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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. කථානායකතුමා
[ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்
அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER
[THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත :
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණයට ෙපත්සම්

திவிெநகும சட்ட

(iii)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 ජූලි 13 දිනැති අංක
1766/35 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය;

(iv)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2)වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 ජුලි 19 දිනැති අංක
1767/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; සහ

(v)

(235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය
යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව (2012 ජුලි
19 දිනැති අංක 1767/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය).[අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු
දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—-

லம் : உயர்நீதிமன் க்கு
ம க்கள்
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සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා
ශී ලංකා ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක 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.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 121(1) වන ව වස්ථාව පකාරව
"දිවි නැගුම" පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් ෙදකක පිටපත් මා ෙවත
ලැබී ඇති බව ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 50 (2) (අ) යටෙත්
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම
2010 වර්ෂය සඳහා සීදුව විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
(i)

(ii)

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2011 වර්ෂය සඳහා මාතර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන
වාර්තාව සහ ගිණුම්.- [රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ගරු
ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය
යුතු, 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2
වැනි වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 මැයි 11 දිනැති අංක
1757/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය;

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් වැඩ
බලන මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව,
2012 ජූනි 19 දිනැති අංක 1763/11 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය;

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමිය
ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධනමහතා]

(i)

2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව;

(ii)

2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද ා පදනෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව;

(iii) 2010 වර්ෂය සඳහා මූලික අධ යන ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව; සහ
(iv)

2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග්
ෙකොමිසෙම් වාර්ෂික වාර්තාව.

ෙමම වාර්තා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක 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.

2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්ෙග් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ගරු
ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.
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ෙමම වාර්තාව ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 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 දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2011 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා ෙපොෙහොර
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක 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 දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
(203 වැනි අධිකාරය වන) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 19 වැනි වගන්තිය
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය යටෙත් පවාහන
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 අෙපේල් 27 දිනැති අංක 1755/60 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ සහ 2012 ජුනි 20 දිනැති අංක
1763/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් සංෙශෝධනය කරන ලද නිෙයෝග;
සහ
(203 වැනි අධිකාරය වන) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 19 වැනි වගන්තිය
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය යටෙත් පවාහන
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 මැයි 18 දිනැති අංක 1758/32 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝග.- [පවාහන අමාත ගරු කුමාර
ෙවල්ගම මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු කථානායකතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් 2011 වර්ෂය සඳහා ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
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.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය සඳහා
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි
මම ෙයෝජනා කරමි.

47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
පිළිගන්වන ලද වාර්තාව
நிைலக்கட்டைள இல. 47 5)இன்ப
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள்

REPORT PRESENTED UNDER STANDING ORDER
NO. 47(5)

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ලංකා ශාන්ත ෙජෝසප් ෙසොෙහොයුරන්ෙග් සංගමය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

SOCIETY OF THE CEYLONESE BROTHERS OF ST. JOSEPH
(AMENDMENT) BILL

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2009 වර්ෂය සඳහා ෙපොල් වගා
කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

இலங்ைக னித சூைசயப்பர் சேகாதரர் சைப
(தி த்தம்) சட்ட லம்

"ලංකා ශාන්ත ෙජෝසප් ෙසොෙහොයුරන්ෙග් සංගමය (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව." - [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මහතා]

2012 අෙගෝස්තු 21

1023

පනත් ෙකටුම්පත 2012 අෙගෝස්තු මස 22 වන බදාදා ෙදවන වර
කියවිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சட்ட லம் 2012 ஓகஸ்ட் 22, தன்கிழைம இரண்டாம்
ைற
மதிப்பிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Bill ordered to be read a Second time upon Wednesday, 22nd
August, 2012.

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ආපදා
කළමනාකරණ මධ ස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන්
ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා
සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
(i) 2009 වර්ෂය සඳහා සීදූව විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ
ෙරොහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ
(ii) 2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ ඖෂධ නිෂ්පාදන
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ம

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත තුමා)
, எாிசக்தி

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power
and Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම 2007
වර්ෂය සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදොළහ
පිළිගන්වමි.
(1)

රත්නපුර, ෙහද විදුහෙලහි ෙසේවය කරන එච්.එල්.
අෙබ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

වාද්දූව, තල්පිටිය උතුර, දිබ්බැද්ද පාර පදිංචි ජී.එච්.ෙක්.
රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(3)

ෙපොතුහැර, මණ්ඩාෙවල, දුම්රිය මාවත, "ඉමන්ත"
නිවෙසහි පදිංචි ඩී.එම්.අයි. දසනායක මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(4)

බණ්ඩාරෙවල, උතුරු කැබිල්ෙල්ෙවල, සරණතිස්ස මාවත,
අංක 1/47 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්. ෙපේමාවතී
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(5)

මහරගම, වත්ෙතෙගදර පාර, මිල්ලගහවත්ත මාවත, අංක
233/6 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.ඩී.පී. කුමාරිහාමි
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(6)

ෙපොතුහැර, හඳුගල පදිංචි ඩී.එම්. රන්බණ්ඩා මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(7)

ගල්ගමුව, ඉහළගම පදිංචි එම්.එම්. පියෙසේන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(8)

අඹන්ෙපොල, අබෙකොල වැව, අංක 46 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි බී.වී. අනිල් ගාමිණී විෙජ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(9)

හපුතෙල්, යහලබැද්ද, "චාන්දනී" නිවෙසහි පදිංචි
ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. වීරෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா )

(The. Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali)

Sir, on behalf of the Chairman of the Consultative
Committee on Youth Affairs and Skills Development, I
present the Report of the Consultative Committee on
Youth Affairs and Skills Development on (1) the Annual Report of the National Institute of
Technical Education of Sri Lanka for the period
ended 11th October, 2009; and
(2) the Annual Report of the Ceylon-German
Technical Training Institute for the year 2009.
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

க்கள்

PETITIONS

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා - පැමිණ නැත.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மின்வ
அைமச்சர்)

ෙපත්සම්

පාර්ලිෙම්න්තුව

1025

1026

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා]

(10) කල්මුෙණ්, මරදමුණ - 3, මක්කාමඩි පාර, අංක 317 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.එම්. එමිනියාස් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;
(11) ෙබම්මුල්ල, "ජයපති" නිවෙසහි පදිංචි ෙජ්.පී.ඒ.අයි.
ජයෙකොඩි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(12) කුරුණෑගල, වැල්ලව පාර, මුත්ෙතට්ටුගල, ආඳාගල වත්ත,
අංක 19/25 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ඩී. හිටිෙග්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

නිෂ්පාදනය සහ ආනයනය කළ තිරිඟු පිටි : බදු

ேகா ைம மா உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி: வாிகள்
PRODUCTION AND IMPORT OF WHEAT FLOUR: TAXES
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ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් එෙකොළහ
පිළිගන්වමි.
(1)

බණ්ඩාරෙවල, බදුල්ල පාර, ඌව දික්අරාව, අංක 15 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ෙජ්.එම්.එම්. පියංගනී අෙනෝමා
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

බණ්ඩාරෙවල, කරගහෙවල, ලන්ෙදෙවලවත්ත පදිංචි පී.
නන්දාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(3)

බදුල්ල, හිඟුරගමුව පාර, කළුගල්පිටිය, අංක 99 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.එච්.එම්. චන්දරත්න මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(4)

බණ්ඩාරෙවල, උතුරු කැබිල්ලෙවල, අංක 43/බී දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී. තිලකාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(5)

පානදුර, නල්ලුරුව, ජයන්ති මාවත, අංක 3/10 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. පද්මසිරි ද සිල්වා මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(6)

පැල්ගහතැන්න, පස්සර පාර, "දිල්රුවන්" නිවෙසහි පදිංචි
ආර්.එම්. ආරියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(7)

බණ්ඩාරෙවල, ෙහලහල්ෙප්, "ඉන්දික" නිවෙසහි පදිංචි
ආර්.එම්. ඉන්දික උදයකුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(8)
(9)

බිබිෙල්, මැදගම, දහෙගෝනිය, "සඳකැළුම්" නිවෙසහි පදිංචි
ඩී.එම්. උක්කුමැණිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
දියතලාව ෙහල කදුරුගමුව, ෙකොස්කනුෙව් වලව්ෙවහි
පදිංචි ඒ.ඩබ්ලිව්.එම්.එම්. කදුරුගමුව මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2) :
(අ) පසු ගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී,

(ii)

ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූ තිරිඟු පිටි
පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

ශී ලංකාෙව්දී තිරිඟු පිටි කිෙලෝගෑම් එකක
නිෂ්පාදන පිරිවැය කවෙර්ද;

(iv)

ආනයනය කරනු ලැබූ තිරිඟු පිටි පමාණය
ෙකොපමණද;

(v)

ආනයනය කරනු ලැබූ තිරිඟු පිටිවල වටිනාකම
ෙකොපමණද;

(ආ) ආනයනය කරනු ලබන සහ ෙද්ශීයව නිපදවනු ලබන තිරිඟු
පිටි කිෙලෝගෑම් 1ක් සඳහා පනවා ඇති සියලුම බදු (සෘජු හා
වක) කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙවන් වශෙයන් සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) ேகா ைம மாவின் கடந்த 5 வ டங்க க்கான,

(11) දියතලාව, කහෙගොල්ල, "සුරංදි ශී", අංක 12 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එෆ්.එච්. ගාමිණී සිල්වා මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

සමස්ත තිරිඟු පිටි පරිෙභෝජනය සහ ඒකපුද්ගල
තිරිඟු පිටි පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(10) පස්සර, මාවුස්සාෙගොල්ල, "ධම්මිකා" නිවෙසහි පදිංචි
ආර්.එම්. නන්දාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(i)

(i)

ெமாத்த
கர்ைவ ம்
கர்ைவ ம்;

அதன்

தலா

த

(ii)

உள் ாில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட
ைய ம்;

(iii)

இலங்ைகயில் கிேலா ஒன் க்கான உற்பத்திச்
ெசலைவ ம்;

(iv)

இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெதாைகைய ம்;

(v)

இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட
ெப மதிைய ம்

ெதாைக

ெதாைகயின்

வ டாந்த அ ப்பைடயில் அவர் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் மற் ம் உள் ாில் உற்பத்தி
ெசய்யப்ப ம் ஒ
கிேலா ேகா ைம மா மீ
விதிக்கப்ப ம் எல்லா வாிகைள ம் (ேநர மற் ம்
மைற க) தனித்தனியாக அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a)

Will he state on per year basis for the last five
years (i)

(b)

(c)

the total consumption and per capita
consumption of wheat flour;

(ii)

the amount of wheat flour locally produced;

(iii)

the production cost per 1kilogram of wheat
flour in Sri Lanka;

(iv)

the content of wheat flour that was
imported; and

(v)

the value of the imported volume of wheat
flour ?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සභාගත කරන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඇමුණුම I මා සභාගත* කරනවා.
(iii)

(අ)

ෙපෞද්ගලික අංශය පමණක් තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදනය
කරන බැවින් තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදන පිරිවැය පිළිබඳ
නිවැරදි දත්ත වාර්තා වී ෙනොමැත.

(iv) සහ (v) ට පිළිතුර ඇමුණුම් II හි දක්වා තිෙබනවා.
ඇමුණුම II සභාගත කරන්නද?

Will he also state separately all taxes (direct and
indirect) imposed on 1kilogram of wheat flour
imported and produced locally?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

If not why?

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ෙහොඳයි.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
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(i)

ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,
* සමස්ත තිරිඟු පිටි පරිෙභෝජනය (ගෘහස්ථ
පරිෙභෝජනය)
2006/2007 - කි.ගෑ. 139,738,137 (කිෙලෝගෑම්
එකසිය තිස්නවලක්ෂ හත්සිය තිස්අටදහස්
එකසිය තිස්හතකි)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඇමුණුම II සභාගත* කරනවා.
(ආ) විස්තර ඇමුණුම III හි දක්වා ඇත. එය සභාගත කරමි.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම් :

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்

:

ඇමුණුම I
ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව පසු ගිය
වර්ෂ පහක කාලය තුළ ආනයනය කළ තිරිඟු ඇට පමාණය සහ වටිනාක

ෙම. ෙටො. 139,738.13 (ෙමටික් ෙටොන්
එකසිය තිස්නවදහස් හත්සිය තිස්අටයි දශම
එකයි තුනකි)

වර්ෂය
2007

759,736,484

26,011,170,296/-

2009/2010
කි.ගෑ. 169,347,648
(කිෙලෝගෑම් එකසිය හැටනවලක්ෂ තුන්සිය
හතළිස්හත්දහස් හයසිය හතළිස්අටකි)

2008

661,423,681

40,820,854,149/-

2009

980,307,195

30,057,998,463/-

2010

700,078,127

21,204,146,292/-

2011

780,048,492

29,162,637,008/-

ෙම. ෙටො. 169,347.65 (ෙමටික් ෙටොන්
එකසිය හැටනවදහස් තුන්සිය හතළිස්හතයි
දශම හයයි පහකි)

පමාණය (කිෙලෝගෑම්)

* ඒක පුද්ගල තිරිඟු පිටි පරිෙභෝජනය (ගෘහස්ථ
පරිෙභෝජනය)
2006/2007 - කි.ගෑ. 7.01 (කිෙලෝගෑම් හතයි
දශම බින්දුවයි එකකි)

ෙද්ශීය වශෙයන් තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදනය කරනුෙය්
ෙපෞද්ගලික අංශය පමණක් වන අතර, පසු ගිය
වර්ෂ පහක කාලය තුළ තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදනය
සඳහා ආනයනය කරන ලද තිරිඟු ඇට පමාණය
සහ එහි වටිනාකම ඇමුණුම් Iහි දක්වා ඇත.
ඔබතුමාට එය කියවන්න ඕනෑද, සභාගත
කරන්නද?

වටිනාකම රුපියල්

ඇමුණුම II
ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සපයා ඇති ෙතොරතුරු අනුව පසු ගිය
වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී
ආනයනය කළ තිරිඟු පිටි පමාණය සහ වටිනාකම

2009-2010 කි.ගෑ. 8.24යි. (කිෙලෝගෑම් අටයි
දශම ෙදකයි හතරකි.)
(ii)

கள்

* Annexes tabled :

(අ) (iv)
වර්ෂය

පමාණය (කිෙලෝගෑම්)

අ(v)
වටිනාකම රුපියල්

2007

6,974,817

2008

1,969,188

266,690,400
92,745,709

2009

4,606,242

301,428,355

2010
2011

16,739,177
29,235,961

1,065,779,802
1,474,252,063

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

ඇමුණුම III
ෙවෙළඳ, තීරුබදු හා ආෙයෝජන පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දී ඇති
ෙතොරතුරු අනුව ආනයනය කරනු ලබන
තිරිඟු පිටි කි.ගෑ. 1ක් සඳහා පනවා ඇති සෘජු බදු සහ වක බදු
බදු වර්ගය
ආනයන තීරු බද්ද

බදු අනුපාතය
15%ක් ෙහෝ කිෙලෝගෑමයකට
රුපියල් 16.00

වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ
සංවර්ධන බද්ද

5%

ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද

2%

ෙසස් බදු

කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 20.00

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ආනයන බද්ද සියයට
15ක් කියලා. මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න ඉස්සර,
රුපියල් වශෙයන් බද්ද ෙකොච්චරක්ද කියලා මට ඔබතුමාෙගන්
පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශ යි.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

සියයට 15ක් ෙහෝ කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 16.00ක්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ පළමුෙවනි එක. ඊට පස්ෙසේ?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බද්ද සියයට 5යි. ජාතිය
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද සියයට 2යි. ෙසස් බදු සියයට 5යි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 30ක් විතර බදු?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )
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මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්කයි. තිරිඟු
පිටිවලට රුපියල් 30ක්, 31ක් විතර බදු ගහන අවස්ථාවක,
ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න මාසයකට රුපියල් 45,000ක් අවශ වන
අවස්ථාවක, මීට වැඩිය ඒ බදු අඩු කරලා ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න
පුළුවන් මාර්ගයක් -ඡන්ද කාලෙය් විතරක් ෙනොෙවයි ඡන්දය
ෙනොවන කාලෙය්දීත්- ඇති කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තනය අනුව ෙම් රජෙය්
පතිපත්තිය තමයි ෙම් රෙට් ඉන්න ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම. ඒ
අනුව මහින්ද චින්තනෙයන් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි, 2005 වසෙර් සිට
සහනාධාරයක් ෙලස රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ලබා ෙදන බව අප
කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. ඒ නිසා අද අෙප් වී නිෂ්පාදනෙය් විශාල
අතිරික්තයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගිකයන්
තිරිඟු පිටිවලින් ඈත් කරන්න, ඔවුන් සහල් පරිෙභෝජනයට
ෙපොළඹවන්න තමයි අපි පතිපත්තියක් හැටියට තීන්දුවක් අරෙගන
ෙම් බදු පනවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ඇහුවා, "ෙම් බදු අඩු
කරන්න බැරිද?" කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, බදු අඩු කෙළොත්
වන්ෙන් තිරිඟු පිටි පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවන එකයි. ඒ නිසා තමයි ඒ
බදු අඩු කරන්ෙන් නැත්ෙත්. තිරිඟු පිටිවලට අය කරන බදු තව වැඩි
කරන්න ඕනෑ වුෙණොත් අපි තව වැඩි කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප්
රෙට් අල නිෂ්පාදනය ෙවෙළඳ ෙපොළට එද්දී අපි ආනයන කරන
අලවලට බද්දක් පනවනවා. අෙප් රෙට් බී ලූනු නිෂ්පාදනය
ෙවෙළඳ ෙපොළට එද්දී අපි ආනයන කරන බී ලූනුවලට බද්දක්
පනවනවා. අපි එෙසේ කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න ෙගොවීන් ආරක්ෂා
කරන්නයි; ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන සඳහා ස්ථාවර මිලක්
ඇති කරලා ෙදන්නයි.
ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, ඡන්දය කාලයට භාණ්ඩ මිල අඩු
කරනවාය කියලා. මම ඉතාමත් වග කීෙමන් කියන්න කැමැතියි,
ඡන්දය බලාෙගන අපි භාණ්ඩවල මිල අඩු කරන්ෙන් නැති බව.
ඔබතුමා දන්නවා, අපි ලක් සෙතොස ආයතනය හරහා 2006 ඉඳලා
ෙම් රෙට් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන බව. මම සමුළුවකට
ගියාම ඒ ඇමතිවරු ඇහුවා, "ෙකොෙහොමද ශී ලංකාෙව් භාණ්ඩවල
මිල ස්ථාවර කරෙගන යන්ෙන්?" කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි
අත වශ භාණ්ඩවල මිල ස්ථාවර කරෙගන යන්ෙන් ලක් සෙතොස
ආයතනය හරහායි. පසු ගිය සුමානයට ඉස්ෙසල්ලා සුමානය
බැලුෙවොත් අප ලක් සෙතොස ආයතනෙයන් යම් යම් අත වශ
භාණ්ඩ ගණනාවක මිල අඩු කළා. අපි සිකුරාදා අඩු කෙළේ. ඉරිදා
ෙවද්දී සුපිරි ෙවෙළඳ සැල් ඔක්ෙකෝමෙග් භාණ්ඩ මිල අඩු කළා. ඒ
නිසා ලක් සෙතොස ආයතනය හරහා අෙප් භාණ්ඩ මිල ස්ථාවර
කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. අමුතුෙවන්, ඡන්දයක්
බලාෙගන අපි භාණ්ඩ මිල අඩු කරන්ෙන් නැහැ. භාණ්ඩ මිල අඩු
කරලා අපට ඡන්දය දිනන්න අවශ නැහැ. අපි අනිවාර්යෙයන්ම
පළාත් සභා මැතිවරණ තුනම ජයගහණය කරනවා. අමුතුෙවන්
භාණ්ඩවල මිල අඩු කරන්න අවශ නැහැ.

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔව්, ආනයන වටිනාකම අනුව.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් උත්තරය ලබා ෙදන්න ජන
ෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත තමයි
පාවිච්චි
කරලා
තිෙබන්ෙන්.
ගිය
සුමානෙය්
එම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවම ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා එක පවුලකට
මාසයකට ජීවත් වන්න රුපියල් 45,000ක් යනවා කියලා. තිරිඟු
පිටි පරිෙභෝජනය සියයට එකයි කියලාත් ඒෙක් කියා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබනවා, "මතට තිත" කියලා පතිපත්තියක්.
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[බාධා කිරීමක්] ඔය සුද්දන්ෙග් තිරිඟු ෙගෙනන්ෙන් නැතිව ඉන්න.
ඒ තිරිඟු ෙගෙනන එක සම්පූර්ණෙයන් නැති කරන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි? ඒ තිරිඟු ෙගෙනන එක තහනම් කරන්න. ෙපොෙළොන්නරුෙව්
වී විකුණන්න බැහැ. අම්පාෙර් ෙගොවියාෙග් වී කිෙලෝව රුපියල්
24ට ගන්ෙන්ත් නැහැ. "මතට තිතක්" කියලා පතිපත්තියක්
තිෙබනවා වාෙග් තිරිඟු ෙම් රටට ආනයනය කරන්න බැහැයි
කියලා කියන්න.
ඒක ෙනොෙවයි, මෙග් අතුරු පශ්නය. මෙග් අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ඔබතුමාෙග් සෙතොස ආයතන 210 තුළින් දැන් රෙට්
ෙවෙළඳ සැල් ලක්ෂ ෙදක හමාරක් විතර ලියා පදිංචි කරලා
තිෙබනවා. ආයතන 210කින් රෙට් ජීවන වියදම අඩු කරන්න
පුළුවන් කියන මතය ඔබතුමා කිව්වා. ජූලි මාසෙය් 10 වැනිදා,
ඡන්දයක් තිෙබනවාය කියලා දැනුවත් කළාට පසුව තමයි ෙම්
අත වශ භාණ්ඩවල මිල අඩු වුෙණ්.
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ ඇමති වශෙයන් ඔබතුමා
කරුණාකර කියන්න, ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය පැරදුණාට
පස්ෙසේ භාණ්ඩවල මිල වැඩි කරන්ෙන් නැහැයි කියලා.
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ෙකොෙහේද නැති කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහේද "මතට තිත"
නැති කරලා තිෙබන්ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදෙදනාටම පශ්න ඇහීෙම්
කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගිෙයොත්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා පටලා ගන්නවා. එතුමා පශ්න
10ක් විතර අහනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න ගණනාවක් තිබුණා, එතුමාෙග්
අතුරු පශ්නය තුළ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔක්ෙකෝම අමුණලා එකට දුන්නා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙකොෙහොමටත් අමුණාෙගනයි
ඉන්ෙන්. පක්ෂයත් අමුණාෙගනයි ඉන්ෙන්. එතුමා කිව්වා "මතට
තිත" ගැන.

දැනෙගන තමයි එෙහම අහන්ෙන්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

එතුමා පශ්න 10ක් විතර අහලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂයටත් ඔය ෙද්මයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අනාෙගන, නාෙගන
ඉන්ෙන්. ෙමොනවා කථා කරනවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙමොනවා
අහනවාද දන්ෙන් නැහැ. බැලුවාම අන්තිමට අනාෙගනයි ඉන්ෙන්.
ඒක තමයි යථාර්ථය. එතුමා පශ්න එකින් එක ඇහුවා නම් ෙම්
පශ්නය මතු වන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමාට ෙවනම පන්තියක් පැවැත්තුවා නම්
ෙහොඳයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමය තුළ පශ්න අහන්න එතුමාට
ඉගැන්නුවා නම් ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කමක් නැහැ ඉතින්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, නැහැ. මා කිව්ෙව්, මහින්ද චින්තනෙය් නැති කරන
මතට තිත ගැන.

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

TV එකට මුහුණ දාගන්න එතුමා පශ්න අහනවා. ඒක තමයි
ඇත්ත.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔව්, ඉතින්?

(Mr. Speaker)

කාලය යනවා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක නැති කරන්න ෙන් යන්ෙන්?

"TV Star" ෙවන්නයි හදන්ෙන්. හවසට TV එෙක් යන්න
පශ්න 10ක් විතර අරගන්නවා. ඉතින් අනාගන්නවා. ඒකයි
යථාර්ථය. පශ්න එකින් එක ඇහුවා නම් අපට උත්තර ෙදන්න
පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(Mr. Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අහන කමයට ඇහුෙවොත්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා එක පශ්නයක් අහන්න. මම උත්තර
ෙදන්නම්. ඔබතුමා පශ්න 10ක් විතර ඇහුවා. එකක් අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙදවැනි අතුරු පශ්නය වශෙයන්
අහන්ෙන් ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ජූලි මාසෙය් 10වැනි දා
ඔබතුමා නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා, බඩු මිල අඩු කරන්න කියලා.
ෙම් ඡන්දය පවත්වන කල් ඉන්න අවශ ද බඩු මිල අඩු කරන්න?
ඡන්දයට පසුව තවත් සියයට 10කුත් එකතු කරලා ඔබතුමන්ලා
භාණ්ඩ මිල වැඩි කරනවාද කියන එක ගැන අපව දැනුවත්
කරන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, ජූලි මාසෙය් 10වැනි දා මම නිෙයෝග
කෙළේ නැහැ, භාණ්ඩ මිල අඩු කරන්න. මුදල් අමාත ාංශෙයන්
තමයි භාණ්ඩ මිල, බදු සම්බන්ධව තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] මා නිවැරැදි කිරීමකුයි කෙළේ, ඔබතුමා දන්ෙන් නැති නිසා.
භාණ්ඩවල බදු යම් පමාණයක් අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක
ඉතිහාසෙය් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විටින් විට ගෑස් මිල ඉහළ යනවා.
බදු වැඩි කරනවා. බදු අඩු කරනවා. පිටිවලට බදු වැඩි කරනවා. බදු
අඩු කරන අවස්ථා තිෙබනවා.
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ භාණ්ඩ මිල ඉහළ පහළ ගියාම අපි ඒ
දිහා බලලා, යම් යම් තීන්දු තීරණ ගන්නවා. ඒ තීන්දු තීරණ ගත්තා
මිස, පළාත් සභා තුෙන් ඡන්දය බලලා ෙනොෙවයි භාණ්ඩ මිල අඩු
කෙළේ. ෙම් පළාත් සභා තුෙන් ඡන්දයට ඔබතුමන්ලා භය ෙවලා
දැඟලුවාට, ෙම් පළාත් සභා තුනම අපි දිනනවා. ඒ ෙවනුෙවන්
අමුතුෙවන් බඩු මිල අඩු කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
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ෙහොඳයි, ඔබතුමා කියන විධියටම අහන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි,
චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා, "සමෘද්ධිය වහාම නැති
කරනවා" කියලා. එතෙකොට ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය තුළ
සමෘද්ධිලාභින්ට රැකවරණයක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මට
කියන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

සමෘද්ධි විෂයය මට භාර විෂයයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ගැසට්
එක බලන්න, සමෘද්ධි විෂයය කවුරු යටෙත්ද තිෙබන්ෙන් කියලා.
ඔබතුමා ඒ අදාළ අමාත වරයාට ඒ පශ්නය ෙයොමු කරන්න.
ඇත්තටම ඔබතුමා ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ,
සමෘද්ධි විෂයය කවුරු යටෙත්ද තිෙබන්ෙන් කියලා. ඔබතුමා ඒ
පශ්නය අහන්න ඕනෑ, ඒ අදාළ අමාත වරයාෙගන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා තමයි සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා.
සමෘද්ධිය නැති කළාම ඒ අයට සල්ලි නැති ෙවනවා. එතෙකොට
ෙකොෙහොමද ඔබතුමා රැකවරණය ෙදන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

දැන් ෙකොෙහේද සමෘද්ධි කපන්න තීන්දු කරලා තිෙබන්ෙන්?
[බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සමෘද්ධිය නැති කරලා-

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

සමෘද්ධිය කපන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක වග කීෙමන් කියනවා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ඕක ෙන් 2004 සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා කිව්ෙව් සමෘද්ධි[බාධා කිරීමක්] දැන් ආපහු සමෘද්ධිෙය් එල්ලිලා. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහම නම් අපරාෙදෙන්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වැඩිය කථා කරන්න ඉඩ ෙනොදී, ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්නය
අහන්න.

ෙම් මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ පශ්නය ඉවරයි.
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ගා/අගුළුගල්ල කනිෂ්ඨ විද ාලය : ෙභෞතික සම්පත්
கா/அகு

கல்ைல கனிஷ்ட பாடசாைல : ெபளதிக
வளங்கள்
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asked the Minister of Education:
(a)

G/AGULUGALLA KANISHTA VIDYALAYA : PHYSICAL
RESOURCES

1642/’11
2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

Is he aware that (i)

G/Agulugalla Kanishta Vidyalaya coming
under Elpitiya Zonal Education Office in
Galle District has been closed down; and

(ii)

as a result, a large amount of physical
resources owned by the school is being
destroyed?

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(b)

Will he state-

(i)

ගාල්ල දිස්තික්කෙය්, ඇල්පිටිය කලාප අධ ාපන
කාර්යාලයට අයත් ගා/අගුළුගල්ල කනිෂ්ඨ
විද ාලය වසා දමා ඇති බවත්;

(i)

whether action will be taken to reopen this
school; and

(ii)

ඒ ෙහේතුෙවන් පාසල සතු විශාල ෙභෞතික සම්පත්
පමාණයක් විනාශ ෙවමින් පවතින බවත්;

(ii)

if so, the period of time that will be taken
for it?

(c)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමම පාසල නැවත විවෘත කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එම පාසල නැවත විවෘත ෙනොකරන්ෙන් නම්, එය
ෙවනත් ආර්ථික කටයුත්තක් සඳහා ෙයොදා
ගැනීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ආර්ථික කටයුත්ත කවෙර්ද;

(iii)

ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(ii)

(i)

whether plans have been made to use this
school for some other economic activity, if
it is not reopened;

(ii)

if so, what that economic activity is; and

(iii)

of the period of time that will be taken for
it ?

If not, why?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா - கல்வி
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(d)

Will he inform this House -

கா மாவட்டத்தின் எல்பிட் ய வலயக் கல்விக்
காாியாலயத் க்குாிய
கா/அகு கல்ைல
கனிஷ்ட
பாடசாைல
டப்பட் ள்ள
என்பைத ம்;

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

වැසී ෙගොස් ඇත.

(ii)

ෙමම පාසල් ෙගොඩනැඟිලි සහ ඉඩම පළාත්
අධ ාපන ෙල්කම්ෙග් අංක දපස/ අ/23/3/14(1) හා
2003.12.17 දිනැති ලිපිෙයන් කරන්ෙදනිය
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත පැවරීමට අනුමැතිය ලබා
දී ඇති බැවින්, කරන්ෙදනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙවත පවරා ඇත. කරන්ෙදනිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම්ෙග් අංක කර/5/1/2003/ෙපොදු 4 හා
2004.03.15 දිනැති ලිපිෙයන් එම විද ාලෙය්
ෙගොඩනැඟිලි සහ ඉඩම පවරා ගත් බව සනාථ කර
ඇත.

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

ඔව්.

அதனால், அப்பாடசாைலக்குச் ெசாந்தமான
பாாியள
ெபளதிக வளங்கள் அழிவைடந்
வ கின்றன என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)
(ii)

ேமற்ப பாடசாைலைய மீண் ம் திறப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
ஆெமனில், அதற்கு எ க்கும் காலம் எவ்வள
என்பைத ம்;

(ආ)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

ேமற்ப
பாடசாைலைய
மீண் ம்
திறக்காவி ன், அதைன ேவ
ெபா ளாதார
நடவ க்ைககாக
பயன்ப த் வதற்கு
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், அப்ெபா ளாதார நடவ க்ைக யா
என்பைத ம்;

(iii)

அதற்கு எ க்கும் காலம் எவ்வள

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

என்பைத ம்;

(ඇ)

පළාත් අමාත මණ්ඩල තීරණ අංක 578:6 අනුව
ෙමම ඉඩම දිවි නැඟුම ව ාපෘතිය සඳහා ෙයොදා
ගැනීමට දකුණු පළාත් අධ ාපන ෙල්කම්ෙග් අංක
දප/ ඡාපා/02/01/797 හා 2011.10.31 දිනැති
ලිපිෙයන් තාවකාලිකව පවරා ඇත.
(ii)

දිවි නැඟුම ව ාපෘතිය සඳහා පවරා ඇත.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා විසින් (අ) (ii) සඳහා පිළිතුරු වශෙයන්
එම විද ාලෙය් ෙභෞතික සම්පත් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කරන්නට
ෙයදුණා, එම භූමිය සහ ෙගොඩනැඟිලි කරන්ෙදනිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරයාට පැවරුවාය කියලා. ෙභෞතික සම්පත් වශෙයන් මා
ඇහුෙව් භූමිය සහ ෙගොඩනැඟිලි ගැන පමණක් ෙනොෙවයි. එහි
තිබුණු අෙනකුත් බඩු භාණ්ඩ කාටද, ෙකොෙහේටද දුන්ෙන්?
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ස්ථානය විවිධ අපචාර සහ අපරාධ සඳහා ෙයොදා ගන්නවාය
කියලා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට පැවරුවාය කියන උත්තරය
ෙනොෙවයි, වහපු ඉස්ෙකෝලයක අපචාරයක්, අපරාධයක් වුණාය
කියලා තමයි අවසානෙය්දී ෙචෝදනාව එන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ
සම්බන්ධෙයන් කරන මැදිහත් වීම ෙමොකක්ද? ඒකත් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙවත පැටෙවනවාද? එෙහම නැත්නම් අමාත ාංශයට,
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට පුළුවන් ද ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත්
කරලා යම්කිසි වග කීමක් දරන්න?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂ විසින්
කළමනාකරණය කරන පළාත් සභා පාසලක්. ෙමතුමා පාෙද්ශීය
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට ගිෙයොත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමාට
ඉතා සාර්ථක පිළිතුරක් ලබා ගන්නට පුළුවන්.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

අපරචාරයක් සිදු වන අවස්ථාවල මෙග් ඇස්වලට ෙපෙනන
මට්ටෙම් ෙනොෙවයි ෙන්, මම ඉන්ෙන්. ඔබතුමා ඒ ස්ථානයට ළඟ
පාතින් ඉන්නවා. ඒ නිසා දුරකථන අංක 119,118 කථා කරන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පළාත් සභාෙවන් එවන උත්තරය තමයි අපි ලබා ෙදන්ෙන්.
ඔබතුමා පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට යනවා නම්, ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ඉතා ෙහොඳ උත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම
ඔබතුමාට ෙම්ක කියන්ෙන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් උපෙදසට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු බුද්ධික
පතිරණ මන්තීතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.
ෙමම පාසල "දිවි නැඟුම" ව ාපෘතිය සඳහා ගන්නවාය කියලා
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට
පතිපාදන ලැබී නැති නිසා ෙම් විධියට පවරා ගන්නා ඇතැම් පාසල්
විධිමත් කියා මාර්ගවලට ෙයොමු කර ගන්ෙන් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අමාත ාංශයට මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන්කමක්
ඇත්ෙත්ම නැද්ද?

පශ්න අංක 3-1907/'11- (2). ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කරුණාකර ඇමතිතුමාට එන්න කියන්න. ෙම් 4වැනි වතාව.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ, 2වන වතාව.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි යම්කිසි භාණ්ඩයක්, චංචල ෙහෝ
නිශ්චල ෙද්ෙපොළක් පවරා දීෙමන් පසුව අපට එහි කිසිම අයිතියක්
නැහැ. ඒවා පිළිබඳ ෛනතික බලයක් අපට නැහැ. නමුත් ෙමවැනි
කාරණා සම්බන්ධෙයන් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන් එකතු ෙවලා,
අභිමුඛ ෙවලා එක මණ්ඩපයක ඉඳ ෙගන කරන්නා වූ
කථිකාවතකට ඔබතුමන්ලා එකතු විය යුතුයි.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 4 -2109/'11- (4), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා.

කථානායකතුමා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(Mr. Speaker)

(The Hon. John Amaratunga)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ අධ ාපන ඇමතිතුමා
ෙමොන පිළිතුරු දුන්නත්, ෙම් ස්ථානය සම්බන්ධෙයන් වගකීමක්
ඇතිව ගෙම් ෙකෙනක් එවපු ලිපියක තිෙබනවා, රාතී කාලයට ෙම්

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.
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சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
ேகட்ட வினா:

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මට වචනයක් කථා කරන්න ඕනෑ. Sir,
I rise to a point of Order.

வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i)

இலங்ைகயில் ெசயற்ப கின்ற பகல்ேநர சி வர்
பராமாிப்
நிைலயங்கள்
சம்பந்தமாக
ெசயலாற் கின்ற
அரசசார்
நி வனம்
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப நி வனம் பகல்ேநர சி வர் பராமாிப்
நிைலயங்கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்கின்ற
பணிகள் யாைவெயன்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමොකක්ද, වචනය?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(ஆ) (i)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් පස්වන වතාවටයි. අනික් එක ෙබොෙහොම
සරල පශ්නයක් අහලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් විස්තර ඔක්ෙකොම
තිෙබනවා, Security Council එෙක්.

மாவட்ட ாீதியாக தற்ேபா
பகல்ேநர சி வர்
பராமாிப்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அவற்றில் பராமாிக்கப்ப கின்ற சி வர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

அவற்றில்
கடைமயாற் கின்ற
நிர்வாகப்
ெபா ப்பாளர்
மற் ம்
உதவியாளர்களின்
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத
ம்

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Security Council එෙක් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ගරු
කථානායකතුමනි. ෙම් පිළිබඳ නීති පශ්නයක් තිෙබනවා.
Attorney-General ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නීතිමය අර්ථ
නිරූපණයක් ඉල්ලා අපි යවා තිෙබනවා. මා වග කීෙමන් කියනවා,
එය ලැබුණු විගස අපි පිළිතුර ලබා ෙදනවාය කියලා.

இயங்குகின்ற
நிைலயங்கள்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:

Question ordered to stand down.

(a)

ළමා දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන : විස්තර

Will he inform this House (i)

the Government institution which handles
matters related to the daycare centres for
children operative in Sri Lanka; and

(ii)

the functions performed by the aforesaid
institution in relation to the daycare centres
for children?

பகல்ேநர சி வர் பராமாிப் நிைலயங்கள் : விபரம்
DAYCARE CENTRES FOR CHILDREN : DETAILS
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5. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(b)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

(ii)

ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වන ළමා දිවා සුරැකුම්
මධ ස්ථාන සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන රජෙය්
ආයතනය කුමක්ද;
එම ආයතනය විසින් ළමා දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන
සම්බන්ධෙයන් ඉටු කරනු ලබන කාර්ය භාරයන්
කවෙර්ද;

(i)

ෙම් වන විට කියාත්මක වන ළමා දිවා සුරැකුම්
මධ ස්ථාන සංඛ ාව;

(ii)

ඒවාෙය් රැකවරණය ලබන ළමුන් සංඛ ාව;

(iii)

ඒවාෙය් ෙසේවය කරන
සහායිකාවන් සංඛ ාව;

පාලිකාවන්

the number of daycare centres for children
operative in each district at present;

(ii)

the number of children who are kept in the
care of those daycare centres ; and

(iii)

the number of wardens and assistants
serving in those daycare centres ?

If not, why ?

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

හා

එක් එක් දිස්තික්කය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(i)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(c)

Will he state separately-

(i)

නිශ්චිත එක් ආයතනයක් නැති අතර පළාත්
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තු
සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ෙම් සම්බන්ධව
කටයුතු කරනු ලබයි. එෙමන්ම මුල් ළමා විෙය්
දරුවන් සිටින දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන
සම්බන්ධෙයන් ළමා ෙල්කම් කාර්යාලය ද
කටයුතු කරයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1041

1042

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

[ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා]

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(ii)

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

එම ආයතන මඟින් පහත සඳහන් කටයුතු ඉටු
කරනු ලබයි.
*

දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන ලියා පදිංචි කිරීම;

*

දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන සඳහා අවශ
ෙභෞතික පහසුකම් ලබා දීම;

*

දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන සඳහා පමිතීන්
හඳුන්වා දීම;

*

දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන පාලිකාවන් පුහුණු
කිරීම.

ෙම් වන විට කියාත්මක වන දිවා සුරැකුම්
මධ ස්ථාන සංඛ ාව 592කි.
ඒවාෙය් රැකවරණය ලබන ළමුන් සංඛ ාව
5567කි.
ඒවාෙය් ෙසේවය කරන පාලිකාවන්
සහායිකාවන් සංඛ ාව 1274කි.

හා

එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද යන්න ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථානයක් ආරම්භ කිරීෙම්දී පමිතීන්
වශෙයන් අපි පළමුෙවන් පරිසරය ගැන ෙසොයා බලනවා. ඊට
අවශ සියලු යටිතල පහසුකම් ලබා දීම කරනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මම අහන්න කැමැතියි, "දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථානවල
ගුණාත්මකභාවය සහ අධීක්ෂණය සහ ඇගැයීම සඳහා රජය ෙගන
ඇති පියවර ෙමොනවාද?" කියා.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඒ කිව්ෙව්?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ඇමතිතුමනි, අපට ෙපෙනන විධියට දිවා සුරැකුම්
මධ ස්ථාන සම්බන්ධෙයන් රජෙයන් කරන අධීක්ෂණය
ෙබොෙහොම අඩු මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙය් අධීක්ෂණය සහ
ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ෙගන යාම සඳහා රජය ෙගන ඇති
පියවර ෙමොනවාද කියන එකයි මම අහන්ෙන්.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

නිලධාරින් දැනුවත් කරලා ෙම් වන ෙකොට විෙශේෂ සාකච්ඡා
වට කිහිපයක් පවත්වා විෙශේෂෙයන් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු කරමින් ඉන්නවා.

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

ඇමුණුම

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, " දිවා සුරැකුම්
මධ ස්ථාන පාලිකාවන් සඳහා අවශ සුදුසුකම් ෙමොනවාද?" කියා.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන පාලිකාවන් සඳහා අවශ අවම
අධ ාපන සුදුසුකම් වශෙයන් සාමාන ෙපළ සමත් අය ෙතෝරා
ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අය ෙම් විෂයයට අනුබද්ධ කිරීමට
මත්ෙතන් ඒ සඳහා ගැළෙපනවාද කියා අපි අලුතින් ෙසොයා
බලනවා. එෙහම ෙසොයා බලා තමයි මින් ඉදිරියට කටයුතු
කරන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, විධිමත් දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථානයක් ආරම්භ
කිරීමට අවශ පමිතීන් ෙමොනවාද?

දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථානවල පමිතිය
සම්බන්ධෙයන්
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් සිටින දිවා සුරැකුම්
පාලිකාවන් සඳහා කිසියම් බලපතයක් ලබා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි
කියා අපි ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර,
පුහුණුවක් ලබා දී ඒ සඳහා බලපතයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු
කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන් ආකාරයට
දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන විශාල පමාණයක් තිෙබනවා.
පාලිකාවන් එක්දාස් ගණනක් ඉන්නවා. ෙම්වාෙය් පමිතිය මදියි.
හතු පිෙපන්නා වාෙග් දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන බිහි ෙවමින්
පවතිනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා බලපතයක් ලබා දීෙම් කමයක් ඇති
කරන්නය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
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ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභාව හරහා තමයි වැඩි හරියක්ම ෙම්
ෙදය ෙකෙරන්ෙන්.

පළාත් සභාව හරහා ෙකෙරනවා වාෙග්ම මධ ම ආණ්ඩුෙව්
සහෙයෝගය ලබා දීමත් ෙකෙරනවා. අපි උපරිම උත්සාහයක
ෙයෙදනවා, ඒවා ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙගන එන්න. ඒ වගකීම
මා භාර අරෙගන තිෙබනවා.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-2781/'12- (1), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 10 -2123/'11- (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ைற கங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports
and Highways)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(Mr. Speaker)

Question ordered to stand down.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

පශ්න අංක 8-1833/'11- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ළමා දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන : ෙචෝදනා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

பகல்ேநர சி வர் பராமாிப்
நிைலயங்கள் :குற்றச்சாட் க்கள்

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

DAYCARE CENTRES FOR CHILDREN : ALLEGATIONS

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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11. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

රජය විසින් නිර්ෙද්ශ කර ඇති පරිදි ළමා දිවා
සුරැකුම් මධ ස්ථානයක රැකවරණය ලැබිය හැකි
දරුවකුෙග් උපරිම හා අවම වයස් සීමාවන්
කවෙර්ද;

(ii)

වර්ෂ 2005 සිට 2010 දක්වා කාල සීමාව තුළ ළමා
දිවා
සුරැකුම්
මධ ස්ථානවල
ළමුන්ෙග්
රැකවරණය සම්බන්ධෙයන් වාර්තා වී ඇති
ෙචෝදනා සංඛ ාව ෙකොපමණද;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 9-1934/'11- (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා]

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
ேகட்ட வினா:

வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i)

அரசாங்கத்தினால்
விதந் ைரக்கப்பட் ள்ள
வா
பகல்ேநர சி வர் பாராமாிப் நிைலய
ெமான்றில் பா காப் ப் ெபறக்கூ ய பிள்ைள
ெயான்றின் உயர்ந்தபட்ச மற் ம் குைறந்தபட்ச
வயெதல்ைலகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

2005ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2010ஆம் ஆண்
வைரயிலான
காலப்பகுதியி ள்
பகல்ேநர
சி வர் பராமாிப் நிைலயங்களில் சி வர்களின்
பா காப் சம்பந்தமாகப் பதிவாகி ள்ள குற்றச்
சாட் க்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்
பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

කථානායකතුමාෙග් අවසරය පරිදි මා කියන්න කැමැතියි,
විෙද්ශගත වන කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් අපි නීතිරීති මාලාවන්
කිහිපයක් ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව. ෙම් නීති ෙගන
එනවාටත් විරුද්ධතාවක් තිෙබන බවයි ෙපෙනන්ෙන්. වයස අවුරුදු
18න් පහළ දරුවන් සිටින මෑණිවරුන් විෙද්ශගත වීම තහනම්
කරනවාද, එෙහම නැත්නම් අවුරුදු 5න් පහළ දරුවන් සිටින
මෑණිවරුන් විෙද්ශගත වීම තහනම් කරනවාද කියන එක තමයි
දැන් සාකච්ඡා ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතියක්
පැනවිය යුතුව තිෙබනවා.
අපචාර වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ ෙනොවුණා ෙනොෙවයි. එක
පැත්තකින් මම මාධ යට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම්වා පිළිබඳව
මාධ මඟින් පචාරය කිරීම් වාෙග් ෙද්වල් කරනවා. ඒ වාෙග්ම
අපචාරයන්ට ලක් ෙවච්ච අය ගිහිල්ලා පැමිණිලි කිරීම් වාෙග්
ෙද්වල් කරනවා. ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිෙය් 1929
දුරකථන අංකය - [බාධා කිරීමක්] අපහාස කරන්ෙන් නැතිව
අහෙගන ඉන්නෙකෝ. පශ්නයකට උත්තරයක් ෙන් ෙදන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(i)

(ii)

the maximum and minimum age limits
specified by the Government, in relation to
a child who can be kept in the care of a
Daycare Centre for children;
the number of allegations that have been
reported regarding the protection of
children in the Daycare Centres during the
period from the year 2005 to 2010?

If not, why?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ඔබතුමාට ෙනොෙවයි කිව්ෙව්.

Will he state(i)

(b)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(i)

නිශ්චිත වයස් සීමාවක් නිර්ෙද්ශ කර නැත.

(ii)

05යි.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි පශ්න අහන්න පධාන ෙහේතුව
අෙප් රෙට් ළමා අපචාර විශාල වශෙයන් වැඩි වීමයි. ෙම් ෙචෝදනා
පමාණය මීට වඩා වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. පුවත් පත්වල පළ වූ සිද්ධීන්
කිහිපයක්ම මා දැක්කා. ඔබතුමා දුන්නු සංඛ ා ෙල්ඛන පිළිබඳවත්
මට ෙපොඩි සැකයක් තිෙබනවා. ළමා අපචාර දිගින් දිගටම වැඩි
ෙවමින් පවතිනවා. විෙද්ශගත වන කාන්තාවන්ෙග් දරුවනුත්
දිගින් දිගටම තමන්ෙග් පවුෙල් අයෙගන් සහ විවිධ බාහිර
බලපෑම්වලින් විශාල අකරතැබ්බවලට මුහුණ ෙදනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියා
මාර්ග ෙමොනවාද කියා මා අහන්න කැමැතියි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා මට කථා කෙළේ නැති වුණාට බාධාවක්
කළා ෙන්. එෙහම නම් අහන පශ්නවලට අපි උත්තර ෙදන්ෙන්
නැතුව ඉන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ළමා අපචාර සිද්ධ ෙවනවා. අපහාස කරන්න ෙදයක් නැහැ.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

උත්තර ෙනොදී ඉන්නම්. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමාට ෙන් මම උත්තර ෙදන්ෙන්. ඒ මන්තීතුමාට මම
පිළිතුරු සපයනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොඩ්ඩක් ඉවසීෙමන් අහෙගන
ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් පශ්නවලට උත්තර ෙනොබැඳ
ඉන්නම්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට කලින් අහපු පශ්නෙය්දීත් මම
උත්තර දීලා තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මම හිතන විධියට එතුමා සඳහන් කෙළේ ස්වාසිලන්තෙය් රජු

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් අය ෙමහාට ෙගනැල්ලා වැරැදි පූර්වාදර්ශයන් ෙදන්න එපා
කියලායි. ෙකොෙහොම වුණත් මෙග් ඊළඟ පශ්නය අහන්නම්.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල යුද්ධෙයන් අවතැන් වූවන්ෙග්
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන ඇති කරලා
තිෙබනවාද?
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asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඇති කරලා තිෙබනවා. තවදුරටත් ඇති කරමින් ඉන්නවා. අපි
නැෙඟනහිර පළාෙත්ත් දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා, උතුරු පළාෙත්ත් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. තවම 5ක්
පමණ තමයි ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්.

(a)

Is he aware that the newly built two-storied
building at the Kuruwita Police Station in
Ratnapura District has been kept closed without
being used even though four years have elapsed
since the completion of the construction work of
it?

(b)

Will he inform this House of -

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(i)

the amount of money spent for the
construction of the aforesaid building ;

(ii)

the reasons for not opening the aforesaid
new building despite the fact that the
construction work of it has been completed;
and

(iii)

the date on which the duties of the
Kuruwita Police Station will commence in
the aforesaid new building ?

කුරුවිට ෙපොලිස් ස්ථානය : නව ෙගොඩනැඟිල්ල
கு விட்ட ெபா ஸ் நிைலயம் : திய கட் டம்
KURUWITA POLICE STATION : NEW BUILDING
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13. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(b)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

If not, why?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පිහිටි කුරුවිට ෙපොලිස් ස්ථානෙය්
අලුතින් ඉදි කරන ලද ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වැඩ
අවසන් වී වර්ෂ හතරක් ගත වී ඇතත් එය පෙයෝජනයට
ෙනොෙගන වසා දමා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.

එම ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා වැය කරන ලද
මුදල ෙකොපමණද;

(අ)

(ii)

ඉදි කිරීම් අවසන්ව තිබියදීත් එම නව
ෙගොඩනැඟිල්ල විවෘත ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ආ)

(iii)

එම නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් කුරුවිට ෙපොලිසිෙය්
රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன , மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

வல்கள்

இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள கு விட்ட
ெபா ஸ் நிைலயத்தில் திதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட
இரண் மா க் கட் டத்தின் பணிகள்
வைடந்
நான்கு வ டங்கள் கடந்த நிைலயி ம் அ
பயன்ப த்தப்படாமல்
டப்பட் ள்
் ளெதன்பைத
அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

இக்கட் டத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக ெசலவிடப்
பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

நிர்மாணப் பணிகள்
ற்றி ந் ம் இப் திய
கட் டம் திறந்
ைவக்கப்படா ள்ளைமக்கான
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

திய கட் டத்தில் கு விட்ட ெபா ஸ் நிைலயத்
தின்
கடைமகள்
ஆரம்பிக்கப்ப ம்
திகதி
யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(i)

(ආ)

(அ)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

இன்ேறல், ஏன்?

ෙම් වන විට ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ෙපොලිස් ස්ථානය
පවත්වා ෙගන යයි.
(i)

රුපියල් හැත්තෑඑක් මිලියන තුන්සිය හතළිස්දහස්
එකසිය
තිස්හයයි
ශත
අසූනවයයි.
(රු. 71,340,136.89)

(ii)

පැන ෙනොනඟී.

(iii)

2011.09.09

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්
එම ෙගොඩනැඟිල්ල විවෘත කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් වන ෙකොට
එම කටයුත්ත සිද්ධ ෙවලා තිෙබන නිසා අතුරු පශ්න නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 14-1935/'11- (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා නම් ෙපෙනන්නට නැහැ.
නමුත් මා පශ්නය අහනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

1050
(v)

ஒவ்ெவா
பாலத்திற்காக ம்
மதிப்பீ
ெசய்யப்பட்ட ெதாைகைய விட ேமலதிகமாக
ெசலவான
ெதாைக
ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(vi)

மதிப்பீ ெசய்யப்பட்ட ெதாைகைய விட ெசல
அதிகாித்தைமக்கான காரணங்கள் ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

அவர் குறிப்பி வாரா?

Question ordered to stand down.

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Ports and Highways:

යකඩ පාලම් ව ාපෘතිය : පිරිවැය

இ ம் ப் பாலங்கள் க த்திட்டம் : ெசல

(a)

IRON BRIDGE PROJECT : COST

Will he state (i)

the number of iron bridges constructed
islandwide under the Iron Bridge Project
granted by Great Britain;

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(ii)

the places where they are located;

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

(iii)

the amount of money granted by Great
Britain for constructing the aforesaid
bridges;

(iv)

separately, the length, the width, the
estimated amount and the cost of
construction of each of the aforesaid
bridges;
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15. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(අ)

(i)

මහා බිතාන ය විසින් ලබා දුන් යකඩ පාලම්
ව ාපෘතිය යටෙත් ලංකාව පුරා ඉදි කළ යකඩ
පාලම් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා පිහිටි ස්ථාන කවෙර්ද;

(iii)

එම පාලම් ඉදි කිරීම සඳහා බිතාන ය ලබා දුන්
මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

එම එක් එක් පාලෙම් දිග, පළල, ඇස්තෙම්න්තුගත
මුදල සහ ඉදිකිරීම් පිරිවැය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(v)

separately, the amount of money spent on
each of the bridges, exceeding the
estimated amount; and

(v)

එක් එක් පාලම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලට
වඩා වියදම් වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(vi)

separately, the reasons for expenses made,
exceeding the estimated amount?

(vi)

ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලට වඩා වියදම් ඉක්මවා
යාමට ෙහේතු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

அைவ
அைமந் ள்ள
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
பாலங்கைள
நிர்மாணிப்பதற்காக
பிாித்தானியா
வழங்கிய
பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

පාලම් ෙකොටස්
අඩ වශෙයන්
සැපයූ පාලම්
එකතුව

இடங்கள்

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
பாலத்தின ம் நீளம்,
அகலம்,
மதிப்பீட் த்
ெதாைக
மற் ம்
நிர்மாணிப் ச்
ெசல
ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ස්ථීර පාලම්
තාවකාලික පාලම්

ெபாிய பிாித்தானியாவினால் வழங்கப்பட்ட
இ ம் ப் பாலங்கள் க த்திட்டத்தின் கீழ்
இலங்ைக
வதி ம்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட
இ ம் ப்
பாலங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

(iv)

If not, why?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(அ) (i)

(b)

(ii)

ඇමුණුම බලන්න.

(iii)

පවුම් මිලියන 50

(iv)

ඇමුණුම බලන්න.

(v)

ඇමුණුම බලන්න.
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ව ාපෘතිෙය් මුළු මුදල ඉක්මවා වියදම් කර නැත.
(vi)
(ආ)

ඇමුණුම බලන්න. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

පැන ෙනොනඟී.

1051
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
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1052

1053
[ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1054

[இந்த இைணப்
ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This annex is also placed in the Library.]
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[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

1055
1056

පාර්ලිෙම්න්තුව

1057

1058

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(ii)

එම විදුලි බලාගාරය මඟින් ජාතික විදුලිබල
පද්ධතියට තථ වශෙයන්ම එකතු කරන විදුලි
ඒකක පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

එම බලාගාරෙයන් එක් විදුලි ඒකකයක් නිපදවීමට
දිනකට වියදම ෙකොපමණද;

(iv)

විවෘත කිරීෙමන් පසුව ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප
විදුලි බලාගාරය අකිය වූ වාර ගණන ෙකොපමණද;

(v)

අවසන් වරට එය අකිය වූ දිනය කවෙර්ද;

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරන් සඳහන්
කළා ෙම් ව ාපෘතිෙය් මුළු මුදල ඉක්මවා වියදම් කර නැහැ කියලා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය් අහලා තිෙබන්ෙන්,
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ඉක්මවා වියදම් කර තිෙබනවාද
කියලායි. ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ඉක්මවා වියදම් කර නැහැ.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම විදුලි බලාගාරය සඳහා කළ වියදම නිරර්ථක වී
ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

එම ව ාපෘතිය අසාර්ථක වීමට
වගකිවයුත්තන් හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති
කියාමාර්ග කවෙර්ද;

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, කල්මුෙණ් හා චවලකෙඩ්
මාර්ගෙය් කිත්තංගි පාලමට අවශ කරන භාණ්ඩ ටික ෙගනැල්ලා
2010 සැප්තැම්බර් 10වැනි දින සිට ෙදසැම්බර් 31වැනි දා දක්වා
වැඩ භූමිෙය් ගාල් කර තිබුණා. මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි, කිත්තංගි පාලම ෙම් ව ාපෘතිය යටෙත් හදලා ඉවර කර
තිෙබනවාද, නැත්නම් ෙමොකක්ද එයට දැනට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක.

අදාළ

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

ைரச்ேசாைல
அனல்
மின்
உற்பத்தி
நிைலயத்தின் மின்சார உற்பத்திப் பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா ;

(ii)

ேமற்ப
அனல்
மின்
உற்பத்தி
நிைலயத்தி
ந்
ேதசிய
மின்வ
ைறைமயில் உண்ைமயிேலேய உள்வாங்கப்
ப ம் மின் அலகுகளின் எண்ணிக்ைக யா ;

(iii)

ேமற்ப
மின் உற்பத்தி நிைலயத்தில் மின்
அலெகான்ைற உற்பத்தி ெசய்ய நாெளான் க்கு
ஏற்ப ம் ெசல யா ;

(iv)

ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயம் திறந்
ைவக்கப்பட்டதன் பின்னர் எத்தைன தடைவகள்
ெசய ழந்த ;

(Mr. Speaker)

(v)

இ தியாக அ

ෙදවන වටය.

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහන පශ්නය ෙහට
දිනයට අදාළ න ාය පතෙය් තිෙබන පශ්නයක්. ෙහට දිනෙය්
එතුමා අහන පශ්නයක් ෙම් දැන් අහන්ෙන්. දැන් ඒ පශ්නයටත් [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ෙහට දිනයට නියමිත න ාය පතෙය්
තිෙබනවා. ෙම්ක ෙම් පශ්නයට සම්බන්ධ නැහැ. ඒ පාලම සකස්
කරන්න පමාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙපොෙළොෙව් සහ ඒ අදාළ වුණු
පරිසරෙය් ගැටලුවක් නිසායි. ඔබතුමා සඳහන් කරන විධියට පාලම්
142ක් තුළ මම ෙම්ක ෙහොයන්න ඕනෑ. මා හිතනවා ෙම්ක ඒකට
අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ஆ) (i)

ேமற்ப
மின் உற்பத்தி நிைலயத் க்காக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ெசல
விரயமாகி ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;

(ii)

ேமற்ப
க த்திட்டத்தின்
ேதால்விக்கு
ெபா ப் க் கூற ேவண் யவர்கள் இனம்
காணப்பட் ள்ளனரா;

(iii)

ஆெமனில், இவர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ;

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය : විදුලි
ඒකක

ைரச்ேசாைல அனல் மின் உற்பத்தி நிைலயம் : மின்
அலகுகள்
NOROCHCHOLAI THERMAL POWER PLANT: ELECTRICITY
UNITS

2425/'12

6. ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக)

-

மாண் மிகு

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(i)

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

சுனில்

(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. Sunil
Handunnetti)

(අ)

ெசய ழந்த திகதி யா

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරෙය් විදුලිය
නිපදවීම ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will he state (i)

the date on which the electricity generation
in the Norochcholai Thermal Power Plant
was commenced;
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(ii)

the number of units of electricity actually
added to the national grid by that thermal
power plant;

(iii)

the cost incurred per day to generate one
unit of electricity by this power plant;

(iv)

the number of occasions the Norachcholai
Thermal Power Plant went out of order after
being opened; and

1060
ගෑස් ටර්බයින - 5 සඳහා ඉන්ධන සඳහා වියදම රු. 61.47
ෙව්. ඒ අනුව ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය
මඟින් විදුලිය ජනනය කිරීම ඉතා ලාභදායක ෙව්. එම නිසා,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරෙය් නිෂ්පාදන
වියදම යටෙත්, එහි විදුලි උත්පාදන පමාණය ෙහෝ වියදම
ජාලෙය් පවත්නා ෙවනත් විදුලි බලාගාරයකින් ලබා ගත
ෙනොහැකිය.
ෙම් ව ාපෘතිය නිසි කාලෙය්දී කියාත්මක ෙනොවූ අතර නිසි
ස්ථානෙය් ෙගොඩ නැඟීමටද ෙනොහැකි විය. එයට ෙහේතුව
ෙද්ශපාලන විෙරෝධතාය. සියලු ෙයෝජනා කඩාකප්පල් වූ
පසු ෙම් සඳහා චීන රජෙය් එකඟතාවය ගනු ලැබුෙව්
ජ.වි.ෙප. - ෙපොදු ෙපරමුණු ආණ්ඩුව යටෙත්ය. බලාගාරෙය්
ඇති තාක්ෂණික අඩු පාඩු පිළිබඳව ලබා ෙගන ඇති පළමු
විමර්ශන වාර්තාවට අනුව පවතින බලාගාරයත්, ෙදවන
අදියරත් කියාත්මක කරනු ඇත.

the date on which it went out of order last?
(b)

Will he inform this House (i)

(c)

whether he admits the fact that the cost
incurred on this power plant is a "futile
expenditure";

(ii)

whether those responsible for the futility of
the project have been identified; and

(iii)

if so, the course of action taken against
them ?

(ii)

බලාගාරෙය්
අමතර
උපාංගවල
කියාකාරීත්වය
සම්බන්ධෙයන් යම් අඩු පාඩුවක් පිළිඹිබු වූ බැවින් එකී අඩු
පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට හා එකී උපාංගවල කියාකාරිත්වෙය්
අඩු පාඩු විදුලිබල මණ්ඩලෙය් යම් නිලධාරිෙයකුෙග්
ෙනොසැලකිල්ල ෙහේතුෙවන් සිදු වුණිද හා ඒ වුණු අඩු පාඩු
මඟ හරවා ගැනීමට ගත හැකි පියවරයන් පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ
ලබා ගැනීමට ෙදවනුවත් මහාචාර්ය ෙක්.ෙක්.වයි.ඩබ්ලිව්
ෙපෙර්රා මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතු තිපුද්ගල
කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර, එහි නිර්ෙද්ශය අනුව සිදු වී
ඇති කියාකාරිත්වෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳව පියවර ගනු ඇත.

(iii)

ඉහත (ආ) (ii) හි පැහැදිලි කිරීම් අනුව පැන ෙනොනඟී.

If not, why ?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත*
කරනවා.

(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)

(i)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් විදුලි නිෂ්පාදන
කටයුතු 2011 ෙපබරවාරි මස 3 දින ආරම්භ ෙකරිණ. එහි
වාණිජ ෙමෙහයුම් කටයුතු 2011 ජූලි මස 24 දින ආරම්භ
විය.

(ii)

2011 ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට 2012 ජූලි 31 දක්වා ෙමම තාප
විදුලි බලාගාරෙයන් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කරන
ලද විදුලිය ඒකක සංඛ ාව කි.ෙවො.පැ. 1,851,333,000ක්
විය.

(iii)

විදුලිය ඒකක මිලියන 5ක් (ෙමම විදුලි බලාගාරය මඟින්
සාමාන ෙයන් දිනපතා ෙබදා හරිනු ලබන විදුලිය පමාණය)
උත්පාදනය කිරීම සඳහා වැය වූ මුදල රුපියල් මිලියන
38.5කි. ෙමම බලාගාරෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දැරීමට සිදු වූ පිරිවැය
ඒකකයකට රුපියල් 7.55කි.

(iv)

විවෘත කිරීෙමන් අනතුරුව ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් (පුත්තලම)
ගල් අඟුරු බලාගාරය අකිය වූ වාර ගණන 12කි.

(v)

එය අවසන් වරට අකිය වූෙය් 2012 අෙගෝස්තු මස 8

(i)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12 - 2427/'12 - (1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

දාය.

வினாைவ மற்ெறா

2011 ෙපබරවාරි මස සිය ෙමෙහයුම් කටයුතු ආරම්භ කළ
අවස්ථාෙව් සිට විදුලි බලාගාරය මඟින් ගි.ෙවො.පැ. 1,851.3
(ඒකක මිලියන)ක විදුලියක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය ෙවත
සපයා තිෙබ. ෙහොඳින් කියාත්මක වන විට ෛදනික විදුලි
ඉල්ලුම සඳහා පුත්තලම් විදුලි බලාගාරෙය් දායකත්වය 20%
ක් පමණ ෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

තවද, වත්මන් මිල ගණන් අනුව ෙමම ෙම.ෙවො.
300 විදුලි බලාගාරෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම
පිණිස එක් ඒකකයක් සඳහා වැය වන මුදල
රුපියල් 7.55කි. කැළණිතිස්ස ගෑස් ටර්බයින - 7
බලාගාරෙය් එක් ඒකකයක් ජනනය කිරීමට
ඉන්ධන සඳහා රු. 39.63ක් වැය වන අතර කැළණිතිස්ස

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
ඉදිරියට ආවා, Securities and Exchange Commission එෙක්
තිලක් කරුණාරත්න මහතා ඇතුළු පිරිස. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙපොදු
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ඇතුළු සාමාජිකයන්
පශ්න කිරීම තුළ, ෙබොෙහොම බැරෑරුම් පශ්නයක් තිෙබනවා කියා
දැනුවත් වුණා.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ගන්නට
ෙපර එතුමා ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබනවා. එම ඉල්ලා අස් වීෙම්
කරුණ මුල් කර ෙගන ගරු කථානායකතුමාෙගන් අපි
ඉල්ලන්ෙන්, කරුණාකරලා නැවත ෙම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
සභාපතිවරු ෙදෙදනාම ඒ කමිටුවට කැඳවලා සාකච්ඡා කරන්න
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියලායි. රෙට් බැරෑරුම් පශ්නයක්
තිෙබන්ෙන්. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා
ෙබොෙහොම අවංකව, ඕනෑකමින් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ කියලා
දැනුවත් වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකරලා අපට
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක-

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

අදාළ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා විසින් එයට-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එතුමාට පුළුවන්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔව්. එතුමාට පුළුවන්.
මී ළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර
දිසානායක මහතා.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න.

2012 අධ යන ෙපොදු සහතික පත උසස් ෙපළ
විභාගෙය් ඇති වී තිෙබන ගැටලු

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

2012 க.ெபா.த. உயர்தர பாீட்ைசயில் ஏற்பட் ள்ள
பிரச்சிைனகள்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

PROBLEMS ARISEN AT GCE ADVANCED LEVEL
EXAMINATION 2012

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

මම ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්නද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන් එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරන්නද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් ෙනොෙවයි, ඒකට අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ
අවස්ථාව තිෙබන ෙවලාවක ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි එහි ෙදෙවනි
ෙකොටස වශෙයනුත් යම් කරුණක් සඳහන් කරන්නට තිෙබනවා.
EPF සහ ETF සම්බන්ධෙයන් පශ්න ගණනාවක්ම දැන්
අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක සිට ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා, මම
සහ හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා අහලා තිෙබනවා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපට කවදාවත් ඒවාට උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. ඒ Commission එෙක් සභාපතිවරයාම කිව්වා ෙම් අය තමයි
ෙම් පශ්නය ඇති කරන්ෙන් කියලා. ෙමතැන උත්තර ෙදන්ෙනත්
නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තමයි එතැන පශ්නය ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියලා දැනුවත් වුණා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, 2012 අධ යන ෙපොදු සහතික පත
උසස් ෙපළ විභාගෙය් ඇති වී තිෙබන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්
කිහිපයක් පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
අධ ාපන හා උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් පැන නැඟි ගැටලු
ගණනාවක් සම්බන්ධෙයන් අප ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය
විටින් විට ෙයොමු කළා. එෙහත් ඒ කිසිදු ගැටලුවකට තවම නිසි
විසඳුම් ලබා දීමට ආණ්ඩුව අසමත් වී තිෙබනවා. 2011
අෙගෝස්තුෙව් පැවැති උසස් ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල අවුල පවා
තවම නිරාකරණය වී නැහැ. එෙසේ තිබියදී 2012 උසස් ෙපළ
විභාගයත් අර්බුදයට යමින් තිෙබන බව දැන් ෙපනී යනවා.
අෙගෝස්තු 06 දා විභාගය ආරම්භ වූ දා සිටම පැරණි හා නව විෂය
නිර්ෙද්ශයන්හි පශ්න පතවල පහත ෙදෝෂ වාර්තා වුණා.
01)

2012.08.06 දින පැවැති සංයුක්ත ගණිතය පශ්න පතෙය්
15 (ඒ) පශ්නෙය් අනුකලනය සඳහා දී තිබූ පිළිතුර වැරැදි
එකක් විය. එය සාධනය කළ ෙනොහැකියි.

ෙම් සඳහා සිසුන්ට අමතර ලකුණු 1.5ක් ලබා දී ගැටලුව
නිරාකරණය කරන බව විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පකාශ කළා.
එෙහත් එයද ගැටලු සහගතයි. ෙමම පශ්නය ෙතෝරා ෙගන පිළිතුරු
ලිවීමට අදාළ ෙකොටෙසේ තිබූ පශ්නයක්. ඒ අනුව එම පශ්නය
ෙතෝරා ෙනොගත් සිසුන් විභාගය ආරම්භෙය්දීම ලකුණු 1.5ක්
පිටුපසින් සිටිනවා. එය ඔවුන්ෙග් ඉෙසඩ් අගයට ඍජුවම
බලපානවා. පශ්නය ෙතෝරා ගත් සිසුන් විවිධ කම ඔස්ෙසේ පිළිතුර
සාධනය කරන්නට යාෙමන් ඔවුන්ෙග් කාලය අපෙත් යනවා.
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එෙසේම දැඩි මානසික ව ාකූලත්වයකට ඇද වැෙටනවා. ඒක
අධ ාපන ඇමතිතුමා කියන පරිදි දශම එකක පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
02.

2012.08.13 දින ෙභෞතික විද ාව නව නිර්ෙද්ශෙය් ෙදවැනි
පශ්න පතය සමඟ ඊට ෙපර දිනෙය් කරන ලද සංෙශෝධන
ෙදකක් එවා තිෙබනවා. පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශය සඳහා ද
සංෙශෝධන ෙදකක් එවා තිෙබනවා.
එම සංෙශෝධන ඇතැම් ශාලාධිපතිවරුන්ෙග් අවධානයට
ලක් වී නැහැ. ඒ නිසා ඇතැම් මධ ස්ථානවල එම
සංෙශෝධන සිසුන්ට ලබා දී නැහැ. උදාහරණයක් ෙලස
ෙකොළඹ රාජකීය විද ාලෙය් සිසුන්ට එම සංෙශෝධන ලැබී
නැහැ. අදාළ සංෙශෝධන සිසුන්ට ලබා ෙනොදුන්
ශාලාධිපතිවරුන් වහාම කියාත්මක වන පරිදි විභාග
රාජකාරිවලින් ඉවත් කළ බව විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
පකාශ කළා. එෙහත් ශාලාධිපතිවරුන් ඉවත් කිරීෙමන් එම
මධ ස්ථානවල විභාගය ලියූ සිසුන්ට සාධාරණයක් ඉටු
වන්ෙන් නැහැ.

03.

කෘෂි විද ාව ෙදවැනි පශ්න පතයට සිදු කරන ලද හදිසි
සංෙශෝධන ඇතැම් විභාග මධ ස්ථානවලට ලැබී ඇත්ෙත්
සැලකිය යුතු පමාදයක් සහිතවයි.
නිදසුනක්
ෙලස
කැලණිය
කලාපෙය්
විභාග
මධ ස්ථානවලට ෙමම සංෙශෝධන ලැබී ඇත්ෙත් විභාගය
නිමාවීමට විනාඩි 15කට කලිනුයි. එය සිසුන්ට පිළිතුරු
සැපයීම සඳහා සූදානම්වීමට කිසිෙසේත් පමාණවත් කාලයක්
ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. සමහර ස්ථානවල
විභාගය පටන් ගන්න ෙකොට සංෙශෝධන ලැෙබනවා.
සමහර ස්ථානවල විභාගය අවසාන ෙවන්න කිට්ටු
ෙමොෙහොෙත්දී තමයි සංෙශෝධන ලබා ෙදන්ෙන්. ෙමය
ලංකාෙව් තිෙබන පධානතම සහ වැඩිම තරගකාරී
විභාගයයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විභාගයට අත් වී
තිෙබන ඉරණම තමයි ෙම්.

04.

2012.08.14 දින තර්ක ශාස්තය පළමු පශ්න පතෙය්
19ෙවනි පශ්නයට ද සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

05.

රසායන විද ාව පශ්න පතයට අදාළව ආවර්තිතා වගුව ලබා
ෙදන බව පශ්න පතෙය් සඳහන්ව තිබුණත් එවැනි
ආවර්තිතා වගුවක් දරුවන්ට ලබා දී නැහැ.

06.

සිංහල විෂය සඳහා පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශෙය් පශ්න පතෙය්
පළමු ෙකොටෙසේ පැවැති ෙදෝෂ ෙහේතුෙවන් ගැටලුවලට
මුහුණපෑමට ළමයින්ට සිදු වුණා. ෙමහි 1 (ආ) පශ්නය
ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් තද කළු අකුරින් මුදණය කර ඇති
ෙකොටස් ලිහිල් බසින් ලියන ෙලසයි. නමුත් අදාළ පශ්නෙය්
4, 5 යන ෙකොටස්වල කිසිදු වචනයක් තද කළු අකුරින්
මුදණය ෙකොට තිබී නැහැ. ළමයින්ට කියනවා, තද කළු
අකුරින් තිෙබන එක සරල බසින් ලියන්න කියලා. නමුත් ඒ
පශ්න පතෙය් ෙකොතැනකවත් තද කළු අකුරින් කිසිවක්
නැහැ.

07.

ජීව විද ාව නව නිර්ෙද්ශය පශ්න පතෙය්දී, කට පාඩමින්
සිසුන් මතක තබා ගැනීමට අවශ ෙනොවන බව විෂය
නිර්ෙද්ශෙය් දක්වා ඇති විද ාත්මක නාමයන් අසා තිබුණා.
සාමාන ඉගැන්වීෙම්දී කියනවා, කිසිෙසේත්ම කට පාඩම්
ෙනොකළ යුතුයි කියලා. නමුත් ඒවා නැවත කට පාඩමින්
පශ්න පතෙය්දී අහනවා.

දහතුන් වසරක පාසල් අධ ාපනෙය් තීරණාත්මක අවසාන
කඩඉම උසස් ෙපළ විභාගයයි. විශ්වවිද ාල ඇතුළු උසස් අධ ාපන
ආයතනවලට ඇතුළත් වීමට, විෙද්ශගත වී උපාධි ලබා ගැනීමට,
විද ාපීඨ ෙහෝ ෙවනත් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවලට ඇතුළත්
වීමට, රැකියාවක් ලබා ගැනීමට ආදී ජීවිතෙය් ඉදිරි මාවත විවර
කරන ෙදොරටුව උසස් ෙපළ විභාගය බව අපි කවුරුත් දන්නවා.
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ඒ නිසා උසස් ෙපළ ඉහළින්ම සමත් වීමට දරුවන් ගන්නා
ෙවෙහස අපමණයි. අෙප් රෙට් දරුවන් වාෙග්ම ඔවුන්ෙග්
ෙදමවුපියන්, ගුරුවරුන් ආදී සියලු ෙදනා දරුවන් ෙවනුෙවන්
ඉමහත් කැප කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ නිසා උසස් ෙපළ විභාගය
හා ඉහළ පතිඵල යනු ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තුවයි;
සිහිනයයි.නමුත් ෙම් වන විට ආණ්ඩුව එම සිහින සුනුවිසුනු කර
දැමීමක් සිදු ෙකොට තිෙබනවා. "ඒ" 03ක් ගත් දරුවාටත්
විශ්වවිද ාල වරම් අහිමි වන විට විභාග ගැන විශ්වාසයක්
තබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "ඒ" 03ක් ගත් දරුවනුත් පාරට ඇද දැමීම
නම් ආසියාෙව් ආශ්චර්යයක්ම තමයි. ක්ෂිතිජෙයන් එහා දකින
දරුෙවක් හදනවා කිව්ව උසස් අධ ාපන අමාත වරයා දරුවන්ට එ
ෙලොව ෙපොල් ෙපන්වන්න සලස්වා තිෙබන බව තමයි අපට නම්
හැෙඟන්ෙන්.
ෙමවර උසස් ෙපළ විභාගෙය් රහස භාවය හා විශ්වාසය
බින්දුවටම වට්ටවා තිෙබනවා. පශ්න පතවල සංෙශෝධන එවා
තිෙබන්ෙන් ෆැක්ස් මඟින්. ෆැක්ස් පහසුකම් තිෙබන පාසල්වලට
පමණක් සංෙශෝධන ලැබී තිෙබනවා. ෆැක්ස් පත ලැබුෙණ්
නැත්නම් වැරදි පශ්නයට උත්තරය ලියන්න ඒ දරුවන්ට සිදු වුණා.
සමහර පශ්නවල සංෙශෝධන ෆැක්ස් පත ලැබී ඇත්ෙත් පිළිතුරු පත
එකතු කිරීමට ආසන්න ෙමොෙහොෙත්දීයි. ෙම් දරුවන්ට සිදු වූ
අසාධාරණෙය් වගකීම භාර ගන්ෙන් කවුද?
විභාග පශ්නවල පැවැති ෙමම බරපතළ අඩු පාඩු සම්බන්ධව
විභාග ෙකොමසාරිස් කියා තිබුෙණ් එය සාමාන ෙදයක් බැවින්
කලබල විය යුතු නැති බවයි. කැබිනට් පකාශක අමාත වරයා ද
ඒක සුළු ෙදයක් බව පකාශ කර තිබුණා. අමාත වරුන්ට ෙහෝ
නිලධාරින්ට ෙම් කරුණු සුළු ෙදයක් වුණාට, ෙමය දරුවන්ෙග්
අනාගතය සම්බන්ධ පශ්නයක්. ෙම් මඟින් ඉෙසඩ් අගෙය් සිදු වන
සුළු ෙවනසකින් ෛවද
පීඨයට යෑමට සිටි දරුවා ජීව
විද ා පාඨමාලාවකට ඇද වැටිය හැකියි; කලා පීඨයට යාමට සිටි
දරුවාට විශ්වවිද ාල වරම් අහිමි විය හැකියි. ෙකොටින්ම දරුෙවකු
විශ්වවිද ාලයකට ඇතුළත් වී අධ ාපනය ලබන්ෙන් ද නැතෙහොත්
උසස් ෙපළ සමතකු පමණක් වන්ෙන් ද යන්න පවා තීරණය විය
හැකියි.
උසස් ෙපළ පතිඵල ගණනය සඳහා ඉෙසඩ් අගය හඳුන්වා දුන්
මහාචාර්ය ආර්.ඕ. තටිල් මහතා දැනටමත් ෙපන්වා දී ඇත්ෙත්
වැරැදුණු පශ්න ෙවනුෙවන් පසාද ලකුණු දීෙමන් ඉෙසඩ් අගෙය්
ෙවනස්කම් සිදු විය හැකි බවයි. වැරැදි පශ්නයකට පිළිතුරු
සැපයීමට උත්සාහ කළ සිසුවාට ෙමන්ම එම පශ්නය ෙතෝරා
ෙනොගත් සිසුවාටත් වැරැදී තිබූ පශ්නය ෙවනුෙවන් අමතර ලකුණු
ලබා දීෙමන් ෙමම වැරැද්ද නිවැරැදි කළ ෙනොහැකි බව ඔහු
කියනවා. ෙම් අවස්ථා ෙදෙක්දීම සිසුන් ලබා ගන්නා ලකුණුවල
ෙවනස්කම් ඉෙසඩ් අගයට බලපාන බව ඔහුෙග් අදහසයි. එෙසේම
පශ්න පත සංෙශෝධන ලබා දුන් හා එෙසේ ෙනොකළ විභාග
මධ ස්ථානවල සිසුන් ලබා ගන්නා ලකුණුවල ෙවනස්කම් තිබිය
හැකි බව ඔහු පවසනවා. කරුණු එෙසේ නම් 2012 උසස් ෙපළ
විභාගෙය් ඉෙසඩ් අගෙය් ගැටලු දැනටමත් ඇරඹී අවසන්.
ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලු පිළිබඳව අදාළ
අමාත වරයා ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා
කරනවා.
01.

උසස් ෙපළ වැනි තීරණාත්මක කඩඉම් විභාගයක ෙමතරම්
වැරැදි හා අඩු පාඩුකම් සිදුවීමට ෙහේතුව කුමක්ද?

02.

ෙමම අඩු පාඩුකම් ෙහේතුෙවන් අසාධාරණයට ලක් වූ
සිසුනට ලබා දිය හැකි සහනය කවෙර්ද?

03.

එම සහනවලින් අසාධාරණය පියවුණු බවට දිය හැකි
සහතිකය කුමක්ද?

04.

නිවැරැදි ඉෙසඩ් අගයන් ලබා ගැනීම සඳහා ෙමවර
අනුගමනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන කමෙව්දය කුමක්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

(மாண் மிகு ல

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ගරු අමාත තුමා ෙම් ගරු
සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ස්තුතියි.

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මටත් කරුණක් කියන්න තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා, ෙහට දිනෙය් ෙම් පිළිබඳව සභාව
දැනුවත් කරයි.

ඔව්, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා විසින් ෙහට
දිනෙය්දී ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරනු ලබනවා ඇත.

ෙහට සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාෙව්
තිෙබන්ෙන් Universal Periodic Review එක ගැන ෙනොෙවයි.
සම්පන්දන් මන්තීතුමාෙග් Adjournment Debate එක තිෙබන්ෙන්
උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසම
ගැන.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

(The Hon. John Amaratunga)

மன்ற அமர்

උතුර නැෙඟනහිර ගැන.

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් පහත
සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"ස්ථාවර නිෙයෝග 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 දින
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට
අ. භා. 7.30 දක්වා විය යුතුය. අ. භා. 4.00 ට ස්ථාවර නිෙයෝග 7(5)
කියාත්මක විය යුතු ය.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

Sir, I request the Government to table the response to
the Universal Periodic Review, which the Government of
Sri Lanka sent to the Human Rights Council in Geneva,
for the information of this House.

සම්පන්දන් මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන් උගත්
පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් වාර්තාව
කියාත්මක කිරීම ගැන. අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා අහපු
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. 2008 දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
ෙකොමිසම ලංකාවට විරුද්ධව නිර්ෙද්ශ 72ක් ඉදිරිපත් ෙකරුවා.
Seventy two recommendations against Sri Lanka. ඒකට ෙම්
අවුරුද්ෙද් -අවුරුදු හතරකට පස්ෙසේ- උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. දැන්
ආණ්ඩුව ඒකට උත්තර දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඒක
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ ගැනයි එතුමා
අහන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු හතරකට සැරයක් හැම
රටකම මානව හිමිකම් තත්ත්වය තක්ෙසේරු කරනවා. 2008 දී
ලංකාව සම්බන්ධෙයන් නිර්ෙද්ශ 72ක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
එතෙකොට දැන් 2012 දී ගිහින් කියන්න ඕනෑ, ඒ නිර්ෙද්ශ 72න් අපි
කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

There is an Adjournment Debate requested by the
Opposition for tomorrow. The Minister of External
Affairs will speak on that Debate; so he will definitely
answer all your queries. - [Interruption.] Please read the
Adjournment Motion. But, what you have asked, I will
convey to the Hon. Minister.

ඒක රට ෙවනුෙවන් කළ ඉල්ලීමක්. අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා ඉල්ලීම කෙළේ, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්
ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඊට අදාළව තිෙබනවා නම්-
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena

විෙද්ශ
කටයුතු
ඇමතිතුමාට
විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමාෙග් ඉල්ලීම අපි දැනුම් ෙදනවා. ෙහට විවාදෙය්දී
ඇමතිතුමා කථා කිරීමට නියමිතයි. එතුමා ෙම් සම්බන්ධවත් අවශ
පිළිතුරු සපයයි. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කියපු එක, තව
ෙකෙනක් තව විනාඩි 15ක්, 20ක් පැහැදිලි කළත්, ඒ ගැන
කියන්න තිෙබන්ෙන් එපමණයි ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා
කිරීමක්] You do not understand what I say.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු කථානායකතුමනි, මම විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය්
උපෙද්ශක කාරක සභාව පිළිබඳව කරුණු විමසීමක් කළා.
එතෙකොට පිළිතුරු වශෙයන් මට කිව්වා, ඒක නිල වශෙයන් මැයි
මාසෙය් 10වැනි දා තිබුණා කියලා. ඒ වාෙග්ම මම ඒකට සහභාගි
වුණා කියලාත් කිව්වා. නමුත් ඒ කියපු කරුණු ෙදකම වැරැදියි.
ඔබතුමා කිව්වා ඒ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් කරලා දැනුවත්
කරන්නම් කියලා. නමුත් ෙම් ෙවන තුරු ඒ ගැන ෙමොකුත් කිව්ෙව්
කෙළේ නැහැ. අවුරුද්දයි මාස හතරක් ෙවනවා, විෙද්ශ කටයුතු
අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව තවම නිසියාකාරව
පවත්වා නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ගැන ෙහොයලා ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා මම
කියන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කවදාද කියන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි? ළඟදී අමාත ාංශ
මාරු කරන්න යනවා කියලා කථාවකුත් තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මාරු වුණාට පස්ෙසේ කියන්නම්.

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත :
ෙරගුලාසි

இறக்குமதிகள், ஏற் மதிகள்
(கட் ப்பாட் ச்) சட்டம் : நிபந்தைனகள்
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT :
REGULATIONS
[අ.භා. 1.58]
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"1985 අංක 48 දරන පනතින් සහ 1987 අංක 28 දරන පනතින්
සංෙශෝධිත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන)
පනෙත් 4(3), 14 සහ 20 වැනි වගන්ති යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 ජූනි 27 දිනැති අංක 1764/9
දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2012.08.07 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙරගුලාසි අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු කථානායකතුමනි, වී, සහල් අපනයනය කිරීමට හැකි
තත්ත්වයක ෙම් රට තිබීම අප කාෙග්ත් සතුටට ෙහේතුවක් වනු
ෙනොඅනුමානයි. අප වී, සහල් අපනයනය කරන්ෙන් ෙම් රෙට් වී,
සහල් හිඟයක් තියා ෙගන ෙනොෙවයි. සමහර රටවල කරනවා
වාෙග් විෙද්ශ විනිමය උපයා ගැනීම සඳහායි එෙහම කරන්ෙන්.
අෙප් රටට වුවමනා වී, සහල් සපයමින්, පාරිෙභෝගිකයන්ෙග්
අවශ තා සුරක්ෂිත කරමින් වී, සහල් අපනයනය කිරීෙම්
හැකියාවක් ලබන්න අපට පුළුවන් වුෙණ් ෙකෙසේද? ඒකට ෙහේතු
වුණු පළමුෙවනි කාරණය තමයි, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ සපත්තු
කර්මාන්තශාලා බවට පරිවර්තනය කර තිබුණු ෙම් රෙට් වී අෙළවි
මණ්ඩලෙය් ගබඩා නැවතත් වී අෙළවි මණ්ඩලය ආරම්භ කිරීම
සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව විසින් 2005
වසෙර් සිට ෙයොදා ගැනීම. ඒ නිසා වී අෙළවි මණ්ඩලය නැවත
කියාත්මක ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඒ එක්කම සහතික මිල කමයක්
ආරම්භ ෙවන්නත් පටන් ගත්තා.
සහතික මිල කමය නිසා වී වගාෙව් ෙයෙදන්න ෙගොවීන්ට
උනන්දුවක් ඇති වුණා. උනන්දුව විතරක් තිබුණාට මදි, ඔවුන්ෙග්
ෙයදවුම්වලට ලබා දිය හැකි උදව්ව කුමක්ද කියන එකත් ඒ
වාෙග්ම වැදගත් පශ්නයක් වුණා.
වී වගාවට අවශ පධානම සාධකය තමයි ෙපොෙහොර. ඒ
ෙපොෙහොරවලට ලැබුණු සහනාධාරය ෙගොවීන්ෙග් උනන්දුව වැඩි
කිරීමට ෙහේතු වුණා. එක පැත්තකින් වීවලට සහතික මිලක්
ෙදන්න එකඟ වුණා. අෙනක් පැත්ෙතන් වී අෙළවි මණ්ඩලය
මැදිහත් ෙවලා වී මිලදී ගැනීම නිසා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ස්ථාවර
වුණා. වී නිෂ්පාදනෙය් ෙයදවුම්වල වියදම අඩු වන ආකාරයට
රුපියල් 350කට ෙපොෙහොර මල්ලක් ලබා දීම වාෙග් සහන නිසා
ෙගොවීන් වී ෙගොවිතැන සඳහා උනන්දු වුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි පසු බිම. ෙම් පසු බිම තුළ
තමයි අද ලංකාවට වුවමනා කරන වී, සහල් නිපදෙවන්ෙන්ත්; ඒ
වී, සහල් පාරිෙභෝගිකයාට සුරක්ෂිතව ලබා ෙදන්න පුළුවන් වී
තිෙබන්ෙන්ත්. අද ආණ්ඩුව ආහාර සුරක්ෂිතතාව ෙවනුෙවන්, වී
ෙතොග පවත්වා ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 4,750ක් වැය
කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් කාරක සභා පවත්වා සාකච්ඡා කර අවශ
කටයුතු කරනවා. එෙහම නැතිව නිකම්ම ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා
හැරලා නැහැ. ඒක තමයි අෙප් ෙවනස. අපි ඒ වී ෙතොග
පවත්වාෙගන යෑම, ආහාර සුරක්ෂිතතාව -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)

දැන් වී මිල දී ගන්ෙන් නැහැ ෙන්.

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ෙම් වී මිලදී ගන්ෙන් නැත්නම් ෙකොෙහොමද වී ෙතොග
පවත්වාෙගන යන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] කියන්න, කියන්න.
කැමැති ෙදයක් කියන්න. අෙප් මිතයා ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

හැම තැනම ගබඩා පිරිලා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක නිසා තමයි අපි වී අපනයනය කරන්ෙන්. ඔබතුමාට ඒකයි
මා කියන්න හදන්ෙන්. වී අපනයනය කරන්ෙන් අෙප් ගබඩාවල වී
ෙතොග පිරිලා තිෙබන නිසා. අද අෙප් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට
වුවමනා පමාණයට වඩා වී තිෙයනවා. ඒ නිසා අපි වී අපනයනය
කරනවා. ඒක තමයි ෙම් වී අපනයනය ඓතිහාසික පියවරක්
කියලා මම කිව්ෙව්. නමුත් ෙලෝකෙය් ධාන හිඟයක් ඇති
ෙව්ෙගන යනවා. ෙලෝකෙය් වියළි කාලගුණය ෙම් රටට විතරක්
ෙනොෙවයි, තවත් ධාන නිෂ්පාදනය කරන රටවල් ගණනාවකට
බලපාමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙලෝක ආහාර සංවිධානය අනතුරු
ඇඟවීමක් කරලා තිෙබනවා, ඉදිරි කාලය තුළ ඇෙමරිකාව ඇතුළු
රටවල් ගණනාවක ආහාර මිල ඉතා ෙව්ගෙයන් ඉහළ යයි, ආහාර
දුර්ලභත්වය, ධාන දුර්ලභත්වය ඇති ෙවයි කියලා. ඒ නිසා අපි
කටයුතු කරන්න ඕනෑ, අෙප් තිෙබන්නා වූ ආහාර නිෂ්පාදනය
පවත්වාෙගන යන්න, එයට වුවමනා කරන උනන්දුව ලබා ෙදන්න,
වී සඳහා සහතික මිලක් ලබා දීලා ෙගොවියා දිරිමත් කරන්න, වී
ෙතොග පවත්වා ෙගන යන්න සහ අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළට හිඟයක්
නැතිව වී සපයන්න. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කියාකාරිත්වය උඩ
මිනිසුන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති තරමට හාල්වල මිල ඉහළ
නඟින්න ෙදන්න බැහැ.
ෙමන්න ෙම්කයි අෙප් දර්ශනය. ඒ නිසා ෙවළඳ ෙපොළ තුළ
රජෙය් මැදිහත් වීම ඉතා පබලව කියාත්මක කිරීෙම් තවත්
පියවරක් තමයි වී අපනයනය පාලනය කිරීමට රජය ෙගන
තිෙබන්නා වූ ෙම් පියවර. හැබැයි ෙමය බලපාන්ෙන් රෙට් ෙද්ශීය
වශෙයන් බහුලව පරිෙභෝජනය කරන වී සම්බන්ධෙයනුයි.
අෙනකුත් වී; විෙශේෂ වී වර්ග අපනයනය කිරීමට අවසර ෙදනවා.
ඒත් අපනයන අවසර පතයක් උඩයි. ෙමොකද, අෙප් රෙට් කුමන
ෙහෝ ආහාර බිඳක්වත් රෙටන් පිටට යවනවා නම් -අපනයනය
කරනවා නම්- එය අෙප් රෙට් ආහාර සුරක්ෂිතාවට යටත්ව සිදු විය
යුතුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් නිරන්තරෙයන්ම විමසා බලමින්, විපරම්
කරමින් විෙශේෂ වී වර්ග සම්බන්ධෙයනුත් අපනයන බලපත
කමයක් කියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා.
අපට මහා නියඟයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. අපි කවුරුත් නියඟය ගසා කන්න
යන්ෙන් නැහැ, ෙද්ශපාලන පෙයෝජනය සඳහා. ෙම් නියඟය නිසා
නිෂ්පාදනෙය් යම් අඩු වීමක් සිදු වන බවත් පුෙරෝකථනය ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ අඩු වන නිෂ්පාදනය ගැනත් සැලකිල්ලට ෙගන
තමයි ෙම් වී සහල් අපනයනය පිළිබඳව පාලන කමයක් ඇති
කරන්නට ෙමෙසේ මිල නියමයක් කර තිෙබන්ෙන්. කවුරුත්
දන්නවා රුපියල් තුන්ලක්ෂයක් කියන මිලකට වී ෙටොන් එකක්
අපනයනය කරනවා කියන නියමය අපනයනය වළක්වන මිල
නියමයක් වන බව. ඒ බව මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න
වුවමනා නැහැ. ෙම් සියලු කරුණු සැලකීමට ගනිමින්, රෙට්
මිනිසුන්ෙග් ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව රජයට තිෙබන්නා වූ
අවධානය ෙයොමු කරමින් තමයි අද ෙම් පියවර ගනිමින්
තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මා තවත් කාරණයක් ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. වීවලින්, බඩ ඉරිඟුවලින්,
ෙසෝයා ෙබෝංචිවලින් අපි ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. වීවලින්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවාය කියන්ෙන් ආනයනයකින්
ෙතොරව ෙද්ශීයව වී ඉල්ලුම සම්පූර්ණ කරන්න අපට පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකයි. මා ෙමය ආණ්ඩුෙව් පුරාෙජ්රුවක්
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හැටියට කියනවා ෙනොෙවයි. මා ෙම් කියන්ෙන් රෙට්
පුරාෙජ්රුවක්; ෙම් රෙට් නිෂ්පාදකයන්ෙග් පුරාෙජ්රුව. වීවලින්,
බඩ ඉරිඟුවලින්, ෙසෝයා ෙබෝංචිවලින් අප ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා
ඉන්නවා කියන එක අද වාර්තා වන සත යක්. ෙම් තත්ත්වයට
එන්නට පුළුවන් වූ පතිපත්ති රාමුවක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න
පුළුවන් වන්ෙන් ෙද්ශීය ආර්ථිකෙය් රාමුව පදනම් කරෙගනයි;
ෙවළඳ ෙපොළ කියාකාරිත්වය තුළ රජෙය් මැදිහත් වීම පදනම්
කරෙගනයි. ඒ නිසා මා කල්පනා කරන විධියට අප රටක් හැටියට
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවනවා වාෙග්ම වී, බඩ ඉරිඟු, ෙසෝයා වැනි ෙද්
නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවියන්ටත් ෙපෝෂිත තත්ත්වයක් ලබා දිය
යුතුයි.
මා අද උෙද් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක කරපු
සාකච්ඡාවකින් ෙත්රුම් ගත්තා, වී ෙගොවිෙයකුට වී කිෙලෝ
එකකින් රුපියල් 7.50ක ශුද්ධ ලාභයක් ලැෙබන බව. හරියටම
කිව්ෙවොත් ශුද්ධ ලාභය රුපියල් 7.51යි. ෙම් රුපියල් 7.51 තුළ
ඔහුෙග් අත්තමත් ඇතුළත්. ඔහු උදැල්ලක් ෙහෝ ටැක්ටරයක් වැනි
ෙමොනවා ෙහෝ භාවිත කළා නම් ඒ භාවිත කළ එෙක් ගාස්තුවත්
ෙවනම ගණන් ෙපන්වලා තමයි රුපියල් 7.51ක ශුද්ධ ලාභය
තිෙබන්ෙන්. නමුත් -අපි දන්නවා සන්ලයිට් කෑල්ලක් ගන්නවා
නම්, brand name එකක් කියැ වුෙණ් වැරදිලා. ඒක ඒ තරමට
ෙපොදු නාමයක් බවට පත් ෙවලා. - අපි ෙරදි ෙසෝදන සබන්
කෑල්ලක් ගන්නවා නම් රුපියල් 30ක් විතර යනවා.
එතෙකොට අපි වී කිෙලෝ කීයක් විකුණන්න ඕනෑද සබන්
කෑල්ලක් ගන්න? ෙම් තමයි අද භාණ්ඩ, දව අතෙර් මිල
සංසන්දනෙය් තිෙබන විපරීතභාවය. ෙම් පිළිබඳව තුලනයක්
කිරීමත් අවශ යි. නැත්නම් ෙගොවියාට අපි හකුළන්ෙන් අලාභය.
රුපියල් 7.51යි වී කිෙලෝ එකක ශුද්ධ ලාභය. ඒ රුපියල් 7.51
ලාභය ෙකොච්චර අවශ වනවාද අෙනකුත් භාණ්ඩ මිල දී ගන්න.
ඒ සඳහා වී කිෙලෝ කීයක් ඔහු විකුණන්න ඕනෑද? අෙප් ෙගොවීන්
ඉන්ෙන් අක්කර භාගය, අක්කර කාල, වැඩිම වුෙණොත් අක්කරයක්
වගා කරන අය. ඒවාෙයන් ලැෙබන මුළු අස්වැන්න ගත්තාම, ෙම්
කියන ලාභෙය් ෙර්ට්ටුව ගත්තාම ඒ මිනිහාෙග් අද ජීවන මට්ටම
අපට පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ ටැක්ටර් ගාස්තු වැඩි වනවා නම්.
ෙතල් මිල වැඩි වන ෙකොට ටැක්ටර් ගාස්තු වැඩි වනවා. ඒ වාෙග්ම
පසු ගිය කාලෙය් බඩ ඉරිඟු බීජවල මිල ෙදගුණයකින් පමණ වැඩි
වුණා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ඇවිත් පිරිවැයට තමයි එකතු ෙවන්ෙන්.
නිෂ්පාදනෙය් ඉඳලා අවසාන පෙයෝජනය ලබා ගන්නා වූ තැන
දක්වා වූ, -පරිෙභෝජනය ෙව්වා, අපනයනය ෙව්වා- ඒ කියාදාමය
තුළ තවත් හුඟ ෙදෙනක් ඉන්නවා තම තමන්ෙග් පංගු ෙබ්රා
ගන්න. ෙතල්, ෙපොෙහොර ලබා දීෙම්දී ෙපොෙහොරවලට
සහනාධාරයක් ලබා දුන්නත් ෙතල්වලට, ෙබ්ත්වලට අද ෙගොවියා
ෙගවන්නට ඕනෑ, එන්න එන්න වැඩි මිලක්. Ceylon Petroleum
Corporation එක ඉස්සර යම් යම් රසායනික දව හැදුවා.
රසායනික දව වලින් ෙතොර ෙගොවිතැනකට අපි යන්න ඕනෑ. ඒක
තමයි අෙප් මධ කාලීන අරමුණ ෙවන්න ඕනෑ. කාබනික
ෙගොවිතැන ෙම් රෙට් ජනපිය කරවන්නට ඕනෑ. ඒ මඟින්
ෙයදවුම්වලට යන මිල අඩු කරන්නට ඕනෑ. නමුත් අද තිෙබන
යථාර්ථය තුළ ඒ රසායනික දව ෙයොද වන්නට වනවා නම්, අද
රසායනික දව වල මිල පාලනයකුත් නැත්නම්, ෙගොවියාෙග්
පැවැත්මට ෙම් රසායනික දව නිපදවීම හා ඒවා ෙබදා හැරීම
සඳහා තරගකාරීව අෙප් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට
මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එක්ෙකෝ
ආනයනයන් හරහා, එක්ෙකෝ තමන්ෙග්ම අතුරු නිෂ්පාදනයන්
හරහා, එක්ෙකෝ තවත් විධියක සංෙයෝගයන් හරහා. ෙම් පිළිබඳව
අෙප් Ceylon Petroleum Corporation එකට අත් දැකීම්
තිෙබනවා. ෙමය Ceylon Petroleum Corporation එක ගැන අපි
කථා කරන අවස්ථාවක් ෙනොවුණත්, එයට අයත්ව තිබුණා
bunkering පිළිබඳ තනිකර ඒකාධිකාරය. ඒ නිසා අති විශාල
ලාභයක් Ceylon Petroleum Corporation එකට ලැබුණා. පසු
ගිය කාලෙය් ඒවා එක් එක් පුද්ගලයන්ෙග් අයිතියට පාවා දුන්නා.
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ඒකට විරුද්ධව මා නඩුවක් කිව්වා. ෙජෝන් කීල්ස් සමාගමට ඒ
පාවා දුන්නු bunkering අයිතිය, වරාෙය් අක්කර 08ක් එක්ක ආපසු
රජෙය් අයිතියට අපි ගත්තා. නමුත් තවමත් අෙප් රජෙයන්
bunkeringවලට අතගහලා නැහැ. අක්කර 08 ආපසු ලබා දුන්නා.
Bunkering කිරීමට වුවමනා වරාෙය් භූමිය, ඒවා ඔක්ෙකොම
ෙනොමිෙල් දන් දීලා යි තිබුෙණ්. අද ඒක ලැබිලාත්, අද තවමත්
bunkeringවලට රජය අතගහලා නැහැයි කියන එක මම
කනගාටුෙවන් කියන්නට ඕනෑ. ෙමය ඉතාම විශාල ෙලස මුදල්
උපයන්නට පුළුවන්; විෙද්ශ මුදල් උපයන්නට පුළුවන් මාර්ගයක්
බව අපි කවුරුත් දන්නවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේ නඩු දැම්මා ෙන්?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔව්, මම නඩු දැම්මා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

බාල ෙපටල් ෙගෙනනවාට නඩුවක් දමලා නැද්ද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නඩුවක් දමන්න ඕනෑ. ඒකට වුවමනා කරන ෙතොරතුරු
තමුන්නාන්ෙසේ මට ෙගනැත් ෙදන්න. ඊට පසුව අපි නඩුව දාමු.
[බාධා කිරීමක්] ෙතොරතුරු ෙගනැත් ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)
(The Hon. John Amaratunga)

පත්තරවල ෙතොරතුරු ෙකොච්චර තිෙබනවාද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වියදම කීයද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පිරිවැය ගැන ෙම් කියන්ෙන්. ඊළඟට සහතික මිල තිෙබන්ෙන්,
නාඩුවලට රුපියල් 28යි. ෙම් කියන්ෙන්, 2010, 2011 මාස්
කන්නෙය් ඉලක්කම්. කන්නෙයන් කන්නයට මිල මට්ටම් ෙවනස්
වන්නට පුළුවන්. සහතික මිල තිබුෙණ් නාඩුවලට රුපියල් 28යි.
සම්බාවලට රුපියල් 30යි. අපි සම්බා පැත්තකින් දමමු. ෙපොදුෙව්
සහතික මිල රුපියල් 28යි. පිරිවැය රුපියල් 23.10යි. එතෙකොට
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපිට කියනවා, සැබෑ විකුණුම් මිල
තිබුණාලු, රුපියල් 30.61ක්.
සහතික මිල රුපියල් 28 වුණත්, ඒ රුපියල් 28 සහතික මිලට
වඩා වැඩි සාමාන මිලක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිබුණාය, ඒ මිල 2011
මාස් කන්නෙය් රුපියල් 30.61ක් වුණාය, ඒ අනුව තමයි
කිෙලෝවකින් රුපියල් 7.51ක ශුද්ධ ලාභයක් ෙපන්වන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා කියනවා. නමුත් ෙම් ගණන මදි බවයි
අපට ෙපන්නුම් කරන්න තිෙබන්ෙන්.
මම කියමින් සිටිෙය් ෙතල් සහ ෙපොෙහොර ගැනයි. අපි සහන
මිලට ෙපොෙහොර දුන්නත්, ආණ්ඩුව ඒ අලාභය වින්දත්, ෙතල්වලට
වියදමක් යනවා. ඒ වාෙග්ම වී මිල දී ගන්නා වූ අතරමැදියන්
ඉන්නවා. ඒ අතරමැදියන් එක පංගුවක් ගන්නවා. සල්ලි ෙපොලියට
ෙදන ෙපොලී මුදලාලිලා පංගුවක් ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ,
ඉතින් මම ෙම් කිව්ෙව් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියපු
ෙද්වල්. [බාධා කිරීමක්] කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා
දුන්න ඉලක්කම් මම කිෙයව්ෙව්.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට sample
survey එකක් කරලා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. මම ඇහුවා ෙම්ක
ෙසොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා. Sample survey එකකින්
ෙසොයා ගත්ෙත් කියලා කිව්වා. ඒ sample survey එක ගත්ෙත්
ෙකොෙහොමද කියා මා ඇහුවා. දිස්තික්කයකින් ෙගොවීන් 300
ගණෙන් interview කළා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් විමසලායි ගත්ෙත්
කියලා මට කිව්වා. ෙමොන ෙගොවීන්ෙගන් ද විමසුෙව් කියන එක
අනුවයි ෙම් ඉලක්කෙම් හරි, වැරැද්ද තීන්දු වන්ෙන්. ඒ නිසා
විකල්ප ඉලක්කමක් මෙග් අෙත් නැතිව මට ෙම්කට විරුද්ධව
යමක් කියන්න බැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග්-

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පත්තරවල තිෙබන ෙතොරතුරු ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමායි, මමයි
ෙදෙදනාම නීතිඥවරුන්. අපි ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්ෙන්
පත්තරවලින් ෙනොෙවයි ෙන්.
ෙහොඳයි, ඒක අතිෙර්ක පශ්නයක්. මෙග් කථාෙව් මූලික
ඉලක්කය වී තිෙබන්ෙන් Ceylon Petroleum Corporation එක
ශක්තිමත් වන තරමට අපට ෙගොවියාටත් උදවු ෙවන්න පුළුවන්
කියන කාරණයයි. රසායනික දව නිපදවන්නත්, අතුරු නිෂ්පාදන
සඳහා ෙයොදවන්නත්, වුවමනා නම් ආනයනය කර සංෙයෝග
කරන්නටත්, අවශ ශක්තිය ලබා ෙදන්න නම් මූල ශක්තිය වැඩි
කර ගන්නට අවශ යි.
ඊළඟට, ෙම් ෙගොවීන්ෙග් පිරිවැය ගැනත් මම සඳහන් කරන්නට
කැමැතියි. මම ඒ ගැනත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක අද
කථා කළා. කථා කරලා ෙසොයා ගත් ෙතොරතුරු අනුව, ෙගොවීන්ෙග්
නිෂ්පාදනෙය් පිරිවැය වී කිෙලෝ ගෑම් එකකට රුපියල් 23.10යි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, දළ වශෙයන් බැලුවාම කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් ෙගොවීන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ
ෙගොල්ලන්ෙගන් වී කිෙලෝවක් ගන්න උපරිම මිල රුපියල් 20යි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක තමයි, මම කියන්ෙන් ඔබතුමා-

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

රුපියල් 17යි, 18යි.

1073

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ෙමහි තිෙබන විචල තාව ෙකොච්චර ද කියලායි මම
ෙපන්වන්න හදන්ෙන්. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
රුපියල් 17යි, 18යි කියන ෙකොට ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා රුපියල් 20යි කියනවා. ඒෙකන් ෙපන්වන්ෙන් ෙම්ෙක්
අතිශය විචල තාවක් තිෙබන බවයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි. ඒ ගණනට විකුණන්න තැනක් නැහැ. ඒකයි වැරැද්ද.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අපි ඇමතිතුමාට support කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අපි
එතුමාට ගරු කරනවා. [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙපොෙළොන්නරුෙව් රුපියල් 18යි. [බාධා කිරීම්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කෙළේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. මෙග් ෙවලාව මට
ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] මා පිළිගන්ෙන් නැහැ.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, නැහැ. තවත් අය ඇවිල්ලා මටත් කිව්වා

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

[බාධා කිරීමක්] සූරා කාලා. [බාධා කිරීමක්] කිව්වා, ෙම් වැෙඩ්
කරන්න එපාය කියලා, සූරා කනවාය කියලා.

ෙපොෙළොන්නරුෙව් රජවරු ෙදන්නා ගන්ෙන් රුපියල් 17ට, 18ට.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක තමයි. ඒ රජවරු ගන්නා ගණන. [බාධා කිරීම්] මම
කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. අපට ෙම්වා impressionistically
එෙහම නැත්නම් ෙම් ෙතොරතුරු එක්ෙකනකුෙගන් ෙදෙදනකුෙගන්
සමූහයකින් ලැබිලා, ඒ උඩ කියන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා වාෙග්
බලගතු විපක්ෂයකට කරන්න ෙදයක් තිෙබනවා. Sample survey
එකක් කරන්න.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

කරලා තිෙබනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sample survey එකක් මඟින් අපට ෙතොරතුරු ෙල්ඛනයක් ෙදන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රුපියල් 18 මිලට දුන්නාම පිරිවැයවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ. ඒක තමයි මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන්. සහතික මිල
රුපියල් 28 නම් අලාභයට තමයි හකුලන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද,
ෙම්ෙක් කියන හැටියට නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 23.10යි.
සහතික මිල රුපියල් 28යි. නමුත් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සාමාන මිල
රුපියල් 30.61යි. ඒ විධියට කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා.
ඉතින් ඔබතුමන්ලා ඒකට contest කරනවා නම් contest
කරන්න. මා කැමැතියි, contest කරනවා නම්. නමුත් sample
survey එකක් විකල්පව කරන්න. එෙහම කරලා අපට ෙතොරතුරු
ෙල්ඛනයක් ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා ෙම් කියා ෙගන යන්ෙන් සූරා කෑෙම් ධුරාවලියයි. සූරා
කෑෙම් ධුරාවලියක් තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] මා දන්නවා.
[බාධා කිරීම්] සූරා කෑෙම් ධුරාවලිෙය් ෙපොලී මුදලාලි ඉන්නවා,
ෙතල්, ෙබෙහත් විකුණන්නා ඉන්නවා, සිල්ලරට විකුණන්නා හා
ෙතොග ෙවෙළන්දා ඉන්නවා, ඊළඟට tractor hire එකට ෙදන එක්
ෙකනා ඉන්නවා. ෙම් සියලු ෙදනාටම පංගු ෙබදිලා යන්න ඕනෑ.
අතර මැදියා පංගුවක් ගන්නවා. වී ෙමෝල්කාරයා පංගුවක්
ගන්නවා. අන්තිමට ෙගොවියාට ඉතුරු වන පංගුව සාධාරණ නැහැ.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙගොවියාට හෙප්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. [බාධා කිරීම්] හරි, හරි.
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා එතරම්ම ශබ්ද නඟා
කථා කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ෙවෙළඳ ෙපොළට
ෙගොවීන්ව බිල්ලට දුන්ෙන්. සහතික මිල කමය නැති කරලා, වී
අෙළවි මණ්ඩලය නැති කරලා, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සූරා කන්නන්ට
බිලි පූජාවට ෙගොවීන්ව යැව්ෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි. එම නිසා
වැඩිය කෑ ගහන්න එපා.
ඊළඟට මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන් අප ෙදෙගොල්ලන් එකතු
ෙවලා කියන්න ඕනෑ කථාවක්. මා කියන්ෙන් කරුණාකරලා
හරියටම වී මිල දී ගන්නා කාලයට ඔබතුමන්ලාට sample survey
එකක් කරන්න කියලායි. එතෙකොට අපට පුළුවන්, කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් sample survey එකත් එක්ක ඒ sample
survey එක ගන්න. ඒ ෙගොල්ලන් එක දිස්තික්කයකින් ෙගොවීන්
300ෙදනකු sample survey එකට ගන්නවා නම්, ඔබතුමන්ලාත්
300 ෙදනකුෙගන් sample survey එක ගන්න. එතෙකොට අපට
පුළුවන්, එම කරුණු, සංඛ ා ෙල්ඛන එකිෙනකට සංසන්දනය
කරලා කථා කරන්න. එෙහම කෙළොත් තමයි අපට නිගමනයකට
එන්න පුළුවන්. එෙහම නැතුව impressionistically ෙනොෙවයි.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇමතිතුමනි, ගරු කථානායකතුමාත් දැන් ඒ ගණන ගැන
කිව්වා. තුන් සිය ගණෙන් sample survey කිරීම ෙනොෙවයි, මුළු
දිස්තික්කයටම ගිහිල්ලා සමීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. එතුමා
හම්බන්ෙතොට- [බාධා කිරීමක්] මම කුරුණෑගල දිස්තික්කයට
යන්නම්. ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කයට තව ෙකෙනක් යයි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අෙප් ගරු කථානායකතුමාට ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා,
තමන්ෙග් පළාෙත් වී නිෂ්පාදනය ගැනත්, වී අෙළවිය ගැනත්, වී
මිල ගැනත්.
සාමාන ෙයන් අනික් පළාත්වල වීවලට වඩා හම්බන්ෙතොට
වීවලට ෙහොඳ ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. විකුණා ගැනීමට අමාරුවක්
නැති වී වර්ග තමයි හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් තිෙබන්ෙන්.
හම්බන්ෙතොට වීවලට සාම්පදායිකව විෙශේෂ ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.
වී ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්න කට්ටිය කවුරුත් ඒ ගැන දන්නවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා රජවරු ගැන කථා කළා. වී ගන්න, කවුෙදෝ
රජවරු ෙදෙදෙනක් ඉන්නවාය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, අවසර ෙදනවාද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
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ෙම් වනෙකොට වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් ගබඩා පිරිලා. ඒ නිසා
දැන් වී අපනයනයට අවසර දීෙම්දී ෙම් තිෙබන ෙලෝක ධාන
හිඟය ඉදිරිෙය් එය සීමා කිරීමට පැනවූ නීති, ෙරගුලාසිවලින් පසුව
අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ, වී නිෂ්පාදනෙය්දී
අස්වැන්ෙන් මිලට බලපාන පමාණයට, වී අෙළවි මණ්ඩලයට වී
අෙළවි කළ හැකි තරමට ගබඩා පහසුකම් ලබා ගැනීමට වී අෙළවි
මණ්ඩලය කටයුතු කර ෙගන යන බව.
අවසාන වශෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් අද අපි ෙමවැනි
පාතිහාර්යයක් දකිමින් තිෙබන බව අපි කියනවා. ඒ තමයි වීවලින්
ස්වයංෙපෝෂිත බව, බඩ ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිත බව, ෙසෝයා
ෙබෝංචිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත බව. අද අපට කරන්න ඉතුරු වී
තිෙබන්ෙන් ෙගොවියාෙග් ආදායම් මට්ටම ෙදතුන් ගුණයට වැඩි
ආදායමක් බවට පරිවර්තනය කරන, අස්වැන්න වැඩි කිරීෙම්
පාතිහාර්යය ෙම් රෙට් ඇති කිරීමටයි. නියඟයට ඔෙරොත්තු ෙදන
බීජ වර්ග නිර්මාණය කරන්නට, බීජ සංරක්ෂණ හා බීජ වර්ග
නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවිෙපොළවල්වල කටයුතු ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. නියඟයට ඔෙරොත්තු ෙදන වී වර්ගයක් නිෂ්පාදනය
කරලා එය අෙප් ලංකාෙව් හඳුන්වා ෙදන්න යන බවට ඊෙය්
පවෘත්තියක් පළ ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා නියඟයටත් ඔෙරොත්තු
ෙදන, අඩු ජල පමාණයකින් වගා කළ හැකි, කාබනික
ෙපොෙහොරවලට වඩාත් ගැළෙපන ආකාරයට ඒ බීජ වර්ග සකස්
කරලා එමගින් ෙයදවුම් මිල අඩු කරලා, ෙගොවියාෙග් පිරිවැය අඩු
කරලා, ෙගොවියාට වැඩි ලාබයක් ලබා ෙදන පාතිහාර්යය කරා
ආණ්ඩුව ඉදිරි කාලෙය්දී ගමන් කරනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාත්
ඉදිරි කාලෙය්දී අපට ජයෙව්වායි කියාවිය කියා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම නම් දන්ෙන් නැහැ, ඒ රජවරුන් කවුද කියලා. [බාධා
කිරීමක්] රෙජක් ඉන්නවාය කියා එක පාරට කිව්වාම, අපි බලනවා
කවුද ඒ රජ්ජුරුෙවෝ කියලා. එෙහම ෙකෙනක් අපට ෙපෙනන්ෙන්
නැහැ. ඒකයි කියන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ස්වාසිලන්තෙයන් ආපු රජ්ජුරුෙවෝද දන්ෙන් නැහැ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම දන්ෙන් නැහැ. මම හිතුෙව් බාෙගට ඇඳ ෙගන ආපු
ස්වාසිලන්තෙය් රජ්ජුරුෙවෝවත්ද කියලායි.
ඊ ළඟට ෙම් පංගු ෙබදී යාෙම්දී ෙගොවියාෙග් පංගුව ෙකොපමණ
විය යුතුද කියන එක ගැන පක්ෂ ෙබ්දෙයන් ෙතොරව කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවැනි හඬක් නඟන්ෙන්
විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය්දී විතරක් නිසා, විපක්ෂෙය් ඉන්න
කාලෙය්වත් ඒ පෙයෝජනය අරෙගන අෙප් උනන්දුවත්,
උත්සාහයත් එකට සම්බන්ධ කරලා වී ෙගොවියාට ලැෙබන්නා වූ
ශුද්ධ ලාභය මීට වඩා සාධාරණ මට්ටමකට ගන්න අපට උදව්
ෙවන්නය කියා ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම වී අෙළවි මණ්ඩලය දැනට
ලබා ගනිමින් තිෙබන්නා වූ වී අස්වැන්ෙන් පංගුව -සියයට දහයකට
පමණ කිට්ටු ෙවන අස්වැන්ෙන් පමාණය- ඊටත් වඩා වැඩි කිරීමට
වී අෙළවි මණ්ඩලය කටයුතු කර ෙගන යනවා.

[අ.භා. 2.21]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අෙප් ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර ඇමතිතුමා කිව්වා, විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට අඩු
ගණෙන් sample survey එක්ක හරි කරලා ෙම් දත්ත ගැන
ෙසොයා බලා කථා කරන්නය කියා. දැන් ඔබතුමා අපට ෙම්
computers ඇතුළට ෙගෙනන්න ෙදන නිසා sample survey කර
කර ඉන්න ඕනෑ නැහැ, ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා අපට
බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගරු මන්තීතුමා කථා කරන අවස්ථාෙව්දී
මම කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් website එකට ගියා. එෙහම
බලනෙකොට ගරු ඇමතිතුමා කියන ෙද්වලුයි, ෙම්ෙක් තිෙබන
ෙද්වලුයි අතර ෙලොකු පරස්පරයක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එතුමා
කියනවා, වී කිෙලෝ එකකින් රුපියල් 7.51ක ශුද්ධ ලාභයක් හම්බ
ෙවනවාය කියලා. සමහර තැන්වල ශුද්ධ ලාභය රුපියලයි - rainfed Kurunegala District ශුද්ධ ලාභය රුපියලයි - කියා ෙම්ෙක්
තිෙබනවා.

Hon. Minister, it says that the cost of production per
kilogram is Rs. 24.10.The profit per acre is Rs. 1,039. The
average yield per acre is 1,478 kilogram. If you calculate,
you get less than one rupee. There maybe some places
where you get seven rupees. There are some places
where you get ten rupees also. But, what I am saying is,
there are areas where you get a net profit of one rupee.

1077

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

එතෙකොට ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය කථාව ඇත්ත වශෙයන්ම
සම්පූර්ණ සත ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කිව්ෙව් උපුටා ගත් ෙදයක්
පමණයි. ෙම් කථාව මා කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් දත්ත අනුවයි. ෙම්වා
අසත ෙනොෙවයි.
අනුරාධපුරය, අම්පාර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් පධාන වාරිමාර්ග
ආශිතව වී ෙගොවිතැන් කරනෙකොට අක්කරයක profit එක රුපියල්
24,942ක් ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමා හම්බන්ෙතොට ගැන කිව්වා.
හම්බන්ෙතොට රුපියල් 26,799ක් ගන්න පුළුවන්. ෙම්වා 2011 යල
කන්නෙය් දත්ත. එෙහම වුණාට ගරු ඇමතිතුමනි, ගම්පහ
දිස්තික්කය, කළුතර දිස්තික්කය, කුරුණෑගල දිස්තික්කය -

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

What you are referring to is 2010. I am referring to 2011.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

No, I am referring to the cost of production for 2011.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

2011 මාස් කන්නයද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

යල කන්නය.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අන්න ඒකයි ෙවනස. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. We must base
ourselves on the same foundation.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

That is okay.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I am referring to the Maha Kanna.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Will you let me speak, Hon. Minister?
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Okay, but make your correction.

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

ඔබතුමා කියපු දත්තවලට මා අසත දත්ත අරෙගන කිව්ෙව්
නැහැ. ඒකටත් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් දත්ත තමයි මම
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
මහින්ද චින්තන වැඩසටහන මඟින් රට ස්වයංෙපෝෂිත වුණාය
කියා ඔබතුමා පුරාෙජ්රු කිව්වා. ඒ කථාව ඇත්ත ෙනොෙවයි. එස්.බී.
දිසානායක අමාත තුමා ෙමතැන ඉඳියි කියා මම හිතුවා. එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිතුමා පකාශයක් නිකුත් කර තිෙබනවා, එතුමා
කෘෂිකර්ම ඇමති කාලෙය් 2003 දී ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවන
වතාවට ෙම් රට වීවලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණාය කියා. දැන් ෙමොකද
කියන්ෙන්? 2003 දී වී ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 2ක අතිරික්තයක්
තිබුණාය කියනවා. ඒ කථාව අපි කවුරුත් දන්නවා. සාම ගිවිසුම
අත්සන් කළාට පසු උතුරු පළාෙත් සහ නැෙඟනහිර පළාෙත් වී
ෙගොවිතැන වැඩි දියුණු වුණා; ඒත් එක්කම ස්වයංෙපෝෂිත වුණා.
සමහර ෙවලාවට මන්තීවරු ෙම් සභාෙව්දී, එළිෙය්දී කියන කථා
ඇත්ත වශෙයන්ම සත ෙයන් ෙතොරයි. මහින්ද චින්තන
වැඩසටහන නිසා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා ෙම් රට සහලින්
ස්වයංෙපෝෂිත වුණාය කියන කථාව සත ෙයන් ෙතොරයි.
ඉස්ෙසල්ලාම ස්වයංෙපෝෂිත වුෙණ් 2003 දීයි. මම ෙම් පුරාෙජ්රුව
ගැන කථා කෙළේ ඔබතුමාට පිළිතුරු දීමක් හැටියටයි.
අද වී ෙගොවිෙයෝ ගැන අපි කථා කරනවා. අක්කර 19,000ක
කුඹුරු වගාව සඳහා ජලය ලබා ගන්න පුළුවන් පරාකම සමුදය
කාන්තාරයක් වාෙගයි. මම ෙම් ෙද්ශපාලනය කරනවා ෙනොෙවයි.
ෙම් ගැන හැෙමෝටම හරි දුකයි. නියඟය ඇවිත් ෙගොවිතැන් කරන
ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවාය කියනවා. ඒ
ගැන ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්.
හිඟුරක්ෙගොඩ ෙගොවි සංවිධානෙය් සභාපති කවුඩුල්ෙල්
පියතිස්ස කියන ෙගොවි මහත්මයා කියනවා, මාර්තු වන විට ඕනෑ
තරම් වැස්සාය කියා. ඕනෑ තරම් වැහැලා වැව උතුරන තත්ත්වයට
ආවාය කියනවා. නමුත් ජලය කළමනාකරණය කෙළේ නැතිලු.
ඔබතුමා ඒ පැත්තට ගිහින් ෙම් ගැන ඕනෑම ෙගොවියකුෙගන්
අහන්න. ෙම්ෙක් පශ්නය තිෙබන්ෙන් නියඟයට වඩා ජලය
කළමනාකරණය ෙනොකිරීම පිළිබඳවයි. They have not desilted.
So, there are problems as the amount of water that can be
retained is very less.
අෙනක් කාරණය, මාර්තු මාසෙය් කුඹුරු කරන්න කියා ෙම්
උදවිය කිව්වා. නමුත් ෙගොවි මහත්වරු කිව්වා, "මාර්තු මාසෙය්
කුඹුරු කරන්න බැහැ. අවුරුද්ෙදන් පසු අපි අෙපේල් මාසෙය් කුඹුරු
කරමු" කියා. නමුත් අපට ආරංචි වුණු විධියට වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වතුර ඇරියා. ඒ නිසා වතුර අපෙත් ගියා.
පරාකම සමුදය හදපු පරාකමබාහු රජතුමා එදා ෙමොකද කිව්ෙව්?
එක ජල බිඳක්වත් අපෙත් යන්න ෙදන්න එපා, මුහුදට යන්න
ෙදන්න එපා කිව්වා; අපෙත් ෙනොයවා පාවිච්චි කරන්න කිව්වා. ඒ
පරාකම සමුදෙය් වතුර ෙම් වතාෙව් නිකම් මුහුදට ගිහින්
තිෙබනවා. ඒක තමයි ඇත්ත.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙමොකද එෙහම කෙළේ? There must be some rational

explanation.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔබතුමා කථා කරනෙකොට මම බාධා කෙළේ නැහැ ෙන් ගරු
ඇමතිතුමනි. මම කියන්ෙන් ආර්ථිකෙය් කළමනාකරණ කමයක්
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තිෙබන්න ඕනෑය කියායි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් කළමනාකරණය
පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙමතැන වතුර තිෙබනවා. වතුර අවශ විධියට
කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ; ෙබදලා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම
නැතුව හැම ෙවලාෙව්ම නියඟය නියඟය කිය කිය ඉඳලා හරි
යන්ෙන් නැහැ.
දැන් අපි කථා කරන්ෙන් මීට වඩා බැරෑරුම් ෙදයක්. ඔබතුමාම
කිව්වා, අපනයන මිල සම්බන්ධව. රුපියල් ලක්ෂ 3කට වී ෙමටික්
ෙටොන් 1ක් දැම්මාම ඒක අපනයනය නවත්වන පියවරක් කියා
කිව්වා. ඒක හරි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. අපි කළ යුත්ෙත්
අපනයනය නවත්වන එක ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි.
අපි කළ යුත්ෙත් සහල් පිට රට යවන එකයි. අපි බලන්න ඕනෑ
ෙකොයි කමයටද සහල් පිට රට යවන්න පුළුවන් කියලා. දැන්
බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි, චීනය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව,
වියට්නාමය, ජපානය, බසීලය, ඇෙමරිකාව, පාකිස්තානය කියන
රටවල් සහල් පිට රට යවනවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ
විනිමය පිළිබඳ පශ්නයක් ගරු ඇමතිතුමනි. අෙප් රෙට් විෙද්ශ
විනිමය උපයන්න නම් අපි බලන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද සහල් රට
යවන්ෙන් කියලා. අෙප් රෙට් ජනතාව මිලියන 20යි.
දැන් බලන්න, ඊෙය්-ෙපෙර්දා ආනයන අපනයන දත්ත නිකුත්
කරලා තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය
ඔබතුමාට මතක් කරන්න අවශ යි. තවම ජූනි මාසෙය් ආනයන
අපනයන දත්ත ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. අද අෙගෝස්තු මාසෙය් 21
වැනිදා. ඇයි ෙම්? සමහර ෙවලාවට මැයි මාසය වන තුරු කඩා
වැටිලා වාෙග් ඒ දත්තවලිනුත් දකින්න තිෙබන්ෙන් කඩා වැටීමක්
ෙවන්න ඇති. බලන්න, අපනයනය සියයට 6කින් අඩු ෙවලා.
ආනයනය සියයට 8කින් වැඩි ෙවලා.
ඒත් එක්කම ගරු කථානායකතුමනි, ෙවෙළඳ පරතරය ජනවාරි
ඉඳලා මැයි වන තුරු ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4184කට වැඩි ෙවලා.
ඒ කියන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙශේෂය සියයට 25කින් කඩා වැටිලා
තිෙබනවා. අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ අපනයනය ගැනයි. දැන්
අපි වැඩිපුරම අපනයනය කරන්ෙන් ඇඟලුම්. ජනවාරි මාසෙය්
ඇඟලුම් අපනයන ආදායම ෙඩොලර් මිලියන 367යි; ෙපබරවාරි
341යි; මාර්තු 319යි; අෙපේල් 295යි; මැයි 278යි. ෙමතැන
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? දිගින් දිගටම අෙප් අපනයනය අඩු ෙවනවා.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, අපනයනය
කරන්න බැරි වන විධියට tax එක වැඩි කරලා අපනයනය කරන්න
එපාය කියන පණිවුඩය ෙනොෙවයි අපි දිය යුත්ෙත්. අපි දිය යුතු
පණිවුඩය තමයි අපනයනය වැඩි කර ගන්නය කියන එක. ඒකයි
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. දැන් බලන්න, රුපියෙල් අගය අද කඩා
වැටිලා තිෙබන්ෙන් අපනයනය නැති නිසායි. රුපියල් 109ට තිබුණු
ෙඩොලර් එක අද රුපියල් 134ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. "ෙද්ශීය"
කියලා, "දිවි නැඟුම" කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙග්
පිටුපස වත්තක් හදා ගන්න එක ගැන ෙනොෙවයි. එෙහම නැත්නම්
පිපිඤ්ඤා පිට රට යවන එක ගැන ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම
අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ අපනයන කෘෂිකර්ම කමෙව්දයක් අපි
හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.
ඇඟලුම් ගැන කථා කරනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්ත වැෙහනවා.
ෙකොෙහේද අලුතින් ඇඟලුම් කර්මාන්ත විවෘත වන්ෙන්? මා හිතන
විධියට අෙප් දයා ගමෙග් මැතිතුමා ඇඟලුම් කම්හලක් විවෘත
කළාට පස්ෙසේ අවුරුදු ගණනකින් ඇඟලුම් කම්හලක් විවෘත කරලා
නැහැ. ෙම් ෙවෙළඳ ෙශේෂය පියවා ගන්න ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
ණය ගන්නවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක තමයි කරන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, it is not sustainable. ෙම්ක තිරසාර
කමෙව්දයක් ෙනොෙවයි. වාණිජ බැංකුවලින් ෙම් පසු ගිය මාස පහට
ෙඩොලර් මිලියන 930ක් අරෙගන තිෙබනවා. රාජ ණය සියයට

1080

83කින් වැඩි ෙවලා. ෙම්වා පිට රටින් ගත්ත ණය. මැයි මාසය වන
තුරු අරෙගන තිෙබනවා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1746ක්.
ෙමොනවාටද ෙම් ණය ගන්ෙන්? ෙම් ණය ගන්ෙන් ආනයන
අපනයන පරතරය පියවා ගන්නයි. එතෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිල්ලා කියනවා, අපනයනය කරන්න බැරි විධියට අපි බදු වැඩි
කරනවා කියලා. ඒක වැරදියි. ඒක තිරසාර නැහැ. ඒක ෙකටි
කාලීන පිළිතුරක් පමණයි. ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ,
"අපි ඇෙමරිකාවට සහල් යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද; එංගලන්තයට
සහල් යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය දර්ශනෙය් ෙවනස් කර ගැනීමක් සිද්ධ කර
ගන්න ඕනෑය කියන එකයි. දැන් බලන්න ගරු ඇමතිතුමනි, අපට
අවශ ෙවනවා ආෙයෝජන. දැන් රෙට් සංවර්ධනය සියයට 8ට
8.5ට තියා ගන්න නම් අපට සියයට 30ක්, 35ක් ආෙයෝජනය
කරන්න ෙවනවා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව. ඒක අපි
කවුරුත් දන්නවා. නමුත් පශ්නය ෙමොකක්ද? අපි ඉතිරි කරන්ෙන්
සියයට 17යි, 18යි. ඒ නිසා ඒ පරතරය පියවා ගන්න කමයක්
අවශ ෙවනවා. එක පැත්තකින් බලන ෙකොට අෙප් අපනයන අඩු
ෙවලා තිෙබන නිසා අපනයනවලින් අපට ඉතිරියක් වන්ෙන්
නැහැ, අඩුවකුයි තිෙබන්ෙන්. ණය අරෙගන, ණය අරෙගන
ෙලෝකයටම ණය ෙවනවා. ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දාත් -ජූලි මාසෙය්- අපි
දැක්කා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලයනයක ණයක් ගත්තා. ඊට ටික
දවසකට පස්ෙසේ ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 414ක තවත් ණයක්
ජාත න්තර මූල
අරමුදෙලන් ගත්තා. සමහර ෙවලාවට
ඔබතුමන්ලා තර්ක කරනවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව
අෙප් ණය අඩු ෙවලා කියලා. ඒක පිළිගන්නවා. ඒක ඉලක්කම්
ෙසල්ලමක් විතරයි. නමුත් අපි ඒ දිහා ෙපොඩ්ඩක් ගැඹුරින්
බැලුෙවොත් ෙමොකක්ද ෙප්න්ෙන්?
අෙප් වාණිජ ණය පස් ගුණයකින් විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒවා ෙපොලිය සියයට 0.25 ණය ෙනොෙවයි. ඒවා අවුරුදු 30ක් සඳහා
ලැෙබන සහනදායී ණය ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි. ඒවා වාණිජ
ණය. ඒවා ෙපොලිය සියයට 6ක්, සියයට 7ක් ෙගවන්න වන ණය.
අපි කවුරුත් දන්නවා, පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් HSBC
එෙකන් ගත්ත ණය ෙගවන්න ජූලි මාසෙය් තවත් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් බිලියනයක් ගත්තා කියා. රජය ඍජුවම කියා සිටියා, ඒ
ණය ෙගවන්න තමයි ෙම් ණය ගන්ෙන් කියලා. යුද්ධය ඉවර
ෙවච්ච පළියට ආණ්ඩුව කල්පනා කළා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
සංවර්ධනය ෙවයි; ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට 8ට, 9ට, 10ට
යයි කියලා. අවාසනාවට ඒක ෙවලා නැහැ. රෙට් ජනතාවෙග්
සුබසිද්ධිය සඳහා රෙට් ආර්ථිකය දියුණු ෙවනවා නම් අපිත්
කැමැතියි. නමුත් දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. දැන් ෙම් රෙට්
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට හයහමාරට කඩා ෙගන වැටිලාෙන්.
ඒ කියන්ෙන් යුද්ධය කාලෙය් තිබුණු ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයම
තමයි නැවතත් අපට හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ කාලෙය් සමන් කැෙල්ගමලා වාෙග් ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ
කරපු පර්ෙය්ෂණවලින් ෙපන්වලා දීලා තිබුණා, යුද්ධය නැත්නම්
අපට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අවම වශෙයන් සියයට ෙදකක්,
සියයට ෙදකහමාරක් අතර පමාණයකින් වැඩි කරන්න පුළුවන්
කියලා. ඒ කාලෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සාමාන ෙයන් සියයට
හයක්, හයහමාරක්ව තිබුණා නම්, අද අවම වශෙයන් සියයට නවය
මට්ටෙම්වත් තිෙබන්නට ඕනෑ. සියයට 9 ෙකෙසේ ෙවතත් සියයට 6
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම්කට ෙහේතුව
ෙමොකක්ද? පධානම ෙහේතු ෙගොඩක් තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ ෙමොකද කියලා කියන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හරි, මම කියන්නම්. එක පධානම පතිපත්තියක් මම
කියන්නම්. එක පධානම පතිපත්තියක් තමයි, පතිපත්තිවල
ස්ථාවරභාවයක් නැතිවීම.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එෙහමද? පතිපත්තිවල
කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]

ස්ථාවරභාවයක්

නැහැ

කියලාද

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමා කිව්වා, කියන්න
කියලා. කියන්න හදන ෙකොට ෙවන ඒවා කියනවා. There is no
policy consistency. You know this, I do not have to tell you.
I respect you. You are a very intelligent person. I have
known you for a long time. You always make sense. So, you
know this. There has to be policy consistency. You cannot
have one policy on one day and another on the next day. දැන්
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න. විනිමය
පතිපත්තියට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? විනිමය පතිපත්ති
ගැන කථා කරන ෙකොට අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් උන්නැෙහේ
කියනවා, "අෙප් විනිමය පතිපත්තිය ෙම්කයි, අපි ඒක 109
මට්ටෙම් තියා ෙගන යනවා" කියලා. ඒක ගැන විශ්වාස කරලා
ආෙයෝජකෙයෝ එනවා. අන්තිමට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? එක් වරම
ඒක 135 දක්වා කඩා ෙගන වැෙටනවා.
ඊට පස්ෙසේ රාජ මූල පතිපත්තිය දිහා බලන්න. ඊට පස්ෙසේ
මූල පතිපත්තියට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න.
මාස 6කට කලින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වලට කීයද ෙගව්ෙව්?
සියයට හතහමාරයි. අද ෙවන ෙකොට සියයට දහහතරහමාරයි.
ඉතින් බලන්න, පතිපත්තිවල ෙකොච්චර පරස්පරයක් තිෙබනවාද
කියලා. ඔය විධියට පතිපත්ති ෙවනස් ෙවන ෙකොට ආෙයෝජකයන්
තුළ ආර්ථික කළමනාකරණෙය් තිෙබන විශ්වාසනීයත්වය බිඳ
වැෙටනවා. Confidence is absolutely critical. You have to
think about what will happen in three years' time or five
years’ time. Unless you have the ability to forecast, you
cannot go on. Like you said, you do a sample survey or
whatever and find out what is expected in the future. Then, if
you are expecting a certain policy to be maintained in the
future with the Government saying, yes, this is our policy,
but they do not follow it, then what happens? The confidence
falls. That is why I want to talk about it in the next five
minutes that I have. සම්පූර්ණෙයන්ම නීතිය උල්ලංඝනය වන
විධියට තමයි ෙම් දවස්වල ආර්ථික පතිපත්ති අරෙගන යන්ෙන්
ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ක තමයි ආර්ථික අවනීතිය. නීතිය
ෙනොෙවයි, අවනීතිය.
දැන් බලන්න, සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිවරු ෙදෙදෙනක් අවුරුද්දක් අතර තුර අස් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියලා තිෙබනවා, "හිතට එකඟව වැඩ
කරන්න බැහැ, ඒ නිසා අයින් වුණා" කියලා. එක්ෙකෙනක්
ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංග මැතිතුමාෙග් බිරිඳ වන ඉන්දාණි
සුගතදාස මැතිනිය.
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අෙනක් පුද්ගලයා තිලක් කරුණාරත්න මැතිතුමා. එතුමාත්
එක්ක කරපු සම්මුඛ සාකච්ඡාෙව්දී ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන්
ගරු කථානායකතුමනි? එතුමා කියලා තිෙබනවා, "මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත්, මාත් ඒ කාලෙය් ඉඳලා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනය කරපු කට්ටිය; මට එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට යන්න වුණු එකම ෙහේතුව වුෙණ් අනුර බණ්ඩාරනායක
මහතා ගිය නිසායි. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙනොගිහිපු
එක ගැන මම අදත් අගය කරනවා. මම නැවතත් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය පැත්තට ආවාම එතුමා මට ඉස්ෙසල්ලාම ලබා දුන් - offer
කරපු- රස්සාව ෙමොකක්ද? ජපානෙය් තානාපති හැටියට යන්න
කිව්වා" කියලා. එතුමා කිව්වාලු, "මට යන්න බැහැ" කියලා. ඊට
පස්ෙසේ කරන්නාෙගොඩ මැතිතුමා යවලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ
ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන්? Ceylon Petroleum Corporation
එෙක් -ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්- සභාපතිකම භාර
ගන්න කියලා තිබුණා. ජනාධිපතිතුමා තිලක් කරුණාරත්න
මැතිතුමාට එෙහම කියලා තිෙබනවා. එතුමා කියලා තිෙබනවා,
"නැහැ, මට එපා. ඒක කරන්න බැහැ. එතැන ඉන්ෙන් පල් ෙහොරු"
කියලා. ඊට පස්ෙසේ ආනන්ද විද ාලෙය් ආදි ශිෂ යන්ෙග් සමිතියට
සහභාගි ෙවච්ච ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමා තුන්වැනි වතාවටත්
කියලා තිෙබනවා, "කරුණාකරලා තිලක් ඔයා ෙම්ක ගන්න"
කියලා. එතුමා ඒක පුවත් පත් සම්මුඛ සාකච්ඡාෙව්දී කියලා
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ තිලක් කරුණාරත්න මහත්මයා කියලා
තිෙබනවා, "මම ගන්නම්. හැබැයි, කරුණාකරලා මට ෙම් වැඩ
කටයුත්ත කර ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න" කියලා. ෙමොකක්ද එතුමා
කියන්ෙන්? SEC එකට ගිය පළමුවැනි දවෙසේ meeting එෙක්දීම
එතැන තිෙබන අර්බුදය ෙමොකක්ද කියලා එතුමාට ෙත්රුණා
කියලා තිෙබනවා. ෙමොකද, වංචනිකෙයෝ කියලා සැක කරන
දහහත් ෙදෙනක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වලා තිෙබනවා.
එතැනදී කියලා තිෙබනවා, "ෙම් පරීක්ෂණ පවත්වන්න එපා,
ෙම්වා යට ගහන්න" කියලා. එතුමා කියලා තිෙබනවා, " එෙහම
කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?
පරීක්ෂණ
පවත්වන්න
මම
ජනාධිපතිතුමාට කියලා තමයි ආෙව්. මට මෙග් බලය ඒ විධියට
පාවිච්චි කරන්න ඉඩ ෙදන්න. එතුමා මට කිව්වා ඒක කරන්න
කියලා. ඒ නිසා මම ෙම් වංචනික යැයි කියන සැකකරුවන් දාහත්
ෙදනා පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වනවා" කියලා. අන්තිමට ෙමොකද
වුෙණ්? වුණ ෙද් තමයි හදිසිෙයන්ම ඔහුට බලපෑම් ආවා. වංචනික
යැයි එතුමා කියන පුද්ගලයන් -නම් කියන්න මම කැමැති නැහැවිසින්ම ඉතා ඉහළ ෙපෙළේ ෙද්ශපාලනඥයින් තුළින් බල කරලා
තිබුණා ෙම් වැඩ කටයුත්ත නවත්වන්න කියලා. අන්තිමට තිලක්
කරුණාරත්න මහත්මයාට සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන්
සභාෙවන් ඉල්ලා අස් ෙවලා ෙගදර යන්න සිද්ධ වුණා. එතුමා
ඉල්ලා අස් ෙවලා ෙගදර ගිෙය් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් මත
ෙනොෙවයි. තිලක් කරුණාරත්න මහත්මයා ෙවන්න පුළුවන්;
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහත්මයා ෙවන්න පුළුවන්, ඒ පුටුෙව්
වාඩි ෙවලා ඉන්න පුද්ගලයාට නීත නුකූල බලයක් තිෙබනවා.
1987 මාර්තු මාසෙය් 06ෙවනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාව මා ළඟ
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එදින සුරැකුම් සභා පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරමින් ගරු ආර්.ෙජ්.ජී. ද මැල් -අපි කවුරුත්
ආදරෙයන් මතක් කරන ෙරොනී ද මැල්- කියන හිටපු මුදල්
ඇමතිතුමා කළ පකාශය එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 640හි
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා. I quote:
“I think this is one of the most important Bills to be introduced in
this Parliament by this Government".

"One of the most important" කියලා එතුමා කියන්ෙන්.
He further states, I quote:
"This is a historic occasion and this is a historic Bill which seeks
for the first time to regulate the Securities Market in Sri Lanka. It
should mark an important turning point in the further
development and growth of business and finance in this country".
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So, what has happened today is something which is
completely opposed to what the Hon. Ronnie de Mel
proposed when the Second Reading of that Bill was taken
up in this House on the 6th of March, 1987.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී ඇති ෙවලාව අවසානයි.
ඔබතුමා තව ෙවලාව ඉල්ලා ගන්නවාද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් ලබා
ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අපි විනාඩි හතරක පමණ කාලයක් වැඩිපුර ලබා දුන්නා. කමක්
නැහැ කථා කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Thank you, Hon. Speaker. I will finish my speech. මම
ෙම් කියන්න හදන්ෙන් ෙමයයි. 1987 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ සුළු පිරිසකට ෙපෝසත් ෙවන්න
ෙනොෙවයි. ෙම් පනත ෙගනාෙව් රෙට් සාමාන ජනතාවෙග්
ආර්ථික තත්ත්වය ෙගොඩ නඟන්න අවශ ආෙයෝජන ලබා
ගන්නයි. ෙම්ක කැසිෙනෝ ගහන, ඉතාමත්ම බල සම්පන්න හතර
පස් ෙදෙනකුට අයිති ආයතනයක් කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම්
ඒක වැරදියි. ෙමය සාමාන ජනතාවෙග් අභිවෘද්ධිය සඳහා,
ඔවුන්ෙග් සංවර්ධනය සඳහා, සෑම ගෘහස්තයකම, -කුරුණෑගල
ෙව්වා, හම්බන්ෙතොට ෙව්වා, වාලච්ෙච්න ෙව්වා, යාපනය ෙව්වා,
මාතර ෙව්වා- ආදායම් මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහා අවශ
පාග්ධනය ලබා ගන්න තිෙබන ස්ථානයක්. ඒ ස්ථානය රැක ගන්න
එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වග කීමයි.
ෙමවැනි ෙද්වල් සිද්ධ වන විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කට වහ
ෙගන, කන් වහ ෙගන, ඇස් වහ ෙගන ඉන්න බැහැ. මාෆියාව යැයි
කියා ගන්නා පුද්ගලයන් විසින් සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන්
සභාව ෙම් විධියට අයුතු ෙලස, බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ගන්න
විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මීට වඩා ෙදයක් ඒ සම්බන්ධෙයන්
කරන්න ඕනෑ ගරු කථානායකතුමනි. මම එම කාරණය මතක්
කරමින් ඔබතුමා මට විනාඩි හයක කාලයක් වැඩි පුර ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
[අ. භා. 2.41]

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரன)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්නයට එන්න ඉස්ෙසල්ලා
මතක් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. මට ෙපර කථා කළ ෙම්
සභාෙව් උගත්, බුද්ධිමත් කියන අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා තර්කයක් ෙගනාවා. ෙම් ෙගනැත් තිෙබන ෙරගුලාසි
තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අපනයනය සීමා කිරීම තුළ
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගැනීමයි. මම සාමාන ෙගොවි පවුලක
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පුද්ගලෙයක් වශෙයන් දන්නවා, අෙප් ගම්වල තිෙබන සිරිතක්
ගැන. ඒ තමයි, ඒ කන්නෙය් අස්වැන්න අඩු වුණාම ඔහු පිට
පුද්ගලෙයකුට ඒ සඳහා ණය ෙවලා තිබුණත් ඊ ළඟ කන්නය දක්වා
තමන්ෙග් ෙගදර පරිෙභෝජනයට ඉතිරි කරලා තමයි ඒ ණය තුරුස්
ෙගවන්නට උත්සාහ ගන්ෙන් කියන එක.
අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ෙලෝකය ෙද්ශගුණික
විපර්යාසවලට මුහුණ දීලා තිෙබන ආකාරය. ෙම් රට සහලින්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා සිටියත් යල කන්නෙය් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවච්ච අස්වැන්න පමාණය අපට ෙනොලැෙබනවා නම්, ෙම් රෙට්
ජනතාවට කන්න දීම සඳහා ෙම් තිෙබන සහල් පමාණය ආරක්ෂා
කර ගත යුතුයි කියන එක තමයි ෙම් ෙරගුලාසි ෙගන ඒම තුළින්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. තිෙබන හාල් ටික විකුණලා විෙද්ශ
විනිමය රටට ෙගෙනන්න උත්සාහ ගන්න කියලා මට පථමෙයන්
කථා කළ ගරු මන්තීතුමා කියනවා නම්, පාෙයෝගික දැනුමක්
නැති ෙමවැනි උගතුන් ද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්ෙන් කියන
හැඟීමක් ෙම් ෙවලාෙව් මා තුළ පහළ ෙවනවා. රෙට් ආර්ථිකය
ස්වයංෙපෝෂිත වුණත් අද අපට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබන
ස්වාභාවික විනාශය පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා
මුහුණ ෙදන්න අවශ යි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 වර්ෂෙය් බලයට පත් වන
අවස්ථාව වන විට ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් නියැළී සිටි
ෙගොවි තරුණයන් ෙගොවි බිම් අත් හැරලා කමානුකූලව නගරයට
සංකමණය ෙවමින් සිටියා. ෙමොකද, එදා අෙප් ෙගොවීන් අතර
කථාවක් ගියා, තමන්ෙග් අස්වැන්න ෙනළලා එන ආදායෙමන්
ෙපොෙහොරවලට සල්ලි දුන්නාට පස්ෙසේ, ටැක්ටර් කුලිය ෙවන්
කළාට පස්ෙසේ, කම්කරු කුලිය ෙවන් කළාට පස්ෙසේ ඉතුරු
වන්ෙන් ''උකුනු ගහයි, ෙබෝලත්තයි'' විතරයි කියලා. ෙපොෙහොර
මිල අධික නිසා ෙගොවිතැනක් කර ෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයක්
උදා වුණා. හැබැයි ෙගොවීන්ෙග් දුක දන්නා පුද්ගලයකු වශෙයන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට ඇවිල්ලා මාස තුනකින් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ලබා දුන්නු හන්දා තමයි අද සහලින් රට
ස්වයංෙපෝෂිත කරලා අතිරික්තය අපනයනය කරන්නත් අපට
හැකියාවක් ලැබුෙණ්. ඒ ශක්තිය ලැබුෙණ් එතුමා ගත්තු ඒ දූරදර්ශී
කියාෙව් පතිඵලයක් නිසායි.
ෙම් වන විට රජය විසින් මිලියන 4,115ක් විතර වියදම් කරලා
මිලදී ගත්තු වී ෙමටික් ෙටොන් 2,40,260කුත්, දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්
යටෙත් වී ෙමටික් ෙටොන් 59,786කුත්, ෙපෞද්ගලික ෙමෝල් හිමියන්
සහ ෙගොවීන් අත වී ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 12කුත් තිෙබනවා. යල
කන්නෙය් අස්වැන්න සියයට 80ක් පමණ විනාශ වුණු ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ඒ පිළිබඳව අධ යනය කරලා, ෙම් තිෙබන අස්වැන්න
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තමයි අද ෙම් ෙරගුලාසි ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙරගුලාසි ෙගන ඒම
ඉතාම උචිත ෙදයක්. රට ගැන හිතලා, ඉදිරි කාලෙය්දී මිනිසුන්ට
ජීවත් වීම සඳහා අවශ ආහාර හිඟයකින් ෙතොරව ලබා දීමට දැනට
තිෙබන අස්වැන්න පරිපාලනය කර ගැනීම සඳහා ගත්තු පියවරක්
වශෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව අපට හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්.
නියඟය පැමිණ අස්වැන්න විනාශ ෙවන ෙකොට ෙගොවීන්,
ෙගොවි නායකයන් පාරට බැස්සා. ඒ අවස්ථාෙව් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා හිටිෙය් විෙද්ශගතවයි. විෙද්ශ ගතව ඉඳලා පැමිණි
ෙමොෙහොෙත්ම -එදා හවසම- එතුමා අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙගොවීන්
කැඳවලා ඔවුන්ට තිෙබන ගැටලුවලට, පශ්නවලට විසඳුම් ෙහව්වා.
ඒ අවස්ථාෙව් ෙගොවීන් ඉල්ලුෙව් ෙම් නියඟය නිසා වතුර නැතුව
ගිය අෙප් වැව් ටික හාරලා ෙදන්න කියලායි.
අද ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා පකාශ කළා, මාර්තු මාසෙය්
වැස්සා, වැහලා වැව් පිරුණා, නමුත් ඒවාෙය් තිබුණු වතුර ටික නිසි
පරිපාලනයක්
එෙහම
නැත්නම්
හරියාකාරව
වතුර
කළමනාකරණයක් ෙකරුෙව් නැති හන්දා තමයි අද ෙම්
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තත්ත්වයට මුහුණ දුන්ෙන් කියලා. මම හිතන විධියට එතුමා
කෘෂිකර්මය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව වැඩි අධ යනයක් කරලා නැතුව
ඇති. අපිත් දැක්කා, අක්කර අඩි හැටපන් ලක්ෂයක් තිෙබද්දී තමයි
වතුර ෙදන්න උත්සාහ ගත්ෙත්. ඉහළ පෙද්ශවලට වැස්ෙසොත්
තමයි ෙම් කන්නෙය් වගාව කර ෙගන යෑම සඳහා අවශ කරන
වතුර පමාණය වැව්වලට ගලා එන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙගොවිතැන් විනාශ වීමට මූලික ෙහේතුව
වුෙණ් තද බල ෙලස නියඟය බලපෑව නිසායි; ඒ බලාෙපොෙරොත්තු
වූ ජලය පමාණය ෙනොලැබුණු නිසායි. ජලය කළමනාකරණයට
වඩා ෙම් නියඟය තදින් බලපෑවා. අද ඒ නියඟෙයන් පෙයෝජන
අරෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ වැව් ටික හාරන්න උත්සාහ
ගන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, කියන්න සතුටුයි දැන් අෙප්
පෙද්ශෙය් වැව් 246ක ෙරොන් මඩ අයින් කරනවා. කලා වැව පමුඛ
පධාන වැව්වලත්, ඒ වාෙග්ම ගාමීය මට්ටෙම් වැව්වලත් ෙරොන්
මඩ අයින් කරනවා.
අද, ලුණුවැව කියන ගෙම් ෙගොවිෙයෝ තමන්ට ලැබුණු රාජ
ආධාර අරෙගන එම වැව සම්පූර්ණෙයන්ම සුද්ධ කරලා අෙනක්
ෙගොවි සංවිධානවලටත් ආදර්ශවත් ෙලස කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. අපි මහජන නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් ලුණුවැව ෙගොවි
ජනතාවට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා රෙට් ජනතාව
බඩගින්ෙන් ෙනොතියා, රජයයක් වශෙයන් ෙම් ගත්ත කියාමාර්ගය
ගැන අප සතුටු වන්න ඕනෑ. ඊළඟ මාස් කන්නෙය් තමයි අපට
ඊළඟ ආදායම එන්ෙන්. ඒ කාලය වන තුරු ෙම් රෙට් තිෙබන
සහල් ෙහෝ වී ෙතොග ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රජය විසින්
ගත්තා වූ ෙම් කියාමාර්ගය ඉතා උචිත කියාමාර්ගයක් බවට පකාශ
කර සිටිමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.
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"ෙදෙවො වස්සතු කාෙලන
සස්ස සම්පත්ති ෙහොතු ච
ඵීෙතො භවතු ෙලොෙකො ච
රාජා භවතු ධම්මි ෙකො"
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් රජු දැහැමි
ෙවන ෙකොට තමයි රට සශීක වන්ෙන්, රටට ෙහොඳට වැසි
වසින්ෙන් කියන එකයි. ඒ තර්කය අපි අෙනක් පැත්තට අරෙගන
ගිෙයොත් එෙහම, රජු දැහැමි ෙනොෙවයි නම්, -රජු අධාර්මික නම්රෙට් නීතිය හා සාමය කඩ වනවා නම්, අෙප් රට ළමා අපචාර
බහුලව සිදු වන රටක් නම්, සංචාරකයන්ට තමන්ෙග් දූ දරුවන්
රැෙගන ෙනොයා යුතු රටක් විධියට ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට
ෙම් රට වර්ගීකරණයට ලක් වනවා නම්, අල්ලස හා දූෂණය
පිළිබඳව කියාත්මක කරන පාෙයෝගික කියාමාර්ග රෙට්
කියාත්මක ෙනොවනවා නම් රට සශීක වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ කියන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව
වැදගත්ම දර්ශකයක් ෙපන්නුම් කරන ස්ථානයක්. එය පාලනය
කරන සුරැකුම් පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති තිලක්
කරුණාරත්න මැතිතුමායි. අපි දන්නවා, එතුමා අවංක ෙකෙනක්,
වෘත්තිකෙයක්, සමාජය පිළිගත් ෙකෙනක් කියලා. තිලක්
කරුණාරත්න මැතිතුමා කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන බලෙයන්
කවදාවත් හරි හම්බ කර ගත්ෙත් නැති ෙකෙනක්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, එතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් හිතවත් ෙකෙනක්.
හැබැයි, එවැනි ෙකෙනකුටත් සුරැකුම් පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සභාපතිකෙමන් ඉල්ලා අස්වීමට බල කරන තත්ත්වයක්
අද ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් බලගතුම රජෙය් නිලධාරියා වන්ෙන් ලලිත් වීරතුංග
මැතිතුමායි. එතුමාෙග් බිරිඳ වන ඉන්දානි සුගතදාස මැතිනිය
වැදගත් සිවිල් ෙසේවිකාවක්. එතුමිය සුරැකුම් පත් හා විනිමය
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කලින් සිටි සභාපතිතුමිය. එතුමියටත් ඉල්ලා
අස් වන තැනට බල කිරීම් සිද්ධ වුණා.

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.
ඔබතුමා කථා කරන්න පථමෙයන් ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

කාරක

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR ] took the Chair.

[අ. භා. 2.48]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් සිදු ෙවමින්
තිෙබන ආශ්චර්යය පිළිබඳව ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
ඇමතිතුමාත්, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමාත් ෙබොෙහොම
ආඩම්බරෙයන් පකාශ කර සිටියා.
1978 දී අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදන ෙකොට, ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව අවසානෙය් ෙමන්න ෙමෙහම ෙකොටසක් අන්තර්ගත
කරලා තිෙබනවා.

සුරැකුම් පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඊට කලින් හිටපු
අධ ක්ෂ ජනරාල්, මලික් කාඩර් මහතා වැදගත් පළපුරුදු,
ක්ෙෂේතය දන්නා නීතිඥවරෙයක්. ඔහුටත් තමන්ෙග් තනතුෙරන්
ඉල්ලා අස් වන තැනට බල කරලා පසුව ෙනොවැදගත් තැනකට
මාරු කරලා යැව්වා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අනුව නීතිය හා
සාමය කියාත්මක ෙනොවන අධාර්මික රාජ යක් ෙම් රෙට් ඇති
ෙවමින් තිෙබනවාය කියන කාරණය මම ඔබතුමාට කියන්න
කැමැතියි. ඉතින් කලට වැසි ෙනොවසින එක ගැන පුදුම වන්න
ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමනි,
ෙම් රෙට් මාධ ෙව්දීන් මරා දමනවා නම්, ෙම් රෙට් පාරවල් සකස්
කරන ෙකොට ෙකළවරක් නැතිව ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් වංචා
සිදු වනවා නම් ෙම් රටට වැසි ෙනොවසින එක ගැන පුදුම වන්න
ෙදයක් නැහැ.
එපමණක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු
ගිය පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් වාරෙය් දිනයකදී විදුලිබල විෂය භාර
චම්පික රණවක ඇමැතිතුමා කිව්වා, එක්තරා බරපතළ
ෙද්ශපාලනික තීරණ ෙහේතුෙවන් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප
බලාගාරය සඳහා චීන තාක්ෂණය -බාල තාක්ෂණය- ලබා ගැනීමට
බල කරනු ලැබුවා කියලා. හරියට නින්ෙදන් අවදි ෙවලා වාෙග්.
හරියට ඒ කාලෙය් පාලනය කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය වාෙග්යි
ෙම් කියන්ෙන්. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය, මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඇතුළු ෙම් කට්ටියම තමයි ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටිෙය්. හැබැයි
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක ෙකොමිස් මුදල් මත චීනෙය්, China
Machinery Engineering Corporation කියන ආයතනයට
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ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය ඉදි කිරීෙම් කටයුතු භාර
දුන්නා. අපි කවුරුත් දැන ෙගන හිටියා, තාප බලාගාර ඉදි කිරීම
පිළිබඳව චීන තාක්ෂණය ෙලෝකෙය් තිෙබන දුර්වලම තාක්ෂණය
කියලා. මීට කලින් තිකුණාමලෙය් බලාගාරය ඉදි කරන
අවස්ථාෙව්දී ජපන් තාක්ෂණය භාවිත කිරීමට සූදානම් ෙවලා
සිටියා. ඒ වාෙග්ම යුෙරෝපෙය් සහ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්
තිෙබන තාක්ෂණය මීට වඩා ඉහළ තාක්ෂණයක්. හැබැයි අපි
අහන්න කැමැතියි, ඒ දුර්වල, බාල තාක්ෂණය ෙකොමිස් ෙහේතු මත
මිලදී ගැනීෙම් ෙහේතුෙවන් අද මුළු රටම අඳුරට පත් ෙවලා
තිෙබනවා ෙන්ද කියන කාරණය. අද පසුගාමී තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ඒකටත් ෙදොස් කියන්ෙන් වැසි වසින්ෙන්
නැහැ කියලායි. රජු අධාර්මික වන ෙකොට, පාලකෙයෝ අධාර්මික
වන ෙකොට වැසි වසින්ෙන් නැති එක ගැන පුදුම වන්න ෙදයක්
නැහැ. ඒක මම කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
සඳහන්ව තිෙබනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

වැස්ස වහිනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙලෝහිත සමරවිකම
ගැන කියන ෙකොට සභාෙව් සමහර කට්ටිය ඇඹෙරනවා. [Interruption.]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please!

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

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

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ගරු මන්තීතුමා, එළියට ගිහින් බලන්න, අන්න වහිනවා. රට
ධාර්මික ෙවලා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අධාර්මික රජතුමාත්,
අධාර්මික රජතුමාෙග් ෙගෝල බාලයනුත් කරන ෙද්වල් ගැනයි මම
ෙම් කියන්න යන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්
China Machinery Engineering Corporation කියන සමාගමට
ඊෙය් භාර දුන්නා, බරපතළ, වැදගත්ම අතිවිශාල ව ාපෘතියක්. ඒ
තමයි ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජලසම්පාදන ව ාපෘතිය. හර්ෂ ද සිල්වා
ගරු මන්තීතුමනි, ගම්පහ දිස්තික් ජලසම්පාදන ව ාපෘතිය භාර
දුන්ෙන් China Machinery Engineering Corporation කියන
ආයතනයටයි. ඒ කියන්ෙන් ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය හදලා, චම්පික රණවක
ඇමතිතුමා බාල තාක්ෂණය ෙම් රටට ෙගනාවා කියලා පසු ගිය
දිනක ෙචෝදනා කරපු සමාගමටයි භාර දුන්ෙන්. එපමණක්
ෙනොෙවයි ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ෙම් China Machinery
Engineering Corporation කියන ආයතනයට ජලසම්පාදන
ව ාපෘති පිළිබඳව කිසිම පළපුරුද්දක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් ෙවබ්
අඩවියට ගිහින් පරීක්ෂා කරලා බලන්න, China Machinery
Engineering Corporation කියන ආයතනයට ජලසම්පාදනය
පිළිබඳ කිසිම පළපුරුද්දක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් පළපුරුද්ද තිෙබන්ෙන්
ෙවන ෙවන ක්ෙෂේතවලටයි. රජයටත් රටටත් ජාතියටත් මහ බරක්
වුණු, ඒ වාෙග්ම විෙව්චනයට පත් වුණු ඒ වාෙග් ආයතනයකට
අෙප් රෙට් වැදගත්ම ව ාපෘතියක් භාර දුන්ෙන් ඇයි කියලා පශ්න
කරන්න අවශ යි. ෙම්කට උත්තරයකුත් තිෙබනවා. ෙමම
සමාගෙම් නිෙයෝජිතයාෙග් නම ෙලෝහිත සමරවිකම.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

කව්ද, ෙම් තැනැත්තා? ෙම් තැනැත්තා ගාමිණී
ෙසනරත්ෙග් බෑනා.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Member, what is your point of
Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, “අධර්මිෂ්ඨ”යි කියන
ෙකොටම වහිනවා. ධර්මිෂ්ඨ රජයක් තිෙබන බව ෙම් ස්වභාව
ධර්මයම ඔප්පු කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, he is wasting my time.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Ajith P. Perera)

වැසි වැසීම ගැන. රජු අධාර්මික වන ෙකොට විදුලි බලය නැති
ෙවනවාලු. රජු අධාර්මික වන ෙකොට වැසි වසින්ෙන් නැතිලු. රජු
අධාර්මික වන ෙකොට ඵලදාව නැති ෙවනවා. රජු අධාර්මික වන
ෙකොට අල්ලස, දූෂණය ඉහළ යනවා. ඒක තමයි ෙම් කට්ටිය
දඟලන්ෙන්.

එස්.

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

මාතෘකාව ෙමොකක්ද?
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Ajith P. Perera, your time is over. Please wind
up now.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, I rise to a point of Order.

1089

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Eran Wickramaratne, what is your point of
Order?
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, my point of Order is this. We are debating
Regulations under the Imports and Exports (Control) Act
in the House but there is not a single Cabinet Minister in
the House.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Order, please! What is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, without having a subject to speak, he was
dragging the names of people who are serving this
country. I think all those names mentioned by him must
be expunged from Hansard.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය, කථා කරන්න.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම අවසන් කරන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
ලිපිනය තමයි ෙම් China Machinery Engineering Corporation
කියන ආයතනය ෙමම ව ාපෘතිය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. චීනෙය් තිෙබන මව් සමාගම ෙනොෙවයි.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් address එෙකන් තමයි ෙටන්ඩර් එක දැම්ෙම්.
එතෙකොට ෙමහි නිෙයෝජිතයා -ෙලෝහිත සමරවිකම- ගාමිණී
ෙසනරත්ෙග් කිට්ටු ඥාතියා; බෑනා.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහනම් එදා
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරයට බාල තාක්ෂණය
ගත්ෙතත් ඔය පිරිසමද, ඔය පවුෙල් කට්ටියමද කියලා අපට පශ්න
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙම්
රෙට් ජාතික ධනය නාස්ති කරන, ෙම් රෙට් ජාතික ධනය විනාශ
කරන, අල්ලස දූෂණයට ෙම් රට පාවා දීලා තිෙබන ෙම් ආණ්ඩුව
යටෙත් වැසි වහින්ෙන් නැහැ. රජු අධාර්මිකයි; පාලකෙයෝ
අධාර්මිකයි; ඒ අය වෙට් ඉන්න තක්කඩි ටික අධාර්මිකයි; ඒ නිසා
ෙම් රටට මහා විනාශයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

[අ. භා. 2.59]

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගොවි ජනතාවට
සම්බන්ධ මාතෘකාවක් ගැන කථා කරන අද දිනෙය් ඒ පිළිබඳ කථා
කරන්න මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Dinesh Gunawardena.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, Hon. Eran Wickramaratne raised a point of Order
that there was no Cabinet Minister present in the House. I
am sorry to say that he is ignorant about Cabinet
Ministers. The Hon. Salinda Dissanayake who comes
from Galgamuwa, a paddy cultivating area, was present
in the House. My dear Friend, if you want a question to
be answered, he will teach you from ploughing to
harvesting of paddy, which you do not know. As a
Colombo man, you do not understand those.
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි
පවුලකින් පැවත එන ෙකෙනක් විධියට මම-

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

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

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.

Sir, I rise to a point of Order.
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama has limited
time. Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමා වැරැදි පකාශයක් කළා. ගල්ගමුෙව් මන්තීවරයා
සාලින්ද දිසානායක ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, you carry
on with your speech.
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා හිතන්ෙන් මෙග්
කාලය තමයි ෙම් අවස්ථාෙව් නැති වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! ඔබතුමිය කථා කරන්න.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)
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ෙම් කටයුත්ත තුළින් විෙද්ශ විනිමය අහිමි ෙවනවා යැයි කියන
තර්කයකට අපිට එන්න බැහැ. ෙමොකද, අපි අපනයනය සඳහා
සූදානම් කරපු සහල් විෙද්ශගත කරන්න, අපනයනය කරන්න
කටයුතු කරන බැවින්. ඒ වාෙග්ම සහල් ෙතොග මදි වුෙණොත් අපට
ඊට වඩා විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් වියදම් කරලා ෙම් රටට නැවත
හාල් ෙගන්වන්න ෙවනවා. ෙම් වන ෙකොට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත
ෙවච්ච ආර්ථික රටාවක් අප තුළ තිෙබනවා. ඒ අර්ථ කමය කඩා
ෙනොවැෙටන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය
තුළින් ඇති කරන ලද සීමාෙවන් ඒ ඉලක්කය සපුරා ගන්න
පුළුවන්ය කියන විශ්වාසය මා තුළ තිෙබනවා.
ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීලා, ෙවනත්
විශාල අමාත ාංශ රාශියක් එකතු ෙවලා ෙගොවි ජනතාව
නංවන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොවි
ජනතාවට දැවැන්ත ශක්තියක් දීලා අද ෙගොවියා රජ කරවලා
තිෙබනවා. ඩීසල් මිල වැඩි වීම වැනි කාරණාත් එක්ක නිෂ්පාදන
වියදෙම් වැඩි වීමක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි රජය විධියට
ෙම් උද්ධමනයත් එක්ක ඇති ෙවච්ච නිෂ්පාදන වියදම
සාධාරණීකරණය කරන්නට මැදිහත් විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
කාරණෙය්දී ෙද්ශපාලන වාසි ගන්නට විවිධ අය උත්සාහ කරනවා.
ෙමච්චර පමාණයකින් වී මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ කියන සාධාරණ
ෙනොවන ඉල්ලීම් කරමින් ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් කථා කරන
ෙද්ශපාලන සංවිධාන තිෙබනවා. නමුත් ඒ අන්තවාදයට
ෙනොගිහිල්ලා අෙප් රට රජ කරවන ෙම් ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන්
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. උද්ධමන තත්ත්වයත් එක්ක ඇති ෙවච්ච
මිල සම්බන්ධෙයන් සාධාරණීකරණයක් කරලා වී කිෙලෝවක මිල
මීට වඩා වැඩි කරලා ඊට යමක් එකතු කරවීම රජය විධියට අෙප්
වග කීමක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු
කරන මන්තීවරියක් විධියටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවන්න
කියලා මට අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි සංවිධානවලින් විවිධ
ඉල්ලීම් ලැබිලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒ ෙගොවි ජනතාව ඉල්ලා
සිටින්ෙන් ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න ඉල්ලීම් කරන කණ්ඩායම්වල
අධික මිල ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට ඒ වැඩි ෙවච්ච වියදමට සරිලන
මිලක් ලබා ෙදන්න කියන එකයි. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෙග් අෙත් තිෙබනවා, අම්පාර ගල් ඔය -

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ෙගොවි පවුලකින් පැවත එන ෙකෙනක් හැටියට මට සහල් සහ
වී අපනයනය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම
ගැන ෙබෙහවින්ම සතුටු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය නිමා කරලා
රටට සාමය ෙගනැත් දුන්නාට පස්ෙසේ අෙප් වී අස්වැන්න විශාල
පමාණයකින් වැඩි වුණා. මුළු ලංකාවටම වී අස්වැන්ෙනන් පෙහන්
එකක් සපයන දිස්තික්කයක් -අම්පාර දිස්තික්කය- නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරියක් හැටියට මා කියනවා, විෙශේෂෙයන්ම නියඟය
සම්බන්ධෙයන් විශාල ගැටලුවක් අම්පාර දිස්තික්කෙය් ඇති වුෙණ්
නැති බව.
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය පෙද්ශෙය් යම් යම් ගැටලු මතු වුණත්
දිස්තික්කයක් විධියට ගත්තාම අද අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්,
අෙප් වී අස්වැන්න ෙම් ෙවන ෙකොට ඉතා සාර්ථක අන්දමින්
ෙවෙළඳ ෙපොළට ලැෙබන නිසා. ෙකොෙහොම වුණත්
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය වැනි දිස්තික්කවල වී අස්වැන්න
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට නියඟය වැනි ස්වාභාවික විපත්
සමඟ අපට ගැටලුවක් ඇති වුණා. අපි කලින් සහල් අපනයනය
කරන්නට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විශාල ඉඩක් ලබා දුන්නා. ෙකොෙහොම
වුණත් ෙම් රෙට් අනිකුත් පාරිෙභෝගික ජනතාව ෙවනුෙවන් සහල්
මිල පාලනය කළ යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා සහල් අපනයනය යම් කිසි
පාලනයකට යටත් කරලා, සියලුම පාරිෙභෝගික ජනතාවට මිල
උච්චාවචනෙයන් ෙතොරව යම් කිසි නියමිත මිලකට ලබා ෙදන්න
කටයුතු කිරීම රජයක් විධියට අෙප් වග කීමක් ෙවනවා.
අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ආනයන හා අපනයන (පාලන)
පනත යටෙත් ෙරගුලාසි අනුව විෙශේෂෙයන් අපනයනය සඳහාම
නිෂ්පාදිත සහල් සඳහා ෙම් සීමාව පැනෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

විනාඩියකින් අවසාන කරන්න.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

විනාඩියකින් අවසාන කරනවා, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි.

කාරක

ගල්ඔය වම් ඉවුර ව ාපාරෙය්, ව ාපාර ෙගොවි සංවිධානෙය්
ගරු සභාපති ජී.ජී. ජයෙසේන මහත්මයා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්
ෙවත ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. එම ලිපිය මා අෙත් තිෙබනවා.
ඒ ලිපිය මඟින් ඉල්ලා සිටින්ෙන්ත් දැනට ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම්
තත්ත්වය නිසා වී නිෂ්පාදනය කරන ඒ ෙගොවීන්ට මුහුණ පෑමට
සිදුවී තිෙබන ගැටලු සම්බන්ධෙයන්, විෙශේෂෙයන්ම වී මිල
සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි සාධාරණත්වයක් ඉටු කරන්න කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ ලිපිය සභාගත*
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව මින්
අවසන් කරනවා. මට කථා කරන්නට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම
ගැන මම ඔබතුමාට ෙගොඩක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நா
அபிவி த்தி
அைடயேவண் மானால்
சிறந்த
அரசியல்
ெகாள்ைக, சிறந்த ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக என்பவற் க்
கிைடயில் சிறந்த சமநிைல அவசியம். சிறந்த அரசிய ம்
சிறந்த ெபா ளாதார ேம சிறந்த ெபா ளாதார
காைமத்
வமாகும்.
எனேவ,
அரசிய ம்
ெபா ளாதார ம்
ஒட் ப்பிறந்த இரட்ைடக் குழந்ைதகளாகும். இன்
நாங்கள்
இலங்ைகயி ைடய ெபா ளாதாரத்தில் ஒ
ம் ைனப்
ேபாட் யிைனக் காண்கின்ேறாம். அதாவ , ஒ
ைனயில்
அெமாிக்காவின் தைலைமயில் ேமற்குலக ம் ம
ைனயில்
இந்தியா ம் அ த்த
ைனயில் சீனா ம் ேபாட் யி வைத
நாங்கள் அவதானிக்க
கின்ற . இன்
இலங்ைக
யி ைடய ெபா ளாதாரப் ேபாக்கில் சீனாவின் ஆதிக்கம்
அதிகாித்தி ப்ப
அ த்த
இரண்
தரப்பின க்கும்
தைலயி ைய ஏற்ப த் கின்ற நிைலைமைய உ வாக்கி
யி க்கிற . இன்ைறய உலகப் ெபா ளாதாரச் சூழ ேல,
ெபா ளாதாரத்தில்
தன்ைம நிைலக்கு வரக்கூ ய ஆற்றல்
சீனா க்கு மட் ேம உண்
என்பைத நாங்கள் சில
நடவ க்ைககளின் லம்
அவதானிக்கக்கூ யதாக
இ க்
கின்ற . சீனா, ஐக்கிய அெமாிக்கா ஆகிய நா களின்
ெபா ளாதார வளர்ச்சி
தங்கைள நாங்கள் ஒப்பிட் ப்
பார்த்தால், இன்ைறய உலகப் ெபா ளாதாரப் ேபாக்கில்,
ெமாத்த உள்நாட்
உற்பத்தி வளர்ச்சி 2009ஆம் ஆண் ல்
சீனாவில் 9.2
தமாக ம் ஐக்கிய அெமாிக்காவில் 3.5
தமாக ம் இ ந்த . ஆனால், இ ேவ 2011ஆம் ஆண் ல்
சீனாவில் 9.2
தமாக ம் ஐக்கிய அெமாிக்காவில் 1.7
தமாக ம் மாறி இ க்கின்ற . 2017ஆம் ஆண்டளவில்
சீனாவி ைடய ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்தி வளர்ச்சி தம்
8.5 ஆக ம் ஐக்கிய அெமாிக்காவி ைடய வளர்ச்சி தம் 3.3
ஆக ம்
மா ெமன
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .
இதைன
2012ஆம் ஆண் ன் ஏப்பிரல் மாதத்திற்கான "World Economic
Outlook" என்கின்ற பத்திாிைக ெசய்தியாக ெவளியிட்
க்கின்ற . ஆகேவ, இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்தில் இந்த
நா க ைடய ஆதிக்க ம் அவற்றின் ெமாத்த உள்நாட்
உற்பத்திக ம் இறக்குமதிக ம்
ெசல்வாக்குச் ெச த்
கின்றன.

உலகத்தின்
க்கிய ெபா ளாதார ைமயங்க க்காகப்
ேபாட் யி கின்ற
இந்த
நா க க்கு
ஏற் மதிகைளச்
ெசய்கின்ற க்கிய நா களில் இலங்ைக ம் ஒன்றாகும். உலக
வங்கியின் கணிப்பீட் ன்ப , இன்
ெபா ளாதார ாீதியில்
ஐக்கிய அெமாிக்கா உலகின் ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்தியில்
மிகப்ெபாியெதா
சக்தி! "Super power" என்
ெசால்லப்
ப கின்ற அதிேமலான சக்தி! அேதேபாலேவ, சீனா "great
power" என்
ெசால்லப்ப கின்ற ெபாிய சக்தி! ஆனால்,
2050ஆம் ஆண்டளவில் சீனா உலகின் "super power" என்ற
சக்திைய எட்டக்கூ ய வாய்ப் க்கள் உள்ளன. இலங்ைகயின்
ெவளிநாட்
வர்த்தகத்தின் ேபாக்கில், ேமற்குலகுக்கும்
கிழக்குக்கும் இைடயில் ஒ
ெதளிவான ேவ பாட் ைன
நாங்கள் அவதானிக்க
ம். இலங்ைகயின் பிரதான
ஏற் மதிச் சந்ைத ேமற்குலகமாகும். ஆனால், பிரதான இறக்கு
மதிச் சந்ைத கிழக்குலகமாக இ க்கின்ற . இலங்ைகயின்
ெமாத்த ஏற் மதிப் ெப மதியில் ஏறத்தாழ 20 சத தத்ைத
ஐக்கிய அெமாிக்கா ம் 34 சத தத்ைத ஐேராப்பிய நா க ம்
வழங்குகின்றன. இதன்ப , இலங்ைக தன
ஏற் மதி
வ மானத்தில் அைரப்பங்கிற்கும் ேமற்பட்ட ெதாைகயிைன
இந்நா களி
ந்
ெபற் க்ெகாள்கின்ற .
ஆனால்,
இந்நா களி
ந்
இலங்ைக
தன
இறக்குமதிப்
ெப மதியில் 10 சத தத்ைத மட் ேம ெப கின்ற .
இதன்ப
இந்த நா க டனான வர்த்தகத்தில் இலங்ைக
மிைகைய அ பவிக்கின்ற ; இந்நா கள் பற்றாக்குைறைய
அ பவிக்கின்றன. இதற்கு மாறாக இலங்ைக தன
இறக்குமதிப் ெப மதியில் ஏறத்தாழ 40 சத தமான
இறக்குமதிகைள இந்தியா, சீனா, ஈரான் ஆகிய
ன்
நா களிடமி ந் ெபற் க்ெகாள்கின்ற . இந்நா க க்கான
இலங்ைகயின் ஏற் மதிகள் ெமாத்த ஏற் மதிப் ெப மதியில்
8 சத தம் மட் ேம. இதன்ப
இந்த நா க டனான
வர்த்தகத்தில் இலங்ைக பற்றாக்குைறைய அ பவிக்கின்ற ;
இந்நா கள் மிைகைய அ பவிக்கின்றன. இலங்ைகயின்
ஏற் மதி உைழப்பில் 40 சத தம் ஆைட ஏற் மதிகளில்
இ ந் ெபறப்ப கின்ற . ஏற் மதி உைழப்பில் 90 சத தம்
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்க நா களில்
இ ந்
ெபறப்ப கின்ற . ஆகேவ, இலங்ைகயின் இந்த
ஏற் மதிக ம் இறக்குமதிக ம் உள்நாட் ல் இ க்கின்ற
ஒவ்ெவா
தனிமனித ைடய வ மானத்தி ம் ெபா ப்
ப கடனி ம் கூ ய ெசல்வாக்ைகச் ெச த் கின்றன.

நாங்கள் ஏற் மதி, இறக்குமதி ெதாடர்பாகப் ேபசுகின்ற
ெபா
, அைவ ெதாடர்பான சட்டங்கைளப் பார்க்கின்ற
ேபா , இவ்வாறான வளர்ச்சி
தம் என்ப
ெதாடர்ந்
இ க்குமாயின் ெகாள்வன ச் சக்திச் சமன்பாட் ன்ப
கணிக்கப்பட்ட ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்திப் ெப மதியின்
அ ப்பைடயில், உலகின் ெமாத்த உள்நாட்
உற்பத்தியில்
ஐக்கிய அெமாிக்காவின் பங்ைகவிட, சீனாவின் பங்கு
2017ஆம் ஆண்டளவில் கூ தலாக இ க்குெமன எதிர்
பார்க்கப்ப கின்ற . உலகி ைடய ெமாத்த உள்நாட்
உற்பத்தியின் பங்கிைனப் பார்க்கின்றெபா
, 1980களில்
சீனா 2.19 ஐ ம் ஐக்கிய அெமாிக்கா 24.61 ஐ ம்
ெகாண்
ந்த . அேதேபாலேவ, 1990களில் சீனாவி ைடய
பங்கு 3.37ஆக ம் ஐக்கிய அெமாிக்காவி ைடய பங்கு 24.68
ஆக ம் இ ந்த . இவ்வா
இவ்வி
நா க ம் உலகின்
ெமாத்த
உள்நாட்
உற்பத்தியில்
தம
பங்குகைள
வகித்தி ந்தன. எனி ம், 2017ஆம் ஆண்டளவில் சீனா 18.31
தமாக ம் ஐக்கிய அெமாிக்கா 17.74 தமாக ம் அவற்றின்
பங்குகளில் மாற்றங்கைளக் ெகாண் வரக்கூ ம் என்
அப்பத்திாிைகச் ெசய்தி ேம ம் குறிப்பி கின்ற .

2011ஆம் ஆண்
இலங்ைகயின் ஏற் மதிகள் 22
சத தத்தால் மட் ேம அதிகாித்தி ந்தன. இறக்குமதிகள் 51
சத தத்தினால் அதிகாித்தி ந்தன. நைட ைறக்கணக்குப்
பற்றாக்குைற கடந்த 10 ஆண் களில் இலங்ைகயின் ெமாத்த
உள்நாட்
உற்பத்தியில் சராசாியாக 3.1 சத தமாகேவ
இ ந்த . 2011ஆம் ஆண் இ 7.8 சத தமாக உள்ள .
2010ஆம் ஆண் இலங்ைகயின் ெவளிநாட் ச் ெசாத் க்கள்
7.7 மாத கால இறக்குமதிக க்குப் ேபா மானதாக இ ந்த .
2011ஆம் ஆண் இலங்ைகயின் ெவளிநாட் ச் ெசாத் க்கள்
4.7 மாத கால இறக்குமதிக க்குப் ேபா மானதாக இ ந்த .
ஆகேவ, இலங்ைகயின் ெபா ப்ப கடன் 2011இன்
வில்
51,33,365 மில் யன்
பாயாக மாறி ள்ள . ஆகேவ,
இலங்ைகயி ைடய
கடனான
இன்
ஒவ்ெவா
தனிநபைர ம் சுற்றிச் சுழல்கின்ற ஒ நிைலையேய நாங்கள்
காண்கின்ேறாம். இதன்ப
இலங்ைகயிேல வாழ்கின்ற
ஒவ்ெவா
தனிமனித ம் பிறக்கின்றெபா ேத 2,46,796
பாய் கடேனா பிறக்கின்றான். அதாவ இலங்ைகயிேல
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வாழ்கின்ற ஒ மனிதன் தான் வாழ்கின்ற காலத்தில் 2,46,796
பாய் கடேனா
வாழ்ந் , அவன் இறக்கின்ற காலத்தில்
இேத 2,46,796
பாய் கடேனா
இறக்கின்றான். ஆகேவ,
இன்ைறய நிைலயில் இலங்ைகயின் ஏற் மதிகள், இறக்
குமதிகள் என்பதற்கு அப்பால் இந்த நாட் ன் ெபா உற்பத்தி
என்ப ம் நாட்
மக்க ைடய வ மானம் என்ப ம் ஒ
சாியான வழிையக் ெகாண்
க்கவில்ைல என்பைதேய
நாங்கள் அவதானிக்கின்ேறாம். ஆகேவ, கடேனா வாழ்கின்ற
ஒ
மக்கள் ச தாயத்ைதேய இந்த இலங்ைக நா
ெகாண்
க்கின்ற . கடன் இல்லாத மக்கைள உ வாக்கு
வ ம் அந்த மக்க க்கான வாழ்க்ைகைய ேமம்ப த் வ ம்
ஒ
நாட் ன் அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும். அரசிய ம்
ெபா ளாதார ம் இைணகின்றெபா
தான் ஒ
சிறந்த
ெபா ளாதார
காைமத் வத்ைத வழங்க
ம் என்ப
நாங்கள் அறிந்த உண்ைமயாகும். இதைனேய இன் நாங்கள்
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் வாழ்கின்ற
த்தத்தால்
பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்க ைடய வாழ்வி ம் காண்
கின்ேறாம். அந்தப் பகுதிகளிேல இ ந்த காங்ேகசன் ைறச்
சீெமந் ஆைலேயா அல்ல பரந்தனிேல இ ந்த இரசாயனத்
ெதாழிற்சாைலேயா
அல்ல
ஆைனயிற
உப்பளேமா
எ
ேம இயங்காத ஒ நிைலயில் அல்ல இயக்குவதற்கான
எந்தெவா
நடவ க்ைக ம்
இ வைர
எ க்கப்படாத
நிைலயில்
ப் ெபா ட்க க்குேம இறக்குமதியில் தங்கி
யி க்கின்ற நிைலேய இன் உ வாக்கப்பட்
க்கின்ற .
வட
மாகாணத்திேலேய
ஒ
விவசாய மாவட்டம்
கிளிெநாச்சியாகும். கூ தலான விவசாய உற்பத்திகைள ம்
வட மாகாணத்திேல ஒ
ெபாிய - இலங்ைகயில் ெபயர்
குறிப்பிட் ச் ெசால்லக்கூ ய - நீர்ப்பாசனக் குளத்ைத ம் அ
ெகாண்
க்கிற . ஆனால், இலங்ைகயிேல ேபசப்ப கின்ற
இந்த வரட்சி என்ப
இன்
வட மாகாணத்தின் மிக
க்கியமான கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் இரைணம ைவ
அண் ய பிரேதசத்தில் தன் ைடய தாக்கத்ைதச் ெச த்தி
யி க்கின்ற . கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் இரைணம க்
குளத்ைத நம்பிச் சி ேபாகச் ெசய்ைகயிேல ஈ பட்ட பல
விவசாயிகள் இன்
ெப மளவிலான நஷ்டத்ைதச் சந்தித்
தி க்கின்றார்கள்.
அதாவ
ைமயாக
அவர்கள்
தங்க ைடய அ வைடையச் ெசய்ய
யா
பாாிய
அளவில் பாதிக்கப்பட்
க்கின்றார்கள். அரசாங்கம் சாியான
ஒ
திட்டமிடைலத் தன் ைடய அதிகாாிக க்கு ஊடாகச்
ெசய்யாத காரணத்தினால்தான் அந்த நீர்ப்பாசன
ைறயில்
பாதிப் ஏற்பட்
க்கின்ற . அந்தப் பாதிப் ஏற்ப வதற்குக்
காரணம், அரசாங்க ம் அரச அதிகாாிக ம் விட்ட தவறாகும்.
ஆகேவ, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இந்த
விவசாயிக க்கு நிவாரணம் வழங்க ேவண் ய நடவ க்ைக
ையஇந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என் இந்தச்
சைபயி டாகக் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். பாதிக்கப்பட்ட
இந்த விவசாயிகள் வங்கிகளி ம் ஏைனய தனியாாிட ம்
மற் ம் நி வனங்களிட ம் கடன் ெபற் த்தான் தங்க ைடய
விவசாயச் ெசய்ைகைய ேமற்ெகாண்
ந்தார்கள். எனேவ,
அவர்க க்கு
நிவாரணத்ைத
வழங்குவதன் லம்
அவர்
க ைடய நஷ்டத்ைத ஈ
ெசய்வதற்கான வழிைய அரசு
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்தவைகயில் ஏற் மதிகள், இறக்கு
மதிகள் என்ப
எம
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத
உயர்த்தக்கூ ய வைகயில், அவர்கள் சுயமாக உைழத்
ன்ேனறக்கூ ய வைகயில், ஒ மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரக்
கூ யதாக இ க்க ேவண் ம் என்
ேகட் , என் ைடய
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙරගුලාසි පිළිබඳව ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් අදහස්
දැක්වූ අමාත වරුන් සහ මන්තීවරුන් කියා සිටිෙය් ෙගොවි ජනතාව
මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුවලට රජය ඉතාම ෙහොඳ පන්නෙය් විසඳුම්
ලබා දුන්නා කියලායි. ඒක වැරැදි කථාවක්. ඒ වාෙග්ම,
නිරන්තරෙයන් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා දැඩි නියඟයක් ඒ
කලාපවල තිෙබන බව කියන්න. ඒකත් වැරැදි කථාවක් ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ෙමොකද, අපි ෙහොඳට දන්නවා
උතුරු මැද පළාතට -රජ රට පළාතට- අෙප් රෙට් ෙමෝසම්
ෙදෙකන් එක ෙමෝසමක වර්ෂාවයි ලැෙබන්ෙන් කියලා. ඊසානදිග
ෙමෝසෙම් වර්ෂාව විතරයි ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අෙප් මුතුන්
මිත්තන් විසිනුත්, ඉතිහාසෙය් රජවරුන් විසිනුත් ඒ ෙමෝසම්
වැස්ෙසේ වතුර ටික ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් වැව් විශාල
පමාණයක් උතුරු මැද පළාෙත් ෙගොඩ නඟනු ලැබුෙව්. ඒ නිසා
තමයි විෙශේෂෙයන්ම උතුරු මැද පළාත -රජ රට පළාත- වැව් බැඳි
රාජ බවට පත් වුෙණ්. ඒ වැව් බැන්ෙද් එක ෙමෝසමකින් එන
වර්ෂා ජලය ඊළඟ ෙමෝසම දක්වා ආරක්ෂා කර ගැනීම
ෙවනුෙවනුයි.
පරාකමබාහු රජ්ජුරුෙවෝ පරාකම සමුදයත්, අදත් මින්ෙන්රිෙය්
ජනතාව මින්ෙන්රිෙය් ෙදවියන් ෙලස අදහන මහෙසන් රජ්ජුරුෙවෝ
මින්ෙන්රිය වැවත්, ධාතුෙසේන රජ්ජුරුෙවෝ කලා වැවත්, ඒ වාෙග්ම
පණ්ඩුකාභය රජ්ජුරුෙවෝ අෙප් පළමුවැනි වැව වන බසවක්කුලම
වැවත් බැන්ෙද්, අෙප් මුතුන් මිත්තන් ඒවා ආරක්ෂා කෙළේ එම
පළාෙත් ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවනුයි. අෙප් මුතුන් මිත්තන් ෙද්ව
කන්නලව් කරලා, බාරහාර ෙවලා, ඒවා ඔප්පු කරලා, අලුත් සහල්
මංගල ය තියලා, ෙබෝලත්ත බැඳලා ෙම් වැව් පද්ධතිය ආරක්ෂා
කෙළේ අෙප් උපන් නූපන් පරම්පරාෙව් කෘෂි කර්මාන්තය
ෙවනුෙවන්. නමුත් අද ෙම් වැව් පද්ධතියට ෙමොකක්ද අත් ෙවලා
තිෙබන ඉරණම?
ඊට බලපා තිෙබන පධාන කරුණ තමයි, තවදුරටත් ෙම්
ආණ්ඩුෙව් පධාන ආර්ථික උපාය මාර්ගය කෘෂි කර්මාන්තය
ෙනොවීම. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධාන උපාය මාර්ගය බවට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් සංචාරක කර්මාන්තයයි. ඒ නිසා ආණ්ඩුව කල්පනා
කරනවා අෙප් රෙට් ෙගොවිතැන සහ කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්
බඳින ලද වැව් පද්ධතිය සංචාරක කර්මාන්තෙය් පවර්ධනය
ෙවනුෙවන්, සංචාරක කර්මාන්තෙය් ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන්
උපෙයෝගි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ අනුව තමයි කලා
වැෙව් වැව් ඉස්මත්ෙත් ඒ පළාෙත් මහ ඇමතිවරයා ෙහෝටල්
හදන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි බළලු වැෙව් වැව් ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල්
හැෙදන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි නාච්චාදූව වැව් ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල්
හැෙදන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි- [බාධා කිරීමක්] මතක තබා ගන්න. ඒ
අනුව තමයි පරාකම සමුදය එහා පැත්ෙත් ඒ පළාෙත්
අමාත වරයාෙග් මලයා ෙහෝටල් හදන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි
මින්ෙන්රිෙය් වෙනෝද ානෙය් ෙහෝටල් හදන්ෙන් අර්ල් ගුණෙසේකර
අමාත වරයා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]

[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ අනුව තමයි තබ්ෙබෝව වැව ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල් හදලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වැව් පද්ධතිය තවදුරටත් අෙප් රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තය ඉලක්ක කර ගත් වැව් පද්ධතියක් ෙනොෙවයි. එය
සංචාරක ව ාපාරය පවර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන්, සංචාරකයන්ට
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

වැෙව් රැලි ෙපන්වීම ෙවනුෙවන්, ඒවාෙය් තිෙබන මනස්කාන්ත
දර්ශනය මඟින් සංචාරකයන් අද්දවා ගැනීම ෙවනුෙවන් කරන
ව ාපෘතියක්. [බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න ෙකෝ ටිකක්. පුතා
දිනයිද? [බාධා කිරීමක්] වස්ෙසෝ ෙබදුවාද? වහු පැටව් ෙබදුවා ෙන්ද
ෙහොඳට?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වැව් පද්ධතිය අද
මුළුමනින්ම උපෙයෝගි කර ෙගන තිෙබන්ෙන් සංචාරක
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්. පසු ගිය අෙපේල් මාසෙය් 22වැනි දාත්
කලා වැෙව් පැන්නුෙමන් වතුර දැම්මා. රාජාංගනය වැෙව්
ෙසොෙරොව් 32න් ෙසොෙරොව් 28ක් ඇරියා. අෙපේල් මාසෙය් 22වැනි
දාත් පැන්නුෙමන් වතුර දමන ලද කලා වැව, වාන් දමන ලද ජලාශ
ෙකොෙහොමද හිඳුෙණ් අෙගෝස්තු ෙවන ෙකොට? ඒ ෙවන ෙමොකවත්
නිසා ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් වැව්
පද්ධතිෙය් ඉස්මත්ෙත් මීට කලින් තිබුෙණ් ෙමොනවාද? වැව
ආසන්නෙය්ම තිබුණා තණ ෙකොළ බිස්ස, ඊළඟට ලඳු කැලෑව,
ඊළඟට බූටෑව, ඊළඟට මහ වනය. වැෙටන වරුසාව වැවට ආෙව්
ෙපරිලා. දැන් සිද්ධ ෙවච්ච ෙද් ෙමොකක්ද? ඒ වැව් ඉස්මත්තවල්
ෙඩෝසර් කරලා, මුළු වනයම කපලා ෙහෝටල් හැදුවා. එක වැස්සක්
වහින ෙකොට පස් ටික ෙසෝදා ෙගන ඇවිල්ලා කලා වැෙව් තැන්පත්
වුණා; මහා ජලාශවල තැන්පත් වුණා. ඒ නිසා අෙපේල් මාසෙය්
22වැනි දා වැව් වාන් දමන ෙකොටත්, කලා වැෙව් පැන්නුෙමන්
වතුර දමන ෙකොටත්, වැෙව් තිබුෙණ් වතුර කියලා ජනතාව
හිතුවාට, වැෙව් වැඩිපුර තිබුෙණ් පස්. ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය මත වැව් ඉස්මත්තවල්
මුළුමනින්ම ෙඩෝසර් කරලා ෙහෝටල් සකස් කිරීමයි. ඒක තමයි ෙම්
ජල අර්බුදයට එක ෙහේතුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමොකද, උතුරුමැද පළාෙත් නියඟය අපි ෙහොඳට දැකලා තිෙබන
මිනිස්සු. නියඟයක් නම් ෙපොල් ගස්වල කරටි කඩා වැෙටන්න
ඕනෑ; ඇට්ටි ටික බිමට හැෙලන්න ඕනෑ; ළිෙඳේ වතුර පතුලටම
හිෙඳන්න ඕනෑ. ඒවා මුකුත් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නියඟයක් එන ෙකොට ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඉස්ෙසල්ලාම කුඩා වැව හිෙඳනවා. ඊළඟට
මධ ම වැව හිෙඳනවා. ඊළඟට ෙලොකු වැව හිෙඳනවා. දැනටත්
රජරට පළාතට ගිෙයොත් ෙපෙනනවා, කුඩා වැෙව් වතුර තිෙබනවා;
ෙලොකු වැෙව් වතුර නැහැ කියලා. ඒ නිසා ෙම්ක නියඟයක්
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිෙය් වැරැද්ද.
තමුන්නාන්ෙසේලා තවදුරටත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික
පතිපත්තිෙය් පධාන ඉලක්කය බවට කෘෂි කර්මාන්තය පත් කර
ෙගන නැහැ. පත් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්, සංචාරක ව ාපාරයයි. ඒ
අනුව තමයි පසු ගිය ජුනි මාසෙය් 6වැනි දා ගරු සිවිල් ගුවන්
ෙසේවා අමාත වරයා විසින් පධාන ජලශ 17ක දිය මත පාෙවන
අහස් යානා -seaplanes- ෙගොඩ බැස්සවීම ෙවනුෙවන් කැබිනට්
මණ්ඩලයට
පතිකාවක්
ඉදිරිපත්
කර
තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙද් ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන් සංචාරක
ව ාපාරය ෙවනුෙවනුයි. අපි කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙගොඩ
නඟන ලද ජලාශ අද තමුන්නාන්ෙසේලා උපෙයෝගි කර ෙගන
තිෙබන්ෙන් දිය මත පාෙවන අහස් යානා ෙගොඩ බැස්සවීම
ෙවනුෙවනුයි. ඒ අනුව තමයි එක ෙගොඩ බැස්සවීමකට රුපියල් 500
සහ ෙදවැනි ෙගොඩ බැස්සවීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 1,000ක් කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී තීරණය කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ, සංචාරක ව ාපාරය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ඉලක්කය ෙවනුෙවනුයි. ඒ අනුව තමයි 2011 ෙපබරවාරි මාසෙය්
7වැනි දා වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පත්තෙර් දැන්වීම්
දාලා ලංකාෙව් පධාන ජලාශ 22ක්-

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි
මහතා ] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා කථාව කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය්, එක
පැත්තකින් වැව් පද්ධතිය ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල් ෙගොඩ නැඟීම හා
seaplanes ෙගොඩ බැස්සවීම සඳහා බදු දීමට තිෙබන සූදානම
ගැනයි. ඒ වාෙග්ම 2011 ෙපබරවාරි මාසෙය් 7වැනි දා "දිනමිණ"
පත්තෙර් පළ කරන ලද දැන්වීම අනුව ලංකාෙව් පධාන ජලාශ
22ක්, ෙපොෙළොන්නරුෙව් නම් ගිරිතෙල් වැව, මින්ෙන්රිය වැව සහ
පරාකම සමුදයත්, අනුරාධපුරෙය් නම් කලා වැව, තිසා වැව සහ
නුවර වැවත්, මාතෙල් දිස්තික්කෙය් නම් ඉබ්බන්කටුව ජලාශය
සහ කණ්ඩලම ජලාශයත්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් නම් ෙයෝධ
වැව සහ තිස්ස වැව ඇතුළු පධාන වැව් සහ ජලාශ 22ක් ෙබෝට්ටු
සවාරි ෙවනුෙවන් බදු ෙදන්න ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
අද ෙම් ජල හිඟයක් රට තුළ මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් නියඟයක්
ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික
පතිපත්තිෙය් වැරැද්ද නිසායි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ ෙහේතු ෙකොට ෙගන
මහවැලි "එච්" කලාපෙය් පමණක් ෙගොවි පවුල් 31,000ක් විශාල
ව සනයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් සාධාරණ වන්දි
මුදලක් ලබා දිය යුතුයි. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙවනුෙවන්
සාධාරණ වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්න කිසි ෙසේත්ම කටයුතු
ෙනොකරන බව තමයි ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට දවසකට
රුපියල් 500 ගණෙන් මාසයකට දින 10ක වැඩ ෙදනවා. අද
ෙකොන්කීට් අනලාත් රුපියල් 1,000ක් ගන්න පුළුවන්. අද
ෙගොවීන්ට තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන්, දිනකට රුපියල්
500 ගණෙන් මාසයකට දින 10ක් වැඩ ෙදන එකයි. ඒ අනුව
රුපියල් 5,000ක් ලැෙබනවා. නමුත් එක දිනකට ෙගවන්ෙන්
රුපියල් 500යි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒක සාධරණ
දීමනාවක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා
තිෙබන්ෙන් විපතට පත් ෙවලා තිෙබන ෙගොවි ජනතාව තව තවත්
විපතට පත් කරන එකයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් විපතට, ෙම් ජල හිඟයට
මුහුණ ෙනොදුන් සමහර පළාත්වල දැන් ෙගොයම් ෙනළීම ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කවුඩුල්ල වැෙවන් ජලය ෙදන
කුඹුරු ටිෙක් අස්වැන්න ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හුරුළු වැෙවන් ජලය
ෙදන කුඹුරු ටිෙක් අස්වැන්න යම් පමාණයකට ෙනළා ගන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා. පදවිය ජලාශෙයන් ජලය ෙදන කුඹුරු
ටිෙක් අස්වැන්න ෙනළා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අද ගරු
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කිව්වා වී කිෙලෝ එකකින්
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රුපියල් 7.50ක ලාභයක් ලැෙබන තරමට ෙගොවි ජනතාව විකුණා
ගන්නවා කියලා. ෙමොන අසත යද? වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මහතා ගිහිල්ලා ෙමොන පළාත්වල කුඹුරු බලලා, ෙමොන
ෙගොවියාෙගන් අහලා ඒ සමීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවාද කියා
අපි දන්ෙන් නැහැ. අද ඒ පළාත්වල ෙගොවි ජනතාවට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් වී කිෙලෝව රුපියල් 22ට, 24ට
විකුණන්නයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් උතුරුමැද
පළාෙත් හිටපු පධාන අමාත බර්ටි ෙපේමලාල් දිසානායක මහතාට
එම පළාෙත් ෙගොවි සංවිධාන විසින් තමන්ෙග් කුඹුරක් සඳහා යන
වියදම් ගණන් හිලව් සහිතව සත වශෙයන් ඔප්පු කළා. ඒ අනුව වී
කිෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කිරීමට රුපියල් 29.30ක වියදමක්
යනවා කියලා රජරට පළාෙත් ෙගොවි සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත්
කරන ලද වාර්තාෙව් තිෙබනවා. හැබැයි වී කිෙලෝ එකක නිෂ්පාදන
පිරිවැය රුපියල් 29.30ක් වන ෙකොට අද ඒ ෙගොවි ජනතාවට වී
කිෙලෝ එකක් විකුණන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 22ට
සහ 24ටයි. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වගාෙවන්
හානි වූ ෙගොවීනුත් විශාල දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අස්වැන්න ෙනළා ගන්නා ලද ෙගොවීනුත් විශාල
දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොවි ජනතාව
ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිදු වැඩ කටයුත්තක් කරන බවක්
අපට ෙපන්නුම් කරන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟට,
සංචාරක
කර්මාන්තය
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආර්ථිකෙය් පධාන පතිපත්තිය වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන 1916 දී බිතාන අධිරාජ වාදින්ෙග් අවධිෙය්දී- අෙප් රෙට් ආරම්භ කරන
ලද ඉතාමත් වැදගත් කුණ්ඩසාෙල් කෘෂිකර්ම විද ාලයට අද
ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? ඒක බිතාන අධිරාජ වාදින් 1916 දී
ආරම්භ කෙළේ. එනම් මීට අවුරුදු 96කට කලින්. ඒ පළාෙත් තමයි
අෙප් රෙට් පධානම බීජ ගබඩාව තිෙබන්ෙන්. ඒ පළාෙත් තමයි
අෙප් රෙට් බීජ ගබඩා කිරීමට සරිලන ඉතාමත් පැහැපත්, ෙහොඳම
ෙද්ශ ගුණය තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි එතැන අෙප් විශාල බීජ
ෙගොවි ෙපොළක් තිෙබනවා.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? අවුරුදු 96ක්
පැරණි, අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය සංවර්ධනෙයහිලා 1970
දශකෙය්, 1980 දශකෙය් විශාල කාර්ය භාරයක් කරන ලද අෙප්
රෙට් කෘෂි උපෙද්ශකෙයෝ නිර්මාණය කරන ලද කෘෂිකර්ම
විද ාලයට අද ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්?
ඒ බීජ ගබඩාවට අද ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? අද ඒ බීජ
ගබඩාවයි, කෘෂිකර්ම විද ාලයයි, එතැන තිබුණු කෘෂිකර්ම ෙගොවි
ෙපොළයි, මුළුමනින්ම ෙඩෝසර් කරලා ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්
හදන්න යනවා. ඊට පසුව ඇවිල්ලා කියනවා, වක්කෙඩන් අත
ෙසෝදා ෙගන ආෙව් කියලා. දැන් අපට සැකයක් තිෙබනවා,
වක්කෙඩන් අතද ෙසේදුෙව්, ෙවන ෙමොකක් හරිද ෙසේදුෙව් කියලා,
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ඒ තරමට සැකයක් හිෙතන
ආකාරයට තමයි අද ෙගොවි ජනතාව පීඩාවට පත් කර තිෙබන්ෙන්.
ඊට පසුව කියනවා, ෙගොවි ජනතාවෙග් වී මිලදී ගැනීම සඳහා
සැලැස්මක් හැදුවා කියලා. ෙමොකක්ද හදලා තිෙබන සැලැස්ම? මා
දැක්කා, මින්ෙන්රිය හන්දිෙය් බැනර් එකක් දමලා තිෙබනවා;
මැදිරිගිරිය හන්දිෙය් බැනර් එකක් දමලා තිෙබනවා;
ෙපොෙළොන්නරුව හන්දිෙය් බැනර් එකක් දමලා තිෙබනවා.
ෙකොතැනද වී ගන්ෙන්? කාෙග් වීද ගන්ෙන්? කීයටද ගන්ෙන්? කිසි
සැලැස්මක් ඇති කරලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
අඩුම තරෙම් ගිය වර මිල දී ගන්නා ලද වී ටික තවම ඉවත් කරලා
නැහැ. ඔයාමඩුෙව් තැනකට ගිහිල්ලා ටිකක් ෙගොඩ ගහනවා,
බදුල්ෙල් පැත්තකට ගිහින් තව ටිකක් ෙගොඩ ගහනවා. ඒ ෙගොවි
ජනතාව තමන්ෙග් අස්වැන්න විකුණා ගන්න බැරිව විශාල
දුෂ්කරතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා
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ෙමතැන ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් මහා අඬහැරයක් පාමින්, මහා
ෙව්ගෙයන් කථා කළාට සැබවින්ම ෙගොවි ජනතාව අද අෙප් රෙට්
විශාල දුෂ්කරතාවකට පත් වුණු ජන ෙකොට්ඨාසයක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා.
අද ෙගොවි ජනතාවෙග් දරුවන් තමයි අධ ාපනෙයන් පහළම
සිටින්ෙන්. අද ෙගොවි ජනතාවෙග් දරුවන් තමයි රක්ත
හීනතාවෙයන් වැඩිපුරම ෙපෙළන්ෙන්. අද ෙගොවි ජනතාවෙග්
දරුවන් තමයි විසි දහසකට ආසන්න වකුගඩු ෙරෝගීන් පමාණයක්
සිටින්ෙන්. අද ෙගොවි ජනතාවෙග් තමයි පහළම අධ ාපන
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ෙගොවි
ජනතාව අද පහළම අඩිෙය් ජීවත් වන ජන ෙකොට්ඨාසයක් බවට
පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ විධියට පත් කරලා ඉවර ෙවලා තමයි
කියන්ෙන්, වක්කෙඩන් අත ෙසේදුවා කියලා. ඒක ෙම් රෙට්
කෘෂිකර්මාන්තයට කිසිදු ෙහේතුවක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙගොවි
ජනතාව ෙම් මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුවට මීට වඩා කමවත් වැඩ
පිළිෙවළක් අවශ යි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
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ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)

කාරක

ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar - Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இறக்குமதிகள்
ஏற் மதிகள் கட் ப்பாட் ச் சட்டத்தின் கீழான நிபந்தைனகள்
ெதாடர்பிலான
விவாதத்தில்
கலந் ெகாண்
என
க த் க்கைள ம் ெதாிவிப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கிய
ைமக்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். எங்க ைடய பிரேதசங்கள்
ேபாாினால் அழிவைடந் ள்ள நிைலயில், மீள ம் அங்கு
விவசாயிகள்
தங்கள
விவசாய
நடவ க்ைககைள
ஆரம்பித் க்ெகாண்
க்கும் இவ்ேவைளயிேல, அவர்கள
நலன்கள், ேதைவகைள நான் இச்சந்தர்ப்பத்திேல ன்ைவக்க
வி ம் கின்ேறன்.

வன்னிப் பகுதியில் குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ ,
மன்னார், வ னியா ேபான்ற மாவட்டங்களில் இடம்ெபயர்ந்த
மக்கள் கிட்டத்தட்ட
ன்
வ டங்களாக மீள்கு ேயறி
வ கின்றார்கள்.
இைவ
விவசாய
மாவட்டங்களாகும்.
குறிப்பாக,
இந்த
நான்கு
மாவட்டங்களி ம்
உள்ள
ெப ம்பாலான பகுதிகளில் விவசாயத் ெதாழிற் ைறையச்
சார்ந்தவர்கள்
இ க்கின்றார்கள்;
எனேவ,
இவர்கள
வாழ்க்ைகைய ேம ம் ேமம்ப த் வதற்குாிய பல்ேவ
ெசயற்றிட்டங்கள்
ெசயற்ப த்தப்படேவண் யி க்கின்றன.
தற்ெபா
,
அவர்களின்,
குறிப்பாக
விவசாயிகளின்
வாழ்க்ைகயில்
கணிசமான
ன்ேனற்றம்
ஏற்ப த்தப்
பட்
ந்தா ம்,
இன் ம்
அதிகள
ன்ேனற்றத்ைத
ஏற்ப த்த
ேவண் யி க்கின்ற .
இதைன
ஏற்ப த்திக்
ெகா ப்பதற்கான
ன் யற்சிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
வ கின்றன. குறிப்பாக, பாாிய குளங்கள் தற்ெகாண் சிறிய
குளங்கள் வைர னரைமக்கப்பட் வ வ டன், இன் ம் பல
ன்ேனற்றகரமான
திட்டங்க ம்
ெசயற்ப த்தப்பட்
வ கின்றன. குறிப்பாக, சீரான நீர்ப்பாசன ஏற்பா கள் பாாிய
நிதி ஒ க்கீ களி டாக ஏற்ப த்தப்பட்
க்கின்றன. எம
விவசாயிகள் இந்த
ன் வ ட காலத்ைத ம் மிக ம் நல்ல
ைறயில் பயன்ப த்தி, ெநல் ற்பத்தியில் சாதைனயான ஒ
சூழ்நிைலைய
ஏற்ப த்தியி க்கின்றார்கள்.
குறிப்பாக,
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கிளிெநாச்சி மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு கடந்த
ெப ம்ேபாகப் பயிர்ச்ெசய்ைகயில் கிட்டத்தட்ட 60,000 ஏக்கர்
நிரப்பரப்பில் ெநல் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட . இ
அதிக
விைளச்சைலக் ெகாண்டதாக ம் ெவற்றிகரமான ெநற்பயிற்
ெசய்ைகயாக ம்
காணப்பட்ட .
இவ்வ ட ம்
அந்த
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற சகல வயல் நிலங்க க்கும்
நீர்ப்பாசன
ஒ ங்குகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ப்பதால்
அங்குள்ள எல்லா வயல் நிலங்களி ம் விவசாயிகள் தங்கள
ெப ம்ேபாக ெநற்ெசய்ைகையச் ெசய்வார்கெளன்
நாங்கள்
எதிர்பார்க்கிேறாம்.
ரதிஷ்டவசமான ஒ விடயத்ைத நான் இங்கு குறிப்பிட
ேவண் ம். ெதன்னிலங்ைக நிைலைமக டன் ஒப்பி ம்ேபா
எம வடபகுதி நிைலைமகள் ற்
தாக ேவ பட்டைவ.
விைளச்சல் காலகட்டங்களில் அவர்கள் சந்ைத வாய்ப் ப்
பிரச்சிைனைய எதிர்ெகாள்கிறார்கள். அேநகமான விவசாய
அைமப் க்களா ம் விவசாயிகளா ம்
ன்ைவக்கப்ப ம்
ேகாாிக்ைகதான் தங்கள
விைளெபா ட்க க்கு உாிய
சந்ைதவாய்ப்ைபப் ெபற் த்தரேவண் ெமன்ப . உண்ைம
யில் அங்கு நிைலைம அப்ப த்தான் இ க்கின்ற . கடந்த
ெப ம்ேபாக பயிர்ச்ெசய்ைகயின்ேபா
எந்தவித இயற்ைகப்
பாதிப் க்க க்கும் உள்ளாகாமல் தரமான ெநல்ைல எம
விவசாயிகள் உற்பத்தி ெசய்தார்கள். என்றா ம், அவர்க க்
கான சந்ைத வாய்ப் மிக ம் குைறவாகேவ இ க்கின்ற .
கடந்த 2010 - 2011ஆம் ஆண் காலப்பகுதியில் வன்னிப்
பகுதியி ள்ள கிளிெநாச்சி மற் ம் ஏைனய மாவட்டங்களின்
உற்பத்திகைள அரசாங்கம் ெப ந்ெதாைகயான நிதிெயா க்
கீ க க்கூடாகக்
ெகாள்வன
ெசய்
களஞ்சியப்
ப த்தினா ம் இம் ைற பாாிய பிரச்சிைனைய நாங்கள்
எதிர்ெகாண்
க்கின்ேறாம். ெகளரவ கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக
அைமச்சர்
அவர்கள்
ெநல்ைலக்
களஞ்சியப்
ப த் வதற்குப் பல்ேவ
களஞ்சியசாைலகைள உ வாக்கி
யி ந்தா ம்
அங்கு
இன் ம்
ஏராளமான
களஞ்சிய
சாைலகைள
உ வாக்க
ேவண் யி க்கிற .
எனேவ,
ெநல்ைலக் களஞ்சியப்ப த் வதற்குாிய நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்ளேவண் ய
அேதேநரத்திேல
அவர்க ைடய
உற்பத்திகைள
நியாயமான
விைலயில்
ெகாள்வன
ெசய்வதற்குாிய ஏற்பா கைளச் ெசய்வதி ம் விேசட கவனம்
ெச த்த ேவண் ம். ஏெனன்றால், நீண்டகால
த்தத் க்
கூடாக தங்கள வாழ்வாதாரத்ைத இழந்த இந்த விவசாயிகள்
இன்
எ
மற்ற
நிைலயில்
நம்பிக்ைக டன்
அந்த
மாவட்டங்களில்
விவசாய
நடவ க்ைககளில்
ஈ
பட் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
ஆகேவ,
அவர்கள
வாழ்க்ைகயில்
ஒளி ட் வதற்கு
விேசட
ஏற்பா கள்
ெசய்யப்பட ேவண் ம். அவர்கள உற்பத்திக்கு நியாய விைல
ெபற் க்ெகா க்கும் வைகயில் 'நியாயவிைல வரம் ' ஒன்
நிர்ணயிக்கப்பட் ெசயற்ப த்தப்பட ேவண் ம். சில தனியார்
வர்த்தகர்கள்
அவர்க ைடய
ஏழ்ைமைய
தங்க க்குச்
சாதகமாகப்
பயன்ப த்திக்ெகாள்கிறார்கள்.
ஏெனன்றால்,
தங்கள
விைளெபா ட்கைளக் களஞ்சியப்ப த்தி சந்ைத
வாய்ப் க ள்ள
காலகட்டத்தில்
அவற்ைற
விற்பைன
ெசய்யக்கூ ய வசதிகைள அவர்கள் ெகாண்டவர்களல்லர்.
கடந்த காலத்தில் அவர்கள் அப்ப
இ ந்தி க்கிறார்கள்.
ஆனால், இப்ெபா
அவர்க க்கு அந்த நிைலைம இல்ைல.
தங்கள வாழ்விடங்கள், ெசாத் கள் எல்லாவற்ைற ம் இழந்த
நிைலயில்
அவர்க க்கு
தங்கள
உற்பத்திகைள
களஞ்சியப்ப த்தி ைவத்தி க்கக்கூ ய நிைலைம இல்ைல.
அந்தச் சூழ்நிைலையப் பயன்ப த்தி தனியார் வர்த்தகர்கள்
அவர்கள
உற்பத்திகைள நியாய விைலக்குப் ெபறாமல்
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அ த்தத் க்கூடாக குைறந்த விைலயில் ெபறக்கூ ய சூழல்
ஏற்பட்
க்கிற . எனேவ, அவர்க க்கு உாிய சந்ைத
வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்கக்கூ ய நடவ க்
ைககைள நாங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். விவசாயிகளின்
வாழ்க்ைகயிைன
ேமம்ப த் வதற்காக
அரசாங்கம்
ேகா க்கணக்கான நிதியிைனச் ெசல
ெசய்
வ கின்ற
இந்த ேவைளயில் அவர்க ைடய உற்பத்திக க்கு நியாய
விைலைய ம் ெபற் க்ெகா த்தால் விவசாய நடவ க்ைக
களின்
லமாக அவர்கள் சிறந்த வாழ்வாதாரத்ைத எட்
வி வார்கள். அப்ேபா
அவர்கள் அரசாங்கத்திடமி ந்
ெபற்ற கடன்கைளத் தி ப்பிச் ெச த்தக்கூ ய அள க்குத்
தங்கள ெசாந்த உற்பத்தியில் தன்னிைற ெபற்றவர்களாக
மா வார்கள்.
ேம ம்,
ஏற் மதி
விடயங்களில்
கட் ப்பா கைள
விதிப்பதான சிலேவைளகளில் நாட் க்குப் பாதிப் க்கைள
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக ம் இ க்கும். குறிப்பாக, லம்ெபயர்ந்த
நா களில் வசிக்கும் எம்மவர்கள் தங்கள பிரதான உணவாக
எம
வட பகுதி ெநல் உற்பத்திகைளேய நா கிறார்கள்.
ஆகேவ, எம
வட பகுதியில் விைளவிக்கப்ப ம் சிவப் ப்
பச்ைச அாிசி மற் ம் ெமாட்ைடக்க ப்பன் ேபான்ற
ங்கல்
அாிசி வைககள் ஐேராப்பிய நா களி ம் லம்ெபயர்ந்த தமிழ்
மக்கள் வா ம் ஏைனய நா களி ம் உள்ள சந்ைதகளில்
மிக ம் பிரபல்யமைடந்தி ப்பதால் அைவ எவ்வித தங்கு
தைட மின்றி அம்மக்கைளச் ெசன்றைடவைதக் கட் ப்
ப த்தக்கூடாெதன்ற க த்ைத நான் இந்தச் சட்ட லம்
ெதாடர்பான விவாதத்தில்
ன்ைவக்கின்ேறன்.
இந்நிபந்
தைனகளின் ஒ
சரத்தில் "இலக்காகக் ெகாண் ள்ள
சந்ைதக்காக இந்நாட் க்கு ெவளிேய அ ப்பப்ப ம் விேசட
அாிசி வைக மட் ம் ஏற் மதி அ மதிப்பத்திரத்ைதப்
ெபற் க்ெகாள் வதன் லம் ஏற் மதி ெசய்வதற்கு இடமளிக்
கப்ப ம்" எனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இ
எம
பிரேதச
விவசாய உற்பத்திப் ெபா ட்கைள ஏற் மதி ெசய்வைத
எந்தவைகயி ம் கட் ப்ப த்தக்கூடா
எனக் ேகட் க்
ெகாள்கின்ேறன்.
மாண் மிகு சிறிதரன் அவர்கள் இச்சைபயிேல ன்ைவத்த
விடயம் ெதாடர்பாக நான் ஒ சில க த் க்கைளத் ெதாிவிக்க
விைளகின்ேறன். எனேவ, தய ெசய் எனக்கு இன் ம் ஒ
நிமிடம் தா ங்கள்!
இவ்வ டம்
சி ேபாகப்
பயிர்ச்ெசய்ைகயின்ெபா
இரைணம க் குளத்தி
ந்
நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட
விைளநிலங்களில் ஒ சில பாதிப் க்கள் ஏற்பட்டதாக ம்
அப்பாதிப் க்கள் அரச அதிகாாிகளின் திட்டமிடப்படாத
ெசயற்பா களின் விைளவாகேவ ஏற்பட்டதாக ம் குறிப்
பிட்
ந்தார். நான் அவ ைடய கூற்ைற
ற்
தாக
ம க்கின்ேறன். ஏெனனில், கடந்த மார்ச் மாதம் சி ேபாகப்
பயிர்ச்ெசய்ைகயின்ெபா
மாவட்ட விவசாய அபிவி த்திக்
கு க் கூட்டத்தில் எ க்கப்பட்ட
க க்கு அைமவாக -

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. S. Shritharan)

(The Deputy Speaker)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தில் இப்ெபா
சி ேபாக ெநற்ெசய்ைகயில்
ெப ம் அழி ஏற்பட் ள்ளதனால் அதைன ேமற்ெகாண்ட பல
விவசாயிகள்
பாாிய
நட்டத் க்குள்ளாகி ள்ளார்கள்.
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. Hon. Chandrakumar,
please continue your speech.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

கடந்த மார்ச் மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட விவசாய அபிவி த்
திக் கு க்கூட்டத்திேல அரசாங்க அதிபர், நீர்ப்பாசனத்
திைணக்கள அ வலர்கள், கமநல ேசைவகள் திைணக்கள
அதிகாாிகள்,
மற் ம்
விவசாய
அைமப் க்கைளச்
ேசர்ந்தவர்கள் யாவ ம் கலந்தாேலாசித் , இரைணம க்
குளத்தி
ந் ெப ம் நீாி டாக கிட்டத்தட்ட 8,000 ஏக்கர்
நிலப்பரப்பில் மட் ேம ெநற்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ள
ம்
என்ற தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட . ஆனால்
ரதிஷ்டவசமாக
பத்தாயிரம் ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட நிலப்பரப்பில் பயிர்ச்
ெசய்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதனாேலேய
நீர்ப்பாசனத்தின்ேபா
சிரமங்கள் ஏற்பட்டன. அத் டன்
நாடளாவிய ாீதியில் ஏற்பட் ள்ள வரட்சி ம் பாதிப்ைப
ேம ம் அதிகாித் ள்ள .

Your objection is noted. If there is any reference made
contrary to the Standing Orders, that will be expunged.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Reference was made and the Hon. Member whose
name was mentioned has a right to reply.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

It will be expunged, certainly.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

ஓர் உ ப்பினர் எ ப்பிய ேகள்விக்கு நான் அவ ைடய
ெபயைரக் குறிப்பிட் ப் பதிலளிப்ப பிைழ என சட்டேமைத
மாண் மிகு சுமந்திரன் அவர்கள் ெதாிவிப்ப
எனக்கு
விந்ைதயாக இ க்கிற . Anyway, இதற்கு நான் பயப்பட
வில்ைல. - [Interruption.] He is taking my time. I want to answer
this question. Please give me one more minute.
ஏப்பிரல் 5ம் திகதி இரைணம க் குளத்தில் 28.9 அங்குல
அள க்கு நீர் காணப்பட்ட .

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

Please wind up now.

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

(The Deputy Speaker)

One minute, please.

Yes, what is your point of Order?

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

Sir, he is taking my time.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order?
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, this Member referred to another Member by name
He is seeking to reply to a speech that has already been
delivered by the Hon. Shritharan. The Standing Orders
prohibit him from naming another Member and if he
names at least -

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, you had told the Hon. Member on his feet about
five minutes ago that he had only two minutes. He is
going on and on. He is not taking the Ruling from the
Chair.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Mr. Sumanthiran, that is not a point of Order.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

Mr. Sumanthiran, please sit down - [Interruption.] He
is mad.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]

[Expunged on the order of the Chair.]
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]

ைல 30ஆந் திகதி வைரயில்
வைடந்தி க்க ேவண் ய
சி ேபாகத் க்கான நீர் விநிேயாகம் ஆகஸ்ட் மாதம் வைரயில்
அதாவ
இப்ெபா
ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க் ெகாண்
க்
கிற . ஆகேவ, மக்க க்கு உண்ைமக்குப்
றம்பான
தகவல்கைளத் ெதாிவிப்ப தவறான . மக்களின் விைளச்சல்
நிலங்கைளப்பற்றித் தவறாகக் கூறி அரசியல் நடத் வ
உங்கைளேய நீங்கள்
இழி ப த்தி
விற்ப
ேபான்ற
ெசயலாகும்.
இவற்றின்
உண்ைமயான
தர கைள
விவசாயிகளிட ம் மாவட்டச் ெசயலகத்தி ம் நீர்ப்பாசனத்
திைணக்களத்தி ம் யா ம் ெபற் க்ெகாள்ள
ம்.

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, වී ෙගොවිතැන ගැනත්,
කෘෂිකර්මාන්තය ගැනත්, ධාන වර්ගවලින් රට ස්වයංෙපෝෂිත වී
තිෙබන කරුණ ගැනත් අද ෙම් විවාදය තුළ සඳහන් වුණා. ඒ
වාෙග්ම අද ෙම් රෙට් නියඟයක් තිෙබන බවත්, ඒ ෙහේතුව නිසා
ෙගොවි ජනතාව අපහසුතාවට පත් ෙවලා සිටින බවත් අපි දන්නවා.
ෙම් නියඟය කාටවත් වළක්වන්න බැරි බව ඇත්තයි. නමුත් අවුරුදු
දහස් ගණනක් දීර්ඝ කාලයක අෙප් සංස්කෘතිය ගැන බැලුෙවොත්,
කෘෂිකර්මාන්තය යටෙත් මුළු අවුරුද්ද තුළම ෙවනත් ෙභෝග
වගාවන් කරන්නටත් අපි වැව් පද්ධතියක්ම හදා ෙගන යම්කිසි
කමෙව්දයක්, යම්කිසි සම්පදායක් හදා ෙගන තිෙබන බව
ෙපෙනනවා. නියඟයට ඔෙරොත්තු ෙදන බීජ වර්ග අද අපට
අවශ යි. නමුත් ෙම් නියඟය තුළ ෙපොෙළොන්නරුව පෙද්ශෙය්
ෙගොවීන් ඇවිල්ලා -විෙශේෂෙයන්ම පරාකම සමුදෙයන් එන
ජලෙයන් ෙගොවිතැන් කරන ෙගොවි ජනතාව - දිගින් දිගටම අපට
කියන ෙදයක් තමයි ජලය කළමනාකාරිත්වය ගැන ෙලොකු අඩු
පාඩුවක් තිබුණ බව. ෙම් වාෙග් කළමනාකාරිත්වෙය් පශ්නයක්
ඇති වුෙණ් ඇයි කියන කාරණය ගැන ෙසොයා බලන්න අවශ යි.
දැනට මාස කිහිපයකට උඩදී පරාකම සමුදය උතුරපු අවස්ථා
තිබුණ බව අප දන්නවා.

(The Deputy Speaker)

Hon. Shritharan, what is your point of Order?
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

அரசாங்கத்தின் சார்பில் இ க்கின்ற கு க்களின் பிரதித்
தவிசாளர் அவர்கள்தான் இதற்குப் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம்.
இவரால்தான் அங்கு அழி ஏற்பட்டெதன நான் இவ்விடத்தில்
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, that is not a point of Order.
The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne.
Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy
Chairman of Committees will take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි කීයක්
තිෙබනවාද?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have 11 minutes.
[අ.භා. 3.41]

ෙගොවීන්ට තිෙබන අපහසුතාවන් ගැන අද අපි කථා කළා.
ෙගොවීන් විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පෙද්ශවල විශාමික ෙගොවීනුත්
සිටිනවා. අවුරුදු කිහිපයකට උඩදී විශාමික ෙගොවීන්ට විශාම
වැටුපක් ලබා ෙදන්නට කමෙව්දයක් හැදුවා. නමුත් දැනට
අවුරුද්දකට විතර උඩදී ඒ ෙගොවීන්ට විශාම වැටුප් ෙගවන්න මුදල්
නැහැයි කියලා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒක නතර කළා. මම
හිතන හැටියට දැන් ෙගොවීන්ට ෙකොෙහොමත් අමාරුයි. විශාමික
ෙගොවීන්ට ඊටත් වඩා අමාරුයි. ෙමොකද, විශාමික ෙගොවීන්ට
ෙමොකක්වත් ආදායමක් නැහැ. ඒ අයට රක්ෂණයකුත් නැහැ.
විශාම වැටුපකුත් නැහැ. ෙම් රජය හැම තිස්ෙසේම කියනවා,
"ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" කියලා. එෙහම නම් ඒ විශාමික
ෙගොවීන්ටත් සලකලා ඒ අයටත් විශාම වැටුප ෙදන්න කියලා ෙම්
අවස්ථාෙව් දී අපි රජෙයන් ඉල්ලනවා.
ෙගොවිෙපොෙළේ නිෂ්පාදනවල මිල අඩු වීම, ඒ වාෙග්ම ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු වීම රෙට් සෑම පෙද්ශයකටම
බලපානවා. අනුරාධපුරය ෙව්වා, ෙපොෙළොන්නරුව ෙව්වා,
මඩකලපුව ෙව්වා, තිකුණාමලය ෙව්වා, ගාල්ල, මාතර, නුවර ආදී
ඕනෑම තැනක් ෙව්වා ඒ සෑම තැනකම ෙගොවීනුත් ඒ අයෙග් ඉතිරිය
අර ෙගන ඒෙකන් වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්නට ඒ පෙද්ශවල
සිටින ෙබෝකර්ලා ළඟට ගිහිල්ලා ඒ මුදලුත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොළට දමලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ අයට ලැෙබන ලාභය
විතරක් ෙනොෙවයි මුලින් තැන්පත් කරපු මුදලත් තුෙනන් එකක්
විතර අඩු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක බලපාන්ෙන් අර
ෙපොඩි ආෙයෝජකයාටයි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් කම්කරු
ජනතාවටයි. ෙමොකද, ඒ අය වැඩ කරලා පඩිෙයන් කළ ඉතිරිය
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල හරහා ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොළට
දමනවා. ඒ අයට තමයි ෙම් විශාල පාඩුව විඳින්න සිදුෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ෙම් සතිෙය් සිදු වුණ සිදුවීම් ගැන අපි දන්නවා. එතැන තිබුණ
බලපෑම් නිසා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිතුමා එතැනින් අයින් වුණා. ඔහු සඳහන් කළා, ඔහුට ඒ
බලපෑම් කෙළේ ආෙයෝජකයන් ෙනොෙවයි, ෙහොරු කියලා. මීට මාස
නවයකට උඩ දී ෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව්ම හිටපු තවත්
සභාපතිනියක් අස් වුණා. "මෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව මට
ෙමතැන වැඩ කරන්න බැහැ, ඒ නිසා මම අස් ෙවනවා." කියලා
එතුමියත් එතැනින් අස්ෙවලා ගියා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Thank you.

අද යහ පාලනයට විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද,
ෙම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ස්වල්ප ෙදෙනක්, -දැන් අපට
පුවත්පත් වලින් දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා දහහත්ෙදනකුට
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විරුද්ධව ෙසවීම් කර ෙගන යනවාය කියලා- මාෆියාවක් හැටියට
කියා කරලා ෙම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙකොන් කර ෙගන
තිෙබනවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල හරහා ෙපොඩි
ආෙයෝජකයා ලබන්නට ඕනෑ ලාභයත්, ඒ වාෙග්ම ෙසේවකයා
ලබන්නට ඕනෑ ලාභයත් ෙම් මාෆියාවට ගිහින් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තිලක් කරුණාරත්න
මහතා අස් වන අවස්ථාෙව්දී කිව්වා, "ෙම් අය ආෙයෝජකෙයෝ
ෙනොෙවයි. ඇත්තටම ෙම් අය ෙහොරු" කියලා. අෙප් ගෙම් කථාවක්
තිෙබනවා. පුහුල් ෙගඩිය ෙහොරකම් කරපු මිනිහාට පුහුල් ෙහොරා
කියලා කියනවා; හරක් ෙහොරකම් කරන මිනිහාට හරක් ෙහොරා
කියලා කියනවා. ෙම් මිනිසුන් ටයි ෙකෝට් අඳින ෙහොරු කියලා
සඳහන් කරන්න අවශ යි. ෙම් අය ෙහොරු. එම නිසා අපි ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක් ෙහෝ කියා මාර්ගයක් ගන්නට ඕනෑ. අපි
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කන ඇෙහන්ෙන් නැහැ වාෙග්යි,
සමහර ෙවලාවට ෙවනත් ෙලෝකයක ඉන්නවා වාෙග්යි කියා
කරන්ෙන්.
අපි දන්නවා, ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව
ස්වාධීන ආයතනයක් වන්න ඕනෑය කියලා තිලක් කරුණාරත්න
මැතිතුමා සඳහන් කළ බව. කාෙගන්ද ෙමය ස්වාධීන වන්න ඕනෑ?
ෙමය ස්වාධීන වන්න ඕනෑ, විධායකෙයන්. ෙමතුමාව ෙබ්රා
ගන්නවත්, ෙමතුමාට ආරක්ෂාව ෙදන්නවත් මුදල් ඇමතිතුමා
ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. කවුද, ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිතුමා? අද
ජනාධිපතිතුමා තමයි ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිතුමා. නමුත් ෙම්
කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ, ෙම් ෙකොමිසෙම් ස්වාධීනත්වය
රකින්නටවත්, ෙම් රාජ නිලධාරින්ව රැක ගන්නටවත්. අද ෙම්
රෙට් රාජ තන්තෙය් සිටින නිලධාරින්ට විශාල පහාරයක් එල්ල වී
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අවංකව, ස්වාධීනව කියා කරන
නිලධාරින්ට විශාල පහාරයක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
ෙකොමිෂන් සභාවට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවන ෙවන තැන්වලටත්
ෙම් පහාරය එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් අපි දන්නවා, SLMC - Sri Lanka Medical Council එෙක් ෛවද වරු අද විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය කාලෙය්ත් සිටි
බව. මා ෙමය රජයට කියන විස්තරයක් විතරක් ෙනොෙවයි.
කියන්න තිෙබන ෙද්වල් තමයි මා කියන්ෙන්. ෛවද
එච්.එච්.ආර්. සමරසිංහ සිටියා. පී.එස්.එස්. පණ්ඩිතරත්න
ආචාර්යතුමා සිටියා. පසු ගිය කාලයකදී ෙම් අයෙගන් එක්
ෙකනකුට ෙවඩි වැදුණා. අනික් ෙකනාට ෙබෝම්බ පහාරයක් එල්ල
වුණා. නමුත් කවුරුවත් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෑතකදී
2011 දී ෙනෝනිස් මහත්මයාෙග් නිවස අසලදී ඔහුට ගුටි බැට
දුන්නා. ලලිතා ෙමන්ඩිස් ඉල්ලා අස් වුණා, ඇයට තර්ජන
තිෙබනවාය කියලා. ෛවද ලලන්ත රණසිංහෙග් නිවසට
පහාරයක් එල්ල වුණා. කවුද කිව්වා, ඒක ෙබොරු පහාරයක් කියලා.
නමුත් ඒ ෙබෝම්බය ෙබෝම්බ නිෂ්කීය අංශෙයන් - Bomb Disposal
Squad එෙකන්- ඇවිල්ලා පිපිෙරව්වා. ඉතින් ඒක ඔහුට නිර්මාණය
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා කියන්න ඕනෑ. දැන් ෙම්
ආයතනවල -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I thought the Hon. Member is very intelligent.
What is he speaking, Sir? He is not speaking on the
subject matter before the House.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Eran
Wickramaratne, you carry on. You have only one more
minute.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, there is an ancient saying that wisdom comes with
age. But, the Hon. Member reminds me of the fact that
there is an exception to every law. මා අද කථා කරන්ෙන්
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රාජ ෙසේවකයින් ගැනයි; ඔවුන්ට තිෙබන
පශ්න ගැනයි. රජය ෙම් වාෙග් ෙද්වල්, ෙම් පහාර පිටු දැක
නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පකාශන කිසිවක් කරලා නැහැ. ෙම්
සියල්ලටම මුල නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
I will wind up, Sir. ෙම් සියල්ලටම මුල දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ඉවත් කිරීමයි. ඒ ෙවලාෙව්දී
රජෙය් ඉන්න සියලු ෙදනාම අත ඉස්සුවා.
අද අපට ෙමහි පතිවිපාක තිෙබනවා. ජාත න්තර මුල
අරමුදෙලනුත් ෙමෙහම කියනවා:

“In any country, it is only with a firm set of
regulations and an active regulator to enforce them that
foreign and domestic investors will have confidence that
the stock market is indeed a level playing field for all and
not just designed for the benefit of a select few”.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Azwer.

ෙම් ජාත න්තර මූල අරමුදල මීට ඉස්සර යහ පාලනය ගැන
කථා කෙළේ නැහැ. නමුත් දැන් ඒ අයටත් ෙම් යහ පාලනය ගැන
කථා කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, ස්තුතියි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ. භා. 3.51]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි සාකච්ඡා කරමින්
සිටින්ෙන් සහල් අපනයනය තහනම් කරන්නට ගත්තා වූ තීන්දුව
සම්බන්ධවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්
තිෙබනවා. නියඟය ශී ලංකාවට විතරක් උරුම ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ඉන්දියාව, ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවලටත් නියඟය උරුම ෙවලා
තිෙබනවා. සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් උත්සාහ කරනවා, ෙම්
නියඟය ශී ලංකාෙව් විතරක් තිෙබන ෙදයක් කියලා ෙපන්වන්න.
ෙමය ශී ලංකාවට විතරක් උරුම වුණු එකක් හැටියට කියන්න
උත්සාහ කරනවා. මා ෙපන්වන්නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් සමහර
පුවත් පත්වල පළ වුණු පවෘත්ති කිහිපයක්. "ඇෙමරිකාෙව් නියඟය
නිසා ෙලෝක ආහාර මිල ඉහළ යයි." "ඉන්දියාෙව් පාන්ත පහකට
දරුණු ෙලස නියඟය බලපායි." ඒ වාෙග් රටවල් ගණනාවකට
නියඟය බලපා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
හැබැයි, ඒ රටවල සිටින විපක්ෂ ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරන්ෙන්
නැහැ, ෙම් නියඟය සම්බන්ධව. නමුත් අෙප් රෙට් ඒ තත්ත්වය
ෙවනස්. අෙප් රෙට් වැස්ෙසේ නැතත් බණින්ෙන් ආණ්ඩුවටයි;
වැස්සත් බණින්ෙන් ආණ්ඩුවටයි. බණින්න ෙදයක් නැතිව
ආණ්ඩුවට බණින්න ෙද්වල් ෙසොයනවා. ඒක තමයි ඇත්ත.
අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක් තිෙබනවා. මහින්ද චින්තනය
යටෙත් තමයි අද ශී ලංකාව කෘෂිකර්මාන්තෙයන් ඉතාමත්ම දියුණු
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි පිළිගන්නට ඕනෑ
ෙදයක්. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා, ලංකාව සහල්වලින්
ස්වයංෙපෝෂිත වුෙණ්, ඉස්ෙසල්ලාම 2003 අවුරුද්ෙද් කියලා. ඒ
ලැබිලා තිෙබන ෙගෞරවයත් එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පැත්තට හරවා ගන්නට හදනවා. 2003 අවුරුද්ෙද් එතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය් නැහැ. එවකට මා එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් හිටපු ඇමතිවරෙයක්. ඇමතිකම් ෙදකක් දරපු
ඇමතිවරෙයක්.
2003 දී වී නිෂ්පාදනය මිලියන 3යි. දළ වශෙයන් ගත්තාම ඊට
ෙපර අවුරුදු 10 දිහා බැලුවාම ශී ලංකාෙව් වී නිෂ්පාදනය තිබුෙණ්
මිලියන 2.5ක් වාෙග් ගණනක්. 2001 දී මිලියන 2.6යි, 2002 දී
මිලියන 2.8යි, 2003 දී මිලියන 3යි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වී නිෂ්පාදනය
1999 දීත්, 1998 දීත්, 1997 දීත් පිළිෙවළින් මිලියන 2.8යි, 2.7යි,
2.6යි. එතෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්දී ෙටොන්
ලක්ෂ ෙදකකින් තමයි අස්වැන්න වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පැහැදිලි කෘෂිකාර්මික පතිපත්තිය නිසා
2005දී එතුමා ෙපොෙරොන්දු පතිකාෙවන් කිව්වා රුපියල් 350ට
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවාය කියා. මට මතකයි, ඒ
කාලෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු අය හැටියට කිහිප
ෙදනකුට පමණයි ඒ පතිපත්ති පකාශනය බලන්න ලැබුෙණ්.
අපි ෙලොකු සටනක් කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි
රුපියල් 300ටවත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවාය කියා
ඡන්දෙය්දී ෙපොෙරොන්දු ෙවන්නය කියා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
ඒකට එකඟ වුෙණ් නැහැ. තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා වාෙග්
කිහිප ෙදෙනක් ඒකට එකඟ ෙවලා රුපියල් 550ට ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ලබා ෙදනවාය කියා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්
ෙපොෙරොන්දු වුණා. හැබැයි රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා එදා කියපු
ෙදයක් තමයි, රුපියල් 550ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවාය
කියා ෙපොෙරොන්දු පතිකාෙව් දැම්මත් දිනුවායින් පස්ෙසේ මම නම්

1110

රුපියල් 550ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ කියන
එක. ෙදන්න බැහැ කියා කිව්වා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
රුපියල් 550ටත් ෙදන්න බැහැ කියපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය,
යුද්ධයකුත් කරන ගමන් 2005 ඉඳලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
රුපියල් 350කට ලබා දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි වීවලට
සහතික මිලක් දුන්නා.
මහින්ද චින්තනය තුළින් එතුමා පකාශ කළා, රුපියල්
13.50ට, 14.50ට තිෙබන වී මිල එතුමා බලයට පත් වූ විගස
නැවත වතාවක් වී අෙළවි මණ්ඩලය ස්ථාපිත කරලා වී කිෙලෝවට
රුපියල් 15.50ක, 16.50ක ස්ථාවර මිලක් -සහතික මිලක්- ලබා
ෙදනවාය කියා. ඒක 2005 දී, 2006 දී එතුමා ලබා දුන්නා. 2008 දී
ආපහු ඒක රුපියල් 16.50, 17.50 කළා. 2008 දී රුපියල් 20, 22
කළා. 2009 දී රුපියල් 28ක, 30ක සහතික මිලක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. එතෙකොට සමහරුන් කියනවා, සහතික මිලක් තිබුණත්
ෙගොවීන්ට ෙම් මිල ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා.
අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක් තමයි, 1990 දී වී අෙළවි මණ්ඩලය
ඈවර කළ බව. ඒ, දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා ජනාධිපති
ෙවලා හිටපු කාලෙය්දීයි. අද ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා වී
ෙගොවීන් ගැන කථා කරනවා. එතුමාෙග් පියා තමයි වී අෙළවි
මණ්ඩලෙය් ගබඩාවල ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා අරින යුගයක්
නිර්මාණය කෙළේ. ඩීඑස්ලා, ඩඩ්ලිලා වාෙග් ෙගොවි ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි නායකයින් හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් කාලෙය්දී සම්පූර්ණෙයන්ම අනික්
පැත්තට හරවලා වී අෙළවි මණ්ඩලය වහන්න තීරණය කරලා, වී
අෙළවි මණ්ඩලෙය් ගබඩා හිත මිතයින්ට නිකම් දීලා තිබුණා. අෙප්
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් දන්නවා, නුවර වැව රවුෙම්
තිබුණු ඉතාමත් වටිනා ඉඩමක් නිකම්ම දීලා තිබුණා. හසලක
තිබුණු ඉඩෙම් බිල්ඩිම කුලිය ෙමොකුත් නැතිව නිකම්ම දීලා
තිබුණා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්දී. ෙනොෙයක් ලිපි
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ඒවා
ගත්ෙත්. ඒවාට තවම නඩු කියනවා. ඒ විධියට වී අෙළවි මණ්ඩලය
විනාශ කරලයි තිබුෙණ්.
ඉතින් එෙහම බලනෙකොට ෙගොවීන් ගැන කථා කරන්න
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අයිතියක් නැහැ. 2002, 2003, 2004 දී
අඩුම ගණෙන් වී ෙගොවියාට කුඹුර ෙකොටා ගන්න උදලු තලයක්වත්
දුන්ෙන් නැහැ, අපිත් හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්. ඒ
නිසා ජනතාව අවුරුදු ෙදකකින් ඉතාමත් ඉක්මනින් අපව ෙගදර
යැව්වා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ නිසා ඒ යුගය කවදාවත් අමතක
කරන්න බැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි රුපියල්
350ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවාය කියලා එදා ඉඳලා අද
වනකම් ඒක ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ කාලෙය් පුරන් ෙවච්ච කුඹුරු
ෙගොඩ කරන්නයි කථා කෙළේ. පුරන් කුඹුරු ෙගොඩ කිරීම තහනම්
කරලා ෙගොවීන් උනන්දු කෙළේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් යුගෙය්දීය කියන එක කාටවත් අමතක
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අද වී නිෂ්පාදනය ෙටොන් මිලියන 4.3ක්
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මහා විශාල වී අතිරික්තයක් තමයි
තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් වී අෙළවි මණ්ඩලය ශක්තිමත්
ෙවලා නැහැ. ගබඩා 376ක් තිබුණා. ඒෙකන් 149යි ඉතුරු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අනික් ඒවා ඒ කාලෙය් මිතයින්ට දීලා. සීමාසහිත
නිලධාරි සංඛ ාවක් තමයි ඉන්ෙන්. තුන්දහස් පන්සියයක් හිටපු
නිලධාරි මණ්ඩලෙයන් අද ඉන්ෙන් 110යි. ෙම් සීමාවන් තුළ
ඉඳෙගන තමයි අපි ෙම් ෙගොවීන්ෙග් වී මිල දී ගන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙජ්වීපී එක නිෙයෝජනය
කරන ගරු මන්තීතුෙමක් කථා කරමින් කිව්වා, වී මිල දී ගන්න
හන්දිවල බැනර් ෙදක, තුනක් ගහලා තිෙබනවාය කියා. බැනර්
ගහනවා වාෙග්ම අපි පත්තෙර්ට විවිධ නිෙව්දන නිකුත් කරනවා.
ඒ වාෙග්ම රූපවාහිනිෙයන් දැනුම් ෙදනවා. ෙගොවීන් දන්නවා, වී
අෙළවි මණ්ඩලය වී කිෙලෝව රුපියල් 27.00ට, 30.00ට ගන්නවාය
කියා. ඒ ගැන අමුතුෙවන් කියන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි
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වැඩිම වී මිල දී ගැනීම 2009, 2010 දී වාර්තා වුෙණ්. අද
ෙවනෙකොට අෙප් ගබඩාවල වී ෙටොන් ෙදලක්ෂ පන්දාහක්
තිෙබනවා. සමහරුන් අහනවා, ඇයි ෙම් ගබඩා හිස් කරන්ෙන්
නැත්ෙත් කියලා. ගබඩා හිස් කරන්න නම් අපි ෙම් වී සාමාන
ෙවෙළඳ ෙපොළට දමන්න ඕනෑ. එෙහම කළාම ආපහු වී මිල
පහළට බහිනවා. ඒ නිසා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියා
තිෙබන්ෙන්, වී ටික ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කරන්න එපාය; වී
කුණු වුණත් කමක් නැහැ, වී ටික ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කරලා
මිල අඩු කරන්න එපාය කියා. හැබැයි ෙකොෙහොම හරි වී ටික, හාල්
බවට පරිවර්තනය කරලා අපනයනය කරන්න කටයුතු කරන්නය
කියා එතුමා කියා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
ලංකාෙව් පළමු වතාවට වී ෙටොන් ලක්ෂයක් අපනයනය කරන්න
අපට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ, මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් යුගෙය්දීයි. ඒක අපි කාටවත් අමතක කරන්න බැහැ.
ෙම් ෙදස ඊර්ෂ ාෙවන්, ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් බලා හරි
යන්ෙන් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් නියඟය නිසා තීන්දුවක්
ගත්තා, අලුත් සහල් ෙතොගය අපනයනය කිරීම තාවකාලිකව
තහනම් කරන්න. පරණ ෙතොගය අදටත් අපි යවනවා. මහ
කන්නෙය් අලුත් වී ෙතොගය කිසිෙසේත් අපි අපනයනය කරන්ෙන්
නැහැ. අපි ඒක ආරක්ෂිත ෙතොගයක් හැටියට තියා ෙගන යනවා.
ඉදිරිෙය්දී අපිට යම් පශ්නයක් ඇති වුෙණොත් සහල් ආනයනය
කරන්ෙන් නැතුව ෙම් අලුත් ෙතොගය පාවිච්චි කරන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා
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ෙගොවි ජනතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත්ම ආදෙරයි.
වී මිලදී ගැනීම සම්බන්ධ පශ්නයක් තිබුෙණොත් උෙද් 5.30ට
6.00ට එතුමා දුරකථනෙයන් කථා කර කියනවා, ඒ ගැන ෙසොයා
බලා කටයුතු කරන්නය කියා. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ෙගොවීන්
ගැන ෙසොයා බලන නායකෙයක්. ඒ නිසා තමයි කෘෂිකර්මයට
නැඹුරු වුණු පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාව එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට ඡන්දය ලබා ෙදන්ෙන්. ඒකට තමයි ෙමොවුන් පහර
ෙදන්න හදන්ෙන්. අපි ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. අපි
රජයක් හැටියට ෙගොවීන්ෙග් අවශ තාවන්, ඔවුන්ෙග් ඕනෑ
එපාකම් නිවැරදිව ඉටු කරන්න කටයුතු කරනවාය කියා මම
ෙබොෙහොම වගකීෙමන් ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ කරනවා. ඒ නිසා ෙම්
ගත්ත තීන්දුව ඉතාමත්ම ෙහොඳයි. තාවකාලිකව අලුත් ෙතොගය
අපනයනය කිරීම තහනම් කර පරණ ෙතොගය අපනයනය කරන්න
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙපොෙළොන්නරුෙව් වී ගබඩාවල්
ඔක්ෙකොම පිරිලා කියා ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා.
ෙම් වන විට ඒ ගබඩාවල් සියයට 75ක් සම්පූර්ණෙයන්ම හිස්
කරලා ෙපොෙළොන්නරු ජනතාවටත් ඒ වාෙග්ම නැෙඟනහිර
ජනතාවටත් සහනයක් ලැෙබන ආකාරයට ඔවුන්ෙග් වී මිලදී
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට දැනටමත් අපි අත ගහලා ඉවරයි කියා
මම ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now. We have to take
up the Adjournment Motion at 4 o' clock.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

ADJOURNMENT

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙවලාව විනාඩි
15ක් තිබුණා. ඒක විනාඩි 8කට බැස්සා. විෂය භාර ඇමතිවරයා
හැටියට විනාඩි 5ක් ෙහෝ 10ක් වැඩිෙයන් ලබා ෙදන්න.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

එතෙකොට ෙවලාව අඩු ෙවනවා ෙන්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

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

I move,
"That the Parliament do now adjourn".

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

(The Hon. Johnston Fernando)

ෙවලාව අඩු වන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට වයස යනකල්
ඔෙහොම ඉන්න ෙවනවා. තව ෙගොඩාක් කල් ඉන්න ෙවනවා.
කරුමය. ඔතැන ඉඳෙගන කරුමය ෙගවන්න ෙවනවා. ඕක
කරුමය. පාප කර්මය.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි -ෙම් ආණ්ඩුවඉතාමත්ම වග කීෙමන් යුක්තව තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. සමහරු
හිතනවා, නියඟය ෙපන්වා මැතිවරණ ජයගහණය කරන්න
පුළුවන්ය කියා. අපිත් ඉන්ෙන් ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ලියලා තියා ගන්න, ඉතිහාසෙය් වැඩිම පරාජය
ෙම් පළාත් සභා තුෙනන් තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා ගන්නවාය කියන
එක. පක්ෂය කෑලි ෙදකට තුනට කැඩිලා. නායකෙයෝ විවිධ
තැන්වලට යනවා. විවිධ පුද්ගලෙයෝ පැති මාරු කරන්න හදනවා.
ඇයි? එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙගොවීන්ට කරපු විනාශෙය් සාපය
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට වැදිලා තිෙබන්ෙන් කියා මම මතක්
කරන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි
ඉතාමත්ම පරිස්සෙමන් තමයි ෙම් වැඩ කටයුත්ත හසුරුවන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon.
Akila Viraj Kariyawasam. Before that, will an Hon.
Member propose the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take
the Chair?
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம்.
அஸ்வர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

අධ ාපන ක්ෙෂේතය තුළ මතු වී ඇති අසහනකාරී
තත්ත්වය
கல்வித்

ைறயில் ஏற்பட் ள்ள குழப்ப நிைல

UNREST ARISEN IN THE FIELD OF EDUCATION

[අ.භා. 4.01]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 අෙගෝස්තු මස 21වන අද
දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරනවා:
"මෑතක සිට අෙප් අධ ාපන කමය සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ වැටී ඇත.
පාථමික අංශෙය් ෙමන්ම ද්වීතියික අංශෙය් ද අධ ාපනය අගාධය කරා ගමන්
කරමින් පවතී. ස්වකීය අනාගතය පිළිබඳ සුන් වූ බලාෙපොෙරොත්තු සහිත
ශිෂ ෙයෝ පවත්නා අධ ාපනය ෙකෙරහි මහත් කලකිරීමකින් පසුෙවති.
එපමණක් ෙනොව, තමන් ෙපනී සිටි විභාග සම්බන්ධෙයන් උද්ගත වී ඇති
ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් මත මුළු විභාග කමය ෙකෙරහිම ශිෂ පරම්පරාව
මහත් සැකෙයන් බලා සිටී. ෙමය ඉතා භයානක පතිඵල ෙගන දිය හැකි
තත්ත්වයකි.
එබැවින්, අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් මතු වී ඇති ෙමම අසහනකාරී තත්ත්වය
පිළිබඳව වහාම රජෙය් අවධානය ෙයොමු කර ඉදිරිෙය්දී ඇති විය හැකි වියවුල්
තත්ත්වය දුරු කිරීම සඳහා අවශ පතිකර්ම අපමාදව හඳුන්වා ෙදන ෙමන් ෙමම
ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි".

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් විවාදය කරන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවකුත් එක්ක
වාෙගයි මට ෙපෙනන්ෙන්. ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා නම්
ගියා. ෙමතැන ඉන්න අෙප් අධීක්ෂණ මන්තීතුමන්ලා ඇතුළු
ඔක්ෙකොම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මන්තීතුමන්ලා,
අමාත තුමන්ලා. [බාධා කිරීමක්] එතුමා හැෙරන්න. [බාධා
කිරීමක්] මට ෙම් විවාදය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප්
ආණ්ඩුවක් එක්ක. මූලාසනෙය් ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේ පවා අෙප්
හිටපු මන්තීවරෙයක්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය්
ගැටලු ගැන විවාදය ආරම්භ කරමින් මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක්
කරන්න කැමැතියි, මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව පකාශනෙය්
26වන වගන්තිය මඟින් අධ ාපනය ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය
පිළිබඳව ෙපන්වා දී තිෙබන බව.
එහි 26. (1) වගන්තිෙය් පහත පරිදි සඳහන් වනවා.

I quote:
"Everyone has the right to education. Education shall
be free, at least in the elementary and fundamental stages.
Elementary education shall be compulsory. Technical and
professional education shall be made generally available
and higher education shall be equally accessible to all on
the basis of merit".
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් විශ්ව
පකාශනය මඟින් පවා පැහැදිලිව කියනවා, හැමටම අධ ාපනය
ලැබීමටත්, සුදුසුකම් ලබන අයට උසස් අධ ාපනය ලැබීමටත්
තිෙබන අයිතිවාසිකම පිළිබඳව. අපි හැෙමෝම දන්නවා පසු ගිය
කාලය පුරාම ෙම් රෙට් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් දිගින් දිගටම පශ්න
මතු වුණු බව. බලන්න අද අධ ාපන ක්ෙෂේතය ෙකොතරම්
අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කාරණා එකින් එක
ෙකටිෙයන් විස්තර කරන්නම්. ෙම් ළඟදීම වුණු සිද්ධිය තමයි
උසස් ෙපළ පශ්න පත අවුල. උසස් ෙපළ ශිෂ යින්ට පශ්න පතවල
තිබුණු අඩු පාඩු නිසා පිළිතුරු සපයන්න ගියාම අකරතැබ්බවලට
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ඇයි ෙමෙහම ෙවන්ෙන්? ෙම් අඩු පාඩු
නිවැරදි කිරීමට ආණ්ඩුව පසු ගිය කාලය පුරා ගත්ත කියා මාර්ග
ෙමොනවාද? අපි හිටපු විභාග ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙගන්, විවිධ
අධ ාපන විෙශේෂඥයින්ෙගන් ෙම් ගැන අදහස් විමසුවාම ඒ
ෙගොල්ලන් කියනවා, ෙම්වා හරියට කළමනාකරණය ෙනොකිරීම
තුළයි ෙම් තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසස් ෙපළ සංයුක්ත ගණිතය
පශ්න පතෙය් පශ්නයක් ඇති වුණු බව අපි දන්නවා. සංයුක්ත
ගණිතය ෙහෝ ෙවනත් කුමන පශ්න පතයක් හැදුවත් පාලක
පරීක්ෂකවරයා විසින් ඒ පශ්න පතය හරියාකාරව, නියමානුකූලව
පරීක්ෂා කර බලා අඩුම ගණෙන් තවත් ෙදෙදනකුටවත් නැත්නම්
තිෙදෙනකුටවත් දීලා ඒ පශ්න පතය නැවත වතාවක් පරීක්ෂා කළ
යුතුව තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම
සාමාන සම්පදාය අනුව ඒ පශ්න පත මුදණය කරලා, packet
කරලා, seal කරන්න කලින් සංෙශෝධන තිෙබනවාද කියලා විමසා
බලන්නට පාලක පරීක්ෂකවරයාට වග කීමක් තිෙබනවා.
සංෙශෝධන ඇත්නම් ඒ සංෙශෝධන ෙකෙසේ විය යුතු ද, ෙකෙසේ කළ
යුතුද, එය කියවිය යුතු ආකාරය ෙකෙසේද යන්න පවා සඳහන්
කරලා ඒ packet එකට දමා seal කරලා යවන්න ඕනෑ. ෙම්
කිසිවක් කරලා නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අවසානෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? පශ්න පතය ළමයින් අතට ගියා.
සංයුක්ත ගණිතය පශ්න පතෙය් පහසුෙවන් පිළිතුරු සැපයිය හැකි
පශ්නයක් තමයි ඒ ගැටලුවට මුහුණ දුන්ෙන්. පශ්න පතවලට
පිළිතුරු සපයන්න ළමයි දහසකුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙපොදි
බැඳෙගන එනවා. ෙම් වාෙග් පශ්නයක් දැක්කාම ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? ළමයි අතරමං ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ පශ්නයට උත්තරය
ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අවසානෙය් ඒ ළමයින්ට අෙනක්
පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්නත් බැරිව යනවා. අවසානෙය් දැන්
ආණ්ඩුව කියනවා ඒ පශ්නයට ලකුණු ෙදනවා කියලා. ෙම්කද ෙම්
ආණ්ඩුෙව් පිළිතුර? ෙමෙහම විභාග කරන්න නම් අපට විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙමොකටද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණයක්
තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවාද දන්ෙන් නැහැ. එනම්, ෙම්
සංෙශෝධන යවා තිෙබන්ෙන් දවසකට ෙදකකට කලින් fax
පණිවුඩ මාර්ගෙයනුයි. කාටද යවා තිෙබන්ෙන්? කැබිනට් පතිකා
දහස් ගණනක් දමලා, ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලැබූ ෙහන්චයියලාට.
ඒ ෙගොල්ලන්ට තමයි යවන්ෙන්. පළාත් අධ ක්ෂකවරුන්ට,
කලාප අධ ක්ෂකවරුන්ට fax පණිවුඩයක් මඟින් යවනවා
ෙමන්න ෙම් සංෙශෝධන විභාග ශාලාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දන්නා හඳුනන tuition
ගුරුවරයකු කිව්වා, ඒ සංෙශෝධන ඒ මහත්මයාට හම්බ වුණාය
කියලා. ඒ මහත්මයා ළමයින්ව ඉක්මනට ෙගනැල්ලා එය පැහැදිලි
කර තිෙබනවා. ෙමොකද, සංෙශෝධනෙයන් කියන්න පුළුවන්, එන
පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා; ඒකට පිළිතුර හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද
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කියලා. ෙම්කයි අෙප් රෙට් අධ ාපන කමෙය් විනාශය. විභාග
කමය සම්පූර්ණෙයන් අවුල් ෙවලා. විභාග කමය පිළිබඳ අද
විශ්වාසයක් නැහැ. කඩා වැටිලා ඉවරයි. ෙම්වා පිළිබඳව හිටපු
විභාග ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙගන් උපෙදස් ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාට
හරියාකාර, නියම මිනිස්සු පත් කරලා අවශ පිළියම් ෙයොදන්ෙන්
නැහැ. ෙම්ක තමයි අෙප් රෙට් අධ ාපනයට ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දිනවල Z
-score පශ්නය මතු වුණා. ඒ පශ්නය දිගින් දිගටම අවුලට පත්
වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති ෙම් Z-score පශ්නය
සම්බන්ධෙයන් පළමු ගැටලුව ආපු අවස්ථාෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය විධියට අපි කිව්වා වහාම ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීෙමන්
කටයුතු කරන්න, පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවන්න, පාර්ලිෙම්න්තුව
කැඳවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කරන්න, එෙහම කරලා
ෙම්ක නිවැරදි කර ගනිමු කියලා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු
විධියට මා ගරු අගාමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, ෙම්
කටයුත්ත කරන්නය කියලා. ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාත් ඒක ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.
අන්තිමට ඒ සම්බන්ධෙයන් උද්ගත වූ තත්ත්වය ෙමොකක්ද? දැන්
එය අවුෙලන් අවුලට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? පළමුවර පතිඵල අනුව එක කණ්ඩායමක් ෙත්රුණා,
විවිධ පාඨමාලා කරන්න විවිධ විශ්වවිද ාලවලට.
ෙම් ගහනයන් ෙදක ෙවන ෙවනම ගණනය කරන්න කියලා
අධිකරණය නිෙයෝග කර තිබියදීත් ඒක හරියාකාරව කෙළේ නැහැ.
අධ ාපන නිලධාරින් ෙමතැන ඉන්නවා, අධ ාපන විෙශේෂඥෙයෝ
ෙමතැන ඉන්නවා. ෙම් සම්බන්ධව හරියට උපෙදස් ගත්තා නම්,
ෙම්වා නියමානුකූලව කළා නම් ෙමෙසේ ෙවන්ෙන් නැහැ
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අවසානෙය් ෙදවැනි වතාවට හදපු
එකත් වැරදියි.
අවසානෙය්දී ෙමොකක්ද පතිඵලය වුෙණ්? "A" සාමාර්ථ තුනක්
ගත්ත ෙකනාටත් විශ්වවිද ාලයට යන්න බැරි ෙවනවා. "C"
සාමාර්ථ තුනයි, "B" සාමාර්ථයයි ගත්ත ෙකනා, එෙහම නැත්නම්
"C" සාමාර්ථ තුනක් ගත්ත ෙකනා විශ්වවිද ාලයට යනවා. දැන්
ෙම්ෙකන් ෙකොටස් තුනක් අර්බුදයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන්
සිසුන් විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කිරීමට ෙනොහැකි ෙවලා
තිෙබනවා. අද ෙම්ක පඹ ගාලක පැටලිලා තිෙබනවා.
පාසල් දරු දැරිෙයෝ ෙබොෙහොම අෙප්ක්ෂා භංගත්වෙයන්
තමන්ෙග් අනාගතයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා පාරවල් ගාෙන්
උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්
කියලා බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා, ඒ
ළමයින්ට ෙවච්ච අසාධාරණය නිවැරදි කරන්න කියලා; ඒ
ළමයින්ෙග් ජීවිතත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපා කියලා. ෙම්
රෙට් අනාගතය කියන්ෙන් පාසල් දරු දැරිෙයෝ. අධ ාපනෙයන්
තමයි රෙට් අනාගතය ගමන් කරන දිසානතිය තීරණය කරන්ෙන්.
එෙහම නම් ෙමය හරියාකාරව විසඳලා කාටවත් අසාධාරණයක්
ෙනොෙවන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ,
පළමුවැනි වර පතිඵල නිකුත් කළාම එම පතිඵල අනුව විවෘත
විශ්වවිද ාලයට සහ ෙකොතලාවල විද ා පීඨයට සිසුන් ඇතුළත් කර
ගත්තා. දැන් ෙමොකක්ද එතැන ෙවන්ෙන්? අධිකරණ නිෙයෝගය
ෙදන්නට ඉස්ෙසල්ලා මුලින් දුන් විභාග පතිඵල මත ෙකොතලාවල
විද ා පීඨයටත්, විවෘත විශ්වවිද ාලයටත් සිසුන් ඇතුළත් කර
ගත්තා. දැන් ඒ ෙගොල්ලනුත් නඩු මඟට බහින්න සූදානමින්
ඉන්නවා. විභාග පතිඵල පශ්නය නිසා හැම ක්ෙෂේතයක්ම කැළඹිලා
තිෙබනවා.
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අද බලන්න සරසවි ආචාර්යවරුන්ෙග් පශ්නයක් මතු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ ආචාර්යවරු කියන විධියට අෙප් රෙට් දළ ජාතික
ආදායමින් සියයට 6ක්, එෙහම බැරි නම් අඩුම ගණෙන් සියයට
4ක්වත් අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන්න ඕනෑ කියන එක තමයි
අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ, එකක්. අෙනක් එක, ආචාර්යවරුන්ෙග්
පශ්නය විසඳා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම තුළ දැන් තවත් අර්බුද
ගණනාවක් නිර්මාණය ෙවමින් යනවා. මෙග් ජංගම දුරකථනයට
ෙම් දැන් පණිවුඩයක් ආවා, ෛවද පීඨය ඇතුළු සියලුම
විශ්වවිද ාල අද වැහුවා කියලා. අද ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන්?
විශ්වවිද ාල කියන්ෙන් ෙම් රෙට් බුද්ධිමතුන්, උගතුන් බිහි කරන
ස්ථාන. ඒවා ඔක්ෙකෝම වසා දාලා අෙප් රට ෙකොහාටද යන්න
හදන්ෙන්? ඇත්තටම විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් පශ්නය ගැන
මීට වඩා ගැඹුරින් හිතන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙවන්ෙන්
ෙහොඳම, දක්ෂ කථිකාර්යවරු, මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු
බුද්ධිගලනය වීමයි. ඔවුන් ඉහළ වැටුපක් සඳහා ෙවනත්
රටවල විශ්වවිද ාලවලට යනවා. ඒ ආචාර්යවරුන් ටික,
කථිකාචාර්යවරුන් ටික ලංකාෙව් තියා ගන්න ඕනෑ නම් ඒ
ෙගොල්ලන්ට ෙහොඳ වැටුපක් ෙදන්න ඕනෑ, ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙහොඳ
පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ. එෙසේ ෙනොවුෙණොත් අෙප් රෙට්
විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය් උගන්වන්න ඉතිරි වන්ෙන් ෙරොඩු ටික
විතරයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා
විශ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් තිෙබන
පාඨමාලා ඔක්ෙකෝම නවීකරණය විය යුතුයි. අධ ාපන පාඨමාලා
සකස් කළ යුත්ෙත් නවීන ෙලෝකයට ගැලෙපන විධියටයි.
රැකියාභිමුඛ අධ ාපන කමයක් බිහි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ
ෙවනස්කම් ටික භය නැතිව විප්ලවීය විධියට කළ යුතුව
තිෙබනවා. එෙසේ ෙනොකර ෙම්වාට පැලැස්තර බඳිමින් යන්නන්
වාෙල් යෑම තුළ තමයි ෙමවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් ඔක්ෙකෝම පශ්න නිසා අන්තිමට ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් නීති පීඨෙයන් out ෙවලා
ඉන්න අයයි, විවෘත විශ්වවිද ාලෙය් නීති පීඨෙයන් out ෙවලා
ඉන්න අයයි ෙමම විවාදය දිහා බලා ෙගන ෙමතැන ඉන්නවා. ෙම්
ෙගොල්ලන්ට ඉදිරිෙය්දී Attorney-at-Law examination එක
කරන්න කරන්න විශ්වාසයක් නැහැ. ෙමොකද, කලින් විභාගෙය්
පතිඵල ඊට ඉස්ෙසල්ලා නිකුත් ෙවයිද නැද්ද කියලා දන්ෙන්
නැහැ. ආචාර්යවරුන්ෙග් වැඩ වර්ජනය නිසා පතිඵල නිකුත් කර
ගන්න විධියක් නැහැ. අන්තිමට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් පැවැත්වීමට
නියමිත විභාගයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? තව දවස් කිහිපයක් තුළ
පතිඵල නිකුත් කෙළේ නැත්නම් ඒ විභාගය සඳහා ඒ අයට ෙපනී
සිටින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි තත්ත්වයන් දිගින් දිගටම
උද්ගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමවර ආචාර්යවරු පකාශයට පත්
කරලා තිෙබනවා, අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගෙය් උත්තර පත
බැලීෙමන් වළකිනවා කියලා; වර්ජනය කරනවා කියලා. දැන්
නිවාඩු කාලය අවසන් ෙවමින් යනවා. ලබන මාසෙය් 3වැනිදා
පාසල් වාරය ආරම්භ කරනවා. නිවාඩු කාලය තුළ තමයි උත්තර
පත බැලීෙම් කාර්යය සිද්ධ වුෙණ්. නිවාඩු කාලය තුළ එම කාර්යය
කෙළේ නැත්නම් බහුතර පාසල් පමාණයක් අෙපොස උසස් ෙපළ
උත්තර පත බැලීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා නිසා නැවතත් එම
පාසල්වලට නිවාඩු ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. එතෙකොට තවත්
අවුලකට මුහුණ පාන්න වනවාය කියන එක මා තමුන්නාන්ෙසේට
මතක් කර ෙදන්නට කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් අපි
මීට වඩා වගකීෙමන් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මා විශ්වාස
කරනවා.
මට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා ෙම් කථිකාචාර්යවරු උසස් ෙපළ
උත්තර පත බැලුෙව් නැත්නම් විශාම ගිය කථිකාචාර්යවරු,
ආචාර්යවරු සහ මහාචාර්යවරු ෙයොදා ෙගන ෙම් උත්තර පත
බලනවා කියලා. ෙම්ක "පය බරවායට පිටිකර ෙබෙහත් බැන්ඳා"
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා]

වාෙග් කියලා කියන කථාව වාෙග් තමයි. ෙමොකද, පාඨමාලාවලට
උගන්වන්ෙන් ෙම් කථිකාචාර්යවරු. ෙම් අය තමයි විෂය පථය
තීරණය කරන්ෙන්. පශ්න පත හැදුෙව් ඒ අය. ඒ අය තමයි ඒ
අවශ පිළිතුරු පත ඔක්ෙකොම ෙදන්ෙන්. ෙවනත් අය ගිහින් ෙම්වා
බලපුවාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? සම්පූර්ණ ව හයම ෙවනස්
ෙවනවා. විශාම සුවෙයන් ඉන්න ආචාර්යවරු ෙම් පශ්න පත
බැලුවාම තවත් අර්බුදයක් එනවා. එතෙකොට Z-score එක වාෙග්
ෙනොෙවයි තවත් අර්බුදයක් එනවා. ෙම් හැම එකකින්ම අධ ාපනය
පටලැවුණ අර්බුදයකට යමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම විෙශේෂෙයන්
කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය පුරාම
දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම අධ ාපනය ෙද්ශපාලනීකරණය වීම
තුළින් වැරදි තීන්දු තීරණ ගැනීම, වැරදි පුද්ගලෙයෝ පත් කිරීම
ඇතුළු බරපතළ හානිදායක කරුණු ගණනාවක්ම සිද්ධ වුණා. මට
මතකයි අපිත් ඒ දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ෙම් පශ්නය ගැන
කථා කළා. මීට අවුරුදු ගණනකට ඉස්ෙසල්ලා අධ යන ෙපොදු
සහතික පත සාමාන ෙපළ විභාගය සම්බන්ධෙයන් පශ්න ඇති
වුණා. ගණිතය පශ්න පතය සම්බන්ධෙයන් පශ්න ඇති වුණා. විවිධ
ගැටලුවලට මුහුණ දුන්නා. ඉස්සර ෙවනත් ෙද්වල් ගැන පශ්න
එළියට ආවත් දැන් අධ ාපනය ගැන පශ්න තමයි එළියට එන්ෙන්.
අෙප් අධ ාපන අමාත තුමාත් දැන් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මම
එතුමා සමඟ විවාදයකට ගිහිල්ලාත්, ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් ඇහුවා, ෙම් රෙට් අධ ාපනෙය්
පමිතිෙය් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා; සාමාන ෙපළ විභාගය pass
කරන නිර්ණායක ෙමොනවාද කියා.
අපි දන්නවා, අප ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් "S" pass එකක්
දුන්ෙන් ලකුණු 35න්; "C" pass එකක් දුන්ෙන් ලකුණු 55න්
කියලා; ඒ විධියට වර්ග කරලා තිබුණා කියලා. "B" pass එකක්
දුන්ෙන් ලකුණු 65න්. "D" pass එකක් දුන්ෙන් ලකුණු 75න්. ෙම්
විධියට වර්ගීකරණයක් තිෙබනවා. අධ ාපනෙය් කඩා වැටීම රටට
ෙපන්වන එක ෙම් රජයට පශ්නයක් නිසා දැන් අඩු ලකුණුවලින්
විභාග pass කරන්න පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. මම වග කීෙමන්
ඇහුවා ගණිතය පශ්න පතයට pass mark එක දුන්ෙන් කීෙයන්ද
කියලා. Consultative Committee එෙක්දී මම ඒ ගැන ලිඛිතව
ඇහුවා. මට පිළිතුරක් එවලා තිෙබනවා, අහවල් වගන්තිය යටෙත්,
රහස භාවය නිසා ඒක ෙදන්න බැහැ කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ
ඒෙක් තිෙබන රහස ෙමොකක්ද කියලා. අපි හැෙමෝම දන්නවා;
ගුරුවරුත් දන්නවා; ඔක්ෙකොම දන්නවා "S' සාමාර්ථය ෙදන්ෙන්
ලකුණු 35න් කියලා. එතෙකොට කීෙයන්ද pass කරලා
තිෙබන්ෙන්? මම දන්නා විධියට එක්ෙකෝ ලකුණු 22න්; එක්ෙකෝ
ලකුණු 20න්; එෙහම නැත්නම් ලකුණු 18න්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ලකුණු 18න්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔව්. ඒ වාෙග්. එතරම් අඩු පමාණයකින්. ඒ විධියට pass
කරලා සියයට පණස් ගණනක ගණිතය passවීමක් තිෙබනවා
කියලා කියනවා. ලකුණු බින්දුෙවන් pass කෙළොත් පතිඵලය
සියයට 100යි ෙන්. එතෙකොට ආණ්ඩුවට ෙෂෝක් ෙන්. අම්මා!
බින්දුෙවන් pass කළා. ෙමන්න පතිඵලය සියයට 100යි.
එතැනට තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙම්ක ෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙමහි අපි හිතනවාට වඩා බරපතළ තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ගුරු මාරු මණ්ඩල
නැහැ. ඒ ඔක්ෙකොම අෙහෝසි කරලා. හිතුණු හිතුණු විධියට
ෙද්ශපාලනඥයින් මාරුවීම් කරනවා. එෙහන් අදිනවා, ෙමෙහන්
දානවා. Royal College එෙක් නිෙයෝජ විදුහල්පතිනියව මාරු
කළා. කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැ. පැය 24ක් තුළ පාසල් ෙදකකට
මාරු කළා. එක එක විදුහල්පතිවරුන්ෙග් තිෙබන පශ්න නිසා
පාසල් ෙදකකට මාරු කළා. කවුද ඒවා සම්බන්ධෙයන් හරියට
විනයානුකූල පියවර ගන්ෙන්? පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවාද?
පරීක්ෂණයක් පවත්වලා තිෙබන්ෙන් එතුමියට විරුද්ධව
ෙනොෙවයි. ෙවනත් එකකට පරීක්ෂණයක් පවත්වලා එතුමිය
නිර්ෙද්ෂී ෙවලා තිෙබනවා.
එෙහම නම් ෙකොෙහේද ෙම් යන්ෙන්? මම පසු ගිය කාලෙය්
මෙග් දිස්තික්කෙය්, මෙග් ආසනෙය් කුලියාපිටිෙය් පාසල්වල
තිෙබන පශ්න ගැන කිව්වා. කුලියාපිටිය අස්වැද්දුම පාසෙල්
රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් පගාව අර ෙගන ළමයි පාසලට ඇතුළත්
කර ගන්නවා කියලා මම කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය් පළාත්
සභාෙවන් ඇවිල්ලා ඒක check කරලා තිබුණා. එක දවසක් යන
විට විදුහල්පතිවරයා ළමයින්ව හැංඟුවා. ෙමොකද, register එෙක්
ළමයි නැහැ, නමුත් පාසෙල් ළමයි ඉන්නවා. හත් ෙදනායි; අට
ෙදනායි; ඒ විධියට ඉන්නවා. ෙදෙවනි දවෙසත් අපි ගියා.
එතෙකොට පස් ෙදෙනකුව අහු වුණා. ෙපොඩි ළමයින්ව laboratory
එෙක් හංගලා. රුපියල් ලක්ෂය ගණෙණ් අර ෙගන ළමයින්
ඇතුළත් කර ෙගන ළමයින්ව හංගලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එෙහම ෙවලාත් තවම ඒ විදුහල්පතිවරයාව interdict
කරලා නැහැ.
ඊෙය්-ෙපෙර්දා සාරානාත් විද ාලෙය් ගුරුවරු බීලා ඇවිල්ලා
ගහ ගත්තා. ෙද්ශපාලන ෙහංචයිෙයෝ දා ෙගන ෙම්වාෙය්
වටිනාකම, ෙම්වාෙය් පමිතිය අද සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරලා
තිෙබන්ෙන්. විදුහල්පතිවරු ෙලස කවුද දා ෙගන ඉන්ෙන්?
සුදුසුකම් තිෙබන මිනිසුන්ද? පරිපාලන ෙසේවයක් තිෙබනවා.
විදුහල්පති ෙශේණි තිෙබනවා. ඇයි ෙම්වාට නියමානුකූලව පත්
කරන්ෙන් නැත්ෙත්? අපිට අභිෙයෝග කළා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට බැන්නා. නමුත් 2001 - 2004 කාලෙය් අපි කැබිනට්
පතිකා 6යි දාලා තිෙබන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම
අභිෙයෝග කරනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පසුව ෙද්ශපාලන
ෙහංචයිෙයෝ දාන්න කැබිනට් පතිකා දහස් ගණනක් දාලා
තිෙබනවා. ෙවොලිෙබෝල් පුහුණුකරුවන් එෙහම නැත්නම් කීඩා
උපෙද්ශකවරුන්ව තමයි විදුහල්පතිවරු විධියට පත් කරලා
තිෙබන්ෙන්.
ෙම් විනාශය කරන්න එපා. ෙම් විනාශෙය් බරපතළකම
කාටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් විනාශෙය් බරපතළකම නිසා
අෙප් රට දවසින්, දවස විනාශයට යනවා. අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාල
ගැන, අෙප් රෙට් විභාග ගැන තිබුණු විශ්වාසය නැති ෙවලා. අද
අෙප් රෙට් අධ ාපන කමය ෙවන රටවල් පිළිගන්ෙන් නැහැ. අෙප්
රෙට් විභාග ෙවන රටවල් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අද ඒ
අර්බුදයටත් මුහුණ දීලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ
මදිවට ගසාකෑම් සිදු ෙවනවා. මම ඉදිරිෙය්දී ෙහළි කරනවා,
අධ ාපන අමාත ාංශෙය් පාසල් නිල ඇඳුම් දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ
පිළිබඳව. නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධව මා ළඟ
ඔක්ෙකෝම ෙතොරතුරු තිෙබනවා. ළමයින්ට දුන්ෙන් පාංකඩ වාෙග්
ඒවා. ඒවා ළමයින්ට අඳින්න පුළුවන් ඒවා ෙනොෙවයි. ෙහේහෑ ෙප්න
ඒවායි දුන්ෙන්. ෙම් ගැන ඔක්ෙකෝම ෙතොරතුරු මම ෙහොයලා
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී මම ෙහළි කරනවා, ෙම්ෙක් තිෙබන පශ්න
ගැන.
'සළුසල' කියන්ෙන් රජෙය් ආයතනයක්. සළුසෙලන් ෙම් නිල
ඇඳුම් සඳහා ෙරදි ගත යුතුව තිෙබද්දී ෙම් වන විට ලක්ෂ ගණනක්
වියදම් කරලා ඒ ෙගොල්ලන් පිට රටින් ගන්න යනවා. එකම
පුද්ගලෙයකු නම් තුනකින් ෙටන්ඩර් දාලා තිෙබනවා. මට කාලය

1119

2012 අෙගෝස්තු 21

නැහැ, ඒ පිළිබඳව කියන්න. ඒ නිසා මම කියනවා, අධ ාපනයට
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න එපාය කියලා. ෙම් රජයට වග කීමක්
තිෙබනවා, නිදහස් අධ ාපනය සුරකින්න.
නිදහස් අධ ාපනය ෙගන ආපු පක්ෂය විධියට, නිල ඇඳුම්
ෙනොමිලෙය් දුන්නු පක්ෂය විධියට, ෙනොමිලෙය් ෙපොත් දුන්නු
පක්ෂය විධියට, අධ ාපනෙය් පරිපාලන ෙසේවාව හඳුන්වා දුන්නු
පක්ෂය විධියට, නිදහස් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් විශාල වග කීමක්
ඉටු කරපු පක්ෂය විධියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වග කීමක්
තිෙබනවා ෙම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න; ෙම් ෙවනුෙවන් සටන්
කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපි ෙහට හවස 3.30ට ෙම් Z-score එක
නිසා අසාධාරණයට පත් ෙවච්ච දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙකොටුව
දුම්රිය ෙපොළ ඉදිරිපිට විෙරෝධතා ව ාපාරයක් ලැහැස්ති කරලා
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අධ ාපන කමයට
දිගින් දිගටම ෙමෙහම හානි කරන්න ගිෙයොත් අපි පාරට බැහැලා,
දිගින් දිගටම ජනතාව ෙපළ ගස්වලා අපි ෙම් ෙවනුෙවන් ෙපනී
ඉන්නවා කියලා පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The Hon. Ajith P. Perera will second the Motion.
ඔබතුමාට කථා කරන්න මිනිත්තු 15ක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 4.20]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
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ෙදකකට ආසන්න පමාණයක් තමයි අධ ාපනය ෙවනුෙවන් දරලා
තිබුෙණ්. නමුත් මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. යුනිෙසෆ්
සංවිධානය ඇතුළු අධ ාපනය පිළිබඳව උනන්දුව දක්වන
ෙලෝකෙය් පතිපත්තිමය තීරණ ගන්න ආයතන පිළිගත්ත
කාරණයක් තමයි, රටකට ඉදිරියට යන්න නම් ඒ රෙට් අධ ාපනය
ෙවනුෙවන් රටක දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් අවම වශෙයන්
සියයට හයක්වත් ආෙයෝජනය කළ යුතුය කියන කාරණය.
දැන් යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු තුනක් ගත ෙවලා. යුද්ධය
අවසන් ෙවලා අවුරුදු තුනක් ගත ෙවද්දීත් ෙම් රෙට් අධ ාපනය
ෙවනුෙවන් කරන ආෙයෝජනෙය් පමාණය සියයට ෙදකකට අඩුයි.
2012 වසර සඳහා ඒ පමාණය සියයට 1.83යි. මහ බැංකු වාර්තා
අනුව ෙම් සංඛ ා, දත්ත සනාථ වනවා. ෙම් දත්ත ෙද්ශපාලනික
අර්ථ නිරූපණ දීපු ඒවා ෙනොෙවයි. රජය -රජෙය් මහ බැංකුව ෙපන්වන වාර්තා
අනුව ෙබොෙහොම පැහැදිලියි, ෙම් රෙට්
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙම් රජය වැය කරන්ෙන් සියයට ෙදකකට
වඩා අඩු පමාණයක්ය කියන එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "අපට ආර්ථික අමාරුකම්
තිෙබනවා. යුද්ධෙයන් පසුව යථා තත්ත්වයට පත් වන්න තවමත්
අපට පුළුවන්කමක් ඇති ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා අපි කමානුකූලව
ෙම් මුදල වැඩි කරනවා. සියයට හයක ඒ දර්ශීය තත්ත්වයට යන්න
අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා අපට කාලය ෙදන්න." කියලා රජය
කියනවා නම් අපට ඒක ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විවිධාකාර සංකල්ප, අදහස්,
චින්තන, වචන රාශියක් ෙම් රජය තුළ තිෙබනවා. ආශ්චර්යය ගැන
කථා කරනවා. ලංකාෙව් knowledge hub එකක් හදන එක ගැන
කථා කරනවා. හැබැයි, අෙප් රෙට් අධ ාපනය උෙදසා
ආෙයෝජනය කරන මුදල රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට
සාෙප්ක්ෂව සියයට 1.8කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එය
කමානුකූලව වැඩිවීමක් ෙනොවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අඩුෙවමින්
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1944 ජුනි මාසෙය් 2වැනි දා
දිවංගත සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා නිදහස් අධ ාපන
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් රෙට් දුප්පත්, ෙපොෙහොසත්
සියලු ෙදනාට -සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් සියලු
ෙදනාට- එක ආකාරයක ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ අධ ාපනයක්
ලබා දීෙම් වටිනාකම ගැන දීර්ඝ කථාවක් කළා. එම දීර්ඝ කථාව
අදටත් ෙම් රෙට් අධ ාපනය පිළිබඳව වගකීම් දරන ගරු මැති
ඇමතිතුමන්ලා සහ රජෙය් නිලධාරින් නැවත, නැවත කියවිය
යුතුව තිෙබනවා. නිදහස් අධ ාපනය ෙලෝකෙය් හැම තැනකම
නැහැ. නිදහස් අධ ාපනය පිළිබඳ ෙම් මූලික සංකල්ප මීට වසර
හැටකටත් එහා කාලයකදී ෙම් රටට හඳුන්වා දීලා ෙම් රෙට්
අසරණ දුප්පත් ජනතාවට දුප්පත්කෙමන් එළියට එන්න ෙම් රෙට්
අනාගතය ෙගොඩ නැඟීෙම් වගකීම ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ට
භාර ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් පතිපත්තිය අනුව දිවංගත සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර
මැතිතුමා කටයුතු කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඉන් පසුවත් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය තමන්ෙග් පාලන කාලයන් සෑම එකකදීම ෙම් රෙට්
නිදහස් අධ ාපනෙය් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ඵලදායී, පාෙයෝගික
කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා.

ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව? ෙම්කට ෙහේතුව තමයි, ෙම් රෙට්
අධ ාපනය -උසස් අධ ාපනයත් ඇතුළුව- රට ෙගොඩ නැඟීෙම්,
දුප්පත්කම නැති කිරීෙම්, ජනතාව ශක්තිවන්ත කිරීෙම් පමුඛ
කාරණයක් හැටියට, පමුඛ උපාය මාර්ගයක් හැටියට ෙම් රජය
පිළිගන්ෙන් නැතිකම. ෙම් රජයට පතිපත්තිමය පශ්නයක්
තිෙබනවා. ෙම් රජයට පමුඛතාව පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ
නිසා තමයි ෙම් තරම් අවම මුදල් පමාණයක් රෙට් අධ ාපනය
ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. ෙම් ෙවනුෙවන් ෙනොෙයක්
වචන කියන්න පුළුවන්, සංකල්ප කියන්න පුළුවන්, චින්තන
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, අවසානෙය් ගණන් හදලා බැලුවාම එක්
එක් වසරට අධ ාපනය සඳහා කරලා තිෙබන ආෙයෝජනය
සාෙප්ක්ෂව අල්ප පමාණයක්. ෙම් තත්ත්වය අද අපට උසස්
අධ ාපනෙය් දැක ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් රෙට් උසස්
අධ ාපනය තුළ මතුපිටින් ෙපෙනන ෙද් වාෙග්ම ගැඹුරට ගියාමත්
බරපතළ අර්බුද රාශියක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් යුද්ධය තිෙබන
කාලෙය් ඒ අවාසනාවන්ත යුද්ධය ෙවනුෙවන් අතිවිශාල මුදලක්
වැය කරන්න සෑම රජයකටම සිද්ධ වුණා. අධ ාපනය පිළිබඳව
පමාණවත් ආෙයෝජනයක් ෙනොෙකෙරන එක ගැන අපි පශ්න
කරන විට අපට ලැෙබන පිළිතුර තමයි යුද්ධයට අති විශාල මුදලක්
වැය කළ යුතුව තිෙබනවා, ඒ නිසා ෙමපමණ මුදලක් වැය කිරීම
පාෙයෝගික නැහැ; අමාරුයි කියලා. යුද්ධය තිෙබන කාලෙය් දළ
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට ෙදකකට ආසන්න මුදලක් අපි
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් වැය කළා. පසු ගිය අවුරුදු දහයක,
පහෙළොවක කාලෙය්ම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට

අද ෙම් රෙට් විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු මාසයකට අධික
කාලයක් එක දිගට දීර්ඝ වැඩ වර්ජනයක නිරත ෙවලා ඉන්නවා.
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා කියයි, "අපි තමයි ෙම්
විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරුන්ට වැඩිම පතිශතයකින් පඩි වැඩි
කෙළේ" කියලා. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තිෙබන
පශ්නය ෙම්කයි. එෙසේ වැඩි කළාට පස්ෙසේත් ඔවුන්ට ලැෙබන ඒ
වැටුප පමාණවත්ද? ඔවුන්ෙග් දැන උගත්කමට පමාණවත්ද?
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් දායකත්වයට පමාණවත්ද? අප
රට තුළ රැඳී සිට යම් ආකාරයකට සතුටින් ජීවිතය ගත කිරීමට
පමාණවත් ආදායමක් අපි ඔවුන්ට ලබා ෙදනවාද? ඒ මුදල
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සාමාන ගුරුවරෙයකුට ෙගවන මුදලට සාෙප්ක්ෂව වැඩි බව
පිළිගන්නවා. ඒ මුදල සාමාන කම්කරුෙවකුට ෙහෝ ෙවනත්
ලිපිකරුෙවකුට ලැෙබන මුදලට සාෙප්ක්ෂව වැඩි මුදලක් බව
පිළිගන්නවා. හැබැයි, වැඩිෙයන් දුක් මහන්සි ෙවලා ෙලෝකය
පිළිගත් ජාත න්තර මට්ටෙම් ඉහළම අධ ාපනයක් ලබපු ඒ
විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරුන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය සුරැෙකන,
ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ජීවිතය සුරක්ෂිතව පවත්වා ෙගන යෑමට
පමාණවත් තරම් වැටුපක් ලැෙබන්න අවශ යි.
දැන් ඔවුන්ෙග් එක ඉල්ලීමක් වන්ෙන්, ඔවුන්ට ලැෙබන්න
ඕනෑ ෙම් වැටුප ෙම් ෙමොෙහොෙත් ලබා ෙදන්න බැරි නම්, අඩුම
ගණෙන් ඔවුන්ට වැඩි වැටුප් ලැබිය යුතු බව පිළිගන්න කියන
එකයි. ඔවුන්ට තිෙබන දුෂ්කරතා පිළිගන්න කියන ඉල්ලීම ඔවුන්
කරනවා. ඔවුන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම සහ ඔවුන්ෙග් වෘත්තීයමය
සුරක්ෂිතතාව උෙදසා ගන්නා වූ අනාගත පියවර පිළිබඳව නිශ්චිත,
විධිමත්, ලිඛිත ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා.
හැබැයි වර්තමාන උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග් පතිපත්තිය ඊට
ෙවනස්. "අපි දුන්නා ඇති, තව ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙමච්චරයි
ෙදන්ෙන්, ෙවන ෙකොෙහොමද ෙදන්ෙන්, බැරි නම් බලා ගනිමු"
කියන විධිෙය් උසස් අධ ාපනයට ෙනොගැළෙපන ආකාරෙය්
තර්කන කමයකුයි උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙගොඩ නඟා ෙගන
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් අනාගතය තීරණය කරන, ෙම් රෙට්
අනාගතය භාරව සිටින අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව
නිශ්චිත වගකීම් දරන උගත්කෙමන් ඉහළම සිටින ෙකොටසක්
එක්කයි ෙම් පශ්නය, තිෙබන්ෙන්.
අද උසස් අධ ාපන අමාත තුමා ෙම් දක්වන ආකල්පය නිසා
විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරු ෙම් රට අතහැර යෑෙම් පවණතාවක
සිටිනවා. විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරු රට අතහැර යෑෙම් යම්
පවණතාවක් තිබුණත්, ෙම් කලකිරීම තුළ ඒ පවණතාව තවත් වැඩි
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරු ෙම් රෙට්
විශ්වවිද ාල පද්ධතියට දායක ෙනොවී රටින් බැහැර යෑෙම්
පවණතාව වැඩි කරවන ආකාරෙය් පතිපත්තියක් තමයි ෙම් රජයට
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් අනාගතය භාර
ගන්න ඉන්න දූ දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි ආයාචනය කරන්න
කැමැතියි, කරුණාකරලා විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් පශ්නය
පිළිබඳව සංෙව්දීව, බුදධිමත්ව, තර්කානුකූලව පියවර ගන්න
කියලා. ඒ අයට අපහාස කරනවා ෙවනුවට, ඒ අයෙග්
ඉල්ලීම්වලට වැරදි අර්ථ නිරූපන ලබා දීලා ඒ අය අසීරුතාවට පත්
කරනවා ෙවනුවට ඔවුන්ෙග් සැබෑ අවශ තාවන්, සැබෑ ඉල්ලීම්
කරුණාකරලා පිළිගන්න. ඒ වාෙග්ම ඒ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට
මූල මය සම්පත් ෙම් ෙමොෙහොෙත් නැත්නම් ඒවා ඉටු කරන
කමය, ඒ සැලැස්ම, ඒ වැඩ පිළිෙවළ, Action Plan එක කියන්න.
ඒ හරහා යම් ආකාරයක සමඟියක්, සන්ධානයක් ඇති කර ගන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසස් ෙපළ පතිඵල අවුෙලන්
අවුලට පත් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙනොෙවයි. මහින්ද
අමරවීර ඇමතිතුමා කියලා තිබුණා, Z-score පශ්නයට වග කිය
යුත්ෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි කියලා. දැන් ෙම්ක තමයි
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න මූලිකයන්ෙග් චින්තනය; ඔළුව වැඩ කරන
කමය. "මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති Z-score සූතය ඔන්න මම
ඉදිරිපත් කරනවා, ඇත්තමයි කියන්ෙන් මට නම් ෙම්ක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ" කියලා බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ෙම්
සභාවට පළමුවන වතාවට Z-score සූතය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට,
අමාත තුමා ඒ ෙමොෙහොෙත් කියපු ඒ වචනවලට මම පතිචාර
දැක්වූවා. එදින හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන බලන්න.
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මම ඔබතුමාට කිව්වා, "ඔබතුමාෙග් ආකල්පය ෙම් පශ්නය
විසඳන ආකල්පයක් ෙනොෙවයි" කියලා. හැබැයි, අධ ාපන විෂය
භාර අමාත බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආකල්පයත්, ඉන්
පස්ෙසේ ෙම් කාරණය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා විසින් දක්වපු දුර
දක්නා නුවණක් නැති ආකල්පයත් නිසා අවසානෙය්දී ෙම් පශ්නය
විනාශකාරී තැනකට අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. අද ලක්ෂ
ගණනක් දරුෙවෝ, ඒ දරුවන්ෙග් ෙදමව්පිෙයෝ, ඒ දරුවන්ෙග්
සෙහෝදර සෙහෝදරිෙයෝ ඇතුළු මුළු පවුල් සංස්ථාවම මහවිශාල
අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
මතක තියා ගන්න, ෙම් රෙට් තරුණෙයෝ පාරට බැස්ෙසේ, ෙම්
රෙට් තරුණෙයෝ කැරලි ගැහුෙව්, දස දහස් ගණනක් ජීවිත විනාශ
වුෙණ්, ෙම් රෙට් අධ ාපනෙය් අවුල් කරපු අවස්ථාවල බව.
ෙමොකද, ෙම් රෙට් අධ ාපනය පිළිබඳ පශ්න හැම පවුලකටම
බලපාන පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ ගණනක ජනතාවට
බලපාන පශ්නයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්ත් යම්
යම් අවස්ථාවල වැරදි තීරණ ගත්තාම ඒ තරුණෙයෝ පාරට බැස්සා.
ඒ තීරණ වැරදියි, ඒ තීරණවල අඩු පාඩුකම් තිබුණා.
මා ෙම් කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව විතරක් වැරදි කරනවා කියලා
ෙනොෙවයි. නමුත් අපි ඉතිහාසෙයන් පාඩම් ඉෙගන ගත යුතුයි.
ඉතිහාසෙයන් අපි ඒ පාඩම් ඉෙගන ගත්ෙත් නැත්නම් නැවත
වරක් ෙම් රෙට් තරුණ පරම්පරාව ෙම් අධ ාපනය පිළිබඳ තිෙබන
කලකිරීම නිසා පාරට බහිනවා; සටන් කරනවා. සන්නද්ධ
විප්ලවයක් දක්වා වුණත් ෙම් තත්ත්වය වර්ධනය වන්න පුළුවන්.
එතෙකොට අපට පාලනයක් ඇති කරන්න වන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමාටත් අපටත් පාලනයක් ඇති කරන්න වන්ෙන් නැහැ.
අපි පජාතන්තවාදය විශ්වාස කරනවා. හැබැයි පජාතන්තවාදී
පවාහය තුළ තමන්ට සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් මිනිසුන්
සටන් කරන එක නවත්වන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. පසු ගිය
වසර තිහක, හතළිහක කාලය තුළ අවස්ථා ගණනකදී ලක්ෂ
ගණනක් ජීවිත ෙම් මාතෘ භූමිය තුළ පූජා වුෙණ්, හැම පක්ෂයකම,
හැම ආණ්ඩුවකම පාලකයන්ෙග් දුර දක්නා නුවණක් නැති, වැරදි
පතිපත්ති නිසා. නැවත වරක් ෙම් රෙට් අධ ාපනය පිළිබඳ පශ්නය
ෙහෝඩිෙය් සිට විශ්වවිද ාලය දක්වා අර්බුදෙයන් අර්බුදයට යමින්
තිෙබනවා. විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු වර්ජනය කරනවා,
අනධ යන කාර්ය මණ්ඩලය වර්ජනය කරනවා, තමන්ෙග්
සාධාරණ අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීමට දූ දරුවන්ට සටන් කරන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මදිවාට ආණ්ඩුවට ඒකාකාරී
පතිපත්තියක් නැහැ.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් Z-score පශ්නය සම්බන්ධව
ෙබොෙහොම නිශ්චිත පැහැදිලි තීරණයක් දුන්නා. ඒ තීරණයට
ක්ෂණිකව පතිචාර දක්වලා, පැරණි සහ නව නිර්ෙද්ශ ෙවනුෙවන්
ෙවනම Z-score අගයක් නිකුත් කරනවා ෙවනුවට කෙළේ, පළමුව
අනවශ පමාදයක් ඇති කරලා, ෙදවනුව අධිකරණයට අපහාස
කිරීෙම් නිෙව්දනය විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිවරයාට යැව්ව අවස්ථාෙව්දී, හිතුවක්කාර විධියට
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් අපහසුතාවට පත් කිරීෙම් අරමුණින් Z-score
අගයන් ෙදකම ඒකාබද්ධ කරලා පශ්නයක් ඇති කළා. ඒ හරහා
තවත් පිරිසක් අවුලකට පත් වුණා. දැන් මුල් අවස්ථාෙව්
අසාධාරණයට ලක් ෙවච්ච පිරිස ෙවනම ඉන්නවා; ෙදෙවනි
අවස්ථාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවට විරුද්ධව වැරදි සහගතව Zscore අගයන් පකාශයට පත් කරලා ඒ හරහා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙගොඩ නඟා ගත්ත සහ බලාෙපොෙරොත්තු කඩ වුණු පිරිසක් ෙවනම
ඉන්නවා. ෙම්කට ෙහේතුව තමයි, එක්ෙකෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
තීන්දුව තිෙබන ඒ ඉංගීසි භාෂාව ෙත්රුම් ගන්නට බැරිකම. නමුත්
මම හිතනවා, ඒ තරම් පමාණවත් දැනුමක් ඔය විශ්වවිද ාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට තිෙබනවාය කියලා.
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එෙහම ෙනොෙවයි නම්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව් තිෙබන හරය
ෙත්රුම් අරෙගන, හෘදයාංගමව තමන්ෙග් අඩු පාඩු පිළි අරෙගන,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙපන්වා තිෙබන මඟ ෙපන්වීම අනුව, රෙට්
නීතිය අනුව පතිචාර දක්වන්න වුවමනාවක් නැතිකම සහ ෙම්
වරෙද් වගකීම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පිට පටවලා උසස් අධ ාපන
ඇමතිතුමාට ෙබ්ෙරන්න, අධ ාපන ඇමතිතුමාට ෙබ්ෙරන්න
තිෙබන වංක වුවමනාවයි ෙම් තුළ තිෙබන්ෙන් කියලා මම
කියන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට තව එක
කරුණක් කියන්න අවශ යි. ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම කාලීන
ෙයෝජනාවක්. හැබැයි අපි ෙමතැනින් ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ෙම්
පශ්නය අද විසඳනවා වාෙග්ම අනාගතෙය් ෙමවැනි පශ්න මතු
ෙනොෙවන්න අප කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අනාගතෙය් ෙමවැනි
පශ්න මතු ෙනොවන්න ෙම් රෙට් සෑම විභාගයකම විභාග පතිඵල
පිළිබඳව විනිවිදභාවයක් ඇති කළ යුතුයි. එක එක ශිෂ යා ලබා
ගන්න සාමාර්ථයන් අකුරුවලින් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම එක එක
ශිෂ යා ලබා ගන්න ලකුණු පමාණයත් -65ද, 33ද, 43ද, 75ද
කියලා- ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙම් Z-score අගය මත
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කර ගැනීම ෙහොඳයි කියා මා
පිළිගන්නවා. Z-score අගය මත විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කර
ගැනීම තර්කානුකූල කියාවලියක්. හැබැයි එෙහම නම් තමන්ෙග්
Z-score අගය හැදුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා එක් එක් ළමයාට දැන
ගන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ සම්මත අපගමනය, මධ න ඇතුළු
සියලුම ෙතොරතුරු විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙහෝ
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මට ෙමොෙහොතක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ විනිවිදභාවය තුළ නැවත වරක් ෙම් නැතිවී ඇති විශ්වාසය
ඇති කර ගන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණය මම
විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මට ෙම්
කාරණයත් කියන්න අවශ යි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාෙග් ෙවලාව නම් හරි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අද උසස් ෙපළ විභාගයට මුහුණ ෙදන දරුවන් අවුරුද්දකට
වැඩි කාලයක් සිත් ෙව්දනාෙවන්, අපහසුතාෙවන්, පසුතැවිල්ෙලන්
සහ මහා අවුල් සහගත තත්ත්වයක සිටියදී, සම්පත් තිෙබන, ධනය
තිෙබන තවත් කණ්ඩායමක් -ඒක Edexcel ෙවන්න පුළුවන්,
ෙක්ම්බිජ් ෙවන්න පුළුවන්- උසස් ෙපළ හරහා ෙවනම මඟක්
ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. පුළුවන් මිනිසුන්ෙග් දරුවන් ඒ මාර්ගෙය්
යද්දි දුප්පත් අහිංසක දරුවන් අවුලට පත් ෙවලා පස්සට යනවා. ෙම්
පසු පසට යෑම හරහා නැති පශ්නයක් දැන් මතු ෙවනවා. ඒ තුළ ෙම්
රෙට් නැවත පන්ති අරගළයක්, පන්ති පශ්නයක් මතු වනු
නිසැකයි. ඒ නිසා එය වළක්වාලීම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා
දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
45ක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.36]

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මැතිතුමා වචන 100කට අඩුෙවන් සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා අෙප් අධිනීතිඥ අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මැතිතුමා විසින් එය සභා සම්මත කරපු අවස්ථාෙව්දී ෙම්
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් පධාන කරුණු ෙදක පිළිබඳව හෘදය
සාක්ෂියට එකඟවත්, අවංකවත් ෙම් උත්තරීතර සභාවට අදහස්
කීපයක් එකතු කරන්න අවශ යි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. මක්
නිසාද යත්, "ඔබ කථා කරමින් සිටින ෙද් සංඛ ා, දත්ත ඇසුරින්
ඔබට ඔප්පු කළ හැකි නම් ඔබ ඒ පිළිබඳ යමක් දනී. ඔබට ඔබ
කථා කරමින් සිටින ෙද් මැනිය ෙනොහැකි විට, සංඛ ා, දත්ත
ඇසුරින් පකාශ කළ ෙනොහැකි විට ඔබෙග් දැනුම විද ාත්මක
තත්ත්වයකට වර්ධනය වී ෙනොමැත." කියලා ෙකොලින් සාමිවරයා
විසින් පකාශයක් කර තිෙබනවා. එය ෙලෝකය පිළිගත්ත
පකාශයක්.
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, විභාග කමයත්, විශ්වවිද ාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවත් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ඇමතිවරු
විසින් මැදිහත් ෙවලා ෙද්ශපාලනීකරණය කරන තැනට, නැත්නම්
"ඇමතිවරු පලයව්" කියන තැනට තමයි අවාසනාවන්ත ෙලස ෙම්
තර්ක ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන්. ඒ නිසා මම අකිල විරාජ් කාරියවසම්
කියන තරුණ මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් හිටපු
අධ ාපන අමාත වරු අතරින් ගරු නිශ්ශංක විජයරත්න
අමාත තුමා හැර ෙවන කිසිම ඇමතිවරෙයක් විභාග පශ්න පත
කියාවලියට මැදිහත් ෙවලා නැති බව. එතුමාෙග් කාලෙය් එතුමා
අමාත බලය පාවිච්චි කරලා තිෙදෙනකුෙග් විභාග පතිඵලවලට
බලපෑම් කළ නිසාෙවන් නඩු විභාගයකින් පසු විභාග
ෙකොමසාරිස්තුමාට හිර දඬුවමක් නියම වුණා.
ඒ ගැන හිටපු අධ ාපන අමාත වරෙයක් වන ගරු රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාෙගන් අසා දැන ෙගන ඉන්නවා නම්,
සාමාන ෙයන් වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳන් ගල් ගැහීම කරන්ෙන්
අඩුෙවන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලන්න කියලා මා
එතුමාට කියනවා. අපි කවුරුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය
කරන කුමන ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට අයිති වුණත්, කුමන
ෙද්ශපාලන න ාය පතයක් කියාත්මක කරන්න උත්සාහ කළත්,
ෙම් විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව හා විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන ආයතන ෙදක ෙද්වත්වෙයන් සලකලා,
පූජනීය ස්ථාන ෙලස සලකලා, ෙද්ශපාලනීකරණය ෙනොකර සිටිය
යුතුයි කියන එක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙය්ත්, අධ ාපන
අමාත වරු ෙලස අෙප්ත් මතය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එයට ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙම්
රෙට් කිසිෙවකුත් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, ෙලෝකෙය්ත් විශ්වාස
කරන්ෙන් නැහැ, කිසිම ෙද්ශපාලනඥෙයකුට විශ්වවිද ාලයකට
දරුෙවකු ඇතුළු කරන්න, ලකුණක් ෙවනස් කරන්න, ඒ දරුවා
ඉවත් කරන්න කිසිම බලපෑමක් විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිසමට කළාය කියලා. එෙහම ඉතිහාසයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ
පිළිබඳ පරම විශ්වාසයක්, උපරිම විශ්වාසයක් විශ්වවිද ාලයට
දරුවන් ඇතුළු කිරීම සම්බන්ධෙයන් තිබිය යුතුයි. එය විශ්වවිද ාල
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

පතිපාදන ෙකොමිසම විසින් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. කාෙග් ආණ්ඩු
තිබුණත් ඒ හැම ඇමතිවරෙයක්ම කටයුතු කෙළේ එෙහමයි. උසස්
අධ ාපන අමාත වරයා ෙලස කබීර් හෂීම් මැතිතුමාත් කලක්
කටයුතු කරලා තිෙයනවා.
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිසමට ඒ ෙචෝදනාව ආෙව් නැහැ.
ඒ වාෙග්මයි මම අර කථා කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග් කාලය හැර, පතිඵල ෙවනස් කරන්නට,
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොමසාරිස්ට නිෙයෝග ෙදන්න, පශ්න
පත සකස් කරන ආකාරය බලන්න, පශ්න පතවලට ලකුණු නියම
කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඇයි ඒ?
ෙමම ගරු සභාව, 1968 අංක 25 දරන පසිද්ධ විභාග පනත
සම්මත කරලා තිෙයනවා. ඒ පනෙතන් සම්පූර්ණ රහස භාවය
පිළිබඳ වගන්ති ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න
කළත්, උසාවිෙය් පශ්න කළත්, අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් පශ්න කළත්, සම්මත කරලා තිෙබන
පනෙත් විධිවිධානවලට අනුව විභාග කමය පිළිබඳව විභාග
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් අභිමතානුරූපී බලයක් ඒ පනත මඟින්
පවරලා තිෙයනවා. එයට බලපෑම් කරන්න කියලා කියනවා නම්
එය සාධාරණ නැහැ. ෙම් රෙට් ලක්ෂ හතළිහකට ආසන්න දරු
පරම්පරාවක් පාසල් අධ ාපනය ලබනවා.
ෙදලක්ෂ දාහත්දාහක පමණ ගුරු භූමිකාවක් තිෙබනවා.
අධ ාපනෙය් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා නම් එයට ෙම් වාෙග් ෙපොඩි
කාලයක; පැය ෙදක තුනක කල් තැබීෙම් විවාදයක් ෙනොෙවයි
අවශ වන්ෙන්. ෙම් රෙට් අනාගතය පිළිබඳ එවැනි කඩා වැටීම්
තිෙබනවා නම් රෙට් අනාගතයට වග කියන්න අවශ
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ වශෙයන් දවස් ගණනක, මාස ගණනාවක
විවාදයක් තැබිය යුතුයි. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම රැස් ෙවලා සියලු
ෙදනාම මැදිහත් ෙවලා ඉතාම වග කීමකින් එය නිවැරදි කරන්න
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනඥයින් විසින් රෙට් අනාගතය
නිර්මාණය කළ යුතු ෙවනවා. ඒ නිර්මාණය කිරීම පටු ෙද්ශපාලන
අරමුණකට වඩා සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සෑම දරුෙවකුටම වටිනා
මනුෂ ජීවිතයක් තිෙබන බවත්, ඒ ජීවිත ෙගොඩ ගැනීම ෙහෝ නැති
වීම සිද්ධ ෙවන්ෙන්, සුගතියට යාම ෙහෝ අගතියට යාම සිද්ධ
ෙවන්ෙන්, උද්දීපනය ෙවන්ෙන්, දිදුළන්ෙන් ෙහෝ අනික් පැත්තට
ගමන් කරන්ෙන් ෙම් පාසල් අධ ාපනය තුළින්ය කියන කාරණය
අපි කවුරුත් පිළි ගන්නවා. එතුමා අද කියනවා, ලංකාෙව්
අධ ාපනෙය් දැවැන්ත කඩා වැටීමක් තිෙබනවාය කියලා. මම
පථමෙයන් කියන්න කැමැතියි, දැවැන්ත කඩා වැටීමක් තිෙබනවා
නම්, මා කලින් කීවා ෙසේ ඒ දැවැන්ත කඩා වැටීම කුමන
ක්ෙෂේතෙය් ෙකොයි ආකාරයට සිද්ධ වුණාද කියලා ෙම් ගරු සභාවට
පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඒකයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසල් හා ගුරුවරු පිළිබඳ ෙම්
රෙට් නිදහස් අධ ාපනෙය් තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න මම
කැමැතියි. 2005 ෙම් රජය බලයට පත් වුණා. 1977 ඉඳන් 1994
වන තුරු පුරා වර්ෂ 17ක් රට පාලනය කෙළේ එක්සත් ජාතික
පක්ෂයයි. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා තරුණ අධ ාපන
ඇමතිවරෙයක් ෙලස අධ ාපනය ෙවනුෙවන් අධ ාපන ධවල
පතිකාව ඇතුළු ෙබොෙහෝ ෙද් කරන්නට උත්සාහ දැරුවා.
ඒ කාලෙය් තිබුණු 1AB පාසල් සංඛ ාව ගනිමු. අවුරුදු 17ක්
ආණ්ඩු කරලා 1994 දී ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට විද ා, කලා,
වාණිජ අංශ සහිත 1AB පාසල් තිබුෙණ් 566යි. ඒ කියන්ෙන් මුළු
පාසල් සංඛ ාෙවන් සියයට 5.6යි. නිදහස් අධ ාපනය යටෙත්
අවුරුදු 17ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු කරලා භාර ෙදන
ෙකොට විද ා, ගණිත, වාණිජ, කලා ආදි සියලුම අංශ සහිත 1AB
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පාසල් තිබුෙණ් 566යි. 2011 දී 1AB පාසල් තිෙබනවා 720ක
පමාණයක්. ඈත ගම්බද පෙද්ශවල ළමයින්ටත් විද ා, ගණිත,
වාණිජ, තාක්ෂණ අංශ ඇතුළත් පාසල් පද්ධතිය සියයට 27.2කින්
ව ාප්ත කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994 වන ෙකොට බඳවා ෙගන
තිබුණු ගුරුවරුන් සංඛ ාව ගනිමු. සමහර අවස්ථාවල බඳවා
ගත්තා පක්ෂ ශාඛාෙව් හිටපු අය. 100 කෑලි කියලා බඳවා ගත්තා.
කිසිම විභාගයක් නැතිව, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් කාඩ්
එකට ගුරු පත්වීම් දීලාත් බඳවා ගත්තු මුළු ගුරුවරුන් සංඛ ාව
187,586යි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒක අයින් කෙළේ කවුද, ගරු ඇමතිතුමා?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

2011 වන ෙකොට මුළු ගුරුවරුන් සංඛ ාව 216,281යි. ෙම්
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී සමස්ත ගුරු සංඛ ාෙව් වර්ධනය සියයට
15.3යි. ඒ කාලෙය් පුහුණු ගුරුවරු හිටිෙය් නැහැ. දරුවන්ට
උගන්වන්න පුහුණු කරපු ගුරුවරුන් හිටිෙය් නැහැ. 1994 දී පුහුණු
ගුරුවරුන් හිටිෙය් 85,479යි. අද ඉන්නවා පුහුණු ගුරුවරු 124,684
ෙදෙනක්. ගුරු පුහුණුව වැඩි කරලා තිෙබනවා. පුහුණු
ගුරුවරුන්ෙග් සංඛ ාව සියයට 45.5කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා.
එදා නුපුහුණු ගුරුවරු හිටියා 47,201ක්. අද ඒ පමාණය ඉතාම
විශාල වශෙයන් පහළට ෙහළා තිෙබනවා. එදා පුහුණු ගුරු
පතිශතය සියයට 71යි. අද සියයට 95ක් පුහුණු ගුරුවරුන් බවට
පත් කරලා තිෙබනවා. ශිෂ සංඛ ාෙව් අඩුවීමක් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක ඇත්ත. එදා හිටියා ශිෂ ෙයෝ මිලියන 41ක්. අද ඉන්ෙන්
ශිෂ ෙයෝ මිලියන 39ක්, 40ක් වාෙග් පමාණයක්. එයට ෙහේතුව
ෙමොකක්ද?
ලංකාෙව් උපත් අනුපාතය පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ
සියයට 0.7ට, එනම් සියයට 1ටත් වඩා අඩු පමාණයක් දක්වා අඩු
වීම නිසා ජනගහනෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ඒ ව හාත්මක ෙවනස
කරණෙකොටෙගන පාසල් ශිෂ යන්ෙග් සංඛ ාව අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. එෙහම නම්, 1AB පාසල් අඩු ෙවලාද? ගුරුවරුන් අඩු
ෙවලාද? ගුරු පුහුණුව අඩු ෙවලාද? පුහුණු ගුරු පතිශතය අඩු
ෙවලාද? දරුවන් අඩු ෙවද්දී අෙනක් සියල්ලම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. එෙහම නම් ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කඩා වැටීම ෙකොයි
ක්ෙෂේතෙය්ද සිදු වුෙණ් කියන එක ඔප්පු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට
පුළුවන්කමක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් නිදහස් අධ ාපනය
සහතික කිරීම සඳහා ෙනොෙයකුත් සුභසාධන කටයුතු සිදු කර
තිෙබනවා. ෙපළ ෙපොත් ලබා දීම, පාසල් නිල ඇඳුම් ලබා දීම, දිවා
ආහාරය ලබා දීම, ෙසෞඛ , සනීපාරක්ෂක වැනි ෙවනත් විවිධ
පහසුකම් ලබා දීම යනාදි ක්ෙෂේතයක් දිගටම කියාත්මක කරලා
තිෙබනවා. 17 අවුරුද්ද අවසානෙය්දී -1994දී- ෙනොමිෙල් ෙපළ
ෙපොත් ෙදන්න කළ වියදම රුපියල් මිලියන 194.6යි. අද ෙපළ
ෙපොත් ලබාෙදන්න දරන වියදම රුපියල් මිලියන 1,631.3යි.
1994ට සාෙප්ක්ෂව ෙපළ ෙපොත් ලබා ෙදන්න රජය දරන වියදම
වැඩි කරලා තිෙබනවා සියයට 271.5කින්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එදා මුදණය කරපු ෙපොත් සංඛ ාව 176,42,500යි. අද
මුදණය කරනවා ෙපොත් 254,69,400ක්. මුදණය කරලා ෙනොමිෙල්
ෙදන ෙපොත් සංඛ ාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා සියයට 121කින්. එදා
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දරුවන්ට දුන්ෙන් ෙපොත් වර්ග 175යි. අද ෙපොත් වර්ග 388ක්
ෙදනවා. ෙදන ෙපොත් වර්ග සංඛ ාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා සියයට
45කින්. නිල ඇඳුම් ෙබදා දීමට 1994 දී දරපු මුළු වියදම රුපියල්
මිලියන 503යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිල ඇඳුම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කෙළේ අපියි. එදා ජයතිලක මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන්
විෙශේෂ අධ ාපන ෙකොමිසමක් පත් කළ අවස්ථාෙව්දී 1989 ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ්
මන්තීවරුන් ෙදෙදනකු වශෙයන් මාත්, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන
මැතිතුමාත් ගිහිල්ලා එම ෙකොමිසමට සාක්ෂියක් දුන්නා.
තිස්සමහාරාමෙය් දරුවකු ඇඳුම් නැතිකම නිසා සිය දිවි නසා
ගැනීම පදනම් කර ෙගන, ලංකාෙව් සෑම පාසල් ශිෂ යකුටම නිල
ඇඳුම් ෙදක බැගින් ලබා දිය යුතුය කියන ෙයෝජනාව මහජන
එක්සත් ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන් ෙදෙදනකු විධියට මායි, ගරු
ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමායි, ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ඉදිරිපත් කෙළේ ඒ සභාවට සාක්ෂි ෙදන්න ගිහිල්ලායි. ඒ අනුව
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා නිල ඇඳුම් දුන්නා. වියදම රුපියල්
මිලියන 503යි. අද රුපියල් මිලියන 1,595යි. සියයට 50.4කින් ඒ
වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
1994 දී පාසල් දිවා ආහාරය දුන්ෙන් නැහැ. දිවා ආහාරය
දුන්ෙන් 2005 දී වර්තමාන රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ. 2005
දී දිවා ආහාරය සඳහා වියදම රුපියල් මිලියන 166යි. අද පාසල්
දිවා ආහාරයට දරන වියදම රුපියල් මිලියන 2,800යි. සියයට
1,586කින් දිවා ආහාරය ෙදන්න යන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
1994 දී ශිෂ ත්ව ආධාර දුන්ෙන් නැහැ. 2005 දී රුපියල් මිලියන
157ක් වැය කර ශිෂ ත්ව ආධාර දුන්නා. දැන් ශිෂ ත්ව ආධාර
සඳහා රුපියල් මිලියන 295ක් වැය කරනවා. සියයට 87.5කින්
ශිෂ ත්ව ආධාර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 1994 දී විෙශේෂ අධ ාපන
අවශ තා සහිත සිසුන් සඳහා කිසිදු මුදලක් ෙවන් කරලා තිබුෙණ්
නැහැ. 2005 දී රුපියල් මිලියන දශම 152ක් ෙවන් කළා. දැන්
ෙවන් කරනවා රුපියල් මිලියන 4.31ක්. සියයට 97කින් විෙශේෂ
අධ ාපන අවශ තා තිෙබන, ආබාධිත වාෙග් දරුවන්ෙග්
අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදල වැඩි කරලා තිෙබනවා.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන ඉදිරි
දැක්ම යටෙත් සුභසාධන අංශ සඳහා දරන වියදම් එක ශතයකින්
ෙහෝ කැපුවා ෙවනුවට අඛණ්ඩව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සුභසාධන
වියදම් අඛණ්ඩව ඉහළ ගිය බවට මා ළඟ ඇති ෙම් සංඛ ා දත්ත
සටහන්වලින් පිළිබිඹු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඉතා විශාල පාසල් සංඛ ාවකට වැසිකිළි කැසිකිළි හා
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නැති බවට පසු ගිය ඉරිදා එක්තරා ජාතික
පුවත් පතක පධාන පුවත ෙලස පළ වුණා. එහි සත ෙම් ගරු
සභාවට ෙහෝ ෙහළිදරව් කළ යුතුයි. ඒ නිසා පාසල් දත්ත ඇතුළුව,
ජලය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, දිවා ආහාර, කිරි වීදුරුව යනාදිය
ෙවනුෙවන් දරනු ලබන මුළු වියදම පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක්
මම ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව සභාගත* කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු
පුස්තකාලෙය්දී ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපි බලමු, අෙප් අධ ාපනෙය් කඩා වැටීමක්
තිෙබනවාද, නැද්ද යන්න පිළිබඳව. ෙලෝකෙය් ඉන්න අධ ාපන
මෙනෝ විද ාඥයන්, අධ ාපනඥයන්, අන්තර් ජාතිකව පිළිගත්ත
විද්වතුන් අධ ාපනය සම්බන්ධව විවිධ ආකාරෙය් දර්ශක සකස්
කරලා තිෙබනවා. ෙම් දර්ශක පිළිබඳව විද ාපීඨවල හා ගුරු

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

1128

විද ාලවල ඉන්න ගුරුවරුන්, විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරු හා
මහාචාර්යවරු, අධ ාපන අමාත ාංශෙය් හා අධ ාපන පීඨවල
ඉන්න කථිකාචාර්යවරු උගන්වනවා. ෙම් අධ ාපන දර්ශක අනුව
1994 දී පාථමික අධ ාපනයට -පළමුවැනි ෙශේණියට- දරුෙවෝ
ඇතුළු වුෙණ් සියයට 89.2යි. 2011 දී පාථමික ෙශේණියට ඇතුළු
ෙවනවා සියයට 98.2ක්. එතෙකොට පාථමික අධ ාපනය සඳහා
දරුවන් ඇතුළු වීෙම් පමාණය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. එදා
පාථමික අධ ාපනෙය්දී ඇද හැළීෙම් අනුපාතය සියයට 1.52යි.
පළමුවන ෙශේණිෙය් සිට පස්වන ෙශේණිය දක්වා ගමන් කරන
ෙකොට සියයට 1.52ක් ඇද හැළුණා. 2011 දී ඇද හැළීෙම්
අනුපාතය සියයට 0.23යි. ද්විතීයික පාසල් සඳහා -පස්වන ෙශේණිය
නිම ෙවලා හයවන ෙශේණියට දරුෙවෝ ඇතුළු වනවා.- ශිෂ
පිවිසීෙම් අනුපාතය ඉතා වැදගත් දර්ශකයක්. ඒක 1994 එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය භාර ෙදන අවස්ථාව වන විට සියයට 90.6යි.
දැන් ද්විතීයික අධ ාපනය සඳහා ශිෂ පිවිසීෙම් පතිශතය සියයට
98.5යි. සාක්ෂරතාව, -ලියකියවීෙම් හැකියාව- එදා තිබුෙණ්
සියයට 87.2යි. අපි ජාතියක් ෙලස ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ, අද
සාක්ෂරතාව - ලියකියවීෙම් හැකියාව- සියයට 96.4යි.
ගුරු ශිෂ අනුපාතය ගත්ෙතොත්, එදා ශිෂ ෙයෝ 22කට සිටිෙය්
එක ගුරුවරයායි, අද ශිෂ ෙයෝ 17කට එක ගුරුවරෙයක් සිටිනවා.
ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව මා ෙවනම සභාගත කිරීමක්
කරනවා. ශිෂ ගුරු අනුපාතය 22 සිට 17 දක්වා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් දියුණුම රටකත් ෙම් ශිෂ ගුරු අනුපාතය
නැහැ.
මුළු ජනගහනෙයන් ද්වීතියික අධ ාපනය ලබන පතිශතය
ගත්ෙතොත් secondary schoolsවලට ඇවිල්ලා, ද්වීතියික
අධ ාපනය ලබන්නා වූ පතිශතය එදා 1994 දී තිබුෙණ් සියයට
53.6යි, 2011 දී මුළු ජනගහනෙයන් ද්වීතියික අධ ාපනය ලබන
පමාණය සියයට 75යි. ජාතියක් විධියට අපි ආඩම්බර වන්නට
ඕනෑ. රටක ද්වීතියික අධ ාපනය ලැබූ පමාණය සියයට 50යි
නම්, අද ඒ පමාණය සියයට 75ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා
නම් ඒ මට්ටම පිළිබඳවජාතියක් විධියට අපි ආඩම්බර වන්නට
ඕනෑ. පාසල් ෙනොයන දරුවන්ෙග් පමාණය ගත්ෙතොත්, කවදාවත්
පාසලකට ඇතුළත් වුෙණ් නැති දරුවන් එදා සිටියා සියයට 11ක්.
කිසිෙසේත් පාසලකට එන්ෙන් නැති දරුවන් අද සිටින්ෙන් සියයට
3යි. එදා පරිගණක සාක්ෂරතාව තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, 1994
වනෙකොට පරිගණක තිබුෙණ් නැහැ. අපි විශ්වවිද ාල අධ ාපනය
ලබන කාලෙය්දීවත් කවදාවත් අපට පරිගණකයක් දකින්නට
ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, පරිගණක තිබුෙණ් නැහැ.
2005 අවුරුද්ෙද්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් විෙශේෂ කාර්ය
සාධක බලකායක් පිහිටුවා, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ව ාප්ත කිරීම
සඳහා පරිගණක සාක්ෂරතාව ලබා ෙදන්නට කටයුතු කළා. එදා
පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට 16යි, අද පරිගණක සාක්ෂරතාව
සියයට 38යි. 2016 වන විට අපි පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට
75ක් දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා අවශ සියලුම විධි විධාන ෙයොදලා,
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාර දහසම ඇතුෙළේ අවම වශෙයන්
පරිගණක 40කින් යුක්ත පරිගණක විද ාගාර දහසක් පිහිටුවීෙම්
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරනවා. එතෙකොට 2016 දී අෙප් ඉලක්කය
වන්ෙන්, සියයට 75ක් පරිගණක සාක්ෂරතාව තිෙබන මිනිසුන්
සිටින රටක් බවට ෙම් රට පරිවර්තනය කිරීමයි.
ඊළඟට අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගය සමත් අනුපාතය එදා
සියයට 22.5යි. සියයට 22.5යි කියන්ෙන්, 1994 දී දරුවන්ෙගන්
හතෙරන් එකක්වත් අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගය සමත් ෙවලා
නැහැ කියන එකයි. අද අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගය සමත් වන
පමාණය සියයට 60.8යි. එදා 1994 දී අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගය
සමත් වුෙණ් සියයට 44.4යි. භාගයක්වත් උසස් ෙපළ විභාගය
සමත් ෙවලා නැහැ. අද සියයට 61.67ක් අෙපොස උසස් ෙපළ
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විභාගය සමත් වනවා. එදා ඒක ශිෂ පිරිවැය - එක ශිෂ ෙයකුට
දරපු පිරිවැය - රුපියල් 16,620යි. රජය විසින් අද දරන වියදම
රුපියල් 24,610යි. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත පාසල් සංඛ ාව
මුළු පාසල්වල සියයට ගණනක් ෙලස ගත්ෙතොත් එදා සියයට 63යි,
අද සියයට 96.4යි. පුස්තකාලයක් තිෙබන පාසල් එදා තිබුෙණ්
සියයට 49යි. පුස්තකාලයක් තිෙබන පාසල් අද තිෙබනවා, සියයට
64ක්. පරිගණක පහසුකම් සහිත 1 AB පාසල් සියයට 10යි
තිබුෙණ්. අද ඒ පමාණය සියයට 83.5යි. කුඩාම කුඩා පාසල්වල -2
වර්ගෙය් සහ 3 වර්ගෙය් පාසල්වල- පුස්තකාල පහසුකම් තිබුෙණ්
සියයට 2කටයි. අද සියයට 20.1කට ඒ පහසුකම් තිෙබනවා.
පස්වැනි ෙශේණිය දක්වා රැඳී සිටීෙම් පමාණය අද සියයට 98.5යි.
නව වැනි ෙශේණිය දක්වා රැඳී සිටීෙම් පමාණය සියයට 97.8යි. ෙම්
සංඛ ා දත්ත පිළිබඳව සම්පූර්ණ වගකීම අධ ාපන අමාත ාංශය
ෙලස අපි භාර ගන්නවා. යුනිෙසෆ් සංවිධානය දර්ශක
හදනෙකොටත්, ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් විවිධ දර්ශක හදනෙකොටත්,
ජීවිතෙය් ෙභෞතික ගුණය පිළිබඳ දර්ශකය - Physical Quality of
Life Index - හදනෙකොටත් ෙම් සංඛ ා දත්ත විශ්වාස කරලා, ඒවා
පිළිෙගන තමයි සකස් කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් එකම අංශයක්
සම්බන්ධෙයන්වත් කියන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ, ෙමොන
අංශයෙයන්ද, ෙකොෙහොමද ෙම් අධ ාපනය කඩා වැටීම සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියලා.
ෙහොඳයි, ෙම් ෙද්ශීය ඒවා එපා. ලංකාෙව් අධ ාපනය කඩා
වැටිලා නම් අපි ආසියාව අරෙගන බලමු. දකුණු ආසියාතික
කලාපය තුළ ඉන්දියාව තිෙබනවා, පාකිස්තානය තිෙබනවා,
බංගලිෙද්ශය තිෙබනවා, ෙන්පාලය තිෙබනවා, භූතානය
තිෙබනවා, ඇෆ්ගනිස්ථානය තිෙබනවා. ෙම් රටවල් එක්ක
සසඳන්නට ෙලෝකෙය් පිළිගත් වාර්තා තිෙබනවා. සැමට
අධ ාපනය පිළිබඳ දර්ශකය අනුව දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල
තත්ත්වය මා සසඳන්නට කැමැතියි. ශුද්ධ ෙල්ඛනගත ශිෂ
අනුපාතය බංගලිෙද්ශෙය් සියයට 88යි, භූතානෙය් සියයට 88යි,
ඉන්දියාෙව් සියයට 96යි, මාලදිවයිෙන් සියයට 96යි,
පාකිස්තානෙය් සියයට 66යි, ලංකාෙව් ෙම් දර්ශකය සියයට 99යි.
සියයට එකයි අඩුෙවන් තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට ශුද්ධ ෙල්ඛනගත ගුරු අනුපාතය ගත්ෙතොත්,
බංගලිෙද්ශෙය් සියයට 41යි, භූතානෙය් සියයට 47යි, මාලදිවයිෙන්
සියයට 75යි, ෙන්පාලෙය් සියයට 69යි, පාකිස්තානෙය් සියයට
33යි. ලංකාෙව් ෙම් දර්ශකය සියයට 91යි. පාථමික පුහුණු
ගුරුවරුන්ෙග් පතිශතය බංගලිෙද්ශෙය් 54යි, මාලදිවයිෙන් 68යි,
ෙන්පාලෙය් 74යි. පාකිස්තානෙය් 85යි, ලංකාෙව් 95යි.
පස්වැනි ෙශේණිය දක්වා දරුවන් රැඳී සිටීම ගත්ෙතොත්
බංගලිෙද්ශෙය් සියයට 55යි, භූතානෙය් සියයට 96යි, -ඒ අතින්
භූතානය ෙහොඳයි- ඉන්දියාෙව් සියයට 66යි, මාලදිවයිෙන් සියයට
94යි, ෙන්පාලෙය් සියයට 62යි, ලංකාෙව් සියයට 98යි.
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ඊළඟට, 2007 දී පස් වැනි ෙශේණිෙය් ශිෂ ත්ව විභාගය සමත්
වුෙණ් දරුෙවෝ 1,66,934යි. 2010 වර්ෂෙය්දී 1,69,983ක් සමත්
වුණා. ශිෂ ත්ව විභාගෙයන් ලකුණු 70ට වැඩිෙයන් ගත්ත
දරුෙවෝ. ෙදමවුපිෙයෝ, පාසල් පද්ධතිය, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විවිධ
ආයතන, සංවිධාන සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා, ෙම් දරුවාෙග්
ජීවිතය ෙගොඩ නඟන්න මහන්සි ෙවලා තමයි ෙම් පතිඵලය අර
ෙගන තිෙබන්ෙන්; නිකම් කථා පවත්වලා ෙනොෙවයි.
ඊළඟට, පසු ගිය වසර 10 තුළ අෙපොස සාමාන ෙපළ පතිඵල
බැලුෙවොත්, අවුරුදු 17ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාලනය කරලා
1994 දී රට භාර ෙදන ෙකොට ළමයි සාමාන ෙපළ සමත් වුෙණ්
සියයට 22යි. ඒ ලජ්ජාව වහන්න දැන් කියනවා, ළමයි සාමාන
ෙපළ සමත් කරලා තිෙබන්ෙන් ලකුණු 17න් කියලා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ගණිතය පාස් කෙළේ ලකුණු
කීෙයන්ද කියලා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

කරුණාකර, මහත්මයා වාඩිෙවන්න ෙකෝ. මම ඔබතුමාෙග්
කථාවට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
එතුමාට දීර්ඝ ෙලස කියවලා ෙත්රුම් ගැනීම සඳහා සාමාන
ෙපළ විභාගවල පතිඵල අඩංගු වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Pass mark එක කීයද කියලා කියන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
පැවරිලා තිෙබන බලය මත pass mark එක තීරණය කරන්ෙන්
විභාග ෙකොමසාරිස්වරයායි. මට අධ ාපන ඇමති ෙලස විභාග
ෙකොමසාරිස්ෙගන් ඒක අහන්න බැහැ. විභාගය පාස් කරන්ෙන්
ලකුණු කීෙයන්ද කියා අහන්න, අෙප් ළමයි ෙම් ගණනින් පාස්
කරන්න කියලා නියම කරන්න මට පුළුවන්කමක් නැහැ. [බාධා
කිරීම්] ඔය වැෙඩ් කරන්න එපා. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න එපා. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
අදාළ පනතක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ නීතිඥෙයක්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

පාථමික ෙශේණිවල නැවත රැඳී සිටින සංඛ ාව - සමත් වන්ෙන්
නැතිව නැවත නැවතත් රැඳී සිටින සංඛ ාව ගත්ෙතොත් බංගලිෙද්ශෙය් සියයට 13යි, භූතානෙය් සියයට 07යි, ලංකාෙව්
සියයට 01යි. ෙගෝලීය අධ ාපනය පිළිබඳ දර්ශකය - Global
Education Index එක - හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන
ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් එය සභාගත* කරනවා.

————————

* වාර්තාව ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.

* அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
* Report not tendered.

ඒ සම්පූර්ණ බලය දීලා තිෙබන්ෙන් විභාග ෙකොමසාරිස්ටද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

දීලා තිෙබන්ෙන් මම ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව. [බාධා
කිරීම්] මම ෙනොෙවයි ඒ බලය දීලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මම
ෙනොෙවයි. කරුණාකරලා එතුමාට වාඩි ෙවන්න කියන්න.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Order, please! Let the Hon. Minister continue.

අපිට ඕවා අහලා වැඩක් නැහැ.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෙම් වාෙග් නීතිඥෙයෝ උසාවියට ගිහිල්ලා තර්ක කරනවා
වාෙග් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තර්ක කරන්න බැහැ. වාඩි ෙවන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

මට ඒක කරන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] ඔව් ඉතින් හිෙර්
ගියාද නැද්ද කියලා දන්ෙන් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේ නීතිඥෙයක්
ෙන්. හිෙර් ගියාද නැද්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ඇති ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

කරුණාකරලා කියන්න pass mark එක කීයද කියලා.

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
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ඒ කථා අපි දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේත් පිළිගන්න එක ෙහොඳයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

2011 අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගය පිළිබඳ අගැයීම් වාර්තාව
මම සභාගත කළා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට පුළුවන්ද එෙහම කරන්න.
විභාග ෙකොමසාරිස්වරයාට 1968 අංක 25 දරන විභාග පනතින්
පාර්ලිෙම්න්තුව දීලා තිෙබන බලයක් -

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ පනෙත් එෙහම එකක් නැහැ.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිශ්ශංක විජයරත්න කෙළේ.
[බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් නිශ්ශංක
විජයරත්න ඇමතිවරයා pass mark එක ෙවනස් කරලා තමයි [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Let the Hon. Minister continue. Do not
disturb.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා මට කියනවා,
නිශ්ශංක විජයරත්න අධ ාපන ඇමතිතුමා කරපු එක කරන්න
කියලා. මම ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන්? විභාග ෙකොමසාරිස්
ළඟට ගිහිල්ලා pass නැති අය pass කරන්න කියලා විභාග
ෙකොමසාරිස්ව හිෙර් අරින්න මට පුළුවන්ද?

විභාග ෙකොමසාරිස්තුමා කියන්න තිෙබන ෙද්, ෙම් රටට
ෙහළිදරවු කරන්න තිෙබන ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්තාව මම
ඉදිරිපත් කළා.
ඒ වාර්තාෙව් ෙමෙහම සඳහන්ව තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
අහෙගන ඉන්න පුරුදු ෙවන්න. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපුවහම උසාවිෙය් විධියට ෙම්
සභාෙව් හැසිෙරන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදෙදනාම කථා
කරන ෙකොට අපි වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ. ෙමොකද, අපි
දන්නවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු කරන්න. ඇමතිවරයා
වශෙයන් මට ෙම් උත්තරය ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා
කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විභාග ෙකොමසාරිස්ෙග් පාලන
වාර්තාෙව් ෙමෙහම සඳහන්ව තිෙබනවා. ගණිතය විෂයට ලකුණු
බින්දුව ලබා ගත් ශිෂ සංඛ ාව 1335යි; පතිශතය 0.5යි. විද ාව
විෂයට දරුෙවෝ හයෙදෙනක් ලකුණු බින්දුව ලබා ගත්තා. එහි
පතිශතය බින්දුවයි. ඉංගීසි භාෂාව විෂයට ලකුණු බින්දුව ලබා ගත්
දරුෙවෝ 76ෙදෙනක් සිටියා. එහි පතිශතය 0.03යි. ගණිතය විෂයට
ලකුණු 10ට අඩුෙවන් ලබා ගත් දරුෙවෝ සංඛ ාව 54,263යි. එහි
පතිශතය 20.16යි. විද ාව විෂයට ලකුණු 10ට අඩුෙවන් ලබා ගත්
දරුෙවෝ සංඛ ාව 2,024යි. එහි පතිශතය 0.75යි. ඉංගීසි විෂයට
ලකුණු 10ට අඩුෙවන් ලබා ගත් දරුෙවෝ සංඛ ාව 24,220යි. එහි
පතිශතය 8.99යි. ගණිතය විෂයට ලකුණු 20ට අඩුෙවන් ලබා ගත්
දරුෙවෝ සංඛ ාව 1,05,079යි. එහි පතිශතය 39.04යි. ෙමතුමන්ලා
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදීත්, ඉන් පිටතදීත් කියනවා, ලකුණු
17න් -[බාධා කිරීමක්] ෙමොන තරම් සහ ගහන අපරාධයක්ද ෙම්
රෙට් ළමයින්ට කෙළේ? ෙම් ළමයින්ට -[බාධා කිරීමක්] කිව්ෙව්
නැත්ෙත් ෙමොකද? කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
නිෙයෝජ අධ ාපන ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. [බාධා
කිරීමක්] එෙහම හරි ගණන් අහන්න අපට තිෙබන අයිතිය
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] පුරවැසියන්ට එෙහම කියන්න බැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර තිෙබන පනතට විරුද්ධව කටයුතු
කරන්න පුරවැසියන්ට අයිතියක් තිෙබනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Presiding Member)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Listen, please!

පනෙත් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මා පනත ෙගනැවිත් ඉදිරිපත් කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්]
එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේට උසාවියට ගිහින් කියන්න පුළුවන්
ෙන් ෙම්ක ෙදන්න කියලා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම කියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු දැන ගන්න
ඕනෑ, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවක තිෙබන රහස භාවය ආරක්ෂා
කරන්ෙන් නැත්නම් ඒ විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන
යන්න බැහැයි කියලා. අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ෙම්
සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා දීර්ඝ කාලීන පළපුරුද්දක් තිෙබන, අත්
දැකීම් තිෙබන, නිශ්ශංක විජයරත්න මැතිතුමාත් අඳුනන
මන්තීතුෙමක්. ෙද්ශපාලනීකරණය කළාම තිෙබන පතිඵලය
දන්නා අය ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්]
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන්
අහන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් දීර්ඝකාලීන පාර්ලිෙම්න්තු අත් දැකීම
තුළ, ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී එෙහම එකක් අහලා තිෙබනවාද
කියන එකයි. උපාධිධාරින්ද ඇතුළුව ගුරු ෙසේවයට 56,502ක්
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඊට අදාළ ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා.

ඊළඟට, 1994 දී උසස් ෙපළ විභාගෙයන් සමත් වුෙණ් සියයට
44.85යි. 2011 දී සමත් වීෙම් පතිශතය 61.67යි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අෙපොස සාමාන
ෙපළ පතිඵල පිළිබඳ
විශ්ෙල්ෂණාත්මක විගහයක් ඇතුළත් විභාග ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයාෙග් වාර්තාව මා සභාගත කළා, ෙම් සභාෙව් සියලුම
මන්තීවරුන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහාත්, මින් පසු විභාගය සමත් වන
ශිෂ යන්ට එළව එළවා පහර දීම නතර කිරීම සඳහාත්.

ජාත න්තර වශෙයන් ෙවනත් රටවල් එක්ක -දියුණු රටවල්
එක්ක- සැසඳුවාම අෙප් රෙට් අධ ාපනය කඩා වැටිලාද බලන්න.
පාථමික චකය සම්පූර්ණ කරන ලද ශිෂ
අනුපාතය 2010දී
ඕස්ෙට්ලියාව සියයට 98.1යි. ජර්මනිය සියයට 100යි. ජපානය
සියයට 100යි. ෙකොරියාව සියයට 100යි. ස්වීඩනය සියයට 99යි.
ෙනෝර්ෙව් සියයට 99යි. සවුදි අරාබිය සියයට 95යි. ලංකාව
සියයට 99.5යි. ෙමෙහම වුණාම රටක් විධියට අපට ආඩම්බරයක්
හිෙතන්ෙන් නැද්ද? ජාත න්තර වාර්තා අනුව පාථමික චකය
සම්පූර්ණ කරන ලද ශිෂ අනුපාතය, ජර්මනිය සියයට 100ක්
ෙවනෙකොට, ජපානය සියයට 100ක් ෙවනෙකොට, ෙකොරියාව
සියයට 100ක් ෙවනෙකොට, ස්වීඩනය සියයට 99ක් ෙවනෙකොට,
ෙනෝර්ෙව් සියයට 99ක් ෙවනෙකොට, අෙප් රට සියයට 99.5ක්
වුණාම ෙම් රෙට් අධ ාපනය ගැන ආඩම්බරයක් හිෙතන්ෙන්
නැද්ද?

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම සාධනීය මට්ටම ඉහළ
නැංවීෙම් පතිඵලයක් ෙලස ජාත න්තරව තරගයක් තිෙබනවා.
කීඩා සඳහා ඔලිම්පික් තරගාවලියට යවනවා වාෙග් විද ාව හා
ගණිතය විෂයයන් සඳහා ෙම් රෙට් අහිංසක දරුවන් ඔලිම්පියාඩ්
තරගාවලියට යවනවා. ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියට යවන්ෙන් 6වන,
7වන ෙශේණිවල වයස අවුරුදු 13 දරුවන්. 2008 දී ෙම් දරුෙවෝ
ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියට ගිහින් ෙලෝකෙය් සියලුම රටවල් එක්ක
තරග කරලා ෙලෝකඩ පදක්කම් තුනක් දිනුවා. 2009 දී ෙලෝකඩ
පදක්කම් එකක් සහ රිදී පදක්කම් ෙදකක් දිනුවා. 2010 දී රිදී
පදක්කම් එකක් සහ ෙලෝකඩ පදක්කම් 11ක් දිනුවා. 2011 දී
ඔලිම්පියාඩ් ෙදවන කණ්ඩායම ෙවනමම විෙශේෂ ගණිත අංශය
විසින් අපමාණ ෙවෙහසක් දරා අෙප් ළමයි ෙලෝකය එක්ක තරග
කරලා, ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට විද ාව හා ගණිතය
විෂයයන්ට රන් පදක්කම් ෙදකකුයි, රිදී පදක්කම් හතකුයි,
ෙලෝකඩ පදක්කම් ෙදකකුයි, පදක්කම් 11ක් ෙගනාවා.

ද්වීතියික චකය සඳහා ශිෂ අනුපාතය පළමුවන ෙශේණියට
ඇතුළත් වීම ගැන අන්තර් ජාලෙය් ෙතොරතුරු බැලුෙවොත්
ඕස්ෙට්ලියාව සියයට 85යි; සයිපසය සියයට 96යි; පංශය සියයට
99යි; ෙහොංෙකොං සියයට 75යි; අයර්ලන්තය සියයට 99යි;
භූතානය සියයට 52යි; ලංකාව සියයට 98.5යි. පළමුවන
ෙශේණියට ඇතුළු වූ ශිෂ යන් 100කින් පස් වන ෙශේණිය සම්පූර්ණ
කරන අනුපාතයයි ඒ. ඒ නිසා වචන 100කට අඩු ෙම්
ෙයෝජනාෙව් ලංකාෙව් අධ ාපනය කඩා වැටිලාය කියන එක
දශමයකින්වත් ඔප්පු කරන්න බැරි, ෙම් මහ ෙපොෙළොවට
උහුලන්න බැරි කාරණයක්. ෙම් රෙට් සමස්ත අධ ාපනය
ෙවනුෙවන් කැප ෙවන ෙදමව්පියන්ට, ගුරුවරුන්ට කරන
අපහාසයක් ෙලස තමයි ෙම් රෙට් අධ ාපනෙය් කඩා වැටීමක්
තිෙබනවාය කියන පකාශය පවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළු කෙළේ කියන එක මම සඳහන් කරන්න
කැමැතියි.

ඉතින් අධ ාපනය කඩා වැටිලාද? ෙම් ෙද්ශීය විභාග ෙනොෙවයි
ෙන්. ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය කියන්ෙන් විභාග ෙකොමසාරිස්
ජනරාල් හදන පශ්න පතයක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් ඉන්න සියලුම
දක්ෂ දරුවන් එම තරගාවලියට සහභාගි වනවා. මා හිතන හැටියට
ඒක ෙත්ෙරනවා, අෙප් ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමාට. ෙමොකද,
එතුමා බුද්ධිමතකු ෙලස ෙම් රෙට් විවිධ ක්ෙෂේතවල කටයුතු කර
තිෙබන නිසායි. ඔලිම්පියාඩ් පශ්න පතය අපට හදන්න බැහැ.
ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපට කියන්න බැහැ. ෙම් රෙට්
විවිධ අධ ාපනඥයන් විශාල උත්සාහයක් දරා, තමන්ෙග් රෙට්
දරුවන්ට දීර්ඝ කාලයක් විද ාව, ගණිතය විෂයයන් උගන්වා ෙම්
රෙට් දරුෙවක් රත්තරන් පදක්කම් ෙදකක් දිනනෙකොට, ලංකාෙව්
අධ ාපනය කඩා වැටිලාය කියනවා.

එතුමාෙග් කථාෙව් ෙදවන තර්කය වුෙණ් ෙමවර උසස් ෙපළ
විභාගෙය් පශ්න පත අවුල් ජාලාවක් බවට පරිවර්තනය ෙවලාය;
ඒ නිසා පශ්න පත හා විභාග කමය පිළිබඳව කිසිදු විශ්වාසයක්
නැති ෙවලාය කියන එකයි. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් සිටින නිසාත්, එතුමා ෙම් රෙට්
දීර්ඝකාලීන, අත් දැකීම් බහුල ෙද්ශපාලනඥෙයක් නිසාත් මම
එතුමාට කියන්න කැමැතියි, කවුරු ආණ්ඩු කළත්, ෙම් විධියට
රටක අධ ාපනයට සම්බන්ධ කාරණයක එල්ලිලා, ඒෙකන්
තමන්ට ෙද්ශපාලන වාසියක් ලැෙබනවාය කියා හිතනවා නම් ඒ
තුට්ටු ෙදෙක් ෙද්ශපාලනයට පක්ෂයක් ෙගනියන්න එපාය කියන
එක පක්ෂයට කියන්නය කියා.

ෙකොළඹ නගරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි කුරුණෑගල මලියෙද්ව
විද ාලෙය් ශිෂ යකුත් පදක්කමක් දිනා ෙගන තිෙබනවා. ෙම්
සමස්ත අධ ාපන කමෙය් වර්ධනය සඳහා අරෙගන තිෙබන පියවර
ගැන බලනෙකොට පාසල් අධ ාපනය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා
ගැනීම ගැන කිව්ෙවොත් 2005 සිට 2012 දක්වා ගුරු ෙසේවයට
උපාධිධාරින් පමණක් 34,462ක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. 2005 සිට
2012 දක්වා ගුරු ෙසේවයට විද ා පීඨ ඩිප්ෙලෝමාධාරින් 22,040ක්
බඳවාෙගන තිෙබනවා. 2005 සිට 2012 දක්වා ගුරු ෙසේවයට
බඳවා ගනු ලැබූ සමස්ත සංඛ ාව 56,502යි. රෙට් දරුවන්ෙග්
අනාගතය හදන්න ගුරුවරුන් 56,502ක් බඳවා ගත්ත ආණ්ඩුවක්
තිෙබනවාද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක වැරදියි. අෙප් විපක්ෂයට වග කීමක් තිෙබනවා,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කියාදාමෙය් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් ඒක
ෙපන්වා ෙදන්න. ඒ මිසක් ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි.

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, ෙම් වැරැද්ද ෙපන්වන එක
සම්පූර්ණ ෙද්ශපාලන න ාය පතයකට අනුව කරනවාය කියා
ඔප්පු කරන්න. ඒ ෙදකම ඔබතුමා පිළිගන්නවා ෙන්. [බාධා
කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර පැරණි නිර්ෙද්ශය හා
නව නිර්ෙද්ශෙය් විෂයයන් 124ක් තිෙබනවා. පශ්න පත 532ක්
සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්න පත සකස් කිරීම සඳහා
විශ්වවිද ාල මහාචාර්යවරු 216 ෙදෙනක් සම්බන්ධ ෙවලා
ඉන්නවා. ඒ මහාචාර්යවරු 216 ෙදනා සම්බන්ධ ෙවලා පශ්න පත
532ක් හදලා, පශ්න පත ලක්ෂ 52ක් මුදණය කරලා තිෙබනවා.
ෙමයින් -
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කවුද ෙත්රුෙව්? [බාධා කිරීම්] අපි ෙම්ක ෙබ්රා ගමුෙකෝ.
පශ්නයක් නැහැ. අපිට ෙම්ක ෙබ්රා ගත හැකියි. ෙහොඳ ෙදයක්
ෙවන්න ඕනෑෙන්. ඔබතුමා උසස් අධ ාපන ඇමතිවරයා ෙලස
සිටියදී උසස් ෙපළ පශ්න පත හදන්ෙන් කවුද කියලා විභාග
ෙකොමසාරිස්වරයා ඔබතුමාට කිව්වාද?

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති ෙනොෙවන්න අපි
ඒ කටයුතු පාලනය කළා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න
අවශ යි. දැන් ඔබතුමා මහාචාර්යවරු ගැන කිව්වා. සංයුක්ත
ගණිතය පශ්න පතය කවුද හැදුෙව්? මහාචාර්යවරෙයක්ද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඔව්.

(The Hon. Bandula Gunawardane)

එෙහම කියන්න එපා. කරුණාකර, මම අහන එකට උත්තර
කියන්න. ඔබතුමාත් හිටපු ඇමතිවරෙයක් ෙන්. මම හිටපු කාලෙය්
ෙමොකක් ෙහෝ කළා නම්, ඒක කළාද නැද්ද කියලා ෙම් ගරු
සභාවට කියන්න මම දන්නවා. ඔබතුමා උසස් අධ ාපන
ඇමතිවරයාව සිටියදී ෙම් පශ්න පත හදපු මහාචාර්යවරු කවුද
කියලා දැනෙගන සිටියාද කියලා මට කියන්න. [බාධා කිරීම්]
එතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? එතුමා පට්ටපල් අසත
ෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට
ෙත්ෙරන ෙද් මම ෙමතැන කියන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා වාඩි
ෙවන්න. ෙත්ෙරන එක ෙමොකක්ද කියලා මම කියන්ෙන් නැති
නිසා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

නැහැ, මහාචාර්යවරෙයක් ෙනොෙවයි හැදුෙව්, ආචාර්යවරෙයක්. ඒ
පශ්න පතය හැදුෙව් කවුද කියලාවත් ඔබතුමා ෙහොයලා බලන්න.
ඕනෑ නම් මම කියන්නම් කවුද හැදුෙව් කියලා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඇත්තටම මම දන්ෙන් නැහැ. හෘදය සාක්ෂියට එකඟව,- [බාධා
කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මම කැමැති
ෙකෙනකුට පශ්න පතය හදන්න ෙදන්න,- [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේ සම්පූර්ණ පිස්ෙසක්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ළදරුෙවක්,- [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා
කිරීමක්] ගරු කබීර් හාෂීම් මැතිතුමනි, ඔබතුමා හිටපු උසස්
අධ ාපන ඇමතිවරයා. ඔබතුමා උසස් අධ ාපන අමාත වරයා
ෙලස සිටියදී අෙපොස (උසස් ෙපළ) පශ්න පත හදන විට, ඒ ඒ
පශ්න පතය හදන්ෙන් විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කවුදැයි දැන
සිටියාද? අපි අවංකව කථා කරමු.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Minister has very little time.
He has to conclude now.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් උසස් අධ ාපන
ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. අධ ාපන ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා.
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙයනවා. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
අපි දන්නා හඳුනන ඥාති හිතමිතාදින් කියන අයට පශ්න පත
සකස් කිරීමට කිසිම අවස්ථාවක භාර ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඇයි, දුන්ෙන් නැත්ෙත්? දුන්නා ෙන්. හිටපු විභාග
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් දරුවා විභාගයට ෙපනී හිටපු ෙවලාෙව්
විභාග කටයුතුවලින් ඉවත් වුෙණ් නැහැ ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, do not disturb the Hon. Minister. He
has only two more minutes. So, let him speak.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

දැන ෙගන ෙනොසිටියත් සුදුසු අය ෙතෝරා ෙගන,- [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙවලාව අවශ යි.
උසස් ෙපළ රසායන විද ාව පිළිබඳ,- [බාධා කිරීමක්]
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මහාචාර්යතුමා පුවත් පතකට දීපු වාර්තාවක් තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] මම කථා කරන එක තමුන්නාන්ෙසේට තීන්දු කරන්න
බැහැ. මමයි ඇමතිවරයා. මම උත්තර ෙදන තුරු වාඩි ෙවලා
ඉන්න. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Kariyawasam, please let the Hon. Minister
speak. Otherwise both sides will lose their time.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවලා ඉන්න. අසත පකාශ කරලා, රටත්
විකුණලා, ළමයි ටිකත් අමාරුෙව් දමලා,- [බාධා කිරීම්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam))

ෙම් සභාෙව් ඉන්න ඇමතිවරුන්ට විනයක් තිෙයන්න ඕනෑ.
ෙමතැන ''පිස්ෙසක්''

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා කියන්න බැහැ. අෙප් ළමයි හදා ගන්න ඕනෑ. ලක්ෂ
හතළිහක් වන ළමයි -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Let the Hon. Minister speak. He is on his feet.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

කී ෙදෙනක් හදලා තිෙබනවාද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඇමතිතුමනි, ඒක බලන්න ඕනෑ නම් ෙවන ෙවලාවක බලා
ගනිමු. ඔය වාෙග් ෙමෝඩ කථා කියන්න එපා. රුපියල් 2,500කින්
මනුස්සෙයකුට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා නම්, මට
පිස්ෙසක්
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කිව්වාට කමක් නැහැ. මම එෙහම කියලා නැහැ ෙන්. ඒක හන්දා
ඔබතුමා ඔය වාෙග් අහංකාර කථා කියන්න එපා. ෙපෞද්ගලිකව
ඔබතුමා සමඟ මට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා ෙහොඳ පුද්ගලෙයක්.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

කරුණාකර, වාඩි ෙවලා අහෙගන ඉන්න. කථා කරනෙකොට
මැද්දට පැන්නාම ෙන් ෙමෙහම ෙවන්ෙන්. කථා කරනෙකොට
ෙබොෙහොම ශීලාචාර විධියට වාඩි ෙවලා ඉන්න ෙකෝ.
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

පිස්ෙසෝ
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

නැහැ ෙම් සභාෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන
"පිස්ෙසෝ ඉන්නවා"
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් අධ ාපන ඇමතිවරයා. ෙවන
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පිස්සා"

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියන වචනය තිෙබනවා නම් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත්
කරන්න. එතුමා දැන් බුද්ධිමතකු ෙලස වාඩි ෙවලා ඉඳීවි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙපොස උසස් ෙපළ පශ්න
පතය හදපු පාලක පරීක්ෂක මණ්ඩලෙය්
රසායන විද ාව
මහාචාර්යවරු ආවර්තිතා වගුව පිළිබඳව කරපු පකාශයක් 2012
අෙගෝස්තු 19 වන ඉරිදා ''දිවයින'' පුවත් පෙත් ෙම් විධියට
තිෙබනවා :
"2012 වර්ෂෙය් අෙපොස උසස් ෙපළ (නව හා පැරණි නිර්ෙද්ශ) විභාගෙය්
(02) රසායන විද ාව 1 පතය පිළිෙයල කිරීම ආරම්භෙය්දී ම, එම පශ්න පතය
සමඟ අෙප්ක්ෂකයනට ආවර්තිතා වගුවක් ලබා ෙනොදිය යුතු බව තීරණය කරන
ලද අතර එම තීරණය අනුව පශ්න පතෙයහි සමහර පශ්න අඩංගු කරන ලදී.
02. එම තීරණය හා පශ්න පතෙය් අඩංගු වූ සමහර පශ්නවල අන්තර්ගතය
අනුව, පශ්න පතයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා අෙප්ක්ෂකයන්ට අමතර
සැපයුමක් ෙලස ආවර්තිතා වගුව ලබා ෙනොදිය යුතු වූ අතර ඒ සඳහා අවශ
පියවර ද ෙගන තිබිණි.
03. යම් ෙහයකින් (02) රසායන විද ාව I පතයට පිළිතුරු සපයනු ලබන
අවස්ථාෙව්දී අෙප්ක්ෂකයන් ෙවත ආවර්තිතා වගුවක් ද සපයනු ලැබී නම් එය
වරදක් බව ද අවධාරණය කරමු. "

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාලක පරීක්ෂක
මණ්ඩලෙය් මහාචාර්යවරයා සමඟ ''දිවයින'' ඉරිදා සංගහය පුවත්
පත 2012.08.19 වැනි දින පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාෙව්
ෙකොටසක් මා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.
''දිවයින'' පුවත් පත ඇසූ පශ්න හා ඒවාට ලැබුණු පිළිතුරු ෙම්
විධියට තිෙබනවා:
"පශ්නය: රසායන විද ාව පළමු පශ්න පතය සමඟ ආවර්තිතා වගුව
නුදුන්ෙන් ඇයි?

පිළිතුර: ෙම් බහුවරණ පශ්න පතෙය් පශ්න 50න් 49ක්ම ආවර්තිතා වගුවට
අදාළ පශ්න ෙනෙමයි. පළමු පශ්නය පමණයි ආවර්තිතා වගුවට අදාළව
ඉදිරිපත් කෙළේ. එම වගුවට අදාළ ඉතාම පහසු පශ්නයක් පළමු පශ්නය ෙලස
ඉදිරිපත් කෙළේ ළමයි ගැනම සිතා බලා බව කිව යුතුයි. ෙමොකද පළමු පශ්නය
අපහසු පශ්නයක් වුෙණොත් ළමයින්ෙග් මානසික මට්ටම වැෙටන්න ඉඩ කඩ
තිෙබනවා. "පළමු ආවර්ත හතෙර් මූලදව සංඛ ාව කීයද" කියන ඉතාම පහසු
පශ්නයක් සිසුන්ට ලබා දුන්ෙන ඒ නිසයි. ඒ ගැන ෙනොදන්නා ළමෙයක් ඉන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ආවර්තිතා වගුව සමඟ ෙම් සරල පශ්නය ඉදිරිපත් කළා
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නම් සමහරු කියයි අපට පිස්සු කියලා. ෙමෙහම වාතාවරණයකදී ආවර්තිතා
වගුව ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම ගැන මාධ ෙමතරම් පචාරයක් දුන්ෙන ඇයිද කියන
එක පශ්නයක්."
"පශ්නය: මහාචාර්යතුමාෙග් අදහස ෙම් පිටුපස කවුරුන් ෙහෝ සිටින බවද?

පිළිතුර: සමහරු ඉන්නවා ෙම් පාලක පරීක්ෂක මණ්ඩලවලට එන්න
බලාෙගන. පශ්න පත සකස් කරන මණ්ඩලෙය් ඉන්න මහාචාර්යවරයකුෙග්
නමින් ෙපොතක් පළ වුෙණොත් ෙකොෙහොම අෙළවියක් තිෙයයිද? මම ෙම්
මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කරන ෙතක් මෙග් විෂයයට අදාළව ෙපොතක් පළ කරන්ෙන්
නැහැ. නමුත් සමහර අය ඒ බිස්නස් එකට කැමැතියි. ඒ අයත් පාලක පරීක්ෂක
මණ්ඩලවලට ඒමට උත්සාහ කරන්ෙන්. උත්සාහය අසාර්ථක වූ පසු සුළු
ෙදයක් ෙහෝ මහා ෙදයක් ෙලස ෙපන්වා අවුල් කිරීමට මාන බලනවා. ආවර්තිතා
වගුෙව් පශ්නයත් එෙහම අවශ තාවක් ෙවන්න පුළුවන්.
පශ්නය: පශ්න පතවලට අවසාන ෙමොෙහොෙත්ත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම
සාධාරණද?

පිළිතුර: සංෙශෝධනයක් තිෙබනවා නම් එය දීම ළමයින්ට ෙහොඳයි.
පශ්නය: මීට ෙපරත් ෙමවැනි සංෙශෝධන සිදු ෙවලා තිෙබනවාද?
පිළිතුර: පැහැදිලිවම ඔව්. ආසන්නම උදාහරණය 2011 වසර. පසු ගිය
වසෙර් රසායන විද ාව පශ්න පතෙය් පරමාණු ෙදකක් මාරු ෙවලා තිබුණා. ඒ
වරද සංෙශෝධනය කෙළේ සිසුන්ට පශ්න පතය ෙබදූ පසුවයි. එදා ඒ ගැන කිසිම
පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ. ෙම් තරම් ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුෙණ්ත් නැහැ.
පශ්නය: සාමාන ෙයන් පශ්න පතයක් සකස් කරන කියාවලිය මාස හයක්
පුරා දිෙවනවා. ෙම් කාලය ඇතුළත එකම පශ්නය වුණත් කිහිප වරක් බලන්න
හැකියාව තිෙබනවා. එවැනි වාතාවරණයකදීත් පශ්න පතවල අවසාන
ෙමොෙහොෙත් සුළු ෙහෝ සංෙශෝධන විය හැකිද?
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"පශ්නයක ආධාරක සටහන 60 ෙවනුවට 42, 4 ෙවනුවට 3.5
ෙයොදන්න." මහාචාර්යවරු 216 ෙදෙනක් පශ්න පත 532ක් හදලා
එම පශ්න පතවල සංෙශෝධන 4ක් කළාම සියයට ගණනක් ෙලස
ගත්ෙතොත් සියයට 0.75යි ෙවන්ෙන්. සියයට එකකින්වත් ෙමවර
පශ්න පත වැරදිලා නැහැ, අවුල් ෙවලා නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා. දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

සියයට දශමයක්වත් වරදින්ෙන් නැතිව කරන්න අපි උත්සාහ
කරනවා. නමුත්, අර මහාචාර්යවරෙයක් කියන්නා වාෙග් ෙම්
මහාචාර්යවරු මනුෂ ෙයෝ. ඒ අය මනුෂ ෙයෝ නිසා ඒ
මනුෂ යන්ට ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලපෑම් කරන්න අපට බැහැ.
අපි ඒ මහාචාර්යවරුන්ට ගරු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඔවුන්
විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්ෙන්. ශිෂ ජීවිත 270,097ක්, පශ්න
පත සකස් කිරීෙම් මණ්ඩල 64ක්, විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරුන්
216ක් සහභාගී ෙවනවා. ෙම් සඳහා ෙල්බල් අලවා පශ්න පත
ඇසුරුම් කළ යුතු කවර සංඛ ාව 46,400ක් වනවා වාෙග්ම
අ.ෙපොස.(උසස් ෙපළ) විභාගයට රුපියල් මිලියන 700ක් වියදම්
කරනවා. සම්පත්දායකෙයෝ 20,000ක් සම්බන්ධ ෙවනවා.
මනුෂ ෙයෝ 20,000ක් සම්බන්ධ ෙවන ෙකොට ඒ මනුෂ ෙයෝ
අතින් සුළු වැරැද්දක් වුෙණොත්,-

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

පිළිතුර: ෙවන්න පුළුවන්. පාලක පරීක්ෂක මණ්ඩලෙය් ඉන්න හය ෙදනාම
පශ්න පතය කිහිප වරක්ම නිරීක්ෂණය කරනවා. යළි යළිත් නිරීක්ෂණය
කරනවා. ෙවනස්කම් කරනවා. කිහිප වරක් ෙසෝදුපත් බලනවා.

පශ්නය: එවන් තත්ත්වයකදීත් තවදුරටත් සංෙශෝධන සිදු වන්ෙන් ඇයි?
පිළිතුර: මිනිස්සු අතින් වැරදි සිදු ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි වැරදි දශමයකින්
ෙහෝ සිදු ෙනොවීමට ෙහොඳම විසඳුම් තමයි වලංගුතාවය සහතික කරනු ලබන
තැනැත්ෙතක් පත් කිරීම.

පශ්නය: ෙභෞතික විද ාව පශ්න පතයට අදාළ සංෙශෝධනය ෙකොළඹ
රාජකීය විද ාලෙය් විභාග මධ ස්ථානය ඇතුළු මධ ස්ථාන කිහිපයකට
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ ළමයින්ට සිදු වන අසාධාරණයට කරන පිළියම කුමක්ද?
පිළිතුර: එවැනි අසාධාරණයකට ලක්වන සිසුන්ෙග් පිළිතුරු පත පැකට්
ෙවනම බැලිය යුතුයි. එවිට ඔවුන්ෙග් ගැටලුව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එවැනි
අවස්ථාවකදී අදාළ පශ්නෙය් ලකුණු ලබා දීම සිදු කරනවා."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "විභාග රහස භාවයට
හානියක් වන ෙහයින් මහාචාර්යවරයාෙග් නම පළ ෙනොෙකෙර්"
කියලා ෙම් සම්මුඛ සාකච්ඡාව අවසානෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා.
''දිවයින'' පුවත් පත ෙම් මහාචාර්යවරයා සමඟ කථා කරලා
තිෙබනවා. ඒ කථා කරපු ටිකයි මම ඉදිරිපත් කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සංෙශෝධන
හතරක් කරලා තිෙබනවා. ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි,
ෙමන්න සංෙශෝධන. සංයුක්ත ගණිතය ෙදවන පශ්න පතය - (B)
සඳහා "වරහන් හා G අකුර ෙයොදන්න" කියලා සඳහන් වනවා.
ඊළඟට කෘෂි විද ාව II පශ්න පතෙය් "Q ෙවනුවට P ෙයොදන්න"
කියලා සඳහන් ෙවනවා.

(The Hon. Kabir Hashim)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

What is your point of Order?
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඔබතුමා දැන් ෙමතැනදී කිව්වා, උසස් අධ ාපන ඇමතිවරයායි,
අධ ාපන ඇමතිවරයායි ෙදෙදනාම ඉන්නවා කියලා. මම අහන්න
කැමැතියි, අධ ාපන ඇමතිවරයා ඔබතුමාද? ෙවන කවුරු හරිද
කියලා. ෙමොකද, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා,- [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. Hon. Minister, you
conclude your speech now. ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව
අවසන් කිරීෙම් ෙව්ලාව ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

බාධා කරන්න එපා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තරය
ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

"තර්ක ශාස්තය විද ාත්මක I පශ්න පතෙය් 5 ෙවනුවට 8
ෙයොදන්න", "ෙභෞතික විද ාව CII ෙවනුවට CI ෙයොදන්න",

(The Hon. Kabir Hashim)

අධ ාපන ඇමතිතුමා අෙත් වගකීම තිෙබන්න ඕනෑ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන
ෙවලාව හරි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Bandula Gunawardane)

උත්තර දීලා අවසන් කරන්න එපායැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව සාමූහිකව වැඩ
කරන ආණ්ඩුවක්. උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය, අධ ාපන
අමාත ාංශය, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන
අමාත ාංශය, කීඩා අමාත ාංශය, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
-ෙම් ඔක්ෙකෝම- එකතු ෙවලා තමයි රට හදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Kabir Hashim, you have time to speak. You are
only eating up your own time.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් කවදාවත්
ෙනොකළ ෙවනසක් අධ ාපනය තුළ කරන ෙකොට, පාථමික පාසල්
5,000ක් එක වර හදන ෙකොට, ද්වීතියික පාසල් 1,000ක් එක වර
හදන ෙකොට, ලංකා ඉතිහාසය පුරාම එවැනි ෙවනසක් කරන සෑම
අවස්ථාවකදීම ෙමවැනි විෙරෝධතා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
මම ගරු කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමාට එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ.
චීනෙය් පුරාණ කියමනක් තිෙබනවා, මිනිෙසක් ෙවන්න පධාන
කරුණු 3ක් ඉෂ්ට ෙවන්න ඕනෑ කියලා. ෙපොතක් ලියන්න ඕනෑ,
ගහක් හිටවන්න ඕනෑ, පිරිමි දරුෙවක් හදන්න ඕනෑ. අමාරුෙවන්
හරි ෙම් කරුණු තුන ඉෂ්ට කරලා මනුෂ ෙයක් ෙවන්න උත්සාහ
දරන්නය කියන ආයාචනය කරමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන්
කරනවා.

සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය :
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்:
Document tabled:

அ த்ததாக, மாண் மிகு சி. சிறீதரன் அவர்கள் உைர
நிகழ்த் வார்கள்.
[பி.ப. 5.27]

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

I have told that it is not a point of Order.
Minister, you conclude your speech.
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ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
எம நாட் ன் கல்வித் ைறயில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள்
ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயிேல, இத் ைறயில்
எதிர்ேநாக்கப்ப கின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகப் ேபசு
வதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றிகள்!
அண்ைமக்காலத்தில் Z-score என்ற பிரச்சிைனயான
எம
நாட்
ைடய கல்வித் ைறயில் மிகக்கூ யள
பாதிப்ைப
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . ஓர் உயர்தரப் பாீட்ைசக்கு இரண்
தடைவகள்
Z-score
ெவளியிடப்பட்டதன்
காரணமாக
எங்க ைடய மாணவர்க ைடய - பிள்ைளக ைடய மனநிைல ெப மளவில் பாதிக்கப்பட்
க்கின்ற . "இலங்ைக
யிேல மாணவர்கள் கல்விக்காக ேபாரா கின்றார்கள்" என்ற
ஒ
தறிஞ ைடய வார்த்ைதக்கு அைமய - நாங்க ம்
அ க்க
ேபசிக்ெகாள்கின்ற ஒ
விடயம்தான் கல்வி
யில்லாமல் வாழ்க்ைக இல்ைல என்ப
- பிள்ைளக க்கு
கல்வி
மிக
க்கியமான
என்ப தான்
எங்கள்
எல்ேலா ைடய க த் மாகும். ஆகேவ, கல்வி இல்லாமல்
வாழ்க்ைக இல்ைல என்றால், ஒ மாணவன் சி வயதி
ந்
கல்வி கற் , வளர்ந் பின்னர் தன் ைடய எதிர்காலத்ைதத்
தீர்மானிக் கின்ற பல்கைலக்கழகக் கல்விக்காக - அத ைடய
அ மதிக்காக - ெவளியிடப்ப கின்ற - Z-score என்ற
ெவட் ப் ள்ளியான
அவ ைடய
மேனாநிைலைய
மிகேமாசமாகப் பாதிக்கின்ற . மிக க்கியமாக த்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட் , அநாைதகளாகத் ெத க்களில் கு ேயற்றப்
பட்
க்கின்ற
கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ
மாவட்ட
மாணவர்கள், அதி ம் குறிப்பாக,
ல்ைலத்தீ
மாவட்ட
மாணவர்கள்
இதனால்
ெப மள
பாதிக்கப்பட்
க்
கின்றார்கள். இம்மாணவர்களில் பலர்
த்தம் காரணமாக
தங்க ைடய தாய், தந்ைதயர்கைள இழந்த நிைலயில்,
அல்ல கு ம்பத் தைலவர்கைள இழந்த நிைலயில், அல்ல
கு ம்பத்திேல வாழ
யாத ஒ
சூழ ல் கல்வி கற் ,
கல்வியின் உன்னத நிைலைய எட் ப் பி ப்பதற்கான
யற்சிகளில் ஈ பட் க்ெகாண்
ந்தேவைளயில், ெவளி
யிடப்பட்ட Z-score ள்ளிகள் இவர்க ைடய மனநிைலைய
மிக ேமாசமாகப் பாதித்தி க்கின்ற . மிக
க்கியமாக
ல்ைலத்தீ மாவட்டத்தில் ஒ மாணவன் தந்ைத இல்லாத
நிைலயில், ேபாாின்ேபா
தா ம் க ைமயாகக் காயப்பட்ட
நிைலயில், மற்றவர்க ைடய உதவிேயா
கல்வி கற் ,
ன்றாவ
தடைவயாகச் ெசன்ற வ டம் உயர்தரப்
பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றி, தல் தடைவ ெவளியிடப்பட்ட Z-score
இன்
அ ப்பைடயில்
ம த் வத்
ைறக்குத்
ெதாி ெசய்யப்பட்
ந்தான். ஆனால், இரண்டாவ தடைவ
யாக
ெவளியிடப்பட்ட
Z-score இன்
அ ப்பைடயில்
அவ க்குக் கிைடத்த ம த் வத் ைற அ மதியான
இல்லாமல் ேபாயி க்கின்ற . இதன் காரணமாக அவ ைடய
மனநிைல மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்
க்கின்ற . ேம ம்,
இரண்டாவ
தடைவ க.ெபா.த. உயர்தரப் பாீட்ைசக்குத்
ேதாற்றிய ஒ மாணவன் 3ஆவ தடைவ அப்பாீட்ைசக்குத்
ேதாற்ற
யாத ஒ
ர்ப்பாக்கிய நிைல இந்த Z-score
ஊடாக உ வாக்கப்பட்
க்கிற . 3ஆவ தடைவ ேதாற்றிய
மாணவன் இனிேமல் எ
ம் ெசய்வதற்கில்ைல என்ற
நிைலக்குத் தள்ளப்பட்
க்கிறான். இந்த நிைலைமகைள
நீங்கள் க த்திேல ெகாள்ள ேவண் ம்.
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இலங்ைகயின் வரலாற்றிேல என் மில்லாதவா
தற்
தடைவயாக மாணவர்கள் தங்க க்கு நீதிேகாாி, நீதி
மன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்தி க்கின்றார்கள் என்றால்,
இ மிக க்கியமாகக் க த்தில் ெகாள்ளப்படேவண் ய ஒ
விடயமாகும். ஆகேவ, இ
ஒ
சட்டப் பிரச்சிைனேயா
அல்ல
சட்டத்தரணிகள் ேபசுகின்ற பிரச்சிைனேயா அல்ல.
இ
மனிதாபிமானத்ேதா
அ கப்பட ேவண் ய, நாைள
இந்த இலங்ைக என்கின்ற நாட் ேல தங்க ைடய எதிர்காலம்
பற்றித் தீர்மானிக்கின்ற, தங்க ைடய எதிர்கால வாழ் க்
காகச் சிந்திக்கின்ற மாணவர்க ைடய உாிைமேயா ம்
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகேயா ம் சம்பந்தப்பட்ட ஒ விடயம்
என்பைதக் க த்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். இலங்ைகயிேல
தீர்மானங்கைள எ க்கின்ற உச்சமான இந்தச் சட்ட மன்றம்
இந்தப் பிள்ைளக ைடய மனநிைலகைளப் ாிந் ெகாண் ,
அவர்க ைடய உண்ைமயான கல்வியின் அ ப்பைடகைளப்
ாிந் ெகாண் , அவர்க க்கு ஒ
சாியான நீதி கிைடக்க
வழிெசய்ய ேவண் ம்.
இதிேல நான் என் ைடய க த்தாக ஒ
விடயத்ைத
ன்ைவக்கின்ேறன். அதாவ , பைழய பாடத்திட்டம் திய
பாடத்திட்டம்
என்பதற்கு
அப்பால்,
அந்த
இரண்
பாடத்திட்டங்க க்கும்
றம்பான வைகயில் இந்த 'இஸட்'
ள்ளிகைள ெவளியி வதன் லம் இந்த மாணவர்க க்கு
நிவாரணம் வழங்கலாம் என்ப
என் ைடய க த்தாகும்.
பாீட்ைசத் திைணக்களம் பிைழ வி கின்ற
என்றால்,
அரசாங்கம் பிைழ வி கின்ற என்ப தான் அர்த்தம். ஆகேவ,
எந்ெதந்த
மாணவர்கள்
எந்ெதந்தத்
ைறக க்குத்
ெதாி ெசய்யப்பட்டார்கேளா, அந்தந்தத் ைறகளில் அவர்கள்
கற்பதற்கான
வாய்ப் க்கைள
அரசாங்கம்
ஏற்ப த்திக்
ெகா க்க ேவண் ம் என்ப என் ைடய மிக
க்கியமான
ஒ
ேகாாிக்ைக. ஏெனனில் இன்
இலங்ைகயிேல மேனா
ாீதியாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் மிகக் கூ யளவில்
இ க்கின்றார்கள். கல்வி
ைறயிேல ெகாண் வரப்பட்ட
மாற்றம்தான் அதற்கு மிக
க்கிய காரணம். எங்க ைடய
நாட் ேல கல்விக்காக ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி என்ப மிகமிகக்
குைறந்ததாகும். இன்
நாட் ல் ேபாாில்லாத நிைலயி ம்
பா காப் க்காக ம் ேபார்த் தளபாடங்க க்காக ம் என
மில் யன் கணக்கான பாய் ஒ க்கீ ெசய்யப்ப கின்ற .
அவ்வா ஒ க்கப்ப கின்ற மில் யன் கணக்கான பாயில்
நா ல் ஒ
தமாவ
இந்தக் கல்விக்காக ஒ க்கப்
ப மானால், இந்த நா
அறிவியல் ாீதியாக எங்ேகேயா
ன்ேனறிச் ெசல் ம்.
கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் ேபசுகின்றேபா ெசான்னார்,
"17 மாணவர்க க்கு ஓர் ஆசிாியர் இந்த நாட் ேல
இ க்கின்றார்" என் . ஆனால், கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல
40-45 மாணவர்க க்கு ஓர் ஆசிாியர்தான் இ க்கின்றார்.
கல்வி அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள் என்ேனா வா ங்கள்!
நான்
உங்கைளக்
கூட் க்ெகாண்
ேபாய்
அந்தப்
பாடசாைலகைளக் காட் கின்ேறன். இன் ம் கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்திேல ஆங்கிலப் பாட ஆசிாியர்க க்கு 96 தமான
தட் ப்பா இ க்கின்ற ; விஞ்ஞான பாட ஆசிாியர்க க்கு
66
தமான தட் ப்பா
இ க்கின்ற . அவ்வாேற கணித
பாடத்திற்கு 63 தமான தட் ப்பா இ க்கின்ற . அதாவ
கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ , வ னியா மற் ம் மன்னார்
மாவட்டங்களில் மிக க்கியமான பாடங்க க்கு ஆசிாியர்கள்
இல்ைல.
த்தத்தின் ெகா ைமைய மிகமிகக் கூ தலாகச்
சந்தித்த
கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ
மாவட்டங்களில்
ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்படவில்ைல.
கனம் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான்
இந்தச் சைபயின் கவனத் க்கு ஒ
க த்திைனக் ெகாண்
வ கின்ேறன். அதாவ ,
பட்டதாாிப் பயி நர்கள் என்ற
அ ப்பைடயில் பட்டதாாிக க்கு அரச ேசைவயில் பயிற்சி
வழங்கப்ப கிற . பட்டதாாிகள் சுமார் நான்கு ஆண் கள்
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ெதாடர்ச்சியாகப் பல்கைலக்கழகத்திேல ப த் ப் பட்டம்
ெபற்றவர்கள். இவர்களில் சிறப் ப் பட்டதாாிக ம் இ க்
கின்றார்கள், ெபா நிைலப் பட்டதாாிக ம் இ க்கின்றார்கள்.
ஆனால், இன் இவ்வா பட்டம் ெபற்ற ஒ வர் க.ெபா.த.
சாதாரண தர அல்ல
க.ெபா.த. உயர் தர தைகைம டன்
ேவைலக்குச் ேசர்ந் ெகாண்ட ஒ கிராம ேசைவயாளாிடம்
ஒப்பைடக்கப்ப கின்றார். அதாவ
அந்த ஊாிேல உள்ள
களின் ஜன்னல்கைள ம் கத கைள ம் கணக்கி வதற்
காக
இந்தப்
பட்டதாாிகள்
அ ப்பப்ப கின்றார்கள்.
பல்கைலக்கழகத் க்குத்
ெதாிவான
மாணவர்க க்கு
இரா வ
காம்களில்
காைமத் வப் பயிற்சி வழங்கப்
ப கின்ற . அப்ப யானால் ஏன் பல்கைலக்கழகத்தில் நான்கு
ஆண் கள் ப த் ெவளிேய கின்ற ஒ பட்டதாாி ஒ கிராம
ேசைவயாளாின்கீழ் அந்த ஊாிேல உள்ள ஒ ங்ைககைள
அளப்பதற்கும்
களின் ஜன்னல்கைள கணக்கி வதற்கும்
மற் ம்
அந்த
களின்
ஒவ்ேவார்
இடங்கைளப்
பாிசீ ப்பதற்கும் அ ப்பப்பட ேவண் ம்? எனேவ, இன்
மிக
ேமாசமான
ஒ
நிைலைம
எங்கள்
நாட் ேல
இ க்கின்ற . கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , மன்னார், வ னியா
ஆகிய மாவட்டங்களிேல இ க்கின்ற பட்டதாாிகள் அந்தந்த
மாவட்டங்களிேல உள்ள பிள்ைளக க்குக் கல்வி கற்பிக்கக்
கூ ய ஒ
நிைலைய ஏன் ஏற்ப த்தியி க்கக்கூடா ?
ஆனால், இன்
பல்ேவ
பட்டதாாிகள் ேவைலயில்லாமல்
ெத விேல நிற்கின்றார்கள். எத்தைனேயா மாணவர்கள் கல்வி
இல்லாமல் கல்விக்காகக் காத் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
பலர் கல்விக்காகக் கால்க க்கப் பல ைமல்
ரம் நடந்
ெசல்கின்றார்கள். ஏெனனில் அவர்க க்குப் பஸ் ேபாக்கு
வரத் இல்ைல. இவ்வாறான மிக ேமாசமான நிைலைமகைள
அவர்கள் சந்திக்கின்றார்கள். இந்த நிைலயில் இந்தப்
பட்டதாாி நியமனங்கள் என்ப கூட இன் இந்த நாட் ல் ஒ
மிக ேமாசமான நிைலைமைய ஏற்ப த்தியி க்கின்ற .
நான் ஒ
விடயத்ைத இந்த மன்றிேல பல தடைவகள்
ெசால் யி க்கின்ேறன்.
அதாவ
யாழ்ப்பாணத்தி ம்
மன்னாாி ம் இ ந்த சில அரசியல்வாதிகளின் தைலயீட் ன்
காரணமாக 2009ஆம் ஆண்
'ேகாட்டா' அ ப்பைடயில்
ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்பட்
க்கின்றார்கள். ஆனால், எங்க
ைடய கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ
மாவட்டங்களில் கடைம
யாற் ம் ெதாண்டர் ஆசிாியர்கள் நிரந்தர ஆசிாியர்களாக
நியமிக்கப்படவில்ைல.
அவர்கள்
பல
தடைவகள்
ெதாடர்ச்சியாக
ஏமாற்றப்ப
க்கின்றார்கள்.
அதாவ
ேதர்தல்கள் வ கின்ற ஒவ்ெவா தடைவ ம் "உங்க க்கு
நியமனம் வழங்கப்ப ம்" என
அவர்க க்குச் ெசால்லப்
ப கின்ற ;
இப்ெபா
ம்கூட
ெசால்லப்ப கின்ற .
ஆனால், இவர்கள் இ வைர நிரந்தர ஆசிாியர்களாக
நியமிக்கப்படவில்ைல. அதாவ கடந்த பத் ஆண் க க்கு
ேமல் - மிகுந்த த்தம் நடந்த காலத்தில் குப்பி விளக்குகளிேல
தங்க ைடய கற்பித்தல் நடவ க்ைககைள ஆயத்தம் ெசய் ,
விச்சக்கர வண் களிேல பாடசாைலக க்குச் ெசன்
அந்தப் பிள்ைளக க்குக் கற்பித்
வந்த இந்தத் ெதாண்டர்
ஆசிாியர்கள் இன்
ெத விேல விடப்பட்
க்கின்றார்கள்.
அதி ம் அரசியல்
குந்
விைளயா க்ெகாண்
க்கிற .
இலங்ைகயின் கல்வி
ைறைமயிேல மாற்றம் ெகாண் வர
ேவண் மானால், அரசிய
ந்
கல்விையப்
றம்பாக்க
ேவண் ம்.
எங்க ைடய மதிப் க்குாிய உயர் கல்வி அைமச்சர்
அவர்க ம் இங்கி க்கின்ற இவ்ேவைளயில், நான் பல
தடைவகள் இங்கு குறிப்பிட்ட ஒ
விடயத்ைத மீண் ம்
குறிப்பி கின்ேறன். இதைனக் கடந்த வர
ெசல த்
திட்டத்தின்ெபா
ம்கூட அவாிடம் நான் குறிப்பிட்ேடன்.
அதற்கு
ன்னர் 2010ஆம் ஆண் க்குாிய வர
ெசல த்
திட்டத்தின்ெபா
ம்
இ
பற்றிக்
குறிப்பிட்
ந்ேதன்.
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி
ந்த யாழ்ப்பாண பல்கைலக்
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கழகத்தின் விவசாய பீடம் இன் ம் அத ைடய ெசாந்த
இடத் க்கு வர
யாமல் திண கிற . யாழ்ப்பாணத்திேல
ஒ சிறிய ட் ல் அந்த விவசாய பீடம் இயங்குகின்ற . இந்த
உலகத்திேல எந்தப் பல்கைலக்கழகத்தி ம் இல்லாத ஒ
நிைல யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தின் விவசாய பீடத்திற்கு
ஏற்பட்
க்கின்ற .
த்தம்
ந்
3
ஆண் கள்
ந் விட்டன. கிளிெநாச்சி இன்
அபிவி த்தியைடந்
வ வதாகக் காட்டப்ப கிற . கட்டட வசதிகள் பல இ ந் ம்
அந்த விவசாய பீடம் ஏன் கிளிெநாச்சிக்கு இன் ம் வர
யாமல் திண கின்ற ? அ த்த ஆண் க்கான வர
ெசல த்திட்டத்திலாவ
இந்த விவசாய பீடத்ைத அங்கு
ெகாண் வ வ சம்பந்தமான ேயாசைன ன்ைவக்கப்ப மா
என்ப ேகள்விக்குறியாகேவ இ க்கிற .
"இந்த மண்ணிேல ஜனநாயகம் இ க்கிற ; பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க க்குச் சிறப் ாிைம இ க்கின்ற " என்பதாக
இங்கு
அ க்க
ெசால் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற .
நான்
கிளிெநாச்சி மாவட்ட பாரா மன்றப் பிரதிநிதியாக அந்த
மண்ணிேல இ க்கின்ேறன். ஆனால், கிளிெநாச்சி மாவட்
டத்திேல எந்தப் பாடசாைல நிகழ் க க்கும் என்னால் ெசல்ல
யாத நிைல இ க்கின்ற . அண்ைமயில் கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தி ள்ள
ேவரவில்
மகா
வித்தியாலயத்தில்
நைடெபற்ற ஒ
பாிசளிப்
விழா க்கு என்ைனப் பிரதம
வி ந்தினராக
அைழத்தி ந்தார்கள்.
அைழப்பிதழி ம்
என் ைடய ெபயர் அச்சிடப்பட்
ந்த . ஆனால், அவர்கள்
கல்விப் பணிப்பாளாிடம் ெசன்
கைதத்தேபா , மாகாண
ஆ நாிடம்
அ மதி
ெபறேவண் ெமன
அவர்
கூறியி க்கிறார். அதன் காரணமாக அந்த நிகழ்விேல
பங்குெகாள்ளவிடாமல் நான் த க்கப்பட்ேடன். அேதேபால,
கிளிெநாச்சி
ரசுேமாட்ைட அரசினர் தமிழ்க் கலவன்
பாடசாைலயில்
நைடெபற்ற
நிகழ்ெவான் க்கும்
நான்
அைழக்கப்பட்ேடன். அதற்கும் அ மதி ெபறப்பட ேவண்
ெமன்ற வைகயிேல அந்த அ மதி ம் ம க்கப்பட்ட . இந்த
நாட் ேல
தமிழ்ப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினெரா வர்
பாடசாைலெயான் க்குச்
ெசல்வதானால்
அ மதி
ெபறேவண் ம். ஆனால், ஒ
சிங்களப் பாரா மன்ற
உ ப்பினேரா
அல்ல
அரச
தரப் ப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினேரா எந்த அ மதி ம் இல்லாமல் எந்த இடத் க்கும்
ேபாக
ம்! அந்த வைகயில், இந்த நாட் ேல எங்க க்
கி க்கின்ற சுதந்திர ம் சாதக நிைலைமக ம் எப்ப
யி க்கின்ற
என்பைத நீங்கள்
ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்
என்பதற்காக இைத நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட்ேடன்.
அ ேபால், பைள மத்திய கல் ாியில் ெசன்ற ஆண் ஒ
த்தகத்ைத ெவளியிட ஏற்பா
ெசய்தி ந்தார்கள். அந்த
த்தகத்தில் என் ைடய ஒ வாழ்த் ச் ெசய்தி இடம்ெபற்ற
தற்காக அந்த
த்தகம் கிடப்பிேல ேபாடப்பட்
க்கிற .
தமிழர்க க்கு இந்த மண்ணிேல வாழ்வதற்கான உாிைம
வழங்கப்பட்
க்கிறதா?
அவர்கள்
இந்த
மண்ணிேல
உாிைமகேளா
வாழக்கூ ய
சூழல்
உ வாக்கப்
பட்
க்கிறதா? Reconciliation - இன நல் ணக்கம் பற்றி
இங்ேக பீற்றிக்ெகாள்கிறார்கள். பல இடங்களி ம் அ பற்றிப்
ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள். ஆனால், இவ்வாறான நடவ க்ைக
களின் லம் எவ்வா ஓர் இன நல் ணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்
ஏற்ப ம்? எப்ப இன நல் ணக்கத்ைத எங்களால் ஏற்ப த்த
ம்? மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ஒ
பாரா மன்ற
உ ப்பின க்குத் தன் ைடய பிரேதசப் பாடசாைலக க்கு
ேபாக
யா ;
காமிேல இ க்கின்ற தன் ைடய
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மக்கைளப் பார்க்க
யா ; தன் ைடய மக்க க்கு
ெசய்யேவண் ய பணிகள் பற்றி அவரால் ேபச
யா .
அப்ப யானால், இந்த நாட் ல் எவ்வா
ஓர் இன
நல் ணக்கத்ைத உ வாக்கிக்ெகாள்ள
ம்?
இந்த
நாட் ேல
ஒ
த்தம்
நைடெபற்ற .
வி தைலக்காக ஓர் இனம் ேபாரா ய . அப்ப ப் ேபாரா ய
இனம் இன் வி தைல ம் இல்ைல, வாழ் ம் இல்ைல என்ற
நிைலயில்
திணறிக்ெகாண்
க்கிற .
ஆகேவ,
இவர்க ைடய
வாழ்க்ைகயில்
மாற்றம்
ெகாண் வர
ேவண் ம், ஒ
தீர்
ேவண் ெமன்பதற்காக எத்தைகய
நல் ணக்கத்ைத ெப ம் பான்ைமயாக இ க்கின்ற நீங்கள்
ெவளிக்காட் கின்றீர்கள்? தமிழ்த் ேதசிய இனத்தி ைடய
வாழ்வில் மாற்றங்கைளக் ெகாண் வ வதற்கு இந்த நாட் ேல
என்ன
நடவ க்ைககள்
ன்ென க்கப்பட்
க்கின்றன?
கல்வியி டாகத்தான் இந்த மாற்றங்கள் வ ெமன்றால்
அல்ல கல்விக்கூடாகத்தான் இந்த மாற்றங்கைள ஏற்ப த்த
ெமன்றால்
அதற்கு
நீங்கள்
என்ன
ெசய்தி க்கிறீர்கெளன்பைத
ஒவ்ெவா வ ம்
சிந்திக்க
ேவண் ம்.
ெகளரவ
கல்வி
அைமச்சர்
அவர்கள்
இலங்ைகயிேல
17
மாணவர்க க்கு
ஓர்
ஆசிாியர்
இ ப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். ஆனால், அ ஏட்டளவில்தான்
இ க்கின்ற . குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல வா கின்ற
மாணவர்களின் கல்வி நிைலையப் பா ங்கள்! அங்ேக
எத்தைன மாணவர்க க்கு ஓர் ஆசிாியர் இ க்கிறார்?
குைறந்த
40 மாணவர்க க்கு ஓர் ஆசிாியர் என்ற
அ ப்பைடயில்தான் அங்கு ஆசிாியர்கள் இ க்கிறார்கள்.
இதைன
நான்
ெதளிவாகக்
கூ கின்ேறன்.
அப்ப யில்ைலெயன்றால் தய ெசய்
நீங்கள் என்ேனா
வா ங்கள். நாங்கள் அதைன உங்களிடம் நி பிப்ேபாம்.
இந்த நிைலயில், பல பாடசாைலக க்கு கட்டட வசதிகள்
இல்ைல. ஏற்ெகனேவ 1,100 பிள்ைளகள் ப த்த ஒ
பாடசாைலதான்
நகாி விக்கிேனஸ்வரா வித்தியாலயம்.
த்தம்
வைடந்
ன்
ஆண் கள் கடந் விட்ட
ெபா தி ம் நகாிச் சந்தியி
ந் நாலாம்கட்ைட என் ம்
பகுதியில் அைமந் ள்ள
நகாி விக்கிேனஸ்வரா வித்தி
யாலயம் இன் ம் இரா வ
காமாகேவ ெசயற்பட் க்
ெகாண்
க்கின்ற . அந்தப் பாடசாைல இயங்குவதற்ேகா
அல்ல
அப்பாடசாைலயில் மாணவர்கள் ப ப்பதற்ேகா
அ மதி வழங்கப்படவில்ைல. இேதேபான்
இன் ம்
எத்தைன பாடசாைலகள் இரா வ
காம்களாக இ க்
கின்றன? இன் ம் எத்தைன பாடசாைலகள் இயங்க
யாமல்
த க்கப்பட் ள்ளன?
இன் ம்
எத்தைன
இடங்களில் பாடசாைலகள் இயங்க
யவில்ைல? என்பன
ெதாடர்பாக நீங்கள் மிகக்கூ யளவில் க த்திற்ெகாள்ள
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ஆகேவ, எம நாட் ேல அைமதி ம் சமாதான ம் ஏற்பட
ேவண் ெமன ம்
மீண் ம்
கு தி
சிந் ம்
நிைலைம
ஏற்படக்கூடாெதன ம்
வி ம்பினால்
தமிழினம்
இந்த
நாட்
ைடய ஒ
ேதசிய இனம் என்ற அ ப்பைடயில்
அவர்க க்கான ஒ
தீர்
ன்ைவக்கப்பட் , ஒ
வாழ்வியல் ஒ ங்கு
ன்ைவக்கப்படல் ேவண் ம். அவ்வா
றான நிைலைம ஏற்ப த்தப்படாத வைரயில் இந்த நா
அைமதியற்றதாகேவ
இ க்கும்.
இந்த
நிைலைமையக்
கல்வியி டாக ம் அரசின் விட் க்ெகா ப்பி டாக ேம
மாற்ற
ம். நாைள இந்த மண்ணில் இ
இனங்க ம்
ஒற் ைம டன்
வாழ்வதானால்,
சிங்கள
மக்க க்கு
இ க்கின்ற அேத உாிைமக ட ம் அவர்க க்கு இ க்கின்ற
அேத
ெசளஜன்யங்க ட ம்
தமிழர்கள்
வாழக்கூ ய
உாிைமைய
நீங்கள்
உ வாக்க
ேவண் ம்.
இந்தப்
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பகுதிகளி ள்ள ஒ பாரா மன்ற உ ப்பினர் அல்ல
ஓர்
அைமச்சர் ஒ பாடசாைலயில் நைடெப ம் விழாவில் அல்ல
ஒ
நிகழ்வில் கலந் ெகாள்வதற்குச் சுதந்திரமாகச் ெசல்ல
ம் என்ப
உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். ஆனால்,
வடபகுதியில் அல்ல கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள ஒ தமிழ்ப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்
அங்குள்ள
பாடசாைலயில்
நைடெப ம்
நிகழ் க்குப்
ேபாக
யா ள்ளெதன்றால்,
அதற்காக
அ மதி
ெபறேவண் மாகவி ந்தால்,
இந்த
நாட் ல் எங்ேக ஜனநாயகம் இ க்கின்ற ? இந்த நாட் ன்
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள்
ன்னாள் இரா வ
அதிகாாிகளான
ஆ நர்களின்
கட் ப்பாட் ன்கீழ்
எவ்வள
ரம் அல்லா
கின்றன! அ
தவிர, இந்த
ஆ நர்கள் சில ைகயாட்கைள ைவத்தி க்கிறார்கள் என
அறிகிேறாம். அ த்த அமர்விேல அ பற்றி நான் மிக ம்
ெவளிப்பைடயாகத் ெதளிவாகத் த கிேறன்.
ஆகேவ, தமிழ்த் ேதசிய இன ம் சிங்களத் ேதசிய இன ம்
இந்த மண்ணின் ெசாந்தக்காரர்கெளன்ற வைகயில், இந்த
நாட் ேல அைமதி ம் சமாதான ம் நிம்மதி ம் ஏற்பட
ேவண் மாயின்,
தமிழ்
மக்கள்
தங்கைளத்
தாங்கேள
ஆளக்கூ ய வைகயில் அவர்க க்கான நிரந்தர அரசியல்
தீர்ெவான்ைற உ வாக்குவ காலத் க்குப் ெபா த்தமான
என்பைதக்
க த்திற்ெகாள்ளேவண் ம்
எனக்
ேகட் ,
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.

[අ.භා. 5.42]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா - கல்வி
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂය විසින් සභාව කල්
තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්
මෙග් ගරු ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලි විවරණයක්, විගහයක් කළා.
හරියට එතුමා කථා කළාට පස්ෙසේ මම කථා කරන එක බුදු
හාමුදුරුෙවෝ බණ කිව්වාට පස්ෙසේ ආනන්ද හාමුදුරුෙවෝ බණ
කියන්න යනවා වාෙග් වැඩක්. ෙකෙසේ නමුත් අධ ාපනය කඩා
වැටීම ගැන ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාෙව්දී මම කරුණු කිහිපයක්
මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි.
අෙප් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා පකාශ කර සිටිෙය්,
ෙම් තත්ත්වය තුළ අනාගතෙය්දී භයානක පශ්න ඇති ෙවන්නට
පුළුවන්, ඒ නිසා ෙම්වා විසඳන්න කටයුතු කරන්න කියලායි. අද
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී එතුමා එෙහම ෙයෝජනාවක්
ෙගෙනන ෙකොට අද උෙද් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ස්ථාවර
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් එවැනිම පශ්නයක් නැඟුවා. එකම
කාරණාව ගැන විපක්ෂෙයන් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්ත්,
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දීත් ෙයෝජනා ෙගනාවා. එතෙකොට
අපට එක පැත්තකින් ෙපෙනනවා, විපක්ෂෙය් තිෙබන ෙබදීම.
ෙපොදු කරුණු සම්බන්ධෙයන්වත් එක ස්ථාවරයක ඉඳෙගන
කටයුතු කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් නැහැයි කියන එක තමයි
මට ෙපෙනන්ෙන්.
ඊළඟ කාරණාව ෙමයයි. අකිල විරාජ් මන්තීතුමා ඇහුවා,
"ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු
ෙන්ද?" කියලා. මම ඒ ෙව්ලාෙව් බලන ෙකොට විපක්ෂෙය්
හිටිෙය්ත් අෙප් මන්තීවරුයි. මංගල සමරවීර මන්තීතුමායි,
කිරිඇල්ල මන්තීතුමායි අපිත් එක්ක හිටපු අෙප් මන්තීවරු. ඔවුන්
ඒ කාලෙය් අෙප් ඇමතිවරු. ඉතින් ඒක නිසා ෙම්වා ගැන කථා
කිරීම ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.
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ෙම් රෙට් ජාතිෙය් දරුවන් ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් අධ ාපනය
ෙවනුෙවන් ඔබටත් අපටත් විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ෙවනස්
වන ෙලෝකයත් එක්ක ඔවුන් ෙපරට ගමන් කරවීම සහ ෙවනස්
වන ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය උකහා ගැනීමට ඔවුන් ෙයොමු කිරීෙම්,
ජාත න්තර සහ ජාතික අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්
පුරවැසියන් පාසල සහ අධ ාපනය තුළින් නිර්මාණය කිරීෙම්
වගකීම මුළු මහත් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවෙරනවා. ඒ වගකීම
සුළුපටු වගකීමක් ෙනොෙවයි. බැණ ෙගන, ගහ ෙගන, රණ්ඩු කර
ෙගන, අවලාද නඟමින්, ෙචෝදනා නඟමින් ඒ වගකීම ඉටු කරන්න
බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තම තමන්ෙග් මට්ටෙමන්,
තම තමන්ෙගන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් ෙකොටස හරියට ඉටු ෙවනවා
නම් ෙම් පශ්න ෙම් වාෙග් දුර දිග යන එකක් නැහැ කියා මම
විශ්වාස කරනවා.
අපි පිළිගන්නවා, විභාගවල යම් යම් පශ්න ඇති ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ලබා දී ඇති බලය සහ
අණපනත්වල වගකීම ඒ නිලධාරින් දරනවා. අපි දන්නවා, කිසිම
ෙටන්ඩර් කිරීමකින් ෙතොරව අවශ ඕනෑම ෙදයක් මිලදී ගැනීමට
විභාග ෙකොමසාරිස්තුමාට බලය තිෙබනවාය කියා. ඒක ගැන
ඇමතිවරයාටවත්, අපටවත් පශ්න කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
එෙහම ෛනතික බලයක් පනතකින් දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් විභාග
පැවැත්වීෙම් රහස භාවය රැක ගැනීම සඳහායි. එක දශමයකවත්
අඩුවක් නැතුව විභාග පවත්වන්න පුළුවන් නම් අපි කැමැතියි.
ෙමවර විභාගෙය් අඩු පාඩු තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් අඩුෙවනුයි. ෙමවර
විභාගෙය්දී තමයි වැරදි අඩුෙවන්ම -හතරක් පහක් පමණ- සිදු
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගිය වර ගත්ෙතොත් වැරදි දහයක් විතර සිදු
වුණා. ඉතිහාසය පුරාම විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විභාග පශ්න
පත්තරවල වැරදි, අඩු පාඩු සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
එංගලන්තෙය් බැලුෙවොත් සියයට හතක, අටක විභාග වැරදි
සිදු ෙවනවා. නමුත් ඉතාම අඩුම පමාණයක් තමයි ලංකාෙව් විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැරදි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. කමානුකූලව අඩු
ෙවමින් පවතින වැරදි සහ වැඩි ෙවමින් පවතින පහසුකම් තුළ ෙම්
රෙට් ෙද්ශපාලන න ාය පතෙය් ෙද්ශපාලන මාතෘකා නැතුව,
ෙමොන කමෙයන් හරි මුළු මහත් සමාජය පුරා පැතිරුණු
කාරණාවක් සම්බන්ධෙයන් සමාජගත ෙවලා ෙමවැනි ෙයෝජනා
ෙගන ඒම, බංෙකොෙලොත්භාවය වසා ගන්න, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන
වුවමනාවන් ඉෂ්ට කර ගන්න දරන උත්සාහයක පතිඵලයක්
වශෙයන් තමයි අපි දකින්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් ගරු ශීතරන්
මන්තීතුමා කථා කළා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යාපනෙය් මන්තීවරු
කථා කරන විට නඟන අෙඳෝනාව අද නවත්වලා තිෙබනවා.
යුද්ධය ගැන, මානව හිමිකම් ගැන සහ ෙවනත් පශ්න ගැන කථා
කරනවාට වඩා අද එතුමන්ලා අධ ාපනය ගැන කථා කළා. ඒක
ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයක්. අද ෙම් රට නව ලක්ෂ යකට හැරවුමකට- නව පරිවර්තනයකට පාත ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ කෑ ෙනොගහා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට දකින්නට ලැබුණු අෙනක්
කාරණාව ෙමයයි. යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව විෙද්ශ රටවල
ඉන්න විශාල පිරිසක් ලංකාවට පදිංචියට එනවා. ෙම් එන පිරිස මම ෙම් කථාව කියනවාට අෙප් ගරු ෙගේරු මන්තීතුමා සමා
ෙවන්න ඕනෑ- තමන්ෙග් දරුවන්ව ජාත න්තර පාසල්වලට
ඇතුළත් කරන්නට කැමැත්තක් දක්වන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට මිල
මුදල් තිෙබනවා. ඒ අයට උගත්කම තිෙබනවා. හැබැයි ඒ අය
කැමැතියි රජෙය් පාසල්වලට දරුවන්ව ඇතුළත් කරන්න. එෙහම
නම් මම අෙප් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාෙගන්
අහනවා, "අධ ාපනෙය් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා නම් විෙද්ශ
රටවල සිට එන අය ජාත න්තර පාසල්වලට තමන්ෙග් දරුෙවෝ
දමන්ෙන් නැතිව රජෙය් පාසල් කරා ෙයොමු කරන්නට අෙපන්
ඉල්ලීම් කරන්ෙන් ඇයි?" කියලා. එම කාරණය මම එක අදහසක්
හැටියට මතු කරනවා.
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[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඌව පළාෙත් පධාන
ඇමතිවරයා, අධ ාපන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය්
මහින්ද චින්තනය යටෙත් දුෂ්කර පෙද්ශවල අධ ාපනය දියුණු
කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම ආඩම්බර
ෙවනවා. 2005 සිට 2011 දක්වා කාලය තුළ ඌව පළාෙත් විතරක්
අධ ාපනෙය් සියයට 33ක ශීඝ වර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම උතුරු මැද පළාෙත්, ෙම් රෙට් අඩුම පතිඵල ලැබුණු ඌව
පළාෙත්, ඒ වාෙග්ම උතුරු නැෙඟනහිර වාෙග් පළාත්වල
අධ ාපනෙය් එවැනි පගතියක්, දියුණුවක් දකින්නට ලැබුණා. අපි
දන්නවා අෙප් පැත්ෙත් වතුකරෙය් ෙදමළ කම්කරුවන්ෙග් දරුවන්,
දුප්පත් මුස්ලිම් ගම්මානවල දරුවන් සහ අලුෙපොත, පගරගම්මන,
බකිනිගහෙවල, ෙකොටෙබෝව, ඒ වාෙග්ම සියඹලාණ්ඩුව වාෙග්
පෙද්ශවල ෙහේන් ෙගොවීන්ෙග් දරුවන් අෙප් පතිඵල පහළට
බහින්නට එක ෙහේතුවක් වුණු බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට පුළුවන්කම ලැබුණා
ලක්ෂ 150ක වියදමින් සියඹලාණ්ඩුව පෙද්ශයට පරිගණක
මධ ස්ථාන 2ක් ෙදන විට ෙගෝනකැෙල්වත්ෙත් දමිල
කම්කරුවන්ටත් එවැනි පරිගණක මධ ස්ථානයක් ෙදන්න.
ගුරුවරු වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙනොතිබුණ පරිගණක
මධ ස්ථාන හා පරිගණක කාමර හරහා පහසුකම් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. විදුලිය නැති පෙද්ශවල සූර්ය තාපෙයන්, සූර්ය
බලෙයන් විදුලිය ලබා ෙගන පරිගණක මධ ස්ථාන, පරිගණක
කාමර ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් අධ ාපනෙය් විශාල
ෙපරළියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පුංචි අඩු පාඩුකම් මතු කරමින්
කථා කරන එක ගැන මම එක පැත්තකින් කනගාටු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "එක්සත් ජාතික පක්ෂය
1977 - 1994 දක්වා උපගුරුවරුනට උසස්වීම් දුන් ආකාරෙයන්
බිඳක්" ශීර්ෂ පාඨය යටෙත් විස්තර සහිත පිටු ෙදකක ෙල්ඛනයක්
මම සභාගත* කරනවා.
නුසුදුසු අයට අධ ක්ෂකම් දීමක් සහ වැඩ බලන
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් පශ්නයක් විපක්ෂය මතු කරනවා. ෙම් රෙට්
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් මුළු අවශ තාව 16,512ක්. නමුත් දැනට
ඉන්ෙන්
7,725යි.
පුරප්පාඩු
8,787ක්
තිෙබනවා.
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් ඌනතාවක් තිෙබන ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක
විදුහල්පති ෙසේවෙය් පඩිය අඩුයි, ගුරු ෙසේවෙය් පඩිය වැඩියි, ඒ
නිසා ගුරු ෙසේවයට යන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා විපක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක් ඉල්ලීමක් කරනවා. තවත් පන්සියයක්, හයසියයක්,
දාහක් ගුරු ෙසේවයට ගිෙයොත් දැනට පවත්වා ෙගන යන පාසල්
පද්ධතියත් කඩා වැෙටනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ
නිසා ෙමවැනි ෙයෝජනා ෙගන ඒෙමන් අපට ෙප්න්ෙන් විපක්ෂය
හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වැඩ බලන
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් සංඛ ාව 4,000යි. ෙම් අය උපාධිය සමත්, ගුරු
ෙසේවෙය් ඉහළම වැටුප ලබන පළපුරුදු අයයි. ෙම් අය තමයි ෙම්
පාසල් බලා ගන්ෙන්.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු එස්.බී. දිසානායක
මැතිතුමා පිළිතුරු කථාව ඉතාම ෙහොඳට කරයි කියලා මම
හිතනවා. මට තව එක මිනිත්තුවක් ෙදන්න පුළුවන් නම් මම
ඔබතුමාට තව කාරණයක් මතක් කරන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අවසන් කරන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙම් කරුෙණන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. විරුද්ධ
පක්ෂෙයන් අඬ හැරයක් පානවා, දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් ආදායෙමන්- අධ ාපනයට ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල සියයට
1.86ක් කියලා. ස්විට්සර්ලන්තය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්
අධ ාපනයට ෙවන් කරලා තිෙබන පමාණය සියයට 7.38යි.
නැම්බියාව සියයට 8යි. බුරුණ්ඩි කියන රාජ ය සියයට 9.24යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්විට්සර්ලන්තෙය් අධ ාපනය
නැම්බියාවටයි, බුරුණ්ඩි රාජ යටයි වඩා පහළ මට්ටමකද
තිෙබන්ෙන්? අන්න ඒ කාරණය අසමින් මම මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා. අධ ාපන අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන සියලුම
පාසල්වල විස්තර සහ ෙවනත් රටවල් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්
අධ ාපනයට ෙවන් කර තිෙබන පතිශතය අඩංගු ෙල්ඛනය මා
සභාගත* කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Mangala Samaraweera.
You have been allotted 15 minutes.
[අ. භා. 5.53]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මිත ගරු ගාමිණී විජිත්
විජයමුණි ද ෙසොයිසා මැතිතුමාට මම මුලින්ම කියන්න කැමැතියි,
අතීතය මතක් කරමින් වර්තමානය නිවැරැදි කරන්න එපා කියලා.

Mr. Presiding Member, since 1945, when education in
our country was made a free service, Sri Lanka was able
to proudly boast that it had one of the finest education
systems in the world. In fact, they said that we had the
finest education system East of the Suez Canal and as a
result, we possess one of the highest literary rates in Asia.
Many of the brightest and the best who have served in
this country in various fields have been the products of
this system. This system, as you know, has been the envy
of many South Asian countries and even today, many of
those who hold top positions in the State sector as well as
the private sector are products of it. That is why all
governments, since Independence, gave the utmost
priority to protecting and nurturing our education system.
But, unfortunately since 2005, the priority given to
education has rapidly dwindled.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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In fact, since 2005, the Government’s spending on
education, as has been mentioned earlier, has been
slashed from 2.9 per cent to a shocking 1.9 per cent of
GDP today. Even our neighbours who used to look up to
our education system as a role model are investing more
and more on education in their countries. Just take a look
at the Maldives. You know that many of the Maldivian
leaders were educated in this country because they
thought we had a better educational system than many
other countries in this region. But, today when we are
investing 1.9 per cent of GDP; the Maldives is investing
8.7 per cent of GDP and if you take Nepal, it is 4.7 per
cent; in India, 3.2 per cent; in Pakistan, 2.9 per cent; in
Bangladesh, 2.4 per cent and as a matter of interest, even
Sub-Saharan Africa is investing roughly 4.7 per cent of
GDP on education.
The cynical attitude of the Rajapaksa regime towards
education and the educated is further highlighted by the
fact that the Government’s spending on universities was
also slashed from 0.56 per cent to 0.27 per cent of GDP in
2010 and I believe it is going down further and further
every year. Because of the low salaries, some of the best
lecturers are compelled to seek greener pastures while the
others who continue to serve their motherland are labelled
as thugs or as terrorists by this Government.
Sir, in fact, the Rajapaksa regime, instead of coming
to grips with this calamitous situation in the education
sector today, is busy trying to find scapegoats to justify its
own inefficiency while trying to cover up its own secret
plan to destroy the free education system, as we know it.
Like most authoritarian regimes, the Rajapaksa regime is
very weary. That is something which I have noticed of
educated persons and the intelligentsia who are seen as an
obstacle to their autocratic agenda. In fact, if you look at
the type of persons who are running this regime, it is
obvious that what is appreciated by the leaders is brawn
and not brains.
Even in the Z-score fiasco, various scapegoats have
been put forward to justify this shocking tragedy where
over 6,500 Advanced Level students have had their hopes
shattered due to the sheer incompetence of the Executive.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

Some blame the Ministers; some blame the Ministries;
some blame the bureaucrats and the examiners, but the
real culprit, as far as I am concerned, is sitting elsewhere.
Sir, as you know, the Z-score system was introduced
in the year 2000 by the Government in which I was also a
Minister and since 2001, this system was used for nearly
10 years without a flaw, without a hitch until 2011. At
that time, we felt that using the aggregate of raw marks
for university admission was an unreliable and obsolete
method. It had been discarded by most countries and was
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proving to be a great injustice to many students. In fact,
that is why the former President, Mrs. Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga appointed the Presidential
Task Force on General and University Education of 1998,
which proposed as its recommendations, to allow
students to take three subjects instead of four, introducing
General English and a common general paper as
mandatory, to bring forward the exam from April to
August, that the A/Ls could not be the sole criteria for
university admissions and to broaden the criteria as done
in the United Kingdom.
The UGC, the Department of Examinations and
experts from several universities participated in
developing such a system and in the year 2000, an
accepted system of standardization was recommended,
namely the Z-score system, which was approved by the
then President and the Cabinet and subsequently, it was
also approved by the Government of Prime Minister
Ranil Wickremasinghe in 2001. In fact, in 2001, the first
batch of A/L students experienced university admission
selection under the Z-score criteria. The Department of
Examinations became fully geared and thoroughly
prepared itself to face this new challenge. The computer
systems were upgraded and new technical expertise was
introduced well ahead of the exams. The UGC and the
Ministry worked in close partnership to ensure that the
students would not be penalized during this critical
transition.
The exams faced by the students who did four
subjects and those who did three subjects were taken as
two separate exams - I think this is where our people
went wrong recently - and two sets of Z-scores were
calculated. Thereafter, all the Z-scores from both sets
were ranked together into one group and admissions were
processed very smoothly and efficiently during that
transition year. After that, the same system was repeated,
as I said earlier, without any problem whatsoever until a
similar situation arose in 2011 when students from two
types of syllabuses sat for the exam. This time, the
authorities were ill-prepared and did not foresee the
eventualities that were to follow. Unlike in 2001, at the
last year’s exams, the marks of all the students from both
groups were pooled and common Z-scores were
formulated. Many students from the previous syllabus got
higher scores whereas many from the new syllabus got
left out. Certain students who had scored very high
results were deprived of university admission as a result
and when the Department of Examinations realized this
situation, it was too late and attempts to remedy this
situation needed time.
This is where the mistake happened. I am not trying to
protect my old Friends. It is not the fault of any of these
Ministers. The mistake happened when the Executive
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

of this country, when the President
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

of this country, perhaps in order to please the parents who
said the A/Level results were getting late, used his
executive powers despite protests මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you cannot make that remark.

(The Hon. Mangala Samaraweera)

- all the newspapers carried the headline that the
President
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

had intervened in order to save the A/Level students.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You cannot say that. The whole speech will be
expunged.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Why can I not do so?
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You are referring directly to the Executive

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Are you saying that the President
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

did not intervene?
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

which is against the Standing Orders. Therefore it will be
expunged.

You cannot ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I am asking you, this is මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I am not talking about the Presidency. I am talking
about a historical fact.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you must take the Order from the
Chair.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

It is not the Presidency. The Chair can understand it
very well. Please refrain from ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

If you look at the newspapers of 26th of December
2011 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I challenge
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You cannot challenge
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

(The Presiding Member)

That is a different thing.

the Chair.
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(The Presiding Member)

I can, if you are -

Your whole speech will be expunged.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(The Presiding Member)

(An Hon. Member)

What was said is against the Standing Orders. You
must understand that.

You cannot do that.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

You cannot sit on that Chair and be biased and
partisan.

You think you are like the King of Swaziland, a
dictator
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, not at all.

who can hold a Reed Dance and then -

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

You are not there to protect the rights of the
Executive.

(The Presiding Member)

This is the Chair. I am chairing. You must understand
that.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Presiding Member)

I am acting according to the Standing Orders. You
must understand that.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

No, you cannot.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

You are there to protect the rights of the
Members.

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Hon.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The Standing Orders does not allow you to ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Presiding Member)

You must understand the powers of the Chair.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I will complain to the Commonwealth. I will
complain to all the unions of your dictate.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

You are not there to be the President’s lackey.

(The Presiding Member)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

You can be the President’s lackey
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

You can complain. If you go against the Standing
Orders, the Chair has the power to expunge them.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

No, no, because -

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

when you sit on your seat. But, you cannot do that sitting
on the Speaker’s seat.

(The Presiding Member)

Come to the subject matter.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I am saying that the real culprits for this educational
mess are not these gentlemen who are sitting here. That
gentleman is sitting elsewhere. I can say that.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

From now onwards if you speak correctly, it will be
allowed. You may wind up now.
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Not only the students, the academics are also out on
the street. FUTA with its membership of over 4,000 has
two sets of demands, very reasonable demands. The first
is the outstanding salary-related demands and the other
relates to the state of education in this country, today.
Both are very reasonable demands. They demand on the
complete implementation of Prof. M.T.M. Jiffry and Prof.
Malik Ranasinghe Proposals of 2008 and an increase of
the Government's spending on education to 6 per cent.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only one minute.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

අපි ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ. ෙබොරුවට ඇමතිවරුන්ට
බණිනවා; බන්නවනවා. ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව මාධ වලට
ෙතොරතුරු leak කරනවා; කාටූන් අන්දවනවා. අෙප් ෙවබ් එකටත්
පනින්න ඉස්සර කියනවා, "අන්න අරූට ගහලා ෙතොරතුරු දමන්න"
කියලා. ෙම්වා ෙකොෙහන්ද එන්ෙන්? අපි ඇත්ත කථා කරන්න
ඕනෑ. ෙම්වා ගැන ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හරි. ඔබතුමා කියනවා නම්
මම ඒ ගැන වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් ෙවලාෙව්
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

No. You took most of my time. Frankly, Mr.
Presiding Member, you took my time.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You must understand the Standing Orders. You are a
senior Member of Parliament.You must understand that. I
am going only by the Standing Orders.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

This is not the time for acrimony. We have to look for
solutions. Six thousand five hundred students are out
there on the streets going from one court to the other,
going after lawyers. Their parents have invested all their
savings because they hoped that these children would be
able to go into the university. So, what I am trying to say
is, we must look for remedies and not for scapegoats.
Many of the experts who handled the Z-score are still
there today. In fact, there is Mr. A.M.R.B. Amarakoon. I
was also the Deputy Minister of Education from 2004 to
2006. So, I know some of these people like A.M.R.B.
Amarakoon, Shirley Perera et cetera. They are former
examiners; people of the highest calibre.

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

No, it is not for you to මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You have only one more minute.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ෙම්ක අමුතු වැඩක්ෙන්. ස්වාසිලන්තෙය් ඒකාධිපතියා ෙහොඳයි.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

I would recommend to the Hon. Minister to get their
services. They are willing to help. They are willing to
actually give their input, free of charge, because they are
very unhappy with the situation. You must call them and
many of them feel that this can be sorted out in three
weeks; I do not know but they have told me that this can
be sorted out in three weeks. So, I would ask the
Government to swallow the pride for the sake of these
students and get them to revisit the 2011 exam marking
system and access all the raw marks plus the Z-score for
an extensive study and analysis. Within three weeks, they
could be asked to do fresh calculations on the two sets of
Z-scores and fresh rankings could be done. This is a
doable task provided, as I said, there is no political
interference. Let them get on with it. You can find a
solution, I assure you, within three weeks.

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You are only asking me to expunge whatever you say.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

But, I need more time because you actually took a lot
of my time.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

I cannot give you more time. Both sides have agreed
on the time.
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

As I said, these are very reasonable demands. Since I
do not have time, I would like to take this opportunity to
table* a presentation made by the University of
Moratuwa Teachers Association. It is an excellent, little
presentation, very simple, very credible and I would ask
all Hon. Members from both sides to spend two minutes it will not take more than two minutes - and go through
this document.
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This is democracy. This is not Swaziland; this is not
Zimbabwe.
[අ.භා. 6.10]

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

Mr. Presiding Member, I would also like to say just
one last word about some of these university lecturers. Do
not treat them like terrorists; do not label them as thugs;
do not label them as foreign conspirators because some of
the brightest, the best lecturers are the leaders of this
campaign. They are clever, young and committed.
In fact, I would like to conclude by reading a little bit
from an article written by Dr. Dileni Gunewardena, a
Senior Lecturer of the University of Peradeniya, under the
caption, “Who will suffer if FUTA loses?” It states, I
quote:
“The most striking feature of today’s university trade union
leadership is that it comprises academics with outstanding
scholarly credentials. A search in scholarly research databases
for their names reveals them to be authors of international repute,
award-winners for Ph.D. and postdoctoral research, with
impeccable track records of international research publications.
They represent the best in Sri Lanka’s university system today.
Among the few I know (of) are an internationally published
historian, a distinguished young evolutionary biologist, an
outstanding macroeconomist with a Ph.D. from East Asia’s best
university, a brilliant mechanical engineer,……..”

Mr. Presiding Member, I will bow down to your
request. But, I will again request you not to expunge
anything from my speech.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The Chair has made the Order and the Order shall ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I will challenge the expunction.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You can challenge wherever you like. But, the Chair
has made an Order according to the Standing Orders.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප දන්නවා, ෙම් අධ ාපන
කමය බිඳ වැටීම පිළිබඳ පබන්ධය ෙගොතනු ලැබුෙව් විෙශේෂෙයන්
මාධ විසිනුත් හා විපක්ෂය විසිනුත් බව. මාධ විසින් හා විපක්ෂය
විසින් විශාල වශෙයන් කථා කිරීම හරහා ඇති වූ සංෙව්දී
මාතෘකාවක් පිළිබඳව ජනතාවෙග් උද්දීපනය වීමක් හරහා මිස,
ෙම් කියන විධිෙය් හරියටම සාධනීය මට්ටමින් මනිනු ලබන බිඳ
වැටීමක් තිබුණා නම්, ඒ අතීතෙය් ඉඳලා සිදු වී ෙගන ආපු,
අධ ාපනෙය් තිෙබන යම් යම් පශ්න නිසායි කියලා අප දන්නවා.
1939 වසෙර් ඉඳලා අධ ාපනයට ආඥාපනතක් පමණයි
තිබුෙණ්. අධ ාපනය පිළිබඳ නියම නීතියක්, නියම පනතක් අපට
නැහැ. ඒ නිසා විවිධ රජයන් ෙම් හරහා ගිහින් ෙම් අධ ාපනය
ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ හරහා ඇති වූ පශ්න
ගණනාවක් කර පින්නාෙගන, ඒ හරහා ඇති වූ විවිධ නිලධාරි
පශ්න ගණනාවක් කර පින්නාෙගන අද අධ ාපන කමය ගමන්
කරන දිසාව ඔස්ෙසේ යම් යම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පශ්න
ෙත්රුම් ගත්ත අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම
මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කර
තිෙබනවා, අධ ාපනය පිළිබඳ පතිපත්ති හදලා අලුත් පනතක්
හදන්න. ඒ විෙශේෂ කාරක සභාවට -ඒ පනත හදන්න- පක්ෂ
විපක්ෂ මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් සහභාගි වුණා. ඒ පනත
ඇතුෙළේ අද ෙම් තිෙබන පශ්න රැසකට උත්තර තිෙබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අධ ාපන කමය පිළිබඳ විශාල උනන්දුවක් තිෙබනවා නම්,
රෙට් දරුවන්ට ෙම් තරම් ආදරය කරනවා නම් ෙම් ෙයෝජනාවල
සංස්කරණය කළ හැකි පිටපත් කියවලා බලලා ඒවාට ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීවරුන්ෙගන් මා
ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම සංවර්ධනාත්මක
විෙව්චන ඉදිරිපත් ෙවනවා ඉතාම අඩුයි. ෙම්වා කියවනවාත් අඩුයි.
පශ්නයක් අරෙගන ඒක හුඟක් පසාරණය කරලා, පුම්බලා ඒ
පිළිබඳ කථා කිරීමක් ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.
අෙප් ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා පැහැදිලි සංඛ ා, දත්ත හරහා
ෙපන්නුවා, පාථමික ෙහෝ ද්වීතියික අධ ාපනෙය් ෙම් කියන
විධිෙය් බිඳ වැටීමක් නැහැ කියලා. අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුවා, ඌව හා රජ රට වැනි පැතිවල
අතීතෙය් ඉඳලා ඉතා පහළ මට්ටෙම් තිබුණු අධ ාපන කම දියුණු වූ
බව.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපනෙය් දැෙවමින්
තිෙබන පශ්න කීපයක් පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉන් එක කාරණයක් තමයි විභාග
පශ්න පතවල ඇති වූ වැරැදි. අප දැක්කා ඒවාෙය් වැරැදි
අතෙළොස්සක් තිෙබන බව; ගණින්න පුළුවන් පමාණයක්- වැරැදි
5ක්, 6ක්- තිෙබන බව. ෙම් විධියට වැරැදි 5ක්, 6ක් ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් මහා විශාල පශ්න පත සංඛ ාවක් ඇතුෙළේ. සංයුක්ත
ගණිතය පශ්න පතය හදපු ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු කවුද
කියලා ඇහුවාට ඒ ෙද්වල් එෙහම පශ්න කරන විධිෙය් ෙද්වල්
ෙනොවන බැවින් -ඒවා රහසිගත කරුණු බැවින්- ෙහළිදරවු කිරීමක්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා]

වන්ෙන් නැහැ. සුදුසුකම් ඇති අය එක් ෙකෙනක් පමණක්
ෙනොෙවයි -සමහර විට ෙදන්ෙනක් පමණක් ෙනොෙවයිආචාර්යවරු, කථිකාචාර්යවරු, මහචාර්යවරුන්ෙගන් සමන්විත,
පැහැදිලිව ඒ සුදුසුකම් තිෙබන අයෙගන් සමන්විත මණ්ඩලයකින්
ෙම්වා හැෙදන්ෙන්. ඒ පශ්න පත හදන ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු
හැබැයි ෙසෝදුපත් කියවන්නන් ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ෙම් රෙට් විතරක්
ෙනොෙවයි මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබන ෙලොකු පශ්නයක්. විභාගයක
රහසිගතභාවය ආරක්ෂා කරෙගන ඒවාෙය් ෙසෝදුපත් කියවන්නට
සුදුසුකම් ලැබූවන්ට කියවන්න ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක
නීති විෙරෝධී කාරණාවක් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්න පත
මණ්ඩලයටම තමයි ඒ පශ්න පතෙය් ෙසෝදුපත් කියවන්න
ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙම් ආචාර්ය, මහාචාර්යවරු විෂයය පිළිබඳ
පවීණයන්.
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ඒක අඩු කර ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. මා එය ඉතා පැහැදිලිව
කියනවා. මම ෙම් වැරැදි අනුමත කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත්
ෙමවැනි වැරැදි යම් තරමකින් සිදු වන්න ඉඩ කඩ තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැරැදි දිගින් දිගට සිද්ධ ෙවච්ච
ෙක්ම්බිජ් හා ලන්ඩන් උසස් ෙපළ පශ්න පත මම ෙගනැත්
තිෙබනවා. ඒවාෙය්දී අනුගමනය කරලා තිෙබන කියාවලි පිළිබඳව
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නත් මට ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න.
අෙප් එක විෂයක් වන ෙභෞතික විද ා පශ්න පතය ගැනයි මම
කියන්ෙන්. එතෙකොට බලන්න, 2004 උසස් ෙපළ ෙභෞතික විද ාව
ෙකටි පශ්න පතෙය් අංක 03 වැරැදියි. සියලු ෙදනාට ලකුණු දීලා
තිෙබනවා. 2007 ෙභෞතික විද ාව ෙකටි පශ්න පතෙය් අංක 39
වැරැදියි. එහි මුදණ ෙදෝෂයක් තිෙබනවා. සියලු ෙදනාට ලකුණු
දීලා තිෙබනවා. 2007 ෙභෞතික විද ාව ෙකටි පශ්න පතෙය් අංක
44 වැරැදියි. සියලු ෙදනාට ලකුණු දීලා තිෙබනවා. 2008 ෙභෞතික
විද ාව ෙකටි පශ්න පතෙය් අංක 09 වැරැදියි. සියලු ෙදනාට ලකුණු
දීලා තිෙබනවා. 2008 ෙභෞතික විද ාව ෙකටි පශ්න පතෙය් අංක
40 වැරැදියි. සියලු ෙදනාට ලකුණු දීලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අයෙග් තිෙබන වටිනාකම
සහ උගත්කම ගැන අෙප් ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා කිව්වා.
ඒ අය තමයි ඇත්තටම සහභාගි ෙවලා ෙම් පශ්න පත හදලා
තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙය් ෙසෝදුපත් කියවීෙම්දී වරහනක්, අකුරක එහා
ෙමහා වීමක් නැවත නැවත ඇස් යවමින් බලන ෙකොට, - මෙනෝ
විද ාෙව්දී ෙමය මානසිකව විස්තර කරනවා - එකම ෙදය තමුන්ම
නැවත නැවත කියවන ෙකොට ඒ වචනය හරහා යන්න පුළුවන්
වැරැද්ද අහු වන්ෙන් නැහැ. ෙවන ෙකෙනක් කිෙයව්ෙවොත් තමයි ඒ
වැරැද්ද අහු වන්ෙන්. ඒ වාෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න කීපයක්
ෙම්වාෙය් තිෙබනවා. ඒ පශ්න කීපය නිසා හානියක් වන බව අප
පිළිගන්නවා. නමුත් එවැනි හානි අතීතෙය් ඉඳලා සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා.

මම ෙම් ෙකටි පශ්න පතය ගැන විතරයි කිව්ෙව්. හැබැයි ෙම්වා
පුංචි මුදණ ෙදෝෂ. ෙලොකු වැරැදි ෙනොෙවයි. ෙම්වා ෙමෙහම
කියන්න ෙහොඳද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් යථාර්ථය
ටිකක් පැහැදිලි කළ යුතුයි. අපි ෙම්වා අල්ලාෙගන ෙම් තරමට කෑ
කහලා අෙප් සමස්ත අධ ාපන කමයම විෙව්චනය කරන්ෙන්
ඇයි? ෙම්ෙකන් ඇත්තටම අපි හානි කරන්ෙන් ෙම් විභාගවලට
ෙපනී සිටි අෙප් දූ දරුවන්ටයි. ෙම්වා වැරැදි නම්, ෙම් සියලු
විභාගවලට ෙපනී සිටි අය ඇත්ත වශෙයන්ම දක්ෂයින්ද කියන
පශ්නය යෙමකුට මතු කරන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් පුංචි වැරැදි
අතීතෙය් ඉඳලා සිදු වුණා. ෙලොකු වැරැදිත් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අතීතෙය් ඉඳලා ඉතා
ආශාෙවන් උගන්වපු විෂයක් තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙභෞතික
විද ාව. උසස් ෙපළ කරන දරුවන් සඳහා තමයි මම ඒ විෂය
ඉගැන්නුෙව්. මම ෙම් සඳහා ෙභෞතික විද ා විෂය විතරක් ෙතෝරා
ගත්තා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ෙභෞතික විද ා
විෂයෙය් පසු ගිය අවුරුදු 7-8 ඇතුළත ෙම් කියන විධිෙය් වැරැදි
ෙකොයි තරම් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා මම ෙගොනු කරලා
තිෙබනවා. මම ඒ ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා මට උදාහරණ
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ පශ්නය විතරක් ෙනොෙවයි,
උත්තරත් වැරදියි, marking scheme එකත් වැරැදියි. එෙහම වැරැදි
සිදු වුණු ෙභෞතික විද ා පශ්න පත ගැන අද දක්වා වචනයක්වත්
කථා කරපු නැති අවස්ථා තිෙබනවා. ඒවා මට ඔප්පු කරන්න
පුළුවන්; ගණන් හදලා ෙපන්වන්න පුළුවන්. වැරැදියට ලකුණු දීලා
තිෙබන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒවා ගැන අද දක්වා කිසි ෙකෙනක්
කථා කරපු නැති අවස්ථාත් තිෙබනවා.

එහි තිෙබන පශ්න ෙදක තුනක් ගැන මම ෙබොෙහොම
ෙකටිෙයන් කියන්නම්. 2002 උසස් ෙපළ, ෙකටි පශ්න පතෙය්
අංක 24 බලන්න. එහි මුදණ ෙදෝෂයක් තිෙබනවා. 3927 ෙවනුවට
4927 මුදණය කර තිෙබනවා. ඒකට ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්?
සියලු ෙදනාට ලකුණු දීලා තිෙබනවා. 2002 උසස් ෙපළ ෙභෞතික
විද ා ෙකටි පශ්න පතෙය් 35වැනි පශ්නෙය් විෂ්කම්භය ෙවනුවට
වැරැදි අගයක් දමා තිෙබන නිසා සියලු ෙදනාට ලකුණු දීලා
තිෙබනවා. එම පශ්න පතෙය්ම 57වැනි පශ්නෙය් පස්තාරවල
වැරැද්දක් තිෙබනවා. ෙගෝල ෙලස සඳහන් කරලා නැති නිසා සියලු
ෙදනාට ලකුණු දීලා තිෙබනවා. විෂයන් අසූ ගණනකින් එක
විෂයක් වන ෙභෞතික විද ාව ගැනයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්.

2009 උසස් ෙපළ ෙභෞතික විද ා ෙකටි පශ්න පතෙය් අංක 14
වැරැදියි. සියලු ෙදනාට ලකුණු දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි
රචනා පශ්න ගැනත් බලමු. 2006 උසස් ෙපළ ෙභෞතික විද ා
රචනා පශ්න පතෙය් පළමුවැනි පශ්නෙය් තුන්වැනි ෙකොටෙසේ "බී"
ෙකොටස වැරැදියි.

ෙම් සියලු විෂයන් අරෙගන ෙම් සියලු පශ්න පත ෙම් විධියට
විශ්ෙල්ෂණය කරලා බැලුෙවොතින් ඔබතුමන්ලාට ෙපෙන්වි, අපි
ෙම් විධිෙය් විෙව්චන කෙළොත් කවදාවත් ෙම් රෙට් විභාගයක්
කරන්න බැරි ෙව්වි කියලා. මානුෂීය වරදකට ෙම්වා ඇතුෙළේ ෙපොඩි
ඉඩක් තිබිය හැකියි කියලා අපි බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරන්න ඕනෑ.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පශ්නය වැරදියි. ඒ නිසා ඒ පශ්නයට උත්තර ලියන ශිෂ යන්
ඒ ගණන වැරදියට හැදුවා වුණත් ලකුණු ෙදන්න කියලා කියා
තිෙබනවා. ෙම් විධියට තවත් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. මම
ගත්ෙත් එක විෂයයක් විතරයි; පසු ගිය අවුරුදු කීපයක් විතරයි.
1970 ගණන්වල ඉඳලා ගත්ෙතොත් ෙම් පශ්න පතවල විශාල
අඩුපාඩුකම් රාශියක් තිබුණත් ඒවා පිළිබඳව අපි ෙලොකුවට කථා
කරලා, අපි ෙම් කමය පහළ දමලා නැහැ. ෙභෞතික විද ාව විෂය
ගැන විතරයි මම සඳහන් කෙළේ. අවශ නම් ඉතුරු විෂයයන්
පිළිබඳවත් අපට ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. එතෙකොට පරණ පතිඵල
සියල්ලම අවලංගු කරනවාද කියලාත් මම අහන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එතැනින් ෙපොඩ්ඩක්
ඔබ්බට යනවා. රටවල් 120කට වැඩි පමාණයක උසස් ෙපළ කරන
දරුෙවෝ මුදල් ෙගවලා විභාග කරනවා. එෙහම මුදල් ෙගවලා
විභාග කරන විශ්වවිද ාලයක් තමයි ෙක්ම්බිජ් විශ්වවිද ාලය. එය
මීට අවුරුදු 800කට විතර ඉස්සර -1200 ගණන්වල- හැදුණු
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විශ්වවිද ාලයක්. ඒ ෙක්ම්බිජ් විශ්වවිද ාලෙය් ජාත න්තර
විභාගයක් පවත්වනවා, "University of Cambridge International
Examinations" කියලා. ඒ විභාගෙය් පශ්න පතවල සිදු ෙවලා
තිෙබන වැරදි කිහිපයක් ගැන කථා කරන්නට මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, Z-score පශ්නය ගැන ගරු
මංගල සමරවීර මන්තීතුමා හුඟක් කථා කළා. ෙම් කරුණු
සියල්ලම ඇතුෙළේ මා ජාත න්තර විභාග ගැන කථා කළ නිසා
website එකක ඊෙය් ෙපෙර්දා පළ කර තිබූ විස්තරයක් ඉදිරිපත්
කරන්න කැමැතියි.

ෙක්ම්බිජ් විශ්වවිද ාලෙය්, 2009 ඔක්ෙතෝබර්/ෙනොවැම්බර්
ෙභෞතික විද ාව ව හගත පශ්න පතෙය් අංක 2 (c) ii වන
ෙකොටස සම්බන්ධ ලකුණු නිර්ෙද්ශයට අනුව, එහි තිෙබන වැරැද්ද
නිසා ඒ ලකුණු තුන ඉවත් කරලා තිෙබනවා. අදාළ පශ්න පත
සියල්ල මා ළඟ තිෙබනවා. මම ඒ පශ්නපත සියල්ල සභාගත*
කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

එංගලන්තෙය් ෙමවර උසස් ෙපළ විභාගෙය් mark කරපු හැම
පශ්න පත 50,000කින්ම 700ක් වැරැදියි. ඒ සංඛ ානය පිළිබඳ
දත්තය අඩංගු website එෙකන් ලබා ගත් පිටපතක් මා ළඟ
තිෙයනවා. මා එය සභාගත* කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.

මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙක්ම්බිජ් විශ්වවිද ාලෙය් ෙභෞතික
විද ාව පශ්න පතවල විතරක් පසු ගිය අවුරුදු තුනක පමණක් ඇති
වුණු වැරදි පිළිබඳවයි. ෙමොකද, ෙම් ගැන දිගින් දිගට කථා
කරන්න ගිෙයොත් ෙපොත් මිටි ගණන් ෙගෙනන්න සිදු වන නිසා.
2010 මැයි/ ජූනි ව හගත පශ්න පතෙය්, අංක 5 (a)(ii) ෙකොටසට
හිමි ලකුණු පශ්න පතෙයන් ඉවත් කර තිෙබනවා, එය වැරදි නිසා.
2010 ඔක්ෙතෝබර්/ෙනොවැම්බර් ව හගත පශ්න පතෙය් අංක 2 (b)
(iii) ෙකොටසටත් ආපහු ඒ විධියටම ලකුණු දීලා තිෙබනවා. ඒ මා
සඳහන් කෙළේ ෙක්ම්බිජ් විශ්වවිද ාලෙය් විභාග ගැනයි.

දරුවන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳ විය හැකි වූ ෙම් මානුෂික
පශ්නය අල්ලාෙගන, ෙද්ශපාලන ගමනක් යාම සඳහා අපි ෙම්
ෙගනි යන මහා සමාජ විප්ලවය තුළින් අෙප් රෙට් ෙදමව්පියන්ෙග්
සංෙව්දී තැනටම පහර දීම පිළිබඳව ඉතා මානුෂිකව හිතලා
බැලුෙවොත් හුඟාක් ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

තව විනාඩියක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ළමයින් ලන්ඩන් උසස්
ෙපළ කියලා විභාගයක් කරනවා. ඒකට කියන හරි වචනය තමයි,
Edexcel. Edexcel විභාගවල 2012 ජනවාරි විභාගෙය් ෙභෞතික
විද ාව පශ්න පතයට ෙසෝදුපත් එවලා තිෙබනවා; සංෙශෝධන
එවලා තිෙබනවා. සංෙශෝධන එපා කියලා ෙමෙහේ කෑ ගැහුවාට
ෙම්ක ජාත න්තර මට්ටෙමන් සිද්ධ ෙවනවා. වැරැද්දක් තිෙබනවා
නම්, ඒ වැරැද්ද තිෙබනවාට අමතරව, පුළුවන් ෙවලාෙව් පුළුවන්
මට්ටෙමන් සංෙශෝධනයක් කරන එක ෙහොඳයි. සංෙශෝධන සඳහා
ෙවනම ෙකොළයක් එවලා තිෙබනවා. එය මුදණ ෙදෝෂයක්. 30x107
බලය ෙවනුවට එය 3.0x107 විය යුතුයි කියලා එයට
සංෙශෝධනයක් එවලා තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන කියන්න ගිෙයොත්,
ෙකොළ විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. පශ්න පතයක
මානුෂික වරදකට ඉඩක් තිෙබනවා. ෙමොකද, පරිපූර්ණ මිනිසුන්ට
ෙම්ක කරන්න පුළුවන්කමක් නැති නිසා; රහස භාවය රැක ෙගන
ෙසෝදුපත් බැලීම දිගින් දිගටම කර ගන්න බැරි වන නිසා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නැවතත් කියනවා, එෙසේ
වුණාට, මම ෙම් වැරදි අනුමත කරනවායි කියන එක එයින් අදහස්
ෙනොවන බව. යථාර්ථය, ස්වභාවධර්මෙයන් සිද්ධ වුණ ෙද්
කියන්නයි මම උත්සාහ කරන්ෙන්. පශ්න පත හදන සියලුම
කථිකාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු ෙම් ෙසෝදුපත්
පරිස්සමින් කියවලා, වැරදි පමාණය නැති කරන්න බැරි නම්
මානුෂික ෙහේතූන් මත එය අවමයක් කිරීම සඳහා හැකි සියලු වැඩ
කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ අතින් බලන ෙකොට ෙම් අවුරුද්ෙද් විභාග
පිළිබඳව යම්තාක් දුරට සෑහීමකට පත් වන්නට පුළුවන් කියලායි
මම නම් හිතන්ෙන්. මක් නිසාද, ෙම් දක්වා අපි දැකලා තිෙබන්ෙන්
වැරදි හයක් විතරයි. ඒෙකනුත් සැලකිය යුතු පමාණයකට
සංෙශෝධන යවලා තිෙබනවා. යම් යම් ස්ථානවලට සංෙශෝධන
යැවීෙම්දී පාෙයෝගික පශ්න නිසා සුළු සුළු පමාදවීම් ඇති වුණ බව
අපි දන්නවා. නමුත් තිෙබන සන්නිෙව්දන කම හරහා සහ
පුද්ගලයන්ෙග් කැපවීම් හරහා ෙම් තරමින්වත් ෙම් පශ්නවලට
විසඳුම් ලබා දීම පිළිබඳව මම විභාග ෙකොමසාරිස්තුමාට
ස්තුතිවන්ත වනවා. මක්නිසාද යත්, ෙම් මට්ටෙම්දී කරන්න
පුළුවන් උපරිම ෙද් එතුමා කරලා තිෙබනවාය කියා මා විශ්වාස
කරන නිසා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා Z-score පශ්නය ගැන කථා
කරමින් කිව්වා, 2001 විෂයන් තුනක් තිබියදී හා විෂයන් හතරක්
තිබියදී ෙවන ෙවනම Z-score ගණනය කරලා ගහණ ෙදකක්
විධියට - as two populations - ඒවාෙය් Z-score ෙවන ෙවනම
අරෙගන එකතු කරලා rank එක හැදුවාය කියලා. එතුමා ෙමතැන
ඉන්නවා. ෙම් සැෙර්ත් ඒ කමයම තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්.
ෙදවැනි පාරට ෙම් Z-score ෙවන ෙවනම ගණනය කරලා ඒවා
එකට දැම්ම ගමන් ආපසු ළමයි උසාවි ගියාම ඒකත් වැරැදියි
කියලා තමයි මතය ආෙව්. එෙහම නම් 2001 කරලා තිෙබන කමය
වැරදියි ෙන්. එතෙකොට 2001 කරලා තිෙයන කමයත් වැරැදියි. ෙම්
කමය අනුව බලන ෙකොට ෙම්වා ආපසු හදන්න අපට ළමයි
විශ්වවිද ාලවලින් ගන්න පුළුවන්ද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව එක ෙදයක් කියන්න
කැමැතියි. සංඛ ානෙය් යම් කිසි ෙදයක් කරනවා නම් අතීතෙය්
ඇති වුණු රටාවන් සැලකිල්ලට ගැනීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.
ෙම් විධියට හැම අවුරුද්ෙද්ම ෙදවැනි වතාවට විභාගය කරන
ළමයි හා පළමුවැනි වතාවට විභාගය කරන ළමයි කියලා
ෙදකාණ්ඩයක් ඉන්නවා. පංගුවක් අය තුන්වැනි වතාවටත් විභාගය
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වසර 3ක
විශ්වවිද ාල පෙව්ශ දත්තයන් සමඟ ෙයෝජනා කරන ලද කමෙව්ද
ෙදක සංසන්දනය කිරීම යන ෙල්ඛනය මම සභාගත* කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාෙග් කාල ෙව්ලාව නම් ඉවරයි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[අ.භා. 6.27]

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

Faculties තුනකට; ෛවද විද ා අංශෙයන්, ඉංජිෙන්රු
අංශෙයන්, ඒ වාෙග්ම කළමනාකරණය අංශෙයන් විශ්වවිද ාලයට
ගිය අයෙග් සංඛ ා දත්ත අනුව ෛවද විද ාවට 2008 දී පළමුවැනි
වරට විභාගයට ෙපනී හිටපු අයෙගන් 196 ෙදෙනකු විශ්වවිද ාල
පෙව්ශය ලබා තිෙබනවා. ෙදවන සහ තුන්වන වරට විභාගයට
ෙපනී සිටි සංඛ ාෙවන් 259 ෙදෙනකු විශ්වවිද ාල පෙව්ශය ලබා
තිෙබනවා. පළමුවැනි වර විභාගයට ෙපනී හිටපු අයෙගන් සියයට
43ක් ෛවද විද ාෙවන් විශ්වවිද ාල පෙව්ශය ලබා තිෙබනවා.
ෙදවන සහ තුන්වන වරට විභාගයට ෙපනී සිටි අයෙගන් සියයට
57ක් සුදුසුකම් ලබා තිෙබනවා.
2009 දී ඒ විධිෙය්ම අනුපාතයක් තිෙබනවා. පළමුවර විභාගයට
ෙපනී සිටි සංඛ ාෙවන් සියයට 42ක් විශ්වවිද ාල පෙව්ශය ලබා
තිෙබනවා. ෙදවන සහ තුන්වන වරට විභාගයට ෙපනී සිටි
සංඛ ාෙවන් සියයට 58ක් විශ්වවිද ාල පෙව්ශය ලබා තිෙබනවා.
2010 දීත් පළමුවර විභාගයට ෙපනී හිටපු අයෙගන් සියයට
41ක්ද, ෙදවන සහ තුන්වන වරට විභාගයට ෙපනී හිටපු අයෙගන්
සියයට 59ක්ද විශ්වවිද ාල පෙව්ශය ලබා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුදු
තුෙන් පළමුවැනි වරට විභාගය කරන අයයි, ෙදවන සහ තුන්වන
වරට විභාගය කරන අයෙග්යි පතිශතය බැලුවාම එකම රටාවක්
ෙපනී යනවා. නමුත් ෙම් අලුත් Z-score කමය අනුගමනය
කරපුවාම ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන් උඩ යට මාරු ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එක ෙපෙනනවා. ෙම් සංඛ ා ෙකලින්ම facts. ෙම්වා
වරද්දන්න බැහැ. ගණන් එක්කම මා ළඟ තිෙබනවා. නිවැරදි යයි
කියන කමය ෙයොදපුවාම ෛවද විද ා අංශය, ඉංජිෙන්රු අංශය,
කළමනාකරණ අංශය කියන ෙම් සියල්ලෙග් උඩ යට මාරු වීම
සිද්ධ වනවා. පරණ රටාවටම ෙම්ක ෙගන යාම තමයි අවශ
වන්ෙන්. ෙමොකද අෙප් රෙට් ආර්ථික ව හෙය්, සමාජ සන්දර්භෙය්
ක්ෂණික ෙවනසක් ඇති ෙනොවුණා නම් ෙම් දරුවන්ෙග් විභාග
ලිවීෙම් රටාෙව් හා සමත් වීෙම් රටාෙව් එකම කමයක් තමයි
යන්ෙන්. අපි ඒකට trend එකක් කියලා ඉංගීසිෙයන් කියනවා.
ඒ කමයට ගැළෙපන විධිෙය් ෙදයක් තමයි ෙම්කට ඉදිරිපත්
කරන්න ඕනෑ. ඒ කමයට -ඒ trend එකට- ගැළෙපන කමයක්
තමයි අපි ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නය විසඳීෙම්දී ෙම් තිෙයන
රටාව ෙත්රුම් අරෙගන ඒ රටාව අනුවම ෙම් සැෙර්ත් පළමුවැනි
වතාෙව්, ෙදවැනි වතාෙව් අයෙග් පශ්නය විසඳුෙවොත් ෙහොඳයි
කියලා මා හිතනවා. මා ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා,
අධ ාපනය ගැන ෙමච්චර උනන්දුවක් තිෙයනවා නම්, Z-score
එක ගැන ෙමච්චර උනන්දුවක් තිෙයනවා නම් ෙම් සියලු ෙදනා
ෙම්ක හදාරලා බලන්න කියලා. ඇත්ෙතන්ම වුෙණ් ෙමොකක්ද?
මාධ
විසිනුත්, වෘත්තීය සමිති විසිනුත්, ෙද්ශපාලන
වුවමනාවන් ෙවනුෙවනුත් ෙම් Z-score එක ගැන අපි ෙමොකද
කෙළේ කියන එක ෙම් සභාවට ඉතා පැහැදිලිව හිතා ගන්න පුළුවන්,
පසු ගිය වසර 3ක විශ්වවිද ාල පෙව්ශ දත්තයන් සමඟ ෙයෝජනා
කරන ලද කමෙව්ද ෙදක සංසන්දනය කිරීම කියන ෙල්ඛනය
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා කල්පනාෙවන් බැලුෙවොත්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 20ක්
තිෙබනවා.
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(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙගේරු මැතිතුමා දැන්
කිව්වා, පශ්න පතවල වැරැදි අඩු පාඩු සිද්ධ වුණා, ඒවා සිද්ධ වුෙණ්
ෙම් ෙසෝදුපත් බැලීෙම්දී සිදු වුණු වැරදි නිසාය කියලා. ඒවා
ෙසෝදුපත් බැලීෙම්දී වුණු වැරදිය කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක කැකිල්ෙල්
රජ්ජුරුවන්ෙග් තීන්දුව වාෙග් තීන්දුවක් ෙන්. බාල ෙතල්
ෙගනාවාම ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කියන්න ගත්තා,
ෙම්ක බාල ෙතල්වල ෙනොෙවයි වාහනෙය් ෆිල්ටරෙය් වැරැද්දක්
කියලා. ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා
කියන්න හදනවා ෙම්ක අෙප් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි,
මහාචාර්යවරුන්ෙග් වැරැද්දකුත් ෙනොෙවයි, ෙසෝදුපත් බැලීෙම්
වැරැද්දක්, ෙසෝදුපත් බැලීෙම්දී ඇති ෙවච්ච පශ්නයක් කියලා. ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා ඔය පැත්තට ගිෙය් ෙම්
අධ ාපනය නිවැරැදි කරන්න ෙන්; සංෙව්දීව දරුවන්ෙග් අනාගතය
යහපත් පැත්තට ෙගෙනනවා කියලා ෙන්. ඔබතුමා ඔය
පැත්තට ගිෙය් එංගලන්තෙය්, ස්විට්සර්ලන්තෙය්, ෙක්ම්බිජ්වල,
ඔක්ස්ෆර්ඩ්වල ෙවච්ච වැරැදි අඩු පාඩු ගැන ෙම් සභාවට කියන්න
නම් ඔය පැත්තට ගිය එෙක් කිසි ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්. ඇත්තටම
ඔබතුමාට ඒකට ෙවලාවක් නැති බව අපට පැහැදිලියි. ඔබතුමාට
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් ජාත න්තර පාසල් ව ාපෘතිය තවත්
ශක්තිමත් කර ගන්න ඒ සඳහා කාලය ෙයොමු කිරීම පමණක් කියන
එක -ජා ඇල පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරුන්ට දීපු උපෙද්ශ- සහ ඒ
පෙද්ශෙය් අලුතින් ඉදි කරන්න යන ජාත න්තර පාසල සඳහා
රජෙය් ඉඩම් අත්පත් කර ගන්න මන්තීවරුන් දැනුවත් කිරීමයි.
රෙට් දරුවන්ෙග් අධ ාපනයට වැය කරන්න ඔබතුමාට අද
ෙවලාවක් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන ෙම් පශ්නය
ඔබතුමා හිතන තරම් සරල නැහැ. පශ්න පත වැරැදීම කියන
කාරණය අධ ාපන කමය බිඳ වැටීම පිළිබඳ විපක්ෂෙය්
පබන්ධයක්ද, කාෙග් ෙහෝ පබන්ධයක්ද? ඇයි ෙමොහාන් ලාල්
ෙගේරු මන්තීතුමනි, ඇමතිවරුනි, ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න බැරි?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමා අහනවා, අධ ාපනෙය් අර්බුදයට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහේද, ෙමොකක්ද, කරුණාකර කියන්න කියලා. ෙමච්චර
අලකළංචියක් ෙවලා තිෙයද්දීත්, දරුවන්ෙග් විභාගෙය් පශ්න පත
අවුල් ෙවලා, Z-score ලකුණු ලබා දීම අවුල් ෙවලා, ඒ දරුවන් අද
මහ පාරට වැටිලා විශ්වවිද ාලවලට යන්න බැරිව සිටිද්දීත් එතුමා
එෙහම අහනවා. "A" තුන ලබා ගත්තු ශිෂ යන් තමන්ෙග්
අනාගතය පිළිබඳව පැවැති බලාෙපොෙරොත්තු මුළුමනින්ම බිඳ
වැටිලා අද මහ පාරට වැටිලා සිටිද්දීත් අහනවා ෙකොෙහේද අර්බුදය
කියලා; ෙමොකක්ද අර්බුදය කියලා. අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙම්
අධ ාපන ඇමතිවරුන්ට ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුදය ෙමොකක්ද
කියන එක. අද තිෙබන පශ්නය ඒකයි.
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, පශ්න
පතෙය් පශ්නයක් ෙමොන යම් ෙහේතුවක් නිසා හරි වැරැදුණාම ඒ
පශ්නයට සම්පූර්ණ ලකුණු දීලා තිෙබනවා, ඒක විභාගයට
ඉදිරිපත් වන දරුවන්ට කරන සාධාරණයක් කියලා. ෙකොෙහේද
සාධාරණයක් තිෙබන්ෙන්? එතැන තමයි අසාධාරණය
තිෙබන්ෙන්. වැරැදි පශ්නයට ලකුණු දුන්නාම ෙමොකක්ද සිද්ධ
වන්ෙන් ගරු මන්තීතුමනි? අදක්ෂයා සුදුස්සකු බවට පත් ෙවනවා
ෙන්ද? නුසුදුස්සා සුදුස්සකු බවට පත් ෙවනවා ෙන්ද? ඒක
ඔබතුමාම පිළිගන්න ඕනෑ. එෙහම නම්, පාඩම් කරලා ඒ හැකියාව,
බුද්ධිය අනුව විභාගයට ලියන දක්ෂ ශිෂ යාට ෙන්ද ඒ
අසාධාරණය ෙවන්ෙන්? ඒකටද විභාග තියන්ෙන්? ගරු ෙමොහාන්
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ලාල් ෙගේරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා උගත් ෙකෙනක්; ෙභෞතික
විද ාව පිළිබඳ ආචාර්යවරෙයක්. දැන් ඔබතුමාටම ෙම් කාරණය
ෙත්ෙරනවා. පශ්න පතෙය් පශ්නයක් වැරැදුණාම ඒ පශ්නයට
සම්පූර්ණ ලකුණු දුන්නා කියලායි ඔබතුමා කිව්ෙව්. අහවල්
අවුරුද්ෙද් වැරැදුණා, ෙම් අවුරුද්ෙද් වැරැදුණා, ෙමදා සැෙර්ත්
වැරැදුණා, වැරැදිච්ච හැම එකකටම අපි ලකුණු දුන්නා කියලා
ඔබතුමා කිව්වා. ලකුණු දුන්නාට පස්ෙසේ උත්තරය හරිද? ලකුණු
දුන්නාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අදක්ෂයාටත් ලකුණු
ලැෙබනවා; දක්ෂයාටත් ලකුණු ලැෙබනවා; ඒෙකන් දක්ෂයාට
අසාධාරණයක් ෙවනවා. විභාගය සමත් ෙවන්න පාඩම් කරපු,
ඉෙගන ගත්තු, ගණන් හදලා පුරුදු ෙවලා ඒ හැකියාව අනුව ගණන්
හදන්න ගිය ෙකනාට අසාධාරණයක් ෙවනවා ෙන්. එෙහම නම් ඒ
දරුවන්ට බරපතළ අසාධාරණය වන්ෙන් පශ්න පත වැරැදීම නිසයි,
විභාග අවුල් වීම නිසයි. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා මීට වඩා
බරපතළ විධියට දකින්න ඕනෑ.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කිව්වා, ඉතිහාසෙය්
කවරදාකවත් ෙනොවුණා වාෙග් ෙවනසක් ෙවලා කියලා. ඇත්ත.
ෙම් වාෙග් විනාශයක් නම් ඉතිහාසෙය් වුෙණ් නැහැ. අධ ාපනයට
ෙම් තරම්ම පශ්න, අර්බුද ගණනාවක් අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්
කවදාකවත් ඇති වුෙණ් නැති බව ඇත්ත. ඒ නිසා ඉතිහාසෙය්
කවදාකවත් ෙනොෙවච්ච තත්ත්වයක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්.
එතුමාටම ඒක පිළිගන්න වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙසොයිසා නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා කිව්වා, බුදු හාමුදුරුෙවෝ බණ කියලා ඉවර වුණාට
පස්ෙසේ ආනන්ද හාමුදුරුෙවෝ බණ කියන එක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ
කියලා. අප දන්නා බුදු හාමුදුරුෙවෝ නම් බන්දුල ඇමතිතුමා වාෙග්
කලබල ෙවලා අද ෙම් සභාෙව් හැසිරිච්ච ආකාරයට බණ කියලා
නැහැ, ෙම් වාෙග් කලබල ෙවලා නැහැ. අප දන්නා බුදු
හාමුදුරුෙවෝ ෙබොෙහොම සංයමෙයන් යුක්තවයි බණ ෙද්ශනා කෙළේ.
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අද ෙම් අධ ාපන විෂෙයහි පශ්න පත අවුල් ෙවලා, පතිඵලය
අවුල් ෙවලා, ගුරු පරිපාලනය අවුල් ෙවලා, විශ්වවිද ාල අවුල්
ෙවලා, හැම ෙද්ම අවුල් ෙවලා. අවුල් ෙවලා නැත්ෙත් අවුල
විතරයි. අවුල හැර අෙනක් සියල්ලම අවුල් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
ෙම්ක හරියට ෙව්රම්බ වාතයට අසු වුණු කුරුල්ෙලක් වාෙගයි.
හතර වෙටන් ෙව්ගෙයන් එන ඒ චණ්ඩ සුළඟත් එක්ක කුරුල්ලාට
පියාඹන්න බැහැ. අතපය කැඩිලා එක පැත්තක, ඔළුව තව
පැත්තක, කඳ තව පැත්තක. ඒක ෙන් ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද
අධ ාපනය ෙව්රම්බ වාතයට අහු ෙවච්ච කුරුල්ෙලකුෙග්
තත්ත්වයට පත් ෙවලා ෙන් ගරු බන්දුල ඇමතිතුමනි. ඒ තත්ත්වය
නිහතමානීව පිළිගන්න; ඒක ෙවනස් කරන්න. ෙම්කට ෙබොරු
පාරම් බාන්න යන්න එපා.
අද අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක නිලධාරින්ෙග් පිටින් යවන්න බැහැ. ඒක මහාචාර්යවරුන්ෙග්
පිටින් යවලා හරියන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙසෝදුපත් බලන්නන්ෙග්
පිටින් යවලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා හතර බීරි කථා ෙන්.
අන්තිමට ෙම්ෙක් වගඋත්තරකාරයා ෙසෝදුපත් බලන්නා. අෙන්!
අර අහිංසක මනුස්සයාව තමයි දැන් අල්ලා ගන්ෙන්; දඬු කෙඳේ
ගහන්න යන්ෙන්. අධ ාපනයට සම්බන්ධ ඇමතිවරු හතර
ෙදෙනක් ඉන්නවා. අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් පශ්න පතෙය් ෙහෝ
පරිපාලනෙය් ෙහෝ Z-score එෙක් ෙහෝ විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන්ෙග් ෙහෝ අවුලක් තිෙබනවා නම් ඒ සමස්තයට වග
කියන්න ඕනෑ අධ ාපන ඇමතිවරු; ඒ අධ ාපන ඇමතිවරු ඉන්නා
ෙම් ආණ්ඩුව. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා ෙම් පශ්න පුංචි තැනින්
ගලා බහින තත්ත්වයට පත් කරන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් අධ ාපන
ඇමතිවරුන්ට කලබල ෙවන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? මම කල්පනා
කළා අධ ාපන ඇමතිතුමාට අද ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. එතුමාම
කිව්වා පරමාණු ෙදකක් මාරු ෙවච්ච පශ්නයක් ගැන. මම ඒත්
බැලුවා, එස්.බී. ඇමතිතුමාෙග් තත්ත්වය ෙමතුමාට ආරූඪ ෙවලාද,
ඒ පරමාණුව ෙම් පරමාණුවට ඇවිල්ලාද කියලා; එස්.බී.
පරමාණුවයි, බන්දුල පරමාණුවයි කියන ෙදක මාරු වුණාද කියලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙම්ක වලිප්පුව හැදිලා වෙග් කලබල ෙවලා,
යක්ෂාෙව්ශ ෙවලා විසඳන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ඔබතුමන්ලා නිහතමානීව ෙම්වා දකින්න, පිළිගන්න.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා
අද ෙම් තත්ත්වය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් අධ ාපනය
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව දක්වන ආකල්පය නිසා බව. 2005
වසෙරන් පස්ෙසේ අෙප් රෙට් අධ ාපනයට දළ ජාතික
නිෂ්පාදිතෙයන් ෙවන් කරන පතිශතය අඩු කරලා ෙන්
තිෙබන්ෙන්. ඒක ඊට කලින් අවුරුදුවල වැඩියි ෙන්. 2005න්
පස්ෙසේ තමයි පැහැදිලි බැස්ම පටන් ගන්ෙන්. 2005 දී සියයට
2.9ක පතිශතයක් අධ ාපනයට ෙවන් කර තිබුණා. අද වන ෙකොට
ඒක සියයට 1.86ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක කරන්ෙන් මුදල්
අමාත ාංශෙයන්. ඒක කරන්ෙන් මුදල් ඇමතිවරයාෙග් පැත්ෙතන්.
එතෙකොට ඒ අමාත ාංශෙයන් සල්ලි ෙවන් කරන එක අද අඩු
කරලායි තිෙබන්ෙන්. අද රජය අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදල අඩු
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි සමස්ත පාසල් පද්ධතිෙය්,
විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය්, ගුරු පරිපාලනෙය් අවුල් ජාලාවක් ඇති
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

Z-score පශ්නය පිළිබඳව මීට මාස 8කට කලින් කියද්දිත්
ඔබතුමන්ලා ෙම් ආකාරයටම වලිප්පුව හැදිලා වාෙග්යි කථා
කෙළේ. ඒ නිසා තමයි නියෙපොත්ෙතන් කඩන්න තිබුණු ෙද්
ෙපොෙරොෙවන් කපන තත්ත්වයට වර්ධනය වුෙණ්. ඒ ෙවලාෙව් ෙම්
පශ්නය හරියට දැක්ෙක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අද පිළිගන්න ඕනෑ,
පාසල් අධ ාපනයයි, විශ්වවිද ාල අධ ාපනයයි කියන ඒ ෙදක
සංයුක්තව අධ ාපනය කියන සමස්ත විෂය අද ෙම් රෙට් නිවැරදි
ඉලක්කයකට, නිවැරදි දිශාවකට ගමන් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ
පරමාණු ෙදක -පාසල් අධ ාපනෙය් පරමාණුව, උසස්
අධ ාපනෙය් පරමාණුව- අතර ආකර්ෂණය හැෙදන්න ඕනෑ
අධ ාපනය නැමැති අණුව අද හැදිලා නැහැ. අද ඒ පරමාණු අතර
ආකර්ෂණය ෙනොෙවයි, විකර්ෂණය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ඒ
අණුව හැදිලා නැත්ෙත්; නිර්මාණය ෙවලා නැත්ෙත්. අද උසස්
ෙපළ විභාග පතිඵලය අධ ාපන ඇමතිවරයාත්, උසස් අධ ාපන
ඇමතිවරයාත් යන ෙම් ෙදෙදනාටම විසඳා ගන්න බැරි මහා අවුල්
ජාලයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි. හරියට කල්පනා
කරලා බලන්න.

ගුරුවරුන්ට යහපත් මානසිකත්වයකින් වැඩ කරන්න බැරි
ඇයි? ඔවුන්ට හැම දාම තිෙබන්ෙන් පරිපාලන ගැටලු. ඔවුන්ට
තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම්. ඔවුන්ට මුහුණ ෙදන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට. ඉතින් ඒවාත්
එක්ක හැප්ෙපන ෙකොට ෙකොෙහොමද ෙහොඳ මානසිකත්වයකින්
දරුවන්ට උගන්වන්ෙන්? ෙකොෙහොමද පශ්න පතයක් හදන්ෙන්? ඒ
අයට ජීවත් වන්න සරිලන වැටුපක් නැත්නම්, විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන්ට, මහාචාර්යවරුන්ට ජීවත් වන්න සරිලන වැටුපක්
නැත්නම්, තමන්ට ලැෙබන ෙසොච්චම් වැටුෙපන් ජීවත් වන්න
අමාරුකම් තිෙබනවා නම් ඒක මානසික වදයක්. නිරවුල්
මානසිකත්වයක් නැහැ. නිරවුල් මානසිකත්වයක් නැති වුණාම
හරියට පශ්න පතත් හදන්න බැහැ තමයි. හරියට උගන්වන්නත්
බැහැ තමයි. ගුරුවරුන්ටත් ඒ පශ්නය එනවා. ඒ නිසා ෙම්
සමස්තෙය් මූලය -පදනම- තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙකොෙහේවත්
ෙනොෙවයි, ෙම් අධ ාපනයට ෙවන් කරන පතිපාදනවල තිෙබන
හිඟකෙම්යි.
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[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

ඔබතුමන්ලාම පිළිගන්නවා, යුෙනස්ෙකෝ පමිතියට අනුව
සියයට 6ක් ෙම් අධ ාපනයට ෙවන් කරන්නට ඕනෑයි කියලා.
ඔබතුමන්ලාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ ඇමතිවරුන්
තමයි ෙම් යුෙනස්ෙකෝ සමුළුවට ගිෙය්. සුසිල් ෙපේමජයන්ත
ඇමතිතුමා අධ ාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය්
යුෙනස්ෙකෝ සමුළුවට ගිහිල්ලා එහි යම් වගකීම් ගත්තාට පස්ෙසේ
ෙමහි බැනර් දමලා, එතුමාව පිළිෙගන උත්සව පැවැත්වූවා මට
මතකයි. යුෙනස්ෙකෝ එකට ගිහිල්ලා සියයට 6ක් ෙදන්නය කියන
එකට අත ඉස්සුෙව් කවුද? ඒ අත ඉස්සුෙව් ඔබතුමන්ලාම ෙන්. ඒ
අත උස්සලා අනුමත කරපු එක ෙන් ෙම් කියාත්මක කරන්නය
කියන්ෙන්. ෙවන ෙමොකක්වත් ඕනෑ නැහැ, ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ස්වාසිලන්තෙය් රාජ නායකයා ෙම් රටට පැමිණි
බව. ඒ ස්වාසිලන්තෙය්ත් සියයට 7.1ක් අධ ාපනයට ෙවන්
කරනවා. එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් ඈත
ෙකළවෙර් තිෙබන එවැනි රටකත් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් සියයට
7.1ක් ෙවන් කරන තත්ත්වයක් තුළදී දැන් ෙම් විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔවුන් කියන්ෙන් වසර
ෙදකක කාලයක් තුළ -එකවර සියයට 6ක් ෙවන් කරන්නට
කියන්ෙන් නැහැ, ෙම් අය වැෙයන් සියයට 6ක් ෙදන්න ෙනොෙවයිඅඩුම ගණෙන් සියයට 6ක් ෙවන් කිරීම සඳහා මැදිහත් වීමක්
කරන්නය කියන එකයි. අද පශ්නය තිෙබන්ෙන් එතැනයි.
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඒ ලැෙබන මුදලිනුත් උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශයට ෙවන් වන්ෙන් සියයට .52යි. දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් .27යි. විශ්වවිද ාලවලට මුදල් ෙවන් කිරීමත්
2005න් පසුව තමයි අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමහිදී හරි පැහැදිලිව
ෙපෙනනවා, 2005න් පසුව පස්තාරය පහළට කඩා ෙගන වැෙටන
විධිය.
කල්පනා කරලා බලන්න. ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් දුක් විඳලා,
කකුල් ෙදක වතුර ෙබ්සෙම් දමා ෙගන රෑ එළිෙවනකන් - පාන්දර
2.00, 3.00 ෙවනකන්- පාඩම් කරලා ශිෂ යන් උසස් ෙපළ විභාගය
සමත් වනවා. ෙදමවුපියන් තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ, ඉඩම් කඩම් උකස්
කරලා දරුවන්ට උගන්වනවා. ඒ දරුවන්ට උසස් ෙපළ විභාගෙයන්
"A" 3ක් අරෙගන විශ්වවිද ාලයට යන්න බැරි නම් ඇති වන
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? උසස් ෙපළ සමත් වන අයෙගන් ඇත්තටම
විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්ෙන් සියයට 20යි. තවත් සියයට 10ක්
විතර ෙවනත්
උසස් අධ ාපන ඩිප්ෙලෝමා ආයතනවලටයි
යන්ෙන්. උසස් ෙපළ සමත් වන ශිෂ න්ෙගන් සියයට 70ක්ම
පාරට වැෙටනවා. ඒ අයට විශ්වවිද ාල වරම් නැහැ. ඇයි ඒ?
විශ්වවිද ාල සඳහා අවශ තරම් පතිපාදනයන් අපි ෙවන් කරලා
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් Z-score පශ්නය නිසා අද
අර්බුදයට පත් ෙවලා සිටින හයදහසකට ආසන්න ශිෂ යන්ට
පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒක කරන්න බැරි ෙදයක්
ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. දැනටමත් විශ්වවිද ාලවල තිෙබන
හාර දහසක පුරප්පාඩු පුරවන්නට පුළුවන් ෙම් පවතින
විශ්වවිද ාලවලින්ම. දැනට ඔබතුමන්ලා සියයට 5ක් විෙද්ශ
ශිෂ යන් සඳහා ලංකාෙව් විශ්වවිද ාල පහසුකම් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ පමාණය ගත්ෙතොත්, අෙප් රෙට් තවත් දාහකට
විශ්වවිද ාල වරම් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික
විශ්වවිද ාලය රජයට පවරා ගන්න පුළුවන්. අද ෙමොකක්ද එහි
තත්ත්වය? ඒකට ඔබතුමන්ලා මැදිහත් වන්ෙන් නැහැ. මාලෙබ්
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලය රජයට පවරා ගන්න. එය රජයට පවරා
ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් ෛවද ශිෂ යන් ගණනාවකට, ෙම් Zscore පශ්නය නිසා අර්බුදයකට පත් වුණු ශිෂ යන් ගණනාවකට
උත්තරයක් ෙදන්නට පුළුවන්. අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්ෙන්, ෙම්
පශ්නය අවුලකට පත් වුෙණ්, ෙමය අර්බුදයක් බවට පත් වුෙණ්
ඔබතුමන්ලාෙග්ම වැරැදි නිසාය කියන එකයි. ඒ නිසා වරද නිවැරදි
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කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන්ත් ආණ්ඩුවටයි. අද මහපාරට වැටිලා
සිටින, බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ වැටිලා සිටින, දහස් ගණනක් වුණු
උසස් ෙපළ සමත් ශිෂ යින්ට විශ්වවිද ාල වරම් ලබා ෙදන්න. ඒ
වාෙග්ම Z-score ගැටලුව නිසා සමහර ශිෂ න්ට තමන් ඇතුළත්
වන්නට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි පීඨයන් ෙවනස් ෙවලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛවද පීඨයට ෙත්රුණු
ශිෂ යා අද දන්ත ෛවද පීඨයට ෙත්රිලා තිෙබනවා. කලින්
ෛවද පීඨයට ෙත්රුණු ශිෂ යා, ෙම් ගැටලුව නිසා අද සාමාන
ජීව විද ා අංශයට ෙත්රිලා තිෙබනවා. ෙම්ක බලවත්
අසාධාරණයක්. තමන්ෙග් ජීවිතෙය් බලාෙපොෙරොත්තු මුළුමනින්ම
බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වහාම ඒක නිවැරදි කරන්න. ඒ
නිවැරදි කරන්න නම් විශ්වවිද ාල පහසුකම් වැඩි කරන්නට සිදු
වනවා. ඒක කරන්න බැරි ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක කරන්න
පුළුවන්. ඒක කරන්න දැනටමත් හැකියාව තිෙබනවා. එකම ෙද්
ඒ සඳහා වුණු පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගැනීම විතරයි. ඒ
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්න නම් මුදල් අමාත ාංශයත් එක්ක
බැඳුණු පතිපාදන ෙවන් කිරීම වැඩි කරන්නට ඕනෑ. ඒ පතිපාදන
ෙවන් කිරීෙම් පතිපත්තිය ඔබතුමන්ලා කරුණාකරලා ෙවනස්
කරන්නට ඕනෑ. ඒක ෙවනස් කරනවා නම් ෙම් තත්ත්වයට
උත්තරයක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්.
අධ ාපනය ෙම් විධියට විනාශ කරලා, අධ ාපනය ෙම් විධියට
අයාෙල් යන්න ඇරලා, පාසල් පද්ධතිය වැෙහන්න ඇරලා,
විශ්වවිද ාල වැෙහන්න ඇරලා ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය වන්ෙන් රාජ
විශ්වවිද ාල අෙහෝසි කරලා, රජය අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කරන
මැදිහත් වීෙමන් ඉවත් ෙවලා ෙමය ෙපෞද්ගලික අංශයට දීමද?
ෙපෞද්ගලික කඩ දමන්න ඉඩ දීමද? එෙහම නම් ෙම්ක කරන්න
බැහැ.
අද මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාලෙය් තත්ත්වය ඒකයි.
මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාලෙය් කායච්ෙඡ්ද කටයුතු සඳහා
මෘත ශරීරයන් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට නීත නුකූල
අවසරය අර ෙගන තිෙබනවාද? ඒ කායච්ෙඡ්ද විෂය සඳහා කැපීමට
මෘත ශරීර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට නීත නුකූල අවසරයක්
තිෙබනවාද? එෙහම ඒවා නැහැ. එෙහම නැත්නම් ෙකොෙහොමද
ඒවා ෙකෙරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ඒවා පාලනය කරන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි? එදා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාම කිව්වා,
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ෙම්ක IT කලාපයක් සඳහා
ෙවන් කරපු පෙද්ශයක් කියලා. IT කලාපයක් සඳහා ෙවන් කරපු
පෙද්ශයක විශ්වවිද ාලයක් දමන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අඩුම ගණෙන්
එතැන dispensary එකක්වත් දමන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික
විශ්වවිද ාල ඇති කරලා අධ ාපනය විකුණා ෙගන කන්න හදනවා
නම් ෙම්වාට උත්තර ෙසොයන්න බැහැ ගරු ඇමතිතුමනි.
පතිපත්තිය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. පතිපත්තිය ෙවනස් වුෙණොත්
විතරයි ෙම්වාට උත්තර ලැෙබන්ෙන්.
දැන් බලන්න, පාසල් පද්ධතිය ගැන. ඔබතුමන්ලා ඉසුරු
පාසල්, සපිරි පාසල් කියලා එක එක ජාතිෙය් ඒවා ෙගනාවා. අද
ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හැම ඉස්ෙකෝලයකම පාසල්
නඟාසිටුවීෙම් කමිටුවයි, පාසල් කළමනාකරණ කමිටුවයි
තිෙබනවා. ඒවායින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? පාසෙල් සමස්ත
කටයුතු පවරලා තිෙබන්ෙන් ෙදමවුපියන්ටයි, ආදි ශිෂ යන්ටයි.
පාසෙල් වැසිකිළිය හදන්න, පාසෙල් තීන්ත ගාන්න, කළුලෑල්ෙල්
ඇණ ගහන්න, මුර කරන්න ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්න තිෙබන්ෙන්
ෙදමවුපියන්ටයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම උදාහරණයක් කියන්නම්.
ෙකොෙලොන්න, කෑල්ල නෙවෝද ා විද ාලෙය් දරුවකුෙග් තාත්තා
ෙකනකුට එවපු ලියුමක් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ඒ තාත්තාට
කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? "ෙපොලීසිය හා කලාප අධ ාපන
කාර්යාලෙය් දැනුම් දීම පරිදි 2012.07.18 දින රාතී 7.00 සිට
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පසුවදා උෙද් 6.00 දක්වා පාසල මුර කරන්න පැමිණිය යුතුය."
කියා ඒ ලිපිෙය් සඳහන් වනවා. ඒ තාත්තාට එවා තිෙබන ලිපිෙය්
කරුණු පහක් තිෙබනවා. මුර කරන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද?
රාතී කාලෙය් පාසල් භූමිය තුළ ඇවිදින්න ඕනෑ. රාතිය පුරාම
අවදිෙයන් සිටිය යුතුයි. ෙඩස්ක්, පුටු, බංකු ආදී භාණ්ඩවලට වග
කියන්න ඕනෑ. පුස්තකාලය, විද ාගාරය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.
එෙහම ෙකොන්ෙද්සිත් දමලා කළමනාකරණ කමිටුෙවන් ඒ
තාත්තාට ලියුමක් එවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අනිවාර්යෙයන්ම
මාසයකට දවසක් ඉස්ෙකෝෙල් මුර කරන්න ඒ තාත්තා යන්න
ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙකොෙලොන්න,
ඇඹිලිපිටිෙය් විෙජ්රිය සුමන මහා විද ාලය සපිරි පාසලක් කරනවා
කියලා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන් කියා බලන්න. අවට පාසල්
6ක, 6 පන්තිෙය් සිට 11 පන්තිය දක්වා පන්ති ටික ඉවත් කරලා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා විදුහල්පතිතුමාට ඇවිල්ලා කියා තිෙබනවා, 6 සිට
11 දක්වා පන්ති ටික අයින් කරනවා නම් ලක්ෂ පහක් ෙදනවා
කියා. විදුහල්පතිතුමා කියා තිෙබනවා, අපි ගෙඩොල් කපලා ලක්ෂ
50ක් ෙදන්නම්, එෙහත් අපි 6 සිට 11 දක්වා පන්ති අයින් කරන්ෙන්
නැහැයි කියලා. අලුතින් ඇති කරන තත්ත්වය තුළ දරුවන් කිෙලෝ
මීටර් 20ක් 30ක් පයින් යන්න ඕනෑ. එෙහම තත්ත්වයක් ඇති
කළාට පස්ෙසේ ළමයි ඉස්ෙකෝෙල් යන එක අතහරිනවා. අන්තිමට
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඉසුරු, සපිරි අන්තිමට ළමයි ෙගදර. පාථමික
පන්තිෙය් ළමෙයක් කිෙලෝ මීටර් 20ක් දුර ඉස්ෙකෝලයකට
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම තත්ත්වයකට ෙග්න්න බැහැ. අද
ඉස්ෙකෝෙල් මුර කරන්න කියලා, ලියුම් එවලා බල කරලා,
ඉස්ෙකෝලවල නඩත්තුව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙදමවුපියන් මත
පටවලා තිෙබනවා.
පාසල්වල වැසිකිළි හදපු පමාණය දැන් ඇමතිතුමා කිව්වා. ඒවා
හදලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ෙදමවුපිෙයෝ.
රජෙයන් ෙනොෙවයි. අද ගෙම් පාසෙල් ඉඳලා, ෙරෝයල්, ආනන්ද,
නාලන්ද ආදී හැම ඉස්ෙකෝලයකම වැසිකිළිය හදන්ෙන්
ෙදමවුපිෙයෝ, ආදි ශිෂ ෙයෝ. රජය ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම්
තත්ත්වය ෙවනස් කරලා වහාම ආණ්ඩුව අධ ාපනයට ෙවන්
කරන පතිපාදන සියයට 6 දක්වා වැඩි කරන්න ඕනෑ. එෙහම
කෙළොත් විතරයි ෙම් පශ්නවලට උත්තර ලැෙබන්ෙන්. අන්න එය
අවධාරණය කරමින් මා නතර ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 15ක
කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.47]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Z-score පශ්නය මතු ෙවන
ෙකොට ළමයි, ෙදමවුපිෙයෝ ගිහින් ඇමතිවරයා සමඟ කථා කරලා
ඒක විසඳලා ෙදන්න කියන ෙකොට එක්ෙකෝ උද්ධච්ඡකමින් ඒ
ඇමතිවරු කටයුතු කරපු නිසා, ඒවාට ඇහුම්කන් ෙනොදීම නිසා
අන්තිමට ඒ පශ්නය විසඳුෙව් අධිකරණෙයන්. ඒ ගැන ඇත්ත
වශෙයන්ම අප කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. අද විපක්ෂය වැදගත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්, ඒ පශ්නය දිහා
ධනාත්මකව බලන්ෙන් නැතිව, ඒෙක් වැරදි තිෙබනවා නම් ඒවා
ෙසොයා බලන්න එකඟ වන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්නය ෙද්ශපාලන
වුවමනාවක් මත ෙගනාපු එකක් කියලා වුවමනා නැති කථා
ඉදිරිපත් කළා. ෙම්වාට ඇහුම්කන් ෙදන්න බැරි නම්, ෙම් විධියට
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උද්ධච්ඡකමින් කටයුතු කරනවා නම් ෙම් වාෙග් ඇමතිවරු
අධ ාපනය වෙග් ක්ෙෂේතයක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපට
හිතන්න ෙවනවා. අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. ෙම් ක්ෙෂේතෙය්
ඇමතිවරුන්ට සංෙව්දීභාවයක් තිෙයන්න ඕනෑ. අපි ෙම් කාරණා
කියන්ෙන් හරි කනගාටුෙවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇල්පඩ් මාර්ෂල් කියන
ආර්ථික විෙශේෂඥයා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා.
"සියලුම ආෙයෝජනවලින් වටිනාම ආෙයෝජනය තමයි මානව සම්පත්
දියුණුවට කරන ලද ආෙයෝජනය"

එෙහත් මහින්ද චින්තන පතිපත්ති දිහා බලන ෙකොට
ෙපෙනනවා, ඊට හාත් පසින් ෙවනස් ගමනක තමයි ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ යන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, මෙග් සෙහෝදර මන්තීවරුන්
කිව්වා වාෙග් යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැනට අවුරුදු තුනක් ගත
ෙවලා තිෙබනවා. 2010 වන ෙකොට අධ ාපනයට හා උසස්
අධ ාපනයට ෙවන් කරන පතිපාදන කප්පාදුව පැහැදිලිව
ෙපෙනනවා. ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න
ඕනෑ.
2004 යූඑන්පී ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් යුද්ධයක් තිබියදීත්
අපි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.8ක් ෙහෝ සියයට 2.9ක්
අධ ාපනයට ෙවන් කළා. 2010 වන ෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් එම පමාණය සියයට 1.9
දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 6ක් ඇතුළත
සියයට 30ක අඩු වීමක් තිෙබනවා. උසස් අධ ාපනය සඳහා ෙවන්
කරපු සියයට 0.5ක පතිපාදනය සියයට 0.25 දක්වා අඩු කළා. ඒ
කියන්ෙන් සියයට 50ක කප්පාදුවක්. එතෙකොට බලන්න, නිදහස්
අධ ාපනයට දායකත්වය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
අධ ාපනය හා උසස් අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කර තිෙබන
පතිපාදන අඩු වී තිෙබන ආකාරය ෙපන්නුම් කරන, විශ්වවිද ාල
මහාචාර්යවරුන් විසින් සකස් කරන ලද "Education Expenditure
as % of GDP" හා "University Expenditure as a % of GDP"
යනුෙවන් සඳහන් graphs ෙදකක් මා සභාගත* කරනවා.
කලාපීය රටවල් එක්ක සංසන්දනය කර බලන ෙකොට
ශී ලංකාෙව් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අපි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 1.9ක් අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන අතර දකුණු
ආසියාෙව් පුංචි රටවල් පවා සියයට 2.9ක් ෙවන් කරනවා. SubSaharan African රටවල් සියයට 4.7ක මුදලක් අධ ාපනය සඳහා
ෙවන් කරනවා. ෙමන්න අෙප් තත්ත්වය.
අෙප් ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මැතිතුමා කථා කෙළේ විභාග පශ්න
පතවල තිෙබන ගැටලු, Z-score ගැටලු ගැන විතරක් අපි කථා
කළාය කියා හිතා ෙගනයි. අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් අර්බුදයක්
තිෙබනවාය කියන ෙකොට ඔබතුමන්ලාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද, මීට
වඩා ෙලොකු අර්බුදයක් තිෙබනවාය කියලා. Z-score පශ්නය, ඒ
වාෙග්ම විභාග පශ්න පත පිළිබඳව තිෙබන පශ්නය හරියට අර
පාෙවන අයිස් කුට්ටියක ෙතොංගලයක් පමණයි. ඊට වඩා බරපතළ
අර්බුදයක් නිදහස් අධ ාපනයට අද එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි
අපි ෙම් විවාදය ගත්ෙත්. ඇමතිවරුන් හැටියට ඔබතුමන්ලාට ඒක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් අපට ෙවන කියන්න කමයක් නැහැ.
ෙමොකද, මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් අධ ාපනයට ෙදන
අවදානම සහ මානුෂිකත්වය අපට ෙම් දත්තවලින්ම ඉතාම
පැහැදිලිව ෙපන්වන්න පුළුවන්. දකුණු ෙකොරියාව, මැෙල්සියාව,
තායිලන්තය, සිංගප්පූරුව, ආර්ජන්ටිනාව, බසීලය, ෙබොලිවියාව,

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා]

ෙකොෙලොම්බියාව, ෙකොස්ටාරිකා, ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය,
පාකිස්තානය, ෙන්පාලනය සහ භූතානය වාෙග් පුංචි රටවලට වඩා
අඩු පතිශතයක් තමයි ලංකාෙව් නිදහස් අධ ාපනයට අපි ෙවන්
කරන්ෙන්. ඒක තමයි අපට තිෙබන ගැටලුව. 2005න් පස්ෙසේ,
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ 2010 දී ෙම් පතිපාදන තවත් කප්පාදු කරනවා.
එතෙකොට අපට ෙලොකු සැකයක් ඇති ෙවනවා, ෙම්ෙක් ෙමොනවා
ෙහෝ පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා. කලාපීය රටවල් අධ ාපනය
සඳහා ෙවන් කරන ලද පතිපාදන පිළිබඳ පස්ථාර සටහන මා
සභාගත* කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මඩ ෙසෝදා ගත් කල ෙගොවියා
රජකමටත් සුදුසුයි" කියා කියපු ෙම් ආණ්ඩුව අද හැසිෙරන
ආකාරය දිහා බලන ෙකොට මට පුදුමයි. බන්දුල ගුණවර්ධන
අධ ාපන ඇමතිවරයා දැන් ෙම් සභාෙව් නැහැ. එතුමා
ෙපොෙලොන්නරුවට ගිහින් කියපු කථාව ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුෙව්
මානසිකත්වය, ෙම් ආණ්ඩුව හිතන හැටි ඒෙකන් ෙපෙනනවා.
එතුමා ෙපොෙලොන්නරුෙව් රැස්වීමක ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
"ෙපොෙලොන්නරුෙව් මිනිසුන්ට ඉෙගන ගන්න ඕනෑ නැහැ.
ෙමොකටද ඉෙගන ගන්ෙන්? කුඹුරු කරන්න ෙමොනවටද ඉෙගන
ගන්ෙන්? වතුර ටිකයි, ෙපොෙහොර ටිකයි ලැබුණාම ඒ ඇති"
යනුෙවන් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා කියා තිෙබනවා. ෙමය
"මව්බිම" පතෙය් පළ වුණු එකක්. අධ ාපන ඇමතිවරයා කියනවා,
ෙගොවියාෙග් පුතාට අධ ාපනය ෙමොකටද කියලා. එතෙකොට ෙම්
පකාශෙයන් ආණ්ඩුෙව් මානසිකත්වය ඉතාම පැහැදිලියි ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ගාමීය පාසල් පද්ධතිෙය් විශාල බිඳ
වැටීමක් අපි දකිනවා. බරපතළ බිඳ වැටීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අද පිටිසර පාසල් වැසී යනවා. දැන් ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී මෙග්
ආසනෙය් මාවනැල්ල බලවත්ගම පාථමික විද ාලය වසා දමන්න
කියලා කලාප අධ ාපන කාර්යාලෙයන් ලියුමක් ලැබී තිෙබනවා.
ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මන්තීතුමා කථා කරනවා, Z-score
එකයි, විභාග පශ්න පත ගැනයි. ඒ ගෙම් මිනිසුන්ෙග් දරුවන්ව
යවන්න පාසලක් නැහැ. පාසල වහන්න කියලා අද ලියුමක් ලැබී
තිෙබනවා. නිදහස් අධ ාපනෙය් තත්ත්වය ෙම්කයි. පථම වසර
සඳහා කිසිම ශිෂ යකු ඇතුළත් ෙනොවන පාසල් විශාල පමාණයක්
අද රෙට් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ පාසල්වල අවශ පමිතිය නැති
නිසායි. ඒ වාෙග්ම අටවන වසෙර් හා නවවන වසෙර් සිට පාසල්
හැර යන ළමයින් පමාණය අද වැඩි ෙව් ෙගන යනවා. අද ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබනවා. පාසල්වල මත් දව පාවිච්චි කරනවා; විවිධ
පශ්න ඇති වනවා. ෙම්වාට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම් රෙට්
බහුතරයක් ජීවත් වන්ෙන් ගෙම්. ගමට වසර ගණනාවක් ජීවය දුන්
ගෙම් පාසල අද ඉතාම ෙශෝචනීය ඉරණමකට ෙගොදුරු ෙවලා
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් තමන්ෙග් මහන්සිෙයන් කාලයක්
තිස්ෙසේ ගෙම් පාසල් හදපු උදාර විදුහල්පතිවරු තවම ජීවතුන් අතර
සිටියදී, ඔවුන් ෙසේවය කරපු පාසල අභාවයට යන එක ඔවුන්
දකිනවා. ඒක තමයි අද තත්ත්වය. ෙම්ක අධ ාපනයට විතරක්
ෙනොෙවයි, ගෙම් සමස්ත සමාජයටම අද ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබනවා.
මහින්ද චින්තනෙයන් මහ ෙලොකුවට ෙම්වා ගැන කථා කළාට
ගම ඇතුළට ගිහින් බලන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද්. අද ගෙම්
ෙරෝහෙල් ෙබෙහත් නැහැ. ගෙම් සමුපකාරෙය් බඩු නැහැ. ගෙම්
පාසෙල් ළමයි නැහැ. ඕක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒවා ගැන
හිතලා බලන්න. ඒ නිසා ''අධ ාපනෙය් කිසිම අර්බුදයක් නැහැ,
ෙම්ක ෙද්ශපාලනය මුල් කර ෙගන ෙගනාපු විවාදයක්ය'' කියන
ෙමෝඩ කථා ෙමතැන කියන්න එපා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපට ෙම්
ගැන කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඕනෑම රටක සමාජ
ආර්ථික තත්ත්වය ෙබොෙහෝ දුරට රඳා පවතින්ෙන් ඒ රෙට්
අධ ාපන තත්ත්වය මතයි. අද ලංකාෙව් -අෙප් රෙට්- සමාජ බිඳ
වැටීම ගැන බලනෙකොට ළමා අපචාර, කාන්තා දූෂණ, මං
ෙකොල්ලකෑම්, මිනීමැරුම්, ෙවෙහර විහාර කඩා දැමීම් ආදී හැම
ෙදයකටම මුල් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අධ ාපනෙය් බිඳ වැටීමයි
කියලා මම හිතනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් හිතලා
බලන්න. නිදහස් අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කරපු
නිසා අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය, ශිෂ්ටාචාරය, සාරධර්ම, වටිනාකම්
අපට ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් වුණා. අද ඒවා නැති ෙව්ෙගන
යන්ෙන් ඇයි? ඒ නැති ෙව්ෙගන යන්ෙන් අෙප් නිදහස් අධ ාපනය
තුළ යම්කිසි බිඳ වැටීමක් තිෙබන නිසායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1946දී සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.
කන්නන්ගර මැතිතුමා රාජ මන්තණ සභාව අමතන අවස්ථාෙව්දී
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "වරපසාද ලත් පන්තියට පමණක් ෙවන්ව
තිබුණු අධ ාපනය නමැති ෙපොත දැන් ෙපොදු ජනතාවට විවෘතයි."
ඒක තමයි එතුමා කිව්ෙව්. ෙම්ක එතුමා කරපු වටිනා පකාශයක්.
එදා වැඩවසම් යුගෙය් රදලභාවය රැඳුෙණ් බලයයි, ධනයයි එක්ක.
බලය, ධනය නැති අයට කඩාෙගන ඉස්සරහට එන්න තිබුණු එකම
අවිය තමයි නිදහස් අධ ාපනය. එදා ඒ නිදහස් අධ ාපනය ෙම්
රටට උරුම කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය යටෙත්. එදා එක්සත්
ජාතික පක්ෂය යටෙත් ෙගනා නිදහස් අධ ාපනය තුළින් පුංචි
මිනිහාට වැඩවසම් යුගෙයන් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්කම ඇති
කළා. නමුත්
අද
තිෙබන්ෙන් ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස්
තත්ත්වයක්.
අපි දන්නවා, අද ඉන්න අමාත ාංශ ෙල්කම්වරු, ඇමතිවරු,
විභාග ෙකොමසාරිස්වරු යන ඒ හැෙමෝම ඒ තත්ත්වයට පැමිණ
තිෙබන්ෙන් නිදහස් අධ ාපනය නිසායි කියලා. ඒ අයෙග්
ෙදමව්පියන් ෙගොවිෙයෝ; කම්කරුෙවෝ. සමහර විට කුලී වැඩ කරන
අය ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අද ඒ අය ෙම් තත්ත්වයට ආවාට
පස්ෙසේ ඒ අයෙග් දරුවන් ජාත න්තර විශ්වවිද ාලවලට,
ජාත න්තර පාසල්වලට වාෙග් ෙලොකු ෙලොකු තැන්වලට යවන
නිසා දැන් ඒ අයෙග් අවධානය ෙවන පැත්තකට ගිහිල්ලා. ඒ නිසා
නිදහස් අධ ාපනෙය් තිෙබන අර්බුද ගැන දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවන්ට
තිෙබන පශ්න ෙවනස්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවන් ෙමොන
ජාත න්තර
විශ්වවිද ාලයට දමනවාද කියන එක ගැනයි
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්ෙන්.
ගෙම් ඉන්න දුප්පත් මිනිහාෙග් දරුවා පමිතියක් නැති
පාසලකට, ගුරුවරු නැති පාසලකට යවන එක ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්ෙන් නැහැ. ෙකොටින්ම අපි කියන්ෙන් ෙම්
z-score ලකුණ ෙහෝ විභාග පශ්න පත ෙනොෙවයි ෙමතැන
තිෙබන පශ්නය. ෙම් රජය අධ ාපනය ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් බවට
පරිවර්තනය කිරීම තමයි ෙමතැන තිෙබන පධාන පශ්නය. නිදහස්
අධ ාපනයට එල්ල ෙවලා තිෙබන තර්ජනය තමයි අපට තිෙබන
පධානම පශ්නය. අද නිදහස් අධ ාපනය තිෙබන්ෙන් නාමිකව
පමණයි. අද ඒක ෙබෝඩ් ලෑල්ලකට විතරක් සීමා ෙවලා. ටියුෂන්
පන්ති හැම තැනම තිෙබනවා; ජාත න්තර පාසල් හැම තැනම
තිෙබනවා.
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් රජෙය්
ෙසේවකෙයකුට මාෙසකට රුපියල් 1000ක්, 2000ක් යනවා පාසල්
යන දරුවන් ෙවනුෙවන්. ෙමොකද, පාසල් සංවර්ධන සමිතිෙයන්
කියනවා, ඉස්ෙකෝෙලට අරක යවන්න; ෙම්ක යවන්න; ෙඩස්ක්
එක යවන්න; පුටුව යවන්න කියලා. ඉතින් ෙකොෙහේද නිදහස්
අධ ාපනය? අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන පතිපාදන
ආණ්ඩුෙවන් කප්පාදු කරනෙකොට ෙකොෙහේද නිදහස් අධ ාපනයක්
තිෙබන්ෙන්? හැම ෙදයකටම ෙදමව්පියන් තමයි ෙගවන්න ඕනෑ.
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රුපියල් 10,000ක, 15,000ක, 20,000ක වැටුපක් ගන්නා
රජෙය් ෙසේවකෙයක් ෙම්වාට ඔෙරොත්තු ෙදනවාද? ඒකට මුහුණ
ෙදන්න ඊළඟට ඔවුන් අයුතු විධියට ආදායමක් ෙසොයන්න උත්සාහ
කරනවා. ඒක තමයි පධාන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක
සමාජ පශ්නයක්. අධ ාපනය හරහා සමාජ පශ්න ඇති ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙම් රජය සහ ඇමතිතුමන්ලාෙග් ෙනොසැලකිලිමත්භාවය,
උද්ධච්ඡකම නිසා වුවමනාෙවන්, සැලසුම් සහගතව නිදහස්
අධ ාපනය විනාශ කරන එක සම්බන්ධෙයන් තමයි අපට
පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්.
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තිෙබනවා, ෙම්වා ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න එපා කියලා. එතුමා
ඒ විධිෙය් පකාශයක් කළා. ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීමක්
ෙනොෙවයිද ගරු ඇමතිතුමා කරන ෙම් වැෙඩ්? ෙම් වාෙග් අවිධිමත්
දුර්වල අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවයක් තිෙයද්දී උසස් ෙපළ
විභාගෙය් Z-score පශ්න, පශ්න පත්තරවල වැරදි ඇති ෙවන්ෙන්
නැද්ද? ෙම් පරිපාලනය හරියට කරන්න බැරි නම්, අදාළ
නිලධාරින් පත් කරන්න දන්ෙන් නැත්නම් ෙම් පශ්න ඇති
ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම ගුරු භවතුන්ෙග් පශ්නය බලන්න.

ඒ ගැන මම කරුණු කීපයක් ෙකටිෙයන් කියන්නම්. අෙප්
අධ ාපන පතිපත්තිය හදනවාය කියලා හැම ෙවලාෙව්ම ඇමතිතුමා
ෙමතැනට ඇවිල්ලා කියනවා. ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු
මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් කියනවා පතිපත්තියක් හදනවා කියලා.
1994 ඉඳලා 2004 වනතුරු ෙම් ආණ්ඩුව තිබුණා. නමුත් ෙමොකක්ද
කෙළේ? ෙකොෙහොමද අධ ාපනය ඉදිරියට ෙගනාෙව්?
එකම
ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්. පතිපත්තියක් හදන්න ඔච්චර කාලයක් ගත
වුණාද? අවුරුදු 10ක් තුළ ඒක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඊට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් ෙවලා
2005 ඉඳන් 2012 වනෙකොට මහින්ද චින්තනයට වසර හතක් ගත
ෙවලා තිෙබනවා. දැන්ද අධ ාපන පතිත්තියක් හදන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමච්චර කාලයක් නිදාෙගනද හිටිෙය්? ෙම්ක
පුදුම වැඩක් ෙන්. නිදහස් අධ ාපනය විනාශ කරන්න කටයුතු
කරලා දැන් කියනවා, අධ ාපන පතිපත්තිය තවම හදනවා කියලා.
රෙට් අධ ාපන පතිපත්ති හදන්ෙන්, තීන්දු, තීරණ ගන්ෙන්
ෙකොෙහන්ද ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මැතිතුමනි? ඒකට ජාතික
අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාවක් තිෙබනවා.
2011 අෙපේල් 08 වැනිදා වනෙකොට ජාතික අධ ාපන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිල කාලය අවලංගු ෙවලා. ෙමෙතක් ඒකට
අවශ නිල පත්වීම් ටික කරලා නැහැ. නමුත් ඇමතිතුමා කියනවා
අධ ාපන පතිත්තිය හදනවා කියලා. පතිපත්තිය හදන්න
ඉස්ෙසල්ලා ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව හදා ගන්න. ඒක
තමයි අපි කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට
විධිමත්, කමවත්
වැඩපිළිෙවළක් නැහැ කියලා.
අෙප් අධ ාපන පද්ධතිය බැලුෙවොත් ලංකාෙව් පාසල් 9,962ක්
තිෙබනවා. එයින් සියයට 50කම ඉන්ෙන් වැඩ බලන
විදුහල්පතිවරු.
2005 දී විදුහල්පති තරග විභාගය ගැසට් කළා. 2009 දී පත්වීම්
දීම සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැෙඳව්වා. නමුත් ඒ තනතුරුවලට
ෙශේණිධාරි විදුහල්පතිවරු දැම්ෙම් නැහැ. ඔක්ෙකොම වැඩ
බලන විදුහල්පතිවරු ඉන්ෙන්. ඉතින් නිදහස් අධ ාපනෙය්
ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්ද ෙමෙහම?
වුවමනාෙවන් ෙම්වා නැති කරනවා.
අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවය ගත්ෙත් එෙහමයි. 2010.12.31වන
දා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගන්න ගැසට් කළාම
37,000ක් ඉල්ලුම් කළා. එයින් 12,000කට සුදුසුකම් ලැබුණා.
නමුත් පත්වීම් දුන්ෙන් 410 ෙදෙනකුට. ඒ තනතුරුවලට වැඩ
බලන නිලධාරිනුයි පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඔක්ෙකොම කරද්දී
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ගිය මාසෙය් කැබිනට් පතිකාවක්
දැම්මා, වැඩ බලන 745 ෙදෙනක් ස්ථිර කරන්න කියලා. ෙම්
ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීමක් ෙනොෙවයිද? ජනාධිපතිතුමා කියලා

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්
ෙදන්න.
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා,
වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා වාෙග් අය දීර්ඝ කාලීනව
සාකච්ඡා කරලා, 1994 දී රිචර්ඩ් පතිරණ ඇමතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් ශී ලංකා ගුරු ෙසේවය හැදුවා. නමුත් අද ශී ලංකා
ගුරු ෙසේවෙය් නියමයන්ට අනුකූලව උසස් වීම් ලැබිලා නැහැ.
ඇති වූ වැටුප් විෂමතා බී.සී. ෙපෙර්රා වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා
ෙකොමිසෙමන් අද වන තුරු හදලා නැහැ. 2008.12.3 වන දින
වෘත්තීය සමිති ෙගෙනන ලද අතුරු වැටුප් ෙයෝජනා තවම
කියාත්මක කරලා නැහැ. 2009 අය වැය කියවනවිට
ජනාධිපතිතුමා ෙමතැන කිව්වා, ගුරු වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට
රුපියල් මිලියන 3000ක් ෙවන් කරනවා කියලා. ඒ රුපියල්
මිලියන 3000න් අද වන තුරු තඹ සතයක් ගුරුවරුන්ට දීලා නැහැ.
ඉතින් ෙම්වා හරිද? ෙම් කරන්ෙන් ගුරුවරුන් මුළා කිරීමක්.
අද ගුරු වැටුප බලන්න. අද ගුරු වැටුප සම කරන්න පුළුවන්
ඉහළ කම්කරු වැටුපට. ගුරු භවතුන් කියන්ෙන් අෙප් රෙට් වටිනා
පිරිසක්; දරුවන්ට නායකත්වය ෙදන පිරිසක්. සාමාන ෙයන්
ගුරුවරයකුෙග් ආරම්භක වැටුප කීයද? රුපියල් 16,500යි. අවුරුදු
20ක් ෙසේවය කරපු ගුරුවරයකුෙග් වැටුප රුපියල් 21,645යි! ෙම්
අඩුපාඩු තමයි නිදහස් අධ ාපනය තුළ තිෙබන පධාන ගැටලු. ඒ
නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් උද්ගත
වී තිෙබන උග අර්බුදකාරී තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් ශිෂ ශිෂ ාවන්
මුහුණ ෙදන ෙශෝචනීය තත්ත්වය හා නිදහස් අධ ාපනයට එල්ල වී
තිෙබන තර්ජනය ෙහොඳින් සලකා බලා, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
විසිවන සංෙශෝධනය හැටියට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපෞද්ගලික
මන්තී ෙයෝජනාවක් ෙලස එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් මා
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. අධ ාපනෙය් අයිතිය මූලික
අයිතිවාසිකමක් හැටියට ලබා ෙදන්න ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට ඒ
සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. මා
ඉල්ලීමක් කරනවා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු, අෙනකුත්
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු, ඒ පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න සහාය ෙදන්න කියලා. ඒ විධියට
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් විසිවන සංෙශෝධනය ෙගනාෙවොත් ෙම්
රෙට් ගෙම් ඉන්න සියලුම සිසු දරු දැරියන්ට අධ ාපනෙය් අයිතිය
ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය ඇති ෙවනවාය කියන එක සිහිපත්
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1177
[අ. භා. 7.01]

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)
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මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදයට සහභාගි වූ
සියලුම මැතිඇමතිවරුන්ට මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි.
අෙප් ෙගේරු මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාව කරනෙකොට පුංචි
ළමයින්ට කියලා ෙදනවා වාෙග් ෙම් කරුණු පැහැදිලි කළා. විභාග
පශ්න පතවල වන අඩු පාඩුකම්, දිගටම ෙවලා තිෙබන අඩු
පාඩුකම් එතුමා ෙබොෙහොම පුංචි ළමෙයකුට කියලා ෙදනවා වාෙග්
කිව්වා. 2002 ඉඳලා 2012 වන තුරු හැම දාම ෙභෞතික විද ා පශ්න
පතෙය් වැරදි තිබුණාය කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි මම කියන්න කැමැතියි, ගිය
වසෙර් රසායන විද ා පශ්න පතෙය් වැරදි 11ක් තිබුණ බව.
ඉතිහාසෙය් හැම දාම ෙම් වාෙග් වැරදි ෙවනවා. නමුත් ඒ වැරදි
හදනවා. ඒවායින් ළමයින්ට අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට
ලකුණු ඉවත් කරනවා; සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන ෙදනවා;
ලකුණුවල සංෙශෝධන කරනවා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු ෙවනවා.
එතුමාට පසුව කථා කරපු කථිකෙයෝ ෙදෙදනා ගැනම මට
දුකයි. ෙගේරු මන්තීතුමා කිව්ව කිසිම ෙදයක් එතුමන්ලාට ෙත්රිලා
නැහැ. විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට ෙමොකුත්ම ෙත්රිලා නැහැ. එතුමා
ෙම් පශ්න පතෙය් වැරදි ආපහු ආපහු කිව්වා. එතුමා London exam
එක ගැන කිව්වා; Cambridge University එක ගැන කිව්වා.
එතුමා කිසිෙසේත් කිව්ෙව් නැහැ, ෙසෝදුපත් බලන්නන් ෙම්කට
වග කියන්න ඕනෑය කියලා. එතුමා ඉතාම සරල සිංහෙලන්
කිව්ෙව්, ෙම්ෙක් රහසක් තිෙබන නිසා මහාචාර්යවරයා ෙසෝදුපත්
බලන වැෙඩ්ත් කරන්න ඕනෑය කියන එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මට කනගාටුයි ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු
මන්තීතුමාෙග් කථාව ෙම් ෙදෙපොළම ෙත්රුම් ෙනොගත්ත එක
ගැන. ඒක හරි කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මා
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. එය ෙම් ගරු සභාව සහ රටම දැන
ගත යුතුයි. එනම්, ෙම් පශ්න පත හදන අය කවුද කියන එක ෙහළි
කරන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය. එය රහසක්. ගරු අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මන්තීතුමනි, එය ඔබතුමාට දැන ගතයුතු කාරණයක්.
ඒ වාෙග්ම කථිකාචාර්යවරයකු ෙම් පශ්න පතය හැදුවාය කියන
කාරණය ඉතා බරපතළ කාරණයක්. ඔබතුමා එය කියාපු එක ගැන
මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එෙහම නම් විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරලා තිෙබන්ෙන් විශාල වරදක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විභාග පශ්න පතයක් හැදීෙම්දී
ඒ විෂය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් තිෙබන, එෙහම නැත්නම් ඒ
විෂය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයින් හය ෙදනකු එකතු ෙවලායි ඒක
කරන්ෙන්. ෙමතුමා කියන විධියට ආචාර්ය උපාධියක් නැති,
සාමාන කථිකාචාර්යවරයකු එය කරලා තිෙබනවා නම් එය
බරපතළ වරදක්. ඒ නිසා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට අපි
කිව්වා, ඒ පිළිබඳව වහාම ෙසොයා බලන්න කියලා; ඒ ගැන අහලා
බලන්නය කියලා. ඒ පිළිබඳව ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා
ෙහට කියාවි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී තව කාරණයක්
කිවයුතුව තිෙබනවා. ෙම් පශ්න පත හදන කාර්යය, ඒ පශ්න පතු
හදන අය -ඒ 06 ෙදනකුෙගන් යුත් කණ්ඩායම- ඉතාම රහසිගතවයි
තියා ගන්ෙන්. ඒ අයෙගන් එක් ෙකනකු "මම පශ්න පත හදනවා"
කියලා කිව්ෙවොත්, එයාව ඒ පශ්න පත හදන කාර්යෙයන් අයින්
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කර දමනවා . ෙමොකද, ෙකෙනකු ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා පශ්න පතය
ඉල්ලන්න පුළුවන්; නෑදෑයින් ගිහිල්ලා කරදර කරන්න පුළුවන්,
පශ්න පතෙය් එක පශ්නයක් කියන්න, ෙදකක් කියන්නය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක් පශ්න පතයක් හදාපු
මහාචාර්යවරයකු පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඔබතුමන්ලාට
කියන්න කැමැතියි, එතුමාට කරන ෙගෞරවයක් හැටියට. ඒ
මහාචාර්යවරයා ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය් සිටිෙය්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් පබල සාමාජිකෙයක්. එතුමාෙග් දරුවා ඒ
විශ්වවිද ාලෙය් ඉෙගන ගත්තා. හැබැයි ඒ දරුවාටවත් ඒ පශ්න
පතය එතුමා හදන බව ෙහළි ෙනොකරයි කටයුතු කෙළේ. එතුමා
දිගටම ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කරෙගන ගියා. ෙම් මෑතකදී එතුමා
විශාම ගියා. ඒ නිසා ෙම් පශ්න පත හදන කාර්යෙය්දී අනුගමනය
කළ යුතු විශාල ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි
"කවුද ඒක හැදුෙව්" කියලා එක පාරටම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාෙගන් අහපුවාම, එතුමාට උත්තර ෙදන්න බැරි වුෙණ්.
හැබැයි ඔබතුමා කිව්ව කාරණය ඇත්ත නම් එතැන බරපතළ
වරදක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව මා කියන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ෙකොතලාවල
ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලයට සහ විවෘත විශ්වවිද ාලයට දරුවන්
ඇතුළු කර ගැනීෙම්දී උසස් ෙපළ පතිඵල ආපුවාම ඒ පතිඵලවලින්
ඒ අයට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. ඒක ෙවනම කමෙව්දයක්.
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙනොෙවයි ඒ ෙතෝරා
ගැනීම කරන්ෙන්. විවෘත විශ්වවිද ාලයට උසස් ෙපළ අසමත්
අයත් ෙතෝරා ගන්නවා. උසස් ෙපළ ෙනොකරපු අයත් ෙතෝරා
ගන්නවා. පදනම් පාඨමාලාවක් යටෙත් එෙහම ගන්නවා. ඒ නිසා
ෙම් ෙදකටම ළමයින් ෙතෝරා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් කිසිම වරදක්
සිදු ෙවලා නැහැයි කියන කාරණය මා කියන්න කැමැතියි.
දැන් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, "ඒ" සාමාර්ථ තුනක්
ලබා ගත් අය එළියට විසි ෙවලා තිෙබනවා කියලා. කාෙග් Zscore එෙකන්ද එළියට විසි වුෙණ්? අපි හදාපු එෙකන්ද?
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව දීපු එෙකන්ද? මා ෙම්
ගරු සභාෙවන් අහන්න කැමැතියි, "ඒ" සාමාර්ථ තුනක් ලබා ගත්
අය එළියට විසි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කාෙග් Z-score එෙකන්ද
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙම්ක භාර දුන්නු මහාචාර්යවරු අධිකරණ
තීන්දුෙවන් පසුවත් ඇවිල්ලා කිව්වා, අපි ෙමෙතක් කාලයක් -අෙප්
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මන්තීතුමාත් කියාපු ආකාරයටවිශ්වවිද ාලයට ළමයින් ඇතුළත් ෙවච්ච රටාව රැෙකන විධියට
ෙම්ක හැදුවා කියලා. එය විෙව්චනය කෙළේ මහාචාර්ය තටිල්. ඒ
නඩුව උස්සාෙගන ගිෙය් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. ෙවන
කවුරුවත් ෙනොෙවයි. දැන් ෙමොනවත් වරදක් ෙවලා නැහැ.
අධිකරණ තීන්දුව පිළිබඳව මම සම්පූර්ණෙයන් සෑහීමට පත්
ෙවනවා. ඇයි ඒ? අධිකරණෙය්දී විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාවට ෙහෝ විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ඒ අයට ඔප්පු කරලා
ෙපන්වන්න බැරි වුණා ෙම් පරණ නිර්ෙද්ශය හා අලුත් නිර්ෙද්ශය
සමබරව තිබුණාය කියන කාරණය. ඒක ඔප්පු කරන්න බැරි වුණා.
ඒක මහාචාර්ය තටිල් කඩලා දැම්මා. එතෙකොට අධිකරණය දීපු
තීන්දුව "එෙහම නම් ෙම් ෙදක ෙවන ෙවනම හදන්න" කියන
එකයි. ඒ නිසා ෙවන ෙවනම හදලා තිෙබනවා.
දැන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාවට කියලා තිෙබනවා, ඒ පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් අරෙගන
එන්නය කියලා. ඒ පිළිබඳ ෙයෝජනාව අද සකස් කරනවා. ෙම්
ෙසේරම නඩු මාර්ගවලට ගිෙය් අලුත් Z-score එක ආවාට පස්ෙසේයි.
ඊට කලින් ලංකා ගුරු සංගමය සහ ෙජ්වීපී එක ළමයි ටිකකුත්
අල්ලා ෙගන උසාවි ගියා. ෙම් නඩු මාර්ගවලට ගිය සියලු
ෙදනාෙග්ම නඩු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය භාර අරෙගන කියලා
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තිෙබනවා, ෙම්කට ෙයෝජනාවක් ෙග්න්න කියලා. අද නීතිපතිතුමා
ළඟ ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ඒ ෙයෝජනාව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙහට අනිද්දා වන විට ඉදිරිපත් කරයි. ඉන්
පසුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් ෙදයි. ඒ තීන්දුව
කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි කියන්නට කැමැති
කාරණාවක් තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් වන විට
උපකුලපතිවරුන්ට කථා කර කියා තිෙබනවා, වැඩිෙයන් ළමයි
ටිකක් ඇතුළත් කර ගන්න කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සියලුම
පීඨාධිපතිවරු ෙගනැල්ලා කථා කරලා කියා තිෙබනවා, වැඩිෙයන්
ළමයි ටිකක් ඇතුළත් කර ගන්න කියලා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නෙය්දී, ෙදකක් ඉදිරිපත් කිරීම හරහා- අසාධාරණයට පත් වුණ දරුවන්ට
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න ෙම් වන විටත් අපි සූදානම් ෙවලා
තිෙබනවා කියන කාරණය මම ඔබතුමාට කියන්නට කැමැතියි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙම් පශ්න පත කාරණය පිළිබඳව නැවතත් මම කියන්ෙන් ගරු
ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මන්තීතුමා කියූ කාරණා ටික ෙහොඳට කියවා
ගන්න කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් Z-score
පශ්නය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මහා සංවාද ගණනාවක්
ඇති වුණා. ඒක පුදුම ෙවන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශෙය්වත්, විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාෙව්වත් කඩා වැටීමක් ෙනොෙවයි.
ෙම් පශ්නය 2001දිත් ආවා. ෙම් Z-score එක හදපුවාම
මහාචාර්ය තටිල්ෙග් Z-score එකට විරුද්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට
නඩු පහක් හයක් ගියා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට නඩු අර ෙගන ගිෙය්
ෙජ්වීපී එකයි ලංකා ගුරු සංගමයයි. නඩු පහක් හයක් ගියා. ෙම්
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ විවාදයක් පැවැත්වුණා. මට
මතකයි අද අෙප් ඉන්න ඇමතිවරෙයක්, අෙප් කණ්ඩායෙම් ඉන්න
මෙග් මිතෙයක් පැයක් කථා කළා තටිල්ෙග් Z-score එක වැරදියි
කියලා. මම ෙප්රාෙදණියට ගිහින් මහාචාර්ය තටිල් සහ තවත් දවිඩ
මහාචාර්යවරෙයක්, -එතුමා දැන් නැහැ- හමු ෙවලා ෙම් පිළිබඳව
සියලුම කථාන්තරය අහ ෙගන ඇවිල්ලා, මාත් ෙමතැන පැය
එකහමාරක් විතර කථා කරලා 2001 ෙගනාපු Z-score එක හරියි
කියන සංවාදය එතැනින් ඉවර කළා. උගතුන්, බුද්ධිමතුන්,
ආචාර්යවරුන්, මහාචාර්යවරුන් ෙම් වාෙග් කාරණාවලදී
අනිවාර්යෙයන්ම, ෙමවැනි ෙදයක් හදන ෙකනාෙග් අදහසට
අෙනත් ෙකනා විරුද්ධ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙම් පශ්නය
ආපුවාම ඉතාම නිවැරදිව කිව්වා, -අගවිනිශ්චයකාරවරිය කිව්වාමහාචාර්යවරු ෙදෙගොල්ල අතර තිෙබන ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න
කියලා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඇමතිතුමනි, අගවිනිශ්චයකාරතුමිය කියලා තිබුණා Zscore එක හදන විට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දුන්න නිෙයෝග අනුව
හදලා නැහැ කියලා. ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්ව විධියට ෙම්ක හදලා නැහැයි
කියලා කිව්ෙව් නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිෂන් සභාව කිව්වා, "ෙම් ෙදක ෙවන ෙවනම හැදුවා. අපි ඒ
ෙදක ෙම් විධියට එකතු කළා. ෙමොකද, එකතු කරන්ෙන් නැත්නම්
ඊ ළඟට අපට තිෙබන්ෙන් අනුපාතයක් ගන්නයි. අනුපාතයට
විරුද්ධව 1978 ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා."
කියලා. එතෙකොට අගවිනිශ්චයකාරතුමිය කිව්වා, "නැහැ. ඒක
ෙවනත් කාරණයක්." කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒක ෙවන කාරණයක්
තමයි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම ෙම් කාරණයත්
කියන්නට කැමැතියි. ෙම් Z-score එක හරහා උත්සාහ කෙළේ
විශ්වවිද ාලයට දරුවා ඇතුළත් කර ගන්න විට, ෙලෙහසි විෂයන්
ටිකක් ෙතෝරා ෙගන ෙකටි මාර්ගයකින් විශ්වවිද ාලයට යන අය;
ඇතැම් විට යම් කිසි විෂයක් අමාරු වීම නිසා ඒ අයට
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් වීෙම්දී සිදු වන අසාධාරණය; ඇතැම් විට
විෂයක් ෙලෙහසි වීම නිසා විශ්වවිද ාලයට ඇතුළු වීමට ඒ අයට
ලැෙබන විෙශේෂ වරපසාදය වාෙග් සියලු කාරණා ෙම් Z-score
එෙකන් විසෙඳනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් Z-score
එක ඇයි ෙමපමණ කල් පමාද කෙළේ, ඇයි ෙම්ක හැදුෙව්
නැත්ෙත්? මම ඒ පශ්නයට මීට කලින් උත්තර දුන්නා. ෙම් Zscore එක හදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ලකුණු ටික අතට අරෙගනයි.
පළමුෙවනි එක රසායනික විද ාව පශ්න පතෙය් Z-score එක
හදනවා නම් ෙම් ලකුණු ටික, -සියය ගත්ත එක්ෙකනාෙගත්
බින්දුව ගත්ත එක්ෙකනාෙගත්- ෙසේරම එකතු කරන්න ඕනෑ.
එකතු කරලා ඒක ශිෂ ෙයෝ ගණනින් ෙබදන්න ඕනෑ. ඒක
කරන්න නම් ලකුණු ටික අතට අරෙගන තිෙබන්න ඕනෑ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇමතිතුමාෙගන් ෙපොඩි
පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කිව්වා ෙන් අපට අනුපාතයක් ගන්න තිබුණා කියලා.
ඒෙක්දී අධිකරණ නිෙයෝගෙයන් බැෙඳන කථාවක් කිව්වා ෙන්.
අධිකරණයට වඩා උඩින් ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන්. ගරු
ඇමතිතුමනි, අපට ඔය පශ්නය විසඳන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගනැල්ලා ඒක නීතියක් විධියට සකස් කරන්න තිබුණා ෙන්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙම් ළමයින් සියලුම ෙදනාෙග් නඩු අරෙගන ඉතාම
කාරුණිකව අගවිනිශ්චයකාරතුමිය අපට කියලා තිෙබනවා, ඒ
පශ්නයට යම් කිසි විසඳුමක් ෙදන්න නීතිපතිතුමායි, ෙම් නඩු දමපු
පාර්ශ්වවල නීතිඥවරුයි, විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිසෙම් සියලු
ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම්කට ෙයෝජනාවක් අරෙගන එන්න
කියලා. ඒ නිසා අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ගැන විශ්වාසය තබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නිෙයෝගයක් දුන්නා, ගහණ ෙදකක් ෙවන
ෙවනම ගන්න කියලා. එතෙකොට පළමුවැනි අවුරුදු තුන analyse
කරපුවාම repeatersලයි, පළමුවැනි වසෙර් මුහුණු දීපු අයයි
සියයට 42, 43, 41 වාෙග් ratio එකකට ෙන් විශ්වවිද ාලයට
ෙත්රිලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලු ෙතොරතුරු අපි දැන්- [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ඒ ගැන
කියන්නම්. ෙම් හැම පාඨමාලාෙවන්, පාඨමාලාවටම ෙම් රටාව
ඇතුළත ඇතුළු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා විස්තර සියල්ල ෙගන
ෙගොස් තිෙබනවා. Medicineවලට පසු ගිය අවුරුදු හත, අෙට්ම
first shy ෙකොෙහොමද ඇතුළු වුෙණ්, second and third shy
ෙකොෙහොමද ඇතුළු වුෙණ්, ඉංජිෙන්රු අංශයට ඇතුළු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද ෙම් සියල්ල පිළිබඳ විස්තර ෙගන ෙගොස්
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙම් සියල්ල ගැන
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් එක්ක කථා කරලා, නීතිපතිතුමාත් එක්ක
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා]
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ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

කථා කරලා, ෙම් නීතිඥෙයොත් එක්ක කථා කරලා ෙම් සියලු
ෙදනාටම වාසියක් වන විධියට ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් අපට
ෙගන එන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ ගණන සියය ෙනොෙවයි,
අපට ඒ ගණන එකසිය පහක් වුණත් කමක් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියපු විධියට කළා නම් ෙම් පශ්නය
ඉවරයි.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක්
දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගනුෙදනුව අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත්
එක්ක ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව දුන්ෙන් ෙම්ක ෙවන ෙවනම
ගණනය කරලා ඒ තුළින් කාටවත් අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට
සාධාරණව විසඳන්න ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියපු කාරණය
කළා නම් ඉවරයි.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

එෙහම තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මම ඔය කාරණය ගැන විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් check
කරන ෙකොට දැන ගන්න ලැබුෙණ් අපි ඔය කාරණයට බැඳුෙණ්
1978 නඩු තීන්දුෙවන්ය කියලා. අධිකරණය නඩු තීන්දුවක්
දීලා තිෙබනවා, ratio එකකට ගන්න එපා කියලා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට
දාලා අපට නීතියක් හැටියට ෙගනාවා නම් ඒක ඉවර කරන්න
තිබුණා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දීපු තීන්දුවක් සම්බන්ධෙයන්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් එක්ක ඒ ගනුෙදනුව ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. දැන්
නීතිපතිතුමායි, ෙම් නඩුවල සියලුම නීතිඥවරුයි සියලුම ෙදනා
එකතු
ෙවලා
එක
ෙයෝජනාවක්
හදාෙගන
ගිහිල්ලා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරයි. [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාට
වචනයකින්වත් කරදර කෙළේ නැහැ ෙන්. ඔබතුමා කථා කරන
ෙකොට එක වචනයක්වත් කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා එකක් මතක්
තියා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] එකක් මතක තියා ගන්න. අපි කැමැති
නැහැ, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට උඩින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක්
ෙගන එන්න. අපි කැමැති නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පාර්ලිෙම්න්තුවට වඩා උඩින්ද තිෙබන්ෙන්?

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ, නැහැ. ඒ කථාව ෙනොෙවයි. අපි අධිකරණයට ගරු
කිරීම නිසා. අපට තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිෙබන එක ඇත්ත.
හැබැයි එෙහම වුවමනාවක් නැහැ. ෙම් අගවිනිශ්චයකාරතුමිය
විශ්වවිද ාලෙය් හිටපු මහාචාර්යවරියක්. එතුමිය ඒක හරියට
කරයි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

එතුමිය හරියට කරන්ෙන් නැහැ කියන එක ෙනොෙවයි මම
කිව්ෙව්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

හරි, හරි. ඔබතුමාෙග් කථාව නවත්වා ගන්න ෙකෝ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා,
ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා ඇතුළු ෙම් සම්බන්ධව කථා කළ
විපක්ෂෙය් සියලුම ෙදනා ඊ ළඟට කථා කළා, ෙම් විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන්ෙග් පශ්නය ගැන. විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග්
පශ්නය පිළිබඳව මම සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පැවැත්වූවා. ඊට
අමතරව මමයි, ජනාධිපති ෙල්කම්තුමායි, මුදල් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමායි ඉදිරිපත් ෙවලා කථා කළා. ඊට පස්ෙසේ ජනාධිපති
ෙල්කම්තුමායි, ෙම් ආචාර්ය සංගමෙය් අයෙගන් සමන්විත
කමිටුවක් දාලා ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. ෙම් එකකදීවත්
එකඟත්වයකට එන්න බැරි වුණා. හුඟාක් සාකච්ඡාවලදී ෙම් අය
එකඟ ෙවලා යනවා. ගිහිල්ලා ලියුමක් එවනවා, තව ෙවනත්
කාරණා කියලා. ඊට පස්ෙසේ මෙග්ම ඉල්ලීමක් අනුව බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙතවැනි පාර්ශ්වයක් හැටියට නැවත ෙම් අය
එක්ක සාකච්ඡා කළා. එතැනදීත් ඒ ෙගොල්ලන් එකඟ ෙවලා
ඇවිල්ලා ආපහු කාරණා එකතු කරලා තිබුණා. ෙම් ඉල්ලීම්වල
ෙදන්න පුළුවන් ඒවා තිෙබනවා. අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන
මුදල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හයක් දක්වා යන්න
කියන එකට අපි එකඟයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි
දැක්ම" පතිපත්ති පකාශනෙය් කියන්ෙන් අෙප් පධානතම
සංවර්ධන මාවත මානව සංවර්ධනය කියලායි. ඒ නිසා
අධ ාපනයට අපි ෙවන් කරන මුදල එන්න එන්නම වැඩි කරනවා.
හැබැයි අපට ආචාර්යවරු කියනවා නම් ෙම්ක ලබන අවුරුද්දට
දශම තුනක් කරන්න, ඊ ළඟ අවුරුද්දට පහක් කරන්න කියලා
එෙහම ගණන් හිලවු ෙදන්න අමාරුයි. ෙමොකද රජය රටක අය
වැයක් හදනවා.
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හයක් ෙදන්න කියන
ෙකොට, ගිය අවුරුද්ෙද් රජෙය් ආදායම දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 14.2යි කියලා අමතක කරන්න එපා. ඒෙකන් සියයට
හයක් ඉල්ලන්ෙන්. ඒ අයත් එක පාරටම ඒක ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි ඒෙක් වැඩි කිරීම පිළිබඳව අපි එකඟයි. ඒක අපි ඔවුන්ට
දන්වලා තිෙබනවා. නමුත් අහවල් දවෙසේ ෙමච්චරයි, අහවල්
දවෙසේ ෙමච්චරයි කියලා ඒකට ගණන් හිලව් හරියට ෙදන්න අපට
අමාරුයි. එතෙකොට විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් ෙසේවය ෙවනම
ෙසේවයක් හැටියට අපි පිළිගන්නවා.
අපි ෙම්කට එකඟයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ට sabbatical leave ෙදන්ෙන්,
academic allowance ෙදන්ෙන්, research allowance ෙදන්ෙන්,
විෙද්ශීය ශිෂ ත්ව ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් නිසායි. රෙට් සියලුම රජෙය්
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ෙසේවකෙයෝ වයස අවුරුදු හැෙටන් විශාම යද්දි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරු
කීප
ෙදනා
හැෙරන්න,
විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන්ට පමණයි වයස අවුරුදු 65 දක්වා ෙසේවය කරන්න
අවස්ථාව ලබා දී තිෙබන්ෙන්. එෙසේ කරන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ෙසේවය
ෙවනම ෙසේවයක් හැටියට අපි භාර ගන්නා නිසායි. ඒ නිසා අපි
සම්පූර්ණෙයන් එකඟයි, විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් ෙසේවය
ෙවනම ෙසේවයක් බවට පත් කරන්න. අපි ඒකත් ඔවුන්ට දන්වලා
තිෙබනවා. නමුත් අපට ෙපෙනනවා, ඊට වඩා එහා ගිය න ාය
පතයකුත් එක්ක ෙම් අය වැඩ කර ෙගන යනවා කියලා. ඒ නිසා
ඔවුන් ෙම් strike එක දිගින් දිගට කර ෙගන යන්න හදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගමන්ම මම තව කරුණක්
කියන්න කැමැතියි. ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද ාලෙය් ෙම් වර්ජනය
නැහැ.
අෙප්
ඔළුවිල්
විශ්වවිද ාලෙය්
ආචාර්යවරු
එක්ෙකෙනක්වත් වර්ජනය කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් අනුරාධපුර
භික්ෂු විශ්වවිද ාලෙය් ආචාර්යවරු වර්ජනය කරන්ෙන් නැහැ.
අෙප් ෙහෝමාගම ෙබෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද ාලෙය් ආචාර්යවරු
එක්ෙකෙනක්වත් වර්ජනය කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගම්පහ
විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද විද ායතනෙය් -ඒ විශ්වවිද ාල ආයතනෙය්ආචාර්යවරු එක්ෙකෙනක්වත් වර්ජනය කරන්ෙන් නැහැ. අෙනක්
විශ්වවිද ාලවලත් සියයට 25, 30, 40, 50, 60 වාෙග් පමාණයකින්
අධ යන කටයුතු සිදු වනවා. දැන් කැලණිය විශ්වවිද ාලය වාෙග්
තැනක සියයට 50ට වැඩි පමාණයක් ආචාර්යවරු වැඩ කරනවා.
ඒක තමයි තිෙබන තත්ත්වය. ඒ නිසා විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන්ෙග් ඉල්ලීම් දිහා අපි ඉතාම සාධාරණව බලා
තිෙබනවා. අපට ෙපෙනනවා, ඊට වඩා එහා ගිය ෙද්ශපාලන න ාය
පතයකට ෙම් අය වැඩ කරනවා කියලා.
ඊෙය් මම විශ්වවිද ාලවල උපකුලපතිවරු හම්බ වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් උපකුලපතිවරු එක පාරටම
මට කිව්ව ෙද් තමයි, "ෙම් ඉල්ලීම් වෘත්තීය සමිති ඉල්ලීම්
ෙනොෙවයි." කියන එක. එෙහම කිව්ෙව් විශ්වවිද ාලවල
උපකුලපතිවරුයි. ඒ අයත් ආචාර්යවරු. ඔය FUTA එෙක්
සාමාජිකෙයෝ. -ආචාර්ය සංගමෙය් නිෙයෝජිතෙයෝ- "ෙම්වා
ෙද්ශපාලන ඉල්ලීම්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙද්ශපාලන තීන්දුවක්
ගන්න." ඒක තමයි ඒ අය කිව්ෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විශ්වවිද ාල ස්වාධීනතාව,
විශ්වවිද ාලයට ෙද්ශපාලන අත ෙපවීම නතර කරන්න,
විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් ෙසේවය ෙවනම ෙසේවයක් හැටියට
පිළිගන්න සහ විශ්වවිද ාල අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන මුදල
ෙව්ගෙයන් වැඩි කරන්න කියන ෙම් කාරණා සියල්ලට අපි එකඟ
ෙවලා තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට එය කියන්න කැමැතියි. ෙම්
වර්ජනය ෙමෙහය වන කීප ෙදෙනක් ඉතාම පටු ජාත න්තර
කුමන්තණයක ෙද්ශපාලන ඉත්තන් බවට පත් ෙවලායි ෙම්ක
ෙමෙහය වන්ෙන්. ඒ නිසා විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ට අපි අදත්
කියනවා, වහාම ෙම් වර්ජනය අත් හැරලා විශ්වවිද ාල
කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් දරුවන්ෙග් අනාගතය
ෙවනුෙවන් එකතු වන්න කියලා.
අෙප් මංගල සමරවීර මැතිතුමා එක පාරටම ෙම් ෙචෝදනාව
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට එල්ල කළා. එතුමාට ජනාධිපතිතුමා
එක්ක පශ්නයක් තිෙබන බව මම දන්නවා. එතුමාට ෙපොඩි
ෙක්න්තියකුත් තිෙබනවා. එතුමා ජනාධිපතිතුමා පළමුවැනි සැෙර්
පත් කරන්න හුඟක් මහන්සි ෙවච්ච ෙකෙනක්. අපි ඒ ෙවලාෙව්
අෙනක් පැත්ෙත් හිටිෙය්. හැබැයි ඉතින් ෙම්කට ජනාධිපතිතුමාෙග්
තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
පශ්නෙය්දී උපකුලපතිවරු, පීඨාධිපතිවරු සහ අපව ෙවන ෙවනම
කැඳවලා ෙම් අසාධාරණයට ලක් වන දරුෙවෝ විශ්වවිද ාලවලට
ගන්න ඕනෑ, ෙම්ක ෙමෙහම කරන්න, ෙමෙහම කරන්න කියලා
අපට උපෙදස් ෙදමින්, ෙම් සඳහා වැඩිපුර මුදල් ෙවන් කරලා ෙම්
සියලු ෙද්ට අපට උදව් කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙග් මිත මංගල
සමරවීර මැතිතුමා ෙම් පශ්නයට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙකොෙහොම
පටලවා ගත්තාද කියන එක මට හිතා ගන්න බැහැ.
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ගරු කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමාට මම එක කාරණයක් කියන්න
කැමැතියි. ඔබතුමා කියන එක ඇත්ත. 2000 ඉඳලා දළ ජාතික
නිෂ්පාදනෙය් අඩුවීමක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්ව සියලු රටවල
අධ ාපන මට්ටම අපට වඩා හුඟක් පහළ මට්ටමක තිෙබන්ෙන්.
ඒක එකක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් එක ෙම්
සියලු රටවල් උසස් අධ ාපනයට සල්ලි අය කරනවා. එතුමා කිව්ව
ෙම් සියලුම රටවල අධ ාපන මට්ටම අපට වඩා හුඟක් පහළ
තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

මට විනාඩියක් ෙදන්න. ඒක වැරැදියි. මම කියපු සියලුම
රටවල් උසස් අධ ාපනයට මුදල් අය කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ.
අපට වඩා එයාලා ඉහළ තැනක-

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙකොෙහේද නැත්ෙත්? එක තැනක් කියන්න.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

මම ඔබතුමාට කියන්නම්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙකොෙහේද අය කරන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා, -

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake )

මට නියමිත ෙවලාව අවසන් ෙවනවා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

මම පසුව ෙහොයලා කියන්නම්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මම ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

පසුව ෙහොයලා කියන්න.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

පසුව මට කියන්න.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කිව්ව ඉතිෙයෝපියාව,
භූතානය, මියන්මාරය, මාලදිවයින ෙම් සියලු රටවල අධ ාපන
මට්ටම ඉතා පහළයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් හැම රටක්ම උසස් අධ ාපනයට සල්ලි අය
කරනවා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇමතිතුමනි, -

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මම ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදන්ෙන් නැහැ. පස්ෙසේ කියන්න.
පස්ෙසේ ඒ ෙතොරතුරු මම ඔබතුමාෙගන් ගන්නම්. මට තව ඉතාම
සුළු ෙව්ලාවයි තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලුම ෙදනා කථා කෙළේ,
"අධ ාපනය කඩා වැටුණා" කියලායි. මම කාරණා කීපයක්
කියන්නම්. 1994 සිට 2012 දක්වා ගත්තාම හැම අවුරුද්දකම
විශ්වවිද ාලවලට ෙවන් කරපු මුදල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු
ෙදකක් වැඩි ෙවලා නැහැ. ඒ තමයි 2003 සහ 2004. මුළු කාලයටම
ශතයක්වත් වැඩි ෙවලා නැහැ. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 2005 දී ෙවන් කර තිබුණු පමාණය රුපියල්
මිලියන 5,000යි . 2010 දී රුපියල් මිලියන 10,600යි, 2011 දී
රුපියල් මිලියන 19,200යි, 2012 දී රුපියල් මිලියන 25,000යි.
එෙසේ වැඩි කරලා තිෙබනවා. හැබැයි වැඩි ෙනොකරපු අවුරුදු
ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ 2003 හා 2004.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු තුනක් ෙම් විශ්වවිද ාල
වහලා තිබුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය්යි. අවුරුදු
තුනක්! උපකුලපතිවරු ෙදෙදනකු ෙවඩි තියලා මැරුෙව් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය්. ඒ සම්බන්ධෙයන් කාටවත් දඬුවම්
කරලා එෙහමත් නැහැ. ශිෂ යන් විශ්වවිද ාලවල ගස්වල බැඳලා
ෙවඩි තියලා මැරුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය්. උතුරු
නැෙඟනහිර විශ්වවිද ාල ෙදකම එල්ටීටීඊ කඳවුරු බවට පත් කර
ෙගන සිටිෙය් යූඑන්පී පාලන කාලෙය්. දකුෙණ් සරසවි ෙජ්වීපී
කඳවුරු බවට පත් කර ෙගන සිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන
කාලෙය්. විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ෙග් ඔළුවලට පරාල ඇණ ගැහුෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය්. පරාල ඇණ ඔළුවට ගහලා
විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ව මැරුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන
කාලෙය්. ඒ වාෙග්ම තව කරුණක් කියන්න කැමැතියි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විශ්වවිද ාලවල උපාධිධාරින්ට
එක රස්සාවක්වත් දුන්ෙන් නැත්ෙත් රනිල් විකමසිංහෙග් 20012003 පාලන කාලෙය්. එක් උපාධිධාරියකුට රස්සාවක් දුන්ෙන්
නැහැ.
මම කියන්න කැමැතියි, අද උපාධිධාරින් අෙප් වග කීමක්
හැටියට අපි භාර ගන්නා බව. අද විශ්වවිද ාල ෙව්ගෙයන් ෙවනස්
කරමින් යනවා. උසස් අධ ාපනය ෙවනස් කරමින් යනවා. එෙසේ
ෙවනස් කරන ෙකොට සමහර අයට රිෙදනවා. ඒ නිසා කලබල
ෙවනවා. විශ්වවිද ාල සහ ෙම් රෙට් අධ ාපනෙය් විශාල
පරිවර්තනයක් ෙවමින් ඉස්සරහට යන ෙකොට පරිවර්තනයට,
ෙවනසට, ෙවනස් වීමට අකැමැති මිනිසුන් කලබල කරනවා. ෙමය
ෙද්ශපාලන රැල්ලක් හැටියට නැඟිට්ටවලා අරෙගන කලබලයක්
කිරීෙම් වුවමනාවක් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට -දැන් ෙපරටුගාමී
පක්ෂයට- තිෙබනවා. ෙමොකද, විශ්වවිද ාලවල ඒ බලය අපි දැන්
නැති කරලා.
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අෙප් කබීර් හාෂිම් හිටපු උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමාටවත්,
රිචර්ඩ් පතිරණ හිටපු අධ ාපන ඇමතිතුමාටවත්, ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි හිටපු අධ ාපන ඇමතිතුමාටවත්, වි.ජ.මු.
ෙලොකුබණ්ඩාර හිටපු අධ ාපන ඇමතිතුමාටවත්, රනිල් විකමසිංහ
හිටපු අධ ාපන ඇමතිතුමාටවත් කාටවත් විශ්වවිද ාලවලට යන්න
දුන්ෙන් නැහැ. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්තයාට ගැහුවා,
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට ගැහුවා, බදිඋද්දීන් මහ්මුද් මහතාට
ගැහුවා, ඊරියෙගොල්ල මහත්තයාට ගැහුවා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඇමතිතුමනි, මම ගියා. කිසිම පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ, මම
ගියා. ෙප්රාෙදනිය, ෙකොළඹ හැම විශ්වවිද ාලයකටම ගියා. ගුටි
කන්ෙන් නැතිව ආවා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

අද විශ්වවිද ාලවලට ඕනෑ ෙකනකුට යන්න පුළුවන්.
ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමා මැරුණු ෙවලාෙව් සුදු ෙකොඩි ගහපු
ළමයින් 31 ෙදෙනක් අත පය කැඩිලා ඉස්පිරිතාලවල හිටියා.
ෙරොනී ද මැල් ඇමතිතුමාෙග් හීනය තමයි රුහුණු විශ්වවිද ාලය.
කවදාවත් ෙරොනීට එහාට යන්න දුන්ෙන් නැහැ. අද ඒවා ෙවනස්
ෙවලා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මම කියන්න කැමැතියි, 1956න් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය හැදුෙව් එක විශ්වවිද ාලයයි කියන එක. ඒ රුහුණු
විශ්වවිද ාලය. කවුද, කැලණිය විශ්වවිද ාලය හැදුෙව්? කවුද,
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලය හැදුෙව්? කවුද, වයඹ විශ්වවිද ාලය
හැදුෙව්? කවුද, ඌව විශ්වවිද ාලය හැදුෙව්? කවුද, නැෙඟනහිර
විශ්වවිද ාලය හැදුෙව්? කවුද, ඔලුවිල් විශ්වවිද ාලය හැදුෙව්?
කවුද, යාපනය විශ්වවිද ාලය හැදුෙව්? ෙම් සියලු විශ්වවිද ාල
හැදුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුයි කියන එක
කියමින් මම නිහඬ වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.29 ට, 2012 අෙගෝස්තු
22වන බදාදා අ. භා. 1.00වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

அதன்ப பி. ப. 7.29 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ஓகஸ்ட் 22,
தன்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.29 p.m. until 1.00 p.m. On Wednesday,
22nd August, 2012.

පශ්නවලට ලිඛිත පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு எ த்

ல விைடகள்

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
1 වන පශ්නය - 2203/'11
ලිඛිත පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා විසින් අසා ඇති අද දින න ාය පතෙය් සඳහන් ඉහත
අංක දරන පශ්නයට පිළිතුරු දීමට මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා මාස
ෙදකක් කල් ඉල්ලා ඇත.
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අධ ාපන අමාත ාංශය යටෙත් ලබා දී ඇති
පත්වීම්: ගුරුවරුන්ට ෙගවීම්

(b)

கல்வி அைமச்சின்கீழ் வழங்கப்பட்ட நியமனங்கள்:
ஆசிாியர் ெகா ப்பன கள்
APPOINTMENTS GIVEN BY MINISTRY OF EDUCATION:
PAYMENTS TO TEACHERS

1188
Will he inform this House (i)

of the basic monthly salary stipulated for
each grade of the teacher service as per the
revision of salaries of teachers made last;
and

(ii)

separately of the privileges and allowances
entitled to each grade of the teacher service
in addition to the monthly salary received
by Government teachers ?

2302/'12

2. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(c)

If not, why?

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

වර්ෂ 1990 සිට 2011 දක්වා කාල සීමාව තුළදී අධ ාපන
අමාත ාංශය යටෙත් ලබා දී ඇති පත්වීම් සංඛ ාව එක් එක්
තනතුරු නාමය අනුව, දිස්තික් මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

(ii)

අවසන් වරට සිදුකරන ලද ගුරු වැටුප් සංෙශෝධනය
අනුව ගුරු ෙසේවෙය් එක් එක් ෙශේණිය සඳහා හිමි
මුලික මාසික වැටුප ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
රජෙය් ගුරුවරුන්ට මාසික වැටුපට අමතරව
හිමිවන වරපසාද හා දීමනා ගුරු ෙසේවෙය් එක් එක්
ෙශේණිය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

(අ)

(ආ)

ෙමම කරුණට අදාළව ගුරු ආයතන ශාඛාව සතුව ඇත්ෙත්
2005 වර්ෂෙය් සිට ගුරු ආයතන ශාඛාව මඟින් ලබා දුන්
පත්වීම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු පමණි. එම ෙතොරතුරු ඇමුණුම්
අංක 01 මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
(i)

ඇමුණුම් අංක 02 මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

(ii)

සියලුම ගුරුවරුන්ට රු. 5,850.00ක ජීවන වියදම්
දීමනාවක් ෙගවන අතර මූලික වැටුෙපන් 15%
විෙශේෂ දීමනාවක් ෙගවනු ලැෙබ්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

1990 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் 2011 ஆம் ஆண்
வைரயான காலத்தில் கல்வி அைமச்சின் கீழ்
வழங்கப்பட்ட
நியமனங்களின்
எண்ணிக்ைக,
ஒவ்ெவா பதவிப் ெபயர் அ ப்பைடயில் மாவட்ட
மட்டத்தில்
தனித்தனிேய
யாெதன்பைத
அவர்
குறிப்பி வாரா?

(ஆ) (i)

இ தியாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ஆசிாியர்
சம்பளத்
தி த்தத்திற்கு
ஏற்ப
ஆசிாியர்
ேசைவயின் ஒவ்ெவா தரத்தி்ற்கும் உாித்தாகும்
அ ப்பைட மாதாந்தச் சம்பளம் தனித்தனிேய
யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

அரசாங்க ஆசிாியர்க க்கு கிைடக்கும் மாதாந்த
சம்பளத்திற்கு
ேமலதிகமாக
உாித்தாகும்
ச ைககள் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ஆசிாியர்
ேசைவயின்
ஒவ்ெவா
தரத்திற்கு
ஏற்ப
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Will he state separately, at the district level and on
the basis of each designation, the number of
appointments given by the Ministry of Education
during the period 1990 to 2011?

ඇමුණුම් අංක 01
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]
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ඇමුණුම් අංක 02

3 වන පශ්නය - 2303/'12
ලිඛිත පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා විසින් අසා ඇති අද දින න ාය පතෙය් සඳහන් ඉහත අංක දරන
පශ්නයට පිළිතුරු දීමට අධ ාපන අමාත ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මාස තුනක් කල් ඉල්ලා ඇත.

4 වන පශ්නය - 2461/'12
ලිඛිත පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මන්තීතුමා විසින් අසා ඇති අද දින න ාය පතෙය් සඳහන් ඉහත අංක දරන
පශ්නයට පිළිතුරු දීමට අධ ාපන අමාත ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා ඇත.

5 වන පශ්නය - 2462/'12
ලිඛිත පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මන්තීතුමා විසින් අසා ඇති අද දින න ාය පතෙය් සඳහන් ඉහත අංක දරන
පශ්නයට පිළිතුරු දීමට අධ ාපන පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා කල් ඉල්ලා ඇත.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා 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
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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