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Tuesday, 21st November, 2017

(හැන්සාඩ්)
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මන්ත්රීවරු්ශයකුශව දු්ඩථන සාාංවරුා වරුලට CID ඟඩ සාවරුන් දුන්ශන්
නැ ැ කියලා බැඳුේඩ් ශඩීමිසාශේ විනිසුන්තුමා රඩා යක්කය
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඟම නිසාා න් සාභානායඩතුමා ඊශග දිනශගදී
මතු ඩ්පු වරු්රසාා ර න
් ය සාේූරර්ණශයන් ශනීමා යවරුනසුු 
ඟඩක්කය ශවරුනවරුා.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ඒ ැන ඩථා ඩ්න්නේ. That is an issue which I will

look into.
පූ. භා. 9.30 පාර්ලිනම්න්ුරව රැසන විය.
ක ානායකුරො [ගරු කරු යසූරිය ෙහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.
ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய)
தமலமை வகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
පාර්ලිශේන්තුශේ කිියදු මන්ත්රීවරු්ශයකුශව දු්ඩථනයඩට
සාවරුන් දුන්ශන් නැ ැ කියලා බැඳුේඩ් ශඩීමිසාශමන් කියලා
ි ශබනවරුා.

ගරු ක ානායකුරො

නිනේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඟතුමාට අ සා් රඩා
ශ ීයලා බලනවරුා.

ඩ්න්න පුළුවරුන්. ඒ පිළිබඳවරු මම

න් සාභානායඩතුමා.

පාර්ලිනම්න්ුර ෙන්ත්රීවරුන්නේ වරප්රසාද කඩීමෙ

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களின் ெிறப்புொிமை ைீறல்
BREACH OF PRIVILEGE OF MEMBERS OF PARLIAMENT

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
පසුගිය දින කිහිපය තුළම භාණ්වා ා් බැඳුේඩ් පිළිබඳ
ශඩීමිසාේ සාභාවරු ඉදිරිපත් ඩ්න ල
ඩන්ණු පිළිබඳවරු
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න් ණනාවරුක්කය විවිධ් අ සා් ඉදිරිපත් ඩ්ව
ලැබුවරුා. ශේ අත්, න් සාභානායඩතුමා ඇතුළු මන්ත්රීවරුන්න් කිහිප
ශ ශනකු ඔවුන්ශව පාර්ලිශේන්තු වරු්රසාා ඩවී ඇි  බවරුට
වරු්රසාා ර න
් කිහිපයක්කය ඉදිරිපත් ඩළා. ශමම ියයු  ඩන්ණු
ශඩශ්හි මාශව අවරුධ්ානය ශයීමු ශඩීට, ඟම අ සා් පිළිබඳ
විමර් නය කිරීම සාඳ ා පාර්ලිශේන්තුශේ වරු්රසාා පිළිබඳ ඩමිුවවරු
ශවරුත ශයීමු කිරීම සුදුසු බවරු මාශව ැඟීමයි. තවරු , අවරු ය ඉදිරි
පියවරු් පිළිබඳවරු ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී දීර්ඝ ශලසා පක්කයෂ
නායඩයන් සාමා සාාඩච්ඡා කිරීමට මම අශේක්කයෂා ඩ්මි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා සඋසසන අධායාපන හා
ෙහාොර්ග
අොතයුරො
සහ
පාර්ලිනම්න්ුරනේ
සභානායකුරො
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி ைற்றும்
பொரொளுைன்றச்
ெமப

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)
න් ඩථානායඩතුමනි, මම ඊශගත් කිේවරුා, අපි පරීක්කයෂණවරුලට
වින්ද්ධ් නැ ැ කියලා. ැබැයි, ශපීලීියය ලබා ත් ශතී්තුන්
ශඩීමිසාමට දීලා, ඒවරුා ශපෞද් ලිඩවරු, ් ිය තවරු ි යා න්න
ි බුණාී they should have kept those confidentially. නමුත්
ඒඩ ශවරුලා නැ ැ. ශේඩ leak out ඩ්ලා. ඒඩ leak ඩ්ලා.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I will look into that. -[Interruption.]

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
Please, let me explain that to you, Hon. Member.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
න් ඩථානායඩතුමනි, ් සා් ශපීලීියය පරීක්කයෂණය ඩශළේ,
ශඩීමිසාශේ නිශයෝ වරුලට අවවරුයි. පාර්ලිශේන්තුශේ කිියදු

ගරු ගාමිණී යවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා සතිරසර සංවර්ධාන
හා වනජීවි අොතයුරො සහ ුදද්ධා ශ්ාසන අොතයුරො

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ - வலுவொதொர
அபிவிருத்தி ைற்றும் வனெீவரொெிகள் அமைச்ெரும் புத்தெொென
அமைச்ெரும்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife and Minister of
Buddhasasana)
න් ඩථානායඩතුමනි,-
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පාර්ලිශේන්තුවරු

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශපීඩ්වක්කය ඉන්න. වරුාසුශද්වරු නානායක්කයඩා් මැි තුමා අවරුසා්ථාවරු
ඉල්ු වරුා.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
න් ඩථානායඩතුමනි, ශමතැන ි ශබන වරුැරැද් ශේඩයි. ශේ
ශතී්තුන් leak out ඩ්ලා පත්ත්වරුල ාලා. ඩවු , ඒවරුා leak
ඩශළේ?

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ඒ ැන සාාඩච්ඡා ඩ්මු. Your point is taken.
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ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් ්ාංජිත් ශසාීයිසාා මන්ත්රීතුමාශ න් පසා්ශසාේ ඔබතුමාට ඩථා
ඩ්න්න අවරුසා්ථාවරු ලබා ශ න්නේ, න් දිශන්ෂ් ගුණවරුර්ධ්න
මන්ත්රීතුමා.

ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ඒ අතශර් ඔබතුමාට මා අ බා් දුන්නා,-

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මා තවරුම ඒඩ බැු ශේ නැ ැ,
ශසාීයා බලන්නේ.

න් මන්ත්රීතුමා. මා ඒ

ැන

ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර ෙහතා
ගරු ගාමිණී යවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශපීඩ්වක්කය ඉන්න. මා වරුාසුශද්වරු නානායක්කයඩා් මැි තුමාට
අවරුසා්ථාවරු ලබා දීලා, ඊට පසා්ශසාේ ඔබතුමාටත් අවරුසා්ථාවරු ලබා
ශ න්නේ.

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
බ්පතළ තත්ත්වරුයක්කය ි ශබනවරුා. බැඳුේඩ් ශඩීමිසාම මඟින්
ඩ්ශ න යන පරීක්කයෂණ ැන වරු කිවරු යුතු නිලධ්ාරින්ට වින්ද්ධ්වරු
ශපීලීියයට ඉ ළින් පරීක්කයෂණ ඩ්නවරුා.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒඩත් මා ශ ීයා බලන්නේ, න් මන්ත්රීතුමා. ශ ීඳයි. න්
්ාංජිත් ශසාීයිසාා මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ඩථා ඩ්න්න අවරුසා්ථාවරු
ඉල්ලලා ඉසා්ශසාල්ලා නැඟී ියටියා.

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
න් ඩථානායඩතුමනි, ශේ බැඳුේඩ් ියද්ධියත් ඟක්කයඩ ඇි 
ශවරුච්ච පරීක්කයෂණවරුලදී න් මන්ත්රීතුමන්ලාශව නේ ශ ළි ීශමන්
මතු ී ඇි  ැටු වරු සාේබන්ධ්ශයන් න්න යන පියවරු් කුමක්කය
කියලා ඔබතුමා තී්ණයක්කය ලබා දුන්නා. මා ඒ සාේබන්ධ්ශයන්
සාභාවරු විිය් යන අවරුසා්ථාශේ විවරුා යට ැනීමට ශයෝජනාවරුක්කය
ඔබතුමාට ලබා දුන්නා. සා්ථාවරු් නිශයෝ 78 යටශත් ඟය විවරුා
කිරීමට අවරුසා් දිය ශනී ැකි බවරුට ඔබතුමා නියම ඩ් ි ශබනවරුා.
නමුත් ශේ ඩා්ණය ශමම න් සාභාවරුට කිවරු යුතු නිසායි මා
කියන්ශන්, ඔබතුමාශව ඟම තී්ණයට යටත්වරු. ඟබඳු ශයෝජනාවරුක්කය
මා ලබා දුන්නා. ඇත්තටම අ ජනමාධ්යවරුල ශේ ර ්නය ඒ ත්ේ
විවරුෘතවරු ඩථා බ ශවරුනවරුා. විවරුා යඩට අවරුසා්ථාවරු ලබා දුන්නා නේ
මීට වරුවා,-

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මා ඒ ැන ශසාීයා බලන්නේ, න් මන්ත්රීතුමා.

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.
rose.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
න් ඩථානායඩතුමනි,-

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ාංජිත් ශසාීයිසාා මන්ත්රීතුමාට ැන් අවරුසා්ථාවරු ලබා දීලා, ඊට
පසා්ශසාේ මා ඔබතුමාටත් ඩථා ඩ්න්න අවරුසා්ථාවරු ලබා ශ න්නේ.

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශේ ඩා්ණය ැන කියන්න,-

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශේ round ඟශක්කයදීම ඔබතුමාට ඩථා ඩ්න්න අවරුසා්ථාවරු ලබා
ශ න්නේ. ්ාංජිත් ශසාීයිසාා මන්ත්රීතුමා ැන් ඩථා ඩ්න්න.

ගරු ටී. රංජි් ද නසොයිසා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
න් ඩථානායඩතුමනි, මට ඩථා ඩ්න්න අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම
සාේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමාට සා්තුි වරුන්ත වරුනවරුා. ඊශග වරුශසාේ න්
සාභානායඩතුමා විියන් ඉදිරිපත් ඩශළේ දු්ඩථන සාාංවරුා යඩට
ශ ීශ්න් ඇහුේ ඩන් දීලා, මන්ත්රී වරු්රසාා ඩව ඩළා කියන
අ සායි.
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ැබැයි, ඊශග වරුසා වරුන විට ියයු  වි ුත් මාධ්ය ් ාත්, අ
වරුශසාේ ියයු  මුද්රිත මාධ්ය ් ාත් ශේ ැන සාඳ න් ඩ්
ි ශබනවරුා. අ වරුශසාේ නිකුත් ශඩීට ි ශබන "අ " පුවරුත් පත ැන්
මා ළා ි ශබනවරුා. ඒ වරුාශවම, අ වරුශසාේ නිකුත් ශඩීට ි ශබන
"ලාංඩාදීප" පුවරුත් පතයි, ශේ. ශේ ියයු  පුවරුත් පත්වරුල ඉතා
පැ ැදිලිවරු බැඳුේඩ් ශඩීමිසාශේ සාභාපි  ශරේෂ්ධාධිඩ්ණ
විනි ්චයඩා් ශක්කය.ටී. චිත්රියරි මැි තුමා කියා ි ශබනවරුා, "අපි
දු්ඩථන ඇමතුේවරුලට ඇහුේඩන් දුන්ශන් නැ ැ" කියලා. ඟතුමා
ඟශසාේ කියා ි බියදීත්, න් සාභානායඩතුමා විියන් ඊශග වරුශසාේදී
පාර්ලිශේන්තුශේ න් සාභාවරු ශනීමා යන ආඩා්ශයන් රඩා යක්කය
ඩළා. ඒ සාේබන්ධ්ශයන් පැ ැදිලි කිරීමක්කය අපි ඟතුමාශ න්
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. ඟතුමා ඩශළේ සාේූරර්ණ අසාතය
රඩා යක්කය. ඒ රඩා යට වරුවා ශවරුනසා් රඩා යක්කය තමයි ශමතුමා අ
ඩ්න්ශන්.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් ්ාංජිත් ශසාීයිසාා මන්ත්රීතුමනි, ඟතුමා කිශේේ විසා්ත් දීපු
ඟඩ සාේබන්ධ්වරුයි. ඔබතුමා කියන ඟඩ ශනීශවරුයි. ඒඩ මම ශත්න්ේ
ත්තා. [බාධ්ා කිරීමක්කය Hon. Minister, I got the point. You
explained that.
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ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් ්ාංජිත් ශසාීයිසාා මන්ත්රීතුමනි, මම ඒඩ ශත්න්ේ ත්තා.
සාභානායඩතුමා කිේශේ රියද්ධ් කිරීම වරුැරැදියි කියලයි. ඔබතුමාට
ආශයත් ඒ ැන පැ ැදිලි කිරීමට අවරු ය ශවරුන්ශන් නැ ැ.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
Sir, let me explain. න් ඩථානායඩතුමනි, tap කිරීම ඟඩක්කයී
රියද්ධ් කිරීම තවරුත් ඟඩක්කය.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් මන්ත්රීතුමනි, සාභානායඩතුමා කිේශේ රියද්ධ් කිරීම
ැනයි.

ගරු උදය ප්රභා් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.

rose.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම ඊශග දු්ඩථන tap කිරීම ැන කිේවරුා. ඊට අමත්වරු මම
කිේවරුා, ශේ ශතී්තුන් රියද්ධ් කිරීම ැන. ඒඩ leak ඩශළේ ඩවු ?
න් ඩථානායඩතුමනි, ශමම ශතී්තුන් ි බුශණ් නීි පි තුමා සා
ශපීලීියය ළායි. ඟතශඩීට ශේ ශතී්තුන් පත්ත්වරුලට leak
වුශණ් ශඩීශ ීම ? ඟතැනයි වරුැරැද් ශවරුලා ි ශබන්ශන්.

ගරු ගාමිණී යවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් ාමිණී ජයවික්රම ශපශර්්ා ඇමි තුමා ඩථා ඩ්න්න.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් උ ය රභාත් ේමන්පිල මන්ත්රීතුමා ඩථා ඩ්න්න.

ගරු උදය ප්රභා් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
න් ඩථානායඩතුමනි, අශේ න් සාභානායඩතුමා රඩා යක්කය
ඩළා, ඒ ශතී්තුන් ලබා ත්තාට ඩමක්කය නැ ැ. නමුත්, ඒ
ශතී්තුන් රියද්ධ් කිරීම වරුැරැදියි කියලා.

අපි ඒඩට වින්ද්ධ්යි, න් ඩථානායඩතුමනි. අපි ම ජන
නිශයෝජිතශයෝ විධියට ශේ සාභාවරුට ඇවිල්ලා ි ශබන නිසාා, අශේ
ක්රියාඩා්ඩේ පිළිබඳ මුළු ්ටම ැන න්න ඕනෑ. අශේ
පා් ෘෂයභාවරුය ශපන්වරුන්න ඕනෑ. ශතී්තුන් ැන ැනීශේ
අයිි වරුාියඩම පිළිබඳ පනත ශ නා ආණ්ඩුවරු, ඇයි ශේ ශතී්තුන්
ැන ැනීමට වින්ද්ධ්ත්වරුය පළ ඩ්න්ශන්? [බාධ්ා කිරීේ
ජනාධිපි  ශඩීමිසාමක්කය කියන්ශන් රියද්ධ් ශඩීමිසාමක්කය. ඟතැන
ියදුශවරුන ශද් මාධ්යයට leak කිරීමක්කය ියද්ධ් වුශණ් නැ ැ.

ගරු ක ානායකුරො

ගරු ගාමිණී යවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
න් ඩථානායඩතුමනි, ඊශග මම අශේ නායඩ අග්රාමාතයතුමා
ජනාධිපි  පරීක්කයෂණ ශඩීමිසාම ඉදිරිශග සාාක්කයෂි ශ න අවරුසා්ථාශේදී
ඟතැන හිටියා. ඟතැනදීත් ශේ ර ්නය මතු වුණා. ජනාධිපි 
පරීක්කයෂණ ශඩීමිසාශේ සාභාපි තුමා ශඩළින්ම කිේවරුා, "මම කිියම
ශවරුලාවරුඩ උපශ සා් දීලා නැ ැ, telephones tap ඩ්න්න" කියලා.
ඒ බවරු මම පැ ැදිලිවරු කියන්න ඕනෑ.

(The Hon. Speaker)
අපි ඒ ැන ශසාීයා බලන්නේ. [බාධ්ා කිරීේ
ගුණවරුර්ධ්න මැි තුමා. [බාධ්ා කිරීේ

න් දිශන්ෂ්

ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා සරා ය වයවසාය සංවර්ධාන
අොතයුරො
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்
அபிவிருத்தி அமைச்ெர்)

- அரெ

ததொழில்முயற்ெிகள்

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise
Development )

ගරු ටී. රංජි් ද නසොයිසා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
න් ඩථානායඩතුමනි,
න්
රඩා යක්කය ඩ්න්ශන්.

ගරු ක ානායකුරො

නැඟී සිටිනේය.
සාභානායඩතුමා

අසාතය

எழுந்தொர்.
rose.
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පාර්ලිශේන්තුවරු

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
න් ඩබීර් ාෂිේ මැි තුමනි, just give me a minute.

න් ඩථානායඩතුමනි, පක්කයෂ නායඩ රැසා්ීශේදී ඟක්කය ඟක්කය
පක්කයෂ මන්ත්රී ඩණ්වායේවරුලට Adjournment Motions සාඳ ා දින
ශවරුන් ඩ්ව ලැබුවරුා. අපට නියමිතවරු ි බුශණ් ශපශර් ා. න්
වරුාසුශද්වරු නානායක්කයඩා් මැි තුමා සාභාවරු ඩල් තැබීශේ
ශයෝජනාවරුක්කය භා් දුන්නා. ඒ ශයෝජනාවරු 78වරුන සා්ථාවරු් නිශයෝ ය
යටශත් අවරුසාාන ශමීශ ීශත් රි ක්කයශෂේප ඩළා. නමුත්, අපට හිමි
වරුසා ලබා දුන්ශන් නැ ැ. ැන් ්ටම ඩථා ශවරුනවරුා, bond issue
ඟඩ ැන. ඒ ශයෝජනාශේ අඩු පාඩුවරුක්කය ි බුණා නේ ඒ අඩු පාඩු
වරු න්ි  ටිඩ ඉවරුත් ඩ්නවරුා විනා, ඒ bond issue ඟඩ ැන ි බුණු
ශයෝජනාවරුම ඉවරුත් කිරීම සාාධ්ා්ණ නැ ැ, න් ඩථානායඩතුමනි.
පාර්ලිශේන්තුශේ සා්ථාවරු් නිශයෝ හිතුවරුක්කයඩා් ශලසා පාවිච්චි
ඩ්න්න ඟපාය කියන ඟඩ ඉතාමත් ශ ෞ්වරුශයන් ඉල්ලනවරුා.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඟශ ම පාවිච්චි කිරීමක්කය නැ ැ.

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඒ වරුාශවම, අපට අවරුසා්ථාවරුක්කය දුන්ශන් නැ ැ.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු උදය ප්රභා් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
න් ඩථානායඩතුමනි, අපි ඩවරු ාවරුත් කිියම ශ යක්කය මා
නැ ැ. [බාධ්ා කිරීේ
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
න් ඩථානායඩතුමනි - [බාධ්ා කිරීේ

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් චමින් විශේියරි මන්ත්රීතුමා.

ගරු චමින්ද විනේසිරි ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
න් ඩථානායඩතුමනි, අ වරුැ ත් වරුසාක්කය. ඇත්තටම ඔබතුමා
සාාවඩේපිතවරු බලා, ඒඩාබද්ධ් විපක්කයෂය ශ ශනන වරුැව පිළිශවරුළට
- ැම ාම ඩථා ඩ්න්න- අවරුසා්ථාවරු ශ නවරුා. ශේ ්ටටත්,
ශලෝඩයාටත් ආ ර් යක්කය ශ මින් අශේ න් අග්රාමාතයතුමා ඊශග
බැඳුේඩ් ශඩීමිසාමට ගිහිල්ලා අවරු ය වරුැව ඩටයුතු ඩ්
ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා අ මුළු ්ටම, මුළු ශලෝඩයම න්නවරුා, අශේ
ශේ ආණ්ඩුවරු තුළ ඉන්නා කිියම ඩණ්වායමක්කය කිියම ශ ී්යක්කය,
වරුාංචාවරුක්කය වරු න්ශන් නැ ැ කියලා. [බාධ්ා කිරීේ
ැබැයි, න්
ඩථානායඩතුමනි, අපි ශයෝජනා ඩ්නවරුා, පුළුවරුන් නේ ශේ
ශ ීල්ලන්ට යන්නය කියලා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

නැඟී සිටිනේය.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශවරුනත් අවරුසා්ථාවරුක්කය අවරුලාංගු ඩ් ශ ෝ අශේ අවරුසා්ථාවරු ලබා
ශ න්න කියා ඉල්ලනවරුා.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ ීඳයි. න් ඩබීර් ාෂිේ මැි තුමා.

ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் )

(The Hon. Kabir Hashim)
න් ඩථානායඩතුමනි, න් උ ය රභාත් ේමන්පිල මැි තුමා
කිේවරුා ශේ ශතී්තුන් විනිවි භාවරුශයන් ශපන්වරුන්න ඕනෑය කියලා.
ැන් ශේ බ්පතළ වරුාංචා දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපි  ශඩීමිසාමට ඟඩ
ඟඩ මන්ත්රීවරුන්න්ට ඟන්න කිේවරුාම යන්ශන් නැ ැ. පාර්ලිශේන්තු
රැසා්ීේ ි ශබනවරුා කියලා ඒඩට ලිපියක්කය මනවරුාී ැාංශ නවරුා.

ඒ වරුසා්වරුල ශතී්තුන් ඉල්ු වරුාම, සුදු වරුෑන්වරුලින් ඉසා්සුවරුා.
[බාධ්ා කිරීේ ඟතුමාට සා ාචා් අයිි යක්කය නැ ැ, ශේවරුා ැන ඩථා
ඩ්න්න. ැන් ඔශ ීම ඩථා ඩළාට, තමන්ශව ඩාලශග ඕවරුා ඩශළේ
නැ ැ. [බාධ්ා කිරීේ

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු චමින්ද විනේසිරි ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
පුළුවරුන් නේ ශේ ශ ීල්ලන්ට යන්නය කියන්න. නයා
ැහුවරුාය කියලා ැාංගිලා හිටපු පිසා්සු යක්කයකු.

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉව් කරන ලදී.]

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

[බාධ්ා කිරීේ

ගරු ටී. රංජි් ද නසොයිසා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ඒඩ රීි  ර න
් යක්කය ? [බාධ්ා කිරීේ ශ ීන්.

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉව් කරන ලදී.]

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

[බාධ්ා කිරීේ

ගරු ෙන්ත්රීවරනයක්

ගරු ක ානායකුරො

(An Hon. Member)
සාර්පශයෝ ෂ්ට ඩළා. [බාධ්ා කිරීේ

(The Hon. Speaker)
න් නලින් බණ්වා් ජයම මන්ත්රීතුමා.

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

ැ්

ගරු චමින්ද විනේසිරි ෙහතා

(The Hon. Speaker)
මම ඒ ැන ශසාීයා බලන්නේ.
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)
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(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)
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ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
න් ඩථානායඩතුමනි, මට ශේ අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම පිළිබඳවරු
ඔබතුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා.
[බාධ්ා කිරීේ
න්
ඩථානායඩතුමනි, දු්ඩථන tap කිරීම සාේබන්ධ්වරු ඩථා ඩ්ද්දී, [බාධ්ා කිරීේ ශපීඩ්වක්කය නි ් බ්
ශවරුන්න ශඩෝ. ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නා 225 ශ නාශවම -

ගරු ක ානායකුරො
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201) මු ල් වරුර්ෂය සාඳ ා වි ණඩාධිපි වරු්යාශව වරුාර්තාශේ
පළමුවරුැනි ඩාණ්වශග VI සා VII ශඩීටසා්, ශ වරුැනි ඩාණ්වශග
IV ශඩීටසා සා නවරුවරුැනි ඩාණ්වශග I ශඩීටසා මම ඉදිරිපත්
ඩ්මි.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
න් ඩථානායඩතුමනි, "ඟකී වරුාර්තා මුද්රණය ඩළ යුතුය" යි
මම ශයෝජනා ඩ්මි.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

අපි වරුශසාේ වරුැව ඩටයුතුවරුලට ශයීමු ශවරුමු. ශේ අනවරු ය ශද්වරුල්
නවරුත්වරුන්න. [බාධ්ා කිරීේ The point is taken. අපි පරීක්කයෂා
ඩ්ලා බලනවරුා. පක්කයෂ නායඩයින් සාාඩච්ඡා ඩ්ලා ඩ්යි. [බාධ්ා
කිරීේ

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශමීඩක්කය , ඔබතුමාශව ර න
් ය?

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
න් ඩථානායඩතුමනි, ැන් ඩවුන් ඩවුන්ත් ඟළිශග
ශ ෝ නවරුා. මට කියන්න ි ශබන්ශන් කුේබලා මාළු ඩෑවරුා නේ,
වරුමා්පල්ලා බළු ශන් කියලායි.

විගණකාධිපතිවරයානේ වාර්තාව

கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT
ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ්රී ලාංඩා රජාතාන්ත්රිඩ සාමාජවරුාදී ජන්ජශග ආණ්ඩුක්රම
වරුයවරුසා්ථාශේ 154()ශ වරුයවරුසා්ථාවරු රඩා්වරු,

2014 මු ල් වරුර්ෂය සාඳ ා වි ණඩාධිපි වරු්යාශව වරුාර්තාශේ
ශ වරුැනි ඩාණ්වශග XXIV ශඩීටසා සා තුන්වරුැනි ඩාණ්වශග X
ශඩීටසාී

2015 මු ල් වරුර්ෂය සාඳ ා වි ණඩාධිපි වරු්යාශව වරුාර්තාශේ
පළමුවරුැනි ඩාණ්වශග XXVI ශඩීටසා, ශ වරුැනි ඩාණ්වශග XXI
ශඩීටසා සා නවරුවරුැනි ඩාණ්වශග V ශඩීටසාී සා

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතුරයයි නිනය ග කරන ලදී.
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්ීමෙ

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා සඉඩම් සහ
පාර්ලිනම්න්ුර ප්රතිසංසනකරණ අොතය හා ආණ්ු  පක්ෂනේ
ප්රධාාන සංවිධාායකුරො

(ைொண்புைிகு கயந்த
கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும்
பொரொளுைன்ற
ைறுெீரமைப்பு
அமைச்ெரும்
அரெொங்கக்
கட்ெியின் முதற்மகொலொெொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
න් ඩථානායඩතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා ජාි ඩ රි පත්ි 
ා ආර්ථිඩ ඩටයුතු අමාතයතුමා ශවරුවශවරුන් මම 201) වරුර්ෂය
සාඳ ා ජනාධිපි  ඩාර්යාලශග ඩාර්ය සාාධ්න වරුාර්තාවරු ඉදිරිපත්
ඩ්මි.

ඟම වරුාර්තාවරු අභයන්ත් පරිපාලනය
ා ්ාජය
ඩළමනාඩ්ණය පිළිබඳ ආාංශිඩ අධීක්කයෂණ ඩා්ඩ සාභාවරු ශවරුත
ශයීමු ඩළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා ඩ්මි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
න් ඩථානායඩතුමනි, මු ල් ා ජනමාධ්ය අමාතයතුමා
ශවරුවශවරුන් මම 201) වරුර්ෂය සාඳ ා ශද්ශීය ආ ායේ
ශ පාර්තශේන්තුශේ ඩාර්ය සාාධ්න වරුාර්තාවරු ඉදිරිපත් ඩ්මි.

ඟම වරුාර්තාවරු ්ජශග මු ල් පිළිබඳ ඩා්ඩ සාභාවරු ශවරුත ශයීමු
ඩළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා ඩ්මි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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(1)

වරුාංචාවරුල, පැදින්ශනෝන්වරු, තලාවරු යන ලිපිනශයහි පදිාංචි
කීර්ි  සාම්ියාං ම තාශ න් ලැබුණු ශපත්සාමී සා

(2)

ශන්ශ ීව, කිතුල්විටි ල, අඹ ශ ීව පා් යන
ලිපිනශයහි පදිාංචි ඟේ.පී. ි ලඩ්ත්න ම තාශ න් ලැබුණු
ශපත්සාම.

ගරු වඩිනේල් සුනර්ෂන ෙහතා

(ைொண்புைிகு வடிமவல் சுமரஷ்)

(The Hon. Vadivel Suresh)

Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral
Oversight Committee on Education and Human
Resources Development on,
(i) Orders under Section 27 (1) of the
Universities Act, No. 16 of 1978;
(ii) Order under Section 25 (a) of the
Universities Act, No. 16 of 1978; and
(iii) Order under Section 20 (4) (b) of the
Universities Act, No. 16 of 1978, which
were referred to the said Committee.
සභානම්සය ෙත තිබිය ුතුරයයි නිනය ග කරන ලදී.

(1)

ඩවවරුත, වවරු් පා්, අාංඩ 584 ්න සා්ථානශයහි පදිාංචි බී.ජී.
ජයි ලඩ බණ්වා ම තාශ න් ලැබුණු ශපත්සාම සා ී

(2)

අවුශල් ම, ශඩීළඹ ශ ් යන ලිපිනශයහි පදිාංචි ඟේ.
ජයි සා්සා ම තාශ න් ලැබුණු ශපත්සාම.

නැත.

PETITIONS

නැත.

ගරු ගාමිණී යවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
න් ඩථානායඩතුමනි, ශබෝපිටිය, ඩන්ශ වරුත්ත යන
ලිපිනශයහි පදිාංචි ආර්.ජී. ියරිවරුර්ධ්න ම තාශ න් ලැබුණු
ශපත්සාමක්කය මම පිළි න්වරුමි.

ෙහතා

සසනවනද්ශ්
-

ර්භය තුළ

න් ශේ.සී. අලවරුතුවරුල ම තා - [සාභා ර්භය තුළ නැත.
න් (වවරු යශ ්ශේෂ් පි ්ණ ම තා - [සාභා ර්භය තුළ
න් පියල් නි ාන්ත ියල්වරුා ම තා - [සාභා ර්භය තුළ නැත.

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ)

வஜிர அமபவர்தன

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Finance and Mass Media)
න් ඩථානායඩතුමනි, ප ත සාඳ න් ශපත්සාේ ශ ඩ මම
පිළි න්වරුමි.

(The Hon. Speaker)
න් මහින් ානන් අු ත් මශව ම තා - [සාභා

ைனுக்கள்

(ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன - நிதி ைற்றும் தவகுென
ஊடக பிரதி அமைச்ெர்)

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

නප්සම්

අනේවර්ධාන

නොධාය

ගරු ක ානායකුරො

ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු වජිර
අොතයුරො

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා සමුදල් හා
නිනය ය අොතයුරො

ක ුතුර

உள்நொட்டலுவல்கள்

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs)
න් ඩථානායඩතුමනි, ප ත සාඳ න් ශපත්සාේ ප මම
පිළි න්වරුමි.
(1) අක්කයමීමන, ලබුදූවරු, ියරිධ්ේම මාවරුත යන ලිපිනශයහි පිහිටි
උසාසා්
තාක්කයෂණ
ආයතනශග
ඒ.පී.
කුමුදුමාලි
ශමශනවියශ න් ලැබුණු ශපත්සාමී
(2) පිටි ල, ම වරුත්ත පා්, කුන්ඳුවරුත්ත යන ලිපිනශයහි පදිාංචි
සී.ආර්. අශබ්සුන් ් ම තාශ න් ලැබුණු ශපත්සාමී
(3) සායින් මන්දු 10, භාජාශල්න්, අාංඩ 158 ්න සා්ථානශයහි
පදිාංචි ඟේ.අයි.ඟේ. සාාද්රිකීන් ම තාශ න් ලැබුණු ශපත්සාමී
(4)
ාල්ල අේබලන්වරුත්ත, ශමීරිසා් පා්, අාංඩ 205 ්න
සා්ථානශයහි පදිාංචි ඟසා්.ඩී. විසුේශපන්ම ම තාශ න්
ලැබුණු ශපත්සාමී සා
(5) ශ හිවරුල, ඩළුශබෝවිල, බුද්ධ්ශඝෝෂ ම
වි යාලශග
විදු ල්පි  නිවරුශසාහි පදිාංචි ඟසා්.ඟල්. ගුණවරුර්ධ්න
ම තාශ න් ලැබුණු ශපත්සාම.

ගරු චන්දිෙ ීමරක්නකොඩි ෙහතා සනිපුණතා සංවර්ධාන හා
වෘ්තීය පුහුු අොතයුරො
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீரக்தகொடி - திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும்
ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்ெர்)

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Skills
Development and Vocational Training)
න් ඩථානායඩතුමනි, ප ත සාඳ න් ශපත්සාේ ශ ඩ මම
පිළි න්වරුමි.

ගරු හර්ෂණ රා කරුණා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)
න් ඩථානායඩතුමනි, ශේයන්ශ ීව, න්ක්කයමශල්, න්වරුන්පු්,
අාංඩ 233/1 ්න සා්ථානශයහි පදිාංචි ආර්.පී.පී. ජයශඩීඩි
ම තාශ න් ලැබුණු ශපත්සාමක්කය මම පිළි න්වරුමි.

ඉදිරිප් කරන ලද නප්සම් ෙහ න නප්සම් ිළිතබඳ කාරක
සභාව පැවරිය ුතුර යයි නිනය ග කරන ලදී.

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරරු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

මීගමු කළපුව ආශ්රිත නිවාස වයාපෘතිය: විසනතර

நீர்தகொழும்பு கடல்நீமரொிமய அண்டிய வீடமைப்புக்
கருத்திட்டம் : விபரம்
HOUSING PROJECT ADJACENT TO NEGOMBO LAGOON:
DETAILS
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1. ගරු ුදද්ධික පතිරණ ෙහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
අග්රාමාතයතුමා සා ජාි ඩ රි පත්ි  සා
අමාතයතුමාශ න් ඇසු ර න
් ය- (2ශ:

(අශ

(i)

ආර්ීකඩ ඩටයුතු

මී මුවරු ඩළපු ශමෝය ආශ්රිතවරු පිහිටි වරුන සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුවරු යටශත් පාලනය වරුන
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ඩශවීලාන භූමි රශද් ශයන් අක්කයඩ් අටඩ
රශද් යඩ නිවරුාසා වරුයාපෘි යක්කය ඇතුළු සාාංවරුර්ධ්න
ඩටයුතු සාඳ ා ශයී ා ැනීමට සාැලසුේ ඩ් ඇි 
බවරුත්;
(ii)

622

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:
(a)

ශමම වරුයාපෘි යට පරිසා්ශේදීන් විශ්ෝධ්ය පළඩ්
ි ශබන බවරුත්;

Is he aware that (i)

plans have been formulated to use an area
of eight acres from the mangrove forests
connected to the Negambo Lagoon that
come under the Department of Forest
Conservation for development activities
including a housing project; and

(ii)

environmentalists have expressed objection
to this project?

ඟතුමා න්ශන් ?
(ආශ

(i)

ඟම සාැලසුමට අවවරු උක්කයත භූමි භා ශග ශයෝජිත
ඉදිකිරීේ ඩවරුශර් ;

(ii)

ඉ ත ඩශවීලාන බිශමහි ඉදිකිරීේ ියදු කිරීමට වරුන
සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුශවරුන් අවරුසා් ශ න
ි ශබ් ;

(iii)

ඟශසාේ නේ, ඉදිකිරීේ ඩටයුතු අ්ඹන දිනය ඩවරුශර් ;

(iv)

ඉදිකිරීේ ඩටයුතු සාඳ ා අවරුසා් ලබාදීමට අ ාළ
ලියකියවිලි ඉදිරිපත් ඩ්න්ශන් ;

(v)

ශනීඟශසාේ නේ, ශමම වරුයාපෘි ය ක්රියාත්මඩ ඩ්න
නීතයවූලල ක්රමශේ ය කුමක්කය ;

(b)

යන්න ඟතුමා ශමම සාභාවරුට න්වරුන්ශන් ?
(ඇශ ශනී ඟශසාේ නේ, ඒ මන් ?
பிரதை அமைச்ெரும், மதெிய தகொள்மககள் ைற்றும்
தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்ெருைொனவமரக் மகட்ட
வினொ:

(அ) (i)

(ii)

நீர்தகொழும்பு
கடல்நீமரொிமய
அண்டியதொக
அமைந்துள்ள வன பொதுகொப்புத் திமணக்
களத்தின் கீழ் நிருவகிக்கப்படுகின்ற கண்டல்
தொவர நிலப்பரப்பில் எட்டு ஏக்கர் பிரமதெத்மத
வீடமைப்புக்
கருத்திட்டம்
உள்ளடங்கலொன
அபிவிருத்தி
நடவடிக்மககளின்
தபொருட்டு
பயன்படுத்துவதற்கொக
திட்டைிடப்பட்டுள்ளதொ
என்பமதயும்;
மைற்படி கருத்திட்டத்திற்கு சுற்றொடலியலொளர்கள்
எதிர்ப்புத் ததொிவித்துள்ளனர் என்பமதயும்;

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i)

மைற்படி திட்டத்தின் பிரகொரம் குறிப்பிட்ட
நிலப்பரப்பில் உத்மதெிக்கப்பட்டுள்ள நிர்ைொணிப்
புகள் யொமவதயன்பமதயும்;

(ii)

மைற்படி
கண்டல்
தொவர
நிலப்பரப்பில்
நிர்ைொணிப்புகமள
மைற்தகொள்வதற்கு
வன
பொதுகொப்புத் திமணக்களத்திலிருந்து அனுைதி
தபறப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்;

(iii)

ஆதைனில், நிர்ைொணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்
படும் திகதி யொததன்பமதயும்;

(iv)

நிர்ைொணப் பணிகளுக்கொன அனுைதி ெம்பந்தப்
பட்ட
ஆவணங்கமள
ெைர்ப்பிப்பொரொ
என்பமதயும்;

(v)

இன்மறல், இக்கருத்திட்டத்தின் நமடமுமறப்
படுத்தமல மைற்தகொள்ளும் ெட்ட ொீதியொன
முமறமை யொததன்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?

(c)

Will he inform this House (i)

the construction work that has been
proposed for the aforesaid land area as per
the said plan;

(ii)

whether permission has been obtained from
the Department of Forest Conservation to
engage in construction work on the said
mangrove forest;

(iii)

if so, of the date on which construction
work will commence;

(iv)

whether the documentation pertaining to
getting approval for engaging in
construction work will be presented; and

(v)

if not, of the lawful methodology that will
be adopted to implement the said project?

If not, why?

ගරු අනුරාධා යර්න ෙහතා සෙහවැලි සංවර්ධාන හා
පරිසර නිනය ය අොතයුරො

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன - ைகொவலி அபிவிருத்தி ைற்றும்
சுற்றொடல் பிரதி அமைச்ெர்)

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of
Mahaweli Development and Environment)
න් ඩථානායඩතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා ජාි ඩ රි පත්ි 
ා ආර්ථිඩ ඩටයුතු අමාතයතුමා ශවරුවශවරුන් මා ඟම ර න
් යට
පිළිතු් ශ නවරුා.

(අශ

(i)

මී මුවරු ඩළපු ශමෝය ආශ්රිතවරු පිහිටි ඩශවීලාන
භූමි රශද් ය සාේබන්ධ්වරු වරුන සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුවරුට වනි ඩ අයිි යක්කය ශනීමැි 
අත්, ශමම පරිසා් පද්ධ්ි ශග පවරුත්නා සුවිශ ෂී
ේ
වරුැ ත්ඩම ශ තු
ේ ශවරුන් නිවරුාසා සාාංවරුර්ධ්න
වරුයාපෘි යක්කය
සාඳ ා
වරුන
සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුශේ ඟඩාතාවරු ලබා දී ශනීමැත.
සුනාමි වරුයසානශයන් පසු නිවරුාසා වරුයාපෘි යක්කය
සාඳ ා ඩැබිනට් අවමැි යකින් ඉවමක්කය ශවරුන් ඩ්
ි බූ නමුත් ශවරුනත් සා්ථානවරුල නිවරුාසා සාෑදූ බැවින්
ඟම සා්ථානශග නිවරුාසා වරුයාපෘි ය ක්රියාත්මඩ
ශනීවූ බවරු මී මුවරු රාශද්ශීය ශල්ඩේ විියන් වරුාර්තා
ඩ් ඇත.

(ආශ

(ii)

පරිසා්ශේදීන් විශ්ෝධ්ය පළ ඩ් ඇි  බවරු වරුාර්තා
ී ඇත.

(i)

අාංඩ අමප/0)/18)2/235/03) ා 200).10.05
දිනැි  අමාතය මණ්වල සාාංශද් ය සාේබන්ධ්ශයන්
200).10.11 දිනැි  අමාතය මණ්වල තී්ණය
අවවරු, සුනාමිශයන් විපතට පත් ධීවරු්යින් සාඳ ා
අඩු විය ේ නිවරුාසා ඉදි කිරීම.
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පාර්ලිශේන්තුවරු
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ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

නැත.
අ ාළ ශනීශේ.
ඉදි
කිරීේ
සාඳ ා
වරුන
සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුශවරුන් අවමැි ය ලබා දී ශනීමැි 
බැවින් අ ාළ ශනීශේ.
අාංඩ අමප/0)/18)2/235/03)
ා 200).10.05
දිනැි  අමාතය මණ්වල සාාංශද් ය සාේබන්ධ්ශයන්
200).10.11 දිනැි  අමාතය මණ්වල තී්ණය
අවවරු, සුනාමිශයන් විපතට පත් ධීවරු්යින් සාඳ ා
අඩු විය ේ නිවරුාසා ඉදි කිරීමට ඉවමක්කය ශවරුන් ඩ්
ි බුණ , ශවරුනත් සා්ථානවරුල නිවරුාසා සාෑදූ බැවින්
ශමම වරුයාපෘි ය ක්රියාත්මඩ ශනීවූ බවරු මී මුවරු
රාශද්ශීය ශල්ඩේ විියන් වරුාර්තා ඩ් ඇි  බැවින්
අ ාළ ශනීශේ.

(ඇශ පැන ශනීනඟී.

ගරු ුදද්ධික පතිරණ ෙහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
න් ඩථානායඩතුමනි, මම විෂයය භා් නිශයෝජය
අමාතයතුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා, මට අාං සාේූරර්ණ පිළිතු්ක්කය
ලබා දීම පිළිබඳවරු.

මශව පළමුවරුන අතුන් ර ්නය ශමශසාේයි. 2002.05.24වරුන දින
අාංඩ 3243 ්න පිඹු් ශ්රී ලාංඩා මිනින්ශ ෝන් ශ පාර්තශේන්තුවරු
සාඩසා් ඩශළේ ම, ඒ ඩශවීලාන වරුනාන්ත්ය ්ක්කයෂිත රශද් යක්කය
ශලසා රඩා යට පත් ඩ්න්නයි.
ඒශඩන් බලාශපීශ්ීත්තු වුශණ් ශමම රශද් ය ්ක්කයෂිත
රශද් යක්කය විධියට පවරුත්වරුා ශ න යන්නයි. නමුත්, පසු ඩාලීනවරු
ශේ පිඹු් ශඩීටසා් ශ ඩඩට
ලා, ඟඩ ශඩීටසාක්කය නිවරුාසා
වරුයාපෘි යඩට ැනීමටත්, අශනක්කය ශඩීටසා ්ක්කයෂිතයක්කය විධියට
ි යා ැනීමටත් ැකිවරුන ශලසා පිඹුන් සාඩසා් කිරීශේ යාන්ත්රණයඩ
ගියා. 2010-2014 අවරුසාානය ක්කයවරුා පැවරුි  ්ජශග, ඒ රශද් ශග
රාශද්ශීය ශද් පාලන නායඩයන් ශේ පිුවපසා හිටියා. ැන් මම
ඔබතුමාශ න් අ න්ශන්, ශේ නිවරුාසා වරුයාපෘි ය අත ැ් මනවරුා
නේ, වරුන සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුවරු ශ ෝ ඟයට අ ාළ සාෘජු
ආයතනයඩට ශේ ඩශවීලාන සාහිත භූමි රශද් ය ්ක්කයෂිතයක්කය
විධියට පවරු්ලා, ඟය තවරුදු්ටත් ්ක්කයෂිතයක්කය විධියට ආ්ක්කයෂා
ඩ්න්න ශනී ැකි ඇයි කියලායි. ඒ ඩටයුත්ත රමා ඩ්න්ශන්
ඇයි ? ඩවරු ා ඒඩ ඩ්න්ශන්?

(The Hon. Speaker)
න් බුද්ධිඩ පි ්ණ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශව ශ වරුැනි අතුන්
ර න
් ය ශමීඩක්කය ?

ගරු ුදද්ධික පතිරණ ෙහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
න් ඩථානායඩතුමනි, මාශව ශ වරුැනි අතුන් ර ්නය ශමයයි.

ලාංඩාශේ වජවරු විවිධ්ත්වරුශයන් අනූන පාරිසාරිඩ
සාහිත භූමි භා වරුලින් ශඩීටසාක්කය අයිි  වරුන
ශ පාර්තශේන්තුවරුට. තවරු ශඩීටසාක්කය අයිි  වරුනජීී
ශ පාර්තශේන්තුවරුට. තවරුත් ශඩීටසාක්කය අයිි  ශවරු්ළ
ශ පාර්තශේන්තුවරුට.

වරුටිනාඩේ
සාාං්ක්කයෂණ
සාාං්ක්කයෂණ
සාාං්ක්කයෂණ

ැන් ශේ අලි ර ්නය සාේබන්ධ්ශයවත් ි ශබන ැටු වරු
ශේඩයි. ශඩීටසාක්කය වරුන සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුශවරුන්
පශ්සා්සාේ ඩ් න්නවරුා. තවරු ශඩීටසාක්කය වරුනජීවි සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුශවරුන් පශ්සා්සාේ ඩ් න්නවරුා. අලි න්ශන් නැ ැ,
ශේ ශඩීටසා වරුන සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුවරුට අයිි  , ශේ
ශඩීටසා වරුනජීී සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුවරුට අයිි  කියලා.
අලි ශ ඩ තුනම ශප්ළාශ න යන්න යනවරුා. ඒ නිසාා වරුන
සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුවරුත්,
වරුනජීී
සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුවරුත්, ශවරු්ළ සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුවරුත් ශේ
වරුාශව ඩා්ණාවරුලදී ශේ වජවරු විවිධ්ත්වරුශයන් යුක්කයත රශද් රැඩ
න්න ඒඩාබද්ධ් වරුැව පිළිශවරුළක්කය ක්රියාත්මඩ ඩ්න්ශන් නැත්ශත්
ඇයි?

ගරු ගාමිණී යවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අශේ ්ාජය ඇමි තුමා පිළිතුන් දුන්නාට පසා්ශසාේ ඔබතුමාට
පිළිතුන් ශ න්න පුළුවරුන්.

ගරු අනුරාධා යර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)
න් ඩථානායඩතුමනි,
න් මන්ත්රීතුමා කියපු ඩාල
වරුඩවරුාවවරුටත් රථමශයන්, ඒ කියන්ශන් 200)දී තමයි ශේ
සාේබන්ධ් පළමුශවරුනි ඩැබිනට් පත්රිඩාවරු ඉදිරිපත් ඩ්ලා ඒඩට
අවරුසා්ය ලබා දීලා ි ශබන්ශන්. ශඩීශ ීම වුණත්, වරුන සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුවරු ශේ වරුයාපෘි යට අවරුසා්ය ලබා දීලාත් නැ ැ;
අවරුසා්ය ලබා ශ න්න ඩටයුතු ඩ්න්ශන්ත් නැ ැ. ශමීඩ , ශමම
රශද් ය ශබීශ ීම පරිසා් සාාංශේදී ඩලාපයක්කය
ැටියට
ඳුනාශ නයි ි ශබන්ශන්. අශනඩ ඩශවීලාන ි ශබන ියයු 
ඩලාප අපි වරුන සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුවරු යටතට න්න
ඩටයුතු ඩ්ලා නැ ැ, න් ඩථානායඩතුමනි. ශවරු්ළ සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුවරු සා මධ්යම පරිසා් අධිඩාරිය ඟක්කයවරු ඒවරුා
ආ්ක්කයෂා කිරීශේ වරුැව පිළිශවරුළක්කය ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා. ඒ නිසාා ඒවරුා
වරුන
සාාං්ක්කයෂණ
ශ පාර්තශේන්තුවරු
යටතටම
ැනීශේ
අවරු යතාවරුක්කය අපට නැ ැ. අපි ඒ භූමි ශබීශ ීම පැ ැදිලිවරු
ආ්ක්කයෂා ඩ්නවරුා න් ඩථානායඩතුමනි.

ගරු අනුරාධා යර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)
න් ඩථානායඩතුමනි, ඇත්තටම අශේ ි ්සා් සාාංවරුර්ධ්න ා
වරුනජීී අමාතයතුමාත් ශේ අවරුසා්ථාශේ ඉන්නවරුා. අශේ ඒඩාබද්ධ්
වරුැවසාට නක්කය ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා. වරුනජීී, වරුන සාාං්ක්කයෂණ සා
ඊටත් අමත්වරු ි ශබන තවරු ආයතන ි ශබනවරුා. ඒ ියයු  ආයතන
ඒඩාබද්ධ් ඩ් ශ න ශේවරුා ආ්ක්කයෂා කිරීශේ වරුැව පිළිශවරුළ
ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා. ඒ නිසාා තමයි අ වරුන විට පරිසා්යට වරුන
ානිය අවරුම ඩ් න්න පුළුවරුන්ඩම ලැබී ි ශබන්ශන්. ශේවරුා
ි ශබන්ශන් ශමීන ආයතන යටශත් කියන ඟඩ පිළිබඳවරු අපට
බ්පතළ ර න
් යක්කය නැ ැ, න් ඩථානායඩතුමනි. අශේ ි ්සා්
සාාංවරුර්ධ්න ා වරුනජීී අමාතයතුමා ඉන්නවරුා. ශබීශ ෝ විට
ඩශවීලාන අයත් වරුන්ශන් වරුනජීී සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුවරු
යටතටයි. ශඩීයි ආයතනය යටශත් ි බුණත් ඒ ියයු ම සා්ථාන
ආ්ක්කයෂා ඩ්න වරුැව පිළිශවරුළක්කය ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා.
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ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(v)

ශපීශ ී්, ට්රිපල් සුපර් ශ ීසා්ශේට් නිෂ්පා නය;

(The Hon. Speaker)
ශබීශ ීම සා්තුි යි. ි ්සා් සාාංවරුර්ධ්න ා වරුනජීී ඇමි තුමා.

(vi)

චන්ද්රිඩා තාක්කයෂණය;

(vii)

ගුවරුන් යානා අු ත්වරුැඩියාවරු සා
ක්රියාවරුන්;

ගරු ගාමිණී යවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා

(viii)

ඒඩාබද්ධ් සීනි නිෂ්පා නය;

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
න් ඩථානායඩතුමනි, අශේ න් බුද්ධිඩ පි ්ණ මන්ත්රීතුමා
ශේ ර ්නය ඉදිරිපත් කිරීම ැන ඟතුමාට මශව සා්තුි ය පු
ඩ්නවරුා. ශේඩ ජාි ඩ ර ්නයක්කය. මම ඒඩත් කියනවරුා.
සාාංවරුර්ධ්නය කිරීශේ දී ඒ සීමාවරු ශඩීතැන කියලා අපි ැන න්න
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳවරු මටත් ර ්නයක්කය ි ශබනවරුා. අනා ත ප්පු්ටත්
ඒ ර න
් ය ි ශබනවරුා. අශේ නිශයෝජය ඇමි තුමා කියපු ආඩා්යට
ඩශවීලාන ි ශබන සා්ථාන සාේබන්ධ්ශයන් ර ්නය ඟන්ශන්
වරුනජීී සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුවරු යටතටයි.

යන ක්කයශෂේත්ර ශවරුවශවරුන් ශ්රීලාංඩාවරුට ලැබුණු
විශද් ආශයෝජන ඩවරුශර් යන්න ඟතුමා ශමම
සාභාවරුට න්වරුන්ශන් ?
(ආශ

(i)

2015.01.01 දිනට ශ්රී ලාංඩා ්ජශග සුරැකුේපත්වරුල
විශද්ශීය ආශයෝජන රමාණය ශඩීපමණ ;

(ii)

2017.01.01 දිනට ්ජශග සුරැකුේපත්වරුල විශද්
ආශයෝජන රමාණය ශඩීපමණ ;

(iii)

ෆිච් ශර්ටිාං සා ශමෝඩී ආයතන විියන් 2014, 2015
සා 201) යන වරුර්ෂයන්හිදී ශ්රී ලාංඩාවරුට ලබා දුන්
ජාතයන්ත් ණය ශරේණිගත ත කිරීේ ඩවරුශර් ;

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

යන්නත් ඟතුමා ශමම සාභාවරුට න්වරුන්ශන් ?

(The Hon. Speaker)
ශ ීඳයි, ඒ ැන අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න්න.

(ඇශ ශනී ඟශසාේ නේ, ඒ මන් ?

ගරු ගාමිණී යවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
න් ඩථානායඩතුමනි, පසුගිය ආණ්ඩුවරු ඩාලශග ඉවරුක්කය බවරුක්කය
නැි වරු ඩළ විනා ය අනා ත ප්පු්ට ර න
් යක්කය ශවරුලා ි ශබනවරුා.
ඒ නිසාා ශේ ැනත් අශේ අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්, ශේ සාේබන්ධ්ශයන්
වරුාර්තාවරුක්කය ඉදිරිපත් ඩ්න්නට ක්රියා ඩ්නවරුා. [බාධ්ා කිරීමක්කය
ඟතුමාට ඩ්න්න ශ යක්කය නැ ැ. නමුත් අනා තශගදී ශේවරුා
පාලනයක්කය ශවරුන්න ඕනෑ කියලා මම කියනවරුා.

அபிவிருத்தி உபொய முமறகள் ைற்றும் ெர்வமதெ வர்த்தக
அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ:

(அ) 2016ஆம்
ஆண்டுக்கொன
வரவு
தெலவுத்திட்ட
முன்தைொழிவு
இலக்கம்
198
இல்
கொட்டப்பட்டுள்ளவொறு 2015 ைற்றும் 2016ஆம்
ஆண்டுகளில்,

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ ීඳයි. ර න
් ඔක්කයශඩීම ඉවරු් ඩ්න්න තවරු විනාඩි 10යි
ි ශබන්ශන්. ඒ නිසාා ඩන්ණාඩ්ලා සා ශයෝ ය ශ න්න.

ර න
්
අාංඩ 2-1201/'16-(2),
න්
ගුණශසාේඩ් ම තා - [සාභා ර්භය තුළ නැත.]

පද්ම

ර නේ සුරැකුම්ප්වල විනද්ශ් ආනය

උ ය ාන්ත

න : විසනතර

(i)

எண்தணய் சுத்திகொிப்பு;

(ii)

புதுப்பிக்கதக்க வலுெக்தி;

(iii)

ஒருங்கிமணந்த மைொட்டொர் வொகன உற்பத்தி;

(iv)

வலயத்தின் தபொருட்டு உருக்குப் பொலங்கமள
உற்பத்தி தெய்தல்;

(v)

உரம், ட்ொிபல் சுப்பர் தபொசுமபற்று உற்பத்தி;

(vi)

தெய்ைதி ததொழில்நுட்பம்;

(vii)

விைொனங்களுக்கொன
திருத்தங்கள்
அதற்கு உதவியொன தெயற்பொடுகள்;

(viii)

ஒருங்கிமணந்த ெீனி உற்பத்தி;

ைற்றும்

ஆகிய
ஒவ்தவொரு
துமற
ெொர்பொகவும்
இலங்மகக்குக்
கிமடக்கப்தபற்ற
மநரடி
தவளிநொட்டு முதலீடுகள் யொமவ என்பமத
அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

அரெ பிமணயங்களில் தவளிநொட்டு முதலீடுகள் :
விபரம்
FOREIGN INVESTMENTS IN GOVERNMENT SECURITIES:
DETAILS

1418/’16

(ஆ) (i)

2015.01.01ஆம் திகதி உள்ளவொறு இலங்மக
அரெ
பிமணயங்களில்
தவளிநொட்டு
முதலீடுகளின் அளவு யொததன்பமதயும்;

ශවරුළඳ

(ii)

201) අයවරුැය ශයෝජනා අාංඩ 198හි ැක්කයශවරුන පරිදි 2015
සා 201) වරුර්ෂ තුළදි,

2017.01.01ஆம் திகதி உள்ளவொறு அரெ
பிமணயங்களில் தவளிநொட்டு முதலீடுகளின்
அளவு யொததன்பமதயும்;

(iii)

பிச் மரட்டிங் ைற்றும் மைொடி நிறுவனங்களொல்
2014-2016வமரயொன கொலத்தில் இலங்மகக்குப்
தபற்றுக்தகொடுக்கப்பட்டுள்ள ெர்வமதெ கடன்
தரப்படுத்தல்கள் யொமவதயன்பமதயும்;

3. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

සාාංවරුර්ධ්න උපාය මාර්
ා
අමාතයතුමාශ න් ඇූ  ර ්නය- (1):
(අශ

ඟයට සා ායඩ

ජාතයන්ත්

(i)

ශතල් පිරිප දුවරු;

(ii)

පුනර්ජනනීය බල ක්කයි ය;

(iii)

ඒඩාබද්ධ් ශමෝටර් ්ථ නිෂ්පා නය;

(iv)

ඩලාපය සාඳ ා වරුාශන් පාලේ නිෂ්පා නය;

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් බන්දුල ගුණවරුර්ධ්න ම තා

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

asked the Minister of Development Strategies and
International Trade:
(a)

Will he inform this House of the Foreign
Investments received by Sri Lanka for the fields
of(i) oil refining;
(ii) renewable energy;
(iii) joint motor vehicle production;
(iv) steel bridge production for the region;
(v) fertilizer,
Triple
Superphosphate
production;
(vi) satellite technology;
(vii) aircraft repair and supportive activities; and
(viii) joint sugar production;
within 2015 and 2016 as indicated in budget
proposal No. 198 of 2016?

(b)

(c)
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Will he also inform this House of(i) the amount of foreign investments in Sri
Lanka Government Securities as at
01.01.2015;
(ii) the amount of foreign investments in
Government Securities as at 01.01.2017;
and
(iii) the International Credit Ratings awarded to
Sri Lanka by Fitch Rating and Moody
Institute in the years, 2014, 2015 and 2016?
If not, why?

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා සසංවර්ධාන උපාය ොර්ග හා
ාතයන්තර නවනළඳ අොතයුරො

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
න් ඩථානායඩතුමනි, මශව පළමුවරුන අතුන් ර ්නය ශමයයි.
Fitch Ratings ආයතනය විියන් negative ි බුණු ඟඩ stable
ඩ්ලා ි ශබන්ශන් ශේ 2017 වරුර්ෂයට. න් ඇමි තුමනි, නමුත්
2015, 2016 වරුර්ෂ ශ ඩ තුළ ණය ශරේණිගත ත කිරීශේදී අශේ ්ට
බ්පතළ ශලසා ප තට ඇ වරුැුවණු බවරු ඔබතුමා පිළි න්නවරුා ?

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)
ශේඩ මශව අමාතයාාං ය යටතට ශනීශවරුයි ඟන්ශන්. ඒඩයි
මම රඩා ඩශළේ, ඊශග මපු information ඟඩ අවවරු.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
න් ඩථානායඩතුමනි, මශව ශ වරුන අතුන් ර න
් ය ශමයයි.
න් ඇමි තුමනි, ඍජු විශද් ආශයෝජන ශඩළින්ම ඔබතුමාටයි
සාේබන්ධ් ශවරුන්ශන්. ම බැාංකුශේ බැඳුේඩ් ියද්ධිශයන් පසා්ශසාේ
ඉතා වි ාල ශලසා; න්ණු ශලසා ම බැාංකුශේ වි වරු
් ාසානීයභාවරුය
පු දුීම ඩ්ණශඩීට ශ න විශද් ආශයෝජඩයින් ආශයෝජන
ආපසු අ්ශ න ගියා.

ඒ නිසාා Bloomberg ර් ඩය තුළ ලාංඩාවරු විශද්
ආශයෝජනයට ි ශබන අහිතඩ්ම ්ටවරුල් අතුශ්න් ියයශයන්
ලකුණු 12ක්කය න්නා ්ටක්කය බවරුට පත් ශවරුලා ි ශබනවරුා. ියයශයන්
9)ක්කය ශනෝර්ශේ න්න ශඩීට අශේ ්ට ියයයට 12ක්කය න්නා ්ටක්කය
ක්කයවරුා ප ත වරුැටී ි ශබන තත්ත්වරුය නිවරුැ්දි ඩ් ැනීම සාඳ ා ශේ
බැඳුේඩ් වශ වවරු පිළිබඳවරු නඩු පවරු්ා ඬුවරුේ දීලා අවරුසාානයක්කය
ඩ්න ශලසා මා ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා ියටින්න ඩැමැි යි.

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை - அபிவிருத்தி உபொய முமறகள்
ைற்றும் ெர்வமதெ வர்த்தக அமைச்ெர்)

(The Hon. Malik Samarawickrama)
ශ ීඳයි.

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister
Development Strategies and International Trade)

ගරු ක ානායකුරො

of

Sir, the answer is as follows:
(a) During the period from 1st January, 2015 to 31st
December, 2016, Foreign Direct Investment has
not been realized for the above mentioned sectors,
except a very insignificant amount of,
approximately US Dollars 0.211 million, from
renewable energy projects.
(b)
(i) Does not come under the purview of our
Ministry.
(ii) Does not come under the purview of our
Ministry.
(iii) Does not come under purview of our
Ministry.
But with regard to Question No. (b) (iii) , I
was informed yesterday that our ratings
have improved from negative to stable,
based on assessments that strengthening Sri
Lanka's institutions and
governance
practice which is on more sustainable
footing.
(c)

Not relevant.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ ීඳයි, ශබීශ ීම සා්තුි යි.

2016 වර්ෂය ුරළ වාර්තා වූ ොර්ග අනුරරු :
සිදු වූ ෙරණ
2016இல் இடம்தபற்ற வொகன விபத்துக்கள் :
ைரணங்கள்

ROAD ACCIDENTS REPORTED IN 2016: DEATHS OCCURRED

1511/’17
4. ගරු උදය ප්රභා් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
නීි ය ා සාාමය සා ක්කයෂිණ සාාංවරුර්ධ්න අමාතයතුමාශ න් ඇූ 
ර න
් ය - (1ශ :

(අශ

(i)

201) වරුර්ෂය තුළ වරුාර්තා වූ රිය අනතුන් සාාංඛ්යාවරු
සා රිය අනතුන් ශ තු
ේ ශවරුන් ියදු වූ ම්ණ සාාංඛ්යාවරු
ශඩීපමණ ;

(ii)

වරුර්ෂ 2014 සා 2015 ට සාාශේක්කයෂවරු, 2016 වරුර්ෂය
තුළදී ියදු වූ රිය අනතුන් සාාංඛ්යාවරු සා රිය අනතුන්
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ශ තු
ේ ශවරුන් ියදු වූ ම්ණ සාාංඛ්යාවරු ශඩීපමණ
සාාංඛ්යාවරුකින් ඉ ළ ශ ීසා් ි ශබ් ;
යන්න ඟතුමා ශමම සාභාවරුට න්වරුන්ශන් ?

(ආශ ශනී ඟශසාේ නේ, ඒ මන් ?
ெட்டமும்
ஒழுங்கும்
ைற்றும்
அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

ததன்

அபிவிருத்தி

2016ஆம் ஆண்டில் அறிக்மகயிடப்பட்ட வொகன
விபத்துக்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் வொகன
விபத்துக்களின்
கொரணைொக
நிகழ்ந்த
ைரணங்களின்
எண்ணிக்மக
எவ்வளதவன்
பமதயும்;

(ii)

2014
ைற்றும் 2015ஆம்
ஆண்டுகளுக்கு
ஒப்பீட்டளவில், 2016ஆம் ஆண்டில் இடம்தபற்ற
வொகன விபத்துக்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும்
வொகன விபத்துக்களின் கொரணைொக நிகழ்ந்த
ைரணங்களின்
எண்ணிக்மக
எவ்வளவு
ததொமகயொல் அதிகொித்துள்ளததன்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked
the of Law and Order and Southern
Development :
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

the number of road accidents reported
within the year 2016 and the deaths
occurred due to them; and

(ii)

the increase in road accidents reported
within the year 2016 and the deaths
occurred due to them in numbers, in
comparison to years 2014 and 2015?

If not, why?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
න් ඩථානායඩතුමනි, නීි ය
ා සාාමය සා
ක්කයෂිණ
සාාංවරුර්ධ්න අමාතයතුමා ශවරුවශවරුන් මා ඟම ර න
් යට පිළිතු්
ශ නවරුා.

(අශ

(i)

2016 වරුර්ෂශග ියදු වූ රිය අනතුන් සාාංඛ්යාවරු - 39,199
රිය අනතුන් ශ තු
ේ ශවරුන් ියදු වූ ම්ණ සාාංඛ්යාවරු 3,017

(ii)
2014

2015

2016

ියදු වූ රිය 35,966 38,107 39,199
අනතුන්
සාාංඛ්යාවරු
ම්ණ
සාාංඛ්යාවරු

2,440

(ආශ පැන ශනීනඟී.

2,816

3,017

2014ට
සාාශේක්කයෂවරු
201) වරුර්ෂය
තුළදී ියදු වූ
වරුැඩිීම

2015ට
සාාශේක්කයෂවරු
201) වරුර්ෂය
තුළදී ියදු වූ
වරුැඩිීම

3,233

1,092

577

201

630

ගරු උදය ප්රභා් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
න් ඩථානායඩතුමනි, මශව පළමුවරුැනි අතුන් ර න
් ය
ශමයයි.

න් ඇමි තුමනි, රිය අනතුන් සාාංඛ්යාවරු වරුාශවම, රිය
අනතුන්වරුලින් මිය යාම වරුාර්ෂිඩවරු ඉ ළ යාශේ රවරුණතාවරුක්කය තමයි
ශපන්වරුලා ි ශබන්ශන්. ඒ අවවරු ශේ රිය අනතුන්වරුලට ශ ේතු
ඳුනාශ න ි ශබනවරුා ?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඇත්ත වරු ශයන්ම බැු ශවරුීත්, ඒඩට ඟක්කය
ශ ේතුවරුක්කය තමයි වරුා නවරුල වරුර්ධ්නය. 1950 පමණ ඩාලශග වරුා න
6,000ක්කය වරුැනි රමාණයක්කය තමයි ි බුශණ්. නමුත් අ වරුන විට ඒ
රමාණය මිලියන යක්කය ක්කයවරුා ඉ ළ ශ ීසා් ි ශබනවරුා. ඊට
සාාශේක්කයෂවරු අශේ මාර් පද්ධ්ි ය පුළුල් ීමක්කය ියද්ධ් ශවරුලාත්
නැ ැ. යේ රමාණයඩට අ මාර් දියුණු ශවරුලා ි ශබනවරුා. ශේ
ඩා්ණා යේ මට්ටමඩට රිය අනතුන් සාඳ ා බලපා ි ශබනවරුා. අ
ත්රීශ්ෝ රියැදු්න් නිසාා තමයි හුාක්කයම මාර් අනතුන් වරුාර්තා ී
ි ශබන්ශන්. 2014දී ියයයට 17ක්කය, 2015දී ියයයට 18ක්කය, 2016දී
ියයයට 18ක්කය වරු ශයන් ත්රි ශ්ෝ ්ථවරුලින් ියදු වුණු අනතුන් තමයි
වරුැඩි ී ි ශබන්ශන්. ශමවරු් අය වරුැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් ඩ්න
ශඩීටත් මු ල් ඇමි තුමා ශපන්වරුා දුන්නා, ශවරුනත් ක්රමවරුලට
දිරිමත් කිරීේ ඩ්න බවරු. බසා් ්ථවරුල ි ශබන ත් ඩාරිත්වරුයත් ශේ
අනතුන්වරුලට බලපා ි ශබනවරුා.

ගරු උදය ප්රභා් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
න් ඩථානායඩතුමනි, මශව ශ වරුැනි අතුන් ර න
් ය ශමයයි.

න් අමාතයතුමනි, ඔය ශ ේතු අත් ශමන්න ශේ ශ තු
ේ වරු
ි බුශණ් නැ ැ. අප න්නවරුා අ රියැදු්න් ශපීලීියයට ි ශබන බය
නැි ඩම නිසාා අධිඩ ශේ ශයන් රිය පැ ීම, මත්පැන් පානය ඩ්
රිය පැ ීම වරුැනි ඩා්ණා මත රිය අනතුන් ියදු ශවරුමින් ි ශබන
බවරු. ඟම නිසාා ශපීලීියශග දූෂිත බවරු රිය අනතුන් වරුැඩීීමට
ශඩත්ේ බලපා ඇත් ැයි කියන ඟඩ ැන සාමීක්කයෂණයක්කය ඩ්
ි ශබනවරුා ?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ඔබතුමා අ පු ර න
් වරුලට විත්යි මම උත්ත් දුන්ශන්, න්
මන්ත්රීතුමනි. අනික්කය ඒවරුා මම සාාමානය පු්වරුැියශයක්කය ැටියට
හිතලා දීපු උත්ත්.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ ීඳයි. ඟශ ම නේ ඟම ර ්න න් ඇමි තුමාට ශයීමු
ඩ්න්න, න් යන්ත ඩන්ණාි ලඩ අමාතයතුමනි.

ගරු උදය ප්රභා් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
අපි අමාතයතුමා සාමා, - [බාධ්ා කිරීමක්කය

631

පාර්ලිශේන්තුවරු

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ැනට අප ඟඩ ඟඩ ක්රම ඳුන්වරුා ශ මින් යනවරුා. අිවවරුෘද්ධි
ලකුණු නීි ය ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා නේ ශේ අනතුන් ශබීශ ෝදු්ට
අඩු ශවරුයි. ඒඩ නීි ය ැටියට ි බුණත් තවරුම රියට ක්රියාත්මඩ
ශවරුලා නැ ැ. ඉදිරිශගදී ඟම නීි ය ක්රියාත්මඩ ඩ්න්න අප
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා.

"COMMONWEALTH GAMES" නෙැති

ලංකා බැංකු

ගිුෙ : විසනතර

Commonwealth Games தபயொில் இலங்மக வங்கிக்
கணக்கு : விபரம்

(b)

(අශ

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

Commonwealth Games නමැි  ගිණුමක්කය ලාංඩා
බැාංකුශේ පවරුත්වරුාශ න යව ලබන්ශන් ී

(ii)

ඟශසාේ නේ, ඒ ඩවුන්න් විියන් ී

(iii)

ඟය ආ්ේභ ඩළ දිනය ඩවරුශර් ී

(iv)

ඟම ගිණුමට ්ජශග මු ල් ා පරිතයා ශඩීපමණ
බැ් ී ි ශබ් ී

(v)

ශේ වරුන විට ඟම ගිණුශේ ඉි රිවරු ඇි  මු ල
ශඩීපමණ ී

යන්න ඟතුමා ශමම සාභාවරුට න්වරුන්ශනහි ?
(ආශ ශනී ඟශසාේ නේ, ඒ මන් ?
அரெ ததொழில்முயற்ெிகள் அபிவிருத்தி அமைச்ெமரக் மகட்ட
வினொ:
(அ) (i)

Commonwealth Games என்ற தபயொில்
இலங்மக வங்கியில் ஒரு கணக்கு மபணப்பட்டு
வருகின்றதொ என்பமதயும்;

(ii)

ஆதைனில், அது யொரொல் என்பமதயும்;

(iii)

அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யொததன்பமதயும்;

(iv)

(v)

the amount of Government funds and
donations which have been credited to the
aforesaid account; and

(v)

the balance that remains in the aforesaid
account at present?

If not, why?

(i)

නැත.

(ii)

අ ාළ ශනීශේ.

(iii)

අ ාළ ශනීශේ.

(iv)

අ ාළ ශනීශේ.

(v)

අ ාළ ශනීශේ.

(ආශ අ ාළ ශනීශේ.
ඟම පිළිතු්ට වරුැඩිමනත් යමක්කය මම කියන්නේ
න්
මන්ත්රීතුමනි. ශේ ර න
් ය ඉතාම වරුැ ත්. විශ ෂ
ේ ශයන්ම ශේ
ර න
් ය ඇසීම පිළිබඳවරු ඔබතුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුන්නට ඕනෑ.
ශපීදු්ාජය මණ්වලීය ්රීවා - Commonwealth Games නමැි  ගිණුමක්කය ලාංඩා බැාංකුශවරුහි ැනට පවරුත්වරුාශ න ශනීයන
අත්, "CWG ේබන්ශතීට 2018 (රයිවරුට්ශ ලිමිටඩ්" නමින් ජාං ම
ගිණුමක්කය සා න්පියල් මිලියන 11ක්කය ශයී වරුා සා්ථාවරු් තැන්පතුවරුක්කය
පවරුත්වරුාශ න ශ ීසා් ඇත. සාමා ශේ සාාාං මිඩ වරුයවරුසා්ථාවරුලියට
අවවරු 2018 ේබන්ශතීට ශපීදු්ාජය මණ්වලීය ්රීවා ත් ශග
ලාංසු ක්රියාවරුලියට ලාංසු ලිපි ශල්ඛ්න සා ආවෂාංගිඩ ියයු  ෑ සාඩසා්
කිරීම ශමහි අ්මුණ ී ඇත.
ඉ ත ගිණුම පවරුත්වරුාශ න යන ල සාමා ශමහි අධ්යක්කයෂ
මණ්වලය සා
බලයලත් අත්සාන්ඩන්වරුන්, සාාමාජිඩයන්
8ශ ශනකුශ න් සාමන්විත ී ඇි  අත්, ඔවුන්ශව ශතී්තුන්
ඇමුණුම 01හි ක්කයවරුා ඇත. මම ඔවුන්ශව නේ ඉදිරිපත් ඩ්න්නේ.
01.

ජයන්දීසා ී්ියාං මුදියන්ශසාේලාශව ජානඩ ප්රියන්ත කුමා්
්ත්නායඩ ම තා.

அக்கணக்கிற்கு அரெ நிதி ைற்றும் தகொமடகள்
எவ்வளவு
வரவு
மவக்கப்பட்டுள்ளன
என்பமதயும்;

02.

ආචාර්ය ්ානි ජයම

03.

අනිල් නලීන් ආටි ල ම තා

04.

ියරිශසාේන ලියන ම ම තා

தற்மபொது அக்கணக்கில் மெைிப்பிலுள்ள ததொமக
எவ்வளதவன்பமதயும்;

05.

ආචාර්ය නාලඩ ර්ෂජීවරු ශ ීවශ වරු
ේ ා ම තා

06.

උ ය ්ාංජිත් ශසාශනවි්ත්න ම තා

07.

වරුර්ණකුලූ රිය ්න්වරුලශව මහින් කුමාර් රනාන්දු ම තා

08.

ඇන්තනී නි ාන්ත වික්රමියාං ම තා

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Enterprise Development:
(a)

(iv)

(The Hon. Kabir Hashim
න් ඩථානායඩතුමනි, මා ඟම ර න
් යට පිළිතු් ශ නවරුා.
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(i)

the date on which it was opened;

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்

5. ගරු සවවදය නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(අශ

(iii)

ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා

ACCOUNT IN BANK OF CEYLON NAMED "COMMONWEALTH
GAMES": DETAILS

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
්ාජය වරුයවරුසාාය සාාංවරුර්ධ්න අමාතයතුමාශ න් ඇූ  ර න
් ය - (2ශ
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Will he inform this House (i)

whether a bank account named,
"Commonwealth Games" is maintained in
the Bank of Ceylon;

(ii)

if so, of the name of the person who
maintains the aforesaid account;

ශමම ගිණුමට අ ාළ ජාං ම ගිණුම 2010.11.24 දින ආ්ේභ
ඩ් ඇි  අත් සාමා ශේ උපශ සා් පරිදි 2015.05.29 දින වරුසාා ඇත.
2012.0).0) දින න්පියල් මිලියන 11ක්කය සාඳ ා සා්ථාවරු් ගිණුමක්කය
ආ්ේභ ඩ් ඇතත්, ඟය පවරුත්වරුාශ න යව ලැබුශේ දින 07ක්කය
පමණක්කය බවරු න්වරුා ඇත.
ඉ ත කී ගිණුමට විවිධ් රභවරුයන්ශ න් බැ් ඩ් ඇි  ්ාජය
අ්මු ල් සා පරිතයා වරුල සාවිසා්ත් වරුාර්තාවරුක්කය ඇමුණුේ 02හි
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ක්කයවරුා ඇත. ඟහි සාඳ න් නේ කිහිපයක්කය මා කියවරුන්නේ. ශ්රී ලාංඩා
ශටලිශඩීේ ශපෞද් ලිඩ සාමා ශමන් න්පියල් මිලියන 10ක්කය,
ශමීබිශටල් ශපෞද් ලිඩ සාමා ශමන් න්පියල් මිලියන 5ක්කය, ශ්රී
ලාංඩා ශටලිශඩීේ ආයතනශයන් න්පියල් මිලියන 7ක්කය, නාවිඩ
මු ා ්රීවා අ්මු ශලන් න්පියල් 2.97,350ක්කය, පීපල්සා් මර්චන්ට්
පීඟල්සී ඟශඩන් න්පියල් මිලියන 5ක්කය, ්රීවා අමාතයාාං ශයන් සා
ම ජනතාවරුශ න් න්පියල් මිලියන 10ක්කය, ්රීවා අමාතයාාං ශයන්/
ශල්ඩේශ න් න්පියල් මිලියන 100ක්කය, ශ්රී ලාංඩා අපනයන
සාාංවරුර්ධ්න මණ්වලශයන් න්පියල් මිලියන 8ක්කය, ජනාධිපි 
අ්මු ශලන් න්පියල් මිලියන 15ක්කය, ජනාධිපි  අ්මු ශලන් නැවරුත
න්පියල් මිලියන 5ක්කය, ලාංඩා විදුලිබල මණ්වලශයන් න්පියල්
89,899ක්කය, ජනාධිපි  අ්මු ශලන් නැවරුත න්පියල් මිලියන 25ක්කය
තැන්පත් ඩ් ි ශබනවරුා. ්ජශග මු ල් න්පියල් මිලියන 190.38ක්කය
තැන්පත් ඩ් ි ශබනවරුා.
ඊට අමත්වරු පර්ශපචුවරුල් ඇශසාට් මැශන්ේමන්ට් (රයිවරුට්
ලිමිටඩ්ශ සාමා ශමවත් න්පියල් මිලියන 15ක්කය ආදී වරු ශයන්
ශපෞද් ලිඩ සාමා ේ කිහිපයකින් මු ල් ලබාශ න න්පියල් මිලියන
700ඩට වරුැඩි මු ල් රමාණයක්කය, "CWG ේබන්ශතීට 2018
(රයිවරුට්ශ ලිමිටඩ්" කියන ගිණුමට තැන්පත් ඩ් ි ශබනවරුා.
ශේ පිළිබඳ වරුැඩි විසා්ත් බැාංකුශවරුන් ලබා ැනීමට අපි
අශපීශ ීසාත් වුණා. ශ ේතුවරු, අප්ාධ් විමර් න අාං ශයන් order
ඟඩක්කය ලබා ශ න තමයි ඒ සාම ් ශතී්තුන් බැාංකුවරුලින් ලබා
න්නට ියද්ධ් ශවරුන්ශන්. ඔබතුමාශව ර න
් ය සාේබන්ධ්ශයන් අපි
ැකි රමාණයක්කය ශතී්තුන් ලබා ත්තා. මම න්නා ත්මට ඒ
ඩාලශග ශේ මු ල් භාවිත ඩශළේ Commonwealth ්රීවා උශළල
ලබා න්නට ලාංසු තැබීමටයි. ඒ සාඳ ා ම බැාංකුශේ හිටපු
අධිපි තුමා ඇතුළු ඩණ්වායමක්කය ශසාන්කිට්සා් කියන දිවරුයිනට
ශලීකු safari ඟඩක්කය ගියා. ඩාන්තාවරුන් 100ක්කය පමණ අ්ශ න
ගිහින් ශලීකු party ඟඩක්කය ැේමා. ශේ සාඳ ා ්ජශග මු ල් තමයි
අ්ශ න ගිහින් ි ශබන්ශන්. අපට ශේ සාේබන්ධ්ශයන් මීට වරුවා
ශතී්තුන් බැාංකුශවරුන් නේ න්නට බැ ැ.
ඇමුණුේ සභාගත* ඩ්මි.
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කියලා. ඒවරුා අපට ලබා ශ න්නට බැ ැයි කියලා කිේවරුා.
බැාංකුශවරුන් කිේශේ, "ගිණුම සාේබන්ධ් විසා්ත් විත්ක්කය ශ න්න
පුළුවරුන්." කියලා. ශේ සාඳ ා ්ාජය මු ල් භාවිත ඩ්ලා ි බුණාට,
ගිණුේ පාවිච්චි ඩළ ආඩා්ය, ඩවු මු ල් ත්ශත් වරුාශව ශතී්තුන්
අපට ි ශබන බලය අවවරු ලබා න්නට බැ ැ. ශේ ශතී්තුන්
න්න නේ ඟක්කයශඩෝ ශේ ියද්ධිය සාේබන්ධ්ශයන් විශ ේෂ
ශඩීමිසාමක්කය පත් ඩ්න්නට ශවරුනවරුා.

ගරු සවවදය නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
න් අමාතයතුමනි, මාශව ශ ශවරුනි අතුන් ර න
් ය ශමයයි.
්ශට් කුමක්කය ශ ෝ අවරුාසානාවරුක්කය ි බිලා 2018දී ශපීදු්ාජය
මණ්වලීය ්රීවා උශළල ලාංඩාශේ පවරුත්වරුන්නට අවරුසා්ථාවරු ලැබුණා
නේ බිලියන ණන්වරුලින් විය ේ ඩ්න්නට ියද්ධ් ශවරුනවරුා.

මා අ න්ශන් අශේ ්ශට් ි ශබන ආර්ථිඩ තත්ත්වරුය අවවරු
ශමවරුැනි ැවරුැන්ත ්රීවා උශළලක්කය පවරුත්වරුන්නට තීන්දුවරු ත්ශත්
ශඩීශ න් කියන ඟඩයි. අඩුම ත්මින් ලාංසු ි යන්න ශ ෝ -ලාංසු
ි යනවරුා කියන්ශන් අපි ශේඩ ඩ්න්න බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා
කියන ඟඩශන්.- තීන්දුවරුක්කය අ්ශ න ි ශබන්ශන් ශඩීශ න් ?
ඒඩට වරු කියන්න ඕනෑ ඩවු ?

ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் )

(The Hon. Kabir Hashim)
ඟවරුැනි ජාි ඩ ක්රියාවරුලියක්කය ්ාජය මට්ටශමන්, ්රීවා
අමාතයාාං ශයන් ියදු විය යුතුයි. ඒ වුණාට CWG Hambantota
2018 (Pvt.) Limited කියන ශඩීේපැනියක්කය නමිවයි ශේ ගිණුම
විවරුෘත ඩ් ි ශබන්ශන්. ශේ ශඩීේපැනිශග නමිවයි මිලියන
200ඩ ්ාජය මු ල් තැන්පත් ඩ් ි ශබන්ශන්. තවරු විවිධ්
සාමා ේවරුලින් මිලියන 700ඩ වරුාශව මු ලක්කය තැන්පත් ඩ්ලා, ඒවරුා
විය ේ ඩ්පු ආඩා්ය ැන අ වරුන තුන් කිියම ශතී්තු්ක්කය නැ ැ.

ගරු ක ානායකුරො

ගරු සවවදය නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(The Hon. Speaker)
න් මන්ත්රීතුමා, පළමුශවරුනි අතුන් ර න
් ය අ න්න.

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
අ් "Helping Hambantota" වරුාශව-

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු සවවදය නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
න් අමාතයතුමනි, මාශව පළමුවරුන අතුන් ර න
් ය ශමයයි. ශේ
ශපීදු්ාජය මණ්වලීය ්රීවා උශළල ලබා ැනීම සාඳ ා ලාංසු
ි යන්නට, ඔබතුමා කිේවරුා වරුාශව 200ඩට වරුැඩි
ණනක්කය
ශසාන්කිට්සා්වරුලට ගියා. නළු නිළිශයෝ ඇතුළු නිලධ්ාරින් අ්ශ න
ගියා. ඔබතුමාට ළ වරු ශයන් ශ ෝ සාඳ න් ඩ්න්නට පුළුවරුන් ඒ
ලාංසු තැබීමට ශඩීපමණ මු ල් රමාණයක්කය විය ේ ඩ්ලා
ි ශබනවරුා කියලා.

ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் )

(The Hon. Kabir Hashim)
න් මන්ත්රීතුමනි, අපි සාමා ේ ශ්ජිසා්ාර්ශ වත් ඉල්ලීමක්කය
ඩළා ශේ සාමා ශේ ගිණුේ පිළිබඳ විසා්ත්, ශතී්තුන් ලබා ශ න්න

—————————
* පුසනතකාලනේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் )

(The Hon. Kabir Hashim)
න් ඩථානායඩතුමනි, න් මන්ත්රීතුමාශව ඉල්ලීම මත අපි
උපරිම ශතී්තුන් දුන්නා. ශේඩ ්ාජය මු ල් සාේබන්ධ්
ඩා්ණාවරුක්කය නිසාා ශමයින් ඟ ාට ශතී්තුන් අවරු ය නේ, නිල
වරු ශයන් ශඩීමිෂන් සාභාවරුක්කය පත් ඩ්ලා ශේ මු ල්වරුලට ියද්ධ්
වුණු ශද් ැන ශසාීයා බලන්න ියද්ධ් ශවරුනවරුා.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබීශ ීම සා්තුි යි. ැනටමත් වරුාචිඩ පිළිතුන් අශේක්කයෂා ඩ්න
ර න
් සාඳ ා ශවරුන් ඩළ ඩාලශේලාවරු ඉක්කයමවරුා ශ ීසා් ි ශබන නිසාා
ඩන්ණාඩ්, ර ්න ඇසීශේදීත්, පිළිතුන් දීශේදීත් ශේලාවරු ැන
අවරුධ්ානය
ශයීමු
ඩ්න්නය
කියන
ඩා්ණය
න්
මන්ත්රීතුමන්ලාශව අවරුධ්ානයට ශයීමු ඩ්න්න ඩැමැි යි.

ර න
් අාංඩ ) - 1)20/'17 - (1ශ,
මන්ත්රීතුමා - [සාභා ර්භය තුළ නැත.

න් ශ ෂ
ේ ාන් විතානශව
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පාර්ලිශේන්තුවරු

“සූර්ය බල සංග්රාෙයව වැඩස හන: ාතික
පද්ධාතිය එකුර කළ විදුලි ඒකක

“சூொிய பல ெங்கிரொைய” நிகழ்ச்ெித்திட்டம்:மதெிய
ைின்ெொர முமறமைக்கு மெர்க்கப்பட்ட ைின்ெொரம்
"SOORYA BALA SANGRAMAYA " PROGRAMME:
ELECTRICITY ADDED TO NATIONAL GRID

1630/’17

7. ගරු අජි් ොන්නප්නපරුෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
විදුලිබල ා පුනර්ජනනීය බල ක්කයි 
ර න
් ය - (2ශ:

(අශ

(i)

(ii)

(iii)

අමාතයතුමාශ න් ඇූ 

ූ ර්ය බලශයන් විදුලිය උත්පා නය කිරීම ශේ
වරුනවිට ශලෝඩශග පවරුි න නිෂ්පා න විය ම අඩුම
පුනර්ජනනීය බල ක්කයි  මූලාරය බවරු පිළි න්ශන් ී
ඟශසාේ නේ, ූ ර්ය බලශයන් විදුලිය උත්පා නය
කිරීම සාඳ ා ්ජය විියන් ශ න ඇි  පියවරු්
ඩවරුශර් ී
201).09.0) දින ්ජය විියන් දියත් ඩ්න ල “ූ ර්ය
බල සාාංග්රාමය" නමැි  වරුැවසාට න මඟින් ශේ
වරුනවිට ජාි ඩ විදුලි පද්ධ්ි යට ඟඩතු ඩ් ඇි 
විදුලිබල රමාණය ශඩීපමණ ී
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Sangramaya” launched by the Government
on 06.09.2016?

(b)

If not, why?

ගරු අජි් පී. නපනර්රා ෙහතා සවිදුලිබල හා පුනර් නනීය
බලශ්ක්ති නිනය ය අොතයුරො
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ
புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி பிரதி அமைச்ெர்)

(අශ

(i)

ඔේ.

(ii)

ැනටමත් විදුලි පාරිශභෝගිඩයින් ට තම නිශවරුසා්
ා ඩර්මාන්ත ාලා වරු ලයන් මත ූ ර්ය පැනල
සාවිශඩීට විදුලි උත්පා නය සාඳ ා පසු බිම
නිර්මාණය ඩ් ඇත. ශමහිදී ූ ර්ය බල සාාංග්රාමය
වරුැව පිළිශවරුළ යටශත් ක්රමශේ
3ඩට
පාරිශභෝගිඩයන්ට ූ ර්ය බලය මඟින් විදුලිය
උත්පා නය ඩළ ැඩ. න් ඩථානායඩතුමනි, Net
Accounting, Net Metering, Net Plus කියලා ක්රම
තුනක්කය ි ශබනවරුා. අ දින ඉතා වරුැ ත් වරුසාක්කය. අ
න් ජනාධිපි තුමාශව මූලිඩත්වරුශයන් වරුසා්ක්කය
තුළ ශම ාශවරුීට් 100ක්කය ජාි ඩ පද්ධ්ි යට ූ ර්ය
බලය ඟඩතු කිරීම අපි සාම්නවරුා. ශේඩ වි ාල
ජයග්ර ණයක්කය. මීට අමත්වරු ශපෞද් ලිඩ අාං ය
මැදි ත්වරු ශම ාශවරුීට් 51.3ඩ ධ්ාරිතාවරු ඇි  ූ ර්ය
බලා ා් 7ක්කය ඉදි ඩ් ි ශබනවරුා. ඒ වරුාණිගතජමය
වරු ශයන් සාවි ඩ්න ඒවරුා.

(ආශ ශනී ඟශසාේ නේ, ඒ මන් ?
ைின்வலு ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி அமைச்ெமரக்
மகட்ட வினொ:
சூொிய ெக்தியிலிருந்து ைின்ெொரத்மத உற்பத்தி
தெய்தல் தற்மபொது உலகத்திலுள்ள உற்பத்திச்
தெலவு ைிகக் குமறந்த புதுப்பிக்கத்தக்க வலுெக்தி
மூலைொகும்
என்பமத
ஏற்றுக்தகொள்வொரொ
என்பமதயும்;

(ii)

ஆதைனில், சூொிய ெக்தியிலிருந்து ைின்ெொரத்மத
உற்பத்தி தெய்ய அரெொங்கத்தினொல் மைற்தகொள்
ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மக யொததன்பமதயும்;

(iii)

2016.09.06ஆம்
திகதி
அரெொங்கத்தொல்
ஆரம்பிக்கப்ட்ட “சூொிய பல ெங்கிரொைய” எனும்
நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் மூலம் தற்மபொது மதெிய
ைின்ெொர
முமறமைக்கு
மெர்க்கப்பட்டுள்ள
ைின்ெொரத்தின் அளவு எவ்வளதவன்பமதயும்;

ලාංඩා විදුලිබල මණ්වලශග ජනන සාැලසුම අවවරු
ූ ර්ය බලය මඟින් 2020 වරුන විට ශම ාශවරුීට්
410ක්කය , 2025 වරුන විට ශම ාශවරුීට් )85ක්කය ,
2030 වරුන විට ශම ාශවරුීට් 1009ක්කය
ක්කයවරුා,
විදුලිය නිෂ්පා නය කිරීමට බලාශපීශ්ීත්තු
වරුනවරුා. ඉදිරිශගදී ශමම ජනන සාැලැසා්ම වරුසා්
ශ ශඩන් ශ ඩට සාාංශ ෝධ්නය වරුනවරුා. ූ ර්ය බලය
දියුණු ීශේ තත්ත්වරුය, ඒ වරුාශවම බැටරි
තාක්කයෂණය දියුණු ීශේ තත්ත්වරුය අවවරු මීට වරුවා
වරුැඩි ශම ාශවරුීට් රමාණයක්කය අනා තශග ලබා
න්න පුළුවරුන්. ශමවරු් අය වරුැය මඟින් ලබා දුන්
සා නත්, අශේ ජාි ඩ රි පත්ි යත් අවවරුවිශ ෂ
ේ ශයන්ම
ඩීසාල්,
ශපල්
වරුා න
සාේූරර්ණශයන් අත් ැ් මා විදුලි බලශයන්
ක්රියාත්මඩ වරුන වරුා න 2040 වරුන විට ියයයට
ියයයක්කයම ක්රියාත්මඩ වරුනවරුා කියන රි පත්ි ය
අවවරු අපට ශමය තවරු ළපා ත ැකියි.

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

මීට අමත්වරු ූ ර්ය බල සාාංග්රාමශග ශ වරුන අදිය්
යටශත් ශම ාශවරුීට් ඟඩ බැගින් වූ බලා ා් )0ක්කය
සාඳ ා ශටන්වර් ඩැශඳේවරුා. ඟහි ඩටයුතු ැන්
සාේූරර්ණශයන් අවරුසාන් ශවරුලා ි ශබනවරුා. ලබන
සාි ය වරුන ශඩීට ශම ාශවරුීට් ඟඩ බැගින් වූ
බලා ා් 90ක්කය සාඳ ා ශටන්වර් ඩැඳවරුනවරුා, න්
ඩථානායඩතුමනි. ශේවරුා ියයල්ල ශටන්වර්
ඩැඳීම මඟින් ියදු ශවරුන්ශන්.

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

Will he inform this House (i)

(ii)
(iii)

whether he admits that the generation of
electricity from solar power is the
renewable energy source with the lowest
production cost in the world as of now;
if so, the measures initiated by the
Government for generating electricity from
solar power; and
the amount of electricity added to the
national grid by now through the
programme
called
“Soorya
Bala

ைற்றும்

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and
Renewable Energy)
න් ඩථානායඩතුමනි, විදුලිබල ා පුනර්ජනනීය බල ක්කයි 
අමාතයතුමා ශවරුවශවරුන් මා ඟම ර ්නයට පිළිතු් ශ නවරුා.

යන්න ඟතුමා ශමම සාභාවරුට න්වරුන්ශන් ?

(அ) (i)

ைின்வலு

(iii)

Net Metering ක්රමය යටශත් නවරු පාරිශභෝගිඩයින්
3,957ක්කය
විියන්
කිශලෝශවරුීට්
32,)07ඩ
රමාණයක්කය , Net Accounting ක්රමය යටශත්
පාරිශභෝගිඩයින් 1,)54ක්කය විියන් කිශලෝශවරුීට්
10,89)ඩ රමාණයක්කය , Net Plus ක්රමය යටශත්
පාරිශභෝගිඩයින් 141ක්කය විියන් කිශලෝශවරුීට්
5,)53ඩ විදුලි ධ්ාරිතාවරුක්කය ජාි ඩ විදුලිබල
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පද්ධ්ි යට ඟක්කය ඩ් ඇත. ඒ අවවරු ූ ර්ය බල
සාාංග්රාමශයන් පසුවරු, 2017 සාැේතැේබර් මසා 30 වරුන
විට, පාරිශභෝගිඩයින් 5,752ක්කය විියන් කිශලෝශවරුීට්
49,15)ඩ විදුලි ධ්ාරිතාවරුයක්කය ජාි ඩ විදුලිබල
පද්ධ්ි යට ඟඩතු ඩ් ඇත.

(ආශ අ ාළ ශනීශේ.

ගරු අජි් ොන්නප්නපරුෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
න් ඩථානායඩතුමනි, මශව පළමුවරුැනි අතුන් ර ්නය ශමයයි.
න් නිශයෝජය ඇමි තුමා රඩා ඩළාම මම ශේ ඩා්ණය ැන
ත්තා. ශම ාශවරුීට් 100ඩ ූ ර්ය බල උත්පා නය කිරීශේ
උත්සාවරුය ි ශබනවරුා.

්ශට් විදුලිය අවරු යතාවරු ි ශබන්ශන්, ශම ාශවරුීට් 2,300ක්කය.
ඒශඩන් ශම ාශවරුීට් 1,100 - 1,800ත් අත් රමාණයක්කය තමයි
වරුසාඩට ජල විදුලිශයන් ශ න්ශන්. අශනක්කය ඒවරුා ඔක්කයශඩෝම
ශ න්ශන් ඉන්ධ්නවරුලින්. ශම ාශවරුීට් 1,200 - 1,500 අත්
රමාණයක්කය ඉන්ධ්නවරුලින් සාපයනවරුා. ඟතශඩීට නිවරුියන්, නිවරුසා
ඟඩතු ඩ්ලා බැු වරුාම ශමී ාශවරුීට් 100 කියන්ශන් ශලීකු
රමාණයක්කය වුණත්, ්ශට් ි ශබන ජාි ඩ පද්ධ්ි ය දි ා බැු වරුාම
ශම ාශවරුීට් 100 ඟච්ච් ශලීකු ඟඩක්කය ශනීශවරුයි. ැන් උතුන්නැශානහි් වරුැව ඩ්න්න පුළුවරුන්ඩම ි ශබන නිසාා සුළාං
බලශයන් විදුලිය නිප ීමත් අපට ඉදිරියට අ්ශ න යන්න
පුළුවරුන්ී වරුැඩි දියුණු ඩ්න්න පුළුවරුන්. ශේ සාඳ ා අවරුධ්ානය,
ශීඝ්රතාවරු මදි. ඒ සාඳ ා ඩඩිනේ ශීඝ්රතාවරුක්කය ඇි  කිරීම සාඳ ා යේ
වරුැව පිළිශවරුළක්කය පිළිබඳවරු ැනට සාාඩච්ඡා ඩ්ලා ි ශබනවරුා ?

ගරු අජි් පී. නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
න් මන්ත්රීතුමනි, ශබීශ ීම සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා, ඔබතුමා ශේ
ර න
් ය නැඟීම පිළිබඳවරු. අපි ි බුණාට වරුවා ශබීශ ීම ශලීකු
ශේ යක්කය අ්ශ න ි ශබනවරුා. වරුසා්ක්කය තුළ ශම ාශවරුීට් 100ක්කය
ූ ර්ය බලශයන් ජාි ඩ පද්ධ්ි යට ඟඩතු ඩ් න්නවරුා කියන ඟඩ
ශලීකු රමාණයක්කය. ඒ වරුාශවම ඉදිරි ඩාලශගදීත් ශේඩ ශලීකු
ශීඝ්රතාවරුකින් ියදු ශවරුනවරුා. ඔබතුමා කියන ඟඩ රි. ූ ර්ය බලශයන්
විදුලිය උත්පා නය කිරීම, ල් අඟුන්වරුලින් විදුලිය නිෂ්පා නය
ඩ්නවරුාටත් වරුවා අඩු මිලඩට ඩළ ැකි තත්ත්වරුය තුළ ශේ
ශලෝඩශග ඇි වරුන රවරුණතාවරුන් සාලඩලා ශේ ශේ ය තවරුදු්ටත්
වරුැඩි ඩ්න්න අපි ඩටයුතු ඩ්නවරුා. ඔබතුමන්ලා වරුැනි
ඉාංජිශන්න්වරුන්ශව වරුැ ත් උපශ සා් අපට අවරු යයි. ශේ අය
වරුැශයවත් අපට ශලීකු සා නයක්කය ලැබුණා, න් ඩථානායඩතුමනි.
ියයයට )ඩ ශපීලියඩට නිවරුාසාවරුලට ූ ර්ය බලශයන් විදුලිය ලබා
න්න පුළුවරුන්. ඒ වරුාශවම න් ඩථානායඩතුමනි, වරුාණිගතජමය
වරු ශයන් ූ ර්ය බලය උත්පා නය ඩ්ලා ජාි ඩ පද්ධ්ි යට
සාපයන සාමා ේවරුලට සීමාවරුක්කය නැතුවරු වරුාර්ෂිඩවරු ියයයට 8ඩ
ශපීලියඩට අපි ණය ලබා ශ නවරුා. න් මන්ත්රීතුමනි, ශේ සා නත්
ඟක්කයඩ අ ටත් වරුවා ශලීකු ර ි යක්කය ඇි  ශවරුයි කියලා අපි වි ්වරුාසා
ඩ්නවරුා.
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උපාාං සාඳ ා duty free සා න සාලසාා ි ශබනවරුා. කිියම බද් ක්කය
නැතුවරු ශේ ඩටයුතු කිරීම සාඳ ා සා න සාලසාා ි ශබනවරුා. ඔබතුමා
කිේවරුා වරුාශව ශේ සාඳ ා වරුයාපාරිඩයන් ශයීමු ශවරුනවරුා නේ, ඒ
අයට ියයයට 28 ියට ියයයට 14 ක්කයවරුා බදු සා නයක්කය දීලා
ි ශබනවරුා. න් අජිත් පී. ශපශර්්ා නිශයෝජය ඇමි තුමනි,
ඔබතුමාශව අවරුධ්ානය ශයීමු කිරීම සාඳ ායි මම ශේ ඩා්ණය
කියන්ශන්. පසුගිය වරුසාශර් අඩු ආ ායේලාිවන් සාඳ ා කිියදු මු ලක්කය
විය ේ ශනීඩ් විදුලිය ලබා දීලා, විදුලි බිල්පි න් විත්ක්කය ඒ
අයශව විදුලිය සාැපයීශේ විය ම ඩපා න්නට ලාංඩා විදුලි
මණ්වලය ඩටයුතු ඩළා. ඒ, ඔබතුමන්ලාශවම නවරු ්ජශග
රි පත්ි යක්කය වරු ශයන්.
ැන් ඒඩ නැවරුි ලා ි ශබනවරුා. නමුත් ශේ වරුසාශර් ඟය
ක්රියාත්මඩ ඩ්න්න අපට බැරි ? අඩු ආ ායේලාන්න් ූ ර්ය
බල ක්කයි ය රශයෝජනයට න්ශන් නේ, ඒ අයට ශනීමිශල් ඒ
ඩටයුත්ත ඩ් දීලා, විදුලි බිල්පතට ඒ විය ම ඟඩතු ඩ්ලා, ඒ
අයට සා නයක්කය සාැලසීශේ ක්රමශේ යක්කය ැදුශවරුීත් අපට ශේ වරුැව
පිළිශවරුළ තවරුත් ඉදිරියට ශ නි යන්න පුළුවරුන් ශවරුයි කියා මා
හිතනවරුා. ඟය ඒ අයට තවරුත් ක්කයි යක්කය බවරුට පත් ශේවි.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් ඇමි තුමා.

ගරු අජි් පී. නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
න් ඩථානායඩතුමනි, අශේ අමාතයාාං ය විියන් ක්රියාත්මඩ
ඩ්න ූ ර්යබල ේමාන - solar villages - කියලා සාාංඩල්පයක්කය
ි ශබනවරුා. සාාමානය ජනතාවරුටත් ජාි ඩ පද්ධ්ි යට සාේබන්ධ්
ශවරුමින් වරු ලය මත ූ ර්යබල ඩට්ටල සාවි ඩ්ලා, ඟමඟින්
ලැශබන විදුලිය ජාි ඩ පද්ධ්ි යට ශ න්නත්, ඟයින් ලාභයක්කය
ලබන්නත් පුළුවරුන් ක්රමශේ යක්කය තමයි ූ ර්යබල ේමාන වරුැව
පිළිශවරුළ යටශත් ියදු වරුන්ශන්. ශපෞද් ලිඩ ආයතන අඩු
ආ ායේලාන්න්ශව නිවරුාසායන්හි වරු ලය පාවිච්චි ඩ්ලා, විදුලිය
උත්පා නය ඩ්නවරුා. ඟමඟින් අඩු ආ ායේලාන්න්ටත් ආ ායමක්කය
ලබා ශ නවරුා වරුාශවම ඔවුවත් ඉන් ලාභයක්කය ලබා න්නවරුා. ඒඩ
තමයි ූ ර්යබල ේමාන සාාංඩල්පය යටශත් ියදු වරුන්ශන්. ඒ
ූ ර්යබල ේමාන සාාංඩල්පය යටතට අපට යන්න පුළුවරුන්. ශමවරු්
ශේ ඩටයුත්ත ශවරුවශවරුන් අවුන්ද් ඩට ියයයට ), ියයයට 8 ශපීලී
අවපාි ඩයට ණය ලබා දීම ියදු ඩ්නවරුා. ඒ වරුාශවම ආියයාව
සාාංවරුර්ධ්න බැාංකුවරු මඟින් ශවීලර් මිලියන 175ක්කය වරුාශව මු ල්
රමාණයක්කය ශේ solar energy වරුයාපෘි වරුලට ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා.
ඒඩත් ඟක්කයඩ අපට ශලීකු සා නයක්කය ලබා ශ න්න පුළුවරුන්, න්
මන්ත්රීතුමා. ශබීශ ීම සා්තුි යි, ඔබතුමා ශේ ර ්නය ඇසුවරුාට.

සීොසහිත ලංකා ගල් අඟුරු සපුද්ගලික සොගෙ:
විසනතර
வ/ப லங்கொ நிலக்கொி (தனியொர்) கம்பனி: விபரம்
LANKA COAL COMPANY (PVT) LIMITED: DETAILS

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ ීඳයි. ශ වරුැනි අතුන් ර න
් ය අ නවරුා , න් මන්ත්රීතුමනි.

ගරු අජි් ොන්නප්නපරුෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
න් ඩථානායඩතුමනි, මශව ශ වරුැනි අතුන් ර න
් ය ශමයයි.
අපි න්නවරුා, ශේ ්ජය බලයට පත් වුණාට පසා්ශසාේ solar panel සා
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8. ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
විදුලිබල ා පුනර්ජනනීය බල ක්කයි  අමාතයතුමාශ න් ඇූ 
ර න
් ය - (2ශ:

(අශ

(i)

සීමාසාහිත ලාංඩා ල් අඟුන් (පුද් ලිඩශ සාමා ම
(Lanka Coal Company (Pvt.) Ltd.) පිහිුවීශේ
අ්මුණ ඩවරුශර් ී
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් නලින් බණ්වා් ජයම

(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

ම තා

ඟම සාමා ශේ ශේ වරුනවිට ශසාේවරුය ඩ්න
ශසාේවරුඩයන් සාාංඛ්යාවරු ශඩීපමණ ී
ඟම සාමා ශේ සාභාපි වරු්යා සා
අධ්යක්කයෂ
මණ්වලය ඩවුන්න් ී
201) ජූලි මාසායට අ ාළවරු, ඟම සාමා ශේ
සාභාපි වරු්යා, අධ්යක්කයෂ මණ්වලය සා ශසාේවරුඩයන්
විියන් ලබාශ න ඇි  වරුැුවේ සා ියයු  දීමනා
ඩවරුශර් ී
ඟකී සාමා ම පිහිුවීශමන් අශේක්කයෂා ඩළ අ්මුණු
ඉුව ී ි ශබ් ී
ල් අඟුන් මිලදී ැනීම වරුැනි බ්පතළ වරුයාපාරිඩ
ඩටයුත්තක්කය ියදු කිරීමට ඟකී සාමා මට ැකියාවරු
ි ශබ් ී

යන්න ඟතුමා ශමම සාභාවරුට න්වරුන්ශන් ?
(ආශ ශනී ඟශසාේ නේ, ඒ මන් ?
ைின்வலு ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி அமைச்ெமரக்
மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

வமரயறுக்கப்பட்ட லங்கொ நிலக்கொி (தனியொர்)
கம்பனி (Lanka Coal Company (Pvt.) Ltd.)
தொபிக்கப்பட்டதன் மநொக்கம் யொததன்பமதயும்,

(ii)

மைற்படி கம்பனியில் தற்மபொது பணியொற்றும்
ஊழியர்களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்;

(iii)

மைற்படி
கம்பனியின்
பணிப்பொளர்
ெமப
யொவதரன்பமதயும்;

(iv)

2016 யூமல ைொதத்திற்கு ஏற்புமடயதொக மைற்படி
கம்பனியின் தமலவர், பணிப்பொளர் ெமப ைற்றும்
ஊழியர்கள்
தபற்றுக்தகொண்டுள்ள
ெம்பளம்
ைற்றும்
அமனத்துக்
தகொடுப்பனவுகளும்
யொததன்பமதயும்;

(v)

மைற்படி கம்பனி தொபிக்கப்பட்டதன் மநொக்கம்
நிமறமவறியுள்ளதொ என்பமதயும்;

(vi)

நிலக்கொி தகொள்வனவு தெய்தல் மபொன்ற பொொிய
ததொழில்முயற்ெி
நடவடிக்மகதயொன்மற
மைற்தகொள்வதற்கு மைற்படி கம்பனிக்கு ஆற்றல்
உள்ளதொ என்பமதயும்;
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(v)

whether the objectives of establishing
aforesaid company have been achieved;
and

(vi)

whether aforesaid company is capable of
handling a serious business undertaking
like purchasing coal?

(b) If not why?
ගරු අජි් පී. නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
න් ඩථානායඩතුමනි, විදුලිබල ා පුනර්ජනනීය බල ක්කයි 
අමාතයතුමා ශවරුවශවරුන් මා ඟම ර ්නයට පිළිතු් ලබා ශ නවරුා.

(අශ

(i)

සීමාසාහිත ලාංඩා ල් අඟුන් (පුද් ලිඩශ සාමා ම
පිහිුවීශේ මූලිඩ අ්මුණ ශ්රී ලාංඩාවරුට ල් අඟුන්
රැශ න ඒමයි. ඒ ා සාේබන්ධ් තවරුත් අ්මුණු
යක්කය ි ශබනවරුා. ඒවරුා ශමශසාේයි.
1.

ල් අඟුන් නිෂ්පා න, ඛ්නිජ ශතල්
නිෂ්පා න ශ ෝ ඛ්නිජ ශතල් අතුන්
නිෂ්පා න, සා්වරුාභාවිඩ දිය් වරුායු ශ ෝ
අශනකුත් ක්කයතීන් නිෂ්පා නය ඩළ ැකි
අමුද්රවරුය පිළිබඳ ගිවිසුේවරුලට ඟළැීමම, මිලට
ැනීම, විකිණීම සා ශබ ා ැරීම පිළිබඳ
වරුයාපා් ඩටයුතු කිරීම.

2.

ල් අඟුන්, ල් අඟුන් අතුන් නිෂ්පා න,
ඛ්නිජ ශතල් නිෂ්පා න ශ ෝ අතුන් ඛ්නිජ
ශතල් නිෂ්පා න, සා්වරුාභාවිඩ දිය් වරුායු
ශ ෝ අශනකුත් ක්කයතීන් ශ ෝ ක්කයි 
නිෂ්පා නය ඩළ ැකි අමුද්රවරුය ලබා ැනීම,
ශවරුනසා් කිරීම, ඇියරීම, බවා කිරීම,
රවරුා නය කිරීම සාඳ ා අවරු ය ෑ අයිි  ඩ්
ැනීම, ඉදිකිරීම,ශ ීව නැඟීම, ආ්ක්කයෂා
කිරීම ශ ෝ ඟවරුැනි අවරු ය ප සුඩේ, යටිතල
ප සුඩේ සා අශනකුත් අවරු ය ෑ ලබා
ැනීම.

3.

ඛ්නිජ ශතල් බලා ා්වරුලට සීමා ශනීී
බලය උත්පා නය ඩළ ැකි බලා ා්
ඉදිකිරීම, ක්රියාත්මඩ කිරීම ශ ෝ බලය
උත්පා නය ඩ්න බලා ා් අත්පත් ඩ්
ැනීම සා ඒවරුාශයහි
ශමශ යුේ
ඩටයුතු සා නවත්තු ඩටයුතු කිරීම.

4.

සාේශරේෂණ
ා
ශබ ා
ැරීශේ
මධ්යසා්ථානවරුලට සීමා ශනීී බලය
උත්පා න මධ්යසා්ථාන අත් බලය
සාේශරේෂණය සාඳ ා අවරු ය රැ ැන්
ඉදිකිරීම, ශ ීව නැඟීම, නවත්තු කිරීම,
ක්රියාත්මඩ කිරීම ා පාලනය කිරීම.

5.

සා්වරුාධීනවරු විදුලි බලය නිෂ්පා නය කිරීම ා
ඒවරුා ඟශලසාම රධ්ාන පද්ධ්ි යට ඟඩතු
කිරීම.

6.

ල් අඟුන්, ල් අඟුන් අතුන් නිෂ්පා න,
ඛ්නිජ ශතල් නිෂ්පා න ශ ෝ අතුන් ඛ්නිජ
ශතල් නිෂ්පා න, සා්වරුාභාවිඩ දිය් වරුායු,
ජීවරු වරුායු ශ ෝ අශනකුත් නිෂ්පා න
ක්කයතීන් ශ ෝ ක්කයතීන් නිෂ්පා නය
ඩළ ැකි අමුද්රවරුය ූරර්ණ මට්ටමින්
සාැපයීම සාඳ ා රවරුා නයට අවරු ය නාවිඩ
යාත්රා මිලට ැනීම, නිෂ්පා නය, කුලියට
ැනීම, වශ ව කිරීම, හුවරුමාන් කිරීම.

தமலவர்
ைற்றும்
உறுப்பினர்கள்

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

Will he inform this House (i)

the objective of establishing Lanka Coal
Company (Pvt.) Ltd;

(ii)

the total number of employees of the
company to date;

(iii)

the Chairman and the Board of Directors
of the aforesaid company;

(iv)

the salaries and all allowances obtained by
the Chairman, the Board of Directors and
the employees of aforesaid company in the
month of July 2016;
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7.

8.

9.

10.

(ii)
(iii)

මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිය, ම න ්
සාභා, රාශද්ශීය සාභා ශ ෝ ඟවරුැනි
අශනකුත් අධිඩාරින්, මණ්වල, සාාංවිධ්ාන,
සාමා ේ ශ ෝ තනි පුද් ලයන්ශව මාර් ,
පාලේ තැනීම ශ ෝ නවත්තු කිරීම පිළිබඳ
ඩටයුතු කිරීම ා වරුැව බා් ැනීම.

තනතු්

සාභාපි /
ඩළමනා
ඩා්
අධ්යක්කයෂ

නම

ළ වරුැුවප

ඟසා්.ඟේ.
ගුණ්ත්න
ම තා

දීමනා

මුළු ඟඩතුවරු ශවරුනත් සාට න්

289,380 195,000 484,380.00

අධ්යක්කයෂ

අධ්යක්කයෂ ඟසා්.ඒ.
සාම්ියාං
ම තා

ඟම

ඟම

-

ඟම

ියවිල්, වරුු ාත්මඩ, යාන්ත්රිඩ, වි ුත්,
විදුලි, ද්රාවරු, ඩැනීේ සා ශවරුනත් ඕනෑම
ආඩා්යඩ ඉාංජිශන්න් වරුැව සා
ඉදිකිරීේවරුලට සාේබන්ධ් වරුයාපා් ියදු
කිරීම.

අධ්යක්කයෂ ජී.ඟසා්.
ධ්නතුාං
ම තා

ඟම

ඟම

-

ඟම

අධ්යක්කයෂ ඟේ.ශක්කය.සී.
ශසාේනානායඩ
ම තා

ඟම

ඟම

-

ඟම

අධ්යක්කයෂ ඟච්.ඟේ.ඟසා්.ඟ
ල්. විශේ්ත්න
ම තා

ඟම

ඟම

-

ඟම

අධ්යක්කයෂ ඟේ.අයි.
නසාාර් ම තා

ඟම

ඟම

-

ඟම

ඉ ත සාඳ න් වරුයාපා් ඩටයුතුවරුලට
සාේබන්ධ් ශ ෝ සාමා ශේ රධ්ාන
අ්මුණුවරුලට
සාේබන්ධ්
ඕනෑම
ඩටයුත්තක්කය ශ්රී ලාංඩාවරු තුළ ශ ෝ ඉන්
පිටත ියදු කිරීම.

මුළු ශසාේවරුඩ සාාංඛ්යාවරු 18කි.
(a)

සාභාපි /ඩළමනාඩා් අධ්යක්කයෂ - සාාංජය
ලක්කයසුමනශව ම තා (අමාතයවරු්යා නේ
ඩ්න අධ්යක්කයෂවරු්ශයකු ශලසාශ

(b)

අධ්යක්කයෂ ඟේ.අයි. නසාාර්
(අමාතයවරු්යා
නේ
අධ්යක්කයෂවරු්ශයකු ශලසාශ

(c)

අධ්යක්කයෂ ඟසා්.ඒ. සාම්ියාං
ම තා
( ශඩීටසා් හිමි ලාංඩා විදුලිබල මණ්වලශග
සාාමානයාධිඩාරිශ

(d)

ඩී. ි ලඩශසාේන ම ත්මිය (ශඩීටසා් හිමි
ලාංඩා විදුලිබල මණ්වලශග අි ශර්ඩ
සාාමානයාධිඩාරිශ

(e)

රදීේ දිසාානායඩ ම තා (ශඩීටසා් හිමි ම ා
භාණ්වා ා්ය නිශයෝජනය ඩ්මින්ශ

(f)

අධ්යක්කයෂ ඩපිතාන් අතුල ශ වරු
ේ ාවිතා්ණ
ම තා (ශඩීටසා් හිමි ශ්රී ලාංඩා වරු්ාය
අධිඩාරිය නිශයෝජනය ඩ්මින්ශ

(g)

අධ්යක්කයෂ බී.ආර්. මඩි ශ වරු
ේ ා මයා
(ශඩීටසා් හිමි ශ්රී ලාංඩා නැේ සාාංසා්ථාවරු
නිශයෝජනය ඩ්මින්ශ

ඟඩතුවරු

ම තා
ඩ්න

සාභාපි වරු්යා, අධ්යක්කයෂ මණ්වලය, ශසාේවරුඩයින්
යන ියයු ම ශ නා 201) ජූලි මාසාශග ලබාශ න
ඇි  වරුැුවේ දීමනාවරුල ඟඩතුවරු න්පියල් විියලක්කයෂ
ැට ත් සා් ශ සීය අනූඟඩයි ත අූ  ශ ඩකි.
(න්. 2,0)7,291.82ශ
ඟහිදී 201) ජූලි මාසායට අ ාළවරු සාභාපි  ා
අධ්යක්කයෂ මණ්වලයට සී/සා ලාංඩා ශඩෝල්
(පුද් ලිඩශ සාමා ම විියන් ශ වරුන ල වරුැුවේ ා
දීමනා ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් ප ත ක්කයවරුා ඇත.

නැත. නැත. ඟම
වබ්ලිේ.ඩී.ඒ.ඟ අධ්යක්කයෂවරු මාසාශග
සා්. විශේපාල න්න් සාඳ ා අධ්යක්කයෂ
ම තා
වරුැුවේ
මණ්වල
ශ ීමක්කය රැසා්ීේ
ියදු
පැවරුැත්ී
ශනීශේ.
නැත.

(ආශ

289,380

-

සාභාපි /
ඩළමනාඩා්
අධ්යක්කයෂ ූරර්ණ
ඩාලීනවරු ඩටයුතු
ඩ්ව ලැශබ්.

පුද් ලයින්, සාාංවිධ්ාන, ේමාන, න ්,
පළාත් ්ජයට ශ ෝ ශවරුනත් ්ටවරුලට
ජලය සාැපයීම සාඳ ා ජලය ලබා ැනීම.
බවා කිරීම, විකිණීම, රවරුා නය, මැනීම
ා ශබ ා ැරීම ා සාේබන්ධ් ළිාං, ඩාව
පද්ධ්ි , පිරිප දු ජලා , ජල නළ ආදියට
සාේබන්ධ් වරුැව ඩටයුතු ා ඊට අවරු ය
යිශරීලික්කය ා ජල සාැපයුේ ඉාංජිශන්න්
ශසාේවරුා පිළිබඳ වරුයාපා් ඩටයුතු කිරීම.

ශේ ියයු  ශ නාම ්ජය ා සාේබන්ධ් තැනැත්තන්.
(iv)

642

අධ්යක්කයෂවරුන්න්
සාඳ ා
සා භාගීීශේ
දීමනාවරු වරු්ඩට
න්: 10,000කි.

195,000 484,380.00

(v)

මූලිඩ අ්මුණ වරුන ශ්රී ලාංඩාශේ ල් අඟුන්
බලා ා් සාඳ ා අවරු ය මුළු ල් අඟුන් රමාණය
සාපයාදීම නිියයාඩා්වරු ියදුවරු ඇත. සාාාං මිඩ
වරුයවරුසා්ථාවරුලිශග ඇතුළත් අශනකුත් අ්මුණු
සාේබන්ධ්ශයන්
ල්
අඟුන්
සාමා ශේ
ශඩීටසා්ඩන්වරුන් සාාඩච්ඡා ඩ් ඩාලාවරූපීවරු
ැළශපන පරිදි අ්මුණු සාාංශ ෝධ්නය කිරීමට
අවරු ය ඩටයුතු ියදු ශඩශ්මින් පවරුතී.

(vi)

ඔේ. 2015-201) වරුා්ශගදීත්, 201)-2017
වරුා්ශගදීත් ශනීශ්ීච්ශචෝශල් බලා ා්ය සාඳ ා
ඉල්ලා ඇි  මුළු ල් අඟුන් රමාණයම සාපයා දීමට
ැකිී ඇත. ඟශමන්ම, නවරු ්ජශග රි පත්ි ය
අවවරු දීර්ඝ ඩාලීන ශටන්වර් මගින් ියයයට 50ක්කය
ා විවරුෘත ත් ඩාරී ක්කයෂණිගතඩ මිලදී ැනීේ ක්රමය
මගින් ියයයට 50ක්කය මිලදී
ැනීශේ ක්රමය
අව මනය ඩ්න නිසාා ඉතා විනිවි භාවරුශයන් සා
්ටට ලාභ ායීවරු ඟම ඩටයුතු ියදුශේ. තවරු ,
ත් ඩාරී විවරුෘත ලාංසු ක්රමය අව මනය කිරීම
නිසාා ඟක්කය සාැපයුේඩන්වරුකු සාතුවරු ි බූ අධිඩාරිය
ි යුණු ත් යක්කය බවරුට පත්වරු ඇත. ශේ වරුන විට ල්
අඟුන් සාැපයීම සාඳ ා සාැපයුේඩන්වරුන් 22ක්කය ලියා
පදිාංචි ී ඇත. තවරු , ශටන්වර් පටිපාටිවරුල ා
පසුගිය ලාංසු ලියවිලිවරුල ි බූ දුර්වරුලතා ඳුනා
ශ න ශප්ට වරුවා විධිමත්වරු, ඩාර්යක්කයෂමවරු ා
විනිවි භාවරුශයන් යුක්කයතවරු ල් අඟුන් රසාේපා න
ඩටයුතු ියදු ඩළ ැකි රසාේපා න ආයතනයක්කය
ශලසා ඩටයුතු කිරීමට අවරු ය වරුටපිටාවරු නිර්මාණය
ඩ් ඇත.

අ ාළ ශනීශේ.

643

පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් අජිත් පී. ශපශර්්ා ම තා
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ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

න් ඩථානායඩතුමනි, ඟකී සාමා ම පිහිුවීශමන් අශේක්කයෂා
ඩළ අ්මුණු ැන අ ලා ි බුණා. ශමම ල් අඟුන් සාමා මට
ශලීකු ර ්නයක්කය ඇි  වුණා, ශේ ල් අඟුන් ශ න්ීශේ ඩටයුතු
ඩ්න්න පුළුවරුන් කියලා. ඒ ැන ශලීකු විවරුා යක්කය ි ශබනවරුා.
ැබැයි, ශේ වරුන විට ල් අඟුන් නිිය ශවරුලාවරුට නිිය පරිදි
ලැශබනවරුා. නමුත්, ල් අඟුන් සාමා ශේ අ්මුණු පුළුල් කිරීම ැන
ශ ෝ ල් අඟුන් සාමා ම අවරුසාන් ශඩීට විදුලිබල මණ්වලයම ල්
අඟුන් ශ න්ීම බා් ැනීම පිළිබඳ අ සාක්කය සාාඩච්ඡා ශවරුමින්
ි ශබනවරුා. නමුත්, අ වරුසා ැන ඩල්පනා ඩශළීත්, නිිය ශලසාට
ශේලාවරුට ල් අඟුන් ඟනවරුා. ඟයින් කියැශවරුන්ශන් නැ ැ, ශ ීඳම
ශද් ියද්ධ් ශවරුනවරුා කියලා. නමුත්, අපි සාමත් ශවරුලා ි ශබනවරුා, නිිය
ශටන්වර් ඩාර්ය පටිපාටියට යන්න. ඒ වරුාශවම කිියම
අිවශයෝ යක්කය නැ ැ. අපි ඉතාම සාතුටින් කියනවරුා, 2015 ජනවරුාරි
08වරුැනි ායින් පසා්ශසාේ ල් අඟුන් ශ න්ීම පිළිබඳ ශටන්වර් 15ක්කය
විත් නිකුත් ඩ් ි ශබනවරුා. ඒ ියයු ම ශටන්වර්වරුල තී්ණ
පිළිශ න ි ශබනවරුා. කිියම අිවයාචනයක්කයවරුත් නැ ැ, කිියම
නඩුවරුක්කය නැ ැ. න් ඩථානායඩතුමනි, ල් අඟුන් පිළිබඳවරු
සාාමානය අ සාක්කය ි ශබනවරුා නඩු ි ශබනවරුා, දූෂණ ි ශබනවරුා
කියලා. ැබැයි, ඒ ියයල්ලම 2015 ජනවරුාරි 08වරුැනි ාට ඩලින්
නිකුත් ඩ්පු ශටන්වර්. 2015 ජනවරුාරි 08වරුැනි ායින් පසා්ශසාේ ල්
අඟුන් මිලදී ැනීම පිළිබඳවරු ඟඩම ශටන්ව්යක්කය ැනවරුත් නඩුවරුක්කය
නැ ැ. ඒ ැන ඉතාමත්ම ආවේබ්ශයන් කියනවරුා. ඒ ියයල්ල ඉතා
විනිවි භාවරුශයන් ියද්ධ් ශවරුනවරුා. නමුත්, ශේ ඩාර්ය පටිපාටිය
විදුලිබල මණ්වලය විියන්ම ඩළ යුතු කියන ඩා්ණය ැන
විවරුා යක්කය ි ශබනවරුා. වරුෘත්තීය සාමිි ත් ශේ ැන අපට ඩන්ණු
ක්කයවරුා ි ශබනවරුා. අපි ඒ ැන බලනවරුා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
න් නිශයෝජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශව උත්ත්යට මම
සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. මශව පළමුවරුැනි අතුන් ර න
් ය ශමයයි.
ඔබතුමා පිළි න්නවරුා , හිටපු සාභාපි තුමාශව අවරුධිශගදී ඟක්කයත්ා
සාමා මක්කය ශවරුවශවරුන්, -ඟම සාමා ශේ නම කියනවරුා නේ
ශනීශබල් සාමා ම ශවරුවශවරුන්- ඒ සාභාපි වරු්යා ප්ණ
ශටන්ව්යක්කය සාේබන්ධ්වරු ශනීශබල් සාමා මට නඩුවරුක්කය ාලා
ි බුණා. ඒ සාභාපි වරු්යා ශනීශබල් සාමා මට සා ශයෝ ය ක්කයවරුන
ආඩා්ශයන් ඟශ මත් නැත්නේ, ඒ සාමා ශේ ඒජන්තවරු්ශයක්කය
ආඩා්ශයන් ඩටයුතු ඩළා කියලා බ්පතළ සාැඩය අපට ඇි 
වුණා. ඒ සාභාපි වරු්යා ඟම අවරුසා්ථාශේ ඩටයුතු ඩ්පු ආඩා්ය
ලාංඩා ශඩෝල් සාමා මට සා ්ටට අහිතඩ් අයුරින් බලපෑවරුා
කියලා ඔබතුමා පිළි න්නවරුා ?

ගරු අජි් පී. නපනර්රා ෙහතා

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ශබීශ ීම සා්තුි යි, න් ඩථානායඩතුමනි.

වරුර්තමානශග ල් අඟුන් මිලදී ැනීම සාේබන්ධ්වරු දීර්ඝ ඩාලීන
ා ශඩටි ඩාලීන ශටන්වර් සාේබන්ධ්වරු අපට සාෑහීමට පත් ශවරුන්න
පුළුවරුන් කියන ඩා්ණය අපි න්නවරුා. ඒ සාේබන්ධ්ශයන් න්
නිශයෝජය ඇමි තුමාටත්, න් ඇමි තුමාටත්, ඒ වරුාශවම ඒ
නිලධ්ාරින්ටත් සා්තුි වරුන්ත වරුනවරුා.
න් නිශයෝජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමා කියපු ආඩා්යට පසු ගිය
ඩාලශග හිටපු සාභාපි වරු්යා ශනීශබල් සාමා මට ශ ෝ ශවරුනත්
ආයතනයඩට හිතඩ් අයුරින් යේ කිිය අතශපීමක්කය ඩ්
ි ශබනවරුා නේ ඒ සාේබන්ධ්ශයන් කිියයේ පරීක්කයෂණයක්කය ියදු
ශවරුමින් පවරුි නවරුා ? ඟශසාේ ශනීඩ්නවරුා නේ ඒ ඇයි? ඟශසාේ
ඩ්නවරුා නේ ශමහි ර ි ය ශමීන තත්ත්වරුයඩ ි ශබන්ශන්?

ගරු අජි් පී. නපනර්රා ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
න් ජනාධිපි තුමාශව උපශ සා් අවවරු, න් අමාතය ්ාංජිත්
ියයඹලාපිටිය මැි තුමා විියන් හිටපු සාභාපි තුමාවරු ධු්ශයන් ඉවරුත්
ඩළා. ඟතැනින් ඟ ාට ඔහු සාේබන්ධ්වරු කිියම පරීක්කයෂණයක්කය
පැවරුැත්ශවරුන්ශන් නැ ැ. නමුත්, ශනීශබල් සාමා ශේ මැදි ත්ීම
පිළිබඳ ර න
් ය
න් මන්ත්රීතුමනි, හිටපු සාභාපි තුමාශව
ර න
් යක්කයම ශනීශවරුයි. හිටපු ජනාධිපි  මහින් ්ාජපක්කයෂ
ම ත්මයාශව ඩාලශග ශනීශබල් සාමා ම ශේ ්ශට් ල් අඟුන්
සාැපයීශේ ඒඩාධිඩාරිත්වරුය හිමිඩ් ත්තා. ඟතුමාශව පුත්ර නාමල්
්ාජපක්කයෂ න් මන්ත්රීතුමාශව පාසාල් මිත්රශයක්කය -අවුන්දු 21ඩ
තන්ණ ළමශයක්කය- ල් අඟුන් සාමා ශේ සාභාපි ඩමට පත් ඩ්ලා,
ල් අඟුන් සාමා ම තමන්ශව ශපෞද් ලිඩ වරුයාපා්යක්කය බවරුට පත්
ඩ් ශ න, ල් අඟුන් වරුයාපා්ය සාේූරර්ණ ශපෞද් ලිඩ
සාන්තඩයට අ්ශ න ි බුණා. ඒ තත්ත්වරුය තුළ තමයි ශනීශබල්
සාමා ම ශේ ඒඩාධිඩාරිත්වරුය ඇි  ඩ් ත්ශත්. ශනීශබල්
සාමා මට ශටන්ව්ය දීම වසුදුසු බවරු ශරේෂ්ධාධිඩ්ණයත් තී්ණය
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා මම හිතන ආඩා්යට වි ාල, බ්පතළ
ලේජා සා ත ඩාලවරුඩවරුාවවරුක්කය පිළිබඳ උන්මයක්කය තමයි හිටපු
සාභාපි  වමත්රී ගුණ්ත්න මැි තුමා අතට ආශේ. ඟතුමා ඩටයුතු
ඩළ ආඩා්ය
ැන සාතුටක්කය නැි  නිසාා තමයි
න්
ජනාධිපි තුමාශව උපශ සා් පරිදි න් අමාතය ්ාංජිත් ියයඹලාපිටිය
මැි තුමා විියන් ඟතුමාවරු ධු්ශයන් ඉවරුත් කිරීමට ඩටයුතු ඩශළේ.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
මම ඔබතුමාශව ර න
් යට "ඔේ" ශ ෝ "නැත"
ශ න්න යන්ශන් නැ ැ. ශමීඩ , ශේ ර ්නය
බ්පතළ වරුැඩියි. නමුත්, ඟතුමා විියන් ඉදිරිපත්
ශරේෂ්ධාධිඩ්ණය විියන් ලාංඩා ශඩෝල් සාමා
තීන්දුවරුක්කය දීම සාඳ ා භාවිත වුණා කියන ඩා්ණය
පුළුවරුන්.

(The Hon. Speaker)
ශ වරුන අතුන් ර න
් ය අ න්න, න් මන්ත්රීතුමා.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

කියන පිළිතු්
පුළුල් වරුැඩියිී
ඩ්පු ලිපියක්කය
මට ඟශ්හිවරු
මට පිළි න්න

(The Hon. Speaker)
ශ ීඳයි, ශබීශ ීම සා්තුි යි.

ශ වරුන වරුටය.
ර න
්
අාංඩ 2-1201/'16-(2), න් පද්ම උ ය ාන්ත
ගුණශසාේඩ් මැි තුමා. විපක්කයෂශයන් ර ්නය අ නවරුා ? නැ ැ.
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ஆதைனில், தைது தனிப்பட்ட பணத்தினொல்
நிர்ைொணிக்கப்பட்ட
பொொிய கட்டிடங்களுடன்
தைது வர்த்தக நிமலயங்கமள
விற்பமன
தெய்யும்மபொது இவர்களுக்கு தபரும் அநீதி
ஏற்படுகின்றது என்பமத ஏற்றுக் தகொள்வொரொ;

(v)

වයාපාරික සන ානවල බදු අය කිම ෙ : ඇලිලිිළටිය
නගරය
வர்த்தக நிமலயங்களுக்கு வொி
அறவிடுதல் :எம்பிலிப்பிட்டிய நகரம்

TAXES ON BUSINESS PREMISES: EMBILIPITIYA TOWN

1620/’17

6. ගරු ුදද්ධික පතිරණ ෙහතා සගරු නහේෂාන් විතානනේ
ෙහතා නවනුව

(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண - ைொண்புைிகு மஹெொன் விதொனமக
ெொர்பொக)

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

asked the Minister of Buddhasasana:

(a)

Will he inform this House whether(i)

he is aware that businessmen who own
business premises in the Embilipitiya Town
have to pay taxes to the Department of
Buddhist Affairs for their business
premises;

(ii)

such taxes are levied for the relevant plot of
land or for the buildings constructed by
businessmen with their own money;

(iii)

he will submit the documents recommended
by the Commissioner of Buddhist Affairs as
to the levying of these taxes;

(iv)

there is an order by the Commissioner of
Buddhist Affairs that 25 per cent of the
proceedings from the sale of a business
premises to another person shall be paid to
the relevant temple; and

(v)

if so, he will admit that a grave injustice is
caused to them in selling their business
premises together with large buildings
constructed thereon with their own funds?

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Heshan
Withanage)
බුද්ධ් ාසාන අමාතයතුමාශ න් ඇූ  ර න
් ය -(1ශ :

(අශ

(i)

ඇඹිලිපිටිය න ්ය තුළ වරුයාපාරිඩ සා්ථාන හිමි
වරුයාපාරිඩයන්ට තම වරුයාපාරිඩ සා්ථාන සාඳ ා
ශබෞද්ධ් ඩටයුතු ශ පාර්තශේන්තුවරුට බදු ශ ීමට
ියදුී ඇි  බවරු න්ශන් ;

(ii)

ශේ සාඳ ා බදු අය ඩ්ව ලබන්ශන් අ ාළ ඉවේ
ශඩීටසාට ; ශනීඟශසාේ නේ, වරුයාපාරිඩයන් තම
විය මින් නිමඩළ ශ ීවනැඟිලිවරුලට යන්න
සාඳ න් ඩ්න්ශන් ;

(iii)

ශමම බදු අය කිරීමට අ ාළවරු, ශබෞද්ධ් ඩටයුතු
ශඩීමසාාරිසා්වරු්යා නිර්ශද් ඩ් ඇි  ශල්ඛ්න
ඉදිරිපත් ඩ්න්ශන් ;

(iv)

ශමම වරුයාපාරිඩ සා්ථානයක්කය ශවරුනත් පුද් ලශයකුට
විකිණීශේදී ලැශබන මු ලින් 25%ක්කය අ ාළ
වි ා්සා්ථානය ශවරුත ශ විය යුතු බවරුට ශබෞද්ධ්
ඩටයුතු ශඩීමසාාරිසා්වරු්යාශව නියමයක්කය ි ශබ් ;

(v)

ඟශසාේ නේ, තම ශපෞද් ලිඩ මු ලින් නිම ඩළ
වි ාල ශ ීවනැඟිලි සාමා තම වරුයාපා් සා්ථාන
විකිණීශේදී ඔවුන්ට වි ාල අසාාධ්ා්ණයක්කය ියදුවරුන
බවරු පිළි න්ශන් ;

යන්න ඟතුමා ශමම සාභාවරුට න්වරුන්ශනහි ?
(ආශ ශනී ඟශසාේ නේ, ඒ මන් ?
புத்த ெொென அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

எம்பிலிப்பிட்டிய
நகரத்தில்
வர்த்தக
நிமலயங்கமளக் தகொண்டுள்ள வர்த்தகர்கள்
தைது வர்த்தக நிமலயங்களுக்கொக தபௌத்த
அலுவல்கள் திமணக்களத்துக்கு வொி தெலுத்த
மநொிட்டுள்ளததன்பமத அறிவொரொ;

(b)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
න් ඩථානායඩතුමනි, බුද්ධ් ාසාන අමාතයතුමා ශවරුවශවරුන්
මා ඟම ර ්නයට පිළිතු් සභාගත* ඩ්නවරුා.
* සභානම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර:

* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :

* Answer tabled:
(අශ

இதற்கொன
வொி
அறவிடப்படுவது
உொிய
கொணிப்பகுதிக்கொகவொ; இன்மறல், வர்த்தகர்கள்
தைது
தெலவில்
நிர்ைொணித்துள்ள
கட்டிடங்களுக்கொகவொ என்பமத குறிப்பிடுவொரொ;
மைற்படி வொி அறவீட்டுடன் ததொடர்புமடயதொக,
தபௌத்த
அலுவல்கள்
ஆமணயொளொினொல்
ெிபொொிசு தெய்யப்பட்டுள்ள ஆவணங்கமளச்
ெைர்ப்பிப்பொரொ;
இத்தமகய
வர்த்தக
நிமலயதைொன்மற
மவதறொருவருக்கு விற்பமன தெய்யும்மபொது
கிமடக்கும்
பணத்தில்
25%
ஏற்புமடய
விகொமரக்குச் தெலுத்த மவண்டுதைன தபௌத்த
அலுவல்கள் ஆமணயொளொின் கட்டமளதயொன்று
உள்ளதொ;

If not, why?

(ආශ

(i)

ශබෞද්ධ් ඩටයුතු පිළිබඳ ශ පාර්තශේන්තුවරු බදු අය ඩ්න
ශ පාර්තශේන්තුවරුක්කය ශනීවරුන අත්, කිියදු වරුයාපාරිඩශයකු
ශ පාර්තශේන්තුවරු ශවරුත බදු ශ ීමක්කය ියදු ශනීඩ්යි.

(ii)

අ ාළ ශනීශේ.

(iii)

නැත.

(iv)

නැත.

(v)

අ ාළ ශනීශේ.

අ ාළ ශනීශේ.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
සා්ථාවරු් නිශයෝ 23 (2ශ යටශත් ර න
් .
ශද්වරුානන් ා මන්ත්රීතුමා.

න් වවලසා්
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නපෞද්ගලිකව දැනුම් දීනෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

අම්පාර දිසනත්රික්කනේ නගොීමන් එකඟතාව අනුව
ලබා දුන් ඉඩම්

அம்பொமற ைொவட்ட விவெொயிகளுக்குப் புொிந்துணர்வு
அடிப்பமடயில் வழங்கிய கொணிகள்
LANDS GIVEN ON AGREEMENT TO FARMERS IN AMPARA
DISTRICT

ගරු ඩේලසන නද්වානන්දා ෙහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ
ெபொநொயகர்
அவர்கமள,
அம்பொமற
ைொவட்டத்திலுள்ள வட்டைடு, மவப்மபயடி, தகொக்குழுவ,
முறொணதவட்டி, வட்டைடு புதிய கண்டம் ஆகிய ஐந்து விவெொய
கண்டங்கமளச் மெொோ்ந்த 1,500 க்கும் மைற்பட்ட ஏக்கர்
நிலப்பரப்பில் கடந்த 50 வருடங்களுக்கும் மைலொகச் சுைொர் 717
குடும்பத்தினர் தநற்பயிர்ச்தெய்மகயில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளர்
என்றும், கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ைொதம் 04ஆம் திகதிய
1673/45ஆம் இலக்க வர்த்தைொனி அறிவித்தலின்மூலைொக
மைற்படி கொணி, வன ஒதுக்கம் என அறிவிக்கப்பட்டது
முதற்தகொண்டு குறிப்பிட்ட விவெொயச் தெய்மகயொளர்களுக்கு
புொிந்துணர்வு அடிப்பமடயில் தெொற்ப கொணிகளில் விவெொயச்
தெய்மககமள
மைற்தகொள்வதற்கு
வொய்ப்புக்கள்
கிமடக்கப்தபற்றொலும்
வன
இலொகொவினர்
அதற்குத்
ததொடர்ந்தும் தமடகமள ஏற்படுத்தி வருவதொகக் கூறப்பட்டது.
மைற்படி
விவெொயிகள்
வட்டைடு
பகுதியில்
கடந்த
2017.11.04ஆம் திகதி முதல் இரண்டு தினங்கள் கவனயோ்ர்ப்புப்
மபொரொட்டத்தில்
ஈடுபட்டு
தங்களுக்கொன
தீர்வுகள்
எட்டப்படொத நிமலயில், ததொடர்ந்து அப்மபொரொட்டத்திமன
அக்கமரப்பற்று நகொில் நடத்திவருகின்றனர்.
மைற்படி
கொணிகள்
333/3ஆம்
இலக்க
விவெொயக்
கொணிக்கொன அதிவிமெட வர்த்தைொனி மூலைொக 1985ஆம்
ஆண்டு ஏப்ரல் ைொதம் 04ஆம் திகதி அக்கமரப்பற்று கிழக்கு
கைநல
மெமவ
நிமலயத்தின்
நிர்வொக
எல்மலயொக
அறிவிக்கப்பட்டுப்
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதொகவும்,
விமெட கொணிக் கச்மெொி நடத்தப்பட்டு 1979 முதல் 1985ஆம்
ஆண்டு வமரயில் ததொடர்ச்ெியொக மைற்படி விவெொயிகளுக்கு
கொணி
அனுைதிப்பத்திரங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதொகவும்
இக்கொணிகள்
ததொடர்பில்
நீதிைன்ற
நடவடிக்மககள்
மைற்தகொள்ளப்பட்டு, அதன் தீர்ப்பு மைற்படி விவெொயிகளுக்மக
ெொதகைொக
அமைந்துள்ளதொகவும்
மைற்படி
விவெொயிகள்
ததொிவிகின்றனர்.

ගරු ක ානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
න් මහින් අම්ී් ඇමි තුමා.

ගරු ෙහින්ද අෙරීමර ෙහතා සධීවර හා ල සම්ප්
සංවර්ධාන අොතය සහ ෙහවැලි සංවර්ධාන රා ය
අොතයුරො
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக
வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்ெரும் ைகொவலி அபிவிருத்தி
இரொஜொங்க

1.

වරුන සාාං්ක්කයෂණ ශ පාර්තශේන්තුවරු මඟින් අේපා්
දිසා්ත්රික්කයඩශග බක්කයමිටියාවරු-ි ඹිරිශ ීල්ල වරුනාන්ත්ය 2010
වරුර්ෂශගදී අාංඩ 1)73/45 ා 2010.10.01 දිනැි  ැසාට්
පත්රශයන් ්ක්කයෂිත වරුනාන්ත්යක්කය බවරුට රඩා යට පත්ඩ්
ඇි  අත්, ඟහි රමාණය ශ ක්කයශටයා් 47,136ක්කය පමණ
ශේ. ශමම වරුනාන්ත්ශයහි ඊසාානදි මායිම ආසාන්නශග
පිහිටි වරුට්ටමඩු රශද් ශයහි අක්කයඩ් 4,000ඩ පමණ
රශද් යක්කය අේපා් දිසාාපි  විියන් දිිය නීි ය යටශත් වූ
නීි මය රි පා න අවවරු අාංඩ 231 ්න 197).04.17 දිනැි 
ැසාට් පත්රය මඟින් වරුයන්ට තණ ඩැීම සාඳ ා වූ තෘණ
භූමියක්කය ශලසා රඩා යට පත් ඩ් ි බී ඇත. ශමම භූමි
රශද් ය ද්රවිව ජාි ඩ කිරි ශ ීීන් විියන් භාවිත ඩ්
ඇතත්, ත්රසා්තවරුාදී තර්ජන පැවරුි  සාමශගදී ත්රසා්තවරුාදී
ක්රියාඩා්ඩේ ා ්ජශග ආ්ක්කයෂඩ අාං යන්හි මැදි ත්ීම
මත ශමම වරු පාලන ඩටයුතු යේ පමණඩට පසුබෑමඩට
ලක්කයවරු ඇත.

2.

ඟම ඩාල වරුඩවරුාවශේ ශමම රශද් ශයන් පරිබාහි්
අක්කයඩ්පත්තුවරු, ඩල්මුශන් ා සාේමන්තුශර් වරුැනි රාශද්ශීය
ශල්ඩේ ශඩීට්ධාසාවරුල පදිාංචි බහුත්යක්කය වරුන මුසා්ලිේ
ජාි ඩයන් ශමම ඉවේ සාාංවරුර්ධ්න ආඥාපනත යටශත් වූ
බලපත්ර ඇතැයි පවරුසාමින් ඉ ත අක්කයඩ් 4,000ඩ
රමාණශයන් අක්කයඩ් 1,500ක්කය පමණ කුඹුන් සාඩසාා
අසා්වරුැද්දීම ියදුඩ් ඇි  අත්, ශේ ක්කයවරුාම අයිි වරුාියඩේ
කියාපාමින් ඟම ඩටයුතු ියදු කිරීමට උත්සාා ්යි. ශඩශසාේ
ශවරුතත් ශමම බලපත්රවරුල නීතයවූලලභාවරුය
ැටු 
සා ත වරුන අත්, ඒ සාේබන්ධ්වරු පරීක්කයෂණ ඩටයුතු ියදු
ඩ්මින් පවරුතී.

3.

ි න්ක්කයශඩෝවිල් රාශද්ශීය ශල්ඩේ ශඩීට්ධාසාශග පිහිටි
ශමම බිේ ශඩීටශසාහි කුඹුන් ශ ීවිතැන් ඩ්න බහුත්
මුසා්ලිේ ජනතාවරුත්, ඟහි වරු පාලනය ියදු ඩ්ව ලබන
ආසාන්න ි න්ක්කයශඩෝවිල් රශද් ශග පදිාංචි බහුත් ද්රවිව
ජනතාවරුත් අත් නි්න්ත්ශයන් ැුවේ ඇි වරුන අත්, ඟය
ජාතීන් අත් ියදුවරුන ජාි වරුාදී ැුවමක්කය ක්කයවරුා වරුර්ධ්නය වූ
අවරුසා්ථා ඇත.

4.

වරුට්ටමඩු රශද් ශග වරු ා කිරීම සාඳ ා මුසා්ලිේ ශ ීවි පිරිසා්
ඩටයුතු කිරීශේදී කිරි වරු පාලනය ඩ්න්නන් ඊට ඟශ්හි
ීම නිසාා ඇි  වූ ඩල ඩාරී තත්ත්වරුය මත ි න්ක්කයශඩෝවිල්
ශපීලීියය විියන් අප්ාධ් නඩු විධ්ාන සාාංග්රශග 81 වරු න්ි ය
යටශත් සාාමය ඩවීේ වරුැළැක්කයීමට අාංඩ 19878/PC/14
්න නඩුවරු ශපීතුවිල් මශ සා
ේ ත්ර
් ාත් අධිඩ්ණශග පවරු්න
ලදී.

5.

ඟහිදී වරු ා කිරීමට අවරුසා් ලබාදුන් තීන්දුවරුට ඟශ්හිවරු අාංඩ
HCEP/REV/122/14
්න පැමිණිගතල්ල ඩල්මුශණ්
ම ාධිඩ්ණයට ඉදිරිපත් කිරීශමන් අනතුන්වරු වරු ා කිරීම

அவ்வொறு
மைற்படி
விவெொயிகளுக்குப்
பொதகைற்ற
வமகயிலொன நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படுைொயின் அதமன
விமரந்து தெயற்படுத்த முடியுைொ?
மைற்படி எனது மகள்விகளுக்கொன பதிமல அதற்குொிய
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களிடைிருந்து எதிர்பொர்க்கின்மறன்.

அமைச்ெரும்)

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development and State Minister of
Mahaweli Development)
න් ඩථානායඩතුමනි, සා්ථාවරු් නිශයෝ 23(2ශ යටශත් න්
වවලසා් ශද්වරුානන් ා මැි තුමා අසාන ල ර න
් යට මා පිළිතු් ලබා
ශ නවරුා.

மைற்படி கொணி ததொடர்பிலொன பிரச்ெிமனகளின் உண்மை
நிமல என்ன?
அங்குள்ள 717 விவெொயக் குடும்பங்களின் வொழ்வொதொரங்
களுக்குப் பொதிப்பு ஏற்படொத வமகயில் முன்தனடுக்கப்
படக்கூடிய ஏற்பொடுகள் எமவ?
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සාඳ ා කිියදු පාර් වරු
් යඩට ඇතුළු ීම වරුළක්කයවරුා තීන්දුවරුක්කය
ලබාදීම නිසාා ඟයට ඟශ්හිවරු අාංඩ CA/APNI/2015 ්න
නඩුවරු අිවයාචනාධිඩ්ණශග පවරු්ා ි බූ අත්, ඟහිදී ඉ ත
සාඳ න් අාංඩ 19878/PC/14 ්න නඩුශේදී ශ ීවිතැන්
කිරීම සාඳ ා ලබා දුන් අවරුසා්ය බල ්හිත ඩ් තීන්දුවරු ලබා දී
ඇත.

ශමම තෘණ භූමිය වරු ශයන් ඳුන්වරුන අක්කයඩ් 4,000 තුළ
කුඹුන් ශ ීවිතැන් කිරීම, ඉවේ ඟළිකිරීම වරුැළැක්කයීමට
මැන්වාමුසා් ආඥාවරුක්කය ඉල්ලා නඩු අාංඩ 395/2011 යටශත්
අිවයාචනාධිඩ්ණශග නඩු ඩටයුත්තක්කය ආ්ේභ ඩ් වරුසා්
කීපයක්කය ත ී ි ශබන අත්, ශේ වරුන විට විභා යට
නියමිතවරු ඇත. ශේ වරුන විට ශමම භූමිය පාවිච්චි කිරීම
සාඳ ා කිියදු පාර් වරු
් යක්කය ශවරුත වනි ඩ අවරුසා්යක්කය ලබාදී
නැත.
2.1. බක්කයමිටියාවරු - ි ඹිරිශ ීල්ල ්ක්කයෂිතයක්කය ශලසා රඩා යට
පත් කිරීශේදී ඟවරුඩට පැවරුි  ආ්ක්කයෂඩ තත්ත්වරුය මත පැවරුි 
සා්වරුභාවිඩ මායිේ මත ප නේවරු ්ක්කයෂිතශයහි මායිේ
නිරූපණය ඩ් ඇත. සාාේර ායිඩවරු ජනතාවරු විියන් භාවිත
ඩළ බිේ ශඩීටසා් ශමම වරුනාන්ත්ය තුළට ඇතුළත්වරු ඇි 
බවරුත් ඟම සාම ් ඉවේ වරුනාන්නත්යක්කය ශලසා
ඩළමනාඩ්ණය කිරීශේ ැකියාවරුක්කය ශනීමැි  බවරුත්
ක්කයශෂේත්ර පරීක්කයෂණයන්හිදී පැ ැදිලිවරු ශපනී යන බැවින්
ශමම සාාංකීර්ණ ැටු වරු සාමථයඩට පත් කිරීම සාඳ ා
ම වරුැලි සාාංවරුර්ධ්න ා පරිසා් අමාතයාාං ශග ශල්ඩේ
විියන් ඩමිුවවරුක්කය පත් ඩ් ඟම ඩමිුවශේ තී්ණය මත ඉදිරි
ක්රියාමාර්
ැනීමට තී්ණයක්කය ශ න ඒ අවවරු ශේ වරුන විට
ක්රියාත්මඩ
ශවරුමින් පවරුතී.
2.

ඟම තී්ණ රඩා්වරු පත් ඩළ අේපා් දිසාාශේ බක්කයමිටියාවරු ි ඹිරිශ ීල්ල ්ක්කයෂිත වරුනශග වරුට්ටමඩු රශද් ශග ඉවේ
ැටු වරු සාඳ ා විසාඳුේ ශයෝජනා කිරීම ශවරුවශවරුන් ඉ ළ
නිලධ්ාරින්ශ න් සාමන්විත විද්වරුත් ඩමිුවවරු 2017.07.24 දින
ශමම රශද් ශග ක්කයශෂේත්ර චාරිඩාවරුඩ නි්ත ශවරුමින් පුළුල්
අධ්යයනයකින්
පසු
කුඹුන්
ශ ීීන්ටත්, කිරි
ශ ීීන්ටත් ඟඩා විය
ැකි විසාඳුේ
ශයෝජනාවරුලියක්කය ඉදිරිපත් ඩ් ඇත. ඒ අවවරු ශේ වරුන විට
ඉදිරි ක්රියාමාර්
නිමින් පවරුි න බවරු ඩාන්ණිගතඩවරු සාඳ න්
ඩ්මි.

3. 1. මුසා්ලිේ ජාි ඩ ශ ීවි ජනතාවරුක්කය සා ද්රවිව ජාි ඩ කිරි
ශ ීීන් අත් ඩාලාන්ත්යක්කය ි සා්ශසාේ පවරුි න ශමම
ැටු වරු පිළිබඳවරු ශේ වරුන විටත් අධිඩ්ණ ඩටයුතු ියදු
ශවරුමින් පවරුි න නිසාා, ඉ ත ියයු  ඩන්ණු සාලඩා බලා
උක්කයත ඩමිුවවරු විියන් ඉදිරිපත් ඩ්ව ලබන තීන්දු
ක්රියාත්මඩ ඩළ යුතු අත්, ශ පාර් වරු
් යට අයත්
ම ජනතාවරුට ා ්ක්කයෂිත වරුනශග බහුල ශලසා ජීවරුත් වරුන
වරුනඅලින් සා අශනකුත් වරුනසාතුන්ශව ජීවරුන චක්රයට ා
වරුන සාාං්ක්කයෂණ ක්රියාවරුලියට ශමන්ම පාරිසාරිඩ වජවරු
විවිධ්ත්වරුයට අවරුම බලපෑමක්කය ියදු වරුන ශලසා ශමම සාාංකීර්ණ
ැටු වරු විසාඳීම ශවරුවශවරුන් වරුන ශයෝජනා අධිඩ්ණ තීන්දු
අවවරු යමින් ඩඩිනේ ශලසා ඩල් මැරීමකින් ශතී්වරු
ක්රියාත්මඩ ශඩශර්.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

Hon. Douglas Devananda, is that all right?

ගරු ඩේලසන නද්වානන්දා ෙහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

It is okay. Thank you.
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ශ්රී ලංකා වාජ  සෙ ෙධායසන ානය
සසංනශ් ධාන පන් නකටුම්පත

இலங்மக வர்த்தக ைத்தியஸ்த நிமலயம்
(திருத்தம்) ெட்டமூலம்
COMMERCIAL MEDIATION CENTRE OF SRI
LANKA (AMENDMENT) BILL
"2000 අාංඩ 44 ්න ශ්රී ලාංඩා වරුාණිගතජ සාමථ මධ්යසා්ථානය පනත
සාාංශ ෝධ්නය කිරීම සාඳ ා වූ පනත් ශඩුවේපතකි.

(අමාතය මණ්වලශග අවමි ය න්වරුා ි ශබ්.ශ"

ිළිතගන්වන ලද්නද් විනද්ශ් රැකියා අොතයුරමිය සහ අධිකරණ
අොතයුරමිය නවනුව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා විසිනි .
2017 නනොවැම්බර් ෙස 28 වන අඟහරුවාදා නද වන වර කියවිය
ුතුරයයි ද, එය මුද්රණය කළ ුතුරයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව නයොමු කළ ුතුරයයි ද නිනය ග කරන ලදී.

தவளிநொட்டுத்
ததொழில்வொய்ப்பு
அமைச்ெரும்
நீதி
அமைச்ெருைொனவர் ெொர்பில் ைொண்புைிகு கயந்த
கருணொதிலக்க
அவர்களொல் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2017 நவம்பர் 28, தெவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற
ைதிப்பிடப்பட மவண்டுதைனவும் அச்ெிடப்பட மவண்டுதைனவும் உொிய
துமறெொர்
மைற்பொர்மவக்
குழுவுக்கு
ஆற்றுப்படுத்தப்பட
மவண்டுதைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the
Minister of Foreign Employment and Minister of Justice; to be read a
Second time upon Tuesday, 28th November, 2017 and to be printed; and
to be referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.

විසර් න පන් නකටුම්පත, 2018
ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டமூலம், 2018
APPROPRIATION BILL, 2018
ඩා්ඩ සාභාශේදී තවරුදු්ටත් සාලඩා බලන ලදී. [ර ි ය: ශනීවරුැේබර් 20]
[ඩථානායඩතුමා මූලාසානාරූඪ විය.]
குழுவில் மைலும் ஆரொயப்பட்டது. - [மதர்ச்ெி : நவம்பர் 20]
[ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.]

Considered further in Committee- [Progress: 20th November]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

117 වන ශීර්ෂය.- උසසන අධායාපන හා ෙහාොර්ග අොතයවරයා
01 වරුන වරුැවසාට න.- ශමශ යුේ වරුැවසාට න - පුන්ාවරුර්තන විය ම,
න්. 707,000,000

தமலப்பு 117.- உயர் கல்வி ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெர்
நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள்- ைீண்டுவருஞ்
தெலவு ரூபொ 707,000,000
HEAD 117.- MINISTER OF HIGHER EDUCATION AND
HIGHWAYS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 707,000,000

197 වන ශීර්ෂය.- නිපුණතා සංවර්ධාන හා වෘ්තීය පුහුු
අොතයවරයා

01 වරුන වරුැවසාට න.- ශමශ යුේ වරුැවසාට න - පුන්ාවරුර්තන විය ම,
න්.4,503,740,000

தமலப்பு 197.- திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழில் பயற்ெி
அமைச்ெர்
நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ்
தெலவு ரூபொ 4,503,740,000
HEAD 197.- MINISTER OF SKILLS DEVELOPMENT AND
VOCATIONAL TRAINING
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 4,503,740,000
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පාර්ලිශේන්තුවරු

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර්
117 සා 214;

නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න
ශීර්ෂ අාංඩ 197 සා 215.

අමාතයාාං ය, වරුැය ශීර්ෂ අාංඩ

ා වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය, වරුැය

සාලඩා බැලීම - ූරර්වරු භා 10.00 ියට අප් භා 12.30 ක්කයවරුා
සා අප් භා 1.00 ියට අප් භා 7.30 ක්කයවරුා.

වරුැය ශීර්ෂ ඩපා ැරීශේ ශයෝජනාවරු ඉදිරිපත් ඩ්න්ශන්, න් ඉ.
චාල්සා් නිර්මලනා න් මන්ත්රීතුමා.
[மு.ப. 10.30]

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ தவிெொளர் அவர்கமள, 2018ஆம் ஆண்டுக்கொன
ஒதுக்கீட்டுச்
ெட்டமூலத்தின்
குழுநிமல
ஆய்வின்மபொது
இன்மறய தினம் விவொதத்திற்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்படுகின்ற
அமைச்சுக்கள் ைற்றும் அவற்றின் கீழுள்ள திமணக்களங்கள்
ைற்றும் நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் 117, 214, 197 ைற்றும் 215
ஆகிய தெலவினத் தமலப்புகள் ஒவ்தவொன்றினதும் கீழொன
ைீண்டுவரும்
ைற்றும்
மூலதனச்
தெலவினங்களிலிருந்து
ெம்பிரதொயபூர்வைொக 10 ரூபொய் தவட்டப்படமவண்டுதைன
நொன் பிமரொிக்கின்மறன்.

න් සාභාපි තුමනි, මම දි ටම ඩතා ඩ්න්න ?

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

Hon. Member, you go ahead.

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
நன்றி.

தகௌரவ தவிெொளர் அவர்கமள, உயர் கல்வி ைற்றும்
தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சு, திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும்
ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்சு ஆகியவற்றுக்கொன ஒதுக்கீடுகள்
ைீதொன
இன்மறய
குழுநிமல
விவொதத்தில்
என்மன
முதன்மையொக
மபெ
அனுைதித்ததற்கு
நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். உயர் கல்வி அமைச்ெர் அவர்கள்
தற்தபொழுது இந்தச் ெமபயில் இருக்கின்றொர். அவருக்கும் எனது
நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
2017ஆம்
ஆண்டுக்கொன உயர் கல்வி அமைச்ெின் வரவு தெலவுத்திட்டக்
குழுநிமல விவொதத்தின்மபொது தகௌரவ அமைச்ெொிடம் நொன்
ஒரு மகொொிக்மகமய முன்மவத்திருந்மதன். அதொவது, ைன்னொர்
ைொவட்டத்தில் உயர் கல்வி அமைச்ெின் கீழொன எந்ததவொரு
நிறுவனமும் இல்மலதயன்றும், அதற்கொன நடவடிக்மககமள
எடுக்கமவண்டுதைன்றும்
நொன்
தகௌரவ
அமைச்ெொிடம்
அப்மபொது மகொொிக்மக விடுத்திருந்மதன். அதனடிப்பமடயில்
தகௌரவ அமைச்ெர் அதற்கொன முயற்ெிகமள எடுத்திருக்கிறொர்.
Higher National Diploma கற்மகக்கொன நிறுவனதைொன்றிமன
ைன்னொொில்
அமைப்பதற்கொன
ஆரம்பகட்ட
மவமலகள்
கிட்டத்தட்ட முடியும் தறுவொயில் உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 5
ஏக்கர் கொணியும் உலக வங்கியின்மூலம் 576 ைில்லியன்
ரூபொயும் அதற்கு ஒதுக்கீடு தெய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கொக
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தகளரவ
அமைச்ெருக்கு
முதலில்
நொன்
நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். அங்கு இப்மபொது தற்கொலிகைொக
கல்வி நடவடிக்மககள் நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன.
இன்னும்
இரண்டு
ைொதைளவில்
அதற்கு
அடிக்கல்
நொட்டப்படவிருப்பதொக நொன் நிமனக்கின்மறன். தகௌரவ
அமைச்ெர் அவர்கள் எங்களுமடய ைொவட்டத்திற்கு வந்து
அமத ஆரம்பித்து மவக்கமவண்டுதைன்று நொன் இந்த
மநரத்தில் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். உயர் மதெிய டிப்மளொைொ
நிறுவனத்தினுமடய பணிப்பொளர் நொயகம் கிலொொி டி ெில்வொ
அவர்களுக்கும்
நொன்
நன்றி
ததொிவிக்க
மவண்டும்.
ஏதனன்றொல், அவருமடய துொிதைொன முயற்ெியும் அந்தப்
பணியிமன ஆரம்பிப்பதற்கு உறுதுமணயொக அமைந்துள்ளது.
இமதமபொன்று தற்தபொழுது ைன்னொொில் Open University
தற்கொலிகைொக
ஓொிடத்தில்
இயங்கிக்தகொண்டிருக்கின்றது.
அதற்குொிய கொணிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனொல்,
நிரந்தரக் கட்டிடத்மதக் கட்டுவதற்கொன பணம் தங்களின்
அமைச்ெிலிருந்து ஒதுக்கீடு தெய்யப்படவில்மல. ஆனொல்,
அதற்குொிய
நடவடிக்மககமள
நீங்கள்
எடுத்துக்
தகொண்டிருப்பதொக நொன் அறிகிமறன். ஆகமவ, தகௌரவ
அமைச்ெர்
அவர்கமள,
தங்களது
பொிந்துமரயின்கீழ்
தங்களுமடய அமைச்சு அங்கு Open Universityக்குொிய நிரந்தரக்
கட்டிடத்மதக் கட்டுவதற்கொன நடவடிக்மகமய மைற்தகொள்ள
மவண்டுதைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
நிரந்தரைொன
கட்டிடம் இல்லொததன் கொரணைொக அந்த ைொணவர்கள் தைது
கல்வி நடவடிக்மககமளத் தற்கொலிகைொக அங்குள்ள RDS
Building இல் மைற்தகொண்டு வருகிறொர்கள். ஆகமவ, 2018ஆம்
ஆண்டு வரவு தெலவுத் திட்டத்தின் மூலம் உங்களுமடய
ெிபொர்ெின் தபயொில் அதற்குொிய நிரந்தரக் கட்டிடத்மதக்
கட்டுவதற்கொன பணத்மத ஒதுக்கீடு தெய்ய மவண்டுதைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அமதமவமளயில்,
வவுனியொ
வளொகத்மத
வன்னிப்
பல்கமலக்கழகைொக ைொற்றுவதொக நீங்கள் அங்கு மநொில்
வந்ததபொழுது உறுதிதைொழி அளித்திருந்தீர்கள். அதற்கும்
எனது நன்றி. இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தில் வவுனியொ
பல்கமலக்கழகத்தில் தகவல் ததொழில்நுட்ப நிமலயம் ைற்றும்
நூலக வெதிகளுக்கொக 200 ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு
தெய்யப்பட்டுள்ளமைக்கும்
நொன்
எனது
நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள,
வவுனியொ
வளொகத்மத
வன்னிப்
பல்கமலக்கழகைொக
ைொற்றுவதொக
அறிவித்திருப்பதுடன்
நின்றுவிடொது
ைிக
விமரவிமல அதற்குொிய நடவடிக்மககமளயும் மைற்தகொள்ள
மவண்டுதைனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Now, this problem regarding the Vavuniya Campus is
not due to our fault. You must have five faculties to open
a campus. You have only two. So, we had told the
authorities of Vavuniya Campus to send a proposal for
five faculties. The moment they send the proposal, we
will approve it. So, the delay is on the part of the
authorities of Vavuniya Campus. There are only two
faculties. You must have five faculties. Once they send a
proposal for five faculties, we can open it.
ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

Okay. Thank you.

653

2017 ශනීවරුැේබර් 21

654

ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்
அவர்கமள,
வவுனியொ
பல்கமலக்கழகத்தில்
ஆரம்பத்திமல Diploma in English
கற்மகதநறி நமடதபற்றது. ஆனொல், தற்தபொழுது அங்கு
நமடதபறுவதில்மல. நொன் அது ததொடர்பொக வவுனியொ
வளொகத்தின் director உடன் கமதத்ததபொழுது, அது ததொடர்பில்
ெட்டொீதியொகச் ெில ெிக்கல் இருப்பதொகவும் அதற்குொிய
நடவடிக்மக எடுத்துக்தகொண்டிருப்பதொகவும் அவர் கூறினொர்.
உண்மையிமல எங்களுமடய ைொணவர்கள் வவுனியொவிலிருந்து
யொழ்ப்பொணத்துக்குச் தென்று அந்த diploma கற்மகதநறிமயத்
ததொடருவது
ைிகவும்
ெிரைைொனது.
அத்துடன்,
யொழ்ப்பொணத்திலும் குறித்தளவு ததொமக ைொணவர்கமள
ைட்டுமை ததொிவுதெய்கின்றொர்கள். எனமவ, வவுனியொவில் ைிக
விமரவில் Saturday, Sunday பகுதிமநர Diploma in English
கற்மகதநறி எதிர்வரும் ஜனவொி
ைொதத்திலிருந்தொவது
ஆரம்பிக்கப்பட மவண்டுதைன்று நொன் இச்ெந்தர்ப்பத்திமல
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களிடம் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.

இந்த iRoad Project இல் உள்வொங்கப்பட்ட வீதிகள் ைிக
விமரவில்
ைத்திய
அரெொங்கத்தின்
அனுெரமணயுடன்
புனரமைப்புச் தெய்யப்படும் என்று எங்களுமடய ைக்களுக்கு
வொக்குறுதி அளித்து வருகின்மறொம். நீங்களும் அதற்கொன
முயற்ெிகமள எடுத்திருக்கிறீர்கள். எனமவ, 2018ஆம் ஆண்டில்
அதன்
மவமலகமள
ஆரம்பிப்பதற்கு
நடவடிக்மக
எடுக்கமவண்டுதைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அதற்கு
எங்களுமடய
கட்ெி
ெொர்பில்
தெய்யக்கூடிய
எந்த
நடவடிக்மகமயயும் மைற்தகொள்ளமவொ கலந்துமரயொடல்கமள
மைற்தகொள்ளமவொ
நொங்கள்
தயொரொக
இருக்கின்மறொம்.
உண்மையில் இமத ஆரம்பிப்பதில் என்ன பிரச்ெிமன
இருக்கின்றது? என்பமத நொன் அறியவில்மல. ஆகமவ,
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, தயவுதெய்து 2018ஆம்
ஆண்டில் இந்த iRoad Project ஐ ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்மக
எடுக்கமவண்டும்.
அதற்கொன
உறுதிதைொழிமய
நொன்
தங்களிடம் எதிர்பொர்த்து நிற்கின்மறன்.

ைொண்புைிகு அமைச்ெர் அவர்கமள, இன்று இலங்மகயின்
பல பொகங்களிலும் தநடுஞ்ெொமலகள் ததொடர்பொன பல
அபிவிருத்தித் திட்டங்கமள நமடமுமறப்படுத்துவதற்கொன
முயற்ெிகள் மைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கொகவும்
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள நொன் பொரொட்ட மவண்டும்.
வடக்கில் யப்பொன் நொட்டினுமடய பங்களிப்புடன் தற்தபொழுது
எட்டுப் பொலங்கமள அமைக்கும் மவமலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு,
அவ்மவமலகள் துொிதைொக நமடதபற்றுக்தகொண்டிருப்பமத
நொங்கள் மநரடியொகக் கொண்கிமறொம். அமதமபொன்று, எைது
பிரமதெத்தில், குறிப்பொக வட ைொகொணத்தில், ைொவட்ட ொீதியொக
1,050 கிமலொைீற்றர் நீளைொன உள்ளூர் வீதிகள் iRoad Project
மூலம்
அமைப்பதற்கொகத்
ததொிவுதெய்யப்பட்டிருந்தன.
தற்தபொழுது அவ்வொறு ததொிவுதெய்யப்பட்ட வீதிகமள மவறு
project க்குக் தகொடுக்க முடியொத சூழ்நிமல கொணப்படுகிறது.
அதொவது, iRoad Project ஐ 2017ஆம் ஆண்டில் - இந்த வருடம்
ஆரம்பிப்பதொக இருந்தது. நொங்கள் 05 ைொவட்டங்களினதும்
ைொவட்ட அபிவிருத்திக் குழுக்கூட்டத்தில் iRoad Project
ெம்பந்தைொக ைிக விமரவில் தீர்ைொனதைடுக்க மவண்டுதைன்று
தங்களுமடய ைொகொண பணிப்பொளொிடம் மகொொிக்மகதயொன்மற
முன்மவத்மதொம். அதற்கு அவர், வடக்கில் iRoad Project ஐ
2018ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதொக உறுதியளித்தொர். ஆனொல்,
தற்தபொழுது ஒரு மபச்சு இருக்கிறது, 2018ஆம் ஆண்டு
வடக்கில் iRoad Project ஆரம்பிக்கப்பட ைொட்டொது என்று.
ஆகமவ, தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, இந்த iRoad Project ஐ
வடக்கில் 2018ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கமவண்டுதைன்றும்
அதற்குொிய நடவடிக்மககமள நீங் கள் எடுக்கமவண்டுதைன்றும்
நொன் இந்த மநரத்தில் மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, கிளிதநொச்ெியிலிருந்து
முல்மலத்தீவு க்குக் தெல்கின்ற RDAக்குொிய பிரதொன வீதியில்
வட்டுவொகல் bridge இருக்கின்றது. அந்த bridge ைீள மைப்பது
ததொடர்பில் நொன் தங்களுக்குக் கடிதம் அனுப்பியிருக்கின்மறன்.
அந்த வட்டுவொகல் bridgeக்கு 1,000 ைில்லியன் ரூபொய் மதெிய
நல்லிணக்க அமைச்ெொல் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றும்
ைிகுதிப் பணத்மதத் தங்களுமடய அமைச்ெினூடொக ஒதுக்கீடு
தெய்து
அதன்
புனரமைப்புப்
பணிகமள
ஆரம்பிக்க
இருப்பதொகவும் நொன் பத்திொிமக வொயிலொக அறிந்மதன்.
உண்மையில்
இது
ைிக
முக்கியைொன
ஒரு
விடயம்.
அண்மையில்கூட - ஒரு வொரங்களுக்கு முன்பு - அந்த வீதியொல்
பயணித்த மபருந்ததொன்று அந்தப் பொலத்மதக் கடக்க
முடியொைல்மபொனது. பின்னர், மபருந்திலிருந்து ைக்கள் இறங்கி,
நடந்துதென்று அந்தப் பொலத்மத கடந்து, ைறுபக்கத்துக்குச்
தென்றொர்கள். இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தில் எைது
நொட்டிலுள்ள பல தநடுஞ்ெொமலகளுக்கு பல ைில்லியன் ரூபொய்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனொல்,
ஒரு
ைொவட்டத்துக்குச்
தெல்கின்ற பிரதொன வீதியினூடொக ைக்கள் மபருந்தில்
தெல்லமுடியொைல், மபருந்திலிருந்து இறங்கி அந்தப் பொலத்மதக்
கடந்து ைறுபக்கம் தென்று, மவறு வொகனத்தில் ஏறிச்
தெல்கின்ற நிமலமை கொணப்படுகின்றது. தகௌரவ அமைச்ெர்
அவர்கமள, இந்தத் திட்டம் ஏற்தகனமவ முன்தைொழியப்பட்டு,
நமடமுமறப்படுத்தப்பட இருக்கின்ற ஒன்று. நொன் இதமனப்
புதிதொகக் கூறவில்மல. எனமவ, தங்களது பொிந்துமரயின்கீழ்
இந்த விடயங்கள் ததொடர்பில் ைிக விமரவொக நடவடிக்மக
எடுக்கப்படமவண்டும் என்பதற்கொகமவ நொன் உங்களுமடய
அமைச்சு ததொடர்பொன குழுநிமல விவொதத்தில் இதமனக்
குறிப்பிடுகின்மறன். எனமவ, வட்டுவொகல் பொலம் ைிக
விமரவில் புனரமைப்புச் தெய்யமவண்டுதைனவும் அதற்குொிய
நடவடிக்மககமளத் தொங்கள் எடுக்கமவண்டுதைனவும் ைிகவும்
விநயைொகக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். ஏற்தகனமவ மதெிய
நல்லிணக்க அமைச்ெொல் அந்த வட்டுவொகல் பொலத்தின்
புனரமைப்புக்தகன
1,000
ைில்லியன்
ரூபொய்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதொக அறிந்மதன். எனமவ, ைிகுதிப் பணத்மத
உங்களுமடய
அமைச்ெினூடொக
ஒதுக்கி,
அதற்குொிய
மவமலகமள ைிகவிமரவில் ஆரம்பிக்கமவண்டுதைன்று இந்த
மவமளயிமல தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களிடம் ைீண்டும்
மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.

யுத்தம் நடந்த கொலத்தில் அங்கு எந்தவிதைொன உள்ளூர்
வீதிகளும்
புனரமைப்புச்
தெய்யப்படவில்மல.
அதன்
அடிப்பமடயில், தங்களுமடய முயற்ெியினொல்தொன் iRoad
Project
க்கு வீதிகள் ெிபொொிசு தெய்யப்பட்டு, அதற்கொன
நடவடிக்மககளும்
எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அதற்குொிய
ெகலவிதைொன
மவமலத்திட்டங்களும்
நிமறவமடந்திருக்
கின்றன. இத்திட்டைொனது, 2018ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்
கப்படுதைன நொங்கள் 100 வீதம் நம்பியிருந்மதொம். iRoad Project
இல் உள்வொங்கப்பட்டிருக்கின்ற வீதிகளின் புனரமைப்பு
மவமலகள் 2018ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்படும் என்று நொங்கள்
எங்களுமடய
பிரமதெ
ைக்களிடத்திலும்
உறுதியளித்
திருந்மதொம். ஆனொல், என்ன கொரணம் என்று எங்களுக்குத்
ததொியவில்மல, தற்தபொழுது அதன் மவமலகள் 2018ஆம்
ஆண்டில்
ஆரம்பிக்கப்படைொட்டொது
என்று
நொங்கள்
அறிகின்மறொம். தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, நொங்கள்
இரண்டு வருடங்களுக்கும் மைலொக - 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து -

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, வவுனியொவிலிருந்து
ைன்னொர் தெல்கின்ற பிரதொன வீதி, ைன்னொர் நகரத்திலிருந்து
தமலைன்னொர் தெல்லுகின்ற பிரதொன வீதி - அமவ RDA க்கு
உொிய பொமதகள் - அவற்றின் புனரமைப்புப் பணிகளும் iRoad
Project க்குள்தொன் வருகின்றன. ஆகமவ, iRoad Project
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இன்கீழொன மவமலகள் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டொல்தொன்
எங்களுமடய
ைக்கள்
இலகுவொகத்
தங்களுமடய
மபொக்குவரத்மதச் தெய்யக்கூடிய ஒரு ெொதொரண நிமல
உருவொகும்.
எங்களுமடய
வன்னிப்
பிரமதெங்களில்
பல
மபொக்குவரத்துச் ெொமலகள் ைிகவும் பழுதமடந்த நிமலயில்
கொணப்படுகின்றன.
மநற்று
ஒரு
பத்திொிமகயில்,
கிளிதநொச்ெியிலிருந்து அக்கரொயன் தெல்கின்ற பொமதமய
ைறித்து
ைக்கள்
ஆர்ப்பொட்டம்
தெய்வமதயும்
அந்த
ஆர்ப்பொட்டத்தில்
அவர்கள்,
“அரெியல்வொதிகள்
இந்தப்
பொமதயொல் தெல்வொர்களொ?” என்ற வொெகங்கள் தொங்கிய
பதொமககமளக்
கொட்ெிப்படுத்திக்
தகொண்டிருப்பமதயும்
கொண்பிக்கும் படத்துடன் ஒரு தெய்தி பிரசுொிக்கப்பட்டிருந்தது.
எங்களுமடய பிரமதெங்களில் பிரதொன வீதிகமளத் தவிர
உள்ளூர் வீதிகள் பல புனரமைக்கப்படொைல் இருக்கின்றன.
அதற்கு இந்த அரெொங்கம் தபொறுப்பு என்று நொன் கூறவில்மல.
கடந்த யுத்த கொலத்தின்மபொது அங்மக உள்ளூர் பிரமதெங்களில்
இருக்கின்ற வீதிகள் முற்றுமுழுதொக மெதைமடந்திருந்தன;
அமவ
புனரமைக்கப்படவில்மல.
எல்லொ
வீதிகமளயும்
உடனடியொகப் புனரமைப்புச் தெய்வததன்பது கடினைொன
விடயம்.
30
வருடங்கள்
தெய்யப்படொத
ஒரு
மவமலத்திட்டத்மத 2 வருடங்களில் தெய்வததன்பது ைிகவும்
கடினைொக விடயம்; அமத நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்கின்மறொம்.
ஆனொல், ைற்மறய அமைச்ெர்களுடன் ஒப்பிடும்மபொது தொங்கள்
இலங்மகயிலுள்ள
ெகல
பிரமதெங்கமளயும்
ெைைொகப்
பொர்ப்பதொகத்தொன்
நொன்
அறிகின்மறன்;
எங்களுமடய
உறுப்பினர்களும் கூறினொர்கள். அந்தவமகயில், எங்களுமடய
உறுப்பினர்கள் உங்கள்ைீது தபருைதிப்பு மவத்திருக்கிறொர்கள்.
அந்த வமகயில் எங்களுமடய பிரமதெங்களில் ைக்கள்
மபொக்குவரத்துத் ததொடர்பொக அனுபவிக்கின்ற ெிரைங்கமளப்
பற்றி
நொன்
கூறுவதற்குக்
கொரணம்,
நமடமுமறயில்
இருக்கின்ற
பிரச்ெிமனகள்
தங்களுக்குத்
ததொியொைல்
இருக்கலொம் என்பதனொல்தொன்.
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, ைன்னொர் - யொழ்ப்பொணம்
பிரதொன வீதியில் - ஏ 32 வீதியில் கள்ளியடி, பொலியொறு,
ைண்மடக்கல்லொறு ஆகிய 3 பொலங்கள் புனரமைக்கப்படொைல்
இருக்கின்றன.
தற்தபொழுது
வடக்கில்
8
பொலங்கள்
புனரமைக்கப்படுகின்ற
மவமலத்திட்டத்தில்
ைண்மடக்
கல்லொறு பொலமும் பொலியொற்றுப் பொலமும் உள்வொங்கப்பட்டு
புனரமைப்புச் தெய்யப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றன. ஆனொல்,
கள்ளியடிப்
பொலம்
அந்த
மவமலத்திட்டத்தில்
உள்வொங்கப்படவில்மல. அதற்கு என்ன கொரணமைொ எனக்குத்
ததொியொது. இதனொல் நொன் RDA, Chairman இடம் தென்று,
“அந்த இரண்டு பொலங்கள் புனரமைக்கப்பட்டும் இந்தப் பொலம்
புனரமைக்கப்படொவிட்டொல் யொழ்ப்பொணம் - ைன்னொர் பிரதொன
வீதி முழுமைதபற முடியொது” என்ற
மகொொிக்மகமய
முன்மவத்து, அந்தக் கள்ளியடி bridge ஐயும் ைிக அவெியைொகப்
புனரமைப்புச் தெய்யமவண்டுதைன்று மகட்டிருந்மதன். அதற்கு
அவர், “இரண்டு பொலங்களின் புனரமைப்புப் பணிகள்
முடிகின்றமபொது இமத ஆரம்பிப்பதற்குொிய சூழல் இருக்கிறது.
இது RDA
க்குொிய பொமதயொக இருக்கின்ற கொரணத்தொல்
நொங்கள் எப்படியொவது இதமனச் தெய்மவொம்” என்று
கூறியிருந்தொர். எனமவ, அதற்குொிய நடவடிக்மககமளயும்
எடுக்க மவண்டுதைன்று நொன் இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் தகளரவ
அமைச்ெரொகிய
உங்களிடம்
மகட்டுக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
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தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, இலங்மகயிமல தபொிய
ைரம் என்று தெொல்லப்படுகின்ற தபருக்கைரம் - Baobab tree
ைன்னொர்,
பள்ளிமுமனயில்
இருக்கின்றது.
ைன்னொர்
நகரத்திலிருந்து பள்ளிமுமனக்கு தெல்கின்ற பொமதயின்
அமரவொெித்தூரம்தொன் தற்தபொழுது புனரமைக்கப்பட்டிருக்
கின்றது. ைிகுதி 700 ைீற் றர் தூரம்வமர புனரமைக்கப்படொைல்
இருக்கின்றது. அது RDA க்குொிய பொமத. அந்தப் பொமத
புனரமைக்கப்பட மவண்டுதைன்று நொன் மகொொிக்மககமள
முன்மவத்தும் அதற்குொிய estimates தபறப்பட்டும் ஏமனொ
ததொியவில்மல,
இன்னமும்
அந்தப்
பொமதமயப்
புனரமைப்பதற்கு tender call தெய்யவுைில்மல; அதற்குொிய
மவமலகள் ஆரம்பிக்கப்படவுைில்மல. அதற்குச் தெொற்ப
பணம்தொன் மதமவயொக இருக்குதைன நொன் நிமனக்கின்மறன்.
தகௌரவ
அமைச்ெர்
அவர்கமள,
2017ஆம்
ஆண்டு
ஆரம்பத்திலிருந்து
அந்தப்
பொமதப்
புனரமைப்புக்குொிய
நடவடிக்மககள்
மைற்தகொள்ளப்பட்டு,
ைொகொணப்
பணிப்பொளருக்கு அந்தப் பணிப்புமர வழங்கப்பட்டு, அதன்
நீளம் என்ன? அதற்கு எவ்வளவு பணம் மதமவ? மபொன்ற முழு
விபரங்களும் இங்கு அனுப்பப்பட்டு, ைிக விமரவில் அது
ஆரம்பிக்கப்படுதைன்று தவிெொளர் என்னிடம் கூறியிருந்தொர்.
ஆனொல், என்ன நடந்தததன்று ததொியவில்மல; இன்னும் அந்த
மவமல ஆரம்பிக்கப்படவில்மல. அந்தவமகயில், இந்த
விடயத்மதயும்
தங்களுமடய
கவனத்திற்குக்
தகொண்
டுவருகின்மறன். எனமவ, தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள,
iRoad Projectஉம் வட்டுவொகல் பொலமும் கள்ளியடிப் பொலமும்
பள்ளிமுமன
வீதியும்
தங்களுமடய
தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெினொல்
தங்களுமடய
பணிப்புமரயின்கீழ்
ைிக
விமரவில்
ஆரம்பிக்கப்பட
மவண்டும்.
இந்த
மவமலகளுக்குொிய திட்டங்கள் ஏற்கனமவ முன்தைொழியப்
பட்டு,
அவற்றுக்குொிய
நடவடிக்மககள்
தற்மபொது
நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன.
ஆகமவ,
அவற்மற
விமரவுபடுத்தி,
அமுல்படுத்துவதற்குொிய
உத்தரமவயும்
அவற்றுக்குொிய
நிதிதயொதுக்கீடுகமளயும்
வழங்க
மவண்டுதைன்று
இந்த
மநரத்தில்
மகட்டுக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
மைலும்,
இன்று
திறன்கள்
அபிவிருத்தி
ைற்றும்
ததொழிற்பயிற்ெி
அமைச்சு
ததொடர்பொன
விவொதமும்
நமடதபறவிருக்கின்றது. ஆனொல், ெம்பந்தப்பட்ட அமைச்ெர்
அவர்கள் தற்மபொது ெமபயில் இல்மல. இருந்தொலும் அந்த
அமைச்ெின் பிரதி அமைச்ெர் அவர்கள் இங்கிருக்கின்றொர். நொன்
ஏற்கனமவ ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் உள்ள Technical College
ததொடர்பொகப் பிரதி அமைச்ெர் அவர்களுடன் கமதத்திருக்
கின்மறன். அவர் குறித்த தினதைொன்றில் அங்கு மநொில்
வருவதொகக் கூறியிருந்தொர். ஆனொல், அன்று வருவதற்குொிய
சூழ்நிமல இல்லொதிருந்திருக்கலொம், ெிரைங்கள் இருந்திருக்
கலொம், அதனொல் அவர் வரவில்மல. தகௌரவ பிரதி அமைச்ெர்
அவர்கமள, நீங்கள் ைன்னொர் ைொவட்டத்திலிருக்கின்ற Technical
College க்கு மநொில் வரமவண்டும். நொங்கள் அது ததொடர்பில்
ெில குமறபொடுகமளக் கூறுகின்றமபொது அது உங்களுக்கு –

ගරු කරුණාර්න පරණවිතාන ෙහතා සනිපුණතා
සංවර්ධාන හා වෘ්තීය පුහුු නිනය ය අොතයුරො
(ைொண்புைிகு
கருணொரத்ன பரணவிதொன திறன்கள்
அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி பிரதி அமைச்ெர்)

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of
Skills Development and Vocational Training)

Hon. Member, we are coming to the Mannar District
very soon.
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ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
න් නිශයෝජය අමාතයතුමනි, පුළුවරුන් වරුන්ශන් ඩවරු ා ?

ගරු කරුණාර්න පරණවිතාන ෙහතා
(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன)

(The Hon. Karunarathna Paranawithana)
Hopefully, ශේ අවුන්ද් අවරුසාානශගදී.

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ பிரதி அமைச்ெர் அவர்கமள, நீங்கள் மநொில்
வருவதொகக்
கூறியமைக்கு
நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
எங்களுமடய
Technical
Collegeஇல் இந்த வருட ஆரம்பத்தில் Civil Engineering NVQ
Level 5, part-time course ஆரம்பிக்கப்பட்டு 4 ைொதங்கள்
நமடதபற்றன. ஆனொல், 4 ைொதங்கள் நமடதபற்ற பின்பு
ைொணவர்களின் ததொமக மபொதொததன்று கூறி, அந்த courseஐ
நிறுத்திவிட்டொர்கள். நொன் அது ததொடர்பொகத் தங்களுமடய
அமைச்சுக்கு
மநரடியொகச்
தென்று
நிறுத்தப்பட்ட
கற்மகதநறிமயத்
ததொடர்ந்து
நடத்தும்படி
கடிதம்
தகொடுத்திருந்மதன். அதற்கு அமைச்ெர் அவர்கள் “யுத்தம்
நமடதபற்ற பிரமதெங்களில் ைொணவர்கள் குமறதவன்ற
விடயத்மதப் பொர்க்கமவண்டொம். அங்குள்ள ைொணவர்கமளத்
தகுதியுமடயவர்களொக
ஆக்குவதற்கு
நீங்கள்
முயற்ெி
தெய்யமவண்டும்” என்று தெயலொளருக்குப் பணித்திருந்தொர்.
ஆனொல்,
அதற்குொிய
நடவடிக்மககள்
இன்னமும்
நமடதபறவில்மல. தகௌரவ பிரதி அமைச்ெர் அவர்கமள,
நீங்கள் மநொில் வந்து எங்களுமடய Technical College ஐப்
பொர்மவயிட மவண்டும்.
ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் ைக்கள்
நடைொட்டம் குமறந்த ஓர் இடத்தில் இந்த Technical College
அமைந்திருக்கின்றது. ைன்னொர் நகரத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட
30 கிமலொைீற்றருக்கு அப்பொல்தொன் அது இருக்கின்றது. அங்கு
ெொியொன முமறயில் வகுப்பமறகள் இல்மல; canteen வெதிகள்
இல்மல;
சுற்றுைதில்
இல்மல;
Principal
முதலிமயொர்
தங்குவதற்குொிய quarters வெதிகள்கூட இல்மல. இப்படியொன
வெதிகளற்ற ஒரு ததொழில் பயிற்ெி நிமலயைொகத்தொன் ைன்னொர்
ைொவட்டத்திலிருக்கின்ற Technical College இயங்கி வருகின்றது.
தகளரவ
பிரதி
அமைச்ெர்
அவர்கமள,
முன்னொள்
மபொரொளிகளுக்கு ததொழில் தமகமைச் ெொன்றிதழ் வழங்கும்
நடவடிக்மகக்கொகத் தங்களுமடய அமைச்சுக்கு 25 ைில்லியன்
ரூபொய்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
ஒரு
முன்னுொிமை
அடிப்பமடயில்
ைிக
விமரவில்
2018ஆம்
ஆண்டு
ஆரம்பத்திமலமய தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கள் அந்த
நடவடிக்மகமய மைற்தகொள்ள மவண்டும். ஏதனன்றொல்,
அவர்கள் தங்களுமடய ைொணவப் பருவத்மத யுத்தத்தில்
தெலவிட்டிருந்தொர்கள். ஆனொல், அவர்களுக்குப் பல்மவறு
திறன்களின் அடிப்பமடயில் அந்தத் ததொழில் தமகமைமயப்
தபறுவதற்குொிய ெகலவிதைொன தகுதிகளும் இருக்கின்றன.
ெிலருக்குச்
ெொரதி
ததொழில்
பயிற்ெிச்
ெொன்றிதமழப்
தபறுவதற்குொிய முழுத் தகுதியும் இருக்கின்றது. அண்மையில்
ஒரு முன்னொள் மபொரொளி என்னிடம் வந்து ஒரு விடயத்மதக்
கூறியிருந்தொர். அதொவது, ஓர் உடமலத் தனியொக operation
தெய்யக்கூடிய முழுத் திறமையும் தனக்கு இருக்கின்றது
என்றும்,
தொன் விடுதமலப் புலிகளுமடய ைருத்துவக்
கல்லூொியில் மவத்தியரொகச் தெயற்பட்டவர் என்றும் கூறினொர்.
ஆனொல், தன்னிடம் அது
ெம்பந்தைொன எந்தவிதைொன
ெொன்றிதழும் இல்மல என்பமதயும் குறிப்பிட்டிருந்தொர். இன்று
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தனக்கு மவத்தியெொமலயில் ஒரு ெிற்றூழியர் நியைனைொவது
தபற்றுத்
தரும்படியும்
மகட்டுக்தகொண்டொர்.
ஆனொல்,
ெிற்றூழியர் நியைனத்திற்கு க.தபொ.த. (ெொ.த) பொீட்மெயில்
இரண்டு 'ெி' ைற்றும் நொன்கு 'எஸ்' தரச் ெித்திகள் தபற்றிருக்க
மவண்டும். ஆனொல், அவர்களிடம் உொிய தகுதிச் ெொன்றிதழ்
இல்லொத
கொரணத்தொல்
ெிற்றூழியர்
நியைனம்கூடப்
தபறமுடியொத சூழ்நிமல இருக்கின்றது.
இன்று நீங்கள் NVQ ெொன்றிதழ்கமள அவர்களுக்கு
வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தமைக்கு நன்றி! ஆனொல்,
அந்தச் ெொன்றிதழ்கமள ைிக விமரவில் வழங்க மவண்டும்.
அதமன வழங்கினொல் ைட்டும் மபொதொது. மவமலவொய்ப்புக்கள்
வழங்கும்மபொது முன்னொள் மபொரொளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட
தமகமைச்
ெொன்றிதழ்கமளக்
கருத்தில்
தகொண்டு
அவர்களுக்குொிய மவமலவொய்ப்புக்கள் வழங்க மவண்டும்
என்று அமைச்ெரமவத் தீர்ைொனம் ஒன்மற எடுக்க மவண்டும்.
தவறுைமன அவர்களுக்குத் ததொழிற் பயிற்ெிச் ெொன்றிதழ்கமள
ைட்டும் வழங்குவதொல் அவர்கமள ஜனநொயக வழிக்குக்
தகொண்டுவர முடியொது. ஆகமவ, ததொழில் தமகமைச் ெொன்றிதழ்
வழங்குவதுடன்
அவர்களுக்குொிய
மவமலவொய்ப்மப
உறுதிப்படுத்த
மவண்டும்.
அத்துடன்
வடக்கிதலொன்று,
கிழக்கிதலொன்று என 2,000 - 2,500 இமளஞர் யுவதிகள்
மவமலதெய்யக்கூடிய தபொருத்தைொன ஒவ்தவொரு மகத்ததொழிற்
ெொமலமயயொவது ஆரம்பிப்பதற்கு ஏன் இந்த அரெொங்கம்
இன்னமும் பின்னிற்கின்றது? என்று எங்களுமடய எல்லொப்
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களும் மவதமனயமடகின் றொர்கள்.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

Hon. Member, your time is over.

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

Okay.

ஆகமவ, தகளரவ பிரதி அமைச்ெர் அவர்கள் எங்களுமடய
பிரமதெத்திற்கு மநரடியொக வந்து, அங்குள்ள குமறபொடுகமள
ஆரொய்ந்து அவற்மறத் தீர்ப்பதற்குொிய நடவடிக்மககமள
எடுக்க மவண்டும் என்றும், நொன் குறிப்பிட்ட விடயங்கமளயும்
கருத்தில் தகொள்ள மவண்டும் என்றும் மகட்டுக்தகொண்டு, உயர்
கல்வி ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெருமடய கடந்தகொல
நடவடிக்மககளுக்கு ைீண்டும் நன்றி ததொிவித்து, எனது
உமரமய நிமறவுதெய்கின்மறன். நன்றி.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan.

ගරු ීම.එසන.
අොතයුරො

රාධාක්රිෂනනන්

ෙහතා

(අධ්යාපන

රා ය

(ைொண்புைிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன் - கல்வி இரொஜொங்க
அமைச்ெர்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education)

Sir, TNA is giving me five minutes.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

Okay. You can have ten minutes then.
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[மு.ப. 10.56]

ගරු ීම.එසන. රාධාක්රිෂනනන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கமள, ைொண்புைிகு உயர் கல்வி
ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெர் அவர்கள் இந்நொட்டின்
உயர் கல்வி அமைச்ெர் பதவிமயப் தபொறுப்மபற்ற பிறகு,
நொட்டின் உயர் கல்விமய மைமலொங்கச் தெய்வதற்குப் பல
மவமலத்திட்டங்கமள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளொர். தபொதுவொக
வருடத்மதொறும் 12 ஆயிரத்துக்கு அதிகைொன ைொணவர்கள் உயர்
கல்வி வொய்ப்புக்களுக்கொக தவளிநொடு தெல்லக்கூடிய ஒரு
ெந்தர்ப்பம்
ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
இதற்கொன
அந்நியச்
தெலொவணி ைீதொன வொி ஆண்டுக்கு 50 ைில்லியன் அதைொிக்க
தடொலர் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதமனத் தவிர்க்க
மவண்டியுள்ளது. இந்த இமடதவளிமய நிரப்புமுகைொக பல
தனியொர்துமற கல்வி நிறுவனங்கள் இலங்மகயிமல மதொன்றிய
வண்ணம் உள்ளன. இது வரமவற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்.
ஆகமவ,
அமைச்ெருக்கு
எங்களது
பொரொட்டுக்கமளத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறொம்.
மைலும், உயர் கல்வி அமைச்ெின்கீழ் பதிவு தெய்யப்பட்ட
தனியொர் கல்வி நிறுவனங்கள் இன்று நொட்டில் உள்ளன.
இவற்றில், தகவல் ததொழில்நுட்பம், தபொறியியல், உளவியல்,
மைலொண்மை
ைற்றும்
ைருத்துவம்
ஆகியவற்றில்
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அங்கீகொிக்கப்பட்ட பட்டப்படிப்புகமள வழங்கும் 16க்கும்
மைற்பட்ட அரெ ெொர்பற்ற நிறுவனங்கள் உள்ளன. இதில்
NIBM, CINEC, SAITM, ICASL ஆகிய கல்வி நிறுவனங்கமளக்
குறிப்பொகக் கூறலொம். இந்த நொட்டில் தனியொர் கல்வி
நிறுவனங்களுக்கு எதிரொகப் பல மகொஷங்கள் எழுந்தவண்ணம்
இருக்கின்றன. SAITM நிறுவனத்திற்கொன எதிர்ப்மப தகௌரவ
அமைச்ெர்
அவர்கள்
ைிகச்
ெொதுொியைொன
முமறயில்
தவற்றிதகொண்டிருக்கிறொர்.
ஆயினும்,
இன்று
அந்த
ைொணவர்கள் தங்களது கல்விமயத் ததொடரமுடியொைலும்
பொீட்மெக்குத் மதொற்றமுடியொைலும் இருக்கின்றனர். அவர்கள்
ததொடர்பிலும் நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டுதைன நொன் இந்த
மநரத்தில் மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.
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அதொவது, யொழ்ப்பொணப் பல்கமலக்கழகத்தில் இந்துநொகொிகம்
ஒரு பிொிவொகத்தொன் இருக்கிறது. Therefore, please make the
Department of Hindu Civilization a Faculty. இதமன ஒரு
பீடைொகத் தரமுயர்த்தினொல் வரமவற்கக்கூடிய ஒரு விடயைொக
இருக்குதைன்ற எங்களுமடய ெிபொொிமெ நொன்
UGCக்கு
அனுப்பியிருக்கின்மறன். அமதயும் நீங்கள் ெற்று ெிந்தித்துப்
பொர்க்கமவண்டுதைன்று நொன் விநயைொகக் மகட்டுக்தகொள்
கின்மறன்.
அமதமபொலமவ, நுவதரலியொ ைொவட்டத்துக்தகன ஒரு
campusஐ அமைத்துத் தருவதற்கு நீங்கள் நடவடிக்மக
எடுக்கமவண்டும். ஏதனன்றொல், நுவதரலியொ ைொவட்டம்
ைிகவும் பின்தங்கிய ஒரு ைொவட்டம். எனமவ, மபரொதமனப்
பல்கமலக்கழகத்மதொடு இமணத்து, ஒரு campusஐ ஆரம்பித்துக்
தகொடுத்தொல் அங்குள்ள ைொணவர்களுக்கு அது ைிகவும்
வெதியொக
இருக்கும்
என்பமதயும்
நொன்
இங்கு
ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.
அடுத்து, உங்களுமடய அமைச்ெின்கீழ் வருகின்ற பொமத
அபிவிருத்தி
ெம்பந்தைொகவும்
ஒருெில
வொர்த்மதகமளப்
மபெலொம் என்று நிமனக்கின்மறன். இப்தபொழுது, கடந்த
கொலங்களில்
ஏற்பட்டுவந்த
அநொவெியச்
தெலவுகமளக்
குமறத்து,
ைிகவும்
ெிக்கனைொகவும்
மநொோ்த்தியொகவும்
அபிவிருத்தித் திட்டங்கமள மைற்தகொள்வதற்கு தகௌரவ
அமைச்ெர் அவர்கள் நடவடிக்மக எடுத்து வருகின்றீர்கள்.
அதுைொத்திரைன்றி, நொட்டின் ெகல பொகங்களிலும் பொலங்கமள
அமைப்பதற்கும் நடவடிக்மக எடுத்துள்ளீர்கள். தற்தபொழுது
ரொஜகிொிய பகுதியில் நிர்ைொணிக்கப்பட்டு வரும் புதிய
மைம்பொலம் தகொழும்புப் பகுதியிமல, குறிப்பொக பத்தரமுல்மலப்
பகுதியிமல கொணப்படுகின்ற மபொக்குவரத்து தநொிெமலக்
குமறப்பதற்கு ஒரு வழியொகும். இந்த மவமலத்திட்டத்மத
மைற்தகொண்ட
இந்த
அரெொங்கத்துக்கு
எங்களுமடய
பொரொட்டுக்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறொம்.

அடுத்து, Z-score அடிப்பமடயில் பல்கமலக்கழங்களுக்கு
ைொணவர்கமளத் ததொிவுதெய்கின்ற திட்டைொனது ஒரு நல்ல
திட்டம் என்றொலும், ைொவட்ட ைட்டங்களில் ெில ெிறப்புொிமைகள்
வழங்கப்படமவண்டும் என்பது என்னுமடய கருத்தொகும்.
உதொரணைொக, நுவதரலியொ ைொவட்டத்தில் ஒரு ைொணவன் 1.8 Z
-scoreஐப் தபற்றொல், அம்ைொணவன் ரஜரட்ட பல்கமலக்கழகத்
துக்குத்தொன் ததொிவொகக்கூடிய வொய்ப்பு கிமடக்கிறது. எனமவ,
அவர்களது Z-score ைட்டத்மத இன்னும் ெற்று குமறத்து,
அவர்கமளயும் களனி, மபரொதமன மபொன்ற பல்கமலக்
கழகங்களுக்கு உள்வொங்க முடியுைொனொல் அது வரமவற்றகக்
கூடியது. ஏதனன்றொல், நுவதரலியொ, தபொலன்னறுமவ,
முல்மலத்தீவு,
ைன்னொர்,
தைொனரொகமல
மபொன்ற
ைொவட்டங்கள்
ைிகவும்
பின்தங்கிய
ைொவட்டங்களொக
இருப்பதன் கொரணைொக, அந்த ைொவட்டங்களுக்கு விமெட
ெலுமககமளக் தகொடுக்கமுடியுைொனொல், அது வரமவற்கக்கூடிய
ஒரு விடயம்.

அடுத்து, Colombo-Kandy Expressway - இந்தத் திட்டம்
நமடமுமறக்கு
வந்தொல்,
தகொழும்புக்கும்
கண்டிக்கும்
இமடயிமல
ைிக
இலகுவொகப்
பயணத்மத
மைற்தகொள்ளக்கூடிய
வெதி பல பகுதிகமளச் மெொோ்ந்த
ைக்களுக்கும் ஏற்படும். அமைச்ெர் அவர்கள் அதற்கொன
ஆரம்பகட்ட மவமலகமளச் தெய்திருக்கின்றொர் என்று நொன்
நிமனக்கின்மறன். எனமவ, அந்தத் திட்டத்மத 2020ஆம்
வருடத்துக்குள்
நிமறவுதெய்வதற்கு
நடவடிக்மக
எடுக்கமவண்டும் என உங்கமளக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அமதமபொல, தகொழும்பு - ஹற்றன் வீதியொனது இப்தபொழுது
ைிகவும்
மைொெைொன
நிமலயில்
இருப்பமத
நொங்கள்
அவதொனிக்கக்கூடியதொக
இருக்கின்றது.
நொங்கள்
நுவதரலியொவிலிருந்து தகொழும்புக்கு கண்டியூடொக வந்தொல்,
கிட்டத்தட்ட
ஐந்து
ைணித்தியொலங்கள்
எடுக்கின்ற
அமதமவமள, ஹற்றனூடொக வந்தொல், மூன்றமர - நொன்கு
ைணித்தியொலயங்களில் வரமுடியும். எனினும், இப்தபொழுது
அந்தப் பொமத ைிகவும் மைொெைொன நிமலயில் இருக்கின்றது.
எனமவ, அந்தப் பொமதமயச் தெப்பனிடுவதற்கு நடவடிக்மக
எடுக்கமவண்டுதைன நொன் இந்த மநரத்தில் மகட்டுக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.

அமதமபொல,
வடக்குப்
பகுதியிமல
இருக்கின்ற
பல்கமலக்கழங்கள் ததொடர்பில் அவற்றின் அபிவிருத்தியிமல
கொிெமனதகொண்டு, ைொணவர்களுக்கொன Hostel - விடுதி
வெதிகள் மபொன்றவற்மற அபிவிருத்தி தெய்வமத நொங்கள்
பொரொட்டுகின்மறொம். அமதமநரம், நொன் தகௌரவ அமைச்ெர்
அவர்களிடத்தில் ஒரு மவண்டுமகொள் விடுக்க விரும்புகின்மறன்

அமதமபொல, நொன் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களிடம்
நுவதரலியொப் பகுதியில் இருக்கின்ற - உங்களுமடய
பகுதியில் இருக்கின்ற - புரதடொப் பொமதயின் புனரமைப்பு
ெம்பந்தைொகப் பல ெந்தர்ப்பங்களிமல மகட்டிருக்கின்மறன்.
இந்தப் பொமத 32 கிமலொைீற் றர் நீளமுமடயது. முன்னரும்
நொன் இங்கு உமரயொற்றும்மபொது இதுபற்றிக் கூறிமனன்.
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எனமவ, நீங்கள் இந்தப் பொமதமயச் தெப்பனிடுவதற்கு உொிய
நடவடிக்மககமள எடுத்து, கூடிய விமரவில்
அமதத்
திருத்தியமைத்துத்
தரமவண்டுதைன்று
மகட்டுக்தகொள்
கின்மறன். மநற்றுக்கூட, முகநூலிமல - Facebookஇல் இவ்விடயம் ததொடர்பில் மகலிபண்ணி நிமறய விடயங்கமளப்
பதிமவற்றி இருந்தொர்கள். அதில் அமைச்ெமரயும் நுவதரலியொ
ைொவட்ட
அரெியல்வொதிகமளயும்
ைிகவும்
மகவலைொன
முமறயில் ெித்தொித்திருந்தொர்கள். தயவுதெய்து இதுபற்றியும்
நீங்கள்
கவனம்
தெலுத்த
மவண்டுதைன்று
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.

இந்த நொட்டின் அரெியலிமல இன்று முக்கியைொன நபரொகக்
கருதப்படுகின்ற தகௌரவ ரணில் விக்கிரைெிங்க அவர்கள் 40
வருட அரெியல் வொழ்க்மகமயக் தகொண்டவர். அவர் நொன்கு
முமற
இந்த
நொட்டினுமடய
பிரதை
ைந்திொியொகத்
ததொிவுதெய்யப்பட்டிருக்கிறொர்.
பிமணமுறி
விெொரமண
ெம்பந்தைொன ஜனொதிபதி ஆமணக்குழு முன் ெொட்ெியைளிக்க
அவர் மநற்று மநொில் ெமுகைளித்திருந்த விடயைொனது, இந்த
நொட்டிலுள்ள அரெியல்வொதிகளுக்கு ஒரு முன்ைொதிொியொனது.
அதுவும் ைிகவும் நொகொிகைொக அவர் நடந்துதகொண்டுள்ளொர்.
'மநொோ்மையொன
அரெியலுக்கு
ரணில்
விக்கிரைெிங்க'
என்பதுமபொல, பிரதை ைந்திொி ஒருவர் முதன்முதலொக ஜனொதிபதி
ஆமணக்குழுவுக்கு
முன்
ெமுகைளித்துச்
ெொட்ெியைளித்
திருக்கிறொர்.
இது
அவருமடய
ெிறப்மப
எடுத்துக்
கொட்டுகின்றது. இவ்வொறு அவர் ஏமனய அரெியல்வொதிகளுக்கு
ஒரு முன்ைொதிொியொக இருந்து தெயற்பட்டமதயிட்டு நிச்ெயைொக
நொங்கள் அவமரப் பொரொட்ட மவண்டும்.
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அரெொங்கத்திற்குத்தொன் தகட்ட தபயர் உண்டொகின்றது. அந்த
வமகயில், RDA மூலைொக மநரடியொக இந்தப் பொமதகமளப்
தபொறுப்மபற்று அபிவிருத்தி தெய்ய முடியுைொனொல் நிச்ெயைொக
அரெொங்கத்துக்கு நல்ல தபயர் கிமடக்கும். அமதமநரம்
எங்களுமடய பொமதகமளத் திருத்துவதற்கொன வொய்ப்பும்
கிமடக்குதைன்பமத
நொன்
இங்கு
ததொிவித்துக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
குறிப்பொக, ைமலயகப் பகுதியிமல இருக்கின்ற பொமதகள்
கரடுமுரடொன பொமதகளொக இருக்கின்றன. அப்படியொன
கரடுமுரடொன பொமதகமளச் தெப்பனிட்டுத் தரமவண்டியது
இந்த அரெொங்கத்தினுமடய கடமையொக இருக்கின்றது.
அதிவும் நீங்கள் எங்கள் பகுதியொன ைத்திய ைொகொணத்மதச்
மெொோ்ந்த
ஒரு
பிரதொன
அமைச்ெரொக
இருந்து
தெயற்படுகின்றீர்கள். அந்த வமகயில், உங்களுமடய மெமவ
எங்களுமடய ைொகொணத்திலுள்ள நுவதரலியொ ைொவட்டத்
திற்கும் வந்துமெர மவண்டுதைன்பமத நொன் இந்த மநரத்திமல
கூறிக்தகொள்கின்மறன். நீங் கள் ஒரு திறமையொன அமைச்ெர்.
உங்கள் மூலைொக இந்த நொட்டினுமடய உயர் கல்விமய
வளர்ப்பதற்கொன
ைற்றும்
பொமதகமள
அபிவிருத்தி
தெய்வதற்கொன
ெந்தர்ப்பம்
ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
அமத
நிச்ெயைொக நீங்கள் எங்களுக்கு தெய்து தருவீர்கதளன்ற
நம்பிக்மகமயொடு,
என்னுமடய
மபச்மெ
நிமறவுதெய்
கின்மறன். நன்றி. வணக்கம்.

[ූර.භා. 11.0)]

ගරු (වවදය) නලින්ද යතිසනස ෙහතා
ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

Hon. State Minister, you have another three minutes.

ගරු ීම.එසන. රාධාක්රිෂනනන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

Okay, Sir.

தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, கடந்த கொலங்களில்
மதொட்டப் பகுதிகளிமல பல பொமதகமளச் தெப்பனிட முயற்ெி
தெய்யப்பட்டதபொழுதும் அங்மக ஏற்பட்ட கொலநிமல ெீர்மகடு
ைற்றும்
பல்மவறு
பிரச்ெிமனகள்
கொரணைொக
அது
மககூடவில்மல. RDA - வீதி அபிவிருத்தி அதிகொரெமப tender
மகொரும்மபொது
அமத
ஏற்க
ைறுக்கின்ற
தகொந்தரொத்
துக்கொரர்களும்
அங்கிருப்பமத
எங்களொல்
அவதொனிக்
கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. எங்களுமடய ஒரு மகொொிக்மகமய
நொன் உங்களிடம் முன்மவக்கின்மறன்; அது ெொிமயொ,
பிமழமயொ என்பது எனக்குத் ததொியொது. நீங்கள் விரும்பினொல்
அமதச் தெய்யலொம்! அதொவது, RDA மூலைொக direct ஆக
இந்தப் பொமதகமளப் தபொறுப்மபற்று அபிவிருத்தி தெய்தொல்
பல பொமதகமள அபிவிருத்தி தெய்யக்கூடிய வொய்ப்பு
நிச்ெயைொகக் கிமடக்கும். ஏதனன்றொல், contract எடுப்பவர்கள் தகொந்தரொத்துக்கொரர்கள் - அந்த மவமலகமளப் பொதியிமல
நிறுத்திவிட்டுப்
மபொய்விடுகிறொர்கள்.
அதனொல்
அந்தப்
பகுதியிமல
இருக்கின்ற
பல
பொமதகள்
இன்று
தெப்பனிடப்படொைல் இருப்பமத எங்களொல் கொணக்கூடியதொக
இருக்கின்றது. உதொரணைொக, எமபொட்ெிலி வீதி, Protoff Road,
அமதமபொன்று ஹட்டனிமல இருக்கின்ற TRI Road மபொன்ற
பல்மவறு பொமதகமள நொங்கள் தெொல்லலொம். இமவ யொவும்
tender மகொரப்பட்ட பொமதகளொகும். அவற்மற யொரும் tender
எடுத்துச்
தெய்வதில்மல.
அதன்
கொரணைொக

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
න් සාභාපි තුමනි, අශේ ්ට ශ ීව නැඟීශේදී ඉතාම වරුැ ත්
වරුන උසාසා් අධ්යාපනය සාේබන්ධ්ශයන් අ සා් කිහිපයක්කය ශේ වරුැය
ශීර්ෂය යටශත් ඉදිරිපත් ඩ්න්න මම ඩැමැි යි.

මු ල් අමාතය න් මාං ල සාම්ී් මැි තුමා 2018 වරුර්ෂය
සාඳ ා අය වරුැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් ඩළ ශවරුලාශේ ඉඳලා ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ වරුැඩිපු්ම ඩථාබ ට ලක්කය වුශණ්, ආර්ථිඩමය
වරු ශයන් අශේ ්ට පවරුි න අවරු ානේ තත්ත්වරුය පිළිබඳවරුයි. අප මත
ශ ීව ැහිලා ි ශබන ණය ඩන් , අශේ අපනයන ආ ායම වරුාශව
ශ ගුණයක්කය වරුන ආනයන විය ම, තවරුමත් අපට ළ ජාි ඩ
නිෂ්පාදිතශයන් ියයයට 15 ක්කයවරුාවරුත් ඉ ළ මා න්න බැරි වුණු
්ාජය ආ ායම සා ආ ායේ ශබදී යාශේදී පැන නැඟී ි ශබන
විෂමතාවරු සාේබන්ධ්ශයන් අපි ඩවුන්ත් අ සා් පළ ඩළා. ඒ නිසාා
ශේ ආර්ථිඩය පවරුි න තැන පිළිබඳවරු අපට විග්ර යක්කය ි ශබනවරුා. ඒ
වරුාශවම ශේ ආර්ථිඩ උගුශලන් ැලීම සාඳ ා ශඩීයි පක්කයෂයටත්
මාර් ියි යේ, මාර් සාැලසුේ ි ශබනවරුා. ශත්, ්බර්, ශපීල් කියන
වරුැවිලි ආර්ථිඩය මත තවරුදු්ටත් අශේ ්ට ශ ීව නාන්න අපි
ඩවුන්වරුත් ූ  ානේ ශවරුන්ශන් නැ ැ.
අශේ ්ශට් ම ා ඩර්මාන්ත බිහි ඩ්ලා, ඒ ඔසා්ශසාේ ආර්ථිඩය
සාාංවරුර්ධ්නය ඩ්න්න පුළුවරුන් කියලා අපි ඩවුන්ත් වි වරු
් ාසා
ඩ්න්ශන් නැ ැ. ඩෘෂි ඩර්මාන්තයට යන්න පුළුවරුන් සීමාවරු
පිළිබඳවරු අප ඩාටත් අවරුශබෝධ්යක්කය ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා අඩු වරුැඩි
වරු ශයන් අපි ඩවුන්ත් නශවරුෝත්පා න ආර්ථිඩයක්කය, ැවම ප නේ
ඩ් ත්ත ආර්ථිඩයක්කය -knowledge-based economy ඟඩක්කයපිළිබඳවරු සාාඩච්ඡා ඩ්නවරුා. අශේ අවරුසාාන ඉලක්කයඩය, ඟශ ම
නැත්නේ ්ට ශ ීව නැඟීශේ මාර් ය බවරුට ඟය පත් වුණාට, ඊට
ශප්ාතුවරු නශවරුෝත්පා න ආර්ථිඩයක්කය සාඳ ා ැවම ශ ීව නාන,
ඟශ ම නැත්නේ ැවම සාහිත සාමාජයක්කය ශ ීව නාන අධ්යාපන
සා උසාසා් අධ්යාපන ක්රියාවරුලිය සාේබන්ධ්ශයන් අපට ි ශබන්ශන්
විවිධ් ශවරුනසා් මත. ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය ඉන්ශන්, අධ්යාපනය
ශපෞද් ලීඩ්ණය ඩ්න්න -ශපෞද් ලිඩ අාං ය සාඳ ා විවරුෘත
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් (වවරු යශ නලින් ජයි සා්සා ම තා

ඩ්න්න - ඟය ශවරුශළඳ ශපීළ තුළ නියාමනය ඩ්න්න වුවරුමනායි
කියන මතශගයි. නමුත් පක්කයෂයක්කය ැටියට අපි අධ්යාපනයත්, උසාසා්
අධ්යාපනයත්, ්ාජය අාං ශග මැදි ත් ීම යටශත් ියදු විය යුතුයි
කියන මතශග ඉන්නවරුා. ඟශ ම කියන්ශන් ශමීඩ ?
තමුන්නාන්ශසාේලා ඉදිරිපත් ඩළ අය වරුැය ශල්ඛ්න තුශන්ම
අධ්යාපනය සා
උසාසා් අධ්යාපනය සාේබන්ධ්ශයන් ි ශබන
මතවරුා ශග ්ය බවරුට පත් ශවරුලා ි ශබන්ශන්, ්ාජය අධ්යාපනයට
ඟ ා ගිය අධ්යාපනය ශපෞද් ලීඩ්ණය කිරීමක්කය නිසාා.
2016 අය වරුැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් ඩ්ලා ්වි ඩන්ණානායඩ
හිටපු මු ල් ඇමි වරු්යා ශබීශ ීම පැ ැදිලිවරු කිේවරුා, ඔවුන්ශව
අ්මුණ වි වරු
් වි යාල අධ්යාපනය ශපෞද් ලිඩ අාං යට විවරුෘත කිරීම
කියලා. ඒ සාේබන්ධ්ශයන් තමුන්නාන්ශසාේලා ක්රියා මාර්
අව මනය ඩළා. ශමවරු් අය වරුැශගත් ඒ සාඳ ා වරුන ශයෝජනා
ි ශබනවරුා.
ැන් අපට වුවරුමනා ඩ්න්ශන් අධ්යාපනශයන් ඩවරු්
පුද් ලයකු ශ ීව නාන්න ? අපි හිතනවරුා, අධ්යාපනශග අ්මුණ
බවරුට පත් විය යුත්ශත්, සාාඩච්ඡාවරු ආ යුතුවරු ි ශබන්ශන්, ශවරුශළඳ
ශපීළ රමිඩයා බිහි කිරීශමන් ඔබ්බට ගිහින් -මම කියන්ශන්
නැ ැ, ශවරුළඳ ශපීළ රමිඩයා අමතඩ ඩ්ලා අධ්යාපනය ශ ීව
නාන්න ඕනෑ කියා.- පු්වරුැියයකු ශ ීව නාන්ශන් ශඩීශ ීම
කියන ඟඩ පිළිබඳවරුයි. ශමීඩ , පු්වරුැියයාට තමයි වරුයවරුසා්ථාවරු
ඇතුළු නීි  වරුැ ත් වරුන්ශන්. පු්වරුැියයාට තමයි දූෂණශයන්,
නාසා්ි ශයන් ශතී් ය පාලනය වරුැ ත් වරුන්ශන්. පු්වරුැියයාට
තමයි නීි ශග විධ්ානය සා
ආධිපතයය වරුැ ත් වරුන්ශන්.
පු්වරුැියයාට
තමයි
රජාතන්ත්රවරුා ය
වරුැ ත්
වරුන්ශන්.
රජාතන්ත්රවරුා යට න් ඩ්න, නීි යට යටත් වරුන, දූෂණශයන්
ශතී් ය පාලනයක්කය ශවරුවශවරුන් උ වු ඩ්න, ඒ ශවරුවශවරුන් ඩැප
වරුන පු්වරුැියයකු තමයි අප අධ්යාපනශයන් නිර්මාණය ඩ් න්න
ඕනෑ. ඒ පු්වරුැියයා ආර්ථිඩ ක්රියාවරුලියට ායඩ ඩ් න්න යේ
තාක්කයෂණිගතඩ අධ්යාපනයක්කය දිය යුතුයි. නමුත් ැන් ශේ සාමබ්තාවරු
බිඳ වරුැශටමින් තාක්කයෂණ අධ්යාපනයට, ඟශ ම නැත්නේ ශවරුළඳ
ශපීළ ඉලක්කයඩ ඩ් ත් අධ්යාපනයට වරුැඩි නැඹුන්වරුක්කය ලබා ශ න,
ාසා්ත්රීය අධ්යාපනය ශමයින් ක්රමාවූලලවරු පිටමාං ඩ්න රශේ යඩ
තමුන්නාන්ශසාේලා ඉන්නවරුා කියන ඟඩ ශේ අය වරුැය ශල්ඛ්නය
බැු වරුාට පසුවරු ශපන්වේ ඩ්නවරුා. ශමය අු ත් තත්ත්වරුයක්කය
ශනීශවරුයි. යුශ්ෝපශග ්ටවරුලත් ්ාජය වි ්වරුවි යාලවරුල ි ශබන
ර් නය, භාෂාවරු, සාාහිතයය වරුැනි අධ්යාපන පීධ වරුසාා මන්න
උත්සාා ඩ්මින් ඉන්නවරුා. තමුන්නාන්ශසාේලාත් ක්රමාවූලලවරු
මන්ශන් ඩ්න්ශන් ඒ මාර් ශගම තමයි කියන ඟඩ ශේ අය වරුැය
ශල්ඛ්නය තුළ ශපන්වේ ඩ්නවරුා.
න් සාභාපි තුමනි, අප කියන්ශන්, නශවරුෝත්පා න ආර්ථිඩයක්කය
ශ ීව නානවරුා නේ ්ත්ත්න් බිජු මන කිකිළිය ආ්ක්කයෂා ඩ්
න්න ඕනෑ කියායි. ශේ ්ට වරුැටිලා ි ශබන ආර්ථිඩ රපාතය නිසාා,
්ටක්කය ැටියට අප ඩවුන්ත් ම ා ණය ඩන් ඩට හි් ී ියටින නිසාා,
ඟදිශන ා විය ේ පියවරුා න්නවරුත් ්ාජය ආ ායම රමාණවරුත්
ශනීවරුන නිසාා, ම ා ණය වරුාරිඩයක්කය ඟන්න ඟන්නම ශ ීව
ැශ න නිසාා තමුන්නාන්ශසාේලා ඩල්පනා ඩ්නවරුා, ඒ ්ත්ත්න්
බිත්ත් ටිඩ ඟඩ සාැශර් න්න බැරි කියා. ඕඩ ශන් ශේ ඩ්න්න
න්ශන්? ්න් බිජු මන කිකිළියශ න් ්න් බිත්ත් ඟකින් ඟඩ
අ්ශ න, විකුණාශ න ආ ායම උත්පා නය ඩ්නවරුා ශවරුවවරුට
තමුන්නාන්ශසාේලාට ි ශබන
දිසා්ියය නිසාා ැන් බලනවරුා,
කිකිළියශව බව පළා ශ ෝ බිත්ත් ටිඩ ඟඩවරු් අ්ශ න
විකුණා න්න පුළුවරුන් කියා.
ඒ ශවරුවවරුට අපි ශයෝජනා ඩ්න්ශන් ශේ ්න් බිජු මන
කිකිළිය ශ වරුත් ්ාජය අධ්යාපනය ශපෝෂණය ඩ්ලා; සුශපෝෂිත
ඩ්ලා අපි ඒ බිත්ත්ය නිමු කියලායි.
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ශේ අය වරුැය ශල්ඛ්නශග සාඳ න් වරුන 178, 179 සා 181
ශයෝජනා බලන්න. ශේ 178 සා 179 අමුතු ශයෝජනාත් ශනීශවරුයි.
මට මතඩයි, මීට අවුන්දු ණනාවරුඩට ඩලින් ඟසා්.බී. දිසාානායඩ
ඇමි වරු්යාත් ශමවරුැනිම ආඩා්යට, ඒ කියන්ශන් අශේ ්ශට්
වි වරු
් වි යාල පනත ශවරුනසා් ඩ්ලා අු ත් පනතක්කය ශවන්න ඩටයුතු
ඩළා. ඒ පනත ශ න ඒශේ රධ්ානතම ඩා්ණාවරු බවරුට පත් වුශණ්
වි වරු
් වි යාල රි පා න ශඩීමිසාමට වරුවා ඉ ළින් ි ශබන,
වි වරු
් වි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාවරුත් යටත් ඩ් න්න
පුළුවරුන් වරුන ආඩා්ශග නියාමන ආයතනයක්කය බිහි ඩ්න ඟඩයි. ඒ
ශයෝජනාවරුම තමයි තමුන්නාන්ශසාේලා ශවරුනත් වරුචනවරුලින්
"රතීතනය ා නියාමනයට යටත් ක්රමශේ යක්කය", යන්ත්රණයක්කය
නවරුාය කියන්ශන්. අපි අ න්ශන්, අශේ ්ාජය අධ්යාපනය,
ඟශ ම නැත්නේ උසාසා් අධ්යාපනය නියාමනය ඩ්න්නට අශේ
වි වරු
් වි යල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාවරුට ශනී ැකියි කියලා
තමුන්නාන්ශසාේලා ඩල්පනා ඩ්න්ශන් ඇයි කියලායි. 1978
ආණ්ඩුක්රම වරුයවරුසා්ථාවරු අවවරුත්, වි ්වරුවි යාල පනත අවවරුත් බිහි
ඩළ ශේ වි ්වරුවි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාශේ කුමක්කය ශ ෝ
අඩුවරුක්කය ි ශබනවරුා නේ අපි ඟය සාාංශ ෝධ්නය ඩ් නිමු. නමුත්
අපි කියන්ශන් ඒ ආයතන දුර්වරුල ඩ්ලා, ඒ ආයතනය පාලනය
ඩ්න ශවරුනත් ආයතනයක්කය ැමීම තුළින් ියද්ධ් වරුන්ශන් මම ඩලින්
කිේවරු විධියට, ්න් බිජු මන කිකිළිය ම්ලා බිත්ත් ැනීමයි. ඒ
වරුාශවම මම කියනවරුා, ශලෝඩශග ැවම ශ ගුණ වරුන ශේ ය
අවවරු, ැවම යාවරුත්ඩාලීන වරුන ශේ ය අවවරු අශේ අධ්යාපනශග
සා උසාසා් අධ්යාපනශග ැවරුැන්ත රි සාාංසා්ඩ්ණයක්කය ශවරුන්න ඕනෑ
කියලා.
විෂය රි සාාංසා්ඩ්ණයක්කය ඕනෑ. ැබැයි, රි සාාංසා්ඩ්ණ reforms - කියන්ශන් privatization සාඳ ා යන මාර් යක්කය
ශනීශවරුයි. ශේ රි සාාංසා්ඩ්ණ මුවරුාශවරුන් අශේ ්ට ැම ි සා්ශසාේම
ඇවිල්ලා ි ශබන්ශන් ්ාජය යන්ත්රණය දුබල කිරීමඩටයි. ඒ නිසාා
විෂය රි සාාංසා්ඩ්ණය ශවරුන්න ඕනෑ. ශමීඩ , ශලෝඩශග ැවම
ත්ශතීත්: නැශනෝ තාක්කයෂණය අවුන්දු ශ ඩඩටත් වරුවා අඩු
ඩාලයකින් අු ත් ශවරුනවරුා; සාායනිඩ ැවම මාසා 18කින් අු ත්
ශවරුනවරුා. ඒ නිසාා ශලෝඩශග ැවම අවුන්දු ඟඩ මා්ක්කය ශ ඩක්කය
යන ශඩීට ශේ ශයන් අු ත් ශවරුනවරුා. ඉි න් අු ත් ැවම ශවන්න
නේ රි සාාංසා්ඩ්ණයක්කය ඕනෑ ඩ්නවරුා. ඒ රි සාාංසා්ඩ්ණය
ශවන්න ඕනෑඩම ි ශබන්ශන්; රි සාාංසා්ඩ්ණ තීන්දුවරු න්න
ඕනෑඩම ි ශබන්ශන් ශද් පාලන අධිඩාරිශයන් ශනීශවරුයි.
අවරුසාාන තීන්දුවරු ශද් පාලන අධිඩාරිශයන් නිමු. නමුත් ඒ සාඳ ා
අශේ ්ශට් වි ්වරුවි යාල රජාවරු සාේබන්ධ් ඩ් න්න ඕනෑ. ඒඩට-

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
Order, please! ශේ අවරුසා්ථාශේ
ඩථානායඩතුමා මූලාසානය න්නවරුා ඇි .

න්

නිශයෝජය

අනුරරුව ගරු ක ානායකුරො මූලාසනනයන් ඉව් වූනයන්,
නිනය ය

ක ානායකුරො

සුෙතිපාල

ෙහතා]

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
ெபொநொயகர்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் ெபொநொயகர்
[ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல] தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]
Chair.

அவர்கள்
அவர்கள்

මූලාසනාරූඪ විය.

[ගරු

තිලංග

DEPUTY
took the

ගරු (වවදය) නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
න් සාභාපි තුමනි, ඊළා ඩන්ණ ශමයයි. උසාසා් අධ්යාපනශග
අවරු යතාවරු ශේ ශයන් වරුැඩි ශවරුනවරුා. ශමීඩ , අශේ ්ශට් මැ

665

2017 ශනීවරුැේබර් 21

පන්ි ය රසාා්ණය වරුන නිසාා ඔවුන්ශව අධ්යාපනය සාඳ ා ි ශබන
ඉල්ු ම වරුැඩියි. ඒ ඉල්ු ම තමයි විවිධ්ාඩා්ශග වරුයාපාරිඩයන්,
ඟතැනින් ඟ ාට ගිහිල්ලා යේ කිිය ආඩා්යඩ ූලට ජාවරුා්ඩන්වරුන්
තමන්ශව ලාභ ඉපැයීම සාඳ ා පාවිච්චි ඩ් න්ශන්. ශේඩට
්ජයක්කය ැටියට තමුන්නාන්ශසාේලා දුන්ව උත්ත්ය ශමීඩක්කය ? අපි
අශේ වි වරු
් වි යාල රශේ ය ියද්ධ් ඩ්න ක්රමශේ ය නිසාා නා රිඩ
රශද් වරුල ඉන්න පාසාල් යන න්වරුන් රමාණයඩට වි වරු
් වි යාල
වරු්ේ අහිමි ශවරුනවරුා. ඔවුන් Z-score ඟශඩන්, ඟශ මත් නැත්නේ
ශ ීඳ රි ලල ලබා ත්තත්, අශේ වි වරු
් වි යාල රශේ ශග
ි ශබන්ශන් සාර්වරු සාාධ්ා්ණ ක්රමය ශනීවරුන නිසාා -ඟය යේ
සාාධ්ා්ණයක්කය ි බුණත්, සාර්වරු සාාධ්ා්ණ ක්රමය ශනීශවරුයි- යේ
රමාණයඩට වි වරු
් වි යාල රශේ ය ම
ැශ්නවරුා. ඒඩට අපට
ි ශබන උත්ත්ය ශමීඩක්කය ? ඒ න්වරුන්ශව ශ මේපියවත් ම ා
වරුත්ඩේ ි ශබන අය ශනීශවරුයි. අපි ශේඩට උත්ත්යක්කය
ශ ීයන්ශන් නැි  තාක්කයඩල් වරුයපාරිඩයන්ශව අ්මුණු ඉෂ්ට ඩ්
න්නට ඔවුන් ්ජය විියන්ම තල්ු  ඩ්ලා ානවරුා.
අශනක්කය පැත්ශතන්, උසාසා් ශපළ විභා ශග ියට වි වරු
් වි යාල
රශේ ය ක්කයවරුා ි ශබන ඩාල සීමාශේ වරුැඩිඩම විියවත් ඔවුන්
ශමතැනට තල්ු  ඩ්ලා ානවරුා. ඟම නිසාා උසාසා්ශපළ විභා ශග
ියට වි වරු
් වි යාල රශේ ය ක්කයවරුා ි ශබන ඩාලය අඩු ඩ්න්නත්,
අශේ ්ශට් ක්කයෂතමයන් වරුැඩි රමාණයක්කය වි වරු
් වි යාලයට න්නත්
පවරුි න ක්රමශේ ය ශවරුනසා් ඩළ යුතු නේ; පවරුි න ක්රමශේ ය
සාාංශ ෝධ්නය ඩළ යුතු නේ ඒ පිළිබඳවරු සාැලසුේ සා ත,
වි යාත්මඩ, විධිමත් සාාඩච්ඡාවරුක්කය ඕනෑ කියලා අපි ඩල්පනා
ඩ්නවරුා.
න් අමාතයතුමනි, ශේ ශවරුලාශේදී මම තමුන්නාන්ශසාේශව
අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්වරුන්න ඩැමි යි,
අශේ වි වරු
් වි යාල
පද්ධ්ි ශග පවරුි න රධ්ාන ර න
් යක්කය පිළිබඳවරු. වි වරු
් වි යාල
රශේ ය 50,000 ක්කයවරුා වරුැඩි ඩ්න්න; ි ශබන රමාණය
ශ ගුණයක්කය ඩ්න්න ඩලින් අවුන්ද්ශද් අය වරුැශයන්
තමුන්නාන්ශසාේලා
ශයෝජනාවරුක්කය
ශ නාවරුා. ඒඩ
ශ ීඳ
ශයෝජනාවරුක්කය. ඟම ශයෝජනාවරු ශ නැල්ලා වරුසා්ක්කය ත ශවරුලා, තවරු
වරුසා්ක්කය ශ ඩක්කය ත ශවරුනශඩීට ඒ න්වරුන් 50,000 පිශ්න්න ඕනෑ.
නමුත්, ඒ සාඳ ා ි ශබන ක්රමශේ ය කුමක්කය ?
න්
අමාතයතුමනි, ඟය ශ ීවනැඟිලිවරුලින් පමණක්කය ඩ්න්න පුළුවරුන්
වරුැවක්කය ශනීශවරුයි. ශමීඩ , වි ්වරුවි යාලවරුල ැන් පවරුි න තත්ත්වරුය
සාේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමා විියන්ම පාර්ලිශේන්තුවරුට සාඳ න් ඩළ
සාාංඛ්යා ශල්ඛ්නවරුලින් තමයි මා ශමම ත්ත කියන්ශන්. ශේ සාාංඛ්යා
ශල්ඛ්න ඔක්කයශඩෝම ඟඩතු ඩ්ලා
ත්තාට පසා්ශසාේ අශේ
වි වරු
් වි යාල පත් ශවරුලා ි ශබන තත්ත්වරුය ැන ඉතා වි ාල
අනතුන් ායඩ ැඟීමක්කය ැශනන්ශන්.
ශඩීළඹ වි ්වරුවි යාලශග ආචාර්යවරුන්න් රමාණය මා
කියන්නේ. ඩලා පීධශග ඉන්න ඕනෑ 158න්, 17ක්කය හිායි.
අධ්යාපන පීධශග ඉන්න ඕනෑ 40න්, 7ක්කය හිායි. නීි  පීධශග ඉන්න
ඕනෑ 4)න්, 9ක්කය හිායි. ඩළමනාඩ්ණ පීධශග 80ක්කය ඉන්න ඕනෑ,
8ක්කය හිායි. ඒ කියන්ශන් 8ක්කය පු්ේපාඩුයි. වවරු ය පීධශග 175ක්කය
ඉන්න ඕනෑ, 32ක්කය පු්ේපාඩුයි. වි යා පීධශග 140ක්කය ඉන්න ඕනෑ,
27ක්කය පු්ේපාඩුයි. ඒ කියන්ශන් අශේ ්ශට් අ න ්ශග ි ශබන
ශඩීළඹ වි ්වරුවි යාලශග ියටිය යුතු ආචාර්යවරුන්න් 8)1න්, 112ක්කය
පු්ේපාඩුයි. ඒ කියන්ශන් ියටිය යුතු ආචාර්යවරුන්න් රමාණශයන්
ළ වරු ශයන් ියයයට 13ක්කය ශඩීළඹ වි වරු
් වි යාලශගත් නැ ැ.
ඊළාට අපි නිමු, ශසාෞන් ර්ය වි වරු
් වි යාලය. ශසාෞන් ර්ය
වි වරු
් වි යාලශග නාටය ා ්ාං ඩලා පීධශග 53ක්කය ඉන්න ඕනෑ
තැන 14ක්කය අඩුයි. ඔක්කයශඩෝම ඟඩතු ඩ්ලා බැු වරුාට පසා්ශසාේ
ආචාර්යවරුන් 125ක්කය ඉන්න ඕනෑ ශසාෞන් ර්ය වි වරු
් වි යාලශග
පු්ේපාඩු 17ක්කය ි ශබනවරුා. ඒ කියන්ශන් ආචාර්යවරුන්න්ශව ියයයට
14ඩ හිායක්කය ි ශබනවරුා.
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නැශානහි් වි වරු
් වි යාලශග ශසාෞඛ්ය වි යා පීධශග 57ක්කය ඉන්න
ඕනෑ තැන 21ක්කය පු්ේපාඩුයි. ඔක්කයශඩෝම ඟඩතු ඩළාට පසා්ශසාේ
ආචාර්යවරුන් 285ක්කය ඉන්න ඕනෑ තැන 39ක්කය පු්ේපාඩුයි. ඒ
කියන්ශන් නැශානහි් වි ්වරුවි යාලශග ියටිය යුතු ආචාර්යවරුන්න්
රමාණශයන් ළ වරු ශයන් ියයයට 14ක්කය හිායි.

ඊළාට, අපි ළාපාත වි වරු
් වි යාලයක්කය වරුන ශමී්ුවවරු
වි වරු
් වි යාලයට අ ාළ සාාංඛ්යා ශල්ඛ්න බලමු. ශමී්ුවවරු
වි වරු
් වි යාලශග වරුාසා්තු වි යා පීධශග 10)ක්කය ඉන්න ඕනෑ, 27ක්කය
හිායි. තමුන්නාන්ශසාේලා ශමවරු් ඉන්ජිශන්න්, තාක්කයෂණ, වවරු ය
වි යාවරු යන විෂයයන් පිළිබඳවරු වරුැඩි අවරුධ්ානයක්කය ශයීමු ඩ්ලා
ි ශබනවරුා. ශමී්ුවවරු වි ්වරුවි යාලශග ඉන්ජිශන්න් පීධශග
ආචාර්යවරුන් 299ක්කය ඉන්න ඕනෑ, නමුත් )0ක්කය පු්ේපාඩුයි.
ශතී්තුන් තාක්කයෂණ පීධශග 43ක්කය ඉන්න ඕනෑ, 15ක්කය පු්ේපාඩුයි. ඒ
කියන්ශන් ශමී්ුවවරු වි වරු
් වි යාලශග ආචාර්යවරුන්න් 448ක්කය ඉන්න
ඕනෑ, 102ක්කය පු්ේපාඩුයි. ඒ කියන්ශන් ශමී්ුවවරු වි ්වරුවි යාලශග
ියටිය යුතු ආචාර්යවරුන්න් රමාණශයන් ියයයට 23ක්කය හිායි. ළ
වරු ශයන් ත්ශතීත් තශ්න් ඟඩක්කය හිායි.
ශේ්ාශ නිය වි ්වරුවි යාලශග ඩෘෂි පීධශග ආචාර්යවරුන් 130ක්කය
ඉන්න ඕනෑ, 25ක්කය නැ ැ. සාමශසාෞඛ්ය පීධශග )8ක්කය ඉන්න ඕනෑ,
16ක්කය නැ ැ. ාසා්ත්ර පීධශග 20)ක්කය ඉන්න ඕනෑ, 35ක්කය නැ ැ. න්ත
වවරු ය පීධශග )9ක්කය ඉන්න ඕනෑ, 18ක්කය නැ ැ. ඉන්ජිශන්න් පීධශග
15)ක්කය ඉන්න ඕනෑ, 40ක්කය නැ ැ. ඩළමනාඩ්ණ පීධශග 5)ක්කය
ඉන්න ඕනෑ, 26ක්කය නැ ැ. වවරු ය පීධශග 149ක්කය ඉන්න ඕනෑ, 38ක්කය
නැ ැ. වි යා පීධශග 14)ක්කය ඉන්න ඕනෑ, 48ක්කය නැ ැ. පශු වවරු ය
පීධශග 51ක්කය ඉන්න ඕනෑ, 11ක්කය නැ ැ. ඔක්කයශඩෝම බැු ශවරුීත්
ඟශ ම 1,034ක්කය ඉන්න ඕනෑ තැන 257ක්කය අඩුයි. ඒ කියන්ශන්
ශේ්ාශ නිය වි ්වරුවි යාලශග ියටිය යුතු ආචාර්යවරුන්න්
රමාණශයන් ියයයට 25ක්කය හිායි.
ඔබතුමන්ලා ශේ සාේබන්ධ්ශයන් ඩල්පනා ඩ්ලා බලන්න.
වි වරු
් වි යාල ආචාර්යවරුන්න්ශව අවමත සාාංඛ්යාශවරුන් ියයයට 25ක්කය
පු්ේපාඩු සාහිතවරු වි වරු
් වි යාලයක්කය පවරුත්වරුාශ න යන්ශන්
ශඩීශ ීම ? ශමවරුන් තත්ත්වරුයක්කය යටශත් තමුන්නාන්ශසාේලා
වි වරු
් වි යාල රශේ ය 50,000 ක්කයවරුා වරුැඩි කිරීශේ ඉලක්කයඩයට
යන්ශන් ශඩීශ ීම ?

ශ්රී ජයවරුර්ධ්නපු් වි වරු
් වි යාලශග ආචාර්යවරුන් 749ක්කය ඉන්න
ඕනෑ. නමුත් 183ක්කය හිායි. ඒ කියන්ශන්, ියයයට 25ක්කය හිායි.
ඩැලණිගතය වි ්වරුවි යාලශග වි යා පීධශග ආචාර්යවරුන් 147ක්කය ඉන්න
ඕනෑ. නමුත් 33ක්කය නැ ැ. ඟහි සාමාජ වි යා පීධශග ආචාර්යවරුන්
123ක්කය ඉන්න ඕනෑ. නමුත් 25ක්කය නැ ැ. ඒ කියන්ශන්, ආචාර්යවරුන්
)49ක්කය ඉන්න ඕනෑ ඩැලණිගතය වි ්වරුවි යාලශග 97ක්කය -ියයයට 15ක්කයපු්ේපාඩුයි. න්හුණ වි වරු
් වි යාලශග වවරු ය පීධශග 149ක්කය ඉන්න
ඕනෑ තැන ආචාර්යවරුන් 32ක්කය නැ ැ. ඉාංජිශන්න් පීධශග ))ක්කය
ඉන්න ඕනෑ තැන 29ක්කය නැ ැ. මානවරු ාසා්ත්ර පීධශග 103ක්කය ඉන්න
ඕනෑ තැන 9ක්කය අඩුයි. ඩළමනාඩ්ණ පීධශග )5ක්කය ඉන්න ඕනෑ
තැනට 1)ක්කය අඩුයි. ශේ විධියට ත්ශතීත් න්හුණ වි ්වරුවි යාලශග
ආචාර්යවරුන් 5)3ක්කය ඉන්න ඕනෑ තැන 132ක්කය අඩුයි. ඒ කියන්ශන්,
ියයයට 24ක්කය නැ ැ.
යාපනශග තත්ත්වරුය ත්ශතීත් මීට වරුවා භයානඩයි, න්
ඇමි තුමනි. යාපනය වි වරු
් වි යාලශග ඩෘෂි පීධශග ආචාර්යවරුන්
41ක්කය ඉන්න ඕනෑ. ඟයින් 1)ක්කය නැ ැ. ඩලා පීධශග ආචාර්යවරුන්
194ක්කය ඉන්න ඕනෑ. නමුත් )5ක්කය නැ ැ. ඉාංජිශන්න් පීධශග
ආචාර්යවරුන් 50ක්කය ඉන්න ඕනෑ. ඟයින් 28ක්කය නැ ැ. ඩළමනාඩ්ණ
පීධශග ආචාර්යවරුන් 54ක්කය ඉන්න ඕනෑ. ඟයින් 13ක්කය නැ ැ. වවරු ය
පීධශග ආචාර්යවරුන් 112ක්කය ඉන්න ඕනෑ. නමුත් පු්ේපාඩු 57ක්කය
ි ශබනවරුා. වි යා පීධශග 100ක්කය ඉන්න ඕනෑ. ඟයින් 27ක්කය නැ ැ.
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[ න් (වවරු යශ නලින් ජයි සා්සා ම තා

තාක්කයෂණ පීධශග 1)ක්කය ඉන්න ඕනෑ. ඟතැන 9ක්කය නැ ැ. ඒ
කියන්ශන්, යාපනය වි වරු
් වි යාලශග ආචාර්යවරුන් 5)7ක්කය ඉන්න
ඕනෑ. නමුත් 215ක්කය පු්ේපාඩුයි. ඒ කියන්ශන්, ියයයට 38ක්කය
පු්ේපාඩු. [බාධ්ා කිරීමක්කය ආචාර්යවරුන් මනවරුාය කිේවරුාටම රි
යන්ශන් නැ ැ, න් ඇමි තුමියනි. යාපනයට ශලීරියක්කය යවරුනවරුා
වරුාශව වි වරු
් වි යාල ආචාර්යවරුන් මන්න බැ ැ.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ඟශ ම නේ ඒ අය ලැ ැසා්ි  ඩ්ලා ශ
ඕනෑ.

් ි යාශ න ඉන්න

ගරු (වවදය) නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ශ ් ි යාශ න යවරුනවරුා වරුාශව යවරුන්න බැ ැ,
න්
ඇමි තුමියනි. අපි ශේ කියන්ශන් ආචාර්යවරුන් යවරුන්න කියලා
තමයි. ශේඩ බ්පතළ තත්ත්වරුයක්කය. න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාම
ශේ තත්ත්වරුය පාර්ලිශේන්තුවරුට වරුාර්තා ඩළා. අප "ශඩෝේ"
ඩමිුවවරුට වි වරු
් වි යාලශයන් වි වරු
් වි යාලය ශ න්වරුලා අ ලා බලන
ශඩීට ඟම වි ්වරුවි යාලවරුල ි ශබන රධ්ානතම අඩු පාඩුවරු තමයි,
ශමන්න ශේ ආචාර්යවරුන්න්ශව හිාය. ශේ ර න
් යට පිළියමක්කය
ශ ීයන්න ඕනෑ. ඒඩට පිළියමක්කය ශ ීයන ශඩීට ලැශබන
උත්ත්ය සා්ල නැ ැ. න් ඇමි තුමිය කියනවරුා වරුාශව ඒඩ
සා්ලවරු ඩ්න්න බැ ැ. ශමීඩ , වරුැුවේ ර න
්
ි ශබනවරුා.
්ාධ්ාක්රිෂ්ණන්
්ාජය
ඇමි තුමා
කිේවරුා
වවරු්ඟළිශග
වි වරු
් වි යාලයක්කය
මමු කියලා.
න් ්ාධ්ාක්රිෂ්ණන් ්ාජය
ඇමි තුමනි, ඔබතුමා අධ්යාපන ්ාජය ඇමි  වුශණ් ලාංඩාවරුට
මිසාක්කය වවරු්ඟළියට ශනීවරුන බවරු මම මතක්කය ඩ්න්න ඩැමැි යි.
ඔබතුමා වවරු්ඟළිය දිසා්ත්රික්කයඩශග අධ්යාපන ඇමි  ශනීශවරුයි. ඔය
ආඩා්යට තමන්ශව ඡන් ප නේ
ැන හිතලා ඟඩ ඟඩ
දිසා්ත්රික්කයඩවරුල වි ්වරුවි යාල පටන් ැනීම නිසාා වුණු අලඩලාංචියට
ැන් තමුන්නාන්ශසාේ මුහුණ ශ නවරුා, න් ඇමි තුමනි. අවනිදි
වි වරු
් වි යාලය ආ්ේභ ඩළා. ඟහි ඉාංජිශන්න් පීධයක්කය පටන් ත්තා.
ශඩීශ ීම ැන් ඒඩට ආචාර්යවරුන් යවරුන්ශන්? යවරුන්න ශඩශනක්කය
නැ ැ; යන්ශනත් නැ ැ; ඉන්ශනත් නැ ැ. ්ජ්ට වවරු ය පීධයට
මෑතක්කය වරුනතුන් ඔය ර න
් ය ි බුණා. ඟම නිසාා වි ්වරුවි යාල ලා
ශනීදියුණු ේ දියුණු ඩ්න්න බැ ැ.

යේකිිය ආඩා්යඩ යටිතල ප සුඩේ ි ශබන, යේකිිය
ආඩා්යඩට සාාංවරුර්ධ්නය ගිය තැනඩ තමයි වි වරු
් වි යාලයක්කය පටන්
න්න ඕනෑ. ඟතශඩීට තමයි ඟහි ඉශ න න්නා අයට ප සුඩේ
ටිඩ ලැශබන්ශන්. න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමා න්නවරුා ඈත
පර්යන්තශග පටන් ත්ත වි ්වරුවි යාලවරුල ඩෑම ටිඩ න්න, ඉඳුේ
හිුවේ සාපයා න්න, යන්න ඟන්න ර න
් ි ශබන බවරු. වි වරු
් වි යාලය
ැදුවරුාම ඟම ශේ ඉන්න ශඩනාට බත් පැඩට් ඟඩක්කය විකුණා න්න
පුළුවරුන් ශවරුයි; ඩාම්යක්කය කුලියට දී න්න පුළුවරුන් ශවරුයි. ැබැයි
අප වි වරු
් වි යාල
ලා බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුන්ශන් ජාි ඩ
අධ්යාපනය දියුණු ඩ්න්න නේ, ඒ අ්මුණ ඉෂ්ට වරුන්ශන් නැි  බවරු
මතඩ ි යා න්න.
වි වරු
් වි යාල
නවරුා නේ ශද් පාලනඥයන්ශව ඉල්ලීේ
සාැලකිල්ලට න්න. නමුත් ඒ ඉල්ලීේවරුලට වරුවා වරුැ ත් ශවරුනවරුා,
්ශට් ශඩීතැන වි වරු
් වි යාල පිහිුවවරුන්ශන් කියන ඟඩ පිළිබඳ
ජාි ඩ සාැලැසා්මක්කය. වි ්වරුවි යාල ආචාර්යවරුන්න්ශව හිායත්
බ්පතළ ර න
් යක්කය ශලසා සාැලකිල්ලට
න්නා ශලසා මම
ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා ියටිනවරුා.
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ආචාර්යවරුන්න් හිා ශවරුන්නත් ශ ේතු ි ශබනවරුා. මෑත ඩාලය
ත්ශතීත්, 2012දී වරුැුවේ වරුැඩිඩ්
ැනීම සාඳ ා ැවරුැන්ත
අ් ළයක්කය ඩ්න්න ඔවුන්ට ියද්ධ් වුණා. ඒ සාඳ ා ඔවුන්ට පා
මන් යන්න ියද්ධ් වුණා; දින 100ට වරුැඩි ඩාලයක්කය අඛ්ණ්වවරු
උද්ශඝෝෂණය ඩ්න්න ියද්ධ් වුණා. නමුත්, තවරුමත් ඒ ර න
් ය
රියාඩා්වරු විසාඳිලා නැ ැ න් ඇමි තුමනි. 2017 මාර්තු
මාසාශගත් වි වරු
් වි යාල ආචාර්යවරුන්න් සාාංශක්කයත වරුැව වරුර්ජනයක්කය
ඩ්ලා ඉල්ලා ියටියා, ඔවුන්ශව වරුැුවේ වරුැඩි කිරීශේ ක්රියාවරුලිශග
අවරුසාන් පියවරු් ඉෂ්ට ඩ්න්න කියලා. ඔවුන්ශව වරුැුවප ියයයට
30කින් වරුැඩි ඩ්න්න ශපීශ්ීන්දුශවරුලා ි ශබනවරුා. ඟයින් ියයයට
15ක්කය ලබා දීලා ි ශබනවරුා. ඉි රි ටිඩ ලබාශ න්න වුවරුමනාවරු
ි ශබනවරුා. 2012දී වි වරු
් වි යාල ආචාර්යවරුන් උද්ශඝෝෂණය ඩ්ද්දී,
අ් ළ ඩ්ද්දී, පා මන් යද්දී ඟ ා විපක්කයෂශග හිටපු ඟක්කයසාත් ජාි ඩ
පක්කයෂශග මන්ත්රීවරුන් ශබීශ ෝ ශ ශනක්කය ඒඩට සාේබන්ධ් වුණා; ඒ
සාඳ ා යටිතල ප සුඩේ සාැලසුවරුා. ඟ ා යටිතල ප සුඩේ සාැපයීම
පමණක්කය ැන් රමාණවරුත් නැ ැ. ැන් තමුන්නාන්ශසාේලාට ආණ්ඩු
බලය ි ශබන ශවරුලාශේ ඒ ක්රියාවරුලිශග අවරුසාාන ශපීශ්ීන්දුවරු
ඉෂ්ට ඩ්න්න ඕනෑ.
ශේ ශවරුනශඩීට ්ජශග අශනක්කය නිලධ්ාරින් සා වි ්වරුවි යාල
ආචාර්යවරුන් අත් වරුැුවේ විෂමතාවරුක්කය නිර්මාණය ශවරුලා ි ශබනවරුා.
අශනකුත් ්ාජය ශසාේවරුඩයන්ට සාාමානයශයන් ියයයට 102ඩ වරුැුවේ
වරුැඩිීමක්කය ශවරුද්දී, වි වරු
් වි යාල ආචාර්යවරුන්න්ශව වරුැුවප වරුැඩිශවරුලා
ි ශබන්ශන් ියයයට 92ක්කය පමණයි. ඔවුන්ශ න් ශබීශ ෝ
ශ ශනකුට ශවරුනත් ආ ායේ මාර්
නැ ැ. ඟම නිසාා
වි වරු
් වි යාලවරුල ආචාර්යවරුන්න් ්ඳවරුා න්න නේ සුදුසු ආඩා්ශග
වරුැුවේ වරුැඩිීමක්කය ි ශබන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ශව දීමනා තමයි දි ටම
වරුැඩි ශවරුන්ශන්. නමුත් මූලිඩ වරුැුවශේ වරුැඩිීමක්කය ශවරුන්ශන් නැ ැ.
අශනක්කය ක්කයශෂේත්රත් ඟක්කයඩ සාාංසාන් නය ඩ් බලනශඩීට ශමහි යේ
යේ ැටු  ි බශනවරුා. වි ්වරුවි යාල ආචාර්යවරුන්න්ශව මූලිඩ වරුැුවප
නීි  ක්කයශෂේත්රය සා බැාංකු ක්කයශෂේත්රය සාමා සාාංසාන් ය ඩළාට පසා්ශසාේ,
ඔවුන්ශව මූලිඩ වරුැුවශේ යේ අඩුවරුක්කය ි ශබනවරුා. ඟම නිසාා ශමම
වරුැුවේ ර ්නය
විසාඳන්න සාැලකිල්ලට න්න කියලා මම
ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා ියටිනවරුා.
න් සාභාපි තුමනි, ඊළා ඩා්ණය ශමයයි. අ ාළ නිලධ්ාරින්
ශඩෝේ ඩමිුවවරුට ඩැඳවරුලා ශමම වි වරු
් වි යාල ර ්නය පිළිබඳවරු
සාාඩච්ඡා ඩ්නශඩීට ආචාර්යවරුන්න්ශව ැටු වරු අාංඩ ඟඩට ආවරුා
වරුාශවම, තවරුත්
ැටු වරුක්කය පැනනැඟුණා. ඟය, ශබීශ ෝ
වි වරු
් වි යාලවරුලට ශිෂයයන් බඳවරුා ැනීශේදී ඇි වරුන ර ්නයක්කය.
තමුන්නාන්ශසාේලාත් ශපෞද් ලිඩ උපාධි ර ානය ඩ්න ආයතන
සුජාත ඩ්න්න ශ ශනන තර්ඩය තමයි, ''වි ්වරුවි යාලයට ඇතුළත්
ශවරුන්න පුළුවරුන් ශවරුන්ශන් අශපීසා(උසාසා් ශපළශ ලියන
ශිෂයයන්ශ න් ියයයට 17ඩ පමණ -25,000ඩ පමණ- පිරිසාඩටයි,
ඉි රි අයට යන්න ඟන්න තැනක්කය නැ ැ, ඒ නිසාා ශපෞද් ලිඩ අාං ය
් ා ශ ෝ ශමශ ම ඟඩක්කය පටන් ත්තාට ඩමක්කය නැ ැ.'' කියන
ඟඩ. ැන් ශේ සාාංඛ්යාශල්ඛ්න බැු ශවරුීත්, 2011-2012 අධ්යයන
වරුර්ෂශග ඉඳලා 2014-2015 ක්කයවරුා අධ්යයන වරුර්ෂය ත්තාම
වි වරු
් වි යාලයට ඇතුළත් කිරීමට ශයෝජිත ශිෂය සාාංඛ්යාවරුට වරුවා
ඇතුළත් ඩ් ත් ශිෂය සාාංඛ්යාවරු වරුැඩියි. ඒඩ ඇත්ත.
උ ා ්ණයක්කය වරු ශයන්, 2011-2012 අධ්යයන වරුර්ෂය සාඳ ා
ශිෂයයන් 20,110ක්කය බඳවරුා න්න ශයෝජිත ශවරුලා ි බුණා;
28,937ක්කය බඳවරුා ත්තා. 2014-2015 අධ්යයන වරුර්ෂය සාඳ ා
ශිෂයයන් 25,395ක්කය බඳවරුා න්න ශයෝජිත ශවරුලා ි බුණා;
25,676ක්කය බඳවරුා ශ න ි ශබනවරුා. ැන් ර ්නය ි ශබන්ශන්,
සාමසා්තයක්කය
ැටියට වි වරු
් වි යාලවරුලට බඳවරුා
න්නා ශිෂය
රමාණය ශයෝජිත රමාණයට වරුවා වරුැඩි වුණාට, සාම ් පාධමාලා
පවරුත්වරුාශ න යා ැකි ත්මටවරුත් ශිෂයයන් රමාණයක්කය සාේබන්ධ්
වරුන්ශන් නැි  ඟඩයි.
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තමුන්නාන්ශසාේලා අය වරුැශයන්ම ශයෝජනා ඩ්න තාක්කයෂණ
විෂයයන්ට සාේබන්ධ් ඒවරුා ැන ැන් මා කියන්නේ. ඩැලණිගතය
වි වරු
් වි යාලශග ශභෞි ඩ වි යාවරු සාඳ ා ශයෝජිත ශිෂය සාාංඛ්යාවරු
245යි. අවරුසාානශග 15ඩ පු්ේපාඩු ි බුණා. ශමී්ුවවරු
වි වරු
් වි යාලශග ශමෝසා්ත් නිර්මාණ ශිල්පය පාධමාලාවරු සාඳ ා
ශයෝජිත ශිෂය සාාංඛ්යාවරු 50යි, 28ක්කය පු්ේපාඩු වුණා. ඌවරු
ශවරුල්ලසා්සා වි වරු
් වි යාලශග පරි ණඩ වි යාවරු ා තාක්කයෂණ පීධය
සාඳ ා ශයෝජිත ශිෂය සාාංඛ්යාවරු )0යි, 5ක්කය පු්ේපාඩු වුණා. වරුයවරුසාාය
ා ඩළමනාඩ්ණ පීධය සාඳ ා ශිෂය සාාංඛ්යාවරු )5ක්කය ශයෝජිත ශවරුලා
ි බුණා; 9ක්කය පු්ේපාඩුයි. ඒ කියන්ශන් ියයයට 14ක්කය පු්ේපාඩුයි.
රි  තයක්කය
ැටියට
ත්ශතීත්, ඩැලණිගතය වි ්වරුවි යාලශග
ශභෞි ඩ වි යාවරු සාඳ ා ියයයට 15ක්කය පු්ේපාඩු ශවරුලා ි ශබනවරුා.
ශමී්ුවවරු වි ්වරුවි යාලශග ශමීසා්ත් නිර්මාණ ශිල්පය පාධමාලාවරු
සාඳ ා ියයයට 28ක්කය පු්ේපාඩු ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඌවරු ශවරුල්ලසා්සා
වි වරු
් වි යාලශග පරි ණඩ වි යාවරු සාඳ ා ියයයට 5ක්කය පු්ේපාඩු
ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඌවරු ශවරුල්ලසා්සා වි වරු
් වි යාලශග වරුයවරුසාාය ා
ඩළමනාඩ්ණ පීධය සාඳ ා ියයයට 14ක්කය පු්ේපාඩු ශවරුලා
ි ශබනවරුා.

තාක්කයෂණ අධ්යාපන ආයතනයට -SLIATE- ආයතන 14ක්කය සා
අවබද්ධ් ආයතන 5ක්කය ඇතුළත්වරු ආයතන 19ක්කය ි ශබනවරුා. ශේ
ශිෂයයන් මුහුණ ශ න බ්පතළ ර ්නයක්කය ි ශබනවරුා. ශේ
ආයතනවරුල ශිෂයයන් 20,000ක්කය විත් ඉශ න
න්නවරුා.
වි වරු
් වි යාල ශිෂයයන්ට න්පියල් 5,000ඩ ම ශපීළ ශිෂයාධ්ා්ය
ලැශබනවරුා. නමුත්
න් ඇමි තුමනි, ශේ SLIATE ඟශක්කය
ශිෂයයන්ට මාසායඩට න්පියල් 1,500ඩ ශිෂයාධ්ා්යක්කය විත්යි
ලැශබන්ශන්. ඒඩ ලැශබන්ශන්ත් අවුන්ද් ට වරුාරිඩ නවරුයයි. ැන්
SLIATE පළමු වරුසා් ශිෂයයන් ආයතනයට ඇතුළත් ශවරුලා
අවුන්ද් යි මාසා තුනක්කය තශවරුලා ි ශබනවරුා. නමුත් තවරුමත් ඒ
අයට ම ශපීළ ශිෂයාධ්ා් ලැබිලා නැ ැ. ම ශපීළ ශිෂයාධ්ා්ය
කියන්ශන් ඟඩතුඩ්ලා ඟඩ සාැශර් ශ න්න ඕනෑ ඟඩක්කය ශනීවරුයි.
ඒඩ ශ න්ශන් ශිෂයයන්ශව ඟදිශන ා විය ේ සාඳ ා. ඒ සාඳ ා ශේ
න්පියල් 1,500 රමාණවරුත් නැ ැයි කියන ඟඩ න් ඇමි තුමාත්
පිළි න්නවරුා ඇි . අපි ඉල්ලා ියටින්ශන්, ශේ ශිෂයයන්ශව
ම ශපීළ දීමනාවරුත් අශනක්කය වි වරු
් වි යාල ශිෂයයන්ට වරුාශවම
න්පියල් 5,000 ක්කයවරුා ඉ ළ ාන්න කියන ඟඩ සා රමා ශනීඩ්
ශේ අයටත් ශේ ශිෂයාධ්ා් ලබා ශ න්න කියලායි.

ශමහි සාඳ න් ඩ්න ආඩා්යට ශතෝ්ා ත් පාධමාලා
කිහිපයඩම, විශ ේෂශයන් ශභෞි ඩ වි යාවරු, වි යා විෂයයන්වරුල,
සාම ශසාෞඛ්යය වි යා පීධවරුල ශ
උපාධි සාඳ ා රශේ වරුන
ශිෂයයන්ශව අඩුවරුක්කය ි ශබනවරුා. ළ වරු ශයන් කිේශවරුීත්, 20132014 අධ්යයන වරුර්ෂශග ශයෝජිත ශිෂය සාාංඛ්යාශවරුන් ියයයට 20ක්කය,
ඒ ශතෝ්ා ත් පාධමාලාවරුලට ඇවිල්ලා නැ ැ. ඒ සාඳ ා ශිෂයයන්
8,940ක්කය ඟන්න ඕනෑ නමුත් 1,794ඩ පු්ේපාඩු ි බුණා. 20142015 අධ්යයන වරුර්ෂශග ශිෂයයන් 7,980ක්කය ඟන්න ඕනෑ. ැබැයි
ඟයින් 1455ක්කය පු්ේපාඩු වුණා. ඒ කියන්ශන් ියයයට 18ක්කය
පු්ේපාඩුයි. 2015-201) අධ්යයන වරුර්ෂශග පාධමාලාවරුලට
ශිෂයයන් 10,405ක්කය ඟන්න ඕනෑ. ඟයින් 2,226ක්කය, ඒ කියන්ශන්
ියයයට 21ක්කය පු්ේපාඩුශවරුලා ි ශබනවරුා.

න් අමාතයතුමනි, ඒ වරුාශවම ඔවුන්ශව ඉල්ලීමක්කය ි ශබනවරුා
ප සුඩේ පිළිබඳවරු. විශ ෂ
ේ ශයන්ම HND ඉාංජිශන්න් අාං ශග
පරික්කයෂණා ා්වරුල ර න
්
ණනාවරුක්කය ි ශබනවරුා. ශිෂයයන්
කියනවරුා ඒ යන්ත්ර ූ ත්ර ප්ණයි කියලා. ඒ වරුාශවම, ඩෘෂිඩර්මය ා
සාේබන්ධ් ලබුදූවරු සා නයිවරුල පිහිටි ආයතනවරුල රාශයෝගිඩ
පුහුණුවරු සාඳ ා ි ශබන ශ ීවිශපීළවරුල ර න
් යකුත් ි ශබනවරුා. ඒ
නිසාා න් අමාතයතුමනි, වි ්වරුවි යාල ැන අවරුධ්ානය ශයීමු
ඩ්වරුන
අතශර්ම
ශේ
HND
පද්ධ්ි ය
පිළිබඳවරුත්
තමුන්නාන්ශසාේශව අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්වරුනවරුා.

ැන් ශේඩට අශේ උත්ත්ය ශමීඩක්කය ? වි යාපීධවරුල ශේ
ර න
් ය ඇි  වුණාට පසා්ශසාේ අපිත් මැදි ත්ශවරුලා, න් ඇමි තුමනි,
ඔබතුමාත් මැදි ත්ශවරුලා වි යාපීධවරුල පීධාධිපි වරුන්න් ඟක්කයඩ
සාාඩච්ඡා වරුට ණනාවරුක්කය පැවරුැත්වූ බවරු අපි න්නවරුා. ඟහි
රි ලලයක්කය ැටියට, බඳවරුා න්නා ශිෂය රමාණය, ඟනේ බඳවරුා
න්න පුළුවරුන් ශිෂයයන් රමාණය 100යි නේ, ශිෂයයන් 200ක්කය
බඳවරුා න්නවරුාය කියලා අයදුේ ඩළාට පසා්ශසාේ, ියයයට 50ඩ
පමණ ි බුණු පු්ේපාඩු රමාණය ියයයට 10ක්කය, ියයයට 15ක්කය ක්කයවරුා
අඩුශවරුලා ි ශබනවරුා.
ැබැයි, ඒඩ සා්ථාවරු්, නි චි
් ත උත්ත්යක්කය ශනීශවරුයි. ඟම නිසාා
අපි ශේඩට උත්ත්යක්කය ශසාීයා න්නට වුවරුමනායි. මම හිතන
ැටියට වි ්වරුවි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාශේ මූලිඩ
ඉලක්කයඩයක්කය බවරුට පත් විය යුතුයි, අශ ෝසා්තුශේ උසාසා් ශපළ ලියන
ශිෂයයා
ැකි ඉක්කයමනින් වි වරු
් වි යාලයට බඳවරුා
ැනීම.
අශ ෝසා්තුශේ විභා ය ි යලා, ශ සාැේබර්වරුල රි ලල ඇවිල්ලා,
අශරේල්, මැයි වරුන විට re-correction results ඇවිල්ලා, ජූනි විත්
වරුන විට වි ්වරුවි යාලවරුලට register ඩ්ශ න, පාධමාලා ආ්ේභ
ඩ්න්ශන් ඟක්කයශඩෝ ඒ අවුන්ද්ශද් ශ සාැේබර් මාසාශග ඟශ ම
නැත්නේ ඊළා අවුන්ද්ශද් ජනවරුාරි ශ ෝ ශපබ්වරුාරි මාසාශග. මම
ඩලින් කිේවරුා වරුාශව ැන් ශිෂයශයෝ ඟච්ච් ඩාලයක්කය ඉන්න
ූ  ානේ නැ ැ. ශමන්න ශේ තවරුන ඩාලය අඩු ඩ්ලා, ඊළා
අවුන්ද්ශද් අශ ෝසා්තු මාසාශග උසාසා් ශපළ විභා ය පවරුත්වරුන්නට
ශප් වි ්වරුවි යාල පාධමාලා ආ්ේභ ඩ්න්නට අපට පුළුවරුන් නේ,
ශේ ර ්නයට උත්ත්යක්කය න්න පුළුවරුන් කියලා මම ඩල්පනා
ඩ්නවරුා. ැනට ඒඩත් ර න
් යක්කය විධියට ි ශබනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, ඒ වරුාශවම තවරුත් ඩා්ණයක්කය පිළිබඳවරු
ඔබතුමාශව අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න්න ඩැමැි යි. ශ්රී ලාංඩා උසාසා්

පසු ගිය අය වරුැයවරුලිවත් මු ල් රි පා න ශවරුන් ඩ්නවරුාය
කියලා, ආයතන ණනාවරුක්කය ආ්ේභ ඩ්න බවරුට ශපීශ්ීන්දු
වුණා.
සාබ් මුශේ තාක්කයෂණ පීධයට ශිෂයයන් බඳවරුා න්න ශේ
වරුතාශේත් වි වරු
් වි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාශවරුන් ැන්ීේ
පළ ඩ් ි ශබනවරුා.
ැබැයි, ඒ ශිෂයයන් බඳවරුා ත්තාට ඒ
ශිෂයයන්ට ඉශ න න්න තැනක්කය නැ ැ. ශේ වරුතාශේ තමයි
තමුන්නාන්ශසාේලා ඒඩට මු ල් ශවරුන් ඩ් ි ශබන්ශන්.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඟතැන ියද්ධ් වුශණ් ශේඩයි. උපකුලපි තුමා ඒඩ පටන්
ත්ශත් නැ ැ. අපි කිහිප වරුතාවරුක්කය ඟතුමා ඩැඳවරුා කිේවරුා, "ශේඩ
පටන් න්න. පටන් න්න" කියලා. නමුත්, සා්ථානය ැන
ර න
් යක්කය ි බුණා. ැන් අු ත් උපකුලපි වරු්යකු ඉන්නවරුා. අපි ශේ
අවුන්ද්ශද් ඒඩ පටන් න්නවරුා.

ගරු (වවදය) නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ශ ීඳයි.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
සාබ් මුවරුට යන්න
ඕනෑ
වි වරු
් වි යාලවරුලට ශබ ලා දුන්නා.

ළමයින්

ටිඩ

අශනක්කය
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ගරු (වවදය) නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ශබීශ ීම සා්තුි යි. ඇත්තටම ඟවරුැනි අඩු පාඩුඩේ
පුළුවරුන්.

ා න්න

ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි, න් ඇමි තුමනි. ආචාර්යවරුන්න් නැි 
නිසාාම ශේ්ාශ නිය වි ්වරුවි යාලශග සාම ශසාෞඛ්ය වි යාපීධශග
Radiotherapy පාධමාලාවරු නත් ඩ් ි ශබනවරුා. ශමච්ච් ඩල්
Radiotherapy පාධමාලාවරුට ියසුන් බඳවරුා ත්තා. ැන් ඒඩ නත්
ඩ් ි ශබන්ශන් අවරු ය ප සුඩේ රමාණවරුත් නැි  නිසාායි. ඒ නිසාා
අපි බලමු ශේ අය වරුැශයන් ශපීශ්ීන්දු වුණු ශද්වරුල් ඩ් ැනීම
සාඳ ා පසුවිප්ේ ඩ්න්න.
ශේ අවරුසා්ථාශේදී මීට අමත්වරු මා තවරුත් ශයෝජනා කිහිපයක්කය
ඉදිරිපත් ඩ්න්නත් ඩැමැි යි.
අශේ ්ටට අවරු ය ඩ්න වවරු යවරුන් රමාණය බිහි ඩ් න්න
නේ, ්ාජය වි ්වරුවි යාලයට අවබද්ධ්වරු තවරුත් වවරු ය පීධ
කිහිපයක්කය ඇි  විය යුතුයි කියලා අපි හිතනවරුා. තමුන්නාන්ශසාේලා ඒ
සාඳ ා න්පියල් මිලියන 1250ක්කය ශමවරු් ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා,
ශමී්ුවවරු, වරුයඹ සා සාබ් මුවරු වි ්වරුවි යාලවරුලට. ඒඩ ශ ීඳයි.
සාබ් මුවරු වි වරු
් වි යාලශග වවරු ය පීධයක්කය ආ්ේභ ඩ්න්න
ඉවමක්කය අ්ශ න ැන් අවුන්දු 10ට වරුවා ඩාලයක්කය ත ශවරුලා
ි ශබනවරුා. ඟතැන ඟය ආ්ේභ ඩ්න්න පුළුවරුන්. ඒ වරුාශවම
ශමී්ුවවරු වි වරු
් වි යාලශග වවරු ය පීධයක්කය ආ්ේභ ඩශළීත්
තමුන්නාන්ශසාේලාට පානදු් ශික්කයෂණ ශ්ෝ ල ඒඩට අවබද්ධ් ඩ්
න්න පුළුවරුන්.

ශේ වරුයාපෘි ශගම ශඩීටසාක්කය විධියට මා ශේ අවරුසා්ථාශේ තවරුත්
ශයෝජනාවරුක්කය ඉදිරිපත් ඩ්න්න ඩැමැි යි. ඊළා අවුන්ද්ශද් ශ ෝ
මු ල් රි පා න ශවරුන් ඩ්ලා ශේඩ ඩ්න්න පුළුවරුන් නේ ශ ීඳයි.
බදුල්ල ම ශ්ෝ ල ශික්කයෂණ ශ්ෝ ලක්කය ැටියට පාවිච්චි ඩ්ලා,
ඌවරු වි ්වරුවි යාලයට අවබද්ධ්වරු බදුල්ශල් වවරු ය පීධයක්කය ආ්ේභ
ඩ්න්නට අපට ැකියාවරුක්කය ි ශබනවරුා නේ තවරුත් ශිෂයයන් 120ට,
150ට වවරු ය උපාධිය න්න අවරුසා්ථාවරුක්කය ලැශබනවරුා.
මා ශේ ඩා්ණය ආ්ක්කයෂඩ අමාතයාාං ශග වරුැය ශීර්ෂ
ශවරුලාශේත් ඩථා ඩළා. ැන් ශේ ්ශට් ජනතාවරුශව බදු මු ල්
විය ේ ඩ්ලා නවත්තු ඩ්න ශඩීතලාවරුල ආ්ක්කයෂඩ
වි වරු
් වි යාලය ආ්ේභ ඩශළේ, යු සාමශග ත්රිවිධ් මු ාවරුට අවරු ය
ඩ්න වවරු ය, ඉාංජිශන්න්, ඩළමනාඩ්ණ ඇතුළු උපාධිධ්ාරින්
බිහි ඩ්න්නයි. නමුත්, ැන් යුද්ධ්ය අවරුසාන් ශවරුලායි ි ශබන්ශන්.
අපි ැන් බිලියන ණනක්කය -න්පියල් බිලියන 2)ක්කය- විය ේ ඩ්ලා
ශේ සාඳ ා ශ්ෝ ලක්කය
නවරුා ශේ් ැ්. නමුත්, ැන් ශේ
ශඩීතලාවරුල ආ්ක්කයෂඩ වි වරු
් වි යාලයට බඳවරුා
න්නා
ශිෂයයන්ශ න් ියයයට 50ට වරුවා පිරිසාක්කය ඩැශවට් නිලධ්ාරින්
ශනීශවරුයි, මු ලට උපාධි ලබා න්නා ශද්ශීය ශ ෝ විශද්ශීය වරුැඩිමනත් විශද්ශීය- අය. ඟතශඩීට ්ශට් ජනතාවරුශව බදු මු ල්
විය ේ ඩ්ලා අපි ශේ ආයතනය පවරුත්වරුා ශ න යනවරුා නේ, ශේ
අවරුසා්ථාශවරුන් මීට වරුවා වරුැඩි රශයෝජන න්න කියලා මා ශයෝජනා
ඩ්නවරුා. ඒ වවරු ය පීධශග ැන් ඩැශවට් නිලධ්ාරින් 50ක්කය විත්
ඉන්ශන්.
ඉතුන් 50 න්න පුළුවරුන්, අශේ උසාසා් ශපළ z-score ඟඩ අවවරු.
සාම ශසාෞඛ්ය පීධය ත්ශතීත්, වි ාල රමාණයක්කය ඟළිශයන් ඒනවරුා.
ඉාංජිශන්න් පීධයටත් ඟශ මයි. අශේ ්ාජය වි ්වරුවි යාල ක්කයි මත්
ඩ්න්න, අශේ උසාසා් ශපළ ශිෂයයින්ශ න් වරුැඩි රමාණයඩට
වි වරු
් වි යාල වරු්ේ ලබා දීම සාඳ ා ශේ අවරුසා්ථාවරුත් පාවිච්චි ඩ්න්න
කියලා මා කියනවරුා.
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ඊළාට, ප ච
් ාත් උපාධි පාලි ා ශබෞද්ධ් අධ්යාපන ආයතනය.
ඊශයත් උපකුලපි  ාමුදුන්ශවරුෝ අධ්යාපනය ා මානවරු සාේපත්
සාාංවරුර්ධ්නය පිළිබඳ ආාංශිඩ අධීක්කයෂණ ඩා්ඩ සාභාවරුට සා භාගී
වුණා. තමුන්නාන්ශසාේලා පසු ගිය අය වරුැශයන් න්පියල් මිලියන
500ක්කය විය ේ ඩ්න්න ශයෝජනා ඩ්ලා ි ශබනවරුා. නමුත්,
ශේශඩත් අ් කිේවරුා වරුාශව රමා යක්කය ි ශබනවරුා. න් ඇමි තුමනි,
ඒ නිසාා ැන් මම ශයෝජනා ඩ්න්ශන් තමුන්නාන්ශසාේලා
අධ්යාපනය ශවරුවශවරුන් ශේ විය ේ ඩ්න මු ල් රි පා න,
භාණ්වා ා්ශග ලකුණු වරුන මු ල් රි පා න, උසාසා් අධ්යාපන
අමාතයාාං යට ශනීලැබුණත්, ශේ ක්රියාවරුලිය රියට ියද්ධ් වරුනවරුා
කියලා ඉතාම ැඩි පසු විප්මක්කය ඩ්න්න ඕනෑ. නැත්නේ
අවරුසාානශග ශවරුන්ශන්, අධ්යාපන අමාතයාාං යට ශවරුන් වරුන මු ල්
රි පා නවරුලින් බලාශපීශ්ීත්තු වරුන ශද් ඉුව ශනීීමයි.
අධ්යාපන අමාතයාාං යට ියයයට 32යි ශවරුන් ශවරුලා ි ශබන්ශන්.
උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං යට නේ ඊට වරුවා ශවරුන් ශවරුලා
ි ශබනවරුා. ශේ ශවරුන් වරුන මු ල් රි පා න ටිඩ නිවරුැ්දිවරු ශයී වරුා
ැනීම සාඳ ා පසු විප්ේ ක්රියාවරුලියක්කය ඕනෑ වරුනවරුා. ඒශඩන් අපි
බලාශපීශ්ීත්තු වරුන්ශන්, ශේ ්ශට් ්ාජය අධ්යාපනය ආ්ක්කයෂා
ඩ් න්න ඟඩ.
න් සාභාපි තුමනි, ඔබතුමා න්නවරුා ැන් සාි යඩට, ශ ඩඩට
ඉසා්ශසාල්ලා තමයි SAITM ඟඩ පිළිබඳ ර න
් ය තාවරුඩාලිවරුඩ
අවරුසාන් වුශණ්. තාවරුඩාලිඩවරු. නැත්නේ අ ශේ අය වරුැය විවරුා ශග
ශක්කයන්ද්රීය ර ්නය බවරුට පත් ශවරුන්න ි බුශණ්, SAITM ඟඩ.
නමුත්, ඒ අවරුසාන් උත්ත්ය ශනීශවරුයි. තමුන්නාන්ශසාේලා ලබා දීපු
විසාඳුම පිළිබඳවරු යේ වි ්වරුාසායක්කය සාහිතවරු ශිෂයශයෝ ශද් නවරුලට
ගිහිල්ලා ි ශබනවරුා. ඒ වි වරු
් ාසාය ආ්ක්කයෂා කිරීශේ වරු කීම
ි ශබන්ශන් ආණ්ඩුවරුට. විශ ෂ
ේ ශයන් SAITM ඟඩට ශිෂයශයෝ
බඳවරුා ැනීම නත් කිරීශේ ඉඳලා, ඟතැනින් ඟ ාට අශේ ්ශට්
්ජශග වවරු ය පීධ අශට් පීධාධිපි වරුන් විියන් ඉදිරිපත් ඩ්න ල
ශයෝජනාවරුලිය ක්රියාත්මඩ කිරීශේ වරු කීම ආණ්ඩුවරුට ි ශබනවරුා.
ඒ වරුන තුන් තමයි බලාශ න ඉන්ශන්. ඟශ ම නැි වරු ඩවුන්ත්
හිතන්න ඟපා සාටන අවරුසාන් වුණා කියලා. අවරුසාන් වුණා ශනීශවරුයි,
තාවරුඩාලිඩවරු ආයුධ් බිම තබා සාටන් වි්ාමයක්කය අ්ශ න
ි ශබනවරුා. අපි වි ්වරුාසා ඩ්නවරුා,- [බාධ්ා කිරීමක්කය

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
න් මන්ත්රීතුමනි, අපි ළමයින්ට පැ ැදිලිවරු ශපන්වරුා දුන්නා අපි
ඩ්න්ශන් ශමීඩක්කය කියලා. ඒ අයට කිේවරුා. අපි ාං ලා
ශමීනවරුත් ඩ්ලා නැ ැ.

ගරු (වවදය) නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ඒ ළමයිවත්, සාටන් ඩ්පු පාර් වරු
් ත්, ඔක්කයශඩෝම බලාශ න
ඉන්නවරුා තමුන්නාන්ශසාේලා දීපු ඩාල වරුඩවරුාව අවවරු අවරුසාන්
විසාඳුමඩට යාවි කියලා. ඒ වරුාශවම ශේ ැනත් මම කියන්න
ඩැමැි යි. ැන් ශේ SAITM ඟශක්කය අර්බු ය ැන ශ ීවක්කය ඩථා
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. නැවරුත නැවරුතත් ඒ ැන ඩථා ඩ්න්න
වුවරුමනාවරුක්කය නැ ැ.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔබතුමන්ලා සා ශයෝ ය ශ න්න.
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ගරු (වවදය) නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
අනිවරුාර්යශයන්ම. අපි ඒ සා ශයෝ ය ශ මින් ියටියා. ්ාජය
වි වරු
් වි යාලශග න්වරුන්ට උපාධිය ලබා ශ න්නත්, SAITM ඟශක්කය
වරුාංචාවරුට ශ ීදුන් ශවරුච්ච න්වරුන්ට සාාධ්ා්ණය ඉෂ්ට ඩ්න්නත් අපි
ශපනී ියටියා. ඒ වරුාශවම මම ශේ ඩා්ණයත් කියයන්න ඩැමැි යි.
තමුන්නාන්ශසාේලාශව පැත්ශතන් යේ යේ තැන්වරුල ශයෝජනා ශවරුලා
ි ශබනවරුා, ශේඩ SLIATE ඟඩට සාේබන්ධ් ඩ්න්න කියලා.
ඔබතුමා හිතලා බලන්න, ැන් SLIATE ඟඩ ශඩීශ ීම
ි ශබන්ශන් කියලා. SLIATE ඟඩ ැන් පවරුි න තත්ත්වරුය පිළිබඳවරු
ශවරුනම පරීක්කයෂණයක්කය ඩ්න්න ඕනෑ. ඒඩ නිසාා, 'ශඩීශ ීඹ
ට
ඩරිවිල වරුැල ගියා' වරුාශව තවරුත් ඟඩක්කය ඟඩතු ඩ්න්ශන් නැතුවරු,
ශේඩට සාාඩච්ඡා ඩ්පු ආඩා්යට විසාඳුමක්කය ලබා ශ ව ඇතැයි
කියලා මා වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා. මම ශමතැනින් ඟ ාට උසාසා් අධ්යාපන
අමාතයාාං ය පිළිබඳවරු ඩථා ඩ්න්න බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුන්ශන්
නැ ැ.

ඔබතුමාශව ම ාමාර් අමාතයාාං ය පිළිබඳවරු ඟඩම ඟඩ
ඩා්ණයක්කය පමණක්කය සාඳ න් ඩ්නවරුා. ශමය, මීට ශප්ත් මම
පාර්ලිශේන්තුශේ මතු ඩළා. ඔබතුමාට මතඩ ඇි . ක්කයෂිණ
අධිශේගී මාර් ශග ශබෝේබුවරුල රශද් ශග exit ඟඩක්කය ලබා ැනීම
පිළිබඳවරු. නමුත් අවරුසාානශග අපි සාාඩච්ඡා ඩ්ලා ඟඩාතාවරුඩට
ආවරුා, මිල්ලනිය ඩර්මාන්තපු්ය නවරුා නේ ඒ ආශ්රිතවරු තමයි ශේ
exit ඟඩ ඟන්න ඕනෑ කියලා. ඒඩ රි. ඒඩ අපි පිළි න්නවරුා.
නමුත් ැන් ඩළුත් නාශ ීව-නෑබව මාර් ය පළල් ඩ්ලා, ඒ
සාඳ ා අි වි ාල මු ලක්කය විය ේ ඩ්ලා ැන් ශබෝේබුවරුල මාංඩව
රශද් ශග ඒ මාර් ය පළල් ඩ් න්න විධියක්කය නැතුවරු ි යාශ න
ඉන්නවරුා. ශේ පිළිබඳවරු මම ඔබතුමා ඟක්කයඩත් වරුා් කිහිපයක්කය
සාාඩච්ඡා ඩළා. අශේ RDA ඟශක්කය සාභාපි තුමා ඟක්කයඩත් සාාඩච්ඡා
ඩළා. ඟතුමාත් ඟයට ඟඩා වුණා, "ඩ්මු, රි" කියලා. නමුත්
ර න
් ය ි ශබන්ශන් ශවරුනත් ශ යක්කය.
අශේ මන්නා්ශේ චාල්සා් මන්ත්රීතුමා කිේවරුා වරුාශවම
ඔබතුමන්ලා නිශයෝ ය දීලා, RDA ඟශක්කය සාභාපි තුමා ඟඩා
ශවරුලා ප ළට යන උපශ සා, ඟතැනින් ඟ ාට ක්රියාත්මඩ ශවරුන්ශන්
නැ ැ. ඟතැනින් ඟ ාට ගියාට පසා්ශසාේ කියනවරුා, "සාල්ලි නැ ැ.
ශේඩට තවරු ඩාලය න්න ශවරුනවරුා. ශේ ආණ්ඩුශවරුන් තවරුම මු ල්
ඟවරුලා නැ ැ" කියලා. ශේඩ න්පියල් මිලියන 25ඩ, 30ඩ වරුැවක්කය.
තමුන්නාන්ශසාේලා බිලියන 58, 60 වරුයාපෘි  ඩ්න්ශන්. ශේ
වරුයාපෘි ය ඉක්කයමනට ක්රියාත්මඩ ඩ්න්න. නැත්නේ ශේ ඩ්පු
ශ යින් වරුැවක්කය ශවරුන්ශන්ත් නැ ැ. මිලියන 25යි යන්ශන්.
භාණ්වා ා් ශල්ඩේතුමාත් ඟඩායි.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අපි අනිවරුාර්යශයන්ම ශේ අවුන්ද්ශද් ඩ්ලා ශ න්නේ.
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ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

The next speaker is the Hon. Mohan Lal Grero - [Not
in the Chamber.] Then, the next speaker is the Hon.
Kanaka Herath.
[ූර.භා. 11.42]

ගරු කනක නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
න් සාභාපි තුමනි, උසාසා් අධ්යාපන
ා ම ාමාර්
අමාතයාාං ශගත්, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න
ා වරුෘත්තීය පුහුණු
අමාතයාාං ශගත් වරුැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ ඩා්ඩ සාභා අවරුසා්ථාශේ
විවරුා ශග දී මටත් අ සා් ක්කයවරුන්නට අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම පිළිබඳවරු
මා රථමශයන්ම ඔබතුමාට සා්තුි ය පු ඩ්නවරුා. මශව ඩථාවරු
ආ්ේභ ඩ්න්නට රථමශයන්, න් උසාසා් අධ්යාපන ා ම ා
මාර් අමාතයතුමාත් ශේ සාභාශේ ියටින නිසාා, පසු ගිය ා ි බුණු
විවරුා ශග දී මා ඟතුමාට මතක්කය ඩ්පු ආඩා්යට නැවරුත ශේ
ඩා්ණය මතක්කය ඩ්න්න ඩැමැි යි. විශ ෂ
ේ ශයන්ම අධිශේගී
මාර් ය ඉදිකිරීශේ දී අශේ රශද් ශග -ඩෑ ල්ල දිසා්ත්රික්කයඩශග,
්ඹුක්කයඩන රශද් ශග- ඉවේ හිමියන්ශව ි ශබන ැටු වරුලට
තවරුමත් පිළියමක්කය ලැබිලා නැ ැ. ඒ ශවරුවශවරුන් ඔබතුමා මැදි ත්
ශවරුලා සාාධ්ා්ණ විසාඳුමක්කය ලබා ශ න්න කියලා මශව ඩථාවරුට
ඩලින් ශේ ඉල්ලීම ඩ්නවරුා.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔබතුමා ශවරුලාවරුඩ ඒ ඩට්ටියත් ඟක්කයඩ අමාතයාාං යට ඟනවරුා
නේ, ඒ ර න
් ය විසාඳලා ශ න්නේ.

ගරු කනක නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
මශව ලියුමක්කය ි ශබනවරුා.
ශ නැවිත් ශ න්නේ.

න් ඇමි තුමනි, මම ඒඩ

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අව් ප්රිය ර් න යාපා ඇමි තුමා ඩට්ටියකුත් ඟක්කයඩ ආවරුා. ඒ
වරුාශවම ජනතා විමුක්කයි  ශප්මුශණ් මන්ත්රීවරුන්න් කිහිප ශ ශනකුත්
ආවරුා. මම ඔබතුමාට ශවරුලාවරුක්කය ශ න්නේ. ඩට්ටිය ඩැඳවරුාශ න
ඟන්න පුළුවරුන් නේ, අපට ඒ ර ්නය ඟතැනදීම විසාඳා ශ න්න
පුළුවරුන්.

ගරු කනක නහේර් ෙහතා
ගරු (වවදය) නලින්ද යතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ඩ්ලා ශ න්න.
න් ඇමි තුමනි, අශේ දිසා්ත්රික්කයඩශග
නිලධ්ාරියා -බලධ්ාරියා- ඩථා ඩ්න ශඩීටත් කියන්ශන්, කියන්නත් ලේජයි. - මැවේ ඩටයුතු ඩ්න්නත් සාල්ලි නැ ැ
කියලායි. අපි න්නවරුා ශන්, ම ාමාර් අමාතයාාං ශග ශඩීච්ච්
මු ල් රමාණයක්කය ඟ ා-ශම ා ශවරුනවරුා කියලා. ඒඩ නිසාා ශේ
පිළිබඳවරු අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න්න කියලා කියමින් මශව අ සා්
ැක්කයීම අවරුසාන් ඩ්නවරුා. ශබීශ ීම සා්තුි යි.

(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
ශබීශ ීම සා්තුි යි. ශේ අවරුසා්ථාශේ දී මා විශ ේෂශයන්ම
නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය පිළිබඳවරු
ඩන්ණු කිහිපයක්කය ශේ
න් සාභාවරුට රඩා
ඩ්න්න
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. අනා ත ශලෝඩශග තී්ණාත්මඩ
සාාධ්ඩයක්කය ැටියට තමයි ශේ නිපුණතාවරු ා වරුෘත්තීය පුහුණුවරු මා
කින්ශන්. ශලෝඩශග වරුෘත්තීය පුහුණුවරු කියන ඟඩ තී්ණාත්මඩ
සාාධ්ඩයක්කය බවරුට පත් ශවරුලා ි ශබන්ශන් ඇයි කියන ඟඩ ශේ ්ශට්
පමණක්කය ශනීශවරුයි, ශලෝඩශගම ඉන්න තන්ණ-තන්ණිගතයන්
ශ ීඳාඩා්ශයන් ශත්න්ේ ශ න ි ශබනවරුා.
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[ න් ඩනඩ ශ ේ්ත් ම තා

ඉි  ාසාය දි ා ආපසු ැරිලා බැු වරුාම ශපශනනවරුා, නි සා
ලබා ත්තාට පසා්ශසාේ ශේ ්ශට් අධ්යාපන ක්රමශේ ය ැටියට
ි බුශණ් සුදු ඩ්පටි අධ්යාපන ක්රමශේ ය - white-collar focused
education system - බවරු. ඟ ා පැවරුි  ඒ අධ්යාපන ක්රමශේ ය අවවරු
සාාමානය ශපළ ක්කයවරුා ඉශ න ශ න, උසාසා් ශපළ සාමත් වරුන
ඩණ්වායමට පමණයි ශේ ්ශට් ්ජශග රැකියාවරුන් සාඳ ා ශයීමු
ශවරුන්න අවරුසා්ථාවරු ලැබුශණ්. ගුන් ශසාේවරුය, ලිපිඩන් ශසාේවරුය ඇතුළු
්ජශග ශසාේවරුාවරුන් සාඳ ා සාාමානය ශපළ සාමත් අයට ඇතුළු ීශේ
වරු්ේ ලැබුණා. උසාසා් ශපළ සාමත්ශවරුලා, උසාසා් අධ්යාපනය ලබා
ත්තාම පරිපාලන ශසාේවරුයට ඇතුළු ශවරුන්න ැකියාවරු ලැබුණා.
නමුත් ශේ සුදු ඩ්පටි අධ්යාපන ක්රමශේ ය නිසාා 19)0 ඩශග
අවරුසාාන භා ය ශවරුද්දි අශේ ්ට ඇතුශල් රථම වරුතාවරුට තන්ණ
නැඟිටීේ ඇි  ශවරුන්න පටන් ත්තා. ඒ සාඳ ා තන්ණයන් ඒඩ්ාශී
වුණා.
ැත්තෑවරු
ඩශග පළමුවරුැනි වරුතාවරුට තන්ණ නැඟිටීම ඇි 
වුශණ් ශේ ශ ේතුවරු නිසායි. 1970 ණන්වරුල පැවරුි  ්ජය ශේ
ඩා්ණය අවරුශබෝධ් ඩ් ත්තා. ඒ අවවරු 1972දී ශේ ්ශට්
තන්ණයන් වරුෘත්තීය පුහුණුවරුට ශයීමු කිරීශේ වරුැ ත්ඩම
ඳුනාශ න, ඒ සාඳ ා ශතෝ්ා ත් දිසා්ත්රික්කයඩ කීපයඩ තාක්කයෂණ
වි යාල ආ්ේභ ඩ්න්න ඩටයුතු ඩළා. ඟශමන්ම ඩෘෂි වි යාල
කීපයක්කය ආ්ේභ ඩ්න්න ඩටයුතු ඩළා. ඟ ා වරුෘත්තීය පුහුණුවරු ලබා
දීශේ ඩටයුතු ආ්ේභ වුණත්, ්ජය ඒ සාඳ ා වරුැඩි ායඩත්වරුයක්කය
ලබා දුන්ශන් නැ ැ. වරුෘත්තීය පුහුණු අධ්යාපනය සාේබන්ධ්ශයන්
ඟ ා ඩන්ණු ත්ක්කය ඳුනා ත්තා. ඒ අවවරු, ශේ සුදු ඩ්පටි
අධ්යාපන ක්රමශේ ය ශවරුනසා් කිරීශේ අවරු යතාවරු ඳුනාශ න
ි බුණා. රැකියා සාඳ ා ශයීමු වරුන්ශන් සීමිත පිරිසාක්කය කියන
ඩා්ණයත් ඳුනාශ න ි බුණා. උසාසා් අධ්යාපනයට ශයීමු
ශනීවරුන රමාණය වරුර්ෂශයන් වරුර්ෂය වරුැඩි ශවරුමින් පැවරුතුණා.
යේකිිය ැවමක්කය ඇි  පුහුණු රමිඩයන්ශව අවරු යතාවරු ශේ ්ට
ඇතුශළේ ඇි  වුණා. ජාතයන්ත් වරු ශයන්
ත්ශතීත්
විශ ේෂශයන්ම මැ ශප්දි රැකියාවරුන්වරුලට යන්න ශේ වරුෘත්තීය
පුහුණුශවරුන් ලබා න්නා සුදුසුඩම -සා ි ඩය- වරුැ ත් වුණා.
ඟශ ම තමයි ඟ ා වරුෘත්තීය පුහුණුවරු ආ්ේභ වුශණ්. නමුත් 1972
ඉඳලා 200), 2007 ඩාල වරුඩවරුාවවරු ක්කයවරුා අපි තාක්කයෂණ වි යාල,
ඩෘෂි වි යාල ආ්ේභ ඩළත් ඒ සාඳ ා ියයයට ියයයක්කය පිළිතු්ක්කය
ලැබුශණ් නැ ැ. ඒ සාඳ ා ියයයට ියයයක්කය පිළිතුන් ලැබුශණ් නැි 
නිසාා තමයි, 80 සා 90 ඩ වරුනශඩීට ශේ ්ශට් වරුැඩි රමාණයක්කය
වපුහුණු රමිඩයන්, housemaidsලා ැටියට මැ ශප්දි ්ටවරුලට
ගිශග. ඔවුන් පිට ්ටවරුලට ගිහිල්ලා රැකියා ලබා ත්තා.
ඊළා ඩා්ණය ශමයයි. ශේ ැටු  ඳුනාශ න පසු ගිය ්ජය
වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය ක්කයි මත් කිරීම සාඳ ා වරුැව
පිළිශවරුළක්කය ක්රියාත්මඩ ඩළා. ශේ අවරුසා්ථාශේදී අශේ න් වලසා්
අල ේශපන්ම මැි තුමා ශමම න් සාභාශේ නැ ැ. ඟතුමා ශයෞවරුන
ඩටයුතු ා නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න අමාතයවරු්යා ැටියට හිටපු
ඩාලශගදී තෘි යිඩ ා වරුෘත්තීය අධ්යාපන ශඩීමිෂන් සාභාවරු
පිහිුවවරුන්න ැකියාවරු ලැබුණා. ඩාර්මිඩ අධ්යාපන ා පුහුණු
කිරීශේ ශ පාර්තශේන්තුවරු යටශත් වරුෘත්තීය පුහුණු අධිඩාරිය,
NAITA ආයතනය, සාා ් වි වරු
් වි යාලය, UNIVOTEC
වි වරු
් වි යාලය සා
University College කියලා වි ්වරුවි යාල
මණ්වප ප ක්කය, ශේ ්ශට් දිසා්ත්රික්කයඩ ප ඩ ආ්ේභ ඩ්න්න
ැකියාවරු ලැබුණා.
අ වරුන විට ශ ලක්කයෂ පනසා් ා ඩ පමණ ියසු ියසුවියන්
සාාංඛ්යාවරුක්කය වරුාර්ෂිඩවරු උසාසා් ශපළ විභා යට ශපනී ියටින බවරු අපි
න්නවරුා. උසාසා් ශපළ විභා ශග රි ලලවරුලින් අශේ න්වරුන්
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25,000ක්කය පමණ වි වරු
් වි යාල වරු්ේ ලබා න්නවරුා. පසුගිය
වරුසාශර්දී නේ විිය ත් සා් ණනක්කය තමයි වි වරු
් වි යාල වරු්ේ ලබා
ත්ශත්. වි වරු
් වි යාලයට ශනීශත්ශ්න 225,000ඩ පමණ තන්ණ
තන්ණිගතයන් රමාණයක්කය තමන්ශව අනා තය ැන කිියම ැඟීමක්කය
නැි වරු ඩටයුතු ඩ්නවරුා. ඒ අයශ න් සාම ් අය වරුෘත්තීය
පුහුණුවරුලට ශයීමු ශවරුනවරුා. සාම ් අය උසාසා් අධ්යාපනය සාඳ ා
පිට ්ට යනවරුා. බහුත්යක්කය ශේ ්ශට් ඉතාමත් ඩඩිනමින් මු ල්
ශසාීයා න්න රැකියාවරුලට ශයීමු ශවරුනවරුා. තන්ණශයක්කය නේ,
three-wheeler ඟඩක්කය පාශර් ි යාශ න ඩඩිනමින් මු ල්
ශසාීයන්න ශපළශඹනවරුා. ඒ නිසාා තමයි පසුගිය ්ජය මඟින් අශේ
වි වරු
් වි යාල සාාංවරුර්ධ්නය ඩ්ලා ඒ සාඳ ා වරුැඩි න්වරුන්
රමාණයඩට උසාසා් අධ්යාපනය ලබා ශ න්න ඩටයුතු ඩ්
ි ශබන්ශන්. ඒ වරුාශවම, අශේ සාාමානය ශපළ සාමත්, උසාසා් ශපළ
සාමත් න්වරුන් වරුෘත්තීය පුහුණුවරු සාඳ ා ශයීමු කිරීශේ වරුැවසාට න්
ආ්ේභ ඩළා. ඒ වරුෘත්තීය පුහුණුවරු සාඳ ා තමයි අපි තාක්කයෂණ
වි යාවරු පාසාල ඇතුළට ශ න ඟන්න ඩටයුතු ඩශළේ. "මහින්ශ ෝ ය
වි යා ා්" තුළින් උසාසා් ශපළ ියසු ියසුවියන් සාඳ ා පාසාල්වරුල
තාක්කයෂණ වි යාවරු ආ්ේභ ඩළා. ඒවරුා ආ්ේභ ඩ්ලා ඟයින්
ශ ීඳින් සාමත් ශවරුන න්වරුන් ියයු  ශ නාම UNIVOTEC ඇතුළු
වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළත් ඩ් න්න අපට ැකියාවරු ලැබුණා.
ඊට වරුවා අඩු ලකුණු රමාණයකින් උසාසා් ශපළ විභා ය සාමත්
වරුන ඩණ්වායමට පුළුවරුන් වි ්වරුවි යාල මණ්වප තුළින්, ඟශ මත්
නැත්නේ University College තුළින් වරුසා් 3ඩ උපාධියක්කය ලබා
න්න. උසාසා් ශපළ විභා ය සාාමානයශයන් සාමත් වරුන
ඩණ්වායමට පුළුවරුන් තාක්කයෂණ වි යාල තුළින් ඩිේශලෝමාවරුක්කය ලබා
න්න. ඒ වරුාශවම, ඔවුන්ට පුළුවරුන් NVQ Level 5 සා ි ඩයක්කය
ලබා න්න. උසාසා් ශපළ විභා යට ශපනී ියට අසාමත් වුණත්, ඒ
ශ ීල්ලන්ටත් NVQ Level 4 සා ි ඩයක්කය ලබා න්න ැකියාවරුක්කය
ලැශබනවරුා. ශේ තුළින් ශේ ්ශට් ි ශබන වරුැව බිේවරුල රැකියා
විවරුෘත ශවරුනවරුා පමණක්කය ශනීශවරුයි, විශද් ්ටවරුල ි ශබන
රැකියාවරුලට පවරුා ශේ තන්ණයන්ට ඉදිරිපත් ශවරුලා යන්න
අවරුසා්ථාවරුක්කය ලැබුණා. ඒඩ තමයි ආ්ේභය. ඒ නිසාා අපි
වි වරු
් වි යාල සාඳ ා න්වරුන් වරුැඩි රමාණයක්කය ශයීමු ඩ්න්න
ඩටයුතු ඩ්නවරුා වරුාශවම, අශේ ඊළා ඩා්ණාවරු විය යුත්ශත්
වරුෘත්තීය පුහුණුවරු සාඳ ා වරුැඩි රමාණයක්කය ශයීමු ඩ්න්න අවරු ය
වරුැවසාට න් ක්රියාත්මඩ කිරීමයි. ඟ ා ශේ වරුැව පිළිශවරුළ සාාර්ථඩවරු
ඩ්ශ න යන්න අධ්යාපන අමාතයාාං ය, උසාසා් අධ්යාපන
අමාතයාාං ය, වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය ඇතුළු අමාතයාාං
ණනාවරුක්කය අත් අන්තර් සාේබන්ධ්තාවරුක්කය ඇි  ඩ්ශ න ි බුණා.
ඒ අන්තර් සාේබන්ධ්තාවරු තුළින් තමයි ශේ ියයු  අවරුසා්ථා අශේ
තන්ණ තන්ණිගතයන්ට ලබා ශ න්න ැකියාවරුක්කය ලැබුශණ්. ඟ ා ඒ
වරුැවසාට න ආ්ේභ කිරීම පිළිබඳවරු අපි සාන්ශතෝසා ශවරුනවරුා. ඟයට
සාම ාමීවරු අපට පුළුවරුන් ආඩා්ශයන් මා නිශයෝජනය ඩ්න
ඩෑ ල්ල දිසා්ත්රික්කයඩශග තන්ණ තන්ණිගතයන් ශවරුවශවරුන් අපි
"තන්ශණෝ ය" කියලා වරුැවසාට නක්කය ආ්ේභ ඩළා. වරුෘත්තීය
පුහුණු පාධමාලා ඕනෑ ත්ේ අශේ ්ශට් ි ශබනවරුා. නමුත්, අශේ
්ශට් න්වරුන් ඒ පාධමාලාවරුලට ශයීමු ඩ්න්න, ඒ සාේබන්ධ්ශයන්
ඔවුන්වරු ැවවරුත් ඩ්න්න, අශනකුත් පාධමාලා පිළිබඳවරුත් ැවවරුත්
ඩ්න්න කිියදු වරුැව පිළිශවරුළක්කය ක්රියාත්මඩ ශවරුන්ශන් නැ ැ.
ඒ නිසාා තමයි ''තන්ශණෝ ය'' නමින් වරුැවසාට නක්කය ආ්ේභ
ඩ්ලා, අධ්යයන ශපීදු සා ි ඩ පත්ර (සාාමානය ශපළශ සාමත් සා
අධ්යයන ශපීදු සා ි ඩ පත්ර (උසාසා් ශපළශ අවරුසාන් ශවරුලා ඉන්න
තන්ණ තන්ණිගතයන් ඒඩ ්ාශි ඩ් ශ න ඩාණ්ව ත්ඩට ශයීමු
ඩ්ලා, ඟඩ පැත්තකින් උසාසා් අධ්යාපනයට ශයීමු කිරීම, ඊළාට
ඩිේශලෝමාධ්ාරින් බවරුට පත් ඩ්න තාක්කයෂණිගතඩ වි යාලවරුලට ශයීමු
කිරීම, සා ි ඩ පත් ලබා න්නා අධ්යාපනය සාඳ ා අවරු ය
තාක්කයෂණ වි යාලවරුලට ශයීමු කිරීම ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා. ඊළා
ඩණ්වායම තමයි, විශද් ත ශවරුලා ,-

677

2017 ශනීවරුැේබර් 21

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
ඔබතුමාට නියමිත ශවරුලාවරු නේ අවරුසාන්.

ගරු කනක නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
න් සාභාපි තුමනි, න් වලසා් අල ේශපන්ම මැි තුමා අ
විවරුා යට සා භාගි ශවරුන්ශන් නැි  නිසාා ඟතුමාශව ඩාලශයන්
විනාඩි ප ක්කය ශ ෝ විනාඩි තක්කය පමණ මට ලබා න්න කිේවරුා.

678

ර ි යක්කය තමයි ි ශබන්ශන්. ශේ ආඩා්ශයන් ියයු ම අමාතයාාං
දි ා බැු වරුාම අපට අය වරුැය සාේබන්ධ්වරු කිියම වි වරු
් ාසායක්කය
තබන්න බැරි තත්ත්වරුයඩට පත් ශවරුලා ි ශබනවරුා.
ඟ ා ්ජය බලයට පත් වරුන විට තන්ණයන්ට ශනීශයක්කය
ආඩා්ශග ශපීශ්ීන්දු දුන්නා. රැකියා සාලක්කයෂශග වරුැව පිළිශවරුළ;
ශනීමිශල් Wi-Fi ප සුඩේ ලබා දීම; ශවරුීක්කයසා්වරුැ න් වරුැනි
ඩර්මාන්ත ාලා තුළින් රැකියා ලබා දීම; තන්ණයන්ට පුාංචි ඩාර්
ඟඩක්කය ලබා ශ න්න ැකියාවරුක්කය ි ශබනවරුා කියලා ඒ ආඩා්යට
ශපීශ්ීන්දු ණනාවරුක්කය දුන්නා. නමුත්, ඒ කිියම ශ යක්කය ඉෂ්ට
ඩ්න්න බැරි වුණු නිසාා අ ශේ අය වරුැශග වරුචනවරුලට සීමා ී
ි ශබන ණන් රමාණය ැන අපට වි වරු
් ාසායක්කය තබන්න බැ ැ.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
ශ ීඳයි.

ගරු කනක නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
ශබීශ ීම සා්තුි යි, න් සාභාපි තුමනි.

ඊළා ඩණ්වායම තමයි, ශේ ්ශට් රැකියා වරුාශවම, විශද් ත
ශවරුලා රැකියා ලබා ැනීම සාඳ ා ශඩීශ ීම පුහුණු රමිඩයන්
බවරුට පත් ශවරුන්ශන් කියලා ශවරුනම ශද් නයන් ලබා ශ න; ැවම
ලබා ශ න වරුැවසාට න. තුන්වරුැනි ඩා්ණය තමයි, යේ කිිය මු ලක්කය
ි ශබන තන්ණයන්ට ඒ තුළින් සා්වරුයාං රැකියාවරුක්කය ආ්ේභ ඩ්ලා
ඉන් පසුවරු වරුයවරුසාායඩයන් බවරුට පත්ීමට අවරු ය ැවම ලබා දීශේ
වරුැවසාට න.
ත්වරුැනි ඩා්ණය තමයි, විශද්
රැකියාවරුලට
ඍජුවරුම ශයීමු කිරීම සා ශේ ්ශට් ි ශබන ශපෞද් ලිඩ අාං ශග
රැකියාවරුලට ශයීමු කිරීම. මම පාර්ලිශේන්තුවරුට පැමිණිගතයාට පසුවරු
ශේ ඩා්ණා ත් 2013 පමණ වරුන ශතක්කය වරුර්ෂ කිහිපයක්කය අශේ
ඩාලශග ක්රියාත්මඩ ඩළා. ඒ සාඳ ා ඒ ඩාලශග පැවරුි  ්ජශග
වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය, උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං ය
සා ශයෝ ය ලබා දුන්නා; ඊට අමත්වරු පළාත් සාභාශේත්
සා ශයෝ ය ලබා දුන්නා. ඒ තුළින් අපි ඩෑ ල්ල දිසා්ත්රික්කයඩශග
තන්ණ තන්ණිගතයන් 2,500ඩට පමණ ැවම ලබා දීලා, ඒ අවරු ය
ඩ්න සා්ථානවරුලට අපි ශයීමු ඩළා. මම හිතන්ශන් මු ල්
රමාණයක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ශ ීවනැඟිලි න ඟඩ ශනීශවරුයි; පුහුණු
පාධමාලාවරුන් රමාණය වරුැඩි ඩ්න ඟඩ ශනීශවරුයි අ වරුැ ත්
ශවරුන්ශන්. ඊටත් වරුවා අ වරුැ ත් වරුන්ශන්, ශේ තන්ණයන්වරු ඒ
සාඳ ා ශයීමු කිරීශේ අවරු යතාවරු ඳුනා ැනීමයි.

වරුර්තමාන ්ජය පසුගිය වරුර්ෂ තුන තුළදී වරුෘත්තීය පුහුණුවරුට,
ඟශ ම නැත්නේ අශේ ්ශට් තන්ණ ප්පු්ට ශේ අමාතයාාං ය
තුළින් ශමීනවරුා ලබා දීලා ි ශබන්ශන් කියන ඟඩයි අපට ි ශබන
ැටු වරු. ශේ ්ශට් ්ාජය රි පත්ි ය තුළ වරුෘත්තීය පුහුණුවරු,
නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නය පිළිබඳවරු ශඩීත්ේ වරුැ ත්ඩමක්කය,
වි වරු
් ාසායක්කය, ශඩීත්ේ අවරු යතාවරුක්කය ි ශබනවරුා කියන ඟඩ අ
ඳුනා ත යුතුයි.
පසුගිය වරුර්ෂශග අය වරුැය ශල්ඛ්නය සාමා සාාංසාන් නය ඩ්ද්දී
ශමවරු් අය වරුැය ශල්ඛ්නශග ි ශබන වශ ව පිළිබඳවරු - ණන්
පිළිබඳවරු- අ වි ාල සාැඩයක්කය ි ශබනවරුා. පසුගිය වරුර්ෂශග ශවරුන්
ඩළ මු ලින් ියයයට )0ක්කය, 70ක්කය තමයි අමාතයාාං යට
ලැශබන්ශන්; ඟශ ම නැත්නේ අමාතයාාං ශයන් විය ේ ඩ්න්ශන්.

201) අය වරුැය ශයෝජනාවරු බැු වරුාම ශමම අමාතයාාං යට
න්පියල් මිලියන 10,071ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. අවරුසාානශග
බැු වරුාම, 2016 වරුර්ෂශග ශේ අමාතයාාං ශග ියයයට 75ඩ

විශ ේෂශයන්ම ශමවරු් අය වරුැය ශල්ඛ්නශග විය ේ දි ා
බැු වරුාම, වරුර්තන විය ම වරු ශයන් ඉතාමත් වරුැඩි රමාණයක්කය
ි ශබනවරුා. රාවධ්න විය ේ ි ශබන්ශන් ඉතාමත් අඩු රමාණයක්කය.
රාවධ්න විය ම සාඳ ා ශේ අමාතයාාං යට ලැබිලා ි ශබන මු ල්
රමාණය න්පියල් මිලියන 50යි. ශමවරු් අය වරුැශග ඇමුණුම IIහි,
තන්ණ වරුයවරුසාායඩයින් සාන්නද්ධ් කිරීශේ වරුැවසාට න යටශත්,
''රැකියා සාඳ ා ූ  ානේ කිරීශේ අ්මු ල'' ඇි  කිරීමට න්පියල්
මිලියන 2,500ක්කය ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා. අමාතයාාං ය ශමීඩක්කය ?
ජාි ඩ රි පත්ි  සා ආර්ථිඩ ඩටයුතු අමාතයාාං ය. ඒ වරුාශවම,
න්පියල් මිලියන 2,000ක්කය ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා, ශයීවුන් ශසාේනාාංඩ
් ා කුසාලතා සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න් ක්රියාත්මඩ කිරීමට සා ාය
දීමට. අමාතයාාං ය, ජාි ඩ රි පත්ි  සා
ආර්ථිඩ ඩටයුතු
අමාතයාාං ය.
සා්විට්සාර්ලන්තය සා ජර්මාව ්ජශග අවග්ර ශයන් ලැබී ඇි 
ජර්මාව ඩාර්මිඩ අභයාසා ආයතනය සාේබන්ධ්ශයන් වි යාල ප ක්කය
ඇි  කිරිම සාඳ ා ලැබී ි ශබන මු ල් රමාණය මිලියන 1000යි,
ජාි ඩ රි පත්ි  ා ආර්ථිඩ ඩටයුතු අමාතයාාං ය. ඊළාට,
කින්නියාශේ වි ්වරුවි යාලයක්කය සා්ථාපිත ඩ්න්න මිලියන 50ක්කය
ලැබී ි ශබනවරුා, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න
ා වරුෘත්තීය පුහුණු
අමාතයාාං ය. ශේ ණන් දි ා බැු වරුාම ියයයට ඟඩක්කය පමණ
තමයි ශේ අමාතයාාං යට ලැබී ි ශබන්ශන්. ඟ ා මහින් ්ාජපක්කයෂ
මැි තුමාශව ්ජය ඩාලශග කිේවරුා, "අය වරුැශයන් ියයයට
ැත්තෑප ක්කය මු ල් ි ශබන්ශන් බැියල් ්ාජපක්කයෂ ම තා ළාය."
කියා. නමුත් අ ශවරුනශඩීට ශමීඩ ශවරුලා ි ශබන්ශන්? අ ඒඩ
අශනක්කය පැත්තට
ැරිලා; අය වරුැශයන්
වරුැඩි බහුත්යක්කය
අ මැි තුමා ළා තමයි ි ශබන්ශන්.
රැකියා සාඳ ා ූ  ානේ කිරීම ශවරුවශවරුන් ැවරුැන්ත මු ලක්කය
ශවරුන් ඩ් ි ශබන්ශන් ශමීඩ කියන ඟඩ අපට ශලීකු ැටු වරුක්කය
ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඟඩ ඩණ්වායමක්කය පමණක්කය පුහුණු ඩ්න්න, ඟඩ
ඩණ්වායමක්කය සාඳ ා පමණක්කය තමන්ශව පක්කයෂශග අවරු යතාවරුයන්
ඉෂ්ට ඩ් න්න ඩටයුතු ඩ්නවරුා නේ, ඟ ා ශපීශ්ීන්දු වුණු
ආඩා්යට ඒ තුළින් තන්ණයාට අවරුසා්ථාවරුක්කය ලැශබන්ශන් නැ ැ.
ශේ අමාතයාාං ශග විවරුා ය පැවරුැත්ශවරුන අවරුසා්ථාශේදී වරුෘත්තීය
පුහුණු අමාතයවරු්යා සාභා ැශබ් නැ ැ. ඒ පිළිබඳවරු අපි ඩන ාුව
ශවරුනවරුා. නමුත් අමාතයවරු්යා තන්ණශයක්කය ැටියට ශේ පිළිබඳවරු
සාලඩා බලා, ශේ පිළිබඳවරු ශසාීයා බලා ඩටයුතු ඩ්ාවිය කියා අපි
ියතනවරුා. තන්ණයන් ශවරුවශවරුන් ඩටයුතු ඩ්න්නට ඟතුමාට
අවරුසා්ථාවරු ලැබී ි ශබනවරුා. ඟතුමා ඟයින් ශඩීත්ේ දු්ට රශයෝජන
නීවි ැයි මා න්ශන් නැ ැ.
ඊළ ට, ශේ අමාතයාාං අත් අන්තර් සාේබන්ධ්තාවරුයක්කය නැ ැ
කියා කියන්ශන් ශේ ඩා්ණය නිසාායි. පසු ගිය වරුසා් ඇතුළතදී ශ්රී
ලාංඩා ඉාංජිශන්න්වරුන්න්ශව සාභාවරු පනත ශ න ඟන්නට ඩටයුතු
ඩළා. ශ්රී ලාංඩා ඉාංජිශන්න්වරුන්න්ශව සාභාවරු පනත ශ න ඟද්දී අපි
කිේවරුා, "ශේඩ රාශයෝගිඩ නැ ැ." කියා. ඟහි ි ශබනවරුා,
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"ඉාංජිශන්න් ඩාර්මිඩයකු - (1ශ 1990 අාංඩ 10 ්න තෘතීයිඩ ා
වරුෘත්තීය අධ්යාපන පනත මඟින් පිහිුවවරුන ල තෘතීයිඩ ා
වරුෘත්තීය අධ්යාපන ශඩීමිෂන් සාභාවරු විියන් පිළි ත් තාක්කයෂණ
වි යා ඉාංජිශන්න් IV වරුන මට්ටම ජාි ඩ වරුෘත්තීය සුදුසුඩේ ශ ෝ
සාමාන සුදුසුඩමක්කය ලබා ි බීම සා සාභාවරු විියන් පිළි ැනීම." කියා.
ඒ කියන්ශන් NVQ IV ි ශබන්නට ඕනෑ. අ ශේ වරුැව බිශේ
ඉන්න ශ වරුල්
න, ශ ීවනැඟිලි
න, අශේ බාසා් උන්නැශ ේ
ශඩශනකුට NVQ IV සා ි ඩයක්කය නැ ැ. ශේඩ මාසා යක්කය
ඇතුළත ත්ශත් නැත්නේ හි් ත ඩ්නවරුා කිේවරුා. මාසා යකින්
ශේ සුදුසුඩම ලබා ත්ශත් නැත්නේ ිය් ත ඩ්නවරුාය කිේවරුා.
නමුත් අ ශවරුනතුන් ඒඩ රාශයෝගිඩවරු ඩ්න්නටත් බැරි වුණා. ඒ
වරුාශවම අ ශේ අමාතයාාං ය තුළින් ඒ සාඳ ා වරුැව පිළිශවරුළක්කය
ඉදිරිපත් ඩ් නැ ැ. ඟම නිසාා ඉදිරිපත් ඩ් ි ශබන ශමවරු් අයවරුැය
ශල්ඛ්නය පිළිබඳවරු අපට කිියම වි වරු
් ාසායක්කය නැ ැ.
ශේ ්ජය ආ්ේභශගදී ලක්කයෂ 10ඩට ්ක්කයෂා ශ නවරුා කිේවරුා.
අ ශවරුනශඩීට ලක්කයෂ ත්ඩට ්ක්කයෂා ලබා දුන්නාය කියනවරුා.
පසුගිය වරුර්ෂ තුන දි ා බැු වරුාම ලක්කයෂ ත්ඩ රැකියා
රමාණයක්කය අඩු ශවරුලා ි ශබනවරුා. මිලියන 1.8 ට ි බුණු ්ජශග
රැකියාවරුන් මිලියන 1.4ට අඩු ශවරුලා ි ශබනවරුා.
ඒ වරුාශවම
ි ශබන ඩි ඩාවරුත තමයි ම බැාංකුශේ මාංශඩීල්ලය. අර්ජුන්
මශ න්
ේ ද්රන් ම ත්මයා ඟතැනින් අයින් ඩ් ශඩළින්ම ාන්ශන්
ලක්කයෂ 10ශග රැකියා ලබා දීශේ වරුැව පිළිශවරුළට. ඟ ා ඟතැන
වි වරු
් ාසායක්කය නැි වරු ්ශට් ි ශබන ශලීකුම මූලය වරුාංචාවරු වුණා
වරුාශවම අ අශේ තන්ණයාට ලබා දී ි ශබන අවරුසා්ථාවරු ශමීඩක්කය ?
ශේ වරුාශව ශ ීශ්ක්කය

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික ෙහතා

(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
න් සාභාපි තුමනි, න් ඩනඩ ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමා න්
අග්රාමාතයතුමා සාභාශේ නැි  ශේලාශේ අ නවරුා, ඟතුමා ඊශග
ශඩීමිෂන් සාභාවරුට ගිහින් පිළිතුන් දීලා බැඳුේඩ්ශග ඩවුන්වරුත්
ශබ්්ා න්න ගියා කියලා. ඟතුමා සා්වරුඩැමැත්ශතන් ගිහින්, ඟම
ර න
් වරුලට ඉතාම ශ ීඳින් උත්ත් දීලා ආවරුා. ඟතුමා න් සාභා
ැශබ් නැි  ශේලාශේ ශමවරුැනි ර න
් අසාා සාේූරර්ණ වරුැරැද් ක්කය
ශමතුමා ඩ්න්ශන්. න් අග්රාමාතයතුමා ඕනෑ ත්ේ ශේලාවරුක්කය
සාභාශේ ඉන්නවරුා. ඟතුමා උත්ත් ශ යි, ඔය ර න
් යට. ඟතුමා ැම
ාම න් සාභාශේ ඉන්නවරුා. අ විශද් ත වුණු නිසාා - [බාධ්ා
කිරීේ] ඒ නිසාා ඩන්ණාඩ්ලා, ඔය වරුාශව ශද්වරුල් කියලා අප ාසා
ඩ්න්න ඟපා.

ගරු කනක නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ැන් ඉඳ න්න. න් අග්රාමාතයතුමා
ඉන්නා ශේලාවරුඩ අපට අවරුසා්ථාවරුක්කය දුන්ශනීත්, අප ඩථා ඩ්නවරුා.
[බාධ්ා කිරීේ] නමුත් ශේඩ ශන්, ඇත්ත තත්ත්වරුය. අ මැි තුමා
සා්වරුඩැමැත්ශතන් ගිහිල්ලා ශනීශවරුයි ශන්. ඟතුමාශ න් ඩ්පු
ඉල්ලීමඩට අවවරු තමයි බැඳුේඩ් ශඩීමිසාමට යන්න වුශණ්. ඒ
නිසාා සා්වරුඩැමැත්ශතන් යැයි පවරුසාමින් ශබීන්වරු වරුසාා ැනීමට අ
ඔබතුමන්ලාට - [බාධ්ා කිරීේ] ශ ීඳ අවරුසා්ථාවරුක්කය ලබා දීලා
ි ශබනවරුා. [බාධ්ා කිරීේ] ලවරුා ශ න ි ශබනවරුා. අ
විශ ේෂශයන්ම ශ ීඳ -

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉව් කරන ලදී.]

ගරු ෙන්ත්රීවරනයක්

[Expunged on the order of the Chair.]

(An Hon. Member)
ශපෝසා්ටර් සාා ි ශබනවරුා, "බයනැි  අ මැි " කියලා.

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

රැකියා ලක්කයෂ
යක්කය ලබා දීශේ වරුැවසාට නට ඉදිරිපත් ඩ්
ි ශබන ඟඩත් ැටු  සා ත ඩා්ණයක්කය.
විශ ේෂශයන්

න් අග්රාමාතයතුමා

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉව් කරන ලදී.]

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ඊශග බැඳුේඩ් ශඩීමිසාමට ගිහින් මම හිතන්ශන් තමන්ශව
හිතවරුතා- තමන් ශයෝජනා ඩ් තනතු් ලබා දුන් අර්ජුන්
මශ න්
ේ ද්රන් ම ත්මයාවරු- ශබ්්ා න්න ඩටයුතු ඩ්නවරුා. නමුත් අ
මුළු ්ශට්ම ජනතාවරු ශත්න්ේ අ්ශ න ි ශබන ඩා්ණය, ජනතාවරු
ශ ීඳින් න්නා ඩා්ණය තමයි ශේ බැඳුේඩ් ම ඩිය තුළින්
අශේ ්ටට ැවරුැන්ත පාඩුවරුක්කය -න්පියල් ට්රිලියනයඩ පමණ
පාඩුවරුක්කය- ශවරුලා ි ශබනවරුා විත්ක්කය ශනීවරු ඒ තුළින් අපට ි ශබන
අවරුසා්ථාවරුන් ්ාශියක්කය නැි  ී ි ශබනවරුාය කියන ඟඩ. ඉදිරිශගදී
ශේ අමාතයාාං ය තන්ණයන්ට සු්ාං නා ඩථා කියන්නට-

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික ෙහතා

(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
න් විශේපාල ශ ට්ටිආ්ච්චි මැි තුමනි, ඔබතුමාශව point of
Order ඟඩ ශමීඩක්කය ?
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(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

ගරු කනක නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
ඔේ. ඟඩ තැනඩ සාා ි බුණා, "බය නැි  අ මැි " කියලා.
ඊට උඩින් ි බුණා, "ශ ී්ඩමට බය නැි  අ මැි " කියලා.

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉව් කරන ලදී.]

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ඩවුන් රි ලියා ශවරුන්න ඇි . ඒ නිසාා අපි ඒ පිළිබඳවරු ඩන ාුව
ශවරුනවරුා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම බැඳුේඩ් ශඩීමිසාශමන් නීතයවූලලවරු
ශේ ශ ීන් ටිඩ හිශර් මයි කියලා අපි බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා
කියන ඩා්ණයත් සාඳ න් ඩ්මින්, මට ශේ අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම
පිළිබඳවරු න් සාභාපි තුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
න් ඩනඩ ශ ේ්ත් මැි තුමා න් අග්රාමාතයතුමා පිළිබඳවරු
රඩා ඩළ උප ාසාාත්මඩ ශද්වරුල් ැන්සාාඩ් වරුාර්තාශවරුන් ඉවරුත්
කිරීම තමයි ශ ීඳ කියලා මා හිතනවරුා.

මීළාට, න් ශමී ාන් ලාල් ශග්රේන් අමාතයතුමා.
න්
අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 17ඩ ඩාලයක්කය ලබා දී ි ශබනවරුා.
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ගරු නෙොහාන් ලාල් නග්රේරු ෙහතා සඋසසන අධායාපන රා ය
අොතයුරො

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு - உயர் கல்வி இரொஜொங்க
அமைச்ெர்)

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher
Education)
න් සාභාපි තුමනි, මම ්ාජය අමාතය ධු්ය ්න, උසාසා්
අධ්යාපන අමාතයාාං ශග වරුැය ශීර්ෂය පිළිබඳවරු පැවරුැත්ශවරුන ශමම
විවරුා යට සාේබන්ධ් ශවරුමින්, අ සා් ැක්කයීමට අවරුසා්ථාවරු ලැබීම
ැන ඉතාම සාතුුව ශවරුනවරුා. ශේ ්ශට් ඉන්නා ඉතාම බුද්ධිමත්ම
න්වරුන් සාමූ ය පුන්දු පුහුණ ඩ්න ආයතන වරුන වි ්වරුවි යාල
පද්ධ්ි ය පාලනය ශවරුන්ශන් උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං ය යටශත්
බවරු
අපි න්නවරුා. උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං ශයන් අපි
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුන මූලිඩ ඩා්ණා-ඩටයුතු
ණනාවරුක්කය
ි ශබනවරුා.

පසුගිය -201)- වරුසාශර්දී පැවරුැි  උසාසා් ශපළ විභා ය සාමත් ී,
වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළත් ීම සාඳ ා සුදුසුඩේ ලැබූ ශිෂය රමාණය
160,000ක්කය පමණ ශවරුනවරුා. මීට ඩලින් වි ්වරුවි යාල පද්ධ්ි යට
ඇතුළත් ඩ් ත ැකි වූශග සාමත් වරුන රමාණශයන් ියයයට 1)ඩ,
17ඩ වරුාශව රමාණයක්කය. අපි ශේ පිළිබඳවරු ශ ීඳින් අවරුශබෝධ්
ඩ්ශ න, ඩැබිනට් අමාතය අශේ න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල
මැි තුමාශව මා ශපන්ීම යටශත්
ැම අවුන්ද්ශද්ම
වි වරු
් වි යාලවරුලට රශේ වරුන රමාණය ියයයට 10කින් වරුැඩි
කිරීශේ වරුැව පිළිශවරුළක්කය පටන් ත්තා.
2015දී උසාසා් ශපළ ඩ්පු න්වරුන්ශ න් වි ්වරුවි යාලවරුලට
ඇතුළත් වුශණ් 25,000ඩට ආසාන්න සාාංඛ්යාවරුක්කය. නමුත් 201)
වරුසාශර් උසාසා් ශපළ විභා ය ඩ්පු න්වරුන්ශ න් ්ාජය
වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළත් ඩ් න්නා න්වරුන් සාාංඛ්යාවරු 30,500
ක්කයවරුා අපි වරුැඩි ඩ්ශ න ි ශබනවරුා. ශමය, උසාසා් ශපළ සාමත් වූ
ශිෂය රමාණශයන් ියයයට 19ඩ වරුාශව රමාණයක්කය. ශමය, උසාසා්
අධ්යාපන අමාතයාාං ය පමණක්කය ශනීශවරුයි, ශේ ්ශට් සාමසා්ත
තන්ණ ප්පු්ම ලබා ත් ඉතාම වරුැ ත් ජයග්ර ණයක්කය විධියට මම
ඳුන්වරුනවරුා. මක්කය නිසාා යත්, ශේ වරුසා් ශ ඩඩ ඩාලය තුළ
වි වරු
් වි යාල රශේ ය ලබන ියසුන් සාාංඛ්යාවරු 5,000ඩට ආසාන්න
රමාණයකින් වරුැඩි ඩ් න්න අපට පුළුවරුන් වුණා.
ශමශසාේ ියසුන් සාාංඛ්යාවරු වරුැඩි කිරීමත් සාමා අපි පාධමාලා
සාාංඛ්යාවරුත් වරුැඩි ඩ්ලා ි ශබනවරුා. අපි උපකුලපි වරුන්න් සාමා
සාාඩච්ඡා ඩ්, ඟක්කය ඟක්කය පාධමාලාවරු සාඳ ා බඳවරුා ත ැකි ශිෂය
රමාණය වරුැඩි ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි, වරුැඩිශයන්
රැකියා ත ඩ්න්න පුළුවරුන් පාධමාලා පරීක්කයෂා ඩ්ලා ඒවරුා සාඳ ා
තමයි අපි ශේ රශේ ය වරුැඩි කිරීම ඩ්ශ න යන්ශන්. ඟශ ම
නැතුවරු රැකියා ත ඩ්න්නට අමාන් විෂය ක්කයශෂේත්ර සාඳ ා ශනීශවරුයි.
ඒ සාඳ ා ඉතා බුද්ධිමත්වරු අපි ඩා්ණා-ඩටයුතු සාලසා්වරුා දී
ි ශබනවරුා. ශේ අවවරු ශේ වරුසා් ශ ඩ තුළ ියයයට 20ඩ පමණ
රමාණයකින් වි ්වරුවි යාල රශේ ය අපි වරුැඩි ඩ් ි ශබනවරුා.
25,000ක්කය පමණ වුණු සාාංඛ්යාවරු 30,000ක්කය පමණ ක්කයවරුා වරුැඩි කිරීම
කියන්ශන්, ියයයට 20ඩ පමණ රමාණයකින් ්ාජය වි ්වරුවි යාල
සාඳ ා රශේ ය අපි වරුැව ඩ් ි ශබනවරුා කියන ඟඩයි.
දිගින් දි ටම අපිට ශචෝ නා ඩ්නවරුා, නි සා් අධ්යාපනය නැි 
ඩ්න්න යනවරුා, ්ාජය වි වරු
් වි යාල නැි  ඩ්න්න යනවරුා,
අධ්යාපනය ශපෞද් ලීඩ්ණය ඩ්න්න යනවරුා කියලා. නමුත්
ඇත්තවරු ශයන්ම අපි බුද්ධිය ශමශ යවරුා, යථාර්ථවරුාදීවරු බැු ශවරුීත්
අපට ශපශනනවරුා, ්ාජය වි වරු
් වි යාල රශේ ය අපි ශීඝ්රශයන් වරුැඩි
ඩ්ශ න යන බවරු.
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ඇත්තටම අශේ ඉලක්කයඩය ශවරුන්ශන් විවිධ් ක්රමශේ යන් ් ා
2020 ඉක්කයමවරුන විට වි ්වරුවි යාලවරුලට ඇතුළත් ඩ්න ශිෂය
සාාංඛ්යාවරු 50,000 ක්කයවරුා පමණ වරුැඩි ඩ් න්නයි. මම හිතනවරුා,
ඟතශඩීට අපට සාෑහීමඩට පත් ශවරුන්න, සාතුටට පත් ශවරුන්න
පුළුවරුන් ශවරුයි කියලා. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි, නි සා් වි ්වරුවි යාල
රශේ ය ශනීලැබුණු ියසුන් වි ාල පිරිසාක්කය ඉන්නවරුා. අපි න්නවරුා,
උපාධි ලබාදීම සාඳ ා අවමත ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපන
ආයතන ණනාවරුක්කය ි ශබන බවරු. නිිය බලධ්්යා විියන් පරීක්කයෂා
ඩ්ලා, රමිි ය බලලා ඒ අවරුසා්ය නැත්නේ ඒ බලය ලබාදුන්
ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපන ආයතන ි ශබනවරුා. ශේ ආයතන
සාඳ ා ශේ වරුසාශර් ියට ආ්ේභ වරුන පරිදි අපි ණය ශයෝජනා ක්රමයක්කය
ක්රියාත්මඩ ඩ්ලා ි ශබනවරුා.
ඒ න්වරුන්ට වරුසා් ත්ක්කය සාඳ ා න්පියල් ලක්කයෂ අටඩ ශපීලී
්හිත ණයක්කය ලාංඩා බැාංකුවරු ් ා ්ජය විියන් ලබා ශ නවරුා.
ලාංඩා බැාංකුවරු ් ා ලබා ශ න ඒ ශපීලී ්හිත ණය ඒ අ ාළ
ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපනය සාපයන්නන්ට ශ ීම තුළින් ඒ
න්වරුන්ට සා නයක්කය ලැශබනවරුා. ශේ අවුන්ද්ශද් අපට න්වරුන්
6,400ඩ පමණ සාාංඛ්යාවරුඩට ශේ ශපීලී ්හිත ණය ශ න්න
පුළුවරුන්ඩම ි බුණා. ඒ වුණත් 1,000ඩට අධිඩ පිරිසාක්කය තමයි ශේ
අවුන්ද්ශද් ශේ සාඳ ා ඉල්ු ේ ඩ්ලා බැඳිලා ි ශයන්ශන්. ශේ වරුන
විට ශේ පාධමාලා ආ්ේභ ශවරුමින් පවරුි නවරුා. ැනටමත් ඟවරුැනි
ආයතන කිහිපයඩම පාධමාලා ආ්ේභ ඩ්ව ලැබුවරුා. ඔවුන් උසාසා්
අධ්යාපන සුදුසුඩම -උපාධිය- ලැබුවරුාට පසුවරු ඟතැන් ියට වරුසා්
ප ඩ පමණ ඩාලයක්කය තුළ තමුන් ඩ්න රැකියාවරු ් ා ලබා
න්නා ආ ායශමන් ශේ ණය ශ විය යුතුයි. නමුත් ඔවුන්ට ඒ
සාඳ ා ශපීලියක්කය ශ වරුන්න ියද්ධ් ශවරුන්ශන් නැ ැ. ශේඩ වි ාල
සා නයක්කය. අවුන්දු
ණනාවරුක්කය ි සා්ශසාේ ශබීශ ෝ විද්වරුතුන්,
අධ්යාපනඥයන් විියන් ඩථා ඩ්මින් ියටි ශ යක්කය තමයි උසාසා්
අධ්යාපනය ලැබීමට වුවරුමනා ඩ්න න්වරුන්ට ශපෞද් ලිඩ
ආයතනවරුලින් ශ ෝ උසාසා් අධ්යාපනය ලබා ැනීම සාඳ ා ්ජය
විියන් ණය මු ලක්කය සාැපයීම ශයෝ යයි කියන ඩා්ණය. ඒ සාඳ ා
මූලිඩ සුදුසුඩේ විධියට සාලඩන්ශන් ඉශසාඩ් ලකුණ. ඒ ඉල්ලන
රමාණය අවවරු, ඉශසාඩ් ලකුණ වරුැඩිම න්වරුන් තමයි අපි
ශතෝ්ාශ න ශේ ප සුඩම සාලසාන්ශන්. ඟතශඩීට ඒ අවවරුත් අපට
වි වරු
් වි යාල රශේ ය වරුැඩි ඩ් න්න පුළුවරුන්.
න් සාභාපි තුමනි, ඒ වරුාශවම
විවරුෘත වි ්වරුවි යාලයට
ඇතුළත් ශවරුන ියසුන් රමාණය වරුැඩි ඩ් ැනීම සාඳ ාත් අපි වි ාල
වරුැව පිළිශවරුළක්කය ඩ් ශ න යනවරුා. විවරුෘත වි ්වරුවි යාලයට
ඇතුළත් ශවරුන ියසුන් රමාණය අඩුීමට මූලිඩ ශ ේතුවරු ශවරුලා
ි ශබන්ශන් විවරුෘත වි ්වරුවි යාලය ලබාශ න උපාධිය පිළිබඳවරු
ි ශබන දුර්මත. ