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ශභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන කටයුතු පිළිඵ
උඳශ්ධලක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

(i)

2012 ර්ඹ වහ ආගභන වහ විගභන ශදඳහර්තශේන්තුශේ ඳහරන
හර්තහ;
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(ii)

2012 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයහංලශී ි ති
කටයුතු ශදඳහර්තශේන්තුශේ කහර්ඹ හධන හර්තහ;

————————

(iii)

2012 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයහංලශී ජහතික
ක්රභේඳහදන ශදඳහර්තශේන්තුශේ කහර්ඹ හධන හර්තහ; ව

(iv)

2012 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයහංලශී යහජය
යහඳහය ශදඳහර්තශේන්තුශේ කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [අග්රහභහතයතුභහ
ව බු්ධධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතය ගරු දි.මු. ජඹයත්න
භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]
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ධ. භළ. 1.00 ඳළර්ලිතම්න්තුල රැවහ විය. කථළනළයකතුමළ [ගරු චමල්
රළජඳක් මශ ළ] මූළවනළරූඪ විය.
தரரரன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.

சதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக

கறத்ரர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER
[THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිතේදන

அநறறப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

වභළතම්වය ම තිපබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී.
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2012 ර්ඹ වහ විශ්ධල කටයුතු අභහතයහංලශී හර්ෂික කහර්ඹ හධන
හර්තහ.- [විශ්ධල කටයුතු අභහතය ගරු (භවහාහර්ඹ) ී.. ලල්. පීරිස භවතහ
ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභළතම්වය ම තිපබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී.
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිඵ කහයක
බහ : හභහජිකශඹකු ඳත් කිරීභ
தரரரன்ந அரேல்கள் தற்நற குரோ:
உரப்தறணர் றணம்

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS : NOMINATION
OF MEMBER

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

සථහය නිශඹෝග 106අ ප්රකහය ශත්රීේ කහයක බහ විිනන්
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිඵ කහයක
බහශේ ශේඹ වහ ඳත් කය ඇති ඵ දන්නු කළභළත්ශතමි.

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ 2011 ර්ඹ වහ කුඩහ ශත් තු ංර්ධන
අධිකහරිශී හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.
ශභභ හර්තහ ළවිලි කර්භහන්ත කටයුතු පිළිඵ උඳශ්ධලක
කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ලිපි තල්ඛනළදිය පිළිගෆන්වීම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ සජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන ධමළ යතුමළ වශ යණ්ු  ඳළර්හලත ප්රධළන
වාවිධළයකතුමළ

(ரண்புறகு
றரணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்பு
அகச்சரும்
அசரங்கத்
ப்தறன்
பற்ரகரனரசரதம்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2012 ර්ඹ වහ
භවජන ඵළංකුශේ හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.

ගරු කථහනහඹකතුභනි ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ඳශහත් ඳහරනඹ
පිළිඵ ශ්රී රංකහ ආඹතනශී හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.
ශභභ හර්තහ ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ කටයුතු පිළිඵ
උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ
කයමි.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

2012 ර්ඹ වහ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලශී කහර්ඹ හධන හර්තහ. [කෘෂිකර්භ අභහතය ගරු භහින්ද ඹහඳහ අශවර්ධන භවතහ ශනුට ගරු
දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභළතම්වය ම තිපබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී.
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ඳහර්ලිශේන්තු

1069

1070

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

කථළනළයකතුමළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(Mr. Speaker)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ජනභහධය වහ ප්රෘත්ති අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ 2010 ර්ඹ වහ ශ්රී රංකහ ගුන් විදුලි
ංසථහශේ හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.
ශභභ හර්තහ ජනභහධය වහ ප්රෘත්ති කටයුතු පිළිඵ
උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ
කයමි.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

2011 ව 2012 ර් වහ ශේකර්භහන්ත ශදඳහර්තශේන්තුශේ හර්ෂික
කහර්ඹ හධන හර්තහ. - [කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතය ගරු රිහ්
ඵදියුදීන් භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභළතම්වය ම තිපබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී.
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ිනවිල් ගුන් ශේහ අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ 2011/2012 ර්ඹ වහ ශ්රීරංකන්
ලඹහර්රයින්සහි හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.
ශභභ හර්තහ ිනවිල් ගුන් ශේහ කටයුතු පිළිඵ උඳශ්ධලක
කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

2012 ර්ඹ වහ නී.වී ංයක්ණ ශදඳහර්තශේන්තුශේ කහර්ඹ හධන
හර්තහ. - [ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ]

වභළතම්වය ම තිපබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී.
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

තඳ්තවම්

தக்கள்

PETITIONS
කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

(சதரரகர் அர்கள்)

ගරු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භල්හන කළුශකොඹහ ඵටුශවේන
භහත අංක 2/129 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ලේ.ඩී.ලස.පී.
ගංගනහථ භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළිගන්මි.

ගරු ලවන් ධලුවිශළතර් මශ ළ

(ரண்புறகு சந் அரேறயரர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භභ ඳවත වන් ශඳත්ේ තුන
පිළිගන්මි.
(1) භහතශල් මිල්රහන ඳවරගභ ඳදිංචි ශේ.ලස. විශේශේකය
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ;
(2) නහඋර අයංගරත්ත අංක 149/14 දයන සථහනශඹහි
ඳදිංචි ආර්.ලේ. ශනවියත්න ඵණ්ඩහය භවතහශගන් රළබුණු
ශඳත්භ; ව
(3) අකුයේශඵොඩ කිරිඔරු අංක 62/2 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි
ී..ලස.සී. ගල්ශවේන භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ.

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු භනූ නහනහඹක්කහය භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ඉදිරිඳ්ත කරන ද තඳ්තවම් මශජන තඳ්තවම් පිළිබ කළරක
වභළල ඳෆලරිය යුතු යයි නිතයෝග කරන දී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குரோவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රහනල ලළචික පිළිතුරු

றணரக்கரக்கு ரய்பன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංක 1-3013/'12-(1) ගරු බු්ධධික ඳතියණ භවතහ.

ගරු ාන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු ගහමිණී ශරොකුශේ භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු කුභහය ශල්ගභ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු බුේධික ඳතිපරණ මශ ළ

ගරු ලළසුතේල නළනළයක්කළර මශ ළ සජළතිපක භළළ ශළ
වමළජ ඒකළබේධ ළ ධමළ යතුමළ

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர - ரசற தரறகள்,
சபக எருகப்தரட்டு அகச்சர்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි හ්ධදු ශේයගභ ඳහය අංක 21 දයන
සථහනශඹහි ඳදිංචි පී.ආර්.ඒ. ශඳශර්යහ භවතහශගන් රළබුණු
ශඳත්භක් භභ පිළිගන්මි.

(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භහ ලභ ප්රලසනඹ අවනහ.
(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු
දීභ වහ භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ්ත ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.
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(iv)

இது
தரடர்தரக
றசரகதரன்ர
ன்தகபெம்;

(v)

குநறத்
றசரகறன்
கல்கள்
தபறரட்டரேல்கள்
அகச்சுக்கு
அநறறக்கப்தட்டுள்பர ன்தகபெம்;

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංක 3-3358/'12-(1) ගරු පී. වළරින් භවතහ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

இந்ற
அசறணரல்
டத்ப்தட்டுள்பர

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භහ ලභ ප්රලසනඹ අවනහ.

(ஆ) இன்ரநல், ன்?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

asked the Minister of External Affairs:

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(a)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ඉදිකිරීේ ඉංජිශන්රු ශේහ නිහ වහ
ශඳොදු ඳවසුකේ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු
දීභ වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ්ත ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

මදුතරයිහි මිහින් ාකළ ගුලන් තවේලළ
කළර්යළය ඳශර දීම : විවහ ර

துக றயறன் னங்கர றரணக் கம்தணற லரண
ரக்குல் : றதம்
ATTACK ON MIHIN LANKA OFFICE IN MADURAI : DETAILS
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7. ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(b)

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

විශ්ධල කටයුතු අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

2013 භහර්තු 6 ළනි දින ශවෝ ඊට ආන්න දිනකදී
තමිල්නහඩුශේ භදුශයයිහි පිහිටි මිහින් රංකහ ගුන්
ශේහ භහගශේ කහර්ඹහරඹකට කිිනඹේ පිරික්
විිනන් ඳවය දී තිශවද;
ශ්ධඳශ

වහනිශී

Will he inform this House (i) a certain group of people has launched an
attack on an office belonging to Mihin
Lanka Airline in Madurai, Tamil Nadu on
or around 06th, March 2013;
(ii) the value of the property damaged in that
incident;
(iii) the steps taken by the Ministry of External
Affairs with regard to the attack on that
office;
(iv) whether an investigation was conducted by
the Indian Government in this regard; and
(v) whether details of that investigation has
been sent to the Ministry of External
Affairs?
If not, why?

(ii)

ලහිදී ිනදු ව
ශකොඳභණද;

ටිනහකභ

(iii)

ලභ කහර්ඹහරඹට ඳවය දීභ පිළිඵ විශ්ධල කටයුතු
අභහතයහංලඹ ගනු රළබ පිඹය කශර්ද;

(iv)

ඒ පිළිඵ ඉන්දිඹහනු යජශඹන් ඳරීක්ණඹක් කය
තිශවද;

(v)

ලභ ඳරීක්ණශී ශතොයතුරු විශ්ධල කටයුතු
අභහතයහංලඹ ශත දන්හ තිශව ද;

ඹන්න ලතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනො ලශේ නේ ඒ භන්ද?
தபறரட்டரேல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

2013 ரர்ச் ரம் 06ஆம் றகற அல்னது அற்கு
அண்றதரரு
றகறறல்
றழ்ரட்டின்
துகறல் அகந்துள்ப றயறன் னங்கர
றரணக் கம்தணறறன் அரேனகதரன்கநச்
சறனர் ரக்கறபெள்பரர்கபர ன்தகபெம்;

(ii)

இத்ரக்குரன்ரதரது
ரசரண
தசரத்துக்கபறன் ததரற ரதன்தகபெம்;

(iii)

குநறத் அரேனகம் ரக்குரேக்குள்பரணக
தரடர்தரக தபறரட்டரேல்கள் அகச்சு
டுத்துள்ப டடிக்கககள் ரக ன்தகபெம்;

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි
විශ්ධල කටයුතු අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.
(අ)
(i) 2013 භහර්තු 06 ළනි දින භදුශයයිහිදී කරවකහරි
පිරිකශේ ප්රවහයඹට රක් වුණු කහර්ඹහරඹ "මිහින්
ලඹහර්"හි දකුණු ඉන්දිඹහශේ ශභශවයුේ කටයුතු ිනදු
කයන හභහනය ශේහ නිශඹෝජිත භහගභ - GSA
- න සීභහහිත ට්රහන්ස රංකහ පු්ධගලික භහගභ
ඉන්දිඹහනු ශශශ භහගභකට අඹත් ශේ.
ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින් විිනන් ිනදු කයන රද
විභර්ලන කටයුතුලින් අනතුරු අනහයණඹ
න
ර්ධශ්ධ
ලක්ත්
ජනඳදශී
අනුග්රහවකත්ශඹන් ඉදිරිඳත් ශකරුණු ශ්රී රංකහ
පිළිඵ ලක්ත් ජහතීන්ශේ භහන හිමිකේ
ශකොභහරිසරිඹශේ ශඹෝජනහලිඹට වහඹ
දක්න ශර ඉන්දිඹහනු යජශඹන් ඉල්රහ ිනටිමින්
2013 ශඳඵයහරි/භහර්තු භහරදී තමිල්නහඩුශහි
ඳළති උ්ධශඝෝණරදී තමිල්නහඩුශේ අන්තහදී
කුඩහ කණ්ඩහඹේ විිනන් ශභභ ප්රවහයඹ ිනදු කයන
රද ඵයි.
(ii) ශභහිදී ිනදු ව වහනිඹ ඉන්දිඹහනු රුපිඹල් මිලිඹන
ලකකට ආන්න න ඵ ඉන්දිඹහනු ශශශ
භහගභ ඇසතශේන්තු කය තිශව. ශකශේ වුද
යක්ණ භහගභ ඉන්දිඹහනු රුපිඹල් 68 000ක්
න්දි මුදල් රඵහ දී ඇත.
ඇසතශේන්තුගත වහනිශී ේපර්ණ මුදල්
යක්ණ ආයණඹ ඹටශත් අඹ කය ගළි භ වහ
සීභහහිත ට්රහන්ස රංකහ ආඹතනඹ ව යක්ණ
භහගභ අතය තදුයටත් හකච්ඡහ ඳළළත්ශේ.
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(iii)

(iv)

ශභභ කහයණඹ ඉන්දිඹහශේ විශ්ධල කටයුතු
අභහතයහංලශී ශජයසන නිරධහරින්ශේ කඩිනේ
අධහනඹට ශඹොමු කයන රද අතය මිහින් රංකහ
ින්ධධිඹ පිළිඵ ඔවුන් ශත නිර ලශඹන් දළනුේ
දීභක්ද කයන රදී. තමිල්නහඩු හි පිහිටි ශ්රී රංකහ වහ
ේඵන්ධ ආඹතනරට ඳඹහ ඇති ආයක්හ
තදුයටත් තය කිරීභට ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින් විිනන්
පිඹය ගන්නහ රදී. ආයක්හ ේඵන්ධශඹන්
ඳතින ගළටලු පිළිඵ ශ්රී රංකහ යජඹ භධයභ
යජශී ඵරධහරින් ශත ශභන්භ තමිල්නහඩු ප්රහන්ත
යජශී ඵරධහරින් ශත කරුණු දක්හ ිනටි අතය
තමිල්නහඩුශේ ිනටින ශ්රී රහංකිකඹන්ට ව ලහි
පිහිටි ශ්රී රංකහ වහ ේඵන්ධ ආඹතනරට
ප්රභහණත් අන්දමින් ආයක්හ තය කිරීභට
ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින් විිනන් පිඹය ගන්නහ රදී.
ප්රවහයඹට රක් ව ඉවත වන් කයන රද සීභහහිත
ට්රහන්ස රංකහ පු්ධගලික ආඹතනඹ ශේ
ේඵන්ධශඹන් භදුයහින හි ඉන්දිඹහනු ශඳොලීිනශී
ඳශමු ප්රෘත්ති හර්තහක් ශගොනු ශකොට ඇත.
ළකකරුන් 30ක් අත් අඩංගුට ගනු රළබ අතය 6
ශදශනකු යක්ෂිත ඵන්ධනහගහයගත කයන රදී.
ි තිවිශයෝධී ඒක යහශි වීභ ව හඳයහධී කටයුතු
ිනදු කිරීභ ඹන ශාෝදනහ භත ඉන්දිඹහනු ඵරධහරීන්
විිනන් පු්ධගරඹන් 6 ශදශනකුට ලශයහි නඩුක්
ශගොනු කයන රද අතය ලභ නඩු ශේ න විට
භදුයහින අධිකයණශී දී විබහග ශකශර්.

(v)

ශභභ ක්රිඹහලිඹ අතයතුය ඉන්දිඹහනු ඵරධහරීහු
අලය න ෆභ අසථහකදීභ ශ්රී රංකහ
ඵරධහරීන් භග නියන්තයශඹන් ලක් කටයුතු
කශව.

(ආ) ඳළන ශනො නඟී.
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“The said affected Company M/s Trans Lanka
Limited, registered a First Information Report (FIR) with
the Indian Police in Madurai.”
ඒක තභයි
තිශඵන්ශන්.

'ප්රෘත්ති හර්තහක්' කිඹහ

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ශවොයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි. ලක අසථහකදී තමිල්නහඩුශේදී මිහින් රංකහ
ආඹතනශී කහර්ඹහරඹ ශේ විධිශී ඳවය දීභකට රක් වී තිබුණහ.
ඒ හශේභ භික්ෂු නභක් ඳවය දීභකට රක් වී තිබුණහ. ඒ හශේභ
න්දනහ නඩඹක් ඳවය දීභකට රක් වී තිබුණහ. ඒ හශේභ ලහි පිහිටි
නිශඹෝජිත තහනහඳති කහර්ඹහරඹ ඉදිරිපිට ඹේ කරවකහරී ින්ධධිඹක්
ඇති වී තිබුණහ. ශ්රී රංකහශේ පුයළිනඹන්ට වහ ශ්රී රංකහශේ
ආඹතනරට තමිල්නහඩු ප්රශ්ධලශීදී දිගින් දිගටභ කය තිශඵන
ශේ ඳවයදීේ ළශළක්වීභ වහ විශ්ධල කටයුතු අභහතයහංලඹ ශගන
තිශඵන පිඹයල් ශභොනහද කිඹහ භහ ඔඵතුභහශගන් දළන ගන්න
කළභළතියි.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ලළනි ිනදුවීේ වහ ළක කයන ිනදුවීේ පිළිඵත් ශ්රී රහංකික
පුයළිනඹන් න්දනහ ශශශ හණිජ ංාහයක කටයුතු වහ
ඉන්දිඹහශේ තමිල්නහඩුට වහ අනික් ඳශහත්රට ගභන් කිරීශේදීත්
යහජය නිරධහරින් ගභන් කිරීශේදීත් ඔවුන්ට අලය ආයක්හ රඵහ
දීභට ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින්ශේ වශඹෝගඹ අඳ ඉල්රහ තිශඵනහ.
ඒ හශේභ ශේ කටයුතුරදී ිනදු න වහනිඹ පිළිඵත් විශ්ධල
කටයුතු අභහතයහංලඹ භ් න් ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින් ශත දළනුේ
දීරහ ඊට අලය කටයුතු කය තිශඵනහ.

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ඳළවළදිලි පිළිතුයක් රඵහ දීභ ගළන ගරු
ඇභතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ.
විශලේශඹන් භට ලක කහයණඹක් ඳළවළදිලි නළවළ. ශඳොලීිනඹට
ප්රෘත්ති නිශේදනඹක් නිකුත් ශකොට තිශඵනහඹ
කිේහ.
ඳළමිණිල්රක් ශන්නට ඇති ශන්ද?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒක භවයවිට ඉංග්රීින ානඹ ිනංවරඹට දළමේශේදී ඹේ කිින
අර්ථ නිරඳණ ගළටලුක් තිශඵන නිහ -

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ිනංවරට දභහ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
ශ්රී රංකහ යජඹ සරරී -සහධීනත්ඹ හිත- යහජයඹක්. ඒ
හශේභ ඉන්දිඹහත් සරරී යහජයඹක්. ශේ යහජයඹන් ශදකභ
අශනයොනය වශඹෝගශඹන් කටයුතු කශ යුතුයි. ඒ යශ
පුයළිනඹන්ට ව ඔවුන්ශේ යහඳහය ශේ යශ ිනදු නහ නේ
ඒහට ආයක්හ රඵහ දීභට ශේ යජඹ ඵළඳී ිනටින අතයභ ශේ යශ
පුයළිනඹන්ට ව යහඳහයරට ආයක්හ රඵහ දීභ ඉන්දිඹහනු
යජශී ග කීභක් නහ. තමිල්නහඩුශේ අතශශොසක් ශවෝ සුළු
ක්රිඹහකහරින් පිරික් ශත ඳටහ ශභඹ නියහකයණඹ කය ගන්න
ඵළවළ.
ඉන්දිඹහ තුශ දී අශේ යශ
පුයළිනඹන්ට ව අශේ
යහඳහයරට අශේ යහජය ආඹතනරට දිගින් දිගටභ ිනදු ව ප්රවහය
පිළිඵ ඉන්දිඹහනු යජඹ විිනන් ශ්රී රංකහ යජඹ ශත අභ තයමින්
කනගහටුත් ප්රකහල කය තිශඵනහද කිඹහ ඔඵතුභහශගන් දළන
ගන්න කළභළතියි.

ඉංග්රීිනශඹන් ශකොශවොභ ද තිශඵන්ශන්?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුභහ විිනන් නඟන රද කහයණඹ නිහ ඩහත් ඳළවළදිලි
න්නට කිඹන්නේ. ඉංග්රීිනශඹන් ශභශේ වන් ශනහ.

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඉන්දිඹහ කිින ශරකින් ශභළනි ිනදුවීභක් අනුභත කය නළති
ඵ වන් කයන්නට ඕනෆ. ඉන්දිඹහනු විශ්ධල අභහතයහංලඹ දයන
භතඹත් ලඹයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ ඒක ලිඛිත දළනුේ දුන් ඵට
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භහ පිළිතුරු දුන්නහ. ඉන්දිඹහනු External Affairs Ministry ලක ඒ
ගළන හකච්ඡහ කය තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි ළඩිදුයටත් ඒ
තළන්ර ආයක්හ තය කයන්නට පිඹය ගත්ශත්. ඉන්දිඹහ
කිඹන්ශන් විලහර යටක්. ශරෝකශී ශදළනි භවහ ජනගවනඹ
ිනටින යට. භවය අන්තහදී ශකොටසර වළිනරීේ පිළිඵ
ශතොයතුරු කලින් ශවීභ ව අලය ආයක්ක පිඹය ගළි භ ඹන
ශදකභ ිනදු නහ.

ඳහරනඹ කයශගන අශේ පුයළිනඹන් ශනුශන් කයන්න පුළුන්
වළභ ශදඹක්භ ඉන්දිඹහනු යජඹ කයනහ. ශේ ප්රලසනඹ ඇති වුණු
ශරහශේ තිබුණහට ඩහ ඉතහ ශවො හතහයණඹක් දළනට ඇති
ශරහ තිශඵනහ. දළන් ශශශ යහඳහරිකඹන් ආශඹෝජකඹන්
ශදඳළත්තටභ ගභන් කයනහ. න්දනහකරුන් ගභන් කයනහ.
අන්තහදී ශකොටස විිනන් කයන කටයුතු තභයි ශේ.

ගරු කථහනහඹකතුභහ භට අය ශදනහ නේ ගරු
භන්ත්රීතුභහට භහ තත් ිනදු වීභක් ගළන කිඹන්නේ.
කථහනහඹකතුභහශේ නහඹකත්ශඹන් අපි ශරෝක් බහට ගිඹහ. ඒ
අසථහශේ දී ගළරරිශී ිනටි අඳ ගළන බහ ගර්බශී හධහයණ
ශර කථහ කශශේ නළවළ. ඒ අඹ ලශවභ කශත් ගරු
කථහනහඹකතුභහ ශඵොශවොභ ිනනහ මුසු ලීරහශන් ඒ වළිනරීේ කිින
ශරකින්ත් ගණන් ශනොශගන ිනටිඹහ. ඳසු අපි ඒ භන්ත්රීරුන්
භඟ කහභයශී ලකට ඉශගන කථහ කයනශකොට ලශවභ ිනදු
වුශණ් නළවළ. ඉතින් ශේ අන්තහදී ශකොටස ශඵොශවෝ ශ්ධල්
ප්රාහයඹ වහ කයනහ. ඒ ඵ කිඹන්නයි භහ ලඹ වන් කශශේ.

වාවහකිතිපක මධයවහථළනයක් පිහිටු වීම:ිරන්නියළ
නගරය

கனரசர றகனதரன்கநத் ரதறத்ல் : கறண்றர
கம்
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10. ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
ශේ පුයළිනඹන් ව යහඳහය කටයුතු කයන්නන් ගභනහ ගභනශී
ශඹශදනශකොට ඒ පුයළිනඹන්ට ශ්රී රංකහ යජශඹන් නිකුත් කයන
රද passport ලකක් තිශඵනහ.
ජනහධිඳතියඹහශේ ඉල්ලීභක් ඳරිදි ඒ ඳහසශඳෝ ලශක් වන්
ශරහ තිශඵනහ ශේ ිනඹලු පුයළිනඹන්ට ලභ යට තුශ ආයක්හ
ව අශනකුත් ඳවසුකේ ළඳයිඹ යුතුයි කිඹරහ. ඒ හශේභ
ඉන්දිඹහනු යජඹ විිනන් ලභ පුයළිනඹන් වහ ි තයනුකර වීහ
ඵරඳත්රඹක් නිකුත් ශකොට තිශඵනහ. ඒ නිහ ඉන්දිඹහනු යජඹ ව
ශ්රී රංකහ යජඹ අතය ඉතහභත් ඳළවළදිලි යහජයතහන්්රික අලයතහ
ඉටු වී තිශඵනහ. ලශේ ඉටු වී තිශඵන තත්ත්ඹක් ඇතුශශේ තභයි
ශේ ඳවය දීේ ිනදු ශමින් තිශඵන්ශන්.
ඒ ආන්න කහරශීදී තමිල්නහඩු ප්රශ්ධලශී
ංාහයඹ
කිරීශභන් ශකින්න කිඹරහ ශ්රී රංකහ යජඹ ප්රකහලඹට ඳත් කයරහ
තිබුණු ඵ භහ දළක්කහ. ඒ හශේභ අඳට භතකයි ක්රික කණ්ඩහඹභ
පිළිඵ ින්ධධිශීදී ඔවුන්ශේ ආයක්හ බහය ගන්න ඵළවළ කිඹරහ
ඉන්දිඹහනු යජඹ ප්රකහලඹට ඳත් කයරහ තිබුණහ. ශ්රී රංකහශේ
පුයළිනඹන් ක්රීඩහ තයගරට ශේහ ලශවභ නළත්නේ ංාහයක
කටයුතු වහ ශේහ ලශවභත් නළත්නේ ශනත් යහඳහය කටයුතු
වහ ශේහ ගිඹ විට ිනදු න ඒ අඩන්ශත් ටේරදී ඉන්දිඹහනු
යජඹ අලය ග කීභ භළදිවත් වීභ ව ආයක්හ රඵහ දීභ ඉටු
ශනොකයන ඵ ශන්ද ශේ කරුණුලින් ශඳන්නුේ කයන්ශන් ගරු
ඇභතිතුභනි?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඉන්දිඹහනු යජඹත් ශ්රී රංකහ යජඹත් අතය තිශඵන මිත්රත්ඹ
ඳළුදු කිරීභට කුභන්ත්රණකහරි ශකොටස අන්තහදී ශකොටස ශඹදී
ඉන්නහ උත්හවඹක් ශරයි අපි ශභඹ දකින්ශන්. අශේ යටල්
ශදක අතය තිශඵන අශනයොනය මිත්රත්ඹ ලශේභ ඳතිනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි ඔඵතුභහත් දන්නහ අපි කවුරුත්
දන්නහ ශාන්නහයිරදී ශඵෝේඵ ප්රවහයඹකින් ඉන්දිඹහශේ හිටපු
අග්රහභහතය යී.ේ ගහන්ධි භළතිතුභහ භයහ දළේශේ ශේ හශේ
අන්තහදී කණ්ඩහඹේ ඉන්න නිහඹ කිඹන ලක.
ශඳොලිස දළරට යවස ශඳොලිස දළරට අහු ශනොවී කටයුතු කයන
ඒ තයේ අන්තහදී කණ්ඩහඹේ ඉන්නහ. නමුත් ශේ තත්ත්ඹන්

ංසකෘතික වහ කරහ කටයුතු අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ (1):
(අ)

කරහ ංසකෘතිඹ ව හහිතය ප්රර්ධනඹ කයනු පිණි
ජනහකීර්ණ
කින්නිඹහ
නගයශී
ංසකෘතික
භධයසථහනඹක් පිහිටු න ශර අධයහඳනියින්
වි්ධතුන් ව ශල්ඛකයින් විිනන් ඳසු ගිඹ කහරශී ඉල්ලීේ
ගණනහක් ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ ලතුභහ දන්ශනහිද?

(ආ) ඉවත වන් කශ අංලඹන් ව ජනතහශේ අශනකුත්
ක්රිඹහකහයකේ ප්රර්ධනඹ කිරීභ පිණි කින්නිඹහ නගයශී
ලළනි ංසකෘතික භධයසථහනඹක් ඉදිකිරීභට අලය
කටයුතු කයන්ශන්ද ඹන්න ලතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනො ලශේ නේ ඒ භන්ද?
கனரசர, ககன அரேல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ)

ககன, கனரசரம், இனக்கறம் ஆகறற்கந ரம்
தடுத்துற்கரக க்கள் தசநறந்து ரரோம் கறண்றர
கத்றல் கனரசர றகனதரன்கநத் ரதறக்குரர
கல்றறனரபர்கள், அநறஞர்கள், ரோத்ரபர்கள்
ஆகறரரரல்
கடந்
கரனங்கபறல்
தல்ரர
ரண்டுரகரள்கள் றடுக்கப்தட்டிருப்தக அகச்சர்
அநறரர?

(ஆ) ரற்தசரன்ண அம்சங்ககபபெம் க்கபறன் கண
தசற்தரடுககபபெம்
ரம்தடுத்துற்தகண
கறண்றர கத்றல் அத்கக கனரசர றகனம்
என்கநத் ரதறப்தற்கு ரண்டி டடிக்கககள்
ரற்தகரள்பப்தடுர ன்தக அர் கூரரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Culture and the Arts:
(a)

Is he aware that there have been several requests
made in the past by educationists, scholars and
writers for the establishment of a Cultural Centre
in the populous Kinniya Town in order to promote
art, culture and literature?

(b)

Will he state whether necessary action will be
taken to establish such a Cultural Centre in
Kinniya Town to promote the aforesaid aspects
and other activities of the people?

(c)

If not, why?

ඳහර්ලිශේන්තු
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ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශ ළ සවාවහකිතිපක ශළ කළ ක යුතු
ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அரேல்கள்
அகச்சர்)

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)
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ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ශවොයි.

කථළනළයකතුමළ

ගරු කථහනහඹකතුභනි ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි.

(சதரரகர் அர்கள்)

(අ)

ප්රලසන අංක 11 - 3912/'13 - (1) ගරු රුන් යණතුංග භවතහ.

ඔේ.

(ආ) කින්නිඹහ නගයශඹහි ංසකෘතික භධයසථහනඹක් ඉදිකිරීභ
ේඵන්ධ ්රිකුණහභරඹ දිස්රික් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී ගරු
ලේ.ලස. තේෆික් භළතිතුභහ විිනන් කයන රද භූමි
නිරීක්ණඹන්ශගන්
අනතුරු
ලභ
ංසකෘතික
භධයසථහනඹ ඉදි කිරීභට උචිත ශර ලභ භූමිඹ කස කය
ශදන ඵට ප්රකහල කය ඇත. ඒ අනු ලභ ඉදි කිරීභට අදහශ
ව ළරසුේ ඇසතශේන්තු ලන ශර ශේ න විට
කින්නිඹහ ප්රහශ්ධය ඹ ශල්කේ ශත 2012.11.06 දින දන්හ
ඹහ ඇති අතය ඒ ේඵන්ධ 2013.08.17 දිශනන් ිනහි
කළවීේ ලිපිඹක් ද ඹහ ඇත.
(ඇ) ඳළන ශනො නඟී.

(Mr. Speaker)

ගරු රුලන් රණතුාග මශ ළ

(ரண்புறகு ருன் துங்க)

(The Hon. Ruwan Ranatunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ශෞඛය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ්ත ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ගරු කථහනහඹකතුභනි உங்கரகட அருகரண
தறரேக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்ப றரும்புகறன்ரநன்.

කදහද ශේ ළඩ ආයේබ කයන්න සදහනේ ශන්ශන්?

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ශදළනි ිනහි කළවීභත් අපි ප්රහශ්ධය ඹ
ශල්කේතුභහට ඹරහ තිශඵනහ. ඉඩභ පිළිඵ හර්තහ අද ශන
කල් අඳට රළබිරහ නළවළ. ඒ හර්තහ රළබීශභන් අනතුරු ශේ
ළඩ ආයේබ කයන්න අඳට පුළුන් ශයි. ඒ ංසකෘතික
භධයසථහනඹ ශනුශන් ශදළනි ිනහි කළවීභත් අපි ඹරහ
තිශඵනහ.

ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ශ්රී ාකළ යුද ශදාදළල ලී ප ඳදනම ම බළ ග්ත
ලළශන : තගව දාද
இனங்கக இரணும் ரடககக்குப் ததற்ந
ரகணங்கள்: தசரேத்ற தத்தரகக

VEHICLES OBTAINED ON HIRE BY SRI LANKA ARMY :
MONEY PAID

3916/’13

12.ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු
අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

2006 ර්ශී ිනට ශේ දක්හ ශ්රී රංකහ යුද වමුදහ
වහ කුලී ඳදනභ භත රඵහ ශගන ඇති හවන
ංඛයහ ශකොඳභණද;

(ii)

ලභ ලක් ලක් හවනඹ වහ ශගන රද මුදර
ශකොඳභණද;

(iii)

කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගත් හවන වහ 2006
ර්ශී ිනට 2012 දක්හ හර්ෂික ශගහ ඇති
ේපර්ණ මුදර ශකොඳභණද;

(iv)

ඉවත කහර සීභහ තුශ කුලී ඳදනභ භත ශ්රී රංකහ
යුද වමුදහශේ ශේඹට ශඹොදහ ශගන ඇති හවනර
ලිඹහ ඳදිංචි අයිතිකරුන් කවුරුන්ද;

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශේ භධයසථහනශී හඩි ශරහ නයමන්නට පුළුන් යඟවරක්
ලශවභ තිශඵනහද? නළත්නේ භණ්ඩඳඹක් ඒකට ඇතුශත්
තිශඵනහද?

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ශභහි ළරළසභ අපි ක්රිඹහත්භක
කයන්ශන් භූමි ළරළසභ අඳට රළබීභත් ලක්කයි. ලතශකොට අඳට
පුළුන් ඒ කරහඳඹට ගළශශඳන ඒ කරහඳශී ංසකෘතිඹට
අනුකර භූමි ළරළසභ වදන්න.

ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

හිටපු නිශඹෝජය අභහතය ලේ.ඒ. අවදුල් භී.් භළතිතුභහ
කින්නිඹහර ලක් භධයසථහනඹක් වළදුහ. ලතුභහශේ පුත්රඹහ තභයි
දළන් භව ඇභතිතුභහ. ඒක නිහ ලතුභහ භඟ ේඵන්ධ ශරහ ඒ
කටයුතු ේපර්ණ කයන ශර භහ ඉල්රහ ිනටිනහ.

ඹන්න ලතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ) ශනො ලශේ නේ ඒ භන්ද?
தற அகச்சரும், ததபத் சரசண,  அரேல்கள்
அகச்சருரணகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

2006ஆம் ஆண்டு பல் இன்ரக இனங்கக
இரணுப் தகடக்கு ரடகக அடிப்தகடறல்
ததற்ரக் தகரள்பப்தட்டுள்ப ரகணங்கபறன்
ண்றக்கக வ்பவு ன்தகபெம்;
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ரற்தடி
எவ்தரரு
ரகணத்றற்கும்
தசரேத்ப்தட்ட தத்தரகககள் வ்பவு
ன்தகபெம்;

(iii)

ரடகக
அடிப்தகடறல்
ததற்ரக்
தகரள்பப்தட்டுள்ப ரகணங்கரக்கு 2006ஆம்
ஆண்டு பல் 2012ஆம் ஆண்டு க
ருடரந்ம்
தசரேத்ப்தட்டுள்ப
தரத்ப்
தத்தரகக வ்பவு ன்தகபெம்;

(iv)

ரற்தடி
கரனப்தகுறக்குள்
ரடகக
அடிப்தகடறல் இனங்கக இரணுப் தகடறல்
ரசகக்கு அர்த்ப்தட்டுள்ப ரகணங்கபறன்
தறவு தசய்ப்தட்ட உரறகரபர்கள் ரர்
ன்தகபெம்

හවන ර්ගඹ
ඵය හවනඹක් වහ

Will he state (i)

the number of vehicles obtained on hire for
the Sri Lanka Army from the year 2006 to
date;

(ii)

the amount of money paid, for each of those
vehicles;

(iii)

the total amount of money paid annually for

(iv)

3800.00

ට්රළක්ටර් යථඹක් වහ

2050.00

2000.00

ජර ඵවුයඹක් වහ

2800.00

4700.00

තුන් ශයෝද යථඹක්
වහ

-

425.00

ට්රළක්ටර් ජර ඵවුයඹක්
වහ

-

2000.00

(iii)

2006 ර්ශී ිනට 2012 දක්හ හර්ෂික ශගහ
ඇති ේපර්ණ මුදර රු.8 246 750 983 95
(මිලිඹන අටදවස ශදිනඹ වතළිස වඹයි දලභ
වතයි.)

(iv)

හවනර ලිඹහ ඳදිංචි අයිතිකරුන්ශේ අනුභත
කහර සීභහශන් අනතුරු රින්ය ශනස න
ඵළවින් නිලසචිත ඔවුන්ශේ නහභ ශල්ඛනඹන්
ඉදිරිඳත් කිරීභ අඳවසුඹ.

(b)

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අඩුභ තයමින් 2012 ර්ශී ලිඹහ ඳදිංචි අයිතිකරුනසශේ
රළයිසතුත් ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළරිද ගරු ඇභතිතුභනි?

year 2012; and

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භහශේ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය
ශදනහ.
යුද වමුදහ නිශඹෝගඹන්ට අනු ය 5ක කහර
සීභහක් ඉක්භහ ඇති ලිපි ශල්ඛන විනහල කිරීභ
ශවේතුශන් 2009 ිනට 2013 දක්හ කහර සීභහට
අදහශ විසතය ඉදිරිඳත් කය ඇත.
හවන ංඛයහ 10 822කි. (දවදවස අටිනඹ
විිනශදකකි.)
(ii)

භහණ්ඩලික යථ
ළවළල්ලු හවනඹක්
වහ

2012 ර්ඹ වහ ලිඹහ ඳදිංචි අයිතිකරුන්ශේ නහභ
ශල්ඛනඹ නේ දළනට ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළවළ. නමුත් ඔඵතුමිඹශේ
ඉල්ලීභ අනු අභහතයහංලඹ වයවහ විසතය රඵහ දීභට කටයුතු
කයන්නේ.
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

හවන ර්ගඹ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

If not, why?

(i)

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(අ)

(ආ) ඳළන ශනොනඟී.

the vehicles hired from the year 2006 to the

the registered owners of vehicles which
were used on rent basis in the service of Sri
Lanka Army during the above period of
time?

2750.00

2700.00

(ஆ) இன்ரநல், ன்?

(a)

2010 - 2013
ර් (දිනකට
ශගන මුදර)

ඵස යථඹක් වහ

அர் குநறப்தறடுரர?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:

2009 ර්ඹ
(දිනකට
ශගන
මුදර රු.)
2100.00

2009 ර්ඹ
(දිනකට
ශගන
මුදර රු.)
1290.00
1225.00

2010 - 2013
ර් (දිනකට
ශගන මුදර)
1450.00
1650.00

ඇභතිතුභනි යු්ධධඹ අන් ශරහ දළනට අවුරුදු වතයක්
ගිහින් තිශඵනහ. තභත් ශේ විධිඹට කුලී ඳදනභ භත රඵහ
ගන්නහ හවන වමුදහට අලයද?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

යජශී ෆභ ශදඳහර්තශේන්තුකභ කටයුතු ශගන ඹෆභට
අලය හවන ප්රභහණඹ නළවළ. ඒ නිහයි හවන කුලිඹට ගන්ශන්.
හවන කුලිඹට ගළි ශභන් ශඵොශවෝ අසථහර යජඹට හිනදහඹක
තත්ත්ඹකුත් ඇති වී තිශඵනහ. අදහශ කහර්ඹඹ ඉය වුණහභ ඒ
හවනර කුලී ඳදනභ වභහය ශනහ.
උතුරු - නළශඟනහිය යු්ධධඹ අහන වුණහට යට ආයක්හ
කිරීශේ ගකීභ අශේ ්රිවිධ වමුදහරට තභත් තිශඵනහ.
ආයක්ක තත්ත්ඹ ඳත්හ ශගන ඹෆභ ඉතහභ ළදගත්. ගරු
කථහනහඹකතුභනි ලශේ ඳත්හ ශගන ශනොගිඹහ නේ අශේ යටට
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ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

ශකොඳභණ ධීයඹන් පිරික් පිට යටින් ඇතුළු ශයිද? අශේ නහවුක
වමුදහශේ ආයක්ක ශල්ර නිහයි ලඹ ිනදු ශනොශන්ශන්. ඒ
නිහ ශේහ ඳත්හ ශගන ඹහ යුතුයි.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

භභ අවන්ශන් යුද වමුදහ ගළන.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දළන් ඔඵතුමිඹට ඕනෆ ශේ හවනර අයිතිකහයශඹෝ කවුද
කිඹරහ අවන්නයි.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඒක භශේ ප්රලසනශඹන් අවරහ තිශඵනහ ශන්.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශභොන වමුදහත් ලකයි. වළභ වමුදහකටභ ආයක්ක ග
කීභක් තිශඵනහ. විිනඳස යකට ඳසශේ හභකහමේ ව හධහයණ
ශර උතුශර් ඳශහත් බහ ඡන්දඹ ඳත්න්න අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට පුළුන් වුශණ් වමුදහ ිනටි නිහයි. ඒ ගළන අපි
ආඩේඵය නහ. වමුදහ ශනොිනටිඹහ නේ අශේ යටට ශභළනි
තත්ත්ඹක් ඇති කය ශදන්න වළකි න්ශන් නළවළ. දළන් උතුශර්
ප්රශ්ධලලින් වමුදහශේ විලහර පිරික් ඉත් ශරහ. අතය ශාෝදනහ
විලහර ප්රභහණඹක් වමුදහට විරු්ධධ නළුවහ. නමුත් වමුදහ ඒ
ප්රශ්ධලර ඉඩේලින් ඳහ ඉත් ශවී ඉඩේ ලකින් ලක නිදවස
කයමින් ඳසු ඵිනනහ. ඒක ලක දශන් කයන්න ඵළවළ.

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ කහරශී ඒහ අවන්න ගිශඹොත් -

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නළවළ අපි දළන් කථහ කයන්ශන් ශේ කහරඹ ගළන. 2005 ඉරහ
2012 දක්හ ශේ කහරඹ ගළන. ශේ කහරශී ඒහ ගළනයි ඇහුශේ. ඒ
කහරශී ඒහ ගළන ඳසශේ කථහ කයන්න ඵළරි ඹළ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශඳෝඩක් ඉන්න ශකෝ ඉතින්.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

භශේ ශදශනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
වීශයෝදහය යණ විරුන් ශේ න විට ශනොශඹකුත් ළඩ
කටයුතුරට ශඹොදහ තිශඵනහ. ශවෝටල්ර ළඩරට හරි
භහර්ග ළඩරට ළේ වළදීශේ ළඩරට ආදී ශනොශඹකුත්
ආකහයශී ළඩරට යණ විරුන් ශඹොදහ තිශඵන අසථහක
ශේ හශේ විලහර විඹදභක් දයරහ තභත් කුලී ඳදනභ භත හවන
රඵහ ගන්ශන් ආයක්හ කටයුතු වහ ඳභණක්ද කිඹරහ භභ
අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගන්නහ ප්රභහණඹ ශේගශඹන් අඩු ශමින් ඳතින ඵ භභ
ඔඵතුමිඹට ප්රකහල කශහ.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඒ කහරශී ඵළරි වුණ නිහ ශන් ශේ කහරඹට ආශේ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ කහරශී ලිපි ශගොනු ගත්ශතොත් බහණ්ඩහගහයශී ල්ලි
ලල්ටීටීඊ ලකට ශාක් ලශකන් දීරහ තිශඵනහ
ගරු
කථහනහඹකතුභනි.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඉතින් ඒහ ගළන විධිභත් ඳරීක්ණ ඳත්න්න ශකෝ. අපි ලඳහ
කිේහ ඹළ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඒහ ඇත්ත.

නමුත් ඔඵතුභහ අඳට ංඛයහ ශල්ඛන ශදන්ශන් නළවළ ශන්.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

විඹදේ ශල්ඛන ිනඹල්රභ ඔඵතුමිඹට දුන්නහ.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නළවළ භභ 2005 ඉරහ හර්ෂික විසතය ඉල්රහ තිශඵනහ.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අනිත් ලක 2005 ඡන්දශීදී ලශවේ හිටපු වමුදහ ඡන්දඹ
ඳහවිච්චි කයන්න දුන්ශන් නළත්ශත් ඇයි?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුමිඹ ලිපි ශල්ඛන ගළනශන් කථහ කයන්ශන්.
බහණ්ඩහගහයශී ල්ලි ශකෝටි ගණනක් අයශගන ගිහිල්රහ ලල්ටීටීඊ
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ලකට බහය දුන් ලිපි ශගොනු තිශඵනහ. නමුත් කහරඹ ඹන ශකොට ඒ
ලිපිශගොනු අශවෝින කයනහ. ඒ කහරශී ලශවභයි. ශේ කහරශී
ලශවභ නළවළ. අපි බහණ්ඩහගහයශී ල්ලි ශකෝටි ගණනක් ඒ
විධිඹට ලල්ටීටීඊ ලකට දුන්ශන් නළවළ. ලශවභ දුන්ශන් නළවළ.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ශේ කහරශී ලශවභ දුන්ශන් නළත්නේ ශේ කහරඹ ගළන අවපු
ලකට ඔඵතුභහ උත්තය ශදන්නශකෝ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

කයන්ශන්

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භශේ තුන් න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
අද "රිවිය" ඳත්තශර් වන් ශනහ 'ශෝභහතී පුද බිශේ
දහනඹකට ශන් කශ ආවහය අයශගන ගිඹ බ්රිශේඩිඹර්යශඹකුශේ
නළඟණිඹක් දළශල්' කිඹහ. බ්රිශේඩිඹර්රුන්ශේ නංගිරහට ශේ
විධිඹට ශවොයකශේ ඹන්න ශනත් ළඩ කයන්න වමුදහශේ
ආවහය බහණ්ඩ ටික උසහශගන ඹන්නද විලහර විඹදභක් දයරහ
කුලී ඳදනභ භත හවන අයශගන තිශඵන්ශන්?
(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

යහජකහරිඹ

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

වමුදහ
ඹෆභටයි.
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ආයක්හ

ඳත්හශගන

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ලශවභ නේ ශේ වීශයෝදහය ශඵළුන් ශවෝටල්ර ළිනකිළි
ශවෝදන්න දහරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? ඇයි කහණු සු්ධධ කයන්න දහරහ
තිශඵන්ශන්?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළවළ නළවළ. වමුදහ කහණු සු්ධධ කයන්ශන් නළවළ.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඹ කිඹපු කථහශන් ශඳශනන්ශන් කවුරු ළයදි කශත් අත්
අඩංගුට අයශගන අධිකයණඹට ශගශනන ඵයි. ඒකයි
කිඹළශන ළදගත්භ ශ්ධ. නිදළල්ශල් තිඹරහ නළවළ. ඔඵතුමිඹ
කිඹන්ශන් නිදළල්ශල් ශේහ කයන්න ඉඩ ශදනහ කිඹහද? නළවළ.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අපි අවන්ශන් හවන ගළන.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හවන ශවෝ ශේහ ආවහය ශවෝ ශේහ -

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

ඒහ ආයක්හ වහ ශනොශයි ශන්.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒහ නිකේ මිථයහ භත.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඇයි ඒ අඹ ලශලු විකුණන්න දහරහ තිශඵන්ශන්?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මේට ශභොශවොතකට කලින් භශේ මිත්ර භශේ ගුරුතුභහ න
සරිඹේශඳරුභ භළතිතුභහටත් භභ ශේ කථහ කිේහ. ශභොකක්ද?
Facebook වයවහ අතය ප්රාහයලින් අද ශරෝකඹ ආක්රභණඹ කය
ශගන ඹනහ.
දළන් අතයඹක් කිේශොත් විනහඩි 2ක් ඇතුශත ඒ අතය
ශරෝකඹ පුයහ ප්රාහයඹ කයනහ. ඒ නිහ අතය කිඹන්න ලඳහ.
වමුදහට කළශල් තළනකට ඹන්න ඕනෆ නේ ඳහයක් කඳහ ශගන
ලතළනට ඹන්න ඕනෆ. ලශවභ නළතු වමුදහ ලතළනට ඹන්ශන්
ශකොශවොභද? ඒ ප්රශ්ධලර ජරඹ ැසස කිරීභට වමුදහට අතයලය
ළක් පුනරුත්ථහඳනඹ කයන්න ඕනෆ නේ වමුදහ ඒ ප්රශ්ධලරට
ඹන්න ඕනෆ ගරු කථහනහඹකතුභනි. ශේ ශගොල්රන් කිඹන්ශන්
ඒහ ශභොකුත් ශනොකය නිකේ ඉන්න කිඹරහයි. අපි ඒහ ඔක්ශකොභ
කයරහ තභයි උතුරු ඳශහශත් ජනතහට ඳදිංචි ශන්න පුළුන්
තත්ත්ඹක් ඇති කශශේ.

ශේ ආකහයඹට අයුතු විධිඹට හවන ඳහවිච්චි කයන්න
පුළුන්ද?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අයුතු විධිඹකට ඳහවිච්චි කයන්ශන් නළවළ. වමුදහ ි තිඹ අනු
ඹේ ඹේ නිරතරඹන්ට හිමි යප්රහද ඳවසුකේ තිශඵනහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි ඔඵතුභහයි භභයි දන්නහ ි තිඹ අනු භවය
නිරධහරින්ශේ boots polish කයන්නත් ශකශනක් දිඹ යුතුයි
කිඹරහ. යු්ධධඹ නළති නිහ boots polish කයන්න ශකශනක්
තිඹන්න ඕනෆ නළවළයි කිඹහ ශභතළනට ඇවිත් කිේත් ඒක වමුදහ
ි තිඹ.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඵදු ශගන මුදල්ලින්- [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඵදු ශගන ලක ශන ශදඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳහර්ලිශේන්තු
අනුභත කයපු වමුදහ ි තිඹක් තිශඵනහ ගරු භන්ත්රීතුමිඹ. අපි ඒ
ි තිඹ අනුගභනඹ කයන්න ඕනෆ. ලක්ශකෝ අපි ඒහ ශනස කය
ගන්න ඕනෆ. අන්න ඒ ශනස කය ගළි භට වශඹෝගඹ ශදන්න.
ලක්ශකෝ ලකතු ශන්න අඳත් ලක්ක. ලතශකොට ඒ ශනස කය
ගළි භ ඉක්භන් ශනහ.

ඳහර්ලිශේන්තු

1085
ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

1086

ශ්රී ාකළ නිමෆයුම්කරුලන්තප තකිමිවම : ලෆඩ
ව ශන්

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වමුදහශේ ශේඹ යටට අලය ශරහක ලශවභ කශහට කිිනභ
ප්රලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභහ භභ අවපු ලකට උත්තය ශදන්ශන් නළවළ.
ගරු ඇභතිතුභනි කභක් නළවළ ඔඵතුභහ ඉතින් ඔඹ නයහඹ වළභ
තිසශේභ අනුගභනඹ කයනහ ශන්. ශකොශවොභ වරි කථහකුත්
ඳළළත්තුහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

இனங்கக புத்ரக்குர் ஆகக்குரோ :
றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள்
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ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ - සගරු වික් ර්
ඇන් නි මශ ළ තලනුල

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு
றக்டர் அந்ணல சரர்தரக)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon.
Victor Antony)

අශන් නළවළ.

තහක්ණ වහ ඳර්ශීණ අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(අ)

(i)

2005 ර්ශී ිනට ශේ දක්හ ව කහර ඳරිච්ශේදඹ
තුශ ජහතික ඳර්ශීණ බහ ජහතික විදයහ
ඳදනභ අනුකරතහ තක්ශේරු පිළිඵ ශ්රී රංකහ
ප්රතීතන භණ්ඩරඹ ව ජහතික විදයහ ව තහක්ණ
ශකොමින් බහ ඹන ආඹතන භ් න් කයන රද
විශලේෂිත ව කහර්ඹ බහයඹන් ශන් ශන් ලශඹන්
කශර්ද;

(ii)

ලභ ලක් ලක් ආඹතනශී කටයුතුලින් අත්ව
ප්රතිපර ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද;

ගරු කථහනහඹකතුභනි ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹ අවනහ.

(iii)

ඉවත කහර සීභහ තුශදී ශ්රී රංකහ
නිභළයුේකරුන්ශේ ශකොමිභ භ් න් දිඹත් කයන
රද ළදගත් ළඩටවන් කශර්ද;

ගරු සිරිඳළ ගම්ත මශ ළ සඉඩම් ශළ ඉඩම් වාලර්ධන
නිතයෝජය ධමළ යතුමළ

(iv)

ලභ ළඩටවන් තුළින් අත් කයගත් ප්රතිරහබ
කශර්ද;

(v)

ඉදිරිශී දී අභහතයහංලඹ භ් න් ඉටු කිරීභට
අශේක්ෂිත ශේහන් කශර්ද;

(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රීතුමිඹ ඔඵතුමිඹත් හුඟක් කරකට ඳසශේයි
ප්රලසනඹක් ඇහුශේ. දළන් ශදන ටඹ.
ප්රලසන අංක 2-3112/'12-(1) ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.

ගරු තජෝන් ධමරතුාග මශ ළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

(ரண்புறகு சறநறதரன கனத் - கரற, கரற அதறறருத்ற தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands and
Land Development)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදකක
කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ්ත ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

ඹන්න ලතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනො ලශේ නේ ඒ භන්ද?
தரறல்தட்த, ஆரய்ச்சற அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

2005ஆம் ஆண்டிரருந்து இற்கந கரண
கரனப்தகுறறல் ரசற ஆரய்ச்சற சகத, ரசற
றஞ்ஞரண ன்நம், எத்றகசவு றப்பீட்டுக்கரண
இனங்கக ற்நங்கலகர சகத ற்ரம் ரசற
றஞ்ஞரண, தரறதட்தறல் ஆகக்குரோ
ஆகற றரணங்கபறணரல் ரற்தகரள்பப்தட்ட
சறநப்தறல்தரண
கடகப்
ததரரப்புகள்
தவ்ரநரக ரகதன்தகபெம்;

(ii)

ரற்தடி எவ்தரரு றரணத்றணதும் அரேல்
கபறன் பனம் ததநப்தட்ட ததரரதரகள்
தவ்ரநரக ரகதன்தகபெம்;

(iii)

ரற்தடி கரனப்தகுறறல் இனங்கக புத்ரக்குர்
ஆகக்குரோறணரல்
ரற்தகரள்பப்தட்ட
பக்கறரண
றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள்
ரக
தன்தகபெம்;

(iv)

ரற்தடி றகழ்ச்சறத்றட்டங்கபறன் பனம் ததநப்
தட்டுள்ப னன்கள் ரகதன்தகபெம்;

(v)

றர்ரும் கரனங்கபறல் அகச்சறணரல் றகந
ரற்ரற்கு
றர்தரர்க்கப்தட்டுள்ப
ரசககள் ரகதன்தகபெம்

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංක 4-3409/'13-(1) ගරු අජිත් කුභහය භවතහ.

ගරු තජෝන් ධමරතුාග මශ ළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ගරු
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹ අවනහ.

අජිත්

කුභහය

භන්ත්රීතුභහ

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ
භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ්ත ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்ரநல், ன்?

2013 ඔක්ශතෝඵර් 09

1087

asked the Minister of Technology and Research:
(a)

1088
(iv)

of the benefits achieved through the
aforesaid programmes; and

(v)

of the services that are expected to be
offered by the Ministry in future?

Will he inform this House (i)

separately, of the special functions carried
out by the National Research Council,
National Science Foundation, Sri Lanka
Accreditation Board for Conformity
Assessment and National Science and
Technology Commission during the period
from year 2005 to date;

(ii)

separately, of the outcome achieved through
the activities of each of the aforesaid
institutes;

(iii)

of the significant programmes implemented
by the Sri Lanka Inventors' Commission
during the aforesaid period;

(b)

If not, why?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි තහක්ණ වහ ඳර්ශීණ අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළග * කයනහ.

* වභළතම්වය ම

බන ද පිළිතුර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:

1089
[ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

ඳහර්ලිශේන්තු
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1091
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ඳහර්ලිශේන්තු

1093
[ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

1094
(ii)

ரற்தடி கருத்றட்டத்றன் கலழ்
தட்டுள்ப தறரசங்கள் ரக;

உள்ரங்கப்

(iii)

இன் ரகனகள் பூர்த்ற தசய்ப்தட்ட றகற
ரது;

(iv)

இறரருந்து தன்ததற்நர்கபறன் ண்றக்கக
ரது;

(v)

ரற்தடி கருத்றட்டத்துக்கரக தசனறடப்தட்ட
தத்தரகக ரது;

(vi)

ரற்தடி தசனறகண ற்ந றரணங்கள் ரக

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Water Supply and Drainage:
(a)

Will he inform this House of (i)

the objective of the Kirindi-Oya Water
Supply Scheme Renovation and Expansion
Project which has been completed by now;

(ii)

the areas that were covered under the
aforesaid project;

ිරරිඳිඔය ජවම්ඳළදන ක්රමය පුනරු්තථළඳනය ශළ
පුළුල් ිරීමතම් ලයළඳිතිපය : විවහ ර

(iii)

the date on which the aforesaid project
work was completed;

கறரறந்ற ஏர லர் ங்கல் றட்டப் புணகப்பு
ற்ரம் றஸ்ரறப்புக் கருத்றட்டம்: றதம்

(iv)

the number of beneficiaries of the aforesaid
project;

KIRINDI-OYA WATER SUPPLY SCHEME RENOVATION AND
EXPANSION PROJECT : DETAILS

(v)

the total amount of money that was spent on
the aforesaid project; and

(vi)

the names of the institutes which bore the
aforesaid expense?

3682/’13
6.

ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ - සගරු නිමල්
විතජ්සිාශ මශ ළ තලනුල

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு றல்
றரஜசறங்க சரர்தரக)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon.
Nimal Wijesinghe)

ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ (1):
(අ)

(i)

ශේ න විට නිභ කය ඇති කිරිඳිඔඹ ජරේඳහදන
ක්රභඹ පුනරුත්ථහඳනඹ වහ පුළුල් කිරීශේ
යහඳෘතිශී අයමුණ කශර්ද;

(ii)

ලභ යහඳෘතිඹ ඹටශත් ආයණඹ ව ප්රශ්ධල
කශර්ද;

(iii)

ලහි ළඩ අන් කයන රද දිනඹ කදහද;

(iv)

ඉන් ප්රතිරහබ රළබ ංඛයහ ශකොඳභණද;

(v)

ලභ යහඳෘතිඹ වහ ළඹ කශ මුදර ශකොඳභණද;

(vi)

ලභ ළඹ ඵය දළර ආඹතන කශර්ද;

(b)

If not, why?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළග *
කයනහ.

* වභළතම්වය ම
* Answer tabled:
(අ)

(i)

වේඵන්ශතොට දිස්රික්කශී ිනදු ශමින් ඳතින ය ර
ංර්ධනඹ වමුශේ 1989 ර්ශී ජහතික ජර ේඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරශී උඳශ්ධලකත්ඹ භත කිරිඳිඔඹ
හරිභහර්ග යහඳෘතිඹ භ් න් ක්රිඹහත්භක ව ජර ේඳහදන
යහඳෘතිඹ භ් න් ප්රශ්ධලශී ඇති 7 500ක් නිහරට
අඛණ්ඩ ජරඹ ළඳයීභ වහ න ජර ේඵන්ධතහ රඵහ දීභට
ප්රභහණත් ධහරිතහක් ශනොභළති වීභ නිහ ඊට විඳුභක්
ශර කිරිඳිඔඹ ජර ේඳහදන ක්රභඹ ළඩිදියුණු කයන රදි.

(ii)

ලුණුගේශශවය
ඳන්ශනගමු
වීයවිර
බන්දර
ළලිගත්ත ශඵයලිශවර යන්මිණිතළන්න අකුරුශගොඩ
ශදේයේශශවය තණභල්විර නගයශඹන් ශකොටක් වහ
භත්තර.

(iii)

2010.12.31

(iv)

ලුණුගේශශවය වහ අට 50 000ක ජනගවනඹක්

ඹන්න ලතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනො ලශේ නේ ඒ භන්ද?
லர் ங்கல், டிகரனகப்பு அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

ற்ரதரது பூர்த்ற தசய்ப்தட்டுள்ப கறரறந்ற ஏர
லர் ங்கல் றட்டத்க புணகப்தற்கும்
றஸ்ரறப்தற்குரண கருத்றட்டத்றன் ரரக்கம்
ரது;

බන ද පිළිතුර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
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(v)
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විශ්ධල ණඹ ආධහය - යශයෝ 10 019 783.00 (ලක්ශකෝටි
දවනදවස වත්ිනඹ අසතුනයි.)

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

ශ්රී රංකහ යජඹ - රුපිඹල් 389 960 000.00 (තිසඅටශකෝටි
අනූනරක් වළටදවකි.)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

විශ්ධල ණඹ ආධහය - ඕසට්රිඹහ ජන යජශී Bank Austria
Creditanstalt AG ශ්ධය ඹ ආධහය - ශ්රී රංකහ යජඹ

ඳළන ශනොනඟී.

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංක 8-3743/'13-(1) ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිනල්හ
භවතහ.

ගරු තජෝන් ධමරතුාග මශ ළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිනල්හ
භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදකක
කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ්ත ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංක 9-3746/'13-(1) ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ.

ගරු තජෝන් ධමරතුාග මශ ළ

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ඒක -"ති ශදකයි" කිඹන ලක- tape
කයරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ඇභතිතුභනි "ති ශදකයි" කිඹන
ලක tape කයරහ recording ලකක් දභන්න.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ශභතුමිඹරහ දන්ශන් නළති නියි භහ
ශේ කිඹන්ශන්. ශකොයි තයේ ළදගත් තීයණඹක් ගරු
කථහනහඹකතුභහ ඊශී ගත්තහද? ඒක කිඹන්නයි වදන්ශන් ශේ ගරු
භන්ත්රීතුමිඹරහ ශදශදනහට. කල් ගන්නහ ප්රලසනරට ලක දිනඹක් ේපර්ණ ඳහර්ලිශේන්තු දිනඹක්- ශන් කශහ. ඉතහභ ඉක්භනින් භහඹක් තුශ- ඹළිත් නයහඹ ඳත්රඹට දභන්න කිේහ. ඉතින් ඒක
ශකොච්ාය ශවොයිද?

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රීතුමිඹට ඒ පිළිතුය ශත්රුණහද?

ගරු තජෝන් ධමරතුාග මශ ළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ඒ තීයණඹ
භන්ත්රීරුන්ට දළනුේ දුන්ශන් නළවළ.

තභ

ශේ

ගරු

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

තභ දළනුේ දුන්ශන් නළ්ධද? ඒ නිහ කල් ඉල්ලුහට කරඵර
ශන්න ලඳහ. දිනඹක් වේඵ ශනහ.

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ
ිනටිනහ

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ්ත ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ශළරගම ග්රළම නිධළරි ලවතම් 3 තකිනිය : ඳළනීය
ජ ඳශසුකම්

யரக கறர அரேனர் தறரறறன் 3ஆம் தகரனணற :
குடிலர் சற
COLONY 3 IN HARAGAMA GRAMA NILADHARI DIVISION :
DRINKING WATER FACILITIES

4055/’13
13. ගරු තජෝන් ධමරතුාග මශ ළ - සගරු ක්හමන් ිරරිඇල්
මශ ළ තලනුල

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு னக்ஷ்ன்
கறரறல்ன சரர்தரக)

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Lakshman Kiriella)

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

"ති ශදකක් කල් ඉල්රනහ" කිඹරහ recording ලකක්
දභන්න.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි අතුරු ප්රලසනඹක් ඇහුහ ශේ ගරු
භන්ත්රීරිඹන් ශදශදනහ. "ති ශදකක් කල් දභනහ කිඹනහ"
කිේහ.

ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ (1):
(අ)

(i)

භවළලි ංර්ධන අධිකහරිශඹන් ඉඩේ රඵහ දුන්
භවනුය ගුරුශදණිඹ වහයගභ ග්රහභ නිරධහරි
ශභහි 3 ශකොරනිශඹහි නිහ 130ක හඹ
කයනු රඵන ජනතහ 1983 ර්ශී ිනට ශේ
දක්හ ඳහි ඹ ජර ඳවසුකභ ශනොභළතිකමින් භවත්
පීඩහට ඳත් ඇති ඵත්;

ඳහර්ලිශේන්තු
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(ii)

තභ රදනික ඳරිශබෝජනඹට ජරඹ රඵහ ගළි භ
වහ ලභ ජනතහට කිශරෝමේටය ලකවභහයක
දුයක් ඹෆභට ිනදුවී ඇති ඵත්;

(iii)

ජර ේඳහදන භණ්ඩරශී ඇසතශේන්තු අනු ලභ
ප්රශ්ධලඹට ජර ළඳයුභ රඵහ දීශේ යහඳෘතිඹ වහ
රුපිඹල් මිලිඹන 36ක් අලය න ඵත්;

ලතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ) ඉවත වන් යහඳෘතිඹ වහ මුදල් රඵහ දී ලකී ප්රශ්ධලශී
ජනතහට ඳහි ඹ ජර ඳවසුකේ කඩිනමින් රඵහ ශදන දිනඹ
කශර්ද ඹන්න ලතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනො ලශේ නේ ඒ භන්ද?
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(b)

Will he inform this House as to when drinking
water facility will be made available to people by
providing money for the project mentioned
above?

(c)

If not, why?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළග *
කයනහ.

*වභළතම්වය ම

බන ද පිළිතුර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:

லர் ங்கல், டிகரனகப்பு அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

கரர அதறறருத்ற அறகர சகதறணரல்
கரறகள் ங்கப்தட்ட கண்டி குருதணற,
யரக கறர அரேனர் தறரறறன் 3ஆம்
தகரனணறறரேள்ப 130 வீடுகபறல் சறக்கறன்ந
க்கள் 1983ஆம் ஆண்டு பல் இன்ரக
குடிலர் சறகள் இல்னரக கரரக ததரும்
சறங்கரக்கு
உள்பரகறபெள்பரர்கள்
ன்தகபெம்;

(ii)

து அன்நரட தகர்வுக்கரக லகப் ததற்ரக்
தகரள்ற்கு இம்க்கள் என்நகக் கறரனர
லற்நர் தூம் தசல்ன ரண்டி ற்தட்டுள்பது
ன்தகபெம்;

(iii)

லர் ங்கல் டிகரனகப்புச் சகதறன்
றப்பீட்டுக்கு அக ரற்தடி தறரசத்றற்கு
லகப் ததற்ரக் தகரடுப்தற்கரண
கருத்
றட்டத்றற்கு ரூதர 36 றல்ரன் அசறரக
உள்பது ன்தகபெம்

அர் அநறரர?
(ஆ) ரற்தடி
கருத்றட்டத்றற்கு
றறகப்
ததற்ரக்
தகரடுத்து குநறத் தறரச க்கரக்கு குடிலர்
சறககபத் துரறரகப் ததற்ரக்தகரடுக்கும் றகற
ரதன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Water Supply and Drainage:
(a)

Is he aware that (i)

(ii)

(iii)

the people living in 130 houses located on
lands granted by the Mahaweli Authority in
Colony 3 within the Grama Niladhari
Division of Haragama in Gurudeniya,
Kandy have been suffering long since 1983
because of lack of drinking water facility;
these people have had to travel a distance of
one and a half kilometres in order to obtain
water needed for daily consumption; and
according to the estimates of the National
Water Supply and Drainage Board, Rs. 36
million is needed for the project to supply
water to the area concerned?

(අ)

(i)

ඔේ.
භවළලි ංර්ධන යහඳහයඹ ඹටශත් ඉදි ව වික්ශටෝරිඹහ
ජරහලඹ ශවේතුශන් ගේ බිේ අහිමි ව ජනතහ ගුරුශදණිඹ
වහයගභ ග්රහභ නිරධහරි ශභහි 3 ශකොරනිශඹහි ඳදිංචි කය
ඇති අතය ශභභ ප්රශ්ධලඹ දළනට ඳතින වහයගභ ජර
ේඳහදන ක්රභශී ිනට කිශරෝමේටය 3 1/2ක දුරින් වහ මේටර්
180කට ඩහ උිනන් පිහිටහ ඇති ඵළවින් නශ ජරඹ ළඳයීභ
අඳවසු වී ඇත.

(ii)

දළනට ශභභ ජනතහ ජරඹ රඵහ ගන්නහ ප්රබඹ
වික්ශටෝරිඹහ ජරහලඹ න අතය ලභ ජරහලඹ කිශරෝමේටය 1
1/2ක දුරින් පිහිටහ ඇත.

(iii)

(ආ)

(ඇ)

ශභභ ප්රශ්ධලඹට ජරඹ රඵහ දීභ වහ වහයගභ ජර ේඳහදන
ක්රභඹ ළඩිදියුණු කශ යුතු ඵළවින් ඒ වහ රුපිඹල්
37 160 564.00 (තුන්ශකෝටි වළත්තෆලක්රක් වළටදවස
ඳන්ිනඹ වළටවතයකි.) අලය ශේ.
ශභභ යහඳෘතිඹ වහ ල්රය ප්රතිඳහදන ශොඹහ ගළි භට අලය පිඹය
ගනිමින් ඳතින අතය ලභ ප්රතිඳහදන රළබීශභන් ඳසු භහ 8ක් ළනි
කහර සීභහක් තුශදී ලභ ඉදි කිරීේ කටයුතු අන් ශකොට ජනතහ
ශත ඳහි ඹ ජරඹ රඵහ දීභට වළකිඹහ ඇත.
ඳළන ශනොනඟී.

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංක 14-4173/'13-(1)
භවතහ.

ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති

ගරු තජෝන් ධමරතුාග මශ ළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහ
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ ලභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදකක
කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ.

ගරු  ළ ධතුතකෝර මශ්තමිය

(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔඹ tape කයපු ලකක්; Recording ලකක්.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ්ත ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.
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කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රධහන කටයුතු ආයේබශී දී ඳනත් ශකටුේඳත් පිළිගළන්වීභ
පිළිඵ දළනුේ දීභ. අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආගමික
කටයුතු අභහතයතුභහ.

1100

අංක 109 දයන සථහය නිශඹෝගඹ අනු කහයක බහ ශත ශඹොමු කයනු
රඵන කරුණු ේඵන්ධශඹන් ඳරීක්හ කය ඵරහ ඒ පිළිඵ හර්තහ කිරීභ
වහ අංක 106 දයන සථහය නිශඹෝගශී විධිවිධහනර කුභක් වන්
තිබුණ ද ලකී උඳශ්ධලක කහයක බහ ඳස ශදශනකුට (05) ශනොඅඩු ව
විිනඳස ශදශනකුට (25) ශනොළඩි භන්ත්රීරුන් ංඛයහකින් භන්විත විඹ
යුතු ඹ.
ශභභ උඳශ්ධලක කහයක බහශේ ගණපයණඹ භික භන්ත්රීන් තිශදශනකු
(03) විඹ යුතු ඹ."

ඳන්ත තකටුම්ඳ්ත පිළිගෆන්වීම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டபனங்கள்
BILLS PRESENTED

ශ්රී ාකළ ප්රතිපඳ්තතිප ධධයයන යය නය සවාතෝධන
ඳන්ත තකටුම්ඳ
இனங்கக தகரள்ககக் கற்கககள் றரகம்
(றருத்ம்) சட்டபனம்

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

තඳෞේගලික මන්ත්රීන්තප ඳන්ත තකටුම්ඳ්ත
ணற உரப்தறணர் சட்டபனங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

INSTITUTE OF POLICY STUDIES OF SRI LANKA
(AMENDMENT) BILL
"1988 අංක 53 දයන ශ්රී රංකහ ප්රතිඳත්ති අධයඹන ආඹතනඹ ඳනත
ංශලෝධනඹ කිරීභ පිණි ව ඳනත් ශකටුේඳතකි."

පිළිගන්ලන ේතේ ධග්රළමළ යතුමළ වශ බුේධ ළවන ශළ යගමික
ක යුතු ධමළ යතුමළ තලනුල ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ විසිනි.
2013 ඔක්ත ෝබර් 22 ලන ධඟශරුලළදළ තද ලන ලර ිරයවිය
යුතුයයි ද එය දාද්රණය කෂ යුතුයයි ද නිතයෝග කරන දී.
தற அகச்சரும் ததபத் சரசண,  அரேல்கள்
அகச்சருரணர் சரர்தரக, ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண
அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது.

2013 எக்ரரதர் 22, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம்பகந

றப்தறடப்தட ரண்டுதணவும்
கட்டகபறடப்தட்டது.

அச்சறடப்தட

ධල්මනළර් විදුශ සවාවහථළග ිරීමතම් ඳන්ත
තකටුම්ඳ
அல்ணரர் கல்ரைரற (கூட்டிகத்ல்) சட்டபனம்
AL MANAR COLLEGE (INCORPORATION) BILL

ගරු හුතනයිවහ සළරූක් මශ ළ

(ரண்புறகு யளகணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

I move,

ரண்டுதணவும்

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Prime
Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be read a
Second time upon Tuesday, 22nd October, 2013 and to be printed.

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේ දීභ.

නීතිපය ශළ වළමය පිළිබ උඳතේක
කළරක වභළල

சட்டபம் எரோங்கும் தற்நற ஆரனரசகணக்
குரோ
CONSULTATIVE COMMITTEE ON LAW AND
ORDER
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි බහනහඹකතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත
වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:
"ි තිඹ වහ හභඹ පිළිඵ උඳශ්ධලක කහයක බහ ඹනුශන් උඳශ්ධලක
කහයක බහක් ඳත් කශ යුතු ඹ.

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Al
Manar College.”

ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

විසින් වහථිර කරන දී.
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.
ඳන්ත තකටුම්ඳ ඊ ධනුකූල ඳෂදාලන ලර ිරයලන දින් එය
දාද්රණය ිරීමම නිතයෝග කරන දී.
ලළර් ළ ිරීමම වශළ 47ස5 ලන වහථළලර නිතයෝගය ය ත්ත ඳන්ත
තකටුම්ඳ බුේධ ළවන ශළ යගමික ක යුතු ධමළ යතුමළ තල
ඳලරන දී.
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி ததபத் சரசண,
 அரேல்கள் அகச்சருக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற் கரகச்
சரட்டப்தட்டது.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report.

ඳහර්ලිශේන්තු
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මළනල හිමිකම් වාවිධළනය සවාවහථළග ිරීමතම්
ඳන්ත තකටුම්ඳ

"ංශලෝධිත 2008 අංක 14 දයන ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ඳනශත්
3(4) ළනි ගන්තිඹ ඹටශත් ආශඹෝජන ප්රර්ධන අභහතයයඹහ විිනන්
හදන රදු 2013 අශගෝසතු 01 දිනළති අංක 1821/39 දයන අති විශලේ
ගළ ඳත්රශී ඳශ කයනු රළඵ 2013.09.03 දින ඉදිරිඳත් කයන රද
නිශේදනඹ අනුභත කශ යුතු ඹ.

HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL

(අභහතය භණ්ඩරශී අනුභතිඹ දන්හ තිශව.)"

ணற உரறககள் அகப்பு (கூட்டிகத்ல்)
சட்டபனம்

ගරු හුතනයිවහ සළරූක් මශ ළ

(ரண்புறகு யளகணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

I move,
“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Human
Rights Organization.”

ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

විසින් වහථිර කරන දී
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.
ඳන්ත තකටුම්ඳ ඊ ධනුකූල ඳෂදාලන ලර ිරයලන දින් එය
දාද්රණය ිරීමම නිතයෝග කරන දී.
ලළර් ළ ිරීමම වශළ 47ස5 ලන වහථළලර නිතයෝගය ය ත්ත ඳන්ත
තකටුම්ඳ වමළජ තවේලළ ධමළ යතුමළ තල ඳලරන දී.
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சபக ரசககள்
அகச்சருக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது.

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

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රධහන කටයුතු. අද දින නයහඹ ඳත්රශී විඹ අංක ලක.
ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් නිශේදනඹ අනුභත
කිරීභ. ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන භවතහ.

ක්රතමෝඳළය වාලර්ධන ලයළඳිතිප ඳන :
නිතේදනය
தசல்தணுக்க அதறறருத்றக்
கருத்றட்டங்கள் சட்டம் : கட்டகப

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT:
ORDER
[අ.බහ. 1.37]
ගරු ක්ෂහමන් යළඳළ ධතරලර්ධන මශ ළ සයතයෝජන
ප්රලර්ධන ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண - பரெட்டு
ஊக்குறப்பு அகச்சர்)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත්
කයනහ:

ගරු කථහනහඹකතුභනි 2013.07.15 න දහ ංශලෝධිත 2008
අංක 14 දයන ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ඳනශත් 3(4) ළනි
උඳගන්තිඹ ඹටශත් ඉතහභත්භ ළදගත් යහඳෘතිඹකට අපි
අනුභළතිඹ ඉල්ලුහ. ශේ යශ
විලසවිදයහර ක්ශේත්රශී විශලේශඹන්භ ශේ යශ අධයහඳන ක්ශේත්රශී- ඉතහභත්භ ළදගත්
ආශඹෝජනඹක් වළටිඹට මේරිගභ අඳනඹන කරහඳශී ශන්ට්රල්
රළන්කර් විලසවිදයහරඹ සථහපිත කයන්න ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන
යහඳෘති ඳනත ඹටශත් නිශේදනඹක් අපි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ව
කළබින භණ්ඩරශී අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ නිහ අද
ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් විශලේශඹන්භ ශේ
විඹඹ හකච්ඡහ කයන්න කටයුතු කය තිශඵනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි හභහනයශඹන් යටක ආශඹෝජනඹක්
ලක්තිභත් ඇති කයන්නට ඒ යට තුශ ශ්ධලඳහරන සථහයබහඹ
තිශඵන්නට ඕනෆ. ඒ ශ්ධලඳහරන සථහයබහඹ ශේ යශ
ඉතහභත්භ ඉවශ භ ටමින් තිශඵනහ. ආිනඹහනු කරහඳශී
ශනොශයි මුළු ශරෝකශීභ අශනකුත් යටල් වහ න්න්දනඹ
කය ඵළලුහභ අපි ශේ යශ
ශවො ශ්ධලඳහරන සථහයබහඹක්
ඇති කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශභොන භ ටශේ ආශඹෝජනඹක්
වුත් ඒ ආශඹෝජනඹ ලක්තිභත් වීභ වහ යට තුශ හභඹක්
තිශඵන්න ඕනෆ. යු්ධධඹ අන් කය ඳසු ගිඹ ය වතය ඇතුශත
ශේ යශ හභඹ ඉතහභත්භ ශවොඳින් ඳත්හ ශගන ඹන්න අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ. තුන් ළනි කහයණඹ
විධිඹට ඹටිතර ඳවසුකේ ේපර්ණ කය ශදන්න ඕනෆ. ශේ න
විට ශේ යශ ඹටිතර ඳවසුකේ ඉතහභත්භ ඉවශ භ ටභක
ංර්ධනඹකට ශගන ලන්නට ශේ යජඹට පුළුන්කභක් රළබී
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ආශඹෝජකඹකුට ශවො හතහයණඹක් ශේ
යට තුශ ඇති කයන්න ඕනෆ. ඔවුන්ශේ ඳවසුකේ කඩිනමින් රඵහ
ශදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ අපි - ආශඹෝජන භණ්ඩරඹ- ඒ තිබුණු ඵළඳීේ
ශඵොශවෝ දුයට ශනස කයරහ ආශඹෝජකඹකුට ඉතහභත්භ
ඉක්භනට -අඩුභ ගණශන් භහ ශදකක් ඇතුශත - තභන්ශේ
ආශඹෝජනඹ වහ ිනඹලුභ අනුභළතිඹන් රඵහ දීභට ශේ න විට
අපි කටයුතු කය තිශඵනහ.
අද උස අධයහඳන ඇභතියඹහ වළටිඹට ගරු ලස.බී.
දිහනහඹක භළතිතුභහ ඉතහභත්භ ඍජු උස අධයහඳනඹ රඵන
ශිය ශියහන්ශේ අධයහඳනික කටයුතු වහ ප්රතිඳත්තිභඹ
තීන්දුක් රඵහ දිඹ යුතුඹ කිඹන භතශී ඉශගන ඳසු ගිඹ කහරඹ
තුශ ඒ වහ ඉතහ විලහර කළඳවීභක් කශහ. ඒ ගළන භහ ඉතහභත්භ
තුටු ශනහ. අද ශේ ආණ්ඩු ලක්තිභත්. කනගහටුට
තිශඵන්ශන් විඳක්ඹ දුර්රභ විඳක්ඹක් ඵට ඳත් ශරහ
තිශඵන ලකයි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි ඒ හශේභ අපි උතුශර් ඡන්දඹ
ඳත්රහ ඉතහභත්භ ඉවශ භ ටමින් ප්රජහතන්ත්රහදඹ සථහපිත කය
තිශඵනහ. යු්ධධඹ අන් න ශකොටභ උතුශර් ඡන්දඹ
ඳත්න්න ශේ ආණ්ඩු ක්රිඹහ කශහ නේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ
ප්රතිලතඹ ව ඳදිංචි අඹ පිළිඵ ප්රලසන භතු ශන්න පුළුන්. ඒ
ප්රශ්ධලශී ජනතහ නළවළයි කිඹන්න පුළුන්. යු්ධධඹ ඉය වුණ
වළටිශීභ ඡන්දඹ ඳත්රහ ශභතයේ ඉක්භනට ආණ්ඩු ඳශහත්
බහක් සථහපිත කශශේ ශකොශවොභද මිනිසසුන්ට ඡන්දඹ ශදන්න
අයිතිඹක් නළවළ ඒ අයිතිඹ ඒ අඹට රඵහ දුන්ශන් නළවළයි කිඹන්න
පුළුන්. යු්ධධඹ අන් ශරහ ය කිහිඳඹක් ඉරහ උතුශර්
ජනතහ ඳදිංචි කයරහ ඒ අඹට අලය ඹටිතර ඳවසුකේ රඵහ
දීරහ ප්රජතන්ත්රහදී ඡන්දඹ ඳත්න්න ශේ ආණ්ඩුට
පුළුන්කභ රළබුණහ.
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භහ හිතන්ශන් TNA ංවිධහනශී භන්ත්රීරුනුත් පිළිගන්නහ
ඇති ප්රජහතන්ත්රහදී ලිඹහ ඳදිංචි වුණ ඳක් 57ක් උතුශර් ඡන්දඹ
ඉල්ල ඵ. ශේක ඉතිවහගත න ළඩක්. ලිඹහ ඳදිංචි වුණු ඳක්
57ක් උතුශර් ඡන්දඹ ඉල්ලුහ. ප්රජහතන්ත්රහදී තමුන්නහන්ශේරහට
උතුශර් ඳහරන ඵරඹ රඵහ ශදන්න ලයින් පුළුන්කභක් රළබුණහ.
අද ආණ්ඩුශන් ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඉල්රන ශකොට ආණ්ඩුශන්
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ශදනහ. නමුත් විඳක්ඹ ප්රජහතන්ත්රහදඹක් නළති
තත්ත්ඹකට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
භහ ශේ කහයණඹ භතක් කයන්න ඕනෆ ගරු කථහනහඹකතුභනි.
ඉතිවහශී ඉතහභත්භ අප්රන්න ින්ධධිඹ තභයි භහතය දී ින්ධධ
වුශණ්. ශඳොලු අයශගන ශනොශඹකුත් ශ්ධල් අයශගන භහතය දී
ින්ධධ වුණු ඒ අප්රන්න ින්ධධිඹ ලක්ත් ජහතික ඳක්ශී වළිනරීභ
උඩ මුළු ඉතිවහඹභ ශනස කශහ. ලළනි තත්ත්ඹක්
තිශඵන්ශන්. ශේ යශ
ප්රජහතන්ත්රහදඹ අශඳන් ඉල්රහ
තමුන්නහන්ශේරහශේ
ප්රජහතන්ත්රහදඹ
තමුන්නහන්ශේරහශේ
ශකොටකටත් ශදන්ශන් නළති තත්ත්ඹකට අද ඳත් ශරහ
තිශඵනහ. ශේ යශ
ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹට විලසවිදයහර
ශියයින් 5 000කට ශඳශඳහළිශඹන් අයලිඹගව භන්දියඹට
ඇවිල්රහ තභන්ට වුභනහ ශදඹක් ඉල්රන්න ශකොශඹක් ඵහය
ශදන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ශේ යශ ඇති ශරහ තිශඵනහ.
නමුත් අද විඳක්ඹට වළටිඹට ශදවුන්දය ඉරහ භහතයට ලන්න
පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ නළවළ. ශේ හශේ හතහයණඹක්
ඇති වීභ ගළන අපි කනගහටු ශනහ. හභකහමේ ශ්ධලඳහරන
හතහයණඹ ශේ විධිඹට යහකර කශශොත් අනහගතශීදී ශේ යශ
ජනතහ ලයින් විලහර පීඩනඹකට ඳත් ශන්න පුළුන්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි උතුශර් භවය සථහනර ිනඹඹට
80ක් ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශහ. ඉතිවහශී ශේ හශේ අයගශ තිබුණු
යටර ඡන්ද ඳළළත්වීභ ගළන ඵළලුශොත් ඒ අතරින් ළඩිභ ඡන්දඹ
ප්රභහණඹක් ඳහවිච්චි කයරහ තිශඵන්ශන් රංකහශේ ඵ ශඳශනනහ.
ආශඹෝජනඹට සථහයත්ඹක් අඳ මුළු යශ භ ශේ න විට ඇති
කයරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ උස අධයහඳන ක්ශේත්රශී ප්රඵර
ශනක් ශේ රළන්කර් විලසවිදයහරඹ- Lancashire Centre ලකශේ යශ සථහපිත කිරීභ තුශ ශේ ඇති ශන්න පුළුන්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි අශේ දරුශෝ 16 500ක් අවුරු්ධදකට
උස අධයහඳනඹ වහ පිට යටරට ඇශදනහ. ශේ යශ දරුශෝ
තුන්රක්ඹකට
ආන්න
පිරික්
-භවය
අසථහර
තුන්රක්ඹට ළඩි දරුන් පිරික්- උස ශඳශ විබහගඹට ඉදිරිඳත්
වුණත් විලසවිදයහරඹට ඇතුළු න්ශන් 25 000ක් හශේ පිරික්.
අනික් අඹට විලසවිදයහරඹකට ඇතුළු ශන්න ක්රභඹක් නළවළ. ඒ
අඹට උස අධයහඳනඹ කයන්න ක්රභඹක් නළවළ. ශේ යශ ළයදි
භතඹක් තදින් තිඹහශගන හිටපු ඹේ ඹේ ංවිධහන ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරඹක් ඇති කයන්න දුන්ශන් නළවළ. ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරඹක් ඇති කිරීශේ තිශඵන හිනඹ ශභොකක්ද? ශේ යශ
ලක්තයහ ඳන්තිඹකට විතයක් පිට යට ගිහිල්රහ අධයහඳනඹ
වදහයන්න පුළුන්. භධයභ ඳන්තිඹටත් ඹේ ශදඹක් කයන්න
පුළුන්. නමුත් ශේ පීඩන ඔක්ශකොභ තිබුශණ් හභහනය
ජනතහශේ දරුන්ටයි.
විලසවිදයහරශී අයගර කශහභ අවුරුදු 3ක් 4ක් 5ක් 6ක් ඹන
කල් තභන්ශේ ඳහනභහරහ කය ගන්න ඵළරි තනි ශරහ ඒ අඹ ශේ
යශ විලසවිදයහරඹ තුශභ ඹට ඹන තත්ත්ඹකට ඳත් වුණු
කහනුක් තිබුණහ. ඒ කහනු තුශ ශේ යශ ශනොශඹක් විධිශී
අයගර ඇති කශහ. විශලේශඹන්භ රදය ශියඹහට ප්රලසන
තිශඵනහ. රදය ශියඹහ ඳහඩේ කයන නිහ ඒ ශියඹහ ලළිඹට
ගන්න ඵළවළ. ඒ ශියඹහශේ ඳහනභහරහට ඒ ශියඹහ ශඹොමු න
නිහ ඒ ශියඹහ ශනොශඹකුත් අයගරරට ගන්න ඵළවළ. විදයහ
අංලශී ශියඹහ අයගරරට ගන්න ඵළවළ. හණිජ අංලශී වහ
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කරහ අංලශී ශියඹන් අයගරරට ගන්න පුළුන්. ලභ නිහ ඳසු
ගිඹ කහනු ඇතුශත කරහ අංලශී ව හණිජ අංලශී
ශියඹන් විශලේශඹන් විලසවිදයහර අයගරරට ශඹොමු කශහ.
ඒශකන් හභහනය ඳන්තිශී ජනතහශේ දරුන් තළී, ශඳොඩි වී
ගිඹහ. ඉවශ ඳන්තිර අඹශේ දරුන් පිට යට විලසවිදයහරරට
ගිඹහ. ඔවුන් ගත්ත වතික ශභොනහද? ඵංේරහශ්ධලඹට ගිහින්
වතික ගත්තහ. ශන්ඳහරඹට ගිහින් වතික ගත්තහ. යුශයෝඳශී
යටරට ශනොශයි ඇශභරිකහට ශනොශයි ලංගරන්තඹට
ශනොශයි කුභන යටකට ශවෝ ගිහින් ශකශේ ශවෝ වතිකඹක්
අයශගන තභන්ශේ අධයහඳනඹ ඉවශ භ ටභට ශගශනන්න
උත්හව කශහ. නමුත් ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත ශේ යට ලඹට ඉඩ
දුන්ශන් නළවළ. ශේ යශ ජනතහ ඒ භතඹන් ිනඹල්රභ ප්රතික්ශේඳ
කයරහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත ඳළළත්ව වළභ
භළතියණඹකදීභ ශේ ආණ්ඩුට විරු්ධධ ක්රිඹහත්භක කයපු
භතඹන් ේඵන්ධශඹන් ජනතහ අඳට ඳළවළදිලි තීන්දුක් දීරහ
තිශඵනහ ශේ යශ ජනතහට වනකහරි පිඹයල් ගන්න
කිඹරහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි දරුන් 16 500ක් පිට යටට
ඇශදනහ. ඒ 16 500ක් ඇශදන්ශන් ිනඹඹට 96ක් හක්යතහ
තිශඵන යටක දරුන්. ඒ 16 500න් රදය විදයහ වහ
යකට රුිනඹහට 400ක් ඹනහ; චීනඹට 200ක් ඹනහ;
ඵංේරහශ්ධලඹට 225ක් ඹනහ; ලංගරන්තඹට කළනඩහට වහ
ඕසශේලිඹහට 100ක් ඹනහ; ශන්ඳහරඹට භළශල්ිනඹහට 60ක්
ඹනහ.

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇභතිතුභනි ලභ ංඛයහ ශල්ඛනලින් ශකොටක් උපුටහ
දක්න්න පුළුන්ද?

ගරු ක්හමන් යළඳළ ධතරලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ශේ යුශනසශකෝ ංවිධහනශී ංඛයහ ශල්ඛන. ලහි පිටඳතක්
ඔඵතුභහට භහ ලන්නේ. භහ ඔඵතුභහට ශභහි පිටඳතක් ලනහ.
යුශනසශකෝ ංවිධහනශඹන් රඵහ ගත් ේපර්ණ හර්තහ භශේ
කථහ අහනශීදී ඔඵතුභහට ලනහ.
ඊශඟට ශන්ඳහරඹට භළශල්ිනඹහට 60ක් ගිහින් තිශඵනහ.
ඉන්දිඹහට 15ක් ගිහින් තිශඵනහ ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ. ශේ අනු
රදය විදයහ වහ 1 000ක් ව අනිකුත් ෘත්තීඹඹන්
ශනුශන් තත් 15 000ක් පිට යටට ඇශදනහ. යුශනසශකෝ
ලශක් ශේ ංඛයහ ශල්ඛන භහ ඔඵතුභහට ලන්නේ. 2006 ර්ශී
11 042ක් උස අධයහඳනඹ වහ පිට යටට ගිහින් තිශඵනහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි 2007 ර්ශී 12 975ක් උස අධයහඳනඹ
වහ පිට යටට ගිහින් තිශඵනහ. 2008 ර්ශී ශභයින්
15 770ක් පිට යටට ගිහින් තිශඵනහ. 2009 ර්ශී 16 195ක්
පිට යටට ගිහින් තිශඵනහ. 2010 ර්ශී 16 510ක් පිට යටට
ගිහින් තිශඵනහ. දළන් ඵරන්න ගරු කථහනහඹකතුභනි විශ්ධල
විනිභඹ අඳට අහිමි වුණ වළටි. භහ ලකින් ලක ශඳන්න්නේ.
රුිනඹහට රදය විදයහ වළදෆරීභට ශමුන් 400ක් ගිහින්
තිශඵනහ; අශනක් අංලඹන් වළදෆරීභ වහ 295ක් ගිහින්
තිශඵනහ. චීනඹට රදය විදයහට ශමුන් 200ක් ගිහින්
තිශඵනහ; අශනක් අංලඹන් වළදෆරීභ වහ 138ක් ගිහින්
තිශඵනහ. ඵංේරහ ශ්ධලඹට රදය විදයහ වළදෆරීභට 225 ක්
ගිහින් තිශඵනහ. ලක්ත් යහජධහනිඹ ඇශභරිකහ කළනඩහ
ඕසශේලිඹහ ඹන ශේ යටරට රදය විදයහ වළදෆරීභට 100ක්
ගිහින් තිශඵනහ. අශනක් අංලඹන් වළදෆරීභ වහ 8220ක් ගිහින්
තිශඵනහ. ශන්ඳහරඹ භළශල්ිනඹහ ිනංගේපරු ඹන යටරට
රදය විදයහට 60ක් ගිහින් තිශඵනහ. අශනක් අංලඹන් වළදෆරීභ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන භවතහ]

වහ 1002ක් ගිහින් තිශඵනහ. ඉන්දිඹහට රදය විදයහට
15ක් ගිහින් තිශඵනහ; අශනක් අංල වළදෆරීභ වහ 4515ක් ගිහින්
තිශඵනහ. නසීරන්තඹ හශේ ශනත් ශඳොඩි ශඳොඩි යටරට
830ක් ගිහින් තිශඵනහ. උස අධයහඳනඹට රදය විදයහ
වළදෆරීභ වහ 1000ක් ඳභණ පිරිකුත් අශනකුත් අංල වළදෆරීභ
වහ 15 000කට ළඩි පිරිකුත් පිට යටට ගිහින් තිශඵනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි රදය ශියඹන් පිට යට ඹහභ තුශ
අඳට ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ රුපිඹල් මිලිඹන 3120ක විශ්ධල විනිභඹක්
නළති ශරහ තිශඵනහ. චීනඹට ඹහභ තුශ රුපිඹල් මිලිඹන 793ක්
ලනේ ශඩොරර් මිලිඹන 6.1ක් නළති ශරහ තිශඵනහ.
ඵංේරහශ්ධලඹට අඳ ශඩොරර් මිලිඹන 8.5ක් ඹනහ. ලඹ රුපිඹල්
මිලිඹන 1105යි. ඇශභරිකහට ලක්ත් යහජධහනිඹට කළනඩහට
ඕසශේලිඹහට අඳ ශඩොරර් මිලිඹන 31.5ක් ඹනහ. ලඹ රුපිඹල්
මිලිඹන 4095යි. ලක ශියශඹකු වහ ශන්ඳහරඹට
භළශල්ිනඹහට අශනක් යටරට ශඩොරර් මිලිඹන 3.9ක් ළඹ
කයනහ. ලඹ රුපිඹල් මිලිඹන 507යි. ඉන්දිඹහට ශඩොරර් මිලිඹන
2.5යි. ලඹ රුපිඹල් මිලිඹන 325යි. ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත
රුපිඹල් මිලිඹන 9945ක් විශ්ධල විනිභඹ අඳට අහිමි ශරහ
තිශඵනහ. ශේ රංකහශේ ල්ලි පිට යට ඇදී ගිඹ ආකහයඹයි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි රදය විදයහට ඇරුණහභ ලක
ශභශඹකුට අශනක් අංල වළදෆරීභ වහ ලක අවුරු්ධදකට ගහසතු
වළටිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 3ක් ළඹ කයන්නට ඕනෆ. ඒ අනු
අවුරුදු 3කට ලක ශභශඹකුට රුපිඹල් මිලිඹන 9ක් ළඹ කයන්න
ශනහ.
ශේ දරුන් 15 000ට ඹන මුදල් ප්රභහණඹ ගණන් වදරහ
ඵළලුහභ අඳට ශඳශනනහ ය තුනක් ඇතුශත රුපිඹල් මිලිඹන
135 000ක් ශේ යටින් පිට යටට ඇදී ශගොස තිශඵන ඵ. ඒක තභයි
අශේ යශ ශියඹන් විශ්ධල යටරට ඹහභ නිහ විනහල වුණු මුදල්
ප්රභහණඹ. ඳසු ගිඹ කහනු තුශ විශ්ධල විනිභඹ US Dollars
මිලිඹන 1 115ක් අඳ නළති කය ශගන තිශඵනහ. ශේ යශ තිබුණු
තත්ත්ඹ ඒකයි ගරු කථහනහඹකතුභනි.
ශභශඹකුට පිට යට විලසවිදයහරඹකට ඹන්න ශදන්ශන් නළවළ.
ල්ලි තිශඵන ලක්ශකනහශේ ශභඹහ ඹනහ. ල්ලි නළති
මිනිවහශේ ශභඹහ ශභශවේභ තිඹහශගන අයගශරට ශඹොමු කයනහ.
ලශවභ කයරහ ඳසු ගිඹ කහරශී ී.විත විනහල කශහ. ශේ අලුතින්
ඇති කයන විලසවිදයහරඹ තුළින් ඒ තත්ත්ඹ ශනස කයන්න අඳ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ශන්ට්රල් රළන්කර් කිඹන ශේ විලසවිදයහරඹ මේරිගභ
ප්රශ්ධලශී ආයේබ කයන්න අඳ ළරසුේ කය තිශඵනහ. ශේ
විලසවිදයහරඹ භවහ බ්රිතහනයශී ඳස ළනි තළනට ඉන්ශන්.
ශභභ් න් දරුන් 10 000කට අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න ළරසුේ
කය තිශඵනහ. ලඹ ශ්ධය ඹ ශියඹන් 4 000ක් විශ්ධය ඹ ශියඹන්
6 000ක් ලශඹන් ශකොටස ශදකකට ශන් කය ශගන තිශඵනහ.
ශේ තුළින් ෘජු ව ක්ර ැසකිඹහ අසථහ යහශිඹක් බිහි කිරීභට අඳ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. රංකහශේ කථිකහාහර්ඹරුන්ට
භවහාහර්ඹරුන්ට ශභහි ශේඹ කයන්න පුළුන්. ඒ හශේභ ශේ
කරහඳඹ නිර්භහණඹ න ශකොට ඒ අට ජනතහශේ ආදහඹේ
භහර්ග ේපර්ණශඹන් ශනස ශනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ අඳ
භඟ හකච්ඡහක් ඳළළත්වහ. ඉදිරි භහ කිහිඳඹ තුශ තත්
විලසවිදයහර 5ක් විතය අශේ යටට ශගන ඒභ වහ ලතුභහ විලහර
අයගශඹක් ශගන ඹනහ. ශඟදී ඳළළත්ශන ශඳොදු යහජය

1106

භණ්ඩරයීඹ යහජය නහඹක මුළුට වබහගි ශන්න ඒ යහජය
නහඹකඹන් ශභයටට ඳළමිණි විට ශේ ප්රශ්ධලර තිශඵන ඳවසුකේ
ඒ හශේභ ආශඹෝජන භණ්ඩරඹ තුළින් අඳට ශදන්න පුළුන්
ඳවසුකේ ඔවුන්ට ශඳන්රහ තත් විලසවිදයහර කීඳඹක් ශේ යශ
ඇති කයන්නත් අඳ අදවස කයනහ. ශභඹ අඳ කශ යුතුයි.
ශේ ප්රතිඳත්තිඹ තුශ යුශයෝඳශී විලසවිදයහරශී ඇති
ේඵන්ධතහශන් අඳට ශේ ඳහනභහරහ ළඩිදියුණු කයන්න පුළුන්
ශයි.
අඳ තහක්ණ විඹඹ වඳුන්හ දුන්නහට ඳසු අද කරහ අංලඹට
ශඹොමු න ශියඹන්ශේ ප්රභහණඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ
හණිජ අංලඹට ශඹොමු න ශියඹන් ප්රභහණඹත් අඩු ශරහ
තිශඵනහ.
ඒ අතින් රංකහශේ දරුන්ට රංකහශේ විලසවිදයහරරට
ඇතුශත් වීශේ අසථහ ළඩි කයන්න පුළුන් ශනහ. ශේ
විශ්ධය ඹ විලසවිදයහරඹ ශේ යශ ඇති කශහට ඳසු රංකහශේ
විලසවිදයහරරට ඇතුශත් න්නට ඵළරි නමුත් විලසවිදයහරරට
ඇතුශත් න්නට සුදුසුකේ තිශඵන ශභයින් විලහර ප්රභහණඹකට
ලභ අසථහ රහ ශදන්න අඳට පුළුන් ශයි කිඹරහ කල්ඳනහ
කයනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ කහනු
ඇතුශත අශේ අධයහඳන ක්ශේත්රශී විලහර දියුණුක් ඇති ශරහ
තිශඵනහ. ඒක නළවළයි කිඹන්න ඵළවළ. ග්රහමේඹ ප්රශ්ධලර
ජනතහට අධයහඳනික ඳවසුකේ රහ ශදන්නට ශභභ ආණ්ඩු
ඹටශත් විලහර ළඩ ශකොටක් කය තිශඵනහ. භහින්ශදෝදඹ
තහක්ණ විදයහගහය ්ධවිතීයික ඳහල් ඇති කය තිශඵනහ. ප්රහථමික
ඳහල් ංයක්ණඹ කයරහ ලක්තිභත් ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න ඒහ
ළඩි දියුණු කයන්න ඒහයින් ්ධවිතීයික ඳහල් ඇති කයන්න
්ධවිතීයික ඳහල් තුශ ඳවසුකේ ටික ළඩි කයන්න නගයශී
තිබුණු ඳවසුකේ ටික ගභට ශදන්න අපි ශේ කහර ඳරිච්ශේදඹ
ඇතුශත විලහර ළඩ ශකොටක් කය තිශඵනහ. යකට පිටයට
ඇදී ඹන 16 500ක ශිය ප්රභහණඹ නළළත්වීභ අශේ ඉරක්කඹ
ශරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ශේ තුශ අපි
ඳහකිසතහනශී දරුන්ටත් අසථහක් රඵහ ශදනහ. දළනට
ඳහකිසතහනශී දරුන් ිනඹඹට 95කට ඇශභරිකහශේ වීහ රඵහ
දීභ ප්රතික්ශේඳ කයනහ. ඳහකිසතහනශී දරුන් ඇශභරිකහශේ
විලසවිදයහරරට ඹන්න ඉල්ලීේ කශහට ඔවුන් ගන්ශන් නළවළ.
ඔවුන්ට ඉන්දිඹහට ඹන්නත් ඵළවළ. ශනත් යටරට ඹන්නත්
අඳවසුතහන් තිශඵනහ. නමුත් අශේ යශ ශේ විලසවිදයහර ඇති
කශහභ විශලේශඹන්භ ඳහකිසතහනශී දරුන් වහ ලහි ඉඩකඩ
විෘත කයන්න අඳට පුළුන්. ඳසුගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ඇශභරිකහට
වීහ අඹදුේඳත් ඉදිරිඳත් කශ ශියඹන්ශගන් ිනඹඹට 85කශේ වීහ
ඇශභරිකහ ප්රතික්ශේඳ කය තිශඵනහ. ශේ අසථහ ලභ දක්
දරුන්ට රඵහ ශදන්න අඳට පුළුන්. ඒශකන් විශ්ධල විනිභඹ
විලහර ප්රභහණඹක් ශේ යටට උඳඹහ ගන්න අඳට පුළුන්. මේරිගභ
අධයහඳන කරහඳඹ තුශ ඇති කයන ලක විලසවිදයහරඹක් තුළින්
ශඩොරර් මිලිඹන 120ක ආශඹෝජනඹක් අඳට ලනහ. ශේ
ආඹතනඹ තුළින් ශියඹන් 10 000කට අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න
පුළුන්. ශේ හශේ ආඹතන 5ක් 6ක් අශේ යශ ඇති කශශොත්
විශ්ධල යටර ැසකිඹහ අසථහ වහ විලහර ලශඹන් ශේ දරුන්
ශඹොමු කයන්නට අඳට පුළුන් ශනහ.
අද අශේ ගේඵද දරුන්ශේ ඉරහභ ඉංග්රීින අධයහඳනඹ
ඉතහභත්භ ඉවශ භ ටභක තිශඵනහ. ඔවුන් ශේ හශේ
විලසවිදයහරඹකට ඇතුශත් ශරහ රඵහ ගන්නහ වතික තුළින්
ඉදිරි කහරශීදී උස ැසකිඹහ වහ ශඹොමු ශන්න පුළුන්කභ
රළශඵයි. ඒ නිහ ශේ ආශඹෝජනඹ ඉතහභත්භ ළදගත්
ආශඹෝජනඹක් වළටිඹටයි අපි කල්ඳනහ කයන්ශන්.
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අපි ගණන් ගත්ත වළටිඹට අවුරු්ධදකට ඇශභරිකන් ශඩොරර්
බිලිඹන 1.1ක් ශේ යශ මුදල් පිට යටට රඵහ ශදනහ නේ ඒ මුදර
නළළත්වීභ අශේ යුතුභකභක් වළටිඹට අපි රකනහ.
ඒ හශේභ ර්තභහන ශරෝකඹ තුශ "දළනුභ" ප්රධහනභ ශදඹ
වළටිඹට අපි ගණන් ගන්නහ. ශේ යුගඹ තුශ ශරොකුභ ේඳත
ශරහ තිශඵන්ශන් දළනුභ. දළනුභ තභයි ප්රහේධනඹ ශරහ
තිශඵන්ශන්. ශේ ආණ්ඩු කල්ඳනහ කයන්ශන් අපි කයන ශරොකුභ
ආශඹෝජනඹ කයන්න ඕනෆ දරුන්ට කිඹන ලකයි. අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ නිතයභ කිඹනහ "ශවොභ ශ්ධ දරුන්ට" කිඹරහ.
ලශවභ නේ විශ්ධය ඹ යටර තිශඵන ඳවසුකේ ටික අශේ දරුන්ට
රඵහ ශදන්න ඒ ඳවසුකේ ඇති කයන්න අඳට විලහර මුදරක්
ආශඹෝජනඹ කයන්න ඵළරි නේ ඒ වහ අපි විශ්ධය ඹ ආශඹෝජන
රඵහ ගන්න ඕනෆ. ශේ විශ්ධය ඹ ආශඹෝජන අපි රඵහ ගන්න ශකොට
ඔවුන්ට ඒ වහ ඳවසුකේ ශදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ක්රශභෝඳහඹ
ංර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් අපි ඔවුනට ඵදු වන දීරහ අපි
ඔවුනට ඳවසුකේ ටික දීරහ අපි ඔවුනට අලය ඉඩේ ටික දීරහ
ඔවුන්ශේ විශ්ධය ඹ ආශඹෝජන ශේ යටට ඇද ගළි භයි අශේ ල්ලික
ඳයභහර්ථඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත
අපි ශේ ේඵන්ධ ශොඹහ ඵළලුහ. අපි ශේ යශ යු්ධධඹ නතය
කයරහ තිශඵනහ නේ හභඹක් ඇති කයරහ තිශඵනහ නේ
ශ්ධලඳහරන සථහයබහඹක් ඇති කයරහ තිශඵනහ නේ ශේ යශ
ප්රධහන ලශඹන් ශේ ආණ්ඩු ලක්ක කටයුතු කයන්න අශනකුත්
ශ්ධලඳහරන ඳක් අඳත් ලක්ක ලක්කහු ශරහ ිනටිනහ නේ
ප්රධහන විරු්ධධ ඳක්ඹට ආණ්ඩුට විරු්ධධ වඬක් නඟන්න ඵළරි
ශරහ තිශඵනහ නේ ඕනෆභ ශකශනකුට ආශඹෝජනඹක් වහ
තත් අවුරුදු දවඹක් ඳවශශොක් ඉසයවට ඵරරහ බඹ නළතු
රංකහශේ ආශඹෝජනඹ කයන්න පුළුන්. ඒ ආශඹෝජනඹ කයන ලක
ගළන ඔවුන්ට විලසහඹක් තිශඵනහ. අද ඳතින හභඹත් ලක්ක
ආිනඹහනු කරහඳශී විලසහඹ තළබිඹ වළකිභ යට ශ්රී රංකහ ඵට
ඳත් ශරහ තිශඵනහ. "Lonely Planet" ඟයහශේ ප්රධහන
ලශඹන් කිඹනහ ශේ යට ශවොභ ගභනහන්තඹ කිඹරහ. ඒ
හශේභ ශරෝකශී දියුණු න යටර ආශඹෝජනඹ ව ඳවසුකේ
කඩිනමින් රඵහ ගත වළකි යටලින් ශදශනි යට වළටිඹට රංකහ
ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
KMPG ආඹතනඹ කශ මේක්ණ හර්තහක තිශඵනහ ශේ
හශේ කටයුතු කිරීභ වහ රංකහශේ ශවො හතහයණඹක්
තිශඵන ඵ. ඒ වතික අඳට විශ්ධය ඹඹන්ශගන් රළබිරහ
තිශඵනහ. ඒ නිහ අද ශේ යශ ශභළනි කටයුතුරට විරු්ධධ
ඳහයට ඵහින්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ.
මේට අවුරුදු කීඳඹකට ඉසය ශරහ අන්තර් ශිය ඵර
භණ්ඩරඹ විලසවිදයහරර ශියඹන් අයශගන ශනොශඹකුත්
ශ්ධල් කිඹමින් ලළිඹට ඵළසහ. නමුත් ලස.බී. දිහනහඹක
ඇභතිතුභහ නහඹකත් පුහුණු ළඩටවන් ආයේබ කයරහ ඒ හශේ
තත්ත්ඹන්ට මුහුණ ශදන්න වළකි න ඳරිදි ශියඹන්ශේ රධර්ඹ
ලක්තිඹ ළඩි කයරහ තිශඵනහ. ඔවුන් අද විලසවිදයහර තුශ
බු්ධධිභත් ක්රිඹහ කයනහ. ඉතහභත්භ සීමිත ශකොටක් විතයයි අද
විලසවිදයහර තුශ අයගරඹකට සදහනේ ශරහ ඉන්ශන්. ඒහට
ඳළටශරන්ශන් නළති ශනොශඹක් අසථහරදී තභන්ශේ ලක්තීන්
අනු ඉශගි ශේ කටයුතු කයන්න අපි ශේහ කයනශකොට අශේ
දරුන්ට අසථහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ ආණ්ඩුශේ ප්රධහන
ඳයභහර්ථඹ ශන්ශන් ශගෝලීඹ අලයතහන් ශත්රුේ අයශගන
ශරෝකඹත් ලක්ක ලක්කහු ශරහ කටයුතු කිරීභයි. රංකහට
තනිශඹන් ී.ත් ශන්න ඵළවළ. අද අපි ශරෝකඹත් ලක්ක ඹන්න
ඕනෆ. ශගෝලීඹ අලයතහ ශත්රුේ ගන්න ඕනෆ. ලභ කටයුත්ත
කිරීභ වහ ශේ කහරඹ ඇතුශත අඳට ශවො ඳසුබිභක් ඇති ශරහ
තිශඵනහ.
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ගරු කථහනහඹකතුභනි ශන්ට්රල් රළන්කර් විලසවිදයහරඹ
කිඹන්ශන් භවහ බ්රිතහනයශී ශියඹන් 35 000ක් අධයහඳනඹ රඵන
විලසවිදයහරඹක්. ලඹ බ්රිතහනයශී විලසවිදයහර අතය 5න සථහනඹ
හිමි කයශගන තිශඵනහ. චීනශීත් ඒ විලසවිදයහරශී ලහඛහක්
තිශඵනහ. චීන ලහඛහශේ ිනසුන් 3 000ක් ඉන්නහ. ඒ හශේභ
යිප්රශී තිශඵන ලහඛහශේ ිනසුන් 500ක් ඉන්නහ. ඒ අනු ශේ
ආශඹෝජනඹ තුළින් දකුණු ආිනඹහ තුශ ඇති කයන ප්රථභ බ්රිතහනය
විලසවිදයහරඹ අශේ යශ ඇති කය ගන්න තයේ අපි හනහන්ත
ශරහ තිශඵනහ. ශේ තුළින් ඔවුන් ආිනඹහ ශකශයහි විලසහඹක්
තඵහ තිශඵනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි ඒ හශේභ ශ්රී රංකහශේ ශභභ
විලසවිදයහරඹ ඉදි කිරීභ වහ මේරිගභ ආශඹෝජන ප්රශ්ධලශඹන් අපි
අක්කය 120ක් රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ වහ ඔවුන් ඇශභරිකන්
ශඩොරර් මිලිඹන 120ක් ළඹ කයනහ. ඒ හශේභ ශේ
විලසවිදයහරඹ නිහ ෘජු ැසකිඹහ අසථහ 750ක් ඇති ශනහ. ඒ
හශේභ ඒ විලසවිදයහරඹ නිහ ඒ ප්රශ්ධලශී විලහර දියුණුක් ඇති
ශනහ; නහතළන් ඳවසුකේ රඵහ දීභ වහ hostels ඉදි ශනහ;
ශගල්ර ආදහඹේ ළඩි ශනහ; යහඳහරික ක්ශේත්රශී ආදහඹේ
ළඩි ශනහ. ඒ හශේභ ඒ විලසවිදයහරඹ තිශඵන ප්රශ්ධලඹ -ඒ
කරහඳඹ- අට විලහර දියුණුක් ඇති ශනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි ඒ හශේභ අශේ දරුන් ශකොටකට
ශියත් රඵහ දීභට ඔවුන් ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ. ඒකත්
ඉතහ ළදගත්. ළඩිදුය අධයහඳනඹ වහ බ්රිතහනය විලසවිදයහරඹට
ඹහභට ශදන ශියත්ලින් ශකොටක් අශේ දරුන්ට රඵහ දීභත්
ශේ ගිවිසුභ තුශ තිශඵනහ. ශ්ධය ඹ විලසවිදයහර භඟ නවීන
තහක්ණඹ හුභහරු කය ගන්නහ ක්රභඹක් ඇති කය ගන්න ඔවුන්
ලකඟ ශරහ තිශඵනහ. 'භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ' අනු
ශරෝකශී ඕනෆභ තළනක ැසකිඹහක් කශ වළකි උඳහධිධහරිශඹක්
බිහි කිරීභ තභයි අශේ ඳයභහර්ථඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. ලක
උඳහධිධහරිශඹක් බිහි කයන්න බහණ්ඩහගහයඹ විලහර මුදරක් ළඹ
කයනහ. ඒ අශේක්ෂිත ඉරක්කඹ ේපර්ණ ශරහ තිශඵනහද
කිඹහ අපි ආඳසට වළරී ඵරන්න ඕනෆ. ශභොකද නිඹභහනුකර
ඔවුන්ශේ දළනුභට වරිඹන ැසකිඹහක් ඔවුන්ට නළවළ. ැසකිඹහට
වරිඹන දළනුභක් ඔවුන්ට නළති තත්ත්ඹක් ඳසු ගිඹ කහනු තුශ
ශේ ඳහනභහරහ තුළින් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ හර්ෂික
ඇශභරිකන් ශඩොරර් බිලිඹන 1.1ක් අශේ යටට නළති කයමින්
විශ්ධලඹට ඹන ශේ මුදර නළත රඵහ ගළි භ වහ ලක අදිඹයක්
වළටිඹට තභයි ගරු කථහනහඹකතුභනි අපි ශේ කහර්ඹඹ කයන්ශන්.
ඒ නිහ ශ්රී රංකහ අධයහඳනඹ ආනඹනඹ කයන යටක් ශනුට
ඉදිරිශීදී අධයහඳනඹ අඳනඹනඹ කයන යටක් වළටිඹට ඳත් කිරීභට
අපි අලය කටයුතු කයනහ. ශේ ප්රතිඳත්තිඹට ලක්ත් ජහතික
ඳක්ඹ විරු්ධධ ශන්ශන් නළවළ කිඹහ භභ දන්නහ. ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ඇති කිරීභ තුශ ඇති ශන ංර්ධනඹට ඔවුන්
විරු්ධධ ශන්ශන් නළවළ. ඔවුන්ට ශේ කහයණඹ ශත්ශයනහ. ශේ
ේඵන්ධශඹන් ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත ශේ යශ ඕනෆභ
ශකශනකුශේ වදතට ත ටු කයරහ ඇහුහ නේ ඕනෆභ ශකශනක්
කිේශේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ඇති කශ යුතුයි කිඹරහයි. ශභොකද
ඒහ ඇති කයන්ශන් අඳට වහනිඹක් න විධිඹට ශනොශයි. ශේ
යශ ශියඹන්ට අලය ඳහනභහරහ ලහි තිශඵනහ. ඔවුන්ට ශනභ
ඉරක්කඹකට ඹන්න පුළුන්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි විශලේශඹන් විිනඳන් දවකට ළඩි
ප්රභහණඹකට අවුරු්ධදකට විලසවිදයහරරට ඹන්න පුළුන්.
ලතශකොට අශනක් අඹට ශභොකක්ද කයන්ශන්? අශනක් අඹ ළඩ
තුන ඳහස ශරහ තිශඵනහ. විලසවිදයහරඹට ල්ලික සුදුසුකේ රඵරහ
තිශඵනහ. භවය විට රකුශණන් ශදශකන් විලසවිදයහර යේ
අහිමි ශරහ තිශඵනහ. ඔවුන් ශේ යශ අනහථඹන් ඵට ඳත්
කයන්ශන් නළතු අඳට වුභනහ ශරහ තිශඵන්ශන් ඔවුන් ශේ
යශ අධයහඳනශඹන් ශඳෝණඹ ව පිරික් ඵට ඳත් කයන්නයි.

1109

ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන භවතහ]

අපි ප්රජහතන්ත්රහදී යටක් විධිඹට ඉතහභත් ඉවශ ප්රජහතන්ත්රහදී
ුවඹක් ශේ යශ ඇති කයරහ තිශඵනහ. ශරෝකශී කිිනභ
යටකට ගිහිල්රහ කිඹන්න ඵළවළ උතුශර් ඡන්දඹක් තිවශව නළවළ
උතුශර් ඳහරන ඵරඹක් දුන්ශන් නළවළ කිඹහ. නිදවශේ උතුයට ඒ
ඳවසුකභ අපි රඵහ දීරහ ඳක් 57ක් ඡන්දඹට ඉල්ලුහ. ඒ ප්රශ්ධල
ලදහ වමුදහ ඳහරනඹ කයනහ කිේ ප්රශ්ධලයි. ඒ ඡන්ද යහඳහයඹට
වමුදහ කිිනභ ඵරඳෆභක් කශශේ නළවළ. නිදවශේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි
කයන්න ඉඩ දුන්නහ. ඒ නිහ අපි වතිකඹක් දීරහ තිශඵනහ
රංකහශේ දකුශණ් විතයක් ශනොශයි මේරිගභ විතයක් ශනොශයි
අනහගතශීදී ඹහඳනශීත් ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර අඳට ඇති
කයන්න පුළුන් නුයත් අඳට ඇති කයන්න පුළුන් කිඹරහ. ශේ
ිනඹලු ශ්ධ අපි කයන්ශන් ශේ යශ ශියඹන් ශනුශන්. -දරුන්
ශනුශන්-. ශේ අධයහඳන ක්රභඹ තුශ ශවොභ ශ්ධ දරුන්ට
ශදන්න අපි කටයුතු කයනහ.
"භහින්ද චින්තන" ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹට අනු ඒ කටයුතු
කිරීභට අපි ඉදිරිශීදී කටයුතු කයනහ. ඒ වහ භභ ඔඵ ිනඹලු
ශදනහශේ වශඹෝගඹ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. විශලේශඹන්භ
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් ඇති කිරීභ වහ ඉතහභත් ළදගත්
තීන්දුකුයි අපි ගත්ශත්. ඒ වහ ව වශඹෝගඹ ඔඵ ිනඹලු
ශදනහශගන්භ ඵරහශඳොශයොත්තු ශමින් භශේ ාන සල්ඳඹ
අන් කයනහ. සතුතියි.

ප්රහනය වභළිමදාඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුතියි. මේශඟට ගරු අකිර වියහේ කහරිඹේ
භන්ත්රීතුභහ.
ඊට ශඳය ල්රහනඹ වහ ගරු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහශේ නභ ශඹෝජනහ කයන්න.

1110

[අ.බහ. 2.05]

ගරු ධිර විරළජ් කළරියලවම් මශ ළ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අශේ හිතත් ආශඹෝජන
ප්රර්ධන ගරු අභහතයතුභහ “ශන්ට්රල් රළන්කර්“ නභළති
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹ ශභයටට ශගන ඒභ පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් කශහ. ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශභයටට ශගශනන ලක
පිළිඵ ලක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විධිඹට අඳට කිින ප්රලසනඹක්
නළවළ. වළඵළයි අපි වළභ විටභ කිඹන ලකක් තභයි ශේ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ශගශනන ක්රභශේදඹ ශනස කයන්න ඕනෆඹ කිඹන
ලක. භහරශව ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹ - SAITM ලකශගශනන ශකොට ලක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විධිඹට අපි ශඳෞ්ධගලික
Adjournment
Debate
ලකක්
ඉල්රහ
කථහ
කශහ
තමුන්නහන්ශේරහට භතක ඇති. ලහිදී අපි ශඳන්හ දුන්ශන් ඒ
විලසවිදයහරඹ ශගශනන ලශක් යදක් ශනොශයි. අපි ශඳන්හ
දුන්ශන් ඒ විලසවිදයහරශී quality ලක වදන්න කිඹන ලකයි.
ශභොකද ශික්ණ ශයෝවරක් නළති ය ගණනහක් රදය
උඳහධිධහරින් බිහි කයන්න කටයුතු කය තිබුණහ. පිළිගළි භක්
හිත උඳහධි රඵහ ශදන්න කිඹරහයි අපි ලක්ත් ජහතික ඳක්ඹ
විධිඹට වළභ විටභ කිඹන්ශන්. ඒ හශේභ ශඳන්හ ශදන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්ත් ඒහශඹහි අඩු ඳහඩුයි. ඉතින් ශේ
ශන්ට්රල් රළන්කර් විලසවිදයහරඹ ශගශනන සරඳඹ ව
ශගශනන ප්රශ්ධලඹ ඵරපුහභ භට නේ ශඳශනන්ශන්
කර්භහන්තලහරහක් ඇති කයන්න වදනහ හශගයි. ලක්ත්
ජහතික ඳක්ඹ ආයේබ කශ ආශඹෝජන ප්රර්ධන කරහඳඹ තුශ ඇඟලුේ කේවල් තිශඵන ප්රශ්ධලර-තභයි ඒක සථහපිත කයන්නත්
තීයණඹ කය තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ භහ විලසහ කයන විධිඹට
නේ ශේ විලසවිදයහරඹ පිළිඵ වඳුන්හ දීභ කයන්න ඕනෆ අශේ
ගරු ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහයි. ශභොකද ශේ ශගශනන්ශන්
විලසවිදයහරඹක්. ඇයි ආශඹෝජන ප්රර්ධන අභහතයතුභහ -ඇඟලුේ
කේවල් බහය ගරු අභහතයතුභහ- ශේ වඳුන්හ දීභ කයන්ශන්?

ගරු ක්හමන් යළඳළ ධතරලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண)

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි "ගරු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ
දළන් ල්රහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ධනතුරුල කථළනළයකතුමළ මූළවනතයන් ඉල්ත වුතයන්, ගරු
උදි්ත තිලීබණ්ඩළර මශ ළ දාළවනළරූඪ විය.
அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனர, ரண்புறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. UDITH
LOKUBANDARA took the Chair.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අකිර වියහේ භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න.

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු භන්ත්රීතුභනි ශේක ශගශනන්ශන් ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන
යහඳෘති ඳනත ඹටශත්යි. ඔඵතුභන්රහත් ලක්ක කථහ කයරහ තභයි
-[බාධා කිරීමක්] මීරිගම ත ෝරා ගත්තත්ත් ඒ තගොල්ලන්.

ගරු ධිර විරළජ් කළරියලවම් මශ ළ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඉන්න
ඉන්න.
භභ
කිඹරහ
ඉය
නළවළ.
භහ
තමුන්නහන්ශේරහශගන් අවන්ශන්
ශේ යටට ශගශනන
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර පිළිඵ ෘජු ප්රතිඳත්තිඹක් වදන්ශන්
නළත්ශත් ඇයි කිඹරහයි. ලළනි ප්රතිඳත්තිඹක් ඳහර්ලිශේන්තුට
ශගනළල්රහ ක්රභශේද වදරහ විනිවිදබහඹක් තිශඵන විධිඹට ලහි
නිර්ණහඹක තීයණඹ කශ යුතුයි.
විලසවිදයහරඹ ලන්ශන් ශකොශවොභද ඒ හශේභ අශේ යශ
දුේඳත් දරුන්ට ඒ විලසවිදයහරර වබහගිත්ඹ ගන්න පුළුන්
න්ශන් ශකොශවොභද ලහි තිශඵන විඹඹන් ශභොනහද ලහි ිනටින
කථිකහාහර්ඹරුන් කවුද ඹනහදී කරුණු පිළිඵ ඍජු
ප්රතිඳත්තිඹක් වදන්ශන් නළති ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශගන ඒභ
ේඵන්ධ ශේ ආණ්ඩු ශටන් ශටන් ලන්ශන් ඇයි? ශභළනි
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශගන ඒශේ ළැස්ධදක් අපි දකින්ශන්
නළවළ. නමුත් අපි කිඹන්ශන් ශේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශගන
ඒශේදී ඒක ආශඹෝජන ප්රර්ධන අභහතයහංලඹ ඹටශත් BOI
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project ලකක් විධිඹට ශේන්න ලඳහ කිඹරහයි. ශේ යශ දරුන්ශේ
අධයහඳනඹ වහයි ශේ විලසවිදයහරඹ ශගශනන්ශන්. ශේ
විලසවිදයහරඹ ශගශනන්න ඕනෆ ඇඟලුේ කේවල්ර ශයදි භවන
යහඳෘතිඹක් විධිඹට ශනොශයි. ශභහි නිර්ණහඹකඹන් ක්රභශේද
වරිඹට ළරසුේ කයරහ අපි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී විහදඹක් කයමු.
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ේඵන්ධශඹන් ඳනතක් ශගනළල්රහ අපි
ඒ ේඵන්ධශඹන් කථහ කයමු. අන්න ඒ කහයණඹයි භභ කිඹන්ශන්.
භභ තමුන්නහන්ශේරහට කිඹහ ිනටින්ශන් ශභඹ ශගන ලන
ක්රභශේදඹ නේ ළයදියි කිඹරහයි ගරු ඇභතිතුභනි ල්රහනහරඪ
ගරු භන්ත්රීතුභනි. ශභහි ප්රතිපර ලතයේ ශවො ශන්ශන් නළවළ.
ශභහි ප්රතිපර ලතයේ ශවො ශන්ශන් නළත්ශත් ශභොකද? ඔඹ
කිඹන විධිඹට ඔඹ අභහතයතුභහ කිඹන විධිඹට අශේ යශ ඉන්න
යහඳහරිකඹන්ශේ ව ඹභක් කභක් කය ගන්නට පුළුන් අඹශේ
ිනඹලුභ දරුශෝ ශේකට ලන්ශන් නළවළ. ඒක ලශවභ ිනදු න්ශන්
නළවළ. ඒ අඹශේ ලක ඳන්ති ඳදනභක් උඩ ලංගරන්තඹට
ඇශභරිකහට
ඕසශේලිඹහට
හශේ
ප්රධහන
ශඳශශේ
විලසවිදයහරරටයි ඒ දරුශෝ ඹන්ශන්. ලශවභ ශකොටක්
ඹනහ. ඊට ඳවශ තරශී ඉන්න ශකොටක් ශේකට ලයි.
ශකොශවොභ වුණත් ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශගන ඒභ ශවොයි
ශන්. ලක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ශන් ඉසශල්රහභ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ශගන ඒභ පිළිඵ අදව දුන්ශන්. ලක්ත් ජහතික
ඳක්ඹටත් ඒ ගළන දළක්භක් - concept ලකක්- තිශඵනහ ශන්.
තමුන්නහන්ශේරහට ඒක ලදහ තිබුශණ් නළවළ. නමුත්
තමුන්නහන්ශේරහ අද ලතළනට තල්ලුවීභ පිළිඵ අපි න්ශතෝ
ශනහ. ඒශක් කිින ගළටලුක් නළවළ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි කළරණිඹ විලසවිදයහරශී
ිනටින ශිය ශියහන් ව සහමින් වන්ශේරහ ිනඹලු ශදනහභ
කළරණිශී ිනට ජනහධිඳති භන්දියඹ දක්හ ඳයින් ශඳශඳහළිඹක්
ඹනහ භභ ගිඹ තිශී දළක්කහ. ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ
අඹශේ ඉල්ලීභ ශරහ තිබුශණ් ඉන්න තළනක් නළවළ කිඹහ ඉන්න
ඳවසුකේ රඵහ ශදන්න hostel ඇති කයන්න කිඹරහයි. ඒ අලය
කටයුතු ළපිරුශේ නළත්නේ ඉදිරිශීදී භහයහන්තික උඳහරට
ඹනහ කිඹහ ඒ අඹ කිේහ. ශේ කහයණඹ දළන් අවුරුදු 10කටත් ළඩි
කහරඹක් තිසශේ භභත් කිඹරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අශේ
ඳක්ශී ඉන්න කබීර් වහෂීේ භන්ත්රීතුභන්රහ ඇතුළු ශගොඩක් අඹ
ශේ ඳහර්ලිශේන්තු තුශත් ශභඹ කිඹරහ තිශඵනහ. නමුත් ශේ
ිනටින 25 000ට නළත්නේ ශේ ඉන්න පිරිට ශන්හිනක ඳවසුකේ
-hostel ඳවසුකේ- වදන්න තභ ආණ්ඩුට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.
නමුත් ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශගශනන්න නේ පුදුභ වුභනහක්
තිශඵනහ. අපි කිඹන්ශන් ඊට ශඳය ශේ යශ නිදවස අධයහඳනඹ
රඵන ශිය ශියහන්ශේ ඳවසුකේ පුයරහ ඉන්න කිඹරහයි. ඒ
ඳවසුකේ පුයරහ ඒ අතශර් ශේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර
ශගනහහට ළැස්ධදක් නළවළ. ඒ ඳවසුකේ නළති ඉන්න තළන්
නළති ඒ හශේභ විලසවිදයහරර උඳකයණ නළති ත ශගොඩක්
අඩු ඳහඩුකේ තිබිඹදී ශේ ශ්ධල් ශකශයහි විශලේ අධහනඹ ශඹොමු
වීභ පිළිඵ අඳට පුදුභ වහයඹක් තිශඵන්ශන්.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශකශේ නමුත් අපි කිඹන්ශන්
ශේශක් ළැස්ධදක් නළවළ කිඹරහයි. ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ
ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහ විලසවිදයහර ක්ශේත්රඹ ශගොඩ නඟන්න
වුභනහශන් කටයුතු කයන අසථහ අපි දළක්කහ. ඒහශී තිශඵන
අඩු ඳහඩුත් දළක්කහ. ඒ හශේභ ශිය ශියහන්ශේ නිදවස
චින්තනඹට ඵහධහ කයපු අසථහ දළක්කහභ ඒහ ලශේ ශනොවිඹ
යුතුයි කිඹරහත් අපි විශේානඹ කශහ. ඒ නිහ ශභහිදී අපි ශඳන්හ
දුන් ක්රභශේද පිළිඵත් අධහනඹ ශඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ
ිනටිනහ.
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ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඇත්ත ලශඹන්භ ශේ
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ඇති කශහභ ඒහට ඹන්න ලක පිරිකට
මුදල් තිශඵන්න පුළුන්. වළඵළයි ඳහල්ලින් ලළිඹට ලන ශේ
යශ අඩු ආදහඹේ රඵන ඳවුල්ර දරුන්ට ශේ විලසවිදයහරරට
ඹන්න ආර්ථික ඳවසුකේ නළවළ. ලශවභ නේ ශරෝකශී දියුණු
ඹළයි ළරශකන යටර විලසවිදයහර අනුගභනඹ කයන ක්රභශේද
අශේ යශ ත් අනුගභනඹ කයන්න කිඹරහ අපි ඉල්රහ ිනටිනහ. ඒ
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරර අධයහඳනඹ රඵන කහරඹ තුශ
ශඵොශවොභ ශඳොඩි ශඳොලී ප්රතිලතඹකට ඵළංකු වයවහ ණඹක් රඵහ
ශදනහ. ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ක්රිඹහත්භක කයන ශඵොශවෝ
යටර ශේ හශේ ණඹ ඳවසුකේ රඵහ ශදනහ. ඇයි අපිත් ඒ හශේ
ක්රභශේද වඳුන්හ ශනොශදන්ශන්? ලතශකොට ශේ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරරට වළභ ශකශනකුටභ ඹන්න පුළුන් යටහක්
හතහයණඹක් බිහි නහ. ඒ අනු ය තුනකට ශවෝ වතයකට
ඳසශේ ඒ විලසවිදයහරලින් අධයහඳනඹ වදහයන ශිය ශියහන්ට
රදයයශඹක් ශන්න පුළුන් ඉංජිශන්රුක් ශන්න පුළුන්.
ඒ හශේභ ඳරිගණක තහක්ණඹ පිළිඵ වශ නිපුණත්ඹක් ඇති
උඳහධිධහරිඹකු බිහි ශන්න පුළුන්. ලශවභ උඳහධිඹක් රඵහ ශගන
විලසවිදයහරශඹන් ලළිඹට ආහභ ඔවුන්ට ැසකිඹහ වේඵ නහ. ශේ
හශේ විලසවිදයහරරට ගිඹහභ job market ලශක් ඕනෆ තයේ
ැසකිඹහ අසථහ තිශඵනහ. ැසකිඹහ රඵහ ගළි ශේදී කිින ප්රලසනඹක්
නළවළ. ඊට ඳසශේ ඵළංකු භ් න් රඵහ දීපු ණඹ අවුරුදු 20ක් 25ක්
ශන තුරු ඔවුන්ශේ ළටුශඳන් කුඩහ ශඳොලී මුදරකුත් හිත
ශගන්න පුළුන්කභ රළශඵනහ. අපි හශේ තුන්ශනි ශරෝකශී
යටර දුේඳත් ශිය ශියහන්ට ශේ විලසවිදයහරරට ඹන්න නේ
ලළනි ක්රභශේද ඇති කයන්න ඕනෆ. භට භතක වළටිඹට මේට අවුරුදු
ශදක තුනකට ඉසශල්රහ ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහත් ශේ
ේඵන්ධශඹන් ප්රකහල කශහ.
ඉන්දිඹහශේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරරට ඇතුළු කය
ගළි ශේදී ඒ යජඹ භ් න් ක්රභශේදඹක් ක්රිඹහත්භක කය තිශඵනහ.
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹකට ිනසුන් 100ක් ගන්නහ නේ
20ශදනකුට ශියත් ඳවසුකේ රඵහ ශදනහ. ඳහල්ලින් ශවො
ප්රතිපර රඵන ශිය ශියහන්ට ශියත් ඳවසුකේ රඵහ ශදනහ.
ලතශකොට ආර්ථික ඳවසුකේ ශනොභළති වුත්
ඳහශල්දී ශවො
ප්රතිපර රඵහ ගත්ශතොත් ිනඹඹට විසක පිරිකට ඒ
විලසවිදයහරරට ඇවිල්රහ ඉශගන ගන්න පුළුන්කභ රළශඵනහ.
ඉන්දිඹහශේ ඒ ක්රභශේදඹ ශවොඳින් ක්රිඹහත්භක නහ. ලදහත් අපි
ශේ කරුණ භතු කශහභ ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහත් කිේහ
රංකහශේ ඇති කයන විලසවිදයහරරටත් ඒ අසථහ රඵහ
ශදනහ කිඹරහ.
භභ ඒ ගළන දන්ශන් නළත්නේ දළනුත් කයන්න. වළඵළයි භභ
දන්නහ විධිඹට නේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරර තභ ඒ ඳවසුකභ
දීරහ නළවළ. ඒක ශදන්න ඕනෆ. Agreements අත්න් කය්ධදී ගිවිසුේ අත්න් කය්ධදී- ඒක අනිහර්ඹ ශකොන්ශ්ධිනඹක් විධිඹට
ඳනරහ හභහනය ශගොවි ජනතහශේ අඩු ආදහඹේරහභි
ශදභේපිඹන්ශේ දරුන්ශගන් ිනඹඹට 20ක හශේ පිරිකට ශේ
විලසවිදයහරරට ඇතුළු ශන්න අසථහ රඵහ ශදන්න කිඹරහ
භභ
ඉල්ලීභක්
කයනහ.
විශලේශඹන්භ
භභ
ඒක
තමුන්නහන්ශේරහට භතක් කය ශදන්න කළභළතියි.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ගරු රක්සභන්
ඹහඳහ අශවර්ධන භළතිතුභහ කිේහ ශරොකුභ ආශඹෝජනඹ කයන්න
ඕනෆ දරුන්ට කිඹරහ. ඒක ලතුභහ පුන පුනහ කිේහ. ඔේ අපිත්
ඒක කිඹනහ. නමුත් ඒක ශනොශකයන ලකයි ප්රලසනඹ. ඳසු ගිඹ
කහරඹ පුයහභ දිගින් දිගටභ FUTA ලශකන් ඳහයල් ගහශන්
උ්ධශඝෝණ කශහ; ශඳශඳහළි ගිඹහ. විලසවිදයහර කථිකහාහර්ඹරු
භවහාහර්ඹරු කදහත් නළති විධිඹට ඳහයල් ගහශන් ඇවිදරහ
කිේහ ජහතික අඹ ළශඹන් අධයහඳනඹට උස අධයහඳනඹට
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කයන ශන් කිරීභ ළඩි කයන්න කිඹරහ. ඒක ිනඹඹට 6ක් කයන්න
කිේහ. ිනඹඹට 6ක් කයන්න කිේහට හර්තහරට අනු ිනඹඹට
1.8ක් හශේ ප්රභහණඹක් තභයි ශන් කයරහ තිශඵන්ශන්. භභ
දන්නහ විධිඹට ඒ ප්රභහණඹ ළඩි ශනහ ශනුට අඩු වුණහ. ඒක
ශනොශයිශන් ශන්න ඕනෆ. ගරු අභහතයතුභහභ ශඳොශයොන්දු වුණහ
ඒ ප්රතිලතඹ ිනඹඹට 4 දක්හ ළඩි කයරහ ශදළනි පිඹශර්දී ිනඹඹට
6 දක්හ ළඩි කයනහ කිඹරහ. ඉතින් ශේ යශ ආශඹෝජනඹ ඳහල්
දරුන් නේ නළත්නේ ශිය ශියහශෝ නේ යජඹට පුළුන්කභ
තිශඵන්න ලඳහඹළ අනිත් ඒහට මුදල් ශන් කයනහ ශනුට
නළේ ලන්ශන් නළති යහඹල් වදන්න ගුන් ඹහනහ ලන්ශන් නළති
ගුන් ශතොටුඳශල් වදන්න මුදල් ශන් කයනහ ශනුට ශේ
යශ ආශඹෝජනඹ ඵඳු අධයහඳනඹටත් මුදල් ශන් කයන්න.
ලශවභ ශන් කයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ භභ ගරු
අභහතයතුභහශගන් අවනහ. ඒ නිහ ශේහ කිේහට ළඩක් නළවළ.
ශේහ ානරට සීභහ වුණහට ළඩක් නළවළ. අධයහඳනඹට කයන
ශන් කිරීභ උස අධයහඳනඹට කයන ශන් කිරීභ මේට ළඩිඹ
ළඩි කයන්න ඕනෆ. මේට ළඩිඹ ළඩි කයන්න ඕනෆ කිඹරහ අපි වළභ
දහභ කිඹනහ. ඒක ඉතින් ගරු අභහතයතුභන්රහට කයන්න ඵළවළ.
ජනහධිඳතියඹහශේ භ ටමින් කළබින භණ්ඩරශී භ ටමින් ඒක
ශන්න ඕනෆ. නමුත් ලහි තිශඵන ටිනහකභ වඳුන්හ දීභ
තමුන්නහන්ශේරහශේ ග කීභක්. අඳත් විඳක්ඹ විධිඹට අඳට
කයන්න පුළුන් ශ්ධල් කයනහ. ශේ යශ
විලසවිදයහර
ඳ්ධධතිඹට ශන් කයන මුදල් ප්රභහණඹ අඩු වීභ තුළින් පුසතකහර
ඳවසුකේ අඩු වීභ තුළින් ඳරිගණක ඳවසුකේ අඩු වීභ තුළින් ඒ
හශේභ කථිකහාහර්ඹරුන්ට කයන ශගවීේ අඩු වීභ තුළින් ඒ
අඹශේ ශ්ධලනරට කයන ශගවීේ අඩු වීභ තුළින් ශන්ශන් යහජය
විලසවිදයහර ඳ්ධධතිඹ අකර්භනය වීභයි. අකර්භනය ශනොවුණත්
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ඒභ තුශ ඒහ දුර්ර ශනහ. ඒක
සබහශඹන්භ න ශදඹක්. ඒ නිහ ශේ ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු
කයන්න කිඹරහ භහ තමුන්නහන්ශේශගන් ඉල්රහ ිනටිනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ අධයහඳන
අධීක්ණ භන්ත්රීතුභහ දකින ශකොට තභයි භට ශේ කරුණ භතක්
වුශණ්. විශලේශඹන්භ යහජය විලසවිදයහර විතයක් ශනොශයි
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර නිඹහභනඹ කයන්නත් ශභොකක් ශවෝ
ආඹතනඹක් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකොමින් බහශන්
ක්රිඹහත්භක න ශභොකක් ශවෝ භණ්ඩරඹක් - Board ලකක් - ඳත්
කයරහ වරිඹහකහය ක්රභශේදඹක් වළදිඹ යුතුභයි.
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර නේ ඊශී ශඳශර්දහ ආයේබ කශශේ.
කලින් ආයේබ කශත් දළන් තභයි ශේගශඹන් ක්රිඹහත්භක න්ශන්.
ශග්රේරු භන්ත්රීභහ හශේ අඹ ශඳෞ්ධගලික අධයහඳන ආඹතන ශවොට
කය ශගන ඹනහ. නමුත් වතු පිශඳනහ හශේ ශඳෞ්ධගලික ඳහල්
ආයේබ කයනහ. ඒහට කිිනභ ක්රභශේදඹක් නළවළ. ඒහශී
ගුරුරුන්ශේ අධයහඳන භ ටභ පිළිඵ ඒ ශගොල්රන්ශේ
සුදුසුකේ පිළිඵ කුභන ආඹතනඹකින්ත් නිඹහභනඹ න්ශන්
නළවළ; කවුරුත් ඵරන්ශන් නළවළ. යජඹ ඊශී ශඳශර්දහ කිඹහ
තිබුණහ ඉතිවහ විඹඹ හශේ ශ්ධල් උගන්නහ කිඹරහ. ඒක
ශඵොශවොභ ශවොයි. අශේ අනනයතහ අශේ ංසකෘතිඹ අශේකභ
ැසශකන විධිඹට තභයි ශඳෞ්ධගලික ඳහල් ශේහ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ශේහ ක්රිඹහත්භක ශන්න ඕනෆ. ජඳහනඹ ගත්තත්
චීනඹ ගත්තත් ශනත් යටල් ගත්තත් ඒ අනනයතහ තවවුරු
කයමින් ආයක්හ කයමින් තභයි ඉදිරිඹට ඹන්ශන්. නමුත් අශේ
ශඳෞ්ධගලික ඳහල් නිඹහභනඹ කයන ක්රභශේදඹක් තභ වළදිරහ
නළවළ. අපි ශේ කහයණහ අධයහඳන කටයුතු පිළිඵ උඳශ්ධලක
කහයක බහශේත් කිඹහ තිශඵනහ; උස අධයහඳන කටයුතු පිළිඵ
උඳශ්ධලක කහයක බහශේත් කිඹහ තිශඵනහ. නමුත් ඒහ ඉටු න
ඳහටක් නේ ශඳශනන්ශන් නළවළ. ඒහ ඉටු ශනොවීභ තුශ ිනදු න්ශන්
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ඉශගන ගන්න ශිය ශියහන්ශේ ප්රමිතිඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් ඇති
ශනහ
විතයක්
ශනොශයි
ඒ
ශඹොදහ
ගන්නහ
කථිකහාහර්ඹරුන්ශේ ගුරුරුන්ශේ තත්ත්ඹ - quality - බාල
වුණහභ ඒ විලසවිදයහරලින් නළත්නේ ඳහල්ලින් පිටන ශිය
ශියහන්ශේ තත්ත්ඹත් ඵහර තළනට ළශටන ලකයි.
ශ්රී රංකහ කිඹන්ශන් හක්යතහ අතින් ෆශවන කහරඹක්
තිසශේ දකුණු ආිනඹහශේ ඉවශ භ ටභක් ශඳන්න යටක්.
අශනකුත් යටල් ලක්ක ගන්නහ විට අධයහඳන භ ටභ අතිනුත්
ඉවශ භ ටභක් ශඳන්න යටක්. අශේ උඳහධි පිළිඵ අශේ දළනුභ
පිළිඵ ඳහල් විඹ භහරහ පිළිඵ ඒ කහරශී ඉරහභ
පිළිගළි භක් තිබුණහ. නමුත් ඒක ක්රභ ක්රභශඹන් අඩු ශේගන
ඹනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි වළභ දහභ ශේහ කිඹනහ.
අශේ ගරු අභහතයතුභහ කිේහ උඳහධිධහරින් බිහි කයන්න යජඹ
භ් න් විලහර මුදරක් ශන් කයනහ කිඹරහ. නමුත් අපි ඒ ගළන
ශොඹහ ඵළලුශේ නළවළ. අපි ඳසු ගිඹ කහරශීත් ශේහ ශඳන්හ
දුන්නහ. භහත් ශඳන්හ දී තිශඵනහ. යජශඹන් ශභච්ාය මුදරක්
ශන් කශහට විලසවිදයහරශඹන් පිටන උඳහධිධහරින්ශගන් යජඹ
ශකොතයේ output ලකක් රඵහ ගන්නහද; ශකතයේ උයහ ගළි භක්
කයනහද?
අශේ යශ භහජ විදයහ උඳහධිධහරින් විලහර ංඛයහක්
ිනටිනහ. භහජ විදයහ උඳහධිඹ වදහයරහ විලසවිදයහරශඹන් විලහර
පිරික් පිට ශනහ. ඊට ඳසශේ තභන් වළදෆරු උඳහධිඹට
කිිනශේත්භ අදහශ ශ්ධල් ශනොශයි ලළිශීදී කයන්ශන්. ආර්ථික
විදයහ ශන්න පුළුන්. භූශගෝර විදයහ ශන්න පුළුන්.
නළත්නේ ශන ශන ක්ශේත්ර ශන්න පුළුන්. විශලේශඹන්භ
ිනඹඹට 50ක් විතය ඉන්ශන් කරහ අංලශී උඳහධිධහරින්.
අඳ විලසහ කයන්ශන් ශේ පිළිඵ ශවො නිඹහභනඹක්
කයරහ ශවො මේක්ණඹක් කයරහ අශේ යටට ආර්ථික විදයහ
උඳහධිධහරින් ශකොඳභණ ඕනෆ ද ලහි විශලේ උඳහධිධහරින්
ශකොඳභණ ඕනෆ ද භව ඵළංකුට - Central Bank ලකට- නේ
ශකොඳභණ ඕනෆ ද
ගුරුරුන් ශකොඳභණ ඕනෆ ද
කථිකහාහර්ඹරුන් ශකොඳභණ ඕනෆ ද තත් ආඹතනරට
ශකොඳභණ ඕනෆ ද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ කිඹරහයි; ඊට ඳසශේ
තත් ළඩිපුයත් ඹේ ප්රභහණඹක් දභරහ ඉතිරි ටික ගළනත් ඵරරහ
ඒ විධිඹට ඕනෆ ප්රභහණඹ අනු ලශවභ නළත්නේ ැසකිඹහ බිහි
ශරහ තිශඵන ප්රභහණඹ අනු ශේ උඳහධි ඳහනභහරහ ශනස
ශන්න ඕනෆ කිඹරහයි. ඒක දළනට ඹේ භ ටභකට ශනහ ඇති.
නමුත් විේරඹක් කයරහ ඒ ශන කයන්න ඕනෆ. ගරු
ඇභතිතුභනි ශේ ගන්නහ පිඹය අනු භහ හිතන වළටිඹට
ඔඵතුභහටභ තභයි ඒක කයන්නත් පුළුන්. ඒක ශනොකශශොත්
ශභොකද ශන්ශන්? අශේ ශභයි ඉසශකෝශල් ඹනහ; උස ශඳශ
වදහයනහ; උස ශඳශ භත් ශරහ විලසවිදයහරරට ඹනහ.
විලසවිදයහරඹට ඹන ලක ශභඹකු උඳහධිධයඹකු කයන්න
හභහනයශඹන් රුපිඹල් රක් 10 15 20 ආදි ලශඹන් -practical
ලශවභ ළඩි නේ විඹදභ ළඩියි.- ලක ලක ඳහනභහරහ අනු ශන්
කයනහ. ලශවභ ශන් කශහට අහනශී ඒ ශියඹහ තභහ
කිිනශේත් වදහයපු ශදඹක් ශනොශයි කයන්ශන්. ලක්ශකෝ ගභට
ගිහිල්රහ ශගදය ගිහිල්රහ ශගොවිතළන්ඵත් කයනහ. ලශවභ
නළත්නේ කඩඹක් දභහ ගන්නහ. ලශවභත් නළත්නේ lathe
machine ලකක් දභහ ගන්නහ. අවරහ ඵළලුහභ උඳහධිඹකුත්
තිශඵනහ. භහ නේ කිඹන්ශන් GCE (Advanced Level) කයරහ
විලසවිදයහරඹට ශත්රුණහභ ඔහු ශනුශන් විලසවිදයහරඹ ශන්
කයන මුදල් ප්රභහණඹ යජශඹන් ශනත් ක්රභඹකට ඔහුට ශදන්න
ඕනෆ කිඹරහයි. "ශභන්න ඔඹහට රුපිඹල් රක් 15ක් තිශඵනහ.
ඔඹහ කළභළති නේ ශභශවේ ඉශගන ගන්න. ලශවභ නළත්නේ
ඉන්දිඹහට ගිහිල්රහ ඉශගන ගන්න. ඵළරි නේ lathe machine
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ලකක් දහගන්න. ලශවභත් නළත්නේ ඕනෆ ලකක් කය ගන්න"
කිඹරහ ශදන්න ඕනෆ. ශභොකද රුපිඹල් රක් 15ක් විතය නිකේභ
නිකේ විඹදේ කයරහ උඳහධිධයඹකු ලළිඹට දභරහ යටටත්
ආණ්ඩුටත් ඒ ශියඹහටත් ළඩක් නළති ශදඹක් නහට ඩහ ඒ
හශේ ක්රභශේදඹක් අනුගභනඹ කශශොත් ශවොයි කිඹරහයි භහ
හිතන්ශන්.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි
උස අධයහඳනඹ
ේඵන්ධශඹන් අධයහඳනඹ ේඵන්ධශඹන් විේරවීඹ ශනක්
කයන්න නේ අපි අලුතින්භ හිතන්න ඕනෆ. ලහිදී අශේ භත ඉදිරිඳත්
කයන්න ශවො නළවළ. භභ දළක්කහ ශියත් ප්රතිපර ේඵන්ධශඹන්
ගරු අධයහඳන ඇභතිතුභහ ශගන තිශඵන තීයණඹක්. රකුණු 70ට
ළඩිඹ ගත්තු ඔක්ශකෝභ ඳහස වුණහ කිඹරහ වතිකඹකුත් ශදන්න
තීයණඹ කයරහ. ඒහ නිකේ ලක ලක ඳළරළසතය විතයයි. අඳ නේ
විලසහ කයන්ශන් ඒ හශේ තීයණ ගන්න ඕනෆ අධයහඳන
විශලේිඹන් ඒ පිළිඵ දළනුභක් තිශඵන අඹ කිඹරහයි. ඒක
කමිටුකට බහය දීරහ ඒකට ඔඹ ඉන්න ඔක්ශකෝභ ඇභතිරුනුයි
අශනක් ිනඹලු ශදනහයි අදවස දභරහ ලතළනින් අදවක් ගන්න
ඕනෆ. ලතළනින් අදවක් අයශගන තභයි ඒහ ක්රිඹහත්භක කයන්න
ඕනෆ. ශේ යශ අධයහඳන ක්රභඹ ශනුශන් ශන්න පුළුන්
උස අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන්න පුළුන් ඒ හශේ
විශලේිඹන් වබහගි කයහ ගනිමින් ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ගත්ශත්
නළත්නේ භහ හිතන්ශන් ඒශකන් අත් න්ශන් ශවො ප්රතිපර
ශනොශයි කිඹරහයි.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශේ ගරු බහශේ අශේ ගරු
ී..ලල්. පීරිස අභහතයතුභහ ඉන්නහ. භභ කිඹරහ තිශඵනහ
ලතුභහශේ තරුණ අවන ශකොමින් බහශේ හර්තහ. ඒ හර්තහ
කිඹහ ඵර්ධදී ශත්ශයනහ ලතුභන්රහ ඒක ශකොච්ාය ශවොට
ංවිධහනඹ කයරහ තිශඵනහද ශකොච්ාය ශවොට වදරහ
තිශඵනහද කිඹරහ. ලහි දුන්නු නිර්ශ්ධල භත ශකොඳභණ ශනක්
වුණහ ද? අශේ ලක්ත් ජහතික ඳක්ශී ආණ්ඩු කහරශී
ශකොඳභණ තීයණ ගත්තහ ද? තරුණඹන්ශේ අවනඹ ළඩි ශන්න
ඵරඳහපු ප්රලසනරට ඒ තීයණ භත ශකොඳභණ විඳුේ රළබුණහද?
විබහග ක්රභඹ ඇති වීභ ඉන් ලකක්. ඒ හශේභ තත් ශඵොශවෝ
අසථහ ශේ යශ ජනතහ උරුභ කය ගත්තහ. අන්න ඒ හශේ
ක්රභශේදරට ගිශී නළත්නේ ශභොකද ශන්ශන්? දළන් කිින
ප්රලසනඹක් නළවළ ශන්. දළන් ශකොශවොභ වරි ශකොක්ශකන් වරි
ශකක්ශකන් වරි විලහර ඵරඹකුත් අයශගන තිශඵනහ. ආණ්ඩු
ඵරඹත් ළඩි කය ගන්නහ. ආණ්ඩු විඳක්ඹටත් කයන්න පුළුන්
ඔක්ශකෝභ ශ්ධල් ටික කයනහ ශන්. ශේ නිශේදනඹ ඉදිරිඳත්
කය්ධදීත් අභහතයතුභහ කථහ ආයේබ කශශේ ඉසය ශරහභ
විඳක්ඹට ගවරහ ශන්. ඒකට කභක් නළවළ. වළඵළයි ඉතින් ශේ
ඔක්ශකෝභ අයශගන ඉය ශරහ ඒක වරිඹට කයන්න ශකෝ. ඒක
වරිඹට කයන්ශන්ත් නළවළ ශන්. ඒ නිහ අඳ කිඹන්ශන්
"ශදවිඹන්ශේභ පිහිටයි!" කිඹරහයි. ශභොකද ශේ ඔක්ශකෝභ
කටල් ටික වරහ විඳක්ඹත් දුර්ර කයරහ වතය ශ ටභ
ගවරහ ශේ යශ ජනතහට නේ ඹවඳතක් න්ශන් නළවළ.
තමුන්නහන්ශේරහට නේ ශවොට හිත වදහගන්න පුළුන් අපි
ශභශවභ දිනුහ ශභශවභ ඵරඹ ගත්තහ දළන් විඳක්ඹත්
ශභශවභයි කිඹරහ. ලශවභ කිඹනහ අපි දළකරහ තිශඵනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ලදහ ලතුභහ අශේ ශදඹක් ගළන
කිේහ. අපි දළක්කහ ශන් ඒ කහරශී ව ශ්ධල්. ඒ කහරඹ න
ශකොට භහ නේ විලසවිදයහරඹට ගිහිල්රහත් නළවළ. ලශවත් භභ
ශඹොවුන් ශඳයමුශණ් උඳබහඳතියඹහ විධිඹට හිටිඹහ ඳහල්
ගිහිල්රහ අන් ව කහර කහනුශේ. අපි දළක්කහ ශන් ලදහ ව
ශ්ධල්. ලතුභහටයි අඳටයි -අපි ඔක්ශකෝටභ- ාන්ද්රිකහ භළතිනිඹශේ
PSD ලශකන් ඇවිල්රහ ඳවය දීරහ -ශඳොලුලින් ඳවය දීරහ- අපිත්
ඉසපිරිතහශල් හිටිඹහ දස ගණනක්. ඒ අතීතඹ අභතක වුණහ හශේ
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තභයි අය අභහතයතුභහ කථහ කශශේ. භට භතක වළටිඹට ලතුභහත් අඳ
ලක්කභයි ිනටිශී. ලතුභහත් ඒකට මුහුණ දුන්නහ. භභ ශේහ ගළන
ළඩිදුයටත් කථහ කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ.
ශකොශවොභ වුණත් ශේහ ශගශනන ලක ශවොයි. ලහි කිින
ප්රලසනඹක් නළවළ. අය භහ ඉසය ශරහ කිේහ හශේ අහන
ලශඹනුත් කිඹන්ශන් ශභහි quality ලක වදන්න ශභහි තත්ත්ඹ
වදන්න ශේක නිඹහභනඹ කයන්න ශභොකක් වරි ආඹතනඹක්
වදන්න කිඹරහයි. ඒ හශේභ උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඹටශත්
ශභඹ ශගශනන්න. ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ඳනත් ශකටුේඳතක්
ශගශනමු. ශගනළල්රහ අපි දක්භ විහද කයමු. ඊට ඳසශේ
ලළිශී කථිකහක් ඇති කය ගනිමු. ලළිශී ඉන්න අඹශේත් අදවස
ඔක්ශකෝභ අයශගන ශවො ඳනත් ශකටුේඳතක් වදන්න කිඹරහ
තමුන්නහන්ශේශගන් ඉල්රහ ිනටිමින් ඒකට අශේ ලක්තිඹ
තමුන්නහන්ශේට කිිනභ ප්රලසනඹක් නළති විඳක්ඹ විධිඹට රඵහ
ශදනහ කිඹරහ ප්රකහල කයමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මේශඟට ගරු රන්ත අරගිඹන්න නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ. ගරු
නිශඹෝජය අභහතයතුභනි ඔඵතුභහට විනහඩි 15ක් තිශඵනහ.
[අ.බහ. 2.24]

ගරු වන් ධගියලන්න මශ ළ සඉදිිරීමම් ඉාජිතන්රු
තවේලළ, නිලළව ශළ තඳිදු ඳශසුකම් නිතයෝජය ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல்
ரசககள், வீடகப்பு, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භහ හිතන වළටිඹට ගරු අකිර
වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීතුභහ ශේ ශකශයන විහදඹ පිළිඵ නිින
අශඵෝධඹකින් ශතොයයි කරුණු ඉදිරිඳත් කශශේ. ආශඹෝජන
ප්රර්ධන අභහතයතුභහ ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ඳනත
ඹටශත් අද ශේ නිශේදනඹ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කයන්ශන්
විශ්ධල ආශඹෝජනඹක් විධිඹටයි; ශේ ජහතයන්තය විලසවිදයහරඹට
ඒ ඵදු වන රඵහ දීභ අයමුණු කය ශගනයි. ආශඹෝජන ප්රර්ධන
භණ්ඩරඹ භ් න් ඉතිවහශී මේට ශඳය විවිධ ඵදු වන දුන්නහ.
නමුත් ශේ ඳහර්ලිශේන්තු දන්ශන් නළවළ. ංශලෝධිත 2008 අංක
14 දයන ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන ඳනත භ් න් තභයි ශභළනි විශ්ධල[ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු ධිර විරළජ් කළරියලවම් මශ ළ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ භහ ශනොදළන ශනොශයි කථහ කශශේ.
ශේ ශඹෝජනහ උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඹටශත් ලන්න ඕනෆ
කිඹරහයි භහ කිඹන්ශන්.

ගරු වන් ධගියලන්න මශ ළ
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු භන්ත්රීතුභහ උස අධයහඳන අභහතයහංලඹට ඵදු වන
ශදන්න ඵළවළ. ශේ නිශේදනඹ කිඹහ ඵරන්න. ඵදු වන ශදන්නයි
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට කිඹන්ශන්. ඔඵතුභහ ශඳෝඩක් ශත්රුේ
ගන්න. ඔඵතුභහ ළයදියි. භහ ග කීභකින් යුතුයි කිඹන්ශන්. අපි
අද ශේ විශ්ධල ආශඹෝජනඹට ඵදු වන රඵහ දීභට
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ]

ඳහර්ලිශේන්තුශේ අනුභළතිඹ ගන්නහ. අවන්න අශේ උගත් අනුය
දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහශගන්. දන්ශන් නළත්නේ අව ගන්න
විඳක්ශී භන්ත්රීතුභහශගන්. දළන ශගන කථහ කයන්න. ඔඵතුභහ
ශනොදන්නහ කරුණු ගණනහක් කිේහ. දළන් ඔඵතුභහ භට කිඹන්න
අ.ශඳො.. (හභහනය ශඳශ) ව (උස ශඳශ) විබහගර භත්
කයන රකුණු භ ටභ කීඹද කිඹරහ. "S" pass ලක ශදන්ශන් රකුණු
කීශඹන්ද?

ගරු මන්ත්රීලරතයක්

(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

ආඳහු විබහගඹ ගන්න හිතුහද?

ගරු වන් ධගියලන්න මශ ළ
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ශඳෝඩක් ඉන්න ශකෝ.
ගරු අකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීතුභහ කිඹන්න ශකෝ.
කරුණහකය ඔඵතුභහ දන්ශන් නළති ශ්ධල් කථහ කයන්න ලඳහ.
ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිේශේ ඳශවේ ශියත් - [ඵහධහ
කිරීභක්]

ගරු ධිර විරළජ් කළරියලවම් මශ ළ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඳශවේ ශියත් විබහගශඹන් රකුණු 70ක් ගත්තහ නේ විබහගඹ
භත් කිඹරහ.

ගරු වන් ධගියලන්න මශ ළ
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඉතින් වරි. ශභොකක්ද ළැස්ධද? ගරු භන්ත්රීතුභහ ඳශවේ ශියත්
විබහගඹ ඳත්න්ශන්- [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු ධිර විරළජ් කළරියලවම් මශ ළ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රකුණු 70ක් ගත්ත දරුශෝ ඔක්ශකෝභ විබහගඹ භත්.

ගරු වන් ධගියලන්න මශ ළ
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඔේ වරි. ඒක තභයි වරි ශ්ධ. ශියත් විබහගඹ භත් කිඹරහ
කිඹන්ශන් - [ඵහධහ කිරීභක්]
අශේ යශ ඒක ශනස විඹ යුතුයි. ශියත් විබහගශඹන්
ල්රයහධහය රඵහ ශදන්න දරුන් 15 000ක් ශතෝයහ ගන්නහ. ඒකට
cut-off mark ලකක් දහ ගන්නහ. ඒකට තභයි ශියත් විබහගඹ
ඳත්න්ශන්. ඒ ශියත් විබහගශඹන් රකුණු 70ක් ගත්ත
දරුශකුට වශී ඳන්තිශී ඉන් අධයහඳනඹ කය ශගන ඹන්න
පුළුන්. දළන් භභ ශේ ශනත් කරුණක් ගළන කථහ කශශේ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අද භහ තුටු නහ ගේඳව
දිස්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයන භවජන නිශඹෝජිතශඹකු විධිඹට.
ශභොකද අද අශේ යශ ප්රධහනතභ ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ න භහින්ද
චින්තන ළඩටවශන් තිශඵන ලක ඵරහශඳොශයොත්තුක් තභයි
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ඳංා භව ශක්න්ද්රශී ඉරක්කඹක් න දළනුශේ ශක්න්ද්රසථහනඹක්
ඵට අශේ යට ඳත් කිරීභ. ඒ අනු අද ශේ න විටත් ගේඳව
දිස්රික්කඹ අධයහඳනඹ අතින් ඉතහභත් උස භ ටභකට ඳත්
ශරහ තිශඵනහ. ගේඳව දිස්රික්කශී මේරිගභ ප්රශ්ධලශී ප්රථභ
තහට ශේ ජහතයන්තය විලසවිදයහරඹ සථහපිත කයන්න ගත්තු ඒ
තීයණඹට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත්
උස අධයහඳන
අභහතයතුභහටත් අශේ ප්රණහභඹ වහ ශගෞයඹ අපි මුලින්භ ඳශ
කයන්න ඕනෆ. අඳට රළබිරහ තිශඵන ශතොයතුරු අනු ශභභ
විලසවිදයහරඹ මුළු ශරෝකශීභ පිළිගත් විලසවිදයහරඹක්.
ලංගරන්තශී තිශඵන රළන්කර් කිඹන ඒ විලසවිදයහරශී ශේ
න විට අවුරු්ධදකට හභහනයශඹන් 35 000ක් විතය උඳහධි
ඳහනභහරහ වදහයනහ. ඒ විලසවිදයහරඹ ඹටශත් යටල් 120ක
ඵහහිය උඳහධි ඳහනභහරහ ඳළළත්ශනහ. පිටසතය විලසවිදයහරඹක්
විධිඹට භහ හිතන වළටිඹට යිප්රශී තභයි ලහඛහක් තිශඵන්ශන්.
ඊට අභතය තභයි ආිනඹහතික කරහඳඹට ඵරඳහන ඳරිදි ශේ
විලසවිදයහරඹ අශේ යට තුශ සථහපිත කයන්ශන්. ශේ න විට ලභ
විලසවිදයහරශී උඳහධි ඳහනභහරහ 520ක් ඳළළත්ශනහ. ඳලසාහත්
උඳහධි ඳහනභහරහ 200කට ආන්න ප්රභහණඹක් කය ශගන ඹනහ.
විශලේශඹන්භ අශේ යශ ශේ විලසවිදයහරඹ ඇති කිරීභ තුළින්
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් 10 000කට ඳහනභහරහ වළදෆරීභ වහ
අසථහ රඵහ දීභටයි. ශභයින් 5 000කට ශන්හිනක ඳවසුකේ
රඵහ ශදන්න තභයි ළරසුේ කය තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ ිනඹඹට
40ක් රංකහශේ අඹට ශේ විලසවිදයහරඹ තුශ ඳහනභහරහ වළදෆරීශේ
අසථහ තිශඵනහ. ිනඹඹට 60ක් තභයි ජහතයන්තය ඵහ
ගන්ශන්. විශලේශඹන්භ ශේ විලසවිදයහරඹ සථහපිත කයන්ශන්භ
කරහපීඹ ලශඹන් ශක්න්ද්රසථහනඹක් - ල්රසථහනඹක්- විධිඹට.
ිනඹඹට 60ක්භ විශ්ධය ඹ යටලින් ඇවිල්රහ ශේ විලසවිදයහරඹ තුශ
ශන්හිනක ඳවසුකේ රඵහ ශගන ඒ අඹට ශේ උඳහධි ඳහනභහරහ
වළදෆරීශේ අසථහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ල්ලික අදිඹය ඹටශත්
උඳහධි ඳහනභහරහ 30කට අන්න ප්රභහණඹක් ඳශමුළනි ර්ඹ තුශ
සථහපිත කයනහ. ඳලසාහත් උඳහධි ඳහනභහරහ අටකට ආන්න
ප්රභහණඹක් ශේ විලසවිදයහරඹ තුශ සථහපිත කිරීභට නිඹමිත
තිශඵනහ.
ගේඳව දිස්රික්කශී අශේ ගරු න්ත ශේනහනහඹක
භන්ත්රීතුභහත් ඉන්නහ. විශලේශඹන්භ අධිශේ ම භහර්ග ඳ්ධධතිඹත්
භඟභ ඉදිරි අනහගතශීදී; ළඩි කහරඹක් ඹන්න ශඳය මේරිගභ
ප්රශ්ධලඹ ඉතහභත් දියුණු ප්රශ්ධලඹක් ඵට ඳත් ශනහ. අකිර
වියහේ භන්ත්රීතුභහ කිේහ ශේ ආශඹෝජන කරහඳඹත් ඳටන් ගත්ශත්
ලතුභන්රහයි කිඹරහ. ඒකත් ළයදියි. ආශඹෝජන කරහඳඹක් අසශේ
ශනොශයි ශේ විලසවිදයරඹ වදන්ශන්. මේරිගභ ආශඹෝජන
කරහඳශී අක්කය 400කට ආන්න භූමි ප්රභහණඹක් තිශඵනහ.
ලයින් ලක ශකොටක කර්භහන්තලරහ පිහිශටේහ. ඉතිරි හිස
අක්කය 200න් අක්කය 120ක තභයි ශේ විලසවිදයහරඹ සථහපිත
කයන්න දළනට ළරසුේ කය තිශඵන්ශන්.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ රඵන 27 ළනිදහ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විිනන් අශේ යශ ශදන අධිශේ ම භහර්ගඹ
විධිඹට කටුනහඹක-ශකොශම අධිශේ ම භහර්ගඹ ජනතහ අයිතිඹට ඳත්
කයනහ. ගේඳව දිස්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයන භවජන
නිශඹෝජිතශඹක් විධිඹට අඳට ශේ අසථහ උදහ කය දීභ පිළිඵ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට අශේ ප්රණහභඹ පුද කයන්නට භහ ශභඹ
අසථහක් කය ගන්නහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ උතුරු අධිශේ ම
භහර්ගඹ ශේ අවුරු්ධශ්ධ ආයේබ වීභට නිඹමිත තිශඵනහ. උතුරු
අධිශේ ම භහර්ගඹ ලශේයමුල්ශරන් ආයේබ ශරහ ගේඳව
ශේඹන්ශගොඩ මේරිගභ වයවහ අශේපුස දක්හ වදන්න තභයි
දළනට ළරසුේ කය තිශඵන්ශන්. මේරිගභ හුභහරු භධයසථහනඹ
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අර තභයි ශේ විලසවිදයහරඹ සථහපිත න්ශන්. ලතශකොට ගුන්
ශතොටුශඳොශශේ ිනට ලන ශකනකුට ශකොශම ිනට ඹන ශකනකුට
ශේ විලසවිදයහරඹ සථහපිත න තළනට ඳළඹ බහගඹකටත් අඩු
කහරඹකින් ඹන්න වළකිඹහ තිශඵනහ. විඳක්ශී අඹ ශේහ
දන්ශන් නළති ඇති. ශේහ කළරෆර සථහපිත කයනහඹ කිඹරහ
හිතනහ ඇති. නමුත් ඳළවළදිලි දර්ලනඹක් ඳළවළදිලි දළක්භක් ඇති
කටයුතු කයන නිහ තභයි ශේ විලසවිදයහරඹ මේරිගභ සථහපිත
කයන්න කටයුතු කය තිශඵන්ශන්. ජහතයන්තය ලශඹන් ළදගත්
න සථහනඹක් වළටිඹට ශේ විලසවිදයහරඹ ඉතහභත් දියුණු
භ ටභකට ඳත් ශනහ. ලඹ හුශදක්භ මේරිගභට - ගේඳව
දිස්රික්කඹට- ඳභණක් ශනොශයි අනිහර්ඹශඹන්භ අශේ
යටටභත් මුළු ආිනඹහතික කරහඳඹටභත් ඉතහභත් ළදගත්
භධයසථහනඹක් විධිඹටයි ඉදිරිශීදී ශේ සථහනඹ ඇති න්ශන්.
"ශේක ආණ්ඩු
කයන්ශන් ශේක ළයදි ශදඹක්
අනිහර්ඹශඹන්භ ළයදියි" කිඹන තළන ඉ ශගන අපි ශේහ
පිළිඵ කටයුතු කශ යුතු න්ශන් නළවළ. අකිර වියහේ භන්ත්රීතුභහ
අවනහ ශේ විලසවිදයහරඹ ඳටන් ගන්න ි ති ශකෝ කිඹරහ.
ලතුභන්රහ ශඳෞ්ධගලික ඳහල් ඳටන් ගත්තහ. භභ හිතන වළටිඹට
යහඳහයඹක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීශේ වතිකඹ තුළින් තභයි අදත් අශේ
යශ ශඳෞ්ධගලික ඳහල් ඳත්හ ශගන ඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්]
භහගේ ඳනත ඹටශත් තභයි ඒ ඳහල් ඳටන් ගත්ශත්. භහගේ
ඳනත ඹටශත් ශඳෞ්ධගලික ඳහල් ඳටන් ගත් ලක්ත් ජහතික
ඳක්ඹ අද අවනහ ඇයි ශේහ- [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ නළවළ.
කරුණහකය භශේ ශරහ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ නළවළ.
භශේ කථහ අහන වුණහභ අවන්න. ලළිඹට ඇවිල්රහ අවන්න.
[ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඔඵතුභහට ඵහධහ කශශේ නළවළශන්.

ගරු ධිර විරළජ් කළරියලවම් මශ ළ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

භහ ශඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්නේ.

ගරු වන් ධගියලන්න මශ ළ
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඳළවළදිලි කිරීභ ඳසශේ කයන්න. ශේරහ අයශගන ඳළවළදිලි
කිරීභ කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ශේරහ අයශගන ඳළවළදිලි කිරීභ
කයන්න.
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මිලිඹන තුනක මුදරක් විඹදේ කයනහ. ඒ අනු අවුරු්ධදකට
රුපිඹල් බිලිඹන තුනක් විශ්ධල විනිභඹ ලශඹන් අඳ ඒ යටරට
ඹනහ. අශේ යශ උස ශඳශ අධයහඳනඹ වදහයන රක් තුනක
ඳභණ අඹශගන් රක්ඹකට ආන්න දරුන් පිරික් උස
අධයහඳනඹ වහ සුදුසුකේ රඵනහ. අශේ යශ
දරුන්
විිනදහවකට තභයි උඳහධි ඳහනභහරහ වළදෆරීභට විලසවිදයහරර
ඳවසුකේ රඵහ ශදන්ශන්. ඒ ප්රභහණඹ 20 000 දක්හ ළඩි කශශේත්
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ශඹනුයි. 11 000ක් ඳභණ
තිබුණු ප්රභහණඹ ශේ න විට ිනඹඹට 50ක් දක්හ ළඩි කය
තිශඵනහ. ශේ විලසවිදයහරරට පිවිශන අඹශගනුත් ිනඹඹට
65ක් කරහ ව හණිජ ඹන අංල ශදශකන් උඳහධි ඳහනභහරහ
වදහයන්ශන්. ිනඹඹට 35ක් තභයි විදයහ අංලශඹන් උඳහධි
ඳහනභහරහ වදහයන්ශන්. ශේ තත්ත්ඹ තුශ විදයහ අංලශඹන්
උඳහධිඹ ගත්තහට ඳසශේ ඒ අඹට ැසකිඹහ රඵහ ගළි භට අසථහක්
තිබුණහ. කරහ හණිජ උඳහධි රඵහ ගළි ශභන් අනතුරු ඒ අඹට
ශේ යට තුශ ැසකිඹහ රඵහ ගළි භට අනිහර්ඹශඹන්භ වළකිඹහක්
නළවළ. ශභන්න ශේක තභයි අනිහර්ඹශඹන්භ අද යශ අධයහඳනඹ
ඳළත්ශතන් තිශඵන ප්රලසනඹ. ඒ ප්රලසනඹ වහත් විඳුේ රඵහ දී
තිශඵනහ.
ශේ න විට අශේ යශ ඳහල් 250ක උස ශඳශට තහක්ණ
විඹ ධහයහ ඉගළන්වීශේ කටයුතු ආයේබ කය තිශඵනහ. ලළනි
යුගඹක තභයි ශේ විලසවිදයහරඹ අශේ යශ සථහපිත ශන්ශන්. භහ
හිතනහ අද අශේ යශ ශනොභළති නමුත් යටක් විධිඹට අලය
කයන ඳහනභහරහ 25ක් තභයි මුලින්භ ශේ විලසවිදයහරඹ තුශ
අනිහර්ඹශඹන්භ ආයේබ න්ශන් කිඹරහ. අශේ යශ විලසවිදයහර
වදන්න පුළුන්. අශේ යශ භහන ේඳත පිළිඵ ප්රලසනඹක්
තිශඵනහ. අලුත් ඳහනභහරහ ශේ යටට වඳුන්හ දීභ වහත් ඒ
ක්ශේත්රර
විවිධ
අත්දළකීේ
රඵහ
ගළි භ
වහත්
කථිකහාහර්ඹරුන්ට භවහාහර්ඹරුන්ට ආාහර්ඹරුන්ට අශේ
යශ විලසවිදයහර නළවළ. විශලේශඹන්භ ජහතයන්තය භ ටශේ
කථිකහාහර්ඹරුන් භවහාහර්ඹරුන් ඇවිල්රහ තභයි ශේ යශ ශේ
ඳහනභහරහ අනිහර්ඹශඹන්භ ආයේබ කයන්ශන්. භහ ඒශකන්
ශභොනභ ආකහයඹකටත් කිඹන්ශන් නළවළ අශේ යශ බු්ධධිභත්
පිරික් නළවළ කිඹන කහයණඹ. අශේ යශ බු්ධධිභත් පිරික්
ඉන්නහ. අශේ යශ ජනතහ බු්ධධිභත්. ජනතහශේ වළකිඹහන්
තිශඵනහ. ලශවභ වළකිඹහන් තිබුණත් ලළනි ක්ශේත්රලින්
උඳහධි ඳහනභහරහ වදහයන්න විලසවිදයහර ඳ්ධධතිඹ තුශ යටට
අලය කයන ඳහනභහරහ වදහයන්න ශේ දක්හ අශේ යශ ක්රභඹක්
තිබුශණ් නළවළ. අද ෆභ අංලඹකින්භ අශේ යශ දියුණුට ඵරඳහන
විලහර පිටිවරක් ශේ විලසවිදයහරඹ ආයේබ කිරීභ තුළින්
අනිහර්ඹශඹන්භ ඇති ශනහ.

ඒ අවිධිභත් භ ටමින් ඳටන් ගත්තු ශඳෞ්ධගලික ඳහලුත්
විධිභත් කිරීභ වහ ඹහන්ත්රණඹක් ඳහර්ලිශේන්තුශේ උස
අධයහඳන කටයුතු පිළිඵ උඳශ්ධලක කහයක බහ තුශ
විශලේශඹන්භ අපි කස කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශේ
විලසවිදයහරඹ පිළිඵ ලස.බී. දිහනහඹක අභහතයතුභහශගන් භහ
විභසීභක් කශහ. විශලේශඹන්භ විලසවිදයහරඹ තුශ තිශඵන ඒ
අධීක්ණ කවුන්ිනරඹ භ් න් ශේහශී ප්රමිතිඹ ගුණහත්භකබහඹ
පිළිඵ අනිහර්ඹශඹන්භ ශොඹහ ඵළලීභක් ින්ධධ කයනහ.

විශලේශඹන්භ ශේ විලසවිදයහරඹ තුශ ශියත් රඵහ ශදනහ.
ශේහ ිනඹල්රක් ගළනභ උස අධයහඳන අභහතයතුභහ වන්
කයයි. ශේ විලසවිදයහරඹ තුශ ිනඹඹට 40ක් ඉන්ශන් රංකහශේ
අඹයි. ිනඹඹට 60ක් විශ්ධය ඹ ශියයින් ශේ විලසවිදයහරඹ තුශ
ඳහනභහරහ වළදෆරුහට ඳසශේ ඒ වහ ආදහඹභක් රළශඵනහ. ඒ
ආදහඹේ තුළින් ශ්ධය ඹ අඹට ශියත් රඵහ දීශේ වළකිඹහ
තිශඵනහ. ලභ නිහ භහ හිතන්ශන් ශභඹ ඉතහභත් කහශරෝචිත
ශඹෝජනහක් ඵයි.

ගරු අකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීතුභනි ආශඹෝජන
ප්රර්ධන අභහතයයඹහ විධිඹට අද ශේ නිශේදනඹ ඳහර්ලිශේන්තුට
ඉදිරිඳත් කයන්ශන් ඵදු වන රඵහ දීභ වහ ඳභණයි කිඹන
කහයණඹ ඔඵතුභහ කරුණහකයරහ ශත්රුේ ගන්න. ශේ නිශේදනඹ
ශගන ඒශේ ග කීභ දයන්ශන්ත් ඒ පිළිඵ ේඵන්ධීකයණ
කටයුතු
කයන්ශන්ත් අනිහර්ඹශඹන්භ උස අධයහඳන
අභහතයතුභහයි. ශේ විලසවිදයහරඹ සථහපිත වීශභන් අනතුරු ඒහ
පිළිඵ ශොඹහ ඵරහ කටයුතු කිරීශේ ග කීභත් ලතුභහ
විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකොමින් බහත් භඟ අනිහර්ඹශඹන්භ
ඉටු කයනු රඵනහ. ඒ අනු හභහනයශඹන් අවුරු්ධදකට අශේ
යටින් උඳහධි ඳහනභහරහ වළදෆරීභ වහ දවදහවක් විශ්ධලගත
ශනහ. ශේ ලක් ශකශනකු ශනුශන් අවුරු්ධදකට රුපිඹල්

ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක අලයතහ ඳතින යුගඹකදී
තභයි ශේ විලසවිදයහරඹ සථහපිත කයන්න කටයුතු කයන්ශන්.
විශලේශඹන්භ ශේ විශ්ධල ආශඹෝජනඹ වහ ඵදු වන රඵහ දීභට
කටයුතු කිරීභ පිළිඵ ආශඹෝජන ප්රර්ධන අභහතයතුභහට අශේ
සතුතිඹ ප්රකහල කයන අතයභ ඒ විලසවිදයහරශී ේපර්ණ
අධීක්ණඹ ිනදු කයනු රඵන අශේ උස අධයහඳන අභහතයතුභහට
ඒ විලසවිදයහරඹ හර්ථක කය ශගන ඹෆභ වහ අශේ ේපර්ණ
වශඹෝගඹ දහඹකත්ඹ රඵහ ශදන ඵත් වන් කයන්න
කළභළතියි. ඒ විලසවිදයහරඹ ගේඳව දිස්රික්කඹ තුශ සථහපිත කිරීභ
පිළිඵ ගේඳව දිස්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයන භවජන
නිශඹෝජිතඹකු විධිඹට භහශේ ප්රණහභඹ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට
ඳශ කයමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතියි.
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මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊශඟට ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
25ක් තිශඵනහ.
[අ.බහ. 2.41]

ගරු ඉරළන් වික්රමර්තන මශ ළ

(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අද භටත් අසථහක් රළබී
තිශඵනහ විශලේශඹන්භ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් ආයේබ
කිරීභ ේඵන්ධශඹන් න විහදඹට වබහගි න්න. ඇත්තටභ
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර පිළිඵ අශේ ඳක්ශී සථහයඹ අශේ
අකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීතුභහ වන් කශහ. ලභ නිහ ඒ
ේඵන්ධශඹන් භහ නළත වන් කයන්න අලය නළවළ. නමුත්
ශේ ශරහශේ කරුණු කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ.
විශලේශඹන්භ ගළ ඳත්ර කිහිඳඹක් නිකුත් කයරහ තිශඵනහ.
ශේ ේඵන්ධශඹන් න අලුත්භ ගළ ඳත්රඹ ශේ අවුරු්ධශ්ධ
අශගෝසතු භහශී 22 න දහ නිකුත් කයන රද ගළ ඳත්රඹයි. ඒ
අනු ඹේකිින ි ති රීති භහරහක් තිශඵනහ. ලයින් කයන්න
වදන්ශන් ඇත්තටභ ශඳෞ්ධගලික ලශවභ නළත්නේ යජශී ශනොන
විලසවිදයහරරට ඹේකිින පිළිගළි භක් ඇති කයන ලකයි. 2011 දී
වහ 2012 දී "යහජය ශනොන විලසවිදයහර ඳනත් ශකටුේඳත" කිඹහ
ඳනත් ශකටුේඳතක් ඉදිරිඳත් කයන්න යජඹ ෆඹේ කශහ. ඒ
ශරහශේදී ශනොශඹකුත් ශවේතන් නිහ FUTA ලක වයවහ වි්ධතුන්
ලඹට විරු්ධධතහ ප්රකහල කශහ. ඉසයව ශදොශයන් කයන්න ඵළරි
වුණු ළශ් දළන් ඳස ශදොශයන් කයනහ හශේ ළඩක් තභයි අද
ශභතළන කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. ඒ ඳනත් ශකටුේඳශත්
විසතයහත්භක තිබුණහ යහජය ශනොන විලසවිදයහරඹක් වඳුනහ
ගන්ශන් ශකොශවොභද ලඹට අලය ප්රමිතිඹ ශභොකක්ද කිඹරහ. ඒ
හශේභ ලඹ ඳත්හ ශගන ඹන ශකොට ලහි quality assurance
ලකයි accreditation ලකයි ගළන ෆශවන විසතයඹක් ඒ ඳනත්
ශකටුේඳශත් තිබුණහ. ශේ ගළ නිශේදනඹ ශද ඵරන ශකොට
අහනහකට ඒ භ ටශභන්ත් කරුණු ඉදිරිඳත් ශරහ නළවළයි
කිඹරහ වන් කයන්නට ඕනෆ. ශභයින් කයන්න වදන්ශන්
ි තිඹක් වයවහ ශනො ගළ නිශේදනඹක් වයවහ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරරට ඹේකිින ි තිභඹ ඳදනභක් ශදන ලකයි. ශභභ
ආඹතනරට "විලසවිදයහර" කිඹන්ශන් නළතු "උස අධයහඳන
ආඹතන" කිඹරහ ඇතුශත් කයරහ ඊට ඳසශේ උඳහධි පිරිනළමේභ
වහ ඒ ආඹතනරට අයඹ රඵහ දීභක් තභයි කයන්ශන්. ක්ර
කිේශොත් නිදවස අධයහඳනඹට ඳවයක් ගවනහ. ශභඹ ඳස
ශදොශයන් ඇවිල්රහ ගවන ඳවයක්; ඉසයව ශදොශයන් ඇවිල්රහ
ගවන ඳවයක් ශනොශයි.
දළන් ශේ ගළ ඳත්රරභ වන් කය තිශඵන ආකහයඹට
ඉසශල්රහ ඳනශතන් ආඹතන පිහිටුරහ ඒ ආඹතන වයවහ තභයි
ඒ විලසවිදයහර පිළිගළි භට ශවෝ ශනො පිළිගළි භට ඳත් ශන්ශන්.
ගළ ලකට අනු ශභහි නේ කයන රද විශලේ ඵරධහරිශඹක්
ඉන්නහ. පු්ධගරශඹකුටයි ශේ ඵරඹ දීරහ තිශඵන්ශන්. උස
අධයහඳන අභහතයහංලශී දළනට ඉන්න ශල්කේ සුනිල් නයත්න
භළතිතුභහටයි ශේ ඵරඹ දී තිශඵන්ශන්. පු්ධගරඹහ අශත් තභයි ශේ
ඵරඹ තිශඵන්ශන්. මුලින් තිබුණු යහජය ශනොන විලසවිදයහර
ඳනත් ශකටුේඳත ලක්ක නශකොට ශභහි ප්රමිතිඹ ඳහරනඹ
කයන්න ප්රමිති ආයක්ණ හර්තහක් රඵහ ගන්න Standing
Committee on Accreditation and Quality Assurance නමින්
කමිටුක් ඳත් කය තිශඵනහ. ඊට ඳසශේ ආඹතනික සුදුසුකභ
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නිරීක්ණඹ කයන්න ආඹතනික ි රීක්ණ භණ්ඩරඹක් Institutional Review Panel ලකක් - ඇති කය තිශඵනහ. ඊට
ඳසශේ විඹ නිරීක්ණඹ කයන්නත් භණ්ඩරඹක් ඳත් කය
තිශඵනහ. නමුත් ඒශක් සුදුසුකේ ගළන විසතයහත්භක කිඹරහ
නළවළ ශඵොශවොභ ටිකක් කිඹහ තිශඵනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ශේ භණ්ඩරර
පු්ධගරඹන් කී ශදශනක් ිනටිඹ යුතුද කිඹහත් ශේ ගළ ර
වන් කය නළවළ. ශේ භණ්ඩරශඹන් නළත්නේ කමිටුශන්
ඹේකිින අධයහඳනික ආඹතනඹක් ගළන ප්රමිති ආයක්ණ
හර්තහක් රළබුශණොත් ශභතළන තිශඵන විධිඹට ශේ ඵරධහරිඹහ
ඇභතිතුභහට යශඳෝර්තුක් ශදනහ.
නමුත් අය කමිටුශන්
රළශඵන හර්තහ අනු අනිහර්ඹශඹන්භ ක්රිඹහ කශ යුතුද නළ්ධද
කිඹන ලක
ඳළවළදිලි නළවළ. භහ හිතන විධිඹට අශේ උස
අධයහඳන ක්ශේත්රශී ශභච්ාය විලහර ශනක් කයනශකොට
ගළ ලකක් වයවහ ශභශවභ කයන ලක නුසුදුසුයි. ශේක උස
අධයහඳනඹට විලහර ඳවයක් කිඹහ හුඟක් අඹ රකන්නට පුළුන්.
ඒක කයන අසථහශේදී ශේක ඳනතක් වයවහ තභයි කයන්නට
තිබුශණ්. ශේක ගළ ලකක් වයවහ පිටිඳස ශදොශයන් ශගනළල්රහ
රිංගන්න තිබුණු අසථහක් ශනොශයි.
ශේ ක්රභඹට අඳ ගිශඹොත් යහජය ශනොන විලසවිදයහර ල්ලි
ඵරඹටයි ශ්ධලඳහරන ඵරඹටයි ඹටත් ශන්න පුළුන්. ලළනි
ශදඹක් ිනදු ශන්න පුළුන්ඹ කිඹන බිඹ අඳට තිශඵනහ. දුර්ර
නළත්නේ ළඩි පිළිගළි භක් නළති විලසවිදයහර ශේ යශ යහේත
ශන්න ඳටන් ගන්නට ශේක ශදොයටුක්ඹ කිඹහ කිඹන්නට
පුළුන්. ශේ යට පුංචි යටක්. ප්රමිතිඹ තිශඵන ප්රින්ධධ ජහතයන්තය
විලසවිදයහර වතයකට ඳවකට ඩහ ශේ යටට ලන්ශන් නළවළ.
ශභොකද ශේ යට ශඵොශවොභ කුඩහ යටක් නිහ. නමුත් අද අඳ ශේ
කයන ශදයින් ප්රමිතිඹ නළති උස අධයහඳන කඩහේපු විලහර
ප්රභහණඹක් ලන්න පුළුන්. ශේක කඩහේපු අරිනහ හශේ
ළඩක් සුඳර් භහර්ක අරිනහ හශේ ළඩක් ශනොවිඹ යුතුයි කිඹහ
කිඹන්නට ඕනෆ. ප්රමිතිඹ ගළන විලහර ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. අඩු
ප්රමිතිශඹන් යුතු අධයහඳන ආඹතන ශේ යටට ආශොත් යජශී
අධයහඳන ආඹතනත් ඳවශට ආකර්ණඹ ශේඹ කිඹන බිඹක්
වි්ධතුන්ට තිශඵනහ.
1977 ර්ශී දී ලක්ත් ජහතික ඳක් යජඹ පිහිශටේහට
ඳසශේ ආර්ථිකඹ විෘත කශහ. 1978 දී ශේ යටට ජහතයන්තය
ඵළංකු ආහ. ඒ ශරහශේ ඉවශ ර් මකයණඹක් - high ranking
ලකක් - තිබුණු ජහතයන්තය ඵළංකු තභයි ශේ යටට ආශේ. ඒ
ඵළංකු ආපු ශරහශේදී භවජන ඵළංකුටයි රංකහ ඵළංකුටයි
ඉශවටභ ඒ ජහතයන්තය ප්රමිතිඹට ඹන්න ිනදු වුණහ. රංකහ
ඵළංකුශයි භවජන ඵළංකුශයි ඒ තිශඵන ප්රමිති භ ටභ ගළන
හිටපු ඵළංකු නිරධහරිශඹක් වළටිඹට අද භභ ආඩේඵය ශනහ.
ඊශඟට අශේ යජශී විලසවිදයහරශී ප්රමිතිඹ ගළන ඵළලුශොත්
ලහි ර් මකයණඹ ඵළලුශොත් ශරෝක විලසවිදයහර ලක්ක න
ශකොට රංකහශේ විලසවිදයහරඹ හභහනයශඹන් 1 000යි 3 000යි
අතශර් තභයි තිශඵන්ශන්; the ranking is between 1,000 and
3,000. අඳට ඇත්තටභ ඕනෆ යජශී විලසවිදයහරඹ ඉවශට
ඹන්නයි. ශරෝකශී තිශඵන ඳශමුශනි විලසවිදයහර 500 තුශට
ඇතුළු වීභ තභයි අශේ අශේක්හ. නමුත් ඒ ශ්ධ ශභයින් ිනදු
න්ශන් නළවළ. ශභොකද ප්රමිතිශඹන් අඩු විලසවිදයහර ශගනහශොත්
ඒ ශදඹ ිනදු න්ශන් නළවළ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අද අඳ ශේ කථහ කයන
ශන්ට්රල් රළන්කර් විලසවිදයහරඹ ගත්ශතොත් බ්රිතහනය
විලසවිදයහර ලක්ක ඵරන විට ලඹ 69 ළනි තළන විතය තභයි
තිබුශණ්. ඊට ඳසු ලඹ ඳසු ගිඹ ශර්දී 92 ළනි තළනට විතය
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ඵළවළරහ තිබුණහ. ඒ ර් මකයණඹ කහරශඹන් කහරඹට ශඳෝඩක්
ලවහට ශභවහට ශනස ශන්න පුළුන්. නමුත් ශකටිශඹන්
කිේශොත් ලභ විලසවිදයහරඹ බ්රිතහනයශී තිශඵන ඳශමුශනි
විලසවිදයහර 10ට ශවෝ 20ට ලකතු ශන විලසවිදයහරඹක්
ශනොශයි කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. අඳ ශේ යශ ප්රමිතිශඹන් ළඩි
විලසවිදයහර පිහිටුන්න ඹනහ නේ ජහතයන්තය විලසවිදයහර ශේ
යටට ශේන්න ඹනහ නේ බ්රිතහනයශී ඳශමුශනි විලසවිදයහර 20
ශවෝ ඇශභරිකහශේ ඳශමුශනි විලසවිදයහර 30 40 ශවෝ නළත්නේ
ශරෝකශී ප්රමිතිශඹන් ළඩි ඳශමුශනි විලසවිදයහර 100ත් 150ත්
අතය තිශඵන විලසවිදයහර ශේ යටට ශගන ඒභ තභයි අශේ
අශේක්හ විඹ යුත්ශත්. ඒ වහ යජශී දහඹකත්ඹ
ේපර්ණශඹන් දුන්නත් කභක් නළවළ. ශභොකද ලතශකොට අශේ
භහන ේඳත අශේ යටට විතයක් ශනොශයි ජහතයන්තය ශශශ
ශඳොශටත් අඳ පිළිශඹශ කයනහ. නමුත් අද ශේ කයන ශදයින්
අඳට ඒ ශදඹ ිනදු න්ශන් නළවළ කිඹහ ශඳශනනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අධයහඳනඹ ගළන කථහ කයන
විට ප්රමිතිඹ ශඵොශවොභ ළදගත් ශනහ. විශලේශඹන්භ
ආඹතනශී ප්රමිතිඹ ඒ හශේභ විඹඹ අනු රඵහ ගන්නහ
උඳහධිශී ප්රමිතිඹ ශඵොශවොභ ළදගත් ශනහ. නමුත් භභ කලින්
කිේහ හශේ ශේ ගළ නිශේදනඹ වයවහ ශේ ප්රමිති ඳහරනඹ
කයන්න ගිඹහභ ඒ ප්රමිතිඹ ඇත්තටභ තිඹහ ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ
අඳට ළකඹක් ඇති ශනහ. අශගෝසතු භහශී 22 ළනි දහ ගළ
ලකක් නිකුත් කශහ. ලභ් න් Standing Committee on
Accreditation and Quality Assurance - SCAQA - ලක ඳත්
කශහ. ඒ කමිටු ඳත් කය භහඹක් විතය ඹන ශකොට SAITM ලකට
උඳහධි පිරිනළමේශේ අයඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ අයඹ දුන්ශන් ඒ
කමිටු ඳත් කයරහ භහඹයි දස වතයක් ගිහිල්රහයි. ශේ ප්රමිතිඹ
ගළන ඒ තයේ ළරකිල්රක් නළති ඵ ලයින්භ අඳට ඳළවළදිලි
ශනහ. ශභශවභ ගිශඹොත් රංකහශේ උස අධයහඳනඹ ත තත්
කළඩිරහ ඳවශට ළශටයි කිඹරහ අඳට විලහර බිඹක් දළශනනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අශේ යජඹ වඳුන්න්ශන්
"ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජඹ" කිඹරහයි. අඳ
දන්නහ භවය අඹට තනතුරු නහභඹක් තිශඵන්න පුළුන්
"ශදොසතය" කිඹරහ. ත ශකශනකුට තනතුරු නහභඹක් තිශඵන්න
පුළුන් "ශකොන්ශදොසතය" කිඹරහ. ඉංග්රීින බහහශන් කිඹනහ
නේ "doctor" and "conductor". නමුත් ඇත්තටභ "con doctor"
කිඹරහත් කිඹන්න පුළුන්. ඇත්තටභ අද අශේ යජඹට නභක්
තිශඵනහ "ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජඹ" කිඹරහ.
නමුත් ප්රජහතන්ත්රහදඹ ගළනත් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ; භහජහදී
ඳදනභ ගළනත් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශේ යශ භහජඹ ආර්ථිකඹ
ශගොඩනළශඟන්න තිශඵන ල්ලික ඳදනභ ශෞඛයඹ ව
අධයහඳනඹයි. අවුරුදු ිනඹඹකට විතය ශඳය ශෞඛයඹටයි
අධයහඳනඹටයි තිබුණු ළරකිල්රයි ආශඹෝජනඹයි නිහ තභයි අද
ශේ යට ශේ තත්ත්ශීත් තිශඵන්ශන්. නමුත් ශේ ඳදනභට ශේ
යජඹ විලහර ඳවයක් ගවරහ තිශඵනහ.
2010 දී අපි අධයහඳනඹටයි ශෞඛයඹටයි ආශඹෝජනඹ කශ
ප්රභහණඹ දශ දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 3.3යි. 2011 දී ඒ
ප්රභහණඹ 2.99ට ළටුණහ. 2012 දී ඒ ප්රභහණඹ 2.8ට අඩු වුණහ. ක්රභ
ක්රභශඹන් ශේ ප්රභහණඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශේ ආර්ථිකඹ භහජ
ආර්ථිකඹකින් ශඳෞ්ධගලික ආර්ථිකඹකට ඳරිර්තනඹ ශමින්
තිශඵනහ. ශෞඛයඹ දිවහ ඵළලුශොත් අද ශඳෞ්ධගලික ශයෝවල්
ශඳෞ්ධගලික ඳරීක්ණහගහය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශඳෞ්ධගලික
clinics තිශඵනහ. දළන් ශේහ ශනොතිශඵන්න ඕනෆ කිඹරහ අපි
කිඹන්ශන් නළවළ. නමුත් අපි කිඹන්ශන් ශේහ ර්ධනඹ කයන
අතශර්දී ශඳොදු ශෞඛයඹට ඳවය ගවන්න ලඳහ; ශඳොදු ශෞඛයඹ
කේඳහදු කයන්න ලඳහ කිඹරහයි.
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ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ අධයහඳනඹ දිවහ
ඵළලුහභ ටියුන් ඳන්ති ජහතයන්තය විදුවල් ලඹට ඇතුශත්
ශනහ. ශඳෞ්ධගලික විලස විදයහරත් අද ලඹට ඇතුශත් ශනහ.
අපි ශේහට විරු්ධධ නළවළ. අපි විරු්ධධ නළවළ කිඹරහ අශේ
ප්රතිඳත්තිඹ අකිර වියහේ භන්ත්රීතුභහ අද ප්රකහල කශහ. නමුත් අපි
කිඹන්ශන් ශේහ කයන අතශර් දී ශඳොදු අධයහඳනඹට ඳවය
ගවන්න ලඳහ කිඹරහයි. නිදවස අධයහඳනඹට ඳවය ගවන්න ලඳහ
කිඹරහ තභයි අපි වන් කයන්ශන්.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අද ශේ භහජ ආර්ථික
ඳදනභට ඳවය ගවශගන ගවශගන ඹනහ. දහාහයඹක් ශනොභළති
ආර්ථිකඹකින් ළඩක් නළවළ. ශක්න්ස කිඹන්නට ශඹදුණහ
economics without morality ගළන. දහාහයඹක් ශනොභළති
ආර්ථිකඹකින් භහජඹක් ශගොඩගන්නට ඵළවළ. භනුයකශභන්
ශතොය ආර්ථිකඹකින් ළඩක් නළවළ.
"භතට තිත" කිඹරහ විලහර ළඩටවනක් කශහ. අද භත්ඳළන්
ඳහනඹ පිළිඵ ගත්ශතොත් ඇත්තටභ ශභොකක්ද ශරහ
තිශඵන්ශන්? ලඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ මික් අඩු ශරහ නළවළ.
ඊශඟට කළිනශනෝ සදු ආයේබ කිරීභක් ගළන අඳට කිඹනහ.
ශේක දහාහයඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක්. ශේ කළිනශනෝ ජහහයභ ිනදු
නශකොට ඒ ලක්කභ ගණිකහ යහඳහයඹකුත් ඇති නහ. ඒක
අනිහර්ඹභයි. ශභොකද ශරෝකශී වළභ තළනභ ලශවභ තභයි ිනදු
ශරහ තිශඵන්ශන්. නමුත් අද ඳත්තයඹ ඵරනශකොට අඳට ඊටත්
ළඩිශඹන් දුක් න්නට ිනදු වුණහ. අද ඳත්තශර් තිශඵනහ ශේ
යජඹ කිනේපුවල්රටත් licence ශදන්නට ඹනහ කිඹරහ. මුදල්
ශනොභළති නේ ඕනෆභ විධිඹකට මුදරක් යජඹට වේඵකයන්නට
පුළුන් ක්රිඹහලිඹක් ශදට තභයි ශේ යජඹ ඹන්ශන්.
අද යත් අමුණුගභ ඇභතිතුභහභ භහධයඹට වන් කය
තිශඵනහ ශේ හශේ ශඹෝජනහක් ගළන රකහ ඵරනහ කිඹරහ.
මිනිසසු නළත්නේ ආඹතන ළැසදි ශර මුදල් වේඵකයන්නට
පුළුන්. ළැසදි ශර මුදල් වේඵ කශත් ඒ මුදර ආඳසු ගන්න
යජඹට ගකීභක් තිශඵනහ. නළත්නේ ඒ මුදරට ඵ්ධදක් ගවන්න
යජඹට ග කීභක් තිශඵනහ. නමුත් ළැසදි ශ්ධ කදහත් වරියි
කිඹරහ පිළිගන්නත් ඒකට ි තයනුකර ඳදනභක් දීභත් අඳට
කදහත් පිළිගන්නට ඵළවළ. අපි කිනේපු වරක් පිළිගන්ශන්
ශකොශවොභද? ඒකට ි තයහනුකර ඳදනභක් ශදන්ශන් ශකොශවොභද?
ඒකයි භභ කිේශේ භහජ ආර්ථිකඹ ළනසීභක් ිනදු නහ කිඹරහ.
අශේ ේප්රදහඹ අනු අශේ ආගමික අදවස අනු තභයි ඒ භහජ
ආර්ථිකඹ වළදිරහ තිශඵන්ශන්. ශේ නිහ ඒකට ඳවය ළදීභක් ිනදු
නහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අද භහජ සුඵ ින්ධධිඹ ගළන
කථහ කශශොත් "අපි භහජ සුඵ ින්ධධිඹ ේඵන්ධශඹන් ශභතයේ
ප්රභහණඹක් ළඹ කයරහ තිශඵනහ" කිඹරහ ශේ ගරු බහට
කිඹන්න පුළුන් ශේ යජශී ලකභ ඇභති ශකශනක්ත් ිනටිනහ
කිඹරහ භභ හිතන්ශන් නළවළ. ඒකට ශවේතු ශේකයි. ලක ලක
අභහතයහංල තිශඵනහ. භහජ ශේහ අභහතයහංලඹ කිඹරහ
අභහතයහංලඹක් තිශඵනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි නමුත් අපි යජශී ලක
ළඩටවනක් න "දළඹට කිරුශ" ළඩටවන ගත්ශතොත් ලහි
ශව අඩවිශී වන් කයනහ 2012 දී "දළඹට කිරුශ"
ළඩටවන ශනුශන් රුපිඹල් ශකෝටි 2 000ක් විඹදේ කශහ
කිඹරහ. දළන් ඔඹ "දළඹට කිරුශ" ළඩටවනට රුපිඹල් ශකෝටි
2 000ක් විඹදේ කශහට භහජ ශේහ අභහතයහංලඹට රළබුශණ්
ඒශකන් ඳවශශොශන් ලක ඳංගුයි.
ත විධිඹකට කිේශොත් "දළඹට කිරුශ"ට විඹදේ කශහ භහජ
ශේහ අභහතයහංලඹට විඹදේ කශහට ළඩිඹ ඳවශශොස ගුණඹක්!
ශභොකක්ද ශේකට ශවේතු? අපි ආඹතන ශගොඩ නඟන්න ඕනෆ.
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අභහතයහංල ලක්තිභත් කයන්න ඕනෆ. නමුත් ශේ "දළඹට කිරුශ"
කිඹන ළඩටවන ශගොඩනළ් රහ තිශඵන්ශන් ජනහධිඳතිතුභහශේ
ප්රතිරඳඹ භතයි. ශේ ගරු බහට "දළඹට කිරුශ" ේඵන්ධ අඹ
ළඹ ප්රකහලනඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ නළවළ. භභ ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ අඹ
ළඹ ඵළලුහ. ඒශක්ත් වන් කයරහ නළවළ ශේ වහ ශකොච්ාය
විඹදේ කයනහද කිඹරහ. ඉතින් භහජ ආර්ථිකඹට දිගින් දිගටභ
ඳවයක් ගව ශගන ඹනහ.
භභ නළතත් ලන්නේ අද කථහ කයන උස අධයහඳනඹ
විඹඹට. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ අඹ ළඹ ශල්ඛනඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට
අධයහඳනඹට ශන් කශ මුළු විඹදභ රුපිඹල් ශකෝටි 17 760 කිඹරහ
මුදල් ඇභතිතුභහශේ කථහශේදී වන් කශහ. රුපිඹල් ශකෝටි
17 760යි. නමුත් ඇත්තටභ ගණනඹ කශශොත් රුපිඹල් ශකෝටි
16 300ක් තභයි අධයහඳන අභහතයහංලඹටත් උස අධයහඳන
අභහතයහංලඹටත් ඒ හශේභ අධයහඳනඹ ශනුශනුත් පුහුණු
ශනුශනුත් - vocational training, managerial training
ිනඹල්රටභ - ඇති යජශී ෆභ අභහතයහංලඹකටභ ශන් කයරහ
තිශඵන්ශන්. අඹ ළශී තිශඵන ඇත්ත විඹදභ මුදල් ප්රභහණඹ
රුපිඹල් ශකෝටි 16 300යි. රුපිඹල් ශකෝටි 17 760 ශනොශයි. භභ
ඒ කිේශේ ෘජු අධයහඳනඹට වහ උස අධයහඳනඹට විඹදේ කයන
ශකොට විතයක් ශනොශයි. අශනක් ිනඹල්රභ ලකතු කශත්
රුපිඹල් ශකෝටි 17 760 ප්රභහණඹ ලන්ශන් නළවළ කිඹන ලක
වන් කයන්න ඕනෆ. අධයහඳනඹ වහ ශන් න මුදර දශ
ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශී ශකොටක් වළටිඹට ගත්ශතොත් ිනඹඹට
1.18ක්. අධයහඳනඹටයි උස අධයහඳනඹටයි ශකශයන ෘජු
ආශඹෝජනඹ ගත්ශතොත් රුපිඹල් ශකෝටි 13 100යි තිශඵන්ශන්.
නළත්නේ දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 1.5යි. මුළු ආිනඹහභ
ගත්තත් දකුණු ආිනඹහශේ ිනඹලුභ යටල් ගත්තත් ඉන්දිඹහ
ගත්තත් ඳහකිසතහනඹ ගත්තත් ශන්ඳහරඹ ගත්තත් කුඩහ භූතහනඹ
ගත්තත් භහර දියින ගත්තත් ඵංේරහශ්ධලඹ ගත්තත් ඒ යටරට
ඩහ ශඵොශවොභ අඩු මුදල් ප්රභහණඹක්
ශන් කයන්ශන්
ශ්රී රංකහයි. ඉතින් නිදවස අධයහඳනඹ කේඳහදු කිරීභක් දිගින්
දිගටභ ිනදු ශමින් ඹනහ. ඒක ව ගන්න ප්රමිතිශඹන් අඩු
විලසවිදයහර ශේ යටට ශගශනනහ.
ිනරි ශව ටිශේ අශේ ශකොශම විලසවිදයහරශී භවහාහර්ඹතුභහ
වන් කශහ රංකහ ආිනඹහශේ දළනුශේ ශක්න්ද්රසථහනඹ
කයනහඹ කිඹන අදව ානරට සීභහ ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ.
ලඹ ානරට සීභහ ශරහ තිශඵනහ. ලතුභහ කිඹනහ නිදව
රඵන අසථහශේදී ශේ යශ හිටිඹ වි්ධතුන් විදයහත්භක ක්රභශේද
මුල් කය ශගනයි ලදහ උස අධයහඳනඹ ගළන කල්ඳනහ කශශේ
නමුත් අද ඒක භහජයීඹ ශ්ධලඳහරන අලයතහ අනු තභයි ඉසට
ශරහ තිශඵන්ශන් භහජයීඹ ආර්ථික අලයතහ අනු ශනොශයි
කිඹරහ. ඒ නිහ ශේ යට දළනුශේ ශක්න්ද්රසථහනඹක් ශනහඹ
කිඹන ලක ඇත්තටභ ඔඹ ලිඹරහ තිශඵන ප්රකහලනරට ඳභණයි
සීභහ කයන්නට ශන්ශන්. ශභොකද ශේ යට දළනුශේ
ශක්න්ද්රසථහනඹක් ශන්න පුළුන් විධිශී ආශඹෝජනඹක් ශේ
යජඹ කයන්ශන් නළවළ.
අද අශේ ළඩ කයන පිරිශගන් ිනඹඹට 20ක්භ -ශඵොශවෝ
පිරික්- ළඩ කයන්ශන් පිටයටර. අද අපි දන්නහ අශේ
කේවල්රට ඕනෆ තයභට ළඩ කයන පිරික් ශොඹහ ගන්නත්
ඵළවළ කිඹරහ. ඇයි අපි ඒ අඹ අශනක් යටරට ඹරහ තිශඵනහ
ශේ ආර්ථික ක්රභඹ තුශ ඒ අඹට ශේ යශ ී.ත් න්න ඵළරි නිහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ උස අධයහඳනඹ
දිවහ ඵළලුහභ අශේ තරුණ පිරිසලින් ිනඹඹට ඳවකට ඳභණයි
උස අධයහඳනඹක් රළශඵන්ශන්. ඉතින් ශකොශවොභද ශේ යට
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දළනුශේ ශක්න්ද්රසථහනඹක් කයන්ශන්? ශකොරිඹහ ගත්තත් චීනඹ
ගත්තත් ිනංගේපරු ගත්තත් ඒ යටල් අශේ හශේ ේප්රදහඹඹන්
තිශඵන යටල්. නමුත් ඒ යටරට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ
විදයහත්භක දියුණුක් ඇති විදයහත්භක ක්රභරට ගිහිල්රහ ඒ
යටල් දියුණු කය ගන්න.
ඒ නිහ අපි යජඹට කිඹනහ ශේ යටට විශ්ධල විලසවිදයහර
ශගශනනහ නේ ශේ හශේ විලසවිදයහර ශගනළල්රහ වරිඹන්ශන්
නළති ඵ. ලළනි අසථහ තිශඵන්ශන් තුන වතයකට ඳභණයි.
අපි ඉල්ලුශේ නළති - unsolicited - ඒහ තභයි ශේ යටට ලන්ශන්.
ශේ යජශී ප්රධහන ප්රතිඳත්තිඹක් ශරහ තිශඵන්ශන් කවුරු වරි
ශඹෝජනහක් ශගනහශොත් ඒ ශඹෝජනහට ඵදු වන දීරහ ඒහ
රඵහ ගන්නහ ලකයි. ශේහ තයගකහරිත්ශඹන් පිට ශගනහශොත්
දණඹට ඳහයක් කඳන ලක තභයි ශේශකන් ශකශයන්ශන්. ඒ
ඵත් වන් කයමින් භහ නිවඬ ශනහ. සතුතියි.
[අ.බහ. 3.05]

ගරු තමිශළන් ළල් තග්රේරු මශ ළ

(ரண்புறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ආශඹෝජන ප්රර්ධන
අභහතයහංලඹ ඹටශත් ශගන ලන ලංගරන්තශී විලසවිදයහරඹක්
වහ අනුඵ්ධධිත ශේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹ ශේ යශ ආයේබ
කිරීශභන් ශේ යශ
උස අධයහඳන ක්ශේත්රශී වළයවුේ
රක්යඹක් නිර්භහණඹ වීභ පිළිඵ ාන සල්ඳඹක් කථහ
කයන්නට රළබීභ භහ රද බහගයඹක් වළටිඹට රකනහ.
වළභ යකභ අශේ යශ ඳහල් ඳ්ධධතිඹට ඇතුළු න
දරුන් ප්රභහණඹ 340 000ක් ශනහ. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ඒ ංඛයහ
342 000ක් වුණහ. 340 000ක් ඳභණ න ලභ ප්රභහණඹභ හර්ෂික
ඳහල් ඳ්ධධතිශඹන් පිට ශනහ. 342 000ක් න ශේ දරුන්
අතරින් උස ශඳශ විබහගඹ වහ හඩි ශන දරුන්ශගන් ඳසු
ගිඹ උස ශඳශ විබහගශීදී භත් වුණු ප්රභහණඹ ආන්න
ලශඹන් 119 000යි. 119 000ක් ඳභණ න ශේ දරුන්ශගන්
ේභත විලසවිදයහර ඳ්ධධතිඹට ඇතුශත් කය ගත වළකි න්ශන්
හභනයශඹන් 24 000ක් විතය පිරික්. ඳසු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ඇති ව
Z-score අර්බුදඹ නිහ දරුන් 26 000ක් විතය ඇතුළු කය
ගත්තහ.
නමුත් හභහනයශඹන් 23 000ක් 24 000ක් හශේ
පිරිකට
තභයි
විලසවිදයහරර
ඉඩකඩ
තිශඵන්ශන්.
විලසවිදයහරරට ඹෆභ වහ සුදුසුකේ රළබ දරුන් අතරිනුත්
හර්ෂික 95 000කට ළඩි පිරිකට උස අධයහඳන හිමිකභ
අහිමි ශරහ ඹනහ. ඒ හිමිකභ යජඹ විිනන් ඳඹන්න පුළුන් නේ
ඉතහ ශවොයි. නමුත් දියුණු න යටක් වළටිඹටත් අනිකුත් ආර්ථික
ංර්ධන කටයුතු වහ ශඹදවීේ කයන්න තිශඵන නිහත්
ශෞඛය ආදී අනිකුත් සුඵහධන කටයුතු වහ විඹදේ කයන්න
තිශඵන නිහත් විශලේශඹන් අශේ මුළු ඵදු ආදහඹභට ආන්න
ප්රභහණඹක් යශ යහජය ශේකඹන් වහ ළටුේ ලශඹන්
ශගන්න තිශඵන නිහත් විලසවිදයහර ඳ්ධධතිඹ දියුණු කය
ගළි ශේ ප්රහශඹෝගික අඳවසුකේ තිශඵන ඵ අපි දන්නහ.
අඳට ශේ ඹථහර්ථඹට මුහුණ ශදන්න ින්ධධ ශරහ තිශඵනහ.
ශභොකක්ද ශේ ඹථහර්ථඹ? අශේ ශදභේපිඹන්ට ද දරුන්
ශනුශන් යන් රිදී මුතු භළණික් වයකහ ඵහන ශ්ධඳශ ඹහන හවන
ඳයහ ශදන්නට නළතිකභ නිහ ශවෝ ඊට ඩහ අධයහඳනශී
ටිනහකභ දකින නිහ විලසවිදයහර යේ අහිමි ව දරුන් පිටයට
ඹළවීභ වහ ශරොකු උත්හවඹක් දයනහ. ලශවභ නළත්නේ අශේ
යශ තිශඵන විලසවිදයහර අනුඵ්ධධිත ව විවිධ ශඳෞ්ධගලික
ආඹතනරට ඔවුන් ඹන්නට ශනොශඹකුත් උත්හව දයනහ.
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ලළනි විලසවිදයහරරට ේඵන්ධිත ව ආඹතන විලහර ප්රභහණඹක්
අද අශේ යශ තිශඵනහ. ලළනි ආඹතන 78ක් ඳභණ ලිඹහ ඳදිංචි
ශරහ තිශඵනහ. ඒ අතරින් ශවොඳින් ක්රිඹහත්භක න ආඹතන
30ක් ඳභණ තිශඵනහ. උදහවයණඹක් ලශඹන් කිේශොත්
යජඹට අනුඵ්ධධිත ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන
අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිශඵන NIBM, NSBM ළනි ආඹතන
ඹටශත්
භළශල්ිනඹහශේ
ලිේශකොක්වින්ේ
විලසවිදයහරඹ
අඹර්රන්තශී ඩවලින් විලසවිදයහරඹ ළනි විලසවිදයහර
ගණනහකට අනුඵ්ධධිත උඳහධි ඳහනභහරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ලක
ඳළත්තකින් ඵරනශකොට ශේක
ශේ යටට අලුත්භ ශදඹක්
ශනොශයි. ශේ යශ තිශඵන ශඳෞ්ධගලික උස අධයහඳන
ආඹතනරට දරුන් ඹහ ගන්න ලක ඳළත්තකින් ශදභේපිඹන්
උත්හව ගන්නහ අතශර් තත් ඳළත්තකින් හර්ෂික 15 000කට
ළඩි පිරික් පිටයට විලසවිදයහරරට ඹනහ. රක්සභන් ඹහඳහ
අශවර්ධන ඇභතිතුභහ කිේහ 2012 ර්ශීදී පිට යට
විලසවිදයහරරට ගිඹ දරුන් ප්රභහණඹ 16 000කට ආන්නයි
කිඹරහ.
දළන් ශේ අඹට ශභළනි පිට යට විලසවිදයහරඹකට ඹන්න
ශභොන තයේ දුක් කයදය ප්රභහණඹක් විඹදේ ප්රභහණඹක් දයන්න
ඕනෆ ද? ඉසශල්රහභ ශරෝකශී තිශඵන ශභළනි විලසවිදයහර
ගළන ශතොයතුරු ශවොඹහ ගන්න ඕනෆ. ඒහශී ප්රමිතීන් ගළන
ශවොඹන්න ගිඹහභ විලහර ප්රලසන ඇති ශනහ. ඊශඟට ඒහට අඹදුේ
ඳත්ර ඹන්න ඕනෆ. ඒ අඹදුේ ඳත්ර ඹළවීශේ ක්රභශේදඹ තුශ ආඳසු
ශරොකු විඹදභක් දයන්න ශනහ. ඊශඟට ඒහට තළඳළල් විඹදේ
දයන්න ශනහ. ඇතළේ ඒහට ඳරිගණකඹ වයවහභ apply
කයන්න පුළුන්. ලශවභ නළත්නේ scan කය ඹන වතික ඳත්ර
ඇතුළු ශල්ඛන පිළිගත්ශත් නළත්නේ ආඳසු තළඳෆශරන් ඹන්න
ශනහ. පිට යට ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් රළබුණත් ඊශඟට
වීහ ගළි ශේ ප්රලසන ඇති ශනහ. ඒ වීහ රඵහ ගළි භ වහ
තහනහඳති කහර්ඹහරර යසතිඹහදු ශන්න ිනදු ශනහ. අශේ යශ
හුඟ ශදනකුට භවය යටල්රට ඹහභ වහ විලහර මුදල් ංචිත
ශඳන්න්න ින්ධධ ශනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට ලක්ත්
යහජධහනිඹට ඹනහ නේ රුපිඹල් මිලිඹන වඹකට ළඩි ත්කේ
ප්රභහණඹක් ඵළංකු ගිණුේර ශඳන්න්න ඕනෆ. ඒ නිහ භවය
ශදභහපිඹන් තභන්ශේ තු පිටි විකුණරහයි ශේ මුදල් ශවොඹහ
ගන්ශන්. ලශවභ නළත්නේ ශඳොලිඹට ණඹ අයශගන ටික කහරඹකට
ඵළංකු ගිණුේර දභරයි ශේ මුදල් ංචිත ශඳන්න්ශන්.
ඊශඟට ගුන් ටික ඳත් වහ විඹදේ දයන්න නහ. ඒ
ඔක්ශකෝටභ අභතයයි විලසවිදයහර ගහසතු අඹ කයන්ශන්. අශේ
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශවගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිඹහපු ඒ
නිර්ශ්ධලගත ප්රභහණඹ ශේහයින් පිටසතය ලන ඒහයි. ඊශඟට
ශේ අඹට ඒ යටල්ර නහතළන් කෆේ බීේ ගභන් විඹදේ ශඳොත්
ඳත් ලිපි ද්රය ආදිඹ වහ විඹදේ දයන්න නහ. අනිහර්ශඹන්භ
laptops ගන්න ශනහ. ඒහ ශඵොශවෝ ශරහට ශභශවන්
අයශගන ඹන්ශන් නළවළ. ලශවනුයි ගන්ශන්. ලතශකොට ඒහටත්
විඹදභක් ඹනහ. ඊශඟට ඇතළේ ශරහට ඔවුන් ඵරන්න ිහතීන්
ඹනහ. ඒ හශේභ ඔවුන්ට ශභශවට ලන්න ිනදු ශනහ. ඒ වහ
ආඳසු ගුන් ගභන් වහ විඹදේ දයන්න නහ. ශේ ඔක්ශකෝභ
විඹදේ ලකතු කය ඵළලුහභ විලහර විශ්ධල විනිභඹ ප්රභහණඹක් ශේ
කටයුත්ත ඇතුශශේ නළති ශරහ තිශඵන ඵ ශඳශනනහ. ඒ නිහ
ශේ අඹශේ ඳවසු පිණි ඒ කිඹන්ශන් අශේ යටින් පිට යට ඵරහ
ඹන දවඹදවක් විිනදවක් අතය අඹශගන් වහයදවක් වහ
ශේ විලසවිදයහරඹ පිහිටු වීභ ඉතහභත් කහශරෝචිතයි කිඹරයි භහ
හිතන්ශන්. ලහිදී විලසවිදයහර දරුන් වඹදවක් පිට යටින් අපි
ශභශවට ශගශනන ශකොට අශේ යටට ඹේ විශ්ධල විනිභඹ
ප්රභහණඹක් ශගන්හ ගන්නත් පුළුන්. අශේ ගරු ඉයහන්
වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේ දළන් ිනංගේපරු
භළශල්ිනඹහ ජහතයන්තය දළනුේ ශක්න්ද්ර ඵට ඳත් ශේශගන
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ලනහ. අශේ යශ දරුන් ිනංගේපරුට ඹනහ ලශවභ නළත්නේ
භළශල්ිනඹහට ඹනහ උස අධයහඳනඹ වදහයන්න. ඇයි අශේ
යටට ශේ විශ්ධල විනිභඹ ප්රභහණඹ ශගන්හ ගන්න ඵළරි? අශේ යට
අතීතශී ිනටභ අධයහඳනඹ අතින් ඉසයවට ගිහිල්රහ තිබුණු
යටක්. ඒ නිහ අඳට ශේ ක්රිඹහභහර්ගඹ ආයේබ කයන්න තිබුශණ්
මේට හුඟහක් ඉවත කහරඹකදීයි.
ඇත්තටභ ගරු අකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීතුභහ ඉතහභ
ළදගත් ශඹෝජනහ කිහිඳඹක් ලතුභහශේ කථහශේදී ඉදිරිඳත් කශහ.
ලතුභහ ශභහි ප්රමිතිඹ ගළන කහයණහ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ හශේභ
ශභොන ඳදනභක් ඹටශත් ශභඹ ශගශනනහද කිඹහ ඇහුහ. ශේකට
ඳනතක් ඉදිරිඳත් කයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ ඇහුහ. ශේ
විලසවිදයහරශී කශභනහකයණඹ ේපර්ණශඹන්භ ඳදනේ ශරහ
තිශඵන්ශන් 1978 අංක 16 දයන විලසවිදයහර ඳනත අනුයි. ඒ
හශේභ ගරු අකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීතුභහ භතු කශහ ඵළංකු
වයවහ අඩු ශඳොලිඹට ණඹ රඵහ දීරහ අශේ යශ දරුනුත් ශේ
විලසවිදයහරරට ඹන්න ක්රභඹක් වදන්න කිඹරහ. ඒ හශේභ
අශේ යශ දරුන්ශගන් ඹේ ප්රතිලතඹකට ශියත් ඳදනභ භත
ශේ විලසවිදයහරරට ඹන්න ඉඩ කඩ රඵහ ශදන්න කිඹරහ කිේහ.
ශේ ශ්ධල් අපි අතීතශී කථහ කශහ. ඳත්තයරට ලිේහ.
ඇත්තටභ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් ඇති කයන ශකොට ලතුභහ
කිේහ හශේ ශභන්න ශේ ශකොන්ශ්ධින අඳට ඇති කය ගන්න
පුළුන් නේ ඉතහභ ළදගත් ශනහ. ශේ යශ ිනඹඹට විසක්භ
නළති වුණත් ලතුභහ කිඹහපු විධිඹට අඩු ගණශන් ිනඹඹට ඳවක
ප්රභහණඹකින්ත් අඳට ශේ කටයුත්ත ආයේබ කයන්න පුළුන්
නේ අශේ යශ අහිංක දරුනුත් ඹේ ප්රභහණඹකට ශියත්
ඳදනභ වයවහ ශේ විලසවිදයහරර ඉශගන ගන්නත් ශගවීභට
වළකිඹහක් ඇති දරුන්ට අය ණඹ ඳදනභ ඹටශත් ඵළංකුලින්
මුදල් රඵහ ශගන ශගවීේ කයරහ උස අධයහඳනඹ රඵරහ -ප්රහථමික
අධයහඳනඹ ්ධවිතීයික අධයහඳනඹ ශනොමිරශී රළබුහ නේ උස
අධයහඳනඹට ඹේ ශගවීභක් කයරහ ඒ අධයහඳනඹ රඵහ ගන්න
පුළුන්- තමුන් ැසකිඹහක් කයන ශකොට ආඳසු ඒක ශගවීශේ
ක්රභඹක් ිනංගේපරු හශේ යටල්ර තිශඵන විධිඹට වදහ ගන්න
පුළුන්කභ තිශඵනහ.
භහ සතුතින්ත ශනහ ගරු අකිර වියහේ කහරිඹේ
භන්ත්රීතුභහට ඒ ශඹෝජනහ ශේ අසථහශේ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ.
ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ විශලේශඹන් කිේශේ ශභහි
ප්රමිතිඹ පිළිඵ ඳහරනඹක් නළති ශේවිඹ කිඹරහයි. අද ශේ කථහට
අනුගත වුණු බ්රිතහනයශී Central Lancashire University ලශකහි
තත්ත්ඹ ගත්ශතොත් රංකහශේ තිශඵන ශවොභ විලසවිදයහරඹ
ශරෝකශී ශරේණිගත කිරීේ අනු-

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භන්ත්රීතුභනි
ශේශගනයි ලන්ශන්.

