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අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු
නිවේදන :

බද්ධා නිවාස අයිතිකම් (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන) පනත් වකටුම්පත:

සම්බන්ධීකරණ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් පත් කිරීම
ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසා පිිබබ
සාමාජිකයන් නම් කිරීම

කාරක සභාව:

ගෘහය කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් කිරීම
නනතික කටයුතු (දූෂණ විශරෝධී) සහ මාධය පිිබබ
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයකු පත්
කිරීම
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා
රජවේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව

පළමුවන වර කියවන ලදී
අමාතාංශ් උය ේපවද්ශ්ක කාරක සභා
වජනරාල් ශ්රීමත් වජ්න් වකලතලාවල ආරක්ෂක විශ්නව
විදාලය (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන ) පනත් වකටුම්පත :
ශ වන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංශ ෝධිතාකාරශයන්
සම්මත කරන ලදී
කල් තැබීවම් වය්ජනාව:
මඩකලපුව දිස්ත්රික්කශර රේශර ශගනඩනිලිවලවවලන්
ආරක්ෂක හමු ා ඉවත් කිරීම

ප්රශ්නනවල වාිකක පිළිුරු
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அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மககள்
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අ.භා. 1.00 පාර්ලිවම්න්ුරව රැසනවීය.
නිවය්ජ කාානායකුරමා
[ගු වේ.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுைன்றம் பி.ப. 1.00 ைைிக்குக் கூடியது.
பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு மெ.எம். ஆனந்த
குைொரசிறி] தமலமை வகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA
KUMARASIRI] in the Chair.

නිවේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
සම්බන්ධීකරණ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් පත්
කිරීම
இமைப்புக் குழு: உறுப்பினர்கள் நியைனம்

LIAISON COMMITTEE : APPOINTMENT OF MEMBERS

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
පාර්වලශම්න්තුශේ 125 විනි ස්ථාවර නිශයෝගශයහි විධිවිධාන
ප්රකාරව සම්බන්ධීකරණ කාරක සභාව : -

කථානායකවරයාශේ සභාපතිත්වය ඇතිව;
නිශයෝේය කථානායකවරයා;
නිශයෝේය කාරක සභා සභාපතිවරයා;
පාර්වලශම්න්තුශේ සභානායකවරයා;
පාර්වලශම්න්තුශේ විරුද්ධ පාර් ්වශර නායකවරයා;
ආණ්ඩු පාර් ව
් ශර ප්රධාන සංවිධායකවරයා;
විරුද්ධ පාර් ව
් ශර ප්රධාන සංවිධායකවරයා; සහ

ආචාර ධර්ම හා වරප්රසා පිිබබ කාරක සභාව රේශර ලිුමම්
පිිබබ කාරක සභාව ශපනදු වයාපාර පිිබබ කාරක සභාව රේශර
මු ල් පිිබබ කාරක සභාව වයවස්ථා ායක ස්ථාවර කාරක සභාව
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා අමාතයාං  උය ේපශද් ක කාරක
සභා මහේන ශපත්සම් පිිබබ කාරක සභාව ේසස් නිලතල
පිිබබ කාරක සභාව සහ පසුශපළ මන්ත්රීවරයන්ශේ කාරක සභාව
යන කාරක සභාවල සභාපතිවරයන්ශගන් සමන්විතව ගරු
කථානායකතුමා විසින් පත්කරනු ලිශේ.

II
ආචාර ධාර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව :
සාමාජිකයන් නම් කිරීම

ஒழுக்கவியல் ைற்றும் சிறப்புொிமைகள் பற்றிய குழு:
உறுப்பினர்கள் நியைனம்
COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES : NOMINATION OF
MEMBERS

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
පාර්වලශම්න්තුශේ
118
විනි ස්ථාවර නිශයෝගශයහි
විධිවිධානවල සහ 2018 මියි 22 විනි දින පාර්වලශම්න්තුව විසින්
සම්මත කරගත් ශයෝේනාව ප්රකාරව 2018 ුනනි 1 විනි දින
ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් මතු ස හන් මන්ත්රීවරයන් ආචාර
ධර්ම සහ වරප්රසා පිිබබ කාරක සභාශේ කටයුතු කිරීම ස හා
නම් කරන ලදී.

ගරු තිලක් මාරපන මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේමේයන්ත මහතා
ගරු ඩේලස් ශද්වානන් ා මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා
ගරු ාන්ති ශ්රීස්කන් රාසා මහත්යය

III
ගෘහ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් කිරීම
சமபக் குழு : உறுப்பினர்கள் நியைனம்

HOUSE COMMITTEE : NOMINATION OF MEMBERS

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
පාර්වලශම්න්තුශේ 117 විනි ස්ථාවර නිශයෝගශයහි
විධිවිධානවල සහ 2018 මියි 22 විනි දින පාර්වලශම්න්තුව විසින්
සම්මත කරගත් ශයෝේනාව ප්රකාරව කථානායකවරයාශේ
සභාපතිත්වය ඇතිව 2018 ජූනි 1 විනි දින ශත්රීම් කාරක සභාව
විසින් මතු ස හන් මන්ත්රීවරයන් ගෘහය කාරක සභාශේ කටයුතු
කිරීම ස හා නම් කරන ලදී.

ගරු මහින් අමරවීර මහතා
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා
ගරු ඩේලස් ශද්වානන් ා මහතා
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
ගරු රංජිත් අලුවිහාශර් මහතා
ගරු ශක්.ශක්. පිය ාස මහතා
ගරු සීනිතම්බි ශයෝශහේසව
් රන් මහතා
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා
ගරු කංචන විශේශසේකර මහතා
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පාර්වලශම්න්තුව

IV
නනතික ක යුුර (දුෂණ විවර්ධී) සහ මාධා පිළිබඳ
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව :
සාමාජිකවයකු පත් කිරීම
சட்ட விவகொரம் (ஊழலுக்தகதிரொன) ைற்றும்
ஊடகத்துமற பற்றிய துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழு:
உறுப்பினர் நியைனம்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS
(ANTI-CORRUPTION) AND MEDIA: NOMINATION OF A
MEMBER

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
පාර්වලශම්න්තුශේ 111 විනි ස්ථාවර නිශයෝගශයහි (22) (අ)
ශේ ශයහි විධිවිධාන අනුව සහ 2018 ජූනි 1 විනි දින ශත්රීම්
කාරක සභාව විසින් නනතික කටයුතු (දූෂණ විශරෝධී) සහ මාධය
පිිබබ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශේ ශසේවය පිණිස ගරු
කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පත් කර ඇති බව න්වනු
කිමිත්ශතය.
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එම
වාර්තාව
අභයන්තර පරිපාලනය
හා
රාේය
කළමනාකරණය පිිබබ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත
ශයනමු කළ යුතුයියි මම ශයෝේනා කරය.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම 2016 වර්ෂය ස හා ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්යක
පර්ශරෂණ ප්රතිපත්ති සභාශේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරය.

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිිබබ ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයනමු කළ යුතුයියි මම ශයෝේනා කරය.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර
ප්රතිසංසනකරණ අමාත හා ආණ්ු  පක්ෂවේ ප්රධාාන
සංවිධාායකුරමා)
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும்
பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்

முதற்மகொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අග්රාමාතයතුමා සහ ේාතික
ප්රතිපත්ති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත
ස හන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරය.

(i)

2017 වර්ෂය ස හා රාේය ශසේවා ශකනයෂන්
සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව හා වාර්ෂික
ලිුමම්; සහ

(ii)

2017 වර්ෂය ස හා මිතිවරණ ශකනයෂන් සභාශේ
කාර්ය සාධන වාර්තාව.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි තිපිල් තිපිල් ශසේවා හා
මුස්වලම් ආගයක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම (1 0 විනි
අධිකාරය වූ) තිපිල් කාර්යාල ආඥාපනශත් 12 1 21 25
27 4 5 62 64 67 68 72 5 6 සහ 7 වගන්ති යටශත්
තිපිල් ගාස්තු සම්බන්ධශයන් මු ල්
හා ේනමාධය
අමාතයවරයාශේ එකතතාව ඇතිව තිපිල් තිපිල් ශසේවා හා
මුස්වලම් ආගයක කටයුතු අමාතයවරයා විසින් සා න ලදුව 2018
ුනනි 07 දිනිති අංක 2074/32 රන අති විශ ෂ
ේ ගිසට් පත්රශර පළ
කරන ල වයවස්ථාව ඉදිරිපත් කරය.

එම වයවස්ථාව අභයන්තර පරිපාලනය හා රාේය
කළමනාකරණය පිිබබ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත
ශයනමු කළ යුතුයියි මම ශයෝේනා කරය.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ගු වේලු කුමාර් මහතා

එම වාර්තා අභයන්තර පරිපාලනය හා රාේය කළමනාකරණය
පිිබබ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයනමු කළ යුතුයියි
මම ශයෝේනා කරය.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි
ස්වශද්
කටයුතු
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2017 වර්ෂය ස හා මඩකලපුව
දිස්ත්රික් ශල්කම් කාර්යාලශර වාර්ෂික කාර්ය සාධන හා ලිුමම්
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරය.

(ைொண்புைிகு மவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අධයාපනය හා මානව
සම්පත් සංවර්ධනය පිිබබ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශේ
සභාපතිතුමා ශවනුශවන් මම අධයාපනය හා මානව සම්පත්
සංවර්ධනය පිිබබ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයනමු
කරන ල
“ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලය (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත් ශකම්ම්පත” සහ “1 78
අංක 16 රන වි ව
් වි යාල පනශත් 27(1) වගන්තිය සහ 24අ(1)
වගන්තිය යටශත් නියමයන්” සම්බන්ධශයන් වූ එකී කාරක
සභාශේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරය.

සභාවම්සය මත තිබිය යුුරයයි නිවය්ග කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.
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රජවේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ
වාර්තාව

ගු අජිත් මාන්නප්වපුම මහතා (පරිසර නිවය්ජ
අමාතුරමා)

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT

(The Hon. Ajith Mannapperuma - Deputy Minister of
Environment)
ගරු
නිශයෝේය
කථානායකතුමනි
ශේයන්ශගනඩ
බණ්ඩාරනායක පාර අංක 536/2 රන ස්ථානශයහි පදිංචි එම්.පී.
ලවලත් පද්මසිරි මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සමක් මම පිිබගන්වය.

அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக
ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Deputy Speaker, I present the Report of the
Committee on Public Finance on, “Excise Notification
under Excise Ordinance” and “Order under Ports and
Airports Development Levy Act” which were referred to
the said Committee.
සභාවම්සය මත තිබිය යුුරයයි නිවය්ග කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

වපත්සම්

(ைொண்புைிகு அெித் ைொன்னப்தபருை - சுற்றொடல்
அமைச்சர்)

ගු (නවද) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි පහත ස හන් ශපත්සම්
නවය මම පිිබගන්වය.

(1)

කිබිස්ස ශල්නව චයහිරච යන වලපිනශයහි පදිංචි
එච්.එම්.යූ.බී. ශල්නව මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සම;

(2)

කුවලයාපිටිය මූණමල්ශ නිය කරඹවත්ත යන වලපිනශයහි
පදිංචි එච්.එම්. තිලකරත්න මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සම;

(3)

අඟුනශකනළපිලිස්ස මුලනශගනඩ පාර තලාශේ ශග ර
අංක 43 රන ස්ථානශයහි පදිංචි අයි.ශක්. යල්ටන්
මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සම;

(4)

මා ම්ශප් න්සිලවත්ත කුරුණකගල පාර චශ්රී ශකතච යන
වලපිනශයහි පදිංචි ශක්.එච්. එස්. විේයරත්න මහතාශගන්
ලිබුුම ශපත්සම;

(5)

මහනුවර මූලස්ථාන ශපනලීසිශර ප්රධාන ශපනවලස් පරීක්ෂක
එල්.ඒ. සිරිවර්ධන මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සම;

(6)

මහරගම මහශම්ඝාරාම පාර අංක 58 රන ස්ථානශයහි
පදිංචි එම්.ශක්.ඩී. ශද් ප්රිය මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සම;

(7)

ර්ගා නගරය ශේයිලානි පාර අංක 48/1 රන ස්ථානශයහි
පදිංචි එම්.එම්.තාසිම් මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සම;

(8)

වලස්මුල්ල ශබෝවල ශගනඩිල්ලවත්ත අංක 211/1 රන
ස්ථානශයහි පදිංචි සීතා සිරිවර්ධන මහත්යයශගන් ලිබුුම
ශපත්සම; සහ

(9)

නාේල කුමමුලයාය ේනේ ානගම අංක 36 රන
ස්ථානශයහි පදිංචි යූ.ජී. කුසුමාවතී මහත්යයශගන් ලිබුුම
ශපත්සම.

ைனுக்கள்

PETITIONS
ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නිත.]
ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නිත.]

ගු ඩග්ලසන වද්වානන්දා මහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள,
ைனுக்கமள நொன் சைர்ப்பிக்கின்மறன்:

(1)

(2)

பின்வரும்

சொவகச்மசொி, கல்வயல், ஸ்ரீ சண்முகநொத
பொடசொமல எனும் முகவொியில் வதியும் திரு.
மக.
இரொமெந்திரம்
அவர்களிடைிருந்து
கிமடத்த ைனு;
இல. 75, அம்ைன் வீதி, யொழ்ப்பொைம் எனும்
முகவொியில்
வதியும்
கலொநிதி
திரு.
ஸ்ரீரங்கநொதன் தர்ஷனன் அவர்களிடைிருந்து
கிமடத்த ைனு.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ශමනන්නකකුලම චචන්දිච
යන වලපිනශයහි පදිංචි එච්.එම්. ශසෝමාවතී බණ්ඩාර මිණිශක්
මහත්යයශගන් ලිබුුම ශපත්සමක් මම පිිබගන්වය.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නිත.]

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමලවීර දිසානායක මහතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි පදියතලාව විවලකුුරර නව
ගම්මානය අංක 262/ඩී රන ස්ථානශයහි පදිංචි ශක්.එච්.එම්.
අශේරත්න මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සමක් මම පිිබගන්වය.

பிரதி

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මහනුවර ශේෝර්ේ ඊ.
සිල්වා මාවත අංක 30 /2 රන ස්ථානශයහි පදිංචි ශේරම්
වනිගශසේකර මහතාශගන් ලිබුුම ශපත්සමක් මම පිිබගන්වය.

ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීවන්සන් මහතා

(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, ைட்டக்களப்பு,
கல்லடி, இரொைகிருஷ்ைபுரம் எனும் முகவொியில் வதியும்
திருைதி மக. ைல்லிகொ அவர்களிடைிருந்து கிமடத்த ைனுமவ
நொன் சைர்ப்பிக்கின்மறன்.

ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සම් මහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යයි නිවය්ග කරන ලදී.

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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පාර්වලශම්න්තුව

ප්රශ්නනවල වාිකක පිළිුරු

(ii)

ஆதைனில், மைற்படி மகத்ததொழில் மபட்மட
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி ைற்றும் அதன் ஆரம்ப
மநொக்கம் யொததன்பமதயும்;

(iii)

தற்மபொது
இக்மகத்ததொழில்
மபட்மடயில்
இயங்கும் ததொழிற்சொமலகளின் எண்ைிக்மக
ைற்றும் அவற்றின் தபயர்கள் யொமவதயன்
பமதயும்;

(iv)

மைற்படி
ஒவ்தவொரு
ததொழிற்சொமலயிலும்
ததொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் எண்ைிக்
மகமய
தவவ்மவறொக
குறிப்பிடுவொரொ
என்பமதயும்;

(v)

மைற்படி கொலகட்டத்தில் மூடப்பட்ட ததொழிற்
சொமலகள் உள்ளதொயின் அவற்றின் தபயர்கள்
யொமவதயன்பமதயும்;

(vi)

இந்த மகத்ததொழில் மபட்மடமய மைலும்
விருத்தி தசய்வதற்கு அமைச்சு மைற்தகொள்ளும்
நடவடிக்மக யொததன்பமதயும்;

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 1-3 /'18 - (1) ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන
මහතා.

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි නනිේ ශතල් සම්පත්
සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිිබතුරු දීම
ස හා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිවය්ග කරන ලදී.

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Industry and Commerce:

කුුවි කර්මාන්තපුරය: විසනතර

(a)

குருவிட்ட மகத்ததொழில் மபட்மட: விபரம்
INDUSTRIAL ZONE AT KURUWITA : DETAILS

Will he inform this House(i)

whether he is aware that an industrial zone
is established at Kuruwita in Ratnapura
District;

(ii)

if so, the date of commencement of the
aforesaid industrial zone and its primary
objectives;

(iii)

the factories that function in this industrial
zone as at today and their names;

(iv)

whether the number of the employees
serving in each of these factories would be
separately stated;

242/’18
2. ගු වහේෂාන් විතානවග් මහතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
කර්මාන්ත හා වාණිේ කටයුතු අමාතයතුමාශගන්
ප්ර න
් ය- (1):

(අ)

ඇසූ

(i)

රත්නපුර දිස්ත්රික්කශර කුරුවිට කර්මාන්තපුරයක්
පිහිටා තිශබන බව න්ශන් ;

(ii)

එශසේ නම් එම කර්මාන්තපුරය ආරම්භ කළ දිනය
හා එහි ආරම්භක අරමුුම කවශර් ;

(iii)

අ වනවිට ශමම කර්මාන්තපුරය තුළ ක්රියාත්මක
වන කර්මාන්ත ාලා සංනයාව හා ඒවාශර නම්
කවශර් ;

(v)

(iv)

එම එක් එක් කර්මාන්ත ාලාශේ රැකියාවල
නියුක්ත ශසේවක සංනයාව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ස හන් කරන්ශන් ;

the names of the factories which were
closed down during the aforesaid period, if
any;

(vi)

the steps taken by the Ministry to further
develop this industrial zone?

(v)

එම කාලසීමාව තුළ විසීලිය කර්මාන්ත ාලා තිශේ
නම් ඒවාශර නම් කවශර් ;

(vi)

ශමම කර්මාන්ත පුරය තවදුරටත් සංවර්ධනය
කිරීමට අමාතයාං ය ගනු ලබන පියවර කවශර් ;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?
(ආ) ශනනඑශසේ නම් ඒ මන් ?
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:
(அ) (i )

இரத்தினபுொி
ைொவட்டத்தில்
குருவிட்டவில்
மகத்ததொழில் மபட்மடதயொன்று உள்ளததன்
பமத அறிவொரொ என்பமதயும்;

(b)

If not, why?

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ ක යුුර
නිවය්ජ අමාතුරමා)
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப
அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர்

(The Hon. Buddhika Pathirana - Deputy Minister of
Industry and Commerce)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි කව ා කාපු ටකරන්
කියලා කිේව ලු. පාර්වලශම්න්තුශේ ඊශර වනතුරු ප්ර න
් අහපු මට
අ ආපු ගමන් ප්ර න
් වලට ේත්තර ශ න්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා.
නිශයෝේය අමාතය ුරරශර දිුරරුම් දීලා කශට් ශකළ පිස ා ගන්න
ුරශණ් නිහි ප්ර ්නවලට පිිබතුරු ශ න්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා.
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ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු නිශයෝේය ඇමතිතුමනි බබතුමා ප්ර න
් යට පිිබතුර ශ න්න.

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
එතුමාශේ ප්ර ්නයට පිිබතුර ශ න්න අ හරි වාසනාවන්ත
වසක්. ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අ පාර්වලශම්න්තුශේ
බප්පුවත් නියමානුකූල විධියට සකස් ශවනවා. ශමනක ශමච්චර
කාලයක් බප්පු තිරප්පු නිතිව පාර්වලශම්න්තුව අනවසර ඉදිකිරීමක්
හිටියට ශන් තිබිලා තිශබන්ශන්.

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ඒක ප්ර න
් යට අ ාළ නිහි. බබතුමා අසා තිශබන ප්ර න
් යට
පිිබතුර ශ න්න.

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු ඉඩම් අමාතයතුමාට ශග රවයක් ව ශයන් ඒ ගින
කියන්න ඕනක ශන්. ශම් ගින කියන්න කියලා ඉඩම් ඇමතිතුමා
මටයි පිවරුශේ. නිත්නම් එතුමාට ශම් ගින කියන්න තිබුණා.
[බාධා කිරීමක්] අසා තිශබන ප්ර න
් යට ශම්ක අ ාළයි. ශමනක
ඉඩම් ඇමතිතුමා ආණ්ඩු පක්ෂශර ප්රධාන සංවිධායකතුමා.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු නිශයෝේය ඇමතිතුමනි කරුණාකරලා බබතුමා ප්ර න
් යට
පිිබතුර ශ න්න.

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි කර්මාන්ත හා වාණිේ
කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට පිිබතුර ලබා
ශ නවා.
(අ)
(i) බේ.
(ii) නාලන් එල්ලාවල කර්මාන්තපුරය
අදියර I - 1992
නාලන් එල්ලාවල කර්මාන්තපුරය
අදියර II - 1997

අරමුුම
1. ළ ශද්ශීය නිෂ්පා නයට කර්මාන්ත අං ශර
වන ායකත්වය ඉහළ නිංවීම.
2. විශද් ආශයෝේන දිරිමත් කිරීම.
3. අපනයන වර්ධනය කිරීම තුිබන් විශද් විනිමය
ේත්පා නය විඩි කිරීම.
4. කර්මාන්තකරුවන් ස හා යටිතල පහසුකම්
සිප උම.
5. කර්මාන්ත ාලා
ේනාකීර්ණ
ප්රශද් වල
ස්ථාපනය කිරීම මඟින් සිදු වන පාරිසරික හා
සමාජීය ගිටලු අවම කිරීම.
6. ස්වාරක්ෂිත කලාප හා විධිමත් අපද්රවය
කළමනාකරණ වුහයක් සහිත ශවන් කරන ල
ප්රශද් තුළ කර්මාන්ත ාලා ස්ථාපනය මඟින්
පාරිසරික හානි අවම කර ගනියන් කාර්යක
ප්රවර්ධනය සිදු කිරීම.

(iii)

අදියර I - කර්මාන්ත ාලා සංනයාව
අදියර II - කර්මාන්ත ාලා සංනයාව

23
18

එකතුව
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අදියර I ට අ ාළ කර්මාන්ත ාලා ලියිස්තුව ඇමුුමම I ශලස
මම සභාගත* කරනවා. බබතුමාට අව ය නම් කියන්න මම එය
කියවන්නම්.
ඒ වාශේම අදියර II ට අ ාළ කර්මාන්ත ාලා 18ක ලියිස්තුව
තිශබනවා. මම එය ඇමුුමම II ශලස සභාගත* කරනවා.
(iv) I ශවනි අදියරට අ ාළ කර්මාන්ත ාලා 23හි
ශසේවක සංනයාව ඇතුළත් ලියිස්තුව සහ II ශවනි
අදියශර් ආයතන 18ට අ ාළ ශසේවක සංනයාව
ඇතුළත් ලියිස්තුව ඇමුුමම III ශලස මම
සභාගත* කරනවා.
අදියර I සහ II හි මුළු රැකියා එකතුව - 654යි.
(v) අදියර Iහි කර්මාන්ත ාලා 10ක් විහිලා ලිහින්
තිශබනවා අදියර IIහි කර්මාන්ත ාලා 11ක්
විහිලා ලිහින් තිශබනවා. මම එම ලියිස්තු ශ ක
ඇමුුමම IV ශලස සභාගත* කරනවා.
(vi) නාලන් එල්ලාවල කර්මාන්ත පුරශර අදියර Iහි
අභයන්තර මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට රු.
125 000ක මු ලක් 2018 වසර ස හා ශවන් කර
ඇත.
නාලන් එල්ලාවල කර්මාන්ත පුරශර අදියර IIහි
මීටර් 100ක් වන අභයන්තර මාර්ගයක් ශකනන්්රීට්
කිරීමට රු. 602 000ක මු ලක්
මීටර් 205ක්
වන අභයන්තර මාර්ග ශකනටසක් අලුතින්ම සකස්
කර ශකනන්්රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට
රු. 3 23 000ක මු ලක් 2018 වසර ස හා ශවන්
කර ඇත.
(ආ) පින ශනනනඟී.

———————
* සභාවම්සය මත තබන ලද ඇමුුම්:

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட இமைப்புகள் :
* Annexes tabled:

ඇමුුම I
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

ඇමුුම II

ඇමුුම IV

ඇමුුම III

බබතුමාශේ ප්ර න
් යට පිිබතුර එයයි. ගරු ශහේෂාන් විතානශේ
මන්ත්රීතුමාට අව ය නම් මම එන්නම් අපි වසක් ාශගන ලිහින්
ශම් කර්මාන්තකරුවන් සියලුශ නාම එක තිනකට එකතු කරලා
බුරන්ශේ ප්ර ්න ගින කථා කරමු.
ඒ අයශේ තිශබන ගිටලුවලට අපි ඒ ශවලාශේ ශ න්න පුළුවන්
විසඳුම් ඒ ශවලාශේම ශ මු ශකටි කාලීනව. මිදි කාලීන සහ දීර්ඝ
කාලීන විසඳුම්වලට අපි යමු. බබතුමා සතුම් නම් අපි ශම් ජූවල
මාසශරම වසක් ශයන ා ගනිමු. ශම් ප්ර න
් අහලා ඉවර ුරණාට
පස්ශසේ අපි හමුශවලා වසක් ශයන ා ශගන යමු.

ගු වහේෂාන් විතානවග් මහතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මුවලන්ම අශප් අලුත්
නිශයෝේය ඇමතිතුමාට මා සුබ පතන්න කිමිතියි. ශම්
පාර්වලශම්න්තුශේ විඩිශයන්ම ප්ර න
්
අහපු මන්ත්රීවරයා අ
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නිශයෝේය අමාතයවරයා විධියට ඉන්න ශවලාශේ පළමුශවන්ම ශම්
ප්ර න
් ය අහන්න ලිබීම ශලනකු වාසනාවක් කියලා මා හිතනවා.
එතුමා සාර්ථක පිිබතුරක් ලබා දුන්නා. එතුමා ශම්
පාර්වලශම්න්තුශේදී ප්ර න
් ශගනඩක් අහලා තිශනවා. ඒ අතරින්
පිිබතුරු ශනනලිබී වි ාල ප්ර න
් ප්රමාණයක් යට යන්න ඇති.
බබතුමා රන අමාතයාං ශයන් එවිනි අසාධාරණයකට ලක්
ශනනශවන්න විඩ කරන්න පුළුවන් විධියට පිිබතුරු ලබා ශ න්න
හිකියාව ලිශේවා! කියා මා ප්රාර්ථනා කරනවා.
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මශේ පළමුවිනි අතුරු
ප්ර න
් ය ශමයයි. කුරුවිට කර්මාන්තපුරය කියන්ශන් රත්නපුර
දිස්ත්රික්කය ආරිතව තිශබන වි ාලම කර්මාන්තපුරය. ගරු
නිශයෝේය ඇමතිතුමනි ශම් කර්මාන්තපුරය තුළ වාණිේමය
වටිනාකම් තිශබන වි ාල භූය ප්රශද් යක් තුළ කර්මාන්ත
කරන්ශන් නිති නමුත් කර්මාන්ත කරන විධියට proposals ාලා
ශද් පාලන හයිය-හිතවත්කම් මත ඉඩම් ශවන් කර ගත්තු
කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ශම් තුළ ශලනකු අසාධාරණයක් ශවනවා. අ
නව කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්න යන අයට ඒ ඉඩ-කඩම් ශ න්න
විධියක් නිහි. ශමනක ශම්වා ශවන් කරශගන තිශබන නිසා. ඒ
නිසා මම බබතුමාශගන් ශම් කාරණය ින ගන්න කිමිතියි. ශම්
ක්රමශේ ය පසුලිය කාල සීමාව පුරාවට සිදු ුරණා. ඒ තුිබන්
ප්රශද් ශර සුළු හා මධය පරිමාණ වයාපාරිකයන්ට අවස්ථාවක් ලබා
ගන්න තිශබන අයිතිය අහිය ශවලා තිශබනවා. ශම්කට ගන්නා වූ
කඩිනම් පියවර ශමනකක් කියලා පළමුවිනි අතුරු ප්ර න
් ය විධියට
බබතුමාශගන් අහන අතර මශේ ශ විනි අතුරු ප්ර න
් ය අහන්න
ගරු යාසිරි ේයශසේකර මහතාට අවස්ථාව ශ නවා. ඒ වාශේම,
බබතුමාශේ ආරාධනාව පරිදි මම දිනයක් අ ම ශවන් කර
ගන්නවා. ශමනක , එතින බලන්න ඕනක තිනක්. මා හිතන්ශන්
ගරු ඇමතිතුමාට කාලයක් නිති වන්න ඇති, එය බලන්න. එතින
තිශබනවා, ශලනකු මාෆියාවක්. ඒ පිිබබ ව ශසනයා බලා එය හරි
තිනට - හරි track එකට - ගත්ශතනත් ඒ ප්රශද් යටම රැකියා ලබා
ශ න්න පුළුවන්. ඒ වාශේම අශප් ේාතික ධනය, රාේය මු ල්
ක්තිය විඩි කරන්න පුළුවන් ශහන ආශයෝේන ටිකක් ශගන්වා
ගන්න පුළුවන් තිනක්, එය. ඒ ශවනුශවන් බබතුමා කටයුතු
කරන්ශන් ශකශසේ කියා ින ගන්න කිමිතියි, මා අර කවලන්
අහපු ප්ර ්නයට ේත්තරයකුත් බලාශපනශරනත්තු වන ගමන්.
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ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාතයතුමා.

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා සමත ගරු නිශයෝේය
අමාතයතුමාත්, අශප් නිලධාරිනුත් මා එතිනට යවන්නම්. බබතුමා
කියන එක ඇත්ත. යම් යම් කර්මාන්ත පටන් ගන්න ඕනක කියා
ඉල්ලීමක් කරලා risk committeesවල අවසර ලබාශගන තමයි
බුරන් ඒවා බාර ගන්ශන්. එශහම භාර ගත්තාට පසුව අපට දුන්
proposal අනුව ශනනශවයි සමහර අය කර්මාන්ත පටන් ගන්ශන්.
ශවනත් ශවනත් ශද්වල් එතින සිදු වන බව මම න්නවා. කිබිනට්
අවසරය ආදි සියල්ල අරශගන දුන්නාට පසුව ඒ අය එක පාරටම
එළවන්ශන් ශකනශහනම යන්න ගින ප්ර න
් යකුත් අපට තිශබනවා.
නමුත් අපි ශපනදු තීන්දුවක් ගන්නයි යන්ශන්. ඒ අවස්ථාව අරශගන
ශමච්චර කාලයක් ශවනත් විධියකට ඒවා පාවිච්චි කරන අයශේ,
එශහම නිති නම් හරියාකාර පිිබශවළක් ඇතිව කර්මාන්ත කශළේ
නිති අයශේ ඉඩම් ආපසු අරශගන ශවනත් අයට ලබා දීමට
කටයුතු කරන්න අව ය විඩ කටයුතු අපි කරශගන යනවා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා කියන ශවලාවට අශප් ගරු නිශයෝේය
අමාතයතුමා කුරුවිට කර්මාන්තපුරයට යනවා ඇති. එශහම ලිහින්
බලා බබතුමන්ලා ශයෝේනාවක් කරන්න. ඊට පසුව අපට කරන්න
පුළුවන් ශද්වල් අපි කරන්නම්.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශබනශහනම ස්තුතියි. ගරු මන්ත්රීතුමාශේ ශ වන අතුරු ප්ර ්නය.

ගු වහේෂාන් විතානවග් මහතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, ගරු යාසිරි ේයශසේකර
මන්ත්රීතුමාට ශ වන ප්ර ්නය ඇසීශම් අවස්ථාව මම ලබා ශ නවා.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, පළමුවන කාරණය ශම්කයි.

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ ක යුුර
අමාතුරමා)
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப
அலுவல்கள் அமைச்சர்)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු අමාතයතුමා මා ශ නවාටත්
ේත්තරයක් එයට ශ නවා ඇති.

වඩා ශහන , ප්රබුද්ධ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, ශ විනි අතුරු ප්ර න
් ය
අහන්න මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධශයන් ගරු ශහේෂාන්
විතානශේ මන්ත්රීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අුරරුදු
ගණනාවක් තුළ කිපිවලවලට ලක්ශවයන්, ශබනශහනම අමාරුශවන්
ඒ කිපිල්ල රාශගන හිටපු ගරු බුද්ධික පතිරණ මිතිතුමා
නිශයෝේය අමාතය ුරරයකට පත් වීම පිිබබ ව අපි සන්ශතෝෂ
ශවනවා. [බාධා කිරීමක්] බේ, බේ. තිශයනවා. ඒක බබතුමාටත්
තිශයනවා; මටත් තිශයනවා. ප්ර ්නයක් නිහි.

ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, මම අශප් ගරු
ඇමතිතුමාශගන් අතුරු ප්ර ්නයක් අහන්න කිමිතියි. ගරු
ඇමතිතුමනි, ශම් ගින මම බබතුමා එක්ක කථා කළා. තවම අපට
හමුශවන්න අවස්ථාව ලිබුශණ් නිහි. අ වන විට කුරුණකගල
සශතනස ආයතනශර ශබ ා හිරීම් මධයස්ථාන සම්ූරර්ණශයන්ම
වහලා මලා තිශබනවා. ශබ ා හිරීශම් මධයස්ථාන ගණනාවක්
තිබුණා. ඒවා ඉතාම ශහන ට ක්රියාත්මක ුරණා. පසු ලිය කාල
වකවානුශේ බබතුමන්ලා ශබ ාහිරීම කුරුණකගල ශහේමාස් කියලා
ශකනම්පිනියකට දීලා තිශබනවා. ඒශගනල්ලන්ට ශබ ා හිරීම
කරශගන යන්න කිසිම capacity එකක් නිහි. හිම තිනකම
ශබ ා හිරීම පිිබබ ව වි ාල ප්ර න
්
ගණනාවක් ඇතිශවලා
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ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

තිශබනවා. මම බබතුමාට කියන්න කිමිතියි, බබතුමන්ලා
ශහේමාස් ආයතනයට දීලා, ලිය අුරරුද්ශද් අශප්රේල් මාසශර ශහේමාස්
ආයතනශයන් ශබ ා ගන්න බිරිව ගශලන්බිඳුනුවිවට පවා බඩු ටික
අරශගන ලිශර කුරුණකගවලන් කියන එක. අ එතින ඉන්න තුන්
හාරසියයක් පාරට බිහිලා ේද්ශඝෝෂණයක් කරනවා. ශම් ස්ථාන
වසා ිමීම තුිබන් සිද්ධ වන්ශන් ලක් සශතනස සම්ූරර්ණශයන්ම
කඩා විශටන එකයි. ඒ කියන්ශන් සශතනස සමාගශම් සියලුම
ගබඩා පහසුකම් තිශබද්දී, බබතුමන්ලා ඒක වහලා ශම් සියල්ලම
එක තිනකින් කරන්න ින් විවලසරට දීලා තිශබනවා. මම න්නා
විධියට ශම් සියල්ලම එක තිනකින් කරන්න බිහි, ඇමතිතුමනි.
ශමනක , රත්නපුරයට ගංවතුර ආපු ශවලාශේ, ඒ බඩු ටික ශබදුශේ
රත්නපුරශර සශතනස ානාවක් තිබුුම නිසායි. ශම් සියලුම
මන්ත්රීවරුන් ඒකට ේ ාහරණ කියාවි. හිබියි, අ විවලසරින් - එක
තිනකින්- ශම් බඩු ශබ න්න යාම තුළ වි ාල අර්බු යක් ඇතිශවලා
තිශබනවා.
ඒ විතරක් ශනනශවයි ඒ ස්ථානවල යනිස්සු වි ාල සංනයාවක්
විඩ කළා. කුරුණකගල දිස්ත්රික්කශර එලුගල වාශේ දුප්පත්
ප්රශද් වල සිටින අහිංසක, දුප්පත් යනිස්සු තුන්හාරසීයක් විතර
එතින විඩ කළා. ඒ වාශේම ඒ අයශේ වාහන වි ාල සංනයාවක්
එතිනට ාලා තිශබනවා. ින් ඒ අය යන එන මං නිති තත්ත්වයට
පත්ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා කරුණාකර ශම්කට විසඳුමක්
ශ න්න කියලා මම බබතුමාශගන් ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.
එක තිනකින් බඩු ටික ශබදීම නිසා ලක් සශතනස ආයතනය වි ාල
අර්බු යකට ලක් ශවනවාය කියන එක මම ශබනශහනම
කනගාම්ශවන් තමුන්නාන්ශසේට කියන්න කිමිතියි. කරුණාකර
බබතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ශම් ප්ර න
් ය විස ාගන්න අපට
ශවලාවක් ශ න්න.

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
අපි ශවලාවක් ශ න්න සූ ානම්. මම බබතුමාට කියන්න
කිමිතියි, සශතනස නිති කරලා, විනා කරන සමහර කාලකණ්ණි
ශහනරු ඉන්නවා. බුරන් තමයි සශතනස වහලා මන්න කටයුතු
කරන්ශන්. තමන්ට හම්බ කරගන්න තමයි සශතනස පාවිච්චි කරලා
තිශබන්ශන්. ඇත්තටම බබතුමාශේ question එක ශම්කට අ ාළ
එකක් ශනනශවයි. යාසිරි ේයශසේකර මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා මට
කථා කළා. ශම් සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරන්න අ සවස
තුනහමාරට බබතුමාට ශවලාව ලබාදී තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්]
නිහි, නිහි. බබතුමා ඊශර ශන් එේශේ. ශම් පිිබබ ව සාකච්ඡා
කරන්න බබතුමාට අ සවස තුනහමාරට ශවලාව ශවන්කරලා
තිශබනවා. ඇත්තටම සශතනස වංචා සිදු ශවන්ශන් ශකනතින
කියලා බලනශකනට, storesවලයි, transport එශකයි තමයි එම
වංචා සිදු ශවන්ශන්. ශලනරි රියිදුරන් monitor කරන system එකක්
තිබුශණ් නිහි. සමහර ශලනරිවල අයිතිකරුවන්ම තමයි
ශසේවකයින් විධියට ඇතුශළේ විඩ කශළේ. එම නිසා ඒ ශගනල්ශලෝ
කිශලෝමීටර ගණන් විඩිශයන් ානවා. ඒවා නිසි පිිබශවළක්
ශනනමිතිව තමයි සිදු ුරශණ්. හිටපු අමාතයතුමනි, ඒ නිසා අපි
ශම්ක පිිබශවළක් ඇතුව කරන්න තමයි බලන්ශන්. නමුත්, බබතුමා
කියන කථාශේ ඇත්තක් තිශබනවා නම්, අපි අ සාකච්ඡා කරමු. ඒ
ශවලාශේදී බබතුමාශේ ගිටලු සම්බන්ධශයන් අශප් නිලධාරින්
බබතුමාට පිහිදිවල කිරීමක් කරයි. කුරුණකගල සශතනස ආයතනය
පවත්වාශගන යන එකයි, ඒ ශහනරු ටික එතින තියාශගන විඩ
කරශගන යනවා කියන එකයි පිිබබ ව අපි ශ ශ නා සාකච්ඡා
කරලා තීරණය කරමු.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශබනශහනම ස්තුතියි.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මට තව විනාඩියක් ශ න්න ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු යාසිරි ේයශසේකර මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා ඉක්මනට
කාරණය කියන්න.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශහනරු ඉන්න තින මම ශවනම ශපන්වා ශ න්නම්. ින් ශවලා
තිශබන්ශන් ශම්කයි, ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි.
රත්නපුරයට යන්නත්, රත්නපුශර් ඉ ලා බඩු අරශගන එන්නත්
ශ කටම රුපියල් 80යි ගත්ශත්. හිබියි, ශහේමාස් ආයතනය අ එක
පිත්තකට විතරක් යන්න රුපියල් එකසිය ගණනක් ගන්නවා.
ශහනරු මතු ශවලා තිශබන්ශන් එතිනයි. ඒ කාරණය මම ගරු
ඇමතිතුමාට ශපන්වා ශ න්නම්.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ින් ඒ කාරණය ගින ගරු ඇමතිතුමා බබතුමා එක්ක
සාකච්ඡා කරන බව කිේවා.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
අපි ඒක හ ාගන්න ලිහිස්ති කර ගනිමු. මම ඒකයි ශම්
ශපන්වා ශ න්ශන්.

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ගරු යාසිරි ේයශසේකර මන්ත්රීතුමනි, ඒක බබතුමා කියන
කථාව ශන්. බබතුමා අශපන් අහන්න ඕනක ශන්. ශම් ශහනරුන්ශේ
කථාව අහලා ශන් බබතුමා කථා කරන්ශන්. බබතුමා
ශද් පාලනයක් විධියට ශම් සශතනස ගින කථා කරන්න එපා.
සශතනස කියන්ශන් කාලිල්ස් එක්ක, ඒ වාශේම ශප ද්ගවලක
අං යත් එක්ක competitively විඩ කරන්න පුළුවන් ආයතනයක්.
ඒ තත්ත්වයට අපි ින් ශගනිල්ලා තිශබනවා; පිිබශවළක් අනුව
ශගනිල්ලා තිශබනවා; ඉහළ නිලධාරින් පත් කරලා තිශබනවා.
[බාධා කිරීමක්] බබතුමා බලන්න, ශම් වංචාව කුරුණකගල තමයි
සිද්ධ ශවන්ශන්. කුරුණකගල අං ශර ඉන්න, -[බාධා කිරීමක්]
ශපනඩ්ඩක් කථා කරන්න ශ න්න ශකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඒක
KPMG කියලා ආයතනයක්,- [බාධා කිරීමක්] අහන එකට ේත්තර
ශ න්න ශන් ඕනක. KPMG කියලා ආයතනයක්,-

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාශේ සාකච්ඡාව සවස තිශබනවා.
එතිනදී කථා කරන්න.

ශහන යි, ශබනශහනම ස්තුතියි.
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ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, මම ශපනඩ්ඩක් ශම් ගින
පිහිදිවල කරන්න ඕනක. KPMG ආයතනයට භාර දුන්නා
අුරරුද් ක් ශම් ගින study කරලා පිිබශවළක් අනුව ශම්
ආයතනය පවත්වා ශගනයන්න, විරැද් තිශබන්ශන් ශකනතින
කියලා ශසනයා බලලා වාර්තාවක් ශ න්න කියලා. ඒ ශගනල්ලන්
දුන්නු වාර්තාව අනුව අුරරුදු තුනක plan එකක් අනුව තමයි ශම්
ආයතනය අපි පවත්වා ශගනයන්ශන්. ඇත්තටම කවලන් ඉහළ
නිලධාරින් කුරරුවත් හිටිශර නිහි. පත්තශර් ින්වීම් ාලා සුදුසු
නිලධාරින් තමයි ඉහළ තනතුරුවලට -DGM ඉ ලා CEO ක්වාපත් කරලා තිශබන්ශන්. ඒ ශගනල්ලන් පාලනය කරන එකට
ඇමතිවරයා හිටියට මම අත ගහන්ශන් නිහි. Board එකක් පත්
කරලා තිශබනවා. ශම් ආයතනය ශකනශහනම පවත්වා ශගනයන්න
ඕනක කියලා KPMG ආයතනය ලබා දුන් plan එක අනුව තමයි ඒ
Board එක ඒක කර ශගන යන්ශන්. ඒ අනුවයි ශබ ා හිරීශම්
මධයස්ථාන වහලා එක එක තින්වල ශවච්ච අලාභ නිති කරන්න
කටයුතු කරලා තිශබන්ශන්. එතුමාශේ ප්රශද් ශර ඉන්න ශලනරි
අයිතිකරුවන්, එශහම නිත්නම් ශසේවකයන් ඉල්ලීමක් කරන නිසා
එතුමා නිතරම ශම් ගින කථා කරනවා. පාර්වලශම්න්තු මන්ත්රීවරු
225ශ ශනක් සිටියාට එතුමා විතරයි ශම් සම්බන්ධශයන් මා සමත
එ ා ඉ ලා කථා කරන්ශන්. ඒ වාශේම එතුමා කියන කාරණශර
සාධාරණයක් තිශබනවා නම්, අනිවාර්යශයන්ම එය ඉම් කරන්න
මම සූ ානම්.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 3 - 411/'18 - (1), ගරු ආර්.එම්. පද්ම ේ ය ාන්ත
ගුණශසේකර මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නිත.]

ප්ර න
් අංක 4 - 440/'18 - (1), ගරු ේයන්ත සමරවීර මහතා -

[සභා ගර්භය තුළ නිත.]

ින ින, දිලින් දිගටම ගරු කථානායකතුමා කියන ශද්ත්
ශනනසලකා හරින්ශන් ශම් ප්ර න
් ශර විශ ෂ
ේ ත්වයක් තිශබන
නිසායි. ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, පසුලිය දිනශරත් ගරු
කථානායකතුමා පිහිදිවලව කිේවා, ශම් ප්ර න
් යට පිිබතුරු ශ න්න
කියලා. ආණ්ඩු පක්ෂශර ප්රධාන සංවිධායකතුමාත් ඒක න්නවා.
රාේය ඇමතිතුයය ශපනශරනන්දු ුරණා පිිබතුරු ශ න්න. නමුත් ින්
එතුයය එන්ශන්ත් නිහි; ඇමතිතුමා එන්ශන්ත් නිහි. ශම් ප්ර න
් ය
දිලින් දිගටම මත හරින්න ශහේතුව මම කියන්න ඕනක, ගරු
නිශයෝේය කථානායකතුමනි. කරපු විරදි වසන් කිරීම ස හා තමයි
ශම් කටයුතු කරන්ශන්.

පසුලිය සතිශරත් ''අහවලා'' ඇවිත් ඒ ''අහවලාශේ''
ශහෝටශලන් කාලා යනවා අපි ික්කා. ශම් මු ල් ශකනල්ලය ශම්
රශට් සියලුශ නා ින ගත යුතු ප්ර න
් යක් කියලායි මම හිතන්ශන්.
[බාධා කිරීමක්] අශප් නායකයාට ''අහවලා'' කියපු ''අහවලා''
තමයි. තමුන්නාන්ශසේලාශේ ''අහවලා'' තමයි. අශප් නායකයාට
අහවලා කියපු ඒ අහවලා තමයි එශහේට ලිහින් කාලා බීලා ආශේ.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු කථානායකතුමා ිනුවත් කර කඩිනයන් පිිබතුරු ලබා
දීමට කටයුතු කරන්නම්.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිවය්ග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 7 -480/ '18 - (1) ගරු ඩී.වී. චානක මහතා. [සභා
ගර්භය තුළ නිත.]

ප්ර න
් අංක 5 - 447/'18 - (1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා -

[සභා ගර්භය තුළ නිත.]

වට්ටුවාකල් පාලම: ප්රතිසංසනකරණය

ප්ර න
් අංක 6 - 474/'18 - (1), ගරු චයන් විශේසිරි මහතා.

வட்டுவொகல் பொலம்: புனரமைப்பு

VATTUWAKAL BRIDGE : RENOVATION

ගු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமெசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන
සහ ්රීඩා අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට පිිබතුර දීම
ස හා සති තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

486/’18

8. ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර න
් ය - (1):

(අ)

(i)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් කිවලශනනච්චි මුලතිේ A-50 ප්රධාන මාර්ගශර පිහිටා ඇති ප්රධාන
පාලම වන මීටර් 402ක් දිගිති වට්ම්වාකල් පාලම
එක් වාහනයක් පමණක් ගමන් කළ හිකි තරම්
පම් වීම සහ කිසිදු ප්රතිසංස්කරණයක් ශනනකිරීම
ශහේතුශවන් ගමනාගමනයට අවහිරයක් වී ඇති
බවත්;

(ii)

ශමම වට්ම්වාකල් පාලම ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට
අ ාළව, මවිසින් 2017.07.31 දිනිති වලඛිත
ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;

ගු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமெசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, විගණන විමසුමක් සම්බන්ධ
ප්ර න
් යක් තමයි ශම් අහන්ශන්. එ ා මුලසුශන් හිටපු
කථානායකතුමා ගරු රාේය ඇමතිතුයයට පිහිදිවලව කිේවා, ශම්
පිිබතුරු
කඩිනම්
කරන්න
කියලා.
ගරු
නිශයෝේය
කථානායකතුමනි, ඊශර දිනශරදී සිදු කළ විවා ශරදීත් ශම්
ශහනරකම් සියල්ල පිිබබ ව කථා කළා. අ දිනශරත් ශම්
අහන්ශන්, රේශර ලිුමම් පිිබබ කාරක සභාව තුළ කථා ුරුම
ප්ර න
් යක්. රේශර ලිුමම් පිිබබ කාරක සභාව තුළදීත් ඉතා
හාසයේනක විධියට තමයි ශම් ප්ර ්නයට පිිබතුරු ලිබුශණ්. ශම්
යලදී ගිනීම් සියල්ල කරන්න කියලා, විෂය භාර ඇමතිවරයාශේ
අනු ිනුමකින් ශතනරව තමයි ඌව පළාත් සභාව කටයුතු කශළේ.

එතුමා න්ශන් ?
(ආ) එශසේ නම්, වට්ම්වාකල් පාලම, නි චි
් ත කාලයක් තුළ
වාහන ශ කක් ගමන් කළ හිකි වන පරිදි පුළුල් කර
ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්ශන් යන්න එතුමා
ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?
(ඇ) ශනන එශසේ නම්, ඒ මන් ?
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනා න් මහතා]

தநடுஞ்சொமலகள் ைற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:
வீதி அபிவிருத்தி அதிகொரசமபக்குச் தசொந்தைொன
கிளிதநொச்சி - முல்மலத்தீவு A-50 பிரதொன
வீதியில் அமைந்துள்ள பிரதொன பொலைொன 402
ைீற்றர் நீளமுமடய வட்டுவொகல் பொலம் ஒரு
வொகனம் ைொத்திரம் தசல்லக்கூடிய அளவுக்கு
ஒடுங்கியதொக அமைதல் ைற்றும் எவ்விதைொன
புனரமைப்பும்
தசய்யொமை
கொரைைொக
மபொக்குவரத்துக்கு இமடயூறொக
அமைந்துள்
ளததன்பமதயும்;

(அ) (i)

இந்த வட்டுவொகல் பொலத்மத புனரமைத்தல்
ததொடர்பொக
என்னொல்
2017.07.31
ஆம்
திகதியிடப்பட்டு
எழுத்துமூலைொன
ஒரு
மவண்டுமகொள் விடுக்கப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்;

(ii)

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) ஆதைனில், வட்டுவொகல் பொலத்மத திட்டவட்டைொன
ஒரு
கொலப்பகுதிக்குள்
இரண்டு
வொகனங்கள்
தசல்லத்தக்கதொக
விஸ்தொித்து
புனரமைக்க
நடவடிக்மக எடுப்பொரொ என்பமத அவர் இச்சமபக்கு
அறிவிப்பொரொ?

(இ)

இன்மறல், ஏன்?

asked the
Development:

(a)

Minister

of

Highways

and

Road

(ii)

transportation has been disrupted because
402 - metre long Vattuwakal Bridge, the
main bridge situated in KilinochchiMullaitivu A-50 main road that belongs to
the Road Development Authority, is very
narrow and can accommodate only singlelane traffic and has not undergone any
repair; and
I have submitted a written request dated
31.07.2017 with regard to the repairing of
this Vattuwakal Bridge?

(b)

Will he inform this House whether steps will be
taken to repair and widen the Vattuwakal Bridge
to have two lanes of traffic within a specific period
of time?

(c)

If not, why?

ගු කබීර් හෂීම් මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධාන
අමාතුරමා)

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - தநடுஞ்சொமலகள் ைற்றும் வீதி
அபிவிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways and Road
Development)
ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර න
් යට පිිබතුර ශමශසේයි.

(අ)

(ආ) ේාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්රතිසන්ධාන අමාතයාං යටශත්
පවතින Rehabilitation of Reconciliation Focused High
Priority Roads and Bridges වයාපෘතිය මඟින්
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම ස හා ශම් වන විට ප්රසම්පා න
කටයුතු සිදු කරයන් පවතී.

(ඇ) අ ාළ ශනනශේ.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, என்னுமடய
முதலொவது மைலதிகக் மகள்வி என்னதவனில், வடக்கு
ைொகொைத்தில் iRoad Project மூலம் 1050 கிமலொைீற்றர் பொமத
அமைக்கின்ற பைி 2018ஆம் ஆண்டு நமடமுமறக்கு
வருவதொக இருந்தது. ஆனொல், அது ததொடர்பொன ஆரம்பகட்ட
நடவடிக்மககள்கூட இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்மல. அங்கு
2018ஆம் ஆண்டு iRoad Project ஏன் ஆரம்பிக்கப்படவில்மல
என்பமதயும், அது எப்மபொது ஆரம்பிக்கப்படும் என்பமதயும்
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் ததளிவுபடுத்துவது நல்லது.

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, இதற்குொிய replyஐ English
இல் கூறுவது ததளிவொக இருக்கும். பரவொயில்மலயொ?

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

Is he aware that(i)
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(i)

කිවලශනනච්චි සිට මුලතිේ ක්වා ඇති A-50 මාර්ගය
පුළුල් කළ පාලම අලුතින් ඉදි ශනනකිරීම නිසා
ශමම තත්ත්වය ඇතිවී ඇත.

(ii)

බේ.

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
பரவொயில்மல!

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
நன்றி!

An iRoad Project for the Northern and the Eastern
Provinces has already been planned and ready to go. We
are ready to call for tenders and bids and to select the
contractors. We have done all the negotiations with the
ADB. There is a timeline and we are trying to fast-track
it. Hopefully, before the end of this year, we would have
iRoads set up for the Northern and the Eastern Provinces.
But, we are not relying only on that. The Hon. Prime
Minister was concerned about the road development in
the Northern Province. After discussions with the
Government of India, there was a team that came from
India last week and we have discussed developing certain
priority roads in the Northern Province. There will be a
team sent by the Indian Government and they will look at
the roads. We will also discuss with the TNA and other
political parties of the North to identify the priority roads.
In addition, we will have a Cabinet Paper introduced next
week to develop the Kokilai Bridge which connects two
districts namely, Mullaitivu and Trincomalee. We are also
looking at developing a few other rural roads and I will
attend to developing the bridge you have mentioned. Next
week, hopefully, I will be visiting the Northern Province
to open some of the bridges. There are three bridges that
have been completed. We will be coming there to open
those bridges.
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ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ
பிரதிச்
சபொநொயகர்
அவர்கமள,
நன்றி.
இரண்டொவது மைலதிகக் மகள்வி, ைன்னொர் ைொவட்டத்தில்
RDAக்குச் தசொந்தைொன 06 கிமலொைீற் றர் நீளமுமடய சிறிய
சிறிய வீதிகள் எனக்குத் ததொிந்த வமரயில் நீண்ட கொலைொகப்
புனரமைக்கப்படொைல் இருக்கின்றன. அதொவது பள்ளிமுமன,
station, எருக்கலம்பிட்டி, நடுக்குடொ - இமவ எல்லொம் இமைந்த
06 கிமலொைீற்றர் நீளமுமடய RDAக்குச் தசொந்தைொன வீதிகள்
புனரமைக்கப்படொைல் இருக்கின்றன. இது ததொடர்பில் RDA
தவிசொளருடன் ததொடர்புதகொண்டு மகட்டமபொது, இதற்குப்
பைம் இல்மல என்று தசொன்னொர். ஆனொல், இலங்மகயில்
தபொிய தபொிய projectகள் எல்லொம் மைற்தகொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன. அமதமநரம் நீங்கள் Cabinet Paper சைர்ப்பித்து
தகொக்கிளொய் bridgeஐ அமைப்பதற்குக் கொரைம் அந்தப்
பிரமதசத்தில்
அவசரைொகத்
ததன்பகுதி
ஆட்கமள
குடியைர்த்துவதொகும். ஆனொல், அங்கு RDAக்குச் தசொந்தைொன
ஆமற ஆறு கிமலொ ைீற் றர் நீளமுமடய வீதிகள் நீண்ட
கொலைொகப் புனரமைக்கப்படொைல் இருக்கின்றன. அவற்மறப்
புனரமைத்துத் தருைொறு மகட்டொல், அதற்கு அரசொங்கத்திடம்
கொசு இல்மல என்று தசொல்லப்படுகின்றது.

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, විදුවලබල හා පුනර්ේනනීය
බල ක්ති අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිිබතුරු දීම
ස හා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිවය්ග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 10 -512/'18- (1), ගරු ශමනහාන් ප්රිය ර් න
සිල්වා මහතා. [සභා ගර්භය තුළ නිත.]

රත්නපුර, නිවිතිගල මැතිවරණ වකලට්ඨාසවේ
"අයි - වර්ඩ්" වාපෘතිය: වැඩ අත්ටුටුවීම

இரத்தினபுொி, நிவித்திகல மதர்தல் ததொகுதி "அய்மரொட்" கருத்திட்டம்: மவமல இமடநிறுத்தம்
"iROAD" PROJECT IN RATNAPURA, NIVITHIGALA
ELECTORATE: SUSPENSION OF WORK

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා ඇසූ එම අතුරු ප්ර න
් යට මා
සිංහශලන් පිිබතුරු ශ න්නම්. බබතුමා කියනවා, මන්නාරශම්
කිශලෝමීටර් හයක පමණ පාරවල් කාලයක් තිස්ශසේ හිදිලා නිහියි
කියලා.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

513/'18
11. ගු එච්.එල්. වප්රේමලාල් ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எல். பிமரைலொல் ெயமசகர)

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara)3/’18
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර න
් ය - (1)

(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්ත්රික්කශර, නිවිතිගල මිතිවරණ
ශකනට්ඨාසශර, “අයි-ශරෝඩ්” වයාපෘතිය යටශත්
මාර්ග වයාපෘති 05 ක විඩ 2015 ශ සිම්බර් මස
ආරම්භ කළ බවත්;

(ii)

ඉන් වයාපෘති 02 ක විඩ අවසන් අදියශර් පවතින
අතර වයාපෘති 03 ක විඩ අතරමග නතර කර ඇති
බවත්;

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
ඇමතිතුමා න්නවා.

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
හරි. ඇමතිතුමාත් සිටියදී තමයි මා ඒ ගින කියන්ශන්. 2008
වසශර් පමණ ඉ ලා ශම් රශට් මහාමාර්ග අමාතයාං ය තිබුශණ්
හිටපු ේනාධිපතිතුමා යටශත්යි. එතුමාශේ කාලශර දී රුපියල්
ශකෝටි ගණනක ණයත් අරශගන, එතුමා අමාතයවරයා හිටියට
ේතුශර් ශමපමණ විඩ කළාය කියලා පම්ශපෝරි ගහනශකනට මා
හිතුවා, ඒ ශගනල්ලන් ශමවිනි කුඩා පාරවල් හ ලා ඇතියි කියලා.
ශමය කිශලෝමීටර් 6ක ප්ර න
් යක් තමයි. ශම්වා RDA එකට අයිති
අතුරු පාරවල්. [බාධා කිරීමක්] බබතුමා එය මට වලඛිතව ඉදිරිපත්
කරන්න. එය ඇස්තශම්න්තු කරලා එයට අව ය ප්රතිපා න ශසනයා
දීශම් කටයුත්ත මා භාර ගන්නම්. [බාධා කිරීමක්] සල්වල ගින
ප්ර න
් යක් නිහි. අපි ශකශසේ ශහෝ සල්වල ශහනයලා වයාපෘතියක්
යටශත් ඒක කරලා ශ න්නම්.

එතුමා න්ශන් ?
(ආ)
(i) නතර කර ඇති වයාපෘති නිවත ආරම්භ කරනු
ලබන දිනය කවශර් ;
(ii) 2017 වර්ෂය තුළදී විඩ අවසන් කිරීමට නියයතව
තිබූ ශමම වයාපෘතිවල විඩ අවසන් කරන කාල
සීමාව කවශර් ;
යන්න එතුමා ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?
(ඇ) ශනන එශසේ නම්, ඒ මන් ?
தநடுஞ்சொமலகள் ைற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:
( அ) (i)

இரத்தினபுொி ைொவட்டத்தின், நிவித்திகல மதர்தல்
ததொகுதியில், "அய்-மரொட்" கருத்திட்டதின் கீழ் 05
வீதிக் கருத்திட்டங்களுக்குொிய மவமலகள் 2015
திதசம்பர்
ைொதத்தில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டததன்பமதயும்;

(ii)

இதில் 02 கருத்திட்டங்களின் மவமலகள்
இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளததன்பதுடன் 03
கருத்திட்டங்களின் மவமலகள் இமடநடுமவ
நிறுத்தப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்;

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක -488/'18- (1), ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාය මහතා.

ගු වහක් ර් අප්පුහාමි මහතා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

அவர் அறிவொரொ?

709

710

පාර්වලශම්න්තුව

පලාශවල අයගම මාර්ගශර විඩ NBRO ේපශ ස්
ලිබුුම පසු ආරම්භ කරනු ලිශේ.

[ගරු එච්.එල්. ශප්රේමලාල් ේයශසේකර මහතා]

(ஆ) (i)

நிறுத்தப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள் ைீண்டும்
ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்;

(ii)

2017 ஆம் ஆண்டில் மவமலகள் நிமறவு
தசய்யப்படவிருந்த
இக்கருத்திட்டங்களின்
மவமலகள் நிமறவு தசய்யப்படும் கொலகட்டம்
யொததன்பமதயும்;

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?

askd the Minister of Highways and Road
Development:
(a) Is he aware that(i) work on 05 road projects in the Nivithigala
electorate of the Ratnapura District
commenced in December 2015 under the
“iRoad” project;
(ii) work in 02 of the aforesaid projects has
reached its final stage while work has been
suspended in 03 of the projects;
(b)

Will he inform this House(i) the date on which the suspended projects
will re-commence;
(ii) the deadlines set for these projects which
are expected to be completed within year
2017?

(c)

If not, why?

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, එම ප්ර න
් යට පිිබතුර
ශමශසේයි.

(අ)

(i)

(ii)

(ආ)

(i)

නිවිතිගල මිතිවරණ ශකනට්ඨාසශර මාර්ග
වයාපෘති 5ක විඩ 2015 වර්ෂශරදී ආරම්භ කර
ඇත.
කිශලෝමීටර් 5.2ක් පමණ වන මාරපන මඩ හන්දිය
සිට කල මාර්ගශර කිශලෝමීටර 5.05ක් කාපට්
අතුරා සම්ූරර්ණ කර ඇත. මාර්ග ේරහිස් සිකසීමට
ඇත.
සිදුරුපිටිය හන්දිය වත්තශහේන පිටකිලය මාර්ගය ,
ඇලපාත ම්ශම් හන්දිය සිට ම්ශම් ප්රේා ාලාව
ක්වා මාර්ගය , ලබුවත්ත හන්දිය සිට පින්නගල
හරහා හපුගහශවල හන්දිය
ක්වා
මාර්ගශර විඩ ිනට නවතා ඇත. පලාශවල
අයගම මාර්ගශර විඩ ආරම්භ කර, රුුම නාය
යකම් නිසා NBRO (ේාතික ශගනඩනිඟිවල
පර්ශරෂණ ආයතනශර) ේපශ ස් ලිශබන තුරු
විඩ නවතා ඇත.

සිදුරුපිටිය හන්දිය වත්තශහේන පිටකිලය මාර්ගශර
විඩ 2018.05.15 දින සිට නිවත ආරම්භ කර ඇත.
මාරපන මඩ හන්දිය සිට කල මාර්ගය, ඇලපාත
ම්ශම් හන්දිය සිට ම්ශම් ප්රේා ාලාව මාර්ගය හා
ලබුවත්ත හන්දිය සිට පින්නගල හරහා
හපුගහශවල හන්දිය යන මාර්ගවල විඩ 2018 ජූවල/
අශගෝස්තු මාසවලදී ආරම්භ කිරීමට කටයුතු
සූ ානම් කර ඇත.

(ii)

ශකනන්ත්රාත් ශකනන්ශද්සි අනුව 2018 බක්ශතෝබර්
31 දින ක්වා ශකනන්ත්රාත් සමාගමට කාල දිගුවක්
ලබා දී ඇත. ඊට අමතර සමාගශම් ප්රමා යන්
සම්බන්ධශයන් ශකනන්ත්රාත් ලිවිසුම ප්රකාර කටයුතු
කරන අතර, NBRO නිර්ශද් ය ලබා ගත යුතු
මාර්ගය හිර අශනකුත් මාර්ගවල විඩ 2018
වර්ෂය ඇතුළත නිම කිරීමට අශප්ක්ෂිතය.

(ඇ) අ ාළ ශනනශේ.

ගු එච්.එල්. වප්රේමලාල් ජයවසේකර මහතා
(ைொண்புைிகு எச்.எல். பிமரைலொல் ெயமசகர)

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara)
ගරු ඇමතිතුමනි, සිදුරුපිටිය වත්තශහේන මාර්ගය තවම
අබලන් තත්ත්වශරයි තිශබන්ශන්. එහි ශ නශළනස්වල කන් ,
වත්තශහේන විනි දුෂ්කර ගම්මාන රාශියක් තිශබනවා. පාසල් යන
රුවන් වාශේම රැකියාවලට යන පිරිස් එම ශපශ ස්වල ඉන්නවා.
නගරයට පිවිශසන්න ලියාම ඒ අයට ිඩි අපහසුතාවලට මුහුණ
ශ න්න සිද්ධ ශවනවා. ඒ මාර්ගශර විඩ ශම් මාසශර 5වන ා
ආරම්භ කළා. ඒ කටයුතු කඩිනයන් නිම කරන්න කියා ශම්
අවස්ථාශේදී මා බබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ලබුවත්ත හන්දිශර සිට පින්නගල මාර්ගශර විඩ කටයුතුත්
තවම ආරම්භ කර නිහි. ඒකත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ආරම්භ
කරන්න කියා මා බබතුමාශගන් ඉල්ලනවා. අතුරු ප්ර න
් හිටියට
අහන්න ශවනත් ප්ර න
් නිහි. ශකශසේ ශහෝ ඉතා ඉක්මනින් ශම්
කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. "අයි-ශරෝඩ්"
වයාපෘතිය යටශත් ආරම්භ ුරුම තවත් මාර්ග කීපයක් තිශබනවා.
ඒවාශයත් ශකනටසක විඩ අවසන් කර තිශබනවා. එහි තව ශකනටස්
කීපයක විඩ අවසන් කරන්න තිශබනවා. ඒ විඩ ශකනටසත්
අවසන් කිරීම ශකශරහි බබතුමාශේ විශ ෂ
ේ අවධානය ශයනමු
කරන්න කියා මා ශම් අවස්ථාශේදී ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා එම කාරණා මතක් කළ එක ඉතා
ශහන යි. මම ශම් ගින ශහනයා බිලුවාම ින ගන්න ලිබුණා, ශම්
චඅයි-ශරෝඩ්ච වයාපෘතිය යටශත් ශකනන්ත්රාත් භාර ගත්ත
කිහිපශ නකුම ඒ වයාපෘති නියයත ශවලාවට සම්ූරර්ණ කර නිති
බව. සමහර අය දිගටම විඩ කරශගන යන්ශන් නිතිව ශකනටස්
ව ශයන් අතරමත නතර කර තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ශම්
සම්බන්ධශයන් නිසි ක්රියා මාර්ගයක් ගන්න තීරණය කර
තිශබනවා. විශ ෂ
ේ ශයන් සබරගමුව පළාශත් රත්නපුරය සහ
කකගල්ලටත් ශම්ක අ ාළයි. සමහර තින්වල ශකනන්ත්රාත්කරුවන්
සියයට 20ක් විතර විඩ අවසන් කරලා ඉතිරි ටික නතර කර
තිශබනවා. ඒ ඉතිරි විඩ කටයුතු වහාම අවසන් කරන්න කියා මම
කියලා තිශබනවා. ඒ ස හා අව ය පියවර ගන්නවා.

ගු එච්.එල්. වප්රේමලාල් ජයවසේකර මහතා
(ைொண்புைிகு எச்.எல். பிமரைலொல் ெயமசகர)

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara)
නාය යාශම් තර්ේනය නිසා ඒ අය විඩ නවත්වා තිශබනවා,
ගරු ඇමතිතුමනි.

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
සමහර තින්වල නාය යාශම් තර්ේනය තිශබන බව ඇත්තයි.
නමුත්, සමහර තින්වල නාය යාම නිසා ශනනශවයි, ඒ අය ශවනත්
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විඩ භාරශගන තිශබන නිසා ශම් විඩ කරන්ශනත් නිහි. ඒ නිසා
ශම් වයාපෘති නියයත ශවලාවට සම්ූරර්ණ කරන්න අපි ින් ඒ
අයව ශයන වනවා.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(iii)

1983 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் யுத்த நிமலமை
முடிவமடயும் வமர குடிநீர் வழங்குவதற்கொக
ஒவ்மவொர் ஆண்டிற்கும் அரசொங்கம் ஒதுக்கிய
தைொத்தப் பைத்ததொமக யொது;

(iv)

யுத்த நிமலமை முடிவமடந்த பின்னர், 2015 ஆம்
ஆண்டு வமர குடிநீர் வழங்கல் கருத்திட்டங்
களுக்கொக அரசொங்கம் ஒதுக்கிய
தைொத்த
பைத்ததொமக ஆண்டு வொொியொக தனித்தனியொக
எவ்வளவு;

(v)

மைற்படி
அமனத்தினதும்
அறிக்மகமயச் சைர்ப்பிப்பொரொ;

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 12 -515/'18- (1), ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ශහේරත්
මහතා. [සභා ගර්භය තුළ නිත.]

ශ වන වටය.

පානීය ජල වාපෘති : මුලතිේ දිසනරික්කය

குடிநீர் வழங்கல் கருத்திட்டம்: முல்மலத்தீவு
ைொவட்டம்
DRINKING WATER PROJECTS: MULLAITIVU DISTRICT
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3. ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා (ගු ආර්. එම්. පද්ම
ේදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර මහතා වවනුව )
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - ைொண்புைிகு
பத்ை உதயசொந்த குைமசகர சொர்பொக)

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of City Planning and Water
Supply:
(a)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මුලතිේ දිස්ත්රික්කය තුළ
ේාතික ේල සම්පා න හා ේලාපවහන මණ්ඩලය
මඟින් පිරිසිදු පානීය ේලය සපයන ල නිවාස
සංනයාව ශකනපමණ ;

(ii)

ශම් වන විට පිරිසිදු පානීය ේලය සපයනු ලබන
නිවාස සංනයාව ශකනපමණ ;

(iii)

1983 වර්ෂශයන් පසුව යු මය තත්ත්වය නිම
වනතුරු පානීය ේලය ලබා දීම ශවනුශවන් එක්
එක් වර්ෂය ස හා රේය විසින් ශවන් කරන ල මුළු
මු ල ශකනපමණ ;

(iv)

(v)

යු මය තත්ත්වය නිම වීශමන් පසු 2015 වර්ෂය වන
ශතක් පානීය ේලය ලබා දීශම් වයාපෘති ශවනුශවන්
රේය ශවන් කරන ල මුළු මු ල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකනපමණ ;

ඉහත සියල්ශලහිම ප්රගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්ශන් ;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?
(ආ) ශනනඑශසේ නම්, ඒ මන් ?
நகரத் திட்டைிடல்
மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

(ii)

ைற்றும்

நீர்வழங்கல்

Will he inform this House-

(i)

how many households within the
Mullaitivu District had been connected to
the supply of clean drinking water by the
National Water Supply and Drainage Board
by 1983;

(ii)

how many households are provided with
clean drinking water at present;

(iii)

what amount in full was allocated by the
Government in each year for providing
drinking water until the end of the war
situation after 1983;

(iv)

what amounts in full was allocated by the
Government for projects implemented for
the supply of drinking water, separately in
respect of each of the years following the
war situation until the year 2015; and

(v)

whether he will table a progress report on
all above?

ஆர். எம்.

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. R.M.
Padma Udhayashantha Gunasekera)
නගර සිලසුම් හා ේල සම්පා න අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර න
් ය - (1):

(අ)

அமைச்சமரக்

1983
ஆம்
ஆண்டளவில்
முல்மலத்தீவு
ைொவட்டத்தில் மதசிய நீர் வழங்கல் ைற்றும்
வடிகொலமைப்புச் சமபயினொல் சுத்திகொிக்கப்பட்ட
குடிநீர்
வழங்கப்பட்டிருந்த
வீடுகளின்
எண்ைிக்மக யொது;

இன்றளவில்
சுத்திகொிக்கப்பட்ட
குடிநீர்
வழங்கப்படுகின்ற
வீடுகளின்
எண்ைிக்மக
யொது;

முன்மனற்ற

(b)

If not, why?

ගු රවුෆන හකීම් මහතා (නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාතුරමා)

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர்
வழங்கல் அமைச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර න
් යට පිිබතුර
සභාගත* කරනවා.
* සභාවම්සය මත තබන ලද පිළිුරර:

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

යු මය වාතාවරණය පිවිති කාලය තුළ සියලු වලයකියවිවල
විනා වී ඇති ශහයින් ශම් සම්බන්ධශයන් කිසිදු ත්තයක්
ශනනමිත.

(ii)

2018.03.31 දිනට ගෘහස්ථ ේල සම්බන්ධන සංනයාව 68කි.

(iii)

යු මය වාතාවරණය පිවිති කාලය තුළ සියලු වලයකියවිවල
විනා වී ඇති ශහයින් ශම් සම්බන්ධශයන් කිසිදු ත්තයක්
ශනනමිත.
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පාර්වලශම්න්තුව
(iv)

[ගරු රුරෆ් හකීම් මහතා]

(iv)

යන්න එතුමා ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?

insert table
(ආ)

අං ේල සම්පා න
ක වයාපෘති
ය

රුපියල් යවලයන
2011

2012

2013

2014

(i)

එම මාර්ග වයාපෘතිය ස හා ඇස්තශම්න්තු කර
ඇති මුළු මු ල ශකනපමණ ;

(ii)

එම මු වලන් ඉඩම් හා ශද්පළ වන්දි ශලස ශවන්කර
ඇති මු ල ශකනපමණ ;

(iii)

ඉදිකිරීම් කාර්යය ස හා ශවන්කර ඇති මු ල
ශකනපමණ ;

(iv)

ඉදිකිරීම් කාර්යය සිදු කරන්ශන් කුරරුන් විසින් ;

සටහන
එකතු
ව
154.1

1

බඩ්ඩුසුඩාන්

15.2

30.5

63.6

44.8

2

ශනඩුන්කර්නි

24.54

23.63

22.4

33.93 104.5

හදිසි

3

පාන්ඩියන්
කුලම

14.3

44.1

12.3

30.5

101.2

ප්රතිසාධන

4

මල්ලාවි

17.09

31.3

42.1

25.2

116.5

වයාපෘතිය

සම්ූරර්ණ එකතුව

71.94

129.53 140.4 134.4 476.3
3

ේතුරු

යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?
(ඇ) ශනනඑශසේ, නම් ඒ මන් ?
தநடுஞ்சொமலகள் ைற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

வொத்துவ சந்தியில் இருந்து தைொறன்துடுவ சந்தி
வமர தசல்கின்ற வொத்துவ - தைொறன்துடுவ
வீதிமய விஸ்தொித்து அபிவிருத்தி தசய்யும்
கருத்திட்டத்மத
ஆரம்பிக்க
ைற்றும்
நிமறவுதசய்ய உத்மதசித்துள்ள திகதிகள் யொமவ;

(ii)

அந்த
வீதியின்
நீளம், தற்மபொது
தொர்
இடப்பட்டுள்ள அளவின் அகலம் ைற்றும் தைொத்த
அகலம் எவ்வளவு;

(iii)

கொபற் இடுவதற்கு எதிர்பொர்த்துள்ள அகலம்
ைற்றும் அபிவிருத்திக்குப் பின்னரொன வீதியின்
தைொத்த அகலம் எவ்வளவு;

(iv)

அபிவிருத்தி தசய்யப்படுகின்ற பொலங்களின்
எண்ைிக்மக ைற்றும் ைதகுகளின் எண்ைிக்மக
எவ்வளவு;

2009 සිට 2014 ක්වා ශවන් කරන ල මු ල : රු.ය 476.3කි.

(v)

බේ.

insert table
අංක
ය

ේල සම්පා න
වයාපෘතිය

ශවන් කරන ල
මු ල (රුපියල්)

සටහන

154,085,614.51

ේල
සම්බන්ධ
න ගණන
282

1

බඩ්ඩුසුඩාන්

2

ශනඩුන්කර්නි

104,531,701.22

183

ේතුරු

3

පාන්ඩියන්

101,161,300.12

262

හදිසි

4

මල්ලාවි

116,493,739.15

420

ප්රතිසාධන

මුළු මු ල රුපියල්

(ආ)

476,272,355.00

වයාපෘතිය

අ ාළ ශනනශේ.

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) (i)

மைற்படி வீதிக் கருத்திட்டத்திற்கொக ைதிப்பீடு
தசய்யப்பட்டுள்ள
தைொத்தப்
பைத்ததொமக
எவ்வளவு;

(ii)

மைற்படி பைத்ததொமகயில் கொைிகள் ைற்றும்
ஆதனங்களின்
இழப்பீட்டுக்கொக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பைத்ததொமக எவ்வளவு;

(iii)

நிர்ைொைப் பைிகளுக்கொக
பைத்ததொமக எவ்வளவு;

(iv)

நிர்ைொைப்
பைிகள்
மைற்தகொள்ளப்படும்;

වාද්දුව - වමලවරලන්ුරු ව මාර්ගය සංවර්ධානය:
විසනතර

வொத்துவ - தைொறன்துடுவ வீதி விஸ்தொிப்பு: விபரம்
DEVELOPMENT OF WADDUWA-MORONTHUDUWA ROAD :
DETAILS

440/’18
4. ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා ( ගු ජයන්ත සමරවීර
මහතා වවනුව )

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - ைொண்புைிகு ெயந்த
சைரவீர சொர்பொக)

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon.
Jayantha Samaraweera)
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර න
් ය - (1):

(අ)

(i)

සංවර්ධනය කරනු ලබන පාලම් සංනයාව සහ
ශබෝක්කු සංනයාව ශකනපමණ ;

වාද්දුව හන්දිශර සිට, ශමනශරනන්තුඩුව හන්දිය
ක්වා දිශවන වාද්දුව - ශමනශරනන්තුඩුව මාර්ගය
පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීශම් වයාපෘතිය ආරම්භ
කිරීමට සහ අවසන් කිරීමට ශයෝජිත දින කවශර් ;

(ii)

එම මාර්ගශර දිග, ිනට තාර ශයන ා ඇති
ප්රමාණශර පළල හා මුළු පළල ශකනපමණ ;

(iii)

කාපට් ඇතිරීමට බලාශපනශරනත්තු වන පළල සහ
සංවර්ධනශයන් අනතුරුව, පාශර් මුළු පළල
ශකනපමණ ;

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
யொரொல்

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(இ)

இன்மறல், ஏன்?

asked the
Development:

(a)

Minister

of

Highways

&

Road

Will he inform this House(i)

the dates on which the project for the
expansion and development of WadduwaMoronthuduwa Road from Wadduwa
Junction to Moronthuduwa Junction is
proposed to be commenced and completed;

(ii)

the total area of the said road and the width
of the extent which has been tarred;
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(iii)
(iv)

(b)

(c)

the width of the extent which is expected to
be carpeted and the total width of the road
after completing the development; and
the number of bridges and culverts that are
developed?

