිපුරත් ගත්තා. 
දැන් ෙම් කමය අවුල් සහගතයි කියලා ඇතැම් අය කියන නිසා 
ඔක්ෙකෝම හිතාෙගන ඉන්නවා, "මෙග් පතිඵලය ෙම්කෙන්, අෙන්! 
මම ෙත්රුෙණ් නැහැෙන්" කියලා. ගිය වතාෙව් වාෙග් පැරණි 
කමයට  බඳවා ගත්තත් ෙගොඩක්  විද ාපීඨවලට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ.   

ෙහොඳම උදාහරණය තමයි ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු උපහැරණය. ඒ කියන මහත්මිය දිස්තික් කමයට 
බැලුවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මා ෙම් ඔක්ෙකෝම check  කළා. අපි 
ෙමොකක් හරි කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදන්ෙන් නිකම්ම ෙනොෙවයි. 
සමහර සුබවාදීන් කියනවා, ෙරෝස පඳුෙර් මල් තිෙබනවා කියලා. 
සමහර අසුබවාදීන් කියනවා, ෙරෝස පඳුෙර් කටු තිෙබනවා කියලා.  
ඉතින් අපට ෙරෝස පඳුෙර් කටු තිෙබනවා කියන්නත් පුළුවන්, 
ෙරෝස පඳුෙර් මල් තිෙබනවා කියන්නත් පුළුවන්. ෙම් ෙදකම 
කියන්නත් පුළුවන්. ඒත් අපි බලන්න ඕනෑ හරි ෙමොකක්ද කියලායි. 
අසුබවාදීන් ඒ විධියට විෙව්චන  කරාවි.  සුබවාදීන් විධියට, 
සාධනීය තත්ත්වයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන අය විධියට අපි ඊට 
වැඩිය එහාට ගිය ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

ඊළඟට, එතුමා අහලා තිෙබනවා, පාසල්වල අනධ යන 
තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
අනුමත කරන ලද අනධ යන තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීෙම් 
පරිපාටියක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා පසිද්ධ දැන්වීම් පළ කළ යුතුයි, 
අයදුම් පත් පරීක්ෂා කර සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජන කර සුදුසුකම් 
ඇති අයදුම්කරුවන් ෙතෝරා ගැනීම කළ යුතුයි. ඒක සිදු වුණා. පසු 
ගිය කාලෙය්  බස්නාහිර පළාෙත් පුරප්පාඩු තිබුෙණ් නැහැ. ඉතාම 
සීමිත ගණනයි තිබුෙණ්. නමුත් එක එක විධියට බඳවා ෙගන 
තිබුණා. වයඹ පළාෙතත් පුරප්පාඩු නැහැ. ෙම් පුරප්පාඩු පිරවීෙම්දී 
මා මෙග් දිස්තික්කෙය් අය වැඩිෙයන් ෙයොමු කළා. මම අධ ාපන 
ඇමතිවරයා විධියට මෙග් ආසනෙය් අය වැඩිෙයන් ෙයොමු කළා. ඒ 
බඳවා ගැනීම් සඳහා පසිද්ධ දැන්වීම් පළ කර තිබුණා. මා කිව්වා, 
"ෙම් පුරප්පාඩුවලට ඔයෙගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. අයදුම් 
කරන්න" කියලා. ඒ විධියට ෙයොමු කිරීම වැරැද්දක්ද?  හැබැයි, 
විධිමත් කමෙව්ද ඔස්ෙසේයි ඒ අය බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
පසු ගිය කාලෙය් කෙළේ ඒක ෙනොෙවයි.  අපි ෙම් විධියට බඳවා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්, කම්කරු තනතුරකට, සනීපාරක්ෂක 
තනතුරකට,  මුරකරු තනතුරකට. ඒත් පසු ගිය කාලෙය් ගුරු 
පත්වීම් දුන්නු විධිය බලන්න. පසු ගිය කාලෙය් විදුහල්පතිකම්  
දුන්නු විධිය බලන්න. පසු ගිය කාලෙය් විශ්වවිද ාලවලට ළමයින් 
ඇතුළත් කරන්න  පවා ලියුම් දුන්නු විධිය දන්නවාෙන්?   අපි ඒවා 
කරලා තිෙබනවාද? නැහැ.  ගුරු පත්වීම් ෙදන්න ඕනෑ, විදුහල්පති 
තනතුරු ෙදන්න ඕනෑ දක්ෂතා මතයි, සුදුසුකම් මතයි.    

දැන් බලන්න, විදුහල්පති ෙසේවෙය් එක එක මට්ටම්වල 
පුරප්පාඩු තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පුරප්පාඩු පිෙරව්ෙව් 
නැත්ෙත් ඇයි?  විදුහල්පති ෙසේවෙය් III ෙශේණිෙය් පුරප්පාඩු 
හයදහස් ගණනක් -පුරප්පාඩු 6,868ක්- තිබුණා.  ඇයි ඒ? පුරප්පාඩු 
පිෙරව්ෙව් ෙකොෙහොමද ඒ අය?  හිටපු ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
ඒ සඳහා දක්ෂ අය හිටියා ෙවන්න පුළුවන්. ඒක ෙවනම කථාවක්. 
නමුත්, රෙට් චකෙල්ඛන අනුව ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ විධිමත් 
කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑෙන්, ඒ විධියට බඳවා ගන්න. ෙම් 
පුරප්පාඩු හයදහස් අටසිය ගණනට බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට ෙමොකද කෙළේ? වැඩ ආවරණය කරන්න කියලා, 
ෙද්ශපාලනිකව සහ විවිධ කමවලින් එක එක අය බඳවා ගත්තා. 
නමුත්  අපි ෙමොකද  කෙළේ? අපි බලයට ආපු  ගමන් ෙම් පුරප්පාඩු 
ඔක්ෙකෝම හඳුනාෙගන, විදුහල්පති ෙසේවෙය් III ෙශේණිය සඳහා 
විභාගයක් පැවැත්වූවා. ඒකට  applications  විසිඑක්දහසක් ආවා.  
දහනවදහසක් විභාගයට ෙපනී සිටියා. එයින් හාරදහසක් පාස් 
වුණා. අබ මල් ෙර්ණුවක තරමින්වත් අපි ඒකට ෙද්ශපාලනය 
සම්බන්ධ කර ගත්ෙත් නැහැ. ෙමන්න, ඉස්සර කමෙව්දය ෙවනුවට 
අපි උපෙයෝගි කර ගත්ත කමෙව්දය! දැන් විදුහල්පති ෙසේවෙය් I 
ෙශේණිෙය් අනුමත තනතුරු සංඛ ාව 3,532යි. නමුත් 2,430 ෙදනයි 
ඉන්ෙන්. විදුහල්පති ෙසේවෙය් II ෙශේණිෙය් අනුමත තනතුරු 
සංඛ ාව 6,112යි. ඉන්ෙන් 4,320 ෙදනයි. අපි දැන් ඒ පුරප්පාඩු 
ඔක්ෙකෝම පියවෙරන් පියවර පුරවනවා. එතැනදී කිසිම 
ෙද්ශපාලනයක් අදාළ කර ගන්ෙන් නැහැ.  

ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් - SLEAS -  I වන 
පන්තිෙය්   පුරප්පාඩු 200ක් තිබුණා. 115 ෙදනායි දැනට ඉන්ෙන්. 
SLEAS  II පන්තිෙය් පුරප්පාඩු 300ක් තිෙබනවා; 165 ෙදනායි 
ඉන්ෙන්. අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් III  පන්තිෙය් cadre  එක 
1783ක්. 852ක් හිටිෙය් නැහැ. මා අධ ාපන ඇමතිවරයා විධියට 
ෙම් 852ම ගන්න ෙම් වන ෙකොට ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන් යුතු 
කමෙව්ද ඔස්ෙසේ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. විභාග පවත්වන්න 
ගැසට් කරලා තිෙබනවා. විවෘත විභාගයක් -Open Exam- 
පැවැත්වූවා. ඊළඟට Limited Exam එක තිෙබනවා. ෙම් 852ම 
ගන්ෙන් කිසිම ෙද්ශපාලන පදනමක් නැතිවයි.  අපි ෙම් පද්ධතිය 
පුරවා ෙගනයි යන්ෙන්. 
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ඊළඟට, හිඟ ගුරු පමාණය බලලා අපි ඒ ටිකත් හරියාකාරව 
පුරවනවා. ඒකයි අපි කරන්ෙන්. සමහර ෙද්වල් විපක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලා මවන්න හදන ෙද්වල්. අපිත් මැරිලා ඉපදුෙණ් 
නැහැෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපිත් අවුරුදු 12ක්, 13ක් හිටියා 
ෙන්. අපි දැක්කා ෙන්  වුණ ෙද්වල්. ෙකොෙහොමද ඒ පත්වීම් දුන්ෙන් 
කියලා  කෙට් ෙල් රහ ෙවනකල් අපි කථා කළා ෙන්. ඒ නිසා මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, අපි එදා යමක් කථා කළා නම් අදත් 
ඒකම තමයි කථා කරන්ෙන් කියලා.  

මාලෙබ් SAITM එක සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ආවා. ඒ ගැන 
එදා කියපු ෙද් තමයි අපි අදත් කියන්ෙන්.  කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දීත් මම ඒ ගැන කථා කළා. ඒ විද ාලෙය් ඉෙගන 
ගන්නා ළමයින් ෙවනුෙවන් ෙමොනවා හරි කමෙව්දයක් සලසන්න 
ඕනෑ. යම්  සාධාරණ කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ හිතලා  අපි ඒ කටයුත්ත 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම  නැතිව එදා ඒ ගැන කියපු ෙද්ට වඩා 
ෙවනස් ෙදයක් අද අපි කියන්ෙන් නැහැ. අපි කවදාත් කියන්ෙන් 
එකම ෙදයයි. එච්චරයි මට කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැන් මට ෙචෝදනා 
කරනවා,"ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටු දඩමීමා කරෙගන ඉතාම 
නුසුදුසු හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන හිතවතුන් අධ ාපන 
ක්ෙෂේතෙය් පරිපාලන හා අෙනකුත් තනතුරුවලට පත් 
කරනවා"කියලා.  අෙන්! ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු 
ගිය අවුරුදු 20ක් තුළ අපි ෙම්වා සිද්ධ ෙවච්ච හැටි දැක්කා.  
Cabinet Papers හරහා දිගට හරහට, ඉවක් බවක් නැතිව පත්වීම් 
හයදහස් ගණන් දුන්ෙන්. එෙහම පත්වීම් දීපු මිනිස්සු අද 
ශාන්තුවරයන් වාෙග් ඇවිල්ලා කියනවා,"ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම්වලට ලක් ෙවච්ච අයට සහන ෙදන්න එපා'' කියලා. අපි 
පැහැදිලිව කියනවා, ඒ කමිටු පත් කරලා ඒ සඳහා කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශත් අරෙගන තිෙබනවා  කියලා. නමුත්, අපි 
තවම ඒ පත්වීම්  දීලා නැහැ.  ෙද්ශපාලන ෙහේතුමත ගැටලුවලට 
මුහුණ දුන් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් සියලුම අයට අපි ඒ පත්වීම් 
ෙදන්ෙන් රාජ  පරිපාලන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් චකෙල්ඛ 
අනුවයි. අපි විධිමත් කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ තමයි ඒ පත්වීම් 
ෙදන්ෙන්. ඒ අසාධාරණකම් පිළිබඳව ෙසොයන්න අපි කමිටු පත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒවා අතර පශ්න තිෙබන ඒවාත් තිෙබනවා, 
නැතිව ෙනොෙවයි. හිටපු ආයතන අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයකු වන 
කරුණාරත්න මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන්  මම ආපහු කමිටුවක් 
පත් කළා. ෙමෙහම කමිටු පත් කරන්ෙන් කවුද?  කමිටු දමලා, 
පරීක්ෂා කරලා, ආපසු කැබිනට් නිර්ෙද්ශ අරෙගන, ඒ කැබිනට් 
නිර්ෙද්ශ තිබියදීත් ආපසු කමිටු දමන්ෙන් ෙමොකටද? ආපහු කමිටු 
දමන්ෙන් ෙම් කටයුත්ත විධිමත් කරන්නයි. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් සිදු වී ඇත්නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට සහන  
ෙදනවා. ඒ පළිගැනීෙම් ස්වභාවය මත සහන ෙදන්න ඕනෑ. ඒක 
යුතුකමක්. ඒ වාෙග්ම  ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් වුණාය කියලා 
ෙබොරුවට කියන අයට  සහන ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සිදු ෙවච්ච අයට සහන ෙදන්ෙන්ත්, 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීෙම් ස්වභාවය සහ තීවතාව මතයි. ඒක මම 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙබොරු  කරුණු හදන්න එපා. 
මම විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් දශකයකට වැඩි කාලයක් 
අධ ාපන ෙසේවක සංගමෙය් සභාපති වශෙයන් හිටියා.  ඔය කියන 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් ඒ තත්ත්වෙයන්ම තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, 
ෙම් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටු ෙහේතුෙකොට ෙගන දැන් ෙගොඩක් 
අය දඟලනවා  සහන ගන්න. නමුත් එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. කමිටු 
දමලා පරීක්ෂණ කරනෙකොට ඒෙකන් සෑෙහන්න ෙදෙනක් 
හැෙළයි. ඒක අපට පශ්නයක් නැහැ. ඒ කමිටුෙවන් එෙහම සහන 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් මට 
ඒ සඳහා උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ෙමතැන   තිෙබන පශ්නය 
ෙම්කයි.  

පසු ගිය කාලෙය් විවිධ තනතුරුවලට ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
ගත්ත අය තමයි ෙම් නටන්ෙන්. ඒ කාෙල් සද්ද නැතිව හිටියා. ඒ 
කාලෙය් ඔය එක්ෙකෙනක්වත් කෑ ගැහුවාද? ඒ කාලෙය් ෙම්වාට 
විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණ කළාද? ඒ කාලෙය් ෙම්වාට විරුද්ධව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොඩ්ඩක් කථා කළා මිසක් ෙම් වාෙග් පශ්න 
මතු කළාද? නැහැ.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මම ඒකත් 
කියන්න ඕනෑ.  

පාසල් තුළ මුදල් අය කිරීම ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මම 
අධ ාපන අමාත  ධුරය භාර ගන්න කලින් ඉඳන්ම  පාසල් තුළ 
මුදල් අය කිරීම චිරාත් කාලයක් තිස්ෙසේ ගජරාෙමට සිද්ධ වුණා. 
නමුත් අපි බලයට ආපු ගමන්ම චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා, ෙමය 
නවත්වන්න. අපට රජෙයන් ෙදන මුදලින් පමණක් සමහර පාසල් 
පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. නමුත්, ෙම් වියදම්  සඳහා දින සියය 
තුළිදී අපි සෑෙහන්න මුදල් දුන්නා. නව රජය යටෙත් ගිය වර අපට 
ලැබුෙණ් පාග්ධන වියදම වශෙයන් රුපියල් බිලියන 16යි. ෙමවර 
පාග්ධන වියදම් ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 84ක් ලැබිලා 
තිෙබනවා.  අපි "ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල" ව ාපෘතිය යටෙත් 
පාසල්වලට ෙභෞතික සම්පත් යනාදී  ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙදනවා.  
අපි  පාසල්වලට එවැනි ෙද් ෙදන නිසා, සල්ලි එකතු කරන එකත් 
පාලනය කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් අපි කිව්වා, ෙම් 
චකෙල්ඛයට  පිටින් කටයුතු කරන්න එපා,  මුදල් අය කරනවා 
නම්  ඒක සාධාරණ ෙහේතු මත සිදු ෙවන්න ඕනෑ, ඒක අධ ාපන 
අමාත ාංශෙයන් අනුමත කර ගන්න ඕනෑ,  පළාත් සභාවට අයත් 
පාසලක් නම් පළාත් අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අනුමත කර 
ගන්න ඕනෑය කියලා. අනුමත කරෙගන- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අෙන්! ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට ෙම් සියලුම 

පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සුළු කාලයක් දීර්ඝ කරලා 

ගරු ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදමුද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විනාඩි 10ක, විනාඩි 15ක  

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් සිට විනාඩි 15ක 

කාලයක් ලබා ෙදනවා.  

ඒ සඳහා සභාව එකඟද? 

615 616 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එෙහම විධිමත් කමයකට 

චකෙල්ඛය යැව්වා.  කාලයක් තිස්ෙසේ කරපු ෙම් ෙසල්ලම අපට 
එක පාරටම  නවත්වන්න බැහැ. හැබැයි ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඒ චකෙල්ඛ උල්ලංඝනය කරපු අය 
සම්බන්ධෙයන් තරාතිරම ෙනොබලා, ඒ පාසෙල් තත්ත්වය 
ෙනොබලා, අපි ෙකළින් හිටෙගන පියවර ගත්තා. ෙම් ෙවනෙකොට 
විදුහල්පතිවරුන් ගණනාවක් අයින් කරලා තිෙබනවා. අවශ  පරිදි 
නිවැරදිව, විධිමත්ව පරීක්ෂණ කරලා, විමර්ශන කරලා තවත් 
කිහිප ෙදෙනකුම අයින් කරන්න තිෙබනවා. ෙම්වා ෙපෞද්ගලික 
පළිගැනීම් ෙනොෙවයි. එෙහම නැත්නම්, "ෙම් ශීලංකාකාරයා, ෙම් 
ෙජ්වීපීකාරයා" කියලා ගහන එකක් නම් ෙනොෙවයි. 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් තරාතිරම ෙමොකක්ද කියලාවත් අපි දන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, අපි භය නැතුව ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ඒ පියවර 
ෙගන තිෙබනවා. අපි ඒ තත්ත්වය ෙම් වන ෙකොට සෑෙහන දුරකට 
සමනය කරෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා එක පාරට විසඳන්න බැහැ, 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙම්වා එක පාර විසඳන්න  
පුළුවන්කමක් අපට නැහැ. ඒ නිසා  අපි දැන් ඒ කමෙව්ද හදමින් 
සිටිනවා. 