ඔඵතුභහට රළබී ඇති කහරඹ අන්

ගරු තමිශළන් ළල් තග්රේරු මශ ළ

(ரண்புறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ශවොයි ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.
රංකහශේ තිශඵන ශවොභ විලසවිදයහරඹ වළටිඹට තිශඵන
ශභොයටු විලසවිදයහරඹ ශරෝකශී ශරේණිගත කිරීේ අනු
ශදදවසලකිනඹ ඳනව කිඹන තළශනයි ිනටින්ශන්. ශරෝකශී
විිනලක්දවස වහයිනඹ ඳනස ලකක් විලසවිදයහර අතරින්
ශදදවසලකිනඹ ඳනව කිඹන තළශනයි ශභොයටු විලසවිදයහරඹ
ිනටින්ශන්.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු ශභොවහන් රහල් ශග්රේරු භවතහ]

ශේ ශේන්න ඹන විලසවිදයහරඹ ඒ කිඹන්ශන් ශේ ශන්ට්රල්
රළන්කර් විලසවිදයහරඹ ඊට ඩහ ඉවශ තළනකයි ිනටින්ශන්. ලඹ
ශරෝකශී විලසවිදයහර අතුරින් 1 069 න තළශනයි ිනටින්ශන්. ඊට
අභතය තත් කරුණු භට කිඹන්නට පුළුන්. නමුත් භට රඵහ දී
ඇති ශරහ අන් නිහ භශේ කථහ නත්න්නට ිනදු ශනහ.
ශේ විලසවිදයහරඹ ශනොශඹක් ආකහයශඹන් කයනු රළබ ප්රමිත
කිරීේරදී ශරෝකශී ඉතහභ ඉවශට ආපු විලසවිදයහරඹක්. ඒ නිහ
ශේශක් ප්රමිතිඹ ගළන අඳට කිින ශේත්භ කනගහටු න්නට ශදඹක්
නළවළ කිඹරහ භභ හිතනහ.
ඊට අභතය අශේ යශ රඵන අවුරු්ධශ්ධදී Sri Lanka
Qualifications Framework ලක සථහපිත ශනහ. ඒ කිඹන්ශන්
ශ්රී රංකහ සුදුසුකේ යහමු. ශේ භ ටභ ඹටශත් 1-10 දක්හ සුදුසුකේ
යහමුක් වළශදනහ. ඒ යහමුශේ 5ශනි භ ටභ තභයි උඳහධි භ ටභ.
රංකහශේ පිළිගන්න වුභනහ ලකයතහ - competency - වහ
නිපුණතහ භ ටේ පිළිඵ ඉතහ නිළයදි ඳළවළදිලි කිරීභක් ඒශක්
තිශඵනහ. ඒ අනු ශේ ිනඹලුභ ඳහනභහරහ සඹංක්රීඹ ප්රමිත
කිරීභක් ිනදු න ඵ භතක් කයමින් භශේ ාන සල්ඳඹ අන්
කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මේශඟට ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
30ක කහරඹක් තිශඵනහ.
[අ.බහ. 3.16]

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භභ TNA භන්ත්රීතුභන්රහ
භඟ හකච්ඡහ කශහ. ලතුභන්රහ භට කහරඹ භදි වුශණොත් විනහඩි
10ක කහරඹක් රඵහ ශදන ඵ කිේහ. ශේ අසථහශේදී ලතුභන්රහ
ශේ ගරු බහශේ නළවළ. නමුත් ලතුභන්රහ කිඹරහ ගිඹහ. ශනදහටත්
ලශවභ තභයි කයන්ශන්.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

කිේශොත් ශදන්නේ.

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අරිඹශන්ත්රන් භන්ත්රීතුභහ ශේ ගරු බහට ආහ. ලතුභහ කිඹයි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ලශවභ නේ විඳක්ශී ප්රධහන ංවිධහඹකතුභහ කිඹන්නට
ඕනෆ.

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ලතුභන්රහට ශන් කශ ශරහ ශන් ලතුභන්රහ කිේහභ වරි
ඹනහ. ශනදහ කශශේ ලශවභයි. ලතුභන්රහ ශනුශන් විඳක්ශී
ප්රධහන ංවිධහඹකතුභහ කිඹහවි ඹළ.
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විශලේශඹන්භ අද දින ගරු රක්භන් ඹහඳහ අශවර්ධන
අභහතයතුභහ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ඇති කිරීභ වහ ව
ආශඹෝජනඹක් ශගන ඒශේදී ඒ ආශඹෝජනඹන් වහ රඵහ ශදනු
රඵන ඵදු වනඹන් ලතුභහට ඳළරී තිශඵන ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන
යහඳෘති ඳනතට අනු ගළ නිශේදනඹක් භ් න් ඉදිරිඳත් කයරහ
තිශඵනහ. දළන් තිශඵන ප්රලසනඹ ශේ ඵදු වනඹ ශනොශයි. දළන්
තිශඵන ප්රලසනඹ යජශී අධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹයි. විශලේශඹන්භ අපි
දන්නහ ල්ලි තිශඵනහද නළ්ධද දුේඳත්ද ශඳොශවොත්ද ශරොකුද
ශඳොඩිද කිඹන ඒ කිිනදු කරුණක් අදහශ කය ශනොශගන අශේ යශ
වළභ අේභහ තහත්තහ ශකශනක්භ භවන්ින න්ශන් තභන්ශේ
දරුන්ට උගන්න්නට ඵ. ඒ ශන අන් කයක් නිහත්
ශනොශයි. අශේ භහජශී ශදභහපිඹන් තුශ භතඹක් ශගොඩ නළ් රහ
තිශඵනහ තභන්ට ඩහ ශවො ැසකිඹහක් තභන්ට ඩහ ශවො
අනහගතඹක් තභන්ට ඩහ ශවො ී.විතඹක් රඵහ ගන්න නේ
තභන්ට ඩහ ශවො අධයහඳනඹක් තභන්ශේ දරුන්ට ශදන්න
ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නිහ ඈත ගේර ී.ත් වුණත් නගයඵද ී.ත්
වුණත් වළභ අේභහ තහත්තහ ශකශනකුශේභ අශේක්හ තභයි
තභන්ශේ දරුන්ට හධහයණ ඹවඳත් අධයහඳනඹක් රඵහ දීභ.
නමුත් අද ශභඹ අශේ යශ ශදභවුපිඹන්ශගන් කීශඹන් කී
ශදශනකුටද ඉටු ශමින් තිශඵන්ශන්? යුශගෝසරහවිඹහශේ
ඉතිවහශී ිනටි ලක් ප්රකට අධයහඳනිශඹකු අධයහඳනඹ ගළන
කිඹන විට කිඹනහ "ශමුන් ඳහරට ඇතුශත් න විට
කුතුවරශඹන් ව අිහන බහශඹන් යුතු ඇතුළු ශනහ නමුත්
ඒ දරුහ පිට ශන විට කුතුවරශඹන් ශතොය නමුත් අිහන
බහශඹන් යුතු ලළිඹට ලනහ." කිඹරහ. අශේ අධයහඳනඹත්
ලශවභ තභයි. දරුහ ඳහරට ඇතුශත් න්ශන් කුතුවරශඹන් ව
අිහන බහශඹන් තභයි. නමුත් ඒ දරුහ ඳහශරන් ලළිඹට
ලන්ශන් කුතුවරශඹන් ශතොය ලශවත් අිහන බහශඹන් යුතුයි. ඒ
ඇයි? අශේ යශ අධයහඳන ශ්ධවඹ දක ගණනහක් ක්රිඹහත්භක
ශරහ තිබුණත් ලඹ පුපල් ඳරිර්තනඹකට රක් කයමින් -ශොඵහ
දවභ පිළිඵ භහජශී ඇති වී තිශඵන ාලිතඹන් ව ලති
ප්රතිර්තයතහන් පිළිඵ- භවහ විදයහත්භක ඹථහර්ථහදී ගළඹුරු
අධයහඳනඹක් ශදන්නට අපි අභත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ
ප්රලසනහර්ථඹක් හිත ඳහරට ඹන දරුහ නළතීශේ තිතක්
හිත ලළිඹට ලන තත්ත්ඹක් අද නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ.
විශලේශඹන්භ අද ඈත ගේර ශදභවුපිඹන්ශේ දුහ
දරුන්ශේ තත්ත්ඹ කුභක්ද? අශේ යශ ඳහල් 9 600කට
ආන්න ප්රභහණඹක් තිබුණහට ඒ ඳහල්ලින් අතිලඹ ඵහුතයඹක
ගුරුරුන් හිඟයි; අශනකුත් ඳවසුකේ හිඟයි; විදයහගහය හිඟයි.
ශගොඩනළ් ල්රකට ඳභණක් සීභහ වුණු ඳහල් ඵහුතයඹක් අශේ යට
තුශ තිශඵනහ.
අශේ යශ ක්ෂිතිජශඹන් ලවහ ඹන දරුශක් නිර්භහණඹ
කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ කල්ඳනහ කයනහ.
ක්ෂිතිජශඹන් ලවහ දකින්න පුළුන් දරුශක් නිර්භහණඹ කයන්න
ඕනෆ. වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහ නිර්භහණඹ කයමින් තිශඵන්ශන්
ලශරෝ ශඳොල් ශඳශනන දරුශක්. ක්ෂිතිජශඹන් ලවහ ශඳශනන
දරුශක් ශනොශයි. ඇයි ඒ? ඈත ගේභහනරට ගිහිල්රහ
ඵරන්න. අද අශේ යශ ඳශවේ ශියත් විබහගඹට ශභඳභණ
ශඳොයඹක් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? ශියත් විබහගශී
ප්රතිපර ඉදිරිඳත් කශහට ඳසු ලභ දරුන්ට ව ශදභේපිඹන්ට
වඬහ ළරශඳන්න ින්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? කිිනදු
ැසකිඹහකට ශවෝ අධයහඳනශී කිිනදු කඩ ඉභකට ශවෝ ශේ
ශියත් විබහගඹ අදහශ න්ශන් නළවළ. වළඵළයි ශියත් විබහගඹ
ලළනි කඩ ඉේ විබහගඹකට අදහශ ශනොවුණත් ලහිදී දක්න ඹේ
වළකිඹහන් කිිනඹේ ශවෝ අසථහකදී නිර්ණහඹකඹක් ශර
ශතෝයහ ශනොගත්තත් අද අශේ දරුන්ට ශියත් විබහගඹ ප්රඵරතභ
විබහගඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? ශදභේපිඹන්ට
තභන්ශේ ප්රඵරතභ විබහගඹ ශියත් විබහගඹ ඵට ඳත් න්ශන්
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ඇයි? තභන්ශේ දරුහ ශියත් විබහගශඹන් අභත් වුණහට ඳසු
ශගදය ලන්න ලඳහ කිඹරහ දරුහ ලශහ ගන්න ශදභේපිඹන්ට ින්ධධ
ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? අතිලඹ විභතහක් අශේ යශ ඳහල්
ඳ්ධධතිඹ තුශ තිශඵනහ.
අපි කථහ කයන්න ඕනෆ ශේ රළන්කර් විලසවිදයහරඹ ගළන
ශනොශයි. අඳ කථහ කශ යුතු න්ශන් අශේ යශ ප්රහථමික වහ
්ධවිතීයික අංලශී දුහ දරුන්ශේ ඳහල් ඳ්ධධතිඹ පිළිඵයි. ඒ
වහ තමුන්නහන්ශේරහ අනුගභනඹ කයරහ තිශඵන ප්රතිඳත්තිඹ
ශභොකක්ද? ශේ දරුන්ශේ අනහගතඹ කුභක්ද? ඈත ප්රශ්ධල න
භළදිරිගිරිඹ ශේහ ශදහිඅත්තකන්ඩිඹ ශේහ භළදච්චිඹ ශේහ
ශවොශයොේඳතහන ශේහ ඒ ප්රහශ්ධය ඹ ශල්කේ ශකො නහඹක ශවෝ
ආනඹක තිශඵන ලක ඳහරකට ඒ දරුහ ඇතුශත් කශශොත්
ඹහන්තේ ශභොකක් වරි කය ගන්න පුළුන්. ඒ ප්රශ්ධලර ඳහල්
දරුන් හතිලඹ ඵහුතයඹකශේ ී.විත මුළුභනින්භ අඳුරු
අගහධඹකට ඇද ශගන ඹන තළන් වළරුණු ශකොට ලභ සථහන ඒ
දරුන්ශේ ී.විතශී ඵඵශන සථහන ශනොශයි. ශේක තභයි ඇත්ත
කථහ. ඒ නිහ තභයි ඳශවේ ශියත්ඹ ගළන ශදභේපිශඹෝ කල්ඳනහ
කයන්ශන්. ඒ ශදභේපිඹන් භවන්ින ශන්ශන් ශේ රළශඵන
ශොච්ාේ මුදර න රුපිඹල් ඳන්ිනඹඹ ශවෝ දව ගන්න ශනොශයි.
ලශවභ නේ ඔවුන් භවන්ින න්ශන් ශභොකකටද? ශියත්
විබහගශඹන් තභන්ශේ දරුහ ඹේ රකුණු භ ටභක් ගත්ශතොත්
අඩුභ තයමින් ිනටින ඳහරට ඩහ ශවො ඳහරකට දරුහ ඇතුශත්
කය ගන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ ඔවුන්ට ප්රහර්ථනඹක් තිශඵනහ.
ශියත් විබහගඹට ශඳොය ඵළදීශභන්භ ශඳන්නුේ කයන්ශන් අන්
කයක්ත් ශනොශයි. ඒක ශවොට ශත්රුේ ගන්න. ශේ යශ
ඳහල් ඳ්ධධතිශී ඇති වී තිශඵන භවහ ඵයඳතශ විභතහයි ඒ.
අද භන්ත්රීරුන්ට ඉල්ලීේ ලනහ නේ ලියුේ ලනහ නේ
ළඩිපුයභ ලන්ශන් ශභොකක් වහ ද? ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ කහර්ඹ
භණ්ඩරශී නිරධහරි භවත්රු තමුන්නහන්ශේරහශගන් ඉල්ලීභක්
කයනහ නේ ඒ භ් න් ඉල්රන්ශන් ශභොකක්ද? ශඳොලීිනශී
නිරධහරි භවත්රු ඉල්ලීභක් කයනහ නේ ඒ භ් න් ඉල්රන්ශන්
ශභොකක්ද? තභන්ශේ දරුහට ඳහරක් ශදන්න කිඹරහයි ඔවුන්
ඉල්රන්ශන්. ලශවභ ශනොශයි ද? ශදභේපිඹන්ට තභන්ශේ දරුහට
ඳහරක් ශදන්න කිඹරහ භන්ත්රීයඹහශගන් ශවෝ ඇභතියඹහශගන්
ඉල්රන්න ින්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? තභන්ශේ දරුහ ඳහරට
දභහ ගළි භ ශනුශන් භන්ත්රීරු ශවෝ ඇභතිරු ඳසශේ ඔවුන්ට
ඹන්න ින්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? ඒක වරි අරකශංචි ළඩක්
ශන්. අද ශේ වළභ භන්ත්රීයශඹකුශේභ ශගදයට ලන
ශදභේපිඹන්ශගන් ළඩිභ ප්රභහණඹක් ලන්ශන් දරුහට ඳහරක්
ඉල්රහ ශගනයි. ශේ කහර්ඹ භණ්ඩරශී කවුරු වරි ශකශනක්
භන්ත්රීයශඹකුශගන් උදේක් ඉල්රහ තිශඵනහ නේ ඉල්රහ
තිශඵන්ශන් තභන්ශේ දරුහ ඳහරට දභහ ශදන්න කිඹරහයි.
ශඳොලීිනශී නිරධහරි භවත්භශඹක් ඇභතියශඹකුට ශවෝ
භන්ත්රීයශඹකුට ශභොකක් වරි කිේහ නේ ඒ කිඹරහ තිශඵන්ශන්
තභන්ශේ දරුහ ඳහරට දභහ ශදන්න කිඹරහයි. ශභොකක්ද අද ින්ධධ
ශරහ තිශඵන්ශන්? තභන්ශේ දරුහ ඳහරකට ඇතුශත් කය
ගන්න අද ශදභේපිඹන්ට වඬහ ළශටන්න ින්ධධ ශරහ තිශඵනහ.
තභන්ශේ දරුහට ඳහරක් ශවොඹහ ගළි භ ශනුශන් භවය විට
අේභහ ශකශනකුට ිනදු ශනොවිඹ යුතු ර්ගශී අකයතළවඵරට
අඩන්ශත් ටේරට ඒ අේභහ මුහුණ දීරහ තිශඵනහ. ශභශවභ
ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? අශේ ඇස ඉදිරිපිට තිශඵන ඹථහර්ථඹ
ශේකයි. ශභොකක්ද ිනදු ශරහ තිශඵන්ශන්? ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්
ශේ රළන්කර් ගළන ශනොශයි? ප්රලසනඹ න්ශන් ප්රහථමික
අධයහඳනශී ඇති වී තිශඵන භවහ ඵයඳතශ ශවදහාකඹයි;
විනහලඹයි. 320 000කට ආන්න දරුශෝ ප්රභහණඹක් ඳහල්රට
ඇතුළු ශන ශකොට ඔඹ ප්රධහන ඹළයි කිඹන ඳහල් 36ට පුළුන්කභ
තිශඵන්ශන් ඉතහ ශොච්ාේ ශභයි ප්රභහණඹක් ගන්නයි. අශනක්
ිනඹලුභ දරුන්ශේ අනහගතඹට ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද?

1132

ඉතහභත් අඳුරුවගත අනහගතඹකට ඔවුන් ඇද දභරහ තිශඵනහ.
ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහ අධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹක් ඳටන් ගත යුතු
න්ශන් ශේ යශ ප්රහථමික අධයහඳනශී ඇති වී තිශඵන විභතහ
්ධවිතීයික අධයහඳනශී ඇති වී තිශඵන විභතහ ඉත් කිරීභටයි.
ඒ වහ ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන ශඹෝජනහ ශභොකක්ද? ඒ වහ
තමුන්නහන්ශේරහට තිශඵන ශබෞතික ළරළසභ ශභොකක්ද? ඒ
වහ තිශඵන භහන ේඳත් ශඹදවීභ කුභක්ද? ඒ කිිනක් නළවළ.
කිිනක් නළති රළන්කර් ගළන අය කර් ගළන ගල්කර් ගළන
කථහ කයනහ. ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් ශේ ගල්කර් ගළන ශනොශයි.
ශේ දරුන්ශේ ී.විතරට යජඹ ග කිඹනහද නළ්ධද?
ඒකශන් ප්රධහන ගළටලු. තමුන්නහන්ශේරහ ඒහ වහංකවිිනඹකට
ගණන් ගන්ශන් නළවළ. ඒක තභයි තමුන්නහන්ශේරහශේ
ප්රතිඳත්තිඹ. ශේක හධහයණද? දරුන්ට වරිවභන් ඳහරක් නළතු
හූල්ර හූල්ර හතිලඹ -ඵහුතය- ශදභේපිශඹෝ පිරික් ඉන්නහ. ඒ
දරුන්ශේ අනහගතඹ භවහ අඳුරු අගහධඹකට ඇද ළටිරහඹ කිඹන
විචිකිච්ඡහකින් ඒ ශදභේපිශඹෝ ශඳශශනහ. තමුන්නහන්ශේරහ
ඒකට උත්තයඹක් ශවොඹන්ශන් නළවළ. ඒකට උත්තයඹක්
ශවොඹන්න ඵළවළ. ඇයි ඒ? අශේ යශ ආර්ථිකඹ තමුන්නහන්ශේරහ
ලතළනට ශගනළල්රහයි තිශඵන්ශන්.
අඹ ළඹ ශල්ඛනශී ප්රධහන විඹදේ ය ර් තුනකට ශඵදන්න
පුළුන්. ඒ කිඹන්ශන් ආණ්ඩුශේ ළඹ ය ර් ප්රධහන ශකොටස
තුනකට ශඵදන්න පුළුන්. ලකක් ආණ්ඩුශේ ණඹ ශඳොලී ව
හරික ශගවීේ. ශදළනි ලක යහජය ශේකඹන්ශේ ළටුේ වහ ශේතන
ව විරහභ ළටුේ. තුන්ළනි ලක වනහධහය ව ශේහන්. ඒ
තභයි යජශී විඹදේර ප්රධහන ශකොටස තුන. 1990 දලකශී අශේ
යශ අඹ ළඹ ශල්ඛනශී උඩින්භ තිබුශණ්; අංක ලකට තිබුශණ්;
ළඩිභ ඳංගුක් ශඹශදේශේ වනහධහය ව ශේහන් ශනුශන්.
ශදනු ළඩි ංඛයහක් ශඹශදේශේ ළටුේ වහ ශේතන ව විරහභ
ළටුේ ශනුශන්. අඹ ළඹ ශල්ඛනශඹන් අඩුභ ප්රභහණඹක්
ශඹශදේශේ ණඹ ශඳොලී ව හරික ශගවීභ ශනුශන්. වළඵළයි
දළන් ශභොකක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? අද අශේ යශ ආර්ථිකශී
ළඩිභ ඳංගුක් ශඹොදන්ශන් ශභොකටද? ණඹ ශඳොලී ව හරික
ශගවීභ ශනුශන්. ඒක ිනඹඹට 48ක්. යජශී විඹදේලින් ිනඹඹට
48කට ආන්න ප්රභහණඹක් ශඹොදන්ශන් ැසශගන තිශඵන ණඹ
වහ ශඳොලිඹ ව හරික ශනුශන්. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න.
උදහවයණඹක් වළටිඹට ගත්ශතොත් ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ යජශී මුළු
ආදහඹභ ඵරන්න. තමුන්නහන්ශේරහ දඩ ගවරහ ඵදු ගවරහ ලිඹහ
ඳදිංචි ගහසතු ළඩි කයරහ කහද ගහසතු ළඩි කයරහ ඒ ිනඹලු
ගහසතු ළඩි කයරහ ල්ලි ලකතු කශහ. වරි අපරු ළඩි කිරීභක්ශන්
කශශේ. කහද ගහසතුත් ළඩි කශහශන්. කහද ඵඳින්න ඇයි
ආණ්ඩුට ල්ලි ශගන්ශන්? ගළවළණු ශභඹහ කළභළතියි පිරිමි
ශභඹහ කළභළතියි ගළවළණු ශභඹහ වදපු අේභහ තහත්තහ කළභළතියි
පිරිමි ශභඹහ වදපු අේභහ තහත්තහ කළභළතියි; ඉතින් කහශ්ධ
ගන්නශන් තිශඵන්ශන්. වළඵළයි ආණ්ඩු කිඹනහ ලශවභ
කහද ඵඳින්න ඵළවළ ආණ්ඩුට රුපිඹල් 5 000ක් ඉල්රනහ.
ශභොකද ආණ්ඩු ගිහිල්රහ කපුකේ කයරහද? ඒක අපි
තමුන්නහන්ශේරහශගන් අවනහ.
ශේ විධිඹට දඩ ගවරහ ඵදු ගවරහ ල්ලි කීඹද ලකතු කය
ගත්ශත්? රුපිඹල් බිලිඹන 987යි. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ආණ්ඩුශේ මුළු
ආදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 987ක් ශන ශකොට ආණ්ඩු ගිඹ
අවුරු්ධශ්ධ අයශගන තිශඵන ණඹරට ණඹ ශඳොලී ව හරික
රුපිඹල් බිලිඹන 1 017ක් ශගේහ. ශකොතළනටද යට ශගනළල්රහ
තිශඵන්ශන්? යජඹ උඳඹහ ගන්නහ මුළු ආදහඹභ ප්රභහණත් නළවළ ඒ
අවුරු්ධශ්ධ ආණ්ඩුශේ ණඹ ශඳොලී ව හරික ශගන්න. ඔන්න
තමුන්නහන්ශේරහ යට ශගනළල්රහ තිශඵන තළන. ආණ්ඩුශේ මුළු
ආදහඹභ ණඹ ශඳොලිඹ ව හරිකඹ ශගන්න ප්රභහණත් නළති
තළනකට අද යට ශගනළල්රහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ආණ්ඩුශේ ළඩිභ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ]

විඹදේ ඳංගු ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් ණඹ ශඳොලිඹ ව
හරික ශගන ලකයි. ඊශඟට යහජය ශේකඹන්ශේ ළටුේ වහ
ශේතන ව විරහභ ළටුේ. වනහධහය ව ශේහන් තුන්ළනි
තළනට ඇවිල්රහ තිශඵනහ.
දළන් ජහතයන්තය ල්රය අයමුදර තමුන්නහන්ශේරහට විවිධ
අසථහර ඵර කය කය කිඹනහ අඹ ළඹ විඹදේ කඳහ අඹ ළඹ
ඳයතයඹ අඩු කය ගන්න කිඹරහ. අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු කය ගන්න
කඳන්ශන් ශකොශවන්ද? ණඹ ශඳොලී හරික කඳන්නද? ඒක
කඳනහ ශනොශයි ළඩි ශනහ. යහජය ශේකඹන්ශේ ළටුේ වහ
ශේතන ව විරහභ ළටුේ අඩු කයන්නද? ළඩි ශනොකය ඉන්න
පුළුන් අඩු කයන්න ඵළරි ශයි. වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහට
කඳන්න ඉතුරු ශරහ තිශඵන්ශන් ශකොතළනද? අධයහඳනඹ
ශෞඛය ව ශේහන්. අද තමුන්නහන්ශේරහ අශේ යශ ආර්ථිකඹ
ශගනළල්රහ තිශඵන්ශන් ලතළනට. ඒ කිඹන්ශන් අධයහඳනශී
කේඳහදු වනහධහය කේඳහදු. ඒ අනු තභයි ශඳොශවොය
වනහධහයඹ කේඳහදු ශන්ශන්; ඒ අනු තභයි භෘ්ධධි වනහධහය
භහ තුන වතයක් ඳයක්කු ශන්ශන්; ඒ අනු තභයි අධයහඳනඹට
ශන් කයන මුදල් කේඳහදු ින්ධධ ශන්ශන්; ඒ අනු තභයි ශගොවි
විරහභ ළටුේ කේඳහදු ින්ධධ ශන්ශන්; ඒ අනු තභයි
තමුන්නහන්ශේරහ ජනතහශේ ිනඹලු වනහධහය ව ශේහන්
කේඳහදු කයන්ශන්. ඒ අනු ශභොකක්ද කශශේ?
2005 භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතියඹහ ජනහධිඳති ධුයඹට ඳත්
ශන ශකොට අශේ යශ දශ ජහතික නිසඳහදිතශඹන් ිනඹඹට 2.8ක්
අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් කශහ. ලඹ ප්රභහණත් නළවළ. නමුත්
ිනඹඹට 2.8ක් ශන් කශහ. ගිඹ අවුරු්ධද ශන ශකොට -2012 න
විට- ඒක ිනඹඹට 1.8 දක්හ අඩු කයරහ තිබුණහ. ිනඹඹට 1.8ක්
දක්හ අඩු කයරහ තිශඵන ශකොටත් විලසවිදයහර ආාහර්ඹරු
භවහාහර්ඹරු ශඳශඳහළි ගිඹහ. රංකහ ඉතිවහශී අපි කදහද
දළක්ශක් විලසවිදයහර ආාහර්ඹරු භවහාහර්ඹරු ශඳශඳහළි
ඹනහ! වළඵළයි ඔවුන්ට ශඳශඳහළි ඹන්න ිනදු වුණහ. ගහල්ශල්
ඉරහ ශකොශමට කිශරෝමේටර් 117ක් ශඳශඳහළිශඹන් ආහ.
ඇවිල්රහ කිේහ ශේ විධිඹට කයන අධයහඳනඹට ශන් කයන
මුදල් කේඳහදු නිහ ලහි ප්රතිපර විඳින්න ශන්ශන් ත අවුරුදු වත
අටකට ඳසශේ කිඹරහ. ඒ විධිඹට ඳහයට ඵළවළරහ උ්ධශඝෝණ කය
කය හිටිඹහ. ලශවභ උ්ධශඝෝණ කයන ශකොටත් අඹ ළශඹන් ශන්
කය තිබුණු ිනඹඹට 1.8ක මුදර ිනඹඹට 1.4 දක්හ අඩු කශහ. 2005
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ජනහධිඳති පුටුශේ හඩි න විට
අධයහඳනඹ වහ ශන් කශ මුදල්ලින් වරිඹටභ වරි අඩක් දළනට
කේඳහදු කයරහ තිශඵනහ. ලදහ ිනඹඹට 2.8ක් ශන් කශත් අද
ශන් කයන්ශන් ිනඹඹට 1.4යි.
අධයහඳනඹ වහ ශන් කයන මුදල් කේඳහදු කිරීශභන්
ශභොකක්ද ිනදු න්ශන්? ඒ මුදර වරි අඩකින් කේඳහදු කය
තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ අධයහඳනඹ පිළිඵ භවහ ඳහයේ
ඵහන ආණ්ඩුක්. අද ශභොකක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? 2005 දී
අධයහඳනඹ ශනුශන් දශ ජහතික නිසඳහදිතශඹන් 2.8ක් ශන්
කයන ශකොට 2013 අඹ ළඹ ශල්ඛනශඹන් ශන් කයරහ
තිශඵන්ශන් 1.4යි. අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් කයපු මුදල්
ශදශකන් ඳංගුකින් -වරි අඩකින්- කඳපු ආණ්ඩුක් ශේ.
ශභොකක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? ග්රහමේඹ භ ටමින් මුළු ඳහල්
ඳ්ධධතිඹභ කඩහ  ටරහ තිශඵනහ. ඒ දරුන්ශේ මුළු අනහගතඹභ
අඳුරු ඳළවළඹක් ඇති කයරහ තිශඵනහ. අඳුරු අගහධඹක් දක්හ
තල්ලු කයමින් තිශඵනහ. අද ශභොකක්ද ඒ දරුන්ශේ ී.විතඹ?
ඳශමු ශකොටභ තමුන්නහන්ශේරහ ශේ ප්රතිඳත්තිඹට කලින්
අධයහඳනඹ වහ ජහතයන්තය ලකඟතහන්ට අනු ලකඟ වී
තිශඵන අධයහඳන ප්රතිඳහදන ශන් කශ යුතුයි. අධයහඳන
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ඳ්ධධතිශී ඇති වී තිශඵන විභතහන් ඵයඳතශ අභහනතහන්
ඉත් කශ යුතුයි. කහශග දරුශොත් දරුශෝ. වළභ දරුහටභ
භහන ඉශගන ගළි ශේ අයිතිඹක් තිශඵනහ. භභ කිඹන්ශන්
නළවළ වළභ ඳහරක්භ භහන කයන්න පුළුන් කිඹරහ. වළඵළයි
ශේ විභතහ හධහයණ නළවළ. ශේශක් අතිලඹ අහධහයණ
විභතහක් තිශඵනහ. ඈත ගේර ඉඳදිච්ා දුහ දරුන් ඳහල්
ශේ ටුශන් ඇතුශට ලන ශකොටභ ඒ ශදභහපිඹන්ශේ වදශත්
දළශනන්ශන් ශේක නේ වරිඹන ඉසශකෝරඹක් ශනොශයි
තභන්ශේ දරුන්ට අනහගතඹක් වදන ඳහරක් ශනොශයි
කිඹරහයි. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහශේ අධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹ
ශනස විඹ යුතුයි. ශේ යශ ෆභ දරුශකුටභ භ අයිතිඹක්
ඹටශත් අධයහඳනඹ වළදෆරීභ තවවුරු කශ යුතුයි. ඒ ඳහල්
අධයහඳනඹ.
ඊ ශඟට ඵරමු උස අධයහඳනශී ඇති වී තිශඵන
ශවදහාකඹ. දළන් ඳේශඳෝරි ගවනහ කරහ උඳහධිධහරින් ළඩියි
Science ක ටිඹ අඩුයි Medicine ක ටිඹ අඩුයි කිඹරහ. අපිද ඒක
කශශේ? තමුන්නහන්ශේරහ ශන් 1994 ිනට යට ඳහරනඹ කයන්ශන්.
1994 ිනට යට ඳහරනඹ කයන අඹ අශේ ඳළත්තට ඇ් ල්ර දික්
කයරහ කිඹනහ කරහ උඳහධිධහරින් ළඩියි හණිජ උඳහධිධහරින්
ළඩියි විදයහ කයනහ අඩුයි Medicine ඹනහ භදියි කිඹරහ.
ඒකට අඳට ඇ් ල්ර දික් කයරහ වරිඹනහද? ඒකට ශන් ඇභතිකේ
කශශේ. ඒකට ශන් ආණ්ඩු කශශේ. ආණ්ඩු ඒක ශනස කයන්න
ඕනෆකභ තිබුණහ ශන්. ඵහුතයඹක් ශදභේපිශඹෝ තභන්ශේ දරුන්
කරහ උඳහධිඹ කයනහට කළභති නළවළ. තභන්ශේ දරුන්
හභහනය ශඳශශන් ශභොන ප්රතිපරඹ රළබුත් කරහ උඳහධිඹ රඵහ
ගළි භ වහ ශඳොරමන භවය ශදභේපිශඹෝ ඉන්නහ;
හණිජශේදී උඳහධිඹ රඵහ ගළි භ වහ ශඳොරමන ශදභවුපිශඹෝ
ඉන්නහ. වළඵළයි ශේ ශශශ ශඳොශ යටහ අනු ඵහුතයඹක්
කළභළතියි තභන්ශේ දරුහ ශදොසතය ශකශනක් කයන්න තභන්ශේ
දරුහ ඉංජිශන්රුශක් කයන්න තභන්ශේ දරුහ ඳශු
රදයයශඹක්
කයන්න
තභන්ශේ
දරුහ
දන්ත
රදයයශඹක් කයන්න. වළඵළයි ඒකට ඉඩ වළදුශේ නළත්ශත්
ශදභේපිශඹෝ ශනොශයි තමුන්නහන්ශේරහ. උස ශඳශ විදයහ විඹ
උගන්න ඳහල් කීඹද තිශඵන්ශන්? උස ශඳශ ගණිත විඹ
උගන්න ඳහල් කීඹද තිශඵන්ශන්? ඒහශී ගුරුරු කී ශදනහද
ඉන්ශන්? උස ශඳශට ගණිතඹ විඹ වළදෆරුශේ ශකොශවොභද
කිඹරහ අපි දන්නහ. අශේ ඳහශල් ලක ගුරුරිඹයි හිටිශී. භභ
ලතුමිඹට වළභ දහභත් සතුතින්ත ශනහ. තක්ෂිරහ භවහ
විදයහරශඹන් ඉශගන ශගන දළන් ගුරුරිඹක් වළටිඹට ලතුමිඹ ළඩ
කයනහ. ලක ගුරුරිඹ විඹඹන් වතයභ ඉගළන්වහ. ශභොකක් වරි
විශලේත්ඹක් ශවේතු ශකොටශගන ලශවභ උගන්පු ගුරුරු
ඉන්නහ. ලශවභයි ඈත ගේර දරුශෝ විලසවිදයහරරට
ගිහිල්රහ තිශඵන්ශන්. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න.
භවහ විභතහක් වදරහ තමුන්නහන්ශේරහශේ දරුන්
ඳභණක් දරුන් ශර කල්ඳනහ කයරහ ලක ඳළරළන්තිඹක
දරුන් ඳභණක් දරුන් ශර කල්ඳනහ කයරහ යශ භසත
දරුන් දරුන් ශර කල්ඳනහ ශනොකයන තමුන්නහන්ශේරහශේ
හිස කුවයර වළශදන්ශන් ශේ හශේ චිත්ර තභයි. ශේ දරුශෝ අශේ
දරුශෝ නේ ඒ වළභ දරුකුටභ හධහයණ ශර අධයහඳනඹ
වළදෆරීශේ අයිතිඹ ඒ වළභ දරුශකුටභ භහනත්භතහශන්
අධයහඳනඹ වළදෆරීශේ අයිතිඹ ආයක්හ කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි
තමුන්නහන්ශේරහ ඒක බි  ටරහ තිශඵන්ශන්.
ගරු සුිනල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ අධයහඳන අභහතයයඹහ
වළටිඹට කටයුතු කයන කහරශී භභ ලතුභහශගන් ඇහුහ
අවුරු්ධදකට ඉසශකෝරරට ශභයින් කී ශදශනක් ඇතුළු ශනහද
කිඹරහ. ලතුභහ කිේහ ආන්න ලශඹන් 320 000ක් විතය ඇතුළු
ශනහ කිඹරහ. භභ ඇහුහ 320 000න් ළඩිභ ඉල්ලුේ ඳත්ර ලන
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ඳහල් කීඹක් තිශඵනහද කිඹරහ. ලතුභහ කිේහ 36ක් තිශඵනහ
කිඹරහ. භභ ඇහුහ ඒ 36ට ඉල්ලුේ ඳත්ර කීඹක් ලනහද කිඹරහ.
ඉල්ලුේ ඳත්ර 96 000ක් ලනහ කිඹරහ කිේහ. භභ ඇහුහ ඒ ඳහල්
36ට ශභයි කී ශදශනක් ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ. උඳරිභ ගත්ශතොත්
ශභයි 7 200ක් ගන්න පුළුන් කිඹරහ කිේහ. ඳහල් 36යි. ගන්න
පුළුන් න්ශන් 7 200යි. වළඵළයි ඉල්ලුේ ඳත්ර ලනහ 96 000ක්.
ඇයි ඒ? ඇයි ලශවභ ශඳොයඹක් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන් ඳහල්
36කට? අශනක් ඳහල් ඳහල් ශනොන නිහ; අශනක් ඳහල්
ශඵෝ් ලකට ඳභණක් සීභහ වුණු ඳහල් නිහ; අශනක් ඳහල්රට
තභන්ශේ දරුශෝ ඇතුළු කයරහ තභන්ශේ දරුහට අනහගතඹක්
නිර්භහණඹ කය ගත වළකිඹ කිඹරහ විලසහඹක් නළතිකභ නිහ.
ඳශමුශන්භ උත්තය ශවොඹන්න ඕනෆ ඒකට ශනොශයි ද?
ඳශමුන උත්තයඹ න්ශන් අශේ යශ ප්රහථමික අධයහඳනඹට
්ධවිතීයික අධයහඳනඹට හධහයණත්ඹ භහනහත්භතහඹ තවවුරු
කශ යුතුයි කිඹන ලකයි. භභ කිඹන්ශන් නළවළ ශේහ භහන
කයන්න පුළුන් කිඹහ. යහජකීඹ විදයහරඹ - Royal College භ ටභට අශනක් විදයහර ශගශනන්න ඵළරි ශේවි. නමුත් ශේ
අභහනතහඹ දුරු කයන්න පුළුන්. අභහනතහඹ දුරු කයන්න
ශභොනහද කය තිශඵන්ශන්? තමුන්නහන්ශේරහ අවුරුදු කීඹක් යට
ඳහරනඹ කයනහද? ශභතළනට ඇවිත් ඇ් ල්ර දික් කයනහ කෆ
ගවනහ කරහ උඳහධිධහරින් ළඩියි; හණිජ උඳහධිධහරින් ළඩියි
කිඹහ. අපිද ආණ්ඩු කශශේ? අපිද ඳහරනඹ කශශේ? තමුන්නහන්ශේරහ
ශන් ඳහරනඹ කශශේ. ඒ නිහ භභ කිඹන්ශන් ඳශමුශකොට ශභඹ කශ
යුතුයි කිඹහයි.
ඊශඟට උස අධයහඳනඹ ගනිමු. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ ශේ
ඳ්රිකහ ශගනළවිත් තිශඵනහ. අශේ යශ
අධයහඳනශී
විභතහඹ ඵයඳතශ ශර නිර්භහණඹ කයන ගළ නිශේදනඹ
තභයි තමුන්නහන්ශේරහ ගවන්න වදන්ශන්. අධයහඳනඹ අශේ යශ
ිනඹලු ජනතහශේ අයිතිඹක් ශනුට අධයහඳනඹ ඇති වළකි
අඹශේ යප්රහදඹක් ඵට ඳත් කයන ගළ නිශේදනඹක්
තමුන්නහන්ශේරහ ශගශනන්න වදන්ශන්. ශේ ගළ නිශේදනඹ
ශනුශන් ශගශනන භවහ අරංකහය හකය ශභොනහද?
"දළන් ශරෝකශී නූතනත්ඹ තභයි ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹ.
ඒ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹට විරු්ධධ න අඹ ඉන්ශන් ග්රහමේඹ
භ ටශේ. ඒ ශගොල්ශරෝ ළිං ඳතුශල් ිනටින ශගේශඵෝ හශගයි. ඒ
ශගොල්රන්ට ශරෝකඹ ශත්ශයන්ශන් නළවළ. ශරෝකඹ ශත්ශයන්ශන්
ඔඹශගොල්රන්ට
අපිට.
ශරෝකඹ
ඹන්ශන්
ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරරට. දළන් ශරෝකඹ පුයහ ශගොඩ නළ් රහ තිශඵන්ශන්
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර. ඒක තභයි ශරෝක ඹථහර්ථඹ. ශරෝකඹ
ඇතුශත තභයි අපි ඉන්ශන්. අශේ ඇතුශත ශනොශයි ශරෝකඹ
තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ අපි ඒ ඹථහර්ථඹට මුහුණ ශදන්න ඕනෆ. ඒ
ඹථහර්ථඹට මුහුණ ශදන්න නේ අශේ යශ
ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ඇති කයන්න ඕනෆ" කිඹරහ තභයි කිඹන්ශන්. ඕක
ශන් ගවන ඳේශඳෝරිඹ. අවුරුදු කීඹක් තමුන්නහන්ශේරහ ශේක
කිේහද? ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශගශනන විට ශගොතපු කිඹපු
ඔඹ හකය ශනස ශන්න පුළුන්. ඔඹ ාන ශනස ශන්න
පුළුන්. ඔඹ ාන වසුයපු විධිඹ ශනස ශන්න පුළුන්.
වළඵළයි ඔඹ භන්ත්රඹ තභයි ජඳ කශශේ. ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ කී
ශදශනක් කී තහක් ඔඹ භන්ත්රඹ කිඹරහ තිශඵනහද? ඔඹ භන්ත්රඹ
ශන් ජඳ කශශේ. වළඵළයි ඕක ඹථහර්ථඹ ශනොශයි. කල්ඳනහ කය
ඵරන්න.
භභ තමුන්නහන්ශේරහට ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර පිළිඵ
කිඹන්නේ. දළන් තමුන්නහන්ශේරහශේ වහේපුතහ ාහල්ස කුභහයඹහ
තභයි ශේකට මුල් ගර තිඹනහ කිඹන්ශන්. ාහල්ස ඵළිනල් තභයි
ශේ මුල් ගශල් නිර්භහතෘරු. ාහල්ස ඵළිනල් ශශශ කරහඳශී
ශන්
අධයහඳන
කරහඳඹ
දභන්න
වදන්ශන්.
දළන්
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තමුන්නහන්ශේරහශේ වහේපුතහට කිඹරහ තභයි මුල් ගර තඵන්න
වදන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහශේ වහේපුතහට ලංගරන්තශී
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර කීඹද තිශඵන්ශන්? ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර තිශඵන්ශන් ශදකයි. භතක තිඹහ ගන්න. බ්රිතහනයශී
ඇත්ශත් ලක් ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹයි. ලක් ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරඹක් ඳභණයි. ඒ ඵකිංවළේ විලසවිදයහරඹයි. මේට
අභතය BPP University College of Professional Studies
නමින් න ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශකොලීජිඹක් ලහි තිශඵනහ.
ඒ අනු කුභන ආකහයශඹන් ශවෝ ශඳෞ්ධගලික ඹළයි කි වළකි
විලසවිදයහර වළටිඹට ලක්ත් යහජධහනිශී ඇත්ශත් ශදකක්
ඳභණයි. ඒ විතයක්ද? ඕසශේලිඹහශේ ඇත්ශත් ශදකයි. 1987 දී
ආයේබ කශ Bonn University ව 1989 දී ආයේබ කශ
University of Notre Dame Australia ඹන විලසවිදයහර ශදකයි.
අත්වදහ ඵළලීභක් ශර ශභල්ඵර්න් විලසවිදයහරඹ විිනන් ඊට අඹත්
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් Melbourne University Private
නමින් 1987 දී ආයේබ කය තිශඵනහ. 2005 ශර්දී ලඹ හ
දභන්නට ිනදු වුශණ් ඕසශේලිඹහ ශඩොරර් මිලිඹන 20ක් ඳහඩු රළබීභ
ශවේතුශකොටශගනයි. ලංගරන්තශී තිශඵන්ශන් ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ශදකයි. ඕසශේලිඹහශේ ශදකයි. ඕසශේලිඹහ
ශභල්ඵර්න්
විලසවිදයහරඹට
අනුඵ්ධධ
ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරඹක් ආයේබ කශහ. ඒක ශඩොරර් මිලිඹන 20ක් ඳහඩු
රඵරහ හ දළේභහ. ඔන්න ශරෝකශී ඹථහර්ථඹ.
ඒ විතයක්ද? ිනංගේපරු ගනිමු. ිනංගේපරුශේ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ශදකක් ඇතළයි ශඳනුණත් ඇත්ශතන්භ ඒහ
ඳතින්ශන් යහජය අයිතිඹ ඹටශත්යි. ඒ විලසවිදයහර න්ශන්
Singapore Management University ව SIM University
කිඹන ශදකයි. ශභයින් ඳශමුළන්න ශකළින්භ යජඹ විිනන් මුදල්
ආශඹෝජනඹ කයන ර්ධදක්. ශදළන්න Singapore Institute of
Management - SIM - නභළති භහගශේ ශකොටක් න අතය ඒ
SIM භහගභ පිහිටුනු රළබුශේ ිනංගේපරු ආණ්ඩුශේ ආර්ථික
භණ්ඩරඹ විිනනුයි. ිනංගේපරුශේ SIM කිඹන university ලක
මුළුභනින්භ යහජය මුදල් භත ශඹොදහ ශගොඩ නඟන රද
විලසවිදයහරඹක්. ශභොකද ශරහ තිශඵන්ශන්?
ඇශභරිකහ ලක්ත් ජනඳදඹ ඔඹශගොල්රන්ශේ ඊශඟ ශරොකුභ
වහේපුතහ. ඇශභරිකන් විලසවිදයහරඹ ගන්න. නිේශඹෝර්ක්
ප්රහන්තශී ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර 188ක් පිහිටුහ තිබුණත් ලයින්
රහබ රළබීශේ ඳයභහර්ථ ඇත්ශත් ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර 18කට
ඳභණයි. 188න් රහබ රඵන ඳයභහර්ථ තිශඵන්ශන් 18යි. භතක
තඵහ ගන්න. ශඳන්ිනල්ශේනිඹහශේ විලසවිදයහර 128න් 9ක්ද,
Massachusettsහිදී 88න් 4ක්ද ලශඹන් ඉතහභත් අඩු ංඛයහක්
තභයි ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර තිශඵන්ශන්. භසතඹක් ශර ගත්
කශ ශේ ප්රධහන ප්රහන්ත තුශන් ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර 404ක්
පිහිටහ ඇතත් ඒහශී රහබ අශේක්ෂිත ඒහ ඇත්ශත් 31ක්
ඳභණයි. ලශවභ නේ අශනක් ඒහ ශභොනහද? ඇශභරිකන් ප්රධහන
ප්රහන්ත තුශන් ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර 404ක් තිශඵනහ. වළඵළයි,
රහබ රළබීභ අශේක්හශන් පිහිටුහ ඇත්ශත් ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර 31යි. දළන් ශභශවේ ශභොනහද කයන්ශන්? ශේ
ඔක්ශකොභ දභන්ශන් business කඩ. ශකොත්තු කඩඹ දභහ ඳහඩු න
විට beauty salon ලකක් දභනහ. ඒ beauty salon ලක ඳහඩු න
විට hardware ලකක් දභනහ.
Hardware shop ලක ඳහඩු ශන ශකොට university ලකක්
දභනහ. ඕක ශන් ශේ කයරහ තිශඵන්ශන්. ශරෝකශී ශභශවභ
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ආයේබ කයරහ නළවළ. Beauty salon ලක
ඳහඩු ශන ශකොට hardware shop ලක දභනහ; hardware shop
ලක ඳහඩු ශන ශකොට university ලක දභනහ. ශේහ ශන්
තමුන්නහන්ශේරහශේ
යහඳහය.
ශභොවහන්
රහල්
ශග්රේරු
භන්ත්රීතුභන්රහ අතින් ශේක ශන ලක ගළන අරුභ පුදුභ න්ශන්
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නළවළ. නමුත් භභ දළක්කහ ලතුභහ ලක දක් කිඹරහ තිබුණහ
ලතුභහ ී.විතශී ළඩිශඹන්භ තුටු න ද ජහතයන්තය
ඳහරකට ලක දරුකුත් ශනොලන දයි කිඹරහ. ගරු
භන්ත්රීතුභනි ඒක ශන් ඔඵතුභහ තුටු න ද? වළඵළයි ඒ තුටු
ශන ද උදහ ශයිද? ශේ තත්ත්ඹ ළඩි ශනහ මික් ඒ ද
කදහත් උදහ න්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහට වළභ දහභ දුශකන් තභයි
ඉන්න ශන්ශන්. ගරු භන්ත්රීතුභනි
ඔඵතුභහ දක් ලශවභ
කිඹනහ භට ඇහුණහ. වළඵළයි ඔඵතුභහට ශනත් තුටක් නේ
තිශඵනහ. භහ කිඹන්ශන් ඒ තුට ගළන ශනොශයි. ල්රහනහරඪ
ගරු භන්ත්රීතුභනි ලතුභහශේ ජහතයන්තය ඳහරට අශේ යශ කිිනදු
දරුකු ඇතුළු ශනොන දට ලතුභහ තුටු නහඹ කිේහ. ඒ
දට ලතුභහ තුටු ශනහ කිේහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒශකන්
ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් ශභොකක්ද? දරුන්ශේ ඇත්ත අධයහඳනඹ
තිශඵන්ශන් ශනත් තළනක කිඹන ලක ශන්. දරුන් ශඳරමවිඹ
යුත්ශත් ලතළනට ශන්. ඔඵතුභන්රහ කිේහට රහබ රඵන්න
විලසවිදයහර දභරහ තිශඵන්ශන් ශකොශවේද? කල්ඳනහ කයරහ
ඵරන්න.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඇශභරිකහ ලක්ත් ජනඳදශී
විලසවිදයහර ආයේබ වුශණ් ඇයි කිඹරහ භහ කිඹන්නේ. වහ්
විලසවිදයහරඹ 1636 දීයි ආයේබ කශශේ. වහ් විලසවිදයහරඹ 1636
දී ආයේබ කශශේ කළල්වින්හදි ආගභ ප්රාලිත කිරීභ ශනුශනුයි.
වරිද? ලශවභ නේ ඒහ ආගමික ංසථහපිත ආඹතනඹන්. අශේ
ගරු හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය භළතිතුභහ දන්නහ 15න ිනඹ
16න ිනඹ කිඹරහ කිඹන්ශන් ශරෝකශී ආගමිකත්ඹ
පිළිඵ විවිධ පුයහෘත්ත ශගොඩ නළුවණු අධිඹක් ඵ. ශරෝකශී
විලහර ආගමික යු්ධධ නිර්භහණඹ ශරහ තිබුණු අධිඹක් ලඹ. ඒ
නිහ ලක් ලක් ගුරුකුර ලක් ලක් ල්රධර්භහදින් තභන්ශේ
අධයහඳනඹ වයවහ තභන්ශේ ආගභ ඳළතියවීභ වහ ව ප්රශඹෝගර
ශඹදුණහ. ඒ අනු තභයි ශජෝන් වහ් කිඹන පු්ධගරඹහ -ඔහු
පජකයශඹක්- ඔහුශේ ශ්ධඳශ ව ඔහු විිනන් ලකතු කයන රද
පුසතකහර ශඳොත්ලින් වරි අඩක් ඳරිතයහග කයරහ වහ්
විලසවිදයහරඹ 1636 දී ආයේබ කශශේ. වහ් විලසවිදයහරඹ
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් තභයි. වළඵළයි රහබ රළබීශේ
ඳයභහර්ථඹ ශනොශයි තිශඵන්ශන්. වහ් විලසවිදයහරඹ අදත්
ඳහරනඹ කයන්ශන් වඹශදනකුශගන් යුතු භවහ භණ්ඩරඹක් ව ඒ
විලසවිදයහරශඹන්භ ලළිඹට ලන රද විදයහර්ථින් 34 ශදනකුශගන්
යුතු භණ්ඩරඹක් විිනනුයි. ඒශකන් ලකතු කය ගන්නහ අතිරික්ත
ටිනහකභ අතිරික්ත රහබඹ ඒ අඹ ඒ විලසවිදයහරඹ ශනුශන්
ශඹොදනහ. වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහ ශභොකක්ද කයන්න
වදන්ශන්?
දළන් ඔඹ භහරශව ඇති කශ විලසවිදයහරඹ අයශගන ඵරන්න.
ඒ ගළන භහ ශනභ දක කිඹන්නේ. භහරශව විලසවිදයහරඹ
SLIIT ලක ආදිශඹන් උඳඹහ ගන්නහ ආදහඹභට ශභොකද කයන්ශන්?
අතිරික්ත ටිනහකේරට ශභොකද කයන්ශන්? ඒහ ශඳොදි
ඵළශගන අයශගන ඹනහ. වළඵළයි වහ් විලසවිදයහරඹ ශභොකද
කයන්ශන්? ඒක ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් තභයි. වළඵළයි ඒහ
කළල්වින්හදි ල්රධර්භ ආගභ ප්රාහයඹ කිරීභ ශනුශන් ආයේබ
කයන රද ඳහල්. ඒ ඳහල් භහජ සුබහධන කහර්ඹහර. ඒ හශේභ
තභයි අයිවි ලීගඹට අඹත් විලසවිදයහර 8ක් ඇශභරිකහ ලක්ත්
ජනඳදශී තිශඵනහ. ශීල් විලසවිදයහරඹ 1701 දීයි ආයේබ
කශශේ. ඒකත් ආයේබ කශශේ කළල්වින්හදි ආගභ ප්රාලිත කිරීභ
ශනුශනුයි. ශඳන්ිනල්ශේනිඹහ විලසවිදයහරඹ 1740 දී ලංගරන්ත
බහ විිනනුයි ආයේබ කශශේ. ප්රින්සටන් විලසවිදයහරඹ 1746 දී
ශප්රසබිශ රිඹන් කිඹන ල්රධර්භ ආගමික අන්තඹ ශනුශන්
ආයේබ කශශේ. ශකොශරොේබිඹහ කිඹන විලසවිදයහරඹ 1754 දී
ලංගරන්ත බහ විිනනුයි ආයේබ කයනු රළබුශේ. බ්රවුන් කිඹන
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විලසවිදයහරඹ 1764 ඵළේටිස කිඹන ආගමික හදඹ ශනුශන්
ආයේබ කශශේ. ඩහ භත් කිඹන විලසවිදයහරඹ 1769 දී
කළල්වින්හදි ආගභ ප්රාලිත කිරීභ ශනුශනුයි ආයේබ කශශේ. ඒ
නිහ ශේ කිිනදු විලසවිදයහරඹක් රහබ රළබීභ අශේක්හ කයශගන
ශනොශයි ආයේබ කශශේ. අශේ යශ ආනන්ද විදයහරඹත් ලශවභයි.
ලඹ 1886 දීයි ආයේබ කශශේ. ලකට අශේ ිනංවර, ශඵෞ්ධධ ජහතික
වහ ආගමික පුනරුදශී ප්රතිපරඹක් ලශඹන් තභයි ලඹ ආයේබ
කශශේ. ලඹ ආයේබක අසථහශේ ශඳෞ්ධගලික ඳහරක්.
හික්කඩුශේ ශ්රී සුභංගර වහමුදුරුශෝ, මිශග ටුත්ශත් ගුණහනන්ද
වහමුදුරුශෝ, අනගහරික ධර්භඳහරතුභහ, ශවන්රි සටීල් ඕල්ක තුභහ
ළනි නහඹකඹන්ශේ ල්ලිකත්ශඹන් ඇයඹි භවහ භහජ
යහඳහයඹක් වහ යහඹහභඹක් ආනන්ද විදුවර බිහි වීභට ශවේතු
වුණහ. ආනන්ද විදුවර 1962 දී යජඹට ඳයහ ගන්නහ කල්
ශඳෞ්ධගලික ඳහරක්. ලඹ ශඳෞ්ධගලික ඳහරක් වුණහට
ශඳෞ්ධගලික රහබ රළබීශේ අශේක්හශන් ශනොශයි ආයේබ
කශශේ. නළඟීශගන ආපු ශඵෞ්ධධ පුනරුදශීදී ඒ ශඵෞ්ධධ
නහඹකඹන් ගභක් ගභක් ගහශන් ගිහිල්රහ ල්ලි ලකතු කයරහයි ඒ
ඳහර ආයේබ කශශේ. ඒ කහරශී කහට වරි කිඹන්න තිබුණහ, "ආ,
ආනන්ද විදයහරඹත් ශඳෞ්ධගලික ඳහරක්, ඒ නිහ ශඳෞ්ධගලික
ඳහල් කභක් නළවළ." කිඹරහ. ආනන්ද විදයහරඹ ආයේබ කශශේ
ශඳෞ්ධගලික ඳහරක් විධිඹට තභයි. වළඵළයි, ඒක ආයේබ කශශේ
ආගමික වුභනහන් ශනුශනුයි. 1962 දී යජඹට ඳයහ ගන්නහ
කල්, ආනන්ද විදයහරඹ ශඳෞ්ධගලික ඳහරක් වුණත්, භහජ
කහර්ඹඹකයි නියත වුශණ්.
දළන් තමුන්නහන්ශේරහ ආයේබ කයන්න වදන ඒහ ශභොනහද?
ශේ භහජ කහර්ඹඹන්ටද ලන්ශන්? භහජ කහර්ඹඹන්රට
ශනොශයි ශේ ලන්ශන්. කල්ඳනහ කය ඵරන්න. අපි දන්නහ
ලහන්ත ශතෝභස විදයහරඹ 1949 දී ඇයඹුශණ් ඇංේලිකන්
ක්රිසතිඹහනි ආගභ ශ්ධය ඹ ප්රජහ අතය ප්රාලිත කිරීශේ අයමුණ
ඇති ඵ. ලතශකොට ලහන්ත ශතෝභස විදයහරඹ ආයේබ කශශේ ඒ
අයමුණ ඇතියි. ලතශකොට ඒහ ආගමික අයමුණ ඇති විවිධ
ප්රශදදඹන්ශේ වුභනහ භත භහජ ංසථහ ශර ආයේබ කශහ.
භහජ ංසථහ තභයි ඒහ ශභශවඹ වශී. ශරෝකඹ පුයහ තිශඵන
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ආයේබ කශශේ ලශවභයි. ඵහුතයඹක්
ලශවභයි. වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහ ශභොකක්ද කයන්ශන්? තුච්ඡ
රහබ රඵහ ගළි ශේ අශේක්හශන් විලසවිදයහර ආයේබ කයනහ.
කල්ඳනහ කය ඵරන්න.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඉන්දිඹහශේ භළද ඳන්තිශී ල්ලි දීරහ අධයහඳනඹ රඵහ ගත්න භළද ඳන්තිඹ- ශකෝටි 35ක්
ඉන්නහ. ඉන්දිඹහශේ භළද ඳන්තිශී ඉන්න ඒ ශකෝටි 35 ගත්තහභ
ඇශභරිකන් ලක්ත් ජනඳදශී මුළු ජනගවනඹටත් ඩහ ළඩියි. ඒ
නිහ අපි ඉන්දිඹහශේ භළද ඳන්තිඹ තහකහලික උදහවයණඹකට
ගත්ශතොත් ලහි ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර වහ ශවො ශශශ
ශඳොශක් තිශඵනහ. ශභොකද භළද ඳන්තිශී ශකෝටි 35ක් ඉන්නහ.
ලතශකොට ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශනුශන් ඉතහභත් ශවො
ශශශ ශඳොශක් ඉන්දිඹහශේ තිශඵනහ. කවුරු ශවෝ රහබ රඵහ
ගළි ශේ අශේක්හ ඇති ආශඹෝජනඹක් කයනහ නේ ඉන්දිඹහ
ලඹට ශවො ශතෝතළන්නක්. ඔවුන්ට ශකෝටි 35ක ශවො භළද
ඳන්තිඹක් ඉන්නහ. ඒ භළද ඳන්තිශී ඳවුල්ර දරුශෝ ඉන්නහ.
ඒ නිහ ලතළන ශවො ශශශ ශඳොශක් තිශඵනහ. ආශඹෝජනඹට
ශවො ඉඩ ප්රසථහක් තිශඵනහ. ලතශකොට ඒශගොල්රන්ට
ගුණහත්භක උඳහධිඹක් ශදන්න පුළුන්. ටිනහකභක් හිත
උඳහධිඹක් ශදන්න පුළුන්. ඇයි ශශශ ශඳොශ ශරොකුයි. අශේ
ශශශ ශඳොශ ශභොකක්ද? රක් තුනවභහයයි. දළන් ඇභතිතුභහ
කිේහ උඳහධි ශදන ආඹතන 18ක් තිශඵනහ කිඹරහ. ශන්ද? ඊටත්
ළඩිද? උඳහධි ශදන ආඹතන ශගොඩක් තිශඵනහ. දළන් ශභොකක්ද
ශන්ශන්? දළන් ශේ ශොච්ාේ ශශශ ශඳොශට තභයි
ශේශගොල්ශරෝ තයග කයන්න ඕනෆ. ශේශගොල්ශරෝ තයග
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කයන්ශන් ශභොශකන්ද? ශේශගොල්ශරෝ තයග කයන්ශන් රහබඹ
ඳදනේ කය ශගන ගුණහත්භකබහඹ අඩු කයරහ උඳහධිශී මිර
අභ කයරහයි. ඒක තභයි ඒශගොල්රන්ට තිශඵන තයගකහරිත්ඹ.
ඒ නිහ ශේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර වයවහ අධයහඳනශී භවහ
ගුණහත්භකබහඹක් වළශදනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ හිතනහ
නේ ඒක භවහ මිතයහක්. ලශවභ වළශදන්ශන් ශකොශවොභද? අශේ
යශ ඉතහ ශොච්ාේ ශශශ ශඳොශකුයි තිශඵන්ශන්.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ දළන් භරු කථහක්
කිඹනහ. චීනශී ශභයි ඉංග්රීින බහහශන් ඉශගන ගන්න අශේ
යශ විලසවිදයහරරට ලයි ලු. ලශවභ නේ චීනඹට පිසසු ශන්න
ඕනෆ. ඕනෆභ යටක දරුශක් ඉංග්රීින භහධයශඹන් ඉශගන ගන්න
ඕනෆ නේ ඒශගොල්ශරෝ ඹන්ශන් ඉංග්රීින බහහශන් කථහ කයන
යටල්රටයි. භහ දළක්කහ ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ කිඹනහ
දළන් චීනශී ඉංග්රීින බහහ ඉශගන ගළි ශේ භවහ ප්රාලිතබහඹක්
තිශඵනහ; රංකහශේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ආයේබ කශහභ
චීන්නු කඩහශගන ලයි ලු ඉංග්රීින බහහ ඉශගන ගන්න. ශභොන
පිසසුද ශේ? තභන්ශේ දරුන්ට ඉංග්රීින බහහ ඉශගන ගන්න ඕනෆ
නේ ඉංග්රීින භහධයශඹන් අධයහඳනඹ වදහයන්න ඕනෆ නේ
ඒශගොල්ශරෝ
ඹන්ශන්
ඉංග්රීින
භහධයශඹන්
උගන්න
ඉසශකෝරරටයි. ඉංග්රීින බහහශන් කථහ කයන ජනතහක් ඉන්න
යටකටයි. ශේ යටට ලන්ශන් ශභොකටද? ශේ ශභොන මිතයහක්ද
පුයන්න වදන්ශන්? අශේ යශ තිශඵන්ශන් කුඩහ ශශශ
ශඳොශක්. රක් තුනවභහයකට ආන්න කුඩහ ශශශ ශඳොශක්
තිශඵන්ශන්. ශේ ශශශ ශඳොශට ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ඳළටවු
ගවරහ ඳළටවු ගවරහ ඳළටවු ගවරහ ඇති කශහභ ශභොකක්ද
ශන්ශන්?
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භහරශව ආයේබ කශ SLIIT
කිඹන ආඹතනඹ ගළන භභ ඊශඟ දශේ කිඹන්නේ. ඒක ශන් දළන්
ශරොකුභ ලක කිඹහ කිඹන්ශන්. ලහි ශේ භෆතකදී ආයේබ කශ
ඳහනභහරහක අද ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ -අද කයරහ
තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද කිඹරහ- භහ ඊශඟ දශේ දී ඔඵතුභහට
කිඹන්නේ. Tourist Management උඳහධිඹක් ශදනහ කිඹරහ
කණ්ඩහඹේ ශදකක දරුශෝ අද අයණබහඹට ඳත් කයරහ
තිශඵනහ. දළන් ලශවභ උඳහධිඹක් ශදන්ශන් නළවළ. අද ඒ දරුශෝ
භට වේඵ වුණහ. ලශවභ ශදන්න ඵළවළ. ශේ ශොච්ාේ ශශශ
ශඳොශක් තිශඵන්ශන්. ශේ ශොච්ාේ ශශ ශඳොශ ඇතුශශේ
ඒශගොල්ශරෝ තයගකහරිත්ඹ ශදන්ශන් ගුණහත්භකබහශඹන් ළඩි
විලසවිදයහර වදරහ ශනොශයි.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ භහරශව
ශඳෞ්ධගලික රදය විදයහරඹ ගත්ශතොත් ශඳෞ්ධගලික රදය
උඳහධිඹක් ගන්න රුපිඹල් රක් 90ක් ඹනහ. Course ලකට
අවුරුදු 5යි. ඒ කිඹන්ශන්, භහ 60ක් ඹනහ. රුපිඹල් රක් 90යි.
ඒ අනු භහඹකට රුපිඹල් රක් ලකවභහයයි. තභන්ශේ ලක
දරුශකුශේ අධයහඳනඹ ශනුශන් භහඹකට රුපිඹල් රක්
ලකවභහයක් ශන් කයන්න පුළුන් ඳවුල් කීඹකටද? තභන්ශේ
ලක දරුශකුශේ අධයහඳනඹ ශනුශන් භහඹකට රුපිඹල් රක්
ලකවභහයක් ශන් කයන්න පුළුන් කහටද ? ඔඹ අඹථහ විධිඹට
ල්ලි ශවොඹපු වහදඹන්ට පුළුන්. ලක්ශකෝ කුඩු, ලක්ශකෝ
කළිනශනෝ, ලක්ශකෝ deals, ලක්ශකෝ ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ
dealලින් ල්ලි ශවොඹන අඹට පුළුන්. නළත්නේ ශන කහටද
කයන්න පුළුන්? හභහනය යජශී ශේකශඹකුට, හභහනය
ළටුඳක් රඵන ශකශනකුට, භළදි ආදඹේ හිත ශකශනකුට
තභන්ශේ ලක දරුශකුට ලක භහඹකට අධයහඳනඹ ශනුශන්
රුපිඹල් රක් ලකවභහයක් දයන්න පුළුන්ද? භහරශව ශඳෞ්ධගලික
රදය විදයහරශී උඳහධිඹක් ගන්න රුපිඹල් රක් 90ක් ඹනහ.
යශ ජනගවනශඹන් ිනඹඹට 42ක රදනික ආදහඹභ ශඩොරර්
ශදකට අඩුයි. භතක තඵහ ගන්න. දක ආදහඹභ ශඩොරර් ශදකකට
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අඩුයි. ඉතින් භහඹක ආදහඹභ ශඩොරර් 60යි. ශඩොරර් 60
රුපිඹල්ලින් ඵළලුශොත් කීඹද? ශඩොරර් ලකක් රුපිඹල් 130යි.
ලතශකොට රුපිඹල් 7,800යි.
ඉතින් ඒශකන් ශගන්න පුළුන්ද? ඒශකන්ද ශේ රුපිඹල්
රක් ලකවභහයක් ශගන්න කිඹන්ශන්? තමුන්නහන්ශේරහශේ
ංඛයහ ශල්ඛනලින්භ ඳළවළදිලියි තමුන්නහන්ශේරහ ශේ
විලසවිදයහර ඇති කයන ශකොටභ ිනඹඹට 42ක් ඒශකන් පිටභං
කයරහ තිශඵන ඵ. ඒ ංඛයහ ශල්ඛනශඹන් විතයක්. ඒක
හධහයණද? තමුන්නහන්ශේරහ තීයණඹ කයන්න ජනතහශේ
අයිතිහිනකභක් ඵට ඳත් ශරහ තිබුණ අධයහඳනඹ අද යප්රහද
රත් කුඩහ ඳළශළන්තිඹකට සීභහ කයන්නද ශේ ළරසුේ වදමින්
තිශඵන්ශන් කිඹරහ. තභන්ශේ ලක දරුශකුශේ අධයහඳනඹ
ශනුශන් භහඹකට රුපිඹල් රක් ලකවභහයක් ළඹ කයන්න
ශභොන ශදභේපිඹන්ටද පුළුන්? ලශවභ කයන්න නේ ශවොයකේ
කයන්න ඕනෆ. ශන ශභොකක්ද කයන්න තිශඵන්ශන්? ශේක
ඳහදඩකයණඹ කයපු යටක්. ඳහදඩඹන්ට ඳභණක් ිනඹලු
අයිතිහිනකේ යකින්න වදන යටක්. කළිනශනෝකහයඹන්ට
සදුකහයඹන්ට ශේේකහයඹන්ට ඩීල්කහයඹන්ට මුළු යටභ උකස
කයපු ඳහරනඹක් තභයි
තමුන්නහන්ශේරහශේ තිශඵන්ශන්.
අධයහඳනඹත් ඒ අඹටභ ශදන්න තභයි ශේ ළරසුභත් කස
කයමින් තිශඵන්ශන්.
ඊට ඳසශේ කිඹනහ "නළවළ ශේ රංකහශේ මුදල් ශගොඩක්
ලළිඹට ගරහ ශගන ඹනහ ශන්. ඒ නිහ අශේ ශශශ ශලේඹට
භහය අනතුයක් ශන් ශරහ තිශඵන්ශන්. ශභයි ඉශගන ගන්න යට
ඹනහ ශන්. ශභයි ඉශගන ගන්න යට ඹන ශකොට ශඩොරර් ශගොඩක්
පිටයටට ඹනහ ශන්. ඒ ශඩොරර් ශභශවේ තිඹහ ගන්න පුළුන් ශන්."
කිඹරහ. ලශවභ නේ අයක්කු කේවරක් දභන්න ශකෝ. අවුරු්ධදකට
ශේ යටට අයක්කු ශේන්න ශකොඳභණ මුදරක් ඹනහ ද? ඒ ශඩොරර්
ටික තිඹහ ගන්න ශකෝ. ඉතින් ශඩොරර් කළක්කුභද ශේ තිශඵන්ශන්?
විශ්ධල විනිභඹ ැසක ගළි ශේ කළක්කුභද ශේ තිශඵන්ශන්? ශේක
විශ්ධල විනිභඹ යහ ගළි ශේ කළක්කුභ නේ පිට යටින් අයක්කු
ශගශනන්න අවුරු්ධදකට ඹන මුදර ඉතිරි කය ගන්න ශකෝ. ඒ
නිහ අයක්කු ෂළක්ටරි ලකක් දභරහ ශදන්න. ලතශකොට ඒ මුදල්
තිඹහ ගන්න පුළුන්. නළවළ ශරෝකඹ ලශවභ යහ ඳතින්ශන්
නළවළ. භභ තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්නේ. දළන් කිඹන්ශන් ශේ
විලසවිදයහර ඳටන් ගත්තහභ පිටට ඹන ල්ලි නතය ශනහ
කිඹරහ ශන්.
දළන් ශේක ඵරන්න ශකෝ. වහර්් විලසවිදයහරඹ ගත්ශතොත් ඒ
ශමුන්ශගන් ිනඹඹට 40ක් ඇශභරිකහ ලක්ත් ජනඳදශී ශභයි.
වහර්් විලසවිදයහරශී මුළු ශභයි ප්රභහණශඹන් ිනඹඹට 40ක්
ඇශභරිකහනු දරුන්. ිනඹඹට 10ක් ඉන්දිඹහනු දරුන්. ිනඹඹට 6ක්
ජර්භනිශී දරුන්. ිනඹඹට 3.8ක් ලක්ත් යහජධහනිශී දරුන්.
ිනඹඹට 3ක් ඳහකිසතහනශී දරුන්. ිනඹඹට 2.5ක් චීනශී දරුන්.
ලතශකොට ඇශභරිකහ ලක්ත් ජනඳදශී වහර්් විලසවිදයහරඹ
ගත්තහභ ඒශක් ලංගරන්තශී දරුශෝ ඉන්නහ. ලංගරන්තශීත්
ඔඵතුභන්රහ කිඹන විලසවිදයහර වතයක් තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ
දරුශෝ ඉශගන ගන්න ඇශභරිකහට ඹනහ ශන්! ඹන ලක්ශකනහ
ශකොශවොභත් ඹනහ. ඒක ශන් ශේ කිඹන්ශන්. ඇශභරිකන්
විලසවිදයහරශී ඉන්දිඹහශේ දරුශෝ ිනඹඹට 10ක් ඉන්ශන් ඇයි?
ඉන්දිඹහශේ තිශඵනහ ශන් භනිඳහයි විලසවිදයහරඹ. ඉතින්
ශභොකටද වහර්් ඹන්ශන්? ජර්භනිශී දරුශෝ ිනඹඹට 6ක්
ඇශභරිකහශේ
වහර්්
විලසවිදයහරශී
ඉන්ශන්
ඇයි?
ඇශභරිකහශේ ප්රින්සටන් විලසවිදයහරඹ ගන්න. ඒකත් ලශවභයි.
ඒශක් ඇශභරිකහ ලක්ත් ජනඳදශී දරුශෝ ිනඹඹට 42ක්
ඉන්නහ. ඉන්දිඹහශේ දරුශෝ ිනඹඹට 11ක් ඉන්නහ. ලක්ත්
යහජධහනිශී- භවහ බ්රිතහනයශී- දරුශෝ ිනඹඹට 4.6ක් ඉන්නහ.
ජර්භනිශී දරුශෝ 3.7ක් ඉන්නහ. චීනශී දරුශෝ 2.8ක්
ඉන්නහ.
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දළන් ශේ ගළන කිඹන්ශන් ශභශවභ ශන්. ''ශභශවේ ශයදි
ෂළක්ටරිඹක් දභරහ ලශවන් ශයදි ශගන්න ලක ශක්න්න
පුළුන්'' කිඹන තර්කඹ ශන් ශේ ශේන්න වදන්ශන්. අධයහඳනඹ
තදුයටත් ලශවභ ශනොශයි. ශරෝකශී අධයහඳනඹ ංයණඹ
ශනහ; ලවහට ශභවහට ඹනහ. ඒක ශවොයි. තමුන්නහන්ශේරහ
හිතනහ නේ මේරිගභ විලසවිදයහරඹක් දළේභහභ රංකහශන් පිට
ඹන දරුශෝ නතය ශනහ කිඹරහ ඒ තයේ මිථයහ භතඹක් තත්
නළවළ. ශභොන අතයක්ද ඒක? මේරිගභ විලසවිදයහරඹක් දළේභහභ
රංකහශන් ලළිඹට ගරහ ශගන ඹන මුදල් ප්රභහණඹත් දරුන්
ප්රභහණඹත් නතය ශනහ ලු! ශභොන අතයද? අද ශරෝකශී
අධයහඳනඹ ංයණඹ ශනහ. ආනඹන අඳඹනඹන හශේ තභයි.
ලවහට ඹනහ. ශභවහට ඹනහ. ඒක නයක නළවළ. ඒක ශවොයි.
ලශවභ ශන්න ඕනෆ. දළන් කිඹනහ මේරිගභ විලසවිදයරඹ ඳටන්
ගත්ත වළටිශීභ දරුශෝ ඔක්ශකොභ ඒකට ලනහ ලු! ලතශකොට
පිට යටට ඹන ල්ලි ටික නතය ශනහ ලු!! ශභොන අතයද
ඇභතිතුභනි? ශකොශවොභටත් අධයහඳනඹ ශරෝකඹ ශ ංයණඹ
ශනහ. ඒ නිහ තභයි ලංගරන්තශී දරුශෝ ඇශභරිකහට
ඹන්ශන්. ඒ හශේභ තභයි ඇශභරිකහශේ දරුශෝ ලංගරන්තඹට
ලන්ශන්. ඒ හශේභ තභයි ඕසශේලිඹහශේ දරුශෝ ලංගරන්තඹට
ඹන්ශන්. ඒ හශේභ තභයි ලංගරන්තශී දරුශෝ ඕසශේලිඹහට
ලන්ශන්. ඒ හශේභ තභයි රංකහශේ දරුශෝ ලවහට ඹන්ශන්. ශේක
තභයි කථහ. දළන් කිඹන්ශන් ශභොකක්ද? දළන් කිඹන්ශන් ශේ
විලසවිදයහරඹ දළේභහභ මුදල් පිට යටට ගරහ ශගන ඹන ලක නතය
කයන්න පුළුන්ලු. ඒ ශඵොරු ශන්. රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන
ඇභතිතුභනි තමුන්නහන්ශේශේ දරුශෝ ඒකට දභනහද?
ශකොශවේද ඉන්ශන් කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. භහශන්න ඕනෆ.
ශගොඩක් අඹශේ දරුශෝ ඉන්ශන් ශකොශවේද කිඹරහ භභ දන්නහ.
භභ ඒ ගළන ශභොකුත් කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. ඒහ ශවළිදයවු
කයන්න ඕනෆ නළවළ. ඒක ඒ අඹශේ කළභළත්ත ශන්. ඒ දරුශෝ
ශකොශවොභත් ඹනහ. ඒ නිහ ශේ කයන්න වදන්ශන් ශන
ශභොකුත් ශනොශයි. අද අශේ යශ විලසවිදයහර ඳ්ධධතිශී ඇති වී
තිශඵන ශවදහාකඹ ශභොකක්ද? ඳශමුශකොටභ විඳුේ ශොඹන්න
ඕනෆ ඒකටයි.
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන ඇභතිතුභහ විලසවිදයහර
භවහාහර්ඹරුන්ට ආාහර්ඹරුන්ට කළය අරඹක් ශදනහ. "ශේ
විලසවිදයහරඹට ගිහිල්රහ ඉගළන්නුහභ ළඩිශඹන් ඳඩි ගන්න
පුළුන් ඒ නිහ ශවොභ ශ්ධ තභයි ඔඹශගොල්ශරොත් ජඹර්ධනපුය
විලසවිදයහරශී ළඩ කයන ගභන් මේරිගභ ශශශ කරහඳඹටත්
ගිහිල්රහ ඳළඹ ශදකක ඩියුටි ලකක් කයරහ ඒ ශශශ
කරහඳශඹනුත් කීඹක් වරි ගන්න. ඒ නිහ මේට ඳසශේ අශඳන් ඳඩි
ළඩි කයන්න ඉල්රන්න ලඳහ. ඔඹශගොල්රන්ට අපි ශන තළනක්
වදරහ තිශඵනහ tuition ශදන්න." ඒක ශන් ශේ කිඹන්ශන්. ශේහ
ද ළඩ? විලසවිදයහර ආාහර්ඹරුන් tuition ශදන්න ශඹොදනහ.
ඒශගොල්රන්ශේ ළටුේ ප්රලසන ලන ශකොට කිඹනහ "ඔඹශගොල්රන්
tuition ඳහයක් දහ ගන්න ශකෝ. භහ තළනක් වදරහ ශදන්නේ."
කිඹරහ. ඒක ශන් ශේ කිඹන්ශන්. විලසවිදයහර ආාහර්ඹයශඹකුට
හභහනයශඹන් තිඹක කහර ටවන වළශදන්ශන් කුඩහ ඳරිච්ශේද
ගණනහක් ඉගළන්වීභ ශනුශන්. විලසවිදයහර ආාහර්ඹයඹහ
කිඹන්ශන් ලවහට ශභවහට ඳළන ඳළන උගන්න tuition
කඩකහයශඹක් ශනොශයි. ඒ තභයි අශේ යශ දළනුභ නිර්භහණඹ
කයන ශකනහ. දළනුභ නිර්භහණඹ කයන ශකනහට අලය න
නිදව රළශඵන ඳරිදි තභයි විලසවිදයහරශී කහර ටවන
වදන්ශන්. වළඵළයි ඇභතිතුභහ කිඹනහ "ලේහ අඳට ළඩක් නළවළ.
ඔඹශගොල්රන්ට ඳඩිඹශන් ඕනෆ. ඔඹහ ශභශවේ ඳළඹ ශදකක්
උගන්න්න. අයශවේ ඳළඹ ශදකක් උගන්න්න. ඔඹහ දළනුභ
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නිර්භහණඹ කශශේ නළතිහට කභක් නළවළ." කිඹරහ. Private ඵස
ශකොන්ශදොසතය හශේ. රෑට ලක ඵස ලකක දුනහ. දල්ට ත
ඵස ලකක දුනහ නිදි කියකියහ. ඒකශන් කිඹන්ශන්. ශේකද
අධයහඳනඹ පිළිඵ තිශඵන තමුන්නහන්ශේරහශේ දළක්භ?
ඇයි තමුන්නහන්ශේරහ මේට අදහශ ඳනත් ශකටුේඳත
ශගශනන්න ඵඹ? අපි ඒ ඳනත් ශකටුේඳතට මුළුභනින්භ විරු්ධධයි.
ඳනත් ශකටුේඳත ශගශනන්න තමුන්නහන්ශේරහ ඵඹ ඇයි? අකිර
වියහේ භන්ත්රීතුභහ ව අශේ ඉයහන් භන්ත්රීතුභහ කිේහ කරුණහකය
ඳනත් ශකටුේඳත ශගනළල්රහ ශේ කටයුතු කයන්න කිඹරහ. ඳනත්
ශකටුේඳතට අනු කටයුතු කයන්න කිඹනහ. නමුත්
තමුන්නහන්ශේරහ ඒ ඳනත් ශකටුේඳත ශගශනන්ශන් නළවළ. ශවොය
ඳහශයන් තභයි ඹන්න වදන්ශන්. ඇයි ඒ? ඳනත් ශකටුේඳත
ශගනහශොත් තභයි ශේ ගළන යශ විහදඹට රක් ශන්ශන්.
ලස.බී. දිහනහඹක අභහතයයඹහ ඳනත් ශකටුේඳත වළදුහ.
ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කයනහ කිඹරහ විවිධ අසථහර
කිේහ. වළඵළයි ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කයන්ශන් නළවළ. ඇයි
ඒ? ඒ ඳනත් ශකටුේඳත ශගනහශොත් ඒ ගළන අශේ යශ වි්ධත්
හකච්ඡහක් ඇති ශනහ. ඒ ඳනත් ශකටුේඳතට විරු්ධධ ශේ
යශ අධයහඳනශේදීන් අධයහඳනිඹන් වඬ නඟනහ. ඒ නිහ
තමුන්නහන්ශේරහ ඳනත් ශකටුේඳත ශගශනන්ශන් නළවළ. වරි නේ
ශේ විලසවිදයහරඹ ඇති කයන්න ඕනෆ ඒ ඳනත් ශකටුේඳතට
ඹටත්යි. උස අධයහඳන නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි වළදුහ ශන්ද
ඳනත් ශකටුේඳත? උස අධයහඳන නිශඹෝජය අභහතයතුභනි
ඳනත් ශකටුේඳත වළදුහද නළ්ධද කිඹරහ භට කිඹන්න. [ඵහධහ
කිරීභක්] වළදුහ ශන්.