Will he also inform this House(i) the total estimate for the said road project ;
(ii) the amount that has been allocated as
compensation for lands and property, out of
the above estimate;
(iii) the amount of money allocated for the
construction purpose; and
(iv) as to who has undertaken the construction
activity?

(අ)

(ආ) ශනනඑශසේ නම්, ඒ මන් ?
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:
(அ)

If not, why

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර න
් යට පිිබතුර
සභාගත* කරනවා.

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Industry and Commerce:
Will he inform this House separately the name
and designation of each officer who is attached to
the personal staff of the Minister of Industry and
Commerce and those who have been allocated
with official vehicles, along with details on the
type of vehicle allocated to them, registration
number and the name of the officer who
authorized such allocation of a vehicle?

මුළු පළල ( ළ ව ශයන්)
- මීටර් 10
කාපට් ඇතිරීමට බලාශපනශරනත්තු වන පළල - මීටර් 7.6

(b)

If not, why?

සංවර්ධනශයන් අනතුරුව පාශර් මුළු පළල - මීටර් 12.2
සංවර්ධනය කිරීමට බලාශපනශරනත්තු වන පාලම් සංනයාව නිත.

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :

* Answer tabled:
(අ)
(i) ආරම්භ දිනය
අවසන් කිරීමට ශයෝජිත දිනය
(ii) මාර්ගශර දිග

- 2015.10.05
- 2019.07.05
- කිශලෝමීටර් 5.3

ිනට තාර මා ඇති ප්රමාණශර පළල

(iv)

- මීටර් 4.5

සංවර්ධනය කිරීමට බලාශපනශරනත්තු වන ශබෝක්කු සංනයාව
- 17
(ආ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(ඇ)

மகத்ததொழில்
ைற்றும்
வொைிப
அலுவல்கள்
அமைச்சொின்
பிரத்திமயக
பதவியைிக்கு
இமைக்கப்பட்டுள்ள உத்திமயொகபூர்வ வொகனங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ள
ஒவ்மவொர்
உத்திமயொத்தரதும்
தபயர், பதவி, ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வொகனத்தின் வமக,
பதிவிலக்கம் ைற்றும் அவ்விதம் ஒதுக்குவதற்கு
அங்கீகொரம் வழங்கியது யொர் என்பமத தவவ்மவறொக
அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?

(a)

* සභාවම්සය මත තබන ලද පිළිුරර:

(iii)

කර්මාන්ත හා වාණිේ කටයුතු අමාතයතුමාශේ ශප ද්ගවලක
කාර්ය මණ්ඩලයට අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක්
එක් නිලධාරියාශේ නම, තනතුර, ශවන්කර ඇති වාහනශර
වර්ගය, වලයාපදිංචි අංකය සහ එම ශවන් කිරීම ස හා
අනුමතිය ලබා දුන්ශන් කුරරුන් විසින් යන්න ශවන්
ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?

රුපියල් යවලයන 7 .2කි.
රුපියල් යවලයන 420කි.

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

අ ාළ ශනනශේ.

කර්මාන්ත හා වාණිජ ක යුුර ඇමතිවරයාවග්
වපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය: නිල වාහන
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள்
அமைச்சரது பிரத்திமயகப் பதவியைி:
உத்திமயொகபூர்வ வொகனங்கள்

PERSONAL STAFF OF MINISTER OF INDUSTRY AND
COMMERCE: OFFICIAL VEHICLES
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5. ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා (ගු බිමල් රත්නායක
මහතා වවනුව )
அழஹப்தபருை

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර න
් යට පිිබතුර
සභාගත* කරනවා.
* සභාවම්සය මත තබන ලද පිළිුරර:

රුපියල් යවලයන 37 .2කි.
මාගා ඉංජිශන්රු (පුද්.) සමාගම

(ைொண்புைிகு டலஸ்
ரத்நொயக்க சொர்பொக)

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

- ைொண்புைிகு

பிைல்

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon.
Bimal Rathnayake)
කර්මාන්ත හා වාණිේ කටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර න
් ය - (1):

අ
නු
අං
ක
ය

insert table

නිලධාරියාශේ
නම

තනතුර

ශවන්
කර ඇති
වාහන
ශර
වර්ගය

වලයා
පදිංචි
අංකය

ශවන් කිරීම
ස හා
අනුමිතිය
ලබා
දුන්ශන්
කුරරුන්
විසින්

1

එම්. රිෆ්නාන්
බදියුදීන් මයා

ශප ද්ගවලක
ශල්කම්

කාර්

KL 4080

අතිශර්ක
ශල්කම්
(පාලන)

2

ශේ.එම්. නලීම්
මයා

සම්බන්ධීක
රණ
ශල්කම්

ඩබල්
කිේ

PH 1235

අමාතයාං
ශල්කම්

3

එස්.ආර්.එම්.එම්
. ඉර්ෂාඩ් මයා

සම්බන්ධීක
රණ
ශල්කම්

ඩබල්
කිේ

PH 1243

අමාතයාං
ශල්කම්
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[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා]

අනු
අං
කය

නිලධාරියාශේ
නම

තනතුර

(අ)

ශවන්
කර ඇති
වාහන
ශර
වර්ගය

වලයා
පදිංචි
අංකය

ශවන් කිරීම
ස හා
අනුමිතිය
ලබා
දුන්ශන්
කුරරුන්
විසින්

4

ශේෝ ප්
තවරාේා මයා

මාධය
ශල්කම්

ඩබල්
කිේ

PF 6283

අමාතයාං
ශල්කම්

5

අයි.එස්.එම්.
ශමනහිදීන් මයා

මහේන
සම්බන්ධතා
නිලධාරි

ඩබල්
කිේ

PF 8051

අමාතයාං
ශල්කම්

6

ශේ.එම්.සී.
ශරෝයි ේයසිංහ
මයා

ේපශද් ක

කාර්

KH 6369

අමාතයාං
ශල්කම්

(ආ)
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පාර්වලශම්න්තුව
(i)

ශකනළඹ මහාධිකරණශර විභාග වූ අංක - එච්.
සී./4648/200 (නීතිපතිශේ අංක - සී. ආර්. 2/26/200 ) නඩුශේ විත්තිකරුවන් කුරරුන් ;

(ii)

එම අධි ශචෝ නා පත්රශර නතා තිබූ අධි ශචෝ නා
කවශර් ;

(iii)

එකී අධි ශචෝ නාවවලන් සියලුම විත්තිකරුවන්
නිශ නස් කිරීමක් කර තිශේ ;

යන්න එතුයය ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?
(ආ)

(i)

එශසේ නි හස් කළ , නීතිපතිවරයාට නිවතත්
ශචෝ නා නිසි ශලස සංස්ථාපනය කිරීමට හිකි බව
තීන්දුශේ න්වා තිශේ ;

(ii)

ඒ අනුව, නීතිපතිවරයා විසින් ශචෝ නා නිසි ශලස
සංස්ථාපනය කර විත්තිකරුවන්ට එශරහිව නිවත
නඩු පිවරීමක් කරනු ලබන්ශන් ;

(iii)

එශසේ නම්, නිවත නඩු පවරනු ලබන්ශන් කවර
කාලයක් තුළ ;

(iv)

එශසේ නඩු ශනනපවරන්ශන් නම්, එකී තීරණයට
අ ාළ ශහේතු පිිබබ ව ිනුවත් කරන්ශන් ;

යන්න එතුයය ස හන් කරන්ශන් ?

අ ාළ ශනනශේ.

(ඇ) ශනනඑශසේ නම්, ඒ මන් ?

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

நீதி ைற்றும் சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு மகட்ட வினொ:

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 7 -480/'18- (1), ගරු ඩී.වී. චානක මහතා.

(அ) (i)

ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, ගරු ඩී.වී. චානක මන්ත්රීතුමා
ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් ය අහනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා

(ii)

அந்தக்
குற்றப்பகர்வுப்
முன்மவக்கப்பட்டிருந்த
குற்றப்
யொமவ என்பமதயும்;

(iii)

அந்த
குற்றப்
பகர்வுகளிலிருந்து
சகல
பிரதிவொதிகளதும் குற்றம் ைற்றவர்கள் என
விடுதமல தசய்யப்பட்டுள்ளனரொ என்பமதயும்;

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට පිිබතුරු දීම ස හා
මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

(ஆ) (i)

அவ்வொறு விடுவிக்கப்பட்ட மபொதிலும் சட்டைொ
அதிபரொல் ைீண்டும் குற்றச் சொட்டுக்கமள
உொியவொறு ைீள ஸ்தொபிக்க முடியுதைன தீர்ப்பில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்;

(ii)

அதன்படி,
சட்டத்துமறத்
தமலமையதிபதி
குற்றொட்டுக்கமள உொியவொறு ைீள ஸ்தொபித்து
பிரதிவொதிகளுக்கு எதிரொக ைீண்டும் வழக்குத்
தொக்கல் தசய்வொரொ என்பமதயும்;

(iii)

அவ்வொதறனில், ைீண்டும்
எக்கொலத்துக்குள்
வழக்கு தொக்கல் தசய்யப்படும் என்பமதயும்;

(iv)

அவ்வொறு வழக்கு தொக்கல் தசய்யப்படொவிடின்,
அந்தத் தீர்ைொனத்துக்கு ஏதுவொன கொரைங்கள்
ததொடர்பொக அறிவூட்டப்படுைொ என்பமதயும்

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

වකලළඹ මහාධිකරණවේ නු  අංක එච්.
සී./4648/2009: විසනතර

தகொழும்பு மைல் நீதிைன்ற வழக்கு இலக்கம்
H.C/4648/2009: விபரம்
COLOMBO HIGH COURT CASE NO. H.C./4648/2009: DETAILS
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10.ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා ( ගු වමලහාන් ප්රියදර්ශ්න
ද සිල්වා මහතා වවනුව )
(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon.
Mohan Priyadarshana De Silva)
අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුයයශගන්
ඇසූ ප්ර න
් ය - (1):

பத்திரத்தில்
பகர்வுகள்

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිවය්ග කරන ලදී.

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - ைொண்புைிகு தைொஹொன்
பிொியதர்ஷன த சில்வொ சொர்பொக)

தகொழும்பு மைல் நீதிைன்றத்தில் விசொொிக்கப்பட்ட
H.C/4648/2009 ஆம் இலக்க (சட்டத்துமறத்
தமலமையதிபதியின் இலக்கம் சீ.ஆர். 2/26/2009)
வழக்கின் பிரதிவொதிகள் யொவர் என்பமதயும்;

அவர் குறிப்பிடுவொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Justice andPrison Reforms:
(a)

Will she inform this House-
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(b)

(c)
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(i)

the defendants of case number H.C./4648/
2009 (Attorney General’s Number C.R.2/26/2009) which was heard in the High
Court, Colombo;

(ii)

the charges raised in the Indictment Paper;
and

(iii)

whether all the defendants have been
acquitted from the aforesaid indictments?

Will she State-

(i)

whether it is stated in the Determination that
there is a possibility for the Attorney
General to amend the accusations for a
second time;

(ii)

accordingly, whether the defendants are refiled by the Attorney General having
properly amended the accusations;

(iii)

if so, the period within which re-filing is
done; and

(iv)

whether the reasons for the particular
decision would be unveiled, if not re-filed
thus?

If not, why?

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, අධිකරණ හා බන්ධනාගාර
ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුයය ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට පිිබතුර
සභාගත* කරනවා.
* සභාවම්සය මත තබන ලද පිළිුරර:

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :

* Answer tabled:
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පාර්වලශම්න්තුව

කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික කමිටුව: 2017 සඳහා
වවන් කළ මුදල
ைகளிர் ததொடர்பொன மதசிய குழு: 2017க்கு ஒதுக்கிய
பைம்
NATIONAL COMMITTEE ON WOMEN : MONEY ALLOCATED
FOR 2017
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12.ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා (ගු ඉන්දික අනුුද්ධා
වහේරත් මහතා වවනුව )

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - (ைொண்புைிகு இந்திக
அநுருத்த மஹரத் சொர்பொக)

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon.
Indika Anuruddha Herath)
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතයතුයයශගන්
ඇසූ
ප්ර න
් ය - (1):

(අ)

(i)

දිවයිශන් සිටින ස්ත්රී, ළමා, තරුණ, සහ විඩිහිටි
ේනගහනය අනුපිිබශවවලන් ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකනපමණ ;

(ii)

කාන්තාවන් පිිබබ ේාතික කයම්ව පවත්වාශගන
යකම ස හා 2017 වර්ෂයට අය විශයන් ශවන් වූ
මු ල ශකනපමණ ;

(iii)

එහි වර්තමාන ක්රියාකාරීත්වය කවශර් ;

(iv)

ප්රචණ්ඩත්වය ශහේතුශවන් අසරණ වී දිවි ශගවන
කාන්තාවන්ට නිවාස හා ශවනත් සහන ලබා දීමට
2017 වර්ෂය ස හා අය විශයන් ශවන් වූ මු ල
ශකනපමණ ;

(v)

එම සහන ලබා දීම ක්රියාත්මක වන දිනය කවශර් ;

යන්න එතුයය ශමම සභාවට න්වන්ශන් ?
(ආ) ශනනඑශසේ නම්, ඒ මන් ?
ைகளிர் ைற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சமரக் மகட்ட
வினொ:

[වමම පිළිුරර පුසනතකාලවේ ද තබා ඇත.]

[இந்த விமட நூல் நிமலயத்திலும் மவக்கப்பட்டுள்ளது .]

[This answer is also placed in the Library.]

(அ) (i)

நொட்டிலுள்ள
தபண்கள்,
சிறுவர்கள்,
இமளஞர்கள்
ைற்றும்
முதிமயொொின்
சனத்ததொமக முமறமய தனித்தனியொக யொது
என்பமதயும்;

(ii)

ைகளிர்
ததொடர்பொன
மதசிய
குழுமவ
மபைிவருவதற்கு 2017ஆம் ஆண்டுக்கொக வரவு
தசலவுத் திட்டத்தின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்ட பைத்
ததொமக யொது என்பமதயும்;

(iii)

அதன் தற்மபொமதய
என்பமதயும்;

(iv)

வன்முமறகள் கொரைைொக நிர்க்கதிக்குள்ளொகி
வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கும் தபண்களுக்கு வீடுகள்
ைற்றும் ஏமனய நிவொரைங்கமள வழங்க
2017ஆம்
ஆண்டிற்கொக
வரவு
தசலவுத்
திட்டத்தின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்ட பைத் ததொமக
யொது என்பமதயும்;

(v)

குறித்த
நிவொரைங்கமள
வழங்குதல்
நமடமுமறப்படுத்தப்படும்
திகதி
யொது
என்பமதயும்;

தசயற்படுநிமல

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

யொது
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asked the Minister of Women and Child Affairs:

(a)

Will she inform this House(i)

(ii)

(b)

separately, the population of women,
children, youths and the elderly living in
this country respectively;

the amount of money that was allocated
from the Budget for the year 2017 for the
functioning of the National Committee on
Women;

(iii)

the present state of the functioning of that
Committee;

(iv)

the amount of money that was allocated
from the Budget for the year 2017 for
providing houses and other relief measures
to women who are rendered destitute due to
violence; and

(v)

the date from which provision of such relief
measures would be commenced?

(iv)

If not, why?

ගු චන්ද්රානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා හා ළමා ක යුුර
අමාතුරමිය)
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சந்திரொைி
சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சர்)

பண்டொர - ைகளிர் ைற்றும்

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women
and Child Affairs)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර න
් යට පිිබතුර
සභාගත* කරනවා.
* සභාවම්සය මත තබන ලද පිළිුරර:

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :

6.

කාන්තාවන්ට එශරහි හිංසන විළික්වීම ේශ සා නීති
හා ේපශද් න සහන සිලසීම.

7.

ස්ත්රී, පුරුෂ සමාේභාවීය හිංසන විළික්වීම ේශ සා
ේද්ශද් නය කිරීම.

8.

ශද් පාලනශර කාන්තා නිශයෝේනය ඉහළ නිංවීම
ේශ සා ේද්ශද් නය, පුහුුම විඩසටහන් හා ිනුවත්
කිරීශම් විඩසටහන් පිවිත්වීම.

“ප්රචණ්ඩත්වය ශහේතුශවන් අසරණ වී දිවි ශගවන
කාන්තාවන්ට නිවාස හා ශවනත් සහන” ලබා දීමට සෘුන
ශලසම අමාතයාං ශර සංවර්ධන අං ය ස හා ප්රතිපා න
ශවන් වී ශනනමිත. එශහත් 2017 වර්ෂශර අමාතයාං ය
ස හා භාණ්ඩාගාරය විසින් ශවන් කරන ල මුළු
ඇස්තශම්න්තු මු වලන් රු.ය. 50කට ආසන්න ප්රමාණයක්
ප්රචණ්ඩත්වය ශහේතුශවන් පීඩාවට පත් කාන්තාවන්ට හා
රුවන්ට ශසේවා සිප උමට අව ය කටයුතු ස හා ශවන්
කරන ලදී. ඒ අනුව එම ප්රතිපා න යටශත් පහත ස හන්
ක්රියාකාරකම් අමාතයාං ශර සංවර්ධන අං ය විසින්
ක්රියාත්මක කරන ලදී.
·

ප්රචණ්ඩත්වශයන් පීඩාවට පත් කාන්තාවන් හා
බුරන්ශේ රුවන් ශවනුශවන් කාන්තා රැකවරණ
නිවාස පවත්වා ශගන යාම හා නඩත්තු කිරීම.

·

ශපනවලස් ස්ථානයන්හි නව ශපනවලස් ළමා හා කාන්තා
කාර්යාං ඉදි කිරීම.

·

ශමනනරාගල දිස්ත්රික් ශරෝහශල් කාන්තා හා ළමා
ආරක්ෂිත රැ ුරම් මධයස්ථානයක් ඉදි කිරීම.

·

කාන්තා ගෘහ මූවලක පුරල් ස හා ේාතික ක්රියාකාරී
සිලිස්ම සකස් කිරීම.

·

විශද් ආධාර මත ක්රියාත්මක වූ එක්සත් ේාතීන්ශේ
සංවර්ධන විඩසටහන යටශත් සකස් කරන ල ස්ත්රී,
පුරුෂ සමාේභාවීය හිංසනය අවම කිරීම ස හා වූ
ේාතික ක්රිය ාකාරී සිලිස්ශ ම් ක්රියාකාරකම් ඇග උම හා
පසුවිපරම.

·

එක්සත් ේාතීන්ශේ ේනගහන අරමු ශල් ආධාර මත
ප්රචණ්ඩත්වයට පත් කාන්තාවන් හා රුවන් ස හා
ශසේවා සපයන රාේය හා රාේය ශනනවන ආයතන
ේාලගත කිරීම ස හා වූ දිස්ත්රික් විඩසටහන්, විඩමුළු
පිවිත්වීම.

·

ේාතික කාන්තා කයම්වට, ප්රචණ්ඩත්වය ශහේතුශවන්
අසරණ වී දිවි ශගවන කාන්තාවන්ට නිවාස හා
ශවනත් සහන ලබා දීමට 2017 වර්ෂශර අය විශයන්
ප්රතිපා න ශවන් වී නිත.

* Answer tabled:
(අ)

(i)

ස්ත්රී - 10.5 යවලයන
ළමා

- 3.1 යවලයන (වයස අුරරුදු 0- 18)

තරුණ

- 1.76 යවලයන (වයස අුරරුදු 18 - 2 )

විඩිහිටි

- 5.55 යවලයන (වයස අුරරුදු 2 ට විඩි)

(v)

(ේන හා නිවාස සංගණනය 2012)
(ii)

(ආ)

රු. යවලයන 8කි.

(iii)

1.

කාන්තාවන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා
ප්රතිපත්තිමය ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම.

කිරීශම්

2.

කාන්තාවන්ට එශරහි වන නීති සංශ ෝධනය හා නව
නීති සංශ ෝධනය පිිබබ ව ක්රියා කිරීම.

3.

කාන්තා ගිටලු පිිබබ පර්ශරෂණ දියත් කිරීම හා එහි
නිර්ශද් ක්රියාත්මක කිරීම හා අ ාළ ආයතන ශවත
නිර්ශද් ශයනමු කිරීම.

4.

ස්ත්රී, පුරුෂ සමාේභාවය මත ඇති වන ශවනස්කම්
පිිබබ වූ පියණිවල පිිබගිනීම, සංනිරීක්ෂණය හා ඒවා
අ ාළ පාලක, බලධාරින්, සම්බන්ධිත තිනිත්තන්
ශහෝ මණ්ඩල ශවත අව ය ක්රිය ාමාර්ග ස හා ශයනමු
කිරීම.

5.

ස්ත්රී, පුරුෂ සමාේභාවීය පියණිවල මධයස්ථ ානශර
කාර්ය භාරශර ප්රසාරණය වීමක් ව ශයන් 2014
වර්ෂශර ආරම්භ කරන ල 1 38 කාන්තා ේපකාරක
දුරකථන ශසේවය ික්විය හිකි අතර, ලිශබන
පියණිවල පිිබබ ව ශපනලීසිය ශවත ශයනමු කිරීම,
නනතික ආධාර ශහෝ සමථ ශසේව ා ස හා රේශර ශහෝ
රේශර ශනනවන සංවිධාන ශවත ශයනමු කිරීම.

ිනටමත් ශමම විඩසටහන් ක්රියාත්මක ශවයන් පවතී.

අ ාළ ශනනශේ.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්රධාන කටයුතු ආරම්භශරදී, පනත් ශකම්ම්පත් පිිබගින්වීම
පිිබබ ිනුම් දීම.

ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි, ඊට ප්රථම වි ගත්
කාරණයක් ශකශරහි බබතුමාශේ අවධානය ශයනමු කරවන්නට මට
අවස්ථාව ශ න්න.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් විඩකටයුතු ටික අවසන් කරලා
බබතුමාට අවස්ථාවක් ශ න්නම්.
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சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள்
BILLS PRESENTED

බද්ධා නිවාස අයිතිකම් (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන)
පනත් වකටුම්පත

இருப்பிடக்கூறு தசொத்தொண்மை (விமசட ஏற்பொடுகள்)
சட்டமூலம்
APARTMENT OWNERSHIP (SPECIAL PROVISIONS) BILL
"රේයට ශහෝ රේශර නිශයෝේයායතනයකට අයිති ඇතිම් සහාධිපතය
ශද්පළ වලයාපදිංචි කිරීම සහ බිහිර කිරීම ස හා පහසුකම් සිලිස් වීම
ස හා සහ ඒ හා සම්බන්ධ ශහෝ එයට ආනුෂංලික කාරණා ස හා විධිවිධාන
සිලිස්වීම ස හා වූ පනත් ශකම්ම්පතකි.
(අමාතය මණ්ඩලශර අනුමතිය න්වා තිශේ.)ච

පිළිගන්වන ලද්වද් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතුරමා වවනුව ගු
ගයන්ත කුණාතිලක මහතා විසිනි.
2018 ජූලි 03 වන අඟහුවාදා වද වන වර කියවිය යුුරයයි ද එය
මුද්රණය කළ යුුරයයි ද අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
වයලමු කළ යුුරයයි ද නිවය්ග කරන ලදී.
வீடமைப்பு ைற்றும் நிர்ைொைத்துமற அமைச்சொோ்.சொர்பில் ைொண்புைிகு
கயந்த கருைொதிலக்க அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2018 யூமல 03, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற
ைதிப்பிடப்பட மவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதைனவும் உொிய
துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டு
தைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the
Minister of Housing and Construction; to be read a Second time upon
Tuesday, 03rd July, 2018 and to be printed; and to be referred to the
relevant Sectoral Oversight Committee.

අමාතාංශ් උය ේපවද්ශ්ක කාරක සභා

அமைச்சுசொர் ஆமலொசமனக் குழுக்கள்
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජ වවසාය හා
මහනුවර
නගර
සංවර්ධාන
අමාතුරමා
සහ
පාර්ලිවම්න්ුරවේ සභානායකුරමා)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள்
ைற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச்
சமப முதல்வரும்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public Enterprise
and Kandy City Development and Leader of the House of
Parliament)

I move,

“Forty Three (43) Ministerial Consultative Committees be appointed
to be designated as follows:Ministerial Consultative Committee on Defence
Ministerial Consultative Committee on Mahaweli Development and
Environment
Ministerial Consultative Committee on National Policies and
Economic Affairs
Ministerial Consultative Committee on Tourism Development and
Christian Religious Affairs
Ministerial Consultative Committee on Buddhasasana
Ministerial Consultative Committee on Transport and Civil Aviation
Ministerial Consultative Committee on Finance and Mass Media
Ministerial Consultative Committee on Science, Technology,
Research, Skills Development and Vocational Training and
Kandyan Heritage
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Ministerial Consultative Committee on City Planning and Water
Supply
Ministerial Consultative Committee on Public Enterprise and
Kandy City Development
Ministerial Consultative Committee on Foreign Affairs
Ministerial Consultative Committee on Ports and Shipping
Ministerial Consultative Committee on Home Affairs
Ministerial Consultative Committee on Health, Nutrition and
Indigenous Medicine
Ministerial Consultative Committee on Internal Affairs and
Wayamba Development
Ministerial Consultative Committee on Industry and Commerce
Ministerial Consultative Committee on Megapolis and Western
Development
Ministerial Consultative Committee on Agriculture
Ministerial Consultative Committee on Plantation Industries
Ministerial Consultative Committee on Power and Renewable
Energy
Ministerial Consultative Committee on Irrigation and Water
Resources and Disaster Management
Ministerial Consultative Committee on Fisheries and Aquatic
Resources Development and Rural Economic Affairs
Ministerial Consultative Committee on Social Empowerment
Ministerial Consultative Committee on Highways and Road
Development
Ministerial Consultative Committee on Public Administration and
Management and Law and Order
Ministerial Consultative Committee on Higher Education and
Cultural Affairs
Ministerial Consultative Committee on Housing and Construction
Ministerial Consultative Committee on Petroleum Resources
Development
Ministerial Consultative Committee on Hill Country New Villages,
Infrastructure and Community Development
Ministerial Consultative Committee on Lands and Parliamentary
Reforms
Ministerial Consultative Committee on Women and Child Affairs
Ministerial Consultative Committee on Justice and Prison Reforms
Ministerial Consultative Committee on Education
Ministerial
Consultative
Committee
on
Resettlement,
Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious
Affairs
Ministerial Consultative Committee on Post, Postal Services and
Muslim Religious Affairs
Ministerial Consultative Committee on Youth Affairs, Project
Management and Southern Development
Ministerial Consultative Committee on National Integration,
Reconciliation and Official Languages
Ministerial Consultative Committee on Telecommunication, Digital
Infrastructure and Foreign Employment
Ministerial Consultative Committee on Social Welfare and Primary
Industries
Ministerial Consultative Committee on Provincial Councils, Local
Government and Sports
Ministerial Consultative Committee on Development Strategies and
International Trade
Ministerial Consultative Committee on Sustainable Development,
Wildlife and Regional Development
Ministerial Consultative Committee on Labour and Trade Union
Relations
Each Committee shall consist of eight (8) members to inquire into
and report upon such matters as are referred to it in terms of
Standing Order 112;
The quorum of each Committee shall be three (3) members."

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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පාර්ලිවම්න්ුරවේ ක යුුර
பொரொளுைன்ற அலுவல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on
06.06.2018, for the purpose of the proceedings of the current
session, Standing Order No. 8(2) of the Parliament shall operate
with substitution of the words “10.00 a.m.” for the words “10.30
a.m.” ".

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
මීළතට ශයෝේනා පිිබබ
ිනුම් දීම සහ දිනට නියයත
කටයුතු.

ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුම මහතා.

ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මට ශමම අවස්ථාව ලබාදීම
පිිබබ ව බබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. බිඳුම්කර සිද්ධියට අ ාළව
මු ල් අල්ලස් ශලස ලබාගිනීම සම්බන්ධශයන් පාර්වලශම්න්තු
මන්ත්රීවරු 118ශ නකු පිිබබ ව පසුලිය සති ශ ක තුනක කාලය
පුරාම වි ාල සංවා යක් තිබුණා. නමුත් ගරු කථානායකතුමා
පිහිදිවල කළා චඅපට එශහම ශල්නනයක් ලිබිලා නිහිච කියා.
ශම් සභාශේ සිටින වගකිව යුතු නිශයෝේය ඇමතිවරශයක් විධියට
ගරු රන්ේන් රාමනායක මිතිතුමා ඊශර සභාව අමතා ප්රකා යක්
කළා. චමු ල් ගත්ත මන්ත්රීවරුන්ට අමතරව ශගවල් ගත්ත
මන්ත්රීවරු ඉන්නවා; මතමතියන් ගත්ත මන්ත්රීවරු ඉන්නවා; නිවාස
ගත්ත මන්ත්රීවරු ඉන්නවාච කියා එතුමා කිේවා. ගරු නිශයෝේය
කථානායකතුමනි හෘ ය සාක්ෂියට එකතව කටයුතු කරන ශම්
පාර්වලශම්න්තුශේ සිටින ශමනන පක්ෂයකට අයිති මන්ත්රීවරයකුට
ශහෝ ශච රයන්ට අවනත ශනනවන හිම මන්ත්රීවරයකුටම ශම්
ශමනශහනත වන විට සමාේය ඉස්සරහා බරපතළ ප්ර න
් යක් මතු
ශවලා තිශබනවා.

ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ශමන්න ශම් කාරණය මම
බබතුමාශේ අවධානයට ශයනමු කරන්න කිමිතියි. පාර්වලශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන් ශකනයි තරම් ගර්හාවට ශකනයි තරම් අපකීර්තියට ලක්
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ශවලා තිශබනවා කියා මම කියන්න යන ශම් කාරණශයන්
පිහිදිවල ශවනවා. ශම් වස්වල පාර්වලශම්න්තුව ගින පළ ශවලා
තිශබන යවලයන ගණනාවක් අතශර් සංසරණය වන කාම්න් එකක්
තිශබනවා. ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි බබතුමා එය ික්ශක්
නිත්නම් සභාගත ශවන්නත් එක්කම එම කාම්න් එශක් ස හන්
කර තිශබන ශ ය මම කියන්නම්. පාර්වලශම්න්තුවට එන පාශර්
එක්තරා පුරවිසිශයක් බයිසිකලයක් නතර කරනවා. එතශකනට
පාර්වලශම්න්තුශේ ඉන්න ශපනවලස් රාළහාය ශකශනක් ඇවිත්
කියනවා චහා හා බය කරන්ශන් විරැදි විඩක් බව න්ශන් නිද් ?
ශම්ක පාර්වලශම්න්තු මන්ත්රීවරු ඇමතිවරු යන පාරක්ච කියලා.
ශම් පුරවිසියා රාළහායට ේත්තර ශ නවා චරාළහාය අුරලක්
නිහි මම ශම් බයිසිකලය ශලනක් කරලා තිශබන්ශන්ච කියා.
පාර්වලශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් පිිබබ ව සමාේශර පවතින කතිකාවත
ශකනයි තරම් ප්රබල තිනකට ඇවිත් තිශබනවා කියා ශත්රුම්
ගන්න ශම් කාම්න් එක ප්රමාණවත් ගරු නිශයෝේය
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ශමහි අවසානයක් තිශබන්න ඕනක.
බිඳුම්කර වංචනිකයන්ශගන් මතමතියන් ගත්ත ශගවල් ගත්ත
සල්වල ගත්ත ේනතා නිශයෝජිතයන් ශම් පාර්වලශම්න්තුශේ සිටින
225ශ නා අතර ඉන්නවාය කියා ශම් ආණ්ඩුව නිශයෝේනය කරන
ගරු නිශයෝේය ඇමතිවරශයක්; එක්සත් ේාතික පක්ෂශර ශ වන
ශපළ නායකශයක් නිවත තහුරරු කරනවා. ඒ නිසා මම
බබතුමාශේ අවධානයට ශයනමු කරන්ශන් ශම් කාරණයයි.
එක්ශකෝ ඒ ශච රයන් කුර කියා ශහිබ රේ කරන්න ඕනක; ඒ
මු ල්වලට යට ුරුම පුද්ගලයන් කුර කියා ශහිබ රේ කරන්න
ඕනක. එශහම නිත්නම් මන්ත්රීවරයකුට චතාත්තාච කියන්න
තමන්ශේ ශග ර රුශවක් අකමිති ශවන කාලයක් ේ ා ශවයි ගරු
නිශයෝේය කථානායකතුමනි. එම නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් ගරු
කථානායකතුමාශේත් බබතුමාශේත් අවධානය නිවත නිවත
ශයනමු කරවනවා. ශම්ක ශද් පාලන වාසියක් ගන්න කරන ශ යක්
ශනනශවයි. තක්කඩියාට වර්ණයක් නිහි ගරු නිශයෝේය
කථානායකතුමනි. චශකනළ පාට ශච රයාච චනිල් පාට ශච රයාච
චරතු පාට ශච රයාච කියා ශච රයන්ට විවිධත්වයක් නිහි;
වර්ණයක් නිහි. එම නිසා ශම් 225ශ නාශේ ආත්ම ගරුත්වය රැක
ගිනීම ශවනුශවන් මූලාසනශර බය පුම්ව රටට නායකත්වයක්
ශ න්න ඕනක ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි. ඒක තමයි අශප්
ඉල්ලීම වන්ශන්.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් පිිබබ ව මම න්නා තරයන් - [බාධා
කිරීමක්] බේ ගරු සභානායකතුමනි කියන්න.

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි 118ශ නාශේ කථාව ගින
ඇත්තටම පිහිදිවල ශහිබ රේවක් නිහි. 118ශ නාශේ කථාව
මුවලන්ම ඉදිරිපත් කශළේ යාසිරි ේයශසේකර මන්ත්රීතුමායි. එතුමාට
ශචෝ නාවක් ආවාම චමම විතරක් ශනනශවයි තව 118ශ ශනක්
ඉන්නවාච කියා එතුමා කිේවා. ගරු කථානායකතුමා කීප සිරයක්ම
කිේවා ශම් 118ශ නාශේ කථාව ගින ඇත්ත ව ශයන්ම ශමශතක්
කල් ශහිබ රේවක් නිහිය කියා. අපිම කථා කරනවා
118ශ ශනක් ගින. ශම් 118ශ නා ශකනශහේ ඉන්ශන්?

ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු ඇමතිතුමනි බබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුශේ ඉන්න නිශයෝේය
අමාතයවරශයක් ඊශර කිේවා - [බාධා කිරීමක්]
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ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
118ශ නාශේ කථාව ගින අ මුවලන්ම කථා කරන්න පටන්
ගත්ශත් බබතුමායි. අපිම මන්ත්රීවරු ගින ශමශහම කථා කළාම
ශමනකක් ශවන්ශන්? ශම්වා මාධයවල පළ ුරණාම - [බාධා
කිරීමක්]-

ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
අ වශසේ මාධයවල පළුරුම ශ ය තමයි මම ශම් කියන්ශන්.

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඇයි ශම් ගින තව තවත් කථා කරන්ශන්? දිනපතාම ශම් ගින
කථා කරලා අපිම අශප් පාර්වලශම්න්තුශේ වටිනාකම නිති කර
ගන්නවා.

ගු ඩලසන අලහප්වපුම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අ සියලුම පුවත් පත්වල
මුල් පිම්ව සරසා තිශබන්ශන් ශම් ප්රවෘත්තිශයන්. ශම්ක හංගන එක
ශනනශවයි අපි කරන්න ඕනක. ශමවිනි ශ යක් ශවලා තිශබනවා
කියලා ශසනයා බිලීමයි කළ යුත්ශත්.

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
හංගන්න ඕනකය කියා අපි කියන්ශන් නිහි. 118ශ ශනක්
ඉන්නවාය කියන කථාව මුවලන්ම ඇ ලා ගත්ශත් යාසිරි
ේයශසේකර මන්ත්රීතුමායි. එතුමාට ශචෝ නාවක් ආවාම චමම
විතරක් ශනනශවයි තව 118ශ ශනක් ඉන්නවාච කියා එතුමා කිේවා.
118ශ නාශේ කථාව ගින ශකනශහේවත් ශහිබ රේ ශවලා නිහිය
කියා ගරු කථානායකතුමාත් කියා තිශබනවා. ඒ නිසා අපිම අශප්
වටිනාකම නිති කරගන්නවා. එච්චරයි මට කියන්න තිශබන්ශන්.
ඊශර රන්ේන් රාමනායක නිශයෝේය ඇමතිතුමා ශම් ගින කථා
කළාය කියා බබතුමා අ ශම් ගින කථා කරන්ශන් ඇයි? අපිම
අපව හකල්ලු කරගන්නවා.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමනි මට මතක හිටියට
ඊශර වශසේ ගරු කථානායකතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් ප්රකා යක්
කළා. බබතුමා ශම් කාරණාව අ ඉදිරිපත් කළාය කියා නිවත
වතාවක් මම එතුමාව ිනුවත් කරන්නම්. ඊට පසුව අපි ශම් ගින
බලමු. බබතුමාට ශබනශහනම ස්තුතියි.

මීළතට ප්රධාන කටයුතු. අ දින නයාය පත්රශර විෂය අංක 1
ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය
(විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත් ශකම්ම්පත - ශ විනි වර කියවීම.
අ දින විවා යට ගිශනන ශමම පනත් ශකම්ම්පත
2018.06.08වන දින පාර්වලශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදුව
2018.06.1 වන දින අධයාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය
පිිබබ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශේදී සලකා බලා එකී
කාරක සභාශේ වාර්තාව 2018.06.20වන දින එනම් අ දින
පාර්වලශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බව ිනුම් දීමට කිමිත්ශතය.
ගරු විේය ාස රාේපක්ෂ අමාතයතුමා.
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වජනරාල් ශ්රීමත් වජ්න් වකලතලාවල
ආරක්ෂක විශ්නවවිදාලය (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන)
පනත් වකටුම්පත
தெனரொல் மசொோ் மெொன் தகொத்தலொவமல
பொதுகொப்புப் பல்கமலக்கழகம் (விமசட
ஏற்பொடுகள்) சட்டமூலம்

GENERAL SIR JOHN KOTELAWALA DEFENCE
UNIVERSITY (SPECIAL PROVISIONS) BILL
වද වන වර කියවීවම් නිවය්ගය කියවන ලදී.

இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 1.48]

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (ේසසන අධාාපන
හා සංසනකෘතික ක යුුර අමාතුරමා)
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ - உயர் கல்வி
ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of
Higher Education and Cultural Affairs)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි චපනත් ශකම්ම්පත ශ වන
වර කියවිය යුතුයචයි මා ශයෝේනා කරනවා.

ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අ දින ශේනරාල් ශ්රීමත්
ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන)
පනත් ශකම්ම්පත මම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර සිටිනවා. ශමවිනි
පනත් ශකම්ම්පතක් පාර්වලශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලපක
පසුබිම පිිබබ ව ශම් ගරු සභාශේත් ශම් රශට්ත් සියලු ශ නාටම
පාශහේ යම් අවශබෝධයක් තිශබනවා. අශප් රශට් වි ව
් වි යාල
පද්ධතිය ආසියානු කලාපශර රටවල් සමත බිලුවාම ඉතා ඉහළ
මට්ටශම් ප්රයතියක අධයාපන ක්රමයක් පවතින්ශන්. අශප් රශට්
ේසස් අධයාපනය මුල් කාලශරදී රේශර වි ව
් වි යාලවවලන්
පමණක් සිද්ධ ුරණා. නමුත් පසු කාලශරදී ශප ද්ගවලක ේසස්
අධයාපන ආයතනවලට සහ වි ව
් වි යාලවලට ේපාධි ප්ර ානය
කිරීශම් බලය පිවරීමක් සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. ශලෝකශර
ශබනශහෝ රටවල අධයාපන ක්රමය ආණ්ඩුවක් විසින් තනිවම
කරන්ශන් නිහි; ශබනශහෝ අවස්ථාවලදී ශප ද්ගවලක අං ය සහ
රේය තරගකාරී ශලසයි ප්රේාතන්ත්රවාදී රටවල අධයාපන ක්රමය
පවත්වාශගන යන්ශන්. ඒ අනුව අශප් රශට් රේශර වි ව
් වි යාල
15ක් ක්රියාත්මක වන අතර ශම් වන විට ේපාධි ප්ර ානය කළ හිකි
ශප ද්ගවලක අං ශර ේසස් අධයාපන ආයතන 1 ක් පිිබඅරශගන
තිශබනවා. ඒ 1 න් එක ආයතනයක් සම්බන්ධව තමයි ප්ර න
් යක්
මතු ුරශණ්. ඒ ප්ර න
් ය මතු ුරශණ් කුුම ආසියාතික තාක්ෂණික
සහ නව ය ආයතනශර නව ය පීඨය සම්බන්ධවයි. අශප් රශට්
අශනකුත් ේපාධි; කලා ේපාධි නීති ේපාධි ඉංජිශන්රු ේපාධි
තාක්ෂණික කටයුතු පිිබබ
ේපාධි ලබා ශ න ආයතන
ශප ද්ගවලක අං ශර ක්රියාත්මක ුරණත් ඒවා සම්බන්ධව ශමවිනි
ගිටලුවක් මතු ුරශණ් නිහි. නමුත් ශප ද්ගවලක නව ය පීඨය
සම්බන්ධශයන් අ ශම් ප්ර න
් ය මතු ශවලා තිශබනවා.
මීට ශපරත් 1 80
කශර මුල භාගශරදී එවකට පිවති
ආණ්ඩුව රාගම ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාලය ආරම්භ කරලා
කාලයක් ගත ුරණාට පස්ශසේ ඊට එශරහිව පින නිඟුුම
ේද්ශඝෝෂණ සහ විශරෝධතා ශහේතුශවන් එවකට පිවති රේය එය
රේයට පවරා ගන්න කටයුතු කළා. ඊට කාලයකට පස්ශසේ -අුරරුදු
30කට විතර පස්ශසේ- තමයි අ ශම් ප්ර න
් ය මතු ුරශණ්. 2012දී
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පමණ තමයි කුුම ආසියාතික තාක්ෂණික සහ නව ය ආයතනය
ශහවත් රශට් ේනතාව SAITM ව ශයන් හඳුන්වනු ලබන ශම්
ආයතනය ආරම්භ කශළේ. එහි පීඨ කිහිපයක් තිශබනවා. එහි එක
පීඨයක් තමයි නව ය පීඨය. 2012 ආරම්භ කරපු ශම් නව ය
පීඨය පිිබබ ව රශට් විශරෝධතාවක් අපි ික්ශක් නිහි. අුරරුදු
තුනකට විඩි කාලයක් එය ක්රියාත්මක ශවයන් පිවතුණා. නමුත්
අුරරුදු තුනකට පස්ශසේ ශම් පිිබබ ව වි ්වවි යාල ප්රේාව
විශ ේෂශයන් ගුරුවරු ශිෂයයන් ඒ වාශේ තවත් සමහර ආයතන
සහ පුරවිසිශයෝ යම් යම් විශරෝධතාවන් ඉදිරිපත් කරනු ලිබුවා.
අශප් රශට් වි ව
් වි යාලවල අධයාපන කටයුතු පසු ලිය අුරරුදු
තුනක වාශේ කාලයක් තිස්ශසේ ිඩි ශලස අඩපණවීමට ශමම
කාරණය බලපකවා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම වසරක වාශේ කාලයක් දීර්ඝ
ශලස ශම් ප්ර න
් ය දිලින් දිගටම පිවතීම නිසා වි ්වවි යාල
ශබනශහනම අකර්මණය තත්ත්වයට පත් ුරණා. නව ය පීඨය වාශේ
ආයතනවල මාස 10කට විඩි කාලයක් ශිෂයයන්ට අධයාපනය
ලබන්න තිබුුම කාලය බුරන් අහිය කරශගන තිශබනවා. ශම්
වාශේ ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාල ආරම්භ කරන්නට ශපර ශලෝකශර
දියුුම රටවල් අනුගමනය කරන ක්රමශේ යක් තිශබනවා. අශප්
රශට් ඒක අනුගමනය කිරීමක් සිදු ශනනවීම නිසා තමයි ශම් වාශේ
බරපතළ ප්ර න
් යක් ඇති ුරශණ්. විශ ෂ
ේ ශයන්ම රේය ශමන්ම
ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාල පවතින ශලෝකශර දියුුම රටවල ඒ
ආයතන අධීක්ෂණය කරන්න ඒවාශර කටයුතු නිරීක්ෂණය
කරන්න විශ ේෂශයන්ම ඒවාශර ප්රයතිය ආරක්ෂා කර ගන්න
යාන්ත්රණයක් සකස් කරලා තිශබනවා.
අශප් රශට් එවිනි යාන්ත්රණයක් ශනනමිති අවස්ථාවක
අවිධිමත් ශලස ේසස් අධයාපන ආයතන ආරම්භ කරන්න දීශම්
ප්රතිලලයක් විධියට තමයි ශම් ප්ර ්නය ඇති ශවලා තිශබන්ශන්. ශම්
ප්ර න
් ය ේසස් අධයාපනයට සීමා ශවලා නිහි. රශට් සාමානය
අධයාපනයටත් ශම් ප්ර න
් ය මතු ශවලා තිශබනවා. අශප් රශට්
රේශර පාසල් පද්ධතියක් තිශබනවා. රේශර පාසල් පද්ධතියට
අමතරව ශප ද්ගවලක අං ශයන් ක්රියාත්මක වන පාසල් තිශබනවා.
ශම් පාසල් ආරම්භ කිරීම ස හා අව ය කරන එකම ශද් තමයි
සමාගම් ශරජිස්ට්රාර් ළත එය සමාගමක් විධියට වලයා පදිංචි කිරීම.
ිනට තිශබන ේසස් අධයාපන ආයතනයක් ේපාධිය ප්ර ානය
කිරීමට බලය ඇති ආයතනයක් විධියට ේසස් අධයාපන
අමාතයාං ය පිිබගිනීමක් කරනු ලිබුවශහනත් ඒ ආයතනයට
ේපාධිය ලබා දීම ස හා බලයක් ලිශබනවා. ඒ හිශරන්න
ශප ද්ගවලක පාසල් පද්ධතියවත් ේසස් අධයාපනය ලබා ශ න
ආයතන පද්ධතියවත් පාලනය කරන්න නිරීක්ෂණය කරන්න
අධීක්ෂණය කරන්න අශප් රශට් නීති රාමුව තුළ ක්රමශේ යක්
සකස් ශවලා නිහි. අපි ශම් වන විට ඒ ස හා අව ය පනත්
ශකම්ම්පතක විඩ කටයුතු ශබනශහෝ දුරට අවසන්ශකනට තිශබනවා.
ශම් පිිබබ ව ක්රියාත්මක වන දීර්ඝ කාලීන විඩ පිිබශවළක් විධියට
ේසස් අධයාපන ආයතනයක් පටන් ගන්නවා නම් එය පටන්
ගන්නා අවස්ථාශේ සිට ේපාධිය පිරිනිමීම ක්වා කාලය තුළ සියලු
කාරණා අධීක්ෂණය කරන්න ශම් තුිබන් හිකිවනවා. ශප ද්ගවලක
ේසස් අධයාපන ආයතනයක් ආරම්භ කිරීමට බුරන්ට තිශබන
හිකියාව තිශබන පුහුුමව වෘත්තීයමය ව ශයන් තිශබන
නිපුණතාව ඒ වාශේම යටිතල පහසුකම් සිප උමට තිශබන
ආර්ිකක ක්තිය ඒ වි ්වවි යාලවල ගුරුවරු විධියට කටයුතු
කරන්න බලාශපනශරනත්තු වන ගුරුවරුන්ශේ සුදුසුකම් පළපුරුද්
ඒ වාශේම පාඨමාලාව පාඨමාලාශේ තිශබන ගුණාත්මකභාවය
අවසාන ව ශයන් ේපාධිය ප්ර ානය කරනශකනට ඒ ේපාධිශර
තිශබන ප්රයතිය සහ පිිබගිනීම ආරක්ෂා වන ක්රමශේ යක්
යාන්ත්රණයක් ඇති කරන්න සකස් කරලා තිශබන පනත්
ශකම්ම්පත තමයි තත්ත්ව සහතික සහ ප්රතීතනය පිිබබ පනත්
ශකම්ම්පත; Quality Assurance and Accreditation Bil. ඒ පනත්
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ශකම්ම්පත සම්මත ුරණාට පස්ශසේ අනාගතශරදී ශම් වාශේ
ගිටලු ායක තත්ත්වයන් ඇති වීම වළක්වා ගන්න කටයුතු
කරන්න අපට පුළුවන්ය කියලා මම හිතනවා. ශම් සම්බන්ධව ින්
ඇති වී තිශබන ප්ර න
් ය පිිබබ ව අපි කනගාම් වනවා. ශම් ප්ර න
් ය
ශම් තරම් දුර දිග ශනනශගනස් ශකටි කාලයක් තුළ අපට විස ා
ගිනීමට හිකියාව තිබුුම ප්ර න
් යක්. ශම් ප්ර ්නය දුර දිග යකම නිසා
වි ව
් වි යාල පද්ධතිශර තිබුුම පසුබකම ඒ වාශේම වි ව
් වි යාල
ශිෂයශයෝ වි ාල ව ශයන් මහ පාශර් ේද්ශඝෝෂණය කරයන්
බුරන්ශේ කාලය යඩංගු කිරීම ඒ වාශේම මහ පාශර්
නිරන්තරශයන්
පිවිති
ේද්ශඝෝෂණ ශහේතුශවන්
රශට්
ගමනාගමනයට ේනතාවට ුරුම හිරිහිර කර ර දිහා බිලුවාම ඒ
පිිබබ ව අපටත්
ිඩි කනගාම්වක් තිශබනවා සාකච්ඡා
මාර්ගශයන් විස ා ගත හිකි ප්ර න
් යක් ශම් තරම් දුර දිග අරශගන
ලිශර ඇයි කියලා.

ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ශම් පනත් ශකම්ම්පශත්
අරමුුම සහ අපි ඉදිරිපත් කරපු විසඳුම ශමම පනත් ශකම්ම්පත
තුිබන් ක්රියාත්මක වන ආකාරය පිහිදිවල කරන්න මම
බලාශපනශරනත්තු වනවා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම මම ස හන් කරනවා
ශමම පනත් ශකම්ම්පත අ ාළ ශවන්ශන් කුුම ආසියාතික
තාක්ෂණික සහ නව ය ආයතනය නිතශහනත් SAITM
වි ව
් වි යාලශර නව ය පීඨයට 200 සිප්තිම්බර් 15 විනි දින
සිට 2017 මියි මාසශර 15 විනි දින ක්වා කාලය තුළ ඇතුළත්
ුරුම නව ය ශිෂයයන්ට පමණයි කියා. ඒ හිර ශවනත් කිසිදු
ශිෂයශයකුට ශම් පනත යටශත් බලපකමක් ශහෝ කිසිම
වරප්රසා යක් අයිතියක් ඉල්ලා සිීමමක් සිද්ධ ශවන්ශන් නිහි.
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ශ වනුව අපි ශම් පනත්
ශකම්ම්පශතන් ශයෝේනා කරන්ශන් ඒ කාලසීමාව තුළ එම
නව ය පීඨශර අධයාපනය ලිබූ ශිෂය ශිෂයාවන් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලයට අන්තර්ග්රහණය කර
ගන්නයි. ඒ අන්තර්ග්රහණය කර ගිනීම SAITM වි ්වවි යාලශර
නව ය පීඨශර ශිෂයයකු වූ පමණින් ම සිද්ධ ශවන ශ යක්
ශනනශවයි. ඒ ශිෂය ශිෂයාවන්ට තිශබන සුදුසුකම් පිිබබ ව අපි
තහුරරුවක් ලබාගත්තාට පස්ශසේ තමයි ශම් අන්තර්ග්රහණය සිද්ධ
ශවන්ශන්. ඒ අව ය මුවලක සුදුසුකම් කුමක් යන්න පිිබබ ව ශම්
පනශතන් අපි අර්ථනිමතපණය කර තිශබනවා. ශද්ශීය ව ශයන්
නම් අධයාපනය ලිබූ ශිෂය ශිෂයාවන්ට ේසස් ශපළ රසායන
වි යාව ශභ තික වි යාව ජීව වි යාව යන විෂයන්ශගන් සමත්වීම
තමයි නව ය වි යාලයකට ඇතුළත් වීමට තිශබන සුදුසුකම. ශමම
අ ාළ කාලසීමාව තුළ පිවිති මූවලක සුදුසුකම විධියට අපි සලකා
තිශබන්ශන් ශම් විෂයන් තුනට චඑස්ච සාමර්ථයක් ලබා තිබීමයි. ඒ
එක්කම ශම් වි ්වවි යාලයට ඇතුළත් වී තිශබනවා විශද්ශීය
රටවල ේසස් ශපළ අධයාපනය ලිබූ ශිෂය ශිෂයාශවෝත්. බුරන්ශේ
සුදුසුකම විධියට සමහර ේ වියට තිශබන්ශන් රසායන වි යාව ජීව
වි යාව සහ ගණිතයයි. ශභ තික වි යාව විෂය ශවනුවට ශලෝකශර
දියුුම රටවල් පිිබශගන තිශබනවා ගණිතය විෂයට සාමර්ථ ලබා
ශගන තිබීම ශම් නව ය වි යාව ඉශගන ගිනීම ස හා සුදුසුකමක්
විධියට. එය බුද්ධි මට්ටම මණින ඉහළ සාධකයක් විධියට ඒ
රටවල් සලකා තිශබනවා. එවිනි ගණශර ශිෂයයින් ප්රමාණයකුත්
ශම් අතර ඉන්නවා. එම නිසා ශම් පනත් ශකම්ම්පශත් ස හන්
මූවලක සුදුසුකම් සපුරා ඇත් ියි යන්න පිිබබ ව වි ව
් වි යාල
ප්රතිපා න ශකනයෂන් සභාශවන් තහුරරුවක් ලබා ශගන තමයි ශම්
ශිෂය ශිෂයාශවෝ අන්තර්ග්රහණය කර ගිනීම සිද්ධ ශවන්ශන්.
තුන්වන කාරණය ශමයයි ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි.
SAITM වි ව
් වි යාලශර නව ය පීඨශර අධයාපනය ලිබූ
ශිෂයයකු ශිෂයාවක කුමන වසරක අධයාපනය ලිබුශේ වී නමුත්
අන්තර්ග්රහණය කිරීශම්දී බහු ඒ වසශර් ශිෂයයකු විධියටම
අන්තර්ග්රහණය කරන්න ශකනතලාවල වි ව
් වි යාලය බිලාලා
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(ைொண்புைிகு திமனஷ் குைவர்தன)

නිහි. ඒ වි ්වවි යාලශර විශ ේෂඥ කණ්ඩායමක් විසින් ශම් ශිෂය
ශිෂයාවන් ලිබූ අධයාපනය සහ සායනික පුහුුමව පිිබබ ව
තක්ශසේරුවක් අරශගන ඒ තක්ශසේරුවට ගිළශපන මට්ටමට තමයි
කුමන වසශර් ශිෂයයකු කියා තීන්දු කරලා එකී අන්තර්ග්රහණය
කිරීම කරනු ලබන්ශන්.
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි හතරවනුව කිව යුතු
කාරණය ශම්කයි. එය ශබනශහනම සික සංකා තිශබන ශ යක් ශලස
ශගන සමහර මාධයවල ේ විය කතා කරනවා අපි ික්කා. SAITM
වි ව
් වි යාලය ේපාධිය පිරිනිමූ ශිෂයයන් කණ්ඩායමකුත් එතින
සිටිනවා. ඒ ේ විය නව ය ේපාධිය අවසන් කරලායි ඉන්ශන්.
ශකනතලාවල වි ව
් වි යාලයට ඒ ේ විය අන්තර්ග්රහණය කිරීම
තුිබන් - SAITM වි ්වවි යාලශර නව ය ේපාධිය අවසන් කිරීශම්
ශහේතුව මතම- ඒ ේ වියට ස්වයංක්රියව ේපාධියක් ලිශබන්ශන්
නිහි. ශකනතලාවල වි ව
් වි යාලයට ඇතුළත් කරන ඒ ේපාධිය
අවසන් කරපු ශිෂය ශිෂයාවන්ශේ සායනික පුහුුමව සහ
අධයාපනික මට්ටම පිිබබ ව තක්ශසේරුවක් ඒ වි ්වවි යාලශර
විශ ේෂඥ කණ්ඩායමක් මඟින් ලබා ගිනීමට කටයුතු කරනවා.
අධයාපන මට්ටම සපුරා නිති නම් එය සපුරාලීමට කටයුතු
කිරීමටත් මීට වඩා පුළුල් ශලස ඒ ේ වියට විඩි අද් ිකීම් ලබා
ගන්න පුළුවන් සායනික පුහුුමවක් අනිවාර්ය ව ශයන් ලබා
දීමටත් කටයුතු කරනවා. ඒ සායනික පුහුුමව සහ අධයාපන
කටයුතු සාර්ථක ශලස අවසන් කරන ශිෂය ශිෂයාවන්ට පමණයි
KDU එශකන් MBBS ේපාධිය ලිශබන්ශන්. ඒ ආකාරයට තමයි
ශම් පනත් ශකම්ම්පශත් ප්රතිපා න සකසා තිශබන්ශන්. ගරු
නිශයෝේය කථානායකතුමනි එශහත් තවත් සමහර ේ වියශේ
සික සංකාවක් පවතිනවා. ඒ අතීතශර සිද්ධි පිිබබ ව එතුමන්ලාට
තිශබන අද් ිකීම් නිසා වන්නට ඇති. ශම් පනත් ශකම්ම්පත
සම්මත කරශගන ඒ ශිෂය ශිෂයාවන් ශකනතලාවල වි ව
් වි යාලයට
අන්තර්ග්රහණය කිරීශමන් පසුවත් SAITM නව ය පීඨය
තවදුරටත් ක්රියාත්මක ශේශ ෝ කියන භයක් තිශබනවා. ඒ පිිබබ ව
අ ාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශේදීත් සාකච්ඡා පවත්වා
තිශබනවා. ඊශර දිනශර මමත් ඊට සහභාලි ුරණා. ඒ නිසා කාරක
සභා අවස්ථාශේදීත් ශම් පනත් ශකම්ම්පතට තව සංශ ෝධනයක්
අපි ඇතුළු කරනවා. ඒ තමයි ශම් පනත් ශකම්ම්පශත් ස හන්
SAITM
නව ය ශිෂය ශිෂයාවන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලයට අන්තර්ග්රහණය කර ගිනීම අවසන් වූ වහාම
SAITM වි ්වවි යාලශර නව ය පීඨය මඟින් ේපාධි ප්ර ානය
කිරීශම් බලයක් බුරන්ට ශනනමිති බවට සහ ඒ සමතම ඒ නව ය
පීඨය නීතිශයන් අශහෝසි තත්ත්වයකට පත් ශවනවා කියන
කාරණය. ඒ අනුව ඒ සංශ ෝධනය ශම් පනත් ශකම්ම්පතට ඇතුළු
කළාට පස්ශසේ කාටවත් සික සංකාවක් තියා ගන්න කිසි
අව යතාවක් නිහි. ශම් පනත මඟින්ම ඒ ශිෂය ශිෂයාවන්
අන්තර්ග්රහණය කරලා හමාර ශවනවාත් සමතම එම නව ය පීඨය
අශහෝසි ශවනවා. බබතුමන්ලා ඒකට කිමිතියි ශන් ?

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නමුත් ඇමතිතුමා ඒ හා සමතම 1 78 අංක 16 රන
වි ව
් වි යාල පනශත් ඒ පිිබගිනීමත් අශහෝසි ශවන්න ඕනක.
ශමනක ශම් පනත් ශකම්ම්පත ශගශනන්ශන් KDU එකට විතරයි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
බේ KDU එකට විතරයි.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
KDU එකට ශම් පනත ශගනිල්ලා SAITM එශක් නව ය
පීඨය ඉවත් කරනවා කියා වගන්තියක් ිම්මාට වි ව
් වි යාල
පනතින් පිිබශගන තිශබන වගන්තිය ඉවත් ශවන්ශන් නිහි. ඒ
නිසා බබතුමා ඒකත් ගිසට් කරලා -

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු මන්ත්රීතුමා ඒ කාරණය මතු කරපු එක ශහන යි. ස්තුතියි.

ගරු මන්ත්රීතුමනි එය වි ්වවි යාල පනශතන් ඇමතිවරයාට
දීලා තිශබන බලතලයක්. ඇමතිවරයා තමයි ඒ බලතල ක්රියාත්මක
කරන්ශන්. එතශකනට ශම් වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම තුළ ඒ
ඇමතිවරයා බලතල ක්රියාත්මක කිරීම පාර්වලශම්න්තුශේ පනතක්
මඟින් වළක්වාලීමක් සිද්ධ ශවනවා. එතශකනට SAITM කියන
ආයතනය සම්බන්ධව බලතලයක් ක්රියාත්මක කරන්නට ේසස්
අධයාපන ඇමතිවරයාට ශකනශහනමටවත් බලයක් ලිශබන්ශන්
නිහි. ඒ නිසා ශම් වගන්තිය ඉදිරිපත් ශනනකළත් අපි ශබනශහනම
පිහිදිවලව කිේවා ශම් ශිෂය ශිෂයාශවෝ අන්තර්ග්රහණය කරපු
වහාම එය අවලංගු කිරීශම් ගිසට් පත්රය නිකුත් කරනවා කියලා.
නමුත් යම් යම් පාර් ව
් ශම් පිිබබ ව සික ඇති කළ නිසා තමයි
අපි ශම් වාශේ ප්රතිපා නයක් හඳුන්වා දුන්ශන්. ශමනක යන්
ඉදිරියට සාමකාමීව අශප් වි ්වවි යාල පද්ධතිය පවත්වාශගන
යන්න මුළු රශට්ම ේනතාවට අව යතාව තිශබන නිසා. අ මම
වි ව
් ාස කරනවා ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලය (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත් ශකම්ම්පත අපි සකස්
කශළේ මීට අ ාළ සියලුම පාර් ව
් යන් සමත සාකච්ඡා කරලා
ශබනශහනම සුහ මට්ටයන් ශම් ප්ර න
් ය නිරාකරණය කිරීම ස හා
සියලු පාර් ව
් වලට තිබුුම අවයාේ ේනන්දුව නිසා බව. ඇත්ත
ව ශයන්ම කියනවා නම් ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අපට
වස් ශ කක් වශේ ශකටි කාලයක් තුළ ශම් ප්ර න
් යට සම්ූරර්ණ
විසඳුමක් ශගනිල්ලා එකතතාවයට එන්න පුළුවන්කම ලිබුණා. ඒ
අනුව ශම් පනත් ශකම්ම්පත ඉදිරිපත් කළා. ශම් පනත් ශකම්ම්පත
පිිබබ ව යම්කිසි බරපතළ ගිටලුවක් තිශබනවා නම් ශම් පනත්
ශකම්ම්පශත් නීතිවිශරෝධි බවක් තිශබනවා නම් ශමය
අභිශයෝගයට ලක් කරන්නත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව යටශත්
ඕනකම පාර් ව
් කරුශවකුට අයිතියක් තිබුණා. වස් හතක කාලයක්
තුළ ශරේෂ්ඨාධිකරණයට ශපත්සමක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව
තිබුණා. නමුත් කිසිදු පාර් ව
් යක් ශම් පනත් ශකම්ම්පත
අභිශයෝගයට ලක් කශළේ නිහි. ඒ නිසා තමයි අපට ඉතා ඉක්මනට
අ දිනශරදී විවා යට ගිනීමට හිකියාව ලිබුශණ්. ඉතින් ශමවිනි
තත්ත්වයක් තිශබද්දීත් ඊශර දිනශරදීත් අ දිනශරදීත් සමහර
ශිෂය ශිෂයාවන් පාර්වලශම්න්තු පාරට ඇවිල්ලා ේද්ශඝෝෂණය
කරයන් තමන්ශේ කාලය නාස්ති කරයන් මහ ේනතාවට ගමන්
බිමන් යන්න තිශබන අවස්ථාවන් අවහිර කරයන් ශම් පවතින
තත්ත්වය පිිබබ ව ඇත්ත ව ශයන්ම අපි කනගාම් විය යුතුයි.
ශමනක ශම් පිිබබ ව විශේචන එල්ල කරපු සියලුම පාර් ්වයන්
පිිබගත්තා SAITM ආයතනය ආරම්භ කරපු විධිය එහි නීති
ප නම කුමක් ුරවත් ශමය SAITM වි ව
් වි යාලශර ඉශගන ගත්ත
ශිෂය ශිෂයාවන්ශේ වරදින් ශවච්ච ශ යක් ශනනශවයි කියන
කාරණය. ශමනක ඒවා ආරම්භ කරපු රේශර ආයතනවල
අඩුපාඩුකම් තිශබන්න ඇති; තීන්දුවල විරදි තිශබන්න ඇති; ඒ
ආරම්භ කරපු ආයතනශර විරදි තිශබන්න ඇති. නමුත් රේශර
පිිබගත් ේසස් අධයාපන ආයතනයකට සුදුසුකම් ලබලා වි ාල
මු ලක් විය ම් කරලා -ශ මේපිශයෝ ඉපයූ මු ල් විය ම් කරලා ඇතුළු ුරුම ශම් දූ රුවන්ශගන් සමහර අය අුරරුදු 7 8
අධයාපනය ලබා හමාර කරපු අය. ඒ දූ රුවන්ශේ වර ක් නිසා
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ශනනශවයි ඒ අයට ශම් අකරතිේබයට මුහුණ ශ න්න සිද්ධ ුරශණ්.
ඒ නිසා ශම් ශිෂය ශිෂයාවන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට ශවන්න ඕනක
කියලා සියලු පාර් ව
් වල එකතතාවක් තිබුණා. එතින ගිටලුව
තිබුශණ් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන ක්රමශේ ය කුමක් කියන එක
ගිනයි. ඒ නිසා තමයි අපි ශම්කට අ ාළ සියලුම පාර් ව
් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා එකතතාවකට ආශේ. ඒ සියලු ශ නාශේ
එකතතාව මත තමයි අපි ශම් ක්රමශේ ය හඳුන්වා දුන්ශන්. මම
සතුම් ශවනවා ශම්ශකන් පස්ශසේ වි ව
් වි යාල ශිෂය ශිෂයාවන්ට ඒ
වාශේම වි ව
් වි යාල ගුරු භවතුන්ට තම තමන්ශේ කටයුතු
සාමකාමීව පවත්වාශගන යාමට හිකියාව ලිශේවිය කියලා.
ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාල පවත්වාශගන යාම පිිබබ ව
කාශේවත් තර්කයක් නිහි; හබයක් නිහි. ප්ර ්නය තිශබන්ශන්
ශම් නව ය වි යාලශයන් ලබා ශ න නව ය ේපාධිය පිිබබ ව
පමණයි. ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ශබනශහෝ ශ ශනක් මතු
කරන කාරණයක් තමයි ශම් පිිබබ ව රේශර ප්රතිපත්තිය කුමක්
කියන එක. ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මුවලන්ම මම
කියන්න ඕනක ශම් පිිබබ ව ශම් ක්ශෂේත්රශර ේගතුන්ශේ
වියතුන්ශේ මත ශ කක් තිශබන බව. එක මතයක් තමයි අශප්
රශට් ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාල ඇති කරන්න ඕනක කියන එක.
හිබියි එය සියයට සියයක්ම ප්රයතියකට අනුකූලව සිද්ධ විය
යුතුය කියන කාරණය තමයි පළමුවිනි මතය. අශප් රශට් තිශබන
ශ විනි මතය තමයි ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාල පිවිත්ුරවාට කමක්
නිහි හිබියි ඒවා ලාභ ලබන ආයතන ශනනවිය යුතුය කියන
එක. Non-profitable organizations should get involved in the
operation of private medical faculties, either as a trust or
some other formation. But, if it is a profitable organization,
we should not permit it to start and operate medical
faculties. That is the second opinion expressed by most of
the intellects who discussed this subject.
ින් අපට තිශබන ප්ර න
් ය තමයි ශම් ශ ශකන් ශහන ශකනයි
එක කියන එක රේයක් විධියට තීන්දුවක් අරශගන නිතිවීම. අපි
ඉදිරිශරදී බලාශපනශරනත්තු ශවනවා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව හරහා ශවන්න පුළුවන් එශහම නිත්නම් ශම්
පාර්වලශම්න්තුශේ ශවනම කාරක සභාවක් පත් කරලා ශවන්න
පුළුවන් ශම් පිිබබ ව දීර්ඝ කිකකාවතක් ඇති කරශගන අශප් රටට
ගිළශපන ප්රතිපත්තිය කුමක් කියලා ශම් සභාව තුළදී තීරණයක්
ගන්න. ඒ අනුව-

ගු කබීර් හාෂීම් මහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ගරු ඇමතිතුමාශගන්
පිහිදිවල කර ගිනීමක් කර ගන්න මම කිමිතියි. අශප් රශට්
ශප ද්ගවලක නව ය වි යාල පිහිම්වීශම් ප්රතිපත්තියක් රේයකට
තිබුශණ් නිහි. ඒ අනුව SAITM එක ශම්කට ඇතුළත් ශවන්ශන්
ශකනශහනම ? SAITM එක ආරම්භ කරන්න එවිනි ප්රතිපත්තියක්
නිති කාලයක පසු ලිය රේශර මහින් රාේපක්ෂ මහත්මයාශේ
පාලනය යටශත් එවකට හිටපු ේසස් අධයාපන ඇමතිවරයා අ ාළ
පනත් ශවනස් කරලා ඒ පනත්වලට පටහිනිව තමයි SAITM එක
ආරම්භ කශළේ. ඒක තමයි ශම් අුරල. ඒ ශගනල්ශලෝ ආරම්භ කරපු
අුරල බබතුමා පිහිදිවල කරනවා නම් ශහන යි. රේයක් හිටියට අපි
අ හිරශවලා ඉන්ශන් ඒ නිසායි. අපි ශම් ප්රතිපත්ති කිඩුශේ නිහි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ඇත්තටම ඒ ගින කථා
කිරීම මම හිතා මතාම අඩු කශළේ ඒ ගින කථා කරන්න ලිශයනත්
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ශබනශහෝ ශද්වල් කියන්න සිද්ධ වන නිසායි. මීට ශපර තිබුුම
රේයන් අශප් රශට් ශප ද්ගවලක අධයාපන ප්රතිපත්තිය 1 80
ගණන්වල ඉ ලා පිිබඅරශගන තිශබනවා; ශප ද්ගවලක ේසස්
අධයාපන ප්රතිපත්තිය පිිබඅරශගන තිශබනවා. හිබියි නව ය
ේපාධිය සම්බන්ධව එශහම ශ යක් ක්රියාත්මක ුරශණ් නිහි.
2012දී හිටපු ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමා තමයි අ ාළ නීතිශර
ශවනස් කිරීමක් කර නමුත් ක්රමශේ ය පිිබබ ව නීති රාමුවක් ඇති
කරගන්ශන් නිතිව අවිධිමත් විධියට ශම් ආයතනය ආරම්භ කරලා
තිශබන්ශන්. මම හිතන විධියට එක පිත්තකින් එශසේ ඉදිරිපත්
කරපු කාරණා ේඩ නව ය ශනවිල් ප්රනාන්දු මහත්මයාත් ශනනමත
ලිහින් තිශබනවා. එතුමා සද්භාවශයන් වි ව
් ාස කරලා තිශබනවා
තමන්ට අව ය නීති ප්රතිපත්තිය හ ලා තිශබන්ශන් කියලා. එම
නිසා ශමතිනදී එතුමාත් අසරණ ශවලා තිශබනවා. ආණ්ඩුව
ශකශරහි වි ්වාසය තබලා යම් සහතිකයක් එතුමාට තිශබනවාය
කියන වි ව
් ාසය ප නම් කරශගන බිවලයන ගණනක ණයක්
අරශගන තමයි SAITM වි ව
් වි යාලශර නව ය පීඨය ආරම්භ
කරලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් සංසිද්ධිය තුළ එතුමාත්
වින්දිතශයක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. SAITM ශිෂය
ශිෂයාවනුත් වින්දිතයන් බවට පත්ශවලා තිශබනවා; ඒ අයශේ
ශ මේපියනුත් වින්දිතයන් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. ඒකට
විරුද්ධව ේද්ශඝෝෂණය කරපු - protest කරපු - මුළු වි ව
් වි යාල
ප්රේාවම අ වින්දිතයන්ශේ තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබනවා. මුළු
රටම වින්දිතයන් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. මහ ේනතාවට පාශර්
යන්න තිශබන අයිතිය පවා අහිය ශවලා තිශබනවා. ඇත්තටම ශම්
කාරණය ශම් තරම් දුර දිග ශගනයන්ශන් නිතිව වි ව
් වි යාල
ප්රේාවත් මීට වඩා නමයශීවලව සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කළා නම්
ශම් ප්ර ්නය මතු ශවන්ශන් නිහි. අපි ශමම කාරණය පිිබබ ව
සියලුශ නාශේ කිමිත්ත ඇතිව ශම් පනත් ශකම්ම්පත ඉදිරිපත්
කර තිබියදී අ ත් ඊශරත් පාර්වලශම්න්තු පාශර් ේද්ශඝෝෂණය
කරනවා. එම ේද්ශඝෝෂණවල අවසන් ප්රතිලලය ශමනකක් ? මම
ඊශර ඉතා වටිනා විඩ සටහනක් බලාශගන සිටියා. වි ව
් වි යාල
ප්රේාව තුළ අ සිද්ධ ශවන්ශන් ශමනකක් කියලා සිරස නාවලකාශේ
චමායිමච කියන විඩසටහශන් ේනමාධයශේදින් කිහිපශ ශනක්
ශහන විග්රහයක් කරනවා මම ික්කා. එහිදී ශමයින් රටට වන
හානිය කුමක් කියන කාරණය පිිබබ ව ශහන විග්රහයක් කළා.
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ශම් කාරණය තුළ අශප්
වි ව
් වි යාල පද්ධතියට; වි ්වවි යාල ේපාධියට තිශබන පිිබගිනීම
ින් එන්න එන්නම අඩු ශවන තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබනවා.
ඒ අතරතුර තරගකාරී ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාල පද්ධතිය තුිබන්
ලිශබන ේපාධියට රේශර ේපාධියට වඩා ඉහළ පිිබගිනීමක්
තිශබන තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ කාරණය නිසා
ඉදිරිශරදී අපට ශලනකු ප්ර න
් යකට මුහුණ ශ න්න සිද්ධ ශවනවා.
ිනට රේශර වි ්වවි යාල පද්ධතිශර ශිෂය ශිෂයාවන්
1 488ක් අධයාපනය ලබන ශකනට ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාලවල
21 500ක් අධයාපනය ලබනවා. අ රේශර වි ්වවි යාල ඇතුශළේ
තිශබන හිරිහිර වධ හිංසා නවක වධය යන ශමවිනි ශද්වල්
නිසා යමක් කමක් තිශබන සමහර ශ මේපිශයෝ ශබනශහෝවිට
තමන්ශේ රුවන් රේශර වි ව
් වි යාලවලට යවන්ශන් නිතිව
ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාලවලට යවනවා. එශහම නිත්නම් විශද්
රටවල වි ව
් වි යාලවලට යවනවා. ඒ ශහේතුව නිසා අපට විශද්
විනිමය වි ාල ව ශයන් අහිය ශවලා තිශබනවා.
ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමනි අනික් පිත්ශතන් ''ශබනර දිශර
මාළු බානවා'' විනි ශ යකුත් ශම් අතශර් සිද්ධ ශවනවා. අපි ශම්
වි ව
් වි යාල පද්ධතිය අකර්මණය කර ශගන යකම තුළ මි
ශපරදිග රටවල ශසේවයට අශප් ේ විය යවන ආකාරයට විශද්
රටවලට යිවීම ස හා ශිෂයයින් එකතු කිරීමට ශම් රශට් ඒේන්සි
හිදිලා තිශබනවා. ඒ ඒේන්සි අ ශිෂයයන් එකතු කර නව ය
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) විේය ාස රාේපක්ෂ මහතා]

ේපාධිය ලබා ගිනීමට ශන්පාලයට යවනවා; බංේලාශද් යට
යවනවා. අශප් රශට් ළමයින්ට නව ය ේපාධිය ලබා ගන්න
සංසාරශරදීවත් ඒ රටවලට යන්න ශවයි කියලා අපි ඉතිහාසශරදී
හිතුශේ නිහි. මම ඒ රටවල අධයාපනය අවතක්ශසේරු කරනවා
ශනනශවයි. ඒ රටවලට වඩා ඉහළ අධයාපන මට්ටමක් තිබුුම රටක්
විධියට එවිනි රටවලට යාමට සිදුවීම ගින අ අපි රටක් විධියට
ේාතියක් විධියට ලේේා ශවන්න ඕනක. ශම් නව ය ේපාධිය ගන්න
ඉන්දියාවට බංේලාශද් යට ශන්පාලයට යකම ස හා එක්
ශිෂයශයකුට ිරීමට සිදුවන විය ම රුපියල් ලක්ෂ 120ක් රුපියල්
ලක්ෂ 140ක් පමණ වනවා. බංේලාශද් යට ශන්පාලයට
ඉන්දියාවට එක ශිෂයශයක් යිවීම ශවනුශවන් එක ඒේන්සියක
commission එක හිටියට රුපියල් ලක්ෂ පහක් ලිශබනවා.
යුශරෝපීය වි ්වවි යාලයකට යවනවා නම් රුපියල් ලක්ෂ හයක්
ලිශබනවා. පසුලිය කාලශර පිවති ේද්ශඝෝෂණ විඩි කරන්න;
ේද්ශඝෝෂණවලට ේත්ශත්ේනය ශ න්න; බක්සිේන් සපයන්න ඒ
ආයතනත් මු ල් ශපනම්ප කළා. ඒක අපි ශනන න්නවා ශනනශවයි.
ශම් පාර්වලශම්න්තුශේ සිටින සියලුශ නාම ඒක න්නවා.

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
අපි න්ශන් නිහි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
න්ශන් නිහි ශන්! ශම් ේද්ශඝෝෂණ ේග්ර කිරීමට බලපක
කාරණා තමයි මම ශම් කිේශේ. ශම් තුළ අශප් රශට් නව ය ශිෂය
ශිෂයාවන්ට මාස හයකට විඩි කාලයක් අහිය ුරණා. ේපාධියක්
හ ාරන ශිෂය ශිෂයාවන්ට මාස හයක් අුරරුද් ක් කියන්ශන්
ශමනන තරම් වටින කාල සීමාවක් ? වි ව
් වි යාලවල අශනක්
පීඨවල පවා අධයාපන කටයුතු ශම් මඟින් කඩාකප්පල් ුරණා. එහි
ප්රතිලලයක් විධියට ඊළතට ශවන්ශන් ශමනකක් ? ඊළත කණ්ඩායම
වි ව
් වි යාලයට ඇතුළත් කර ගිනීමත් අුරරුද් කින් ප්රමා
ශවනවා. ඒ අනුව ශම් ක්රියා ාමය තුළ අශප් රශට් අධයාපනශර
ගුණාත්මකභාවයට ුරුම හානිය අපට මු වලන් තක්ශසේරු කරන්න
බිහි. ඒක මහා බරපතළ හානියක්. විශ ෂ
ේ ශයන්ම අධයාපන
ක්ශෂේත්රයම බි
විශටන්න සකශහන ප්රමාණයකට බලපාපු
කාරණයක්. ඒ නිසා ශම් සංශ ෝධනය මඟින් ශම් ිශවන ප්ර න
් ය
විසශ නවා වාශේම වසර තුනක් තිස්ශසේ ශනනවිසඳී තිබුුම ප්ර න
් ය
විසශ නවා වාශේම යන් ඉදිරියට ශමවිනි තත්ත්වයක් ඇති
ශනනවන විධියට කටයුතු කිරීශම් වගකීමත් ශම් පාර්වලශම්න්තුශේ
සියලුශ නා ශවත පිවරී තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි ගරු නිශයෝේය
කථානායකතුමනි මම මීට ශපරත් ස හන් කශළේ අපි ශම් සභාශේ
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාත් ගරු ඇමතිතුමන්ලාත් එක්ක සාකච්ඡා
කරලා Quality Assurance and Accreditation Bill එක
නුදුශර්දීම පාර්වලශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බලාශපනශරනත්තු
ශවනවා කියලා.
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විශ ේෂශයන්ම ශම් කර්තවයය සාර්ථක කරගන්න අතිගරු
ේනාධිපතිතුමාශේ මත ශපන්වීම අපට ලිබුණා. ආරක්ෂක
අමාතයාං ශර ශල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරින්ශේ සහශයෝගයත්
ූරර්ණ ව ශයන් ලිබුණා. ඒ වාශේම ගරු අග්රාමාතයතුමාශගන්
අව ය ේපශ ස් ලිබුණා. ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලශර ේපකුලපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින් සියලුශ නා
අශප් ශම් ශයෝේනාවට එකත ුරණා. එශහම එකත ශනනුරණා නම්
ශිෂයයන්ට ශම් සහනය ලබා දීශම් හිකියාවක් අපට ලිශබන්ශන්
නිහි. ඉතින් ඒ සියලුශ නාටම ආණ්ඩුශේ ශග රවය ස්තුතිය ශම්
අවස්ථාශේදී පු කරනවා.
ශම් පනත් ශකම්ම්පත ශම් ආකාරයට සකස් කරශගන
සාකච්ඡාවලට ඉදිරිපත් ශවලා සම්මුතියකට පියණීමට
විශ ේෂශයන් ගරු නීතිපතිතුමා ඇතුළු එතුමන්ශේ නිලධාරින් නීති
ශකම්ම්පත් සම්පා කතුයය ඇතුළු එතුයයශේ නිලධාරින්
වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකනයෂන් සභාශේ සභාපතිතුමා ඒ
සාමාජිකයන් ඇතුළු සියලුශ නා අපට සහශයෝගය ලබා දුන්නා.
ඒ වාශේම රේශර නව ය නිලධාරින්ශේ සංගමය ශම්
පිිබබ ව ිඩි අවධානශයන් කටයුතු කරපු සංවිධානයක්. ඒ
ආයතනය රශට් ේනතාවශේ ශස නය අයිතිවාසිකම් පිිබබ ව
බරපතළ වගකීමක්
රන ආයතනයක්. රේශර නව ය
නිලධාරින්ශේ සංගමය අපට ශමම ප්ර න
් ය නිරාකරණය කර
ගිනීම ස හා ලබා දුන් සහශයෝගය අගය කර සලකයන්
එතුමන්ලාටත් අශප් ස්තුතිය පු කරනවා. ඊට අමතරව
වි ව
් වි යාල ආචාර්යවරුන්ශේ සංගම් ශම් පිිබබ ව අපට ක්වපු
සහශයෝගය පිිබබ වත් අශප් ස්තුතිය ප්රකා කරනවා.
ශම් පනත් ශකම්ම්පත සම්මත කර ගිනීම ස හා බබ
සියලුශ නාශේ සහශයෝගය අපට ලබා ශ න්න කියා මම ශම්
පාර්වලශම්න්තුශේ ගරු මිති ඇමතිතුමන්ලාශගන් ශග රවශයන්
ඉල්ලා සිටිනවා.
ස්තුතියි ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. Kaveendiran
Kodeeswaran. You have fifteen minutes. - [Not in the
Chamber.]
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මශේ නයන් ශම් පනත්
ශකම්ම්පතට සංශ ෝධන තුනක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. මම
හිතුවා එම සංශ ෝධන තුන සම්බන්ධශයන් ඇමතිතුමාශේ
කථාශේදී ස හනක් කරයි කියලා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අ ඉදිරිපත් කර තිශබන ශම්
පනත් ශකම්ම්පත හරි සුවිශ ෂී
ේ පනත් ශකම්ම්පතක්. දීර්ඝ
අරගළයක් කරලා අුරරුදු ගණනක් තිස්ශසේ බඩු දුවලා
කිකකශරයන් පිවති ප්ර න
් යකට අවසානශරදී පාර්වලශම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරලා විසඳුමක් ලබා ගත්ත පළමුවන අවස්ථාව ශමය
ශවන්න පුළුවන්. දීර්ඝ වයායාමයක ප්රතිලලයක් විධියට සියලු
පාර් ්වයන්ශේ ආශිර්වා ඇතුව අපි ශම් පනත් ශකම්ම්පත ඉදිරිපත්
කර තිශබන ශම් අවස්ථාශේදී ඒ සියලු පාර් ව
් යන්ට ස්තුති කිරීම
මාශේ යුතුකමක් වනවා ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි.

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මම ඒ ගින පිහිදිවල
කරන්නම්. අපි ඊශර ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශේදී ඒ
පිිබබ ව දීර්ඝ ව ශයන් සාකච්ඡා කළා. ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මිතිතුමාත් ප්රධාන ව ශයන් ඉදිරිපත් කරපු කාරණය තමයි
SAITM නව ය පීඨය අශහෝසි කිරීශම් කාරණය. අශප් ශම් පනත්
ශකම්ම්පතට සංශ ෝධනයක් විධියට එම වගන්තිය ඇතුළත්
කරනවා. බබතුමන්ලාට ඒක ලිශබන්න සලස්වනවා.
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අශනක් කාරණය තමයි නව ය සභාශේ අනුමිතිය ලබා
ගිනීම පිිබබ කාරණය. ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි එම
ආයතනය ශවනම ස්වාධීන ආයතනයක්. නව ය වි යාලය
කියන්ශන් ේපාධි ලබා ශ න ආයතනයක්. ඒ ේපාධිය
පිිබගන්නවා නිද් කියන කාරණය පිිබබ ූරර්ණ බලය අනනය
බලය තිශබන්ශන් නව ය සභාවටයි. අපි නීතිඥවරුන් විධියට නීති
ේපාධිය -LLB- සමත් ුරණාට Council of Legal Education
තමයි තීන්දු කරන්ශන් අශප් ේපාධි සහතිකය පිිබගන්නවා නිද්
කියන කාරණය. ඒ වාශේම ශම්කත් academic qualification
එකක්; අධයයන සුදුසුකමක්. ඒක වෘත්තීය සුදුසුකමක් බවට
පරිවර්තනය ශවන්ශන් නව ය සංගමය ඒ සහතිකය පිිබගත් විටයි.
ඒ නිසා නව ය සභාවට තිශබන අයිතියට ස්වාධීනභාවයට කිසිම
බාධාවක් නිතිව ශම් පනත් ශකම්ම්පත ක්රියාත්මක කරන්න
පුළුවන්. අවසානශරදී නව ය සභාව තමයි තීරණය කරන්ශන්
බහු එම වෘත්තියට ඇතුළු කර ගන්නවා නිද් කියන කාරණය. ඒ
පිිබබ ව අපි මිදිහත් වීමක් කරන්ශන් නිහි. අශප් වගකීම
තිශබන්ශන් වි ්වවි යාල පද්ධතිය තුළ ේපාධිය ලබා ගිනීම ක්වා
ඒ දූ රුවන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නයි.

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ිනට ශවන්ශන් ශකනශහනම ?

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඒ ේපාධිය හි කරීම ස හා අව ය වූ මූවලක සුදුසුකම කුමක්
ශමනන වි ව
් වි යාලවල ේපාධිය
භාර ගන්ශන් ශමනන
වි ව
් වි යාලවල ේපාධි ප්රතික්ශෂේප කරන්ශන් කියන ඒ සියලු
කරුුම ිනටත් තීරණය කරන්ශන් ශ්රී ලංකා නව ය සභාශවන්. ඒ
නිසා ශම් පනත් ශකම්ම්පත මඟින් එතුමන්ලාශේ බලතල කිසි
ශලසකින් සීමා කිරීමට ශහෝ බාධා කිරීමට ඉඩකඩක් නිහි. ඒ
ූරර්ණ අයිතිය එතුමන්ලාට තිශබනවා.

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ඒ ක්රියාවවලය එශලසම පවත්වාශගන යන්න පුළුවන් ?

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
බේ. මා හිතන හිටියට ඒ කාරණය බබතුමාට පිහිදිවල ඇති.

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
මීළතට ගරු නවලන් ේයතිස්ස මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි
25ක කාලයක් තිශබනවා.

[අ.භා.2.24]

ගු (නවද) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි පසුලිය කාලශර අපි ශම්
පාර්වලශම්න්තුශේ කාලය වි ාල ශලස ශයශ ේවා SAITM අර්බු ය
පිිබබ ව සාකච්ඡා කරන්නට. ේසස් අධයාපන අමාතයාං යට ශහෝ
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ශස නය අමාතයාං යට අ ාළ ඕනකම කරුණක් සම්බන්ධශයන්
විවා යක් පිවිති ශවලාවකදී අ ාළ මාතෘකාව පශසක තිබියදී
ප්රධාන මාතෘකාව බවට පත් ුරශණ් ශම් SAITM ප්ර න
් ය තමයි. ඒ
වාශේම රශට් මාධයවලත් ඉතා වි ාල ඉඩකඩක් ඒ ප්ර න
් ය විසින්
අරශගන තිබුණා.

ගරු ඇමතිතුමාශේ කථාශේදී කිේවා විශ ෂ
ේ ශයන් ශප ද්ගවලක
නව ය වි යාල ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධශයන් රේශර තවමත්
ප්රතිපත්තිමය තීන්දුවක් නිහි කියලා. නමුත් 1 77න් පස්ශසේ පත්
ශවච්ච හිම ආණ්ඩුවක්ම අශප් රශට් ශප ද්ගවලක නව ය වි යාල
ආරම්භ කරන්න ේත්සාහ කළා; ආරම්භ කළා. 1 82දී ේතුරු
ශකනළඹ ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලය ආරම්භ කළා. ඊළතට
චන්ද්රිකා කුමාරතුංග මිතිනියශේ කාලශරදී ශප ද්ගවලක නව ය
වි යාල ශම් රශට් පිහිම්වන්න අවස්ථා ගණනාවකදී ේත්සාහ කළා.
එශහම වසර ගණනක් ේත්සාහ කරලා ශකනශහනම හරි අුරරුදු
අටකට ශපර තමයි ශම් SAITM කියන ආයතනය ආරම්භ කරන්න
පුළුවන්කම ලිබුශණ්. ඒ ශකශසේ ශවතත් අශප් රශට් ශිෂය
වයාපාරය රශට් ේනතාවත් එක්ක මිදිහත් ශවලා කරපු අරගළවල
ප්රතිලලයක් හිටියට අශප් රශට් ශප ද්ගවලක නව ය වි යාල
ආරම්භ කරන්න ශනනහිකි ශවලා තිශබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි ශප ද්ගවලක නව ය වි යාල ශහෝ
ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාල සම්බන්ධශයන් රශට් මත ශ කක් පවතින
බව බබතුමාත් න්නවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් ශප ද්ගවලක නව ය
වි යාලවලට පක්ෂ අය පවා SAITM ආයතනය සම්බන්ධශයන්
රන්ශන් ඊට වඩා ශවනස් ආකල්පයක්. SAITM ආයතනය
ආරම්භ කරපු ආකාරය එයට අවසර ගත්තු ආකාරය ශස නය
අමාතයාං යට විවිධ අසතය වයාේ වලයුම් ශපන්වලා එයට
අනුමිතිය ලබා ගත්තු ආකාරය හා කඩුශවල ේසාවියට ඉදිරිපත්
කළ ශබනරු දිුරරුම් ප්රකා යන ඒ සියල්ශලන් ශපන්නුම් කරනවා
රශට් සාමානය නීතිය සාමානය පරිපාලන වුහයත් කඩලා තමයි
ඒ ආයතනය පවත්වාශගන ලිශර කියලා. සාමානයශයන් අශප්
රශට් ේපාධි ප්ර ානය කරන ආයතනයක් ආරම්භ කිරීශම්දී අවසර
ගත්ශත් - විශ ේෂශයන්ම නව ය ේපාධි ප්ර ානය කරන
ආයතනයක් - ශ්රී ලංකා ආශයෝේන මණ්ඩලය ශස නය
අමාතයාං ය වි ්වවි යාල ප්රතිපා න ශකනයෂන් සභාව හා ශ්රී ලංකා
නව ය සභාව කියන ආයතන හතශරන්. ශම් කියන ආයතන
හතරම ශනනමත යවා ශහෝ ඒවා bypass කරලා හිටපු
ඇමතිවරයාශේ බලයත් පාවිච්චි කරලා තමයි බුරන් ඒ කටයුතු
සිද්ධ කශළේ. ඒ නිසා ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාලවලට ශප ද්ගවලක
නව ය වි යාලවලට යම් කිමිත්තක් තිශබන අය ුරණත් SAITM
එක විසින් කරපු ඒ ක්රියාවවලය අනුමත කරන්ශන් නිහි. ඒ නිසා මා
කියන්න කිමිතියි ගරු ඇමතිතුමනි ශමහි හියකරුවා වන නව ය
ශනවිල් ප්රනාන්දු ශම් කාරණශරදී වින්දිතශයක් ශනනවන බව. බහු
ශම් පාර්වලශම්න්තුව නිශයෝේනය කරපු මන්ත්රීවරශයක්. එක්සත්
ේාතික පක්ෂය බහුශේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අශහෝසි කිරීම නිසා
මන්ත්රීකම නිති ුරණා. බහු නව යවරශයක්; බහු වයාපාරිකශයක්.
බහු ආරම්භ කරපු පළමුවිනි වයාපාරය ශම් ශප ද්ගවලක නව ය
වි යාලය ශනනශවයි. බහුට ශවනත් වයාපාර තිශබනවා. ඒ නිසා බහු
රශට් නීතිය න්න ශකශනක්ය කියලා අපි හිතනවා. එශහම
ශකශනක් අුරරුදු අටක් තිශසේශසේ අශප් රශට් රුවන් 800කට විඩි
ප්රමාණයක් රවටලා ඒ රුවන්ශේ අනාගතය අවිනි චි
් තතාවකට
පත් කරලා කරපු ඒ ක්රියා ාමශරදී බහු අහිංසකශයක් වින්දිතශයක්
හිටියට නම් කරලා පිත්තකින් තියන්න බිහි. ශමනක බහු
බරපතළ විරදි ගණනාවක් සිද්ධ කරලා තිබුණ නිසා. ඇත්තටම
අශප් රශට් යම් රුශවකුට ේපාධියක් ගන්නට නව යවරශයක්
වන්නට තිශබන අව යතාව හා කිමිත්ත පාවිච්චි කරලා ඒ
කිමිත්ත වයාපාරික අරමුණකින් ප්රශයෝේනයට ශගන ලාභ ලිබීම
සහ එම රුවන්ශේ අනාගතය අඳුරු කිරීම සම්බන්ධශයන් පවතින
නීතියකින් බහුට ඬුවම් කරන්න ඕනක. එම රුවන්ශේ අනාගතයට
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සිදුුරුම හානිය සම්බන්ධශයන් බහුශගන් මු ලක් අය කර ගන්න
ඕනක. ඇශලෝසියස් වාශේම ඇශලෝසියස් පන්නශර ශවනත් විඩක්
තමයි බහු කරලා තිශබන්ශන්. එම නිසා බහු වින්දිතශයක් හිටියට
පිත්තකට කරලා තබන්න බිහි.
අපි ශම් පිම් ශ ක-තුනක පනත් ශකම්ම්පතකින් ශමය යම්
ආකාරයකින් විස න්න ේත්සාහ ගත්තාට ටිකක් දික් ගිස්සුුම
අරගළයක් රශට් තිබුුම බව ඇමතිතුමාත් පිිබගත්තා.
විශ ේෂශයන්ම අශප් රශට් නව ය ශිෂයයින් තමන්ට ලිශබන
ේපාධිය පිිබබ ප්ර ්නයකට ශනනශවයි අනාගතශර දී එම නව ය
පීඨවවලන් ේපාධිය ලබා ගිනීමට නියයත අනාගත පරම්පරාව
ශවනුශවන් වි ාල කිප කිරීමක් කරපු නිසා ශම් අරගළය
සම්බන්ධශයන් යම් ේයග්රහණයක් ලබා ගන්න හිකියාව ලිබී
තිශබනවා. බුරන් තමන්ශේ ශද් න අතරමත නතර කරශගන
තමන්ශේ සායනික පුහුුමවලට යන්ශන් නිතුව විභාගවලට
ඉදිරිපත් ශවන්ශන් නිතුව අර අට්ටාලවල ඉලායන් අනණ්ඩව
කරපු අරගළයක ප්රතිලලයක් ශම්කට ශහේතු ුරණා. ඒ වාශේම එම
නව ය ශිෂයයින් තනි කරන්ශන් නිතුව අශප් රශට්
වි ව
් වි යාලවල සිටින අශනක් ශිෂයයින් කඳුළු ගකස් ප්රහාරවලට
ේල ප්රහාරවලට ශපනවලස් බිටන් ප්රහාරවලට විටින් විට ලක්
ශවයන් සිරගතවීම ශපනලීසිශර හමු ාශේ බත්තු ශසේවා තමන්ශේ
ශගවල්වලට රිංගීම තර්ේනය කිරීම ආදී ඒ සියල්ලට මුහුණ
ශ යන් අනණ්ඩව කරපු අරගළයක් තිබුණා.
ඒ වාශේම අශප් රශට් රේශර නව ය පීඨවල සිටින නව ය
ශිෂයයින්ශේ ශ මුරපියන් ශවන කව ාවත් නිති විධියට
දිස්ත්රික්කවල ශ මුරපිය සංගම් හ ාශගන ශම් අරගළයට වි ාල
සහායක් ලබා දුන්නා. බුරන් ශනනසිටින්නට සමහර විට ශමය
අතරමත ශකළවර ශවන්න ඉඩකඩ තිබුණා. හිබියි ශම් රශට්
නව ය අධයාපනයත් ශස නයයත් ආරක්ෂා කිරීශම් අරමුණින්
බුරන් ඒ අරගළශර සිටියා. ඒ වාශේම ශම් සටන අතරමත නතර
ශවන්න ශනනදී ඇ ශගන යකම ස හා
රේශර නව ය
නිලධාරින්ශේ සංගමය සහ වෘත්තිය සයති ඉතා වි ාල කාර්ය
භාරයක් කළා ඇමතිවරයා අගය කළා වාශේම. ඒ වාශේම මම ශම්
ශේලාශේදී අශප් රශට් නව ය පීඨ ආචාර්ය සංගම් පිිබබ ව
විශ ේෂශයන් මතක් කරන්න කිමිතියි. බුරන් සාමානයශයන්
ශවනත් ප්ර න
් වලට මිදිහත් ශවන්ශන් නිහි. නමුත් ශමම
ප්ර න
් ශර දී තමන්ශගන් ඉශගන ගන්නා ශිෂයයින් විසින් කරන
අරගළය සාධාරණයි කියන ප නම මත චඅශප් රශට් නව ය
අධයාපනය සහ ශස නයය සුරක්ෂිත ශවන්නට නම් ශම් සයිටම්
ආයතනය අශහෝසි විය යුතුයිච කියන ිඩි ස්ථාවරශර ඉලායන් රශට්
තිශබන නව ය පීඨ අශට්ම ආචාර්ය සංගම් ඉතාම සාධනීය
මිදිහත්වීමක් කළා. අශප් ආචාර්ය හර්ෂ
සිල්වා රාේය
ඇමතිතුමාත් න්නවා බුරන්ශේ මිදිහත්වීම ශකනතරම් සාධනීය
කියලා. බුරන් ශමම ප්ර න
් ය වවා ගන්න ශමම ප්ර න
් ශයන් ගසා
කන්න ශනනශවයි කටයුතු කශළේ. ශමම ප්ර ්නය සාර්ථකව විස ා
ශගන එම රුවන්ශේ අධයාපනය ඉස්සරහට ශගන යන පිත්තට
තමයි කටයුතු කරයන් සිටිශර. ඒ වාශේම ඊට සමාන්තරව සමහර
සිවිල් සංවිධාන ශද් පාලන පක්ෂ ශමහිදී කළ කාර්ය භාරයක්
තිබුණා. ඒ නිසා ශම් හිම ශ නාම යම්කිසි ආකාරයකට ආපු
එකතතාවශර ප්රතිලලයක් හිටියට අ අපට යම් තීන්දුවකට
එළශඹන්නට පුළුවන්කම ලිබී තිශබනවා.
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ශමම පනත් ශකම්ම්පතට
යම් යම් සංශ ෝධන එකතු විය යුතුයි කියලා අපි හිතනවා.
ඇමතිතුමාත් සමහර සංශ ෝධන විය යුතුයි කියලා පිිබගත්තා. ගරු
ඇමතිතුමනි ශමම පනත් ශකම්ම්පශතහි බබතුමා ක්වා තිශබන
විධියට 200 සිප්තිම්බර් 15 ඉ ලා 2017 මියි 15 ක්වා සයිටම්
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ආයතනශර වලයා පදිංචි ුරුම ශිෂයයින් අතරින් මූවලක සුදුසුකම්
ලබා ඇති ශිෂයයින්ට තමයි ශම් ශක්ඩීයූ ේපාධිය ලබා ශ න්ශන්.
ශමහි මූවලක සුදුසුකම් විධියට බබතුමාම විග්රහ කරලා තිශබනවා
අ.ශපන.ස (ේසස් ශපළ) විභාගශරදී රසායන වි යාව ශභ තික
වි යාව සහ ජීව වි යාව යන විෂයයන්ට චඑස්ච සාමාර්ථ තුනක් ගත
යුතුයි එශසේ ගත්ශතනත් අවම සුදුසුකම් සම්ූරර්ණ ශවනවා කියලා.
එශහම නිත්නම් ඊට සමාන්තර විභාගවල රසායන වි යාව
ගණිතය සහ ජීව වි යාව කියන විෂයයන් සමත් ශවන්න ඕනකය
කියලාත් ක්වා තිශබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි ින් තිශබන ප්ර න
් ය ශමයයි. ශප ද්ගවලක
නව ය වි යාල ඇති කිරීශම්දී ඕනකම ආණ්ඩුවක් පිත්ශතන් එන
ප්රධාන තර්කය තමයි අශපනස ේසස් ශපළ විභාගය විනි ඉතාම
තරගකාරී විභාගයකදී ලකුණක් ශහෝ ලකුුම ශ කක් අහියවන Zscore එශක් මයක් ශහෝ ම ශ කක් අහියවන රුවන්ට මු ල්
විය ම් කරශගන නව යවරයකු ශවන්න අවස්ථාව තිබිය යුතුයි
කියන එක. අශප් ශමනහාන් ලාල් ශග්රේරු රාේය ඇමතිතුමාත්
අධයාපනය භාර ඇමතිවරු ගණනාවකුත් ශම් කාරණයම
ශම් පාර්වලශම්න්තුශේදී කියලා තිශබනවා. හිබියි මා
තමුන්නාන්ශසේලාට ශපන්නුම් කරන්න කිමිතියි රේශර නව ය
පීඨවලට ඇතුළත්වීම ස හා 2015 අුරරුද්ශද් තරගකාරි ේසස්
ශපළ විභාගශර ජීව වි යා විෂය ධාරාශේ ප්රතිලල අනුව අව ය
අවම සුදුසුකම ශමනකක් කියලා. චA" සාමාර්ථ 2ක් හා චB"
සාමාර්ථ 1ක් තමයි අශප් රශට් නව ය පීඨවලට ඇතුළත් වීම
ස හා දිස්ත්රික්ක හයක අවම සුදුසුකම ුරශණ්. ඒ දිස්ත්රික්ක
ශමනනවා ? ශකනළඹ කළුතර මාතර හම්බන්ශතනට මඩකළපුව
හා වුරනියාව යන දිස්ත්රික්කයි. ඒ කියන්ශන් නව ය පීඨ ප්රශේ ය
ස හා ශකනළඹ දිස්ත්රික්කශර අවම සුදුසුකම ුරශණ් චA" සාමාර්ථ
2ක් හා චB" සාමාර්ථ 1ක්. එම අුරරුද්ශද් නව ය පීඨ ප්රශේ ය
ස හා මඩකළපුව දිස්ත්රික්කශරත් අවම සුදුසුකම ුරශණ් චA"
සාමාර්ථ 2ක් හා චB" සාමාර්ථ 1ක්. එතශකනට බබතුමාට
හිතාගන්න පුළුවන් අශප් රශට්
රුවන්ශේ අධයාපනය
සම්බන්ධශයන් තිශබන ේනන්දුව තරගකාරිත්වය සහ ක්ෂතාව.
ඊළත අවම සුදුසුකම වන චA" සාමාර්ථ 1ක් සහ චB" සාමාර්ථ 2ක්
අව යවන දිස්ත්රික්ක තමයි ගම්පහ ගාල්ල රත්නපුරය කකගල්ල
අනුරාධපුරය ශපනශලනන්නරුව අම්පාර යාපනය මන්නාරම හා
බදුල්ල යන දිස්ත්රික්ක. මන්නාරම දිස්ත්රික්කශරත් ගම්පහ
දිස්ත්රික්කශරත් 2015 අුරරුද්ශද් අවම සුදුසුකම ුරශණ් චA"
සාමාර්ථ 1ක් සහ චB" සාමාර්ථ 2ක්. ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කශර
අවම සුදුසුකම චA" සාමාර්ථ 2යි චC" සාමාර්ථ 1යි. කිවලශනනච්චිය
දිස්ත්රික්කශර අවම සුදුසුකම චA" සාමාර්ථ 1යි චB" සාමාර්ථ 1යි
"C" සාමාර්ථ 1යි. මුලතිුර දිස්ත්රික්කශර අවම සුදුසුකම චA"
සාමාර්ථ 1යි චB" සාමාර්ථ 1යි චC" සාමාර්ථ 1යි. ගරු නිශයෝේය
කථානායකතුමනි අශප් රේශර නව ය පීඨවලට ඇතුළත් වීම
ස හා 2015 අුරරුද්ශද් මුලතිුර සහ කිවලශනනච්චිය දිස්ත්රික්කවල
අවම සුදුසුකම බවට පත්ශවලා තිශබන්ශන් චA" සාමාර්ථ 1යි චB"
සාමාර්ථ 1යි චC" සාමාර්ථ 1යි. ඒ අුරරුද්ශද් ශමනනරාගල
දිස්ත්රික්කශර අවම සුදුසුකම ුරශණ් චB" සාමාර්ථ 3යි. ඒ
කියන්ශන් චB" සාමාර්ථ 3ට වඩා ඉහළ එනම් චA" සාමාර්ථ 2ක්
හා චB" සාමාර්ථ 1ක් ක්වා ුරුම අවම සුදුසුකමක් තමයි අශප්
නව ය පීඨවලට ඇතුළත් ශවන්න අව යශවලා තිබුශණ්.
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අශප් නව ය පීඨවලට
ඇතුළත් වීම ස හා එවිනි සුදුසුකමක් අව යශවලා තිශබන අශප්
රශට් චS" සාමාර්ථ 3ක් අවම සුදුසුකම වීශම් සාධාරණය
ශමනකක් ? එහි ශමනකක් ශහෝ සාධාරණයක් තිශබනවා කියලා මා
ශසනයා බිලුවා. පසුලිය අුරරුදුවල බබතුමන්ලාශේම වි ව
් වි යාල
ප්රතිපා න ශකනයෂන් සභාශේ ප්රශේ සුදුසුකම් යටශත් ශම්
සුදුසුකම ශකනශහේ තිශබන්ශන්?
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2005/ 2006 අධයයන වර්ෂශර සිට 2015 /2016 අධයයන වර්ෂ
ක්වා ගත්තාම "S" සාමර්ථ තුශනන් වි ව
් වි යාලවල නව ය
පීඨවලට ප්රශේ ශවලා තිශබන්ශන් 200 /2010 අුරරුද්ශද්
විතරයි. ඒ කිවලශනනච්චිශර රුශවක්. ඒ රුවාට "S" සාමර්ථ
තුනක් තිශබනවා. 2015/2016 වර්ෂය ගත්ශතනත් ප්රශේ ය චB"
සාමර්ථ 2යි "C" සාමර්ථ 1යි. ඒ නුවරඑිබශර රුශවක්. මූවලක
සුදුසුකම "S" සාමර්ථ තුන කියන එශක් තර්කයක් නිහි. ශම්
සංනයා ශල්නන අනුව රේශර නව ය පීඨවලට ඇතුළත් ශවන්න
බිරි ශවලා තිශබන්ශන් ම එකක ශ කක අඩුවක් නිසා නම් ඒක
"S" සාමර්ථ තුන ශනනශවයි ඊට වඩා ශබනශහෝ ඉහළයි.
ගණිතය සම්බන්ධ ප්ර න
් යත් ඒ වාශගයි. මා ශම් ශවලාශේදී
වලපියක් කියවන්න කිමතියි. රේශර නව ය පීඨ අශට්ම ආචාර්ය
සංගම් විසින් ඉල්ලීමක් කර තිශබනවා. බබතුමාටත් ශම් වලපිය
නිකුත් කරලා ඇති ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වලපිශර ශබනශහනම
පිහිදිවලව කියනවා ශම් රුවන් ඇතුළත් කර ගිනීශම් සුදුසුකම
අඩු තරයන් "C" සාමර්ථ 2ක් සහ "S" සාමර්ථ එකක්වත් ශවන්න
ඕනකය කියා. නව ය පීඨ අශට්ම ආචාර්යවරුන්ශේ ඉල්ලීම
ශම්කයි. එම වලපිශර ශමශසේ ස හන් වනවා:
" 'Basic qualifications' mean, minimum of two Cs and one S grade
(as in Chemistry, Physics and Biology at the G.C.E. (Advanced
Level) Examination conducted by the Examinations Department of
the Ministry of Education of Sri Lanka or an equivalent foreign
qualification including equivalent qualifications of students who
have offered the subjects Chemistry, Physics and Biology;"

නව යවරු ශවන්න නව ය ේපාධිධාරින් ශවන්න ශිෂයයන්ට
ේගන්වන ආචාර්යවරුන්ශේ ඉල්ලීම තමයි ගරු ඇමතිතුමනි
ගණිතය සමත් අය ශනනව ගණිතය සමත් අය ශවනුවට ශභ තික
වි යාව සමත් රුවන්ට ශම් සුදුසුකම ලබා ශ න්නය කියන එක.
ශමන්න ශම් චමූවලක සුදුසුකමච කියන එක පිිබබ ව නිවත සලකා
බලන්න කියා මා ශයෝේනා කරන්න කිමතියි. ශම් සම්බන්ධශයන්
අපි අතශර් කාලයක් තිස්ශසේ ඉ ලා ශලනකු විවා යක් තිශබනවා.
නමුත් ශම් "S" සාමර්ථ 3 කියන එක කිසිම ආකාරයකින් සාධාරණ
ශහෝ තර්කානුකූල කාරණයක් ශනනශවයි කියා මා කියන්න
කිමතියි.
ඊළතට SAITM එකට සිසුන් බ වා ගිනීශම්දී ඒ ආයතනය
විසින් පළ කළ ින්වීම්වල ඉල්ලා තිබුුම සුදුසුකම ශමනකක් ?
ශනවිල් ප්රනාන්දු මහත්මයා මු ල් ශගවා පුවත් පත්වල පළ කළ
advertisementsවල තිශබන්ශන් "C" සාමර්ථ 2ක් සහ "S"
සාමර්ථ 1ක් ඕනකය කියායි. ශම් ප්ර න
් මතු වනශකනට ශ්රී ලංකා
නව ය සභාව ින්වීමක් පළ කරලා කියනවා චශ්රී ලංකා නව ය
සභාව මඟින් නිර්ශද්ශිත අවම අධයාපන සුදුසුකම් බබ සපුරා
තිශේ ? අවම සුදුසුකම ජීව වි යාව රසායන වි යාව ශභ තික
වි යාව යන විෂයයන් ස හා සම්මාන සාමර්ථ ශ කක් සහ
සාමානය සාමර්ථයක් එකවර එක විභාගයකදී ලබා තිබීමයිච
කියලා. ින් ශ්රී ලංකා නව ය සභාවත් කියනවා චශවන ශද්වලට
යන්න එපා අපි පිිබගන්ශන් නිහි අපි පිිබගන්ශන් "C" සාමර්ථ 2
සහ "S" සාමර්ථ 1යි කියා. SAITM එකත් advertisement එකක්
පළ කරලා කියනවා බුරන් ඉල්ලන්ශන්ත් "C" සාමර්ථ 2 සහ "S"
සාමර්ථ 1යි කියලා. එශහම තිබියදී "S" සාමර්ථ 3ක් තිශබන
සිසුන් ගිනීශම් ශත්රුම ශමනකක් ? SAITM එක ඇතුශළේ "S"
සාමර්ථ 3ක් ගත් ළමයි ඉන්න බව මා න්නවා. මට ඕනක නම් එය
ශපන්නුම් කරන්න පුළුවන් ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ ළමයින්ශේ
අධයාපන සුදුසුකම් පිිබබ ශතනරතුරු වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න
ශකනයෂන් සභාශවන් COPE එකට එේවා. ඒ ශතනරතුරුවලට අනුව
පළමුවිනි කණ්ඩායශම් ශද්ශීය ශිෂයයන් 16ශ නකු අතරින් "C"
සාමර්ථ 2 "S" සාමර්ථ 1ට වඩා අඩුශවන් ගත් තුන්ශ නකු
ඉන්නවා. ශ විනි කණ්ඩායශම් ශද්ශීය ශිෂයයන් 37ශ නකු අතුරින්
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"C" සාමර්ථ 2 "S" සාමර්ථ 1ට වඩා අඩුශවන් ගත් 13ශ නකු
ඉන්නවා. තුන්විනි කණ්ඩායශම් ශද්ශීය ශිෂයයන් 14ශ නාශගන්
"C" සාමර්ථ 2 "S" සාමර්ථ 1ට වඩා අඩුශවන් ගත් 3ශ නකු
ඉන්නවා. හතරවිනි කණ්ඩායශම් ශද්ශීය ශිෂයයන් 55න් "C"
සාමර්ථ 2 "S" සාමර්ථ 1ට වඩා අඩුශවන් ගත් 14ශ නකු ඉන්නවා.

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ේසස් අධයාපන ඇමතිවරයා
ව ශයන් කටයුතු කළ කාලශර චSAITM එකට ඇතුළත් ශවලා
සිටින ශිෂයයන්ශේ ේසස් ශපළ ශහෝ ඊට සමාන්තර විභාගවල
සුදුසුකම් ශමනනවා ?ච කියා මා පාර්වලශම්න්තුශේදී ප්ර න
් යක්
ඇහුවා. මට මතක විධියට මම ඒක ඇහුශේ 2016 අශප්රේල් මාසශර
වාශගයි. එතශකනට ඇමතිතුමා පාර්වලශම්න්තුවට කිේවා ඒ ේත්තර
SAITM එශකන් අපිට ලබා ශ න්ශන් නිහිය කියා. ශහන යි. අපි
ඒ පිිබතුර තාවකාවලකව පිිබගනිමු. ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලයට ින් අනුයුක්ත -අන්තර්ග්රහණය- කරන SAITM
එශක් ළමයින්ශේ සියලු අධයාපන සුදුසුකම් -ඒ කියන්ශන් index
numbers, විභාගය කශළේ කව ා එක් වතාවක විභාග ප්රතිලල
ශමනනවා යනාදී කරුුම- අනික් අයට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්
වන විධියට ඒ ශතනරතුරු සියල්ල පාර්වලශම්න්තුශේ සභාගත
කරන්න කියා මා බබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ශමනක ශම්ක
අමුතු අත් ිකීමක් ශනනශවයි.
මම න්නවා ේතුරු ශකනළඹ ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලයට
ඇතුළත් ශවලා තිබුුම ශිෂයයන්ශේ සමස්ත ප්රතිලල
පාර්වලශම්න්තුශේ සභාගත කළ බව. ඒ වාශේම ශම් ප්රතිලලත්
සභාගත කරන්න ගරු ඇමතිතුමනි. එතශකනට ශම් අයශේ
සුදුසුකම් ශමනනවා කියා බලාගන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි
ශමහි කිසිම සාධාරණයක් නිහි කියා මම කියන්ශන් ශම් නිසායි.
මට UGC එශකන් එවපු සංනයා ශල්නන අනුව ශම්ක ඇතුශළේ
0.058ක Z අගයක් තිශබන රුශවකුත් ඉන්නවා. Z අගය 0.058යි.
1.8ක 1. ක Z අගයක් අරශගනත් නව ය පීඨයට යන්න බිරි අය
ඉන්න අතශර් 0.058ක Z අගය තිශබන අය චසයිටම්ච එශක්
ඉන්නවා. ඒ වාශේම 0.0744ක Z අගය තිශබන අයත් ඉන්නවා. ඒ
කියන්ශන් Z අගය 1ටත් වඩා අඩුයි. අපි සලකා බලන්න ඕනක
ලක්ෂ 80ක් ශහෝ ලක්ෂ 100ක් ශහෝ ශගවලා අුරරුදු 5ක් 6ක්
නව ය ේපාධියක් ලබාගන්න බලාශගන ඉන්න ශකශනක් ඒ
නව ය ේපාධිය ලබාගන්න බිරිවීම නිසා ලබන ප ්චත්තාපය
ගින පමණක් ? ශමවිනි ශකනකුට ේපාධියක් ලබාදීලා සමාේයට
ශයනමු කළාට පස්ශසේ බහු ශහෝ ඇය නව යවරශයක් හිටියට
ශසේවය කරනශකනට ඒශකන් ශස නය ශසේවාවට සහ සාමානය
ේනතාවට වන ශ ය ගින අපි සලකා බලන්ශන් නිද් ? ඇත්තටම
ගත්ශතනත් චසයිටම්ච එශක් ඉශගන ගන්නා රුවන් ගින අපි කාට
කාටත් තිශබන අනුකම්පාව අ ශම් තීන්දුවට ඒම ස හා වි ාල
බලපකමක් ුරණා. ඇමතිතුමා කිේවා වාශේම හිම පාර් ව
් යක්ම
හිතුවා චශම් අය ශම් රශට් රුශවෝ; බුරන්ටත් යම් සාධාරණයක්
ශවන්න ඕනකච කියා. හිබියි සාධාරණයක් ුරුම පමණින්ම ඒ
ශකනකුට වන සාධාරණය රශට් බහුතර ේනතාවකට
අසාධාරණයක් ශවන්න බිහි. ඒ නිසා තමයි ේසස් ශපළ
විභාගශර අවම සුදුසුකමක් මලා ඒ ප්රතිලල තිශබන අය නව ය
පීඨයට අරශගන නව ය ේපාධි ලබාශ න්න කටයුතු කරන්ශන්. ඒ
නිසාම තමයි නව ය පීඨ ආචාර්යවරුන් පවා කියන්ශන් බුරන්ශේ
අවම සුදුසුකම මීට වඩා විඩි ශවන්න ඕනක බව.
ඊළතට ශම් අයශේ පුහුුමව සම්බන්ධවත් ප්ර න
් යක්
තිශබනවා. මම හිතන විධියට බබතුමාත් ඒක පිිබගන්නවා ගරු
ඇමතිතුමනි. ශ්රී ලංකා නව ය සභාව 2015 සිප්තිම්බර් මාසශර
4වන ා කළ නිරීක්ෂණශයන් පසුව "The inspection team
recommended that the SLMC does not recognize graduates
who have completed the study programme currently
provided by the Faculty of Medicine, SAITM" යනුශවන්
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(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

ශබනශහනම පිහිදිවල වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ කියන්ශන් ශ්රී
ලංකා නව ය සභාව සලකා බලන්ශන් බුරන්ශේ සමස්ත පුහුුමව
පිිබබ වයි. ඒකට සායනික පුහුුමවත් අයිතියි; ශද් නගාරශර සිද්ධ
ුරුම ශද් නත් අයිතියි. ඒ නිසා ශම් අයට ේපාධියක් ප්ර ානය
කරන්න කවලන්; ේපාධිය ප්ර ානය කරලා බුරන් ශ්රී ලංකා නව ය
සභාශේ වලයාපදිංචි ශවන්න කවලන් ශමන්න ශම් කාරණය කළ
යුතුය කියා අපි හිතනවා. අපි විතරක් ශනනශවයි නව ය පීඨ
ආචාර්යවරුනුත් ඒ කාරණය ශයෝේනා කර තිශබනවා. රේශර
නව ය පීඨ ශිෂයශයක් ඉශගන ගන්නා Medicine, Surgery,
Paediatrics, Gynecology and Obstetrics කියන ප්රධාන
විෂයයන් හතර පිිබබ ව අුරරුද් ක පුහුුමවක් ශම් අයට ලබා
ශ න්න ඕනක. ඊට අමතරව අඩු තරයන් මාසයක්වත් Community
Medicine පුහුුමව ලබා ශ න්න ඕනක. ශමනක ශම්වා අතයව යයි.
ඒ නිසා ශම් පුහුුමවත් නිතුව නිකම් විභාගයට ඉදිරිපත් කරලා ඊට
පස්ශසේ ශ්රී ලංකා නව ය සභාව තමයි ඒක තීන්දු කරන්ශන් කියලා
කිේවාට හරි යන්ශන් නිහි. නව ය සභාව යම්කිසි ආයතනයක්
පිිබගන්ශන් එහි තිශබන සායනික පුහුුමවත් සලකා බලලායි. ඒ
නිසා ශම් නව ය පීඨ ආචාර්ය සංගමය ඉල්ලා තිශබන විධියටම
ශම් අයට ප්රමාණවත් පුහුුමවක් ලබාදීමත් ශම් කාරණාවලට
ඇතුළත් කරන්න කියා මම කියනවා.
සයිටම් ආයතනශර පළමුවිනි කණ්ඩායම් තුන ගින බලන්න.
බුරන්ට ින් සයිටම් ආයතනය මඟින් විභාගයක් පවත්වා
තිශබනවා. බුරන් කියනවා තින් තින්වල සිටින ආචාර්යවරුන්
ඇවිත් තමයි අශප් විභාගය තිේශේ කියලා. හිබියි ඒක බුරන්
විසින්ම ප්ර න
් පත්ර හ ලා බුරන් විසින්ම පුනරීක්ෂණ පන්ති තියලා
බුරන් විසින්ම විභාගය පවත්වලා බුරන් විසින්ම පරීක්ෂා කරපු
විභාගයක්. ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ශම්ක හරි අූරරුයි.
සාමානයශයන් ශම් විභාගශර ප්රතිලල ගත්ශතනත් ඒ ළමයින්ශගන්
සියයට 64කට සියයට 65කට පන්ති සාමර්ථ තිශබනවා. නමුත්
අශප් රේශර නව ය පීඨවලත් A/Levelවවලන් ඉහළම ලකුුම
අරශගන එන තින්වලත් සාමානයශයන් පන්ති සාමර්ථ
තිශබන්ශන් සියයට 25ක් 30ක් විතර වාශගයි. ශම්ශක් සියයට
65ක් පන්ති සාමර්ථ තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනනශවයි ඒ එක
කණ්ඩායමක ළමා ශරෝග - Paediatrics - විෂයයට විශිෂ්ඨ සාමර්ථ
- Distinctions - 8ක් තිශබනවාය කියා එක විශ ෂ
ේ ඥ
නව යවරශයක් මට කිේවා. ශකනශහනමවත් එශහම තිශබන්න
විධියක් නිහි ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි. සාමානයශයන්
ශකනළඹ නව ය පීඨශරවත් එක විභාගයකදී Distinctions 8ක්
එක විෂයකට එන්ශන් නිහි. ශම්ක බුරන් පවත්වපු විභාගයක්. ඒ
නිසා ශම් විභාගශර ප්රතිලල සලකා KDU එකට අන්තර්ග්රහණය
කරන්න බිහි. ඒ විභාගය පිිබ ගත්ශතනත් ශලනකු ප්ර න
් යක්
ශවනවා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මම ශම් සම්බන්ධශයන්
පිහිදිවල කිරීමක් කරන්නම්. ගරු නවලන් ේයතිස්ස මන්ත්රීතුමනි
"A"
සාමර්ථවවලන්
චB" සාමර්ථවවලන් ඇතුළත් ශවලා
තිශබනවාය කියා බබතුමා කිේවාට පසුලිය වසර ගණනාවක්
තිස්ශසේ වි ව
් වි යාලවලට පහළම සුදුසුකම්වවලන් ඇතුළත් වූ
ශිෂයයන් සිටින බවට ඒ සුදුසුකම් මා ශපන්වන්නම්. 2005 / 2006
අධයයන වර්ෂශරදී චB" සාමර්ථ ශ කයි චC" සාමර්ථ එකයි.
2006 / 2007 වසශර්දී චB" සාමර්ථ එකයි චC" සාමර්ථ ශ කයි.
2007/2008 වසශර්දී චC" සාමර්ථ ශ කයි චS" සාමර්ථ එකයි.
2008/200 වසශර්දී චC" සාමර්ථ ශ කයි චS" සාමර්ථ එකයි.
200 / 2010 වසශර්දී චS" සාමර්ථ තුනයි.

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
හරි. ඒක මම කිේවා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඊළතට 2010/2011 වසශර් චC" සාමර්ථ ශ කයි චS" සාමර්ථ
එකයි. 2011/2012 වසශර් චC" සාමර්ථ තුනයි. 2011/2012 චS"
සාමර්ථ එකයි චC" සාමර්ථ ශ කයි. 2012/2013 -ඒ අුරරුද්ශද්
ශ කක් තිබිලා තිශබනවා.- චC" සාමර්ථ ශ කයි චS" සාමර්ථ
එකයි. 2012 /2013 චC" සාමර්ථ තුනයි. 2013/2014 චC"
සාමර්ථ එකයි චS" සාමර්ථ ශ කයි. 2014/2015 චA" සාමාර්ථ
එකයි චB" සාමාර්ථ එකයි චC" සාමාර්ථ එකයි. 2015/2016 චB"
ශ කයි චC" එකයි. ශම් කාලය ඇතුළත චS" තුන තිශබන අය
ඇතුළත් ශවලා තිශබනවා.

ගු (නවද) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
බේ. බබතුමා හරි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
අශනක් කාරණය තමයි මම බබතුමාශේ කරුුම පිිබබ
හබයක් කරනවා ශනනශවයි. ශම් ප්ර න
් ය දිලින් දිගටම සාකච්ඡා
කරද්දි බබතුමන්ලා ශම් ගරු සභාවට පිහිදිවලව කිේවා ශම්ශක්
යම් යම් අඩුපාඩුකම් දුර්වලකම් තිශබනවා කියන එක. ඒක අපිත්
පිිබගන්නවා ශන්. හිබියි ශම් ශිෂයයන්ට සාධාරණයක් කළ
යුතුයි කියන මතය තමයි බබතුමන්ලා හිම ාම කිේශේ. ඒ අනුව
මීට විඩිය අපට කරන්න පුළුවන් සාධාරණය ශමනකක් ? ඒ කියපු
සාධාරණය තමයි අපි ශම් කරන්ශන්.

ගු (නවද) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ශහන යි. ින් බබතුමා කියපු කරුුම අනුව ඒ අවම සුදුසුකම
තිශබන දිස්ත්රික්ක මම කියන්නම්.

2005/2006 නුවරඑිබය 2006/2007 නුවරඑිබය 2007/2008
මුලතිේ 2008/200 කිවලශනනච්චි 200 /2010 කිවලශනනච්චි
2010/2011 මුලතිේ 2011/2012 old syllabus එශකන් මුලතිේ
2011/2012 මාතශල් 2012/2013 මුලතිේ 2013/2014 මන්නාරම
2014/2015 ශමනනරාගල 2015/2016 නුවරඑිබය. ශම්වා තමයි ඒ
දිස්ත්රික්ක.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
SAITM එක ශකනළඹ ළමයින්ට සීමා ශවච්ච එකක්
ශනනශවයි.

ගු (නවද) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු ඇමතිතුමනි "S" තුන කියන එකම ප්රතිලලය ඇවිල්ලා
තිශබන්ශන් කිවලශනනච්චි දිස්ත්රික්කශර 200 /2010 අධයයන
වර්ෂශරදීයි. ඒ ගින බබතුමාත් කරුුම ඉදිරිපත් කළා. යුද්ධය
පවතිනශකනට විදුවලය නිති කාලශර ශබෝම්බ පත්තු ශවනවා
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ශග ර ඉන්න බිහි. එශහම පාඩම් කරපු රුශවක්ශේ ප්රතිලලය
අරශගන -"S" තුන අරශගන- ශම් හිටපු අයට සාධාරණීකරණය
කරනවා කියලා බබතුමා කියන්ශන්.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
නව ය අධයාපනයට ේසස් ප්රයතියක් ඕනක නිහි කියලා මම
කියන්ශන් නිහි. ේසස් ප්රයතියක් ඕනක. කුරරු ශහෝ නිර්මාණය
කරපු ශමම අර්බු ය නිම කරන්ශන් ශකනශහනම කියන කාරණය
සම්බන්ධශයන් තමයි අශප් අවධානය ශයනමු කරන්න ඕනක.
බබතුමාශගත් මශගත් තර්කය එකයි.
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ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගරු ඇමතිතුමා SAITM එක -ශම් ළමයි බිලාලා තිශබන නීති
විශරෝධී SAITM එක- කියනවා බබ බිශ නවා නම් two "C"s
and one "S" තිශබන්න ඕනක කියලා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඒක තමයි මම බබතුමාශගන් මුවලන්ම ඇහුශේ-

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

ගු (නවද) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ඒකට අශප් සම්ූරර්ණ සහශයෝගය ලබා ශ නවා.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු නවලන් ේයතිස්ස මන්ත්රීතුමනි බබතුමාට තව විනාඩියක
කාලයක් පමණයි තිශබන්ශන්.

(The Hon. Bimal Rathnayake)
බබතුමා ඇයි SAITM ප්ර න
් යට ේත්තරයක් ශ න අවස්ථාශේදී
ඒක "S" තුනට බස්සන්ශන්? ශමනක සමහර අය ශලනකු building
හ නවා ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාල පටන් ගන්න.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මම බස්සපු කතන් රයක් ශමතින නිහි.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මට තත්පරයක කාලයක්
ලබා ශ න්න.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශහන යි. ගරු බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමා.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගරු ඇමතිතුමා බබතුමාශේ තර්කය SAITM
සිසුන්ට
සාධාරණය ඉම් කිරීම ශන්. SAITM සිසුන් බ වා ගිනීශම්දී
නව ය අධයාපනශර ප්රයතිය රැකගන්න ඕනක නිසා ශනවිල්
ප්රනාන්දු මිතිතුමා දුන්නු සහනවලට වඩා විඩි සහන බබතුමා
ශ න්න අව යතාවක් නිහි ශන්. මම බබතුමාට කියන්ශන් - ින්
බබතුමාශේ computer එශකන් ගන්න පුළුවන්.- SAITM website
එශක් Medical Faculty Entry Requirements යටශත් ින්
තිශබන එක බලන්න.

"Admission is done according to U.G.C. criteria in the
Biology Stream. Qualifying subjects are Biology,
Chemistry and Physics / Mathematics from Local G.C.E.
Advanced Level or London Advanced Level /
International Advanced Level. Minimum result
requirement is 2 Credits and 1 Simple Pass from the
abovementioned qualifying subjects."

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඒක ඇත්ත. ඒක අපි පිිබගන්නවා.

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගරු ඇමතිතුමා බබතුමා න්නවා සමහර අය නුශේශගනඩ
ප්රශද් ශර වි ාල building හ නවා ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාල පටන්
ගන්න. ශම් ශගනල්ලන්ශේ businessවලට බබතුමා ේ ේ කරන්න
අව යතාවක් නිහි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මම හිතනවා එතුමා හරියට
ශත්රුම් ගනීවි කියලා. ශම් සුදුසුකම් මම තීරණය කරපු එකක්
ශනනශවයි. SAITM එකට අව ය සුදුසුකම් ඒ ආයතනය තමයි
තීරණය කරලා තිශබන්ශන්. ින් ඒ ආයතනය යම් ප නමක් මත
ශිෂයයන් අරශගන තිශබනවා නම් යම් ශහේතුවක් නිසා ඒක ශගන
යන්න අපි අවස්ථාව ශනනශ නවා නම් ඒ ශිෂයයන්ට සාධාරණයක්
කරන්න කියන එක ශම් හිශමෝම ඉල්ලුවා. ඒ ශිෂයයන් ගින තමයි
අපි ශම් කථා කරන්ශන්. බක්ශකෝම කියනවා ශම් ශිෂයයන්ට
සාධාරණයක් කරන්න කියලා. සාධාරණය ශම්කයි කියලා දුන්නා.
ඒක ඉදිරිපත් කළාට පසු කියනවා චඒක එශහම ශනනශවයි.
ශමශහමයි ශවන්න ඕනක.ච කියලා. එශහමනම් SAITM එශක්
ශිෂයයන් භාගයක් කපා හරින්න අපට කියන්ශන්? ඒක අපි කළ
යුතු ශ යක් ? එ ා රේය පිිබගත්ත සුදුසුකම තමයි "S" තුන. ඒ "S"
තුන තමයි අපි මා තිශබන්ශන්. අපි හ පු නිර්ණායකයක්
ශනනශවයි රශට් පිවතුුම නිර්ණායකය.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු නවලන් ේයතිස්ස මන්ත්රීතුමනි බබතුමාශේ කාලය ින්
අවසානයි. එක විනාඩියක කාලයක් පමණක් ශ න්නම්.

ගු (නවද) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි මම විනාඩියකින් අවසන්
කරන්නම්. මම ශබනශහනම පිහිදිවලව කිේශේ SAITM එක ඉල්ලා
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු (නව ය) නවලන් ේයතිස්ස මහතා]

තිශබන අව යතාව ශ්රී ලංකා නව ය සභාව පිිබගත්ත අව යතාව
ඒ ශ කටම පරිබාහිරව ඊට වඩා අඩු අගයක් තමයි අඩු ඉල්ලීමක්
තමයි ශම්ශක් ඇතුළත් කරලා තිශබන්ශන් කියන එකයි. 00ක්
පමණ සිටින ශම් ශිෂයයන් අතරින් මම න්න හිටියට 160ක්
170ක් විතර තමයි ඒ අවම සුදුසුකමත් නිති අය ඉන්ශන්.
එතශකනට අපට ඒ සියලුශ නා ගින සලකා බලන්න බිහි.
ශමනක එක ළමශයක් ගින බලනවාට වඩා අපි බලන්න ඕනක
නව ය ේපාධිය අරශගන නව යවරශයක් හිටියට එිබයට
ලිහිල්ලා සමස්ත ේනතාවකට සලකන්ශන් ශකනශහනම කියන එක
ගිනයි. එතශකනට ඒකට කුර වග කියන්ශන් කියන ප්ර න
් ය
තිශබනවා. අපි ඉදිරිපත් කරපු ඊළත සංශ ෝධනය බබතුමා
පිිබගත්තා. ඒ කියන්ශන් ශම්ක අශහෝසි කරන්න අව ය
වගන්තියක් ඇතුළත් කරන්න ඕනක කියන එක. ගරු නිශයෝේය
කථානායකතුමනි අවසාන කාරණය හිටියට මට තව එක ශ යක්
ගින කියන්න තිශබනවා. ශම්ශක් තිශබන ආකාරයට ින් ේපාධි
ප්ර ානය කිරීම තීරණය කරන්ශන් වි ව
් වි යාල කළමනාකරණ
මණ්ඩලයක් මඟිනුයි. KDU එක ශ්රී ලංකා නව ය සභාව
පිිබඅරශගන තිශබන නිසා බබතුමාශේ තර්කයකුත් තිශබනවා ශ්රී
ලංකා නව ය සභාශේ අනුමිතියක් අව ය නිහි කියලා. නමුත්
ශමය විශ ෂ
ේ තත්ත්වයක් නිසාම ශම් ප්රතිලල සම්බන්ධ ප්ර න
් ය
පුහුුමව සම්බන්ධ ප්ර න
් ය ආදී ප්ර ්න ගණනාවක් තිශබන නිසා ශම්
පනත් ශකම්ම්පතට ඇතුළත් ශවනවා නම් චවි ්වවි යාලශර
කළමනාකාරිත්ව මණ්ඩලය සහ ශ්රී ලංකා නව ය සභාශේ
අනුමිතියට යටත්වච ශම් ේපාධිය පිරිනමනවා කියලා ඒක තවත්
ක්තිමත් ශවනවා. ඒ ශයෝේනා ටිකත් කරයන් මම නතර ශවනවා.
ශබනශහනම ස්තුතියි.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශබනශහනම ස්තුතියි. මීළතට ගරු රශම්ෂ් පතිරණ මන්ත්රීතුමා
කථා කරන්න. ඊට ශපර ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමා
මූලාසනයට පියශණනවා ඇති.

අනුරුව ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා මූලාසනවයන් ඉවත්
වුවයන්
නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා [ගු වසල්වම්
අනඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
பிரதிச்
சபொநொயகர்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித்
அவர்கள் [ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]
வகித்தொர்கள்.

அவர்கள்
தவிசொளர்
தமலமை

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

[අ.භා.2.53]

ගු (නවද) රවම්ෂන පතිරණ මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமைஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශසේ
අපි අත් වි පු ශම් රශට් ශිෂය ප්රේාව නව යවරුන් ආචාර්ය
මණ්ඩලවල මහත්ම මහත්මීන් ශ මේපියන් ඇතුළු වි ාල පිරිසක්
පීඩනයට පත් කරපු ගිටලුවක අවසානශර ආරම්භයට අ අපි
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ අවසානශර ආරම්භය අදින් ආරම්භ ශවලා
ශම් රශට් ශිෂය ප්රේාවට නව ය ශිෂයයන්ට වි ්වවි යාල
ශිෂයයන්ට දුක් වි පු ඒ ශ මේපියන්ට ඒ වාශේම ශම් ශවනුශවන්
කිපකිරීම් කරපු ආචාර්ය මණ්ඩලවල මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු
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සකම ශකශනකුම සතුම් ශවන විධියට අවසන් කරන්නත් පුළුවන්
ශවයි කියලා අපි වි ව
් ාස කරනවා. ඒ ශවනුශවන් දීර්ඝ කාලීන
ප්ර න
් ය සාධනීය මට්ටමකට අරශගන ඇවිල්ලා අවසන් කරන්න
කටයුතු කරපු ේසස් අධයාපන ඇමතිවරයාශේ ප්රශේ ය පිිබබ ව
අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම ශම් අරගළයට දීර්ඝ
කාලීන කිපකිරීමක් කරලා ලංකාශේ නව ය අධයාපනශර
ප්රයතිය ආරක්ෂා කර ගන්නට පාරට ඇවිල්ලා සටන් කරපු විවිධ
පීඨවල ශිෂයයන්ට අන්තර් වි ව
් වි යාල ශිෂය බල මණ්ඩලශර
කලා අං ශර වාණිේ අං ශර වි යා ධාරාශේ අධයාපනය ලබන
රුශවෝ පාරට ඇවිල්ලා නව ය ශිෂයයන්ශේ අයිතිවාසිකම්
ශවනුශවන් නව ය අධයාපනශර ගුණාත්මකභාවය ශවනුශවන්
සටන් කරපු ඒ සකම ශකශනකුටම අශප් ගරුත්වය පු කරනවා.
ශම් රශට් නව ය අධයාපනශර ප්රයතිය ආරක්ෂා ශවන විධියට
ශම් රශට් නි හස් අධයාපනශර ප්රයතිය ආරක්ෂා ශවන විධියට ශම්
ගිටලුව අවසන් ශනනශවයි කියන සිකය නිසා තමයි වි ව
් ාසයක්
නිතිකම නිසා තමයි අ ත් බුරන් පාරට ඇවිල්ලා ඉන්ශන්. අපි ගරු
ඇමතිතුමාට ඊශර කාරක සභා අවස්ථාශේදී සංශ ෝධන 3ක්
ඉදිරිපත් කළා.
ගරු ඇමතිතුමා සද්භාවශයන් ශම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න
කටයුතු කරනවා කියන වි ්වාසය අපට තිශබනවා. හිබියි
පසුලිය වසර කිහිපය තුළ ශම් සභාශේ අත් ිකපු කරුුමත් එක්ක
SAITM එක කව ාවත් වහන්ශන් නිහි කියලා පාරම්බාපු ේසස්
අධයාපන ඇමතිවරු හිටපු සභාවක ගරු ඇමතිතුමා ඉන්නතුරු
ශම්ක සිද්ධ ශවයි ඊට පස්ශසේ ශහට ශමනකක් ශවයි කියලා
නි චි
් ත තීන්දුවක් තීරණයක් නිති නිසා අපි එතුමාශගන්
ශබනශහනම ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා අපි ඉදිරිපත් කරපු
සංශ ෝධන ශයෝේනා පිිබගන්න කියලා. එතුමා ස හන් කළා
පළමුවිනි සංශ ෝධනය එතුමාශේ පනත් ශකම්ම්පතට එකතු
කරනවා කියලා. ඒ කාරණය තමයි SAITM එශක් අධයාපනය
ලබන රුවන් ක්රමානුකූලව ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලශර නව ය පීඨයට අන්තර්ග්රහණය
කිරීශමන් පසුව SAITM එක අවසන් ශවනවා කියන කාරණය
එතුමා පිිබඅරශගන තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් බබතුමාට
ශබනශහනම ස්තුතියි. ශ විනි සහ තුන්විනි කාරණා පිිබබ වත් ශම්
ගරු සභාශේ අ හස් ප්රකා ුරණා. නව ය අධයාපනශර මූවලක
සුදුසුකම් විධියට "S" 3න් රුශවෝ ඇතුළත් ශවලා තිබුණාට
ශනවිල් ප්රනාන්දු නව ය පීඨයට සිසුන් බ වා ගිනීශම්දීම "C" 2
යි "S" 1 කියන සම්මාන සාමාර්ථ ශ ක සහ සාමානය සාමාර්ථය
කියන මූවලක සුදුසුකම් පිිබබ ව ඒ පීඨශයන් කථා කරලා තිබුණා.
ඒ නිසා ඒක ආපසු හරවාශගන ලිහිල්ලා සාමානය සාමාර්ථ 3කට
ඒ කියන්ශන් "three simple passes" කියන තිනට ශම්ක නිවත
අරශගන යාම ගිටලුවක්ව තිශබනවා කියන කාරණය ස හන්
ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ සංශ ෝධනයත් පිිබඅරශගන කවලනුත්
ශම් ගරු සභාශේ ස හන් ුරණා වාශේ විශ ේෂිත කාරණයක්
හිටියට එක් අවස්ථාවකදී පමණක් සිදු වන ශම් අන්තර්ග්රහණය
කිරීශම් ක්රියාවවලය ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලශර නව ය පීඨශර කළමනාකාරිත්ව
මණ්ඩලශයන් සිදු ශවනවා වාශේම ඒක ශ්රී ලංකා නව ය සභාශේ
අධීක්ෂණය යටශත් සිදු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි ශම්
අවස්ථාශේදී කරනවා. ඒ කරුුම තුන පරිූරර්ණය ශවනවා නම් ශම්
කරුණ පිිබබ ව කිසිම සිකයක් තියා ගන්නට ශහේතුවක් නිහි.
පාශර් ඉන්න ඒ ඕනකම ශිෂයයකුට සහතිකයක් ශ න්නට පුළුවන්
චශම් SAITM නව ය වි යා ේපාධි ආයතනය අශහෝසි ශවනවා
නව ය සභාශේ අධීක්ෂණයකින් බ වා ගිශනනවා නව ය
අධයාපනශර ප්රයතිය ආරක්ෂා ශවනවා සහ මූවලක සුදුසුකම පිිබබ
කාරණය ආරක්ෂා ශවනවාච කියලා. ඒ කරුුම තුනම සාධනීය
ශලස අවසන් ශවනවා ඒ කරුුම තුනට පිිබතුරු සිපයුශවනත්. එම
නිසා ඒ කරුුම තුන ඉෂ්ට ුරශණනත් පසුලිය කාලය පුරාම සටන්
කළ පාරට බිහිලා ඒ ශවනුශවන් වි ාල කිප කිරීමක් කළ ඒ
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සකම ශ නාටම සාධාරණත්වය ඉෂ්ට ශවනවා කියලා අපි වි ව
් ාස
කරනවා.
නව ය පීඨ ආචාර්ය මණ්ඩල ශම් කාරණය පිිබබ ව වි ාල
අවධානයක් ශයනමු කරලා තිශබනවා. බුරන් සකම ශකශනකුම ශම්
ප්ර න
් ය සාධනීය විධියට අවසන් කරන්නට සාධනීය විසඳුම්
ශ න්නට ඉදිරිපත් ශවලා කටයුතු කළා. එම නිසා ශම් අවස්ථාශේදී
බුරන් සකම ශකශනකුටම අශප් ගරුත්වය පු කරන්නට කිමිතියි.
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි ශම් කරුණ පිිබබ ව
ස හන් කිරීශම්දී අපි සකම ශකශනකුම මූවලකව කියපු කාරණය
තමයි නව ය අධයාපනශර ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා ශවන්නට
ඕනක ඒ වාශේම ශම් රශට් නි හස් අධයාපනශර නි හස්
ශස නයශර ප්රතිලල ලබපු ලක්ෂ සංනයාත පිරිස් අතරින් ශම් රට
ශස නය අං ශයන් ඉදිරියට අරශගන ලිය නව යවරු ඇතුළු
අශනක් වෘත්තිකයින් වි ාල කිප කිරීමකින් ලබා ගත්ත ේයග්රහණ
ආරක්ෂා කරලා ශ න්නටයි ඒ ප්රයතිය ආරක්ෂා කරලා ශ න්නට
අව ය ශවන්ශන් කියන එක. එහිදී ශම් ආයතනය ආරම්භ කිරීම
නිසා තමුන් ශනන ිනුවත්ව ඒකට ඇතුළු ශවලා අධයාපනය
ශවනුශවන් තමන්ශේ ශ මේපියන් හරි හම්බ කළ වි ාල මු ලක්
විය ම් කරශගන අමාරුශේ විම්ුම ශිෂයයින් පිිබබ වත් අපි
සාධනීය ශලස කල්පනා කරන්නට ඕනකයි කියන කාරණයත් ශම්
සභාශේ අපි සකම ශකශනක්ම ශබනශහනම පිහිදිවලව පිිබගත්තා.

මම ශප ද්ගවලකව ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලයකට විරුද්ධ
නිහි. හිබියි ශම් රශට් නව ය අධයාපනශර ප්රයතිය ආරක්ෂා
ශවන්නට ඕනකයි කියන ස්ථානශර ඉන්නවා. එම නිසා අ වි ාල
ප්ර න
් ාර්ථයක් ශම් රශට් ඉතිරි ශවලා තිශබනවා. අශප් රශට් රුවන්
නව ය අධයාපනය ශවනුශවන් ලක්ෂ සංනයාත මු ලක් ශගවලා
ශකෝටි සංනයාත මු ලක් ශගවලා පිට රට යනවා නම් ඒක නතර
කරන්ශන් ශකනශහනම ගුණාත්මක බශවන් ඉහළ සහ ලාභ
ශනනලබන නව ය වි යාලයක් ශම් රටට අව ය කියන කිකකාවත
ශම් රශට් මතු ශවලා තිශබනවා. එම නිසා ේසස් අධයාපන
ඇමතිතුමා ස හන් කළ විධියට ඉදිරි කාල වකවානුව තුළ ඒ
පිිබබ ව නිර්ණායක සකස් කරලා -නව ය සභාශේ අනුමිතියත්
සමත- එවිනි අව යතාවක් ශම් රශට් තිශබනවා නම් ඒ අව යතාව
ශවනුශවන් අපි කටයුතු කළ යුත්ශත් ශකශසේ කියන සාකච්ඡාව
ශම් රශට් ඇති කරන්නට අව යශවලා තිශබනවා. ශම් අද් ිකීම අපි
සකම ශකශනකුටම අයහිරි අද් ිකීමක්. 1 8 වකවානුශේ ේතුරු
ශකනළඹ නව ය වි යාලශර ඇති ුරුම-

ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
බබතුමාට තව විනාඩි ශ කක කාලයක් තිශබනවා.

ගු (නවද) රවම්ෂන පතිරණ මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமைஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

Okay, thank you very much, Sir.

1989 ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලය ඇති ුරුම ශවලාශේදීත්
සිසු රුශවෝ පාරට බිහිලා ශම් වාශේම අරගළ ඇති ශවලා මහා
ශල් විලිරීමක් ුරුම අතීතයක් අශප් රශට් අතීතශර තිබුණා. ඒ
අවස්ථාශේදීත් ආණ්ඩුවට ඒ ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලය රේය
සතු කරලා ඒ ගිටලුව අවසන් කරන්නට වන තිනට ශම් රශට්
මහා ේද්ශඝෝෂණයක් මතු ුරණා. History repeats itself.
ඉතිහාසය පුනරාවර්තනය ශවලා ඒ විධියටම නිවත එවිනි
තත්ත්වයක් ශම් SAITM පිිබබ කාරණය මත සමාේගත ුරණා.
ශම් සමාේගත ුරුම SAITM අර්බු ය පිිබබ කාරණශරදීත් අශප්
ආණ්ඩුශේත් ඊට පසු හිටපු ආණ්ඩුවලත් ේසස් අධයාපන ඇමතිවරු
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කථා කශළේ ඉතාම ර ඬු විලාසශයන්. ශම් ආයතනය ශකශසේවත්
වහලා ාන්ශන් නිහියි කියලා ශම් සභාව තුළ ඉ ශගන ඉතා ඉහළ
හඬින් ේච්චාරණය කළ ඇමතිවරු හිටියා. හිබියි අ ඒ සියල්ල
ශවනස් ශවලා ශම් ආයතනය වසා මන්නට අව යයි කියන
මතවා යට ශද් පාලන පක්ෂ ශේ යක් නිතිව
මිති
ඇමතිවරුන්ශේ කිසිම ශේ යක් නිතිව එන්නට ශවලා තිශබනවා
යම්කිසි ශහේතුවක් නිසා. එම නිසා ඒ ේයග්රහණය ලිබුශණ් ශම්
රශට් නි හස් අධයාපනයටයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා ඒ
ේයග්රහණය ලිබුශණ් ශම් රශට් නි හස් ශස නය ශසේවයටයි කියලා
අපි වි ව
් ාස කරනවා. එම නිසා තමයි අපි නිවත නිවත කියන්ශන්
නිවත වතාවක් ශම් අර්බු ය ඉහළට යන්න ශවනත් ස්ථානයකට
යන්න ඉඩ තියන්න එපා ශම් ඉදිරිපත් කරන පනත් ශකම්ම්පශත්
කිසිම ස්ථානයක හිඩිසික් තියන්නට එපා කියලා. අපි න්නවා
ශිෂය ප්රේාව අතශර්ත් සමහර විට අන්තවාදී පිරිස් ඉන්නවා
තමන්ශේ අධයාපන කටයුතු පිත්තක තියලා විවිධ කරුුම අරබයා
වීික සටන් කරන්නට ශපලශඹන පිරිසක් ඉන්නවා. බුරන් කිසි
ශකශනකුට නිවත වතාවක් ශම් පනත් ශකම්ම්පශත් තිශබන අඩු
පාඩුවක් හරහා ශිෂය ප්රේාව පාරට ගන්න ඉඩ තියන්න ශහන නිහි.
එම නිසා අපි සකම ශකශනකුටම වග වීමක් තිශබනවා අපි සකම
ශකශනකුටම යුතුකමක් තිශබනවා ශම් රශට් රුවන්ශේ අධයාපන
අයිතිය ආරක්ෂා කරන්නට වාශේම බුරන් වි ව
් වි යාල තුළ
තමන්ශේ අධයාපන කටයුතුවල නිරත වන බවට වග බලා
ගන්නට. අන්න ඒ නිසා ඒ වගකීම පිිබබ කාරණය වර්තමාන
ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමා ශබනශහනම පිහිදිවලව හිශත් රාශගන
කටයුතු කරනවා ඇති කියලා අපි වි ව
් ාස කරනවා. ශමනක
පසුලිය වසර තුනක කාලය තුළත් ශබනශහනම පිහිදිවල ඉඩ කඩක්
තිබුණා අවස්ථා ගණනාවකදීම හිකියාව තිබුණා ශම් ප්ර න
් ය ශම්
ස්ථානයට ශේන්ශන් නිතිව ශමතරම් දුර දිග යන්ශන් නිතිව
අවසන් කරන්නට.
හිබියි ඒ සියලුම අවස්ථාවන් ශමශතක් කල් පිහිර හිරපු
බව අපි ඉතාම කනගාම්ශවන් ස හන් කරනවා. ඒ පිහිර හිරීම
හරහා ශම් රශට් නව ය පීඨවල අධයාපනය ලබන නව ය
සිසුන්ශේ අධයාපන කටයුතු වසරකින් ප්රමා ුරණා. ඒ වසර නිසා ඒ
නව ය පීඨවල ශිෂයයන්ට සීමා වාසික නව යවරුන් විධියට
නව ය ශසේවයට යන්නට අවස්ථාව නිති ශවලා ශස නය
ක්ශෂේත්රශර ප්රබල ගිටලුවක් මතු ුරණා. එශසේ ප්රමා වීම නිසා
බුරන්ශේ ප ච
් ාත් අධයාපන කටයුතු ශවනුශවන් ගත කරන්න
ශවන කාලය විඩි ුරණා. ඒ නිසා ඉතාම අවාසනාවන්ත කාලයක්
පසුලිය කාලශර දිගටම තිබුණා. අ ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වය
ඉතාම ශහන යි. හිබියි ඒක සාධනීය අවසානයක් කරා අරශගන
යන්න නම් කළ යුතු ශ යක් තිශබනවා. අපි නිවත වතාවක් මතු
කරන කාරණය ශමයයි. ශම් අන්තර්ග්රහණය කිරීශමන් පසුව
ආයතනය වසා ිශමනවා වාශේම ඉදිරි කාලශරදී නිවත වතාවක්
යම් විධියකින් ප්රයතියකින් ශතනර නව ය අධයාපනය සපයන නව ය ේපාධිය මු ලට විකුණන- ආයතන බිහි ුරශණනත් ශම්
ූරර්වා ර් ය හරහා ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි යා පීඨය විනි
ස්ථානයකට නිවත වතාවක් අවශ ෝෂණය කරන්න -ළමයින්
අන්තර්ග්රහණය කරන්න - හිකියාවක් මතු ශවනවා කියන
සිකයක් සමහර ශවලාවට මතු ශවලා තිශබනවා. ේතුරු ශකනළඹ
නව ය වි යාලය ේතුරු ශකනළඹ රේශර නව ය වි යාලයක් බවට
පරිවර්තනය ශවද්දී නව යවරුන් 700ක් පමණ පිරිසක් බිහි ුරණා.
ඒ වාශේම තමයි SAITM එක හරහා 80කට ආසන්න ශිෂයයන්
පිරිසක් නිවත රේශර නව ය වි යාලයට ඇතුළත් ශවනවා. ශම්ක
ූරර්වා ර් යක් හිටියට අරශගන කටයුතු සිදු ශනනශවන්න අව යයි.
ඒ නිසා අපි වි ව
් ාස කරනවා ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලය (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත්
ශකම්ම්පත ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරනවා වාශේම ඉදිරිශරදී
නිවත වතාවක් ශම් පනශත් තිශබන අඩු-ලුහුඬුකම් හරහා නිවත
වතාවක් ශමවිනි තත්ත්වයක් ඇති ශවලා ඒ ළමයින් නිවත

753

පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු (නව ය) රශම්ෂ් පතිරණ මහතා]

ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලශර නව ය පීඨයට ඇතුළත්
කිරීශම් අවස්ථා නවත්වන්න අව යයි කියලා. ශම් ශිෂයයන්ට
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න.

ඉදිරි කාලශරදී ශකනටස් ව ශයන් ශම් ළමයින් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි යා පීඨයට අන්තර්ග්රහණය කිරීම සිදු ශවනවා නම්
අපට කියන්න අව ය කාරණය වන්ශන් ඒ අන්තර්ග්රහණය සිදු
ශවන කාල වකවානුව වන ශතක් අධයාපනය සපයන ආයතනශර
ප්රයතිය ආරක්ෂා ශවලා තිශබන්නට අව යයි කියන එකයි. ගරු
ඇමතිතුමනි මම න්ශන් නිහි බබතුමාට ක්රමශේ යක්
තිශබනවා කියලා. ශමනක එක වතාශේ ශම් ළමයින් 80ම
ගන්න බිරි නිසා. විවිධ කාණ්ඩ හරහා විවිධ වර්ෂයන්වලටයි ශම්
ළමයි අන්තර්ග්රහණය කරන්න සිදු ශවන්ශන්. ඒ අන්තර්ග්රහණය
කරන අන්තර් කාල සීමාව තුළ ඒ ළමයින්ශේ අධයාපන කටයුතු
පිිබබ ව ිනට අධයාපනය ලබන ස්ථානශර ගිටලුවක් මතු
ශවනවා. ඒ පිිබබ ව යම් කිසි වග වීමක් තිශබන්නට අව යයි. ඒ
ක්රමශේ ය සකස් කරන්ශන් ශකශසේ කියන ප්ර ්නය අපි ඉදිරිපිට
තිශබනවා. ශකශසේ ුරවත් අශප් බලවත් ඉල්ලීම තමයි ශ්රී ලංකා
නව ය සභාශේ අනුකූලතාව බුරන්ශේ අධීක්ෂණය යටශත් ශම්
අන්තර්ග්රහණය කිරීශම් කටයුතු සිදු කරන්න කියන එක. එශහම
ුරශණනත් පමණයි අපට ප්රයතියකින් හා විනිවි භාවශයන් යුතුව ශම්
කරුණ සිදුශවනවා කියන සහතිකය ලිශබන්ශන්. අපි වි ්වාස
කරනවා ශම් ගිටලුව අවසන් කරන්න එක් ශහන පියවරක් ශගන
තිශබනවා කියලා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු ඇමතිතුමා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශ්රී ලංකා නව ය සභාවට තිශබන බලය තමයි යම් කිසි
නව ය ේපාධියක් ඉදිරිපත් කරපුවාම ඒක ඒ නව ය සභාවට
පිිබගත හිකි එකක් නිද් කියලා තීරණ කර ඒ පිිබගිනීම ලබා
දීම. නමුත් ේපාධි අධයාපන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීශම් බලයක්
එම ආයතනයට නීතිශයන් ලිබිලා නිහි. සාමානය විධියට ඒවාට
මිදිහත් වීමක් නව ය සභාව කරන්ශන්ත් නිහි.

ගු (නවද) රවම්ෂන පතිරණ මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமைஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ගරු ඇමතිතුමනි ශම්ක විශ ෂ
ේ අවස්ථාවක් හිටියට සලකන්න
කියලා බබතුමාශගන් ඉල්ලනවා. නිත්නම් ශම් මූවලක සුදුසුකම්
නිති සමහර රුවන්ට පවා නව ය අධයාපනය සහ ේපාධිය
සම්ූරර්ණ කළත් නව ය සභාශේ අනුමිතිය ශනනලිබී යන්නට ඉඩ
තිශබනවා.

ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි නව යවරුන්ශගන්
නව ය පීඨ ආචාර්යවරුන්ශගන් දීර්ඝ කාලීන ඉල්ලීමක්
තිශබනවා. නව ය අධයාපනශර මූවලක ප්රයතීන් ගිසට් කරන්න
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කියන ඉල්ලීම ශම් රශට් අනණ්ඩව පවතින ඉල්ලීමක්. නව ය
අධයාපනශර මූවලක ප්රයතීන් ගිසට් නිශේ නයක් මඟින් නිකුත්
කරන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි ශම් සභාශවන් කරනවා. එශහම
කශළනත් අනාගතවාදීව බලලා ශම් රශට් ශස නය ක්ශෂේත්රය ලබා
ගත්තු ේයග්රහණ ආරක්ෂා කරශගන වි ගත් ඉහළ ප්රයතියකින්
යුතු නව ය අධයාපනයක් ශම් රටට හඳුන්වා ශ න්නට පුළුවන්
කියන කාරණයත් සිහිපත් කරයන් මට කාලය ලබා දීම ගින
බබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවයන් මා නිහඬ ශවනවා. ශබනශහනම
ස්තුතියි.

ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ශබනශහනම ස්තුතියි. ඊළතට ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා.
[பி.ப. 3.06]

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා (රාජ වවසාය හා
මහනුවර නගර සංවර්ධාන නිවය්ජ අමාතුරමා)
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ் - அரச ததொழில் முயற்சி
ைற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, இன்று
தெனரல் மசொோ் மெொன் தகொத்தலொவமல பொதுகொப்புப்
பல்கமலக்கழகம்
(விமசட
ஏற்பொடுகள்)
சட்டமூலம்
ததொடர்பொக நமடதபறுகின்ற விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு
மபசுவமதயிட்டு நொன் ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன். இந்த நொட்டில்
ைிக நீண்ட நொட்களொக தபரும் பிரச்சிமனயொக இருந்த SAITM
ைொைவர்களின் பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்கொக இந்தப் புதிய
சட்ட ஏற்பொடுகள் இன்று பொரொளுைன்றத்தில் தகொண்டு
வரப்பட்டுள்ளது. SAITM சம்பந்தைொக எழுந்த சர்ச்மசயொனது,
இந்த
நொட்டில்
பலரது
கல்வி
நடவடிக்மககமளப்
பொதிப்பமடயச் தசய்தமத நொங்கள் ைறக்க முடியொது. இதனொல்,
பல்லொயிரக்கைக்கொன ைொைவர்கள் குறிப்பொக, ைருத்துவ பீட
ைொைவர்கள்
தங்களுமடய
கல்வி
நடவடிக்மககமள
நிறுத்திவிட்டுப் பொமதயில் இறங்கிப் மபொரொடினொர்கள்.

அமதமபொன்று, தங்களது எதிர்கொலம் சூனியைொகும்
என்று SAITM இல் கல்வி கற்ற ைொைவர்களினதும்,
அவர்களது தபற்மறொர்களினதும் கவமல மவறு! இவ்வொறு
பல சர்ச்மசகமள ஏற்படுத்திய SAITM பிரச்சிமனயொனது,
இன்று சனொதிபதி, பிரதைர் ைற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்
ஆகிமயொொின்
துொித
நடவடிக்மக
கொரைைொகத்
தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வொறு SAITM ைொைவர்களின்
பிரச்சிமனக்கு
நியொயைொன
ஒரு
தீர்மவப்
தபற்றுக்தகொடுத்தமைக்கொக
நொன்
இந்த
இடத்தில்
சம்பந்தப்பட்டவர்கமளப் பொரொட்டிமய ஆகமவண்டும்.
அமதமநரம், இந்த நொட்டில் தனியொர்ப் பல்கமலக்கழகக்
கல்வி நடவடிக்மககமள அடிமயொடு நிறுத்துவது என்பது
ஆமரொக்கியைொன ஒரு விடயைல்ல. ஒவ்தவொரு வருடமும்
பல இலட்சக்கைக்கொன ைொைவர்கள் கல்விப் தபொதுத்
தரொதர உயர்தரப் பொீட்மச எழுதினொலும், குறிப்பிட்ட ஒரு
ததொமகயினர்
ைட்டும்தொன்
அரச
பல்கமலக்
கழகங்களுக்குத் தகுதிதபற்று உள்நுமழகின்றனர். எனமவ,
தரைொன கல்வி நடவடிக்மககள் என்ற நிபந்தமனயுடன்
அரசொங்கத்தின் அனுைதிமயொடு, இந்த நொட்டில் புதிய
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தனியொர் பல்கமலக்கழகங்கள் உருவொகின்றதபொழுதுதொன்,
இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற ஏமனய ைொைவர்களின்
எதிர்கொலம் பிரகொசைொகும் என்று நொங்கள் நம்புகின்மறொம்.
இன்று எைது அண்மடய நொடொன இந்தியொவில்
தொரொளைொகத்
தனியொர்
பல்கமலக்கழக
கல்வி
நடவடிக்மககள் சிறப்பொக இடம்தபற்று வருகின்றன.
எங்களுமடய நொட்டில் இவ்வொறொன கல்வி நடவடிக்மககள்
ைறுக்கப்படுகின்றதபொழுது,
பல்லொயிரக்கைக்கொன
ைொைவர்கள் மைற்கத்மதய ைற்றும் ஆசியப் பல்கமலக்
கழகங்களுக்குச் தசல்வதனொல், இந்த நொட்டின் அந்நியச்
தசலொவைி தவளிநொடுகளுக்குச் தசல்கின்றது. இதனொல்,
எைது நொடு தபொருளொதொர ொீதியொகப் பின்னமடமவச்
சந்திக்கின்றது என்பமத நொன் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்மட
ஆகமவண்டும்.
அடுத்து, கடந்த வொரத்துக்கு முதல் வொரம் நொன்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற
கிழக்கு
ைொகொைத்தின்
அம்பொமற ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ததன்கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகம்
சம்பந்தைொகச்
சில
கவமலயொன
விடயங்கள் இச்சமபயில் தசொல்லப்பட்டன. நொன் அந்த
ைொவட்டத்தின் ைக்கள் பிரதிநிதி என்ற அடிப்பமடயில், இது
சம்பந்தைொக இந்தச் சமபயில் சில வொர்த்மதகமளப்
மபசமவண்டும். குறிப்பொக, அதனுடன் ததொடர்புமடய உயர்
கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் தற்தபொழுது இந்தச் சமபயில்
இருக்கின்றதபொழுது, அதுததொடர்பில் மபசுவது நல்லது
என்று நிமனக்கின்மறன்.

ශම් අවස්ථාශේදී අේනිදිග වි ව
් වි යාලය ගින කතා කරන්න
මා කිමිතියි. ළතදී අශප් ේසස් අධයාපන සහ සංස්කෘතික කටයුතු
ඇමති ගරු විේය ාස රාේපක්ෂ මිතිතුමා ඒ වි ව
් වි යාලය ගින, ඒ
වි ව
් වි යාලශර සිටින කිකකාචාර්යවරුන් සහ ශිෂය ශිෂයාවන්
සම්බන්ධශයන් පාර්වලශම්න්තුශේ කතා කර තිබුණා. ඒ
වි ව
් වි යාලශර සිටින ශිෂය ශිෂයාවන්, කිකකාචාර්යවරුන්ට
වලංලික අල්ලස් දීලා විභාගය සමත් වන බව ගරු ඇමතිතුමා කිේවා
කියා ශම් රශට් සියලු ේාතික මාධය නාවලකාවල ප්රචාරය ුරණා. ඒ
නිසා ඒ වි ්වවි යාලශර ඉශගන ගත්, ඉශගන ගන්නා ශිෂය
ශිෂයාවන්, එම ශ මේපියන් ආදි හිශමෝම ශේ නාවට පත් ුරණා. ඒ
වාශේම නිශතනහිර සිටින ේනතාව, බුද්ධිමතුන් ශේ නාවට පත්
ුරණා. ගරු අමාතයතුමනි, ලංකාශේ වි ව
් වි යාල ගණනාවක්
තිශයද්දී අේනිදිග වි ්වවි යාලය ගින පමණක් කතා කිරීම සුදුසු
නිහි කියා මා ස හන් කරන්න කිමිතියි. බබතුමාශේ
අමාතයාං ය යටශත් තිශබන්නා වූ ආයතන ගින විශේචනය කිරීම
ස ාචාරයට පටහිනි කරුණක් බව මා ශම් සභාශේ කියන්න
කිමිතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පළාශත් ඉ ලා කණ්ඩායමක්
ඇවිල්ලා ශම් ප්ර ්නය ගින බබතුමාට විරැදි ශතනරතුරු දුන්නා කියා
මට ආරංචියි. ඇත්තටම ඒ වි ව
් වි යාලශර සිටින ශිෂය ශිෂයාවන් විශ ේෂශයන්ම girlsලා- ින් ශේ නාවට පත් ශවලා ඉන්නවා. ඒ
වි ව
් වි යාලශර ශිෂය ශිෂයාවන්ශේ සහ ශේ නාවට පත් වූ සියලු
ශ නාශේ යහපත ශවනුශවන් හා වි ව
් වි යාලශර සංවර්ධනය
ශවනුශවන් කටයුතු කරශගන යන අතර ඒ වි ව
් වි යාලශර කීර්ති
නාමය ශගනඩ නිඟීමට අව ය කටයුතුත් කරන්න කියා මම ගරු
අමාතයතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
நொன் இங்கு குறிப்பிட்ட விடயம் தகௌரவ அமைச்சர்
அவர்களுக்குத்
ததளிவொகப்
புொிந்திருக்கும்
என்று
நிமனக்கின்மறன். ததன் கிழக்குப் பல்கமலக்கழகம் என்பது
இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற ஒரு மதசிய பல்கமலக்கழகம்.
இந்தப் பல்கமலக்கழகம் பல சிரைங்களுக்கு ைத்தியில்
கட்டிதயழுப்பப்பட்ட ஒரு பல்கமலக்கழகம். இப்தபொழுதுதொன்
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அது
வளர்ந்து
வருகின்றது.
அங்குள்ள
சில
நபர்களுக்கிமடயிலொன மபொட்டொ மபொட்டி கொரைைொகச் சில
குழுவினர்
உங்கமளச் சந்தித்து, அங்கு
நமடதபறொத
விடயங்கமள,
தபொய்யொன
கமதகமள,
தபொய்யொன
தகவல்கமள உங்களிடம் தசொல்லியிருக்கின்றனர். ஆனொல்,
உண்மை அதுவல்ல. அங்கு கல்வி நடவடிக்மககள் ைிகச்
சிறப்பொன முமறயில் இடம்தபறுகின்றன. அமதமபொன்று
அங்கிருக்கின்ற
விொிவுமரயொளர்கள்
ைிகுந்த
தியொக
ைனப்பொன்மையுடன் மசமவயொற்றுகின்றொர்கள். அங்கு பல
சமூகங்கமளச்
மசொோ்ந்த
ைொைவ,
ைொைவிகள்
கல்வி
கற்றுக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். சிங்கள, தைிழ், முஸ்லிம் என
பல்லினங்கமளச் மசொோ்ந்த ைொைவ, ைொைவர்கள் இந்தத்
மதசத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் வந்து அங்கு கல்வி
கற்கின்றொர்கள். அங்கு கல்வி கற்றுதவளிமயறிய பல ைொைவ,
ைொைவிகள் இன்று மதசத்தின் பல பகுதிகளிலும் உயர்
பதவிகளில் இருந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். அங்கு பொலியல்
இலஞ்சம் மகொொியதற்கொன அல்லது அது சம்பந்தைொன
விடயங்கள் நடந்மதறியதற்கொன சொன்றுகள் எதுவும் இதுவமர
உறுதிப்படுத்தப்படவில்மல. நொன் தகொழும்புப் பல்கமலக்
கழகத்தில் சட்டபீட ைொைவனொக இருந்தவன். இந்த நொட்டின்
பல்கமலக்கழகம் என்கின்றதபொழுது, சில -

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Deputy Minister, can I make a clarification?

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)

Okay.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Mr. Deputy Chairman of Committees, the Hon.
Deputy Minister is referring to an issue that I raised in
Parliament. I would not raise any issue in Parliament
without taking responsibility for its facts. Hon. Deputy
Minister, as you quite correctly said, I met a group of
lecturers, students and the Vice Chancellor of that
University. I met all of them.
The fact that there had been some incident of sexual
harassment of a girl was not made as a sweeping
statement; I did not make a general statement. One girl,
together with her parents, had come to the University
Grants Commission and handed over an affidavit on the
incident. In addition to that, that girl has all the audio
recordings as to how she had been threatened by the
lecturer, whose name I mentioned here. She had been
threatened that he will break her bones unless she agrees
to his demands of sexual pleasure. Now, an inquiry into
that incident is pending. In addition to that, I have already
directed that matter to be referred to the Commission to
Investigate Allegations of Bribery or Corruption. It has
already been referred to that Commission.
ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම බබතුමා ඒ විධියට කථා කළා
කිේවත්, ඊළත වශසේ අශප් රශට් ේාතික මාධය නාිබකාවල ආශේ
ඒ ඉන්න කිකකාචාර්යවරුන්ට වලංලික අල්ලස් දීලා කියලායි.
ඒශගනල්ශලෝ interpret කශළේ -
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පාර්වලශම්න්තුව

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
එශහම කිේශේ නිහි. බබතුමා වරද් ාශගන.

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
බබතුමා එශහම කිේශේ නිත්නම් හරි. හිබියි,-

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මම එක පුද්ගලයකුශේ - ඒ lecturer ශේ- නම කිේවා. එශහම
නම් බබතුමා කියන්ශන්, ඒ වි ව
් වි යාලශර ගිහිුම ළමයින්ට
සිදුවන වලංලික අතවර ගින අමතක කරලා, ඒ ගින කථා ශනනකර
තවදුරටත් ඒ ළමයින්ට ඒක ශවන්න ඉඩ ශ න්න කියලා ?

වි ව
් වි යාලය පාලනයකින් ශතනරව, කිසිම විනයක් නිතිව
පවත්වාශගන
ලිහිල්ලා
තිශබන
වි ව
් වි යාලයක්.
ඒ
වි ව
් වි යාලය නිවිරදිව ේසස් තත්ත්වයකට ශගන එන්න ඕනක
නිසා මීට අුරරුදු තුනකට කවලන් මහාචාර්යතුශමක් පත් කර
තිශබනවා. ඒ මහාචාර්ය නජීම් මිතිතුමා. මම ශනනශවයි එතුමා
පත් කශළේ. එතුමා ශබනශහනම ේනන්දුශවන් ශම් වි ්වවි යාලශර
කටයුතු දියුුම කරශගන එනවා. නමුත් එතින ඊට විරුද්ධ
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මම ඒක පිහිදිවලව කියනවා.
ශරජිස්ට්රාර්වරයායි තවත් ශද් කයන් කිහිප ශ නකුයි එකතු ශවලා
එතුමාට ඒ කටයුතු කරන්න ශ න්ශන් නිතිව, ඒ වි ්වවි යාලශර
විඩ සියල්ල කඩාකප්පල් කරශගන යනවා. ඒ ප්ර න
් නිසා තමයි
මම ඒ නිලධාරින් කිශ ේශේ. ඒ ප්ර න
් නිසා තමයි ඒ lecturersලා
ඇවිල්ලා මට ශම් කරුුම කිේශේ. ඒ ශිෂයයන් ඇවිල්ලා මට
කරුුම කිේශේ.

ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
නිහි, නිහි. එශහම කියන්ශන් නිහි. මම කිේශේ-

Hon. Deputy

Minister,

உங்களது மநரம் முடிவமடந்து

விட்டது.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
එශහම නම් ශමනකක් ඒකට බබතුමාශේ තිශබන විශරෝධය?

(The Hon. H.M.M. Harees)
තව විනාඩියක් ශ න්න.

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
ඊළත වශසේ "Ceylon Today",
Island" පත්රවල ඒවා පළ ුරණා.

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

"Daily Mirror", "The

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඉතින් ඒවා පළශවන්න එපායි. පාර්වලශම්න්තුශේදී ශන්,
කියන්ශන්.

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
ඒ වි ්වවි යාලශර ඉන්න ශිෂයාශවෝ බක්ශකෝටම ඒක apply
කළා. ඒ ගින මම කනගාම් ුරණා-

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
නිහි, නිහි. ඒක සම්ූරර්ණශයන්ම විරැදියි. මම ඒ
ගුරුවරයාශේ නම පිහිදිවලව කිේවා. ඇයි, ඒක අශනක් අය භාර
ගන්ශන්?

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
එශහම නම් බබතුමාශේ අමාතයාං ශර media unit එක හරි
ඊළත වශසේ ඒකට -

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි, බලුවිල් වි ව
් වි යාලය
ගින අපට ප්ර න
් යක් තිශබනවා. ඒ ගින හංගන්න ශ යක් නිහි. ඒ

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක්
ශ න්න. ඒ වාශේ බරපතළ පියණිල්ලක් වි ව
් වි යාල
ශිෂයයකුශගන් ලිබුශණ්. අම්මලා තාත්තලා එක්ක ඇවිල්ලා
වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකනයෂන් සභාවට දිුරරුම් ප්රකා දුන්නාම,
අපි ඒවා ගින ශනනතකා ඒ ශද්වල් එශහමම සිද්ධ ශවන්න ශ න්න
කියලා බබතුමා කියන්ශන්?

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
ගරු ඇමතිතුමනි, බබතුමා කිේශේ එශහම නම්, mediaවල ආව
ඒ reports විරැදියි කියලා බබතුමාශේ අමාතයාං ශර කුරරු හරි
ශහෝ ශවන කුරරුවත් කිේශේ නිහි. ඒ නිසා තමයි-

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඒ කරුුම පාර්වලශම්න්තුශවන් පිටතදී කියපු ශ යක් ශනනශවයි.
පාර්වලශම්න්තුශේදී කියපු ශද් තමයි මාධය වාර්තා කශළේ. ඒ ශද්
හරි වරැදි කියලා මුළු රටටම ශපශනනවා.

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
බබතුමා එක්ශකනකුට ශන්, ශචෝ නා කශළේ.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මම එයාශේ නමත් කිේවා. අශනක් අයට ප්ර න
් ය වන්ශන්,
"lecturersලා ශමශහම කරනවාච කියලා මම කිේශවනත් ශන්. මම
කිේශේ අහවල් එක්ශකනා, "X" නිමති lecturer කියලා. එයාශේ
නම ස හන් කරලායි කිේශේ.
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ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
හිබියි, ඊළත වශසේ ඒක mediaවල ආශේ ශකනශහනම කියලා
බබතුමාට බලන්න පුළුවන්. ඒශගනල්ශලෝ විරදි ප්රචාර කරනවා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
බබතුමාත් ශම් ගරු සභාශේ හිටියා ශන්.

ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
ඇත්තටම ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ළමයි බක්ශකනම ඇවිල්ලා
ඇඬුවා. ශ මේපිශයෝත් ඇඬුවා.
இது சம்பந்தைொக தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் சில
விளக்கங்கமளத் தந்தொலும் இந்த விடயத்தில் நொன் ைிகவும்
மவதமனயமடகின்மறன். இது சம்பந்தைொக நொட்டிலுள்ள
ஊடகங்களும் தபொறுப்பற்ற முமறயில் நடந்திருக்கின்றன.
எனமவ, அமைச்சர் அவர்கள் இது சம்பந்தைொன ததளிவொன
விளக்கத்மத அந்த ஊடகங்களுக்கு வழங்க மவண்டும்.
அமதமநரம், அந்தப் பல்மலக்கழகத்மதச் சிறந்த முமறயில்
கட்டிதயழுப்புவதற்கும் அமைச்சர் உதவ மவண்டுதைன்று கூறி,
விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.
[பி.ப. 3.19]

ගු කවීන්දිරන් වක්ඩීසනවරන් මහතා
(ைொண்புைிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்)

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள,
தெனரல்
மசொோ் மெொன் தகொத்தலொவமல பொதுகொப்புப்
பல்கமலக்கழகம் சம்பந்தைொன இந்த விவொதத்திமல கலந்
துதகொள்ளச் சந்தர்ப்பம் தந்தமதயிட்டுத் தங்களுக்கு நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். இந்த நொட்டிமலயுள்ள ைருத்துவ
பீடங்கள்
சம்பந்தைொகவும்,
அதற்குத்
ததொிவொகின்ற
ைொைவர்கள்
சம்பந்தைொகவும்
சில
வொர்த்மதகமளக்
கூறலொதைன்று நிமனக்கின்மறன். தரவுகளின் அடிப்பமடயில்,
குறித்த
ஒரு
வருடத்தில்
பல்கமலக்கழக
விஞ்ஞொன
பீடங்களுக்குத் ததொிவுதசய்யப் படுவதற்கு 24,877 மபொோ்
தகுதியுள்ளவர்களொக இருந்தும்கூட 6,288 மபமர அந்த
அனுைதிமயப்
தபற்றுக்தகொள்கின்றொர்கள்
என்பது
ததொியவருகின்றது. அப்படிப் பொர்க்கின்றதபொழுது, ததொிவு
தசய்யப்பட்ட ைொைவர்கள் தங்களது கல்விமயத் ததொடர்கின்ற
அமத
சந்தர்ப்பத்தில்,
ததொிவுதசய்யப்படொத
ஏமனய
ைொைவர்கள்
அந்தச்
சந்தர்ப்பத்மத
இழக்கின்றொர்கள்.
அதொவது, அதற்குத் தகுதியற்றவர்களொகின்றொர்கள். ஆகமவ,
மைலும் கூடுதலொன ைொைவர்கமளப் பல்கமலக்கழகங்களுக்கு,
குறிப்பொக ைருத்துவ பீடங்களுக்கு உள்வொங்கச் தசய்வது சிறந்த
தசயற்பொடொக இருக்குதைன்று நொன் நிமனக்கின்மறன்.
SAITM நிறுவனத்தில் கற்கின்ற 982 மபொோ் தெனரல் மசொோ்
மெொன் தகொத்தலொவமல பொதுகொப்புப் பல்கமலக்கழகத்திற்கு
ைொற்றப்படுவது
சிறந்தததொரு
தசயற்பொடொகும்.
நிர்க்
கதியொகவிருந்த SAITM
மவத்தியத்துமற ைொைவர்கள்
இவ்வொறு
ைொற்றப்படுவமதயிட்டு
நொங்கள்
ைகிழ்ச்
சியமடகின்மறொம். அமதமபொல், அந்த ைொைவர்கமள அங்கு
அனுப்பிய தபற்மறொரும் இதற்கொக அமைச்சர் அவர்களுக்கு
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நன்றிமயத் ததொிவிப்பொர்கதளன்று நொன் நிமனக்கின்மறன்.
வருடதைொன்றுக்கு 1,288 - 1,300 ைொைவர்கள் வமரயில்
பல்கமலக்கழக ைருத்துவ பீடங்களுக்குத் ததொிவுதசய்யப்
படுகின்றொர்கள். இந்தத் ததொமகமய இன்னும் கூட்டுகின்
றதபொழுது இந்த நொட்டிமல பிரச்சிமனகமளக் குமறக்கலொம்.
அதொவது, குமறந்த தகுதியொக 3-S சித்தி உள்ளவர்கள்கூட
இந்த SAITM க்குத் ததொிவுதசய்யப்பட்டு அதன்மூலம்
ைருத்துவர்களொக தவளிவருகின்ற சந்தர்ப்பம் கொைப்பட்டது.
ஆனொல்,
3-A
தரத்தில்
சித்தியமடந்தவர்கள்கூட
சில
ைொவட்டங்களில் ைருத்துவத்துமறக்குத் ததொிவு தசய்யப்படொத
துர்ப்பொக்கிய நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். அந்த
வமகயிமல, கூடுதலொன ைொைவர்கமள ைருத்துவத்துமறக்கு
உள்வொங்கினொல் இந்த நொடு அதிகளவொன ைருத்துவர்கமள ைருத்துவத்துமற நிபுைர்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடியதொக
இருக்கும். அமதமபொல், 3-S சித்தியுடன் தகுதி குமறந்
தவர்கள்கூட
தவளிநொடுகளிமல
மபொய்ப்
படித்துவிட்டு
ைருத்துவர்களொகத் திரும்பவும் இங்கு வருகின்ற ஒரு நிமலயும்
கொைப்படுகின்றது. ஆகமவ, இந்த நொட்டிமல ைருத்துவத்
துமறக்குத்
ததொிவுதசய்யப்படுகின்ற
ைொைவர்களின்
ததொமகமய அதிகொிக்க மவண்டுதைன்று இந்த உயொிய
சமபயிமல மகட்டுக்தகொள்கின்மறொன்.
அத்துடன்,
அம்பொமற
ைொவட்டத்திமல
உள்ள
ததன்கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்துடன் இமைந்ததொக நீொியல்
வளத் துமறமய மையப்படுத்தியதொன ஒரு பல்கமலக்
கழகத்மத
உருவொக்குவது சிறந்தததன
நொன் நிமனக்
கின்மறன். அப்படியொன ஒரு பல்கமலக்கழகத்மத உருவொக்
குகின்றமபொது அந்தப் பகுதியிமலயிருக்கின்ற நீொியல் வளம்
சம்பந்தைொன விடயங்கமள நல்ல முமறயில் முன்தனடுக்
கக்கூடியதொக இருக்கும். இதனுடன் ததொடர்புமடயதொக நொன்
ஒரு விடயத்மதக் குறிப்பிட மவண்டும். அதொவது, 1972ஆம்
ஆண்டு 36 சதுர கிமலொைீற் றர் பரப்மபக் தகொண்டிருந்த
தபொியகளப்பு என்ற பிரமதசம் இன்று 18 சதுர கிமலொைீற்றர்
பரப்பொக ைொற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்குப் பல கொரைங்கள்
இருக்கின்றன. அதொவது, அந்தக் களப்மப ஆக்கிரைித்து ைண்
நிரப்பப்பட்டு, அந்தக் களப்பின் தபரும்பகுதி
மூடப்
பட்டுள்ளது.
அதனொல்
அந்தப்
பகுதியில்
இருக்கின்ற
ைீனவர்கள் பொொிய விபொீதத்மத எதிர்மநொக்குகின்ற நிமல
கொைப்படுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 5,600 ைீனவக் குடும்பங்கள்
அந்தப்
தபொிய
களப்மபப்
பொவித்துத்
தங்களது
வொழ்வொதொரத்மத
மைற்தகொண்டு
வருகின்றனர்.
அண்மையில்கூட தைிழர்கள், முஸ்லிம்கள், சிங்களவர்கள்
என்று பலரும் அந்தக் களப்மப நிரப்புகின்ற ஓர் அசொதொரை
சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருந்தது. இதமனத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கொக
ைீனவர் சங்கங்கமளச் மசர்ந்தவர்கள் அந்த இடத்திமல
மபொரொட்டத்மத
நடத்தி,
அதற்கு
எதிரொகக்
குரல்
தகொடுத்தொர்கள். அதுைட்டுைல்ல, அங்கிருந்த, அரசொங்கப்
பைத்திமல கட்டப்பட்ட, அரசொங்கத்தினொமல நிர்வகிக்கப்பட்ட
ைீனவர் பயன்பொட்டுக்கொன ஒரு கட்டிடம்கூடத் தனியொர்
ஒருவொின் மதமவக்கொக உமடக்கப்பட்டது. இதமன எதிர்த்து
ைக்கள்
ஆர்ப்பொட்டங்கமள
நடத்தினொர்கள்.
ஆனொல்
இன்றுவமர
அந்தக்
கட்டிடத்மத
உமடத்தவர்களுக்கு
எதிரொகப்
தபொலிஸொர்
எந்தவித
நடவடிக்மகயும்
எடுக்கவில்மலதயன்பது ைிகவும் கவமலக்கும் மவதமனக்கும்
உொிய விடயைொக இருக்கின்றது.
அமதமபொல்,
இனத்தவர்கள்
பிடிப்பதற்கொன
முயற்சியினொல்

அந்தக்
களப்பிமல மவதறொரு சமகொதர
மவலியமடத்து,
அந்த
இடத்மதப்
முயற்சிகமள மைற்தகொண்டொர்கள். இந்த
அந்தப்
பிரமதசத்திமல
இரண்டு
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இனங்களுக்கிமடமய ஒரு கலவரநிமல மதொன்றக்கூடிய
வொய்ப்பிருந்தது. ஆயினும், அந்த இடத்தில் தனிப்பட்ட தசொந்த
நலனுக்கொகக் கொைிமய அமடக்கின்ற அந்தச் தசயற்பொட்மட
ைக்கள் தடுத்து நிறுத்தினொர்கள். ஆனொல், அங்கிருக்கின்ற
ைக்களொல்
நிரொகொிக்கப்பட்டு,
ைக்களொல்
ஏற்றுக்தகொள்
ளப்படொத, அரசியல் வங்குமரொத்தில் இருக்கின்ற சிலர் அதமன
இனப்பிரச்சிமனயொக, இனவொதைொகத் திொிபுபடுத்தி இரண்டு
இனங்களுக்கிமடயிமல அந்தப் பிரச்சிமனமய ஏற்படுத்
துகின்ற
நபர்களொகச்
தசயற்படுவமத
நொங்கள்
கொண்கின்மறொம். அதில் குறிப்பிட்ட ஓர் அரசியல்வொதி தனது
முகநூலில்கூட இனவொதக் கருத்துக்கமள தவளியிட்டு அந்த
இடத்திமல இரண்டு இனங்களுக்கிமடயிமல பிரச்சிமனமய
ஏற்படுத்துகின்ற தசயற்பொட்மட முன்தனடுத்தொர். இன்று அந்த
இடத்தில் இருக்கின்ற தைிழர், முஸ்லிம்களுக்கிமடயிலுள்ள
நல்லுறமவ மைம்படுத்த மவண்டிய கடப்பொடு இருக்கின்றது.
இந்நிமலயில் தனிப்பட்ட மநொக்கத்துக்கொக அந்தக் கொைிமய
அமடக்கின்ற தசயற்பொட்மட முன்தனடுக்கின்ற தனிப்பட்ட
அந்த
நபமரத்
தடுத்துநிறுத்துகின்ற
தசயற்பொட்மட
மைற்தகொள்ளுகின்றமபொது,
அதமன
அவர்
சொதகைொகப்
பயன்படுத்தி
அதமன
ஓர்
இனவொதக்
கருத்தொக
தவளியிடுவமதயிட்டு, தைிழ், முஸ்லிம் ைக்கள் ைிகவும்
கவனைொகவும் விழிப்பொகவும் இருந்து தசயற்பட மவண்டும்.
இப்படியொன
மபொலிப்
பிரசொரங்கமள,
மபொலியொன
கருத்துக்கமள, மபொலியொன வதந்திகமள தவளியிடுகின்ற
அரசியல்வொதிகமள
ைக்கள்
சொியொக
அமடயொளம்
கொைமவண்டுதைன்று நொன் இந்த இடத்திமல கூறிக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
விமசடைொக, "களப்மப மூடக்கூடொது. அதில் ைண்மை
நிரப்பக்கூடொது, இதனொல் பொொிய விபொீதங்கள் ஏற்படும்,
தவள்ள அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகின்றமபொது ைக்கள் கூடுதலொகப்
பொதிக்கப்படுவொர்கள்" என்ற கருத்மத மைதகு ெனொதிபதி
அவர்கள்கூட
தவளியிட்டிருந்தொர்.
அப்படிப்பட்ட
நிமலயிலும்கூட அந்தக் களப்பிமல ைண்மை நிரப்பி, மவலி
மபொட்டு அந்த இடங்கமள அபகொிக்கின்ற - பிடிக்கின்ற
தசயற்பொடுகள்
முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
ஆகமவ,
இதமனக் கருத்திற்தகொண்டு அதற்குொிய நடவடிக்மகமய அரசு
முன்தனடுக்க
மவண்டும்;
அதற்குொிய
எல்மலகமள
வலுப்படுத்த மவண்டும். அந்த ைீன வர்களின் வொழ்வொதொரத்
மதப் பொதுகொக்க மவண்டிய கடப்பொடு இந்த அரசுக்கு
இருக்கின்றது. அதற்குொிய எல்மலகள் சொியொன முமறயிமல
மபொடப்படுவதற்கொன
தசயற்பொடுகமள
முன்தனடுக்
கின்றமபொதுதொன்
அந்த
இடத்திமல
இருக்கின்ற
பிரச்சிமனமயக் குமறத்துக்தகொள்ள முடியும். அதொவது,
இனங்களுக்கிமடயில் ஏற்படுகின்ற முறுகல் நிமலமயத்
தடுத்து
நிறுத்தக்
கூடியதொக
இருக்கும்.
ஆகமவ,
இனங்களுக்கிமடயிலொன பிரச்சிமனகமளத் தடுத்து நிறுத்தி
ைக்கமளச் சொியொன பொமதயிமல நொங்கள் தகொண்டுதசல்ல
மவண்டுதைன்றொல், அந்த இடத்திமல எல்மலகள் சொியொகப்
மபொடப்பட மவண்டும்.
அரசு அதற்கொன கண்டிப்பொன
நடவடிக்மககமள எடுக்கமவண்டும். அதொவது, அத்துைீறி
அந்தக்
களப்பிமல
எல்மலகள்
மபொடப்படுகின்ற
தசயற்பொடுகமள, ைண் நிரப்பப்படுகின்ற தசயற்பொடுகமள
உடனடியொகத் தடுத்து நிறுத்தமவண்டும். அப்படித் தடுத்து
நிறுத்தப்படொைல் விடப்பட்டொல், 36 சதுர கிமலொ ைீற்றர்
பரப்பளவொன
களப்பு
எதிர்கொலத்திமல
இன்னும்
குமறவமடந்து, பொொியததொரு விமளமவ ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு
நிமலமை ஏற்படும்.
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இந்த நல்லொட்சி அரசுக்கு அந்த ைக்கமளப் பொதுகொக்க
மவண்டிய கடமைப்பொடிருக்கின்றது. அந்தக் களப்பிமல தைிழ்ச்
சமூகத்மதச் மசொோ்ந்த ைீனவர்கள் கூடுதலொன நன்மைமயப்
தபறுகின்றவர்களொக இருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் அதனொமல
தங்களது
வொழ்மவக்
தகொண்டு
நடத்துகின்றவர்களொக
இருக்கின்றொர்கள். இப்படிப்பட்ட தசயற்பொடுகள் ைீண்டும்
ைீண்டும் அங்கு நமடதபறும் என்றொல், இது ஒரு பொொிய
விமளமவ ஏற்படுத்தும். அத்துடன் அதற்குப் தபொறுப்புக்
கூறமவண்டிய நிமலயில் இந்த அரசு இருக்கும் என்பமதயும்
இந்த இடத்தில் நொன் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.
எனமவ, இந்த உயொிய சமபயிமல நொன் மகட்டுக்தகொள்ள
விரும்புவது
என்னதவன்றொல்,
தயவுதசய்து
அந்தக்
களப்பிற்குொிய எல்மலகள் உடனடியொகப் மபொடப்பட்டு, அந்த
ைக்களின் வொழ்க்மகயில் பொதுகொப்பொன ஒரு சூழ்நிமலமய
ஏற்படுத்த மவண்டும். அமதமபொல் இரண்டு இனங்களுக்
கிமடமய இனவொதக் கருத்துக்கமளத் தூண்டிப் பிரச்சிமனமய
ஏற்படுத்துகின்ற அந்த அரசியல்வொதியின் கருத்மதத் தைிழ்,
முஸ்லிம் ைக்கள் நிரொகொிக்க மவண்டும் என்ற கருத்மதயும் நொன்
இடத்தில் தசொல்லிக்தகொண்டு, இரண்டு இன ைக்களும் ஒன்று
மசொோ்ந்து அந்தக் களப்மபப் பொதுகொக்க மவண்டும் என்றும் கூறி,
எனது உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்மறன். நன்றி.

[අ.භා. 3.30]

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි, අ දින ශ වන වර
කියිවීම ස හා ඉදිරිපත් කර තිශබන ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලය (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත්
ශකම්ම්පත සම්බන්ධශයන් විවා කරන ශම් අවස්ථාශේදී, ඇති වී
තිබුුම එම අසාධාරණ තත්ත්වය ශවනස් කිරීමට දීර්ඝ කාලයක්
ිවින්ත අරගළයක් කළ ශිෂය වයාපාරය, මහාචාර්යවරුන්, ඒ
වාශේම ඒ සම්බන්ධව සහශයෝගය දුන් සිම අපි යිබත්
ශග රවශයන් සිහිපත් කරන්නට ඕනක. ඒ අයශේ අරගළය
ශනනවන්නට රේය ශම් පියවර ගන්ශන් නිහි. ශම් පියවර
සම්ූරර්ණ විසඳුම් පියවරක් ශේය කියන වි ව
් ාසය තවම සිකයට
භාේනය වන්ශන්ත් ඒ නිසායි.

මම ගරු ඇමතිතුමාශේ කථාවට සවන් දුන්නා. ඒ වාශේම, ශම්
සංශ ෝධනය සම්බන්ධවත් අපි සාකච්ඡා කළා. SAITM කියන
ආයතනය මුවලන් තිබුශණ්, South Asian Institute of
Technology and Management ව ශයන් බව පළමුශවන් මම
කියන්න කිමිතියි. ශම්ක තමයි ේපත ලිබුශේ; ශම්ක තමයි
නීතයනුකූලභාවය ලිබුශේ; ශම්ක තමයි ආශයෝේන අවසරය
ලිබුශේ. ශම් ආයතනය එශහම ආරම්භ කරලා, ශමයට නව ය
අං යක් එන්නත් කිරීශම් ක්රියා මාර්ගය නිසායි ශම් මුළු මහත්
අර්බු ය පටන් ගත්ශත්. අපි ඒ ගින දීර්ඝව කරුුම කියන්න ඕනක
නිහි. එශහම ුරශණ් අශප් ආණ්ඩුව කාලශර ශවන්න පුළුවන්.
නමුත්, නව ය අධයාපනශර ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කර ගත
යුතුයි. ඒ ස හා වි ්වවි යාල ක්ශෂේත්රශර අශනක් නව ය පීඨවල
මහාචාර්යවරු සමත, ඒ වාශේම ශ්රී ලංකා නව ය සභාව සමත
කටයුතු කරයන් යම් යම් විෂයමාලා, විභාග, පුහුුම කිරීම්, ශද් ණ
ආදිය පිිබබ ව අනුගමනය කළ යුතු ක්රියා මාර්ග අනුගමනය
ශනනකිරීශම් ගිම්ම තමයි SAITM ආයතනය සමත දීර්ඝව ඇති
ුරුම අර්බු ය. නව ය ක්ශෂේත්රශර හිතුවක්කාරකයන් නව ය
ේපාධි ශ න්නට පුළුවන්ය කියන ප්ර ්නය අවසන් විය යුතුයි. එය
අවසන් කිරීශම් අවස්ථාව ඉතා වි ගත් ේයග්රහණයක් බවට අපි
පත් කර ගත යුතුයි. එය නව ඇමතිතුමාශේ කර මත විීම තිශබන
ප්ර න
් යක්.
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North Colombo Medical Collegeහි සිදුවූ ශම් හා සමාන
ප්ර න
් යක් සම්බන්ධශයන් ඒ.සී.එස්. හමීඩ් හිටපු ඇමතිතුමා 1 8
ජූනි මාසශර 8 විනි ා කළ කථාවක් මම කිශයේවා. එම ආයතනය
ශම් විධියටම විරදි කටයුතුවල නිරත වී, විරදි ආකාරයට ශිෂයයින්
බ වා ශගන තිබුණා. ගුණාත්මකභාවයක් ශනනමිති අධයාපන
කටයුතු නිසා නව ය අධයාපනය අුරලක් බවට පත් ුරණා. එ ා
ශිෂයයින් වි ාල ප්රමාණයක් යය ලියා. එය රේයට පවරා ගිනීශම්
ශයෝේනාව එ ා පාර්වලශම්න්තුවට ශගනාවා. මම හිතන විධියට එ ා
පාර්වලශම්න්තුශේ කථා කළ මන්ත්රීවරුන් අතරින් අ
පාර්වලශම්න්තුශේ ඉන්ශන් මා පමණයි. එක්තරා විධියකට එ ා අපි
කියපු කතන් ර අතර අ කිසි ශවනසක් නිහි.
අපි නි හස් නව ය ශසේවය ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. නි හස්
නව ය ශසේවයට ිවින්ත බලපකමක් බවට පත් විය හිකි, ගාස්තු
ශගවා ලබා ගත යුතු ශප ද්ගවලක නව ය වි යාල අධයාපනය
පිිබබ ව අපි ඉතාම ප්රශේ ම් විය යුතු අතර, තර්ේන හා අනතුරු
සහිත මාර්ගයකයි අප ගමන් කර තිශබන්ශන්. ශම් නිසා අ
තිශබන ශම් තත්ත්වය තුළ, ිනට SAITM ආයතනශර නව ය
පීඨශර සිටින ශිෂයයන් ශමයට ඇතුළත් කර ගිනීශමන් අනතුරුව
එම ආයතනය අශහෝසිවීම සිදු කළ යුතුයි. ශම් පිිබබ
අවිනි චි
් තභාවයක් තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමා ින් සංශ ෝධනයක්
ලබා දීලා තිශබනවා. රශම්ෂ් පතිරණ මන්ත්රීතුමාත්, සිසිර ේයශකනඩි
මන්ත්රීතුමාත්, වාසුශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාත් කාරක
සභාශේ දී අශප් ශයෝේනා ඉදිරිපත් කළා. එය පිිබශගන, අ එම
සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.
ඉන්පසුව තව සංශ ෝධන ශ කක් පිිබබ ව තමයි අපි අතර
සාකච්ඡාව තිබුශණ්. එම සංශ ෝධන ශ ක, ශමහි මූවලක සුදුසුකම්
ශලස ස හන් විෂයන් පිිබබ ව තිශබන ගිටලු සම්බන්ධවයි. ගරු
අමාතයතුමනි, ඒ ප්ර ්නය විස ා ගත යුතු වන්ශන් ඇයි? SAITM
එශකන් ඇතුළත් වන ශිෂය ශිෂයාවන්ට පමණක් අ ාළ වනවා
කියන වචන මුවලන් ස හන් කළත්, ඒ සුදුසුකම ශපනදු සුදුසුකමක්
බවට පරිවර්තනය වීශම් භයානකකමක් තිශබනවා. ඒක තමයි අ
තිශබන අනතුර. එය එශසේ වීමට හිකි මාර්ගයක් තිශබනවා.
ශමනක , ගරු ඇමතිතුමා ශම් පනත් ශකම්ම්පත ඉවත් කරශගන
නිහි. චශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ේාතික ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලයච කියන පනත් ශකම්ම්පත අයින් කරශගන නිහි.
You have not withdrawn what was presented two months
ago. මා න්ශන් නිහි, බබතුමා අ එය අයින් කරගන්න
බලාශපනශරනත්තු වනවා කියා. ගරු අමාතයතුමනි, මා නම්
බබතුමාශගන් කරන ඉල්ලීම, එක්ශකෝ ඒ පනත් ශකම්ම්පත අයින්
කරශගන යිබත් ඉදිරිපත් කරන්න, එශසේත් නිතිනම් ඒ පනත්
ශකම්ම්පත යිබත් සාකච්ඡාවට ලක් කරන්න කියන එකයි. එය
සමත තමයි අ ශගශනන ශම් සංශ ෝධනය ගින යම් යම් සික මතු
වන්ශන්. ශමනක , ශම් පනත් ශකම්ම්පතින් විවෘත කරන ශ නරම්
ශකනතිනින් නවතී කියන අවිනි චි
් තභාවය තිශබනවා. ඒ නිසා
එම පනත් ශකම්ම්පතට අශප් එකතතාවක් නිහි. ඒ ගින සාකච්ඡා
ශකනට ශහෝ එය අලුතින් සකස් කිරීම ඉතාම වි ගත් වනවා. ඒ
නිසාම තමයි ශ්රී ලංකා නව ය සභාශේ පිිබගිනීම අනුව ශ වන
සංශ ෝධනය හිටියට අශප් පාර් ්වයන් බබතුමාශගන් ඉල්ලීමක්
කශළේ, "ඇච වගන්තිශර තිශබන වි ්වවි යාලශර කළමනාකාරිත්ව
මණ්ඩලය විසින් ේපාධිය පිරිනිමීම ගින.
ඇමතිතුමා පිහිදිවල කිරීමක් කළා. ඒ අතර වි ාල ගිටලුවක්
මතු කරගත යුතු නිහි. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, ශ්රී ලංකා නව ය
සභාශේ නිර්ශද් මත ේපාධිය ශ න්න කියන එක ශනනශවයි අපි
කියන්ශන්. ශ්රී ලංකා නව ය සභාශේ නිර්ශද් මත නව ය
අධයාපනයට අ ාළ විෂයයන් හ ාරා හමාර වීශමන් පසු එය
කරන්න. ශම් ශහේතුව නිසා තමයි ශ්රී ලංකා නව ය සභාවත්, ඒ
වාශේම රේශර නව ය සංගමයත්, මහාචාර්යවරුත්, SAITM
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එකත් බබතුමාශේ අමාතයාං ය සමත අුරරුදු ශ කහමාරක්
තිස්ශසේ නිරන්තර ගිම්මක ශයදී සිටිශර. අ ාළ විෂයයන් හා
නව ය අධයාපනය පිිබබ ව කරන නිර්ශද් කියන එකයි එතින
අ හස් කරන්ශන්. ඒක බබතුමා සිලකිල්ලට ගතයුතුයි.

ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩි ශ කක කාලයක්
තිශබනවා.

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I will conclude, Sir.

ේසස් අධයාපන අමාතයාං ය හරහා ේපාධි පිරිනිමීම සිදුශවන
ශකනට ශ්රී ලංකා නව ය සභාවට එය නිවිරැදි කරන්න හිකි වන
මාර්ගය තමයි, ශම් ගින ක්වන පිිබගිනීම හා සිලකිල්ල. මම
මශේ කථාව අවසන් කරයන් ඇමතිතුමාට යිබත් ශයෝේනා
කරන්ශන්, අශප් නව ය අධයාපනශර ගුණාත්මකභාවය විඩිකර
ගිනීම ස හා වූ මීටත් වඩා බලයක් ඇති කාරක සභාවක්
පත්ශකනට සාකච්ඡාවක් කිරීම ඉදිරි අනාගතය ස හා වි ගත්
කියන එකයි. ඒ වාශේම බබතුමා කවලන් කිේවා වාශේ, ඊට
සමගාමීව SAITM එශක් නව ය පීඨය ගින අපි කියන්ශන් එය
ඉවත් කිරීශම් ගිසට් නිශේ නය අමාතයාං ය මඟින් ප්රකා යට
පත් කළ යුතු බවයි. එය එශසේ නිශේ නය කරනු ඇතියි මම
වි ව
් ාස කරනවා. ශම් කාරණය ශබනශහනම සුහ තත්ත්වයකට පත්
කරගන්න වි ව
් වි යාල ශිෂයයන් වින් දුකට වි ව
් වි යාල
ශිෂයයන්ටත්, මහාචාර්යවරුන්ටත්, ශ මේපියන්ටත් ඒකාබද්ධ
විපක්ෂශර ශග රවය පිරිනමනවා.
[பி.ப. 3.40]

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, உயர்
கல்வி
அமைச்சர்
அவர்கள்
SAITM
ைொைவர்கள்
பொதிக்கப்படொத
வமகயில்
தெனரல்
மசொோ்
மெொன்
தகொத்தலொவமல பொதுகொப்புப் பல்கமலக்கழகம் (விமசட
ஏற்பொடுகள்) சட்டமூலத்திமன முன்தைொழிந்திருக்கிறொர். இந்தச்
சட்டமூலைொனது நீண்டகொலைொக வீதியில் இறங்கிப் மபொரொடி
வருகின்ற பல்கமலக்கழக ைொைவர்களது மபொரொட்டங்களுக்கு,
அவர்களுடய மகொொிக்மககளுக்கு, ஒரு தீர்வொக அமையுதைன
நம்புகின்மறன். அதற்கொக உயர் கல்வி அமைச்சருக்கு
நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன்.
அமைச்சர் அவர்கள் தன்னுமடய உமரயின்தபொழுது, அந்த
ைொைவர்கள் எந்தவிதைொன குற்றமும் தசய்யவில்மலதயன்றும்,
2012ஆம் ஆண்டு SAITM எனப்படும் இந்தத் தனியொர்
பல்கமலக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்படும்மபொது முமறயொன அனுைதி
தபறப்பட்டிருக்கவில்மல எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தொர். அந்தக்
கொலப்பகுதியில் குறிப்பொக முன்னொள் ெனொதிபதி ைஹிந்த
ரொெபக்ஷ அவர்களுமடய கொலப்பகுதியில், அதற்தகதிரொக
எந்தவிதைொன ஆர்ப்பொட்டமும் நமடதபறவில்மல. முன்னொள்
உயர் கல்வி அமைச்சர் எஸ்.பி. திஸொநொயக்க அவர்களுமடய
கொலப்பகுதியில் அந்த அரசொங்கத்தினுமடய துமையுடன்தொன்
இந்த SAITM நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆனொல், அது
பிமழயொன விடயதைன்று கூறித் தற்தபொழுது ஆர்ப்பொட்டம்
தசய்கின்றொர்கள். இன்று பத்து நொட்களுக்கும் மைலொகத் தபொல்
திமைக்கள
ஊழியர்கள் மபொரொட்டம்
நடத்துகிறொர்கள்.
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ஆனொல், அந்தக் கொலப்பகுதியில் ைக்களொக இருக்கலொம்,
பல்கமலக்கழக
ைொைவர்களொக
இருக்கலொம்,
ததொழிற்
சங்கங்களொக இருக்கலொம், எவரும் மபொரொட்டம் தசய்ய
முடியொது;
மபொரொட்டம்
தசய்வதற்குொிய
சூழ்நிமலயும்
அப்மபொது இருக்கவில்மல. ஆகமவதொன் அந்தக் கொலத்தில்
அவர்கள் மபொரொட்டம் தசய்யவில்மல.
இந்த SAITM நிறுவனம் ததொடர்பொக நீண்டகொலைொகப்
பல்கமலக்கழக ைொைவர்கள் மபொரொட்டம் தசய்கின்றொர்கள்.
மநற்றுக்கூடப் பல்கமலக்கழக ைொைவர்கள் இரொெகிொியவில்
இருந்து பொரொளுைன்ற வீதியூடொக வந்து பொரொளுைன்றத்துக்கு
முன்பு மபொரொட்டம் தசய்தொர்கள். அவர்களது மபொரொட்டத்
திற்குத் தீர்வொக இது அமையுதைன்று நொன் நிமனக்கின்மறன்.
தொங்கள் அமைச்சரொக வந்து இரண்டு ைொத கொலத்திற்குள் இது
ததொடர்பொன ஒரு சட்டத்மத உருவொக்கி, அதற்கு முற்றுப்புள்ளி
மவக்கமவண்டும் என்று நீங்கள் முயற்சி தசய்தமைக்கு நொன்
நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன்.

தனியொர்
பல்கமலக்கழகங்கள்
மவண்டும்;
அதில்
எந்தவிதைொன ைொற்றுக் கருத்தும் இல்மல. ஆனொல், தனியொர்
பல்கமலக்கழகங்கமள உயர் கல்வி அமைச்சு கண்கொைிக்க
மவண்டும். அமவ தகுதியொன ைொைவர்கமள உள்வொங்குகின்
றனவொ என்பது ைிக ைிக முக்கியைொன விடயைொகும்.
ஏதனன்றொல்,
ஒவ்தவொரு
ைொவட்டத்திலுைிருந்தும்
தவட்டுப்புள்ளியின் அடிப்பமடயிமலமய ைருத்துவப் பிொிவுக்கு
ைொைவர்கள் ததொிவுதசய்யப்படுகின்றொர்கள். அந்த வமகயில்
ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலிருந்தும் ஆகக்கூடியது 5 - 10
ைொைவர்கள்
ைொத்திரம்
உள்வொங்கப்படுகின்றமபொது,
தவறுைமன 3 "S" சித்தி தபற்றவர்கள் தனியொர் பல்கமலக்
கழத்தில் அனுைதிக்கப்படுகின்றொர்கள். அதன்மூலம் அவர்கள்
ைருத்துவரொக தவளிவருகின்றமபொது அவர்களுமடய தரம்,
அவர்களுமடய ைருத்துவம் எந்தளவில் இருக்குதைன்பது
ைக்கள் ைத்தியில் மகள்விக்குறியொக இருக்கின்றது. அந்த
வமகயில், தனியொர் பல்கமலக்கழகங்கள் மூலம் ைருத்துவப்
பிொிவில் உள்வொங்கப்படுகின்ற ைொைவர்கள் அதற்குொிய
தகுதியுமடயவர்களொக இருக்கின்றொர்களொ என்பது மபொன்ற
விடயங்கமளத் தங்களுமடய அமைச்சு கண்கொைிக்கின்ற
வமகயில் சட்டங்கள் உருவொக்கப்பட்டு, அதனடிப்பமடயில்
தனியொர் பல்கமலக்கழகங்கள் இயங்கினொல் உண்மையில் அது
வரமவற்கத்தக்கது.
தகௌரவ
அமைச்சர்
அவர்கமள,
தங்களுமடய
அமைச்சுக்குக் கீழ்தொன் ததொல்தபொருள் திமைக்களமும்
இருக்கின்றது:
அண்மையில்தொன்
தங்களுக்கு
அது
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பொக, நொன் இன்மறக்குத்
தங்களுமடய அமைச்சு ததொடர்பொன இந்த விவொதத்தில்
உமரயொற்றுவதன் மநொக்கம் இந்தத் திமைக்களம் ததொடர்பில்
ததொிவிப்பதுதொன். இந்தத் ததொல்தபொருள் திமைக்களம்
என்பது
எைது
பகுதிகளில்
தற்தபொழுது
சில
மவமலத்திட்டங்களுக்கு
ைிகப்
தபொியததொரு
தமடயொக
அமைகின்றது. அதற்குக் கொரைம், எைது பிரமதசத்திலுள்ள
அதிகொொிகளுக்கு
அனுைதியளிக்கக்கூடிய
அதிகொரைிக்க
உயரதிகொொிகள் அங்கு இல்மல. இது ைிக முக்கியைொன ஒரு
விடயம். அதொவது, 2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ைன்னொர்
ைொவட்ட விமளயொட்டு மைதொனம் "அந்தப் பிரமதசத்தில்
அமைக்கப்படமவண்டும், இந்தப் பிரமதசத்தில் அமைக்கப்
படமவண்டும்" என்று அரசியல் ொீதியொன பல இழுபறிகளுக்கு
ைத்தியில் நீண்டகொலைொக ஆரம்பிக்கப்படொைலிருந்து, தற்மபொது
ஒரு
வருடத்திற்குள்தொன்
அதன்
அமைப்புப்
பைிகள்
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ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ைன்னொர் ைொவட்ட நொனொட்டொன் பிரமதச
தசயலகத்திற்குட்பட்ட அரச கொைியில் கிட்டத்தட்ட 350
ைில்லியன் ரூபொய் தசலவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ைொவட்ட
விமளயொட்டு மைதொன அமைப்புப் பைியில் தற்மபொது
கிட்டத்தட்ட அமரவொசி மவமலகள் முடிந்திருக்கின்றன.
ஆனொல்,
அங்கு
மவமல
தசய்தவர்கள்
அந்த
மவமலத்திட்டத்திற்கொக
அந்த
நிலத்தில்
கிடங்கு
கிண்டும்மபொது,
அங்கு
ஒரு
சில
ததொல்தபொருட்கள்
இருந்ததொகத்
ததொல்தபொருள்
திமைக்களத்திற்குத்
ததொியப்படுத்தியதன் நிைித்தம், அவர்கள் வந்து அந்த
மவமலமய நிறுத்தியிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், தகௌரவ
அமைச்சர்
அவர்கமள,
இது
ததொடர்பொக
ைொவட்ட
அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டத்தில் தீர்ைொனம் எடுக்கப்பட்டு,
குறிப்பிட்ட அந்தப் பிரமதசத்மத ைட்டும் விட்டுவிட்டு, ைற்ற
இடத்தில்
அபிவிருத்தி
மவமலகமளச்
தசய்வதற்கு
அனுைதிக்கும்படி ததொல்தபொருள் திமைக்களத்திடம் நொங்கள்
மகட்டிருந்மதொம். ஆனொல், ததொல்தபொருள் திமைக்களம் அது
ததொடர்பொன பதிமலச் சொியொன முமறயில் வழங்கவில்மல.
ைன்னொொில் இருக்கின்ற அதிகொொிகள், “தங்களுக்கு அந்த
அதிகொரம் இல்மல” என்று கூறுகிறொர்கள். நீங்கள் வட
ைொகொைத்தில் இருக்கின்ற -

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Is it in Mannar town itself?

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
Mannar town එශක් ඉ ලා කිශලෝමීටර් 10ක් විතර
තිශබනවා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

If you can give me the details, I will attend to that
matter.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

Okay. நன்றி! அமைச்சர் அவர்கமள, நீண்ட கொலைொகமவ
இந்தப் பிரச்சிமன இருக்கிறது. ஆகமவ, இந்த விடயத்தில்
கவனதைடுத்து நடவடிக்மக எடுப்பதொகக் கூறியமைக்கு
உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன்.
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் கடந்த வொரத்துக்கு
முதல்
வொரம்
பல்கமலக்கழகச்
சட்டம்
ததொடர்பொகப்
பொரொளுைன்றத்தில்
விொிவொகக் கூறியிருந்தீர்கள்.
அதில்
என்தனன்ன
குமறபொடுகள்
இருக்கின்றது
என்றும்
அக்குமறபொடுகமள நிவர்த்தி தசய்யமவண்டும் என்றும்
கூறியிருந்தீர்கள். அதன்மபொது, பல்கமலக்கழக அனுைதிக்
கொன தவட்டுப்புள்ளி ததொடர்பொக நொன் தங்களுக்குச்
சுட்டிக்கொட்டியிருந்மதன்.
அதொவது,
தற்தபொழுது
நமடமுமறயில் இருக்கின்ற சட்டத்தின்படி, ஒரு ைொைவன்
தனது இறுதி மூன்று வருடக் கல்விமயக் குறித்த ைொவட்டத்தில்
கற்றிருந்தொல் ைட்டும்தொன், அம்ைொைவன் அந்த ைொவட்டத்
துக்குொிய தவட்டுப் புள்ளியினூடொகப் பல்கமலக்கழகம்
தசல்லமுடியும். உதொரைைொக, ஒரு ைொைவன் GCE O/L எடுத்த
பின்பு,
ைன்னொர்
ைொவட்டத்தில்
பதிவுதசய்துவிட்டு,
தவளிைொவட்டத்தில்
படிக்கின்ற
விடயம்
உங்களுக்கும்
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ததொியும். இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற 03 வருடங்கள் என்பதன்
அடிப்பமடயில்
பொர்க்கின்றமபொது,
அம்ைொைவன்
first
shyஇன்மபொது, ைன்னொர் ைொவட்ட தவட்டுப் புள்ளியினூடொகப்
பல்கமலக்கழகம்
முடியொது.
ஆனொல்,
second
shy
எடுக்கும்மபொது,
அம்ைொைவனுக்கு
ைன்னொர்
ைொவட்ட
தவட்டுப்புள்ளியினூடொகப் பல்கமலக்கழகம் தசல்வதற்குொிய
வொய்ப்பு இருக்கின்றது. தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள,
ஏற்தகனமவ 5 வருடங்கள் -

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Member, that situation has changed now. Before
students are enrolled to the Medical Faculty and the
Engineering Faculty, the University Grants Commission
always ascertain whether they had in fact been studying
in a remote district or not. If they had not been there
during the minimum period required, they will not be
admitted to the university from the Z-score recognized or
accepted from that district. It has been regularized now.
ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் குறிப்பிடுவது சொி.
ஆனொல் சில வருடங்களுக்கு முன்பு 5 வருடங்கள் குறித்த
ைொவட்டத்தில் கல்வி கற்றிருக்க மவண்டும் என்றுதொன்
இருந்தது. ஆனொல் என்ன கொரைத்திற்கொக என்று ததொியொது,
தற்மபொது
3
வருடங்கள்
என்ற
இந்த
ைொற்றம்
நமடதபற்றிருக்கின்றது என்று நொன் நிமனக்கிமறன். ைீண்டும்
ஏற்தகனமவ
இருந்தமதப்மபொல
ஆகக்
குமறந்தது
5
வருடங்கள் கட்டொயம் குறித்த ைொவட்டத்தில் கல்வி கற்றொல்
ைட்டும்தொன் அந்த ைொவட்ட தவட்டுப்புள்ளி ஊடொகப்
பல்கமலக்கழக அனுைதிமயப் தபறமுடியும் என்ற சட்டத்
திருத்தத்மதத் தொங்கள் தகொண்டுவந்தொல்,
உண்மையில்
பின்தங்கிய ைொவட்டத்தில் கல்வி கற்றுப் பல்கமலக்கழக
அனுைதிமயப்
தபறுகின்ற
ைொைவர்கமளப்
பொதிக்கொத
வமகயில் அது அமையும். அதற்குொிய சட்டத் திருத்தங்கமள
மைற்தகொள்ளும்மபொது, நீங்கள் தசொன்ன கொரைங்கமளொடு
இந்தக் கருத்மதயும் நீங்கள் சட்டைொகக் தகொண்டுவந்தொல்
நிச்சயைொக
ைொைவர்களுக்கு அது ஒரு வரப்பிரசொதைொக
அமையுதைன்பதொல், இதமன நொன் ஒரு
மயொசமனயொகக்
குறிப்பிட விரும்புகின்மறன்.
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, ைன்னொர் ைொவட்டத்தில்
கைிதப் பிொிவில் கல்வி கற்ற ைொைவன் ஒருவன் முதல் தடமவ
க.தபொ.த. உயர்தரப் பொீட்மசக்குத் மதொற்றியமபொது, அவன்
பல்கமலக்கழக் அனுைதிக்கொகப் பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள்
ஆமைக்குழுவுக்கு விண்ைப்பிக்கவில்மல. அம்ைொைவன்
இரண்டொம் தடமவ ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் உயர்தரப்
பொீட்மசக்கு
மதொற்றி,
கைிதப்
பிொிவில்
meritஇல்
சித்தியமடந்து,
பல்கமலக்கழக
ைொனியங்கள்
ஆமைக்
குழுவுக்கு
அம்முமறமய
முதல்
தடமவயொக
விண்ைப்பித்திருந்தொன். ஆனொல்,
“ கடந்த வருடம் நீங்கள்
பதிவு தசய்துவிட்டீர்கள், ஆமகயொல் இந்த வருடம் பதிவு
தசய்ய முடியொது” என்று அந்த ஆமைக்குழுவிலிருக்கின்ற
அதிகொொிகள்
அவனது
விண்ைப்பத்மத
நிரொகொித்திருக்
கிறொர்கள். ஆனொல் முதல் தடமவ அவன் நிச்சயைொகப்
பதிவுதசய்யவில்மல.
முதல்
தடமவ
பதிவுதசய்வதற்கு
அவனுக்கு அனுப்பப்பட்ட படிவம் ைற்றும் சகல ஆவைங்களும்
அந்த ைொைவனின் மகயில் இருக்கின்றன. அவ்வொதறனில்,
எப்படி பல்கமலக்கழகத்தில் அந்த ைொைவனொல் பதிவு தசய்ய
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முடியும்? இதுததொடர்பொக நொன் பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள்
ஆமைக்குழுவின் தமலவர் மபரொசியர் தைொஹொன் டி சில்வொ
அவர்களுடன் ததொமலமபசியில் கமதத்மதன். அப்மபொது
அவர், இமதமபொன்ற பல விடயங்கள் இருக்கின்றததன்று
கூறினொர்.

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, உண்மையில் இந்த
ைொைவன்
பதிமவ
மைற்தகொள்ளவில்மல.
அந்த
ைொைவனுமடய
விண்ைப்பப்
படிவங்கள்
அவருமடய
மகயிலிருக்கின்றமபொது,
எப்படி
அவருமடய
பதிவு
மைற்தகொள்ளப்பட்டது? பல்கமலக்கழக ைொனிய ஆமைக்
குழுவில்
யொர்
இதமன
மைற்தகொண்டது?
என்ன
கொரைத்திற்கொக
இப்படியொன
பதிவுகமள
மைற்தகொள்
கின்றொர்கள்? என்று தொங்கள் விசொரமைமய மைற்தகொள்ள
மவண்டும். பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள் ஆமைக்குழுவில்
இருக்கின்ற அதிகொொிகள் சிலர் ைொைவர்களின் பதிவுகமள
அவர்களொகமவ தசய்கிறொர்கள்; பின்னர் அவர்களுமடய
அடுத்த வருடத்திற்கொன அனுைதிமய ைறுக்கிறொர்கள். நொன்
இது
சம்பந்தைொகப்
பல்கமலக்கழக
ைொனியங்கள்
ஆமைக்குழுத் தமலவொிடம் எழுத்துமூலைொகவும் மகொொியிருக்
கின்மறன். குறித்த ைொைவனிடம், "நீங்கள் நீதிைன்றம்
தசல்லுங்கள்!"
என்று தசொல்லியிருக்கின்மறன்.
ஆனொல்
இப்மபொது நீங்கள் உயர் கல்வி அமைச்சரொக இருக்கின்ற
கொரைத்தினொல்,
இந்த
விடயத்மதக்
கருத்திதலடுத்து,
உண்மையில் என்ன நடந்தது என்று விசொொிக்க மவண்
டுதைன்று தயவுடன் மகட்டுக் தகொள்ளுகின்மறன்.
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, அந்த ைொைவன் தற்மபொது
merit இல் pass ஆகியிருந்தும் பதிவு தசய்ய முடியொைலிருக்
கின்றது. பல்கமலக்கழக ைொனிய ஆைக் குழுவின் இந்த
நடவடிக்மக ததொடர்பொகத் தங்கமளச் சந்திப்பதற்கு நீங்கள்
மநரம் ஒதுக்கித் தரமவண்டும். அந்த ைொைவன் உங்கமளச்
சந்திப்பதற்குொிய ஓர் அனுைதிமயத் தரமவண்டும். தொங்கள்
அனுைதித்தொல் அந்த ைொைவன், அவருமடய தொய், தகப்பன்
ஆகிமயொமரயும் நொன் அமழத்துவருகின்மறன். உண்மையில்
என்ன நடந்தது என்பமதத் தொங்கள் விசொரமை தசய்ய
மவண்டும். அத்துடன் அவருமடய விண்ைப்பத்மதப் பதிவு
தசய்வதற்குொிய நடவடிக்மகமயத் தொங்கள் எடுக்கமவண்
டுதைன்று இந்த மநரத்தில் உங்களிடம் மகொொிக்மகயொகவும் மவண் டுமகொளொகவும் விடுக்கின்மறன். வொய்ப்புக்கு நன்றி.

[අ.භා. 3.56]

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (රාජ පරිපාලන හා
කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නිවය්ජ
අමාතුරමා)
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ெயைஹ - அரச நிருவொக
முகொமைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of
Public Administration and Management and Minister of
Law and Order)
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි ඉතා වි ගත් පනත්
ශකම්ම්පතක් ගින සාකච්ඡා කරන ශම් අවස්ථාශේදී ඒ පිිබබ ව
අ හස් ක්වන්නට අවස්ථාව ලිබීම ගින මා සතුම් වනවා.
ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය
පිහිම්වීශමන් පසුව ඉතාම තීරණාත්මක අවස්ථාවකට ඒ
වි ව
් වි යාලය පියණ තිශබනවා. පසුලිය කාලය පුරා සාකච්ඡා
කළ ශිෂයයන් වීික බිස්ස ශිෂයයන් සටන් කළ ශ මේපියන්
සටන් කළ කාරණයක් සම්බන්ධශයන් ශම් රේය ආරම්භ ශනනකළ
සයිටම් එක සම්බන්ධශයන් වන ප්ර ්නවලට ශම් රේය විසඳුම්
ශසනයා ශ න අවස්ථාවක ඒ පිිබබ ව අ හස් ික්වීමට ලිබීම ගින
මම සතුම් වනවා.
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ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

සයිටම් ශිෂයයන්ට වාශේම නව ය ශිෂයයන්ටත් ශ ශගනල්ලන්ටම- ේපරිම සාධාරණයක් වන අවස්ථාවක් විධියට
මම ශම් අවස්ථාව කිනවා. ගරු ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමා ශම්
පනත් ශකම්ම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන් සයිටම් සිසුන්ට
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලශර නව ය ේපාධිය ලබාදීශම්
අරමුණ ශවනුශවනුයි. සයිටම් ආයතනය පිහිටවූශේ මහින්
රාේපක්ෂ හිටපු ේනාධිපතිතුමාශේ යුගශර. අපි න්නා විධියට ඒ
යුගශරදී රාේපක්ෂ මහත්මයාශේ ඍුන මිදිහත්වීම යටශත්
ශිෂයයන් සශ ශනකුට රුපියල් යවලයන 10 බිලින් රුපියල්
යවලයන 100ක ශිෂයත්ව ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ ශිෂයත්වලාී
රුශවෝත් ශම් ශිෂය කණ්ඩායශම් ඉන්නවා. හිබියි අ රාේපක්ෂ
මහත්මයලා ශම්කට විරුද්ධව කථා කරනවා. එ ා සයිටම් එක
හ ද්දී -GMOA එක ශවන්න පුළුවන් අශනකුත් සංවිධාන ශවන්න
පුළුවන් - රාේපක්ෂ හස්තයට භශර කටවල් වහශගන හිටියා.
හිබියි යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් ුරණාට පසුව ශම් ගින
කතිකාවතක් ඇති ුරණා. ඒක ශහන යි. ඒක තමයි ශවන්න ඕනක. අ
ඒ කතිකාවතට අවසන් විසඳුමක් ලිබී තිශබනවා. එය
සියලුශ නාටම සාධාරණය ඉෂ්ට වන විසඳුමක්. හිබියි ඒ විසඳුම
ලබා ශ ද්දී රාේපක්ෂවරු විරුද්ධයි. හිබියි එ ා රාේපක්ෂවරු
රුපියල් යවලයන හය ගණශන් ශිෂයත්ව දීපු ශිෂයත්වලාීනුත් ඒ
කණ්ඩායශම් ඉන්නවා. ඉතින් එශහම නම් ශමතින තිශබන්ශන්
පම් ශද් පාලන බඩශගෝස්තරවා ය කියලායි අපට හිතන්න
ශවන්ශන්. ශම් අවස්ථාශේ ඇමතිවරයා මිදිහත් ශවලා අතිගරු
ේනාධිපතිතුමාශේ ගරු අගමිතිතුමාශේ මිදිහත් වීම යටශත් ශම්
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු කිරීම ගින අපි සතුම් වනවා.
විශ ේෂශයන්ම අපි GMOA එශකන් ඉතාම ආ රශයන් ඉල්ලීමක්
කරනවා. අශප් ශිෂයයින්ශගන් ඉතාම ආ රශයන් ඉල්ලීමක්
කරනවා. අපි ශම් ප්ර න
් ය අවසන් කරන්න ඕනක. අපට හිම ාම
සයිටම් එකත් එක්ක බට්ම් ශවවී ඉන්න බිහි. ශමහිදී සියල්ලන්ටම
සාධාරණ විසඳුමක් ශනනලිශබන්න පුළුවන්. වි ව
් වි යාල සිසුන්
සියයට 100ක් ශම් මතයට එකත ශනනවන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම
සයිටම් එශක් ඉශගන ගත්ත සිසුන් සියයට 100ක් එකත
ශනනවන්න පුළුවන්. නමුත් බහුතරයකට එකත වන්න පුළුවන්
මතයකට ඇවිල්ලා තිශබනවා.
වි ව
් වි යාල සිසුන් ඊශරත් පාර්වලශම්න්තු මාර්ගය අවහිර
කරලා වි ාල කලබලයක් ඇති කර ගත්තා. හිබියි පම්
ශද් පාලන අරමුුම තිශබන අය බහුතරයක් තමයි එතින
ඉන්ශන්. එක්ශකෝ අන්තරය ශවන්න පුළුවන් ශවනත් ශද් පාලන
කල්වල -කණ්ඩායම්- ශවන්න පුළුවන්
ශම් ශිෂයයන්
ශ ශකනට්ඨාසශරම අව යතා ඉක්මවා ලිය ශද් පාලන අරමුුම
තිශබන කණ්ඩායමක් තමයි ශම්වා පිම්පස ඉන්ශන් කියන එක
තමයි අපි කින්ශන් ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි.

ඊශර ශපනලීසිය අවම ව ශයන් මිදිහත් ශවලා ඒ
ේද්ශඝෝෂණයට මුහුණ දුන්නා. කිසි ශකශනකුට හානියක් ශවලා
නිහි; කාටවත් කඩු ශපනලුවවලන් ගහලා නිහි; තුවාල කරලා
නිහි. ේද්ශඝෝෂණ කිරීශම් නි හස දීලා තිශබනවා.

ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Shehan Semasinghe to the Chair?
ගු ුවන්
අමාතුරමා)

විජයවර්ධාන

මහතා

(ைொண்புைிகு ருவன் விெயவர்தன
அமைச்சர்)

(ආරක්ෂක

රාජ

- பொதுகொப்பு இரொெொங்க

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of
Defence)

I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now
take the Chair.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

විසින් සනථිර කරන ලදී.
ஆமைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනවයන්
ඉවත් වූවයන් ගු වශ්හාන් වසේමසිංහ මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the
Chair.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
කථා කරන්න ගරු නිශයෝේය ඇමතිතුමා.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ெயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ශපනලීසිය ඒ විධියට ඒ ේද්ශඝෝෂණය විසුරුවන්නට කටයුතු
කර තිශබනවා. එම නිසා යම් කිසි අපහසුතාවකට පත් ුරණා
නම් ශපනලීසිය භාර නිශයෝේය අමාතයවරයා විධියට මම
විශ ේෂශයන් මාර්ගශර ගමන් කරන ේනතාවශගන් සමාව අයි
සිටිනවා. චශම්ක හිම ාම ඇ ශගන යන්නට එපාච කියන
ඉල්ලීමයි මම ශිෂයයින්ශගන් කරන්ශන්. ශම් තුිබන් බබතුමන්ලා
ශනන කින වි ාල පිරිසක් අපහසුතාවට පත් ශවනවා. විශ ෂ
ේ ශයන්
මාර්ගශර ගමන් කරන රේශර ශසේවකයන් ශවන්නට පුළුවන්;
එදිශන ා මාර්ගශර ගමන් කරන ේනතාව ශවන්නට පුළුවන්;
වෘත්තිකයන් ශවන්නට පුළුවන් බුරන්ශේ කාලය නාස්තිවීම
හරහා රටට වි ාල පාඩුවක් සිද්ධ ශවනවා. මම ඒ සම්බන්ධවත්
මතක් කරනවා.

මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි පසුලිය සතියක සති
එකහමාරක කාලය ඇතුළත අවස්ථා තුනකදී ශපනවලස්
ශ පාර්තශම්න්තුවට පුළුවන් ුරණා මත් ද්රවය වි ාල ප්රමාණයක්
අත් අඩංගුවට ගන්න. රුපියල් ශකෝටි ශ කහමාරකට ආසන්න
මු ලක් වටිනා ශක්රළ ගංේා කිශලෝ ශ කහමාරක් නාශකනටික්
අං ය විසින් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඒ වාශේම STF එශකන්
ශකෝටි ශ කහමාරකට ආසන්න මු ලක් වටිනා ශහශරනයින්
කිශලෝ ශ කහමාරක් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඒ වාශේම වස්
ශ කකට කවලන් පකවලයශගනඩ ප්රශද් ශරදී තවත් ශහශරනයින්
ප්රමාණයක් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ශම් විධියට අ වි ාල ව ශයන්
විටලීම් කර අන්තරා ායක මත් ද්රවය අත් අඩංගුවට ගන්නට
පුළුවන් ුරණා. අශප් රශට් තරුණයන් අශප් රශට් දූ රුවන් විනා
කරන ශම් මත් ද්රවය වි ාල ප්රමාණයක් ශකටි කාලයකදී අත්
අඩංගුවට ගන්නට ලිබීම ගින අපි සතුම් ශවනවා.
මත් ද්රවය මර් නය කර පමණක් ප්රමාණවත් නිහි. ශම්වා
මුවලනුපුටා මන්නට ඕනක. අධිකරණ ඇමතිතුයයත් එක්ක
ඉදිරිශරදී සාකච්ඡා කර ශම් සම්බන්ධ නීති රීති ිඩි කරන්නට
ඕනක. අපි එ ා කණ්ඩායම් රැස්වීශම්දීත් ශම් ගින සාකච්ඡා කළා.
මත් ද්රවය ේාවාරශම් ශයශ න ප්රධාන ේාවාරම්කරුවන්
අධිකරණයට ශගනිවිත් ඬුවම් දීම පමණක් මදි. පුළුවන් නම්
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මරණ ඬුවම ශගනිල්ලා ශහෝ ශම් කටයුතු නිම කරන්නට ඕනක.
එ ා මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා කිේවා මරණ ඬුවමට විරුද්ධ
ුරණත් - මත් ද්රවය කියන කාරණශරදී මහා පරිමාණ
ේාවාරම්කරුවන්ට මරණ ඬුවම ශ න්නට ුරණත් එතුමා
එකතතාව පළ කරනවා කියා. ඒ විධියට අපි ිඩි තීන්දු ගන්නට
ඕනක. එශසේ නිත්නම් අශප් අනාගත පරපුර විනා ශයන් විනා යට
පත් ශවලා යනවා.
ශපනලීසිය ගින කථා කරද්දී කියන්නට ඕනක කිරිශවශහර
නායක ස්වාමීන් වහන්ශසේට ශවඩි තිබීම සම්බන්ධශයන් සියලු
ශතනරතුරු ශසනයා ශගන සිකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගන්නට
පුළුවන් ුරණාය කියන එක. ඊට අ ාළ ආයුධ අත් අඩංගුවට ගන්න
පුළුවන් ුරණා. හිබියි
සමහරු
කිය කියා යනවා චඅ
ස්වාමීන්වහන්ශසේ ශකශනකුටත් ආරක්ෂාව නිහි චකියා. ඒක
තනිකර ශප ද්ගවලක ශකෝන්තරයක්; එශසේ නිත්නම් කිරිශවශහර
ූරේා භූයශර තිශබන මහශසන් ශද්වාලය ශබ ා ගිනීම පිිබබ
ශකෝන්තරයක්. ඒ ශකෝන්තරය නිසා තමයි ඒ හිටපු කපු
මහත්තයා ස්වාමීන් වහන්ශසේට ශවඩි
තියන්න
සිලසුම්
කරන්ශන්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ින් කථාව අවසාන කරන්න.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ெயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තව විනාඩියක කාලයක්
ශ න්න.

හිබියි අපට මතකයි ශකෝට්ශට් රේමහා විහාරශර ස්වාමීන්
වහන්ශසේලා ශ නමක් කපා ශකනටා ඝාතනය කිරීමක් සිදු ුරණා
2012 වර්ෂශරදී. ඒ අතීතය අමතක ුරණ අය අ කියනවා චඅ
ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමකටවත් ආරක්ෂාව නිහිච කියා. ඒක විරදි
කතන් රයක්. එම නිසා අතීතය අමතක ුරණ අයට ඒ කාලශර
සිද්ධ ුරණ ශද්වල් අපි මතක් කර ශ නවා. ඒ සිකකරුවා අත්
අඩංගුවට ගත්තා. ඒ සිකකරුවා විවලකඩ බන්ධනාගාරශරදී
ඝාතනය ුරණා විවලකඩ බන්ධනාගාර සිද්ධිශරදී. ඒ වාශේ සිදුවීම්
ශවලා තිශබනවා 2015 වර්ෂයට ශපර. අ
ශපනවලස්
ශ පාර්තශම්න්තුව ඉතා ශකටි කාලයකින් ශම් සිකකරුවන් අත්
අඩංගුවට අරශගන නීතිය හමුවට පමුුමවා තිශබනවා.
විශ ේෂශයන් ශම් පනත් ශකම්ම්පත ශගන ඒම සම්බන්ධශයන්
ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්න ශවන අතර මට කාලය ලබා දීම
ගින බබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවයන් මශේ කථාව අවසන්
කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබනශහනම ස්තුතියි.

ඊළතට ගරු යාසිරි ේයශසේකර මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා. 4.05]

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි විශ ෂ
ේ ශයන් සයිටම් අර්බු ය
සම්බන්ධව යම් විසඳුම් ක්රියාවවලයක් ශගන ඒමට ආණ්ඩුව අව ය
කටයුතු කිරීම ගින මම අ වශසේ සන්ශතෝෂ ශවනවා. මම ශම්
සම්බන්ධව පාර්වලශම්න්තුව තුළත් පාර්වලශම්න්තුශවන් පිටතත්
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කථා කළා. ඒ විතරක් ශනනශවයි. ශම් ප්ර න
් ය අවසන් කරන්න
කියලා කිබිනට් මණ්ඩලශරත් අපි දිලින් දිගටම කථා කළා ගරු
විේය ාස රාේපක්ෂ මිතිතුමාට මතක ඇති. ශමනක ශම් ආණ්ඩුව
අුරරුදු ශ කක් ශම් ප්ර ්නයත් එක්ක හිටියා. යනිසුන් පාරට
බිහිලා වි ව
් වි යාල ශිෂයයන් 2016 වසශර් ශ සිම්බර් මාසශර
සිට මාස 5 1/2ක් අධයයන කටයුතුවවලන් ඉවත් ශවලා ලංකාශේ
තිශබන සියලුම වි ්වවි යාල වසා ිමූ වාශේ තත්ත්වයකට පත්
ශවලා තිබුණා. අපි දිලින් දිගටම කිේවා චකරුණාකර ශම්
ප්ර න
් යට විසඳුමක් ශගශනන්න.ච කියලා. හිබියි කියන්න
කනගාම්යි අශප් හිටපු ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමාත් අශප්
වර්තමාන ශස නය ඇමතිතුමාත් ඉතාම ිඩි ශලස ශම් සම්බන්ධව
මිදිහත් වීශම් ප්රතිලලය ව ශයන් තමයි ශම් ප්ර ්නයට විසඳුමක්
ශසනයා ගිනීමට බිරි තත්ත්වයට පත් ුරශණ්. ඉතාම නරක විධියට
කල්පනා ශනනකර ශම්වාට අතගිසීම නිසා තමයි ශම් ප්ර ්නය ඇති
ුරශණ්. බබතුමා ඉශගන ගත්ත ශකශනක්; ඒ වාශේම ේසස්
අධයාපන අමාතයාං ය පිිබබ ඉතාම ශහනලාන් විඩ කරන්න
පුළුවන් ශකශනක්; නීතිඥශයක්. ඒ විතරක් ශනනශවයි. යම්
කාරණයක් ශත්රුම් කර දිය හිකි මහන්තත්ත්වකම් කියවන්ශන්
නිතිව අඩු තරශම් අහශගන ඉ ලා ඒකට ේත්තරයක් ශ න්න
පුළුවන් ශකශනක් නිසා මම හිතනවා බබතුමාට ශම් වි ව
් වි යාල
පිිබබ ව යම් අවශබෝධයක් ඇතිව කටයුතු කරන්න පුළුවන් ශවයි
කියලා. ශම් ක්රියා ාමය තුළ මම ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ සිල්වා
මිතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමා අතිගරු ේනාධිපතිතුමා
පත් කළ කයම්ශේ සාමාජිකශයක් විධියට නිත්නම් ප්රධානියා
විධියට විඩ කරලා ශම් සම්බන්ධව යම් විසඳුම් ක්රියාවවලයක්
ශගනාවා. ඒ ක්රියාවවලශර තව පියවර ගණනාවක් ක්රියාත්මක
කිරීමට තිශබනවා. ඒකයි මම ඒ සම්බන්ධශයන් ශමතිනදී
බබතුමාට විශ ේෂශයන් මතක් කරන්ශන්. බබතුමාට කවලන් හිටපු
අමාතයතුමා -අශප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාතයතුමා2018.05.25විනි දින ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත් ශකම්ම්පත
ශගනාවා. ශම් පනත් ශකම්ම්පත ඉදිරිපත් කරන්ශන් නිතිව තවම
ශම් පාර්වලශම්න්තුශේ තියාශගන ඉන්නවා.
අපිත් 1 88 වි ව
් වි යාල අරගලවලට සම්බන්ධ ශවලා හිටපු
අය. අශප් පරණවිතාන මිතිතුමාත් න්නවා. 1 81 වර්ෂශර ධවල
පත්රිකාව ශගනිත් ඒකට විරුද්ධව ේද්ශඝෝෂණය කරනවා අපට
මතකයි. එතශකනට අපි හශර පන්තිශර හශත් පන්තිශර විතර
හිටිශර. ඒ කාල වකවානුව තුළත් ශම් විධියටම පනත්
ශකම්ම්පතක් ශගනිත් තියාශගන ඉ ලා ඒශකන් ශකනටස් ශකනටස්
පාර්වලශම්න්තුව ඇතුළට ශගශනන්න පටන් ගත්තා. ඒක ලංකාශේ
වි ව
් වි යාල තුළ විතරක් ශනනශවයි ලංකාශේ අධයාපන ක්රමශේ ය
තුළත් ස්ථාපිත කරන විඩ පිිබශවළක් සකස් ශකරුවා. එම නිසා
මම බබතුමාශගන් පළමුශවන් ශග රවශයන් ඉල්ලීමක් කරනවා
ශම් ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය
(විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත් ශකම්ම්පත ඉවත් කරශගන ඉන් පසුව
පාර්වලශම්න්තුව ඇතුශළේ ඒ සම්බන්ධව විශ ෂ
ේ සාකච්ඡා වට
කිහිපයක් පවත්වමු කියලා. එතශකනට අපට ශම් සම්බන්ධව යම්
අ හසක් දීලා සමස්ත ක්රමශේ ය ගින යම් අවශබෝධයකට එන්න
පුළුවන් ශවයි. ඒ නිසා පළමුශවන් කළ යුත්ශත් ශම් ක්රියා ාමයයි.
1 81 ධවල පත්රිකාව ශගනිත් ඒ නිසා ඇති ුරුම ේද්ශඝෝෂණ
විශරෝධතා නිසා ධවල පත්රිකාව අකුලා ගත්තා. හිබියි
ක්රමානුකූලව ඉතිහාස විෂය අශප් විෂය ධාරාශවන් ඉවත් ුරණා. අර
ධවල පත්රිකාශේ තිබුණ කාරණා එකින් එක ශහයහිට ක්රමානුකූලව
නිවත ශම් රට ඇතුශළේ ස්ථාපිත කළා. එම නිසා ශම් පනත්
ශකම්ම්පත ඉවත් කරශගන අපි සාකච්ඡා කරමු කියලා මම
බබතුමාට පළමුශවන්ම කියන්න කිමිතියි.
ශම් විශ ේෂ විධිවිධාන පනත් ශකම්ම්පත හ න්න මහන්සි ුරුම
අයට -බබතුමා ශනනශවයි- මූවලක කාරණාවක් අමතක ශවලා
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු යාසිරි ේයශසේකර මහතා]

තිබුණා. එම මූවලක කාරණාව ශම් පනත් ශකම්ම්පතට ඇතුළත් කර
තිබුශණ් නිහි. පිවිති සාකච්ඡාවල ප්රතිලලයක් විධියට අ ශ විනි
පිම්ශේ ශ නශලනස්විනි ශප්ිබයට ඉක්බිතිව පහත ික්ශවන ශකනටස
ආශද් කරන්න කියලා චසයිටම් නව ය පීඨය ක්රියාත්මක වීම
අවසන් වීමච ඇතුළත් කර තිශබනවා. මම ශම් පිිබබ බබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශම් ශකනටස ඇතුළත් කරන්න
සංශ ෝධනයක් ශගශනන ශතක්ම ඉන්න ුරණා. මම න්ශන් නිහි
කුර ශම්වා හ න්ශන් කියලා. ආණ්ඩුවකට එන කළු ලපයක්
විධියට තමයි මම ශම්ක කින්ශන්.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශපනඩි පිහිදිවල කිරීමක්
කරන්න අවසර ශ න්න. ශමම පනත් ශකම්ම්පත හිදීශම් වගකීම
අපි ගන්නවා. අපි සියලු පාර් ව
් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එම
ශිෂයයින් ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලයට අන්තර්ග්රහණය කිරීමට එකත වූණා. ශම් SAITM
කියන ආයතනශර නව ය පීඨය අශහෝසි කශළනත්
අන්තර්ග්රහණයක් කරන්න බිහි. ඒක තමයි නීතිය. ශනනපවතින
ආයතනයකින් ශිෂයයන් අන්තර්ග්රහණය කරන්ශන් ශකනශහනම ?
ඒක නිසා ශිෂයයන් අන්තර්ග්රහණය කරනශතක් ශමම ආයතනය
තිශබන්න ඕනක. ඒක අශහෝසි කිරීම පාර්වලශම්න්තුවට ශගනිල්ලා
නීතියක් මඟින් සම්මත කරන්න ඕනක බරපතළ ශ යක් ශනනශවයි.
ඒක ඇමතිවරයාට ගිසට් නිශේ නයකින් කරන්න පුළුවන් ශ යක්.
වි ව
් වි යාල ප්රේාව සහ යම් යම් පාර් ්ව ශම් පිිබබ ව තවදුරටත්
යම් බියක් ක්වන නිසා සිකයක් ක්වන නිසා තමයි ශබනශහනම
පිහිදිවලව ශම් නීතිය ශකම්ම්පත් කශළේ. ශම් සංශ ෝධන ශගන
එන්ශන් ශවන ශද්කට ශනනශවයි මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
සික දුරු කරන්න.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
බබතුමා කරපු ශද් ශහන යි. ශම් පනත් ශක ම්ම්පතටම SAITM
එක අශහෝසි කිරීම ඇතුළත් කරන්න තිබුණා. ප්ර ්නයක් නිහි.
බබතුමා කියන විධියට ගිසට් නිශේ නයක් මඟින් අශහෝසි
කරන්න පුළුවන්. හිබියි ඒ තරම් වි ්වාසයක් නිතුව ලියා.
ශමනක ශහේතුව SAITM එකට විරුද්ධව විතරක් ශම් රශට් නව ය
වි යාල ශිෂයයන් සහ අශනකුත් ශිෂය වයාපාර දින 410ක් පාශර්
ඉ ලා තිශබනවා. ඒශකන්ම ශපශනනවා ශම් ආණ්ඩුවට එම
ප්ර න
් ය විස ා ගන්න බිරි තරමට එය ශකනයි තරම් බරපතළ
කාරණයක් කියලා. ශම් ගින අපි කිබිනට් මණ්ඩලශරදී පුළුවන්
තරම් කථා කළා. ශම්කට රණ්ඩු කළා. හිබියි අපි කියපු ශද්වල්
සත පහකට ගණන් ගත්ශත් නිහි. අ බබතුමා ඒවාට කන් දීලා
තිශබනවා. ශම් ක්රියා ාමය පිිබබ ව ශිෂය ප්රේාවට තිශබන
අවි ්වාසය නිසාම තමයි අඩුම තරශම් ශම්වා ඇතුළත් කරන්න
සිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන්. ශමනක වි ව
් ාසයක් නිහි. ශම්
කියනවා චශහට SAITM එක අශහෝසියිච කියලා. පසුව ා ේශද්
SAITM එශක් ප්ර න
් යට ශවනත් විසඳුමක් ශගනිල්ලා ානවා.
ඒක තමයි සිද්ධ ුරශණ්. ඒ බිය දුරු කිරීම ස හා බබතුමා ශම්
ශගනා ක්රියා ාමයට මම ස්තුතිවන්ත වනවා.

ගරු ඇමතිතුමනි අශනක් කාරණය තමයි අවම ප්රයතීන්.
නව ය අධයාපනශර අවම ප්රයතීන් පිිබබ ව කථා කරපුවාම
ශරෝගීන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීශම් ක්රියා ාමය ශ්රී ලංකා
නව ය සභාශේ අධීක්ෂණය හරහා සිද්ධ විය යුතුයි කියන
කාරණය පනත් ශකම්ම්පතට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා
වි ව
් ාස කරනවා. ශමනක ශම් බලය සම්ූරර්ණශයන්ම ශේනරාල්
ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලයට දුන්න ගමන්
ශමනක ශවන්ශන්? ඒ සම්බන්ධව පනත් ශකම්ම්පශත් 2. (ඇ) ේප
වගන්තිය යටශත් ශමශසේ ස හන් වනවා:
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"මූවලක සුදුසුකම් සහිත හා නියයත දින ශහෝ ඊට ශපර සයිටම් හි
එම්බීබීඑස් ේපාධිය ප්ර ානය කිරීම ස හා වන අධයයන විඩසටහන
සම්ූරර්ණ කර ඇති ශිෂයයන්ට ඒ සම්බන්ධශයන් වි ්වවි යාලශර
කළමනාකාරීත්ව මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලිබිය හිකි
නියමයන්.....ච

ගරු ඇමතිතුමනි නව ය අධයාපනශර අවම ප්රයතීන් තීරණය
කරන ශ්රී ලංකා නව ය සභාශේ අධීක්ෂණය යටශත් ශමය සිද්ධ
ුරණා නම් ශහන යි කියලා මම වි ව
් ාස කරනවා. එය මා ශයෝේනා
කරනවා. එමඟින් ශම්කට යම් ක්තියක් ශවයි. ශමනක ශේනරාල්
ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලයට ශම් බලය
ලිබීම තුළ ඕනකම ශ යක් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් සකස්
ශවයි කියන බියක් සියලුම ප්රේාව තුළ තිශබනවා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් පිිබබ ව මම පිහිදිවල කිරීමක් කළා.
මම හිතන විධියට ඒ ශවලාශේ බබතුමා සභාශේ හිටිශර නිහි.
ින් ශම් ප්රතිපා නය තිශබන්ශන් SAITM එශකන් ශේනරාල්
ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල වි ්වවි යාලයට අන්තර්ග්රහණය කරනු
ලබන ශිෂයයින්ට. එම ශිෂයයින් වි ව
් වි යාලශර අධයාපනය ලිබූ
මට්ටමට ඒ ආකාරයට ශකනතලාවල වි ්වවි යාලයට ගන්න
බිඳීමක් නිහි. ඒක නිසා එම අධයයන අං ශර විශ ෂ
ේ ඥ
කණ්ඩායමක් විසින් එම ශිෂයයින් ලිබූ අධයාපනය සහ සායනික
පුහුුමශේ ප්රමාණය තක්ශසේරුවක් කරලා ඒ තක්ශසේරුව මත තමයි
පළමුවිනි වසර ශ විනි වසර තුන්විනි වසර හතරවිනි
වසර යනාදී ව ශයන් ශමනන වසර කියලා තීරණය කරන්ශන්.

ඊළතට SAITM එශකන් ේපාධිය සම්ූරර්ණ කරපු ේ වියට
ස්වයං්රීයව අන්තර්ග්රහණය කිරීම තුළ ේපාධි සහතිකයක්
ශ න්ශන් නිහි. ඒ ේ වියශේත් අධයාපන මට්ටම සහ සායනික
පුහුුමව බලලා තව ශකනපමණ ප්රමාණයක් ඒ අය අධයයනය සහ
පුහුුමව ලබන්න ඕනක කියලා තීරණය කරලා ඒ පුහුුමව සහ
අධයයනය ලබා දීශමන් අනතුරුව පමණයි ඒ ේපාධියට හියකම්
ලබන්ශන්. ඒ පිිබබ ව එම නව ය පීඨශර විශ ේෂඥ මණ්ඩලයට
තමයි ිනීම තිශබන්ශන්. එම මණ්ඩලයට තමයි ඒ බලය අපි
ශමමඟින් පවරා තිශබන්ශන්.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු ඇමතිතුමනි ින් තිශබන ප්ර ්නය ඒක ශනනශවයි. ශම්
issue එක පිිබබ ව පමණක් බබතුමා බය කියන කාරණය
සාර්ථක ශවන්න පුළුවන්. ශමතිනින් එහාට ලිහිල්ලා-

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශම් පනත් ශකම්ම්පශත් පිහිදිවලව කියා තිශබනවා ශමම
(විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත අ ාළ වන්ශන් ශම් සිසුන් 00 ගණනට
පමණමයි කියලා.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
එශහම නම් ප්ර න
් යක් නිහි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශමම පනත් ශකම්ම්පශත් ඒ බව පිහිදිවලවම කියනවා.
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ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
එශහම නිත්නම් අපි ශනන ිනුවත්වම නව ය සභාශේ
අධීක්ෂණයකින් ශතනරව නව ය පීඨයක් බිහි ශවනවා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මට ලබා දී තිශබන කාලශයන් ශනනශවයි ඇමතිතුමාට ලබා දී
තිශබන කාලශයන් -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
නිහි එශහම ශවන්ශන් නිහි. ගරු මන්ත්රීතුමනි
නව ය පීඨයක් තිශබනවා.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ිනටත් එහි

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
බේ තිශබනවා. මම න්නවා. නමුත් නව ය සභාශේ
අධීක්ෂණයකින් ශතනරව කටයුතු කිරීම තුළ General Sir John
Kotelawala Defence University එකට අනාගතශරදී ශවනම
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති ශවන්න පුළුවන්
කියන කාරණයයි මම ස හන් කරන්ශන්.

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ඇමතිතුමනි බබතුමාට ලබා දී තිශබන කාලශයන් ගරු
යාසිරි ේයශසේකර මිතිතුමාට කථා කිරීමට කාලය ශ නවා ?

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මට ලබා දී තිශබන කාලශයන් ශනනශවයි අශප් පිත්තට ලබා
දී තිශබන කාලශයන් එතුමාට විනාඩි ශ කක් ශ න්න.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු මන්ත්රීතුමනි මම කවලන් ඒ ගින පිහිදිවල කළා.

මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි පනතින් ලිබී තිශබන බලතල
අනුව
ශ්රී ලංකා නව ය සභාවට තිශබන්ශන් යම්
වි ව
් වි යාලයකින් නව ය ේපාධියක් ලිබූ ශිෂයශයක් නව ය
වෘත්තියට ඇතුළත් කර ගිනීමට සුදුසු නිද් කියා තීන්දු කරලා
වලයාපදිංචි කරන බලතල තමයි. නව ය සභාවට අයිතියක්
තිශබනවා ශමනන වි ්වවි යාලශර ශමනන ප්රයතිය තිශබන
ේපාධියක් භාර ගන්ශන් ශමනන ේපාධියක් ප්රතික්ශෂේප කරන්ශන්
කියලා ස්වාධීනව තීන්දුවක් ගිනීමට. එම ස්වාධීන අයිතියට
ශමයින් කිසි බාධාවක් නිහි. ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ වාශේම අපි
නීති ේපාධිය සමත්ශවලා නීති වි යාලයට ලියාම Council of
Legal Education එශකන් තමයි තීරණය කරන්ශන් අශප් ේපාධිය
භාර ගන්න එකක් නිද් කියලා. ඒ ගින බබතුමාත් න්නවා.
ඒකට සමාන ක්රමයක් තමයි නව ය සභාශේත් තිශබන්ශන්.
වි ව
් වි යාල අධයාපනය academic. අශනක් එක professional,
වෘත්තීයමය. ඒ අනුව
වි ව
් වි යාල අධයාපනය ලබා දීශම්
ක්රමශේ පිිබබ ව අධීක්ෂණය කිරීශම් කිසිම බලයක් නව ය
සභාවට නිහි. හිබියි ඒකට ස්වාධීන බලයක් තිශබනවා ඒ
ේපාධිය පිිබගන්නවා නිද් කියලා තීන්දු කරන්න. ශමහිදීත් ශම්
ේපාධිය අරශගන ලියාම එහි තිශබන සුදුසුකම් සහ ශමනන
සුදුසුකම් ඇතුව ේපාධියට ඇතුළත් ශවලා තිශබන්ශන් කියලා
ස්වාධීනව තීරණයක් අරශගන ඒ ශගනල්ලන් කටයුතු කරනවා. ඒ
ශගනල්ලන්ශේ බලයට කිසිම හානියක් වන ශ යක් ශම් පනත්
ශකම්ම්පත තුළ නිහි. ඒ අයට අධීක්ෂණය කිරීශම් බලයකුත්
නිහි. ඒක තමයි ශලෝකශර හිම රශට්ම තිශබන ක්රමශේ ය.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශහන යි. ඒ පිිබගිනීම තුළ -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු යාසිරි ේයශසේකර මන්ත්රීතුමනි බබතුමාට ලබා දී තිශබන
කාලය ින් අවසාන ශවනවා.

(The Hon. Presiding Member)
ශහන යි.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු ඇමතිතුමනි ශම් පිිබබ ව සික සංකා දුරු කිරීම ින්
බබතුමාට තමයි කරන්න ශවලා තිශබන්ශන්. මීට සම්බන්ධව
ඉතිහාසය තුළ වූ රැවීමම් ටික ින් බබතුමාට හ න්නයි ශවලා
තිශබන්ශන්. ඒකයි ශම් සික සංකා මතු ශවන්ශන්.

ඒ වාශේම තවත් කාරණයක් මම බබතුමාට කියන්න
කිමිතියි. විශ ෂ
ේ ශයන්ම අ රශට් තත්ත්ව සහතිකකරණය
පිිබබ ව වි ාල අර්බු යක් තිශබනවා. ශම් ේපාධි ගත්තාම ඒ
ේපාධි නියම තත්ත්වශර තිශබනවා ? MBBS ේපාධිය අරශගන
බලන්න. අශප් රශට් ශ නස්තරවරුන් බිහි ශවනවා ඒ වාශේම
තවත් විවිධ ේපාධි අරශගන විවිධ අය බිහි ශවනවා. හිබියි ඒ
යනිස්සු රක්ෂා ඉල්ලාශගන පාර දිශේ ඇවිදිනවා. එක පිත්තකින්
කියනවා අධයාපනය ශහන යි කියලා. ඒ ස හා වි ව
් වි යාලවලට
සිසුන් ඇතුළත් ශවනවා. හිබියි වි ්වවි යාලවලට ඇතුළත් ුරුම
සිසුන් එිබයට එනශකනට ඒ අයට රක්ෂා නිහි. ඒ අය පාර දිශේ
චරක්ෂා දියේච කියලා ආණ්ඩුශවන් රක්ෂා ඉල්ලන තිනට ින්
පත් ශවලා තිශබනවා. මම ඒ ටික කිේශේ ශම් පනත් ශකම්ම්පශත්
කරුුමවලට අ ාළව ශනනශවයි. ගරු ඇමතිතුමනි ඒ නිසා මම
බබතුමාශගන් කරුණාශවන් ඉල්ලන්ශන් තත්ත්ව සහතිකකරණය
පිිබබ ව යම් විධිවිධාන ඇතුළත් විඩ පිිබශවළක් වහාම ස්ථාපිත
කරන්න කියලායි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මම මුවලන් කරුුම ක්වන
අවස්ථාශේදීම ඒ ගින පිහිදිවල කිරීමක් කළා. ශම් වනවිටත් -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ඇමතිතුමනි බබතුමාට කථා කිරීමට අමතර කාලයක්
ලබා ශ න්න ?
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පාර්වලශම්න්තුව

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මම විනාඩියකට
ගන්ශන් නිහි.

වඩා

මම ඒ ගින පිහිදිවල කළා. ිනටමත් අපි තත්ත්ව සහතිකය
සහ ප්රතීතනය -quality assurance and accreditation- පිිබබ ව
ශකම්ම්පතක් හ ලා තිශබන්ශන්. එශහම පනතක් එශහම නීතියක්
ක්රියාත්මක ුරණා නම් ශම් වාශේ ප්ර ්නයක් ශම් රශට් ඇති
ශවන්ශන් නිහි. ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත බබතුමන්ලාට
අධයයනය කිරීම ස හා අපි එම පනත් ශකම්ම්පශත් පිටපත් ලබා
ශ න්න කටයුතු කරන්නම්.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මුලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි බබතුමාට ලබා දී තිශබන කාලය අවසානයි.

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මූලසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මම විනාඩියකින් මශේ කථාව
අවසන් කරන්නම්.

ගරු ඇමතිතුමනි මම බබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. බබතුමා
ශගශනන්න හ න ඒ විඩ පිිබශවළ ඇත්තව ශයන්ම මීට අුරරුදු
ගණනකට කවලන් ශගශනන්න තිබුුම ශ යක්. ශමනක ලංකාශේ
වි ව
් වි යාලවල ප්රයතිය පිිබබ ව වි ාල අර්බු යක් තිශබනවා;
පිිබගත් පාඨමාලා පිිබබ අර්බු යක් තිශබනවා. ඒ නිසා එශහම
ක්රියා ාමයක් හිදුශවනත් පමණයි අනාගතශරදී වි ව
් වි යාලශයන්
එිබයට එන රුවා රටට වි ගත් ශවන පුද්ගලයකු විධියට පාවිච්චි
කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. නිත්නම් ශවන්ශන් බහු පාශර්
ේද්ශඝෝෂණ කරන්නකු බවට පත්වීම පමණයි. ඒ නිසා මම ගරු
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා එම ක්රියා ාමය ඉස්සරහට
ශගනයකම පිිබබ ව. ශම් පිිබබ අව ය කටයුතු කිරීම ගින ගරු
ඇමතිතුමාට ස්තුතිය සහ ශග රවය පු කරයන් මශේ වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළතට ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි
බබතුමාට යනිත්තු හතක කාලයක් ශවන්ව තිශබනවා.

[අ.භා.4.1 ]

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි සයිටම් ප්ර ්නය ගින අපි
න්නවා. එය ශම් රශට් වි ාල ආන්ශ ෝලනයකට තුඩු දුන්
ප්ර න
් යක්. ශිෂයයන් අතර වාශේම ශම් රශට් -සමාේශර- හිම
තිනම කථාබහ කරපු ගිටලුවක් හිටියට පසුලිය කාලශර අපි එය
ික්කා. විශ ේෂශයන්ම මහින් රාේපක්ෂ මහත්මයාශේ පාලන
කාලශරදී තමයි සයිටම් කියන ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලය
පටන් ගත්ශත්. ශකනශහනම ුරණත් මහින් රාේපක්ෂ මහත්මයා
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පටන් ගත්ත ඒ ශ යට අන්තිමට අපට තමයි විසඳුමක් ශ න්න
සිද්ධ ුරශණ්. මහින් රාේපක්ෂ මහත්මයා ශම් ශප ද්ගවලක නව ය
වි යාලය පටන්ශගන ඒ ප්ර න
් ය විස න්ශන් නිතුව ප්ර න
් ය
එශහමම තියලා ලියා. අ ඒකාබද්ධ විපක්ෂශර ඉන්න ේ විය
කුරරුත් එ ා ශමයට විරුද්ධව කථා කශළේ නිහි. එ ා ශම්
සම්බන්ධශයන් කිබිනට් මණ්ඩලය තුළ අරගළ කශළේත් නිහි;
පාර්වලශම්න්තුශේ කථා කශළේත් නිහි; පළාත් සභාවල කථා
කශළේත් නිහි; මහ ඇමතිවරු කථා කශළේත් නිහි. එ ා ඒ
සියලුශ නාම නි ් ේ ව සිටියා
ශගෝඨාභය රාේපක්ෂ
මහත්මයාටත් මහින් රාේපක්ෂ මහත්මයාටත් බශර. අ අශප්
ආණ්ඩුවට ඒ ප්ර න
් ය මලා හරියට අපි හ පු ළමයකු හිටියට අප
අල්ලාශගන හංවඩු ගහන්න හ නවා. ශම් ප්ර න
් ය අශප් ඇශේ
තියලා තළන්න හ නවා. එ ා සයිටම් ශගනාපු එස්.බී. දිසානායක
හිටපු ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමා අ පාර්වලශම්න්තුවට ඇවිල්ලාත්
නිහි. එතුමා තමයි සයිටම් ශගනාශේ. එතුමා අ ඒකාබද්ධ
විපක්ෂයට ලිහින් ඉන්නවා. මාස ශ කකට කවලන් එතුමා අශප්
පිත්ශත් ඉන්නශකනට සයිටම් එකට පක්ෂව කථා කළා. අ එතුමා
ඇවිල්ලා සිටියා නම් අපට අහගන්න තිබුණා - [බාධා කිරීමක්]
පක්ෂව? [බාධා කිරීමක්] බේ ඒක තමයි. එතුමා අ ශම් සභාවට
ඇවිල්ලා ශමයට පක්ෂව එතුමාශේ අ හස කිේවා නම් හුතක්
ශහන යි. ඒත් එතුමා අ ආශේ නිහි. - [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි.
එතුමා අ ශම් සභාවට ආවා නම් -

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
එතුමා ලංකාශේ නිහි.

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
එතුමා අ ශම් සභාවට ආවා නම් බබතුමන්ලාට එතුමාශගන්ම
ශම් ගින lecture එකක් ගන්න තිබුණා. ශම් අහපු ප්ර ්න
බක්ශකනම එතුමාශගන්ම අහගන්න තිබුණා. ශමනක එතුමා ශන්
ශම් සයිටම් එක ශගනාශේ. අපි ශනනශවයි ශන් සයිටම් ශගනාශේ.
ඒක ශගනාශේ එතුමා. එතුමා හිටියා නම් යාසිරි ේයශසේකර
මන්ත්රීතුමාට එස්.බී. දිසානායක මන්ත්රීතුමාශගන් අහගන්න
පුළුවන් ඇයි සයිටම් ශගනාශේ ශම් ප්ර න
්
ශකනශහනම මතු
ශවන්ශන් කියලා. ින් විේය ාස රාේපක්ෂ මහත්මයාශගන් ප්ර ්න
ඇහුවා වාශේ ඒ හිම කාරණයක් ගිනම එස්.බී. දිසානායක
මහත්මයාශගන් අහගන්න තිබුණා. නමුත් අ එශහම එකක් සිද්ධ
ුරශණ් නිහි. සයිටම් එක ශගනාපු එස්.බී. දිසානායක මහත්මයා
අ -

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ெயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි එතුමා මශේ නම ස හන් කළ
නිසායි මා ශම් කාරණය කියන්ශන්. ශමය වර වා ශත්රුම් ගන්න
එපා. එස්.බී. දිසානායක මිතිතුමා තවමත් ඒ මතශරමයි ඉන්ශන්.
එතුමා අ ලංකාශේ නිහි. එතුමා සිටියත් එතුමාශේ ඒ අ හසට මා
විරුද්ධයි. මා එ ාත් විරුද්ධයි; අ ත් විරුද්ධයි. සයිටම් එකට මා
එ ාත් විරුද්ධයි; අ ත් විරුද්ධයි. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා
ගින ශනනශවයි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ගින බබතුමා
මීට වඩා කථා කරන්න.

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
බබතුමා අ ඒ අ හසට විරුද්ධ වන එක ගින නම් මා
න්නවා. බබතුමා එ ා විරුද්ධ ුරුම එක ගින නම් අපි ිනශගන
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සිටිශර නිහි. බබතුමා අ විරුද්ධ වන එක අපි න්නවා.
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි එතුමා කිේවා වාශේ එතුමා අ
විරුද්ධ වන එක ගින අපි න්නවා. අපට ඇහුණා අ විරුද්ධ වන
එක. හිබියි එ ා විරුද්ධ වන එක නම් අපට ඇහුශණ් නිහි.
[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අපි න්නවා සයිටම් එකට
පාර් ්ව කිහිපයක් විරුද්ධයි කියලා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂශර ප්රධාන
ශපශළේ මන්ත්රීතුමන්ලා හිම ශකශනක්ම සයිටම් එකට විරුද්ධව
කථා කළා. ශබනශහෝශ ශනක් සයිටම් එකට විරුද්ධයි. ඒ වාශේම
අන්තර් වි ව
් වි යාල ශිෂය බල මණ්ඩලය ඇතුළු සමහර
ශද් පාලන පක්ෂ ශමයට විරුද්ධයි කියලා අපි න්නවා. පසුලිය
කාලශර ේද්ශඝෝෂණ අරගළ ශගන ලිශර සයිටම් එශක් ඉන්න
ළමයින් රේශර වි ්වවි යාලයකට අනුයුක්ත කරන්න කියලායි.
ින් ඒ කටයුත්ත සිද්ධශවලා තිශබනවා. ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලය කියන්ශන් රේශර පාලනය
යටශත් තිශබන වි ව
් වි යාලයක්. ඒ ළමයින් ශේනරාල් ශ්රීමත්
ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලයට ඇතුළත් කරන්න
හිදුවාමත් ින් ඒකටත් විරුද්ධව කක ගහනවා. ඒකට විරුද්ධවත්
ින් කථා කරනවා. ඒකට විරුද්ධවත් ශපළපාිබ යනවා. පසුලිය
කාලශරම ේද්ශඝෝෂණය කශළේ සයිටම් එශක් ඉන්න ළමයින්
රේශර වි ව
් වි යාලයකට අනුයුක්ත කරන්න කියලායි. ඒකට තමයි
ේද්ශඝෝෂණය කශළේ. ආණ්ඩුව ින් ඒ කටයුත්ත කරන්න ලියාමත්
පාර්වලශම්න්තුව වට කරනවා; පාර්වලශම්න්තුවට ඇවිල්ලා
ේද්ශඝෝෂණය කරනවා. ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලයටත් ඒ ළමයින් අනුයුක්ත කරගන්න එපා
කියනවා. එශහම නම් ශම් සයිටම් එශක් ඉන්න ළමයින් පාරට
මන්න කියලා කියන්ශන්? ශම් ළමයින්ට යන කල සාවක්
නිද් ? ශම් ළමයින්
පාරවල් ගාශන් රස්තියාදු කරන්න
කියන්ශන්? ශම් ළමයින් අනාථ කරන්න කියන්ශන්?
ඒ විතරක් ශනනශවයි මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි කථා
ශනනකරන ශ යක් තිශබනවා. ඒ තමයි ශම් සයිටම් විශරෝධී
අරගළය තුළ හිටපු ලංකාශේ වි ්වවි යාලවල ඉශගන ගන්න
ළමයින් 1 000කශේ අධයාපනය අුරරුදු තුනක් කඩාකප්පල්ශවලා
තිශබනවාය කියන කාරණය. අපි ඒ ළමයින්ට ශමනකක්
කරන්ශන්? ශම් අරගළය පිටි පස්ශසේ ශද් පාලන අරගළයකුත්
තිශබනවා. ශමය යම්කිසි ශද් පාලන කටයුත්තක් මත කරන
අරගළයක්. අපි න්නවා අපි ශමනන විසඳුම් දුන්නත් ඒ
විසඳුම්වලට බුරන් එකත නිහියි කියලා.
අ ශම් රශට් ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාල තිශබනවා. නීතිය
ශප ද්ගවලක
ආයතනවවලන්
ඉශගන
ගන්න
පුළුවන්.
කළමනාකරණය ශප ද්ගවලක ආයතනවවලන් ඉශගන ගන්න
පුළුවන්. ශම් රශට් ඕනකම අධයාපනයක් අපට ශප ද්ගවලක
ආයතනයකින් ලබන්න පුළුවන් නි හස තිශබන අපි න්නවා. ඒ
නි හස නිත්ශත් නව ය වි යාව ඉශගන ගන්න විතරයි. අනිකුත්
හිම අධයාපනයක්ම ශප ද්ගවලකව පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඇයි
නව ය අධයාපනය ශප ද්ගවලකව ශ නවාට විතරක් විරුද්ධ
ශවන්ශන්?

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා බබතුමාට තව යනිත්තු ශ කක් තිශබනවා.

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ශබනශහනම ස්තුතියි. නව ය අධයාපනය විතරක් ශප ද්ගවලකව
ශ නවාට විරුද්ධයි. නීතිය දුන්නාට ප්ර න
් යක් නිහි.
කළමනාකරණය - management - දුන්නාට කමක් නිහි.
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ඉංජිශන්රු අධයාපනය ශප ද්ගවලකව දුන්නාට කමක් නිහි. ඒ
හිම එකක්ම ශප ද්ගවලකව දුන්නාට කමක් නිහි. හිබියි
නව ය අධයාපනය විතරක් ශප ද්ගවලකව ශ න්න බිහි. ශම්ක
තුළ ශද් පාලන ප්ර න
් යක් තිශබන බව අපට ශපශනනවා.
ඒකාබද්ධ විපක්ෂශර මන්ත්රීවරු පසු ලිය කාලය පුරාම ශම් සටනට
පක්ෂව කථා කළ බව අපි න්නවා. තමුන්නාන්ශසේලාශේ කාලශර
ශම්ක පටන් ගත්ශත්. ශනවිල් ප්රනාන්දු කියලා කියන්ශන්
තමුන්නාන්ශසේලාශේ ේනාධිපති හිටියට හිටපු මහින් රාේපක්ෂ
මහත්මයාශේ ේනාධිපතිවරණ මිතිවරණවලට අරමු ල් දීපු
මනුස්සශයක්. මහින් රාේපක්ෂ මහත්මයා ළමයින් 10 ශ ශනකුට
SAITM එශකන් රුපියල් යවලයන 100ක ශිෂයත්ව අරශගන
තිශබනවා. එක් ළමශයකුට රුපියල් යවලයන 10 ගණශන් ළමුන්
10 ශ ශනකුට ශිෂයත්ව ලබාශගන තිශබනවා. කුර දුන්ශන්?
ශනවිල් ප්රනාන්දු මහත්මයා. ශනවිල් ප්රනාන්දු මහත්මයා මහින්
රාේපක්ෂ මහත්මයාශේ රේය කාලශර SAITM එශකන් ළමුන්
10ශ ශනකුට ශිෂයත්ව ලබා දීලා තිශබනවා. එශහනම් එතුමන්ලා
ඒවාට විරුද්ධ ශවන්ශන් ඇයි? අපිට ශත්ශරන්ශන් නිත්ශත් ඒකයි.
[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමනි බබතුමා පක්ෂ ශවන්න පුළුවන්.
සිසිර ේයශකනඩි මන්ත්රීතුමා විරුද්ධයි; බන්දුල ගුණවර්ධන
මන්ත්රීතුමා මරාශගන මිශරන්න හ නවා; අශප් දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා මරාශගන මිශරන්න හ නවා.
බබතුමන්ලාශේ කණ්ඩායම් ශ කක් තිශබන බව අපි න්නවා.
බබතුමන්ලාශේ සමහර හිටපු ඇමතිවරුන්ශේ ළමයි SAITM
එකට ලිහිල්ලා ඉශගන ගන්න නිසා සමහර අය එයට පක්ෂ බව
අපි න්නවා. නමුත් සමහර අය විරුද්ධයි. බුරන් SAITM එකට
විරුද්ධ වන්ශන් ශවන ශමනකක්වත් නිසා ශනනශවයි බුරන්ශේ
කුහකකම නිසයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා ින් කථාව අවසාන කරන්න.

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අ ශම්කට විසඳුමක් ලිබුණත්
නුදුරු අනාගතශර දී අපට විස ා ගන්න ප්ර ්නයක් තිශබනවා.
නි හස් අධයාපනය ආරක්ෂා කර ගන්නවා වාශේම ශම් රශට් සියලු
ශ නාටම අධයාපනය ලබන්න තිශබන අයිතියත් අපි පිිබගන්න
ඕනක. එම පිිබගිනීම ේඩ තමයි අපට ශම් රශට් ඉස්සරහට යන්න
පුළුවන් වන්ශන් කියලා මා කියන්න කිමතියි. මට අවස්ථාව
ලබා දීම සම්බන්ධශයන් බබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවයන් මශේ
කථාව අවසන් කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබනශහනම ස්තුතියි. මීළතට ගරු කනක ශහේරත් මන්ත්රීතුමා
බබතුමාට යනිත්තු හතක් තිශබනවා.

[අ.භා.4.27]

ගු කනක වහේරත් මහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධශයන් මා පළමුශවන්ම
බබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම්
රශට් වයාකූල තත්ත්වයක් ඇති කරපු ප්ර ්නයක් විසඳීම ස හා
ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය
(විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත් ශකම්ම්පත ශ විනිවර කියවීම ස හා අ

781

782

පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු කනක ශහේරත් මහතා]

ශම් පාර්වලශම්න්තුවට ශගන ඒමට කටයුතු කිරීම පිිබබ ව අපි
සතුටට පත් වනවා. අපි පසු ලිය වසර කීපය තුළදී ශම් ප්ර න
් ය ගින
කථා කළත් හිටපු ේසස් අධයාපන ඇමතිවරුන් සමත අපිට ශම්
කාරණය සම්බන්ධශයන් කථා කරන්න බිරි ුරණා. හිතුවක්කාර
ශලස තමයි ශස නය ඇමතිතුමා ේසස් අධයාපන ඇමතිවරු අශප්
ප්ර න
් වලට ේත්තර ලබා දුන්ශන්. නියශපනත්ශතන් කඩන්න තිබුුම
ප්ර න
් ය විසඳුශේ නිති නිසා තමයි එය වසර ගණනාවක් දුර දිග
ලිශර. නමුත් අවසාන ව ශයන් ශම් ප්ර න
් ය නිරාකරණය කරලා
ඒ ස හා විසඳුමක් ලබා ශ න්න කටයුතු කිරීම අපි ශම් අවස්ථාශේ
අගය කළ යුතුයි. ශම් ප්ර න
් ය ආපු හිම ශවලාවකදීම බුරන් කිේවා
චඒකාබද්ධ විපක්ෂය තමයි ආරම්භ කශළේ. මහින් රාේපක්ෂ
මිතිතුමා තමයි ආරම්භ කශළේච කියලා. නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය
ශම්කයි. ශම් රශට් සියලුම පුරවිසියන්ට නි හස් අධයාපනය ලබා
ශ න්න ඕනක කියන තින අපි ඉන්නවා. ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාල
ආරම්භ කරනවාට අපි විරුද්ධ නිහි. වි ්වවි යාල ආරම්භ කරලා
එම වි ්වවි යාල ප්රයතියකට අනුව කටයුතු කරනවා නම් අපි ඒකට
එකතයි. ඒක තමයි අ වනතුරු ආණ්ඩුශේ ඉන්න සමහර
මන්ත්රීවරුන්ට ශත්රුම් ගන්න බිරි ුරුම කාරණය.
අපි ේද්ශඝෝෂණය කරන්න කියා සහශයෝගය ලබා දුන්නා නම්
අපි එශලස සහශයෝගය ලබා දුන්ශන් ප්රයතියකට අනුව කටයුතු
කරලා ශම් ප්ර ්නය විස න්න කියලායි. ශම් ප්ර ්නය නිසා වසර
ගණනාවක් තිස්ශසේ ශිෂයයන්ශේ නව යවරුන්ශේ ආචාර්ය
මණ්ඩලශර වෘත්තීයශේදීන්ශේ -ශම් රශට් සකම සියලු ශ නාශේමකාලය රමය නිති ුරණා. ශම්කට ශහේතුව ශහේශේ නිහි. ශම්කට
පිිබතුර ශහනයා ගත්ශත් නිහි. නමුත් අ වනශකනට ඒ
සම්බන්ධශයන් කටයුතු කිරීම පිිබබ ව අපි සතුටට පත් වනවා.
නමුත් ශම් විඩ පිිබශවළ හරියාකාරව අවසන් කශළේ නිත්නම්
ඉදිරිශර දීත් ශම් ක්රියාවවලය අවසන් ශවන්ශන් නිහි. ඒ නිසා ඒ
තිනට අශප් රට ශගන එන්න කියලා අපි ඇමතිතුමාශගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා. ශම් ප්ර න
් ය පින නඟින්න ශහේතු ුරුම මූවලක
කාරණය ශමනකක් කියලා අපි බලන්න ඕනක.
අශප් අධයාපන ක්රමශේ ශර තිශබන විරැදි හරියාකාරව අපි
සකස් කර ගත්ශතනත් ඉදිරි අනාගතශර දී ශම්වාශේ ප්ර න
් වලට
මුහුණ ශ න්න අපට සිද්ධ ශවන එකක් නිහි කියලා මම හිතනවා.
ශම් රශට් නි හස් අධයාපනය ලබා ශ නවා වාශේම
සියලු
ශ නාටම ේසස් අධයාපනය ලබා ශ න්නත් රේයක් ව ශයන්
කටයුතු කරන්න අව යයි. ඒ ස හා ශප ද්ගවලක අං යත් අපි
දිරිගන්වන්න ඕනක. ඒක ආණ්ඩුව වාශේම විපක්ෂශර සිටින අප
සියලු ශ නාත් එකත වන කාරණයක්. 2017දී ේසස් ශපළ කරපු
ශිෂයයන් සංනයාව ලක්ෂ ශ කහමාර තුන අතර ශිෂය පිරිසක්
ුරණාට ඒ ශිෂය පිරිශසන් 26 000ක් පමණ තමයි වි ව
් වි යාලයට
යන්ශන්. අන්න ඒ කාරණයට පිිබතුරක් ශහනයන එක තමයි
වි ගත් ශවන්ශන්. පක්ෂ ශේ යකින් ශතනරව එම කාරණයට
විසඳුමක් ශසවිය යුතුයි. ඒ ස හා අශප් අධයාපනශර ශවනසක්
කරන්න ක්රමශේ ශර ශවනසක් කරන්න කටයුතු කිරීම තමයි
වි ගත් ශවන්ශන්. එශහම ුරණා නම් විඩි පිරිසකට රේශර
වි ව
් වි යාලවල ේසස් අධයාපනය ලබාගන්න අවස්ථාව
ලිශබනවා. ඒ වාශේම ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාලවලටත් අපි ඒ
අවස්ථාව ලබා දුන්ශනනත් - ේපාධි කඩවලට ශනනශවයිප්රයතියකට අනුව එම වි ්වවි යාල දියුුම කරන්න අශප්
සහශයෝගය ලබා දුන්ශනනත් ශම් රශට් සිටින විඩි ශිෂය පිරිසකට
ේසස් අධයාපනය ලබාශගන ේපාධිධාරීන් බවට පත්වීශම් හිකියාව
තිශබනවා. අශනක් පිත්ශතන් ශම් ේගන්වන විෂය පථය නිසා
ේපාධි ලබා ගන්නා ශබනශහෝ පිරිසකට අ පාරට ශවලා ඉන්න සිදු
ශවලා තිශබනවා.
ඒ නිසා අශප් රශට් ශලෝකශර රැකියා
ශවශළ ශපනළට සරිලන විෂය පථයක් අශප් වි ව
් වි යාල තුළට
ශගන එන්න ඕනක කියන එකත් අපි ශම් අවස්ථාශේ දී ස හන්
කරන්නට ඕනක. අපි ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාලවලට විරුද්ධ නිහි.

ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාල ප්රයතියකට අනුව ක්රියාත්මක කරනවා
නම් ඒ ස හා අශප් සහශයෝගය ලබා ශ නවා. ඒක මහින්
රාේපක්ෂ මිතිතුමාශේ යුගශර ආරම්භ කරපු එකක් ශම් රේය
ආරම්භ කරපු එකක් කියන එක ශනනශවයි ප්ර න
් ය. ශම්
ආණ්ඩුවට ශම් ප්ර න
් ය වසර තුනක් විස න්න බිරි ුරණා. ඒක
විස න්න හිටපු අමාතයවරුන්ට අව යතාවක් තිබුශණ් නිහි.
හිතුවක්කාර ශලස කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම තමයි සිදුුරශණ්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා බබතුමාට තව යනිත්තු ශ කක කාලයක්
තිශබනවා.

ගු කනක වහේරත් මහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
ශහන යි.

අපි ශම් පනත් ශකම්ම්පතට සංශ ෝධන තුනක් ඉදිරිපත් කළා.
ඊශර තිබුුම කයම්ශේ දී අශප් සිසිර ේයශකනඩි මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත්
කරපු එම සංශ ෝධන තුශනන් එකකට විසඳුමක් ලබා දීලා
තිශබනවා. ඒ තමයි සයිටම් ආයතනය අශහෝසි කරන කාරණය.
නමුත් අපි ඇමතිතුමාට කියන්න කිමිතියි අපට ඒ
සම්බන්ධශයන් දිනයක් ලබා ශ න්න කියලා. එශහම දිනයක් ලබා
දුන්ශනනත් ශම් ප්ර න
් ය තවත් දුරදිග යන්ශන් නිහි. මම හිතන්ශන්
අ දිනශර දී කරන ශම් ේද්ශඝෝෂණත් එතශකනට නවතීවි. ඒ නිසා
සයිටම් ආයතනය අශහෝසි කරන දිනයක් ලබා ශ න්න කටයුතු
කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වාශේම එතුමා කිේවා පළමු
වසශර් සිට අවසාන වසර ක්වා ශමයට බ වා ගන්නා සියලුම
ශිෂයයන් සම්බන්ධශයන් ශවනම ඇග උමක් සිදු කරලා ඒ අනුව
තමයි අව ය වසර ලබා ශ න්ශන් කියලා.

ගු වමලහාන් ලාල් වරේු මහතා (ේසසන අධාාපන හා
සංසනකෘතික ක යුුර රාජ අමාතුරමා)
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு - உயர் கல்வி ைற்றும்
கலொசொர அலுவல்கள் இரொெொங்க அமைச்சர்)

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher
Education and Cultural Affairs)
ශම් සංශ ෝධනශර තිශබනවා චශිෂයයන් අන්තර්ග්රහණය
කිරීම සම්ූරර්ණ කරනු ලිබූ වහාමච කියලා. ඒ කියන්ශන් ශම්
ළමයි
ටික
ශකනතලාවල
ආරක්ෂක
වි ්වවි යාලයට
අන්තර්ග්රහණය කිරීම අවසන් වූ වහාම සයිටම් ආයතනශර
නව ය පීඨය අශහෝසි ශවනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු කනක ශහේරත් මන්ත්රීතුමනි
අවසානයි.

බබතුමාශේ කාලය

ගු කනක වහේරත් මහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට අවසාන කරන්න
විනාඩියක් ශ න්න. ශමනක මශේ ශේලාශේ ශමතුමා ේත්තරය
දුන්ශන්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
බබතුමා කථා කරන්න.
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Kanaka Herath)
එශහම නම් බබතුමා කියන ආකාරයට ලබන මාසය ශවද්දී
අන්තර්ග්රහණය කරලා අවසන් ුරුම ගමන් සයිටම් ආයතනශර
නව ය ආයතනය වහන්න අවස්ථාව ලිශබනවා. [බාධා කිරීමක්]
බය සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් කශළේ අශප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂශර ගරු
සිසිර ේයශකනඩි මිතිතුමා. එතුමා ඉදිරිපත් කරනතුරු එශහම
අශහෝසි කරන දිනයක් ශහෝ අශහෝසි කරනවා කියන එක කියලා
තිබුශණ් නිහි. ඉතින් ඒ පිිබබ වත් අශප් ඇමතිතුමාට සහ
නිශයෝේය ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඊළත කාරණය
තමයි -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(The Hon. Presiding Member)
බේ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු අවශ්්ක ප්රියන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
මට මශේ ශේලාව ශ න්න.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශහන යි බබතුමා කථා කරන්න.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා ින් කථාව අවසාන කරන්න.

ගු අවශ්්ක ප්රියන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த)

ගු කනක වහේරත් මහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
මම අවසාන කරනවා මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඉදිරි
අනාගතශර දී නිවත ශම් වාශේ කරුණක් පිිබබ ව ගිටලුවක්
සිදුශනනශවන ආකාරයට අ බබ තමුන්නාන්ශසේලා මිදිහත් ශවලා
කටයුතු කරයි කියලා මා හිතනවා. විශ ේෂශයන්ම ගරු ඇමතිතුමා
ශම් කටයුත්තට මිදිහත් ුරණා. ඉදිරිශරදී නිවතත් ශමවිනි
ගිටලුවක් ඇති ශනනවන ආකාරයට සියලු කටයුතු ඉම් කිරීම ස හා
අශප් සංශ ෝධනවලට සහශයෝගය ලබා ශ න්නය කියන ඉල්ලීම
කරයන් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ශබනශහනම ස්තුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළතට ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට යනිත්තු
හතක කාලයක් තිශබනවා.

ගු වමලහාන් ලාල් වරේු මහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි පිහිදිවල කිරීමක් කරන්න මට
අවස්ථාවක් ශ න්න.

මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අනාගතශරදී ශම් ප්ර න
් ය ඇති
ශනනශවන්න ේසස් අධයාපන අමාතයාං ය තිරසාර විඩ
පිිබශවළක් සකස් කර තිශබනවා. අපි තත්ත්ව සහතික කිරීශම් හා
ප්රතීතනය කිරීශම් ස්වාධීන ශකනයසමක් පිහිම්වනවා. ඒ අනුව
මූවලක සිලසුම් නිරාකරණය කර සම්ූරර්ණ විඩ පිිබශවළ ඉදිරිපත්
කර සමස්ත කටයුතු හරියාකාරව සම්ූරර්ණ කරනතුරු අනාගතශර
ශමවිනි ආයතන පටන් ගන්න බිහි. එතශකනට ඉදිරිශරදී
අතරමගදී ගිටලු ඇති වන ආකාරයට ශම් පාඨමාලා පටන් ගන්න
බිරි ශවනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමනි
කරන්න.

[අ.භා.4.35]

ින් බබතුමා කථා

ගු අවශ්්ක ප්රියන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තිශබන්ශන් විනාඩි 7යි
ශන් ?

(The Hon. Ashoka Priyantha)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලය (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත්
ශකම්ම්පත ශ විනිවර කියිවීම ස හා ඉදිරිපත් කිරීම පිිබබ ව මම
ශබශහවින්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අශප් රශට් වි ව
් වි යාල
රුවන්ශේත් SAITM එශක් ඉශගන ගත්ත රුවන්ශේ සහ ඒ
රුවන්ශේ ශ මේපියන්ශේත් ප්ර ්නය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශසේ
පවතින එකක්. ඒ පිිබබ ව ශබනශහනම ගිුරරින් සිතා එයට
විසඳුමක් ලබා ශ න්න පියවරක් ගිනීම පිිබබ ව අශප් නව ේසස්
අධයාපන අමාතය ගරු (ආචාර්ය) විේය ාස රාේපක්ෂ මිතිතුමාට
ශම් පාර්වලශම්න්තුශේ සිටින මන්ත්රීවරයකු ශලස මශේ ශග රවය
ස්තුතිය පිරිනමනවා.

ශම් විවා යට එක් ුරුම ශබනශහෝ මිති ඇමතිවරුන්ශේ
කථාවලදී අපට අහන්න ලිබුණා ශම් SAITM ආයතනය ස්ථාපිත
කරලා ඒ ආයතනශයන් යවලයන ගණන්වල ශිෂයත්ව ලබා
ගත්තාය කියා. මම කින විධියට නම් ශම්ක පගාවක්. මශේ අ හස
ඒකයි. ින් ශම් ආයතනශර ගුණාත්මකභාවය පිිබබ ව කථා
කරනවා; ගුණාත්මකභාවයක් තිබුශණ් නිහිය කියනවා;
ගුණාත්මකභාවශයන් යුතු ශප ද්ගවලක නව ය අධයාපනයක් ලබා
ශ නවා නම් ශහන යි කියනවා. නමුත් ගුණාත්මකභාවයක් නිති
නව ය පීඨයක් ඇති කශළේ කුර ? ගුණාත්මකභාවයක් නිති
නව ය පීඨයකින් ශිෂයත්ව ලබා ගත්ශත් ශමනකට ? ගරු
ඇමතිතුමනි මම බබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා විතරක්
ශනනශවයි බබතුමාට ශයෝේනා කරනවා ශනවිල් ප්රනාන්දු
මිතිතුමාශගන් අහලා නිත්නම් වලඛිතව අරශගන එශහමත්
නිත්නම් බබතුමාශේ බලය පාවිච්චි කරලා ශහෝ ශම් ශිෂයත්ව
අරශගන තිශබන අයශේ නම් ටික ශම් පාර්වලශම්න්තුවට ශ න්නය
කියා. එශහම නිති ුරශණනත් පාර්වලශම්න්තුව වසින් වස
හකල්ලුවට ලක් ශවනවා. ඒ විතරක් ශනනශවයි අනාගතශර වසක
ශම් පාර්වලශම්න්තුශේ මිති ඇමතිවරු ගණනාවකට ශම් පගාව
ගිනීම එශහම නිත්නම් ශම් අයථා කටයුත්ත පිිබබ ව වග
කියන්න ශවනවා. දිශනන් දින ශම් පාර්වලශම්න්තුව හකල්ලු ශවද්දී
පාර්වලශම්න්තුවට ශනනගිළශපන ක්රමශේ ක්රියාත්මක කරන්න
බලය පාවිච්චි කරන්න කිසිම ශකශනකුට අවස්ථාව දිය යුතු නිහි.
දින 410ක් තිස්ශසේ වි ්වවි යාල ශිෂයයන් පාශර්ය කියා අ
ශබනශහෝ අය කියනවා. වි ව
් වි යාල ශිෂයයන් දින 410ක් පාශර්
ඉන්න ශහේතුව ශමනකක් ? ප්රධාන ශහේතුව තමයි ේසස් අධයාපනශර
ප්රයතීන් පිිබබ ව දීර්ඝ කාලයක් තුළ ඇති ුරුම යම් යම් ප්ර ්න.
වි ව
් වි යාලයකින් ේපාධියක් ලබාගත් අයකුට -ේපාධිධාරියකුටවටිනාකමක් ශනනමිති තිනකට අ ශම් රට පත්ව තිශබන්ශන්
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ගු අවශ්්ක ප්රියන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த)

වි ව
් වි යාලයක් තුළ ලබා දිය යුතු අධයාපනය කුමන
ක්රමශේ යකට ප්රයතියකට අනුව ලබා ශ න්න ඕනක රටට අව ය
කරන වි ව
් වි යාල පාඨමාලා ශමනනවා ඒ පාඨමාලා තුිබන් රටට
ලබාගත හිකි ප්රශයෝේන ශමනනවා කියා රට හඳුනා ශනනගත්
නිසායි. ශමතිනින් පසුව ශහෝ චහතු පිශපනවාච වාශේ
වි ව
් වි යාලවල ේපාධිධාරින් නිර්මාණය කරනවාට වඩා රටට
ගිළශපන විඩි අශළවියක් තිශබන විඩි ඉල්ලුමක් තිශබන
පාඨමාලා හඳුන්වා දී ඒ පාඨමාලාවලට රුවන් ඇතුළත් කරන්න
කටයුතු කරන්නය කියා මා ගරු ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමාශගන්
ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මම විතරක් ශනනශවයි
අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය නිශයෝේනය කරන බබතුමා ශමන්ම ශම්
ගරු සභාශේ ඉන්න ශබනශහෝශ නා කින්න ඇති ඊශර සහ අ
තිබුුම ේද්ශඝෝෂණවලට පියණ සිටි අහිංසක අසරණ රුවන්
සියයක් ගත්ශතනත් එයින් අනූඅටක් අනූනවයක්ම ශසශරප්පු
පිළ ගත් රුවන් බව. ඒ ේද්ශඝෝෂණ අතරතුරයි මම ශමහාට
ආශේ. ඒ එනශකනටයි ඒ ර් නය මම ික්ශක්. එ ා ශේල කන්න
බිරි අහිංසක අසරණ ශ මාපියන්ශේ
රුවන්ට තමයි
වි ව
් වි යාලවලට ලිහිල්ලා අ ශම් ේද්ශඝෝෂණවලට පවා එන්න
ශවලා තිශබන්ශන්. මධයම පාන්තිකයන් ශහෝ ේසස් ජීවන
තත්ත්වයක සිටින එක රුශවක්වත් බය ේද්ශඝෝෂණයක නිහි. ඒ
නිසා අහිංසක රුවන්ව බිල්ලට ගන්න කඹ ඇ ඇ ශම් විශඩ්
කරන්න එපා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි බබතුමාට තව විනාඩි ශ කක කාලයක්
තිශබනවා.

ගු අවශ්්ක ප්රියන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
අශප් ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමාට ශම් ප්ර න
් ය විස න්න
පාර්වලශම්න්තුශේ අපි 225ශ නාම සහශයෝගය ශ න්න ඕනක.
ශමනක ශම්ක අ විපක්ෂශර ඉන්න; එ ා ආණ්ඩු පක්ෂශර සිටි
එ ා විපක්ෂය විරුද්ධ ශවද්දී ආණ්ඩු පක්ෂශර අය කිමිති ශවලා
කළ විඩක්. ඒ අය ශිෂයත්ව අරශගන ඒ අයශේ රුවන් SAITM
එකට මලා අ ශම් සභාවටවත් එන්ශන් නිතිව ඉන්නවා. මම
ශබනශහනම පිහිදිවලව කියන්න ඕනක ඒකාබද්ධ විපක්ෂශර වි ාල
කණ්ඩායමක් තමන්ශේ රුවන්ව SAITM එකට මලා ශම්
සභාවට එන්ශන් නිතිව ඉන්න බව. අහිංසක අසරණ වි ්වවි යාල
රුශවෝ පාරට බිහිලා චවිසඳුමක් දියේ! දියේ!ච කියා ශම්
ආණ්ඩුවට බලපකම් කරනවා. ශම් ආණ්ඩුශේ අපි අදින්ශන්
අනුන්ශේ පවක්. ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් විපක්ෂශර ඉන්න
සියලුශ නාත් ආණ්ඩු පක්ෂශර ඉන්න සියලුශ නාත් එකතු ශවලා
අ වශසේවත් ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමාට ක්තිය පන්නරය දීලා
ශම් ප්ර න
් ය විස න්න කටයුතු කරන්න ඕනක. ගරු ඇමතිතුමනි
මම මුලදී මතක් කළා වාශේ ේපාධිධාරින් නිර්මාණය කරද්දී රටට
අව ය රට ශහනයන අනාගතශරදී ශලෝකයට විකුණන්න පුළුවන්
ිනුම සහ ක්තිය තිශබන ේපාධිධාරින් නිර්මාණය කරන්න ඕනක.
අපි කලා ේපාධි වාශේ ශලශහසිශයන් ගන්න පුළුවන් ේපාධි ටික
හ නවා. එශහම හ ලා රැකියා විරහිත ේපාධිධාරින්ශේ ශගනඩ විඩි
කරනවා. අවසානශරදී ශම් රට භාරගන්නා ඕනකම රේයකට ශම්
රශට් ේද්ශඝෝෂණ විතරයි ඉතිරි ශවන්ශන්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ින් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමනි.

(The Hon. Ashoka Priyantha)
මම අවසන් කරනවා මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

අපි මාස ගණනක් තිස්ශසේ කිනවා පාශර් ේද්ශඝෝෂණය
කරන රැකියා ස්ථානශර ේද්ශඝෝෂණය කරන අයට සමහර පිරිස්
ශද් පාලන ව ශයන් නායකත්වය ශ න ආකාරය. ේපාධිය
සම්ූරර්ණ කරන්ශන් නිතිව වි ්වවි යාල ඇතුළට රිංගාශගන
තමන්ශේ ශද් පාලන බලමුළු තර කරයන් ශම් අහිංසක අසරණ
රුවන්ව ඩිහි ගන්න ක්රමශේ යක් තිශබනවා. ගරු ේසස්
අධයාපන ඇමතිතුමනි ශම් ක්රමශේ ය අයින් කරන්න බබතුමාට
ශම් ලිබී තිශබන අවස්ථාශවන් ප්රශයෝේනය ගන්න කියා ඉල්ලා
සිටියන් මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට අවස්ථාව ලබාදීම
පිිබබ ව බබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවයන් මශේ කථාව අවසන්
කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබනශහනම ස්තුතියි.

Next, the Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. You
have 11 minutes.
[பி.ப. 4.42]

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ)

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இந்த
நொட்டிமல குறிப்பொகக் கடந்த 10 ைொதங்களொகத் தமலதூக்கி
யிருக்கின்ற ஆர்ப்பொட்டங்களுக்குக் கொரைைொக இருக்கின்ற,
தகொள்மககள் இல்லொைல், உொிய அனுைதிகள் இல்லொைல்
குறுக்கு வழியில் ைருத்துவரொவதற்கு முன்னொள் ெனொதிபதி
ைஹிந்த ரொெபக்ஷவின் கொலத்திமல ஆரம்பிக்கப்பட்ட SAITM
நிறுவனம்
ததொடர்பொன
பிரச்சிமனக்கு
ஒரு
தீர்வு
தகொண்டுவருமுகைொகச் சைர்ப்பிக்கப்பட்ட தெனரல் மசொோ்
மெொன் தகொத்தலொவமல பொதுகொப்புப் பல்கமலக்கழக விமசட
ஏற்பொடுகள்
சட்டமூலம்
ததொடர்பொன
விவொதத்திமல
பங்குபற்று வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தமைக்கு முதலில்
நன்றிமயத் ததொிவித்துதகொள்கின்மறன். இந்த விவொதத்திமல
இதுபற்றிய பல்மவறு கருத்துக்கள் முன்மவக்கப்பட்டுக்
தகொண்டிருக் கின்றன. இந்த SAITM நிறுவனத்திமன
எதிர்த்துப்
பல்கமலக்கழக
ைொைவர்கள்
கடந்த
10
ைொதங்களொகத்
தங்களது
கல்விமயயும்
இமடநிறுத்தித்
ததருமவொரங்களில் ஆர்ப்பொட்டங்களில் ஈடுபடுகின்றொர்கள்
என்றொல், இந்த நிறுவனத்தொல் கல்விக்கு எவ்வளவுதூரம்
பொதிப்பு
ஏற்பட்டிருக்
கின்றது,
ைொைவர்கமள
அது
எவ்வளவுதூரம்
பொதித்திருக்
கின்றது
என்பதமன
தவளிப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வொகமவ நொம் அமனவரும்
அமத மநொக்க மவண்டும்.
கல்விமய அரசியலொகமவொ, அரசியல் அதில் ஆதிக்கம்
தசலுத்துவதொகமவொ, கல்விமய விமல மபசுவதொகமவொ
அமையத்தக்கவொறு
திட்டங்கமள
முன்தனடுப்பததன்பது
எவரொலும் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட முடியொத ஒரு விடயைொகும்.
அந்த வமகயிமல, இந்த ைருத்துவக் கல்வி என்பது
பொதுகொக்கப்பட மவண்டும். அதிலும் சிறப்பொக இலங்மகயின்
ைருத்துவர்களுக்குச் சர்வமதச ொீதியொக ஒரு ைதிப்பிருக்கின்றது.
அவர்கள் தரைொனவர்கள், சிறந்த பயிற்சி தபற்றவர்கள், சிறந்த
முமறயிமல கற்பிக்கப்பட்டவர்கள், சிறப்பொன கல்விமயக்
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கற்றவர்கள் என்ற ொீதியிமல சர்வமதசத் தரம் வொய்ந்தவர்களொக
எைது நொட்டு ைருத்துவர்கள் கொைப்படுகின்றொர்கள். ஆனொல்,
இந்த SAITM நிறுவனத்தினூடொக ைருத்துவக் கல்வி ஒரு
வியொபொரைொக ஆக்கப்பட்டிருப்பது ைிகவும் மவதமனக்குொிய
ஒரு விடயைொகும்.

இங்கு ைருத்துவக் கல்விமயத் ததொடர்வதற்கொன தமகமை
என்பது ைிகவும் குமறந்த நிமலயிமல கொைப்படுகின்றது.
ைருத்துவத்துமறக்கு
சொதொரை
ஒரு
குடும்பத்திலிருந்து,
பின்தங்கிய கிரொைங்களிலிருந்து, வருைொனைற்ற வறுமையொன
குடும்பங்களிலிருந்து வருகின்ற பிள்மளகமளப் பொதிக்கின்ற
வமகயில், அவர்களது தரம், அவர்களது திறமை, அவர்கள்
கல்விமயக் கற்பதற்குப் படுகின்ற கஷ்டங்கள் என்பவற்மறக்
கருத்திற்தகொள்ளொது, உயர் வர்க்கத்திலுள்ளவர்கள் எந்ததவொரு
பட்டத்மதயும் விமலக்கு வொங்க முடியும் என்ற ஒரு தத்துவம்
இங்கு அடிப்பமடயொகக் கொைப்படுகின்றது.
கல்வியில் தரப்படுத்தல் என்ற விடயம்தொன் இனப்
பிரச்சிமனக்கு அத்திவொரைிட்டது. ைீண்டும் எைது எதிர்கொல
இமளஞர்கள் அரசியலிமல, அரசொங்கத்திமல, அரசியல்வொதி
களிமல ஓர் அதிருப்திமய ஏற்படுத்துகின்ற வமகயில்
ததருமவொர
ஆர்ப்பொட்டங்கள்
மபொன்ற
அநொகொிகைொன
மவமலகளில்
ஈடுபட
நிர்ப்பந்திக்கப்படுவது
ைிகவும்
வருந்தத்தக்க ஒரு விடயைொகும். இது எைது நொட்டுக்கு ஓர்
அபகீர்த்திமய ஏற்படுத்துகின்ற விடயைொகவும் இருக்கின்றது.
இந்த நொட்டுக்கு வருைொனம் மதமவ, அல்லது பைம் மதமவ
என்றொல், கல்விமய விற்பமத விடுத்து, கல்விக்கு விமல
மபசுவமத
விடுத்து,
மகத்ததொழிற்சொமலகமள
உருவொக்குங்கள்! யுத்த கொலத்தில் அழிக்கப்பட்ட மகத்ததொழிற்
சொமலகமள ைீள உருவொக்குவமதொடு, வருைொனம் தரக்கூடிய
விதத்தில் ததொழில்நுட்ப ொீதியொன மகத்ததொழிற்சொமலகமளப்
புதிதொக உருவொக்கி, அதில் புத்தி ெீவிகமள அைர்த்தி,
அதனூடொக இங்கிருக்கின்ற மூலப்தபொருள்கமள முடிவுப்
தபொருள்களொக ைொற்றி வருைொனத்மத ஈட்டிக்தகொள்ளுங்கள்!
அமதவிடுத்து, உயர் வர்க்கத்தினர் ைட்டும் ைருத்துவரொகலொம்,
அவர்கள்
எவ்வொமறனும்
கல்விமய
விமலமய
மபசி
ைருத்துவரொகிக் தகொள்ளலொம் என்ற நிமல ைொறமவண்டும்.
அடுத்து, மசொோ் மெொன் தகொத்தலொவமல பொதுகொப்புப்
பல்கமலக்கழகத்திமல
கல்வி
பயில்கின்றவர்களுக்கு
இரொணுவப் பயிற்சி கட்டொயம் என்ற ஒரு பொட நிருபம்
கொைப்படு கின்றது. இது ைருத்துவக் கல்விக்குத் மதமவயொ?
ைருத்துவர்களுக்குொிய பயிற்சி என்ன? ைருத்துவம் என்பது
உயிமரக் கொப்பொற்றுகின்ற ஓர் உன்னதைொன பைி! இந்தப்
பைிமய அரசியலுக்கொகமவொ அல்லது அரசின் நன்ைதிப்மபப்
தபறமவண்டும் என்பதற்கொகமவொ தகொண்டு நடொத்துவது
தபொருத்தைற்ற ஒரு நிகழ்வொகமவ கொைப்படுகின்றது.

இங்கு உயர் கல்விப் பிரதியமைச்சர் அவர்கள் அைர்ந்திருக்
கின்ற மவமளயில், உயர் கல்விமயொடு ததொடர்புபட்ட, வன்னிப்
பிரமதசத்மதச்
சொர்ந்த
ஒரு
நிகழ்வு
ததொடர்பொன
மகொொிக்மகதயொன்மற நொன் முன்மவக்க விரும்புகின்மறன்.
யொழ். பல்கமலக்கழகத்மதொடு இமைந்ததொன ைீன்பிடித்
துமறயியல் வளொகத்திமன முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில்
நிறுவுவதற்கொன ஆக்கபூர்வைொன அடிப்பமட மவமலகள்
அமனத்தும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, வருடக்கைக்கொக அமவ
எதுவித முடிவுைற்றுத் ததொடர்ந்து இழுபறி நிமலயில்
கொைப்படுகின்றது.
இவ்வொறொன
ஒரு
ைீன்பிடித்துமற
வளொகத்திமன ஆரம்பிப்பதற்கொக ஏற்தகனமவ, 150 ஏக்கர்
கொைி சம்பந்தப்பட்ட பிரமதச தசயலொளொினொல் ஒதுக்கீடு
தசய்யப்பட்டு, அதற்குொிய அறிக்மககள் யொவும் சம்பந்தப்பட்ட
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அதிகொொிகளுக்கு அனுப்பிமவக்கப்பட்டும் அந்த வளொகத்மத
ஆரம்பிப்பதற்கொன முன்தனடுப்புக்கள் எதுவும் நமடதபற
வில்மல. முல்மலத்தீவு ைொவட்டம் யுத்தத்தில் ைிகவும்
பொதிக்கப்பட்ட ஒரு ைொவட்டம் என்பது உங்களுக்குத் ததொியும்.
இன்று சர்வமதச ொீதியொக புகழ்தபற்றிருக்கின்ற முள்ளிவொய்க்
கொல் அமைந்திருப்பதும் இந்த ைொவட்டத்தில்தொன். யுத்தத்திமல
அமனத்மதயும் இழந்து, இன்று ைீண்தடழுந்து தகொண்டிருக்
கின்ற எைது ைக்களுக்கு - இமளஞர், யுவதிகளுக்கு அந்தப்
பிரமதசத்மதொடு சொர்ந்ததொக ஒரு பல்கமலக்கழக வளொகத்மத
ஆரம்பிப்பதற்கு நீங்கள் ஆக்கபூர்வைொகச் தசயற்படமவண்டும்.
இதமனவிடுத்து, அங்கு அன்றொடம் ததொழில் தசய்கின்றவர்
கமளப் பொதிக்கின்ற வமகயிமல, பல்மவறு விதைொன
நிகழ்வுகள் நமடதபற்றுக்தகொண்டிருப்பமதமய கொண்கின்
மறொம். இது பற்றி நொங்கள் ததொடர்ந்தும் எங்களது
பொரொளுைன்ற உமரகளிமல எடுத்துக்கூறி வருகின்மறொம்.
இதற்கு ஒரு முடிவு கொணும் வமகயில், விமசடைொக எதிர்கொலச்
சந்ததிகமள நல்லவர்களொக உருவொக்குகின்ற வமகயில்,
முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திமல ஆரம்பிக்கவிருக்கின்ற இந்த
ைீன்பிடித்துமறயியல் வளொகத்மத உடனடியொக ஆரம்பித்து,
அங்கிருக்கின்ற சூழ்நிமலகளுக்கு அமைவொக அந்த இமளஞர்,
யுவதிகள் அங்கு கல்வி கற்பதற்குொிய சந்தர்ப்பத்மத நீங்கள்
உருவொக்கிக் தகொடுக்கமவண்டுதைன்று நொன் இந்த மவமள
யிமல மகட்டுக்தகொள்ளுகின்மறன்.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have two more minutes.

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ)

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

Okay.

இறுதியொக நமடதபற்ற உள்ளூரொட்சிைன்றத் மதொோ்தலிமல
வொக்களிக்கின்றதபொழுது பல பட்டதொொிகள் ‘நொங்கள் மவமல
யற்ற பட்டதொொிகள்’ என்று தங்களுமடய வொக்களிப்பு
அட்மடயிமல எழுதியமத நொங்கள் அறிமவொம். இந்த
நிமலமைமய வளர விடொதீர்கள்! இது இமளஞர்களிமடமய
ைனக்கசப்மபயும் வக்கிரைத்மதயும்தொன் ஏற்படுத்தும். இந்த
நிமலமய ைொற்றி, கல்வி முமறயிலும் சொி, மவமலவொப்ப்பு
வழங்குகின்ற முமறயிலும் சொி, ஏமனய அபிவிருத்தித்
திட்டங்களிலும் சொி, மநொோ் சிந்தமனமயொடு இந்த இமளஞர்
கமள உள்வொங்கி, அவர்கள் இந்த ஒருைித்த நொட்டினுமடய
முன்மனற்றத்திற்கொகவும் அபிவிருத்திக்கொகவும் அர்ப்பைிப்
மபொடு
தசயற்படக்கூடிய வமகயிலொன ஆக்கபூர்வைொன
தசயற்பொடுகமள இந்த அரசு முன்தனடுக்க மவண்டுதைன்று
மகட்டு, நன்றி கூறி, அைர்கின்மறன்.

[අ.භා. 4.51]

ගු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්රමරත්න මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெயம்பதி விக்ரைரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශමම SAITM ප්ර න
් යට ප්රමා
වී ශහෝ යම් විසඳුමක් ලබා ශ න ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාල (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත්
ශකම්ම්පත පිිබබ විවා ශරදී ඇත්ත ව ශයන්ම පුළුල් කාරණා
කිහිපයක් පිිබබ වයි මම විඩිශයන්ම කථා කිරීමට
බලාශපනශරනත්තු වන්ශන්. ශකශසේ ශවතත් SAITM ප්ර න
් ය කවලන්
ආණ්ඩුශේ බශබක්; එය ශම් ආණ්ඩුව භාර ගත්තා. නමුත් ඒ
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) ේයම්පති වික්රමරත්න මහතා]

ප්ර න
් ය විසඳීම ඇදි ඇදී ලියා. ශමය ශනනවිස න්නටත්
ේනන්දුවක් සහිත බලශේග තිබුණා. සමහර ශද් පාලන
කණ්ඩායම් ශමය හිතන්නාශේ තුවාලය වාශේ දීර්ඝ කාලයක්
ඇ ශගන ලියා. ඒ වාශේම විශද් වි ්වවි යාලවලට ලිහින් නව ය
ේපාධිය අරශගන ඇවිල්ලා ශමහි වලයා පදිංචි වීමට ශපර ශපනී
සිටිය යුතු අපි කුරරුත් න්නා Act 16 විභාගයට සිසුන්ව සූ ානම්
කරන අය වඩා ශකිබන් කියනවා නම් ටියුෂන් ශ න වෘත්තීය
ශේදීන් ශම් ප්ර ්නයට විසඳුමක් කින්නට කිමිති ුරශණ් නිහි.
බුරනුත් ශමය ඇවිස්සුවා. ශමනක පිට රට ලිහින් ඉශගන ශගන
Act 16 විභාගයට ලංකාවට එන ශිෂයයන් ප්රමාණය අඩු ශවනවා
නම් බුරන්ට පාඩු ශවනවා.
ශකශසේ ශවතත් අපි අ රාේය අධයාපනය සහ ශප ද්ගවලක
වි ව
් වි යාල අධයාපනය පිිබබ ප්ර න
් යට මුහුණ දී තිශබනවා. මම
හිතන්ශන් ශම් ගරු සභාශේ අති වි ාල බහුතරය රාේය
අධයාපනශයන් ප්රශයෝේන ගත්ත අය. මම රාේය අධයාපනයට
සම්ූරර්ණශයන්ම පක්ෂ ශකශනක්. අධයාපනය පිිබබ ප්රාථයක
වගකීම - primary responsibility එක - තිශබන්ශන් රාේයයට
කියා වි ව
් ාස කරන ශකශනක් මම. නමුත් මම ශප ද්ගවලක
අධයාපනයට විරුද්ධ නිහි එය අ තිශබන සතයයක්.
ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාලවලට ආණ්ඩුව ඉඩ දිය යුත්ශත් රාේය
අධයාපනය පිිබබ තමන්ශේ වගකීම ඉෂ්ට කරන අතර එයට
අවාසියක් ශනනවන පරිදියි. රාේය වි ව
් වි යාල ක්රමය ආරක්ෂා
කරශගන රාේය තෘතීයික අධයාපන ක්රමය ආරක්ෂා කරශගනයි
ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාලවලට ඉඩ දිය යුත්ශත්. එය ඉතාමත්ම
වි ගත්.
අධයාපනයට ළ ේාතික ආ ායශමන් සියයට 6ක් ශවන් කිරීම
පිිබබ ව අපි පසුලිය කාලශර කථා කළා. ඒක අපි හ ා ගත්ත
ර් කයක් ශනනශවයි ඒක මුළු ශලෝකයම පිිබගත් ර් කයක්.
විශ ේෂශයන්ම ශ්රී ලංකාව විනි දියුුම වන රටවලට තිශබන
ඉලක්කයක්. එම නිසා එය ඉෂ්ට කිරීශම් වගකීමට හානියක්
ශනනවන පරිදි තමයි අපි ශම් පිිබබ ව බලන්නට ඕනක. ඒ වාශේම
අධයාපනය රශට් මූවලක අයිතිවාසිකමක් බවට පත් කළ යුතුයි. ඒක
අශප් රශට් මූවලක අයිතිවාසිකමක් ශනනශවයි. ආර්ිකක හා සමාජීය
අයිතිවාසිකම් මූවලක අයිතිවාසිකම් ශලස පිිබගන්නා ශබනශහෝ
රටවල අධයාපනයට තිශබන අයිතිය මූවලක අයිතිවාසිකමක් ශලස
පිිබගන්නවා. අපි ඒ අනුව අනාගතශරදී එය ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාවට ඇතුළත් කළ යුතුය කියන එකයි මශේ මතය
වන්ශන්. ප්රාථයක අධයාපනය අනිවාර්යශයන්ම ශනනයලශර ශ න
අතර ද්විතීයික අධයාපනය අනිවාර්යශයන්ම ශනනයලශර ශ න
අතර තෘතීයික අධයාපනය හිකි තරම් දුරට තිශබන සම්පත්
ප්රමාණය අනුව රාේයශර වගකීම ශලස ඉම් කළ යුතුයි කියායි මා
වි ව
් ාස කරන්ශන්.
අ
ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාලවල තෘතියික අධයාපනය
ඉංජිශන්රු වි යාව විනි විෂයන්වල පවා සිදු ශවනවා. නමුත්
ප්ර න
් ය තිශබන්ශන් නව ය වි යාව පිිබබ වයි. ඒක sensitive
issue එකක් sensitive area එකක් වඩා සංශේදී ක්ශෂේත්රයක්. එම
නිසා විශ ේෂශයන්ම ඒ ප්ර න
් යට මුහුණ දිය යුත්ශත් එම
අධයාපනය ලබා දිය යුත්ශත් ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා කරයන්
සහ රාේය අධයාපනයට කිසිම අගතියක් ශනනවන පරිදියි. මම මීට
කවලනුත් ශම් ගරු සභාශේ ස හන් කරලා තිශබන ආකාරයට notfor-profit universitiesවලට අපි පුළුවන් තරම් ේනන්දු කළ යුතුයි.
ලාභ ලබා ගන්ශන් නිති ශකනටින්ම කියනවා නම් වි ්වවි යාල
කඩවලට ශනනව ලාභ ලබා ගිනීම තම ප්රධාන අරමුණ කර
ශනනගත් වි ව
් වි යාල අපි පුළුවන් තරම් ේනන්දු කළ යුතුයි.
හාවර්ඩ් වි ව
් වි යාලය ශරල් වි ්වවි යාලය කියන්ශන් ශලෝකශර
ඉහළම වි ්වවි යාල. ඒ හිම වි ්වවි යාලයක්ම ශප ද්ගවලක
වි ව
් වි යාල. නමුත් ඒවා ලාභය එකම අරමුණ කරගත්
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වි ව
් වි යාල ශනනශවයි not-for-profit universities. එම නිසා
ලංකාශේ එවිනි වි ව
් වි යාල බිහි කිරීමට අපි පුළුවන් තරම්
ේනන්දු කළ යුතුයි. ඒ වාශේම මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාලවලට ඉඩ ශ නවා නම් අඩුම ගණශන්
intake එශකන් ඇතුළත් කරන ශිෂයයන්ශගන් සියයට 10කට
scholarships ශ න්න සියලුම ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාලවලට
අනිවාර්ය කළ යුතුයි. එම ශිෂයත්ව -scholarships- තමන්ට ඕනක
විධියට ශනනව වි ව
් වි යාල ප්රශේ යට පා ක කරගන්නා Z-score
එක අනුව ලංකාශේ රාේය වි ව
් වි යාලවලට ඇතුළත් ශවන්නට
බිරි ුරුම ශිෂයයන්ශගන් සියයට 10කට ශ න්නට ඕනක. එතශකනට
රාේය වි ව
් වි යාලයට ඇතුළත් ශවන්නට බිරි ුරුම ශිෂයයන්ශගන්
ඊළත සියයට 10 ශිෂයත්ව ප නමක් මත ශප ද්ගවලක
වි ව
් වි යාලවලට යනවා. ඊළතට මම එතිනින් නවතින්ශන්
නිහි. මම ශයෝේනා කරන්ශන් එවිනි වි ව
් වි යාලවල තවත්
සියයට 10කශේ ශිෂය ගාස්තු ශගවන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන්.
ශිෂයයන්ට බරක් ශවන්ශන් නිතුව intake එශකන් ඊළත සියයට
10 ශිෂයත්ව ප නම යටශත් බ වා ගන්න පුළුවන්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි බබතුමාට තව යනිත්තු ශ කක කාලයක්
තිශබනවා.

ගු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්රමරත්න මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெயம்பதி விக்ரைரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)
එම ශිෂයත්ව මු ල ආණ්ඩුශවන් ශගවන ආකාරයට ඒ ප නම
මත කළ යුතුයි කියා මම ශයෝේනා කරනවා. මම මීට වඩා දීර්ඝ
ව ශයන් කථා කරන්ශන් නිහි. රාේය වි ්වවි යාලවලට හානියක්
ශනනවන පරිදි ශප ද්ගවලක අධයාපනයට ඉඩ ශ න අතර රාේය
අධයාපනය පිිබබ රේශර වගකීම අත ශනනහිර කටයුතු කළ
යුතුයි කියන එක මම අවධාරණය කරන්න කිමිතියි. ශබනශහනම
ස්තුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබනශහනම ස්තුතියි. මීළතට ගරු ේයන්ත සමරවීර මන්ත්රීතුමා
කථා කරන්න.

ඊට ශපර කුරරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය ස හා
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝේනා කරන්න.

ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ருவன் விெயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardene)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි චගරු මුජිබුර් රහුමාන්
මන්ත්රීතුමා ින් මූලාසනය ගත යුතුයච යි මම ශයෝේනා කරනවා.

ගු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්රමරත්න මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெயம்பதி விக்ரைரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)

විසින් සනථිර කරන ලදී.
ஆமைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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අනුරුව ගු වශ්හාන් වසේමසිංහ මහතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වූවයන් ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the
Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair.
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මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශකනශහනම ුරණත් අපි ශම්
ආණ්ඩුශේ භාවිතය සම්බන්ධශයන් ශපනඩ්ඩක් බලමු. පළාත්
පාලන ආයතන ඡන් විමසීම් (සංශ ෝධන) පනතට සංශ ෝධන
ශගනාවා. ඒක ශකළවර ුරශණ් ශකනශහනම ? ශම් පාර්වලශම්න්තු
ඉතිහාසශර කළු පිල්ලමක් තියලා තමයි පළාත් පාලන ආයතන
ඡන් විමසීම් (සංශ ෝධන) පනත් ශකම්ම්පත අවසානශර සම්මත
ුරශණ්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

[අ.භා. 4.5 ]

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මූලාසනාමතඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමනි
එක
පිත්තකින්
කාලාන්තරයක් තිස්ශසේ ශම් රශට් නව ය අධයාපනය විකුණා
ිමීම ස හා කටයුතු කරයන් ඒ හරහා ශම් රශට් නි හස් අධයාපන
අයිතිය ේදුරා ගිනීම ස හා රන ල ප්රයත්නයත් ඊට එශරහිව එක
පිත්තකින් ශිෂය වයාපාරයත් අශනක් පිත්ශතන් ශම් රශට් නි හස්
අධයාපනශර ේරුමය ශවනුශවන් කිප ශවච්ච ශද් පාලන පක්ෂ
බහුේන සංවිධාන දියත් කළ අනවරත අරගළයක ප්රතිලලයක්
හිටියට තමයි අ ත් නි හස් අධයාපන අයිතිය අපට ඉතිරි වී
තිශබන්ශන් කියලයි අපි වි ව
් ාස කරන්ශන්. ශම් නි හස්
අධයාපනය ේදුරා ගිනීශම් නිත්නම් ේනයාට අහිය කිරීශම්
වයාපාරය එක එක ශවලාවට විවිධ ශවස් අරශගන වරින් වරට
නිවත නිවතත් මතු ශවයන් ආපු ඉතිහාසයක් තමයි අපට අත්
විලාන්න ශවලා තිශබන්ශන් මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ශම් රශට් නව ය අධයාපනය මු ලට විකිණීම එක යුගයක
නතර ුරශණ් ශම් රශට් ශිෂය වයාපාරශර
රුවන්ශේ
මළක න්වවලන්; මහා ශල් ූරේාවන්ශගන්. මහා ජීවිත ූරේාවන්ශගන්
තමයි ශම් රශට් ශහනර ේපාධි කඩ නව ය ේපාධි කඩ නතර
කරන්න පුළුවන් ුරශණ්. එ ා ත්රිමා විතාන විනි ශිෂය නායකයන්ට
ශම් භූයයට ස්වකීය ජීවිතය ූරේා කරලා ඒවා නතර කරන්න
පුළුවන් ුරණා. එ ා ත්රිමා විතාන සශහෝ රයා තමන්ශේ ජීවිතය ූරේා
ශනනකරන්න එ ා ශිෂය වයාපාරය ේතුරු ශකනළඹ ඒ ශහනර ේපාධි
කඩය අරශගන එන ශකනට ඒකට එශරහි ශනනවන්න අ ශම් රශට්
දුප්පත් අම්මා-තාත්තාශේ රුශවකුට නව යවරශයක් ශවන්න
බිහි. ේතුශර් ශවන්න පුළුවන් නිශතනහිර ශවන්න පුළුවන්
බටහිර ශවන්න පුළුවන් යාපනය ශවන්න පුළුවන් හම්බන්ශතනට
ශවන්න පුළුවන් මඩකලපුශේ ශවන්න පුළුවන් ශකනළඹ ශවන්න
පුළුවන් දුප්පත් අම්මා-තාත්තාශේ රුශවකුට නව යවරශයක්
ශවන්න පුළුවන්කම ලිශබන්ශන් නිහි මූලාසනාමතඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. එ ා ත්රිමා විතාන වාශේ ශිෂයයන් ජීවිත ූරේාශවන්
රැකගත්තු නව ය අධයාපනය නිවත වතාවක් විකුණා ිමීශම්
ශම් රශට් දුප්පත් අම්මා-තාත්තාශේ රුවන් නව ය වි යාලශයන්
පිටමං කිරීශම් වකයමක් තමයි අ ත් දියත් ශවන්ශන්.
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි SAITM ශහනර ේපාධි කඩය
අශහෝසි කරනවා නම් ඒ අශහෝසි කිරීශම් පනත් ශකම්ම්පත එන්න
තිබුශණ් චසයිටම් අශහෝසි කිරීශම් (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනතච
නයන්. එශහම තමයි ශම් පනශත් නාමකරණය පවා සකස් ශවන්න
තිබුශණ්. නමුත් මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි එශහම ශනනශවයි
තිශබන්ශන්. ශම් පනශත් නාමකරණය තිශබන්ශන් ඊට වඩා
ශවනස් විධියට. ඒ ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත යනුශවනුයි.
එශහම ශනනශවයි එන්න ඕනක.

පළාත් සභා ඡන් වීමසීම් පනශත් කාන්තා නිශයෝේනය
ශගශනන්න ඇවිල්ලා ඒ පනත ශකළවර ුරශණ් ශම්
පාර්වලශම්න්තුශේ ඉතාම අඳුරු අත් ිකීමක් පාර්වලශම්න්තු
ඉතිහාසයට එකතු කරලා. ඒක නිසා අ ශම් ශගශනන පනත්
ශකම්ම්පත පිිබබ වත් අපට තිශබන්ශන් මහා බලගතු සිකයක්.
බලගතු සිකයක් තිශබන්ශන් මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
SAITM ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලය කියන්ශන් එක පිත්තකින්
ශිෂයයන් 80ක් විතරක් ශනනශවයි; ඒශක් මහා ශද්පළක්
තිශබනවා. එක ශිෂයශයක්ශගන් (නව ය) ශනවිල් ප්රනාන්දු SAITM මු ලාවල- රුපියල් යවලයන ගණනින් ගත්තා. ඒ සල්වල
ටිකට ින් ශමනක ශවන්ශන්? ේසස් අධයාපන නිශයෝේය
ඇමතිතුමා ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. මූලාසනාමතඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි ශිෂයයන් 80කශගන් ගත්තු සල්වල -(නව ය)
ශනවිල් ප්රනාන්දු මු ලාවල මහත්තයා ගත්තු සල්වල- ඒ ළමයින්ට
ශගවනවා
නිද් ? ශම් පනත් ශකම්ම්පශත් විශ ේෂ
විධිවිධානවලට ඒක අහු ුරශණ් නිත්ශත් ඇයි?
ඒ මහා සම්පත් කන් රාවට -ශම් රශට් බදු ශගවන අම්මාතාත්තාශගන් ගත්තු සල්වලවලට ඒ සම්පත්වලට- ශමනක
ශවන්ශන්? ශිෂයයන් 80ක් විතරක් ශේෝන් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලයට ඇතුළු කරශගන හරි යන්ශන් නිහි.
ඒශක් සල්වල ටික ශම් සම්පත්වලට ශවන ශද් ගින
තමුන්නාන්ශසේලා කියන්න ඕනක. ඒක ශනවිල් ප්රනාන්දුට අරශගන
යන්න ශ නවා ? ඒ SAITM එශක් ඉශගන ගත්තු ශම් රශට් බදු
ශගවන අම්මා-තාත්තාශේ ඒ අහිංසක රුවාශේ සල්වලවලට
ආණ්ඩුව විධියට තමුන්නාන්ශසේලා ශමනක කරන්ශන් කියලා ශම්
පනත් ශකම්ම්පත හරියට ශගනාවා නම් කියන්න ඕනක. හරියට
ශගනාවා නම් ඒ සල්වලවලට ශමනක ශවන්ශන් කියලා
තමුන්නාන්ශසේලා කියන්න ඕනක. එක ළමශයකුශගන් ලක්ෂ 100
බිලින් -යවලයන 10 බිලින්- 80කශගන් ගත්තු සල්වලවලට
ශමනක ශවන්ශන් කියලා තමුන්නාන්ශසේලා කියන්න ඕනක.
ඒ විතරක් ශනනශවයි. මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මීට
ශපර ශගනා මීට අ ාළ අශනක් පනත් ශකම්ම්පත අශහෝසි
කරන්ශන් නිතුව තමයි තමුන්නාන්ශසේලා ශම් පනත් ශකම්ම්පත
අ අරශගන ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. ඒ පනත් ශකම්ම්පත තවම
තිශබනවා. ඒ පනත් ශකම්ම්පත ශගශනනවා නිද් කියලා
තමුන්නාන්ශසේලා
කියන්න
ඕනක.
ඒක
ශගනාශවනත්
තමුන්නාන්ශසේලා ශම් ශගශනන පනත් ශකම්ම්පශතන් විඩක්
නිහි. ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ේාතික ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලය (සංශ ෝධන) පනත් ශකම්ම්පත තවම තිශබනවා.
ඒක තමුන්නාන්ශසේලා ඉවත් කරගන්නවා නිද් කියලා කිේශේ
නිහි. ඒක ඉවත් කර ගන්ශන් නිතිව ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලය (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත්
ශකම්ම්පත සම්මත ුරශණනත් ශමනක ශවන්ශන්? නිවත අර පනත්
ශකම්ම්පත සම්මත ුරශණනත් එක ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලයක්
ශනනව ශප ද්ගවලක නව ය වි යාල හිටහුටහමාරක් විතර ශම්
රශට් නිවත ඇති ශවලා නව ය අධයාපනය මුළුමනින්ම
මු ලාවලකරණයට ලක් වන ශවශළ ශපනළට මන තත්ත්වය ශම්
රශට් නිර්මාණය වන්න පුළුවන් මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

793

පාර්වලශම්න්තුව

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි බබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක්
තිශබනවා.

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මම සතුම් වනවා ේසස් අධයාපන අමාතයතුමා ශම් ශවලාශේ
ශම් සභාශේ සිීමම ගින. ගරු අමාතයතුමනි මා බබතුමාශගනුයි
ශම් ප්ර න
් ය අහන්ශන්. ගරු ේසස් අධයාපන අමාතයතුමනි ඊට
පිිබතුර මා ිනගන්න කිමිතියි. ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත්
ශකම්ම්පත හරහා තමුන්නාන්ශසේලා කියන්ශන් නිහි SAITM
ශහනර ේපාධි කඩශර තිශබන සම්පත්වලට ශමනක ශවන්ශන්
කියා. නව ය ශනවිල් ප්රනාන්දු මු ලාවල මහත්මයා ශම් රශට්
අහිංසක රුවන්ශගන් යවලයන ගණනින් ගත් ධනයට හූරාශගන
කක ධනයට ඒ රුවන් රවටා ගත් ධනයට ශමනක ශවන්ශන් කියා
ශමයින් කියන්ශන් නිහි. ඒ සල්වල ටිකට ශමනක ශවන්ශන්? ඒ
සල්වල ටික පිිබබ ේත්තරයක් ලිශබන්න ඕනක මූලාසනාමතඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි එයට පිහිදිවලව ේත්තරයක්
ශ න්නම්. SAITM ආයතනශර තිශබන ශද්පළවලට භාණ්ඩවලට
ශමනනවා වනවා කියන එක ශසනයන එක අපට අයිති කාරණයක්
ශනනශවයි. ඒක ශප ද්ගවලක ආයතනයක්. ඒ ශගනල්ලන්ට ඕනක
ශ යක් ඒවාට කර ගත්තාශේ. හිබියි බය SAITM එක KDU
එශක් Medical Faculty එක කියන බක්ශකෝම ආරම්භ කරපු
කාලශර තමුන්නාන්ශසේලා ශබනශහනම නිද්රාශීවලව -නි ාශගනසිටියා ශන් ? ඇයි ින් ඇවිත් අශපන් ඒ ගින අහන්ශන්? ඇයි
එ ා ආණ්ඩුශවන් ඇහුශේ නිත්ශත්? ශබනරුවට ලිරිය කඩාශගන කක
ගහන්න එපා.
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ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි බන්න බළලා මල්ශලන්
එිබයට පනින හිටි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා කතාව අවසන් කරන්න.

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තවත් යනිත්තුවක
කාලයක් ශ න්න. එක වර ක් තවත් වර කින් නිවිරැදි කරන්න
බිහි. ගරු අමාතයතුමනි තමුන්නාන්ශසේලා SAITM එක අශහෝසි
කරනවා නම් ඒ අහිංසක රුවන්ශගන් ගත් මු ල් ගිනත් ස හන්
කරයන් එය අශහෝසි කිරීශම් පනත ශගන එන්න ඕනක. ශනවිල්
ප්රනාන්දු මහත්මයා SAITM ශහනර නව ය ේපාධි කඩය මඟින්
ගත් සල්වල ටිකට ශමනක ශවන්ශන් කියන ප්ර න
් යටත්
තමුන්නාන්ශසේලා ේත්තරයක් ශ න්න ඕනක. ඒ රුවන් ටික ශ නා
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලයට පටවා විතරක් හරි
යන්ශන් නිහි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු මන්ත්රීතුමා ශපනඩ්ඩක් ඉන්න. SAITM එක ආරම්භ
කළාට පසුව එවකට පිවිති ආණ්ඩුශේ බලධාරින්ශේ
ශද් පාලනඥයන්ශේ ඥාති යත්රාදීන්ශේ ඉල්ලීම්වලට බය ශනවිල්
ප්රනාන්දු නව යතුමා රුපියල් ලක්ෂ 2 000කට වඩා වටිනාකමක
scholarships දී තිශබනවා. ඉස්සර ශවලා ඒක ශගවන්න කියන්න.
ඉස්සර ශවලා ඒක ශ න්න කියන්න.

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
ගරු අමාතයතුමනි එක වර ක් තවත් වර කින් නිවිරැදි
කරන්න බිහි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
තමුන්නාන්ශසේලා ිමූ ඒ අමාරුශවන් ශම් රශට් ේනතාව
ශේරාගන්නයි අප ශම් හ න්ශන්.

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
එක වර ක් තවත් වර කින් නිවිරැදි කරන්න බිහි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා බබතුමා කතාව කරශගන යන්න.

(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
ගරු විේය ාස රාේපක්ෂ අමාතයතුමනි තමුන්නාන්ශසේ ඒ ගින
ශසනයන්න. ඒවා ගත් අයට ඒවා ශගවන්න කියන්න. ශම් අහිංසක
රුවන්ශේ සල්වල. ශම් සල්වලවලට ශවන්ශන් ශමනකක් කියා
කියන්න ඕනක. ශනවිල් ප්රනාන්දුට ඒ සල්වල අරශගන යන්න
ශ නවා නම් ශම් ආණ්ඩුව ශගනාශේ ඒකට තමයි. ලිහිස්ති
ශවන්ශන් ඒ සල්වල ටික අරශගන යන්නයි. ඒ සම්පත්වලට
ශවන්ශන් ශමනකක් කියන එක ගින එක වගන්තියක්වත් එක
වචනයක්වත් ශම් පනත් ශකම්ම්පශත් නිහි. ඒ විතරක් ශනනශවයි
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
බබතුමාට නියයත කාලය අවසානයි ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
ශම් පනත් ශකම්ම්පත මඟින් අවම සුදුසුකම ශලස චS"
සාමාර්ථ තුන නීතියක් බවට පත් කරන්න ලක ලිහිස්ති ශවනවා.
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා බබතුමාට නියයත කාලය අවසානයි.

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(ைொண்புைிகு ெயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තවත් තත්පර 10ක
කාලයක් ශ න්න. මා අවසාන ව ශයන් කියන්ශන් ශම්කයි. ශමහි
ස හන් පරිදි චS" සාමාර්ථ තුනට විතරක් ශම් අවස්ථාව දුන්ශනනත්
ශමනක
ශවන්ශන්?
තමුන්නාන්ශසේලා
ශම්
හ න්ශන්
සල්වලකාරයන්ශේ රුවන්ට ඕනකම තිනකට ලිහින් ඒ සුදුසුකමට
ේපාධිය ලිබීශම් අවස්ථාව ඉදිරිශරදී පු න්නයි. එයටත් අශප්
විශරෝධාතාව ප්රකා කරයන් ඒ ආයතනශර තිශබන මහා
සම්පත්වලට වන ශද්ත් වගකීශමන් පාර්වලශම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්න කියයන් මම නවතිනවා. ශබනශහනම ස්තුතියි.

[අ.භා. 5.08]

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි බබතුමා මූලාසනශර සිටින
ශවලාශේ කතා කරන්න ලිබීම ගින සන්ශතෝෂයට පත් වනවා. අ
කතා කරන ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලය
(විශ ෂ
ේ
විධිවිධාන)
පනත්
ශකම්ම්පත
සම්බන්ධශයන් ශම් ක්වා කතා කරපු කාරණාවලට පරිබාහිරව
යයන් එතින් සිට කරන්ශන් ශමනකක් කියන කාරණය ගින
අවධානය ශයනමු කරවන්න මා කිමිතියි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සහ
SAITM එක ආරම්භ කළ කාලශර සිටි මන්ත්රීවරුන් ශම් ක්වා
කතා කරපු කාරණාවවලන් ශපශනන්ශන් එතුමන්ලා ින් කිුරල්
කඳුළු ශහළනවා වාශේ ස්වභාවයක්. අශප් තවත් කතාවක්
තිශබනවා ශන් චනරියා යදි තිත්තයි කීවා ලුච කියා. ඒ කාලශර
කට වහශගන ඉ ලා ඒ කාලශර සද් නිතිව ඉ ලා ශම් අය ින්
කතා කරනවා; ින් කිුරල් කඳුළු ශහළනවා. ස ාචාරාත්මකව
කල්පනා කශළනත් ශම් අයට ශම් ගින කතා කරන්න කිසිම
ස ාචාරාත්මක අයිතියක් නිහි. එ ායි විරුද්ධ ශවන්න තිබුශණ්.
අප ශම් කශළේ එ ා වූ විරැද් නිවිරැදි කිරීමයි. එ ා තිබුශණ් ප්රයතිය
පිිබබ ප්ර ්නයයි. ප්රයතිගත ේසස් අධයාපනයක් ශම් රටට අව යයි.
අප එ ා සිට කතා කශළේ ප්රයතිගත ේසස් අධයාපනයක් අව යයි
කියන එකයි. එය ශප ද්ගවලක රේශර කියන ප්ර න
් ය ශවනත්
ප්ර න
් යක්. ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලවලට වාශේම රේශර
නව ය වි යාලවලටත් ප්රයතිගත ේසස් අධයාපන ක්රමයක්
අව යයි. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ශන් ශම් ශයෝේනා කර තිශබන
ආකාරයට වි ්වවි යාල ප්රතිපා න ශකනයෂන් සභාව සහ ේසස්
අධයාපන අමාතයාං ය ඒකාබද්ධව ඇති කරන අවම ප්රතිපා න
අවම සුදුසුකම් ශම් ශප ද්ගවලක ේසස් අධයාපන ආයතනවලට
වාශේම රේශර වි ව
් වි යාලවලටත් අව යයි කියලා. අපි ඒක
පිිබගන්නවා. ඒ ගින කථාවක් නිහි.
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රශට් ඉන්නවා. එතශකනට ඒ ශප ද්ගවලක පාසල්වලට යන රුවන්
වි ව
් වි යාලවලට යන්ශන් ශකනශහනම ? ශමනක ශප ද්ගවලක
පාසල්වලට යන රුවන්ට රේශර වි ව
් වි යාලවලට ඇතුළත්
වන්න ක්රමයක් නිහි. ඒක ගරු ඇමතිතුමන්ලා න්නවා. ඒ නිසා
ඒ ස හා අව ය ප්රතිපා න ඒ ස හා අව ය වි යානුකූල ක්රමයක්
ප්රයතියක් අපි ඇති කළ යුතුයි. ඒ කාලශර ගත්ත තීරණ අනුව
ශප ද්ගවලක ේසස් අධයාපන ආයතන වාශේම ශප ද්ගවලක පාසල්
තිශබනවා. ින් ශම් ශප ද්ගවලක පාසල් පද්ධතිය වහලා මන්න
කියනවා ? නිහි. ශම්ක තමයි ශලෝකශරම පිිබගත් ක්රමය. ශම්
රශට් ප්රයතිගත අධයාපනයක් හරහා සියලුම අවස්ථා ඇති කළ
යුතුයි. ශම් කාරණය එන ශකනට SAITM ප්ර න
් ය මුවලන්ම කථා
කරන ශකනට මම ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යලශර ේප
කුලපතිතුමාශගන් ඇහුශේ චකව ා හරි වසක බබතුමාට SAITM
ආයතනය ගන්න ශවයි ඒක කරන්න බබතුමාට පුළුවන් ?ච
කියලා. පසු කාලයක ශම් ගින එතුමා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා
කළා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ශමතින ුරුම විරැද් හ ා ගන්න
තිශබන ශහන ම ක්රමය ඒකයි.
විශ ේෂශයන්ම අශප් ේසස් අධයාපන අමාතය ගරු විේය ාස
රාේපක්ෂ මිතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. බබතුමා ඉතාමත්
කාර්යශූරව ඉක්මනින් ශම් කටයුත්ත කළා. ඒ ශග රවය
බබතුමාට හිය ශවනවා. අවම ව ශයන් ළමයින් නවසිය ගණනක්
එිබයට ඇ ලා මන්න තිබුණ කූට ේපක්රම බක්ශකනම නවත්වලා
අවසානශර අපට ප්රතිලලය ලබා ගන්න හිකියාවක් ලිබුණා. ගරු
ඇමතිතුමනි ින් ශමතිනින් එහාට අපි කල්පනා කළ යුතුයි.
ශමතිනින් එහාට තමයි ප්ර න
් ය තිශබන්ශන්. ශමනක ශේනරාල්
ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලශර නව ය
පීඨශර ළමයින් නවසිය ගණනකට අලුතින් ේගන්වන්න අපට
පුළුවන් නම් ඒ ළමයින් නවසිය ගණනට ේගන්වලා ඉවර ුරණාට
පස්ශසේ ඒක නවත්වන්න එපා. ඊට පස්ශසේ තවත් ළමයි නවසිය
ගණනකට ේගන්වන්න පටන් ගන්න ඉඩ තිශබනවා. ශම්
වි ව
් වි යාලය ඇතුශළේ ඒ අත් ිකීම තිශබනවා; ඒ අත් ිකීම
හිශ නවා. නව ය පීඨයක් හිටියට විඩිශයන් ළමයින්ට
ේගන්වන්න අවස්ථාව හිශ නවා. අපි ශම් අවස්ථාව ප්රශයෝේනයට
ගත යුතුයි. ශම්ක වහන්න එපා. තව තවත් අවස්ථා ඇති කරන්න
ඕනක. ඒ වාශේම රේශර වි ව
් වි යාලවල; සබරගමුව
වි ව
් වි යාලශර නව ය පීඨය ආරම්භ ශවනවා; වයඹ නව ය
පීඨය ආරම්භ ශවනවා. ශම් රශට් සියලු වි ව
් වි යාලවල විඩිපුර
නව ය පීඨ ආරම්භ කළ යුතුයි. රශට් පිිබගත් රේශර අනුමත
ේසස් අධයාපන ආයතන 1 ක් ිනට තිශබනවා. ශම් 1 ඇතුශළේ
තවත් නව ය පීඨ ආරම්භ කරන්න අපි අවස්ථාව හ ලා ශ න්න
ඕනක.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
තව මාස ශ කක් ඇතුළත රත්නපුරශර සබරගමුව නව ය
පීඨය ආරම්භ කරනවා.

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

ඒක ශනනශවයි තිශබන ප්ර ්නය. ශම් රශට් ශමතිනින් එහාට
ශප ද්ගවලක ේසස් අධයාපනය; විශ ෂ
ේ ශයන්ම නව ය අධයාපනය
ඉවර ශම් අවසානය ? යනී ශපට්ටියට ඇණ ගහනවා වාශේ ඒක
අවසන් කරනවා ? ඒකයි අ අපි කථා කරන්න ඕනක. ශමතිනින්
පස්ශසේ අපි හ න්ශන් ශමනකක් ? අපි පිිබගන්නා කාරණයක් තමයි
ශම් රශට් ේසස් අධයාපනය ස හා තිශබන අයිතීන් ආරක්ෂා කළ
යුතුය කියන එක. ඒ අයිතීන් ශප ද්ගවලක රේශර කියන ප්ර න
් ය
ශනනශවයි තිශබන්ශන්. ශප ද්ගවලක පාසල්වලට යන රුවන් ශම්

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ශබනශහනම ශහන යි. ශබනශහනම සන්ශතෝෂයි. ශම්වා තමයි
රටට අව ය. බබතුමා න්නවා; අපි හිශමෝම න්නවා සමාේවා ය
කරපින්නාශගන ඉන්න හිශමෝශේම නායකශයෝ ඉන්න කියුබාශේ
අ ශකනච්චර නව යවරු හිශ නවා ශකනච්චර නව යවරු
පුහුුමශවලා අලුතින් එිබයට එනවා කියලා. ඒ කියුබාවට විතරක්
අව ය නව යවරු ශනනශවයි. ශලෝකය පුරා විහිශ න නව යවරු
කණ්ඩායමක් කියුබාව හ නවා. ඇයි අපට ශම්ක කරන්න බිරි?
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මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා කින විධියට ශම් රට
සංවර්ධනය කරා ශගන යන්න පුළුවන් එකම ශහන ම ක්රමය
knowledge economy එක විතරයි. ිනුම සමත සම්බන්ධ ුරුම
economy එකක් තුිබන් විතරයි රට ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුවන්
වන්ශන්. අශප් නිෂ්පා න ආර්ිකකය ඇතුළු අශනක් ආර්ිකකයන්
කඩා විටිලායි තිශබන්ශන්. අපට ඒවා කර ගන්න බිහි. ශමනක
අපට ඉන්දියාව වාශේ ශවශළ ශපනළවල් එක්ක තරග කරන්න
බිහි. චීනයත් එක්ක තරග කරන්න බිහි. නමුත් අශප් රුවන්ශේ
ශමනළ ශහන ම ශමනළ හිටියට ශලෝකය සමත තරග කරවන්න
අපට පුළුවන්. අපි ඒකට අවස්ථා ඇති කළ යුතුයි. වි ්වවි යාල
වරම් ලබන එක්ලක්ෂ පණස් හසක රුවන්ශගන් තිස් හසකට අඩු
ප්රමාණයකට පමණයි අපට තවම රේශර වි ව
් වි යාල ඇතුශළේ ඉඩ
ශ න්න පුළුවන්කම තිශබන්ශන්. අපි ඒක ශ ගුණයක් කළ යුතුයි.
ඒ වාශේම ප්රයතිගත ශප ද්ගවලක ේසස් අධයාපන ආයතනවල
ඉඩකඩ තව විඩි කළ යුතුයි. ඒ හරහා හිකිතාක් දුරට වි ්වවි යාල
විඩිශයන් ඇති කරලා ේසස් අධයාපනය ස හා පහසුකම් ඇති කර
දුන්ශනනත් knowledge economy එකක් විධියට ඉදිරියට යන්න
අපට පුළුවන් ශවනවා. අ අපට IT engineersලා 18 000ක් ඕනක.
නමුත් හිශ න්ශන් 16 000ක් පමණයි. අපි ශම් ගින කල්පනා
කරන්න ඕනක. ඒ වාශේම තමයි අ ශලෝකය IT engineersලා
අලුතින් ඉල්ලනවා. 2020 වන විට ේපානය IT engineersලා
ලක්ෂ 3ක් පිටරටවවලන් ඉල්ලනවා. අපට අන්න ඒ market එක
හ ාශගන knowledge economy එක ලබා ශ න්න පුළුවන් නම්
අශප් අම්මලා නංලිලා අක්කලා වහල් ශසේවයට පිටරට යවන එක
නවත්වලා skilled labour, ිනුමක් තිශබන professionalsලා
පිටරට යවන්න පුළුවන්. එශහම ආ ායම් ලබා ගන්නා
ක්රමශේ යකට ශම් රට යා යුතුයි. ඒක තමයි ශම් රට දියුුම කරන්න
අපට තිශබන අවසාන ක්රමශේ ය. ඒ නිසා ේසස් අධයාපන
ඇමතිතුමනි ඒ ගින කල්පනා කරන්න බබතුමාට හිකියාව
තිශබනවා. ේ ාහරණයක් හිටියට අපි නිතරම ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාශේ - Sectoral Oversight Committee එශක්- ශම්
ගින කථා කළා. ශප්රාශ ණිය වි ව
් වි යාලයට අයත් අක්කර
එක් හස් ගනණනක්
තිශබනවා. ිනට ළමයින් 25 000ක්
30 000ක් විතර ඒ වි ්වවි යාලශර ඉන්ශන්. ශම් ගණන double
කරන්න පුළුවන්. ඒක ළමයින් 50 000කට විතර ඉශගන ගන්න
පුළුවන් වි ව
් වි යාලයක්. රාත්රී පාඨමාලා පටන් ගන්න ඉතාමත්
ශහන තිනක්. සමහර වි යාගාර සමහර ශද් නාගාර සමහර
departments සතියකට එක පියයි පාවිච්චි කරන්ශන්. ශම්ක තමයි
ඇත්ත තත්ත්වය. නමුත් හරි ක්රමශේ යක් තුළ නිසි
කළමනාකාරිත්වයකින් කරන්න හිකියාව ලිබුශණනත් ඒක ළමයි
50 000ක් ඉශගන ගන්නා වි ව
් වි යාලයක් බවට පරිවර්තනය
කරන්න පුළුවන්. ඒක අපට අව යයි. වි ව
් වි යාලවලට රාත්රී
පාඨමාලා අව යයි. ඒ වාශේම පර්ශරෂණ මට්ටශම් වි ්වවි යාල
අව යයි. ශමන්න ශම්වා තමයි අපි ශමතිනින් එහාට කථා කළ
යුත්ශත්. එශහම නිතිව SAITM යනී ශපට්ටියට ඇණය ගහලා
ශමතිනින් ශම් කටයුතු නවත්වනවා ? නිහි එශහම කරන්න
බිහි. ේසස් අධයාපනය හ ාරන්න අයිතිවාසිකම් තිශබන
එක්ලක්ෂ පනස් හසක් වන ශම් සියලු රුවන්ට අපි ශම් රශට්
ඉගින්විය යුතුයි. එශහම නිත්නම් ශමනක ශවන්ශන්?

මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ින් බලන්නශකෝ GMOA
එක කරන ලස්සන ශසල්ලම. Act 16 විභාගයට ටියුෂන් ශ නවා!
රුවන් ශම් රටින් ශන්පාලයට යවනවා; බංේලාශද් යට යවනවා
නව ය වි යාව හ ාරන්න. ඒවාශර ේගන්වන ක්රමයවත් අපි
න්ශන් නිහි; අපට ශහනයන්න ක්රමයකුත් නිහි. GMOA එක
ශමනක කරන්ශන්? ටියුෂන් දීලා ඒ රුවන් පාස් කරන ක්රමය
හ නවා. ලංකාව ඇතුශළේ ප්රයතිගත ේසස් අධයාපන ආයතන
හ ලා ඒවාට ලිහිල්ලා ඒවාශර ේගන්වන ක්රමය බලන්න තිශබන
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අවස්ථාව නිති කරලා ශප ද්ගවලකව මු ල් ශහනයා ගන්න
ක්රමශේ යක් ඒ අය හ ා ගන්නවා. ඒක තමයි ශමතින තිශබන
කුහකකම. ඒ හිර ශවනත් ශ යක් නිහි. ශම් රශට් ශප ද්ගවලක
ේසස් අධයාපන ආයතනවල ඉංජිශන්රු පීඨ ආරම්භ කරන්න
පුළුවන් නම් ඇයි නව ය පීඨ ආරම්භ කරන්න බිරි?

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි බබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිශබනවා.

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ශහන යි මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ශම්ක තමයි අරුම පුදුම ප්ර න
් ය. ශම් ප්ර න
් යට අපි පිිබතුරු
ශසවිය යුතුයි. ශම් ප්ර න
් ය කරට අරශගන විස න්නට ේ ේ කිරීම
ගින ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලයට මශේ විශ ේෂ
ස්තුතිය ප්රකා කරනවා. ශමතිනින් පස්ශසේ බබතුමන්ලාට
තිශබන්ශන් ශම් වි ව
් වි යාලයට ලිබුුම ශම් කීර්තියත් එක්ක
බබතුමන්ලාශේ කටයුතු තව ශ ගුණ ශතගුණ කරලා හිකිනම්
ඊළත අුරරුද්ශද් ඉ ලා ළමයින් හසකට ඉශගන ගන්න පුළුවන්
නව ය පීඨයක් හ න එකයි. එශහම ශනනුරශණනත් ශම් රශට්
ේසස් අධයාපනය ස හා ඇති ඉඩ කඩ නිති කර ිමීමක් වනවා.
බංශකනශලනත් ශද් පාලන පක්ෂවල සිටින කිහිප ශ ශනකුට ශම්
රශට් ේසස් අධයාපන අයිතිය නිති කරන්න බිහි. ශම්
බංශකනශලනත් ශද් පාලන නයාය පත්රවලට අනුව විඩ කරන අය
ශම් ප්ර න
් ශරදී පාරවල්වල හිටපු හිටි අපි ික්කා.
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි වි ව
් වි යාල ශිෂයශයෝය
කියන කට්ටිය කිසිම වසක කථා කරලා තිශබනවා ''අපට
ේගන්වන ශද්වල් විරදියි අශප් ාස්ත්ර පීඨශර ේගන්වන ශද්වල්
විරදියි. අපට නව ය පීඨශර පාඨමාලා හ ාරන්නත් අවස්ථාව
ශ න්න'' කියලා? ඒ ශගනල්ශලෝ ඒවා කථා කරන්ශන් නිහි.
ශලෝකශර දියුුම ුරුම වි ව
් වි යාලවල ාස්ත්ර පීඨශර ඉශගන
ගන්නා අයට නව ය පීඨශර පාඨමාලා ඉශගන ගන්න පුළුවන්;
ාස්ත්ර පීඨශර ඉශගන ගන්නා අයට ඉංජිශන්රු පීඨශර පාඨමාලා
ඉශගන ගන්න පුළුවන්. එශහම තමයි ශලෝකය ශවනස් ශවලා
තිශබන්ශන්. නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක ශලෝකය ඉස්සරහට
යන්ශන් එශහමයි. අන්න එශහම කල්පනා කරන ළමයි පිරිසක්
අපි ශම් රශට් හ ා ගන්න ඕනක. එශහම හ ා ගත්ශත් නිත්නම් අපට
හිම ාම ශවන්ශන් අරාබිශර වහල් ශසේවයට යන අශප් අම්මලා
අශප් අක්කලා අශප් නංලිලා ඒ වහල් ශසේවශයන් එවන
සල්වලවවලන් යිශපන කාලකණ්ණි ේාතියක් බවට පත් ශවන්නයි.
ඒක අපි නිවිත්විය යුතුයි කියලායි මම හිතන්ශන්. ඒකට ශහන ම
අවස්ථාව ින් අපට ේ ා ශවලා තිශබනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි ින් කථාව අවසන් කරන්න.

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මා ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමාශගන් ශම් ඉල්ලීම කරනවා. ශම්
ගින පුළුල් සාකච්ඡාවක් කරලා වර්තමානශර වි ව
් වි යාලවලට
තිස් හසක් බ වා ගිනීම ශ ගුණයක් කරන ක්රමයක් අපි හ ාගන්න
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ඕනක. ඊට අමතරව ප්රයතිගත ේසස් අධයාපන ආයතන ඇති
කරන්න ඕනක.
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තව විනාඩියක කාලයක්
ශ න්න.
ගරු ඇමතිතුමනි අනුමත කළ ශප ද්ගවලක ේසස් අධයාපන
ආයතන ඇතුශළේත් ිනට අක්රයකතා සිද්ධ ශවනවා. චS" 3 කියන
අවම සුදුසුකමවත් නිති අයට ේපාධි ලබා ශ න ක්රම ඒ ආයතන
හ ා ශගන තිබුුම හිටි අපි ික්කා. ශම් ශප ද්ගවලක ේසස්
අධයාපන ආයතනවලට අවම ප්රයතියක් තිබිය යුතුයි. අඩුම තරයන්
ඒ ස්ථානවල වර්ග අඩි 50 000කවත් space එකක් තිශබන්න
ඕනකය කියලා අපි කිේවා. එශහම ඉඩක් තිශබන ස්ථානයයක
ේගන්වන්නයි අපි අවස්ථාව ශ න්න ඕනක. නමුත් ශම් ශගනල්ශලෝ
ශබෝඩ් ලකවල මාශගන ශවන ශවන තින්වල ේගන්වනවා. ශම්
ගිනත් ශසනයා බලන්න ඕනකය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාශගන්
විශ ේෂශයන් ඉල්ලනවා. ඒ අවසර ශ න තින ඉගින්විය යුතුයි.
එශහම නිති ුරශණනත් ඒ ප්රයතිය බාල්දු ශවන එකයි වන්ශන්.
ප්රයතිගත ශප ද්ගවලක ේසස් අධයාපන ආයතනත් එක්ක රේශර
වි ව
් වි යාල තරගකාරි level
එකට ශගනාශවනත් විතරයි
ේාතයන්තරය පිිබගන්නා ේසස් අධයාපන ආයතන වි ්වවි යාල
ඇති වන්ශන්.
අවසන් ව ශයන් මම තව ඉල්ලීමක් කරනවා -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Membe
ශබනශහනම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රීතුමනි. කාලය අවසානයි.

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ිනට ශප ද්ගවලක ේසස් අධයාපන ආයතනවලට ශයන ා
ගන්නා ''Institute'' කියන වචනය ඉවත් කරලා ඒ ශගනල්ලන්ටත්
''වි ්වවි යාල'' කියන නම ශ න්න ඕනක. එශහම දුන්ශනනත් තමයි
ශලෝකයත් එක්ක තරගකාරිව කටයුතු කරන්න හිකි වන්ශන්.
හිබියි ඒ වි ්වවි යාල තත්ත්වය ලබා දීම ස හා අව ය සුදුසුකම්
සපුරා ගත යුතු ශවනවා. අන්න ඒ ප්රයතියත් හ න්න කියා ඉල්ලා
සිටියන් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 5.1 ]

ගු (නවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්වල් මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்மள)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ ඉතාම වි ගත් පනත්
ශකම්ම්පතක් ගින සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවක්. 200 දී ආරම්භ
ුරුම ශම් SAITM ප්ර ්නය අවසානයක් ක්වා ශගනිල්ලා අ යම්
කිසි විසඳුමක් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම පිිබබ ව විශ ෂ
ේ ශයන්ම අපි
වර්තමාන ේසස් අධයාපන ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.

SAITM ආයතනය -නව ය පීඨය- අශහෝසි කරන්න අ
ශයෝේනාවක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒ පිිබබ ව අපශේ ස්තුතිය
පු කරනවා. South Asian Institute of Technology and
Management කියන එශක් ''Management" කියන ශකනටස
තමයි පසුව "Medicine" බවට පත් ුරශණ්. ශම් ආයතනයට සිසුන්
ඇතුළත් කර ගිනීශම් අවම ප්රයතිය පිිබබ ගිටලු මතු ුරණා. ශමහි
පාඨමාලා ආරම්භ ුරශණ් ලංකාශේ අුරරුදු ශ කක් ඉශගන ශගන,
ඉතිරි අුරරුදු තුන ශහෝ අුරරුදු තුනහමාර රුසියන් නව ය
වි යාලයක අධයාපනය ලබා ශ නවා කියලායි. නමුත්, නව ය
සංගමය ඒක පිිබගන්ශන් නිහි. රුවන් තින් ශ කක
අධයාපනය ලිබුවාම, SLMC එක ඒක පිිබගන්ශන් නිහි. ශම්

ආයතනයට එවිනි ගිටලු රාශියක් තිබුණා. ශම් ආයතනශර
ප්රයතිය පිිබබ ගිටලුත් තිබුණා. සායනික පුහුුමව පිිබබ වත්
ගිටලු තිබුණා. ශම් ගිටලු අවසන් කරන්න යම් කිසි ක්රමශේ යක්
බබතුමාශේ මිදිහත්වීශමන් ඉදිරිපත් කිරීම පිිබබ බබතුමාටත්,
අශප් රාේය ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා.

හිබියි, ගරු ඇමතිතුමනි, ශමතින අවම සුදුසුකම පිිබබ ව
ගිටලුවක් තිශබනවා. නව ය වි යාව හ ාරන්න අව ය අවම
සුදුසුකම වන්ශන් ේසස් ශපළ විභාගශර සාමානය සාමාර්ථ 3යි. ඒ
විධියට අවම සුදුසුකම "S" තුනක් හිටියට සිලකුශවනත් නව ය
අධයාපනය සහ නව ය වෘත්තිය කනත්තට යන වස ඉක්මන්
ශවයි කියලායි මට හිශනන්ශන්. අ අශප් රශට් ඉහළම Z-score
අගශයන් සියයට 40ක් රුවන් merit ක්රමයට නව ය වි යාව
හ ාරන්න වි ව
් වි යාලවලට ශත්ශරනශකනට, සියයට 60ක්
ශත්ශරන්ශන් දිස්ත්රික් ප නම යටශත්. "S" තුශනන් නව ය වි යාව
හ ාරන්න වි ව
් වි යාලයට ශිෂයයන් ඇතුළත් කර ගන්නවාට අ
ශිෂයයනුත් විරුද්ධයි, ආචාර්ය සංගමයත් විරුද්ධයි. ශම්
ශ ශගනල්ලන්ම ශම් "S" තුන කියන අවම සුදුසුකම අයින් කරන්න
කියලා එක මතයක ඉන්නවා. මම හිතන හිටියට "S" තුනක්
තිබුණාට, කිසිම විෂය ධාරාවකින් රේශර වි ව
් වි යාලයක
ඉශගනුම ලබන්න සුදුස්ශසක් ශවන්න බිහි. ඒ නිසා මම
බබතුමාට ශයෝේනා කරනවා, ශම් "S" තුන කියන අවම සුදුසුකම
ශවනස් කරන්න කියලා. ඒ ශවනුවට, රාේය නව ය වි යාලයකට
ඇතුළත් ශවන්න නම්, අවම Z-score එක අවම සුදුසුකම කරන්න
කියන එකත් මම ශයෝේනා කරනවා. "S" තුශනන් නව ය
වි යාලයටක ඇතුළත් කරගත් කාලයක් තිශබන්න ඇති. නමුත්,
කාලයත් සමත තත්ත්වය ශවනස් ශවන නිසා රේශර නව ය
වි යාලයකට ඇතුළත් ශවන්න නම්, අවම Z Score එක අවම
සුදුසුකම හිටියට ගත්ශතනත් මම හිතන හිටියට ඒක ඉතාම
වි ගත්. ශම් තත්ත්වය වසරින් වසර ශවනස් ශවයි. ශම් SAITM
ආයතනයට බ වා ගිනීශම්දීත් අවම සුදුසුකම හිටියට බිලුශේ
ේසස් ශපළ "C" ශ කයි, "S" එක යස "S" තුන ශනනශවයි. එම
නිසා "S" තුන කියන අවම සුදුසුකම නීතිගත ුරශණනත් නරක
ූරර්වා ර් යක් ශවයි කියලා මා හිතනවා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු මන්ත්රීතුයයනි, ශම් පිිබබ ව මා මීට ශපර පිහිදිවල කළා.
ඒ ශවලාශේ බබතුයය ශම් සභාශේ හිටිශර නිහි. 2005 වසශර්
ඉ ලාම ඒ සුදුසුකම් පිිබබ ලියිස්තුව මා ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව
මම ේ ාහරණයක්
ගත්ශතනත්, 2009-2010 වසශර්
රාේය
වි ව
් වි යාලයට
"S" තුශන් ළමයිනුත් අරශගන තිශබනවා.
වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකනයෂන් සභාව ඒ කියන වසරවලදී
මූවලක සුදුසුකම විධියට සලකා තිශබන්ශන්, "S" තුන. ඒක තමයි
අපි ප නම් කශළේ. නමුත් අපි න්නවා, පහු ශවනශකනට "S" තුනක්
තිශබන ළමයි වි ්වවි යාලයට ගත්ශත් නිහි කියලා. ශමනක , Zscore අගය ඉහළ තිශබන ළමයි ශගනඩාක් හිටිය නිසා. ශමය
රාේය ප්රතිපත්තියක් විධියට ඉදිරියට ශගන යන්න ශගනාපු
තීරණයක් ශනනශවයි. ශම් සුවිශ ෂ
ේ ගිටලුවට ශවන විකල්පයක්
නිති නිසාත්, ශම් සුවිශ ෂ
ේ ගිටලුවට ප්රතිකර්මයක් ලබා දීම
ස හාත් තමයි අපි ශම් ක්රමය අනුගමනය කශළේ.

ගු (නවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්වල් මහත්මිය
(ைொண்புைிகு
(மவத்திய
பர்னொந்துபுள்மள)

கலொநிதி)(திருைதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)
ශම් අවස්ථාවට පමණක් සීමා වන විධියට ශම් අවම සුදුසුකම
සලකන එක ශහන යි. එශහම නිති ුරශණනත්, ශමය නීතියක් බවට
පත් ුරශණනත්-
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පාර්වලශම්න්තුව

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

ගු (නවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්වල් මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்மள)

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශම් පනතට අනුව ඒ සියලු ශද්වල් අ ාළ
ගණනට විතරමයි.
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ශම් ළමයි
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ගු (නවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්වල් මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்மள)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)
ශම් ළමයි අතරවත් "S" තුන පමණක් ගත්ත අය ඉන්නවා
කියලා මම හිතන්ශන් නිහි. මුලතිේ දිස්ත්රික්කශයන් තමයි "S"
තුන තිබුුම රුවන් අරශගන තිශබන්ශන්. ඒක හරිම සාධාරණයි.
ශමනක , ඒ අය අුරරුදු 30ක යුද්ධයකට ශකනම්ශවලා හිටපු රුවන්
නිසා. හිබියි, අ අශනක් දිස්ත්රික්කවල
"A" තුන ගත්ත
රුවන්ටත් නව ය වි යාලයකට යන්න බිරිව ඉන්නවා. ශමනක ,
Z-score එක මදි නිසා. අපි "S" තුන ගත්ත රුවන්ට-

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
එවිනි කීප ශ නයි ඉන්ශන්. විඩි පිරිසක් නිහි.

ගු (නවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්වල් මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்மள)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)
ඒ කාලශර රේශර වි ව
් වි යාලවලටත් ශිෂයයන් ඇතුළත්
කශළේ "S" තුශනන්. [බාධා කිරීමක්] 2010 වසශර්දී ගත්ශත් "C"
ශ ශකන් සහ "S" එශකන්. [බාධා කිරීමක්]

ඒක නිවිරදි ශවනවා නම් ඉතාම වි ගත්. එශහම නිත්නම්,
"S" තුන තිශබන, සල්වල තිශබන ශ මේපියන්ශේ රුවන්ට
නව යවරු වීශම් ඉඩකඩ තමයි අපි සපයන්ශන්. එම නිසා
ඇමතිතුමා කළ පිහිදිවල කිරීම මම පිිබගන්නවා. ඒ පිහිදිවල කිරීම
ඉතාම වි ගත්. විශද්ශීය රටවල Advanced Level විභාගශයන්
ඉහළම ලකුුම ගත්තත් සම්මුන පරීක්ෂණයක් කරලා තමයි
නව ය අධයාපනයට ශතෝරා ගන්ශන්. ඉහළ ලකුුම ගිනීම
පමණක් ශනනශවයි එතිනදී බලන්ශන්. ශමනක , ශම් course එක
හරිම අමාරු එකක් නිසා. ඒ වාශේම, ශම් වෘත්තිය රා ගන්න
පුළුවන් අය තමයි ශතෝරා ගන්ශන්. එම නිසා ශම් වෘත්තිශර
ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කර ගිනීම ඉතා වි ගත් කියන එක අපි
මතක් කරන්න ඕනක.
ඒ වාශේම තවත් ගිටලුවක් මතු ුරණා. SAITM ආයතනශර
නව ය වි යාව හ ාරපු රුවන්ට සායනික පුහුුමව ලබා ගිනීම
පිිබබ ව ගිටලුවක් තිබුණා, ප්රයතියක් නිහි කියන එක ගින.
විශ ේෂශයන්ම පුහුුමව ලබා ගිනීමට මහාචාර්ය ඒකකයක්
තිබුශණ් නිහි. එම නිසා KDU එකට අන්තර්ග්රහණය කළා
වාශේම, බුරන්ට සායනික පුහුුමව ලබාදීමත් ඉතාම වි ගත්
ශවනවා. ඒ ක්රමශේ ය ශමම සංශ ෝධනයට ඇතුළත් කරන්න
බිහි. නමුත්, ඉතාමත්ම වි ගත් ශවනවා,-

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම ක්රමශේ ය ඇතුළත් කරලා
තිශබනවා. මම මුවලනුත් පිහිදිවල කළා, ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලයට ශිෂයයන් අන්තර්ග්රහණය කරන්ශන් ඒ ප්රතිලල
මතම ශනනශවයි. ේපාධිය සමත් ුරුම අයත් ඉන්නවා. විශ ේෂඥ
මණ්ඩලය විසින් ඒ පිිබබ තක්ශසේරුවක් කරලා ඒ අයට අව ය
අධයාපන කටයුතු වාශේම මහාචාර්ය අං වල සායනික පුහුුමව
තව දුරටත් අව ය ප්රමාණයට ලබා දුන්නාට පස්ශසේ තමයි; එය
සාර්ථව ඉම් කශළනත් විතරයි ේපාධිය ලිශබන්ශන්.

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)
ඒක ඉතාමත්ම ශහන යි, ගරු ඇමතිතුමනි. ශමනක , රුශවෝ,
ආචාර්ය මණ්ඩලය අ පාශර් ඉන්ශන් බය ගිටලු ශ ක වන අවම
ප්රයතිය සහ සායනික පුහුුමව කරන ක්රමශේ ය පිිබබ ව
විනිවි භාවයක් නිති නිසායි. ඒ පිිබබ ව බුරන්ව ිනුවත් කරනවා
නම් ශම් විශරෝධය නවතියි කියලා මම වි ව
් ාස කරනවා. ශමනක ,
එම කාරණා ශ ක තමයි අ ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ රුශවෝ පාරට
බහින්න ශහේතු ශවලා තිශබන ප්රධානම කාරණා. ඒ පිිබබ ව
බබතුමාශේ විඩ පිිබශවළක් තිශබනවා නම් ඒක ඉතාමත්ම
ශහන යි. ශමනක , නව යවරු කියලා කියන්ශන් ජීවිතත් එක්ක
ගනුශ නු කරන ේ විය. එම නිසා ගුණාත්මක භාවයකින් යුත්
නව යවරුන් බිහි ුරශණනත් තමයි බුරන්ට අශප් රශට් ේනතාවට
ශසේවය කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. සාමානය කථාවට කියනවා,
"නීතිඥ මහත්මශයකුට විරදුශණනත් අඩි 6ක් ේඩට යනවා,
නව යවරශයකුට විරදුශණනත් අඩි 6ක් පහළට යනවාච කියලා.
අඩි 6ක් ේඩට යන ශකනාට නම් appeal කරන්න ශහෝ අවස්ථාවක්
ලිශබනවා. හිබියි, අඩි 6ක් පහළට ලිශයනත් නම් ලියාම තමයි.
එම නිසා නව ය අධයාපනශර ප්රයතිය ආරක්ෂා කිරීම ඉතාමත්ම
වි ගත් ශවනවා. මම ශප ද්ගවලකව හිතනවා, ශම් රශට්
ශප ද්ගවලක අධයාපනය අපි පිිබශගන තිශබනවා කියලා. එම නිසා
අව ය කරන මූවලක ප්රයතීන්වලට අනුගත ුරුම රුවන්ට,
විශ ේෂශයන්ම අශපනස(ේසස් ශපළ) විභාගශයන් "A" 3ක්
ලබාශගන රේශර නව ය වි යාලවලට යන්න ශනනලිශබන
රුවන්ටත් නව ය අධයාපනය හ ාරන්න යම් කිසි ක්රමශේ යක්
තිශබනවා නම් ඉතාමත්ම ශහන යි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුයයනි, බබතුයයට ශවන් ුරුම කාලය
අවසන්.

ින්

ගු (නවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්වල් මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்மள)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)
එම නිසා ප්රතිපත්තියක් හිටියට ශප ද්ගවලක නව ය
අධයාපනය ස හා ළමයින්ට අවස්ථාව ශ න්න ශවනවා. ඒ වාශේම
තමයි අශප් රට තුළ වෘත්තීය අධයාපනය හරහා ආර්ිකකය දියුුම
කරගන්න පුළුවන්; ආ ායමක් ලබාගන්න පුළුවන්. විශ ෂ
ේ ශයන්ම
අශප් රශට් අධයාපනශර ගුණාත්මකභාවය පිිබබ ව ශහන
පිහිදීමක් තිශබනවා. එම නිසා තත්ත්ව පාලනය සහිත ශහන
නව ය වි යාලයක් ආරම්භ කරලා, සියයට 50ක් කුුම ආසියානු
කලාපශර රුශවනත් -විශද්ශීය රුශවනත්- ශමහි ශගනිල්ලා
අධයාපනය ලබා ශ න්න පුළුවන් බව මතක් කරයන්, මට කථා
කරන්න කාලය ශවන් කර දීම පිිබබ ව බබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ශවයන් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබනශහනම ස්තුතියි.

මීළතට, ගරු ශහේෂාන් විතානශේ මන්ත්රීතුමා.
[අ.භා. 5.2 ]

ගු වහේෂාන් විතානවග් මහතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ස්තුතියි, මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. වසර ගණනාවක්
තිස්ශසේ, ශම් රේය බලයට පත් ුරුම වශසේ ඉ ලා ශම් රශට්
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තිශබන ිවින්ත ප්ර ්නයකට අවසන් විසඳුමක් ශගශනන්න,
ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය
(විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත් ශකම්ම්පත ශ වන වර කියිවීම ස හා
අ දින ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලයට SAITM සිසු රුවන්
ඇතුළත් කර ගිනීම කියන කාරණාව ක්වා රශට් ිවින්ත ප්ර න
්
රාශියක් ඒ හරහා නිර්මාණය ුරණා.
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමහි ඉතිහාසය ගත්ශතනත්,
ශම් යහ පාලන රේය අනව ය, විසලාය හිකි ප්ර න
් යක් කර
තබාශගන අුරරුදු තුනක්, තුනහමාරක් ආවා කියලා මම වි ව
් ාස
කරනවා. ශමනක , අ ගන්නා වූ ශම් විසඳුම මීට වසර ගණනාවකට
ඉස්ශසල්ලා ගත යුතුව තිබූ විසඳුමක්. නමුත් ශමවිනි පිත්තකට
යන සාකච්ඡාවක්වත් ඉතිහාසය පුරා අපි ික්ශක් නිහි. මීට ශපර
හිම ශවලාශේම ේත්සාහ කශළේ; සකම කිකකාවතකම තිබුශණ්,
SAITM ආයතනය, එශහම නිත්නම් නව ය ශනවිල් ප්රනාන්දු
මහතාශේ ආයතනය ශකශසේ ශහෝ එතිනම ස්ථාපිත කරන්නයි.
එවිනි ශයෝේනා තමයි තිබුශණ්. ශනවිල් ප්රනාන්දු මහත්මයාට ඒක
කරශගන යන්න සහශයෝගය ශ න්න කියලා, අපිත් පසු ලිය කාල
සීමාව තුළ, අුරරුදු ගණනාවක් තිස්ශසේම මතපවාහිනී නාවලකාවල,
ශවනත් මාධයවල, එිබශර, හිම තිනකම කථා කළා. නමුත්, අ
ශම් අරශගන තිශබන විසඳුම මීට ශපර ශනනගත්ශත් ශමනක කියන
කාරණාව ගිනත් මා විපරම් කර බිලුවා. ශම්ක සිකයට තුඩු
ශ න කාරණයක් ශවන්න පුළුවන්, මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ශම් රශට් නීතිය, බය කියන ප්රයතිකරණය කියන ශමනකක්වත්
නිතුව අයාශල ලිය යුගයක, තමන්ශේ ඇශේ හයියට විඩ කළ
යුගයක තමයි ශනවිල් ප්රනාන්දු මහත්මයා ශම් සයිටම් ආයතනය
ආරම්භ කරන්ශන්. රේය ශවනස් ශනනුරණා නම් එතුමාට ශමශහම
ප්ර න
් යක් එන්ශන් නිහි. සයිටම් වි ්වවි යාලය - නව ය ේපාධි
ආයතනය- අශහෝසි කරන්න ශවන්ශන් නිහි. මම ඒක කිසි බයක්
නිතුව කියනවා. රේයන් ශවනස් වීම තුළ ඒ ආයතනශර ප්රයතිය
ගින ශහනයන්න ලිහිල්ලා, ශවන ශවන ගිටලු නිර්මාණය ශවලා,
අන්තිශම් දී ශම් රටට මහා ිවින්ත පාඩුවක් සිදු ුරණා.
අපි න්නවා, වි ව
් වි යාල රුශවෝ පාරට බිහිලා ශම්
සම්බන්ධශයන් කක ගහනශකනට, සමහර ශවලාවට අශප් ආණ්ඩු
පක්ෂශර මන්ත්රීවරුන් බුරන් ශකශරහි නවරශයන් කථා කරන
බව; බුරන් ශකශරහි නවරශයන් බලන බව. නිහි. එතින ශලනකු
සාධාරණයක් තිශබනවා. අපි න්නවා, වි ව
් වි යාල ශිෂයශයෝ
පාරට බහින්ශන් අසාධාරණය ශවනුශවන් බව. තමන්ශේ
ශද් පාලන අරමුුම ශවනුශවන් ඉස්සරහට ලිහිල්ලා මතපවාහිනියට
මුහුණ ශපන්නාශගන, ලිරිය පුප්පාශගන කක ගහන එක්ශකශනක්ශ න්ශනක් ඉන්න පුළුවන්. හිබියි සතය ව ශයන්ම ශම් පිම්පස
සිටින්ශන් අසාධාරණය ශවනුශවන්, ශම් රශට් අහිංසක රුවන්ශේ
අධයාපනයට හානියක් ශවනවා කියන මතශර ඉ ශගන පාරට
බහින අය. ඒ හඬට කන් ශ න එකත් පිත්තකින් තියලා, පසුලිය
කාල සීමාව තුළදී යම් යම් අමාතයවරු ශනවිල් ප්රනාන්දු
මහත්මයාට ශකනම් ශවලා ශම් ප්ර න
් යට ේත්තර ශහනයන්න ලිශර
නිහි; ඒ රාමුශවන් එිබයට ලිශර නිහි. ඒ නිසා අ ශම් පනත්
ශකම්ම්පත ශගන ඒම පිිබබ ව ගරු විේය ාස රාේපක්ෂ
අමාතයතුමාට අපි අශප් හ පිරි ස්තුතිය පු කරනවා.
ශම් ප්ර න
් ය පිිබබ ව හරි අවශබෝධයකින් කටයුතු ශනනකිරීම
තුිබන් සහ එක් එක් අයශේ අව යතා ශවනුශවන් ශම් ප්ර න
් ය
ලඝුශකනට තිබීම තුිබන් රේයක් විධියට අපි ශලනකු කළු පිල්ලමක්
තියාගත්තා කියලා මා වි ව
් ාස කරනවා. ශම් රශට් සමස්ත
වි ව
් වි යාල රුවන් එිබයට බහින්න, ආචාර්ය ප්රේාව එිබයට
බහින්න, ඒ වාශේම වසරක කාල සීමාවක් නව ය සිසුන්ට
තමන්ශේ අධයයන කටයුතු අහිය වීමට, ඒ ිවින්ත පරිහානියට,
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පිම්පස්සට යාමට ශහේතු ුරශණ්, කිහිප ශ ශනක් ගත් තීන්දු නිසා
බව මා මතක් කරන්න කිමිතියි. පසුලිය රේයත් ශම්කට හුරල්
ුරණා. අශප් රේය තුළත් පසු ශපළ මන්ත්රීවරු විධියට ශමය
පිම්පස්සට අදින්න කටයුතු කළා කියන එක අවශබෝධ කර
ගන්නශකනට අපිත් ප්රමා විඩියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් විසඳුම
ලබා දීම තුිබන් අහිංසක ළමයි 80කට සාධාරණය ඉම් කළා
වාශේම, ශම් රශට් සමස්ත වි ්වවි යාල තුළ ඉන්න අශප් රුවන්ට,
අුරරුදු ගණනක් ශම් ශවනුශවන් දුක් වි පු රුවන්ට සාධාරණ
විසඳුම් ලබා ශ න්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නිර්මාණය ශවලා
තිශබනවා කියලා අපි හිතනවා. ශම්ශකන් පසුවත් කක ගහන කිහිප
ශ ශනක් ඉලායි. ශම්ශකන් පසුවත් ශම් ප්ර ්න ශවන තිනකට
අරශගන යන්න ේත්සාහ කරයි. නමුත් මීට වඩා ශ න්න පුළුවන්
විසඳුමක් නිහි කියලා අපි හිතනවා. ශම් රශට් ප්ර න
් හරි විධියට
විස න්න නම්, හරි නිර්මාණකරුවන් අතට යන්න අව යයි කියා
අපි වි ව
් ාස කරනවා. ශම් ප්ර ්නය අශත් තියාශගන ශවන ශවන
විධියට ේත්තර ශහනයන්න ලියා නම්, අශප් ආණ්ඩුව කාලශර දීත්
විස න්න බිරි ප්ර න
් යක් ශවන්න තිබුණා.
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රිතුමනි, මා එක ශ යක් කියනවා. ශම්
වි ව
් වි යාල ගිටලුවට ේත්තර ශහේවා වාශේම අපට ශමතිනින්
බේබටත් හිතන්න ශවනවා. ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාල ශම් රශට්
ආරම්භ කරන්ශන් නිහි කියන මතය සමස්ත රට තුළට යන්න
ශ න්න බිහි. ශම් රට අපි ඉස්සරහට ශගන යනවා නම්, ඒ ස හා
නිර්මාණශීලී විඩසටහනක් තිශබන්න ඕනක. අපි න්නවා, ගරු
ඇමතිතුමා ළත එය තිශබන බව. ශම් රශට් ශප ද්ගවලක
වි ව
් වි යාල ඇති ශවන්න ඕන; ඒවාට ප්රයතියක් තිශබන්න ඕනක.
ඒ වාශේම මු ල් තිශබන ශහෝ නිති ඕනකම ශකශනකුට ේාතික
වි ව
් වි යාලයකට යන්න බිරි නම්, අවම සුදුසුකම සපුරලා,
ශප ද්ගලක වි ්වවි යාලයකට ලිහිල්ලා අධයාපනය ලිබීශම්
නි හස තිශබන්න ඕනක. එශහම නිත්නම් තමයි ශම් රශට්
රුවන්ට පාඩු ශවන්ශන්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට ශවන් කර තිශබන කාලය
අවසානයි.

ගු වහේෂාන් විතානවග් මහතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
එම මාර්ග අවහිර ශනනවන විධියට ප්රතිපත්තිමය කරුුම
කාරණා එකතු කරශගන, ශම්වා නියාමනය කරන්න පුළුවන්
ආයතනයක් ඇති කරන්න ඕනක. ශම් රශට් නව ය ශිෂයයා විතරක්
ශනනශවයි, සකම ේපාධි පාඨමාලාවක්ම හ ාරණ
රුවාට
සාධාරණයක් ඉම් කරන්න පුළුවන් නියාමනයක් සහිත
ආයතනයක් නිර්මාණය කිරීශම් වගකීම අරශගන අශප් ගරු
ඇමතිතුමා කටයුතු කරයි කියා අපි වි ව
් ාස කරනවා. ශම් කරුණ
සම්බන්ධශයන් අශප් ගරු ඇමතිතුමා ේපරිමශයන් කටයුතු කරයි
කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පළපුරුද් තිශබන
ශේයෂ්ඨ අමාතයවරයකු විධියට ශම් රශට් ශම් ප්ර ්නය විසඳුවාට
බබතුමාට අශප් ශග රවනීය ස්තුතිය පු කරනවා. ඒ වාශේම
ශමතිනින් එහාට අශප් රුවන්ට ඉශගනීමට අව ය පරිසරය
නිර්මාණය කර දීශම් වගකීම බබතුමාට තිශබනවා. ඒ
සම්බන්ධශයනුත් බබතුමා කටයුතු කරයි කියලා අපි වි ව
් ස
කරනවා. ශබනශහනම ස්තුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබනශහනම ස්තුතියි.
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ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

මීළතට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි
පහක කාලයක් තිශබනවා.
ඊට ප්රථම ගරු තුසිතා විශේමාන්න මන්ත්රීතුයයශේ නම
මූලාසනය ස හා ශයෝේනා කරන ශලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
දින වකවානු පිහිදිවලව තිශබනවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 200
වර්ෂශර අ ාළ දිනයයි, 2017 වර්ෂශර දිනයයි අතර වලයා පදිංචි
අය පමණයි ගන්ශන් කියා ශමහි ස හන් ශවලා තිශබනවා.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු (නව ය) තුසිතා
විශේමාන්න මන්ත්රීතුයය ින් මූලාසනය ගත යුතුයච යි මා
ශයෝේනා කරනවා.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වූවයන්, ගු (නවද) ුරසිතා විවේමාන්න මහත්මිය මූලාසනාරූඪ
විය.
அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
முெிபுர்
ரஹுைொன்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)
(திருைதி) துஸிதொ விமெைொன்ன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and
THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the Chair.

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ශමනක , ශම් ස හා අුරරුදු 10ක් ශහෝ ඊට විඩි කාලයක් ගත
ශවනවා. SAITM එක ප්රාශයෝලික ව ශයන් අශහෝසි වන්ශන්
කව ා කියා බබතුමාශේ කථාශේදී කියන්න. එශහම නිති
ුරශණනත් ශම්ක වංචනික ක්රියාවක් බවට පත් ශවන්න පුළුවන්.
ඇමතිවරු ශවනස් ශවනවා. බබතුමාත් ශවනස් ුරණා. එම නිසා ශම්
කාරණාත් ශවනස් ශවන්න පුළුවන්. ඒ මම ඉදිරිපත් කරන
පළමුවිනි කාරණයයි. එය විග්රහ කිරීමට මට කාලය නිහි.

ශ විනි කාරණය ශම්කයි. ශම් චS" සාමර්ථ තුශන් තර්කය
ගින මිති ඇමතිවරු දිගටම කිේවා. මම හිතන විධියට බබතුමාට
ඒ ගින ශලනකු තර්කයක් නිහි. බබතුමා තර්ක කරනවා අපි ික
තිශබනවා. බබතුමාට චC" සාමර්ථ 2යි, "S" සාමර්ථ 1යි කියන
එක පිිබගන්න බිරි නම්, "රේශර නව ය පීඨවලට බ වා ගන්නා
අවම සුදුසුකමච කියන එක ඇතුළත් කරන්න කියා අපි ශයෝේනා
කරනවා.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

[අ.භා. 5.36]

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒකම තමයි ශම් මලා තිශබන්ශන්.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා

ගු බිමල් රත්නායක මහතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, බබතුයය අසුන් ගන්නා
ශමනශහනශත් සිට ශවලාව බලන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ශමම
විවා ශරදී මට කථා කරන්න ලිබී තිශබන්ශන් ශකටි කාලයක්
නිසා මා මුවලන්ම ඇමතිතුමාශගන් යම් කරුණක් ින ගිනීමට
කිමිතියි. බබතුමා, "සයිටම් හි නව ය පීඨය ක්රියාත්මක වීම
අවසන් වීමච කියන සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.

එහි ශමශසේ ස හන් ශවනවා:
"....නි ්චිතව ස හන් පරිදි ශිෂයයන් අන්තර්ග්රහණය කිරීම සම්ූරර්ණ
කරනු ලිබු ඉක්බිතිවම සයිටම් හි නව ය පීඨය එම්.බී.බී.එස්. ේපාධිය
ප්ර ානය කිරීම ස හා වූ සුදුසුකම අවසන් විය යුතු අතර, එහි නව ය පීඨය
ක්රියාත්මක වීම අවසන් විය යුතු යච

ගරු ඇමතිතුමනි, SAITM එශක් ළමයි 00ක් පමණ සිටින
බවත්, batches 15ක් පමණ තිශබන බවත් බබතුමා න්නවා.
එතශකනට ශම් batches 15 KDU එකට ගන්ශන් කව ා ? [බාධා
කිරීමක්]
බබතුමාශේ අවස්ථාශේදී පිිබතුරු ශ න්න. මූලාසනාමතඪ ගරු
මන්ත්රීතුයයනි, ශම් ශවලාව මශගන් ගන්න එපා, ගරු
ඇමතිතුමාශගන් ගන්න. ඇමතිතුමා ින් පිිබතුරු ශ නවා නම් මම
කිමිතියි. ශවලාව නිති ප්ර ්නය තමයි තිශබන්ශන්. මශේ
පළමුවිනි ප්ර න
් ය ඒකයි. KDU එක කුඩා නව ය පීඨයක්. ශම්
batches 15 ඒකට ගන්න අුරරුදු 10ක්වත් ගතශවයි කියා අපි
හිතනවා. එම නිසා අපි බබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, "අ සිට
කිසිම ආකාරයක නව බ වා ගිනීමක් සිදු කරන්න බිහිච කියන
ශකනටස පුළුවන් නම් බබතුමාශේ සංශ ෝධනයටම එකතු කරන්න
කියා. නමුත් ඒශක් එශහම නිහි.

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
නිහි ශන්, ගරු ඇමතිතුමනි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඒ අ ාළ කාලසීමාශේත් චS" සාමර්ථ 3 තමයි තිබුශණ්.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
නිහි.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඇයි නිත්ශත්? පසුලිය අුරරුද් වනශතක් මූවලක සුදුසුකම
ුරශණ් චS" සාමර්ථ 3 තමයි. ශම් අුරරුද්ශද් තමයි ශවනස් ශවලා
තිශබන්ශන්.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ශන් ශම්කයි. ශම් චS" සාමර්ථ 3
කියන එක ප්රතිපත්තියක් ශවනවා. ශමය ප්රතිපත්තියක් ුරණාට
පසුව නව ය පීඨවලට ශමනක වන්ශන්? බබතුමන්ලාශේ
ආණ්ඩුව. අුරරුදු ශ කක් තිස්ශසේ ශම් ප්ර න
් යට ිතලුශේ
ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාල ආරම්භ කිරීම ශවනුශවන් බබතුමන්ලා
කිප වී සිටින නිසායි. බබතුමා එයට කිප වී සිටිනවා , නිද්
කියා මම න්ශන් නිහි. මම ඇත්තටම කනගාම් ශවනවා ශමතින
පිහිදිවල, - [බාධා කිරීමක්]
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ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, ශම්ක ශපනදුශේ රටට
බලපාන නීතියක් ශනනශවයි කියා මම ශබනශහනම පිහිදිවලව කිේවා.
ශම්ක ශම් ළමයි 80ට පමණක් සීමා ුරුම එකක්. එශහම නිතිව
රේශර තීරණයක් ශනනශවයි. රේශර නව ය වි යාලවලට ගන්න
ප්රයතිය ශම්ක ශනනශවයි. ශමම කාරණය ශම් ළමයි 80ට පමණයි
සීමා වන්ශන් කියා ශම් පනත් ශකම්ම්පශත් පිහිදිවලවම ස හන්
කර තිශබනවා.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
මම බබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, බබතුමාශේ කථාශේදී ශහෝ
ශම් ගින පිහිදිවල කරන්න කියා. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාමතඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම නිසි ශග රවය ඇතිව කියන්ශන්. ගරු
ශමනහාන් ලාල් ශග්රේරු මිතිතුමනි, බබතුමා මශේ ගුරුවරයායි.
ේසස් අධයාපන අමාතයාං ශර රාේය ඇමතිවරයා ව ශයන්
බබතුමා ශම් ප්ර ්නයට මිදිහත්වීම ඇත්තටම ස ාචාර විශරෝධීයි
කියා මම බබතුමාට කියනවා. බබතුමා ේාතයන්තර පාසල්
වයාපාරයක් කරන පුද්ගලශයක්. බබතුමාශේ කටයුත්ත සමාන
ශවන්ශන් අර්ුනන මශහේන්ද්රන්ශේ සහ අර්ුනන් ඇශලෝසියස්ශේ
ගනුශ නුවටයි. බබතුමා කරුණාකර ශම් විවා යට සම්බන්ධ
ශවන්න එපා. ඒක ලේේයි. ශග්රේරු රාේය ඇමතිතුමනි, ලේේයි!
ලේේයි! [බාධා කිරීමක්] බබතුමාශේ business එක ශවනුශවන්
බබතුමාශේ තනතුර පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක කිතයි.
කරුණාකර වාඩි ශවන්න.[බාධා කිරීමක්] ඇමතිවරයා ඉන්නවා.
මට ඇමතිවරයා පිිබතුරු දුන්නාම ඇති. [බාධා කිරීමක්] සල්වලවලට
අධයාපනය විකුණාශගන කන අය ගින මට කිසිදු වි ්වාසයක්
නිහි. තමන්ශේ තනතුර තමන්ශේ business එකට පාවිච්චි කිරීම
කිතයි. ශම් ඇශලෝසියස් ශකශනක්; අර්ුනන මශහේන්ද්රන් ශකශනක්.
කිතයි. හරි නම් බබතුමා අ ශම් ගරු සභාවට එන්න අව ය
නිහි. මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, බබතුයය න්නවා, අපි
COPE එශක් නම් යම් තීන්දුවක් අරශගන තිශබන බව. COPE
එශක්දි යම් ඇමතිවරයකුශේ විෂයයක් පිිබබ ව සාකච්ඡා කරනවා
නම් එම ඇමතිවරයා සභාශවන් නිඟිටලා යනවා. අඩු ගණශන්
හිටපු නිශයෝේය කථානායක ගරු තිලංග සුමතිපාල මිතිතුමාශේ[බාධා කිරීමක්] කිතයි! ලේේයි! [බාධා කිරීමක්] වාඩි ශවන්න.
මශේ කාලය කන්න එපා. රට කකවාට කමක් නිහි; මශේ කාලය
කන්න එපා. මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, අවසාන ව ශයන්
මට කියන්න තිශබන්ශන්, - [බාධා කිරීමක්]

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු රාේය ඇමතිතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමාශේ කාලය එතුමාට
ශ මු. බබතුමාශේ කථාශේදී පිිබතුරු ශ න්න.

ගු වමලහාන් ලාල් වරේු මහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

Madam, I rise to a point of Order.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු රාේය ඇමතිතුමනි, බබතුමාශේ රීති ප්ර න
් ය ශමනකක් ?

ගු වමලහාන් ලාල් වරේු මහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
මම රාේය අමාතයවරයා විධියට ප්ර න
් යකට ේත්තරයක්
ශ න්න සූ ානම් ුරණාම, ප නමක් නිතුව තමුන්නාන්ශසේ බය
වාශේ අපහාස කරනවා නම්, කරුණාකර එය ඉල්ලා අස් කර
ගන්න.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
මා එය ඉල්ලා අස් කර ගන්ශන් නිහි. මීට ශපර මා
පාර්වලශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක්ව ඉන්නශකනට බබතුමාශේ Lyceum
International School එශක් ප්ර ්නවලට බබතුමා මාව හම්බ
ශවන්නත් ආවා. ඒ නිසා බබතුමා කුර කියා මා න්නවා. බබතුමා
මශේ ගුරුතුමායි. මට Physics ේගන්වලා තිශබනවා. බබතුමා
ේනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් පක්ෂ කාර්යාලයට ආවා, Lyceum
International School එක ශගනඩ මා ගන්න. [බාධා කිරීමක්]
මශගන් අහගන්න එපා. ගරු රාේය ඇමතිතුමනි, මා ශප ද්ගවලක
ප්ර න
් යක් ශනනශවයි කියන්ශන්. බබතුමා හිතලා බලන්න. බබතුමා
ශම් රශට් ප්රධාන ශපශළේ අධයාපන ශවශළන්ශ ක්. බබතුමා
SAITM එක ශවනුශවන් ශපනී ඉන්න එක කිතයි. බබතුමා
කර්මාන්ත විෂයය භාර රාේය ඇමතිවරයා නම් මට ප්ර න
් යක්
නිහි. [බාධා කිරීමක්] කිතයි! කිතයි! ලේේයි! නින්දිතයි! බයිට
වඩා ශහන යි ශවන රස්සාවක් ශහනයා ගන්න එක. [බාධා කිරීමක්]
ලේේයි!

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු රාේය ඇමතිතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ
ශ න්න.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, ින් මශේ අවස්ථාව
ශ න්න.

ගරු ඇමතිතුමනි, SAITM එශක් ිනට ඉන්න සිසුන්ශේ
සම්ූරර්ණ අධයාපන සුදුසුකම් ශමනනවා කියා බබතුමා වග
කීශමන් කිේශේ නිහි. SAITM එශක් ිනට සිටින සිසුන්ශේ
සම්ූරර්ණ අධයාපන සුදුසුකම් -ලංකාශේ ේසස් ශපළ ශහෝ
නිත්නම් ඊට සමාන ශවනත් විභාග ප්රතිලල ශල්නනපාර්වලශම්න්තුවට ලබා ශ නවා කියා බබතුමාට සහතිකයක්
ශ න්න පුළුවන් ? ශමනක , ඒක ශම් ප්ර ්නශරදී අති යින් වි ගත්
වනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, Federation of Faculty of Medicine
Teachers' Associations of Sri Lanka ආයතනශයන් අ දින
බබතුමාට ශයනමු කළ වලපිය ශම් අවස්ථාශේදී මම සභාගත*
කරනවා.

ගු බිමල් රත්නායක මහතා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, ශම් කාලය මශේ
ශවලාශවන් අඩු කරන්න එපා. එතුමාශේ ශවලාශවන් අඩු කරන්න.
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————————* කාාව අවසානවේ පළ කර ඇත.

* உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது.

* Produced at end of speech.
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා]

ඒ වලපිය බබතුමාට ලිබිලා ඇති. අපටත් එම වලපිශර පිටපතක්
එවා තිබුණා. බුරන් ඒ වලපිශයන් ඉතා වි ගත් ප්ර න
් 4ක් අසා
තිශබනවා. බබතුමා ඇමතිවරයා ව ශයන් එයට පිිබතුරක්
ලබාශ යි කියා මා හිතනවා. ශමනක , බබතුමා අනාගතශරත් -හිම
ාම- ේසස් අධයාපන විෂයය භාර ඇමතිවරයාව සිටින එකක් නිහි
ශන්. ඉහළට යයි; ුරරය ශවනස් ශවයි. ඒ නිසා බබතුමා ඇමතිවරයා
ව ශයන් ශමන්න ශම් ප්ර න
් හතරට ශ න පිිබතුරු අඩු ගණශන්
හින්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරලා තිබුශණනත්, අනාගතශරදී
අධයාපන ශවශළන්ශ ෝ සහ කඩකාරශයෝ ශවන ශවන වංගු ාලා
නි හස් අධයාපනය මංශකනල්ල කන්න හ න අවස්ථාවකදී එය
ශවනස් කරන්න පුළුවන් ශවයි කියා අපි හිතනවා.
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, මට අවස්ථාව ලබාදීම ගින
බබතුයයට ස්තුතිවන්ත ශවයන්, මශේ කථාව අවසන් කරනවා.
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[අ.භා.5.44]
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව
ලබාදීම පිිබබ ව බබතුයයට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.

ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය
(විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත් ශකම්ම්පත ඉතා වටිනා සම්මුතියක්;
ඉතා අගනා විසඳුමක්; ඉතා වටිනා නිරාකරණයක් හිටියට කරුුම
ඉදිරිපත් කළ ආකාරය අපි ික්කා. නමුත්, ශම් ප්ර න
් ය ශවනුශවන්
ශකනච්චර යලක් ශගේවා ? ඒ කාරණයත් ශම් ශවලාශේ සිහිපත්
කරන්න ඕනක. ශම් අගනා විසඳුම ඉශේම පහළ ුරශණ් නිහි. ශම්
ශවනුශවන් වි ව
් වි යාල රුවන්ශේ ශිෂය දින කීයක් විනා
ුරණා , ආචාර්යවරුන්ශේ ඉගින්විය යුතු දින කීයක් විනා
ුරණා , ශලඩුන්ට ප්රතිකාර ශනනලිබී ශකනපමණ කාලයක් ගත
ුරණා , ශම්වා නිසා ශනනශයකුත් අපහසුතාවන්ට හා වි ාල
හානිවලට කීශ ශනක් ශගනදුරු වූණා කියන කාරණා ගිනත් අපි
හිතන්න ඕනක. ශමන්න ශම් අයශේ දුක් ශේ නා මි , ශම් අයශේ
වි රා ගිනීම් මි , ශම් අයශේ පරිතයාග මි තමයි ශම් විසඳුම
කරා ඇවිත් තිශබන්ශන් කියන කාරණය ශම් සියලුශ නාම සිහිපත්
කළ යුතුයි. ඒක මම ඉදිරිපත් කරන පළමුවිනි කාරණයයි.
ශ විනි කාරණය, ආණ්ඩු. මම හිටපු ආණ්ඩුත් ශවන්න
පුළුවන්. මම ආණ්ඩු කියන්ශන් බහු වචනශයන්. ශම් ආණ්ඩු
වයාපාරික ශ නස්තරලා සමත එකතු ශවලා නි හස් අධයාපනය බිවල
ගන්න ශගනාපු කුමන්ත්රණය තාවකාවලකව ශහෝ අ පරාේය කර
තිශබනවා. එය තාවකාවලකව ශහෝ පරාේය කර තිබීම සතුටක්.
ශමය සතුටක් බවත්, යම් ේයග්රහණයක් බවත් පිිබගන්න මම මිිබ
වන්ශන් නිහි. නමුත්, ශම් ප්ර ්නය නිසා සිදුවූ හානියට රාේය
පාලකයනුත්, වයාපාරිකයනුත් වග කිවයුතුයි. දීර්ඝ කාලයක්
පිවිති ශම් අරගළය නිසා රුවන්ශේ අධයාපනය කඩාකප්පල්
වීම සම්බන්ධවත්, ශරෝගීන්ශේ ප්රතිකාර සම්බන්ධවත් රේය වන්දි
ශගවිය යුතුයි; ඒ වයාපාරිකයන් වන්දි ශගවිය යුතුයි. අවම
ව ශයන් බුරන්ට තමන්ශේ කනගාම්ව පළ කිරීම ස ාචාර
ව ශයන් යුතුකමක්. එ ා, ේතුරු ශකනළඹ ශප ද්ගවලක නව ය
වි යාලය පිිබබ ප්ර න
් ය පින නිඟුුම ආකාරය මට මතකයි.
එ ාත්, අපි එම සටශන් ේ ුරකාරශයෝ හිටියට සිටියා. හිබියි, එ ා
එම සටන ශවනුශවන් ශබල්ල දී ශගන විඩ කරපු ශ නස්තර
සංගම්වල නායකශයෝ අ නම් කණපිට ගහලා. ඒ ශගනල්ලන් අ
ප ය මාරු කරලා, ඒ ශගනල්ලන්ශේ එ ා සටන අ ශවනශකනට
පාවා දීලා තිශබනවා. ශම්ක ඉතිහාසශර පළමුවිනි වතාවට
සිදුශවන ශ යක් ශනනශවයි. ේතුරු ශකනළඹ ශප ද්ගවලක නව ය
වි යාලශර ඉ ලා SAITM ක්වා ආපු ගමන, ශේ.ආර්.
ේයවර්ධනශේ කාලශර ඉ ලා රනිල්ශේ කාලය ක්වා ආපු
ගමනක් හිටියටයි මට ශපනී යන්ශන්. නි හස් අධයාපනය
ශප ද්ගලීකරණය කරලා ඊට අව ය ශද් පාලනය අනුගමනය
කරන ආණ්ඩු බලයක් තිශබනතුරු, ශම් අරගළය ඉවර ශවන්ශන්
නිහි. ශම් රශට් නි හස් අධයාපනය නිවත ශප ද්ගලීකරණයකට
හරවන්න යනවා නම්, එතින අරගළයක් මතු ශේවි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබනශහනම ස්තුතියි. මීළතට, ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර
මන්ත්රීතුමා.

මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, SAITM එශක් ප්රයතිශයයි
ප්ර න
් ය තිබුශණ්, නිසි ප්රයතිය ඇති කිරීමයි ආණ්ඩුශේ අශප්ක්ෂාව
වී තිශබන්ශන් කියලා ින් අපිට කිේවා. නමුත් අපි කල්පනා
කරනවා, ඊට වඩා ශ යක් ශම් රශට් ශිෂය අරගළය තුිබන් ප්රකා
ශවනවා කියලා. කරුණාකරලා Z-score අනුව හිශමෝම ඒ ඒ
වි යාපීඨවලට බ වා ගන්න, ඒ ඒ වි ්වවි යාලවලට බ වා ගන්න.
ඒවා ශප ද්ගවලක වි ව
් වි යාල ුරණත් කමක් නිහි, ඒවා රේශර
වි ව
් වි යාල ුරණත් කමක් නිහි. ඒවාට Z-score අනුව ළමයින්
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බ වා ගන්න. එශසේ බ වා ගිනීශම්දී යම් යම් අයට ශප ද්ගවලක
වි ව
් වි යාලවලට මු ල් ශගවන්න පුළුවන් නම්, ඒ අය ශගවපුශ න්.
නමුත් ශම් බ වා ගිනීශම්දී අඩු ලකුුම ලබන අයට යල මු ල්වල
ක්තිය ේඩ ඒ ඒ ේපාධි ලබා ගිනීමට ශප ද්ගවලක නයන් තිශබන
වි ව
් වි යාලවල ඉඩ පහසුකම් සලසා තිබීම ශම් රශට් මහා
බරපතළ ප්ර ්නයක් බවට පත් ශවනවා. ශමනක , ශම් රශට් සිටින
වි ාල ශිෂය සංනයාව අතරින් විඩි ලකුුම ලබන නමුත් යල මු ල්
අතින් ක්තිය අඩු අය කියනවා, "අපටත් ශම් අධයාපනය ලබන්න
ඕනක.ච කියලා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩියක පමණ කාලයක්
තිශබන්ශන්.

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
"එශසේ අධයාපනය ලබන්න අපිට තිශබන අයිතිය අශප් අශත්
මු ල් නිහි කියලා අපට නිති ශවනවා නම්, ශම් සමාේය කඩා ඉරා
මන්නට ඕනක.ච කියලා බුරන් කියනවා. ඒක තමයි ඉශේම මතු
ශවන කාරණය. චඅපිට ඉශගන ගන්න ඕනක. ඉශගන ගන්න අපට
හිකියාව තිශබනවා. ශමන්න අශප් Z-score එක. නමුත් අපට
සල්වල නිහි. ඒ නිසා අපි බිහිර විය යුතුයි කියලා ශම් සමාේය
කියනවා නම්, ශම් සමාේය කීතු කීතුවලට ඉරා මන්න ඕනක.ච
කියලා විශරෝධයක් හා නවරයක් ශම් නිසා මතු ශවනවා. මම ශම්
කියන්ශන් ශම් රශට් තිශබන සම්ප්ර ායය අනුවයි. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, මම තව සුළු ශමනශහනතකින්
මශේ කථාව අවසාන කරන්නම්. හිම පිත්ශතන්ම ඉන්ශන්,
වින්දිතයන්ය කිේවා. නිහි. එක පිත්තකින් වින්දිතයන් -victimsඉන්නවා. තවත් පිත්තකින් දුෂ්ටයන් -villains- ඉන්නවා. ශම්
කාරණය අපි හරියාකාරව ශේරා ගත යුතුයි.
ඊළතට, රේශර වි ්වවි යාලවල තත්ත්වය පහළ විටිලාය
කිේවා. ශප ද්ගවලක වි ්වවි යාලවල තත්ත්වය ින් ඉහළ නිත
තිශබනවාය කිේවා. අශන්, කාශේ ශම්ශක් වර ? පාලකශයෝ හිර
ශම්කට වගකිව යුත්ශත් කුර ? ශමනන ආණ්ඩු කාලශරත් ශම්වා
පාලනය කරපු පාලකශයෝ හිර, ශම් ගින වගකිව යුත්ශත් කුර ?
එශහම නම් ශම්වා කියන්ශන් කාට ? ඒ නිසා අපි අපටම කියා
ගන්නා එකත් වර ක් ශනනශවයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට ලබා දී තිශබන කාලය අවසානයි.

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, මම මශේ කථාව අවසන්
කරන්නම්.

අවසාන ව ශයන් මම ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලය ගින කථා කරන්න කිමිතියි. ින් ශමම
වි ව
් වි යාලයට ළමයි ඇතුළත් කර ගන්ශන් ශම් විශ ෂ
ේ විධිවිධාන
පනත් ශකම්ම්පත සම්මත ුරණාට පසුව ශම් විධියටයි කියලා
පිහිදිවල කළා. ඒක අපිට ශත්ශරනවා. නමුත් "S" සාමාර්ථ තුශන්
ප්ර න
් ය තිශබනවා. ඒ වාශේම නව ය සභාශේ අධීක්ෂණය
තිශබනවා කියන ප්ර න
් ය ගමය වනවාය කියලා අශප් ඇමතිතුමා
කියා තිශබනවා.
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මූලාසනාමතඪ ගරු මන්ත්රීතුයයනි, කරුුම එශසේ තිබියදී, ශම්
ශිෂයයින් ශනනශවයි, සාමානය ශිෂයයන් ඇතුළත් කර ගන්ශන්
ශකනශහනම කියලා අපි අහමු. සාමානය ශිෂයයන් ඇතුළත් කර
ගන්ශන් ශමනන Z-score එකක් අනුව , ශමනන නිර්ණායකයක්
මත , අපි ඒක විනිවි
කින්ශන් ශකනශහනම ? Online කි වා
online ශතෝරා ගන්නවා. තිබිය යුතුව තිබුුම සුදුසුකම ශමනකක් ,
ඒ සුදුසුකම් අපට තිබුණා , නිද් ? ඒ සුදුසුකම් තිබියදීත් අපි
ඇතුළත් කර ගත්ශත් නිද් කියලා අපි න්ශන් ශකනශහනම ?
ශම්වා ගින ින ගන්න විධියක් නිහි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට නියයත කාලය අවසානයි.

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ශසේලා ශගශනන්න ලකස්ති කරන
ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ේාතික ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලය පනත කරුණාකරලා අකුළා ගන්න. ශමනක , ඒ
පනත ශගනාශවනත් තමුන්නාන්ශසේලා තවත් ලිනි මිලයක් පත්තු
කරන බව මතක තබා ගන්නය කියයන් මශේ කථාව අවසන්
කරනවා. ශම් ශවනුශවන් සටන් කරපු සියලුශ නාට ශම්
අවස්ථාශේදී අපශේ ේපහාරය ක්වනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබනශහනම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඊළතට, ගරු වඩිශේල්
සුශර්ෂ් මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 5.52]

ගු වඩිවේල් සුවර්ෂන මහතා

(ைொண்புைிகு வடிமவல் சுமரஷ்)

(The Hon. Vadivel Suresh)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று
தெனரொல் மசொோ் மெொன் தகொத்தலொவமல பொதுகொப்புப்
பல்கமலக்கழகம்
(விமசட
ஏற்பொடுகள்)
சட்டமூலம்
சம்பந்தைொன விவொதத்தில் ைமலயக ைக்களுமடய பிரதிநிதி
என்ற வமகயிமல எனக்கும் ஒருசில வொர்த்மதகள் இங்கு
மபசக்கிமடத்தமதயிட்டு
நொன்
ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன்.
விமசடைொக, தகௌரவ விெயதொச ரொெபக்ஷ அவர்கள் உயர்
கல்வி அமைச்சரொகப் பதவிமயற்ற பிறகு தன்னுமடய
கொலகட்டத்திமல இந்த SAITM பிரச்சிமனக்கு ஒரு தீர்வு
கொண்பதற்கு அவர் எடுத்திருக்கின்ற முயற்சிமய நொன்
வரமவற்கின்மறன். அத்மதொடு கல்வி ைற்றும் ைனிதவள
அபிவிருத்தி பற்றிய Sectoral Oversight Committee தமலவர்
என்ற
வமகயிமல
என்னுமடய
பொரொட்டுக்கமளயும்
அவருக்குத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். இந்த SAITM
பிரச்சிமன சம்பந்தைொக இந்த நொட்டிமல பொொியததொரு பூகம்பம்
ஏற்பட்டுக்தகொண்டிருந்தது. இதன் கொரைத்தினொல் ஏமனய
சுமுகைொன கல்வி நடவடிக்மககள் பொதிக்கப்பட்டமதயும் நொன்
இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். அதற்தகொரு முடிவொக
எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற
தீர்ைொனங்கள்
உண்மையிமலமய
வரமவற்கத்தக்கதொக இருக்கின்றன.

813
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ගු වඩිවේල් සුවර්ෂන මහතා

(ைொண்புைிகு வடிமவல் சுமரஷ்)

கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விடயம் இங்கு விவொதிக்கப்
படுவதொல் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திமல மைலும் சில விடயங்கமள
இங்கு நொன் கூறிமவக்க விரும்புகின்மறன். விமசடைொக, ஊவொ
ைொகொைத்திமல நிலவும் கல்விப் தபொதுத் தரொதர உயர்தர
விஞ்ஞொன, கைித பொடங்களுக்குொிய ஆசிொியர் பற்றொக்குமற
சம்பந்தைொக இந்தப் பொரொளுைன்றத்திமல பலமுமற நொன்
மபசியிருக்கிமறன்.
சம்பந்தப்பட்ட
அமைச்சருடனும்
மபசியிருக்கிமறன்; தகௌரவ பிரதை ைந்திொி அவர்களுமடய
கவனத்திற்கும் தகொண்டுவந்திருக்கிமறன். இன்று தனியொர்
பல்கமலக்கழகத்தினுமடய
பிரச்சிமனமயத்
தீர்ப்பதற்கு
இந்தப் பொரொளுைன்றம் எவ்வொறு நடவடிக்மக எடுக்கிறமதொ,
அமதமபொன்று ைமலயக ைக்களுமடய, ைமலயக தைிழ் மபசும்
ைொைவர்களுமடய உயர் கல்விமய மைம்படுத்துவதற்கு
கல்விப் தபொதுத் தரொதர உயர்தர விஞ்ஞொன, கைித
பொடங்களுக்குொிய
ஆசிொியர்
பற்றொக்குமறமய
நிவர்த்தி
தசய்வதற்கும்
இந்தப்
பொரொளுைன்றமும்
சம்பந்தப்பட்ட
அமைச்சர்களும் நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும். இல்மலமயல்
விமரவில் ஊவொ ைொகொைத்மதச் சொர்ந்த ைமலயக கல்விப்
தபொதுத் தரொதர உயர்தர விஞ்ஞொன ைற்றும் கைிதப் பிொிவு
ைொைவர்களும் வீதிக்கு இறங்க மவண்டிய ஒரு நிமலமை
ஏற்படுதைன்பமதயும் இந்தச் சமபயிமல நொன் கூறிமவக்க
விரும்புகின்மறன்.
அதுைட்டுைல்ல, பல வருட கொலைொக பொடசொமலமயக்
தகொண்டுநடொத்திய அதிபர்களும் performing principals
என்று
கூறப்படுகின்ற
அதிபர்
தரம்
வழங்கப்படொத
அதிபர்களுக்கும் - வீதிக்கு இறங்கமவண்டிய ஒரு நிமலமை
இன்று
ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
பதுமள
ைொவட்டத்தில்,
விமசடைொக பசமற மபொன்ற பிரமதசத்திமல performing
principals தங்களுக்குொிய அதிபர் தரம் வழங்கப்படொத
கொரைத்தினொல்
அந்தச்
மசமவயிலிருந்து
விலகி
நிற்கின்றொர்கள். எனக்கு ஞொபகம் இருக்கின்றது, ஏற்தகனமவ
முன்னொள் ெனொதிபதி தகௌரவ டி.பி. விமெதுங்க அவர்கள்
அமைச்சரமவப் பத்திரம் மூலைொக அவர்களுக்கு அதிபர் பதவி
வழங்கி, பல வருட கொலைொக நீடித்து வந்த பிரச்சிமனமயத்
தீர்த்து மவத்திருந்தொர். அன்று அதிபர் தரம் இல்லொது,
எந்தவிதைொன
வளங்களும்
இல்லொது
பொடசொமலமயக்
தகொண்டுநடொத்திய ைமலயகப் தபருந்மதொட்டத்மத சொர்ந்த
அந்த ஆசிொியர்கள் பதில் அதிபர்களொகச் தசயற்பட்டு
வந்தொர்கள்.
அவ்வொறு
இந்த
அதிபர்களுக்குொிய
நியைனங்கமளயும் அமைச்சரமவ அங்கீகொரம் மூலைொகப்
தபற்றுக்தகொடுக்க மவண்டுதைன்ற என்னுமடய கருத்மத இந்த
உயொிய சமபயிமல நொன் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.
ைமலயகத்திமல திறமையொன
ைொைவர்கள் இருந்தும்
பல்கமலக்கழகத்திற்குத்
ததொிவு
தசய்யப்படக்கூடிய
வொய்ப்புகள் அவர்களுக்கு இருந்தும், ைொறி ைொறி வந்த
அரசொங்கங்கள் அங்குள்ள ஆசிொியர் பற்றொக்குமறயிமன உொிய
முமறயிமல நிவர்த்தி தசய்யொத கொரைத்தினொல் ைமலயக
ைொைவர்கள் பொொிய பொதிப்புள்ளொகியிருக்கிறொர்கள். இன்று
இந்த
performing
principals
உம்
அங்கு
பொதிப்புக்குள்ளொகியிருக்கிறொர்கள்.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only one minute.

(The Hon. Vadivel Suresh)

All right.

ஆசிொியர்கள், அதிபர்கள், ைொைவர்கள் என்று முழுமையொக
ைமலயகக் கல்விச் சமூகமை அங்கு பொதிப்பமடந்திருக்கின்றது.
ஆகமவ அதமன நிவர்த்தி தசய்ய மவண்டும். அமைச்சர்கள்
படித்திருக்கிறொர்கமளொ,
படிக்கவில்மலமயொ
எனக்குத்
ததொியொது. சில விஷயங்கமளப் பொர்க்கும்மபொது அமைச்சர்கள்
சிலர் கைித பொடத்தில் fail மபொல எனக்கு விளங்குகிறது.
ஆனொல், இன்மறக்கு ைமலயகப் தபருந்மதொட்டத்மதச் மசர்ந்த
மதொட்டத்ததொழிலொளர்களின் பிள்மளகள் படித்திருக்கிறொர்கள்;
சிறந்த தபறுமபறுகமளப் தபற்றிருக்கிறொர்கள்.
ஆகமவ
அவர்களுமடய கல்விமய மைம்படுத்த இந்த அரசொங்கம் மைதகு ெனொதிபதி அவர்களும் தகௌரவ பிரதைரர் அவர்களும்
உொிய
அமைச்சர்களும் - உொிய நடடிவக்மகதயடுக்க
மவண்டுதைன்று அந்த ைக்களின் ஒரு பொரொளுைன்றப் பிரதிநிதி
என்ற வமகயிமல நொன் ைிகவும் ஆைித்தரைொகக் கூறிமவக்க
விரும்புகின்மறன்.
ைமலயகத்திற்தகனத்
தனியொன
பல்கமலக்கழகம்
உருவொக்கப்பட மவண்டும் என்பது எைது நீண்டகொலக்
மகொொிக்மக.
ைமலயகத்திமல
பல்கமலக்கழகம்
அமைப்பதற்தகன நொவலப்பிட்டி, தகொத்ைமல, கட்டபுலொ
மதொட்டத்திமல கொைி ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனொல், அந்தப்
பல்கமலக்கழகம் எங்மக? என்று மகட்க விரும்புகின்மறன். பல
வருட கொலைொக அது சம்பந்தைொக எந்த நடவடிக்மகயும்
எடுக்கப்படொது அந்தக் கொைி இன்று கொடொக இருக்கின்றது.
நொன் இங்கு குறிப்பிட்டவொறு ைமலயகத்திமல
உயர்
கல்விக்கொன
ஆசிொியர்
பற்றொக்குமறயிருக்கின்றது;
ைமலயகத்திற்கொன தனியொன பல்கமலக்கழகம் இல்மல;
ைொைவர்கள் அங்கு பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். எனமவ,
ைமலயகத்திற்கொன
தனியொன
பல்கமலக்கழகத்மத
உருவொக்குவதற்கு புதிதொக நியைிக்கப்பட்ட உயர் கல்வி
அமைச்சர்
அவர்கள்
முமனவொன
பங்களிப்மப
வழங்குவொதரன
நொங்கள்
எதிர்பொர்க்கின்மறொம்.
எைக்கு
தகௌரவ அமைச்சர் விெயதொஸ ரொெபக்ஷ அவர்கள்ைீது
நம்பிக்மகயிருக்கின்றது. இந்தப் பொரொளுைன்றக் கொலம்
முடிவமடவதற்கு இன்னும் 1½ வருட கொலமையிருக்கின்றது.
எனமவ, ததொடர்ந்தும் ஏைொற்றொது இந்தப் பொரொளுைன்றக்
கொலத்திற்குள்
ைமலயக
ைக்களின்
உயர்
கல்விக்கு
வித்திடமவண்டும்.
அதற்கு
அமனவரும்
ஒத்துமழக்க
மவண்டுதைனக் மகட்டுக்தகொண்டு, என்னுமடய உமரமய
முடித்துக்தகொள்கின்மறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Thank you. ඊළතට ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට
විනාඩි 7ක කාලයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 5.58]

ගු වේලු කුමාර් මහතා

(ைொண்புைிகு மவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
இன்மறய முக்கியைொன இந்த விவொதத்திமல உமரயொற்
றுவதற்கு வொய்ப்மபத் தந்தமைக்கு முதலிமல நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். இந்த நொட்டின் உயர் கல்வித்
துமறமயக் கடந்த 2 - 3 வருடங்களொகப் பற்றியிருந்த, ஒரு
ததொற்றுமநொய் என்றுகூடச் தசொல்லக்கூடிய வமகயிலிருந்த
ஒரு பிரச்சிமனமய முடிவுக்குக் தகொண்டுவருவதற்குொிய
நடவடிக்மகமய இன்மறய உயர் கல்வி அமைச்சரொன
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தகௌரவ விெயதொஸ ரொெபக்ஷ அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றொர்.
உண்மையிமலமய அதற்கு நொங்கள் முதலில் அவருக்குப்
பொரொட்டுக்கமளத் ததொிவிக்க மவண்டும். ஏதனன்றொல், கடந்த
2 - 3 வருடங்களொக இலங்மகயின் பல்கமலக்கழகங்களிலுள்ள
ைொைவர்கள் தங்களுமடய பல்கமலக்கழகக் கல்விமயச்
சொியொன முமறயில் ததொடர முடியொத வமகயில் இந்தப்
பிரச்சிமன அவர்களுக்குள் சுைத்தப்பட்டு, இன்றுவமர அந்த
ைொைவர்கள்
வீதியிலிறங்கிப்
மபொரொட்டங்கமள
நடத்திக்தகொண்டிருந்தொர்கள். இதற்கொன கொரைம், கடந்த
கொலங்களில்
இருந்த
அரசொங்கம்
இந்தப்
பிரச்சிமன
ததொடர்பொக சொியொன திட்டவட்டைொன ஒரு தீர்விமன இந்தச்
சமூகத்திற்குப் தபற்றுக்தகொடுக்கொமையொகும்.
இன்று இந்த SAITM கல்லூொியிமல கல்வி பயில்கின்ற
900க்கும்
அதிகைொன
அந்த
ைொைவர்களுமடய
பிரச்
சிமனமயத்
தீர்க்கின்ற
அமதமநரத்தில்,
இலங்மகயில்
மவத்தியத்துமற சொர்ந்த கல்விக்கு இனிவரும் நொட்களிமல
எவ்வித பொதிப்பும் ஏற்படொத வமகயில், அதனுமடய நியைத்
மதச் சொியொன முமறயிமல பொதுகொக்கக்கூடிய வமகயிலொன
ஒரு தீர்வு
இன்று முன்மவக்கப்பட்டிருப்பது
வரமவற்
கத்தக்கதொக இருக்கின்றது. SAITM கல்லூொியிமல இருக்கின்ற
மவத்தியப் பிொிவுக்குொிய கற்றல் நடவடிக்மககமள தெனரொல்
மசர் மெொன் தகொத்தலொவமல பொதுகொப்புப் பல்கமலக்
கழகத்திற்கு ைொற்றீடு தசய்து, அந்த ைொைவர்களுக்கு ஒரு தீர்வு
முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தச் சமூகத்தின் அடுத்த
தமலமைகளொக விளங்கக்கூடிய, இந்த நொட்டின் பிரமெகளொன
பல்கமலக்கழக ைொைவர்கள் கடந்த கொலம் முழுவதும் ஒரு
பக்கம் பொமதயிமல இறங்கிப் மபொரொடினொர்கள்; ைறுபக்கைொக
இந்த SAITM கல்லூொியினுள் இறுகியிருந்த ைொைவர்கள்
தங்களுமடய
எதிர்கொலம்
என்னதவன்று
ததொியொைல்
தடுைொற்றைமடந்திருந்தொர்கள்.
இன்தனொருபுறம்
SAITM
கல்லூொியிமல
தங்களுமடய
பிள்மளகமள
அனுைதித்த
தபற்மறொர்கள் அவர்களுமடய கொலத்மதயும் வீைொக்கித்
பைத்மதயும்
இழந்து
என்னதசய்வததன்று
அறியொத
நிமலமைக்குத் தள்ளப்பட்டிருந்தொர்கள். இமவயமனத்திற்கும்
கொரைம்,
இந்த
நொட்டிமல
சட்டத்மத
நமடமுமறப்
படுத்துகின்ற
நிறுவனங்கள்
தைது
அதிகொரங்கமளக்
மகயிதலடுத்துச்
சட்டத்மதச்
சொியொக
நமடமுமறப்
படுத்தொமைமய என இந்த இடத்தில் நொங்கள் புொிந்துதகொள்ள
மவண்டியிருக்கின்றது. மவத்தியக் கல்விமயப் தபற்றுக்
தகொடுப்பதற்குொிய
அனுைதி,
அதற்குொிய
தமகமைகள்,
அதற்கொன நியைங்கள் என்பவற்மறக் தகொண்டிரொத ஒரு
தனியொர் நிறுவனைொனது அக்கல்விக்கொக ைொைவர்கமள
உள்வொங்குகின்றமபொது, அதற்கொன ஒரு தீர்மவ, அதற்கொன
ஒரு முடிமவ எடுக்கக்கூடிய அதுசொர்ந்த நிறுவனங்கள் என்ன
தசய்துதகொண்டிருந்தன?
என்ற
மகள்வி
எழுகின்றது.
எவ்வொறொயினும்
இன்று
எல்லொத்
தரப்புக்களும்
நிம்ைதியமடயக்கூடிய, திருப்தியமடயக்கூடிய ஒரு தீர்வு
இதன்மூலம் கிட்டுதைன நொம் நம்புகின்மறொம்.
அமதமநரத்திமல,
இந்தத்
தனியொர்
பல்கமலக்
கழகங்களுக்கொன உள்வொங்கல் ததொடர்பொன குமறந்தபட்சத்
தமகமை பற்றியும் இங்மக மபசப்படுகின்றது. ஒருபுறைொக
இந்தத் தனியொர் பல்கமலக்கழகங்களின், கல்லூொிகளின்
கற்றல், கற்பித்தல், பொடதநறி வழிமுமற ததொடர்பொன
நியைங்கள் என்பன ஏற்படுத்தப்பட மவண்டியிருக்கின்றன.
ைறுபுறைொக, அந்தக் கல்லூொிகளில் அந்தப் பொடதநறிகளுக்கு
உள்வொங்கப்படுகின்ற ைொைவர்களது தமகமை ததொடர்
பொகவும் நொங்கள் கவனத்திற்தகொள்ள மவண்டியிருக்கின்றது.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ගරු
කථානායකතුමා මූලාසනයට පියශණනවා ඇති.

නිශයෝේය
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අනුරුව ගු (නවද) ුරසිතා විවේමාන්න මහත්මිය
මූලාසනවයන් ඉවත් වුවයන්
නිවය්ජ කාානායකුරමා
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) துஸிதொ
விமெைொன்ன அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு
பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA
left the Chair, and THE HON. DEPUTYSPEAKER took the Chair.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

ගු වේලු කුමාර් මහතා

(ைொண்புைிகு மவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

அந்த வமகயிமல, SAITM நிறுவனத்திமல கல்விமயத்
ததொடர்ந்த அந்த ைொைவர்களுக்கு வொய்ப்பளிப்பதற்கொக,
குமறந்தபட்ச தமகமை 3-‘S’ சித்திகள் என இந்தச் சட்டத்திமல
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. அதமனத் ததொடர்ந்து, இனிவருங்
கொலங்களிமல ஏமனய பல்கமலக்கழகங்களுக்கு உள்வொங்கப்
படுகின்ற ைொைவர்கள் தகொண்டிருக்கமவண்டிய தமகமையின்
அடிப்பமடயிமலமய இதற்கொன உள்வொங்கல் நமடதபறமவண்
டுதைன்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. எனமவ, நொன்
ஏற்கனமவ
குறிப்பிட்டதுமபொல,
இங்கு
தகொண்டுவரப்
பட்டிருக்கின்ற
குமறந்தபட்ச
தமகமைகள்
ைற்றும்
நியைங்களொனமவ, அதுசொர்ந்த சட்டங்களொனமவ சொியொன
முமறயிமல
நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதற்குொிய
தசயற்
பொடுகள் முன்தனடுக்கப்பட மவண்டும் என்பதமன இந்த
இடத்திமல ஞொபகப்படுத்த விரும்புகின்மறன்.
அமதமநரத்திமல, ஒரு நொட்டில் ைொைவர்கள் தங்களுமடய
உயர் கல்விமய அரச பல்கமலக்கழங்களொக இருக்கலொம்,
தனியொர் பல்கமலக்கழகங்களொக, அல்லது பல்கமலக்கழகக்
கல்லூொிகளொக
இருக்கலொம்,
அவற்றிமல
சுதந்திரைொகத்
ததொடர்வதற்குொிய வொய்ப்புக்கள் வழங்கப்பட மவண்டும்.
நொங்கள் இங்மக எந்த மவலிமய அமைத்தொலும்கூட, எவ்வொறு
மவலியிட்டொலும்கூட, பல ைொைவர்கள் பல ைில்லியன்
ரூபொமய தவளிநொடுகளிமல -

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have one more minute.

ගු වේලු කුමාර් මහතා

(ைொண்புைிகு மவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

பல ைில்லியன் ரூபொமய தவளிநொடுகளிமல தசலவழித்துத்
தங்களுமடய
கல்வி
நடவடிக்மககமளத்
ததொடர்வது
எங்களுக்குத்
ததொியும்.
அமதமநரத்திமல,
தங்களுக்குத்
தமகமை இருந்தும்கூட, அதொவது தொங்கள் ஒரு மவத்தியரொக,
சட்டத்தரைியொக, தபொறியியலொளரொக வருவதற்குத் தமகமை
இருந்தும்கூட,
அதற்கொன
அவகொசம்
இல்லொததனொல்
சொதொரை ததொழில்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றவர்களும் இருக்
கின்றொர்கள். ஆகமவ,
இனிவருங் கொலங்களில் இந்த
நொட்டிலிருக்கின்ற
உயர்
கல்வி
நிறுவனங்களினது
உள்வொங்கல் ததொடர்பொன தசயற்பொடுகள், தகொண்டுநடத்
துகின்ற நியைங்கள் என்பவற்றில் ஒரு சைநிமலமயச் சட்டத்
திருத்தங்களின்மூலம்
ஏற்படுத்தி,
இந்த
இரண்டு
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු ශේලු කුමාර් මහතා]

நிமலப்பொடுகளுக்குைிமடயிமல ஒரு சைநிமலயொன
கிமடக்கப்தபற ஆவன தசய்ய மவண்டும்.

தீர்வு

இங்மக
விஞ்ஞொனத்
துமறயில்
அனுைதிக்கொன
குமறந்தபட்சத் தமகமை பற்றிப் மபசுகின்மறொம். ஆனொல்,
ைமலயகத்தின் மவத்தியத் துமறமயப் தபொறுத்தவமரயிமல,
குறிப்பொகத்
மதொட்டத்துமறயிலிருக்கின்ற
மவத்
தியசொமலகமள - medical centre என்ற நிமலயங்கமளப்
பொர்த்தொல், அங்மக மவத்தியர்களொகக் கடமையொற்றுபவர்கள்
எவ்வித மவத்தியத் தமகமையுைற்ற சொதொரைைொனவர்களொக
இருப்பமதக் கொைமுடிகின்றது. சிலமவமளகளிமல அவர்கள்
வர்த்தகம் அல்லது கமலத்துமறயிமல கல்வி பயின்றவர்
களொகக்கூட
இருக்கின்றொர்கள்.
இவ்வொறொன
ைிகுந்த
பின்னமடவுகள், இமடதவளிகள், ததொழில்சொர்ந்த பற்றொக்
குமறகள்
மவத்தியத்
துமறயிமல
இருக்கின்றன.
இமவயமனத்மதயும் கருத்திற்தகொண்டு, தற்மபொது எடுக்கப்
பட்டிருக்கின்ற இந்த முடிவினூடொக இனிவருங் கொலங்களில்
அந்தக்
கல்விமயத்
ததொடர்வதற்கொன
அவகொசங்கள்
அதிகொிக்கப்பட மவண்டுதைனக் கூறி, விமடதபறுகின்மறன்.
நன்றி.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඊළතට ගරු (නව ය) තුසිතා විශේමාන්න මන්ත්රීතුයය
බබතුයයට විනාඩි හතක කාලයක් තිශබනවා.

[අ.භා. 6.06]

ගු (නවද) ුරසිතා විවේමාන්න මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) துஸிதொ விமெைொன்ன)

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)
ශබනශහනම ස්තුතියි ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි. SAITM
ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලය
ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ව
් වි යාලශර නව ය පීඨයට අනුබද්ධ කිරීම සම්බන්ධශයන්
ශබනශහනම ශහන
ධනාත්මක ේත්තරයක් ලිශබන ශම්
ශමනශහනශත් ේසස් අධයාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය අශප්
විේය ාස රාේපක්ෂ අමාතයතුමාට මා විශ ෂ
ේ ශයන්ම ස්තුතිවන්ත
වනවා. මා නව ය සිසුවියක් හිටියට 1 85දී නව ය වි යාලයට
ඇතුළත් ශවලා රාගම ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලයට විරුද්ධව
අරගළ කරන ශකනට අ සරසවි සිසුන් හා සමානවම අපි එ ා ඊට
විරුද්ධව පාරට බිස්සා. ශම් හා සමානවම එ ා අපි ේද්ශඝෝෂණ
කරශගන යන විට අපි ිකපු ශ යක් තිශබනවා. මා විේය ාස
රාේපක්ෂ ඇමතිතුමාට ඊශර ආංශික ේපශද් ක කාරක සභාශේදීත්
ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් කිේවා. අ රුවන් පාරට බිහිලා
ේද්ශඝෝෂණය කරනවා. බුරන්ව ඒ ස හා ශපනළඹවන යම් පිරිසක්
ඉන්නවා කියලා මට සිකයක් තිශබනවා. ශමනක මා ශම්
අත් ිකීම ලබපු නව ය සිසුවියක්. 1 87 1 88 සහ 1 8 කියන
වර්ෂවල වි ්වවි යාල වහලා තිබුුම බව මට මතකයි. සමහර
ශවලාවට අපි ශම් ේද්ශඝෝෂණවලට සහභාගී ුරශණ් ශබනශහනම
අකිමිත්ශතන්. බල කිරීම් සහ ශපළඹවීම් මි තමයි අපි
ේද්ශඝෝෂණවලට සහභාගී ුරශණ්.

ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අ මා ශම් කථා කරන්ශන්
නව ය සිසුවියන්ශේ සහ සරසවි සිසුවියන්ශේ ආ රණීය
ශ මේපියන් ශවනුශවනුයි. ශමනක මා හා සමකාලීනව අ නව ය
වෘත්තිශර ශයදිලා ඉන්න අය වාශේම මශේ සමකාලීන යතුරු
යතුරියන් කියන ශ යක් තමයි ශම් සරසවි සිසුන්ව පාරට මන්ශන්
නිතිව ශකශසේ ශහෝ ශම් ප්ර ්නයට විසඳුම් ලබා ශ න්න කියන
කාරණය. අ ඒ ස හා ශහන ධනාත්මක ේත්තරයක් ලිබිලා
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තිශබනවා. ඒ අනුව නව ය ශිෂය ශිෂයාවන් ශකනතලාවල
ආරක්ෂක වි ්වවි යාලශර නව ය පීඨයට අන්තර්ග්රහණය කර
ගන්න අවස්ථාව ලිබිලා තිශබනවා. අපි ඒ කටයුත්ත ස හා අුරරුදු
ශ කක කාලයක් ගත්තා විඩියි කියා මට ිශනනවා. ශමනක
නව ය සිසුවියක් විධියට වි ව
් වි යාල ජීවිතය තුළ මශේ ශගුරුම
වයස කිසිශසේත්ම ආපසු මට එකතු කර ගන්න බිරි ුරණා. අුරරුදු
පහකින් නිමා කරන්න තිබුුම නව ය ේපාධිය අපිට අුරරුදු
හතකින් තමයි නිමා කරන්න ලිබුශණ්. වර්තමානශර සරසවිවල
අධයාපනය ලබන ශිෂය ශිෂයාවන්ටත් ශම් කාලය කිසිශසේත්ම
බුරන්ශේ ජීවිතයට එකතු කර ගන්න බිහි. ශම් අත් ිකීම ලබපු
නව ය ශිෂයාවක් විධියට මට ශ න්න තිශබන පණිුරඩය ශම්කයි
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි. ශම් ආ රණීය රුවන්ට අ
ශහන
ේත්තරයක් ලිබිලා තිශබනවා. ේසස් අධයාපන
අමාතයතුමා දීලා තිශබන ේත්තරයත් එක්ක අ සිට ශම් රුවන්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ව
් වි යාලශර නව ය පීඨයට
අන්තර්ග්රහණය කරලා සයිටම් ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලය
අශහෝසි වනශකනට නියම ප්රයතියකට බුරන්ට ේසස් අධයාපනය
හ ාරන්න අවස්ථාව ලිබිලා තිශබනවා. ශම් රුවන් නිවත
ශනනශයකුත් ශපලඹවීම්වලට මුළා ශවන්ශන් නිතිව අධයාපන
කටයුතු කරශගන ලිහිල්ලා ශ මේපියන් බලාශපනශරනත්තු වන ඒ
අශප්ක්ෂාව ඉෂ්ට කරන්න කියන පණිුරඩය ශම් රුවන්ට ශ න්න
තමයි අ මා ශමය අවස්ථාවක් කර ගත්ශත්. මට ශම් අවස්ථාව
ලබා දුන්නාට බබතුමාට ශබනශහනම ස්තුතියි ගරු නිශයෝේය
කථානායකතුමනි.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශබනශහනම ස්තුතියි.

මීළතට ගරු ශමනහාන් ලාල් ශග්රේරු රාේය අමාතයතුමා.
බබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 6.0 ]

ගු වමලහාන් ලාල් වරේු මහතා (ේසසන අධාාපන හා
සංසනකෘතික ක යුුර රාජ අමාතුරමා)
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு - உயர் கல்வி ைற்றும்
கலொசொர அலுவல்கள் இரொெொங்க அமைச்சர்)

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher
Education and Cultural Affairs)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි අ දිනය දීර්ඝ කාලීන
ප්ර න
් යක් සමථයකට පත් කරන දිනයක්. ශම් විසඳුම කරා අප
ශගන යාම පිිබබ ව ශම් අවස්ථාශේදී මා විශ ෂ
ේ ශයන් අතිගරු
ේනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාශේම අලුතින් අශප්
අමාතයාං ශර විඩ බාර ගත් කිබිනට් ඇමතිතුමාට ආරක්ෂක
අමාතයාං ශර හා ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලශර
ේපකුලපතිතුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් මා ස්තුතිවන්ත
වනවා. ඊට අමතරව මට විශ ෂ
ේ ශයන් කාරණයක් කියන්න
තිශබනවා. "S" සාමාර්ථ 3ක් තිශබන රුවන් නව ය අධයාපනය
ලිබීම පිිබබ ප්ර න
් ය තමයි අ ශම් පනත් ශකම්ම්පත
සම්බන්ධශයන් ශලනකුවටම විවා යට බඳුන් ුරශණ්.

ශම් ප්ර න
් ශරදී ඉතා පිහිදිවලව කියන්න තිශබන්ශන් ලංකාශේ
තිශබන අ ාළ නීතියට අනුව අ ක්වා වි ව
් වි යාලවලට ඇතුළත්
වීශම් අවම සුදුසුකම වන්ශන් චS" සාමාර්ථ 3යි කියන එකයි. එය
නව ය වි යාලවලටත් සාධාරණයි. අ
ක්වා ශම් නීතිය
ශවනස්ශවලා නිහි. බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර න
් යට
නිවිරැදි ේත්තරය ශ න බව ින ගත්ත නිසාත් ශම් යථාර්ථය
නිවිරැදි කථාව අහන්න බිරි නිසාත් තමයි මා ේත්තර ශ න්න
නිඟිට්ටාම බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමා ශනනශයක් අපවා කියලා
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එයට විරුද්ධව කක ගිහුශේ. ශමය තමයි යථාර්ථය. ඒ විතරක්
ශනනශවයි. ඒ නීතිය අනුව නව ය අධයාපනය ස හා අ ත් අවම
සුදුසුකම වන්ශන් චS" සාමාර්ථ 3යි කියලා මා ඉතා පිහිදිවලව
කියනවා. නව ය අධයාපනය ස හා පමණක් අවම සුදුසුකම චC"
සාමාර්ථ 2ක් හා චS" සාමාර්ථ 1ක් විය යුතුයි කියා ශයෝේනාවක්
තිශබනවා. එයට කිබිනට් මණ්ඩලශර අනුමිතිය ලිබී තිශබනවා.
ඒ ගිසට් පත්රය තවම පාර්වලශම්න්තුශවන් අනුමත ශවලා නිහි.
බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර ්නශයන් ඇත්තටම ඇහුශේ
චනව ය අධයාපනය අවම ප්රයතියට යටත් කියන එකට බබතුමා
ේත්තර ශ නවා ?ච කියලායි. ඒ ප්ර ්නයට ඉතා පිහිදිවලව කියන්න
තිශබන්ශන් එතුමා කියන විධියට නව ය අධයාපනය ස හා
තවමත් නීතයනුකූලව අවම ප්රයතියක් නිහියි කියන එකයි.
එතුමා බලාශපනශරනත්තු වන අවම ප්රයතිය ශමනකක් ?
ඊළතට මා ඉතා පිහිදිවලව කියන්න ඕනක SAITM ආයතනය
පටන් ගත්ශත් 200 - 2010 වර්ෂවලයි කියලා. 200 - 2010
වසරවලම රේශර වි ්වවි යාලවලට බ වාශගන තිශබන
රුවන්ශේ අවම සුදුසුකම චS" සාමාර්ථ 3යි. එශහම නම් අ ඒවාත්
අවලංගු කරන්න ඕනක. ඒ අය අ නව යවරුන් හිටියට එිබයට
ඇවිල්ලා ඇති. එශහම නම් ඒ අයශේ නව ය ේපාධිය අවලංගු
කරනවා කියලා මා ප්ර ්න කරන්න කිමිතියි. එශහම නම් ඒ
ශගනල්ලන් නව ය වෘත්තිශයන් අයින් කරන්න ඕනක.
ඒ විතරක් ශනනශවයි. මා තව එක කාරණයක් පිහිදිවල කරන්න
ඕනක. ශම් සම්බන්ධශයන් ගිසට් පත්රය තවම පාර්වලශම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කශළේ නිති ුරණාට 200 නිකුත් කරන ල ගිසට්
පත්රයක් තිශබනවා. ශම් ගිසට් පත්රය 200 නව ය සභාව විසින්
ඉදිරිපත් කරන ල පාර්වලශම්න්තුව විසින් අනුමත ශනනකරන ල
ගිසට් පත්රයක්. නව ය අධයාපනයට ඇතුළත් වීශම් අවම සුදුසුකම
- entry qualification - ව ශයන් ශම් ගිසට් පත්රශර තිශබන්ශන්
ශම් විධියටයි ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි. මා ශම් ගිසට්
පත්රය කියවන්නම්.

ගු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
බබතුමාට මඩ ගහපු එක කියන්න.

ගු වමලහාන් ලාල් වරේු මහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
ඒ මඩ ගිහුශේ ඇත්ත අහගන්න බිරි නිසා ශන්. නිවිරැදි
ේත්තරය ශ නශකනට ඒ ේත්තරය අහශගන ඉන්න බිරි බව
ිනශගන ඒ ේත්තරයට මුහුණ ශ න්න බිරි ුරණාම ශවන
ශමනකක් ශහෝ කියලා පිනලා ලියා; නිඟිටලා ලියා. එතුමා කිේවා
එතුමා මශගන් ඉශගන ගත්තාය කියලා. එය ඇත්තයි. එතුමා මශේ
ශප ද්ගවලක අධයාපන පන්තිශර ඉශගනශගන එතුමා මට ඒ
විධියට ශචෝ නා කරන්ශන් මා යනී මරන්න ඉගින්වූශර නිති නිසා
ශවන්න ඇති.

ගු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
ලේේයි.

ගු වමලහාන් ලාල් වරේු මහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
බේ. ලේේයි. එතුමාට ලේේා නිද් මා න්ශන් නිහි.
ඇත්තටම මට ලේේයි. ඇත්ත කථාව එයයි. ින් මට ලේේයි. ඒ
තමයි එතුමා ඒ ඇත්ත ශද්ට නිවිරදි ේත්තරයට මුහුණ ශ න්න

බිරි නිසා ඇකිිබච්ච විධිය; ඒ කථා කරපු විධිය. [බාධා කිරීමක්]
මශේ ශගෝලශයෝ ගණනාවක් ශම් පාර්වලශම්න්තුශේ ඉන්නවා; ශම්
රට පුරා ඉන්නවා. ඒක ශවනම එකක්. මට ශමතින කථා කරන්න
ස ාචාරාත්මක අයිතිය දුන්ශන් මට ඡන් ය දුන් ශම් රශට් හස්
ගණනක් ේනතාව. එතුමා මට ඒ අයිතිය ශ න්න ආපසු ඇවිල්ලා.
එතුමා ප්රේාතන්ත්රවා ය ගින න්ශන් නිද් ? අශප් කාලශර ඒ
පන්තිවලටත් ශකනළ කකවල එේවා චපන්ති වහාම නවත්වනුච
කියලා. අන්න එශහම තමයි කශළේ. බුලත් කඩයක්වත් කරන්න
දුන්නා ? මීනි මරලා

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඉවරශවලා ින් ඇවිල්ලා අපට ශමතින කථා කරනවා.
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි 200 .02.25විනි දින ගිසට්
පත්රශර ස හන් වන අවම සුදුසුකම් මම කියන්නම්.
"වි ්වවි යාලය නව ය වි යාලය ශහෝ ශවනත් ආයතනයට ඇතුළත් වනු
ලබන ශිෂයයන්ට අුරරුදු හතුනකට ශනනඅඩු විධිමත් අධයාපනයක් ජීව
වි යා විෂය මාලාශවන් අධයයන ශපනදු සහතික පත්ර (ේසස් ශපළ) ශහෝ
සමාන විභාගයකින් සාමාර්ථයක් තිබිය යුතුය.ච

ේසස් ශපළ විභාගශයන් සාමාර්ථයක් තිශබන්න ඕනක.
ශමනකක් සාමාර්ථය කියලා කියලාත් නිහි. ශම් නව ය
අධයාපන (අවම ප්රයති) නිශයෝග පිිබබ ව ආව ගිසට් එකක්. මම
ශම් ගිසට් පත්රය සභාගත* කරනවා.
ඒ විතරක් ශනනශවයි එහි තවදුරටත් ශමශහම තිශබනවා:
"විකල්පයක් ව ශයන් ශිෂයයන්ට අුරරුදු එශකනලහක
අධයාපනයක් ලබා ඉන් පසු වසර ශ කක මූවලක ජීව වි යා පිිබබ
මූවලක ශහෝ ූරර්ව නව ය පාඨමාලාවක් හ ාරා වි ්වවි යාලශර
වි යාලශර ශහෝ ශවනත් ආයතනයක ඇතුල්වීශම් විභාග සමත්
යුතු ය;ච

විධිමත්
විධිමත්
නව ය
වී සිටිය

ඒ කියන්ශන් සාමානය ශපළ විභාගය සමත්ශවලා අ තිශබන
ශවනත් ප නම් පාඨමාලා -foundation courses- කරලා සාමානය
ශපළ මඟින් ඇතුළත්වීශම් සුදුසුකමක් ඇතුළත් කර තමයි ඒ ගිසට්
පත්රය ආශේ. එශහම තමයි තිබුශණ්. පාර්වලශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්
අමශනෝඥයි කියා කක ගිහුවාට ශ්රී ලංකා නව ය සභාව එවපු ශම්
ගිසට් එක ශහන ශවලාවට පාර්වලශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු විරුද්ධ
ුරුම නිසා අනුමත ුරශණ් නිහි. අ ක්වා ශම් අවම ප්රයතිය
ඇවිල්ලා නිහි. අ ශවනශකනට
ශම්ක සම්ූරර්ණශයන්
නීතයනුකූලයි. ශම්ශක් නිවත කියන්න ශ යකුත් නිහි. ඉතා
පිහිදිවලව අහන්න ශවන්ශන් ශම් රුශවෝ කිහිප ශ නාශේ
ශබල්ල කපලා බුරන්ශේ ජීවිත නිති කරලා මන්න හ නවා
කියලයි. එ ා කරපු යනී මිරිල්ල අ ශවන ක්රමයකින් කරන්න
හ නවා. එ ා පිහිය කඩුව තුවක්කුව පාවිච්චි කරලා යනී මරපු
එක අ ශවනත් ක්රමයකින් පාර්වලශම්න්තුශේ ඉ ශගන තමුන්ශේ
වචන පාවිච්චි කරලා ශිෂයයන් ගණනාවකශේ ජීවිත නිති කරලා
මන්න ශමතින කථා ශකරුවා. මම නිවතත් එතුමාශේ කථාව
පිිබබ ව කනගාම් ශවනවා. අ අපි කළ යුත්ශත් ශමනකක් ? එක
කාලයකදී ශම් ශප ද්ගවලක නව ය වි යාලය පටන් ගත්තා.
රශට් ශප ද්ගවලක නව ය අධයාපනයක් තිබිය යුතු බව අපි
පිිබගන්නවා. ඒ පටන් ගත්ත එශක් ඇති ුරුම ප්ර ්න ගින අපි
ශත්රුම් අරශගන තිශබනවා. මූවලක ප්ර න
් ය ුරශණ් ශම්ශක්
අනාගතය කින්ශන් නිතුව නිවිරදි සමස්තය පිිබබ බලන්ශන්
නිතුව වරින් වර නිවිරදි කරයන් ශගන ලිය ශම් ක්රමශේ යට

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු ශමනහාන් ලාල් ශග්රේරු මහතා]

ගු වමලහාන් ලාල් වරේු මහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

විරුද්ධව ආත්මාර්ථකාමීව ආත්ම ශක්න්ද්රීයව කුහකව හා
ශද් පාලනික ව ශයන් විවිධාකාරශයන් එකතු ශවච්ච අය ශම්ක
බඩු දුවපු වි ාල තුවාලයක් කරශගන ශම්ක හරහා ජීවත් ශවච්ච
එකයි. එශහම කර ගත්ත ප්ර න
් ය අ විස ලා තිශබනවා. ශම්
විසඳුම ඉදිරියට ශගනියන්න ේ ේ කරනවා ? හසකට ආසන්න
රුවන්ශේ ජීවිත ගිනයි අපි කථා කරන්ශන්. ඒ අම්මලා
තාත්තලාශේ ජීවිත ගිනයි අපි කථා කරන්ශන්. අ ඒ අම්මලා
තාත්තලා සියදිවි නසාගන්නා තිනට ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඒවා
ජීවිත ශනනශවයි ? ඒ අය ශම් රශට් රුශවෝ ශනනශවයි ? ඒ නිසා
මම ඉතා පිහිදිවලව කියනවා අපි ශම්ශක් අනාගතයක් කිනවා
කියලා. අනාගතශර ශමවිනි විරදි ඇති ශනනවන්න අපි
අනාගතවාදී විඩ පිිබශවළක් හ ලා තිශබනවා. නව ය වි යාව
කරන අයට විතර ශම් ගිටලුව එන්ශන්? ශ නස්තරවරු අතින්
විතර යනී මිශරන්ශන්? ඉංජිශන්රුශවෝ හස් ගණනකට ඉන්න
ශගනඩනිඟිල්ලක් හ නවා.
ඒ ශගනඩනිඟිල්ල ප්රයතියට හිදුශේ නිත්නම් ශගනඩනිඟිල්ල
කඩාශගන විම්ණාම මිශරන්ශන් එක්ශකනා ශ න්නා ශනනශවයි.
(නව ය) සු ර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්යය කිේවා වාශේ
එතශකනට අඩි හයක් ඇතුළට යන්ශන් එක්ශකශනක් ශ න්ශනක්
ශනනශවයි. හස් ගණනක් එකවර යනවා. එශහම නම් ඉංජිශන්රු
වි යාව ගින ඇයි කික්කුමක් නිත්ශත්? හිම රැකියාවකටම
ප්රයතියක් තිශබන්න ඕනක. ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි බස්
රථයක් එළවන රියිදුශරකුශේ අශත් ජීවිත හිට හිත්තකවක්
තිශබනවා. බහු ප්රයතියට අනුව බස් රථය එළවන්ශන් නිතුව
ලිහිල්ලා හිප්පුශණනත් හිටක් හිත්තකවක් එකවර මිශරනවා.
එතශකනට නව යවරයා අතින් මිශරන එක ගින ශමතරම්
කික්කුම ශමනකක් ? ශම්ක කුහකකම. ශවන කිසි ශ යක්
ශනනශවයි. ආත්ම ශක්න්ද්රීය බව. තමුන්ශේ රැකියාව රැක ගිනීමට
තිශබන ආසාව. ඒක කමක් නිහි කියමු ශකෝ. ඒ විධියට ඒ
රැකියාශේ ප්රයතිය රැක ගන්න නව යවරුන්ට අයිතිය තිශබනවා.
ඒකට කමක් නිහි. හිබියි අනාගතශර රුවන්ශේ අධයාපනශර
අයිතිය කප්පාදු කරන්න බුරන්ට අයිතියක් ඇත්ශත් නිහි. මම
විශ ේෂශයන් ස හන් කරන්න කිමිතියි අපි අනාගතශරදී ඉදිරිපත්
කරනවා Quality Assurance and Accreditation Commission
එක. අපි ඒ පනත් ශකම්ම්පත හ ලා ඉවරයි. ින් ඒ පනත්
ශකම්ම්පත නීතිපතිවරයාට ශයනමු කරලා ඉවරයි. ගරු
ඇමතිතුමාශේ මූවලකත්වශයන් ආශීර්වා ශයන් ඒ අව ය කිබිනට්
පත්රිකාව ාලා අපට අ ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් ශවලා
තිශබනවා. අපි ඒ හරහා හ නවා තත්ත්ව සහතික කිරීශම් හා
ප්රතීතනය කිරීශම් ස්වාධීන ශකනයසමක්. Sri Lanka
Qualifications Framework එකක් අපට තිශබනවා. ඒකට අනුව
අනාගතශර නව ය වි යාලයක් හ න්න බිරිකමක් නිහි. හිබියි
හ න්න ඉස්ශසල්ලා ඒ සම්ූරර්ණ සිලසුම ශ න්න ඕනක. ඒ පනත්
ශකම්ම්පශත් ඒ කරුුම බක්ශකෝම අන්තර්ගත ශවනවා.
ඒ විතරක් ශනනශවයි. ශ්රී ලංකා නව ය සභාශේ නිශයෝජිතයන්
ශම් ශකනයසම ඇතුශළේ ඉන්නවා. ඒ නිසා අනාගතශර නව ය
වි යාලයක් පටන් ගන්නවා නම් ඒ සම්ූරර්ණ විඩ පිිබශවළ
පිිබබ ව ශහිබ කරලා කටයුතු කරන්න ඕනක. මුවලන්ම ඒකට
අනුකූලතා සහතිකයක් ගන්න ඕනක; clearance එකක් ගන්න
ඕනක. ශම් ශකනයසම පිහිම්වීශමන් පස්ශසේ ඒ clearance එක
අරශගනයි ඕනකම ශප ද්ගවලක ේසස් අධයාපන ආයතනයක් ශම්
රශට් පටන් ගන්න ශවන්ශන්.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු රාේය ඇමතිතුමනි බබතුමාට තව විනාඩියක් පමණයි
තිශබන්ශන්.

(The Hon. Mohan Lal Grero)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ඒ අනුව ේසස් අධයාපන
අමාතයාං ය ව ශයන් අපි සයිටම් ප්ර ්නය විස ා තිශබනවා
විතරක් ශනනශවයි ඒ ස හා අනාගතවාදී ක්රියා මාර්ගයකුත්
අරශගන තිශබනවා. ඒ නිසා රුවන් හසකට ආසන්න පිරිසකශේ
අනාගතය ආරක්ෂා කිරීශම් ශම් විඩ කටයුත්ත සාර්ථක කර
ගිනීම ස හා ශම් සමස්ත සභාශේ සහශයෝගය ලබා ශ න්නය කියා
මා ඉතා ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ශබනශහනම ස්තුතියි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් වකටුම්පත ඊ අනුකූලව වද වන වර කියවන ලදී.

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මුර පළවන වය්ජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් වකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිවම්න්ුර කාරක සභාවක
පැවරිය යුුර ය.'' -[ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக"
[ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ]

-

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.]

කාරක සභාවවටුදී සලකා බලන ලදී.
[ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය.]

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.
[ைொண்புைிகு
பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்
வகித்தொர்கள்.]
Considered in Committee.
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

தமலமை

1 වන වගන්තිය පනත් වකටුම්පවතටු වකල සක් හැටිය තිබිය
යුුර යයි නිවය්ග කරන ලදී.
1ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clause 1 ordered to stand part of the Bill.

2 වන වගන්තිය.- (දකුු ආසියාතික තාක්ෂණික
හා නවද ආයතනවේ ශිෂයන් විශ්නවවිදාලය
වවත අන්තර්රහණය කිරීම.)

வொசகம் 2.- (ததற்கொசிய ததொழினுட்பவியல் ைற்றும்
ைருத்துவ நிறுவகத்தின் ைொைவர்கமளப்
பல்கமலக்கழகத்துக்கு உள்ளீர்த்தல்.)
CLAUSE 2.- (Absorption of students of South Asian Institute of
Technology and Medicine to the University.)

ගු සිසිර ජයවකලඩි මහතා

(ைொண்புைிகு சிசிர ெயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)
ගරු සභාපතිතුමනි මා පහත ස හන් සංශ ෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"පනශත් 2 (අ)/2(a) සයිටම් ආයතනශර වලයාපදිංචි වී ඇති ශිෂයයින්
ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලයට අන්තර්ග්රහණය
කිරීමට සමගාමීව සයිටම් නව ය වි යා ආයතනය අශහෝසි
කළ යුතුය.ච
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4 වන වගන්තිය පනත් වකටුම්පවතටු වකල සක් හැටිය තිබිය
යුුර යයි නිවය්ග කරන ලදී.

ගු සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)

4ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clause 4 ordered to stand part of the Bill.

(The Hon. Chairman)
ගරු ඇමතිතුමනි ඒ සංශ ෝධනයට එකත ?

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු සභාපතිතුමනි ඒ කරුණට අ ාළ සංශ ෝධනයක් අලුත්
වගන්තියක් හිටියට ඉදිරිපත් කරන නිසා එම සංශ ෝධනයට
එකත ශවන්ශන් නිහි.

2 වන වගන්තිය පනත් වකටුම්පවතටු වකල සක් හැටිය තිබිය
යුුර යයි නිවය්ග කරන ලදී.
2 ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clause 2 ordered to stand part of the Bill.

3 වන අලුත් වගන්තිය.- (සයි ම්ටු නවද ීඨඨය
ක්රියාත්මක වීම අවසන් වීම.)
புதிய வொசகம் 3.- (ததததொைநி ைருத்துவ பீடத்தின்
ததொழிற்பொட்டில் இல்லொததொழிதல்.)
NEW CLAUSE 3.- (Medical Faculty of SA ITM cease to be in
operation.)

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු සභාපතිතුමනි මා පහත ස හන් අලුත් වගන්තිය ඉදිරිපත්
කරනවා:

3 වන වගන්තිය.- (අර්ා නිරූපනය.)
வொசகம் 3.- (தபொருள்மகொடல்.)
CLAUSE 3.-(Interpretation.)

"2 වන පිම්ශේ 12 වන ශප්ිබයට ඉක්බිතිව පහත ික්ශවන ශකනටස
ආශද් කරන්න.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු සභාපතිතුමනි මා පහත ස හන් සංශ ෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"2 වන පිම්ශේ 24 වන ශප්ිබය ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත ික්ශවන
ශකනටස ආශද් කරන්න:
'එම්.බී.බී.එස්.
ලයශේදී' ච

ේපාධිය'

යන්ශනන්

නව යශේදී

හා

සංවශ්්ධානය පිළිගත යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා
සම්මත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

ගු සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
ගරු සිසිර ේයශකනඩි මන්ත්රීතුමා තුන්වන වගන්තිය ස හා
බබතුමාශේ සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරවා ?

ගු සිසිර ජයවකලඩි මහතා

සයිටම්හි
නව ය පීඨය
ක්රියාත්මක වීව
අවසන් වීම.

3. ශවනත් යම් වලඛිත නීතියක කුමක් ස හන් ුරව 2 වන
වගන්තිශර
නි ්චිතව
ස හන්
පරිදි
ශිෂයයන්
අන්තර්ග්රහණය කිරීම සම්ූරර්ණ කරනු ලිබූ ඉක්බිතිවම
සයිටම් හි නව ය පීඨය එම්.බී.බී.එස්. ේපාධිය ප්ර ානය
කිරීම ස හා වූ සුදුසුකම අවසන් විය යුතු අතර එකී නව ය
පීඨය ක්රියාත්මක වීම අවසන් විය යුතු ය.ච

ඉදිරිපත් කරන ලදින් පළමු වන වර කියවන ලදී.

தகொண்டுவரப்பட்டு முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டது.
Brought up, and read the First time

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු සභාපතිතුමනි චවගන්තිය ශ වන වර කියවිය යුතුයච යි
මා ශයෝේනා කරනවා.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(ைொண்புைிகு சிசிர ெயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)
ගරු සභාපතිතුමනි මා පහත ස හන් සංශ ෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"පනශත් 2 (ඇ) සහ (ඈ)/2 (C) සහ (D) හි අන්තර්ග්රහණය කරන ල
සයිටම් ශිෂයයින් සම්බන්ධශයන් MBBS (KDU) ේපාධි
ලබා දීම ශ්රී ලංකා නව ය සභාශේ (SLMC) අනුමිතියට
යටත්ව ශකනතලාවල වි ්වවි යාලශර කළමනාකාරීත්ව
මණ්ඩලය විසින් සිදුකළ යුතුය.ච

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු සභාපතිතුමනි එවිනි ප්රතිපා නයක් ඇති කිරීමට නීතිමය
හිකියාවක් නිති නිසා එම සංශ ෝධනයට එකත නිහි.

3 වන වගන්තිය සංවශ්්ධිතාකාරවයන් පනත් වකටුම්පවතටු
වකල සක් හැටිය තිබිය යුුරයයි නිවය්ග කරන ලදී.
3ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக
இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

වගන්තිය පනත් වකටුම්පත
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

එකුර කළ යුුරය යන ප්රශ්නනය

வொசகம் சட்டமூலத்திற் மசர்க்கப்பட மவண்டுதைனும் வினொ
விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question that the Clause be added to the Bill put and agreed to.

3 අලුත් වගන්තිය පනත් වකටුම්පවතටු වකල සක් හැටිය තිබිය
යුුර යයි නිවය්ග කරන ලදී.
புதிய வொசகம் 3 சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
New Clause 3 ordered to stand part of the Bill.

ප්රඥප්ති වගන්තිය පනත් වකටුම්පවතටු වකල සක් හැටිය තිබිය
යුුරයයි නිවය්ග කරන ලදී.
சட்டைொகு
வொசகம்
சட்டமூலத்தின்
பகுதியொக
மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Enacting Clause ordered to stand part of the Bill.

இருக்க

825

826

පාර්වලශම්න්තුව

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් වකටුම්පත ඊ අනුකූලව සංවශ්්ධිතාකාරවයන් ුරන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.

දීර්ඝ නාමය

விொிவுப் தபயர்
LONG TITLE

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக
ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු සභාපතිතුමනි මම පහත ස හන් සංශ ෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා.

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කල්තැබීම

"දීර්ඝ නාමය ඉවත් කර පහත ික්ශවන දීර්ඝ නාමය ආශද් කරන්න:-

'ේාතික අව යතාවකින් යුතු කාරණාවක් ශලස කුුම ආසියාතික
තාක්ෂණික සහ නව ය ආයතනශයහි වලයාපදිංචි වී ඇති ශිෂයයන් 1 81
අංක 68 රන ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවි යාලය පනත
මඟින් පිහිම්වන ල ශේනරාල් ශ්රීමත් ශේෝන් ශකනතලාවල ආරක්ෂක
වි ්වවි යාලයට අන්තර්ග්රහණය කිරීම ස හා විධිවිධාන සිලිස්වීම පිණිස
ඊට සම්බන්ධ ශහෝ ආනුෂංලික කරුුම ස හා විධිවිධාන සිලිස්වීම පිණිස
වූ පනතකි.' ච;

සංවශ්්ධානය පිළිගත යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා
සම්මත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි චපාර්වලශම්න්තුව ින් කල්
තිබිය යුතුයචයි මා ශයෝේනා කරනවා.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

දීර්ඝ නාමය සංවශ්්ධිතාකාරවයන් පනත් වකටුම්පවතටු
වකල සක් හැටිය තිබිය යුුරයයි නිවය්ග කරන ලදී.
விொிவுப் தபயர் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக
இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Long Title, as amended, ordered to stand part of the Bill.

නාමය පනත් වකටුම්පවතටු වකල සක් හැටිය තිබිය යුුරයයි
නිවය්ග කරන ලදී.
පනත් වකටුම්පත සංවශ්්ධාන සටුතව වාර්තා කරන ලදි.
பகுதியொக

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

Amendment put, and agreed to.

தமலப்பு சட்டமூலத்தின்
கட்டமளயிடப்பட்டது.

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT

இருக்க

மவண்டுதைனக்

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது.
Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි පනත් ශකම්ම්පශතහි
ශසෝදුපත්වල භාෂා හා මුද්රණ ශ ෝෂ වයාකරණ ශ ෝෂ අංක ශ ෝෂ
නිවිරදි කර ගිනීම හා ආනුෂංලික සංශ ෝධන ස හා අවසර ශ න
ශලස ඉල්ලා සිටිය.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
සභාව එකත ?

ගු මන්ත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ගු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விெயதொஸ ரொெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝේය කථානායකතුමනි ''පනත් ශකම්ම්පත
සංශ ෝධිතාකාරශයන් ින් තුන්වන වර කියවිය යුතුය''යි මා
ශයෝේනා කරනවා.

ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝේනාව ගරු ඥානමුත්තු
ශ්රීශන්සන් මන්ත්රීතුමා.

ඊට ශපර ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය
ගන්නවා ඇති.

අනුරුව ගු නිවය්ජ කාානායකුරමා මූලාසනවයන් ඉවත්
වූවයන් ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித்
தவிசொளர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the
Chair.

මඩකලපු දිසනරික්කවේ රජවේ වගලඩනැලිලිවලින්
ආරක්ෂක හමුදා ඉවත් කිරීම
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் அரச
கட்டிடங்களிலிருந்து பமடயினமர தவளிமயற்றல்

WITHDRAWAL OF SECURITY FORCES FROM GOVERNMENT
BUILDINGS IN BATTICALOA DISTRICT

[பி.ப. 6.26]

ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීවන්සන් මහතා

(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, சமப
ஒத்திமவப்பு மவமளயின்மபொது பின்வரும் பிமரரமைமய
நொன் முன்மவக்கின்மறன்:
"ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் விமசடைொக, மகொரமளப்பற்று
ததற்கு
பிரமதச
தசயலகப்
பிொிவிலுள்ள
தைொறக்
தகொட்டொஞ்மசமன இரொைகிருஷ்ைன் ைிஷன் பொடசொமலயில்
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இரொணுவ முகொமும், ைண்முமன மைற்கு பிரமதசச் தசயலகப்
பிொிவிலுள்ள தொண்டியடி ையொனத்தில் அதிரடிப்பமட முகொமும்,
ைட்டக்களப்பு மைற்கு வலயக் கல்வி அலுவலக ஆசிொிய ைத்திய
நிமலயத்தில் தகொக்கட்டிச்மசொமல தபொலிஸ் நிமலயத்தின் ஒரு
பகுதியும், வவுைதீவு பிரமதச தசயலகக் கட்டிடத்தில் தபொலிஸ்
நிமலயமும் கொைப்படுகின்றது. இவ்வொறொன முக்கியைொன,
அவசியைொன பொவமனக்குட்படுகின்ற பல இடங்களிலிருந்து
இன்னமும் பமடயினரும் தபொலிஸொரும் விலகொைல் இருக்கின்
றொர்கள். இது ைக்கள் ைத்தியில் விசனத்மத ஏற்படுத்தி
வருகின்றது. இவர்கள் இந்த இடங்களிலிருந்து எப்மபொது
தவளிமயறி அப்பிரமதசங்கமள ைக்களதும் ஆசிொியர்களதும்
ைொைவர்களதும் பொவமனக்கு அனுைதிப்பொர்கள் என்பமத
நொன் இச்சமபயின் கவனத்திற்குக் தகொண்டுவர விரும்பு
கின்மறன்.”

குறிப்பொக யுத்தத்திற்குப் பிற்பட்ட கொலத்தில் வடக்கு,
கிழக்கு ைொகொைங்களில் அதிகளவொன இரொணுவத்தினர்,
தபொலிஸொர், அதிரடிப் பமடயினர், கடற்பமடயினர் என்று பல
பமடயினரும்
முகொைிட்டிருந்தனர். ஆனொல் தற்மபொது
படிப்படியொக இந்தப் பமடயினர் அந்தந்த இடங்களிலிருந்து
விலக்கப்பட்டு
வருவமதயிட்டு
உங்களுக்கு
நொங்கள்
நன்றிகமளத் ததொிவிக்கின்மறொம். இருந்தொலும், மகந்திர
முக்கியத்துவம்வொய்ந்த நிமலயங்கள் என்று தசொல்லப்படுகின்ற
ைொைவர்கள் கல்வி கற்கின்ற பொடசொமலகள் மபொன்ற
இடங்களிலிலுள்ள
பமடயினமர
தவளிமயற்ற
நடவடிக்மகதயடுக்கப்பட மவண்டும். குறிப்பொக, நொன் இங்கு
குறிப்பிட்ட மகொரமளப்பற்று ததற்கு கிரொன் பிரமதசச் தசயலக
பிொிவுக்குட்பட்ட
பிரமதசத்திலுள்ள
ஒரு
பொடசொமலயில்
1990ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
இரொணுவத்தினர்
முகொைிட்டிருகின்றனர். கடந்த கொலத்தில் இதுபற்றி நொங்கள்
ைொவட்ட அபிவிருத்திக்குழுக் கூட்டங்கள் ைற்றும் பிரமதச
தசயலகங்களில்
இடம்தபற்ற
அபிவிருத்திக்குழுக்
கூட்டங்களில் பிரஸ்தொபித்தமபொது, இன்னும் 3 ைொதங்களில், 6
ைொதங்களில்
இன்னுமைொர்
இடத்திமனப்
தபற்றவுடன்
அவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து விலகிச் தசன்றுவிடுவொர்கள்
என்று கூறப்பட்டது. அண்மையிலும்கூட ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டச் தசயலகத்தில் நமடதபற்ற கூட்டத்தின்மபொது இவ்
வொறொன கருத்து முன்தைொழியப்பட்டது. தகௌரவ பொதுகொப்பு
இரொெொங்க அமைச்சர் அவர்கள்கூட ஒரு கூட்டத்திமனப்
பொதுகொப்பு தமலமைச் தசயலகத்தில் நடொத்தியிருந்தொர்.
அப்மபொதும் எங்களுக்கு சில உத்தரவொதங்கமளத் தந்திருந்தொர்.
அவர்
தந்த
உத்தரவொதங்கள்
முற்றுமுழுதொக
நிமறமவற்றப்படவில்மலதயன்று
நொங்கள்
கூறவில்மல;
நிமறமவற்றப்பட்டிருக்கின்றன. அமதமநரம் எல்லொ இடங்களி
லிருந்தும் பமடயினமர ஒமரயடியொக விலகிச் தசல்லுைொறு
நொங்கள் மகட்கவில்மல. ஆனொல், நொன் முக்கியைொகக்
மகட்டுக்தகொள்வது என்னதவன்றொல், கல்விமயொடு சம்பந்தப்
பட்ட இடங்கள், அதொவது, பொடசொமலகள், ஆசிொியர் ைத்திய
நிமலயம்
மபொன்றமவ,
நிர்வொகத்மதொடு
சம்பந்தப்பட்ட
இடங்களொன பிரமதசச் தசயலகக் கட்டிடம் மபொன்றமவ
ைற்றும் தகௌரவிக்கப்பட மவண்டிய இடங்களொன இறந்த
உடலங்கமளப் புமதக்கின்ற ையொன பூைிகள் - இப்படியொன
இடங்களிலிருந்து உண்மையில் ஆயுதம் தொங்கிய பிொிவினர் பமடயினர், தபொலிஸொர் விலகிச் தசன்று அவற்மற ைக்களின்
பொவமனக்கு
விடமவண்டுதைன்றுதொன்
நொங்கள்
எதிர்பொர்க்கின்மறொம்.
ஒரு நொட்டில் இமறமை என்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது;
ைக்களின் உொிமை என்ற ஒரு பகுதியிருக்கின்றது. நொட்டின்
இமறமை நிமலநொட்டப்படமவண்டுதைன்பதில் அரசொங்கம்
உண்மையில்
உறுதியொக
இருக்குதைன்பமத
நொங்கள்
அறிமவொம். அமதமநரத்தில் ைக்களின் உொிமை என்பதும்
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முக்கியைொன ஒரு விடயைொக இருக்கின்றது. ஒரு ெனநொயக
நொட்டில், குறிப்பொக நல்லொட்சி நமடதபறுகின்ற ஒரு நொட்டில்
இந்த உொிமை என்கின்ற விடயம் முக்கியம் நிமலநொட்டப்பட
மவண்டும்
என்பமத
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
கூறிக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.

யுத்த கொலத்மதப் தபொறுத்தைட்டில், 2007ஆம் ஆண்டில்
கிழக்கில் யுத்தம் கிட்டத்தட்ட
முழு அளவில் முடிவமடந்
திருந்தது. வடக்கில் 2009இல் யுத்தம் முடிவமடந்திருக்கின்றது.
அந்தவமகயில், வடக்கில் யுத்தம் முடிவமடந்து கிட்டத்தட்ட 9
ஆண்டுகள் நிமறமவறிவிட்டன;
கிழக்கில் யுத்தம் முடிவ
மடந்து 11 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. இந்நிமலயில் அந்தப்
பகுதிகளில் உண்மையில் வன்முமறகள்,
வன்தசயல்கள்
இல்லொத,
ைக்கள் சுமுகைொக வொழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிமல
கொைப்படுகின்றது.
இப்படியொன
ஒரு
சூழ்நிமலயில்
முக்கியத்துவம் வொய்ந்த நிமலயங்களிலிருந்து குறிப்பிட்ட
அந்த ஆயுதம் தொங்கிய பிொிவினர் விலகி ைக்களின்
பொவமனக்கு அவற்மற விடுவிப்பதற்கு நல்லொட்சி அரசு என்ற
அடிப்பமடயில் இந்த அரசு வழிவகுக்க மவண்டுதைன்பமத
இந்த அரசிடம் ைக்கள் எதிர்பொர்ப்பதில் எந்தவிதைொன தமடயும்
இருக்க முடியொது.
இமதமபொன்று, வடக்கு ைொகொைத்திலுள்ள அரச கட்ட
டங்கள் ைற்றும் ைொைவர்கள் கற்கின்ற பொடசொமலகள்
மபொன்றவற்றில் இவ்வொறு பமடயினர் தொித்திருப்பது என்பது,
இந்த நல்லொட்சிமய ஏற்படுத்துவதில் பங்குதொொிகளொக இருந்த
தைிழ் ைக்கள் ைத்தியில் ஒரு வமகயொன விசனத்மத
ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. கடந்த கொலத்தில் வடக்கில் ஆயுதப்
பமடயினொிடைிருந்த 120 ஏக்கர் நிலம் விடுவிக்கப்பட்டது.
மகப்பொப்புலவு மபொன்ற இடங்களில் நிலம் விடுவிக்கப்
பட்டமை, அமதமபொன்று ைட்டக்களப்பில் தகொம்ைொதுமற,
தசட்டிபொமளயம் ைற்றும் கொைொட்சி அம்ைன் மகொவிலிருந்து
பமடயினர்
விலகியிருந்தமை
மபொன்ற
குறிப்பிட்டுக்
கொட்டக்கூடிய நிகழ்வுகளும் நடந்திருக்கின்றன. அமதமநரம்
நொன் இங்கு குறிப்பிட்டுச் தசொன்ன தைொறக்தகொட்டொஞ்மசமன
இரொைகிருஷ்ை
ைிஷன்
பொடசொமலயிலிருந்து
தமரப்
பமடயினர் தவளிமயறிச் தசல்வதன்மூலம் அங்கு ைொைவர்கள்
கற்பதற்கும்
ஆசிொியர்கள்
கற்பிப்பதற்கும்
உொிய
ஒரு
சந்தர்ப்பத்மத விமரவொக வழங்கமவண்டுதைன்று அந்தப்
பொடசொமல ைொைவர்கள், ஆசிொியர்கள் ைற்றும் தபற்மறொர்கள்
சொர்பொக பொதுகொப்பு இரொெொங்க அமைச்சொிடம் நொங்கள்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறொம். அந்தக் கொலத்தில் இந்த முகொைிற்கு
அண்மைய இடங்களில் இருக்கின்ற தனியொர் கொைிகள்
வீடுகமளொடு
பொதுகொப்பு
என்ற
அடிப்பமடயில்
தமரப்பமடயினொின்
கட்டுப்பொட்டுக்குள்
தகொண்டுவரப்
பட்டன. அமதமநரம் அதில் சில தனியொர் கொைிகள்
விடுவிக்கப்பட்டிருப்பமத நொங்கள் அறிமவொம். இருந்தொலும்,
இந்த முக்கியைொன இடம் விடுவிக்கப்பட்டு, பொடசொமலயின்
பொவமனக்கொக விடப்படமவண்டுதைன்று நொன் மகட்டுக்
தகொள்கின்மறன்.
பட்டிப்பமள
பிரமதச
தசயலகத்துக்கு
உட்பட்ட,
ைண்முமன ததன்மைற்குப் பிரமதசத்திலுள்ள தகொக்கட்டிச்
மசொமல
என்ற
இடத்தில்
ைட்டக்களப்பு
மைற்கு
வலயத்துக்குொிய ஆசிொியர் ைத்திய நிமலயம் இருக்கின்றது.
இந்த ஆசிொியர் ைத்திய நிமலயைொனது, யுத்தம் முடிவமடந்த
நொளிலிருந்து இப்மபொதுவமர தபொலிசொொின் பொவமனயில்
இருக்கின்றது என்று நொன் நிமனக்கின்மறன். அமதமநரம்
இப்மபொது தபொலிசொொின் பொவமனக்கு என்று நிலங்கள்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன;
கட்டடங்கள்
நிர்ைொைிக்கப்
பட்டிருக்கின்றன. இந்த நிமலயில், குறித்த இடத்தில்
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தபொலிசொர் இருக்கமவண்டிய மதமவ இருப்பதொக எங்களுக்குத்
ததொியவில்மல. இமதமபொன்றுதொன் ைண்முமன மைற்குப்
பிரமதச தசயலகப் பிொிவில் உள்ள பிரமதச தசயலகத்துக்குொிய
கட்டடத்மத பிரமதசச் தசயலக அதிகொொிகள் அல்லது ைக்களொல்
ததொிவு
தசய்யப்பட்ட
பிரதிநிதிகள்
பொவமனக்கு
உட்படுத்துவதற்கு
விரும்புகின்றொர்கள். அந்தப் பிரமதச
தசயலகக் கட்டடத்துக்குப் பக்கத்தில் தபொலிசொருக்குொிய
கொைிகள் மபொதியளவு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன; கட்டடங்
களும்
நிர்ைொைிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
எனமவ,
அமத
விடுவிப்பதில் எந்தத் தமடகளும் இருக்கக்கூடொது.
அமதமபொன்று, தொண்டியடி என்று தசொல்லப்படுகின்ற
பிரமதசத்தில் ஒரு ையொனக் கொைி இருக்கின்றது. அங்கு யொர்
புமதக்கப்பட்டிருந்தொலும்
பமடயினர்
புமதக்கப்
பட்டிருந்தொலும் சொி, விடுதமலப் புலிகள் புமதக்கப்பட்டிருந்
தொலும் சொி, சொதொரை ைக்கள் புமதக்கப்பட்டிருந்தொலும் சொி அமவ ையொனங்களொகக் கருதப்படமவண்டும். இறந்த உடல்கள்
அடக்கம்
தசய்யப்படுகின்ற
இடங்களிலுள்ள
சைொதிகள்
என்பது, உண்மையில் ைொியொமதக்குொிய, தகௌரவிக்கப்பட
மவண்டிய ஓர் இடம். அந்தக் கொலத்தில்கூட, எல்லொளனுக்கும்
துட்டமகமுனுக்கும்
இமடயில்
நமடதபற்ற
யுத்தத்தின்
பின்னர், எல்லொளன் புமதக்கப்பட்டிருந்த சைொதிக்கு ைொியொமத
தசலுத்தமவண்டுதைன்று
துட்டமகமுனு
அவர்கள்
தசொல்லியிருந்தொர். ஆனொல், இப்மபொது தொண்டியடியில்
அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த ையொனத்தில் - எத்தமனமயொ
உடலங்கள் புமதக்கப்பட்டிருக்கின்ற ையொனத்தில், அதிரடிப்
பமடயினர் முகொம் அமைத்திருக்கின்றொர்கள். எனமவ, இந்த
ையொனக் கொைி விடுவிக்கப்படமவண்டுதைன்பது ைக்களின்
மகொொிக்மகயொக இருக்கின்றது. எனமவ, தகௌரவ பொதுகொப்பு
இரொெொங்க அமைச்சர் அவர்கள், இந்த விடயத்மத ைிகவும்
தபொறுப்புடன் ைக்களின் நிமலயிலிருந்து பொர்த்து, அதமன
விடுவிப்பதற்குொிய நடவடிக்மககமள எடுக்கமவண்டுதைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அமவ எல்லொவற்மறயும் ஒருைித்து விடுவிக்கும்படி நொன்
தசொல்லவில்மல
என்பமத
ைீண்டும்
ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன். ஆனொல், முக்கியைொக பொடசொமலக் கட்டடம்,
ஆசிொியர் ைத்திய நிமலயம், ையொனக் கொைி, பிரமதசச்
தசயலகக் கொைி மபொன்றவற்மற முன்னுொிமைப்படுத்தி,
விடுவிப்பதற்கு நீங்கள் உொிய நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டு
தைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
உண்மையிமல
இந்த
விடயத்தில் இரொணுவத் தளபதி ைமகஷ் மசனொநொயக்க
அவர்கள்
அக்கமறமயொடு
தசயற்படுவதொக
நொங்கள்
அறிகின்மறொம். எனமவ, தயவுதசய்து உங்களுமடய வொயி
லிருந்து நல்லததொரு மநொோ்கைியைொன வொர்த்மதகள் எங்களுக்
குக் கிமடக்கமவண்டும். இவற்மற விடுவிப்பதன் மூலைொக
நல்லொட்சி நமடதபறுகின்றது என்பமத ைக்கள் உைர
மவண்டும். ஆகமவ, அதற்கொன நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட
மவண்டும்.
வடக்கிலும் கிழக்கிலுமுள்ள இப்படியொன விடயங்கள் பற்றி
இன்னும் தசொல்வதற்கு இருக்கின்றது. அங்கு புதூர் பகுதியில்,
வமலயிரவில் ஒரு பொொிய நிலப்பரப்பில் விைொனப் பமட முகொம்
ஒன்று இருக்கின்றது. யுத்த கொலத்தில் அங்குள்ள ஒரு
பொமதயில் ைக்கள் 500 ைீற்றர் மநரடியொகப் பயைம் தசய்து
குறித்த ஓர் இடத்மத அமடந்தனர். ஆனொல், இப்மபொது அங்கு
யுத்தம் முடிந்த பின்னரும், எட்டு வமளவுகமளச் சந்தித்து அந்த
இடத்மத அமடவதற்கு ஏறத்தொழ 03 கிமலொ ைீற்றர் பயைம்
தசய்ய மவண்டிய ஒரு நிமலமை இருக்கின்றது.
எனமவ,
யுத்தம் முடிந்திருக்கின்ற மநரத்தில் அந்த ைக்கள் ஏற்தகனமவ
பயைித்த அந்தப் பொமதமயவிட்டொலும், அந்த வொன்பமட
முகொமுக்குப் பக்கைொக ஒரு வழியிமனத் திறந்து தருைொறு,
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அண்மையில் தகௌரவ அமைச்சர் நிைல் சிறிபொல த சில்வொ
அவர்களும் பிரதி அமைச்சர் அமசொக் அமபசிங்க அவர்களும்
வருமக தந்தமபொது, ைக்கள் அவர்களிடம் மகொொிக்மக
விடுத்திருந்தொர்கள். அதொவது வொகனங்கள் விபத்துக்களுக்கு
உள்ளொகக்கூடிய விதத்தில் வமளந்து தசல்கின்ற அந்தப்
பொமதமயத் தவிர்த்து மநரடியொகப் பயைிக்கக்கூடிய ஒரு
நிமலமய ஏற்படுத்தித்தர மவண்டுதைன்று மகட்டமபொது
அதமன அவர்கள் சொதகைொகப் பொிசீலிப்பதொகக் கூறியிருந்
தொர்கள். இது விடயைொக உங்களுமடய மநொோ்க ைியைொன
பதிமல விமரவொக எதிர்பொர்க்கின்மறொம். அமதமநரம் இந்த
ஒத்திமவப்புமவமளப் பிமரரமைக்குப் பதிலளிப்பதற்கொக
நீங்கள் வந்திருப்பமதயிட்டு உங்கமள நொன் பொரொட்டி
விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.

ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

இப்தபொழுது தகௌரவ சொர்ஸ் நிர்ைலநொதன்
பிமரமைமய வழிதைொழிவொர்.

அவர்கள்

[பி.ப. 6.36]

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளொோ் அவர்கமள,
தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீமநசன் அவர்களொல்
தகொண்டுவரப்பட்ட
இந்தப்
பிமரரமைமய
வழிதைொழி
கின்மறன். ைக்கள் ைீளக் குடியைரக்கூடிய நிலங்கமள
விடுவிப்பது ததொடர்பொன இந்தப் பிமரரமை விவொதத்தின்
மபொது தகௌரவ ைீள் குடிமயற்ற அமைச்சரும் இங்கிருப்பது
தபொருத்தைொன ஒரு விடயைொகும். ஏதனன்றொல், தகௌரவ
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீமநசன் அவர்கள் தகொண்டுவந்த
இந்தப் பிமரரமை முக்கியைொனது. குறிப்பொக, ைொவட்டம்
தழுவிய ொீதியிலிருக்கின்ற இரொணுவ முகொம்கமள நொங்கள்
அகற்றுைொறு மகட்கவில்மல. உதொரைைொக, ைன்னொொில் உள்ள
தள்ளொடி முகொமை அகற்றுைொறு நொங்கள் மகட்கவில்மல.
அமதமபொல,
வவுனியொவிலுள்ள
மெொசப்
முகொமை
அகற்றுைொறு
நொங்கள்
மகட்கவில்மல.
ைக்களுமடய
வொழ்வொதொரத்மத மைம்படுத்துவதற்கு உதவுகின்ற ைக்களுக்கு
ைத்தியில் இருக்கின்ற கொைிகமள விடுவிக்குைொறுதொன்
மகட்கின்மறொம்.
ைன்னொர், முருங்கன் நகொில் கமடகமளக் கட்டி வியொபொரம்
தசய்யக்கூடிய ஓர் இடத்தில் 4 - 5 இரொணுவ வீரர்கள்தொன்
இருக்கின்றொர்கள். உண்மையில், அந்த இடம் இரொணுவ
வீரர்கள் தங்கிருப்பதற்குப் தபொறுத்தைற்றது. அதன் உொிமை
யொளர் அந்தக் கொைிமய விடுவித்துத் தருைொறு மகட்டு அந்தக்
கொைி உறுதியுடன் கச்மசொியும் AGA Office உம் இரொணுவ
முகொமுைொக அமலந்து தகொண்டிருக்கின்றொர். அமதமபொல,
முல்மலத்தீவு - அளம்பில் பிரதொன வீதியில் குைொரசுவொைி
என்ற நபருக்குச் தசொந்தைொக இருக்கின்ற 3 ஏக்கர் கொைியில்
ததன்னந்மதொப்பில் 10 - 12 இரொணுவ வீரர்கள் இருக்கின்
றொர்கள். அமதமநரத்தில், குைொரசுவொைி என்ற அந்த நபர்
தன்னுமடய வொழ்வொதொரத்மதக் தகொண்டுதசல்ல முடியொைல்
ைிகவும் கஷ்டப்படுகின்றொர். அவர் என்னுமடய கொொியொல
யத்திற்கு வந்து, இப்மபொமதய மதங்கொயின் விமலமயப்
பொர்க்கும்மபொது என்னுமடய மதொட்டம் என்னிடம் இருந்தொல்
நொன் நல்ல வசதியொக வொழ்மவமனதயன்று தசொன்னொர்.
ஆனொல்,
இன்று
பஸ்ஸூக்குக்கூட
கொசு
இல்லொைல்
இன்தனொருவொிடம் கொசு வொங்கிக்தகொண்டுதொன் உங்களுமடய
கொொியொலத்திற்கு வந்திருக்கின்மறன் என்று அந்த முதியவர்
என்னிடம் ைிகவும் ைனவருத்தப்பட்டுச் தசொன்னொர்.
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ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

அமதமநரம் அந்மதொனியொர் மகொவிலுக்குச் தசொந்தைொன ஓர்
இடம் ைற்றும் முள்ளிக்குளம் என்பனவும் குறிப்பிடத்தக்கன
வொகும்.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ இரொெொங்க அமைச்சர் அவர்கமள, இரொணுவத்
தினர்
இருக்கின்ற
தபொதுைக்களுமடய
கொைிகமளப்
பற்றித்தொன் நொங்கள்
குறிப்பிடுகின்மறொம்.
ஏற்தகனமவ
நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றன. இல்மல
தயன்று ைறுக்கவில்மல. அமதமநரத்தில், விடுவிக்கப்பட
மவண்டிய இடங்கமள விடுவிக்குைொறு முன்தைொழிகின்மறொம்.
அமவ ைக்களுக்குத் மதமவயொன இடங்களொகும். அதொவது
தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது
மபொல பொடசொமலக் கட்டிடத்தில் இருக்கின்ற இரொணுவத்
தினமர அவர்களுமடய பிரதொன இரொணுவ முகொமுக்குச்
அமழத்துச் தசன்றொல் அங்கிருக்கின்ற பிரச்சிமன குமறயும்.
ைன்னொர் தள்ளொடி இரொணுவ முகொமுக்கு அருகொமையில்
இருக்கின்ற அந்மதொனியொர் ஆலயத்திற்குச் தசொந்தைொன
கொைியில் இரொணுவத்தினர் canteen - சிற்றுண்டிச்சொமல
அமைத்துக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
சிற்றுண்டிச்சொமல
அமைப்பதில் எங்களுக்கு எந்தவிதைொன ஆட்மசபமனயும்
இல்மல. ஆனொல், ஆலயத்திற்குச் தசொந்தைொன நிலத்தில் அமத
அமைத்துக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் ைொதைளவில் நொனும், ைன்னொர் ைொவட்ட குரு
முதல்வரும், பொரொளுைன்றக் குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர்
அவர்களும் தங்கமள மநரடியொகச் சந்தித்து அது பற்றித்
தங்களுமடய கவனத்திற்குக் தகொண்டு வந்திருந்மதொம். நீங்கள்
அங்கு
வருவதொகக்
கூறியிருந்தீர்கள்.
அதன்
பின்பு
அரசொங்கத்தில் ஏற்பட்ட சில குழப்பங்கள் கொரைைொக
உங்களுமடய வருமக தொைதைொயிற்று. அமதமபொல, நீங்கள்
முள்ளிக்குளம் பிரமதசத்திற்கு வந்திருந்தமபொது, குறிப்பிட்ட சில
ஏக்கர் கொைிகள் விடுவிக்கப்பட்டன. ஆனொல், முள்ளிக்குளம்
கூட்டத்தில்
தீர்ைொனித்ததுமபொன்று
இன்னும்
கொைிகள்
விடுவிக்கப்படவில்மல. ஆகமவ, இந்த இரண்டு விடயங்கள்
ததொடர்பொகவும் நீங்கள் கவனத்திதலடுக்க மவண்டும்.
அடுத்தொக,
ைன்னொொில்
ைீன வர்களுக்குப்
பொதிப்மப
ஏற்படுத்துகின்ற வமகயில், 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முதல்
இல்லொைல் தற்மபொது 2017ஆம் ஆண்டு முதல் புதிதொகக்
கடற்பமட முகொம் ஒன்று தொழ்வுபொடு என்ற கிரொைத்தில்
அமைக்கப்பட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றது.
ஆகமவ,
அந்த
ைீனவர்களுமடய வொழ்வொதொரத்மதப் பொதிக்கொத வமகயில்
அந்த முகொமை அமைக்கும்படி ைன்னொர் ைொவட்டத்திற்குொிய
Navy Commander அட்ைிரல் அவர்களிடம் மகட்பதற்கொகவும்
அந்த விடயம் ததொடர்பொக மைலும் மபசுவதற்கொகவும் அவமரச்
சந்திக்கத் தமலைன்னொர்
கடற்பமட முகொைிற்கு நொன்
வருகின்மறன்
என்று
கூறியமபொது,
அவர்
தன்மனச்
சந்திப்பதொக இருந்தொல், பொதுகொப்பு அமைச்சில் அனுைதி
தயடுத்து வரும்படி மகட்டிருந்தொர். இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில்
இடம்தபற்ற
பொதுகொப்பு
அமைச்சு
ததொடர்பொன
ஒரு
விவொதத்தின்மபொதும் நொன் இது பற்றிக் கூறியமபொது,
எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் உட்பட எல்மலொருமை "கடற்பமட
அதிகொொி அப்படிக் கூறமுடியொது" என்று கூறி, அவரது
தசயலுக்கு எதிர்ப்புத் ததொிவித்தொர்கள். சமப முதல்வர்
லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல அவர்கள் எழுந்து, "கடற்பமட அதிகொொி
அப்படிக் கூறியிருந்தொல், அது தவறு"
என்று கூறினொர்.
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அத்துடன் "பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் அமழத்தொல், அந்த
ைொவட்டத்திலிருக்கின்ற இரொணுவ, கடற்பமட அதிகொொிகள்
தசன்று பிரச்சிமனகள் ததொடர்பொகக் கமதக்கமவண்டும்;
முடிந்தவமர
அவற்மறத்
தீர்த்து
மவக்க
மவண்டும்;
அவர்களொல் தீர்க்கமுடியொவிட்டொல், தகொழும்பிலிருக்கின்ற
அதிகொொிகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்கள் கமதப்பதற்கு
ஒழுங்குபடுத்திக் தகொடுக்கமவண்டும்" என்றும் கூறியிருந்தொர்.
ஆனொல், குறித்த விடயம் ததொடர்பில் கமதப்பதற்கொக
ைன்னொொிலிருந்து தமலைன்னொர்
கடற்பமட
முகொைிற்கு
வருகின்மறன் என்று குறித்த கடற்பமட அதிகொொியிடம்
நொன்தொன் தசொன்மனன்.
ஆனொல், நொன் அவர்கமள
என்னுமடய கொொியொலயத்திற்கு வருைொறு மகட்கவில்மல.
இந்த விடயம் ததொடர்பொகக் கமதக்க வருகின்மறன் என்று
நொன் கூறியிருந்மதன். ஆனொல், அவர்கள் "தங்கமளச் சந்திக்க
முடியொது" என்று கூறுகின்ற நிமலதொன் அந்த அதிகொொிகளுக்கு
ைத்தியில் கொைப்படுகின்றது.
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, இன்று கொமல நொன்
உங்கமளச் சந்தித்மதன். அப்மபொது நீங்கள் ைிக விமரவில்
ைன்னொருக்கு வருவதொகக் கூறியிருந்தீர்கள். அமதமபொன்று
ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் இருக்கின்ற சிறிய சிறிய
விடயங்கள் ததொடர்பொன பிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்படமவண்டும்.
தொழ்வுபொடு கடற்பமட முகொமைப் தபொறுத்தவமரயில், அங்கு
அதமனப் புதிதொக அமைக்கின்றொர்கள். கடற்பமட முகொமை
அமைப்பதற்கு அங்குள்ள ைக்கள் எதிர்ப்பல்ல.
ஆனொல்,
அவர்கள் கமரவமல இழுக்கக்கூடிய அந்தப் பிரமதசத்மதச்
மசொோ்த்து, அதொவது இரண்டு கமரவமல இழுக்கக்கூடிய
பிரமதசத்மதச் மசொோ்த்து முகொம் அமைக்கின்றமபொதுதொன் அங்கு
ைக்கள் ைத்தியில் குழப்பங்கள் வருகின்றன. அந்த நிமலமை
ஏற்படுகின்றமபொது
அந்த
ைக்கள்
“எங்களுமடய
வொழ்வொதொரத்மத அரசொங்கம் தடுக்கின்றது. ஆனொல், நீங்கள்
அரசொங்கத்திற்கு
ஆதரவொகப்
பல
தசயற்பொடுகளில்
இறங்கியிருக்கின்றீர்கள்” என்று எங்கள் ைீது பலவிதைொன
விைர்சனங்கமள
தசொல்கின்றொர்கள்.
அந்த
அளவுக்குத்
தங்களுமடய அதிகொொிகளது தசயற்பொடுகள் கொைப்படு
கின்றன.
ஆகமவ, தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்
தகொண்டுவந்த இந்தப் பிமரரமைமய நொன் ஆதொிக்கின்மறன்.
அமதமநரத்தில், அந்த ைொவட்டங்களிலிருக்கின்ற சிறிய சிறிய
இரொணுவ முகொம்கள் அகற்றப்படமவண்டும். உண்மையில் 3 4 ஏக்கர் கொைிமயப் பிடித்து 10 - 12 இரொணுவ வீரர்கள்
அதிலிருக்கின்றொர்கள். அவ்வொறு அவ்வொறு அங்கு இருக்க
மவண்டிய மதமவயில்மல.
நீங்கமளொ, தற்மபொமதய
இரொணுவத் தளபதிமயொ மநரடியொக அந்த இடங்கமளப்
பொர்த்தொல், குறித்த இடங்களில் முகொம்கள் மதமவயில்மல
என்றுதொன் தசொல்வீர்கள்.
ஆனொல், அங்குள்ள இரொணுவ
வீரர்கள் தங்களுமடய வசதிகளுக்கொக அந்த முகொம்கமளத்
தக்கமவத்துக் தகொள்கின்றொர்கமள ஒழிய மவறு இல்மல.
ஆகமவ, உண்மையில் அந்த முகொம்களினொல் மதசியப்
பொதுகொப்புக்கு
எந்தவிதைொன
ஒரு
பயனும்
இல்மல
என்பமதயும் நொன் கூறிக்தகொள்கின்மறன்.

தகௌரவ ைீள் குடிமயற்ற அமைச்சர் அவர்களும் இந்த நில
விடுப்புத்
ததொடர்பொக
முயற்சிகமள
எடுத்துக்தகொண்டு
வருகின்றொர். எனமவ, அவருக்கும் நன்றிமயக் கூறி, தகௌரவ
இரொெொங்க அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நொன் நன்றிமயக்
கூறுகின்மறன். குறிப்பிட்ட கொலத்தில் ஒரு சில இடங்கள்
விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விடுவிக்கப்படவில்மல என்று
நொன் கூறவில்மல. ஆனொல், ஆரம்ப கொலத்தில் விடுவித்தது
மபொன்று
இல்லொைல்
தற்மபொது
தகொஞ்சம்
தொைதம்
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ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
அதொவது அதில் ஒரு பின்னமடவு
ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
ஆகமவ, இரண்டு அமைச்சர்களும்
இமைந்து
இந்தப்
பிரமதசங்களில்
ைக்களுக்கிருந்த
கொைிகமள ைற்றும் தபொதுவொன கட்டிடங்கமள விடுவித்து,
ைக்களுமடய
தசொந்தக்
கொைியில்
அவர்கமள
ைீளக்
குடியைர்த்துவதற்கும்
அவர்களுமடய
வொழ்வொதொரத்மத
ஏற்படுத்திக் தகொடுப்பதற்கும் முயற்சி தசய்ய மவண்டும் என்று
நொங்கள் எதிர்பொர்த்து நிற்கின்மறொம் என்று கூறி விமடதபறு
கின்மறொம். நன்றி. வைக்கம்.

[අ.භා. 6.46]

ගු චන්දිම ගමවග් මහතා
(ைொண்புைிகு சந்திை கைமக)

(The Hon. Chandima Gamage)
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි අ දිනශරදී අශප් ගරු
එස්. ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා විසින් ශගන එන ල ශයෝේනාව
සම්බන්ධව කථා කිරීමට ලිබීම ගින මම සතුම් ශවනවා. එතුමා
මඩකළපුව දිස්ත්රික්කශර හමු ා ක ුරරක් සහ ශපනවලස් ස්ථාන
තුනක් සම්බන්ධ ගිටලුවක් තමයි ඉදිරිපත් කශළේ. විශ ෂ
ේ ශයන්
බබතුමන්ලාශේ ප්රශද් වල ේනතාව මහේන නිශයෝජිතයන්
ව ශයන් බබතුමන්ලා රේයට සහශයෝගය ශ න අවස්ථාවක ශමම
ගිටලු ඉදිරිපත් කිරීම ගින අපි අමුතුශවන් පුදුම ශවන්ශන් නිහි.
විශ ේෂශයන්ම කියන්නට ඕනක ශම් කටයුත්ත ශම් කර්තවය ශම්
වන විට සිලකිය යුතු ප්රමාණයකින් ආරම්භ කරලා තිශබන බව.
මශේ මතකය නිවිරදි නම් අක්කර 15 000ක පමණ ප්රමාණයක්
පසුලිය කාලශර නි හස් කරලා තිශබනවා. බබතුමා ශත්රුම්
ගන්නට ඕනක අපි එකතුශවලා ආණ්ඩු හිදුවා. බබතුමන්ලා යම් යම්
අවස්ථාවලදී අපට සහශයෝගය ශ නවා. නමුත් ශම් කටයුත්ත
කරන්නට ලියාම ශ මළ ේනතාව මුස්වලම් ේනතාව පත් වන
අසීරුතාව පිත්තකින් තියලා ඒකාබද්ධශර ේ විය ශද් පාලනය
කරන්නට ලිහිස්ති ශවනවා. සුළු ේාතික ේනතාව එශහම
නිත්නම් බබතුමන්ලාශේ ප්රශද් වල ඉන්න ේනතාව පීඩාවට පත්
කරලා තමයි ඒ ශගනල්ල ශද් පාලනය කරන්නට ලිහිස්ති
ශවන්ශන්. අපි හිම ශවලාශේම රේයක් විධියට විවෘත මනසකින්
ඉන්නවා ශම් කටයුත්ත කරන්නට ඕනකයි කියලා. ඒ වාශේම ශම්
වන විට කරලාත් තිශබනවා ඉදිරියටත් අපි කරනවා.

ශම් වන විට යම් යම් ශගනඩනිඟිවල සම්බන්ධශයන් අපි
ශපරසවි
ශගනඩනිඟිවල
ශගන්වලා
ස්ථාපනය
කරලා
බබතුමන්ලාශේ අ ාළ භූය නි හස් කරන්නට කටයුතු කරයන්
සිටිනවා. මම හිතන හිටියට හමු ා ක ුරර තිශබන භූයය තව
වර්ෂයක් යන විට නි හස් කරලා ශ නවා. ඒ සම්බන්ධශයන් ගරු
ඇමතිතුමා අ හස් ක්වාවි. ඒ වාශේම ශපනවලස් ස්ථාන සම්බන්ධ
ප්ර න
් ශරදී ශගනඩනිඟිවල නිති තින්වල ශපරසවි ශගනඩනිඟිවල සවි
කරලා ශහෝ අපි බබතුමන්ලාශේ අව යතාව ඉම් කරනවා. ශමහි
ගිටලුව එය ශනනශවයි. ශම් කටයුත්ත අපි බබතුමන්ලා
ශවනුශවන් ශම් රශට් ජීවත් වන එ ා ඉ න්ම ශම් රශට් ළ ේාතික
නිෂ්පා නයට වි ාල ායක්වයක් ලබා ශ න ධීවර කර්මාන්තය
ශමශහයවන ඒ වාශේම පසුලිය කාලශර එල්ීමීමඊ ග්රහණයට
හසුශවලා ඉ ලා එල්ීමීමඊ ග්රහණයට විරුද්ධව කටයුතු කරලා අපට සහශයෝගය දීලා- නිවතත් ශම් රට මධයම ආණ්ඩුව යටශත්
පාලනය ශවන්න ඕනකයි කියන මතශර හිටපු ශ මළ සහ මුස්වලම්
ේනතාව ශවනුශවන් අපි ශම් කිප වීම කරන්නට ේත්සාහ කරන
විට අශප් රේයටත් අශප් ශද් පාලන පසුබිමටත් හානි වන
ආකාරයට තමයි විපක්ෂශර යම් යම් පක්ෂ කටයුතු කරන්ශන්
විශ ේෂශයන්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය. ඒ ශගනල්ල හිම ාම කියන්න
යන්ශන් අපි ශම් රට පාවා ශ නවා ඒ ශගනල්ල හිම ාම කියන්න
යන්ශන් අශප් ශම් ආණ්ඩුව ඉන්ශන් ඩයස්ශපෝරාවත් එක්ක ඒ
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ශගනල්ල හිම ාම කියන්න යන්ශන් අපි ඩයස්ශපෝරාශේ එශහම
නිත්නම් ශබඳුම්වාදී පාර් ්වවල හුරල්කාරශයෝ කියලායි. ඒකයි
අපට තිශබන ප්ර න
් ය. ඒ ප්ර න
් ය නිත්නම් අපි ශම් වන විට ශම්වා
නි හස් කරලා දීලාත් ඉවරයි. එම නිසා මම විශ ේෂශයන්ම
තමුන්නාන්ශසේලාට මතක් කරලා ශ න්නට ඕනක බබතුමන්ලා
අපිත් සමත සහශයෝගශයන් විඩ කරන අතශර් අපි
බබතුමන්ලාශේ ේනතාවශේ ප්ර න
් විස න්නට මිදිහත් වන විට
ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කරන පිරිසක් පාර්වලශම්න්තුශේ ඇති
ශවයන් ඉන්නවා සහ යන් පිටත ඊට වඩා විඩි ප්රමාණයක් ඉන්න
බව. එශහම තිබියදී තමයි පසු ලිය කාලශර ශගෝඨාභය
රාේපක්ෂලා බිසිල් රාේපක්ෂලා මුස්වලම් ේනතාවශේ ප්රශද් වලට
ලිහින් ඉෆ්තාර් ේත්සවවලට සම්බන්ධ ශවලා ඒ ශගනල්ල මහා
ශලනකුවට මුස්වලම් ේනතාවට සහශයෝගය ශ න විධියට කථා
කශළේ. පසුලිය කාලශර ශ මළ ේනතාව අන්ත ව ශයන් පීඩාවට
ලක් කළ මුස්වලම් ේනතාව අන්ත ව ශයන් පීඩාවට ලක් කළ
හින්දු ආගයක ස්ථාන සහ ඉස්ලාම් ආගයක ස්ථාන විනා කළ
ේ විය පසුලිය වස්වල ඉෆ්තාර් ේත්සවවලට ලිහින් මුස්වලම්
ේනතාවට මහා ශලනකු සිහිනයක් මවන්නට ේත්සාහ කළා. ඒ
වාශේම රාේපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු පිරිස ේතුරට ලිහින් ශ මළ
ේනතාවට ශලනකූ ර් නයක් මවන්නට හ නවා හීනයක්
මවන්නට හ නවා. ඒ ුරණාට තමුන්නාන්ශසේලා ශත්රුම් ගන්න
ශම් රශට් ඉතිහාසශර පටන් ශ මළ සහ මුස්වලම් ේනතාවත් එක්ක
සහශයෝගශයන් ජීවත් ුරශණ් එක්සත් ේාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ
පාර් ්ව විතරයි. එම නිසා ඉදිරියටත් අපි ඒ කටයුතු කරනවා
වාශේම බබතුමන්ලාශේ ප්ර න
්
අපට ශහන ට ිශනනවා.
බබතුමන්ලාශේ ේනතාවශේ නිශයෝේනය සහ බබතුමන්ලා අපට
ලබා ශ න සහශයෝගය ගින අපි ශබනශහනම සංශේදීයි. ඒ
සංශේදීකමත් එක්ක අපි අනාගතශරදී තමුන්නාන්ශසේලාශේ ප්ර ්න
විස නවා කියන එක විශ ෂ
ේ ශයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂශර
මන්ත්රීවරශයක් විධියට මා ශම් අවස්ථාශේදී ප්රකා කරන්න
කිමිතියි.
[பி.ப. 6.51]

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ)

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள,
இரொணுவம்,
கடற்பமட,
விைொனப்பமட,
தபொலிஸ்
ஆக்கிரைித்துள்ள ைக்களுக்குச் தசொந்தைொன கொைிகமள
ைற்றும் அரச திமைக்களங்களுக்குச் தசொந்தைொன கொைிகமள
விடுவிக்குைொறு மகொொி தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்
ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன் அவர்களொல் தகொண்டுவரப்பட்ட
ஒத்திமவப்புமவமளப் பிமரரமை ததொடர்பொன விவொதத்தில்
நொனும் கலந்து தகொண்டு கருத்துக்கமள முன்மவக்கின்மறன்.
முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்மதப் தபொறுத்தவமரயிமல, அங்கு
இரொணுவத்தொல் 601 ஏக்கர் கொைிகளும் கடற்பமடயொல் 721
ஏக்கர் கொைிகளும் விைொனப்பமடயொல் 2 ஏக்கர் கொைிகளும்
தபொலிசொரொல் 6 ஏக்கர் கொைிகளும் என தைொத்தைொக 1,330
ஏக்கர் கொைிகள் பமடகளொல் ஆக்கிரைிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
தகௌரவ பொதுகொப்பு இரொெொங்க அமைச்சர் அவர்கமள, கடந்த
06.06.2018ஆம் திகதி நமடதபற்ற பொரொளுைன்ற அைர்விமல
தகௌரவ பிரதை ைந்திொி அவர்களிடம் மகள்வி விடுக்கப்படும்
மநரத்தில், முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் முத்மதயன்கட்டுோ்
பிரமதசத்தில் இரொணுவம் ஆக்கிரைித்திருக்கின்ற நீர்ப்பொசனத்
திமைக்களத்திற்குச் தசொந்தைொன 65 ஏக்கர் கொைிகமள
விடுவித்துத் தருைொறு மகட்டிருந்மதன். அதொவது இறுதி யுத்தம்
ஏற்பட்டு இடப்தபயர்வு வமர அந்தக் கொைியிமல நீர்ப்பொசனத்
திமைக்களம் இயங்கிவந்தது. ஆனொல், ைீள் குடிமயற்றம்
நமடதபற்று
சுைொர்
8
வருடங்கள்
பூர்த்தியொகின்ற
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நிமலயிமலயும்,
அந்த
நீர்ப்பொசனத்
திமைக்களம்
தற்கொலிகைொக மவமறொர் கட்டிடத்தில் இயங்கிவருகின்றது.
தற்மபொது அங்கு இந்தத் திமைக்களத்திற்கொன ஒரு நிரந்தரக்
கட்டிடத்மத அமைப்பதற்கு 15 ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு
தசய்யப்பட்டு, அதற்கொன மகள்வி மகொரப்பட்டு உொியவருக்கு
award of contract வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனொல், அந்தக்
கொைிமய
இரொணுவம்
ஆக்கிரைித்திருப்பதொல்,
அந்தப்
பைத்மதப் பயன்படுத்த முடியொது அந்தப் பைம் திரும்பிச்
தசல்கின்ற ஓர் இக்கட்டொன நிமலயிமன எங்களது ைொவட்டம்
எதிர்தகொண்டிருக்கின்றது.

அந்த 65 ஏக்கர் கொைிமயயும் உடனடியொக விடுவிக்குைொறு
தகௌரவ பிரதை ைந்திொி அவர்களிடம் நொன் மகட்கவில்மல.
இந்தப் பைத்மதப் பயன்படுத்தி அந்தத் திமைக்களத்திற்கு
ஒரு நிரந்தரைொன கட்டிடத்மதக் கட்டுவதற்கு இரண்டு ஏக்கர்
கொைிமயயொவது விடுவித்துத் தருைொறு மகொொியிருந்மதன்.
அப்தபொழுது தகௌரவ பிரதை ைந்திொி அவர்கள் “தொன்
சம்பந்தப்பட்ட அதிகொொிகளுடன் ததொடர்புதகொண்டு, இது
ததொடர்பில் உொிய நடவடிக்மக எடுப்பதொக” கூறியிருந்தொர்.
ஆகமவ, யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட விவசொயத்மத நம்பி
வொழ்கின்ற அந்த ைக்களுக்கு அந்தத் திமைக்களம் சொியொன
முமறயில் மசமவ ஆற்றுவதற்கு இந்தப் பைம் பயன்படுகின்ற
வமகயில்,
குறித்த
விடயத்துடன்
சம்பந்தப்பட்ட
அமைச்சரொகிய
நீங்கள்
02
ஏக்கர்
கொைிமயயொவது
உடனடியொக விடுவிக்க நடவடிக்மக எடுத்தொல், உங்களுக்கு
நொன்
எங்களுமடய
பொதிக்கப்பட்ட
ைக்கள்
சொர்பில்
நன்றியுமடயவளொக இருப்மபன். அமதமநரத்தில், நொங்கள்
மதசிய பொதுகொப்புக்கு எதிரொனவர்கள் அல்லர். ஆனொல்,
எங்களுமடய பிள்மளகள் படிக்கின்ற பொடசொமலகமள,
எங்களது ைக்களுக்கு வொழ்வொதொரம் தருகின்ற நிலங்கமள,
எங்களுமடய ைக்கள் பூர்வீகைொக வொழ்ந்த நிலங்கமள
விடுவித்து உதவுங்கள் என்று நொங்கள் உங்களிடம் மகொொிக்மக
விடுகின்மறொம்.
இப்தபொழுது சர்வமதச ொீதியொகப் பிரசித்தி தபற்றிருக்கின்ற
மகப்பொப்புலவு ைக்களின் வீதிப் மபொரொட்டைொனது, 15
ைொதங்கமளக் கடந்தும் இடம்தபற்று வருகின்றது. அந்த ைக்கள்
அங்கு தங்கள் குஞ்சு குழந்மதகளுடன் வீதிமயொரத்தில் நின்று
தகொண்டு “எங்களது கொைிகமள விடுவித்துத் தொருங்கள்;
எங்களது நிலத்தில் எங்கமள வொழவிடுங்கள்” என்று கூறிப்
மபொரொட்டம் நடத்துகின்றொர்கள். அந்தப் பிஞ்சுக் குழந்மதகள்
என்ன அநியொயம் தசய்தொர்கள்? என்ன பொவம் தசய்தொர்கள்?
எனமவ,
இமத
ைனதிமல
தகொண்டு,
ைீள்குடிமயற்ற
அமைச்மசொடும் ததொடர்பு தகொண்டு, இந்தக் கொைிகமள
விமரவொக ைக்களுக்கு விடுவித்துக்தகொடுப்பதற்கு நடவடிக்மக
எடுக்கமவண்டும்.
அங்கு புதுக்குடியிருப்புப் பிரமதச தசயலகத்துக்கு முன்பொக
உள்ள இரொணுவ முகொம் தனியொருமடய உறுதிக் கொைிகளில்
அமைந்துள்ளது. இந்தக்
கொைிகமள
இரொணுவம்
10
வருடங்களொக ஆக்கிரைித்திருக்கின்றது. இதற்கு எதிரொகவும்
வீதிமயொரைொக நின்று ைக்கள் மபொரொடினொர்கள். அப்தபொழுது
"இந்தக்
கொைிகள்
மூன்று
ைொத
கொலத்துக்குள்
விடுவிக்கப்படும்" என்று கூறி, ைக்களுக்கு எழுத்து மூலம்
உறுதிதைொழி
வழங்கப்பட்டமபொதிலும்
பல
வருடங்கள்
கடந்தும்
இன்று
வமர
அந்தக்
கொைிகள்
விடுவிக்கப்படவில்மல.
அமதமபொல, முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் ைொந்மத கிழக்குப்
பிரமதச தசயலகப் பிொிவுக்கு உட்பட்ட பொலி நகர் ைகொ
வித்தியொலயம் ைற்றும் முன்பள்ளிகள், சிறுவர் பொடசொமலகள்
என்பன இருக்கின்ற இடங்களில் வீதிமயொரங்களில் உள்ள
தனியொர் கொைிகமள ஆக்கிரைித்து இரொணுவ முகொம்
அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த
இரொணுவ
முகொமை
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விடுவித்துத் தருைொறு எங்களது பிரமதச அபிவிருத்திக்
குழுக்கூட்டங்களிமல கிரொை ைட்ட அமைப்புக்களினொல்
மகொரப்பட்டமதொடு,
அங்கு
முகொம்
அமைந்திருப்பது
பொடசொமலப்
பிள்மளகளுக்கு
ஓர்
அச்சுறுத்தலொக
இருப்பதொகவும், அவர்கள் நல்ல ைனநிமலயில் அங்கு கல்வி
கற்கப் மபொக முடியொத நிமல இருப்பதொகவும் ததொிவிக்
கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வொறு
சொதொரை
வொழ்க்மகக்கு
இமடயூறுகமள
ஏற்படுத்துகின்ற
முகொம்கள்
அமைந்
திருக்கின்ற கொைிகமள விடுவித்துத் தருைொறு உங்கமள
நொங்கள்
ைிகவும்
தயவொகக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறொம்.
அமதமநரம் நொன் இதுவமர இவ்வொறொன கொைிகள் எதுவும்
விடுவிக்கப்படவில்மல என்று கூறவில்மல.
நொன் முக்கியைொக ஒரு விடயம் குறித்து இந்தச் சமபயிமல
நன்றி கூறுமவண்டும். அதொவது, "முறிகண்டி அக்கரொயன்
விதியிமல
அமைந்துள்ள
இரொணுவ
முகொமை
அண்டியிருக்கின்ற ஏறக்குமறய 200 ஏக்கர் வமரயொன
கொைிகமளப் பிடித்து இரமவொடிரவொக, பகமலொடு பகலொக
மவலி அமடக்கின்றொர்கள்" என்று அங்கிருக்கின்ற பிரமதச
ைக்கள் ததொமலமபசிமூலம் எனக்தகொரு தகவமலத் தந்தொர்கள்.
உடனடியொக அந்த இடத்துக்கு விமரந்த நொன், அங்கிருந்த
தபொதுைக்களிடம் அது ததொடர்பில் மகட்டறிந்த பின்னர், அந்த
முகொமுக்கு முன்பொகச் தசன்று, அந்த விடயத்மத அங்கிருந்த
இரொணுவ
அதிகொொிக்குத்
ததொமலமபசி
மூலைொக
ததொிவித்மதன். அப்தபொழுது அங்கு உொிய இருக்கொததனொல்
பதில் அதிகொொி - பிரதி அதிகொொி அந்த முகொமுக்கு தவளிமய
வந்தொர். நொன் அவொிடம் இந்த விடயத்மதக் கூறிமனன்.
பின்னர் ைறுநொள் விடிவதற்கு முன்மப சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
அந்த மவலிகள் அமனத்மதயும் அப்புறப்படுத்தியிருந்தொர்கள்.

இவ்வொறொன
நல்ல
தசயற்பொடுகமள
நீங்கள்
மைற்தகொள்ளவமதயிட்டு
நொங்கள்
உங்களுக்கு
நன்றி
கூறுகின்மறொம். அமதமவமள எைது ைக்களது இயல்பு
வொழ்க்மகமயப்
பொதிக்கின்ற
சம்பவங்கமள
நொங்கள்
ததொடர்ந்தும்
இந்தப்
பொரொளுைன்ற
அைர்வுகளிமல
எடுத்துக்கூறி வருகின்மறொம். நல்மநொக்கம், நல்லிைக்கம்,
நல்லொட்சி என்பவற்றுக்குக் மகள்விக்குறி ஏற்படுத்துகின்ற
விடயங்களுக்குத் தீர்வு கொைக்கூடிய வமகயிமல, சொியொன
முடிவுகமள விமரவில் எடுத்து, எங்களுமடய ைக்களுக்கு
நீங்கள் ஒரு நல்ல தசய்திமயக் கூற மவண்டும் என்று ைிகவும்
தயவொகக் மகட்டு, எனது உமரமய முடிக்கின்மறன். நன்றி.

ගු නිවය්ජ කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු නවලන් බණ්ඩාර ේයමහ නිශයෝේය ඇමතිතුමා, බබතුමාට
විනාඩි පහක කාලයක් තිශබනවා.

[අ.භා. 6.5 ]

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (රාජ පරිපාලන හා
කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නිවය්ජ
අමාතුරමා)
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ெயைஹ - அரச நிருவொக
முகொமைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of
Public Administration and Management and Law and
Order)
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි, රාේය පරිපාලන හා
කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිිබබ අමාතයාං ශර
නිශයෝේය අමාතයවරයා විධියට ශම් කාරණය සම්බන්ධව මට
ශතනරතුරු ටිකක් කියන්න තිශබනවා. විශ ෂ
ේ ශයන් ශපනවලස් ස්ථාන
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු නවලන් බණ්ඩාර ේයමහ මහතා]

ශ කක් ගින ශම් කල් තිබීශම් විවා ශරදී අවධානය ශයනමු
කරලා තිශබනවා. ඉන් එක් ශපනවලස් ස්ථානයක් තමයි,
ශකනක්කඩිච්ශචෝශලයි ශපනවලස් ස්ථානය.

ශකනක්කඩිච්ශචෝශලයි ශපනවලස් සථානය 2007.05.26වන දින
සිට ශම් ක්වා පට්ටිශපනල, ශකනක්කඩිච්ශචෝශලයි වලපිනශර පිහිටි
මඩකලපුව බටහිර අධයාපන කාර්යාලයට අයත් ගුරු මධයස්ථාන
ශගනඩනිඟිල්ලක පවත්වාශගන යනු ලබනවා. ශපනවලස් ස්ථානශර
නව පරිපාලන ශගනඩනිඟිවල ඉදිකිරීම ස හා ශම් වන විට මන්මුශන්
කුණ බටහිර ප්රාශද්ශීය ශල්කම් ශකනට්ඨාසයට අයත්
ශකනක්කඩිච්ශචෝශලයි අංක 134 ග්රාම නිලධාරි වසශම් පිහිටි
ශහක්ටයාර 1.1126ක භූය ප්රමාණයක් නීතයනුකූලව 200 .08.03
වන දින ශ්රී ලංකා ශපනලීසිය ශවත පවරා ශගන තිශබනවා. පවරා
ගන්නා ල එම ඉඩම් ශකනටස තුළ ිනට ශපරසවි ශගනඩනිඟිවල
පහක් ඉදිකරලා තිශබනවා. ශපනවලස් ස්ථානය ස හා පරිපාලන
ශගනඩනිඟිල්ල, ස්ථානාධිපති නිල නිවස හා ශභෝේනාගාර
ශගනඩනිඟිල්ල ඉදිකර ශපනවලස් ස්ථානය එහි ස්ථාපිත කිරීශමන්
අනතුරුව ිනට ශපනවලස් ස්ථානය පවත්වාශගන යනු ලබන
මඩකලපුව බටහිර අධයාපන කාර්යාලයට අයත් ගුරු මධයස්ථාන
ශගනඩනිඟිල්ල නි හස් කිරීමට හිකියාව ලිශබනවා.
වේනතිේ ශපනවලස් ස්ථානය ගින කථා කරන ශකනට, වුරනතිේ
ශපනවලස් ස්ථානය 2007.06.2 වන දින සිට ශම් ක්වා වුරනතිේ
ප්රාශද්ශීය සභාවට අයත් ශගනඩනිඟිල්ලක පවත්වාශගන යනවා.
ශපනවලස් ස්ථානය ඉදිකිරීම ස හා අංක 182 ඒ, වුරනතිේ ග්රාම
ශසේවා වසමට අයත් අක්කර එකහමාරක භූයයක් 2014.05.30 දින
පවරා ගිනීමට කටයුතු කර තිශබනවා. එශසේ පවරා ගන්නා ල
අක්කර එකහමාරක භූය ප්රමාණය කුුරරු ඉඩම් ශකනටසක් වන
බිවින් හා නව ශපනවලස් ස්ථානය ඉදිකිරීශම් කටයුතු ස හා එය
ප්රමාණවත් ශනනවන බිවින්, ඊට යාබ ව පිහිටි අක්කර පහක භූය
ප්රමාණයක් පවරා ගිනීමට අව ය කටයුතු සලසා ශ න ශලස
ස්ථානාධිපති වුරනතිේ විසින් මන්මුශන් බටහිර ප්රාශද්ශීය ශල්කම්
ශවතින් ඉල්ලීමක් කර තිශබනවා.
එශසේ පවරා ගිනීමට කටයුතු සිදු කරයන් පවතින අතරතුර
ශපනවලස් ස්ථානයට ල ශපරසවි ශගනඩනිඟිවල තුනක් ශමම පවරා
ගිනීමට ශයෝජිත අක්කර පහක භූය ශකනටශසේ ස්ථාපිත කර
තනිකඩ භට නිවාස ශලස පවත්වාශගන යාමට කටයුතු කරලා
තිශබනවා. ඒ අනුව, වේනතිේ ශපනවලස් ස්ථානයට යනින්ශ ෝරු
යනුම් කළ සිලසුම් අංක PP/මඩ/2611 යටශත් ශහක්ටයාර්
0.6070ක ඉඩම් ශකනටසක් 2014.05.30 දින වලඛිතව භාර දී ඇති
නමුත්, එම ඉඩශම් ශපනවලස් ස්ථානයක් ස්ථාපිත ශනනකර ශවනත්
ඉඩමක ශපරසවි ශගනඩනිඟිවල ස්ථාපිත කර ඇති බිවින් ශපර ලබා
දී ඇති වලයකියවිවල අවලංගු කිරීමට සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව,
ශපර ඉඩම සම්බන්ධශයන් භාර දී ඇති සියලු වලයකියවිවල නිවත
භාර දීමට හා එම ඉඩශම් පිවරුම් සහතිකය අවලංගු කිරීමට
කටයුතු කර ඇති අතර, ිනට ශපරසවි ශගනඩනිඟිවල ඉදිකර ඇති
ඉඩම් ශකනටශසහි යනුම් කටයුතු කිරීමට එකත වී ඇත. ඒ අනුව
ඉදිරි කටයුතු සිදුකරන බවට මන්මුශන් බටහිර ප්රාශද්ශීය ශල්කම්
විසින් ිනුම් දී ඇත.
ඒ අනුව, වුරනතිේ ශපනවලස් ස්ථානය ශවත අක්කර තුනක ඉඩම්
ශකනටසක් ලබා දීමට කිමිත්ත පළ කර ඇති නමුත්, එම ඉඩම්
ශකනටස ප්රමාණවත් ශනනවන බවට ස්ථානාධිපති වුරනතිේ විසින්
කරන ල ඉල්ලීමට අනුව වුරනතිේ ග්රාම නිලධාරි වසශමන් තවත්
අක්කර ශ කක ඉඩම් ශකනටසක් ශපනවලස් ස්ථානය ඉදිකිරීම ස හා
ලබා දීමට 2018.03.23 වන දින දිස්ත්රික් ඉඩම් ප්රගති සමාශලෝචන
රැස්වීශම්දී එකත වී ඇති බවට මඩකලපුව දිස්ත්රික් ශල්කම් එම්.

838

ේ යකුමාර මහතා විසින් මන්මුශන් බටහිර ප්රාශද්ශීය ශල්කම්
ශවත 2018.05.23 දිනිති අංක LUPPD/12/08/01 රන වලපිය
මඟින් ිනුම් දී තිශබනවා. ඒ අනුව අක්කර පහක භූය ප්රමාණය
කඩිනයන් ශ්රී ලංකා ශපනලීසිය ශවත පවරාශගන එහි නව
පරිපාලන ශගනඩනිඟිල්ල ඉදිකර ශපනවලස් ස්ථානය එහි ස්ථාපිත
කිරීශමන් අනතුරුව වුරනතිේ ප්රාශද්ශීය සභාවට අයත් ඉඩම හා
ශගනඩනිඟිල්ල නි හස් කිරීමට හිකියාව තිශබනවා.
ගරු නිශයෝේය කාරක සභාපතිතුමනි, විශ ෂ
ේ කාර්ය බලකා
වුරනතිේ ක ුරරු භූයශර ිනටමත් ශගනඩනිඟිල්ල ඉදිකිරීම
ස හා රුපියල් 50,143,909ක මු ලක් විය කර තිශබනවා.
මම හිතන්ශන්, ඉතාම ශකටි කාලයකින්
එම භූයශර
ශගනඩනිඟිල්ල ඉදි කළා. එය කෘෂිකර්ම ශ පාර්තශම්න්තුවට
අයත්ව තිබූ අතර, එම භූයය අපට නි හස් කිරීශම් හිකියාව
තිශබනවා. මට ලිබී තිශබන කාලය ශකටි නිසා අ ාළ ශමම
වලයකියවිවල සභාගත කරන්න මම කිමිතියි. විශ ේෂශයන්ම
මඩකලපු ප්රශද් ශර මන්ත්රීතුමන්ලා, මන්ත්රීතුයයන්ලා තමන්ශේ
ේනතාවශේ එදිශන ා ේන ජීවිතවලට අ ාළවන ශගනඩනිඟිල්ල
නි හස් කර ගිනීම ශවනුශවන් තමයි කටයුතු කරන්ශන්. එශහම
නිතිව ේාතිවාදී ආකල්පයකින්වත් රට ලිනි තියන්නවත්
ශනනශවයි. ශම් ප්රශද් ශර නීතිය සහ සාමය ආරක්ෂා ශවන්න ඕනක
කියන මතශර බබතුමන්ලා ඉන්න එක ගින අපි සතුම් ශවනවා. ඒ
නිසා මම ඊට අ ාළ ශම් වලයකියවිවල සභාගත* කරනවා.
[பி.ப. 7.05]

ගු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொெொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

சமபக்குத் தமலமைதொங்கும் தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித்
தவிசொளர் அவர்கமள, ைட்டக்களப்பு ைொவட்டப் பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர் தகௌரவ ஸ்ரீமநசன் அவர்கள் முன்மவத்திருக்கும்
சமப ஒத்திமவப்புமவமளப் பிமரரமையின் முக்கியத்துவம்
கருதி, குறித்த விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு என்னுமடய சில
கருத்துக்கமள முன்மவக்க விரும்புகின்மறன்.
குறிப்பொக
நல்லொட்சி
அரசொங்கத்தில்
ைக்களொல்
எதிர்பொக்கப்பட்ட முக்கியைொன விடயம்தொன் நல்லிைக்கம்
ைற்றும் சைொதொனம், சகவொழ்மவ உருவொக்குவது என்பது.
அதற்கு
ஏற்றொற்மபொல்
எைது
அரசொங்கம்
பல்மவறு
நடவடிக்மககமள முன்தனடுத்திருக்கிறது என்பதில் எவ்வித
ைொற்றுக் கருத்துக்களுக்கும் இடைில்மல. அந்த வமகயில்
யுத்தம் நிகழ்ந்த பிரமதசத்தில் இரொணுவத்மத விலக்குவது,
கொைிகமள விடுவிப்பது ததொடர்பொக பல்மவறு சந்தர்ப்பங்
களில் பல்மவறு படிமுமறகமள ைற்றும் நடவடிக்மககள்
அரசொங்கம் மைற்தகொண்டிருந்து. இருந்தமபொதும் இவ்வொறொன
பிரச்சிமனகள் ததொடர்ந்து இருந்து வந்திருக்கிறன அல்லது
இருந்து வருகின்றன என்பமத நொங்கள் அவதொனிக்கிமறொம்.
குறிப்பொக,
பொடசொமலகளில்
இரொணுவ
முகொம்கமள
நடொத்துவமத, ஒரு பக்கம் பொதுகொப்புக் கொரைைொகப்
பொர்த்தொலும்கூட,
ைறுபுறத்தில்
அந்த
நடவடிக்மக
ைொைவர்களின் கல்விமயப் பொதிக்கின்றன என்பது பற்றிக்
கவனிக்க மவண்டியிருக்கிறது.

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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குறிப்பொக நொட்டின் எல்லொப் பொகங்களிலும் ஏமதனும் ஓர்
அனர்த்தத்தின்மபொது, அகதிகளொன ைக்கமளத் தற்கொலிகைொகத்
தங்கமவப்பதற்கும் பொடசொமலக் கட்டடங்கள் தபற்றுக்
தகொள்ளப்படுவது வழமை. எங்களது ைொவட்டங்களில் கடந்த
ைொதத்திமல
இத்தமகய
அனர்த்தங்கள்
ஏற்பட்டமபொது
பொடசொமலகளில் அமைக்கப்பட்ட முகொம்கமள, தற்கொலிகக்
கூடொரங்கமள ைொற்றிவிட்டு, பொடசொமல ைொைவர்களின்
கல்விக்கொக அவற்மற விடுவிக்கமவண்டும் என்பதில் அதிக
அக்கமறமயொடு நொங்கள் தசயற்பட்டு வந்மதொம். இத்தமகய
இரொணுவ முகொம்கமளப் பொடசொமலகளில் நிரந்தரைொகத்
ததொடர்ந்து பரொைொிப்பது ைொைவர்களின் கல்வி நிமலக்குப்
பொதிப்பொனது என்கின்ற வமகயில், சகவொழ்வு அடிப்பமடயில்,
சைொதொன
அடிப்பமடயில்,
ைொைவர்களின்
எதிர்கொல
அடிப்பமடயில், இந்த விடயத்தில் உொிய தீர்ைொனத்மத
அரசொங்கம் எடுக்கமவண்டியது முக்கியைொனது என்மற நொன்
நிமனக்கின்மறன். அமதமநரம் ஒரு விடயத்மதக் கூற
விரும்புகின்மறன். அதொவது பொடசொமலகளிலிருந்து இரொணுவ
முகொமை அகற்றுவது என்பதும் இரொணுவத்மத குறித்த
பிரமதசத்தில் இருந்து அகற்றுவது என்பதும் மவறுமவறொகப்
பொர்க்கப்படக்கூடிய இரு விடயங்கள்.
அண்மையிமல இரொணுவ உயர் அதிகொொி ஒருவரொன
ரத்னபிொிய என்பவர் இந்த நொட்டுக்கு ைிக முக்கியைொன ஓர்
அமடயொளத்மத
இட்டுச்
தசன்றிருக்கிறொர்
ைிகவும்
முக்கியைொன சைொதொன தசய்திமயச் தசொல்லியிருக்கிறொர். அந்த
வமகயில் ஓர் இரொணுவ அதிகொொியொக இருந்தமபொதும்கூட,
வன்னிப் பகுதியிமல அவர் முன்தனடுத்த நல்தலண்ை
நடவடிக்மககள் அந்த ைக்களினொல் தபொிதும் மபொற்றப்
பட்டிருக்கிறன.
இவ்வொறொன
இரொணுவ
அதிகொொிகளும்
இருக்கிறொர்கள் என்பமத ஞொபகத்துகின்ற அமதமவமள,
நொங்கள் அவர்கமளப் பொரொட்டுகின்மறொம். இந்சந்தர்ப்பத்தில்
இத்தமகய இரொணுவ முகொம்கமள பொடசொமலகளில் பரொைொிப்
பதனூடொக ைொைவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சிமனகமளத்
தவிர்த்து, அதமன எவ்வொறு ஒரு நல்தலண்ை முகொைொக,
நலன்புொி முகொைொக ைொற்றியமைக்கலொம் என்பது பற்றி சிந்திக்க
மவண்டியிருக்கிறது.
இன்று
சிமறயில்
வொடும்
ஆனந்த
சுதொகரமன
நல்லிைக்கம், சகவொழ்மவ உருவொக்குவதற்கொக விடுவிக்கக்
மகொொிய விண்ைப்பத்தில் உங்களது தமலமையிமல நொங்கள்
எல்மலொரும் மகதயொப்பைிட்டு,
சனொதிபதி அவர்களிடம்
அதமன வழங்கியிருந்மதொம். சனொதிபதி அவர்கள் இதுமபொன்ற
விடயங்களில்
முன்னின்று
தசயற்படுத்துவதனூடொக
நல்லிைக்க விடயத்தில் அக்கமற கொட்டலொம் என்று நொங்கள்
நிமனக்கின்மறொம். அதற்கு உதொரைைொக ஒரு விடயத்மத
ைொத்திரம்கூறி,
எனது
உமரய
நிமறவு
தசய்ய
விரும்புகின்மறன். அதொவது சனொதிபதி அவர்கள் தன்மனக்
குண்டுமவத்துக் தகொல்லுவதற்கு வந்த ஒரு விடுதமலப் புலிகள்
இயக்க
உறுப்பினமர,
தனது
பதவியின்
ஓரொண்டு
நிமறவின்மபொது, பண்டொரநொயக்க ஞொபகொர்த்த ைண்டபத்தில்
மைமடக்கு அமழத்து விடுவித்த ைனம் தநகிழக்கூடிய
கொட்சிமய அந்த ைண்டபத்திலிருந்து நொன் பொர்த்மதன். குறித்த
ஒரு நிகழ்மவ அவரொல் தசய்யமுடியுைொக இருந்தொல், அந்த இரு
குழந்மதகளுக்குத்
தந்மதமயப்
தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு
சனொதிபதி
அவர்கள்
ஏன்
கருமை
கொட்டக்கூடொது?
நல்தலண்ை சிந்தமனகள் என்ற அடிப்பமடயில் அந்த
விடயத்மத சனொதிபதி அவர்கள் முன்தனடுக்க மவண்டுதைன
மவண்டுமகொள் விடுத்து, இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் உமரயொற்
றுவதற்கு வொய்ப்பிமன வழங்கியமைக்கு உங்களுக்கு நன்றி
கூறி விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.

[7.08p.m.]
ගු ුවන්
අමාතුරමා)

විජයවර්ධාන

මහතා

(ைொண்புைிகு ருவன் விெயவர்தன
அமைச்சர்)

(ආරක්ෂක

රාජ

- பொதுகொப்பு இரொெொங்க

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of
Defence)

Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like to
say a few words with regard to the Adjournment Motion
that has been moved by the Hon. Gnanamuthu Srineshan.
On the issue of the army camp, we have spoken, I
think, with the Hon. Member of Parliament as well. I
have spoken with the Army Commander and he has
assured me of the move-out and requested to give him a
one-year time period, because the issue for them has been
that they have to find an alternative land. The land that
they had already found was not accepted; they were not
given the green light to go ahead and acquire that land.
But now, they have found another plot of land, for which
they have been given the green light to go ahead and
acquire. So, they are going ahead with its acquisition at
the moment. Anyway, they need to shift the whole camp
from where it is at present.
ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
ගරු රාේය ඇමතිතුමනි අර army camp එක ඉවත් කරන්න
අුරරුද් ක් කල් දීලා තිබුණා. ින් ඒ කාලය ඉවරයි. Army
Commander ින් ආශයත් තවත් අුරරුද් ක් ඉල්ලනවා. Army
Commander ශපනශරනන්දු ුරණාලු චඅපට තව අුරරුද් ක් ශ න්න.
අපි ඒ තින බාරදීලා ශවනත් place එකකට යන්නම්.ච කියලා.
ඇමතිතුමාත් කියනවා තව අුරරුද් ක් විතර ඕනක කියලා. ඒක
තමයි තිශබන ප්ර න
් ය.

ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ருவன் விெயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardene )
බබතුමා කියන කථාව හරි ගරු මන්ත්රීතුමා. අපි යු
හමු ාපතිතුමා සමත ශම් ගින කථා කළාම එතුමා අපට ප්රකා
කළා ඒ ශගනල්ලන් ශමතිනින් යන්න ඉස්ශසල්ලා ඉඩමක් පවරා
ගන්න බලන් ඉ ලා තිශබන බව. නමුත් ඒකට ඒ ශගනල්ලන්ට
අනුමිතිය ලිබුශණ් නිහි. ඒ නිසා ින් ශවනත් ඉඩමක් පවරා
ගන්න ඒ ශගනල්ලන්ට මු ල් බක්ශකෝම අනුමත ශවලා
තිශබන්ශන්. ඉඩමත් අනුමත ශවලා තිශබන්ශන්. ින් යු
හමු ාශවන් කියන්ශන් බුරන්ට එතිනට යන්න ඒ භූයශර යටිතල
පහසුකම් ටික බක්ශකෝම හ ා ගන්නට ඕනක කියලායි. නමුත් ඒ
භූයය නි හස් කිරීම අපි අනිවාර්යශයන්ම කරනවා. ශම් ක්රියාවවලය
ශගනඩක් පරක්කු ශවලා තිශබන්ශන් ප්රමා ශවලා තිශබන්ශන් ඒ
අය ඉඩම්වවලන් ඉවත් ශවලා යනශකනට තවත් ඉඩමක් ඒ
ශගනල්ලන්ට ශහනයා ගන්න ශවලා තිශබන නිසායි. නමුත් ඒක
අනිවාර්යශයන්ම ශවනවා. අපි නිකම් කල් අරශගන හමු ාව
එතිනම තියාගන්ශන් නිහි. බබතුමන්ලාට අපි ශපනශරනන්දුවක්
දුන්නා එතිනින් අපි හමු ා ක ුරර ගලවනවා කියලා. ින් ඒවා
බක්ශකෝම සකස් කරලා තිශබන්ශන්; සූ ානම් කරලා තිශබන්ශන්.
යම්කිසි කාලයක් යනවා ඒ ටික බක්ශකෝම කරගන්න. මට කිේශේ
නම් ශම් ස හා තව අුරරුද් ක් විතර අව ය ශවයි කියලායි. මම
නිවත හමු ාපතිතුමාශගන් අහන්නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මන්
කරන්න පුළුවන්
කියලා ඒ භූයය පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්
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පාර්වලශම්න්තුව

[ගරු රුවන් විේයවර්ධන මහතා]

බබතුමන්ලාට ලබා ශ න්න. ශමනක මම න්නා තරයන් යාබ
ශගනඩනිඟිවල ශ කක පාසශල් විඩ කටයුතු කරශගන යනවා.
නමුත් ඒ පාසලට ශගනඩනිඟිවල ටික අව ය ශවලා තිශබන නිසා
පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ විඩකටයුතු කරලා ඒ ප්රශද් ශර
ේනතාවට ඒ පහසුකම් ලබා ශ න්න අපි විඩ කටයුතු කරනවා
කියලා ශම් අවස්ථාශේදී කියන්නට ඕනක. තව අුරරුද් ක් ශ න්න
කියලා තමයි හමු ාපතිතුමා අශපන් ඉල්ලීමක් කරලා තිශබන්ශන්.
ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මන් කරන්න අපි විඩ කටයුතු කරන්නම්.
200 වසශර් සිට ශම් වන විට ේතුරු-නිශතනහිර ප්රශද් වල ත්රිවිධ
හමු ා ක ුරරු පවත්වාශගන ලිය ඉඩම් අක්කර 83 000ක් ආපසු ඒ
ප්රශද් වල ේනතාවට ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ ප්රශද් වල ේනතාවට
ලබා ශ න්න තවත් ඉඩම් ගණනාවක් තිශබනවා. ඒ සිලසුම් ටිකත්
අපට තිශබනවා. අපි ඒවා අනිවාර්යශයන්ම කරනවා. එම
ප්රශද් ශර ේනතාවට ශම් ඉඩම් ලබා ශ න බවට අපි ශපනශරනන්දු
ශවලා තිශබනවා. අශප් ේනාධිපතිතුමාත් අගමිතිතුමාත් අශප් මුළු
රේයම ශම් සංහිලායාව ඇති කිරීමටත් ඒ ප්රශද් වල ේනතාවශේ
අව යතාවලට අව ය ඉඩම් ටික ලබා ශ න්න අව ය විඩ කටයුතු
අනිවාර්යශයන්ම ශකශරනවා. මම න්නවා යම්කිසි ප්රමා යක්
ශවලා තිශබන බව. ඒ ප්රමා ය ශවලා තිශබන්ශන් බුරන් ක ුරරු
අත් හිර යනශකනට ශවනත් ඉඩමකට ඒ ක ුරරු ටික
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ශගනියන්නට ඕනක ශවලා තිශබන නිසායි. ඒ නිසා ශවනත් ඉඩම්
ටිකක් ශහනයා ගන්න ශවලා තිශබනවා. ඒ ඉඩම්වලට අව ය
යටිතල පහසුකම් ටිකත් සකස් කරගන්න ුරවමනා ශවලා
තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි ශම් ප්රමා ය ඇති ශවලා තිශබන්ශන්.
ශවන ශමනකක්වත් නිසා ශනනශවයි. අශනක් ප්ර න
් ගිනත් මම
සලකා බලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒවාට අව ය විසඳුම් ටික
ලබා ශ න්න කටයුතු කරන්නම්. ඒ වාශේම අශප් ගරු චාල්ස්
නිර්මලනා න් මන්ත්රීතුමා මශගන් ඉල්ලීමක් කළා එතුමා
නිශයෝේනය කරන මන්නාරම ප්රශද් යට එන්න කියලා. තව
සුමානයකින් ශ කකින් විතර මම බබතුමාට දිනයක් දීලා ඒ
ප්රශද් යට ඇවිල්ලා බබතුමන්ලාට තිශබන ගිටලු සම්බන්ධශයන්
සාකච්ඡා කරන්න බලාශපනශරනත්තු ශවනවා. ශබනශහනම ස්තුතියි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ අනුකූලව අ. භා. 7.13 2018 ජුනි මස 21
වන බ්රහසනපතින්දා පු. භා. 10.00 වන වතක් කල් ියවේය.

அதன்படி பி. ப. 7.13 ைைிக்கு பொரொளுைன்றம், 2018 யூன் 21,

வியொழக்கிழமை மு. ப. 10.00 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.

Parliament adjourned accordingly at 7.13 p.m. until 10.00 a.m. on
Thursday, 21st June, 2018.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය ස හා ස්වකීය නිවිරදි කළ යුතු තින් ක්වනු රිසි මන්ත්රීන් යන් පිටපතක් ශගන නිවිරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පිහිදිවලව ලකුුම ශකනට පිටපත ලිබී ශ සතියක් ශනනඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලිශබන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks
of receipt of the uncorrected copy.
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හැන්සාඩ් වාර්තා
වකලළඹ 5 වපලල්වහේන්වගලඩ කිුළපන පාර අංක 163 දරන සනාානවයටු පිටුටි
රජවේ ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්ුරවේ පිටුටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්
මිල දී ගත හැක.
වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk වවබ් අඩවිවයන්
බාගත හැක.

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள
இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள
அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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