ඊට අමතරව ෙම් ෙද්වල් බලන්න.  පන්තියක ළමයින් 50ක් 
ෙහෝ 60ක් ඉන්නවා. ඒවා කර්මාන්තශාලා ෙනොෙවයි ෙන්. ෙකොළඹ 
රාජකීය විද ාලෙය් ළමයින් 8,000 ගණනක් ඉන්නවා. ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක විද ාලෙය් ළමයින් 7,000 ගණනක් ඉන්නවා. ඒවා 
කර්මාන්තශාලාද? මම දැකලා තිෙබනවා සමහර පාසල්වල එක 
පන්තියක ළමයින් 60 ගණනක් ඉන්නවා. ඔබතුමාත් ෙම්වා 
දන්නවා ඇති. එක පන්තියක ළමයින් 60 ගණනක් ඉන්නවා නම්,  
ෙමෙහම ෙම්වාෙය් උගන්වන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා පන්තියක සිටිය 
යුතු ළමුන් පමාණය 40 දක්වා අඩු කරන්න අපි තීරණය කළා. 
අධිකරණ තීන්දුවක් තිබුණා, පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් පමාණය 
35යි කියලා. පසු ගිය කාලය තුළ ඒ තීන්දුව කියාත්මක කෙළේ 
නැහැ. නමුත්  ඒ තීන්දුව කියාත්මක කරන්න අපි තීරණය කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පීඩනය එක පාරටම අඩු කරන්න 
අමාරු නිසා අපි එක පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් සංඛ ාව 40 
දක්වා අඩු කරලා, 2016 වසෙර්  සිට වසරකට එක්ෙකනා බැගින් 
අඩු කරමින්, 2020  වන ෙකොට - අපට ලබාදුන්  mandate  එක 
ඉවර ෙවනෙකොට -  එක පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් පමාණය 35ට 
අඩු කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා. ෙම්වා ෙල්සි-පහසු ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම පන්ති කාමර තව දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
ඒවා  ෙව්ගෙයන් හදාෙගන යනවා, ඕනෑ තැනක ගිහිල්ලා බලන්න. 

අෙප්, "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" ව ාපෘතිය ෙම් 15වැනි දා 
කළුතරින් ආරම්භ කරනවා.  එම ව ාපෘතිය හඳුන්වා දීෙමන් පසුව   
හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම අඩුම ගණෙන්  පාසල් 
ෙදකක්වත් දියුණු වනවා. අවම වශෙයන් පාසල් හත් දහස් 
ගණනක ෙභෞතික සම්පත් ටික සම්පූර්ණ වනවා; ජලය 
ලැෙබනවා. අෙප් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් දැන් නිර්ණායක 
සකස් කර තිෙබනවා. ඒ නිර්ණායක අනුව  අඩු පාඩු ෙමොනවාද 
කියලා අපි දන්නවා. මම පසු ගිය සතිෙය් කුරුණෑගල, ශාන්ත 
ෙජෝශප්  විද ාලයට ගියා. ඒ පාසෙල් ළමයින් හාරදහස් ගණනක් 
ඉන්නවා. ඒ හාරදහස් ගණනටම ගැහැනු ළමුන්ෙග් toilets 
තිෙබන්ෙන් 18යි. පිරිමි අයට 22යි. මම  විදුහල්පතිවරයාෙගන් 

ඇහුවා, "විෙව්ක කාලය ෙකොච්චරද?" කියලා. එතුමා කිව්වා, "පැය 
කාලයි" කියලා. මම ඇහුවා, "එක් අෙයකුට විනාඩියක් ගියත් 
සියලුෙදනාටම යන්න පුළුවන්ද?" කියලා. විදුහල්පතිවරයා කිව්වා, 
"බැහැ සර්, interval  එෙකන් පසුවත් පැයක් යනවා" කියලා. ඒ 
නිර්ණායක ඔක්ෙකෝම දැන් අප ළඟ තිෙබනවා. ළමුන් ගණන 
තිෙබනවා, වැසිකිළි හා කැසිකිළි අඩු පාඩු පිළිබඳව තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම 800 ගණනකට වතුර බිංදුවක්වත් නැහැ. ෙම් සියලු 
නිර්ණායක මත තමයි ඒ අවශ තා සඳහා  සල්ලි යවන්ෙන්. තව 
ටික කාලයක් යන ෙකොට ෙම් නිර්ණායක පදනම් කරෙගන  මූලික 
අවශ තාවල ඉඳලා සියලු කාරණා ඉෂ්ට ෙව්වි.  

පසු ගිය කාලෙය් වැසිකිළි කැසිකිළි හදන්න පාසල් 2,000කට 
ආසන්න පමාණයකට රුපියල් ලක්ෂ 20 ගණෙන් grant එකක් 
දුන්නා. ඇයි? මුදල් දුන්ෙනොත්  අෙනක් පැතිවලට යවපුවාම 
ෙකොමිස් ගහනවා. දැනටමත් අපි කියලා තිෙබන්ෙන් හැම 
ඉදිකිරීමක් සඳහාම තරගකාරි ලංසු කමය -competitive bidding- 
යටෙත් යන්න කියලායි.  ඒවා කියාත්මක කරද්දි සමහර අය මට 
ගහනවා. සමහර පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥෙයොත් ගහනවා. කමක් 
නැහැ. අපි එෙහම කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලය තුළ 
සියලුම අවශ තා ඉෂ්ට වන විධියට අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් කවදාවත් පාසල්වලට ෙඩස්ක්, පුටු දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙහට - අනිද්දා වන ෙකොට බලන්න. අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ෙලොරිවලින් ෙඩස්ක්, පුටු යවනවා. ලක්ෂ ගණනක් යවනවා. හැම 
පන්ති කාමරයකම ගුරුවරුන්ට ෙම්ස කට්ටලයක් යවනවා. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම අපි සැලසුම් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒවා ජාත න්තර 
පමිතීන්ට අනුවයි සාදා තිෙබන්ෙන්. ඒ පුටු, වාඩි වුණාම ෙකොන්ෙද 
අමාරුව හැෙදන  ඒවා ෙනොෙවයි.  ෛවද වරුන්, විෙශේෂඥයන් 
ෙගන්වා  පරීක්ෂාවට ලක් කරලා තිෙබනවා.  ඒ සියලු ෙද්වල් අපි 
සැලසුම් කරලායි තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 

අපි විශාල ෙවනස්කම් ටිකක් කරෙගන යන බව මම කියන්න 
ඕනෑ. අෙප් හිටපු අධ ාපන අමාත තුමකුෙග් පුතයකු වන ගරු 
(ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා, ෙබොෙහොම දක්ෂ තරුණ 
නායකෙයක්. එතුමා කිව්වා, අපි ෙවනස්කම් කර ෙගන යනවා 
කියලා. හරියටම හරි. අපි ලෑසත්ියි ෙවනස්කම් ටික කරන්න. 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල අධ ාපන කම අපි ෙහොඳට අධ යනය 
කළා. පින්ලන්තය ගත්තත්, ඇෙමරිකාව ගත්තත්, එංගලන්තය 
ගත්තත් ෙමතරම් තරගකාරීත්වයක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා  G.C.E. (O/L)වලින් හලන්ෙන් නැතුව 
වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ ාපනය හැම දරුෙවකුටම ලබා ෙදන්න අපි 
තීරණය කළා. ලක්ෂ 42ට වැඩි ශිෂ  පරම්පරාවට අඛණ්ඩ 
අධ ාපනයක් ලබා ෙදන්න අපි තීරණය කළා. ඊට අවශ  පහසුකම් 
දැන් සකස් කරමින් තිෙබනවා; ඊට අවශ  ෙභෞතික සම්පත් දැන් 
සකස් කරමින් තිෙබනවා. එතෙකොට අපි කිසිම දරුෙවක් 
අධ ාපනෙයන් හැලීමකට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. තමන් කැමැති 
විෂය ක්ෙෂේතයක් ඔස්ෙසේ යෑමට අවශ  පදනම ෙම් වන ෙකොට 
සකස් කරමින් තිෙබනවා.  

විෂය මාලාවල දැවැන්ත ෙවනසක් වනවා. තව අවුරුදු 50ක, 
100ක කාලයක් සඳහා අනාගතය දැකලා, කාර්මික අංශෙයන් 
ෙහෝ ෙවනත් ෙවනත් අංශවලින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 
ආකාරයට විෂය මාලා ෙවනස් කරනවා. රැකියා අභිමුඛ අධ ාපන 
කමයකුත්, දැනුම පදනම් කරගත් සමාජයකුත් කියන ෙම් ෙදක 
සමාන්තරව යන්න පුළුවන් විධියට විෂය මාලාවල ෙවනස්වීම් සිදු 
වනවා. ෙම් සඳහා අපි ගරු අගාමාත තුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
කමිටුවක් පත් කරලා අවශ  තීන්දු තීරණ ගන්නවා. සතියකට 
සැරයක්, ෙදසැරයක් අෙප් නිලධාරින් හමු ෙවමින් ෙම් ෙවනුෙවන් 
අපි විශාල කැපවීමක් කරන බවත් කියන්න ඕනෑ. ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී උපාධිධාරින් පා රවල් ගාෙන් ඉන්නවා දකින්න අපි 
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බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් රැකියා වියුක්ති ෙගොන්නට 
එකතු වනවා දකින්න අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
විශ්වවිද ාලෙයන් පිටවන අයට කුමන ෙහෝ රැකියාවක් කරන්න 
පුළුවන් අධ ාපන කමයක් හදන්න අපි ෙම් වන ෙකොට කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි තව ෙවනස්කම් 
ගණනාවක් සිදු කර තිෙබනවා. අපි පසු ගිය දවස්වල විදුහල්පති 
පත්වීම් දුන්නා.  

අපි දැන් විදුහල්පතිවරුන් 4,000කට ආසන්න පමාණයක් 
පුහුණු කරනවා. අපි ඔවුන්ට ඉතාමත් ශක්තිමත් පුහුණුවක් ලබා 
ෙදනවා. ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය වශෙයන් එම පුහුණුව ලබා  ෙදන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දැනුම යාවත්කාලීන 
කරන්න විදුහල්පති සහ ගුරු පුහුණුව අපි නිරන්තරෙයන් කරනවා. 
පින්ලන්තෙය් කරනවා වාෙග් තමන් උගන්වන විෂය අනුව 
අනාගතෙය් ඒ විෂයට පවීණයකු බවට ඒ ගුරුවරයා පත් කරන්න 
පුළුවන්ද කියලාත් අපිත් බලනවා.  අපි ගුරුවරුන්ට ඒ විෂය 
පිළිබඳව licence එකකුත් ෙදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඒ 
licence එක  විටින් විට යාවත්කාලීන කරන්න ඕනෑ, ඒ ගුරුවරයා 
තමන්ට එම විෂය ඉගැන්වීමට අවශ  දක්ෂතාව, හැකියාව 
තිෙබනවාද කියලා ෙපන්වන්න. 

විදුහල්පතිවරුන් ජාත න්තර වශෙයනුත් පුහුණු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි විදුහල්පතිවරු කණ්ඩායම් පිටින් 
මැෙල්සියාවට යැව්වා; සිංගප්පූරුවට යැව්වා. දැන් අපි SLES 
නිලධාරින් 852ක් ගන්නවා. අපි ෙම් නිලධාරින් ඔක්ෙකෝම 
විෙද්ශීය පුහුණුවලට යවනවා. ෙම් සැෙර් අෙප් නිලධාරින් ගුරු 
පුහුණුව ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් පමාණයක් අනුමත කර ෙගන 
තිෙබනවා. ෙවනදා කෙළේ ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය් සල්ලි ටික 
ආපු ගමන් ඉස්ෙසල්ලාම ෙහෝමාගම එක විද ාලයක් හැදුවා. 
ලංකාෙව්ම තිෙබන සල්ලි ටික එතැනට දැම්මා. අෙප් හිටපු 
ඇමතිතුමා එක සැෙර් රුපියල් මිලියන 1,000ක් දැම්මා.  අපි 
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. පතිපාදන පුළුවන් තරම් සමාන්තරව 
ෙබදිලා යන විධියට තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමොකක්ද ඉස්ෙකෝලය? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය. ෙම් ෙද්වල් කරන්න 

ඕනෑ එෙහම ෙනොෙවයි. අපි දැන් ෙම් ෙද්වල් කරන්ෙන් නිර්ණායක 
පදනම් කර ෙගනයි. දැන් සමහර පාසල්වලින් ඔවුන්ට අවශ  
ෙද්වල් අෙපන් ඉල්ලා ෙගන ආෙවොත් අපි කියනවා, " හරි, අපි 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. හැබැයි අපි norms අනුව, තිෙබන නිර්ණායක 
මත තමයි පාසලට අවශ  ෙද් ෙදන්ෙන්" කියලා. එෙහම නැතිව 
අපට ෙදන්න බැහැ. ඒකට පමුඛතාව ෙදන එක ෙවන එකක්. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැන් අධ ාපනෙය් ෙවනසක් 
සිදුවීෙගන යන අවස්ථාවක්.  අපි - තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා 
එකතු ෙවලා ෙම්ක කරමු. අපි ෙම් ෙද්වල් කරන්ෙන් ෙවනම 
ලකුණු දමා ගන්නවත්, ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
කාලෙය් කියාත්මක වූ කමෙව්ද හරි ගිෙය් නැහැ ෙන්. හරි ගියා 
නම්, අධ ාපන කමයට ෙමෙහම ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

අපට විශාල ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා. මම ඒක පිළිගන්නවා. 
දැන් අපි ඒ සඳහා පියවර ගන්න ඕනෑ. අපට ගුරුවරු විශාල 
පමාණයක් අඩුයි. ගුරුවරු විධිමත් කමයකට ගන්න ඕනෑ. අපට 
අවශ  ගුරුවරු අෙරෙහන් ෙමෙහන් ගන්න බැහැ. ඒ අය ගන්න 
ඕනෑ නිර්ණායක මතයි. අපි එහි පමිතිය පවත්වා ෙගන යාමත් 
කරන්න ඕනෑ. අපි අනාගතෙය්දී ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මට 
ෙගොඩාක් ෙද්වල් කියන්න තිබුණත්, ඒ ඔක්ෙකෝම කැටි කරලා ෙම් 
ෙකටි කාලය තුළ කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මෙගන් තව පශ්නයක් 
අහලා තිබුණා. ඒකටත් මම උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. නැත්නම් 
ඔබතුමාෙග්  පශ්න සියල්ලටම උත්තර ෙනොදුන්නා වනවා. පාසල් 
දරුවන් පාසල් තුළදී හා පාසල් ගමන තුළත් ෙපොදුෙව් එක එක 
අපෙයෝජනයන්ට ලක් වනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ඒ සඳහා 
අවශ  පියවර ෙම් වනෙකොට අපි අරෙගන තිෙබනවා. අධ ාපන 
අමාත ාංශය, ශී ලංකා ෙපොලීසිය, ජාතික ළමා ආරක්ෂක 
අධිකාරිය එක්ව සියලුම දිස්තික්ක ආවරණය වන පරිදි පාසල් තුළ 
කියාත්මක වන ළමා සුරක්ෂිතතා කමිටු 2,060ක් පිහිටුවීම අපි 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. පාසල්වල ඒ කටයුත්ත ෙම් දවස්වල 
සිද්ධ වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම "ශිෂ  
පාර්ලිෙම්න්තු වැඩසටහන" මඟින් "පාසල් ශිෂ  පාර්ලිෙම්න්තුව" 
ස්ථාපිත කිරීමත් අපි කරනවා. මම ෙම්වා ඔක්ෙකෝම විස්තර 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  නමුත්, "ළමා සුරක්ෂිතතා මාසය" 
විධියට අපි ෙම් මාසය නම් කළා. අපි ජුනි මාසෙය් පළමුෙවනිදා 
සිට තිස්ෙවනිදා දක්වා "ළමා සුරක්ෂිතතා මාසය" ෙලස නම් කරන 
බව මාධ  සාකච්ඡාවක් පවත්වා පකාශයට පත් කළා. ෙම් තුළින් 
අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. දුම් වැටි ඇතුළු මත් දව වලට 
ඇබ්බැහි වූ අයව ඒෙකන් මුදවන්න, ඒ වාෙග්ම තව තව අපචාර 
පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ෙම් ෙද්වල් කියාත්මක වනවා.  

ඒ වාෙග්ම පාසල් දරුවන් පාසෙල්දී හා බාහිර පරිසරෙය්දී 
ආරක්ෂා කර සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශය විවිධ 
චකෙල්ඛන නිකුත් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව පාසල් දරුවන් සඳහා 
චිතපටි දර්ශන නිර්ෙද්ශ කිරීම, බාහිර පාර්ශ්වයන් විසින් පාසල් 
දරුවන් සඳහා නාට  සහ චිතපටි දර්ශන වැඩසටහන් පැවැත්වීම 
පමිතිගත කිරීම, පාසල් තුළ ජංගම දුරකථන භාවිතය, පාසල් තුළ 
විනය ආරක්ෂා කිරීම, පාසල් සිසුන් පසිද්ධ උත්සවවලට සහභාගි 
කරවීම යනාදිය සම්බන්ධෙයන්  අපි විධිමත් කමෙව්ද කියාත්මක 
කිරීමට චකෙල්ඛන නිකුත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
පවාහන ෙසේවයක් මඟින් දරුවන් පාසලට රැෙගන යාම සඳහා 
අමතර රිය සහායිකාවක් ෙයොදවා ගැනීමට උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු විධිමත් කරන්න අපි තවත් පියවර රාශියක් 
ෙගන තිෙබනවා.  දැන් ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කියන්න ගිෙයොත්- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් දහ වැනි 

කාරණය ෙලස දරුවන් පාසලට ගමන් කරන අතරතුර 
අපෙයෝජනයට ලක්වීම ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා ෙන්ද? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇමතිතුමා අෙප් පශ්නවලට උත්තර ෙදනවාට වඩා, 

ඇමතිතුමාෙග්  අමාත ාංශෙය් වැඩ ගැන කථා කරන නිසා මම 
හිතුවා - 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, මම ඔබතුමාෙග් හැම පශ්නයකටම උත්තර දුන්නා. මම 

උත්තර ෙනොදුන් පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, කියන්න. මම දැන් 
උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
උසස් අධ ාපනය සම්බන්ධෙයනුත් එතුමා අහලා තිෙබනවා.  

ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා - 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒකට අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා. 

එතුමා විද ාපීඨවලට බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධෙයන් අහලා තිබුණා. 
ඊට අමතරව ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව අහලා තිබුණා. ඊට 
අමතරව පත් කිරීම් පිළිබඳව අහලා තිබුණා, දරුවන්ෙග් 
සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව අහලා තිබුණා. 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා දැන් ෙම් කරපු කථාව,  ඔබතුමා අධ ාපන 

ඇමතිතුමා වශෙයන් කරන පකාශයක් විධියටත් කරන්න පුළුවන්. 

මම  ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන එතුමාෙග් කථාවට ඇහුම්කන් 
ෙදනෙකොට මට දැනුෙණ් දැන් රෙට් අධ ාපනය පිළිබඳ කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ වාෙග් කථා කරනවා කියලායි. එතුමා දන්න ටික 
කියනවා.  අපි කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් 
වාෙග් ෙදයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා අහපු පශ්නවලට උත්තර ෙදනවා විනා, ෙවන 

ෙමොකක්ද මට කරන්න කියන්ෙන්? 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කියන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම්කට තර්ක කරන්න ෙවලාවක් නැහැ. මම හිතනවා, මීට 

වඩා මන්තීවරුන්ට ඇහුම්කන් ෙදන්න පුළුවන් පෙව්ශයක් තිබුණා 
නම් ෙහොඳයි කියලා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත්  
අහපු නිසා මම කියන්නම්. පාසල් දරුවන් අපෙයෝජනයට ලක් 
ෙවනවා. ඒ දරුවන් අපෙයෝජනයට ලක්වීම වළක්වන්න සම්පූර්ණ 
වගකීම නැතත්, පධාන වගකීමක් අධ ාපන අමාත ාංශයට 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් සුදුසු කියා මාර්ග ගන්න ඕනෑය කියන 
එකයි කියන්ෙන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමනි, මම ෙකොළඹ පාසල් ගැන 

අවෙබෝධයක්, - [බාධා කිරීමක්]  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි අධ ාපන අමාත ාංශය විධියට මත් උවදුර, ළමා 

අපෙයෝජනය, වාහනවලින් පාසල් දරුවන් රැෙගන යාෙම්දී සිදු 
වන පශ්න ආදී ෙම් සියල්ලම ෙවනුෙවන් මම දැන් කිව්වා, 
චකෙල්ඛ 5ක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා කියලා. ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් දැනගැනීම සඳහා මම ෙම් 
චකෙල්ඛ සියල්ලම සභාගත* කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම වැඩිෙයන්ම එම කරුණ ඉදිරිපත් කෙළේ 

පාසල් වාහන 1,700ක් විතර දිනපතා ෙකොළඹ නගරයට එන 
නිසායි. රියැදුරන්ට, පාසල්වලට එන අයට -ඒ කියන්ෙන් දරුවන්ට 
ෙනොෙවයි.- වාහන පාලනය පිළිබඳ චක ෙල්ඛන තිෙබනවා කියා 
ඔබතුමා පකාශ කළා. සමහර විට ඒවා ඔබතුමා යටෙත් ෙනොෙවයි 
ෙවන්න පුළුවන් තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙය් පිටපත් ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් සියලුම මන්තීවරුන්ට 
එවන්න පුළුවන් ෙන්ද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 

පාසල් පාලනය සම්බන්ධෙයන් අපි ශක්තිමත් කමෙව්දයක් 
අනුගමනය කරන්න ඕනෑ ෙන්. ෙම් ෙබොෙහෝ ෙද්වල්වලට ෙහේතුව 
විදුහල්පතිවරයාට විශාල කාර්ය භාරයක් පැවරී තිබීමයි. පාසල් 
කළමනාකරණය පිළිබඳව සහ පාසල් දරුවන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය 
පිළිබඳව, ඒ සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව විදුහල්පතිවරයාට පූර්ණ 
වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, අපි ෙම් විදුහල්පතිවරුන්ට විධිමත්, ශක්තිමත් 
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්ෙන්. ෙද්ශීය පුහුණුව ෙනොෙවයි, විෙද්ශීය 
පුහුණුවයි ඒ විදුහල්පතිවරුන්ට ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
චකෙල්ඛ නිකුත් කරන්ෙන්. අන්තර් පාලන කාලය හැරුණාම 
හරියට බැලුෙවොත් අපි  බලයට ඇවිල්ලා මාස 8ක්, 9ක් ෙවන්ෙන්. 
නමුත් අපි ෙම් කාලය තුළ අරෙගන තිෙබන පගතිශීලී කියාමාර්ග 
ෙදස බැලුෙවොත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම එකක් 
අධ ාපන ඇමතිවරයා විධියට කෙළේ නැහැ. ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න මෙග් හිතවත් මැති ඇමතිවරුත් කියනවා, අෙප් ආසනයට 
එන්න; අෙප් ආසනයටත් එන්න එක එක විවෘත කිරීම්වලට 
කියලා. බැරිම එකක් ඇෙරන්න මම හුඟක් ෙවලාවට ඒවාට 
යන්ෙන් නැහැ. අධ ාපන ඇමතිවරයා විධියට මම විශ්වාස 
කරනවා,  අමාත ාංශෙය් හිඳිමින් ෙම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදමින්,- 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔව්, ඔබතුමා යන්ෙන් නැහැ තමයි. 
 

621 622 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, මම යනවා. නමුත් හරිම අඩුෙවන් තමයි යන්ෙන්. 

ඔබතුමා පසු ගිය කාලයයි, ෙම් කාලයයි ගැන ෙහොයලා බලන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. ඉස්සර නම් ෙපර පාසලුත් විවෘත 

කරන්න ගියා.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැන් හරිම අඩුෙවන් යන්ෙන්. ෙමොකද, අපිට වගකීමක් - duty 

එකක් - පැවරිලා තිෙබනවා. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න නම් ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි- [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගෙම් ෙද්ශපාලන නායකයන්ට ඒ විවෘත කිරීම් කටයුතු 

බාරදීලායි තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙම් කියන්ෙන්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, නැහැ. අෙප් වගකීම ඉෂ්ට කරන්න නම්, ෙමතැන 

ඉඳෙගන කරන්න අපිට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ති ෙබනවා. ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා දන්නා හඳුනන අය ඇතිෙන්. 
ඒ අයෙගන් අහන්න අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් කැඳවා සාකච්ඡා 
කරන්ෙන් නැද්ද කියලා. අපි සතියකට සැරයක් මාණ්ඩලික 
නිලධාරින් හමු ෙවනවා. අෙප් කණ්ඩායමත් එක්ක ෙම් පශ්න ගැන 
කථා කරනවා. ඒවාට විසඳුම් ෙසොයනවා. අෙප් අමාත ාංශයට 
අමතරව අධ ාපන රාජ  අමාත  ගරු රාධකිෂ්නන් මැතිතුමා 
ඉන්නවා.  එතුමා උතුර, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල අධ ාපනෙය් 
දියුණුව ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් දැන් කරෙගන යනවා. 
ඒ පාසල් දැන් ෙගොඩනැ ෙඟනවා. ඒවාට මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් බැලුවා නම් ෙහොඳයි. 

ෙමොකද, කාර්යාලෙය්ම වැඩ කළාම ගම් මට්ටෙම් පශ්න 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ පිළිබඳවත් ෙපොඩි මැසිවිල්ලක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙහොඳට 

ෙත්රිලා තමයි ෙමතැනට ආෙව්. අවුරුදු 15ක්, 20ක් අපි විපක්ෂෙය් 
ඉඳලා ඔය කියන ෙවන්න තිෙබන ඔක්ෙකෝම ෙවලා තමයි 
ෙමතැනට ආෙව්. ඒ නිසා අපි ෙම් ඔක්ෙකෝම දැක්කා. ෙමතැන 

ෙවච්ච ඒවාත් දැක්කා; එළිෙය් ෙවච්ච ඒවාත් දැක්කා; 
ඉස්ෙකෝලවල සිද්ධ ෙවන ඒවාත් දැක්කා; ගෙම් ෙතොෙට් සිද්ධ 
ෙවන ඒවාත් දැක්කා. ෙමොකද, අපිත් ගම්වලින් ආපු මිනිස්සු ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙහොඳට දැකලයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ගැන 
අලුතින් අවෙබෝධයක් ගන්න ෙදයක් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි ෙබොෙහෝම අවංකව කියනවා, 
ෙබොෙහෝම සද් පරමාර්ථෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් කියා. අධ ාපන 
අමාත ාංශය ට සමහර අය ඒ කාලෙය් විවිධ ෙචෝදනා කළා. 
හැබැයි, දැන් බලන්න පසු ගිය අවුරුදු එකහමාරක කාලය තුළ 
එකම පශ්න පතයක්වත් පිටවුණාද කියලා. ඉස්සර හැමදාම පශ්න 
පත පිට ෙවනවා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒ කාලෙය් පශ්න පත ෙවලවල්වල තිබුෙණ්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්. පශ්න පත ෙවලවල්වල තිබුෙණ්. පසු ගිය දවස්වල අපි 

විධිමත් කමෙව්දයක් දැම්මා. අපි විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙදතුන් ෙදෙනකුට රහස් අංක දීලා, ඒ කමෙව්දය ශක්තිමත් 
කිරීමට අවශ  පියවර ගත්තා. ඒවා කාටවත් ෙලෙහසි නැහැ. 
නමුත්, ෙහට පශ්න පත පිට ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ෙම් 
ෙවනකම් ඒක ආරක්ෂා කරලා තිෙබනවා. අනික කිසිම 
නිලධාරිෙයකුට අපි සමාවක් දීලා නැහැ. ෙද්ශපාලන ෙභ්දයක් 
බලන්ෙන් නැතිව අපි ඊෙය් ෙපෙර්දාත් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් 
අයින් කළා. පධාන වගකීම් දරන නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් අපි 
අයින් කළා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඔවුන්ෙග් වගකීම් ඉෂ්ට 
කෙළේ නැහැ කියලා තමයි ඔවුන් අයින් කෙළේ. ඕනෑම මධ සථ් 
නිලධාරිෙයකුෙගන් ගිහිල්ලා අහලා බලන්න, තමන්ෙග් වගකීම 
ඉෂ්ට ෙනොකරපු නිසා තමයි ඒ අය ඉවත් කෙළේ. එෙහම නැත්නම් 
ෙම් අමාත ාංශය කරෙගන යන්න බැහැ, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. එම නිසා මම ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් පශ්නය ඇසීම පිළිබඳව. 
එතුමා අෙප් මිතෙයක්. එතුමාට අපි ගරු කරනවා. එතුමා කාලයක් 
අෙප් දිස්තික්කයත්  නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම 
අපි කියන්න ඕනෑ, ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි, සමහරු ඇවිල්ලා අහපු 
පශ්න දිහා බලන ෙකොට අපට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්, සමහර 
ඒවා සාධාරණ නැහැ කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 පසු කර තිබුෙණන් ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 
තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා. 6.40ට,  2016 ජුනි 08 වන 
බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 

மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பி.ப. 6.40 க்கு பாரா மன்றம்,  2016 ன் 08, 
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

And it being past  6.30  p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament Adjourned accordingly at  6.40 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 08th June, 2016. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks 
of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   
பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