ගරු සුනිල් ශඳුන්තන්තතිප මශ ළ

(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඵළරි ශරහත් ඔළු ශවොල්රන්ශන් නළවළ.
ළහුත් ශවොල්රන්ශන් නළවළ.

භළසශක්

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඵළරි ශරහත් ඔළු ශවොල්රන්ශන් නළවළ. හභහනයශඹන්
ඔඹ ඉරිඹේට ගශේ කිේශේ "කිරිභළටි ගිරපු කිඹුල්ලු හශේ"
කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ භහ කිඹන්ශන් ඒක ශනභ
ශදඹක් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අයිශඹෝ! අශන් අපි ඒහ ඒ තයේ
ශරොකුට රකන මිනිසුන් ශනොශයි. භන්ත්රීකේ ගළන හිතනහ
නේ අපි තමුන්නහන්ශේරහට භන්ත්රීකේ කීඹක් දීරහ තිශඵනහද
අේඳහ! භවය අඹ හඩි ශරහ හිටිශී අඳ දීපු ඒහශී. ඒ නිහ අපි
ඕහ ළඩිඹ ගණන් ගන්ශන් නළවළ. ශේ යශ ජනතහ කදහ වරි
ශේහ ශත්රුේ ගි වි. ශත්රුේ ගන්න තුරු අපි කිඹනහ. ඒක අශේ
ළශ්. ඒ පිළිඵ අඳට කිින හංකහක් ශදගිඩිඹහක් නළවළ. භහ
ඒකයි කිඹන්ශන්. වරි කරුණ විතයයි අපි අවන්ශන්. ශන
ශභොකුත් ශනොශයි. ඳනත් ශකටුේඳත වළදුහද නළ්ධද?
නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට ඒ
ගළන කිඹන්න ඵළවළ. ඳනත් ශකටුේඳත වළදුහ. දළන් ඒක කිඹන්න
ඵඹයි. ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ශභොනහ කිඹයිද දන්ශන්
නළති නිහ ශභොකුත් කිඹන්ශන් නළවළ. ලතුභහ ශභොකක් කිඹයිද
දන්ශන් නළවළ. ඕක තභයි තිශඵන ළශ්. ඳනත් ශකටුේඳත
වළදුහ. වළඵළයි ඳනත් ශකටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ශගශනන්ශන්
නළවළ; ශගශනන්න ඵළවළ. ඳනත් ශකටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට
ශගනහශොත් ශගඩි පිටින් ශේ කථහශේ ඇත්ත ශඳශනනහ.
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ගරු ක්හමන් යළඳළ ධතරලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ලතශකොට ඔඹශගොල්රන්ට ඳහයට ඵහින්න පුළුන්.

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ නිහ ද ඳනත් ශකටුේඳත ශගශනන්ශන් නළතසශත්? අන්න
ළශ්! ඳනත් ශකටුේඳත ශගශනන්ශන් නළත්ශත් ඒක නිහයි.
ඒකට විශයෝධඹක් තිශඵනහ; විශයෝධඹ නිහ ඳනත් ශකටුේඳත
ශගශනන්ශන් නළවළ. වරිද? දළන් කහයණඹ දන්නහ; ශවොට
ශත්ශයනහ; අසථහ ශවොට ශත්ශයනහ. ශේ ඳනත් ශකටුේඳත
ශගනහපු වළටිශී ඒකට විරු්ධධ න ඵ දන්නහ.

ගරු ක්හමන් යළඳළ ධතරලර්ධන මශ ළ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

කයන්න තිශඵන ඔක්ශකොභ කයරහ ඳනත්
ශගශනන්නේ.

ශකටුේඳත

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අන්න ළශ්! කයන ටික ඔක්ශකොභ කයරහ ඳනත් ශකටුේඳත
ශගශනනහ. ඕක තභයි ඇත්ත කථහ ඇභතිතුභනි. ඒක ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුට කිඹන්න. ඳනත් ශකටුේඳත තිශඵනහ; නමුත්
ශගශනන්ශන් නළවළ කිඹන්න. ඳනත් ශකටුේඳත ශගනහපු වළටිශී
ක ටිඹ කළඳට කහශගන කෆ ගවන්න ඳටන් ගන්න නිහ
ශගශනන්ශන් නළවළ කිඹන්න. ඒ නිහ දළන් ඳනත් ශකටුේඳතට
කලින් ඕනෆ ළඩ ටික කයනහ. ඒ ළඩ ටික කයරහ ඉය ශරහ
කිඹනහ "දළන් ශේ විලසවිදයහර තළන තළන ල්බිහි ශනහ
හශේ ඇති ශනහ. තළන තළන කඩ දහශගන තිශඵනහ. ලක
ලක්ශකනහ ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට දභනහ. ඒ නිහ ඒහ නිඹහභනඹට
ඳනත් ශකටුේඳතක් ඕනෆ"කිඹරහ. ඔඹ තර්කඹශන් ශගශනන්න
වදන්ශන්. ඕක ශන් ශේ කයන්න වදන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ ශේ
යටත්
ය ටනහ;
ඳහර්ලිශේන්තුත්
යටනහ;
තමුන්නහන්ශේරහශේ භන්ත්රී කණ්ඩහඹභත් ය ටනහ ශන්. ඒ
කහයණඹ වරි ඳළවළදිලියි. ශේ ඳනත් ශකටුේඳත ශගශනන්ශන්
නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ දළන් ගරු ඇභතිතුභහභ කිේහ. ශේ ඳනත්
ශකටුේඳත ශගශනන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? ඳනත් ශකටුේඳත
ශගශනන්න ශඳය ශේ ආඹතන ශවොය ඳහශයන් ශගශනනහ. ශවොය
ඳහශයන් ශගනළල්රහ පිහිටුනහ. පිහිටුරහ යශ භතඹක් වදනහ
"දළන් ශේහ නිඹහභනඹට ඳනතක් ඕනෆ" කිඹරහ. උස අධයහඳන
ඇභතිතුභහත් ශේ ගළන දන්නහ. ලතුභහ කී දක් කිේහද ඳනත්
ශකටුේඳතක් ශගශනනහ කිඹරහ. නමුත් ඒ ඳනත් ශකටුේඳත
ශගශනන්ශන් නළවළ. ඒ ඳනත් ශකටුේඳත ශගශනන්ශන් නළත්ශත්
ඒ නිහ තභයි. ඉසශල්රහ ශේ ආඹතන ල්බිහි ශනහ හශේ
තළන තළන ඇති කයනහ. ලශවභ ඇති කයරහ විවිධ ර්ගශී උඳහධි
ශදන්න ඳටන් ගන්නහ. ඵහර උඳහධි ශදනහ; ළඩක් නළති උඳහධි
ශදනහ. ය ටනහ. ඊට ඳසශේ යශ තර්කඹක් වදනහ "තළන
තළන ල්බිහි ශනහ හශේ විලසවිදයහර ඇති ශනහ. ශේක
යටට අහිතකය තත්ත්ඹක්. ඒ නිහ ශේක නිඹහභනඹට ඳනත්
ශකටුේඳතක් ඕනෆ" කිඹරහ. ඔන්න ඊට ඳසශේ ඳනත් ශකටුේඳත
ශගශනනහ. දළන් කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න.
අශේ යශ නිදවස අධයහඳනඹ ගළන ශභතළන ඉන්න හුඟක් අඹ
දන්නහ. භවය අඹශේ ඳවුල් ඳසු බිශේ වළටිඹටභ ශනත්
ක්ශේත්රරට ගිහිල්රහ අධයහඳනඹ වළදෆරීශේ වළකිඹහ තිබුණහ.
අශේ ඳවුල් ඳසු බිේ ගත්තහභ ලළනි ශඵොශවෝ අඹ ඉන්නහ. අඳ
ලළනි වළකිඹහක් තිබුණු අඹ ශනොශයි. ආර්ථිකශී ශවෝ භහජ
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ටිනහකේර ශවෝ ශගොඩක් වළකිඹහන් තිබුණු මිනිසසු ශනොශයි
අපි. වළඵළයි අඳට ශේ යශ අධයහඳනශී ශදොයටු විෘත කයරහ
තිබුශණ් නිදවස අධයහඳනඹයි. නිදවස අධයහඳනඹ රළබ භහ දන්නහ
මුහුණු ශගොඩක් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිශඵනහ. භහ හිතන්ශන්
නළවළ නිදවස අධයහඳනඹ ශනොතිශඵන්න ලතුභන්රහට ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුටත් ලන්න වළකි ශයි කිඹරහ. නිදවස අධයහඳනඹ
කිඹරහ කිඹන්ශන් අශේ යශ ඈත ගේභහනර ී.ත් වුණු දුහ
දරුන්ට ල්ලි තිශඵනහද නළ්ධද දුේඳත්ද ශඳොශවොත්ද
ශරොකුද ශඳොඩිද කිඹන ශදදඹකින් ශතොය ඉදිරිඹට ඹන්න
නිර්භහණඹ කය තිශඵන ඉතහ භවුව අසථහක්. භහ හිතන වළටිඹට
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න අපි වළභ ශදනහභ ලඹ ආයක්හ කශ
යුතුයි. වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහ ශේ ඹන්ශන් ඉතහභත් ඳවශ
ඳන්තිශී මිනිසුන්ශේ අයිතිඹක් වළටිඹට තිබුණු අයිතිහිනකභ
ඇති වළකි අඹශේ යප්රහදඹක් ඵට ඳත් කයන්නයි. අශේ යශ
උඳන් නූඳන් දරු ඳයේඳයහශේ හිස ගිරටීනඹට තිඹන්න රෆසති
කයන්න ලඳහඹ කිඹරහ භහ කිඹනහ.
භහ දන්නහ ගරු ලස.බී. දිහනහඹක අභහතයතුභහ ගළන. භහ
වළභ දහභත් කිඹන විධිඹට ලතුභහ ඈත වුවයන්ශකත ඉඳදිරහ අද
උස අධයහඳන අභහතයයඹහ වළටිඹට ලන්ශන් ශකොශවොභද?
රළන්කර් විලසවිදයහරඹට ගිහින්ද? SLIIT ලකට ගිහින්ද? නළවළ
ශන්. ලතුභහ ශඳොයභඩුල්ර භධය භවහ විදයහරශඹන් ඉශගන ශගන
උස ශඳශ භත් ශරහ ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹට ඇවිල්රහ
ලතළනින් උඳහධිඹක් රඵහ ඒ කහරශී භට ඵය ශිය ංගේර
ළඩ කයරහ ඊට ඳසශේ භහ දන්නහ විධිඹට ශකොමියුනිස
ඳක්ශඹන් ඡන්දඹත් ඉල්රරහ ඊට ඳසශේ නිකළයටිඹ ඳළත්ශත්
ආඹතනඹක ළඩත් කයරහ අහනශී ශ්ධලඳහරනඹට ආහ.
ලතුභහට ඒ ඳහය විෘත වුශණ් ශකොශවොභද? [ඵහධහ කිරීභක්]
ලතුභන්රහශේ ඉතිවහඹ අපි ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. ඈත
ගේභහනඹක ඉඳදිරහ අශේ යශ උස අධයහඳන අභහතයයඹහ
දක්හ ආපු ගභනට ආශරෝකඹ ළඳයුශේ කුභක්ද? ඒ ආශරෝකඹ
ළඳයුශේ ඒ ඳහය ශඳන්වශේ නිදවස අධයහඳනඹයි. ලභ නිහ
නිදවස අධයහඳනඹට අල්ඳ භහත්රඹකින් ශවෝ වහනිදහඹක
කටයුත්තක් කයන්න ලළනි අභහතයයඹකුට කිිනදු අයිතිඹක්
තිශඵනහඹ කිඹරහ භහ හිතන්ශන් නළවළ. ලඹ අතිලඹ අහධහයණයි.

ගරු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශ ළ සඋවවහ ධධයළඳන
නිතයෝජය ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of
Higher Education)

ලශවභ කයන්ශන් නළවළ. සුයක්ෂිත නහ.

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නළවළ. සුයක්ෂිත න්ශන් නළවළ. භහ කලින්භ කිේශේ ඒකයි.
ඔඵතුභහ ගළනත් භහ දන්නහ ශන්. ඔඵතුභහ ගළනත් කිඹන්නද?
භහතශල් ඉරහ අඳත් ලක්ක කේකරු ටන් භධයසථහනර ලකට
ළඩ කයරහ කේකරු ටන් භධයසථහනර අයගශ කයරහ භවය
අඹශේ ී.විත ආයක්හ ශනුශන් ශඳි  ිනටරහ ඔඵතුභහශේ
ී.විත ආයක්හ ශනුශන් ළඟවිරහ ඉරහ ශ්ධලඳහරන ක්රිඹහ
භහර්ගරට ආශේ ශකොශවොභද? ඔඵතුභහට ඹභක් ශවෝ
අධයහඳනශඹන් රළබුණු නිහයි. ඉතිවහඹ ඒකයි. භහ හිතන
වළටිඹට ඒ ශදොයටු විෘත ශරහ තිබුශණ් නළත්නේ ඵහුතයඹක් අපි
අද ශභතළන නළවළ. අපි අද ශභතළන කථහ කයන්ශන් අඳට ඒ
ශදොයටු විෘත ශරහ තිබුණු නිහයි. ලභ නිහ ඒ ශදොයටු ආයක්හ
කිරීභ ැසක ඵරහ ගළි භ අශේ ග කීභයි. ඒ ශනුශන් අපි කශ
වළකි උඳරිභ ශ්ධ කයනහ.

ඳහර්ලිශේන්තු
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[ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ]

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශ්ධලඳහරන අයමුණු භත ිනදු
කයන විලසවිදයහර අයගශ කළයලි තිශඵනහ. හුදකරහ ිනදුවීේ භත
ඳළන නළශඟන අයගශත් තිශඵනහ. ශනත් ශනත් ශියඹන්
අතය ඇති න ගළටුේ තිශඵනහ. භහ කිඹන්ශන් අපි ඒ ගළටුේ
වරිඹටභ ර් මකයණඹ කය ගන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. දළන් ශේ වළභ
ගළටුභකටභ ළැසදි අර්ථ කථනඹන් ශදන්න උත්හව කයනහ.
ඔලුවිල් විලසවිදයහරශී ඇති වී තිශඵන ගළටුභ ගළන ඵරන්න. භහ
දළක්කහ ලභ ගළටුභට ඳහර්ලස ශදකක් ේඵන්ධ කයරහ කථහක්
කිඹනහ. ඒක අතය කථහක්. ශන ගළටුභක් තභයි ලතළන
තිබුශණ්. රුහුණු විලසවිදයහරශී ඇති වුණු ගළටුභ ලශවභ ගළටුභක්
ශනොශයි. ඒහ ශ්ධලඳහරන ගළටුේ ශනොශයි. වළඵළයි ඒ වළභ
ලකටභ ශ්ධලඳහරන ගළටුේ නිර්භහණඹ කයනහ; භත පුයනහ.
භත පුයන්ශන් ශන ශභොකටද? විලසවිදයහර අධයහඳනඹ වදහයපු
විලසවිදයහර ශිය ංගේර ක්රිඹහකහරිත්ඹන් ශවොඵපු ඒ
ක්රිඹහකහරිත්ඹ ශනුශන් තභන්ශේ ී.විත කහරශඹන් විලහර
ඳංගුක් මිඩංගු කයපු මිනිසසු අශේ යශ ඉන්නහ. භවය ශිය
යහඳහයර නහඹකශඹෝ ඒ ශනුශන්භ තභන්ශේ ී.විත ඳරිතයහග
කයරහ තිශඵනහ. අපි ඒක ශත්රුේ ගන්න ඕනෆ. ඔවුන්ශේ ඒ කළඳ
කිරීේ ඳරිතයහගඹන් ව ඔවුන්ශේ භළදිවත්වීේ භත තභයි ශේ හ
ප්රභහණශඹන් ශවෝ අශේ යශ නිදවස අධයහඳනඹ ආයක්හ ශරහ
තිශඵන්ශන්. ශිය යහඳහයශී අඩු ඳහඩුකේ තිශඵන ලක ඇත්ත;
ළැසදි තිශඵන ලක ඇත්ත; ශනත් ශනත් උඳනතීන් තිශඵන ලක
ඇත්ත. වළඵළයි ශඳොදු වයඹක් වළටිඹට ගත්ශතොත් අශේ යශ ශිය
යහඳහයඹ රහංකීඹ ශිය යහඳහයඹ පිළිඵ ශරෝකඹ වමුශේ අඳට
ආඩේඵය විඹ වළකියි.
ගරු ඇභතිතුභහ කිඹහ තිශඵනහ භහ දළක්කහ පුසතකහරඹට
ඹන්න ලඳහ කිේහඹ කිඹරහ. අඳත් විලසවිදයහරර ිනටිඹහ.
ශකොශවේත් rag season ලශක්දීත් පුසතකහරඹ ර්ජනඹ කයන්න
කිඹරහ නළවළ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණහකය නිලසලවද න්න. ශභභ අසථහශේදී ගරු නිශඹෝජය
කහයක බහඳතිතුභහ ල්රහනඹ ගන්නහ ඇති.

ධනතුරුල ගරු උදි්ත තිලීබණ්ඩළර මශ ළ මූළවනතයන් ඉල්ත
වුතයන් නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ [ගරු දාරුතපසු චන්ද්රලීමළර්
මශ ළ] දාළවනළරූඪ විය.
தனரக்குதண்டர
அர்கள்
குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர்
அர்கள் [ரண்புறகு பருரகசு சந்றகுரர்] கனக கறத்ரர்கள்.
அன்
தறநகு,
அக்கறரசணத்றணறன்ர

உறத்
அகனர,

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair,
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු ධනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ කිඹහ තිශඵනහ භහ දළක්කහ ඉංග්රීින
බහහශන් කථහ කයපු නිහ ගළහුහඹ කිඹරහ. අපි ශිය යහඳහයර
ඉදිරිශඹන් කටයුතු කශ මිනිසසු. අපි විලසවිදයහරශී හිටපු
මිනිසසු. ඉංග්රීින බහහශන් කථහ කශහඹ කිඹරහ ශකොශවේත් ඳවය
දීභක් ිනදු ශරහ නළවළ.
Rag season ලශක්දී තිබුණු ේප්රදහඹඹන් අඳ ආයක්හ
කයනහ. Rag season
ලශක් ේප්රදහඹඹන් තිබුණහ. ඒ
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ේප්රදහඹඹන්ට අනු අඩුභ තයශේ නක ිනසුකුට අත
තිඹන්නටත් ඵළවළ. ඒක තභයි තිබුණු ේප්රදහඹ. අද ඒ
ේප්රදහඹඹන් තිශඵනහ ද නළ්ධද කිඹහ භහ දන්ශන් නළවළ. ඒක
තභයි තිබුණු ේප්රදහඹ. ඔඵතුභහ කිඹනහ ගළහුහඹ කිඹහ; දත්
කළඩුහඹ කිඹහ. ඹට ඇඳුේ ගළශරේහඹ කිඹනහ. ශභොනහ ද ශේ
කිඹන්ශන්? ශේ වදන්නට වදන චිත්රඹ ශභොකක් ද? භව නාහරි
පිරික් ශේ විලසවිදයහරශී ඉන්නහඹ කිඹරහයි. ඒක ළයදියි.
ඔවුන් සහබහවික තහරුණයශී මිනිසසු. අහධහයණත්ඹට
ලශයහි ඔවුන් අන් අඹටත් ඩහ ළඩිශඹන් අදි ශනහ; අන්
අඹටත් ඩහ ළඩිශඹන් කථහ කයනහ; අන් අඹටත් ඩහ
ළඩිශඹන් භළදිවත් ශනහ. ඒක තභයි ඔවුන්ශේ සබහඹ. ඒක
ශත්රුේ ගන්ශන් නළති භව නාහරි යුගශී මිනිසසු වළටිඹට
ඔවුන් ශකශයහි චිත්රඹක් නිර්භහණඹ කයන්න වදන්ශන් අන්
කිිනක් නිහ ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේරහට දිඹත් කයන්නට
තිශඵන අධයහඳන කේඳහදුශේ භවහ බුල්ශඩෝර් කිරීභට භවහ
විනහල කිරීභට ශියඹන් ශකශයහි කළු ඳළල්රභක් වදන්න ඕනෆ
නිහයි. තමුන්නහන්ශේරහට ඔවුන් භවහ නාහරි මිනිසුන් ඔවුන්
ඉක් ඵක් නළති වළිනශයන මිනිසුන් වළටිඹට චිත්රඹක් ශේ යට
තුශ වදන්න ඕනෆ. ඒ වළදීභ ශනුශන් ව භවහ ක්රිඹහදහභඹක ගරු
ඇභතිතුභහ නියතශමින් ිනටිනහ. භහ ඉතහ ග කීශභන් ශභඹ
කිඹන්ශන්. ලභ නිහ විලසවිදයහර ී.විත කහරඹ තුශ අඳ අහ
නළති ඳන්නශී භවය කරුණු කිඹනහ. ඔඵතුභහත් ශිය
හඳහයශී හිටිඹහ. භට කිඹන්න ලක දක ඒ ජහතිශී ඒහ ින්ධධ
වී තිශඵනහද? ගළහුනු ශභයින්ශේ ඹට ඇඳුේ ඵරන කථහ.
ශභොනහද ශේ කිඹන්ශන්? ඒහ නළවළ විලසවිදයහරර. තිශඵනහ
නේ දඬුේ ශදන්න. නමුත් අද ශියඹනුත් ශිය යහඳහයඹත්
ශක්න්ද්ර කය ශගන භවහ භඩ අඳහද යහඳහයඹක්
තමුන්නහන්ශේරහ දිඹත් කය තිශඵනහ. ඒ දිඹත් කය තිශඵන්ශන්
ශන කිිනක් නිහ ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේරහශේ භහයහන්තික
ප්රවහයඹ නිදවස අධයහඳනඹට ශදන්නට ළරසුේ කය ශගනයි
තිශඵන්ශන්. අශේ යශ ශෞඛය ශේඹ ශේහ අධයහඳනඹ ශේහ
වනහධහය ශේහ තමුන්නහන්ශේරහට තදුයටත් පුළුල් කයන්නට
ඵළවළ.
අද තමුන්නහන්ශේරහ අශේ යට ශගනළල්රහ තිශඵන තළන
ශභොකක්ද? යජඹ උඳඹහ ගන්නහ මුළු ආදහඹභ ඒ අවුරු්ධශ්ධ ණඹ
ව ශඳොලී හරික ශගවීභට ප්රභහණත් නළති නේ ආණ්ඩුට ිනදු වී
තිශඵන්ශන් ිනඹලු වනහධහයඹන් කේඳහදු කිරීභටයි. අද යජඹ
ිනඹල්ර තභ ණඹ භත ඳභණක් ඹළශඳන යජඹක් ඵට ඳත් වී
තිශඵනහ. ිනඹල්ර යජඹට ණඹට කයන්න ිනදු ශරහ තිශඵනහ.
ඡන්දඹට රුපිඹල් ශකෝටි 150ක් ගිඹහ. ඒකත් ණඹට. දළන් ශඳොදු
යහජය භණ්ඩර නහඹක මුළු තිශඵනහ. ශඳොදු යහජය භණ්ඩර
නහඹක මුළු ශනුශන් භහධය ඒකකඹට විඹදභ විතයක්
රුපිඹල් මිලිඹන 997 ක් ශනහ; ශකෝටි 96ක් ශනහ. ඒ රුපිඹල්
ශකෝටි 96භ තමුන්නහන්ශේරහ ගන්ශන් ණඹට. ශඳොදු යහජය
භණ්ඩර නහඹක මුළුට අලසශඹෝ ශගනහහ. රුපිඹල් ශකෝටි
ශදකක් කිඹරහයි හර්තහ ශරහ තිශඵන්ශන්. අඳ දන්නහ විධිඹට
රුපිඹල් ශකෝටි 6ක් විතය ගිඹහ අලසශඹෝ ශේන්න. ඒ අලසශඹෝ
ශගනහශේත් ණඹට ගත් ල්ලිලින්. ලභ නිහ අශේ යට ණඹ භත
දුන ණඹ භත ඳභණක් ඹළශඳන යටක් ඵට ඳත් ශරහ
තිශඵනහ. ශේ අඳ ශනොශයි කිඹන්ශන්.
තමුන්නහන්ශේරහශේ වහේපුතහ න ජහතයන්තය ල්රය අයමුදර
ඊශී ශඳශර්දහ ශභොකක් ද කිේශේ? ශේ යට ක්රභහනුකර ණඹ
අදහනේ තත්ත්ඹක් කයහ ගභන් කයමින් තිශඵනහඹ කිහ.
ශරෝකශී ණඹ අදහනේ තත්ත්ඹක් කයහ ගභන් කයන යටරට
ශභොකද ශන්ශන්? ඒ යටර මුළු ආර්ථිකඹත් මිනිස ප්රජහත්
ශඳොඩි ඳ ටේ කයමින් භහජ ංසථහභ කඩහ ළශටන්න ඳටන්
ගන්නහ. ඒ ඉභට අද අශේ යට ශගනළල්රහ තිශඵනහ. ලභ නිහ
තමුන්නහන්ශේරහට අද ින්ධධ වී තිශඵන්ශන් ිනඹලු වනහධහය
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ිනඹලු ශේහන් කේඳහදු කයන්නයි. ලභ නි ශෞඛය ශේඹ
කේඳහදු කශහ වහ භහන ශරභ අධයහඳනඹ කේඳහදු කිරීභ
ශනුශන් දයන ශේ ප්රඹත්නඹට අශේ විශයෝධතහ ප්රකහලඹට ඳත්
කයනහ. ඒ හශේභ ශේ ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ඳනත
ඹටශත් ඉදිරිඳත් කය ඇති ශභභ නිශේදනඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ේභත ශනොකශ යුතුයි. ලඹට අශේ විශයෝධතහ ප්රකහල කයමින්
භභ නතිනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු නිශඹෝජය කහයක
බඳතිතුභනි.

[4.11 p.m.]
ගරු ලවන් තවේනළනළයක මශ ළ
(ரண்புறகு சந் ரசணரரக்க)

(The Hon. Vasantha Senanayake)

Sir, we have emerged as a nation out of the murky
depths of a war-torn society, where bloodshed, loss of
human life and trauma were everyday realities. We have
undergone a metamorphosis, leaving behind a memory of
destruction and terror and entered an era of peace, which
no rational human being living in this country ever wants
to witness again. The path to freedom from terror and
conflict was won due to the astute leadership of His
Excellency President Mahinda Rajapaksa and all those Sri
Lankans who extended their support in thought, word and
deed to His Excellency’s great effort. His Excellency and
his administration were able to envision a Sri Lanka that
was free of fear, free of terror, free of war and free of
despair. Despite the existent misconception that prevailed
in our society, that guerilla warfare cannot be combated
militarily. The Government of President Mahinda
Rajapaksa was able to, with courage and conviction,
usher an era of peace.
Now, as a result, we are able to visualize greater goals.
We are able to see and visualize ourselves not as a
backward and insignificant nation in the global
framework, but as an emerging wonder of Asia. Perhaps
for those with narrow political agendas that promote self
above national interests and indeed above anything and
everything, it may be difficult to witness the
transformation of our country from that of a backward
third-world nation riddled with conflict into a peaceful
and prosperous one. Again, this Government dares to
dream the impossible dream. It aspires to rise like the
proverbial Phoenix out of the ashes of destruction, to soar
to greater heights in the spheres of economics, trade,
education and international cultural exchange.
The imminent presence in Sri Lanka, and more
specifically in Mirigama, - the electorate I serve as
Organizer - of the University of Lancashire is another
concrete achievement of the many achievements of this
Government, in the light of educational and economic
progress. I wish to extend my special thanks, a sincere
"thank you" to this Government on behalf of myself and
the people of Mirigama. With the increasing phenomenon
of globalization, it is not possible to see ourselves as an
isolated Island. The need to embrace universal languages
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and to be aware of global trends is a necessity to progress
in the international sphere. While today, languages like
Spanish, French, Chinese and English are international
languages, as Sri Lankans the natural and often automatic
choice for us is English. There is a good reason for this.
Our historical relationship with Britain, being a colony of
Britain, has been for about 150 years, up to 1948.
However, since 1948, we have remained equal members
in the British Commonwealth of nations. We share with
them many passions. We share with them the tradition of
the Westminster Parliamentary system: tea, high-tea,
cricket and even Shakespeare. The latter finds itself in
our educational syllabi, and also sometimes in school
concerts and national theatres. English is a familiar
language spoken in varying degrees of fluency, but
throughout the land. There would hardly be anyone today
who understands no English at all. It is therefore, not
surprising in this context, that many Sri Lankan students
opt for higher studies in foreign universities. The UK
universities, it must be mentioned, fall in many cases into
a preferred category. I, being one such product in my
younger days, believe that experience advantaged me,
even though it must have financially disadvantaged my
late father.
This measure, therefore, to introduce a British
University education in Sri Lanka will not only save
foreign exchange of Sri Lankans’ travelling out for this
purpose, but also to secure the participation of
international students in a regional context or in the
context of the SAARC region thus bringing in foreign
exchange. In the past, it was only the very affluent or the
very exceptional few who had secured scholarships, who
were able to avail themselves of a British University
education. But, now the presence of the University of
Central Lancashire in Sri Lanka will enable a segment of
our society, who were formerly unable to afford such a
luxury. It will also save expenditure of those who would
inevitably travel overseas for education in terms of tuition
fees, accommodation, living and incidental expenses. It
will contribute to the GDP as well, as it is estimated that,
when fully operational, 6,000 international students will
be housed here apart from the 4,000 local students who
are also expected. We envisage that many of these will
be students of the SAARC region. This will benefit the
students also because of the cost factor involved, as
opposed to going to a university in England, where living
expenses, tuition fees and other incidentals will be very
high and in the case of regional students, living in Sri
Lanka will also serve them with the added advantage that
they will be living in a cultural environment that is similar
to that of their home country.
Sri Lanka did enjoy a reputation once for academic
excellence within the region. This was particularly true in
the pre-war decades in Sri Lanka, where many regional
students opted for local schools to instil the desired
educational standards. The decline in English, however,
due to narrow-sighted policies of some governments, the
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු න්ත ශේනහනහඹක භවතහ]

war having caused stagnation in education as much as
everything else in Sri Lanka, and in some cases, the total
disruption of education caused Sri Lanka to fall back. It
did not help our cause that while we, as a nation, were
stagnant, other regional nations, like in India, improved
greatly their institutions of academia, and the quality of
education offered in a country like Australia, attracted
regional students who had better options to consider. Our
position as a premier educational hub in the region, I
think, can be salvaged if we, as a nation, have a
progressive outlook rather than being frogs-in-the-well
that some would have us be in perpetuity. The creation of
employment opportunities and the generation of
industries centred around the campus itself will be of
immense benefit to the locality of Loluwagoda and, more
generally, to the electorate of Mirigama.
I was appalled a little while ago, Mr. Deputy
Chairman of Committees, to witness a Member of the
Opposition, who was either deliberately or through utter
ignorance, trying to distort the perception of this
University and he was trying to state that the University
of Lancashire was one that was not up to the mark when it
came to education. Let me tell you what he did not say.
The University of Lancashire has its roots in the Institute
for the Diffusion of Useful Knowledge, founded in 1828.
It was granted university status by the Privy Council in
1992 and is the fifth largest university in the United
Kingdom in terms of student population. It is both a
privilege and a benefit for us to have a functional branch
of such an esteemed organization operating from within
our shores.
The Hon. Member also said then that it was like trying
to insert something through the back door. I found that
highly amusing, because this Government and Members
of this Government do not use the back door. We have
always and often use the front door. It is ironic because
had he thought of his own Party Leader, he may have
realized who uses the rear entry most in this Parliament.
නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, now wind up please.
ගරු ලවන් තවේනළනළයක මශ ළ
(ரண்புறகு சந் ரசணரரக்க)

(The Hon. Vasantha Senanayake)

I will conclude in a few seconds, Sir.
It is this sort of out-of-the-box thinking that enabled
President Mahinda Rajapaksa to win an unwinnable war. I
predict that progressive and innovative steps such as this
will assist His Excellency’s realization of his present
dream in transforming our beloved country to be the
"Wonder of Asia", although to those that have prioritized

1150

petty personal agendas above national interests, this may
not be a dream at all, but a horrendous nightmare. I
conclude in the wise old maxim: “It is only the ignorant
who despise education.”
Thank you.
නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Athauda Seneviratne.
You have got 15 minutes.
[අ.බහ. 4.21]

ගරු ධ ළවුද තවතනවිර්තන මශ ළ සග්රළමීය ය ක යුතු
ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு அரவு தசதணறத்ண - கறரற அரேல்கள்
அகச்சர் )

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs)

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි අධයහඳනඹ අඳට
නළතිභ ඵළරි ශදඹක්. ශේ අධයහඳනඹ අතීතශී අශේ යශ
තිබුශණ් පිරිශන් අධයහඳනඹ වළටිඹටයි. ලඹ බු්ධධහගභ මුල්
කයශගන ආගමික ලශඹන් ඳළමිණි අධයහඳනඹක්. ඉන් ඳසු
විශ්ධශිකඹන්ශේ ඳළමිණීභත් භඟ මිනහරී අධයහඳනඹත් අශේ
යශ ඇති වුණහ. ඒ කහරශී අශේ මිශග ටුත්ශත් ගුණහනන්ද
හිමිඹන්ශේ ආගමික විහද තිබුණහ. ඒ විහදශී කථහ
ඇශභරිකහශේ ඳළතිරිරහ ගිහින් ඇශභරිකහශේත් තළන් තළන්ර
බු්ධධිභතුන්ට ලඹ කිඹන්න රළබිරහ ඕල්ශකො තුභහ රංකහට
ඳළමිණිඹහ. ලතුභහ රංකහට ඳළමිණ ඳයභ විිහනහර්ථ ශඵෞ්ධධ
භහගභ වදරහ ශඵෞ්ධධ ඳහල් ආයේබ කශහ. ඒ අනු තභයි
ආනන්ද විදයහරඹ නහරන්ද විදයහරඹ ධර්භයහජ විදයහරඹ ව
තත් නගයර ශඵෞ්ධධ විදයහර ආයේබ වුශණ්. ආගමික ලශඹන්
අධයහඳනඹ ලශේ ඳළතිරුණහ. ශභහිදී ක්රිසතිඹහනි අධයහඳනඹ
ශඵෞ්ධධ අධයහඳනඹ මුසලිේ අධයහඳනඹ ආදී ලශඹන් ලක ලක
පිළිශශටත් අධයහඳනඹ ශඵදුණහ.
අධයහඳනශී විලහර ශනක් ිනදු වුණු අසථහක් තභයි
යහජය භන්ත්රණ බහශේ ිනටි සී.ඩවලිේ.ඩවලිේ. කන්නන්ගය
භළතිතුභහ අධයහඳන ඇභතිතුභහ ශර ඳත්වීභ. ඒ කහරශී උස
ඳහල්ර අධයහඳනඹ රඵහ දුන්ශන් මුදල් අඹ කයරහයි. හභහනය
ප්රහථමික ඳහල්ර විතයයි මුදල් අඹ ශනොකශශේ. ශනොමිශල්
අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න කන්නන්ගය භළතිතුභහ විිනන් ඉදිරිඳත්
කයපු ඳනත නිහ ඒ අධයහඳන ක්රභඹ ශනස වුණහ. ඒ අනු භධය
භවහ විදයහර ඳටන් ගත්තහ. භධය භවහ විදයහර 51ක් ඳටන් ගත්තහ.
ඒ කහරශී භන්ත්රීරුත් 51යි හිටිශී. ඒ අනු ෆභ ආනඹකටභ
භධය භවහ විදයහරඹක් ඵළගින් රඵහ දුන්නහ. ඒක අශේ අධයහඳන
ඳරිර්තනශී විශලේ රක්ණඹක්. ඒ නිදවස අධයහඳනඹ නිහ
තභයි ශේ යශ ග්රහමේඹ භ ටශේ දරුන් ඒ හශේභ ඳවශ
ඳන්තිශී ජනතහශේ දරුන් ඉශගන ශගන නගයඹට ඳළමිණිශී;
ඔවුන් විවිධ තනතුරුරට ඹන්න ඳටන් ගත්ශත්. ඒක ශරොකු
විේරඹක්.
ඊශඟට අධයහඳන ක්ශේත්රශී තත් ශනක් ිනදු වුණහ. ගරු
ිනරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ කහරශී ජහතික ලශඹන්
ිනඹලු ශදනහභ කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆඹ කිඹන අදවිනන් ලක ලක
ඳළතිරට ශඵදිරහ ඹන්ශන් නළති ලක ලක ආගේ ජහති ලශඹන්
ශඵදිරහ අධයහඳනඹ රඵනහ ශනුට ිනඹලු ශදනහටභ යජශඹන්
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අධයහඳනඹ රඵහ දීභ වහ ශරොකු ග කීභක් බහය ගත්තහ. ඳහල්
යජඹට ඳයහ ගත්තහ. ඒ ආගමික ආඹතන විිනන් ඳහල් 15ක්
යජඹට බහය ශනොදී තිඹහ ගත්තහ. අනික් ඳහල් යජඹට ඳළරුණහ.
ඒ අනු අශේ අධයහඳනඹ යජශඹන් ශනොමිශල් රඵහ ශදන නිදවස
අධයහඳනඹක් ඵට ඳත් වුණහ. අන්න ඒ දියුණු ඒ කහරශී ඇති
කය තිශඵනහ.
ඊශඟට විලසවිදයහර බිහි වුණහ. ශකොශම විලසවිදයහරඹ ඇති
වුණහ; ශේයහශදනිඹ විලසවිදයහරඹ ඇති වුණහ. අශේ විශදයෝදඹ
පිරිශන වහ විදයහරංකහය පිරිශන විලසවිදයහර ඵට ඳත් කයරහ
අධයහඳන කටයුතු කයශගන ගිඹහ. අධයහඳන පීන ලශඹන් ඇති
කයපු විදයහපීන ටිකත් ඳසු විලසවිදයහර ඵට ඳත් ශකරුහ. ඒ
අනු දළනට අශේ යශ
විලසවිදයහර ෆශවන ප්රභහණඹක්
තිශඵනහ. දළනට ඒහ දියුණු කයශගන ඹනහ. ඒහ හුඟක් දියුණු
කයරහත් තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි අධයහඳනඹ දියුණු
කයශගන ඹෆශේදී මුලින්භ ප්රහථමික අධයහඳනඹ කස කයන්න
ඕනෆ. යජශී ඳහල් නදවස ගණනයි තිශඵන්ශන්. ශේ දිනර
ප්රහථමික ඳහල් 5 000ක් දියුණු කයන්න අලය කටයුතු කයශගන
ඹනහ. ්ධවිතීයික ඳහල් වත් අටසීඹක් විතය තභයි තිශඵන්ශන්.
දළන් තත් ඳහල් 1 000ක් භහින්ශදෝදඹ ්ධවිතීයික ඳහල් වළටිඹට
දියුණු කයන්න කටයුතු කයශගන ඹනහ. ඒ කිඹන්ශන් උස
අධයහඳනඹට ඹන්න ශභයි කස කයන්න භහින්ශදෝදඹ ඳහල්
වළටිඹට ඒහ ංර්ධනඹ කිරීශේ ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භක
කයශගන ඹනහ. ඒ අනු ග්රහමේඹ භ ටශේ ඳහල් දරුන්ට
නහගරික උස ඳහල් ශොඹහ ශගන ඹන්නට ඉදිරිශී දී අලය
න්ශන් නළවළ. ග්රහමේඹ භ ටමින්භ ිනඹලු ඳවසුකේ රඵහ ශදනහ. ඒ
ළඩ පිළිශශ ඇති කයශගන ඹන ලකත් ශරොකු විේරඹක් තභයි.
ිනරිභහශෝ
ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹශේ
කහරශී
විශලේශඹන්භ ග්රහමේඹ භ ටමින් භවහ විදයහර යහශිඹක් ඇති
කයන්නට ශඹදුණහ. අන්න ඒ ළඩ පිළිශශ භ් නුත් ඒ ග්රහමේඹ
භ ටශේ ඳහල්ර උස ශඳශ ඳන්ති ඳටන් ගත්තහ. නමුත් ඒ
ඳහල්ර විදයහ විඹඹන් ඉගළන්වීභ ඒ ආකහයශඹන්භ දියුණු
කයන්නට ඵළරි වුණහ. අන්න ඒකට ශවො උත්තයඹක් තභයි ශේ
භහින්ශදෝදඹ තහක්ණ විදයහගහය ළඩ පිළිශශ ඇති කය කටයුතු
කය ශගන ඹහභ. ඒක ශඵොශවොභ ශවො ළඩ පිළිශශක්. ඒ නිහ
අද උස අධයහඳනඹට ඹන්න ඳහය දියුණු කයශගන ඹනහ. ශේ
ආණ්ඩු විශලේශඹන්භ ශේ ළඩ පිළිශශට ඵයක් ශඹොදරහ
කටයුතු කයශගන ඹනහ.
ඉසය කෘෂිකර්භ අධයහඳනඹ විතයක් තිශඵන කහරශී
ලශවභ නළත්නේ යහජය ශේඹට ටික ශදශනක් පුහුණු කය ඵහ
ගන්නහ කහරශී අලයතහ අනු ඵළංකුරට පිරික් ඒ හශේභ
ශදඳහර්තශේන්තුරට පිරික් ඒ හශේභ ශඳෞ්ධගලික අංලශී සුළු
ළඩරට පිරික් ලශඹන් උඳහධිධහරින් ඕනෆ කශහ. අද ලශවභ
ශනොශයි. අද ෆභ ශදඹක්භ ඉශගන ගන්නට ඕනෆ. ෆභ ශදඹක්භ
අලුත් ප්රමිතිඹකට කයන්නට ඕනෆ. ෆභ ශදඹක්භ තහක්ණඹ
විදයහ ලකතු කය ගනිමින් කයන්නට ඕනෆ.
දරුන් වහ
අධයහඳනඹ අද ප්රමුඛ ශදඹක් ශරහ තිශඵනහ ගරු නිශඹෝජය
කහයක බහඳතිතුභනි. ඒ නිහ අධයහඳනඹ විලහර ලශඹන් ළඩි
දියුණු කිරීශේ ළඩ පිළිශශකට ඇතුශත් ශරහ තිශඵනහ.
දළන් අශේ යශ ශභයින් රක් තුනක් ඳභණ A/L විබහගඹ
කයනහ. නමුත් A/L විබහගඹ කයන ශභයින් ිනඹලු ශදනහටභ
විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් න්න ඵළවළ. ඉසය විලසවිදයහරඹට
ඇතුශත්
කය
ගත්ශත්
A/L
විබහගශඹන්
ශනොශයි
විලසවිදයහරලින් ඳත්න විබහගඹකිනුයි. ඊට ඳසු තභයි ශේ
උස ශඳශ විබහගශී ප්රතිපර අනු විලසවිදයහරඹට ශතෝයහ
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ගළි ශේ ළඩ පිළිශශ ඇති කයරහ තිශඵන්ශන්. ඒක ශරොකු
ඳවසුක් ශරහ තිශඵනහ. විලසවිදයහරරට ශතෝයහ ගනු
රඵන්ශන් A/L විබහගශඹන් රඵහ ගන්නහ රකුණු ප්රභහණඹ රකහ
ඵරහ දණඹකින් ංාහකින් ශතොය ඉතහභ පිරිිනදු ළඩ
පිළිශශක් අනුයි. ඒ තත්ත්ඹ නිහ උස ශඳශ විබහගඹ දළන්
විලසවිදයහරඹට ිනසුන් ශතෝයහ ගන්නහ විබහගඹ ඵට ඳත් ශරහ
තිශඵනහ. ශේ ළඩ පිළිශශ අනු අශේ අධයහඳනඹ හුඟහක්
දියුණුට ඹමින් තිශඵනහ; ගිහින් තිශඵනහ. අධයහඳනඹ හුඟහක්
දියුණු ශරහ තිශඵනහ. ිනඹලු ළඩර දියුණුට ශේ අධයහඳනඹ
අලය ශනහ. ඒ නිහ ලභ තත්ත්ඹ තත් ලක්තිභත් කයන්න
අලය ශනහ.
දළන් A/L විබහගශඹන් විලසවිදයහරරට ඹන්න ශරොකු
තයගඹක් තිශඵනහ. භෆතකදී කහශරෝ ශෂොන්ශේකහ භවහාහර්ඹතුභහ
භහත් භඟ කථහ කයමින් ිනටි අසථහකදී ලතුභහ කිේහ ඒ
කහරශී විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් ශන්න අද හශේ තයගඹක්
තිබුශණ් නළවළ කිඹරහ. ඒ කහරශී විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් කය
ගළි භ වහ ඳත්න ලභ විබහගඹට තිබුශණ් විඹඹන් තුනයි.
ලතුභහත් ළඩ ශදශකන්ද තුශනන්ද ඳහස ශරහ තභයි
විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් වුණහ කිේශේ. ඒ හශේ ඒ කහරශී
ලශවභ අඳවසුතහක් තිබුශණ් නළවළ. දළන් තයගඹ ළඩියි. උස
ශඳශ විබහගශඹන් "A" තුනක් අයශගනත් භවරුන්ට
විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් ශන්න ඵළරි ශන්න පුළුන්. භවයවිට
"A" ශදකක් "B" ලකක් අයශගන විලසවිදයහරඹට ඇතුශත්
ශන්නත් පුළුන්. නමුත් ශඵොශවොභ ශරොකු තයගඹක් තිශඵනහ.
ඒ නිහ අපි ෆභ ශරකින්භ ඒ වහ ිනසුන් සදහනේ කයනහ.
ඳහල් ශඵොශවොභ ඉවශ භ ටභකින් ශේ කහර්ඹ ඉසට කයශගන
ඹනහ. අද ඒ වහ ඳහල් දියුණු කයශගන ඹනහ. ඉතින් ශේ
තත්ත්ඹ තත් දියුණු කිරීභ අලයයි.
අශේ විලසවිදයහරරට සීමිත ප්රභහණඹක් තභයි ඵහ ගන්ශන්.
භවය අඹ හිතන්ශන් විලසවිදයහරඹට ගිහින් උඳහධිඹ රඵහ ගත්
ිනඹලු ශදනහටභ ආණ්ඩුශේ යක්හල් රඵහ ශදන්නට ඕනෆ
කිඹරහයි. ආණ්ඩුශේ ැසකිඹහරට විතයක් ඵහ ගන්න ශනොශයි
ඒ දරුන්ට උඳහධිඹ රඵහ ශදන්ශන්. ශඳෞ්ධගලික අංලශී
ශකොේඳළනිරට භහගේරට ඒ හශේභ ඵළංකුරට ඵහ
ගන්නහ. යජශී ශේඹට 10 000ක් 12 000ක් හශේ ප්රභහණඹක්
තභයි අවුරු්ධදකට ඵහ ගන්න පුළුන් න්ශන්. අපි 25 000ක්
30 000ක් ඳහස කයන්ශන් අශනකුත් ආඹතනරටත් ලක්කයි.
ශඳෞ්ධගලික අංලඹටත් ලක්කයි. නමුත් තභත් අශේ උඳහධිධහරින්
ළඩි ශදශනක්
යහජය ශේඹට ඹන්න තභයි කළභළත්තක්
දක්න්ශන්. ඒ තත්ත්ඹ තභයි ඔවුන් කල්ඳනහ කයන්ශන්.
ඳහල්රට ශභයින් ඇතුශත් කය ගළි ශේදී දළන් විලහර
තයගඹක් තිශඵනහ. ඒ තයගඹ අනු ්ධවිතීයික ඳහල්රටත්
ඇතුශත් කය ගන්න අඳවසුයි. ආනන්ද නහරන්ද යහජකීඹ
විදයහරඹ හශේ ඳහල්රට ශරොකු තයගඹක් තිශඵනහ. ඒහ
කහරඹක් තිසශේ -අවුරුදු ිනඹඹක් වභහයක් තිසශේ- ශගොඩනළුවණු
ඒහයි. ඒ තත්ත්ඹන් ශනස කය අශනක් ඳහල් භතු ශන
ඉඩකඩ දළන් ඇති ශරහ තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ශභය ඳව ශර්
ශියත් විබහගශඹන් ළඩි ශදශනක් භත් ශරහ තිශඵන්ශන්
ග්රහමේඹ භ ටශේ ඳහල්ලිනුයි. ඉවශ භ ටමින් භත් ශරහ ිනටින
ිනඹලුභ ශදනහ ග්රහමේඹ ඳහල්ර ශභයි. ඒ නිහ ශයෝඹල් ශකොලීජිඹ
ශනොශයි විලහඛහ විදයහරඹ ශනොශයි ආනන්ද විදයහරඹ
ශනොශයි ඒ ඳවසුකේ තිශඵනහ නේ දක් ශභයින් ඉන්න
තළන්රට ඒ ඳවසුකේ රහ ශදනහ නේ ඒ ශභයින්ට දියුණු
ශන්න පුළුන්කභ තිශඵනහ. අන්න ඒ ඳසු බිභ ඒ තත්ත්ඹ
දළන් ඇති ශේශගන ඹනහ. අන්න ඒ තත්ත්ඹ ඇති කයන්න ඒ
ඵරහශඳොශයොත්තුශන් තභයි ්ධවීතීයික ඳහල් දව ඇති
කයන්ශනත් ප්රහථමික අධයහඳනඹ දියුණු කයන්ශනත්.
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ඳහර්ලිශේන්තු
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ගරු ධ ළවුද තවතනවිර්තන මශ ළ

(ரண்புறகு அரவு தசதணறத்ண)

ගරු
නිශඹෝජය
කහයක
බහඳතිතුභනි
ශභශවේ
විලසවිදයහරඹකට ඹන්න පුළුන් අඹ ඉන්නහ; ලශේ ඹන්න
ඵළරි අඹ ඉන්නහ. ල්ලි තිශඵන අඹ පිටයටර ඉශගන ගන්න
ඹනහ. ඒ හශේභ ශවො නභක් ඇති විලසවිදයහර තිශඵනහ
නේ ඒ විලසවිදයහරරට ඇතුළු ශනහ. අධයහඳනඹ කිඹන
ලකත් දළන් ජහතයන්තය ශරහ තිශඵන්ශන්. ශේ යශ ශභයින්
ලංගරන්තඹට ඹනහ; ජර්භනිඹට ඹනහ; ප්රංලඹට ඹනහ; ඒ
හශේභ ඉන්දිඹහට ඹනහ; චීනඹට ඹනහ; රුිනඹහට ඹනහ;
ඕසශේලිඹහට ඹනහ; ඇශභරිකහට ඹනහ. ඒ හශේ
ශනොශඹක් යටරට අශේ ශභයි ගිහින් ඉශගන ගන්නහ. ගණන්
ඵළලුශොත් ලශවභ ඇශභරිකහට ශියඹන් 6 000ක් විතය ශේ
ර්ශී ගිහින් තිශඵනහ. ඒ විධිඹට ගිහිල්රහ ඉශගන ගන්න
ලකත් ශඵොශවොභ ළදගත්. ශභොකද ඒ ශභයින්ට අලුත් දළනුභක්
අලුත් ආබහඹක් අලුත් ඳරියඹක් තුශ අලුත් අදවස
ළශටනහ. ඒක අපි හුභහරු කය ගන්න ඕනෆ. ලශේ ඹන්න
පුළුන් අඹ ගිඹහට කභක් නළවළ.
භවය විට ආනන්ද විදයහරශී ප්රහථමික අංලඹ කිඹරහ
විදයහරඹක් ඳටන් ගත්ශතොත් ඒ ඳහරට ශභයි ළඩිශඹන් ඹන්න
කල්ඳනහ කයයි. ඒ ඳහශල් නමින් ප්රහථමික ඳහරක් වදන්න
ඹන්ශන් කිඹරහ කිඹනහ. කෆගල්ශල් ශන් ශේරිස විදයහරශී
ප්රහථමික අංලඹ ශරිනන් ළහුණු විදයහරඹක් ේඵන්ධ ශකරුහ.
ඒකට ශඵොශවෝ ශභයින් ඹනහ. ඒ කිඹන්ශන් කහරඹක් තිසශේ
ශගොඩ නළුවණු නභක් තිශඵන ඳහරකට ශභඹහ ඹළවීභට ශරොකු
ශඳශඹීභක් ඇති ශනහ. ඒ හශේ නභ ගිඹ විලසවිදයහරලින්
ශභශවේ ිනට ි ති උඳහධිඹ ගන්නහ; තත් උඳහධිත් ගන්නහ. ඒ ශේ
රංකහශේ ිනට ඉශගන ශගන. රංකහශේ ඒ ශනුශන් කස වුණු
අධයහඳනික ආඹතන තිශඵනහ. ඒහ කස කයරහ ඒ අධයහඳන
ආඹතන වයවහ ඒ විශ්ධය ඹ විලසවිදයහරලින් උඳහධි රඵහ
ගන්නහ. පිට යටරට ගිහිල්රහ ශන්හිනක ඉශගන ශගන උඳහධි
රඵහ ශගන ලනහ හශේභ ශභශවේ ිනට ඉශගන ශගන ඒ
විලසවිදයහරර උඳහධි රඵහ ගන්නහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භභ දන්නහ මිතුයන්
කිහිඳ ශදශනක් ඳසුගිඹ දසර ගිහිල්රහ ි ති උඳහධිඹ භත්
ශරහ ආහ. ඒ අඹ අන් විබහගඹ කයන්න ශභශවේ ි ති
විදයහරඹට ඇතුළු ශනහලු. භහ කීඳඹකින් ඳසු අන් විබහගඹ
භත් ශරහ ඒ තත්ත්ඹට ලනහ. විශ්ධලරට ඹන්ශන් නළතු
ශේ යශ ඉරහභ ඒ විබහග කයන්න පුළුන්. ඒකට ශගන්න
ඕනෆ. ඒකට ශගරහයි ඇතුළු ශන්න ඕනෆ. ලංගරන්තශී නභ
ගිඹ විලසවිදයහරඹක ලහඛහක් ශභශවේ ඇති කශහභ අශේ ක ටිඹ
ශඵොශවොභ කළභළති ශයි ලතළනට ඹන්න. කළභළති ක ටිඹ ශේ
විලසවිදයහරඹට ඹනහ. පිටයට ඹන්න කළභළති අඹ ලශවේ ඹනහ.
ල්ලි තිශඵන අඹ ලශවභ පිට යට ඹනහ. ඒකට කභක් නළවළ.
නමුත් අපි ඒකට ඉඩ වදරහ තිශඵනහ. උස ශඳශ භත් වුණු
ිනඹලු ශදනහටභ ශභශවේ විලසවිදයහරරට ඹන්නත් ඵළවළ; පිට යට
ඹන්නත් ඵළවළ. ඒකට ඳවසුකේ ළඩි ළඩිශඹන් ඇති කයරහ
ශදන්න අලයයි. ආණ්ඩුශේ නිදවස අධයහඳනඹ ශේ යශ
කදහත් නළති කයන්ශන් නළවළ. නළති කයන්න කහටත් ඉඩ
රළශඵන්ශන්ත් නළවළ. නළති කයන්න කහටත් ශදන්ශන්ත් නළවළ.
නමුත් විලසවිදයහර අයගර භධයසථහන ඵට ඳත් කයන්නට
භවරු ඒක ශ්ධලඳහරන ටන් ඳහනඹක් - slogan ලකක් - ඵට
වදහ ශගන තභන් ටහ ශියශඹෝ ලකතු කය ගන්න.

ගරු ධජි්ත මළන්නප්තඳරුම මශ ළ

(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

අනුයහධපුයශී ක ටිඹ තභයි - [ඵහධහ කිරීභක්]

(The Hon. Athauda Seneviratne)

අනුයහධපුයශී ක ටිඹ ඕහ කයන්ශන් නළවළ ශන්ද?
ශකොශවොභ වුණත් අඳට අලය න්ශන් ශවො අධයහඳනඹක් රඵහ
ගන්න; ශවො දළනුභක් රඵහ ගන්න. විලසවිදයහරඹක් කිඹපුහභ
විලසඹ පිළිඵභ භත තිශඵන අදවස ඕනෆ කයන්ශන්.
අඳට විලසවිදයහර
තුශ වදන්නට වුභනහ කයන්ශන්
ජහතිහදී කුරහදී ආගේහදී වළශදන ඳරියක් ශනොශයි.
විලසවිදයහරඹ විලසඹ ගළන විලස භතඹන් විලස පුරුඹන්
නිර්භහණඹ කයන තළනකුත් ශන්නට ඕනෆකභ තිශඵනහ. ලඹ
ිනංවර වළටිඹට ශදභශ වළටිඹට ජහතිහදී වළශදන තළනක්
ශනොශයි. ජහතයන්තය ඳදනේ තිශඵන තළන්රට ගිඹ තයභට
තභයි ඒක ශත්රුේ ගන්නට පුළුන්කභ තිශඵන්ශන්. භවයවිට
ශ්ධලඳහරන ලශඹනුත් හින ගන්න ශේහ ගළන කථහ කයනහ
ශන්නට පුළුන්. ජහතිහදඹ ඇති කයන්ශන්ත් ශ්ධලඳහරන හින
ගන්න තභයි. අය වරහල් ටන් ඳටන් ගත්ශතත් ඡන්දඹ ගන්නයි.
ඡන්දඹ ගන්න ශේ විධිඹට තභයි කල්ඳනහ කයන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ශවො විලසවිදයහර ඇති
කයන්ශන් ඒහට ඹන්න පුළුන් ශකශනකුට ගිහින් ඉශගන
ගන්නයි. ඇයි අඳ ඒ නිදව ශදන්ශන් නළත්ශත්? ඒක
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ශන්. ඒක ශවො නිදවක්. අශේ ආණ්ඩු නිදවස
අධයහඳනඹ ශනොකඩහ ඳත්හ ශගන ඹන ගභන් ශේ කටයුතුත්
කය ගන්න තභයි විෘතබහඹක් ඇති කයන්ශන්. ශඵොශවොභ
සතුතියි.
[අ.බහ. 4.37]

ගරු ධජි්ත මළන්නප්තඳරුම මශ ළ

(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි නිදවස අධයහඳනශී
ඳර ශනශහ ගත් ශකනකු ලශඹන් අද ශභභ විහදඹට ලක්
න්ශන් භහ අධයහඳනඹට ඉටු කශ යුතු යුතුකභ ඉටු කය
රන්නටයි. ඒ වහ අසථහ රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහට භහ
ඳශමුශන්භ සතුතින්ත ශනහ.
විවිධ යජඹන් විවිධ අසථහර ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ඇති
කිරීභ ඒ හශේභ උඳහධිඹ මුදරට විකිණීභ ආදිඹ කයන්නට ශගොස
අතයභං වුණහ; විනහල වුණහ අඳ දළක්කහ. ලශවත් නිදවස
අධයහඳනශඹන් උඳරිභ ප්රශඹෝජන ගත් ගරු ලස.බී. දිහනහඹක
අභහතයතුභහ සුක්සභ ශර
නිදවස අධයහඳනශී භශගභ
ංවිධහනඹ කයනහ ද ඹන්න ඳභණක් ශනශයි යශ
ංසකෘතිඹ අශේකභ නළති කිරීභට යට ශඳශ ගසනහ ද
ඹන්න භට තිශඵන ළකඹයි.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඇත්ශතන්භ ර්තභහන
භහජශී වළටිඹට ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් පිහිටුවීභ ගළන
භශේ විශයෝධතහක් නළවළ. විශලේශඹන්භ භහ නිශඹෝජනඹ
කයන ගේඳව දිස්රික්කශී මේරිගභ භළතියණ ශකො නහඹ තුශ
තභයි ශන්ට්රල් රළන්කර් නභළති ශේ ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹ
පිහිටුන්නට ඹන්ශන්. ශභඹ ලංගරන්තශී තිශඵන විලසවිදයහර
අතරින් තිසඳවකටත් ඩහ ඳවළින් තිශඵන විලසවිදයහරඹක්.
කභක් නළවළ අක්කය 100ක තයේ භූමි බහගඹක් තුශ ශේ
විලසවිදයහරඹ පිහිටුවීභ ගළන අපි විරු්ධධ ශන්ශන් නළවළ. නමුත්
ශභඹ ක්රිඹහත්භක න ආකහයඹ ගළන අශේ විශයෝධතහක්
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තිශඵනහ. ශභඹ ක්රිඹහත්භක කයන්නට අතීර්ණ න විධිඹ ගළන
අශේ විශයෝධතහක් තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශභඹ ඳහරනඹ
කයන්නට කටයුතු කයන විධිඹ ගළන අශේ විශයෝධතහක්
තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ලදහ විලසවිදයහර
ඳහරනඹ කශශේ විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකොමිභ -UGC ලකභ් නුයි. නමුත් ර්තභහනඹ නශකොට ගරු අභහතයතුභහ නිලසචිත
ඵරධහරිශඹක් ඳත් කයරහ ඒ නිලසචිත ඵරධහරිඹහ වයවහ
විලසවිදයහර ඳහරනඹ කයන්න උඳහධිඹ දීශේ වළකිඹහ
ඳත්හශගන ඹන්න ලශවභ නළත්නේ විලසවිදයහරශී තත්ත්ඹ
නිර්ණඹ කයන්න ඇභතිතුභහ ක්ර තභන්ශේ අත ශඳොනහඹ
කිඹන ලක අපි දළක්කහ. ඳසු ගිඹ දසර විවිධ ගළ නිශේදන
නිකුත් කයරහ විවිධ ක්රභ උඳශඹෝ ම කය ශගන විලසවිදයහර
ප්රතිඳහදන ශකොමිශභන් - UGC ලශකන්- ශභශතක් ඳහරනඹ කශ
ක්රභඹ ශනුට
තභන් විිනන්භ ඳහරනඹ කයන ක්රභඹක්
නිර්භහණඹ කයන්නට උත්හව කයනහඹ කිඹන ලක අපි දළක්කහ.
අන්න ඒ ක්රභඹ ගළන විශලේශඹන්භ අශේ විශයෝධතහ ප්රකහල
කයනහ. ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන ඇභතිතුභහ අද ශේ
නිශේදනඹ ශේ ගරු බහට ඉදිරිඳත් කශත් ගරු ලස.බී.
දිහනහඹක ඇභතිතුභහට ශේ ගළන කළක්කුභක් තිශඵන්න ඕනෆ.
ශේ ගළන ඹේ අදවක් තිශඵන්න ඕනෆ. ලතුභහ තුශ ශේ ගළන
කළභළත්තක් තිශඵනහද කිඹන ලක ගළන
අඳට ප්රලසනඹක්
තිශඵනහ. ශභොකද ලතුභහත් නිදවස අධයහඳනශඹන් බිහි වුණු
ශකශනක්. ලතුභහ උස අධයහඳන ඇභති ශරහ ඉන්න නිහ ශභඹ
ශරොකු ප්රලසනඹක් ශන ලකක් නළවළ කිඹහ භහ හිතනහ. නමුත් අද
ආණ්ඩු ශගන ඹන ළඩ පිළිශශ දිවහ ඵළලුහභ භවය
ශරහට ඊශඟ තහශේදී ශේ යශ
ඉන්න කළිනශනෝ
යහඳහරිකශඹක් උස අධයහඳන ඇභතියඹහ වළටිඹට ඳත් ශන්න
පුළුන් ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි. ලදහට ශේ ඳනත
තුළින් විලසවිදයහර ඳහරනඹ කිරීභට ඇභතියඹහට තිශඵන
ඒකහධිකහරී ඵරතර තුශ නිදවස අධයහඳනඹට ින්ධධ ශන්ශන්
ශභොකක්ද කිඹහ අපි අවනහ. භවයවිට ලදහට ඳත්න පු්ධගරඹහ
නිදවස අධයහඳනඹ ශනොරළබ ශකශනක් ශන්න පුළුන්.
ගරු ලස.බී. දිහනහඹක අභහතයතුභහ නිදවස අධයහඳනඹ රළබ
ශකශනක් නිහ අපි ශඳෝඩක් ඵඹ නළති ඉන්නහ. නමුත්
අනහගතශීදී ශභොකක්ද ශන්ශන් කිඹන ලක ගළන අඳට ශරොකු
ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. වුවයන්ශකත ශඳොයභඬුල්ර විදයහරශඹන්
ප්රහථමික අධයහඳනඹ රළබ දිහනහඹක මුදිඹන්ශේරහශේ සුභනවීය
ඵණ්ඩහ දිහනහඹක ශියඹහ ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹට
ඇවිල්රහ ලතළනින් යජශගදයට පිවිිනරහ උස අධයහඳන ඇභතිකභ
රඵහ අද ශේ යශ උස අධයහඳන අභහතයයඹහ ලශඹන් කටයුතු
කයනහ. නමුත් ගරු අභහතයතුභනි වෘදඹ හක්ෂිඹ අනු කටයුතු
කයන්න. ඔඵතුභහ ශේ ශගන ඹන ළඩ පිළිශශ තුශ ශවට
ශඳොයභඬුල්ර ගශභන් බිහි න දරුහට වුවයන්ශකතින් බිහි න
දරුහට විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් වීශේ ඳවසුකභ නිර්භහණඹ
ශනහද ලළනි අධයහඳනඹක් රඵහ ගරු ඇභතිතුභහ ළනි උස
අධයහඳන ඇභතියඹකු ශන්නට විලසවිදයහර උඳහධිධහරිශඹකු
ශන්නට තිශඵන ඳහය ශන්ද ඔඵතුභහ ශේ අහිය කයන්ශන් කිඹන
ලක අඳ දළඩි ශර ප්රලසන කයනහ. ශේ යශ ශරේසන මිනිසසු
වළභතිසශේභ තභන් ආපු ගභන් භහර්ගඹ තත් අඹට ලන්න
පුළුන් විධිඹට ශවළි ශඳශවළි කශහ. නමුත් ගරු ඇභතිතුභනි
ඔඵතුභහ විිනන් කයන්ශන් ඔඵතුභහ ආපු ගභන් භහර්ගඹ තත්
ශකශනකුට ලන්න ඵළරි විධිඹට අහිය කිරීභක් ශනොශයිද කිඹහ
ඔඵතුභහශේ වෘදඹ හක්ෂිශඹන් ප්රලසන කයන්නඹ කිඹහ භභ
විශලේශඹන්භ ඉල්රහ ිනටිනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඒ හශේභ ශඳෞ්ධගලික
ආඹතන රහඵ රළබීශේ ඳයභහර්ථශඹන් තභයි වළභතිසශේභ කටයුතු
කයන්ශන් කිඹහ අපි දන්නහ. ඒ මික් ශඳෞ්ධගලික ආඹතන
භවජන ශේඹ වහ කටයුතු කයන්ශන් නළවළ. ඒහශී ල්ලික
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ඳයභහර්ථඹ ශන්ශන් රහඵ රළබීභභයි. ශඳෞ්ධගලික ආඹතන බිහි
කිරීභ තුශ අශේ යටට මුහුණ ශදන්න වුණු ප්රලසන අපි දන්නහ.
ඉතිවහඹ ඒ ඵ අඳට කිඹහ ඳහනහ. ඹේ ශකොටක් යජඹ තු
තිඹහශගන අශේ යශ
ප්රහවන ශේඹ ශඳෞ්ධගලික අංලඹට
ඳළරුහ. යජශී ප්රහවන ශේඹ ලශවභභ තිශඵනහඹ; ඒක
විනහල ශන්න ශදන්ශන් නළවළ කිඹහ පුන පුනහ කිඹමින් ලදහ
ප්රහවන ශේඹ ශඳෞ්ධගලික අංලඹට ඳළරුහ. නමුත් ර්තභහනඹ
ශනශකොට ශඵොශවෝ ශඳෞ්ධගලික ඵස ගුණහත්භක විධිඹට කටයුතු
කයනහද කිඹන ලක ප්රලසනඹක් ශරහ තිශඵනහ.
ලදහ අඳට වළන්දෆට ගභනක් ඹන්න තිබුණු රෑට ගභනක්
ඹන්න තිබුණු ඵස යථඹ අද තිශඵනහද? අද යහත්රී කහරඹ න විට
ශඳෞ්ධගලික ව යජශී ිනඹලුභ ඵස ධහනඹ ශනොකයන
තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි යජශී
ඵස ශේශී ළඩ කයන ශකොන්ශදොසතය භවත්භඹහට රිඹදුරු
භවත්භඹහට ඒ ශේකඹහට අද ණඹක් ගළි ශේ වළකිඹහත් නළති
ශරහ තිශඵනහ. යජශී ප්රහවන ශේශී නළත්නේ CTB ලශක්
ළඩ කයන ශකශනක් ආදහඹේ උඳඹන ශකනකු විධිඹට ඵළංකු
පිළිගන්ශන් නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශයි ණඹ ගන්න ශනත්
ශකශනකුශේ ඇඳකහයශඹක්ත් ශන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඒ අඹට
උදහ ශරහ තිශඵනහ. අඳට ශේ හශේ ශ්ධල් ගළන අත් දළකීේ
තිශඵනහ. මුරදී ශේහ කය්ධදී ඒ ගළටලු පිළිඵ අශඵෝධඹක්
නළති ශන්න පුළුන්. නමුත් අද අඳට ශභළනි අත් දළකීේ
තිශඵ්ධදී තභයි
යහජය විලසවිදයහර තිශඵ්ධදීත් ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ආයේබ කයන්න ඹන්ශන්.
ශෞඛය ශේඹ ඵළලුත් ලශවභයි. ශෞඛය ශේඹ
ශඳෞ්ධගලික අංලශඹන් කයන ශකොට අපි හිතුහ ශගොඩක් ශවොයි
අශේ ල්ලි ඉතුරු ශයි යජශී ශයෝවශල් ශඳෝලිභ නළති ශයි
කිඹරහ. ඇයි? ශගොඩක් ල්ලි තිශඹන ක ටිඹ ශඳෞ්ධගලික
ශයෝවරට ඹයි කිඹරහ හිතුහ. නමුත් අද යජශී ශයෝවලින්
ශඵශවත් ටිකක් ගන්න පුළුන්ද අහිංක අයණ ශරශඩකුට? අද
නිළැසදි ශේඹක් රඵහ ගන්න පුළුන් තත්ත්ඹකට යජශී
ශයෝවර නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහද කිඹරහත් අඳට හිතන්න
ශරහ තිශඵනහ. අධයහඳනඹ දිවහ ඵළලුත් ලශවභයි. Tuition
ඳන්ති නිහ ඳහල් අධයහඳනශී කඩහශගන ළටීේ ිනදු ශනහ.
ශඳෞ්ධගලික ආඹතන ව යහජය ආඹතන ඒකහඵ්ධධ ළඩ කිරීභ
තුශ යහජය ආඹතන ඳවශටභ ළටිරහ ඹන වළටි අපි දකිනහ.
ලශවභ නේ ඒකට අපි ශභොකක්ද කයන්න ඕනෆ?
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ඇති කශහට කභක් නළවළ.
ප්රතිඳත්තිඹක් ලශඹන් අපි ශේකට ලකඟ වුණත් යජශී
විලසවිදයහර ආයක්හ කය ගන්න අපි ශභොකක්ද කයන්න ඕනෆ
කිඹරහ ශොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. ශේ ශඳෞ්ධගලික ආඹතන ඳහරනඹ
කයන්න සහධීන අධයහඳන ශකොමින් බහක් ඳත් කශ යුතුයි.
ශේ විලසවිදයහරඹට උඳහධිඹක් ශදන්න පුළුන්ද
ශේ
විලසවිදයහරඹට උඳහධිඹක් ශදන තත්ත්ශී ප්රමිතිඹ තිශඵනහද
කිඹරහ ඵරන්න හිටපු UGC ලක ශනුට ගරු ඇභතිතුභහ
විශලේ ඵරධහරිඹකු ඳත් කයශගන තභන්ශේ අතශකොළුක්
භ් න් ඒ තීන්දු ගළි භ නිහ අශේ යහජය විලසවිදයහර ඳ්ධධතිඹටත්
CTB ලකට වුණු ශ්ධභ ිනදු ශන ලක නත්න්න ඵළවළ.
ජනතහට අද විලසහඹක් නළවළ ශේ යජඹ ගළන. ශේ යජඹ
ශගශනන ශ්ධල් ගළන විලසහඹක් නළවළ. ශගනහපු ශඳට්රල්
හවනඹට ගවන්න ඵඹයි භඟ නතය ශයිද දන්ශන් නළති නිහ.
අද ශගන්න්ශන් ඵහර ශඳට්රල් කිඹරහ භතඹක් තිශඵනහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි කිරි පිටි ඳළක ලකක් අයශගන තභන්ශේ
දරුහට කිරි ටිකක් වදරහ ශදනශකොට ශේශක් වි තිශඵනහද
DCD තිශඵනහද කිඹන ශඳොඩි අවිනිලසචිතබහඹකින් තභයි
කටයුතු කයන්න ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ ිනශභන්ති ඵෆේ
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ලකක් ගත්ශතොත් හිශතනහ ශේ ිනශභන්තිලින් ශගොඩනළ් ල්ර
වළදුශොත් කඩහ ශගන ළශටයිද ඵහර ිනශභන්තිද ආනඹනඹ
කයරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. භභ කලින් කිේහ
හශේ ශයෝවරට ගිහිල්රහ ශඵශවතක් ගත්ශතොත් හිශතනහ ශේ
ශඵශවත වි ශයිද ශේ ශඵශවත වරි ප්රමිතිශී තිශඵනහද
කිඹරහ. අද ඒ හශේ අත් දළකීේ තුළින් ජනතහ බඹ ශරහ
ිනටිනහ. ශේ විධිඹට හිත්ධදී ශේ ඇති කයන විලසවිදයහරඹත් වරි
ප්රමිතිශී තිශඹයිද ශේ යටට ශගශනන්ශන් ශභොන හශේ
විලසවිදයහරඹක්ද කිඹරහ ජනතහට ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. භවය
විට ශේ විලසවිදයහරඹ ශරෝකශී ඉවශ තත්ත්ඹක තිශඹන
විලසවිදයහරඹක් ශන්න පුළුන්. නමුත් ඒක රංකහට ශගනහහභ
රංකහශේ තිශඵන හතහයණඹ අනු සහධීන ඒක නිරීක්ණඹ
කයන්න ඵළරිකභ නිහභ ඒ විලසවිදයහරඹත් අය බහණ්ඩ හශේ
ඵහර තත්ත්ඹටභ ඳත් ශන්න පුළුන් කිඹරහ භභ හිතනහ.
අද අපි වෘදඹ හක්ෂිඹට ලකඟ තය කථහ කශශොත් ශඳොලිස
නිරධහරි භවත්භශඹක් ඹේ ඳරීක්ණඹක් කයන්න ඇවිල්රහ
ශේකයි විඹ යුත්ශත් කිඹරහ ඹේ තීන්දුක් දුන්නහභ ඒ තීන්දු
රඵන ශකනහ තුන් වතය ඳහයක් හිතන්න ඳටන් ගන්නහ ශභඹහට
කවුරුවරි ල්ලි දුන්නහද ඳගහක් දුන්නහද ලශවභ නළත්නේ
ශ්ධලඳහරන නහඹකශඹකුශේ ශටලිශෂෝන් කථහක් නිහ ශනස
වුණහද ශේ වරිශ්ධද ශන්ශන් කිඹරහ. ඒ ගළන ජනතහට
විලසහඹක් නළවළ. අධිකයණඹ දිවහ ඵළලුත් ලශවභයි. අධිකයණඹ
තීන්දු
දුන්ශන්
ල්ලිරටද
නළත්නේ
ශ්ධලඳහරන
නහඹකශඹකුශේ ඵරඳෆභටද කිඹරහ අද ජනතහට හිතන්න ශරහ
තිශඵනහ. අග්ර විනිලසාඹකහයරිඹට ශභොකක්ද කශශේ කිඹරහ
ඵළලුශොත් ඒ ේඵන්ධශඹන් ව ශ්ධලඳහරන අතශඳවීභ දිවහ
ඵළලුශොත් ජනතහට හධහයණ බිඹක් තිශඵනහ ශේ යජඹ
ශභොකක්ද කයන්ශන් කිඹරහ. ශකොමින් තිබුණහට ළඩක් නළවළ.
ශකොමින් ඳත් කයන්න පුළුන්. නමුත් ඒ ශකොමිභ සහධීන
ශකොමිභක් ශන්න ඕනෆඹ කිඹන ලක දළඩි ශර අධහනඹ
කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඹේ භ ටභකින් වරි
ශභශතක් කල් විලසවිදයහර ඳ්ධධතිඹට සහධීන ශකොමිභක්
තිබුණහ. UGC ලක නළත්නේ විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකොමින්
බහ ඹේ හධහයණත්ඹකින් ළඩ කශහ. නමුත් ගරු නිශඹෝජය
කහයක බහඳතිතුභනි ර්තභහනඹ ශන ශකොට ශ්ධලඳහරන
අතශකොළුක් ඵට ශේ ශකොමින් ලක ඳත් කය ගළි භට අලය
ිනඹලු ශ්ධ ේඳහදනඹ කයරහ තිශඵනහ. ඒකයි අපි කිේශේ ශේ
ිනඹලු ශ්ධ නිර්භහණඹ ශන්න නේ සහධීන ශකොමින් තිශඵන්න
ඕනෆඹ කිඹරහ. ශඳොලීිනඹ ඳහරනඹ ශන්න ශඳොලීිනශී තත්ත්ඹ
ගළන කථහ කයන්න ශේ යශ සහධීන ශඳොලිස ශකොමිභක්
තිශඵන්න ඕනෆ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඒ හශේභ භළතියණ
වහ සහධීන භළතියණ ශකොමින් බහක් ශේ යශ
පිහිටුන්න ඕනෆ. සහධීන යහජය ශේහක් ඇති කයන්න සහධීන
යහජය ශේහ ශකොමිභ පිහිටුන්න ඕනෆ. ඇභතිතුභහශේ ඵරඳෆභට
උඳහධිඹක් ශදනහ ද නළත්නේ අධයහඳන භ ටභ භත උඳහධිඹ
ශදනහ ද ඒකට ශේ ආඹතන සුදුසු ද කිඹරහ තීයණඹ කයන්න
සහධීන ආඹතනඹක් පිහිටුවිඹ යුතුයි.
ලදහ ලක්ත් ජහතික ඳක් යජඹ කහරශී ගරු යනිල් වික්රභිනංව
භළතිතුභහශේ නහඹකත්ශඹන් දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
ංශලෝධනඹ ඇති කයරහ ඹේ භ ටමින් සහධීන ශකොමින් බහ
ශේ යශ පිහිශටේහ. නමුත් ර්තභහන ආණ්ඩු දවඅටන
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශගනළල්රහ ඒ ිනඹලු සහධීන
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ශකොමින් බහ අශවෝින කයරහ ඒකහධිඳති ඵරඹක් තුශ ලක්
ශකනකුශේ ලක් පු්ධගරඹකුශේ ඕනෆ ලඳහකේ භත වළිනයවිඹ වළකි
භහජඹක් නිර්භහණඹ කශහ. ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි
ඒ නිහ ර්තභහනඹ න ශකොට ''17 Plus" ශදන්න ශරහ
තිශඵනහ. අද යශ තිශඵන භහජශී තිශඵන තත්ත්ඹ දිවහ
ඵළලුහභ ඒ ශකොමින් බහ විතයක් ශනොශයි ශභළනි
විලසවිදයහර ශේ යටට ශගශනනහ නේ සහධීන අධයහඳන
ශකොමින් බහකුත් ඳත් කශ යුතුයි කිඹරහ අඳ දළඩි ශර
අධහයණඹ කයනහ.
අපි හිතරහ ඵරමු රදයරු ශේ හශේ ප්රමිතිඹක් නළති
ඇවිත් ලක ලක තළන්ර ශඵශවත් ශදන්න ඳටන් ගත්ශතොත්
ශභොකද ශන්ශන් කිඹරහ. "භභ අල් විලසවිදයහරශඹනුයි
උඳහධිඹ ගත්ශත්" කිඹරහ වතික අයශගන ඇවිල්රහ තළන්
තළන්ර ශඵශවත් හේපු දභහශගන ශඵශවත් දුන්ශනොත් ශේ යටට
ඹන කර දහ ශභොකක්ද? අයණ ශයෝ මන්ට ඹන කර දහ
ශභොකක්ද? නමුත් ඒකට ළට ඵළඳිරහ තිශඵනහ ශභඩිකල්
කවුන්ිනරඹ නිහ. ඒක සහධීනයි. රදය බහ -ශභඩිකල්
කවුන්ිනරඹසහධීනයි. ඒ නිහ අද ලශවභ කයන්න ඵළරි
තත්ත්ඹකට ළට ඵළඳිරහ තිශඵනහ.
ලශවභ නළත්නේ වළභ
තළනභ ශඵශවත් හේපු තිශවවි.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ගරු ලස.බී. දිහනහඹක
අභහතයතුභහට ශභහි ඉතිරි ළඩ ශකොට කයන්න තිශඵනහ.
නළත්නේ ලතුභහ තභයි ශභයින් අඳවසුතහට ඳත් න පු්ධගරඹහ
ඵට ඳත් න්ශන්. භහ විශලේශඹන් භතක් කයනහ අශේ අල්රපු
යට ඳහ විලසවිදයහර වදන ශකොට සහධීන ශකොමින් බහ තුළින්
ඒහශී ප්රමිතිඹ නිරීක්ණඹ කශ ඵ. උඳහධිඹක් රඵහ දීශේදී ඒ
අලය ඵරඹ රඵහ දුන්ශන් ශේ සහධීන ශකොමින් බහ තුශ
තිශඵන
නිර්ණහඹක
තුශයි.
නළති
ඇභතියඹකු
ශ්ධලඳහරනිඹකු ලශවභ නළත්නේ ශනඹේ පු්ධගරඹකුශේ
අභිභතඹ තුශ ශනොශයි ඹේ ඵරඳෆභක් තුශ ශනොශයි අදහශ
උඳහධිඹ රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ විලසවිදයහරඹක් නිර්ශ්ධල කශශේ.
ඉන්දිඹහශේ විලසවිදයහරඹ තීයණඹ කයන්න National
Accreditation and Assessment Council
කිඹරහ ලකක්
තිශඵනහ. ඒක සහධීනයි. ඒශකන් තභයි විලසවිදයහර තීයණඹ
කයන්ශන්. ඒ නිහ භහ නළත නළතත් කිඹනහ ශේ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර යටට ශගනහහට නයකක් නළවළ. නමුත් ශේහශී
ප්රමිතිඹ ගළන ඵරන්නට ඹේ සහධීන ශකොමිභක් ඳත් කශ යුතුයි
කිඹරහ. ගරු ඇභතිතුභහට ශවෝ ශනඹේ ඵරධහරිඹකුට ඒ වහ
ඵරඹ තිශඵන්න ඵළවළ. සහධීන කටයුතු කයන්න පුළුන්
පු්ධගරඹකුට ශකොමින් බහකට ඵරඹ ශදන්න ඕනෆ ශේහ
පිහිටුන්න ඉසශල්රහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඒ හශේභ අද ඵරන්න
ල්ලික අධයහඳනඹ ලශවභ නළත්නේ ශභොන්ටිශෝරි අධයහඳනඹ
ශද. International preschools කිඹරහත් තිශඵනහ. ශේ චූටි
ඵඵහරහට ඉන්ටර්නළනල් ඳහලුත් ශේ යශ
බිහි ශරහ
තිශඵනහ. නමුත් ශේහශී ප්රමිතිඹ පිළිඵ කථහ කයන්න
සහධීන ශකොමිභක් නළවළ. ලක දක් භහත් හිටපු අසථහක
ශේ international preschool ලකකට ඹන දරුශක් ශනඟ
ඔක්ශකෝභ ඉසයවහ තහත්තහට කිඹනහ “dog” කිඹරහ. භභ
ඵළලුහ ඇයි ශේ තහත්තහට “dog” කිඹන්ශන් කිඹරහ. අපි
තහත්තහට "ඵල්රහ" කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ ශන්. නමුත් ශේ දරුහ
ඵල්රහට ආදශර්ට dog කිඹන නිහ තහත්තහටත් ආදශර්ටයි “dog”
කිඹරහ තිශඵන්ශන්. ඵරන්න අශේ ංසකෘතිඹ අශඳන් අයින්
ශරහ. අශේ තිබුණු දහාහයඹ අශඳන් අයින් ශරහ. ශභොකක්ද
ශේකට ශවේතු? අධයහඳන විශලේිඹන් කිඹනහ අනිහර්ශඹන්භ
ශඳය ඳහල් අධයහඳනඹ නළත්නේ ල්ලික අධයහඳනඹ තමුන්ශේ
භවු ඵිනන් රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ. නමුත් අහනහකට ශේ යශ
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ඒහ තීයණඹ කයන්න ක්රභඹක් නළවළ. හිශතන හිශතන ශකනහට
ප්රමිතිඹක් නළති international schools දභන්න හිශතන හිශතන
ශකනහට international preschools දභන්න අසථහ උදහ කයරහ
තිශඵනහ. ප්රමිතිඹක් තිශඵනහ ඇති; ඒහ ඵරන්න ශකොමින්
බහ ඇති. නමුත් ශේ ශකොමින් බහර සහධීනත්ඹ නළති නිහ
ශේ තත්ත්ඹට යට ඳත් ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ භහ
විශලේශඹන්භ කිඹනහ. අහනඹ න විට ශේ යශ තිශඵන
භනුසකභ කිඹන ශ්ධ නළති ශරහ "අධයහඳනඹ" "අධයහඳනඹ"
"අධයහඳනඹ" කිඹන ලකට ශේ යට ඹට ශරහ ළඩක් කයන්න
ඵළරි මිනිසුන් ඉන්න වතික ශගොන්නක් තිශඵන පු්ධගරඹන් බිහි
න යටක් ඵට ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵනහ.
ශභතළන තිශඵන කනගහටු ශභොකක්ද? ශේ විධිඹට යට
ඳහරනඹ වුණත් යශ ඉන්න ශේ නහඹකශඹෝ ශේ විධිඹට තීයණ
ගත්තත් ශේ අඹ නිදවස අධයහඳනශඹන් පර රළබ අඹ ශන්න
ඇති. භහ විලසහ කයනහ ගරු ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ
ඇතුළු ශේ ගරු බහශේ ිනටින ශඵොශවෝ භන්ත්රීරු නිදවස
අධයහඳනශඹන් පර රළබ අඹ ඵ. නමුත් අහනහ කිඹන්ශන්
ශේ නිදවස අධයහඳනශඹන් පර රළබ අඹභයි ශේ නිදවස
අධයහඳනඹ විනහල කයන්නට ඳශමුශනි පිඹුරුඳත කස
කයන්නට උත්හව කයන්ශන්. ඒ කහයණඹත් භහ විශලේශඹන්භ
භතක් කයන්නට ඕනෆ.
ගරු
ලස.බී.
දිහනහඹක
ඇභතිතුභහ
ජඹර්ධනපුය
විලසවිදයහරශී ඉශගන ගත්තහ. ගරු නිශඹෝජය කහයක
බහඳතිතුභනි
අපි අභිශඹෝග කයනහ ශේ රළන්කර්
විලසවිදයහරඹ ශේන්නට ඉසශල්රහ ලතුභහ ඉශගන ගත්ත
ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ ශරෝක ශඳශගළසභ භත 500 තුශට
ශේන්න කිඹරහ. පුළුන් නේ තභන් ඉශගන ගත්ත විලසවිදයහරඹ
ශරෝක ශඳශගළසභ අනු 500ට ඇතුශත් න විලසවිදයහරඹක්
ඵට ඳත් කයරහ ශේ යටට ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශේන්න
කිඹරහ විශලේශඹන්භ අභිශඹෝග කයනහ. ර්තභහනශී
ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ -ලස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහ ඉශගන
ගත්ත විලසවිදයහරඹ- ශරෝක ර් මකයණඹ අනු 3 198ශනි
සථහනශීයි ඳතින්ශන්. 3 198ශනි සථහනශී ඳතින තභන්
ඉශගන ගත් විලසවිදයහරඹ ඉසයවට ශේන්න ඵළරි ශන යටර
තිශඵන විලසවිදයහර ශේ යටට ශේන්න පිඹුරුඳත් කස කයන්ශන්
ඇයි කිඹරහ විශලේශඹන්භ ප්රලසන කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ශකොශම විලසවිදයහරඹ
ශරෝක ර් මකයණඹ අනු තිශඵන්ශන් 1 883 න සථහනශී.
ශරෝක ර් මකයණඹ අනු භභ ඉශගන ගත්ත ශභොයටු
විලසවිදයහරඹ තිශඵන්ශන් 1 970 න සථහනශී. රුහුණු
විලසවිදයහරඹ තිශඵන්ශන් 2 618 න සථහනශී. ශරෝක
ර් මකයණඹ අනු ශේයහශදණිඹ විලසවිදයහරඹ තිශඵන්ශන්
2 711 න සථහනශී. ශරෝක ර් මකයණඹ අනු විෘත
විලසවිදයහරඹ තිශඵන්ශන් 5 829 න සථහනශී; කළරණිඹ
විලසවිදයහරඹ තිශඵන්ශන් 3 430 න සථහනශී. ශේහ දියුණු කය
ගන්න ඵළවළ. අපි අත් ශදකභ උසනහ. අපි කළභළතියි ශේ
විලසවිදයහර ශගනළල්රහ රංකහශේ වදනහට. නමුත් අඩුභ තයමින්
අශේ විලසවිදයහර ශදකක් ශරෝක ර් මකයණශී 500 තුශට
ශගනළත් ශඳන්න්නඹ කිඹරහ අභිශඹෝග කයනහ. භභ දළක්කහ ඳසු
ගිඹ දසර භහධය ඔසශේ කෆ ගවනහ General Sir John
Kotelawala Defence University ලක හශේ විලසවිදයහරයි අඳට
ඕනෆ කිඹරහ. නමුත් 2013 ශරෝක ර් මකයණඹ අනු ශරෝකශී
තිශඵන විලසවිදයහර අතුරින් ශේ විලසවිදයහරඹට හිමි න්ශන්
15 749 න සථහනඹයි. නමුත් අපි කිඹනහ ඒහ ඕනෆ කිඹරහ.
ඉසශල්රහ අශේ විලසවිදයහර වරි ප්රමිතිඹට ශේන්න කිඹරහ
අභිශඹෝග කයනහ. ගරු ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහට
විශලේශඹන්භ කිඹනහ තභන් ඉශගන ගත්ත ජඹර්ධනපුය
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විලසවිදයහරඹ ශරෝක ර් මකයණඹ අනු අඩුභ ගණශන් 500 න
තළනටත් ශේන්න කිඹරහ. ශභොකද ඒක කයන්න ඵළරිකභක්
නළවළ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි
ිනංගේපරුශේ
තිශඵනහ ශරෝක ර් මකයණඹ අනු 20 තුශ තිශඵන
විලසවිදයහර. ඉන්දිඹහශේ විලසවිදයහර තිශඵනහ 1 000 ඇතුශත.
ඇයි අඳට ඵළරි අශේ ලක විලසවිදයහරඹක් ශරෝක ර් මකයණශී
මුල් 500 තුශට ශේන්න. ලතශකොට අඳට තිශඵනහ benchmark
ලකක්. ඒක දිවහ ඵරහ ශගන අපි ළඩි කයන්නට රළවළසතියි.
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර ශගනහහට ශේ විලසවිදයහර අපි වරිඹට
maintain කයනහඹ කිඹනහ. අශේ විලසවිදයහර කඩහ ශගන
ළශට්ධදී කඩහ ශගන ළශට්ධදී ශරෝකශී තිශඵන ශඳශ ගළසවීේ
තුශ අශේ විලසවිදයහර ඳවශට ළශට්ධදී ඒහ සථහපිත කයන්නට
ඒහ නිළයදි කයන්නට ඒහ ශරෝකශී ඉදිරිඹට ගන්න උත්හව
කයන්ශන් නළති ශකොශවේත් තිශඵන විලසවිදයහරඹක් ශේකට
ශගනළත් ඔඵන ලක ගළන විශලේශඹන්භ විශයෝධතහ ප්රකහල
කයනහ.
අද අපි කන්නන්ගය භළතිතුභහට ශදවිඹන්ට හශේ රකනහ.
හිටපු අධයහඳන ඇභතියශඹක් න කන්නන්ගය භළතිතුභහ අශේ
ජහතික වීයශඹක් ශනහ. ඇයි ඒක කයන්න ශවේතු? ශේ යශ
දුේඳත් මිනිසුන්ට අධයහඳනඹ රඵරහ ඉසයවට ලන්න පුළුන්කභ
රළබුණහ. භභ ගරු ලස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහශගන් අවනහ ශේ
ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහර තිබුණහ නේ ශඳෞ්ධගලික අධයහඳනඹ
තිබුණහ නේ අද ඔඵතුභහ රඵහ ශගන තිශඵන ශේ ජඹග්රවණරට
ඔඵතුභහට ලන්න පුළුන්කභ තිශඵනහද කිඹරහ. ලශවභ තිබුණහ
නේ අපි කහටත් ලන්න ඵළවළ. ඒකයි අපි කන්නන්ගය භළතිතුභහට
ශදවිශඹකුට හශේ රකන්ශන්. ලතුභහ නිදවස අධයහඳනඹ ැසක
දුන්නහ. අද නිදවස අධයහඳනඹ කිඹ කිඹහ ශල්ඵල් ගව ගත්ශත්
නළතිහට කභක් නළවළ. ශඳෞ්ධගලික අධයහඳනඹ ශගනහහට අඳට
කභක් නළවළ. නමුත් ඒක අශේ නිදවස අධයහඳනඹ ආයක්හ
කයන්නට ඵහධහක් කය ගන්න ලඳහ. භහ කිඹනහ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරශී නභ දහශගන අඩි 10 x 10 කඩඹක් තුශ උඳහධිඹක්
ශදන තත්ත්ඹට ඹන්ශන් නළති ඒක සහධීන භළනිඹ වළකි
සහධීන ශකොමින් බහකින් ඳහරනඹ කයරහ තීයණඹ කයන්නට
අසථහ රන්නඹ කිඹරහ.
භවශඳොර ශියත්ඹ ශගනහපු රලිත් ඇතුරත්මුදලි භවත්භඹහට
අපි ශදවිශඹකුට හශේ රකනහ. භභත් භවශඳොර
ශියත්ධහරිශඹක්. ඒ නිහ අපි භවශඳොර ශියත්ඹ ශගනහපු
රලිත් ඇතුරත්මුදලි භළතිතුභහට ශදවිශඹකුට හශේ රකනහ.
ශභොකද ශවේතු? අධයහඳනඹ වහ ලක්තිඹ රඵහ දුන්නහ.
ගරු ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු කශ යුතු කහයණඹක් තිශඵනහ. ඔඵතුභහටත් කදහ වරි
කිඹයි නිදවස අධයහඳනඹ නළති කයන්නට ඳශමුශනි ශඩිල්ර
ඳත්තු කශශේ ඔඵතුභහඹ කිඹරහ. නිදවස අධයහඳනඹ නළති
කයන්නට ඳශමුශනි ශඩිල්ර ඳත්තු කශශේ ඔඵතුභහඹ කිඹරහ
ඉතිවහඹට ලක්කහසු ශන්න ශදන්න ලඳහ. ඔඵතුභහ දක්
ඇභතියශඹක්. ඔඵතුභහ උගත් ඇභතියශඹක්. ඔඵතුභහ
ඔඵතුභහශේ කහර්ඹඹ වහ තීක්ණ ඹන්න පුළුන්
ඇභතියශඹක්. ලශවභ නේ ඒ කහයණඹත් හිශත් තිඹහශගන ශේ
ළඩ කටයුත්ත කයන්න. අපි දන්නහ ඔඵතුභහට භවය විට
ශේකට කයන්න ශදඹක් නළවළ කිඹරහ. ගරු නිශඹෝජය කහයක
බහඳතිතුභනි ශේ ආණ්ඩු දිවහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ ඉන්න
ඇභතිරු ඳමශඹෝ විධිඹට ිනටින ඵ. භවය අඹ ප්රලසන කශහ ඇයි
ගරු ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ිනටිඹදී රක්සභන් ඹහඳහ
අශවර්ධන භළතිතුභහ විලසවිදයහරරට ේඵන්ධ ශේ නිශේදනඹ
ශේන්ශන් කිඹරහ. ඒක අවන්න ශදඹක් නළවළ. ඳහයක් කහඳ
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(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

කශශොත් භවහභහර්ග ඇභති ශගදය. යහජඳක්රහ තභයි ඳහය කහඳ
කයන්ශන්. ඳහරක බිල්ඩින් ලකක් වළදුශොත් අධයහඳන ඇභති
ශගදය. යහජඳක් ඇභතිරු තභයි ශේ බිල්ඩින් වදන්ශන්. ශේක
අමුතු ශදඹක් ශනොශයි. ශේ යශ අශනක් ඇභතිරුන්ට ඳමශඹෝ
හශේ ඉන්න ශරහ. අදහශ නළති ක ටිඹ -යහජඳක්රු- තීයණ
ගන්නහ. ශේ විලසවිදයහරඹ වළදීශේදීත් ලතුභන්රහ තභයි ල්ලික
ශරහ තිශඵන්ශන්. ගරු ලස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි නමුත් ශේ
ශ්ධ නිළයදි කයන්න ඔඵතුභහට ලක්තිඹ තිශඵනහ. ශේ ශනුශන්
ටන් කයන්න ඔඵතුභහට ශකොන්දක් තිශඵනහ කිඹන ලක අපි
විශලේශඹන්භ දන්නහ. ඒක ඳහවිච්චි කයන්න කිඹරහ
විශලේශඹන්භ භහ ඉල්රනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ශන්ට්රල් රළන්කර්
විලසවිදයහරඹ රංකහශේ ආයේබ කයන්න ඹන විට ශියත්
ගඹක් ශදනහ කිඹරහ අඳට කිේහ. ිනඹඹට කීඹක් ශියත්
ශදනහද ශේ ශියත් වහ දරුන් ශතෝයහ ගන්ශන්
ශකොශවොභද නහභල් ශවබිශේ ලිස ලකටද ශේ දරුන් ශතෝයහ
ගන්ශන් කිඹරහ අපි අවන්න කළභළතියි. ැසකී යක්හ ගන්න ගිඹහභ
වළකිඹහ තිශඵන මිනිසසු සුදුසුකේ තිශඵන මිනිසසු ඳසට වීින
ශ්ධදී "නහභල් ලිස " ලක කිඹරහ ලිස ලකක් ලනහ ලු. ඒශකන්
ලු ැසකිඹහ පුයන්ශන්. සුදුසුකේරට ශනොශයි ලු. ශේ
විලසවිදයහරඹට ඵහ ගන්න ශියත් ශදන ශකොටත් "නහභල්
ලිස " ලශකන්ද නළත්නේ A/L විබහගශඹන් ඊශඟට තිශඵන
රකුණු භ ටශභන්ද ශතෝයහ ගන්ශන් කිඹන ලක දළන්භ තීයණඹ
කයන්න කිඹරහ විශලේශඹන්භ භභ අධහයණඹ කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඊශඟට ශේ යට විනහල
කයරහ තිශඵන්ශන් තයගකහරී විබහගයි. ශේ තයගකහරී විබහග නිහ
මිනිසසුන්ශේ ළඩ කිරීශේ වළකිඹහ නළති ශරහ තිශඵනහ.
මිනිසසුන්ශේ ිනතීශේ වළකිඹහ නළති ශරහ තිශඵනහ. ශේ
තයගකහරී විබහග නිහ ශයොශඵෝරු හශේ විබහග ඳහස කයන
වතික ලකතු කයන භහජඹක් නිර්භහණඹ කයරහ ඊර්යහ ව
කුවකත්ඹ ශේ අධයහඳනඹත් ලක්ක පුයහ ශගන තිශඵනහ.
දළනුභ කුරතහ ව ආකල්ඳ ලකතු ශරහ උගශතක් බිහි වුණත්
අද තළන තිශඵන්ශන් දළනුභටයි. කුරතහරට ආකල්ඳරට අද
භහජශී තළනක් ශදන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ අද අධයහඳන ශර්ස
ලකට දුන්න ගිහිල්රහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. රක්සභන් ඹහඳහ
අශවර්ධන ඇභතිතුභහ ශේ නිශේදනඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට
කිේහ ශේ විලසවිදයහරඹ ආයේබ කයන ලක රුපිඹල් ලතලින්
රහබයි කිඹරහ.

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

භභ “නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ” කිඹරහ කිේශේ නළවළ.

ගරු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ඔඵතුභහ ලතුභහට ලශවභ ශාෝදනහ කයන්න ලඳහ. වළභ ශ්ධටභ
ගරු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහශේ නභ කිඹන්න ලඳහ. ඒක
ළයදියි. ලශවභ කයන්න ලඳහ.

නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! If there is anything contrary to the
Standing Orders, that will be expunged. Hon. Member,
you carry on with your speech. You have only one more
minute.
ගරු ධජි්ත මළන්නප්තඳරුම මශ ළ

(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහයි ඒක කිඹන්ශන්. ඒක භභ දන්ශන්
නළවළ. භභ අදයි දළන ගත්ශත් ඒ නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහඹ
කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිේශේ නළවළ. ඔඵතුභහ ශන්
කිඹන්ශන්. ඔඵතුභහ ඒක කිේ ලක ශවොයි. භභ ඊශඟ දශේ
ඉරහ ඒක දළන ගන්නේ. ැසකී යක්හක් ගන්න ගිඹහභ නහභල්
ශවබිශේ කිඹරහ ලිස ලකක් ලනහ. කවුද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ.
ඒශක් නභද දන්ශන්ත් නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහ කිඹනහ
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීයශඹක් කිඹරහ. අපි ලතශකොටයි ශේක දළන
ගත්ශත්. ශඵොශවොභ ශවොයි. ආශී ශනොකිඹහ ඉන්නේ. ශේ කවුද
කිඹරහ දළන් දන්නහ. ඒ ලිස ලක කහශගන්ද ලන්ශන් කිඹරහ දළන්
දන්නහ.

ගරු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

නෆඟී සිටිත ය.
ரோந்ரர்.
rose.

නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ
ගරු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised.
ගරු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු
නිශඹෝජය
කහයක
බහඳතිතුභනි
ශභතුභහ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ භන්ත්රීයඹකු න ගරු නහභල් යහජඳක්
භන්ත්රීතුභහට "නහභල් ශවබි" කිඹරහ ආභන්ත්රණඹ කශහ.

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Shantha Bandara, please sit
down. Hon. Ajith Mannapperuma, you have only one
more minute.
ගරු ධජි්ත මළන්නප්තඳරුම මශ ළ

(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ශභශතක් කල් භභ
අවරහ තිබුශණ් නහභල් ශවබිශේ ලිස ලශකන් තභයි යසහරට
දභන්ශන් කිඹරහ. නහභල් ශවබිශේ ලිස ලක තභයි අධයහඳනශීදී
කයන තල්ලු කිරීේ කයන්ශන්. නහභල් ශවබිශේ ලිස ලශකන්
විලසවිදයහරරට ඇතුළු න්න ඳහ පුළුන් කිඹහ භහ අවරහ
තිශඵනහ. ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහට භභ සතුතින්ත
නහ ශේ "නහභල් ශවබි" කවුද කිඹන ලක භට කිඹහ දුන්නහට.
භභ ඒක දළන ශගන ිනටිශී නළවළ.
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ගරු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ඔඵතුභහ ඵඵහ.

ගරු ධජි්ත මළන්නප්තඳරුම මශ ළ

(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ලශවනේ ඔඹ කිඹන
නහභල් ශවබිශේ ලිස ලශකන් ඔඹ විලසවිදයහරඹ පුයන්න
වදන්න ලඳහ කිඹන කරුණ භභ විශලේශඹන් අධහයණඹ කයනහ.
ලභ ලිස ලශකන් ශේ ශියත් ශදන්න ඳටන් ගන්න ලඳහ. දක්
දරුන්ට තළන ශදන්න. ඒ හශේභ ශකොශවොභ වරි ශේ ගළන
හිතන්න කිඹන කරුණත් ගරු අභහතයතුභහශේ අධහනඹට භහ
ශඹොමු කයනහ. නළත්නේ ඔඵතුභහටයි ශේශකන් ප්රලසනඹක්
න්ශන්. ශේශකන් ශන අඹ ල්ලි වේඵ කය ගි වි. ශන අඹ
ශන ශන ශ්ධල් කය ගි වි. ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ අඳට
හිතත් ඇභතියශඹක්. දක් ඇභතියශඹක්. අපි අගඹ කයන
ඇභතියශඹක්. ඔඵතුභහ ඔඵතුභහශේ නභ ළයදි ශර ඉතිවහ
ශඳොතට ලකතු කය ගන්ශන් නළති ශේ වහ කටයුතු කයන්න
කිඹමින් භහ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

[අ.බහ. 5.02]

ගරු ෆීලික්වහ තඳතර්රළ මශ ළ සවමළජ තවේලළ ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு பீரக்ஸ் ததரர - சபக ரசககள் அகச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භභ හිතන වළටිඹට අශේ
අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ කරුණු ඳටරහ ගත්තහ. ශභොකද
ඳටරහ ගත්ශත්? ලතුභහට අත් දළකීේ භදි. ලතුභහට ශේ ගරු
බහට ඒභට ළරළසවීභ ගළන ලතුභහ ජඹරත් ශවබිට සතුතින්ත
න්න ඕනෆ.
ලතුභහ කිේහ ශේක ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරඹක් කිඹරහ. ඒක
ළයදි අර්ථ කථනඹක්. භභ ඒක කිඹන්නේ. ශේක අධයහඳනඹ
අයමුණු කය ගත් ආශඹෝජන යහඳෘතිඹක්. ඒක තභයි ශභභ
නිශේදනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ අශේ ආශඹෝජන භණ්ඩරඹ බහය
අභහතයයඹහට දුන්ශන්. ඉසය advertisement ලකක් තිබුණහ
"ඳශමු ඵහටහ ශදනු ඳහර" කිඹරහ. ඳශමු ඵහටහ කිඹරහ
කිේශේ ශභොකද? ඳහරට ඹන්න නේ ඒ ඳත්තු දහ ගන්න ඕනෆ.
ඒක ආශඹෝජනඹක්. ශේකත් ආශඹෝජනඹ මුල් කය ගත්
යහඳෘතිඹක්. ඒක තභයි ගේඳව දිස්රික්කශී මේරිගභ වළශදන්ශන්.
ශේශකදී තමුන්නහන්ශේරහශේ තර්ක විතර්ක ශභොනහ වුණත් අපි
භතක් කයන්න ඕනෆ ඔඵතුභන්රහශේ තත්ත්ඹ. ශභොකක්ද
ඔඵතුභන්රහශේ
තත්ත්ඹ?
අශේ
ලස.ඩවලිේ.ආර්.ඩී.
ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්භඹහ
ඉශගන
ගත්ශත්
ශක්ේබ්රිේ
විලසවිදයහරශී. ඊශඟට කවුද? ගරු ඩ්ලි ශේනහනහඹක භවත්භඹහ
ඉශගන ගත්ශත් ඔක්සෂර්් විලසවිදයහරශී. [ඵහධහ කිරීේ] ළැසදියි
ද? භහ ශන්න. ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහත් ඉශගන ගත්තහ
රලිත් ඇතුරත්මුදලි භවත්භඹහත් ඉශගන ගත්තහ ගහමිණී
දිහනහඹක භවත්භඹහත් ඉශගන ගත්තහ. ාන්ද්රිකහ ඵණ්ඩහයනහඹක
කුභහයතුංග හිටපු ජනහධිඳතිතුමිඹ ඉශගන ගත්ශත් ප්රංලශී. වළඵළයි
අශේ විඳක් නහඹකතුභහ ඉශගන ගත්ශත් ශභශවේ. ඒක නිහද භභ
දන්ශන් නළවළ ලතුභහ නහඹකත්ඹට සුදුසු නළවළ කිඹරහ
තමුන්නහන්ශේරහ යණ්ඩු කයන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි
ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්. ලභ නිහ ලශවේ ඉශගන ශගන -[ඵහධහ
කිරීභක්] ගශඟන් තුය බීරහ මුහුදට ආඩන ක ටිඹ ගළන අපි
කනගහටු ශනහ. නිදවස අධයහඳනශී අපි අධයහඳනඹ විඹදභක්
විධිඹට ශනොශයි ඵරන්ශන් ආශඹෝජනඹක් විධිඹටයි. Capital
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ලකක් විධිඹට; expenses විධිඹට ශනොශයි. ශේහ ගළන ඵර්ධදී
අඳට ශඳශනනහ විලසවිදයහර අධයහඳනඹ අහිමි න ිනසුන්ශගන්
සුළු පිරික් විශ්ධලගත න ඵ. අහිමි න පිරි විශ්ධලගත ශරහ
ඒ අසථහ රඵහ ගන්නහ. අනිත් ක ටිඹ ශකොශවොභද? අනිත්
ක ටිඹට විශ්ධල අධයහඳනඹ රඵන්න නේ ශභොනහද ල්ලික
සුදුසුකේ විධිඹට තිශඵන්නට ඕනෆ? ඉසශේරහභ මුදල් ශඳන්න්න
ඕනෆ. ශගන්න පුළුන් වළකිඹහ ශඳන්න්න ඕනෆ. Bank
guarantee ලකක් ගන්න ඕනෆ ල්ලි ශඳන්න්න ඕනෆ ඵළංකුට
ල්ලි දහන්න ඕනෆ ඇඳ තිඹන්න ඕනෆ. ශරොකු procedure ලකක්
ලතළන තිශඵනහ. ඉතින් ශභළනි විලසවිදයහරඹක් ශභහි ඇති
කිරීභ ශකොශවොභද අඳට ළැස්ධදක් ශන්ශන්? අශනක් අතට ශේ
යහඳෘතිඹ ආහභ ලයින් රළශඵන ක්ර ආදහඹේ ශඵොශවෝ
තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ අපි සතුතින්ත ශන්නට ඕනෆ
අධයක් නිවහල් භයේපුලි භළතිතුභහට. ඒ හශේභ ආශඹෝජන
භණ්ඩරශී අධයක් යන්ජන් ිනශවයහ භළතිතුභහටත් අපි
සතුතින්ත ශන්නට ඕනෆ. ශේශක් NBT ලකක් දීරහ නළවළ.
NBT ලක අඳට. ඊශඟට ශභොනහද තිශඵන්ශන්? යහඹ ගහසතු
යක්ණඹ ක්ර ආදහඹේ -ඒ ිනඹලු ශ්ධ- ජහතික ආදහඹභට ලකතු
ශනහ.
අද විශ්ධල ශප්රේණ රළශඵන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ ඵරන්න.
ගෘව ශේවිකහශෝ විධිඹට අද විිනරක්ඹක් ගිහිල්රහ ඉන්නහ.
ෘත්තිකශඹෝ වහයදවස ගණනක් අවුරු්ධදකට පිට යට ඹනහ.
ගිහිල්රහ ලනහද? ශප්රේණ ශේනහද? තමුන්ශේ ශභයි ටික ලවහට
ශගන්හ ගන්නහ. ශගන්හශගන ලශවේ අධයහඳනඹට විඹදේ
කයනහ. අශේ ගෘව ශේවිකහශෝ අඳට ල්ලි ලනහ. උගත්
ක ටිඹ ගිහිල්රහ ලශවේ විඹදේ කයනහ. දළන් ඒක අශනක් ඳළත්ත
වයන්න ඕනෆ. ශභොකද අශේ ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ අශේ hub
කිහිඳඹක් වදන්න ඕනෆ කිඹරහ. Knowlege hub කිඹන ලක
ශභශවේ තිශඹන්න ඕනෆ කිඹරහ කිේහ. අශේ ගරු ලස.බී.
දිහනහඹක ඇභතිතුභහට භභ සතුතින්ත ශන්න ඕනෆ. ලතුභහ
ශභශවේ ඉශගන ගත්තත් ලතුභහශේ ංකල්ඳ ජහතයන්තයයි. ඒ නිහ
ඇත්ත ලශඹන්භ කිඹනහ නේ ශේක ආශඹෝජන යහඳෘතිඹක්.
අඳට යලස ශඩොරර් බිලිඹන 15ක් 16ක් විතය තභයි වේඵ
ශන්ශන් ශත් යඵර් ශඳොල් ඇඟලුේ ශේයභ කයරහ. අපි
ේප්රදහඹශී ඹනහද ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයන්න අලය
ල්ශරෝඳහඹඹන් ගළන කල්ඳනහ කයනහද විකල්ඳ ළඩ
පිළිශශල්රට ඹනහද කිඹන ලක පිළිඵ ශවොට හිතරහ
ඵරරහ ශනොශඹකුත් විධිඹට අශේ ආදහඹභ ළඩි කය ගන්න ඕනෆ.
ආදහඹභ ළඩි කය ගත්තහභ තමුන්නහන්ශේරහට ශාෝදනහ කයන්න
ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ ශභොනහද කිේශේ? අයක කිේහ ශේක
කිේහ. වළඵළයි ජනතහ ඉදිරි පිටට ගිඹහභ ප්රතික්ශේඳ ශනහ.
ප්රතික්ශේඳ වුණහභ අන්තිභට කහටද ඵණින්ශන්? නහඹකඹහට.
නහඹකඹහට ඵළණරහ ඔහු ප්රතික්ශේඳ කයරහ අඳට ශවො
ශකශනක් ශදන්න කිඹරහ කිඹනහ. ඒ අඹ ඉශගන ගත්ශත්ත් පිට
යට. ජිත් ශප්රේභදහ භවත්භඹහ ඉශගන ගත්ශත්ත් පිට යට. පිට
යටට ඹරහ තභයි ලතුභහටත් උගන්හ ගත්ශත්. ශේ ඇත්ත න්
කයන්න තමුන්නහන්ශේරහට ඵළවළ.
අද අපි නළශනෝ තහක්ණඹ වඳුන්හ දී තිශඵනහ. දළනට
නළශනෝ තහක්ණශඹන් අපි ශඩොරර් මිලිඹන 3 000ක් වේඵ
කයනහ. 2015 දී ශඩොරර් මිලිඹන 11 000ක් වේඵ කයනහ. භශේ
ආනශී solid tyres වදන Loadstar factory ලක තිශඵනහ.
අශේ යශ හවනරට දභන ටඹර් ටික ශගශනහ. ඝර්ණඹ
නිහ ටඹර් ශගශනහ. තහක්ණඹ උඳශඹෝ ම කය ශගන
ලිසන්ශන් නළතු ශගශන්ශන් නළතු ළඩි කහරඹක් ඳහවිච්චි
කයන්න පුළුන් ටඹර් නිඳදවීශේ ළඩ පිළිශශක් කස කයන්න
දළන් කටයුතු කයශගන ඹනහ. දළනට ශඳෞ්ධගලික අංලඹත් යහජය
අංලඹත් භළදිවත් ශරහ ශකොේඳළනි 5ක් ේඵන්ධ කය ශගන
තහක්ණ කරහඳඹක් වදරහ තහක්ණඹ ශගශනන්න වදනහ.
ඉසය ශරොකු ඵල්ව ලකයි දළේශේ. ඊට ඳසු CFLරට ගිඹහ. දළන්
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ]

ශනත් ර්ගඹකට ඹනහ. ශේශකන් අඳට ශකොඳභණ ශ්ධල්
තිශඵනහද? ේප්රදහයිකභ ඉන්නහද? නළත්නේ ේප්රදහශඹන්
බිඳිරහ විකල්ඳ ශොඹහ ශගන ඹනහද? අශේ අර්ජුන
භන්ත්රීතුභහශගන් භභ ශේ ශදඹ අවන්න කළභළතියි. ඉසය ක්රික
ක්රීඩහශේ 20/20 තිබුශණ් නළවළ ශන්. දළන් 20/20 තිශඵනහ.
ඔඵතුභහභ කිඹනහ ශේක මුදල් උඳඹන යහඳහයඹක් කිඹහ. ශරෝක
ශගෝලීඹකයණඹ නිහ ශනස න භහජ ආර්ථික යටහ තුශ අපි
ඳළත්තකට ශරහ ඵළණ ඵළණ ඉරහ වරිඹන්ශන් නළවළ. ලක්ශකෝ
අපි ඒකට අනුගත ශන්න ඕනෆ. ලශවභ නළත්නේ නිර්භහණය ලී
අපි ශනස න්න ඕනෆ. ලශවභ ශනස න ලක්තිඹ ඇති
වුශණොත් අශේ ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයන්න පුළුන්.
අඳත් භ භහජ ඳක්ශී භහජහදශඹන් තභයි ඳටන්
ගත්ශත්. ශරනින් කිේහ විදුලිඹ ළභට ශදන්න පුළුන් නේ
භහජහදඹ ලඹයි කිඹහ. අද අපි කිඹනහ වළභටභ තහක්ණඹ
ශදන්න පුළුන් නේ හභඹ දහකහලිකයි කිඹහ. තහක්ණඹ වයවහ
තභයි ඉදිරිඹට ඹන්ශන්. නිර්භහණකරුශෝ ශන තළන්ර
ිනටිනහ. ශේ ශගොල්රන් භඟ ඵ්ධධ ශරහ අපි කටයුතු කයන්න
ඕනෆ.
තහක්ණ වහ ඳර්ශීණ අභහතයහංලඹට ශරොකු ග කීභක්
ඳළරී තිශඵනහ. විදයහ තහක්ණඹට ලකතු කය ගන්න ඕනෆ.
වළභටභ තහක්ණඹ රළබීභ වයවහ භහජශී භහනහත්භතහක් ඇති
ශනහ. හභහනහත්භතහ ඳතින භහජඹක හභඹ ඉශවභ
ආයක්හ ශනහ. ඒක අලුත් concept ලකක්. වළභටභ
භහනහත්භතහ ඇති ශනහ. ඉසය අශේ ගෘව ශේවිකහශෝ
විශ්ධලගත වුණහභ ශගදය අඹට අවුරුදු 5කින් තභයි මුහුණ දකින්න
වේඵ න්ශන්. නමුත් දළන් Skype කයන්න පුළුන්. දළන් ලශවභ
කථහ කයනහ. ඒ නිහ තනිකභ නළවළ. විලහදඹ නළවළ.
භහජ විදයහ උඳහධිඹ ප්රදහනඹ කයන NISD ආඹතනඹ
තිශඵනහ. ශේ NISD ලශකන් භහජ විදයහ උඳහධිඹ ශදනහ.
උඳහධිඹ දීපු ගභන්භ කවුද ගන්ශන්? ලන්ී.ඕරහ ශඟ යක්හල්
පිරිරහ. ලන්න කිඹහ අඬ ගවනහ. ලන්න කිඹනහ. අඳට ළඩිඹ
ශනොදියුණු යටල් තිශඵනහ. ඒ ශනොදියුණු යටර විලහර
ඉල්ලුභක් තිශඵනහ. ශේ ඳරිර්තනඹට අපි දිනන් ද ලකතු
ශන්න ඕනෆ.
ශේ විලසවිදයහරඹ මේරිගභ වදනහ. මේරිගභ වදන්න අක්කය
100ක් අපි ශදනහ. අපි විලසවිදයහරඹක් වදන ශකොට
ශගොඩනළ් ල්ර අපි වදන්න ඕනෆ. ඳන්ති ටික වදන්න ඕනෆ.
ඳහයල් වදන්න ඕනෆ. ක්රීඩහංගනඹ වදන්න ඕනළ. විදයහගහයඹ
වදන්න ඕනෆ. නමුත් ශේක මුර ඉරහභ ඒ ශගොල්රන්ශේ
ආශඹෝජනඹක් ශගොඩනළ් ල්ර වළදීභ විදයහගහයඹ වළදීභ
ක්රීඩහංගනඹ වළදීභ ඳවසුකේ ළරිනභ ආදී ලශඹන්. ශභහි ශේඹ
රඵහ ගන්න ලන්ශන් කවුද? විශ්ධශිකශඹෝ. ඒ අඹ ආභ ශභොකද
න්ශන්? ඒ අඹ ආහභ ඒ අඹ ඵරන්න ඒ අඹශේ ශදභවුපිශඹෝ
දරුශෝ ලනහ. අශේ දරුශක් ඕසශේලිඹහශේ ශවෝ ශකොශවෝ ශවෝ
ඉශගන ගන්නහ නේ ඒ ශගොල්රන් ඵරන්න ඹන්න ශනහ.
ඇත්ත කිඹන්න ඕනෆ. ශකොඳභණ මුදරක් ඹනහද කිඹන අතස
දළකීභ භටත් තිශඵනහ. දළන් ශභොකද න්ශන්? ඒ ශගොල්රන්
ශභවහට ලනහ. ඵරන්න ලතශකොට අශේ ංාහයක යහඳහයඹටත්
ශේ වයවහ උත්ශත්ජනඹක් ඇති ශනහ.
ඒකයි භහ කිේශේ "ඳශමු ඵහටහ - ශදනු ඳහර" හශේ
අලුත් ආශඹෝජන යහඳෘතිඹක් කිඹරහ. ශේක ළයදියි කිඹන්ශන්
ශකොශවොභද? අශේ ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ඳනත ශේ ගරු
බහට ශගනළවිත් ේභත කය ගත්තහට ඳසු ලකින් ලක යහඳෘතිඹ
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ශභවහට ශගනළවිත් ලකින් ලකට අනුභතිඹ ගන්නහ. ශේ.ආර්.
ජඹර්ධන භළතිතුභහශේ කහරශී ඕක ගත්ශත් නළවළ ශන්?
ාන්ද්රිකහ භළතිනිඹශේ කහරශී ගත්ශත් නළවළ ශන්? අන්න
ඳහයදෘලයබහඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ශගනළවිත් තිශඵනහ. අද
ඕහ කවුරුත් කථහ කයන්ශන් නළවළ. අද කථහ කයන්ශන් ශනත්
අනේ භනේ. යතුඳසර ඳස ගළන. ඔච්ාය කයදය ශන්න ඕනෆ
නළවළ. අශේ ආනශී ෂළක්ටරි 160ක් තිශඵනහ. අපි යතුඳසර
ප්රලසනඹ ලන්න ඉසශල්රහ තහක්ණඹ වයවහ ඒක නියහකයණඹ
කය ගත්තහ. ිනඹලුභ කහර්මික අඳද්රය ලක තළනකට ශගනළවිත්
පිරිිනදු කයරහ පිරිිනදු ජරඹ ඉත් කයනහ; sludge ලක ලශවභ
නළත්නේ ඒශක් තිශඵන කහර්මික අඳද්රය ටික ශකළින්භ
ශවොල්ිනේ ලකට දභහ ජනනඹ කය ඒශකන් ිනශභන්ති වදරහ ඒක
කශභනහකයණඹ කයනහ. ශකොයි කහරශීද කහර්මික අඳද්රය
ඳහවිච්චි කය ඵරඹ රඵහ ගත්ශත්? දළන් ඳහවිච්චි කයනහ. ශේ
ිනඹල්රභ කයන්න න්ශන් තහක්ණඹ වයවහ. ඒ නිහ
තහක්ණඹට අකුල් ශවශන්න ලඳහ. ශේ විලසවිදයහරශී නළශනෝ
තහක්ණඹ තිශඵනහ. ශේ නළශනෝ තහක්ණඹ අනු අශේ
ආර්ථිකඹ පර න්ශන් නළවළ කිඹහ කහටද අනහළකි කිඹන්න
පුළුන් න්ශන්.
අතය අනහළකි කිඹරහ අතය ශ්ධල් කිඹරහ යටන්න
ඵළවළ. යතුඳසර කහයණඹ ේඵන්ධශඹන් කිින කයදයඹක්
ශන්න ඕනෆ නළවළ. ඳ ශවොද නළ්ධද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ නේ
ශඳොඩි pond ලකක් වදරහ භහළු ටිකක් දහරහ ඵරන්න. භහළු භළරුණහ
නේ අන්න තුය ශවො නළවළ. භහ පුංචි උදහවයණඹක් ගත්ශත්.
භභ ධීය ඇභතියඹහ ලශඹන් ිනටිඹහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි අශේ ආවහය අශේ භහළු
කල් තඵහ ගන්න ඉසය අඳ ඳහවිච්චි කශශේ ෆිශඹෝන් ගෆස කිඹන
ලකයි. ඊශඟට තත් ලකක් ඳහවිච්චි කශහ. ඒ තභයි ඇශභෝනිඹහ.
දළන් ශභොනහද ඳහවිච්චි කයන්ශන්? දළන් ඳහවිච්චි කයන්ශන්
spirits, ලතශනෝල්. ලතශනෝල් ඳහවිච්චි කයරහ තහඳහංකඹ බින්දුශේ
ඉරහ ඍණ 80ට ලන කල් ඵසරහ ඵළක්ටීරිඹහ වළශදන්ශන්
නළති ශවො ගුණහත්භක quality ලකක් වදරහ ඒක විශ්ධලරට
ඹන්න පුළුන්. ඔඹ තහක්ණඹ නළත්නේ ශකොශවේටද භහළු
විකුණන්ශන්? අඳට ජඳහනශී Sashimi Market ලකට ශේහ දභහ
ගන්න පුළුන්ද?
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භශේ ආනශී අවුරුදු
116ක් ඹළති ගළවළනු ශකශනක් -ස්රිඹක්- ඉන්නහ. අපි ඇඹ
ඵරන්න ගිඹහ. ජඳහනශී ඉන්නහ ඹ අවුරුදු 100 ඳළනපු අඹ
5 000කට විතය කි ටු ශන්න. ශභොනහද ජඳහනශී අඹ
කන්ශන්? අඳ ඹන භහළුයි කන්ශන්. ඔේ! ටනහ ළඩිශඹන්භ
export කයන්ශන් ලශවේටයි. වළඵළයි අමුශනුයි කන්ශන්. ශභොකද
ඒ අඹ දන්නහ ලහි ගුණඹ. අඳ fast food ක්ධදී ඒ අඹ ඒහ කනහ.
ඒ නිහ ආයු ළඩි ශරහ. අපි දළන් ශේහ උඳශඹෝගි කය ගන්න
ඕනෆ. ලශවභ උඳශඹෝගි කය ගන්ශන් නළති තමුන්නහන්ශේරහ
කිඹන ඹල් ඳළනපු ළවළරුණු චින්තන ඔසශේ ශේ ගභන ඹන්න
ඵළවළ. ලශවභ ඹන්න ඵළරි නිහ තභයි පිට යට විලසවිදයහරඹකට
ගිශී නළති යනිල් වික්රභිනංව භවත්භඹහ ඳන්නන්න පිට යට ඉශගන
ගත් අඹ දළන් කටයුතු කයන්ශන්. ජිත් ශප්රේභදහ භවත්භඹහ පිට
යටයි ඉශගන ශගන තිශඵන්ශන්. ශකොශවේද? ලංගරන්තශීයි.
ිනංවර ඉශගන ගත්ශත් ශභශවේ ලු. භට ආයංචි වුණු විධිඹට
ලශවභයි. භහ ලතුභහශගන් අවන්න ඕනෆ ඒක ඇත්තද නළත්තද
කිඹරහ. සුවද අවරහ අපි ඒක විහ ගනිමු.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භභ ශේ ටික කිඹන්න
ඕනෆ. භහ ඉසය ශරහ කිේහ හශේ දළන් ක ටිඹ 4 500ක් පිට
යට ඹනහ. ශේ 4 500 ගිඹහභ අඳට ශකොඳභණ ඳහඩුක් ශනහද?
ශකොඳභණ ල්ලි ඹනහද? භභ කිේහ ඩ්ලි ශේනහනහඹක
භවත්භඹහ ලස.ඩවලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්භඹහ ගහමිණී
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දිහනහඹක භවත්භඹහ ාන්ද්රිකහ කුභහයතුංග භවත්මිඹ කිඹන ඔඹ
ශේයභ පිට යටයි ඉශගන ගත්ශත් කිඹරහ. තත් ටිකක් කල්
ගිහිල්රහ කිඹහවි ඔඹ ශනොදියුණු යටර යහජය නහඹකඹන් ඉශගන
ශගන තිශඵන්ශන් රංකහශේ කිඹරහ. කහටද ආඩේඵය? යටට
ආඩේඵයයි. දළන් ඇයි ශේක මේරිගභ වදන්ශන්? ඵරන්න දළන්
මේරිගභ ගිඹහභ ශඳශනන්ශන් නළවළ ශභඹ ශනොදියුණු ශඳශදක
තිශඵනහ කිඹරහ. ගරු ඵළිනල් යහජඳක් භළතිතුභහ කහඳ ටික
දහරහ තිශඵනහ; ංර්ධනඹ කයරහ තිශඵනහ. Maruti car
ලකකින් ඹන්න පුළුන් දළන් ගළසශන්ශන් නළති. ඉසය නේ
ශභොකක් ශවෝ ශරොකු කහර් ලකකින් ගිඹහභත් "දඩ ඵඩ" ගහරහ
ගළසශනහ. ඵශඵක් වේඵ ශන්න ඉන්න අේභහ ශකනකුට කහර්
ලශක්භ ඵඵහ වේඵ න තත්ත්ඹක් ලදහ තිබුණහ ඳහයල් කළඩිච්ා
නිහ. දළන් Maruti car ලකකින් ඹන්න පුළුන් ඹහඳනඹට ඹන
කල් ගළසශන්ශන් නළති. ලතශකොට තභයි තමුන්නහන්ශේරහට
ඊර්යහ ඇති න්ශන්. ශවට අනි්ධදහ ලනේ රඵන 27ළනි දහට
කටුනහඹක-ශකොශම අධිශේ ම භහර්ගඹ විෘත කයනහ. ැසසවීභ
තිශඵන්ශන් ජහ-ඇරයි. ලන්න ඵරන්න. දස තුනක් ජනතහට
ඵරන්න ඒ ඳහය ඇයරහ තිශඵනහ. අද භභ ශඳොඩි advertisement
ලකකුත් දහගත්තහ. ශේ හශේ තත්ත්ශඹන් ශේ යට අද දියුණු
කයනහ. ඉතින් නිර්භහණ ශනොශයිද ශේහ? තමුන්නහන්ශේරහ
අවන්න පුළුන් "ඇයි කහඳ ඳහයල්? ඇයි අධිශේගි භහර්ග? ඇයි
වළශභෝටභ ජරඹ ශදන්ශන්? වළශභෝටභ විදුලිඹ ශදන්ශන්?" කිඹරහ.
ශේ ප්රලසන ඇහුහට ශේහ නිකේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී නඟන ප්රලසන
මික් ශේහට තර්ක නළවළ. ලභ නිහ අඳ කිඹන්න කළභළතියි
තමුන්නහන්ශේරහට knowledge hub කිඹන ලක අශේ hub
ඳශවන් ලකක් ඵ. Knowledge hub ලශක්ත් ඳශමුළනි පිඹය
තභයි අශේ මිත්ර ගරු ලස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහශේ
ල්ලිකත්ශඹන් තඵන්ශන්. ලතුභහශේ ංකල්ඳඹ වරි. නමුත් භහ
ඉසය ශරහ කිේහ හශේ ශේක ආශඹෝජන යහඳෘතිඹක්. ඒ
ආශඹෝජන යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කයන ලක හුඟක් ශවොයි කිඹන
ලක තභයි භශේ භතඹ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි දළනට යකට අශේ
16 000ක් ඳභණ අධයහඳනඹ රඵහ ගන්න යට ඹනහ. ඒහට මුදල්
ශගන්න ශනහ. ලහි අශනක් ඳළත්ත ින්ධධ ශනහ ශේ භ් න්.
ඒ කිඹන්ශන් පිට යට ිනසුන්ට ඉශගන ගළි භට අසථහ රඵහ
දීශභන් අඳට මුදල් රළශඵනහ. අශේ යශ ජනතහට ශභභ් න්
ැසකිඹහ 3 000ක් ඳභණ බිහි ශනහ.
ඊශඟට තත් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. අඳ හර්ෂික 30 000ක්
විතය විරහභ ගන්නහ. කවුද දළන් විරහභ ගන්ශන්? අපි
උදහවයණඹක් ගනිමු. අශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳරිඳහරන ක්ශේත්රශී
අවුරුදු ගණනක් ළඩ කය ශවොට අත් දළකීේ තිශඵන ක ටිඹ
විරහභ ඹනහ. නමුත් දළනුභ විරහභ ඹන්ශන් නළවළශන්. උත්ඳත්ති
ඹ අයශගන ඵළලුශොත් පු්ධගරඹහ විරහභ ඹනහ. ඒක ඇත්තයි.
නමුත් දළනුභ විරහභ ඹන්ශන් නළවළ. අත් දළකීේ විරහභ ඹන්ශන්ත්
නළවළ. දළන් ආශඹෝජන කරහඳර ශේ හශේ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර ආයේබ කශහභ විරහභ ගිඹත් අත් දළකීේ තිශඵන අඹට
අසථහක් තිශඵනහ ඒහශී ශේඹ කයන්න. ඒ අඹට
අසථහක් ඇති ශනහ. ශේ අශේ ශංශකෝරඹ අයශගන ඹන
ශේත්රධහරිතුභහටත් පුළුන් ශවො ළටුඳකට ලශවේ ගිහින් ැසකිඹහක්
කයන්න. ශභොකද තමුන්නහන්ශේරහශේ වළකිඹහ ඳරිඳහරනඹ
විනඹ ළඩ කයන pattern ලක ඹන ශ්ධල් දිවහ ඵර්ධදි ඒ අසථහ
රඵහ දිඹ යුතුයි. විරහමිකඹන් තනි ශනොශන්න නිර්භහණ කයන්න
ඕනෆ. ඒ නිහ අපි ජනහධිඳතිතුභහට ශේ ගළන සතුතින්ත නහ.
ලතුභහ බඹ නළතු සුවිශලේ කහර්ඹ බහයඹක් ඉසට කයනහ. ලතුභහට
බඹ නළතු තීන්දු ගන්න පුළුන් නිහ තභයි අපි යු්ධධඹ දිනුශේ.
ලදහ තීන්දුක් ගන්න බඹ වුණහ නේ අදහනභ ගත්ශත නළත්නේ
ශභොකද ශන්ශන්? යහඳහයඹක් කය්ධදි වුණත් අදහනභ ගත්ත
ශකනහ තභයි ලක්ශකෝ ජඹග්රවණඹ කයන්ශන් ලක්ශකෝ
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ඳයදින්ශන්. අදහනභට බඹ ක ටිඹ කිිනභ යහඳහයඹක
ශඹශදන්ශන් නළවළ. අශන් ශේක ඳහඩු ශයිද ශේක නළති ශයිද
යහඳහයඹ කඩහ ළටුශණොත් ශභොකද කයන්ශන් ව ශඵොන්න
ශයිද ශඵල්ශර ළර දභහ ගන්න ශයිද කිඹරහ තභයි ක ටිඹ
හිතන්ශන්. නමුත් අදහනභ ගත්තු ශකනහ ලක්ශකෝ දිනනහ
ලක්ශකෝ ඳයදිනහ. ඳළයදුණහ නේ ශේක කෆහ කිඹහ
තමුන්නහන්ශේරහ ජනහධිඳතිතුභහට ශදොස කිඹයි. නමුත්
ජඹග්රවණඹ කශ නිහ තභයි තමුන්නහන්ශේරහත් අද
ඳහර්ලිශේන්තුට
ඇවිල්රහ
කථහ
කයන්ශන්.
ඉසය
ඳහර්ලිශේන්තුටත් ශඵෝේඵ ළදුණහ. ඒ ටික භහ අද කිඹන්න ඕනෆ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භහ දීර්ඝ කථහ
කයන්ශන් නළවළ. නමුත් අහන ලශඹන් ශේ කහයණඹ කිඹන්න
ඕනෆ. දළන් ඵරන්න රංකහශේ තිශඵනහ ඉල්භනයි වහ ග්රළනයි .
ශේක ශඳොශවොත් යටක්. වළඵළයි අඳට තභ අන්තිභ නිමි
බහණ්ඩඹ වදන්න ඵළරි ගිහින් තිශඵනහ. දළන් ශේ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහර තුළින් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ ඒ ෘත්තිකඹන්
ශගනළල්රහ ඳර්ශීණ කයරහ රළශඵන දළි භ අයශගන අහන
නිමි බහණ්ඩඹ වදන්න. ඒ රළශඵන අතිරික්ත ආදහඹශභන් අශේ
ඒක පු්ධගර ආදහඹභ ර්ධනඹ කය ගන්න අපි කටයුතු කයන්න
ඕනෆ. ලශේ ශනොශකරුශොත් ශන්ශන් ශභොකක්ද? වළභ දහභ
රුශරන් මුහුදු ඹන ක ටිඹ හශේ තභයි ඉන්න න්ශන්. වඵර
ගව ශගන ඹන ක ටිඹ විතයයි ිනටින්ශන්. වඵර ගව ශගන ඹන
ක ටිඹට කිශරෝමේටර් 10ක් 15ක් ලවහට ඹන්න ඵළවළ. ශභොකද
ලන්න ඵළවළ රෑ ශනහ. Engine ලක නළවළ. ඊශඟට හුශඟක්
ආශොත් ශවශයන්න ඵළවළ. කිඹභනක් තිශඵනහ "ගශේ ඹ්ධදි
ලක රිටි ඳවයක් ගවරහ ළයදුශණොත් රිටි ඳවය දහවක් ගළහුත් වරි
තළන ශවොඹහ ගන්න ඵළවළ" කිඹරහ. ලභ නිහ භහ විඳක්ඹට
කිඹන්න කළභළතියි අපි ගවපු රිටි ඳවයල් වරිඹට ගවරහ
තිශඵනහ කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ගවරහ තිශඵන රිටි ඳවයල්
ළයදි නිහ තභයි ඳළයදිරහ තිශඵන්ශන්. කී ඳහයක් ඳළයදිරහ
තිශඵනහද? විින තහක්ද තිස තහක්ද වතළිස තහක්ද?
ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉන්න කල් දහකහලික විඳක්ඹ ඳයදිනහඹ
කිඹන ලක භතක් කයමින් භශේ ාන සල්ඳඹ අන් කයනහ.

නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. J. Sri Ranga. You have
five minutes.

[தற.த. 5.21]

ගරු තජ්. ශ්රී රාගළ මශ ළ

(ரண்புறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, ணக்கு
இந்ச் சந்ர்ப்தத்க ங்கறகக்கு ன்நற கூரகறரநன்.
இந்ச் சகதறரன இற்கு பன்பு கடததற்ந ணறரர்
தல்ககனக்ககங்கள்
தற்நற
றரத்றரேம்
ரன்
உகரற்நறறருந்ரன். இன்ர தல்ககனக்கக அதறககப
டுத்துக்தகரண்டரல்,
தட்டுப்புள்பறகறட
அறகூடி
புள்பறககபப் ததற்நர்கபரல்ரன் தல்ககனக்ககம் தசல்ன
படிபெம். அந் தட்டுப்புள்பற ரட்டத்துக்கு ரட்டம்
றத்றரசரக இருக்கறன்நது. இந் ரட்ட தட்டுப்புள்பற
அடிப்தகடறல், எரு ரட்டத்றரருந்து Faculty of Dental
Sciences க்கரது தரறவுதசய்ப்தடர எருரறன் ச
தட்டுப்புள்பறகப் ததற்ந ரதநரரு ரட்ட ரன்
Faculty of Medicine இற்குக்கூட தரறவுதசய்ப்தடனரம்.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු ශේ. ශ්රී යංගහ භවතහ]

இரரதரன்ந ரற்நங்கள் Faculty of Engineering இல் E2க்கும்
E1க்கும் தரறவுதசய்ப்தட்ட ரர்கரக்கும் ற்தடனரம்.
இப்தடிப்
தரறக்கப்தட்டர்கரக்கும்
தல்ககனக்கக
அதறக்கரண எரு சந்ர்ப்தத்க ங்கரண்டுதன்ர
ணது உகறன்ரதரது உர்கல்ற அகச்சர் ஸ்.தற.
றமரரக்க அர்கபறடம் ரன் ரகட்டிருந்ரன். அற்கு,
தபறரட்டுப் தல்ககனக்ககங்கள் இங்கு ஆம்தறக்கப்தடும்
ததரரோது
இத்கக
ரர்ககபபெம்
றச்சரக
இகத்துக்தகரள்ரக
அர்
இந்ச்
சகதறரன
குநறப்தறட்டிருந்ரர்.
உண்கறல் ணறரர் தல்ககனக்ககங்கள் இங்கும்
ஆம்தறக்கப்தட
ரண்டுதன்தறல்
வ்ற
ரற்ரக்
கருத்துக்கும் இடறல்கன. அணரல் து ரர்கரம்
தன்ததந ரண்டும். இந்ச் சகதறல் தல்ககனக்ககங்கபறல்
தடித்
உரப்தறணர்கள்
றல்றட்டு
ண்க்கூடி
அபறல்ரன் இருக்கறன்நரர்கள். அந் ககறரன, ஸ்.தற.
றமரரக்க அர்கள் ஸ்ரீ ஜர்ணபு தல்ககனக்ககத்றல்
கல்ற
தறன்நர்.
அந்க்
கரனகட்டங்கபறரன
தல்ககனக்ககத்துக்கு எரு ரன் தரறவுதசய்ப்தடுது
வ்பவு சறரணதன்ததும் ரட்டத்றல் அறகூடி
புள்பறககபப்
ததற்நர்கள்ரம்
அன்ர
தரறவு
தசய்ப்தட்டரர்கள்
ன்ததும்
அருக்குத்
தரறபெம்.
தல்ககனக்கக ரர் சங்கங்கபறரன கனகப் தற
கறத் அர் அசறரேக்கு ந்து இன்ர உர்கல்ற
அகச்சரகவும் இருக்கறன்நரர். அகணறட்டு, இனங்ககப்
தல்ககனக்கக ரர்கள் ன்ந ரலறறரன ரங்கள் றகவும்
ததருகப்தடுகறன்ரநரம்.
உனக தல்ககனக்கக rating இல் தரநட்டுகப்
தல்ககனக்ககம் 1970ஆம் இடத்றல் இருக்கறன்நது. இறல்
இன்தம் பன்ரணற்நம் ற்தட ரண்டும். 1960 - 70 கபறரன
தகரரோம்பு தல்ககனக்ககம் ஆசறரறரன எரு தறரண
இடத்க
கறத்துந்து.
இன்ர
ரங்கள்
ங்கு
தசன்நறருக்கறரநரம்? சலணரறரேள்ப தல்ககனக்ககங்கரம்
சறங்கப்பூரறரேள்ப
தல்ககனக்ககங்கரம்
உனகப்
தல்ககனக்கக rating இல் பன்ணறகனக்கு ந்றருக்கறன்நண.
ரதரட்டிகரக்கு த்றறரனரன் தரநட்டுகப் தல்ககனக்
ககம் அந் றகனக்கு ந்றருக்கறன்நது.
தல்ககனக்
ககத்றரன கல்ற கற்ர, அங்குள்ப ர சங்கங்கபறரன
கனகப் தறககபபெம் கறத்ர் ன்ந ககறரன
றரசடரக தகப அகச்சர் அர்கள் இறரன கணம்
தசரேத்ரண்டுதன்ர
ரன்
ரகட்டுக்தகரள்ப
றரும்புகறரநன்.
இன்ர தல்ககனக்ககப் தடிப்பு சம்தந்ரக றகந
ரகள்றகள் இருக்கறன்நண. தல்ககனக்ககங்கபறரன தடிக்கறன்ந
தடிப்புகள் கடபகந ரழ்க்ககக்கு ற்ந ககறரன
தரறல் ததற்ரக்தகரள்பக்கூடிரக அக ரண்டும்.
அது
Faculty
of
Engineering
சம்தந்ப்தட்டரகவும்
இருக்கனரம் அல்னது ரர துகநகள் சரர்ந்ரக இருக்கனரம்.
து Faculty of Engineering இகண டுத்ரல் civil
engineering அல்னது electronic engineering
ன்ரரன்
இன்ரம் ரங்கள் ரதசுகறன்ரநரம். ஆணரல், உனகறன் கண
தல்ககனக்ககங்கபறல் தனறரண engineering பகநககள்
ந்துறட்டண. அதுரதரல், பகரகத்துத்க டுத்ரல்,
marketing
அல்னது
human
resource
ன்ரரன்
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ரதசுகறன்ரநரம்.
அந்
ககறல்,
ரரேம்
புற
கற்ககதநறககப ரங்கள் து தல்ககனக்ககங்கபறல்
அநறபகப்தடுத்துறல்கன. இணரல் து தல்ககனக்கக
ரர்கள் அசரங்கப் தட்டரரறகரக்கரண appointment
கறகடக்கும்க கரத்றருக்கறன்நரர்கள். ரதம் ஸ்.தற.
றமரரக்க அர்கரம் தத்ரறம் ரூதரய் சம்தபத்துக்கு
இந் அசரங்கத்றணரல் றறக்கப்தட்டிருந்ரல் ப்தடி
இருக்குதன்தக
ரன்
சறந்றத்துப்
தரர்க்கறன்ரநன்.
இகணறட்டு உர்கல்ற அகச்சர் அர்கரம் சறந்றக்க
ரண்டும். தத்ரறம் ரூதரய் சம்தபத்துக்கு அசரங்கத்
தரறல் ததநரண்டி றகனக்கு இன்ர தல்ககனக்கக
ரர்கள்
ஆபரகறறருக்கறன்நரர்கள்.
எவ்தரரு
ரட்டத்றரேம் அறகூடி புள்பறககபப் ததரதர்கள்ரம்
தல்ககனக்ககம் தசல்கறன்நரர்கள். அப்தடி தல்ககனக்ககம்
தசல்தர்கள்
தத்ரறம்
ரூதரய்
சம்தபத்துக்கரகக்
கரத்துக்தகரண்டிருக்க ரண்டி றகனக இருக்கறன்நது.
றச்சரக இந் றகனறல் ரற்நம் ற்தட ரண்டும்.
இன்ர ததரர ரட்டத்றன் யங்குரங்தகத்க
தகுறகப் தரர்க்கும்ததரரோது ணக்கு றகவும் சந்ரரரக
இருக்கறன்நது. அந் அபவுக்கு அந்ப் தகுறறல் ரண்புறகு
ஸ்.தற.
றசரரக்க
அர்கள்
அதறறருத்றககபச்
தசய்றருக்கறன்நரர். ஆறதம் ததரர ரட்டத்றல் எரு
தல்ககனக்ககரதம்
இல்கன.
அம்ரட்டத்றல்
தல்ககனக்கதரன்கந அகப்தற்கு சந்றரறகர அம்கரர்
ஜணரறதறரக இருந் கரனத்றல், எரு வு தசனவுத்
றட்டத்றல்கூட 500 றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கப்தட்டிருந்து.
ணறதம், இன்ரக அந் ரட்டத்றரன அற்கரண
அடிக்கல்கூட ரட்டப்தடறல்கன. இன்ர இனங்ககறரேள்ப
ததரும்தரனரண
ரட்டங்கபறல்
தல்ககனக்ககங்கள்
அகக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. கறக்கு ரகரத்றரன இண்டு
தல்ககனக்ககங்கள்
இருக்கறன்நண.
இன்ர
து
ரட்டிரருந்து தனர் தபறரடுகரக்குச் தசன்ர கல்ற
கற்கறன்நரர்கள் ன்ர கூரகறன்நலர்கள். இன்ர தபறரட்டில்
இருக்கறன்நர்கரக்கு
அது
அவுஸ்றரரரகச்
ரசர்ந்ர்கபரக
இருக்கனரம்,
அல்னது
னண்டகணச்
ரசர்ந்ர்கபரக
இருக்கனரம்,
அல்னது
கணடரகச்
ரசர்ந்ர்கபரக இருக்கனரம் - ற்ந கரனறகன றனவுகறன்ந
எரு தறரசரக ததரர ரட்டம் இருக்கறன்நது
ன்தது ன்கணறட உர் கல்ற அகச்சர் அர்கரக்கு
ன்நரகத் தரறபெம். தணன்நரல், அர் அந் ரட்டத்கப்
தறறறறத்துப்தடுத்ற இந்ப் தரரரன்நத்துக்கு ந்ர்;
அந் ரட்டத்றரருந்ர தல்ககனக்ககம் தசன்நர்.
அந்ககறல், அர் ரர்ரல் கண்டி ரட்டத்றல்
ரதரட்டிறடுகறட,
ததரர
ரட்டத்றல்
ரதரட்டிறடுது ல்னது ன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன்.
ணர, தபறரட்டர்கரக்கு ற்நரர
ததரர
ரட்டத்றன் கரனறகன இருப்தரல் அர்கள் இங்கு ந்து
கல்ற கற்தற்குரற ரய்ப்புக் கரப்தடுகறன்நது. ஆகர,
ரன் தகப அகச்சர் அர்கபறடம், லங்கள் இந்
அகச்சுப்
தறறரருக்கும்ரதரது
அங்கு
எரு
தல்ககனக்ககத்துக்கரண அடிக்கல்கனரதம் ரட்டி, அன்
றர்ரப் தறககப ஆம்தறப்தற்குரற டடிக்ககககபச்
தசய்ரண்டும் ன்ர ரகட்கறன்ரநன். இகண ரன் ணது
பல் உகறரேம் குநறப்தறட்டிருந்ரன். ரன் ற்தகணர
கூநறதுரதரல்
அகச்சர்கள்
இண்டு
றத்றல்
ததரர
ரட்ட
க்கரக்கு
ரசகதசய்க்
கடகப்தட்டிருக்கறன்நரர்.
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(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

தகப உரப்தறணர் அர்கரப, ரம் படிகடந்து
றட்டது. ன்நற!
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(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

The next speaker is the Hon. Hunais Farook. You
have 10 minutes.

ගරු තජ්. ශ්රී රාගළ මශ ළ

[தற.த. 5.30]

(The Hon. J. Sri Ranga)

ගරු හුතනයිවහ සළරූක් මශ ළ

(ரண்புறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப,
இன்தம் எரு
றறடத்துக்குள் ணது உகக படித்துக்
தகரள்கறன்ரநன்.
ணர,
ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப
இங்கு
உருரக்குகறன்ந அரரத்றல் து தல்ககனக்ககங்கபறன்
த்கபெம்
உர்த்
ரண்டும்.
தபறரட்டுப்
தல்ககனக்ககங்கள் து ரட்டுக்கு ருகறன்நததரரோது,
ரங்கள் து உள்ரொர்ப் தல்ககனக்ககங்ககபபெம் அற்குச்
சரகத் பர்த்ரறடின் து தல்ககனக்ககங்கபறல்
தடிக்கறன்நர்கள் - அறகூடி புள்பறககபப் ததற்ரப்
தல்ககனக்ககம்
தசன்ர,
தட்டப்தடிப்கத
படித்து
தபறரரம் து ரர்கள் - ன்கணபெம் உங்ககபபெம்
ரதரன்நர்கள்
தத்ரறம்
ரூதரய்
சம்தபத்துக்குக்
கரத்றருக்க, தம் தகடத்ர்கள் ரத்றம் தபறரட்டுப்
தல்ககனக்ககங்கபறல் தடித்து, பன்ரணரகறன்ந றகனக
ற்தடும். இற்கு லங்கள் இடபறக்கக்கூடரது. து ரட்டில்
ணறரர் தல்ககனக்ககங்கரக்கு இடபறக்கக்கூடரது ன்ர
சறனர் தசரல்கறன்நரர்கள். ன்கணப் ததரரத்ட்டில், ணறரர்
தல்ககனக்ககங்கள் து ரட்டிரேம் உருரகரண்டும்.
அற்நறன்பனம் து தல்ககனக்ககங்கரக்கும் ரது
உறகள் கறகடக்கரண்டும்.
இகறட, இன்ர உனகத்றல் இருக்கறன்ந தறசறத்ற ததற்ந
தல்ககனக்ககங்கபறல் MIT க டுத்துக்தகரண்டரல், அது
School of Engineering - ததரநறறல் துகநறல் உனகத்றல்
பனரது இடத்றல் இருக்கறன்நது. இது
க்கற
அதரறக்கரறன் ததரஸ்டன் கரறரன அகந்றருக்கறன்நது.
இந்றரணத்றல் கறட்டத்ட்ட 20 சவீரண ரர்கள்
சலணரகச்
ரசர்ந்ர்கள்;
10
சவீரணர்கள்
இந்றரகச் ரசர்ந்ர்கள்.
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(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sri Ranga, please wind up now.
ගරු තජ්. ශ්රී රාගළ මශ ළ

(ரண்புறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

அவ்ரரந, இன்ர யரட் தல்ககனக்ககத்றல் சலணர
ற்ரம்
இந்றரகச்
ரசர்ந்
ரர்கள்
றம்தற
றகறன்நரர்கள். ணர, இர்ககப இங்கு கர்ந்றரோக்கறன்ந
ககறல், தகப அகச்சர் அர்கள் ற்தகணர
கூநறதுரதரல்- MIT, Harvard ரதரன்ந தல்ககனக்ககங்கபறன்
கறகபககப து ரட்டில் எரு hub ஆக அகத்ரல் அது
ங்கரக்குப் ததரும் உறரக இருக்கும் ன்ர கூநற,
ணக்குச் சந்ர்ப்தம் ங்கறகக்கு லண்டும் ன்நற
தரறறத்து, றகடததரகறன்ரநன்.

(ரண்புறகு யளகணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.
தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப,
தசல்தணுக்க அதறறருத்றக் கருத்றட்டங்கள் சட்டத்றன்
கலரண கட்டகபகள் தரடர்தரண இன்கந றரத்றல்
தங்குதகரள்றல் ரன் ட்டற்ந கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன்.
ணக்கு
பன்பு
ரதசற
அகச்சர்கள்,
தரரரன்ந
உரப்தறணர்கள்
து
ரட்டுக்குத்
ணறரர்
தல்ககனக்ககங்கபறன் ரககள் தரடர்தரக ஆரகவும்
றரறரகவும்
உகரற்நறணரர்கள்.
இச்சட்டத்கப்
ததரரத்ட்டில், இது ஆசறரறன் ஆச்சரறறக்க ரடரக
இனங்ககக ரற்நரண்டும் ன்ந ரகு ஜணரறதற
யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் தூரரக்கரண சறந்கணக்கு
இவ்ரநரண
சர்ரச
த்றனரண
ணறரர்
தல்ககனக்ககங்கள் றகவும் அசறம் ன்ந ககறல் இங்கு
தகரண்டுப்தட்டிருக்கறன்நது ன்ரந ரன் கருதுகறன்ரநன்.
ணறரர்
தல்ககனக்ககத்றன்
ருககரணது
உர்த்றனரண சர்ரசக் கல்றறகண இனங்ககறரேள்ப
ரர்கள் ததரற்குச் சறநந் ரய்ப்தரக இருக்கும்.
இன்ர து ரட்கடச் ரசர்ந் கூடுனரண ரர்கள்
தபறரடுகரக்கு - க்கற இரச்சறம் ற்ரம் ரரப்தற
ரடுகரக்கு - தசன்ர அங்குள்ப தல்ககனக்ககங்கள் ற்ரம்
கல்ற றரணங்கபறல் து உர் கல்றகக் கற்தகக்
கரக்கூடிரக
இருக்கறன்நது.
இது
க்கு
க
உர்த்துகறன்நது ன்நரல், இனங்ககறரேம் அவ்ரநரண
சர்ரச த்றனரண கல்ற றரணங்கள், தல்ககனக்
ககங்கள்
ன்தக
அகக்கப்தட
ரண்டும்
ன்தகத்ரன். லரறக தகுறறல் அகக்கப்தடறருக்கறன்ந
இந்ச்
சர்ரசப்
தல்ககனக்ககம்
உண்கறல்
இனங்ககறன் லண்டரள் ரரக்கத்க றகநரற்ரகறன்ந
எரு தசற்தரடரகும் ன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன்.
இனங்ககறல் இருக்கறன்ந ரர்கள் றர்கரனத்றல் து
உர் கல்றகக் கற்தற்கு இது ஏர் அச்சரறரக அகபெம்
ன்தறல் ந்ற சந்ரகபறல்கன.
இன்ர தகரரோம்பு ரதரன்ந பக்கற ரட்டங்ககப
டுத்துப்தரர்த்ரல், அங்தகல்னரம் கூடுனரண ரர்கள்
சர்ரசப் தரடசரகனககப ரரக்கறச் தசல்கறன்ந எரு
றகனகக ரங்கள் கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது. GCE
(Advanced Level) - Bioscience இல் சறநந் ததரரதரககப,
அரது 3A ததற்ந, சறன ரர்ககப ரன் அண்கறல்
சந்றத்ரன். Bioscience இல் 3A ததற்ந எரு ரற
இங்குள்ப தல்ககனக்ககத்றல் உர் கல்றக ரற்தகரள்ப
படிர எரு றகன! அரது இன்ர Bioscience இல் 3S
டுத் எரு ரருக்குப் தல்ககனக்ககத்துக்குச் தசல்ன
படிபெம்.
ஆணரல்,
3A
சறத்றகடந்
இன்தணரரு
ரருக்குச் தசல்ன படிர றகன! இர் சர்ரச
தரடத்றட்டத்றற்ககச்
சர்ரச
தரடசரகனறல்
கற்நதுரன் அற்குக் கரரக இருக்கறன்நது. ணர,
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இனங்ககறல் ரங்கள் சர்ரச த்றல் என்நறண்டு
தல்ககனக்ககங்ககப உருரக்குகறன்நரதரது இவ்ரநரண
றகவும் புத்றசரரத்ணரண, தகட்டித்ணம்றக்க, ஆக்கத்றநன்
றக்க ரர்கரக்கு அது ததரறதும் ரய்ப்தரக இருக்கும்.
சறன
ரர்ககபப்
ததரரத்கறல்
உண்கறல்
அர்கரக்குப் த சற இருக்கறன்நது, கல்றத் ககக
இருக்கறன்நது,
றநக
இருக்கறன்நது.
ஆணரல்
தபறரட்டுக்குச் தசல்ன படிர றகன கரப்தடுகறன்நது.
அரது ததற்ரநரக றட்டுப் தறரறந்றருக்க படிர றகன
அல்னது சறனரகப ததண் தறள்கபககபப் ததற்ரநரர்
தபறரடுகரக்கு அதப்த படிர றகன! ணர,
இவ்ரநரண றகனறரேள்ப றநகரண ர ரறர்
கல்றகத் தரடர்ற்கு றர்கரனத்றல் இப்தடிரண
தல்ககனக்ககங்கள்
அகக்கப்தடுது
சரகரக
அககறன்நது. அரது, இனங்ககறல் இவ்ரர சர்ரச
தல்ககனக்ககங்ககப,
ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப
அகக்கும்ததரரோது இன்ர தபறரடு தசல்ன படிரல்
இருக்கறன்ந, றநகறக்க புத்றசரரத்ணரண, த சற
தகடத் தன ரர்கரக்குப் ததரறதும் ரய்ப்தரக இருக்கும்
ன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன். ணர, இனங்ககறல் லண்டு
றகனத்து றற்கக்கூடி - sustainable - கற்நநறந் எரு
சபகத்க,
புத்றசரதுரறரண
எரு
சபகத்க
உருரக்குற்கு உண்கறல் இவ்ரநரண தல்ககனக்
ககங்ககப அகப்தது ததரறதும் ததள்பரக இருக்கும்.
கடந் கரனத்றல் ட ரகரத்றல் இகபஞர்கள்
ஆபெரந்றப் ரதரரடிததரரோது, "தகரரோம்பு ரதரன்ந
தற்குப் தகுறகபறரேள்ப சறகள் ங்கரகட டக்கு,
கறக்கு ரகரங்கபறல் இல்னரன் கரரக அகண
ரடி,
அகணக்
ரகட்டு,
அந்
உரறககப்
ததரற்கரகத்ரன் ரங்கள் ஆபெம் ந்துகறன்ரநரம்;
ங்கரக்கும் அந் உரறக கறகடக்க ரண்டும்" ன்நரர
தன
ரகரங்ககப
ரோப்தறறருந்ரர்கள்.
அறரருந்து
அர்கரகட
உண்கரண சறன றர்தரர்ப்புக்ககப
ரங்கள் கரக்கூடிரக இருந்து. இன்ர பப்தது
ஆண்டுகரக்குப் தறநகு பெத்ம் படிகடந்து ட தகுற க்கள்
சந்ரரரக இருக்கறன்நரர்கள். இந் ரட்டின் ரகு
ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் பரோ உனகபம்
றர்தரர்த்றருந்
ட
ரகர
சகதத்
ரர்கன
பன்பனரக
டத்றறருக்கறன்நரர்
ன்தக
ரங்கள்
ததருகரகச் தசரல்ன ரண்டும். ந் அச்சுரத்ரேம்
இல்னரல் க்கள் சுந்றரக ரக்கபறத்றருக்கறன்நரர்கள்;
அங்கு ஜணரகம் றகனரட்டப்தட்டிருக்கறன்நது. இன்ர
அர்கள் ங்கபது உரறகககப, அடிப்தகடத் ரகககப
றர்தரர்த்ண்ம்
இருக்கறன்நரர்கள்.
ணர,
தகரரோம்கதச்
சூ
இவ்ரநரண
தல்ககனக்ககங்கள்
அகப்ததுரதரன்ர
றர்கரனத்றல்
டக்கு,
கறக்கு
ரகரங்கபறரேம் அற்கந அகக்க ரண்டும்.
இன்ர
ரழ்ப்தரத்றல்
எரு
தல்ககனக்ககம்
இருக்கறன்நது. ஆணரல், பெத்த்றணரல் அறகம் தரறக்கப்தட்ட
ன்ணற
ரட்டத்றல்
இவ்ரநரண
ந்ற
கல்ற
றரணங்கரபர, தரறல்தட்தக் கல்ரைரறகரபர இல்கன.
அரது ன்ணரர், வுணறர, பல்கனத்லவு ரதரன்ந
ரட்டங்கபறல்
தரறல்தட்தக்
கல்ரைரறகள்
துவும்
பர்ச்சறகடந் றகனறல் கரப்தடறல்கன. அரரதரன்ர
சறநந்
ணறரர்
கல்ற
றரணங்ககபபெம்
அங்கு
கரக்கூடிரக இல்கன. ரங்கள் அச தல்ககனக்
ககங்ககப அங்கு ஸ்ரதறக்க படிர றகனறருந்ரரேம்
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கூட, இவ்ரர சர்ரச த்றனரண தல்ககனக்ககங்ககப
ன்ணரர், வுணறர, பல்கனத்லவு ரதரன்ந ரட்டங்கபறல்
அகக்க படிபெம். அங்கு எவ்தரரு ககரண faculty ககப
- Faculty of Engineering, Faculty of Medicine - அகக்கனரம்.
அங்கு றசரத்துகந றகவும் ரம்தட்ட றகனறல்
கரப்தடுரல் Faculty of Agriculture, - அரரதரன்ர
லன்தறடித்ல்
அங்கு
பக்கறரண
தரறனரகக்
கரப்தடுரல்Faculty of Fisheries ன்தற்கந
அகக்கனரம். அவ்ரர றர்கரனத்றல் தறரரசணப்தடும்
ககறல்
ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப
ன்ணரர்,
வுணறர, பல்கனத்லவு ஆகற ரட்டங்கபறல் றரறத்
ரண்டுதன்ர இவ்வுரற சகதறல் தகப அகச்சர்
அர்கபறடம் ரன் ரண்டுரகரள் றடுக்கறன்ரநன்.
இச்சகதறரன ணக்கு பன்ணர் உகரற்நற க்கற
ரசறக் கட்சறப் தரரரன்ந உரப்தறணர் ரண்புறகு தஜ.
ஸ்ரீ நங்கர அர்கள் ணது உகறரன "தல்ககனக்ககத்றல்
தட்டப்தடிப்கத படித்து தபறரநறபெள்ப ரர்கள் இன்ர
தத்ரறம் ரூதரய் சம்தபத்துக்கு ரகன தசய்கறன்நரர்கள்"
ணக்
குநறப்தறட்டிருந்ரர்.
அது
உண்கரன்.
தல்ககனக்ககக்
கல்றக
படித்துப்
தட்டம்ததற்ர
தபறரரகறன்ந
ரர்கள்
றநகபெகடர்கபரக
தபறரந
ரண்டும்.
இன்ர
ககனத்துகநகபறல்
தட்டப்தடிப்கத படித்துறட்டு தபறரரகறன்ந ரர்கள்
ரம் ன்ண கல்றகக் கற்ர ந்துள்பணர் ன்ரகூடத்
தரறறக்க படிர றகனறல் இருக்கறன்நரர்கள். அந்
ரர்கபறடம், "ரகணம் ஏட்டத் தரறபெர?" ன்ர
ரகட்டரல், "தரறரது" ன்ர தசரல்ரேம் றகனறல்ரன்
இருக்கறன்நரர்கள். அதுட்டுன்நற சறங்கப தரறபனம் கல்ற
கற்ந ரதக்கு சறங்கபதரற ட்டும்ரன் தரறபெம்.
அரரதரன்ர
றழ்தரறபனம்
கற்ந
ரதக்கு
றழ்தரற ட்டும்ரன் தரறபெம். அர்கள் கண
தரறத்றநன்
ற்ரம்
றகணத்றநன்
அற்நர்கபரக
இருக்கறநரர்கள்.
அர்கள்
உற்தத்றத்துகநறல்
கனகரங்கற டத்க்கூடி றகணத்றநணற்நர்கபரகர
தபறரரகறன்நரர்கள்.
து
ரட்டிரன
ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப உருரக்குன்பனம் அற்ரக்கும்
அச சரர்புகட தல்ககனக்ககங்கரக்கும் இகடறல்
ரதரட்டித்ன்க
ற்தடும்.
அவ்ரர
ரதரட்டிரற்தடுன்பனம் ரர்கள் து றநகண
ரரேம் பரா்த்து சறநப்புப்தட்டம் ததற்ர தபறரரகறன்ந
றகனக உருரகும்
து அண்கட ரடரகற இந்றரறல் தன ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப இன்ர ரங்கள் கரக்கூடிரக
இருக்கறநது. அன் கரரகத்ரன் இந்றர கண
ரடுகரடன் ரதரட்டிரதரடுகறன்ந அபவுக்கு உற்தத்றறல்
ன்ணறகநகடந்து ததரருபரரத்றல் ரம்தட்டுள்பது.
ணர,
தல்ககனக்ககங்கபறரன
தட்டம்
ததற்ர
தபறரரகறன்ந ரர்கள்
தரரண தரடங்ககப
ணப்தரடம் தசய்து தடித்துப் தட்டம்ததற்ர தபறரரகறன்ந
தட்டரரறகபரக அல்னரல்,
ஆக்கத்றநன் றக்க சறநந்
தட்டரரறகபரக தபறரந ரண்டும். இவ்ரநரண ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப அகப்தன்பனம் றர்கரனத்றல்
சறநந் ததரரதற்ரடன் ல்ன குறரண, றநகபெள்ப,
லடித்து றகனக்கக்கூடி கல்றச் சபரத்க உருரக்கனரம்.
து
ரட்டிரேள்ப
க்கள்
கல்றத்த்றல்
றகவும்
உர்ந்துள்பணரல் ரட்டில் ரோத்நறவு வீம் றகவும்
அறகரறத் றகனறல் உள்பது. பர்ந்து ருகறன்ந து
இபம் சபரத்றரேள்ப ரர்கள் தரறல்தட்தத்றநன்
றக்கர்கபரகவும்
புத்றக்கூர்கபெள்பர்கபரகவும்
இருக்கறன்நரர்கள்.
ணர,
தரறல்தட்தத்றநதள்ப
தட்டரரறககப உருரக்கரண்டுரறன், உண்கறரன
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ணறரர் தல்ககனக்ககங்ககப அகக்கரண்டி ரக
இருக்கறநது. அந்ககறல், து ரட்டிரன ஏரறரு ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப ட்டும் அகக்கரது, றர்கரனத்றல்
ட ரகரத்றரேள்ப ன்ணரர், வுணறர, பல்கனத்லவு,
கறபறதரச்சற
ஆகற
ரட்டங்கபறரேம்
அவ்ரநரண
தல்ககனக்ககங்ககப
அகக்கரண்டும்
ணக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். அங்குள்ப ரர்கள் றகுந்
கல்றத்ரகத்துடன் இருக்கறன்நரர்கள். கடந் பப்தது ருட
கரனரக சுந்றரகக் கல்ற கற்கபடிர றகனறல்
ஏடித்றரறந் அர்கள் இன்ர ததரருபரரத் ரகத்றரேம்
கல்றத்ரகத்றரேம்
றகபத்துக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.
அங்குள்ப ததற்ரநரர் து தறள்கபகரக்குத் ரண
கல்றகப்
புகட்டரண்டும்
ன்ந
ஆரேடன்
இருக்கறன்நரர்கள். டபுனத்றரேள்ப க்கள் வ்பவு தம்
தசனறத்ரது து தறள்கபககபச் சறநந் பள்ப
தட்டரரறகபரக்க
ரண்டும்
ன்ந
ஆரேடன்
இருக்கறன்நரர்கள்.
ணர,
ன்ணரர்,
வுணறர,
பல்கனத்லவு,
கறபறதரச்சற
ஆகற
ரட்டங்கபறரேம்
இவ்ரநரண
ணறரர்
தல்ககனக்ககங்ககப
அகப்தன்பனம்
அப்தறரசங்கபறரேள்ப
ருங்கரனச்
சபகத்றணக, ரட்டுக்கு றரகச் சறந்றத்து ரட்கடப்
தறபவுதடுத்துகறன்நர்கபரக
அல்னரல்,
ரட்டுக்குப்
தணபறக்கக்கூடி
றத்றல்
சறந்றத்து,
உற்தத்றகப்
ததருக்கற ணறரர் ருரணத்க ரம்தடுத்க்கூடி கல்றச்
சபகத்றணரக உருரக்க படிபெம் ணத்
தரறறத்து
றகடததரகறன்ரநன்.

නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

தகப உரப்தறணர் அர்கரப, ரண்புறகு உர்கல்ற
அகச்சர்
அர்கரகட
பற்சறரல்
கறபறதரச்சற
ரட்டத்றல் ற்தகணர றசர பீடம், ததரநறறல் பீடம்
ஆகறண அகக்கப்தட்டுள்பண.

The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
You have 10 minutes.

[5.41 p.m.]

ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Mr. Deputy Chairman of Committees, this is a yet
another moment of the blooming of a rose in the beautiful
garden of “Mahinda Chintana”, I should say.
Sir, may I quote Nevin Fenneman while speaking on
this subject of university. He said:
“The purpose of primary education is the development of your weak
characteristics; the purpose of university education, the development
of your strong.”

Then, Sir, Martin H. Fischer said, I quote:
“Hitler destroyed the German university with design; we destroyed
ours without."
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How true it is today! Sir, the universities established
in this country and the colleges created by C.W.W.
Kannangara, the founder of free education, were all
destroyed from time to time, by and large, by the JVP
whose voice box we heard as usual today in the House in
the form of the Hon. Anura Dissanayake. So, it has been
their practice in the past. Today, I am very sad to say,
while speaking on this very important subject of
university, that one of the greatest libraries established in
Damascus during the Umayyad period was destroyed by
the American imperialists during the bombing of Syria
recently. A similar thing was done by the United National
Party in Jaffna. They went there and destroyed the Jaffna
Library, which is one of the most important libraries well
-equipped in the whole of Asia. Therefore, I should say
that today we are on the correct path and the revival of
university education has taken place in the proper way
and according to well-guided methods and rules.
The establishment of a branch campus of the
University of Central Lancashire at Mirigama Export
Processing Zone as a Strategic Development Project, in
consultation with the relevant Line Ministries, is really
welcome. What is the intention? The intention of
establishing this university is to provide high quality
international educational experience, open to students in
Sri Lanka, the South Asia Region and other countries.
This fully fledged branch campus will accommodate a
population of 6,000 international and 4,000 national
students when fully operational.
Open your eyes and see! And, realize the fact. Two
years ago when I went to the Eastern University, to the
Oluvil University with our able Minister of Higher
Education, the Hon. S.B. Dissanayake, what did he say?
"විලසවිදයහරඹ තුළින් ිනතිජශඹන් ලවහ ේපර්ණ මිනිශවක් ඇති
කිරීභ තභයි අශේ ඳයභහර්ථඹ." He wanted to have a fullfledged man above the horizon through university
education. That is the idea of the “Mahinda Chintana”. .
That is how in the olden days we had, අරගිඹන්න
මුකශටිතුභන්රහ ගුරුළුශගෝමේන්රහ. ශේ ආදී උගත් නළණත්
බු්ධධිභත් ප්රිහ ශගෝාය අධයහඳනිඹන් හශේ අඹ ශේවීපී ලක
ලදහ නළති කශහ. ඒක අඳ අභතක කයන්න නයකයි. ඒකභ අද
නළශඟනහිය ඔලුවිල්රත් කයන්නට වදනහ.
அற்கு ரங்கள் இடபறக்கரட்ரடரம். ங்கரகட
உர் கல்ற அகச்சர் ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க
அர்கள்
சரரணச்
சூரல்
அங்கு
தசன்ர,
அப்தல்ககனக்ககத்துக்குத்
ரகரண
பங்ககபப்
ததற்ரக்தகரடுத்றருக்கறன்நரர். இங்கறருந்து எரேறரேக்குச்
தசன்ந ரஜ.ற.பீ.றணர், அங்குள்ப பங்ககப அடித்தும்
தரருக்கறபெம்
ததரறதரரு
கனத்க
ற்தடுத்றறருக்கறன்நணர். கறக்கு ரகரத்றல் இருக்கறன்ந
சரரண சூகனக் தகடுக்கரண்டரம் ன்ர ரங்கள்
அர்ககபக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநரம். ணறதம், அகக்
தகடுப்தற்கு ரங்கள் இடபறக்கவும் ரட்ரடரம். தகப
குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, உங்கரகட ரழ்.
ரட்டத்றல் அந்க்கரனத்றல் எரு தல்ககனக்ககம்கூட
இருக்கறல்கன. அன்ர றழ் க்கள் அல்யரஜ் தறபெலன்
ஹ்பத் அர்ககபப் தற்நற த்கணரர ககககபச்
தசரன்ணரர்கள்.
ணறதம்,
ரழ்ப்தரத்றல்
எரு

1177

ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු අල්වහේ ඒ.ලච්.ලේ. අසර් භවතහ]

தல்ககனக்ககத்க அகத்துக் தகரடுத்ர் கரறர றல்னத்
அல்யரஜ் கனரறற தறபெலன் ஹ்பத் அர்கள் ன்தக
ரங்கள் நக்க படிரது.

Anyway, Sir, there is a lot of brain drain from this
country. We were "exporting" education all these days.
After the establishment of universities of the nature of
Lancashire, we will be "importing" education and
whatever foreign exchange that is drained out will come
back to this country. Accommodation will be provided for
4,000 or 5,000 or even 10,000 university students. Now,
Sir, this is a far-reaching step taken by this Government
and the Hon. Minister, because all these days our students
went abroad.
I know that even today some call Bangladesh "a
backward nation". But, our students want to go to
Bangladesh. They are crazy. They are ready to spend any
amount of money, lakhs and millions. Why can we not
make them spend that money in our own country and get
the best of education from our scholars? They want to go
to Pakistan; they want to go to other countries. The Hon.
Lakshman Yapa Abeywardena placed all these details
very correctly, while describing the fundamentals of this
university. Therefore, Sir, to fulfil every aspect under the
“Mahinda Chintana”, highways, railways, roads,
development, ports, education and medicine, His
Excellency the President and his Government are moving
in a far-reaching capacity, which the Members of the
Opposition will never be able to understand.
Sir, the Hon. Hunais Farook was speaking about
universities. There is a publication here with me about Dr.
A.M.A. Azeez, one of our greatest educationists and
scholars. It is titled, "A.M.A. Azeez: Early Life and
Tributes" edited by S.H.M. Jameel and Ali Azeez, and
was released recently by the Dr. A.M.A. Azeez
Foundation. He had the concept of establishing an Islamic
Cultural University. From time to time, it came up.
Today, very seriously, our educationists, the All-Ceylon
Muslim Educational Conference and other bodies are
again studying the proposals because Dr. A.M.A. Azeez
had the vision of establishing or changing Zahira College,
Colombo, into an Islamic Cultural University. It was so
obvious that the student population needed the college; it
did not come through. But, in future, it has to become a
reality.
Sir, Mahatma Gandhi once said, “Open your windows.
Let there be free flow of all the wisdom in the world”.
That is what His Excellency Mahinda Rajapaksa is doing;
that is what the Education Minister is doing today.

"உங்கரகட ஜன்ணல்ககபதல்னரம் றநந்துறடுங்கள்!
வீசுகறன்ந கரற்ர உங்கரக்கு ன்கரக இருக்கட்டும்!
ல்னரற்கநபெம் லங்கள் அததறபெங்கள்!" ன்ர கரத்ர
கரந்ற அர்கள் அன்ர கூநறது, இன்கநக்கு
வ்பவு
ததரருத்ரக இருக்கறன்நது ன்தகண ரங்கள் சறந்றத்துப்
தரர்க்கக் கடகப்தட்டுள்ரபரம்.

Sir, in conclusion, I would say that these are the
people who gathered knowledge and gave it to the
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younger generation so that they will pick up and create a
"Wonder of Asia". The creation of a branch campus of
the University of Central Lancashire is also a part of that
"Wonder of Asia".
What did the Poet, A. Iqbal say?
. இக்தரல் ன்தர் றகவும் தறதனரண எரு கறஞர்.
அர் ணது "கறககள் 100" தம் தரல் கல்ற தற்நற
தறன்ருரர குநறப்தறடுகறன்நரர்:
கல்றறன் ததருகபெம் கற்தன் சறநப்கதபெம்
கணகரனம் ரகட்டநறந்ரன்
கள்ணரல் கர்ந்றட படிர தசல்ரய்க்
கல்ற பெண்தடன் நநறந்ரன்
ல்னது கல்றரன் கற்தது கதண
ரணகத் ரடுகறன்ரநன்
கல்றறன் றபக்கபம் கற்தன் துனக்கபம்
கண்டர் தசரல் நறரன்!

“கற்க கசடநக் கற்க” ன்ரநரறரரன்
கற்நறடச் தசரன்ண தகரர?
“கல்றக் குறர்ந்ரர் ரறப்தர றல்கன”ரம்
கல்றர றபங்க றகனர!
“கற்நரகக் கற்நரர கரபரர்” ன்நரர்
கற்நன் றபக்க ததுரர?
ற்கரனம் கல்றறன் த்தும் தபறற்நரல்
ருர தசத்து டிபெம்!

Islam has laid emphasis on education by saying,
"Thalabul ilmi faridlatun 'ala kulli Muslimin wal
Muslimat". It is incumbent on both males and females to
study. Also, the Prophet has said, "uthlubul ‘ilma walau
bissee”. He said, "Go even unto China and seek
knowledge" at a time when the Prophet did not know
where China was. There was no Arabic, but this was to
gather knowledge; it is that knowledge we are speaking
of. The prime place for education is also given by His
Excellency the President. The Hon. S.B. Dissanayake,
Minister of Higher Education is guiding and chartering it
along a well-planned path. Thank you.
[අ.බහ. 5.50]

ගරු එවහ.බී.
ධමළ යතුමළ

දිවළනළයක

මශ ළ

සඋවවහ

ධධයළඳන

(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்)

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

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඔඵතුභහට සතුතියි.
භධයභ රළන්කර් විලසවිදයහරඹට අනුඵ්ධධිත විලසවිදයහර
ලහඛහක් පිහිටුවීභ වහ අඳ රංකහශේ ඉඩභක් ශන් කය දීරහ ඒ
විලසවිදයහරඹ වහ ශඩොරර් මිලිඹන 120ක විතය විලහර
ආශඹෝජනඹක් කය තිශඵනහ. ඒ වහ අලය ඳවසුකේ රරහ
අද ඒ විලසවිදයහරඹ ආයේබ කිරීශේ ල්ලික කටයුතු කය අහනයි.
ඉතහභ ළදගත් ශේ උතුේ ආශඹෝජනඹ ඉතහභ නිළැසදි අශේ
ආශඹෝජන ප්රර්ධන අභහතයතුභහ ශේගශඹන් ිනදු කයරහ ඒ අලය
ඉඩකඩේ වහ ඳවසුකේ ි ති-රීති ිනඹල්ර වදරහ අද අඳ සදහනේ
ශරහ තිශඵන්ශන් ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ යහජය නහඹකයින්ශේ
උශශර ශරහශේදී අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ වහ ාහල්ස කුභරු අතින්
ශේ විලසවිදයහරශී ළඩ කටයුතු ආයේබ කයන්නයි ගරු
නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.
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ශේ විලසවිදයහරඹ පිළිඵ වහ ශේ ි ති-රීති පිළිඵ කථහ
කයන ශකොට අශේ අකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීතුභහ ඊට ඩහ
අනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ඊටත් ඩහ අශේ අජිත්
භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ ශඵොශවොභ තදින් භතු කයපු
කහයණඹක් තභයි අඳ ශේ නිදවස අධයහඳනඹ විනහල කයනහඹ
කිඹන කහයණඹ. ඒක ේපර්ණශඹන්භ ළැසදියි ගරු නිශඹෝජය
කහයක බහඳතිතුභනි. ශේ උක්රහන් විලසවිදයහරඹ රංකහට ශගන
ඒභ වයවහ අඳ ඉතහභ සථියහය කිඹන්න කළභළතියි ලයින් අඳ
අශේ නිදවස අධයහඳනඹ තත් ලක්තිභත් කයනහඹ කිඹරහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඒ හශේභ ශනොශඹකුත්
ංඛයහ ශල්ඛන ඉදිරිඳත් කයරහ උස අධයහඳනශී මුදල් කඳහ
වරිනහ කිඹරහ ශරොකුට කථහ කශහ. ඒක ඵයඳතශ යදක්. භහ
අශේ භන්ත්රීතුභන්රහ ිනඹලු ශදනහටභ කිඹන්න කළභළතියි 2005
ඉරහ 2013 න තුරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් යුගශී ශේ
යශ අධයහඳනඹ වහ ඳභණක් ශන් කයපු මුදර ිනඹඹට
114කින් ළඩි කයරහ තිශඵන ඵ. රුපිඹල් මිලිඹන 63 000 ඉරහ
රුපිඹල් මිලිඹන 136 000ක් දක්හ ළඩි කයරහ තිශඵනහ. වළඵළයි
ශේක ිනඹඹට 1.8ක් ඵට ශනොශඹකුත් ංඛයහ ශල්ඛන ඉදිරිඳත්
කයනහ. භහ භන්ත්රීතුභන්රහ ිනඹලු ශදනහටභ කිඹන්න කළභළතියි
කරුණකය උස අධයහඳන අභහතයහංලශී ළඹ ය ර්ඹ අයශගන
අධයහඳන අභහතයහංලශී ළඹ ය ර්ඹ අයශගන උස අධයහඳනඹට
ශන් කයන මුදර වදන්න ලඳහ කිඹරහ. ඒශකන් තමුන්ශේ ශඵොශ
ඵ තමුන්ශේ දළි ශේ තිශඵන දුඵරතහ මුළු යටටභ ප්රදර්ලනඹ
කයනහ. උස අධයහඳනඹ වහ අඳ මුදල් ශන් කයනහ උස
අධයහඳන අභහතයහංලඹට අධයහඳන අභහතයහංලඹට ෘත්තීඹ
පුහුණු අභහතයහංලඹට ක්රීඩහ අභහතයහංලඹට ව ශෞඛය
අභහතයහංලඹට. අශේ nurseරහ technicianරහ ිනඹල්ර බිහි කයන
අධයහඳන ආඹතන නඩත්තු කයන්ශන් ශෞඛය අභහතයහංලශඹන්.
ඒ මුදල් ශන් කයන්ශන් ශෞඛය අභහතයහංලඹටයි.
ශඹෞන කටයුතු අභහතයහංලඹට අධයහඳන කටයුතු වහ
විලහර ලශඹන් මුදල් ශන් කයනහ. ජනහධිඳති කහර්ඹහංලශඹන්
අධයහඳනඹ වහ ශනොකඩහභ විලහර මුදල් ප්රභහණඹක් විඹදේ
කයනහ. ශඵෞ්ධධ වහ ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ ශේ යශ
ශඵෞ්ධධ අධයහඳනඹ කශතෝලික වහ අශනකුත් ආගමික අධයහඳනඹ
වහ විලහර මුදරක් ශන් කයනහ. ඊට අභතය ඳශහත්
බහලින් ව ආර්ථික කටයුතු අභහතයහංලශඹන් අධයහඳනඹ
වහ විලහර ලශඹන් මුදල් ශන් කයනහ. ඒ අනු අභහතයහංල
දවඹක් මුදල් ශන් කයනහ. ශේ අභහතයහංල දවශී මුදල් ලකට
ලකතු කයරහ අය ශගන ගණන් ඵළලුශොත් ඔඹ ටන් ඳහනඹක්
වළටිඹට කිඹන ිනඹඹට 7ට ඉවළින් තිශඵන ඵ ඒ අඹට දළක
ගන්න පුළුන් ශයි.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි UCLan - University
of Central Lancashire- රංකහට ශගන ඒශේදී ඒ අඹශේ ශිය
ඉරක්කඹ රංකහශන් 4 000ක් ගන්නත් 6000ක් විශ්ධල දරුශෝ
ශේන්නත්. භවහ බ්රිතහනයශී භධයභ රළන්කර් විලසවිදයහරඹට UCLan - University of Central Lancashire - භභ ගිඹහ. අජිත්
භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ ලශවභ ඒහශී ලක ලක ගණන්
කිේහ. ඒ ගණන් ළයදියි. ඒ ංඛයහ ශල්ඛන ළයදියි. ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ලශවභ කිඹන්න ශවො නළවළ. විශලේශඹන් අලුත්
භන්ත්රීයශඹක් වුණහභ ටිකක් ග කීශභන් කථහ කයන්න ඕනෆ.
ගණන් හිරවු වරිඹට තිඹහ ගන්න ඕනෆ. පුංචි දරුශෝ හශේ
ලශවභ කථහ කයන්න ශවො නළවළ. ඇතළේ අසථහර ශේ
විලසවිදයහරඹ
භවහ බ්රිතහනයශී ඔක්සෂර්්
ශක්ේබ්රිේ
විලසවිදයහරරට ඉවළින් ඳතිනහ. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ඒක භවහ
බ්රිතහනයශී ඳසළනි තළනට තිබුණහ. ශරෝක ශරේණිගත කිරීේර
ඳශමුළනි ඳණව අතය ඉන්න විලසවිදයහරඹක්. නහහ ආඹතනඹත්
ලක්ක තහයකහ වහ අබයහකහල විදයහ පිළිඵ ඳර්ශීණ කයන
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භවහ බ්රිතහනයශී ලකභ විලසවිදයහරඹ ලඹයි. ඒ විලසවිදයහරඹ
විලහර ලශඹන් රදය වහ අතුරු රදය අංල - Medical and
Paramedical - ශකොඳභණ දියුණු කය තිශඵනහද කිේශොත්
වළභ දහභ භවහ බ්රිතහනයශී ඔලිේපික් කමිටු ඇවිල්රහ භහ
ශදකක් ශේ විලසවිදයහරශී නතිනහ. ඒ අඹට ශනභභ
ශන්හිනකහගහය වදරහ තිශඵනහ. භවහ බ්රිතහනයශී National
Football Team ලක ඇවිල්රහ ශේ විලසවිදයහරශී භහ ශදකක්
නළතිරහ ඒ ආාහර්ඹරුන්ශේ භඟ ශඳන්වීභ ඹටශත් ලතළන
පුහුණු ශනහ. ඒ නිහ ශේ විලසවිදයහරඹ ඒ අඹශේ Olympic
Football Team ලක Cricket Team ලක ඇවිල්රහ අවුරු්ධශ්ධ
භහ ශදකක් නළතිරහ ඉන්න ඳර්ශීණ ඳළත්ශතන් ඉතහභ ඉවශ
භ ටභක තිශඵන විලසවිදයහරඹක්. ඉතින් ශේ විලසවිදයහරඹ
රංකහට ලන ලක වරි හනහක්. ඒ අඹ අඳට කිඹරහ තිශඵනහ
පුළුන් තයේ ඉක්භනින් ිනඹඹට 10ක් ශියත් ශදනහ කිඹරහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි ශේ විලසවිදයහරඹ ඳටන් ගන්න ශකොටභ අපි
කළභළති නේ ආණ්ඩු අශේ ශභඹකුට විඹදේ කයන මුදල් ප්රභහණඹ
අය ශගන අශේ ශභයි 400ක් ගන්න කළභළතියි කිඹරහ අඳට කිඹරහ
තිශඵනහ. දරුකු ශනුශන් යජශී විලසවිදයහරඹකට විඹදේ
කයන මුදර ශදන්න අපි කළභළති නේ -ඉතහ අඩු මුදරකට- අශේ
දරුශෝ 400ක් විලසවිදයහරඹ ඳටන් ගන්න ශකොටභ ගන්න
කළභළත්ත ප්රකහල කය තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ විලසවිදයහරඹ වයවහ
අශේ යශ නිදවස අධයහඳනඹ තත් ලක්තිභත් ශනහ. ගරු
නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි අපි ශභොනහ කථහ කශත් 2005
ර්ශී ඉරහ ශේ යශ විලසවිදයහරරට ඵහ ගත් 9 000ක් ව
ශිය ංඛයහ අද න විට අපි 26 000ක් දක්හ ළඩි කය
තිශඵනහ. වළඵළයි 1 36 000ක් අශඳන් උස අධයහඳනඹ ඉල්රහ
ිනටිනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භහින්ද යුගඹ තුශ 9 000
ඉදරහ 26 000 දක්හ අය ශගන ගිඹත් 1 36 000ක් උස
අධයහඳනඹ ඉල්රනහ. ශේ 1 36 000 දක්හ ශගන ඹන්ශන්
කදහද? ලශවභ ශගන ගිඹ යටක් ශරෝකශී තිශඵනහද?
ඉන්දිඹහ ශේ ප්රලසනඹ වින්ශන් ශකොශවොභද? රුිනඹහ ශේ
ප්රලසනඹ වින්ශන් ශකොශවොභද? චීනඹ ශේ ප්රලසනඹ වින්ශන්
ශකොශවොභද? ශරෝකශී යටල් තභන්ශේ යට තුශ යහජය ශනොන
අංලඹට; ශඳෞ්ධගලික අංලඹට විලසවිදයහරරට විලහර ලශඹන්
ඉඩකඩ විෘත කයනහ. අශේ ඉරක්කඹක් තිශඵනහ ආිනඹහශේ
අධයහඳන ශක්න්ද්රසථහනඹක් වළටිඹට ලන්න. ගරු නිශඹෝජය
කහයක බහඳතිතුභනි UCLan - University of Central
Lancashire- හශේ ලකක් රංකහට ලනහ කිඹන්ශන්! අශේ ගරු
රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන ඇභතිතුභහ ඉතහභ නිළයදි කිේහ
හශේ ඳහකිසතහනඹ හශේ යටර ල්ලිකහය දරුන්ට අද
යුශයෝඳඹ අහිමි වී ශගන ඹනහ. අද ඇශභරිකහ වීහ ශදන්ශන්
නළවළ. ඒ අඹට ඉන්දිඹහට ලන්න ඵළවළ ශ්ධලඳහරන ප්රලසන. ඒ
දරුන්ට චීනඹට ඹන්න ඵළවළ ශ්ධලඳහරන ප්රලසන. ඒ ිනඹලු
ශදනහටභ රංකහට ඇවිල්රහ ඉතහභ හභකහමේ අධයහඳනඹ
රඵන්න පුළුන්.
අද ශේ න ශකොටත් විශ්ධල දරුශෝ 3 000ක් 4 000ක් විතය
අශේ යශ අධයහඳනඹ රඵන්න ඳටන් ශගන තිශඵනහ. භධයභ
රළන්කර් විලසවිදයහරඹ - UCLan - රංකහට ලන්ශන්භ විශ්ධල
දරුන් 6 000ක් රංකහට ශගශනන ඉරක්කඹක් තඵහ ශගනයි.
යටල් 120ක දරුශෝ දළනටභත් ඒ විලසවිදයහරශී ඉශගන
ගන්නහ. ශභඹ අඳට ඉතහභ හනහක්. ශභඹ ඉතහභ බහගයඹක්.
අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ
අඳට කිඹන්ශන් දලභ 001කින් විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් වීභට
ශනොවළකි න දරුහ ල්ලි නළති නිහ විනහලඹට ඹන්නද ල්ලි
තිශඵන ශකනහ යට ඹන්නද?
අශේ රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන ඇභතිතුභහ කිේහ
යුශනසශකෝ ංඛයහ ශල්ඛන අනු දරුන් 16 000ක් අධයහඳනඹ
වහ පිට යටරට ඹනහඹ කිඹරහ. අධයහඳනඹ වහ අශේ
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දරුශෝ ශකොඳභණ ප්රභහණඹක් පිට යටරට ඹනහද කිඹහ අශේ
තහනහඳති කහර්ඹහර වයවහ ඒ ඒ යටර විශ්ධය ඹ අභහතයහංලලින්
අවන්න ඳටන් ශගන තිශඵනහ. අවුරු්ධදකට student visas කීඹක්
අයශගන තිශඵනහද? ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි 2011
ව 2012 ර්ර ඇශභරිකහ ලක්ත් ජනඳදඹට ඳභණක්
ශ්රී රහංකික දරුශෝ 5 804ක් ශිය වීහ අයශගන තිශඵනහ. ඒ
2011 ව 2012 ර්ර විතයක්. භවහ බ්රිතහනයඹ අඳට
ංඛයහ ශල්ඛන ලරහ නළවළ. ඉන්දිඹහ අඳට ංඛයහ ශල්ඛන
ලරහ නළවළ. දකුණු ශකොරිඹහ අඳට ංඛයහ ශල්ඛන ලරහ
තිශඵනහ. දකුණු ශකොරිඹහශේ විලසවිදයහරරට අශේ යශ
දරුශෝ 329ශදශනක් ඇතුළු ශරහ තිශඵනහ. යුශනසශකෝ ංඛයහ
දත්ත අනු 16 000ක් අධයහඳනඹ වහ පිට යටරට ඹනහ නේ
ශභොන තයේ මුදල් ප්රභහණඹක් අශේ යටින් ඹනහද කිඹහ ඵරන්න.
ශේ දරුන් ටික අශේ යටට ශගන්හ ගනිමු. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
ජනහධිඳති ශියත් ක්රභඹක් වළදුහ. ඒ වහ අපි යටල් 42කට
ආයහධනහ කශහ. ඳශමුන තහශේ අඳට ආශේ 16යි. ගිඹ අවුරු්ධද
න ශකොට ශේ ප්රභහණඹ 40ක් විතය වුණහ. රඵන තහ න
ශකොට ශේ ප්රභහණඹ ළඩි ශේවි.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි
අශේ අජිත්
භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ විලහර අභිශඹෝගඹකුත් කශහ අශේ
විලසවිදයහර ශගශනන්න කිඹරහ. ලක්ත් ජහතික ඳක් කහරශී
ශකොශවේද ඔඹ විලසවිදයහර තිබුශණ්? 1977 ඉරහ 1994 න තුරු
ඔඹ විලසවිදයහර ලකක්ත් 14 000 සථහනශඹන් ඳවශ ශරේණිඹක
තිබුශණ් නළවළ. ලඹ ඇත්තයි. අශේ ශ්රී යංගහ භන්ත්රීතුභහ කිේහ
1960 ගණන්ර අශේ විලසවිදයහර ඉවශ ශරේණිඹක තිබුණහඹ
කිඹරහ. ශරෝක ශරේණිගත කිරීේර අශේ විලසවිදයහර ඉවශ
සථහනඹක තිබුණහ. 1977න් ඳසශේ අශේ විලසවිදයහර ිනඹල්රභ
ශරෝක ශරේණිගත කිරීේර 14 000 සථහනශඹන් ලවහට ගිඹහ. ගරු
භන්ත්රීතුභනි අපි දළන් ඒක ශනස කශහ. අද ශකොශම
විලසවිදයහරඹ ඳශමුන 1 000 අතය සථහනඹක තිශඵනහ. ඒ
තත්ත්ඹට ඳත් වුශණ් භහ උස අධයහඳන අභහතයයඹහ ලශඹන්
ඳත් වුණහට ඳසුයි; භහින්ද යහජඳක් යුගශීදීයි; භට උස
අධයහඳන අභහතයහංලඹ බහය දුන්නහට ඳසශේයි. ජඹර්ධනපුය
කළරණිඹ ශේයහශදණිඹ ඹන විලසවිදයහර ඳශමුන 2 000 3 000
සථහන අතයට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ
14 000 ගණන්ර තිබිරහ දළන් 7 000 සථහනඹට ඳත්ශරහ
තිශඵනහ. අපි දළන් විලසවිදයහරර තත්ත්ඹ ඉවශට ශගශනන්න
ළඩ කටයුතු කය ශගන ඹනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භහ නළත කිඹන්න
කළභළතියි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2005 ිනට 2012 දක්හ කහරඹ
තුශ උස අධයහඳනඹට ශන් කයපු මුදල් ප්රභහණඹ ිනඹඹට
114කින් ළඩි කයරහ තිශඵන ඵ. කලින් උස අධයහඳනඹ වහ
ශන් කශ රුපිඹල් මිලිඹන 63 000 රුපිඹල් මිලිඹන 1 36 000
දක්හ ළඩි කයරහ තිශඵනහ. දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනඹ ළඩි
ශේගඹකින් ළඩි න ශකොට අනුඳහතඹ අඩු ශරහඹ කිඹරහ
අනුඳහත වදරහ තර්ක කයන්න පුළුන්.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ශේ න ශකොට අශේ
විලසවිදයහර ිනඹල්ශල්භ ශන්හිනකහගහය 60ක් වළශදන ඵ ඉතහ
ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. ශේ අවුරු්ධශ්ධ අන් කයන්න
ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ලභ ශන්හිනකහගහය වදහ ශගන ඹනහ. අද
අශේ යශ
යහජය විලසවිදයහර ලක්තිභත් කයනහ. යහජය
විලසවිදයහරරට ඇතුළු කය ගන්නහ දරුන් ප්රභහණඹ ලන්න
ලන්න ළඩි කයනහ. ඒහශී ඳවසුකේ ළඩි කයනහ. යහජය
ශනොන විලසවිදයහරරට ශේ යශ ඉඩකඩ ශදනහ. අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් අඩුභ ලශඹන් ඉතහභ අංග ේපර්ණ
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විලසවිදයහර 5ක් ශේ යටට -ශකොශඹින් ඵහහිය- ශගන්හ ගන්නයි.
ලයින් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් Central Lancashire University
ලකට හශේභ ඒ විලසවිදයහරරට -අශේ යට තුශට- විශ්ධය ඹ
දරුන් විලහර ප්රභහණඹක් ශගන්හ ගන්නයි. අපි කිේහ ශභය
ිනඹඹට 5ක් න විශ්ධල දරුන්ට මුදල් ශගරහ අශේ
විලසවිදයහරරට ඇතුළු ශන්න විලසවිදයහරර ශදොය විෘත
කයන්න කිඹරහ. ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ලයින්
ිනඹඹට 90ක් ආශේ භවහ බ්රිතහනයශඹන් ඇශභරිකහ ලක්ත්
ජනඳදශඹන් ඕසශේලිඹහශන් වහ නසීරන්තශඹන්. ශේ හශේ
යටර ිනටින ශ්රී රහංකිකශඹෝ. වළඵළයි ඒ අඹ ඒ යටර
පුයළිනශඹෝ. ඒ අඹශේ දරුශෝ අශේ විලසවිදයහරරට ඉල්ලුේ
ඳත්ර දළේභහ. අද අශේ යශටන් ලළිඹට ගිහින් විශ්ධලර පුයළිනකේ
අයශගන ඒ යටර පුයළිනඹන් වළටිඹට රංකහට වීහලින් ලන
ශ්රී රංකහශේ මුල් තිශඵන මිනිසුන්ශේ දරුන්ට රංකහශේ ශවො
විලසවිදයහර තිශඵනහ නේ ඒ දරුශෝ ශභවහට ලරහ අශේ
ංසකෘතික ඳරියඹ තුශ ඒ දරුන්ට උගන්න්නට
ඒ
ශදභේපිශඹෝ ඉතහභ කළභළත්ශතන් ඉන්නහ. ලභ නිහ විශ්ධලගත
ශරහ ඉන්න රහංකිකඹන්ශේ දරුශෝ - විශ්ධලගත ශරහ දරුශෝ
ලවහට ශගන්හ ශගන ලශව පුයළිනකේ අයශගන ඉන්න අඹශේ
දරුශෝ - ශේ වයවහ විලහර ලශඹන් ශගන්හ ගන්නට පුළුන්.
අශේ රදයරුන්ශේ විලහර විශයෝධතහ භළද SAITM
රදය විදයහරඹ විලසවිදයහර තත්ත්ඹට ශගන ආහ. ඒ
දරුන්ට ශේ යශ උඳහධිඹක් ශදන්න අලය ඳවසුකේ වදහ
දුන්නහ. ඒ අර්බුද තිශඵ්ධදීත් විශ්ධය ඹ දරුශෝ වළට ගණනක්
ඇවිත් SAITM රදය විදයහරශී අධයහඳනඹ රඵන්නට ඳටන්
ගත්තහ. විශ්ධය ඹ යටර ඉන්න අශේ දරුශෝ ඇවිත් SLIIT
ලශක් Royal Institute ලශක් අශේ යශ උඳහධි ඳලසාහත් උඳහධි
කයන්න ඳටන් අයශගන තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ශේ යහජය ශනොන
විලසවිදයහර ශේ යටට ඳළමිණීභ වයවහ අශේ යශ නිදවස
අධයහඳනඹ ලක්තිභත් ශනහ. ශේ විලසවිදයහර රහබ රඵන
තත්ත්ඹට ලනශකොට අඳ ශේ විලසවිදයහරලින් ිනඹඹට 5
ිනඹඹට 10 ිනඹඹට 15 ශියත් අයගන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. ලශවභ අයශගන අශේ ශභයින් ඇතුශත් කයන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ හශේභ නිදවස අධයහඳනශඹන්
දලභ 001න් විලසවිදයහරඹට ඹහ ගන්න ඵළරි වුණු දරුන්ට පිට
යට ගිහින් දවදුක් විඳිනහට ඩහ -ශන්ඳහරඹට ඳහකිසතහනඹට
ඵංේරහශ්ධලඹට ගිහින් අඩු මුදරට උඳහධි රඵහ ගන්න අන්ත දුක්
විඳිනහට ඩහ- ල්ලි ටිකක් ණඹට ශවෝ අයශගන ශරෝකඹත්
ලක්ක ංන්දනඹ කයනශකොට ඉතහභ අඩු මුදරකට රංකහශේ
ඉතහභ ශවො විලසවිදයහරඹක ඉශගන ගළි ශේ ඳවසුකේ
රළශඵනහ. ඉන්දිඹහට ඹන අශේ දරුශෝ ඒ අධයහඳන ගහසතු tuition fees - වහ විතයක් රක් 150කට ඩහ විඹදේ කයනහ.
ඒ ඉන්දිඹහශේ. රංකහශේ රක් 75කට විතය අද ඒ උඳහධිඹ රඵහ
ගන්න පුළුන්. අශේ දරුශෝ ලක්ත් යහජධහනිඹට ඇශභරිකහට
ඕසශේලිඹහට ගිහින් ඉංජිශන්රු උඳහධිඹක් ගන්න රක් 60කට
ඩහ විඹදේ කයනහ. ලභ උඳහධිඹභ ඊට ඩහ ශවො
විලසවිදයහරඹකින් රංකහ තුශ අද රක් 16කට රක් 17කට
රක් 18කට රඵහ ගන්නට පුළුන්කභ ඇති ශරහ තිශඵනහ.
ලභ නිහ ශේ ඉඩකඩ වයවහ ටිකක් ල්ලි තිශඵන අශේ දරුන්ට
ඉතහභ ශවො විලසවිදයහරර උඳහධිඹ රඵහ ගළි භට අශේ යට තුශ
ඳවසුකභ රළශඵනහ. ඒ හශේභ අශේ දරුන් ත පිරිකට
ශියත් ඹටශත් ශනොමිශල් ඒ විලස විදයහරර අධයහඳනඹ රඵහ
ගළි භට වළකිඹහ රළශඵනහ.
නිදවස අධයහඳනඹ කඩනහ නිදවස අධයහඳනඹ විනහල
කයනහ භධය භවහ විදයහරඹක නිදවස අධයහඳනඹ රළබ ලස.බී.
දිහනහඹක ශේක විනහල කයනහ කිඹහ ශභතුභන්රහ කිඹනහ.
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ශභොකක් ද ශේ කිඹන්ශන්? ශේ කහරඹ තුශ අශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ උස අධයහඳනඹ ශනුශන් මුදල් ශන් කයරහ
විලසවිදයහරර ඳවසුකේ ළඩි කයරහ විලසවිදයහරරට ගිහින් ඒ
දරුන්ශේ අඩු ඳහඩුකේ ඵරරහ ඒහ දියුණු කයන්න කටයුතු
කයන ගභන් යහජය ශනොන විලසවිදයහරරටත් ශේ යශ ඉඩ
ඳවසුකේ ශදනහ. ඒ ශදන්ශන් ලක ඳළත්තකින් විශ්ධල දරුන්
අශේ යටට ශගන්හ ගන්න. අශනක් ඳළත්ශතන් ටිකක් ල්ලි
තිශඵන අඹට ඒකට ඇතුළු ශන්න. ඒ හශේභ ශියත් ඹටශත්
ල්ලි නළති අශේ දරුශෝ ශකොටක් ඒ විලසවිදයහරරට ඇතුළු
කයන්න. ලභ නිහ ශේ ළඩ පිළිශශ වයවහ නිදවස අධයහඳනඹ
තදුයටත් ලක්තිභත් ශනහඹ කිඹන කහයණඹ ඉතහභ ගකීශභන්
භහ කිඹන්නට කළභතියි.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ත ලක කහයණඹක්
තිශඵනහ. ඒක
ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ
ශඵොශවොභ තදින් කිේහ; ගරු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහත්
කිේහ. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකොමින් බහට තිබුණු ඵරඹ
ඇභතියඹහ අයශගන ඒක ගළ
ලකකින් අභහතයහංල
ශල්කේයඹහට බහය දුන්නහඹ කිේහ. ශේක ේපර්ණ ළයදි
භතඹක්. විලසවිදයහර ඳනශත් ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරරට
උඳහධිඹ ප්රදහනඹ කිරීශේ ඵරඹ ඳයහ තිශඵන්ශන් ඇභතියඹහටයි.
ඒ ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භවතහ උඳහධිඹ
පිරිනළමේභ Board ලකකට ඳළරුහ.
යහගභ රදය පීනශී ආඹතනඹක් ඳටන් ගන්න
ශගොඩනළ් ල්රක් කුලිඹටත් අයශගන තිබුශණ් නළවළ. නිකේ
භහගභක Board ලකකට MBBS උඳහධිඹ පිරිනළමේශේ ඵරඹ
ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ගළ ලකකින් ඳළරුහ. ඒ
ඳනශත් ඳළවළදිලි තිශඵන විධිඹට ශඳෞ්ධගලික විලසවිදයහරර
උඳහධි ප්රදහනඹ කිරීශේ ඵරඹ ඳයරහ තිශඵන්ශන් උස අධයහඳන
ඇභතියඹහටයි. රිාර්් ඳතියණ ඇභතියඹහ ශඳෞ්ධගලික
විලසවිදයහරරට ශේ ඳළත්තට ලන්න ඉඩකඩක් දුන්ශන් නළති නිහ
ලතුභහ ශේ ඵරඹ UGC ලකට බහය දීරහ තිශඵනහ. UGC ලක ඒක
නිකේ තිඹහශගන ිනටිඹහ. වළඵළයි අද ලශවභ ශනොශයි. ශේ න
විට විලසවිදයහර 22ක් ශේ යශ උඳහධි ප්රදහනඹ කිරීශේ කටයුතු
කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි නමුත් ශේ විලසවිදයහර
ගළන ඵරන්න ඒහශී තත්ත්ඹ ඳරීක්හ කයන්න ඒහට
අනුභළතිඹ ශදන්න අඳ දළන් Quality Assurance and
Accreditation Council ලකක් වදරහ තිශඵනහ. UGC ලශකන් ඒ
ඵරඹ අයශගන ඒ ඵරඹ ශල්කේයඹහට ගළ කයරහ UGC
ලශක්භ හිටපු උඳකුරඳතිරු තුන්ශදශනක් UGC ලශක් දළනට
ිනටින උඳබහඳතියඹහ ව ශනත් විලසවිදයහරර පීනහධිඳතිරු
කීඳ ශදශනක් අයශගන අලුත් Council ලකක් වදරහ තිශඵනහ. ඒ
ඵරඹ ශල්කේට දීරහ ශනොශයි. ලදහ ශඳෞ්ධගලික උඳහධි ආඹතන
ආශේ නළති නිහ ඇභතියඹහට තිශඵන ඒ ඵරඹ ලදහ රිාර්්
ඳතියණ භවත්භඹහ ගළ නිශේදනඹක් වයවහ UGC ලකට ඳයහ
තිබුණහ. ඒක ලදහ වරිඹටභ වරි. නමුත් දළන් ශකොශවොභද? ශේ න
ශකොට ශනොශඹකුත් යටර අධයහඳන ආඹතන 25ක් 30ක් ඉල්ලුේ
ඳත්ර දභරහ තිශඵනහ. ඔවුන් අශේ යශටන් ශේ ගළන අවරහ
තිශඵනහ. ශේහ ගළන ඵරන්න ඕනෆ; ශවොඹන්න ඕනෆ; ගිහින්
ඳරීක්හ කයන්න ඕනෆ. ඒකට UGC ලශක් වතය ශදශනක් ඳත්
කයරහයි
තිශඵන්ශන්.
දළනට
UGC
ලශක්
ිනටින
උඳබහඳතියඹහශේ
ප්රධහනත්ශඹන්
යජශී
තත්
විලසවිදයහරර පීනහධිඳතිරු පිරික් ලක්ක අලුත් Quality
Assurance and Accreditation Council ලකක් අඳ දළන් වදහ
තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි
UGC ලකට ශේ
කටයුතු කයන්න ශරහක් නළවළ. ඒ අඹට අශේ යහජය විලසවිදයහර
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තිශඵනහ. ඒ Council ලක අද කණ්ඩහඹේ ඹරහ ඒ තළන්රට
ගිහින් ඒහ ඵරරහ ඒ පිළිඵ ඳරීක්හ කයරහ ඒ අඹශගන්
ශතොයතුරු අයශගන
ඒ අඹශගන් ප්රලසන කයරහ සුදුසුකේ
තිශඵනහ නේ ශවෝ ඒ පිළිඵ අඩු ඳහඩුකේ තිශඵනහ නේ ඒහ
වදහ ගන්න කිඹරහ තභයි ශේ උඳහධි ප්රදහනඹ කයන ශර භට
නිර්ශ්ධල කයන්ශන්. SAITM ලශක් ලවහට ශභවහට දවඅට තහක්
ලියුේ ගනුශදනු කයශගන ලවහට ගිහින් ඵරරහ තභයි අශේ
විලසවිදයහරර පීනහධිඳතිරු රදය විදයහරර පීනහධිඳතිරු
කණ්ඩහඹභක් ලකතු ශරහ අඳට කිේශේ දළන් අලුතින් ගන්න
ශභයින්ට විතයක් උඳහධි ප්රදහනඹ කයන්න කිඹරහ. අඳ ලඹ කශහ.
අනික් අඹට උඳහධි ප්රදහනඹ කශශේ නළවළ. ඒ අඹට කිේහ රුිනඹහට
ඹන්න කිඹරහ. ඊට ඳසු නළත ලතළන ඉසපිරිතහරඹ -රදය
ශනවිල් ප්රනහන්දු ආශයෝගයලහරහ- වදරහ ඒකට ශයෝ මන් ලන්න
ඳටන් ගත්තහට ඳසශේ ඔන්න Teaching Hospital ලක ඳටන්
ගත්තහභ අඳට කිේහ ශදළනි තුන්ළනි වතයළනි batchරට
උඳහධි ප්රදහනඹ කයන්න ඳසු ගිඹ කහරශී hospital ලකක්
තිබුශණ් නළති නිහ ඒ අඹට ත අවුරු්ධදක් ශනොමිශල්
උගන්න්න කිඹරහ. ලශවභ ගළ නිශේදනශී ඳශ කශහ. ශේ
කටයුතු කිිනභ විධිඹකට ඵරඹ අයශගන කයපු ශ්ධල් ශනොශයි.
"ඒක ශල්කේට දීරහ"
"ශල්කේශේ අභිභතඹ ඳරිදි"
"ඇභතියඹහට ඕනෆ විධිඹට" "උඳහධි ප්රදහනඹ කිරීභ" ඹනහදී
ිනඹල්රභ නිකේ කිඹන කුණුවරුඳ කථහ. ඒහ ගළන ලක්ශකෝ
ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. නළත්නේ දළන ගන්න ඕනෆ. ශේහ වරිඹට
ශත්රුේ ගන්න ඕනෆ. ලශවභ ග කීශභන් ශතොය කථහ කයන්න
ශවො නළවළ. යට ලශවභ ශනොභඟ ඹන්න ශවො නළවළ.
භභ තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න කළභළතියි අද ශේ යශ උස
අධයහඳනඹ පිළිඵ අඳට ශඵොශවොභ නිළැසදි දළක්භක් තිශඵන
ඵ. 2016 ය න විට අඳ ශේ උස අධයහඳනඹ ශකොශවේටද
අයශගන ඹන්ශන් කිඹන ලකට අද ළඩ කයශගන ඹනහ. අද අශේ
යශ විලසවිදයහරර ිනඹඹට 35ක් ඳභණ ඉන්ශන් භහජ විදයහ වහ
කරහ විඹඹන් වදහයන දරුන්. 2016 න විට ශේ ප්රභහණඹ
ක්රභහනුකර අඩු කයශගන ගිහින් ිනඹඹට 20ක විතය සීභහට
ශේන්න අඳ අශේක්හ කයනහ. අද විදයහ අංලශඹන්
විලසවිදයහරඹට ලන්ශන් ිනඹඹට 22ක විතය ප්රභහණඹක්. අඳ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ ශේක ිනඹඹට 50ට විතය ශේන්න.
ගණකහධිකයණඹ කශභනහකයණඹ හශේ ඳහනභහරහ ඉංග්රීින
භහධයශඹන් විලසවිදයහර තුශ ිනඹඹට 30කට විතය අයශගන ඹන්න
අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ වහ ඳහල් භ ටමින් විලහර
ශනසකේ කයශගන ඹනහ.
අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ අද ප්රහථමික වහ ්ධවිතීයික
අධයහඳනඹ පිළිඵ ඉතහභ ශඵොශ විධිඹට කථහ කශහ. අඳ අද
භහින්ශදෝදඹ විදයහර 1 000ක් වදහ ශගන ඹන්ශන් ගේ භ ටශේ
තිශඵන අශේ ඳහල්රට අලය ල්ලික ඳවසුකේ ිනඹල්ර ඳඹහ
ශදන්නයි.
රංකහශේ ිනඹලු ඳවසුකේ තිශඵන ඳහල් 43යි තිශඵන්ශන්
කිඹරහ ලතුභහ කිේහ. ඒක ළැසදියි. රංකහශේ භධය භවහ විදයහර
භවහ විදයහර වහ ආනන්ද නහරන්ද ශයෝඹල් විලහඛහ ළනි විදයහර
භ ටශේ තිශඵන ිනඹලු ඳවසුකේ හිත ඳහල් 443ක් තිශඵනහ.
වළඵළයි ශේ අවුරුදු ශදකට ශේ ඳහල් 443ක ප්රභහණඹ ඳහල්
900ක් විතය දක්හ ඉවශ ගිහින් තිශඵනහ. අද ගේඵද ඳහල්රට
විලහර ඉල්ලුභක් තිශඵනහ. ඉතින් ඒක පුදුභ න්නට ශදඹක්
ශනොශයි. යටක මිනිසුන්ශේ ී.න තත්ත්ඹ මිනිසුන්ශේ ඒක
පු්ධගර ආදහඹභ ගශේ ඳවසුකේ ළඩි න්න ළඩි න්න
තභන්ශේ දරුහ ටිකක් ඳවසුකේ තිශඵන ඳහරකට ඹන්න
ගේර ිනටින අශේ ශදභවුපිඹන් කල්ඳනහ කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි උඩුනුයට භවනුය
ඉරහ කිශරෝ මේටර් 7ක 8ක දුයක් තිශඵනහ. උඩුනුය භශේ
ආනශී ඳහල් 11කට ශේ ශර් ඳශමුළනි ශරේණිඹට ලක
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දරුශක්ත් ඇතුශත් වුශණ් නළවළ; ශවෝඩිශී ඳන්තිඹට ලක
දරුශක්ත් ඇතුශත් වුශණ් නළවළ. ඒ ගභට කහඳ ඳහයක් දීරහ
තිශඵනහ. ඒ ඳහශර් ශඳෞ්ධගලික ඵස යජශී ඵස ඹන්න ඳටන්
අයශගන තිශඵනහ. ඒ ශදභවුපිඹන්ශේ අත මිට ලදහට ඩහ අද
ටිකක් ශවොයි. ඉතින් ඒ ශදභවුපිඹන් ශේ දරුන් ටිකක් ශවො
ඳහරකට ඹන්න කල්ඳනහ කයනහ. ගශේ ඳහරට දරුන් නළති
නහ. ශේ ශර් රංකහශේ ඳහල් තුන්දවස අටිනඹ ගණනකට
ඳශමුළනි ශරේණිඹ වහ ලක දරුශක්ත් ඇතුශත් වුශණ් නළවළ.
ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ කිේ කථහක් භභ අවශගන
ිනටිඹහ. ඒක ශභෝඩ කථහක්.
ලතුභහ කිේහ "ඉසශකෝර
ළශවනහ දරුශෝ ඉසශකෝශල් ඹන්ශන් නළවළ" කිඹරහ. නළවළ
ලශවභ ශභොකක්ත් ශරහ නළවළ. ඒ දරුන් ඊට ඩහ ළඩි
ඳවසුකේ තිශඵන ඳහල්රට ඹනහ. ගේභහන දියුණු ශරහ
තිශඵන නිහ ශදභවුපිඹන්ශේ අතට ඹේ කිින ළඩි මුදරක් ලන
නිහ ී.න භ ටභ ඊට ඩහ ඉවශට ගිහින් තිශඵන නිහ ඒ
ශදභවුපිඹන් අය ගශේ පුංචි ඳහරට තභන්ශේ දරුහ ඹන්ශන්
නළති ඊට ඩහ ශවො ඳහරකට ඹනහ. ඒක යශ ආර්ථික
ංර්ධනශී දර්ලකඹක්. ඒක යශ අධයහඳනශී ධනහත්භක
රක්ණඹක්. ඒක ශවො ලකක්. ඒක විනහලකහරී පිළිශතක්
ශනොශයි.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න
කළභළතියි ශේ UCLan ලක රංකහට ශගශනන්න විශලේශඹන්භ
රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන භන්ත්රීතුභහ ආශඹෝජන ප්රර්ධන
ඇභතියඹහ වුණහට ඳසු සීරගහමේ කටයුතු කශ ඵ. අඳ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ නහඹක මුළුට
ාහර්ල්ස කුභහයඹහ ඳළමිණිඹහභ ජනහධිඳතිතුභහත් ලක්ක ලකතු ශරහ
ශේ ළශ් ඳටන් ගන්නයි. ශේ වහ ඉඩේ මිර දී ශගන ඉඩේ
ශන් කයශගන අශේ යශටන් අලය වතික රඵහ ශගන ඳරිය
න ී.වී ඹන ආඹතනලින් අලය වතික රඵහ ශගන ශේ
කටයුත්ත කිරීශේ දී ෆශවන ප්රභහද ශන්න තිබුණහ. නමුත් ලතුභහ
ඒ ිනඹල්ර ඉතහභත් කඩිනමින් ඉසට කයරහ තිශඵනහ. ශභඹ
ආයේබ කයන්නට අලය කටයුතු රසහ දීභ පිළිඵ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහටත් විශලේශඹන්භ ආශඹෝජන ප්රර්ධන ඇභති
රක්සභන් ඹහඳහ අශවර්ධන භළතිතුභහටත් අපි සතුතින්ත
ශනහ.
අශේ යශ දළනට විශ්ධය ඹ උඳහධි පිරිනභන උස අධයහඳන
ආඹතන 16ක් ශවොඳින් කටයුතු කයශගන ඹනහ. ඒහ තළනින්
තළන කුලී ශගහ රඵහගත් සථහනර ආයේබ කයරහ තිශඵනහ.
නමුත් අශේ යශ ල්ලිලින් රුපිඹල් බිලිඹන 14ක් විතය විඹදේ
කයරහ ශභළනි අංග ේපර්ණ විලසවිදයහරඹක් වදරහ ලඹ ආයේබ
කයන්නට රළබීභ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භහින්ද චින්තන ළඩ
පිළිශශ ඹටශත් රංකහ ආිනඹහශේ අධයහඳන භධයසථහනඹ ශක්න්ද්රඹ - ඵට ඳත් කිරීශේ ඵරහශඳොශයොත්තු පර කය
ගළි ශේ ඉතහභ තුටුදහඹක අසථහක් ඵත් ප්රකහල කයන්න
කළභළතියි.
අද ඳළළති විහදශී දී ශේ පිළිඵ කරුණු ඉදිරිඳත් කශ ිනඹලු
ශදනහටභ අශේ ශගෞයඹ වහ සතුතිඹ පිරිනභමින් උස
අධයහඳනඹ පිළිඵ මේට ඩහ දළඩි අධහනඹකින් අධයඹනඹ
කයරහ කථහ කයන්න කිඹරහ - විශලේශඹන්භ ලශවන් ශභශවන්
ශඵොරු ගණන් කිඹන අඹට - ප්රකහල කයමින් භභ නිවඬ නහ
ශඵොශවොභ සතුතියි.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

කල් ෆබීම

எத்றகப்பு
ADJOURNMENT
ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි "ඳහර්ලිශේන්තු දළන්
කල් තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය වභළිමදාඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon.
Shantha Bandara. Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair?
ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශ ළ සඳෂළ්ත ඳළන ශළ
ඳෂළ්ත වභළ නිතයෝජය ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்ரொரட்சற, ரகர
சகதகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
ගරු ධල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. ධවහලර් මශ ළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

විසින් වහථිර කරන දී.
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ධනතුරුල නිතයෝජය කළරක වභළඳතිපතුමළ මූළවනතයන් ඉල්ත
වුතයන් ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශ ළ දාළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

උතුතර් ඳෂළ්ත වභළ මෆතිපලරණය ඳෆලෆ්තවීම
වම්බන්ධතයන් රජය ප්රවළදය

ட ரகர சகதத் ரர்கன டத்றகக்கு
அசுக்குப் தரரட்டு
APPRECIATION TO GOVERNMENT FOR HOLDING
PROVINCIAL COUNCIL ELECTION IN THE NORTH

ගරු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ල්රහනහරඪ ගරුභන්ත්රීතුභනි බහ කල් තඵන අසථහශේදී
භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ශභභ ගරු බහට ඉදිරිඳත්
කයනහ:
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"දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශී මුඛය ඵරහශඳොශයොත්තු
වශී ඳශහත් බහ සථහපිත කිරීභයි. තද උතුරු ව නළශඟනහිය
ඳශහත්ර ඳළළත් වුණ ජනහර්ගික ගළටලුට විඳුභක් ශර ඉන්දිඹහනු
යජශීද අදව අනු ඳශහත් බහ පිහිටනු රළබීඹ. ලශවත් උතුරු ඳශහත
වහ ය 25ක් ගතනතුරු භළතියණඹක් ඳළළත්වීභට වළකිඹහ
ශනොරළබිණි. ලඹට ශවේතු වශී ත්රසතහදඹ ඳළළතීභත් ලභ තීන්දු
ගළි භට කිිනදු යහජය නහඹකත්ඹකට ශනොවළකි වීභත් නිහඹ.
ලළනි ඳසුබිභක්
තුශ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ශඹන්
ත්රසතහදඹ නිභහ කය ය 4ක් ළනි ශකටි කරක් තුශ උතුරු ඳශහත් බහ
සථහපිත කය ප්රජහතන්ත්රහදී භළතියණඹක් ඳළළත්වීභට කටයුතු කිරීභ
පිළිඵ යජඹට ප්රහදඹ ඳශ කශ යුතු ඹළයි භභ ශේ බහට ශඹෝජනහ
කයමි."

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි වළශභෝභ දන්නහ 1987
ශනොළේඵර් භහශීදී උතුරු ව නළශඟනහිය ප්රශ්ධලර සුළු
ද්රවිඩ ජහතිකඹන්ශේ ප්රලසනඹට විදුභක් වළටිඹට තභයි
විශලේශඹන්භ ශේ දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ
ශගනළත් ේභත කශශේ කිඹරහ. 1987 ජූලි 29න දහ අත්න්
කයනු රළබ ඉන්දු-රංකහ ගිවිසුභ තුශ ඇති වුණු ප්රධහන ලකඟතහක්
වළටිඹට තභයි ශේ ඳශහත් බහ ක්රභඹ විශලේශඹන්භ අශේ යටට
වඳුන්හ දුන්ශන්. ශභභ ඳශහත් බහ භළතියණඹ 1988 අශප්රේල්
භහශීදී ඳළළත්වත් ලහිදී ඵසනහහිය භධයභ ඌ දකුණ
ඹම උතුරු භළද ඵයගමු ඳශහත් බහරට විතයයි
ඳත්න්නට වළකිඹහ රළබුශණ්. ඉන් අනතුරු විශලේශඹන්භ
උතුරු ඳශහශත් සථහපිත කශ ඒ ඳශහත් බහ තුශ ප්රධහන අභහතය
ධුයඹ ර්ධයහජහ ශඳරුභහල් භළතිතුභහට රඵහ දීරහ ඒ යජඹ කටයුතු
කයශගන ඹන ශකොට විශලේශඹන්භ ලකට හිටපු ජනහධිඳතියඹහ
වළටිඹට කටයුතු කශ ආර්. ශප්රේභදහ භළතිතුභන් ලල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹත් ලක්ක ක්ර ආකහයශඹන් ඹේ ඹේ ේඵන්ධතහ ඳළළත්
ව ඵ අඳ කවුරුත් දන්නහ. ඒ ඳළතීභත් ලක්ක විශලේශඹන්භ ඒ
ඳශහත් බහ අකර්භණය කිරීභ වහ ලකට ඒ යහජය
නහඹකත්ඹ කටයුතු කිරීශේ ප්රතිපරඹක් වළටිඹට ඒ ප්රධහන
අභහතයයඹහ විශලේශඹන්භ ඊශභක් ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ දක්හභ
ගභන් කයන්නට වුණහ. ඒ නිහභ 1990 විශලේශඹන්භ ලභ ඳශහත්
බහ අශවෝින කිරීභ වහ ව ඳනත් ශකටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ේභත කයරහ ඒ ඳශහත් බහ අකර්භණය වුණු ඳශහත් බහක්
ඵට ඳරිර්තනඹ කයන්න කටයුතු කශහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි දන්නහ ඳශහත් බහ
ක්රභඹ ආයේබ කයරහ කිිනදු නහඹකශඹකුට උතුරු ඳශහත් බහශේ
ඳශහත් බහ භළතියණඹක් ඳත්න්නට වළකිඹහ රළබුශණ් නළවළ
කිඹරහ. දිංගත ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහට ඒ හශේභ
දිංගත ආර්. ශප්රේභදහ භළතිතුභහට දිංගත ඩී.බී. විශේතුංග
භළතිතුභහට ඒ හශේභ හිටපු ජනහධිඳතිනි ාන්ද්රිකහ ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹට ඒ ඳශහත් බහ භළතියණ ඳත්න්න වළකිඹහක්
රළබුශණ් නළවළ. වළඵළයි ශේ යජඹ ශේ යශ තිබුණ ඒ ශඵදුේහදී
ත්රසතහදඹට තිත තිඹරහ ලක ඳළත්තකින් නළශඟනහිය ඳශහත
මුදහශගන ඒ භහනුෂික ශභශවයුභ ඔසශේ
මුදහ ගත්ත
නළශඟනහිය ඳශහතට ඳශහත් ඳහරන භළතියණ ඳත්න්නට
කටයුතු කශහ. ඉන් අනතුරු උතුශර් ත්රසතහදඹ ඳශහ වළය උතුය
නිදවස කය ගත්තහට ඳසශේ අඳට තිබුණු විලහරභ අභිශඹෝගඹ
තභයි උතුශර් ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳළළත්වීභ. ශේ යශ
තිශඵන ප්රධහන ශ්ධලඳහරන ඳක් ඒ හශේභ ශේ යට
අබයන්තයශී විවිධ කණ්ඩහඹේ විලහර ලශඹන් අඳට අභිශඹෝග
කශහ වළකිනේ උතුශර් ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳත්න්න
කිඹරහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි කහටත් භතකයි ඒ
කහරශී උතුරු ඳශහත තිබුණු ආකහයඹ. ලහි ිනවිල් ඳරිඳහරනඹක්
තිබුශණ් නළවළ; ශනභ ඳරිඳහරන ඒකක තිබුශණ්; ශනභ
ඳරිඳහරනඹක් තිබුශණ්. ඒ විතයක් ශනොශයි ඒ ප්ර්ධලර භහර්ග
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ඳ්ධධතිඹ බි ළටිරහ ත්රසතහදී ප්රවහයරට රක් ශරහ ඳහර
ආගමික සථහන ඳහරභ ශඵෝක්කු ශයෝවර ඒ ිනඹල්රභ
විනහලඹට ඳත් වුණහ විතයක් ශනොශයි වළභ තළනභ බිේ ශඵෝේඵ
ශරරහ තිබුණහ. ඒ නිහ භළතියණඹක් තිඹන්න පුළුන්
හතහයණඹක් තිබුශණ් නළවළ. වළඵළයි අපි කවුරුත් හිතුශේ
නළවළ අවුරුදු වතයක් ළනි ශකටි කහරඹක් තුශදී ඳශහත් බහ
භළතියණඹක් ඳත්න්න පුළුන් ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කයන්න
වළකිඹහ රළශඵයි කිඹරහ. වළඵළයි අශේ ආයක්ක අභහතයහංලශී
කළඳවීේ ඒ වීශයෝදහය යණ විරුන් තදුයටත් කයන රද කළඳවීේ
ව යජශී ංර්ධන ළඩ පිළිශශ ඒ ිනඹල්ර ඒකහඵ්ධධ
ශභශවයුභක් වළටිඹට ක්රිඹහත්භක වීශේ ප්රතිපරඹක් වළටිඹට අවුරුදු
වතයක් ළනි ශකටි කහරඹක් තුශදී උතුශර් ඳශහත් බහ
භළතියණඹක් ඳත්රහ ඒ ප්රජහතන්ත්රහදඹ සථහපිත කයන්න
අඳට අද වළකිඹහ රළබිරහ තිශඵනහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ
නහඹකත්ශඹන්.
ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදීත් ඉන්
පිටතදීත් විලහර ලශඹන් ශාෝදනහ කශහ වළකි නේ උතුශර් ඳශහත්
බහ භළතියණඹ තිඹන්න කිඹරහ. ඒ හශේභ ශදභශ ජහතික
න්ධහනඹත් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදීත් ඉන් පිටතදීත් වළභ
තළනකදීභ ශ්ධය ඹ ලශඹන් විවිධ කණ්ඩහඹේ ආභන්ත්රණඹ
කයමින් විලහර ලශඹන් ඒ ශාෝදනහ කශහ. ඒ හශේභ
ජහතයන්තය ලශඹනුත් ගිහින් කිේහ අඳට අශේ අයිතිඹ රඵහ
ශදන්ශන් නළවළ අනික් ඳශහත් බහ ිනඹල්ශල්භ භළතියණ
ඳත්හ තිශඵනහ ඒ භවජන නිශඹෝජිතඹන් ඳත් කය තිශඵනහ
ඒත් උතුශර් ඳභණක් ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳත්හ අඳට ඒ
ප්රජහතන්ත්රහදී අයිතිඹ රඵහ ශදන්න ශේ ආණ්ඩු කටයුතු
කයන්ශන් නළවළ කිඹරහ.
ලක්ත් ජහතික ඳක්ඹත් ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුශේදීත් ඉන් පිටතදීත් විලහර ලශඹන් ශාෝදනහ
ලල්ර කශහ අභිශඹෝග කශහ
වළකි නේ ශේ ඳශත් බහ
භළතියණඹ ඳත්න්න කිඹරහ. අපි උතුරු ඳශහත් බහ
භළතියණඹ ඳළළත්වුහ. ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ලහි
ප්රතිපරඹ ශභොකක්ද? ශදභශ ජහතික න්ධහනඹ උතුශර්
ජනතහශගන් ඡන්ද 353 596ක් රඵහ ගත්තහ. ලක්ත් ජනතහ
නිදවස න්ධහනඹ ඉතහභ ප්රජහතන්ත්රහදී ි තයනුකර
භළතියණඹ ඳත්රහ ඡන්ද 82 838ක් රඵහ ගත්තහ. ලක්ත්
ජහතික ඳක්ඹ ඒ ඳශහශත් ජනතහ ශනුශන් ශඳි  ිනටිනහඹ
කිඹමින් ඒ හශේභ ශේ භළතියණඹ ඳත්න්න කිඹරහ
අභිශඹෝග කයමින් කථහ කශත් ශේ යශ ප්රධහන විඳක්ඹ
වළටිඹට ඔවුන්ට රඵහ ගන්න වළකිඹහ රළබුශණ් 3062ක් ළනි
ඉතහභ සුළු ඡන්ද ංඛයහක් ඳභණයි. ඒ ළයදිරහ ළදිච්ා ඡන්දත්
ලක්කයි.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ජනතහ විමුක්ති
ශඳයමුණත් විවිධහකහයශඹන් ශාෝදනහ කශහ ඒ අඹශේ ශ්ධලඳහරන
ළඩ පිළිශශ උතුශර් ක්රිඹහත්භක කයන්න ශදන්ශන් නළවළ ඒ
අඹට විවිධ ප්රවහය ලල්ර කයනහ කිඹරහ. ඒ අඹශේ ශ්ධලඳහරන
ළඩ පිළිශශ උතුශර් ක්රිඹහත්භක කයන්න ශ්ධලඳහරන ලශඹන්
ඒ ජනතහ දළනුත් කයන්න ඒ අඹශේ ංවිධහන පිහිටුන්න ඉඩ
ශදන්ශන් නළවළ කිේහ. ඒ අඹට උතුරු ඳශහශත් ශරොකු ජන
ඳදනභක් තිශඵනහඹ කිේහ. වළඵළයි උතුරු ඳශහත් බහ
ඡන්දශීදී ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණට ශභොකද වුශණ්? ඔවුන්ට
රඵහ ගන්න වළකිඹහ රළබුශණ් ඡන්ද 288ක් ඳභණයි. ඒ ළයදිරහ
ළදිච්ා ඡන්දත් ලක්කයි. ලළනි තත්ත්ඹක් තුශ ලළනි ඳසු බිභක්
තුශ ප්රජහතන්ත්රහදී විධිඹට ව ි තයනුකර ඒ භළතියණඹ
ඳත්හ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ පුමුඛ ලක්ත් ජනතහ නිදවස
න්ධහනඹ -ඵහුතයඹ රඵහ ගන්න ශනොවළකි වුණත්- ඒ
ජනතහශේ ප්රහදඹ රඵහ ශගන තිශඵනහ. ප්රජහතන්ත්රහදී විධිඹට
ඒ භළතියණඹ ඳත්රහ ලක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹට ඒ
ජන ප්රහදඹ රඵහ ගන්න වළකි ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන ලක අපි
තුටින් භතක් කයන්න ඕනෆ.
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උතුරු ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳත්න්ශන් නළත්ශත් ඇයි
කිඹන ලක පිළිඵ ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ ජහතයන්තය ලශඹන්
අඳට
අභිශඹෝග ගණනහක් ලල්ර කශහ. භහන හිමිකේ
ශකොමිශේදී ලක්ත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනඹ ඇතුළු සථහන
ගණනහකදී අඳට අභිශඹෝග කශහ. ඒ නිහ අඳට ශරොකු
ප්රලසනරට මුහුණ ශදන්න ින්ධධ වුණහ. ශේ ිනඹල්ර ළරකිල්රට
අයශගන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ලදහ ගත්තු තීන්දු ඒ
ආකහයශඹන්භ ක්රිඹහත්භක කයමින් උතුරු ඳශහත් බහ භළතියණඹ
ඳත්න්නට කටයුතු කිරීභ අඳ ිනඹලු ශදනහභ යටක් වළටිඹට රඵහ
ගත්ත විලහර ජඹග්රවණඹක්. ශ්ධලඳහරනික ලශඹනුත් ශ්ධය ඹ
ලශඹනුත් විශ්ධය ඹ ලශඹනුත් අඳ රළබ විලහර ජඹග්රවණඹක්
වළටිඹට තභයි අඳ ශේ ඳශහත් බහ භළතියණඹ දකින්ශන්.
අහන ලශඹන් අපි ලක ඉල්ලීභක් කයන්න කළභළතියි.
ශදභශ ජහතික න්ධහනඹට අද ශරොකු ග කීභක් තිශඵනහ.
දකුශණ් හශේභ උතුරු ඳශහශත් ඉන්ශන්ත් අවුරුදු 30ක් තිසශේ
දුක් විපු ජනතහක්. ඒ නිහ ඒ ඳශහත ඔවුන්ශේ නහඹකත්ඹ
ඹටශත් ඳහරනඹ කයනශකොට යිශරොක්ශේ නයහඹ හශේ
ඳපුශන්භ භස යහත්තර ඉල්රන්ශන් නළති
ප්රජහතන්ත්රහදී
ලකඟ ශන්න පුළුන් ශඹෝජනහ ශගන ලන්න ඕනෆ. ඳශහත්
බහකට තනිඹභ ශේ ගභන ඹන්න ඵළවළ. ඳශහත් බහට භධයභ
යජශී වශඹෝගඹ අලයයි. ඒ හශේභ ඳශහත් බහට යශ
යහජය නහඹකඹහශේ වශඹෝගඹ අලයයි. ඒ නිහ යශ යහජය
නහඹකඹහශේ ආශිර්හදඹත් භධයභ යජශී ආශිර්හදඹත්
රඵහශගන උතුශර් අහිංක ජනතහ ශනුශන් ඳළවළදිලි ළඩ
පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක කයන ලක තභයි
ශදභශ ජහතික
න්ධහනශී භව ඇභතිතුභහ ඇතුළු ඒ භන්ත්රී භඬුල්රට අද
ඳළරිරහ තිශඵන ප්රධහන ග කීභ.
ඒ ආකහයශඹන් කටයුතු කයරහ උතුශර් ජනතහට අවුරුදු
ගණනහක් තිසශේ ඇති වුණ ඒ පීඩනඹ නළත තහක් ඇති
ශනොන ආකහයඹට උතුරු ඳශහත් බහ කටයුතු කයයි කිඹරහ
යශ අනහගතඹ ඹවඳත් ආකහයශඹන් දකින්න කළභළති අඹ වළටිඹට
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශභළනි අභිශඹෝග ගණනහක්
තිශඵ්ධදී ශ්ධය ඹ ඵරඳෆේ විලහර ප්රභහණඹක් තිශඵ්ධදී විශ්ධය ඹ
ඵරඳෆේ විලහර ප්රභහණඹක් තිශඵ්ධදී විවිධ ශ්ධලඳහරන
කණ්ඩහඹේලින් විවිධ භතහද ගණනහක් ඉදිරිඳත් ශරහ
තිශඵ්ධදී ශභශතක් කල් ශේ යශ හිටපු කිිනදු යහජය නහඹකශඹකුට
ගන්න ඵළරි වුණු තීන්දුක් -අවුරුදු 25ක් දක්හභ ගන්න ඵළරි වුණු
තීන්දුක්- නිර්භීත ව අසථහනුකර රඵහ ගත්ත අතිගරු
ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ප්රමුඛ ශේ යජඹට අශේ
උත්තරීතය ඳහර්ලිශේන්තුශේ ප්රහදඹ ඳශ කශ යුතුයි. ඒක යුගශී
අලයතහක් කිඹන ලක ශේ ශරහශේ භතක් කයමින් ශේ
අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභහට
ශගෞයඹ ව සතුතිඹ ඳශ කයමින් භහ නිවඬ ශනහ.

ගරු ජළනක ලක්ලීඹුර මශ ළ

(ரண்புறகு ஜரணக க்கும்பு)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මුරසුන ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුභනි ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහ විිනන් අද දින බහ කල් තඵන අසථහශේදී ශගශනන
රද ශඹෝජනහ භහ සථිය කයනහ.
ලතුභහ ලභ ශඹෝජනහ ශගනහශේ ඳසු ගිඹ දහ ඳළළත් ව ඳශහත්
බහ භළතියණඹ භ් න් උතුරු ඳශහත් බහ සථහපිත කයන්න
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් යජඹත් ගත්ත ඒ ක්රිඹහ භහර්ගඹට ප්රහදඹ
ඳශ කයන්නයි. ශගොඩක් ශදශනක් ඹේ ඹේ ශරහර ශදොස කිේහ
"උතුශර් භළතියණඹක් තිඹනහ" කිඹරහ. වළඵළයි මුළු ශරෝකඹභ
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ඵරහශගන හිටිඹහ උතුරු ඳශහත් බහ භළතියණඹ ශේ යජඹ
ඳත්යි කිඹරහ. ඒ හශේභ ජනහධිඳතිතුභහ කිඹපු ඒ කහර්ඹඹ
ඉසට ින්ධධ කශහ. භළතියණඹක් තිඹන්ශන් ජඹග්රවණඹ කයන්නභ
ශනොශයි. අපි ඳසු ගිඹ දහ ඳශහත් බහ තුනක භළතියණඹක්
තිවඵහ. අපි ලයින් ශදකක් ජඹග්රවණඹ කශහ. ලකක් ඳළයදුණහ.
වළඵළයි උතුරු ඳශහත් බහ අපි ඳළයදුණහට උතුශර් ජනතහට
ප්රජහතන්ත්රහදී අයිතිඹ රඵහ දීරහ අවුරුදු ගණනහකට ඳසශේ
නිදවශේ ගිහිල්රහ තභන්ශේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන් ඒ
අයිතිඹ දුන්නහ. ඒක නිහ ඒ අඹ ඳශහත් බහක් පිහිටුහ ගත්තහ.
වළඵළයි ඊට ඳසශේ භවය අඹ හිතුහ ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිශී ඒ
ප්රධහන ඇභතිතුභහ දිවුරුේ ශදන ලකක් නළවළ කිඹරහ. නමුත් ලතුභහ
ඇවිල්රහ දිවුරුේ දුන්නහ. අපි ඒ ගළන තුටු ශනහ. ඒ හශේභ
ශේ යශ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අනුගභනඹ කයමින් ලතුභහත් ඒ
ඳශහත් බහත් කටයුතු කයයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි ශේ භළතියණඹ දළනට
අවුරුදු වතයකට ඉසශල්රහ යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ කයපු
ශභොශවොශත්භ තිවඵහ නේ න්ධහනඹ ජඹග්රවණඹ කයනහ. ඇයි
ඒ? ඒ අසථහශේ ජනතහ තුශ බඹක් තිබුණහ. ඡන්දඹක් තිවඵ
ගභන්භ ත ඡන්දඹක් තිවශඵොත් මුලින් ඡන්දඹ ජඹග්රවණඹ කයපු
අඹභ ජඹග්රවණඹ කයනහ. ඒ නිහ යු්ධධඹ අන් වුණු
ශභොශවොශත්භ ශේ භළතියණඹ තිවඵහ නේ න්ධහනඹ තභයි
ජඹග්රවණඹ කයන්ශන්. ඒ ජනතහ තුශ තිශඵන බඹ නිහ ඒ
ප්රශ්ධලශී ිනඹලුභ කටයුතු ශේ ආණ්ඩුශන්භ කය ගන්න ඕනෆඹ
කිඹන වළඟීභ නිහ ඒ අඹ ඡන්දඹ ශදනහ. වළඵළයි අපි ලශවභ
කශශේ නළවළ. අපි ඒ අඹශේ අලයතහ ඉසට කශහ. දළන් ටිකකට
කලින් ඳහල් ගළන කථහ කශහ. ඳහල්ර අඩු ඳහඩු ගළන කථහ
කශහ. උතුශර් දරුන්ට අවුරුදු ගණනහක් තිසශේ ඳහරක්
තිබුශණ් නළවළ. ඒ දරුශෝ ඉශගන ගත්ශත් ගස ඹට. ඒ දරුශෝ
ඉශගන ගත්ශත් ඵංකර් ඇතුශශේ. අපි ඒ දරුන්ට අලය ඳහල්
ටික වදරහ දුන්නහ. ඳහල් ඹන දරුන්ට ඵස යථඹ දුන්නහ.
ශනොමිශල් ඳහඳළදි දුන්නහ. ශයෝවල් ටික වදරහ දුන්නහ. ඳහයල්
ටික වදරහ දුන්නහ. විදුලිඹ දුන්නහ. ශේ ිනඹලුභ ශ්ධ රඵහ දීරහ තභයි
අපි උතුශර් ඡන්දඹ තිවශව. අවුරුදු ගණනහක් ඒ අඹට රළබුණු
නළති ශ්ධල් ශේ යජශඹන් රඵහ දුන්නහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ උතුශර් හිටපු
වමුදහ වමුදහ කවුරුරට සීභහ කයරහ අපි ශේ ඡන්දඹ
ඳළළත්වහ. ශේ යටට ආපු ෆභ නහඹකශඹක්භ කිඹනහ
හධහයණ භළතියණඹක් ඳළළත්වහ කිඹරහ. හධහයණ
භළතියණඹක් ඳත්න්න ශේ යජඹ කටයුතු කශහ. ඒක නිහ
ශරෝකශී යටල් අද කිඹනහ අශේ යජඹ ශවො ළඩ පිළිශශක්
අනුගභනඹ කශහ කිඹරහ. ඒ
ජනතහ ඳශහත් බහක් පිහිටුහ ගත්තහභ ඒ ඳශහත් බහ
භළතියණ ශරහශේ කිඹපු ශ්ධල් දළන් ඒ අඹට ඉසට ින්ධධ
කයන්න ශනහ. ආණ්ඩුක් ගත්තහ හශේභ කටයුතු කයන්නත්
අලයයි. ආණ්ඩුට ඵළණ ඵළණ හිටපු ක ටිඹ අද ඳශහත් බහශේ
ඵරඹ ගත්තහට ඳසශේ ලදහ ඳශහත් බහ භළතියණඹට කලින්
කිඹපු ශ්ධල් ඉසට ින්ධධ කයන්න ශනහ. ලතශකොට ඒ අඹටත්
ශත්ශයයි කයන ශකොට තිශඵන අභහරු. උතුශර් ඡන්දශීදී කිඹරහ
තිබුණහ ඳහයල් වළදුහට ඳහරේ ශඵෝක්කු ටික දළේභහට විදුලිඹ
දුන්නහට ආණ්ඩුට ඡන්දඹ ශදන්න ලඳහ කිඹරහ. වළඵළයි ආණ්ඩු
අවුරුදු වතයක් තුශ දී ත අවුරුදු ගණනහකදීත් ශන කහටත්
කයන්න ඵළරි විලහර ළඩ ශකොටක් උතුරු ප්රශ්ධලඹට කයරහ
තිශඵනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ ංශලෝධනඹ ශගනහශේභ ශේ ඳශහත් බහ සථහපිත
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කිරීශේ කහයණඹටයි. ඒත් ශභශතක් කල් දකුශණ් විතයක් ඳශහත්
බහ පිහිටුහශගන තිබුණත් ශේ න ශකොට උතුශර්ත් ඳශහත් බහ
සථහපිත කයන්න ශේ යජඹ කටයුතු කය තිශඵනහ. ශේ ක්රභඹ
ක්රිඹහත්භක කයන්න අඳ යජඹ කිිනභ ඳළකිලීභකින් ශතොය කටයුතු
කශහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ වළභ ශරහශේභ කිඹන්ශන්
"භළතියණඹක් තිඹන්ශන් ජඹග්රවණඹ කයන්නභ ශනොශයි"
කිඹරහයි. අපි උතුශර් භළතියණඹ ඳත්න ශකොට දළන ශගන
හිටිඹහ උතුරු ඳශහත් බහ ඳයදිනහ කිඹරහ. වළඵළයි ඳළයදුණත්
අඳට භන්ත්රී ආන වතක් හිමි කය ගන්න වළකිඹහ රළබුණහ.
භවය ඒහශී ඡන්ද ත 40ක් රළබී තිබුණහ නේ තත් භන්ත්රී
ආනඹක් හිමි ශනහ. ලක්තයහ දිස්රික්කඹක ඡන්ද ත
ශදිනඹඹක් රළබී තිබුණහ නේ ත භන්ත්රී ආනඹක් හිමි ශනහ.
වළඵළයි ශේ යජඹට වශඹෝගඹ ශදන ශරොකු පිරික් උතුශර්ත්
ඉන්නහ. ඒ නිහ අපි ශේ කයපු ළඩ පිළිශශ ශවො ළඩ
පිළිශශක් කිඹරහ අද ශේ යශ
ජනතහත් ශරෝකශීභ
ජනතහත් ප්රලංහ කයනහ. අඳ ඳශහත් බහ තුනක ඡන්දඹ
ඳත්හ ඳශහත් බහ ශදකක අතිවිශිසට ජඹග්රවණඹක් රඵහ ගත්තහ.
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ නිශඹෝජනඹ කයන කුරුණෆගර
දිස්රික්කශී අපි රඵහ ගත් ඡන්ද ංඛයහත් ලක්ක ඵළලුහභ
උතුශර් අඳ ඳළයදුණු ගණනට ඩහ රක් ගණනක් ළඩිශඹන්
ඡන්ද
රළබී තිශඵනහ.
භධයභ ඳශහතයි ඹම ඳශහතයි
ජඹග්රවණඹ කයපු ඒහයින් ඵළලුශොත් ළඩි ඡන්ද රක් ගණනක්
රඵහශගන තිශඵනහ. ඒ නිහ යජඹ වරි ළඩ පිළිශශක් ලක්ක
කටයුතු කය තිශඵන ඵ ශඳශනනහ.
ලක්ත් ජහතික ඳක්ඹට වේඵ වුණු ඡන්ද ගණනයි ජනතහ
විමුක්ති ශඳයමුණට වේඵ වුණු ඡන්ද ගණනයි ගරු භන්ත්රීතුභහ
ගණන් මිනුේ ඇති කිේහ. ඒ කහර්ඹශීදී අපි බඹ නළති
ලඩිතය කටයුතු කශහ. ලභ නිහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු
අඳ යජඹ ශේ ශරෝකඹටභ ශඳන්නුහ අපි හධහයණ භළතියණඹක්
ඳත්පු ඵ. ඒ උතුශර් ජනතහශේ අලයතහ ඒක නේ ඒකට
ඉඩ දීරහ තිශඵනහ ප්රජහතන්ත්රහදී විධිඹට. ඒ ශ්ධ කයන්න කටයුතු
කයපු අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ශේ යජඹට භශගත් සතුතිඹ පුද
කයමින් ශේ ශඹෝජනහ ශගනහපු අශේ ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහටත් සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ. සතුතියි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි. මේශඟට ගරු අග්රහභහතය දි.මු. ජඹයත්න
භළතිතුභහ.

ගරු දි.දා. ජයර්තන මශ ළ සධග්රළමළ යතුමළ වශ බුේධ
ළවන ශළ යගමික ක යුතු ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அகச்சரும் ததபத்
சரசண,  அரேல்கள் அகச்சரும்)

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භහ ශඵොශවොභ සතුතින්ත
ශනහ ශේ හශේ ශඹෝජනහක් ශේ ගරු බහට අද දින ඉදිරිඳත්
කිරීභ ගළන. උතුරු ප්රශ්ධලශී ජනතහට තිස අවුරු්ධදක කහරඹක්
ශ්ධලඳහරන ලශඹන් ක්රිඹහ කයන්න ඉඩක් තිබුශණ් නළවළ. ඒ
තත්ත්ඹ ේපර්ණශඹන්භ අශවෝින කයරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
භළතියණඹක් තිඹරහ ශරෝකඹට ශඳන්නුහ අශේ යශ
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ශකොයි තයේ ශරේසනද කිඹන ලක ගළන. අවුරුදු
30ක් භළතියණඹක් තිඹන්න ඵළරි වුශණ් ශේ යශ
ඳහරකයින්ශේත් ශන කහශේත් යදක් නිහ ශනොශයි. ඒ
ප්රශ්ධලශීභ ජනතහශේ ළයදි ක්රිඹහ භහර්ග නිහයි. උතුශර් ශදභශ
ජනතහ ඉන්ශන් න රක්ඹයි. මුසලිේ ජනතහ ලක්රක්
වළත්තෆදවක් ඳභණ ඉන්නහ. ිනංවර ජනතහත් වළත්තෆදවක්
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ඳභණ ඉන්නහ. ඒ වුණහට ශේ න රක්ඹක් ව ශදභශ ජනතහ
තභයි ඒ විධිශී ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක කශශේ. නළශඟනහිය
ශදභශ ජනතහ ඉන්ශන් වඹරක්ඹයි. රංකහශේ අශනක්
ප්රශ්ධලර ශදභශ ජනතහ දවඹරක්ඹක් ඉන්නහ. මුළු
රංකහශේභ ඵළලුශොත් ශදභශ ජනතහ තිසලක්රක්ඹක් ඳභණ
ඉන්නහ. ලශවභ නේ ශභච්ාය පුංචි ජනතහක් ශනභ යහජයඹක්
ශවෝ ශනභ ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක කයන්න ඹන ලක
ශකොච්ාය ළයදිද කිඹරහ කල්ඳනහ කය ඵරන්න ඕනෆ. ඉන්දිඹහශේ
ශදභශ ජනතහ ඳන්ශකෝටි අසරක්ඹක් ඉන්නහ. ඒ අඹ
කදහකත් ඒ අඹට යහජයඹක් ඉල්රහ ක්රිඹහ කිරීභක් නළවළ. ඒ අඹ
ශනත් අඹට උදවු කයනහ ශනභ යහජයඹන් පිහිටුන්න කිඹරහ.
ශනොශඹක් ශනොශඹක් ආකහයශඹන් උදවු උඳකහය කයරහ ප්රකහල
කයරහ ඒ අඹ නළ්  ටන්න උත්හව කිරීභයි කයන්ශන්.
ලතශකොට ශභළනි පුංචි ජනතහක් ී.ත් න ශේ යට ර්ග
ළතපුේ 25 000ක ඳභණ ර්ග කිශරෝ මේටර් 62 000ක ඳභණ භූමි
ප්රභහණඹක් තිශඵන ශේ යට ශඵදහ ගන්න සදහනේ ශන ලක වරිද
කිඹරහ අපි කල්ඳනහ කය ඵරන්න ඕනෆ. ශනත් යටර ශකොච්ාය
ශදභශ ජනතහක් ී.ත් ශනහද? ඒ හශේභ ශනත් යටර
ශනත් ජනතහ ශකොච්ාය ී.ත් ශනහ ද? ඒ අඹ ශනභ
යහජයඹන් පිහිටු න්නට ඉල්රනහද? ලශවභ ලකක් නළවළ.
ශේ යශ ිනංවර ජනතහ ළඩිපුය ී.ත් න ඵ ඇත්තයි.
නමුත් ිනංවර ජනතහ ලකතු ශරහ කදහත් ශදභශ ජනතහට
ළැස්ධදක් කයරහ නළවළ. ශදභශ ජනතහ ජහතිහදීන් වළටිඹට
තභන්ට ඵරඹක් රඵහ ගන්න හිතනහ මික් ඒ අඹට ශන කිිනභ
අඩුක් ඇත්ශත් නළවළ. අශේ යශ ඉවශභ තනතුරු න සුප්රිේ
උහවිශී සුප්රිේ විනිලසාඹකහයරුන් ඳහ ශදභශ ජනතහශගන්
ඳත් ශනහ. යජශී නිරධහරින් ශල්කේරුන් ශදභශ
ජනතහශේ අඹ ඉන්නහ. ඒ හශේභ ඊට ඳවශ නිරධහරින්
ඉන්නහ. ිනංවර ප්රශ්ධලර ඉඩේ අයශගන විලහර කර්භහන්තලහරහ
දහ ශගන ශේ නගයර ළඩිශඹන් ශදභශ ජනතහ ී.ත් ශනහ.
ඒ අඹට කිින කයදයඹක් හිරිවළයඹක් නළති ඉන්න පුළුන් නේ
ඹහඳනශී අඹ ශේ විධිඹට කථහ කයන්ශන් ශභොකද කිඹරහ අපි
කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න ඕනෆ.
ශේ තහශේ උතුරු ඳශහත් බහශේ භව ඇභතියඹහ ලශඹන්
දිවුරුේ දුන් විේශන්සයන් භවත්භඹහ උහවිශී හිටපු
විනිලසාඹකහයයශඹක්;
සුප්රිේ
උහවිශී
හිටපු
විනිලසාඹකහයයශඹක්. විනිලසාඹකහයයශඹක් ශ්ධලඳහරනඹට
ආපු ඳශමුශනි තහ ශභඹයි. විනිලසාඹකහයරු විරහභ ගිඹහභ
නළත උහවිශී නඩුරට කථහ කයන්නත් ඹන්ශන් නළවළ.
නමුත් ශභය ඳශහත් බහ භළතියණඹට ඉදිරිඳත් වුණහ. අපි
කිඹමු ඒකට කභක් නළවළයි කිඹරහ. ලතුභහ දිවුරුේ දුන්නහ. ඒ
දිවුරුේ ශදන අසථහශේදී ිනඹලුභ ජහතීන් ශ්ධලඳහරනියින්
ශ්ධලඳහරන ඳක්ර අඹ ජනහධිඳති භන්දියඹට ඇවිල්රහ
ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිපිට දිවුරුේ දීරහ ලකට ආවහය ඳහන අයශගන
ශඵොශවොභ ශවොට හිනහ ශරහ ශවොට කථහ කයරහ ගිඹහ. ඇයි
ශේ විධිඹට ඒශගොල්රන්ටත් ඉන්න ඵළරි කිඹරහ භභ අවනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශේහශේ තත්ත්ඹක් තුශ
ලශවභ ක්රිඹහ කයනහ නේ ජහතිඹක් වළටිඹට හධහයණ ී.ත්
ශන්න පුළුන් නේ බඹක් ළකඹක් නළති ී.ත් ශන්න
පුළුන් කිඹන කහයණඹයි භභ කිඹන්ශන්. ඒ ප්රශ්ධලරට අශනක්
දිස්රික්කරට ඩහ ළඩිශඹන් මුදල් විඹදේ කය තිශඵනහ. ශඳොදු
කටයුතු කය තිශඵනහ. ඳහයල් කස කය තිශඵනහ. ජරඹ
විදුලිඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශර්ල් ඳහයල් වදරහ තිශඵනහ. ඒ
ිනඹලු ශ්ධල් කස කයරහ තිශඵනහ. ලභ නිහ ඒ අඹට ජනතහ
වළටිඹට කිිනභ කයදයඹක් නළති ී.ත් ශන්න පුළුන්කභ
රළබිරහ තිශඵනහ.

1193

ඳහර්ලිශේන්තු
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යුද වමුදහ අයින් කයන්න කිඹනහ. භශේ ආනශී යුද වමුදහ
කණ්ඩහඹේ 3ක් පිහිටුරහ තිබුණහ. භශේ ආනශී ඳභණක් දවස
ගණනක් වමුදහ ඉන්නහ. ඒශකන් අඳට ශභොකක්ද ශරහ
තිශඵන්ශන්? ශඳොලීිනඹ යුද වමුදහ හිටිඹහභ ඒ අඹට තිශඵන
අභහරු ශභොකක්ද? ලශවභ නළති යජඹක් කයන්ශන්
ශකොශවොභද? ඒ විධිඹට අතය ප්රකහල කයරහ ශරෝකඹට ඒ ශ්ධල්
අශඵෝධ කයරහ අපි ළයදි කයනහ හශේ ශඳන්නුේ කයනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි පුංචි යටල් ිනඹල්රක්භ
විනහලඹට ඳත් කයරහ ඒ අඹ වේඳරහ ආගේ වේඳරහ ඒ අඹශේ
ශල් ශඵොනහ හශේ ී.ත් ශන තත්ත්ඹක් ඇති කයන්න
ශරෝකශී දියුණු යටල් උත්හව කයන තත්ත්ඹකුයි අද
තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ අපි ඹහඳනශී ජනතහශගන් ශගෞයශඹන්
ඉල්රනහ අපි විේශන්සයන් භළතිතුභහශගන් ශගෞයශඹන්
ඉල්රනහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ විධිඹට ඳශහත් බහ
ඡන්දඹක් තිඹරහ ඵරඹ දුන්නහ කිඹරහ ශරෝකඹට කිඹන්නඹ
කිඹරහ. ඒ අඹ ඒක ශරෝකඹට කිඹන්න ඕනෆ. ලතශකොට ඒ අඹට
ක්රිඹහ කයශගන ඹන්න පුළුන්. ලශවභ නේ ඇයි ශේ විධිඹට
ශනසකේ ඇති කයන්නට උත්හව කයන්ශන්? ශරෝකඹ ඇයි
අඳට ශේ විධිඹට ක්රිඹහ කයන්ශන් කිඹන කහයණඹ ගළන අපි
ඵරන්නට ඕනෆ.
ලක්ත් ජහතීන් ශරෝකඹ හධහයණ තළනකට ශේන්න උත්හව
කයනහඹ කිේහට ඒ අඹ කයන්ශන් ශේ ජහතීන් ලකට වේඳරහ
දහන්න ක්රිඹහ කයන ලකයි. ලභ නිහ ඹහඳනශී ජනතහශගන් අපි
ඉතහ ශගෞයශඹන් ඉල්ලීභක් කයනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
ිනඹලුභ ජහතීන්රට ිනඹලුභ ආගේරට හධහයණ භහන
රකන ජන නහඹකශඹක්. ඒක පිළිශගන අපි ලක යටක ී.ත්
න ලකභ රහංකික ජනතහක් වළටිඹට ී.ත් ශන්න උත්හව
කයමු කිඹන කහයණඹ විශලේශඹන් ප්රකහල කයනහ. ඒහශේ
තත්ත්ඹක් ඇති කයශගන අශේ අනහගත දරුන්ට බශඹන්
ළකශඹන් ශතොය දියුණු යටක න්ශතෝශඹන් ී.ත් වීභට
අකහල රඵහ ශදන්නඹ කිඹහ ඹහඳනශී ජනතහශගනුත් ඉතහභ
ශගෞයශඹන් ඉල්රනහ. ඒශගොල්රන්ට -ලළනි කඩහකේඳල්කහරී
කටයුතු කයන අඹට- අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ලක්ක මිත්රත්ශඹන්
හකච්ඡහ කයරහ ක්රිඹහ කයන්න රළශවහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.
ශඵොශවොභ සතුතියි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු අග්රහභහතයතුභනි. මේශඟට ගරු
අරුන්දික ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහ.
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ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශේ ජනතහ අවුරුදු 30ක්
තිසශේ ඳළළති යු්ධධඹක් ලක්ක ෆශවන දුකක් විපු ජනතහක්.
ලක ඳළත්තකින් අපි ශේ යුද ජඹග්රවණඹ භයනහ. ඒකීඹ යටක්
තුශ ශේ හභඹ ඉදිරිඹට තිශඵන්නට ඕනෆඹ කිඹන
ඵරහශඳොශයොත්තු අඳට තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ ජනතහ තභන්ට
ප්රජහතන්ත්රහදඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ ඉල්ලුහ. අපි ඒක දළක්කහ.
යශ
අශනකුත් ඳශහත්ර හශේ තභන්ශේභ භවජන
නිශඹෝජිතශඹෝ ඳත් කය ගන්න ඔවුන් අසථහ ඉල්ලුහ. ඒ ලභ
භවජන නිශඹෝජිතශඹෝ භ් න් තභන්ශේ ළඩ කටයුතු කය
ගන්නයි. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අද ඔවුන්ට ඒ අසථහ රඵහ
දීරහ තිශඵනහ ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ශේ භළතියණශී
ජඹග්රවණඹ කවුරු රළබුත් අද ඒ ප්රශ්ධලර ප්රජහතන්ත්රහදඹ
සථහපිත කිරීභ ඳභණක් අතිවිලහර ජඹග්රවණඹක් වළටිඹටයි භට
හිශතන්ශන්.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අශේ යශ තිශඵන අශනකුත්
ප්රධහන ඳක් -ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ලක්ත් ජහතික ඳක්ඹ
හශේ ඳක්- ඳසු ගිඹ කහරශී ශේ ප්රශ්ධලර භළතියණ
ඳළළත්වහ. ඒ භළතියණ ඳළළත් ව ආකහයඹ අපි දළක්කහ. ලක්ත්
ජහතික ඳක්ඹ විශලේශඹන්භ උතුශර් ංර්ධන බහ ඡන්දඹ
ඳළළත් ව වළටි අපි දළක්කහ. ඒ අසථහශේදී ඔවුන් ඒ ප්රශ්ධලරට
ගිහිල්රහ ඡන්ද ශඳ ටි ශකොල්ර කහරහ පුසතකහර ගිනි තිඹරහ ඒ
විධිඹට ප්රජහතන්ත්රහදඹ විනහල කයපු වළටි අපි දළක්කහ. වළඵළයි අද
භළතියණ
ඳත්න්ශන්
ඒ
විධිඹට
ශනොශයි.
අද
ේපර්ණශඹන්භ නිදවස කය ගත් ලභ ප්රශ්ධලර ප්රජහතන්ත්රහදී
භළතියණඹ ඳළළත්වහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ තභයි දළළන්ත
ංර්ධනඹකුත් ඒ ඳළත්ශත් ිනදු කයනහ. අඳට උතුරු ඳශහත් බහ
භළතියණශීදී වතශයන් ලකක් ඡන්ද රළබිරහ තිශඵනහ.
ඳක්ඹක් වළටිඹට ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රමුඛ න්ධහනශී අපි
ඒ ගළන ආඩේඵය නහ. අද ඒක සුළු ශකොට තකන්න ඵළවළ. අඳට
ඒ ප්රශ්ධලශී වතශයන් ලකක් ඡන්ද රළබිරහ තිශඵනහ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භභ දීර්ඝ ලශඹන් කථහ
කයන්ශන් නළවළ. දළන් ඳක් විඳක් ශදඳළත්තටභ ශරොකු ග
කීභක් තිශඵනහ. ශදශගොල්රන්භ අශනයෝනය විලසහඹ ඇති කය
ගන්න ඕනෆ. විේශන්සයන් භළතිතුභහ ප්රමුඛ ඒ ඳශහත් බහශේ
අයමුණ ශදභශ ඊශභට ඹෆභ නේ ඒක විනහලඹ කයහ ඹෆභක් කිඹරහ
භභ හිතනහ. ඒ නිහ ඒ අඹශේත් අයමුණ න්න ඕනෆ ඒ
ජනතහශේ ශුබහධනඹ ව ශුබ ින්ධධිඹයි. ඒ හශේභ අංකභ
අඳත් ඒ ජනතහට ශදන්න පුළුන් වශඹෝගඹ ශදන්න ඕනෆ; ඒ
ඳශහත් බහට වශඹෝගඹ ශදන්න ඕනෆ. ඒක කිඹමින්
විශලේශඹන්භ නළත තහක් ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඉල්ල ජනතහට
ප්රජහතන්ත්රහදඹ රඵහ දුන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට අශේ ප්රණහභඹ
පුද කයමින් භශේ ාන සල්ඳඹ අන් කයනහ.

ගරු ධරුන්දික ප්රනළන්දු මශ ළ

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(The Hon. Arundika Fernando)

(The Presiding Member)

(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භභ හිතන වළටිඹට අද දින
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ ශගනහ බහ කල් තළබීශේ
ශඹෝජනහ
අශේ යශ
සුවක් ජනතහශේ හශේභ
විශලේශඹන්භ උතුශර් ජනතහශේ ඵරහශඳොශයොත්තු භල් පර
ගළන්වුණු අසථහක් උදහ කයරහ දුන්න ඒ නහඹකඹහට අශේ
ප්රලංහ හිමි න්නට ඕනෆ කිඹන කහයණඹයි. අපි දන්නහ
ශරෝකශී වළභ තළනභ ශදභශ ජහතීන් ී.ත් න ඵ. නමුත් අශේ
යශ යහජය නහඹකඹහ විතයයි ලක්ත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනඹට
ගිහින් ශදභශ බහහශන් ලක්ත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනඹ
ආභන්ත්රණඹ කශශේ. ඒ ලභ ජනතහට දුන් ශගෞයඹයි.

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

ශවොයි ශඵොශවොභ සතුතියි. මේශඟට ගරු ලස.බී. දිහනහඹක
අභහතයතුභහ.

ගරු එවහ.බී.
ධමළ යතුමළ

දිවළනළයක

මශ ළ

සඋවවහ

ධධයළඳන

(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்)

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

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භට අසථහ රඵහ දීභ
ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුතියි. අශේ ගරු ලහන්ත
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ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු ශේ ශඹෝජනහ වයවහ දීර්ඝ
ගභනක ලක් න්ධිසථහනඹක වුණු තීයණහත්භක කහයණඹක් භතු
කයරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ලතුභහට යජඹ ශනුශන් අශේ සතුතිඹ
පුද කයන්න කළභළතියි. ඒ හශේභ ශභභ ශඹෝජනහ සථිය කයපු
අශේ ගරු භන්ත්රීතුභහටත් අපි සතුති කයන්න කළභළතියි.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි උතුශර් ද්රවිඩ ජනතහ 1905
ර්ශී ඉරහ ඹේ ඵරතර ඉල්ලුහ. ශඵොශවොභ තීයණහත්භක
විධිඹට 1912 දී අඳට නිශඹෝජනත්ඹක් ශදන්න කිඹරහ ඔවුන්
කිේහ. වළඵළයි ඒක ලශවභ වුශණ් නළවළ. ඊට ඳසශේ 1921 ර්ඹ
න ශකොට භව ජහතිඹට නිශඹෝජනත්ඹ 3ක් වේඵ නහ නේ
අඳට 2ක් ශදන්න කිඹරහ උතුශර් ජනතහ කිේහ. ඒත් ලශවභ
වුශණ් නළවළ. ඊට ඳසශේ 1936 ර්ඹ ශන ශකොට යහජය බහශේ
ිනංවර කළබින භණ්ඩරඹක් ඳත් වුණහ. ලශවභ ප්රලසනත් භතු වුණහ.
ඊට ඳසශේ 50ට 50 ඉල්ලුහ. භව ජහතිඹට 50ක් නේ අඳටත් 50ක්
ශදන්න කිේහ. වළඵළයි ලශවභ වුශණ්ත් නළවළ. ඊට ඳසශේ 1948 දී
ඒ අඹ ශඩොනශභෝර් ආණ්ඩුක්රභ යසථහශන් ඵරහශඳොශයොත්තු
වුණු ඹේ ඹේ සුළු ජහතික අයිතිහිනකේ බ්රිතහනය ආණ්ඩු ඔවුන්ට
රඵහ දුන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ලතළන ඉරහ ඒ අඹ ශඳඩයල් ටන්
ඳහනඹකට ගිඹහ. වළඵළයි ඒක වුශණ්ත් නළවළ. 1956 ර්ශී ජනතහ
විේරශඹන් ඳසශේ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ලකට උතුශර්
නහඹකතුභහ ව ශාල්නහඹගේ භවතහ ලක්ක ගිවිසුභකට ලශඹුණහ.
ඒ ශඵොශවොභ ප්රින්ධධ "ඵණ්ඩහ-ශාල්හ" ගිවිසුභයි. ඊට ඳසශේ යට
බහ ඳනත ශගනළල්රහ උතුශර් ද්රවිඩ ජනතහට කිිනඹේ කුඩහ
ඵරඹක් රඵහ ශදන්න තීයණඹ කශහ. අද ඔඹ ප්රහශ්ධය ඹ බහකට
තිශඵන ඵරඹක්ත් ඒ ශරහශේ ශදන්න ගිශී නළවළ. වළඵළයි
ඒකට උතුශර් ජනතහ කළභළති වුණහ. වළඵළයි ඒක ක්රිඹහත්භක කය
ගන්න ඵළරි වුණහ. ඉතහභ සුළු භික්ෂු පිරික් ඒකට විරු්ධධ වුණහ.
ඉතින් ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ඳසට ගිඹහ. ඊට ඳසශේ
1967 දී ඩ්ලි ශේනහනහඹක අගභළතිතුභහ ශාල්නහඹගේ ලක්ක
ගිවිසුභකට ආහ. ලශේ ගිවිසුභකට ඇවිල්රහ ඹේ කිින ඵරඹක්
ශදන්න උත්හව කශහ ශඵොශවොභ පුංචි ඵරඹක්. අද ප්රහශ්ධය ඹ
බහකට ශවෝ නගය බහකට ශවෝ තිශඵන ඵරඹක් තයේත්
නළවළ. වළඵළයි ඉතහභ සුළු පිරිකශේ විශයෝධතහ නිහ ඒකත් දී
ගන්න ඵළරි වුණහ. ඊට ඳසශේ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ
ංර්ධන බහ ඳනත ශගනහහ. ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ
ංර්ධන බහ ඳනශතනුත් අද ප්රහශ්ධය ඹ බහකට නගය
බහකටත් නළති තයේ ඉතහභ අල්ඳ ඵරඹක් රඵහ දුන්නහ.
වළඵළයි උතුශර් ද්රවිඩ ජනතහ ඒකට කළභළති වුණහ. ගරු
අතහවුල්රහ ඇභතිතුභහ දන්නහ කුරුණෆගලින් ලශවභ ලක්ත්
ජහතික ඳක්ශී අඹ ශකෝච්චි පිටින් ඒකට ගිහිල්රහ ඡන්ද
නිරධහරින් ලක ශභොශවොතින් ශනස කශහ. ඊට ඳසශේ ඒ ශන
ශකොට ශේ.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතියඹහ විිනන් ඳත් කය ිනටි
ප්රින්ධධ ගහ නිරධහරින් භළතියණ නිරධහරින් ඵට ඳත් කයරහ
ඵරවත්කහයශඹන් ඡන්ද ශඳ ටි පිශයේහ. ඒත් ශවයහ ගන්න ඵළරු
අන්තිභට භවහ රයඹකින් ඹහඳනඹ පුසතකහරඹට ගිනි තළබුහ.
ඒකට ග කිඹන්න ඕනෆ ලක්ත් ජහතික ඳක්ඹයි. ඒ ශවේතු නිහ
උතුශර් ජනතහට න්න්ධධ වීභ වළය ශන විකල්ඳඹක් නළති
තළනට ඳත් වුණහ.
ඊට ඳසශේ 1983 භවහ භීණඹ ආහ. ශේ හශේ ශ්ධල් වයවහ
උතුශර් අඹ න්න්ධධ යහඳහයඹකට තල්ලු කශහ. ශේක අපි
පිළිගන්න ඕනෆ ශදඹක්. වළඵළයි න්න්ධධ යහඳහය 6ක් විතය භතු
වුණහ. භතු වුණහභ ේශරො ංවිධහනශී ශටශරෝ ංවිධහනශී
ඊශයෝස ංවිධහනශී ඊපීආර්ලල්ලෂස ංවිධහනශී ඊපීඩීපී
ංවිධහනශී ඒ ංවිධහනර ිනඹලුභ නහඹකශඹෝ භළරුහ. දළන්
ඔඹ ටීලන්ඒ ඳක්ශී භවය අඹ දන්නහ ප්රබහකයන් ඒ ිනඹලුභ
ශදනහ භළරුහඹ කිඹරහ. ප්රබහකයන් ඒ අඹ භයරහ තනි ඵරඹ අතට
අයශගන ඊශභ වළය ශන කිිනභ ශදඹක් නළවළයි කිඹන තළනට යට
ශගන ආහ. ඇත්තටභ ඊශහේ ටන් ඳහනඹ 1973 දී ශගන ආ
අමිර්තලිංගේ ප්රබහකයන්ශගන් භළරුේ කෆහ. ඊශහේ ටන් ඳහනඹ
අයශගන ඉසයවට ආපු බහයත්නේරහ උභහ භශවේසයන්රහ
ප්රබහකයන්ශගන් භළරුේ කෆහ.
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ඇත්තටභ ටීලන්ඒ ඳක්ඹට අද අපි සුඵ ඳතනහ. ඒ අඹ ඳශහත්
බහ පිහිටුහශගන තිශඵනහ. ටන් ඳහන ඳහවිච්චි කය්ධදී ඒ අඹ
ප්රශේලේ ශන්න ඕනෆ. ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ඊට ඳසශේ
ඩ්ලි ශේනහනහඹක භළතිතුභහ ඊට ඳසශේ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන
භළතිතුභහ ඒ වළභ ශකශනකු අතින්භ ශනොශකරුණහ හශේ ඊට
ඳසශේ ඉන්දිඹහනු ඵරඳෆභත් ලක්ක අපි වදපු දවතුන්න
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹත් ක්රිඹහත්භක වුශණ් නළවළ
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඒහ ක්රිඹහත්භක වුශණ් නළවළ.
නමුත් අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ උතුශර්
ජනතහට ඡන්දඹක් ඳළළත්තුහ. ඒ ඡන්දශීදී වමුදහ ඉසයවට
ගිහිල්රහ ශඳොලීිනඹ ඉසයවට ගිහිල්රහ ශනොශඹකුත් ශ්ධල් කයයි
කිඹරහ කවුරුත් ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. වළඵළයි අල්ඳ භහත්ර
ශදඹක් වුශණ් නළවළ. ටීලන්ඒ ඳක්ඹ උතුශර් ප්රබහකයන්ශේ
ශෂොශටෝ අයශගන ගිඹහ. භවය අශේක්කශඹෝ ප්රබහකයන්ශේ
posters ගවශගන ගිඹහ. වළඵළයි ආණ්ඩු කරඵර වුශණ් නළවළ;
වමුදහ ශඳොලීිනඹ කරඵර වුශණ් නළවළ. ඉතහභ හභකහමේ
ඡන්දඹක් තිඹරහ උතුශර් ජනතහට කළභළති අඹ ඳත් කය ගන්න
ඉඩ දුන්නහ. අපි කළභළතියි අඳට රළබුණු ඡන්ද ප්රභහණඹ පිළිඵ.
අවුරුදු 30ක් උතුශර් ජනතහ ඇහුශේ ප්රබහකයන්ශේ ශර්ඩිශඹෝ
ලක විතයයි. Radio channels ශදකක් තිබුණහ ඒ ශදක විතයයි
අවන්න දුන්ශන්. ශන ශභොකක්ත් උතුශර් ජනතහට අවන්න
දුන්ශන් නළවළ. උතුශර් ජනතහ අවුරුදු 30ක් ඵළලුශේ
ප්රබහකයන්ශේ රඳහහිනිඹ විතයයි. ශන ශභොකක්ත් ඵරන්න
දුන්ශන් නළවළ. නළශඟනහිය විලසවිදයහරඹ ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ
හශේ තළන්රට ඵර ංවිධහනහත්භක ගිහිල්රහ ප්රබහකයන්ට
විරු්ධධ වුණු ඒ විලසවිදයහරර ශභයි 100ක් 200ක් ලළිඹට අයන්
ප්රින්ධධිශී ඔළුට ශඩි තිඹරහ භළරුහ. ඒ විලසවිදයහරලින්
ගිහිල්රහ ඳහල් දරුන්ශේ ගේභහනර ශ්ධලන තිවශව "ඊශභ"
ගළනයි. ිනංවර විශයෝධඹ ශඵෞ්ධධ විශයෝධඹ මුසලිේ විශයෝධඹ
උතුශර් ජනතහශේ ශල් භස ඇට නවයරට කළේහ. අඳට
ශේහ ලක ැසඹකින් ශදකකින් ඉය කයන්න ඵළවළ.
නිදවිනන් ඳසශේ උතුශර් ංර්ධනඹක් ින්ධධ වුශණ් නළවළ.
අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ අද උතුයට
දකුණටත් ඩහ භවහ විලහර ධනඹක් විඹදේ කයමින් උතුය
ංර්ධනඹ කයනහ. ඉතහ ශේගශඹන් උතුශර් ඳහයල් වළශදනහ
උතුශර් ළේ වළශදනහ උතුශර් ශයෝවල් වළශදනහ උතුශර් ඳහල්
වළශදනහ උතුශර් විලසවිදයහර වළශදනහ උස තහක්ණ
ආඹතන වළශදනහ. ඒ ිනඹල්ර වළශදනහ.
අද ශේගශඹන් නළ් ටින උතුයට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහභ
යුක්ති වගත කළභළති තීන්දුක් ගන්න අසථහ රහ දුන්නහ.
අපි දන්නහ අපි උතුරු ඳශහත් බහ ඡන්දඹ ඳයදින ඵ. අවුරුදු
30ක් දරුන්ශේ ඇඟට කහ තිශඵන අවුරුදු 30ක් ප්රබහකයන්
ඉදිරිඳත් කශ දර්ලනඹ වයවහ ඹ තිශවේ වතළිශවේ උදවිඹ භතු කය
ගත් ිනංවර විශයෝධඹ භව ජහතිඹට විශයෝධඹ ශඵෞ්ධධ විශයෝධඹ
මුසලිේ විශයෝධඹ තිශඵනහ. ඒහ ඉක්භනින් ඉය කයන්න ඵළවළ.
ඒ ඡන්ද ප්රතිපරඹ ගළන අපිට කිිනභ ළකඹක් නළවළ. නමුත් අශේ
භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේ විේශන්සයන් භව ඇභතිතුභහ ඇවිත්
ජනහධිඳතිතුභහ ශඟ දිවුයරහ ජහතීන් අතය වශඹෝගඹ මිත්රත්ඹ
ශවෝදයත්ඹ ඇති කය ගනිමින් භව ආණ්ඩු භඟ ඳශහත්
බහක ළඩ කිරීශේ අලයතහ ශත්රුේ ගනිමින් ඉතහභ මිත්රය ලී
ගභනක් ඹන්න සදහනේ ශනහ නේ භභ හිතන්ශන් ශේ යශ
භවහ විලහර ශනක් ශේවි. රංකහ ඉතිවහඹ පුයහ නිදවට ශඳය
අවුරුදු 100ක් උතුශර් ද්රවිඩ ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ඵරඹ
ලශරභ කළභළති ශර තමුන්ට රඵහ ගළි භට ඉඩකඩ ළරස
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට වහ ශේ ආණ්ඩුට අශේ ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කශ ශේ ශඹෝජනහ වයවහ දීපු ශගෞයඹට
ලතුභහට නළත සතුතින්ත ශමින් ශේ යශ උතුශර් දරුශෝ
දකුශණ් දරුශෝ ලකට ලකතු ශරහ ශේ යට ංර්ධනඹ කයන
යුගඹකට ශගන ඹමු කිඹන ආයහධනහ උතුශර් ඳශහත් බහට
රඵහ ශදමින් භභ නිවඬ ශනහ.
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ඳහර්ලිශේන්තු

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි.
ඊශඟට ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුභහ.

ගරු ඒ.එල්.එම්. ධ ළවුල්ළ මශ ළ සඳෂළ්ත ඳළන ශළ
ඳෂළ්ත වභළ ධමළ යතුමළ

(ரண்புறகு .ல்.ம். அரஉல்னர - உள்ரொரட்சற, ரகர
சகதகள் அகச்சர்)

(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local
Government and Provincial Councils)

ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශේ අසථහශේදී ඉතහ ළදගත්
ශඹෝජනහක් අශේ ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කය
තිශඵනහ. ශේ යශ ජනතහ ශනුශනුත් අශේ ආණ්ඩු
ශනුශනුත් ලතුභහට භහ සතුතින්ත ශනහ. ශේ ශඹෝජනහට
ඳක් කථහ කශ අශේ ගරු අග්රහභහතයතුභහ ඇතුළු
භළතිඇභතිරුන්ටත් භභ ශේ අසථහශේදී සතුතින්ත ශනහ.
ලදහ 1987 ඉන්දු - රංකහ ගිවිසුභ අනු ඇති කශ දවතුන්න
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ උතුරු නළශඟනහිය
ඳශහත් බහ ශදකභ ඒකහඵ්ධධ කයරහ ලදහ 1989දී උතුරු
නළශඟනහිය ඳශහත් බහරට ඳශමු න ඡන්දඹ ඳළළත්වහ.
වළඵළයි ඒ ඳශහත් බහ භළතියණඹට කවුරුත් ඉදිරිඳත් ශන්න
ලඳහ කිඹහ ප්රබහකයන් ලදහ නිශඹෝගඹ දුන්නහ. කවුරු ශවෝ ඉදිරිඳත්
වුණහ නේ ශඩි තිඹරහ භයනහ භයණ දඬුභක් ශදනහ කිඹහ ලදහ
ප්රකහල කශහ. ශදභශ ජනතහට අයිතිඹක් අලයයි කිඹහ අවුරුදු
ගණනහක් කථහ කයරහ අසථහක් ලන විට ප්රබහකයන් කිේශේ
ඡන්දඹට ඉදිරිඳත් ශනහ නේ භයනහ කිඹරහයි. ලතශකොට
හභහනය ශ්ධලඳහරන ඳක්රට TNA ශවෝ TULF හශේ
ශ්ධලඳහරන ඳක්රට කට අරින්න ඵරඹක් තිබුශණ් නළවළ.
ඡන්දරට ඉදිරිඳත් ශන්න ඵරඹක් තිබුශණ් නළවළ. ලදහ
ලතුභන්රහ නිවඬ ිනටිඹහ. ඒ ඡන්දඹට ඉදිරිඳත් වුශණ් ලදහ ආයුධ
න්න්ධධ කණ්ඩහඹේ වළටිඹට හිටපු EPRLF, ENDLF හශේ
ඳක්ර අඹයි.
දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශවොද නයකද
කිඹන ලක ශනොශයි දළන් අඳට ඇති වී තිශඵන ප්රලසනඹ. අශේ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යශ නහඹකඹහ ශරහ ඵරඹට ඳත් න
විට ශේ යශ ජනතහට ශඳොශයොන්දු කීඳඹක් දීරහ තිබුණහ. ලක්
ශඳොශයොන්දුක් තභයි ත්රසතහදඹ නළති කිරීභ. ඊශඟට අශේ යශ
ජනතහට නිදව රඵහ දීභ. ඒ ශඳොශයොන්දු ඉටු කයන්න අශේ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අංක භළදිවත් ශරහ ළඩ කශහ.
ශභය උතුය ඳශහත් බහ භළතියණඹ ශරහශේ ඡන්දඹට
ඹන්න ලඳහ නහභ ශඹෝජනහ ඳත්ර ඉදිරිඳත් කයන්න ලඳහ කිඹහ
ලශවේට ගිහිල්රහ
කවුරුත් කිඹරහ නළවළ. අශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ උතුය ඳශහශත් ඡන්දඹ තිඹන්න තීයණඹ කශහභ
කවුරුත් ඒක පිළිගත්තහ; ශ්ධලඳහරන ඳක් ිනඹල්ර ලඹ
පිළිගත්තහ; නහභ ශඹෝජනහ ඳත්ර ඉදිරිඳත් කශහ; හභකහමේ ඒ
ඡන්දඹ අන් වුණහ. ඇත්තටභ අන්න ඒක තභයි අඳ ශේ යට
ගළනත් අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගළනත් හිතන්න තිශඵන
කහයණඹ න්ශන්. දළන් දිනුශේ කවුද කිඹන ලක ශනොශයි
ප්රලසනඹ. අඳ හභහනයශඹන් ඡන්දඹක් ඳළළත්වුහභ ජනතහශේ
අයිතිහිනකභ න්ශන් ශභොකක්ද? ලතුභන්රහට පුළුන් ඕනෆභ
ඳක්ඹකට ඡන්දඹ ශදන්න. ඒක තභයි ඒ ජනතහශේ
අයිතිහිනකභ. ඒ අයිතිහිනකභ අනු ඡන්ද ශඳොශට ගිහිල්රහ
ඡන්දඹ ශදන්න ලතුභන්රහට අසථහක් රළබුණහ. ඒ අසථහ
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ශභශතක් කල් තිබුශණ් නළවළ. අවුරුදු 30ක් ඒ අයිතිඹ තිබුශණ්
නළවළ. ලදහ ඡන්ද ශඳොශට ඹන්න ඵඹයි; ඡන්ද ගණන් කිරීභට
ඹන්න ඵඹයි. ආණ්ඩුශේ නිරධහරින් ඡන්ද ළඩරට ඹන්න ඵඹයි.
ඉදිරිඳත් ශන්න කවුරුත් කළභළති වුශණ් නළවළ. Candidate
ශකනකු ශන්න ඵළරි වුණහ. ඒ තත්ත්ඹ දළන් ශනස කයරහ.
ටීලන්ඒ හශේ ශදභශ ඳක් කීඳඹක් ශභය භළතියණඹට
ඉදිරිඳත් ශරහ දළන් ඒ ජනතහශේ අයිතිහිනකේ ඉටු කිරීභට
අසථහ රඵහ ශගන තිශඵනහ. ඒ අසථහ අඳ ිනඹලු ශදනහට
රළබුණහ. අන්න ඒක තභයි අඳ යටට කයන්න තිශඵන ලකභ
ශභශවඹ. ඒ කිඹන්ශන් නිදව තිශඵන්න ඕනෆ කිඹන ලකයි.
ඕනෆභ ශරහක ඕනෆභ ගභකට ගිහිල්රහ ලන්න අයිතිහිනකභ
අඳට තිශඵන්න ඕනෆ. ඕනෆභ භළතියණඹකදී මිනිසුන්ට ගිහිල්රහ
ඡන්දඹ ශදන්න අයිතිහිනකභ තිශඵන්න ඕනෆ. ඒ අයිතිහිනකේ ඒ
ජනතහට ඳභණක් ශනොශයි ශේ මුළු යටටභ දළන් රළබිරහ
තිශඵනහ. ලදහ ඒ අයිතිඹ උතුය ඳශහතට තිබුශණ් නළවළ. ඒ
හශේභ නළශඟනහිය ඳශහතටත් ඒ අයිතිඹ තිබිරහ නළවළ. ඒ නිහ
විශලේශඹන් අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට අශේ ජනතහ
ශනුශන් අඳ සතුති කයන අතය අශේ ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහටත් භහ විශලේශඹන් සතුතින්ත ශන්න ඕනෆ.
ල්රහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි දළන් අඳට පුළුන් ටීලන්ඒ
භන්ත්රීරුන්ට පුළුන් ලශවභ නළත්නේ ශත්රී ඳත් ව ප්රධහන
ඇභතිතුභහ ඇතුළු භන්ත්රීරුන්ට පුළුන් ශේ යට තුශ ශදභශ
ජනතහශේ ශවෝ මුසලිේ ජනතහශේ ප්රලසන ගළන හභකහමේ කථහ
කයරහ ඒහ විහ ගන්න. දළන් ඒකට අසථහ රළබිරහ තිශඵනහ.
ඒ දසර උතුරු නළශඟනහිය ඳශමුළනි ඳශහත් බහශේ
භන්ත්රීයඹකු ශර භභත් කටයුතු කශහ භට භතකයි. ලදහ
ආණ්ඩු ලක්ක යශ නහඹකඹහත් ලක්ක ශදභශ ශ්ධලඳහරන
නහඹකඹන් කථහ කයනහ නේ ප්රබහකයන්ශගන් අයඹක් ගන්න
ඕනෆ වුණහ. ඒ අය නළති කහටත් ශභතළන කට අරින්න ඵළවළ.
ඳහර්ලිශේන්තුශේ කථහ කයපු ශදභශ භන්ත්රීරුන් ිනඹලු ශදනහ
ප්රබහකයන්ශේ අයඹ අයශගන තභයි කථහ කයන්න ඕනෆ තභ
භතඹ ප්රකහල කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි අද ලළනි ප්රලසනඹක් අඳට
නළවළ. ලතුභන්රහටත් නළවළ. දළන් ප්රධහන ඇභතිතුභහ ඇතුළු ඇභති
භණ්ඩරඹට භන්ත්රීරුන් ිනඹලු ශදනහට අශේ යට තුශ තිශඵන
ප්රලසනඹ වින්න හභකහමේ කථහ කයන්න අසථහක් රළබිරහ
තිශඵනහ. දළන් අඳට පුළුන් කථහ කයන්න. පිට යට අඹ ඇවිල්රහ
ශේකට භළදිවත් ශන්න ඕනෆ නළවළ. අඳට දළන් පුළුන් කථහ
කයන්න. අශේ උතුශර් ප්රධහන ඇභතිතුභහට අශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිපිටට ඇවිල්රහ තනතුය assume කයන්න
පුළුන් නේ දිවුරුේ ශදන්න පුළුන් නේ ඒ ආකහයඹටභ කථහ
කයන්නත් දළන් අසථහක් රළබිරහ තිශඵනහ. ශේ අසථහ
තිඹහශගන ශදභශ ිනංවර මුසලිේ ිනඹලු ශදනහට ලශවභ නළත්නේ
ඳශහත් නඹටභ ඵරඹ ශඵදනහද අඳට අලය න්ශන් ඵරඹද
අයිතිහිනකේද
අඳට ශේ යටට අලය ශරහ තිශඵන්ශන්
ශභොකක්ද ජහතින් අතය තිශඵන ප්රලසනඹ ශභොකක්ද කිඹන ඒහ
ිනඹල්ර වින්න අසථහක් අඳට රඵහ දුන්නහ අශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ. භභ නළත යක් අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට
සතුතින්ත ශමින් නිවඬ ශනහ.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳළර්ලිතම්න්තුල ඊ ධනුකූල ධ. භළ. 7.05 2013 ඔක්ත ෝබර්
මව 10ලන බ්රශවහඳතිපන්දළ ධ. භළ. 1.00ලන ත ක් කල් ගිත ය.

அன்தடி தற. த. 7.05 றக்கு தரரரன்நம், 2013 எக்ரரதர்
10, றரக்கறக தற. த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
10th October, 2013.

වෆ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු රිින භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ යුතු
ආකහයඹ ලහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ ලවිඹ යුතුඹ.

குநறப்பு
உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்பும் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்கரள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அதப்புல் ரண்டும்.
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දළයක දාදල් : ඳළර්ලිතම්න්තු විලළද ලළර් ළල ලළර්ෂික දළයක මි රු. 2178ිර. පි ඳ ක් තගන්ලළ ගෆනීම
ධලය
නම් ගළවහතුල රු. 18.15ිර. ෆඳෆල් ගළවහතුල රු. 2.50ිර. තකිෂඹ 6 ිරරුෂඳන ඳළමාකඩ ඳළර ධාක 102
පියසිරි තගිඩනෆගිල්තල් රජත ප්රකළන කළර්යළාත ධධිකළීම තල වම ලර්යකම තනිලෆම්බර්
30 දළ ප්රථම දළයක දාදල් තගලළ ඉදිරි ලර්ත දළයක්තලය බළ තගන විලළද ලළර් ළ බළග ශෆිරය.
නියමි දිතනන් ඳසුල එලනු බන දළයක ඉල්ලුම් ඳ්ත භළර ගනු තනිෆතර.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற்
தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர பற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறபட்டரேனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறருபப்தகண, தகரரோம்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்
ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு பன் சந்ரப்தம்
அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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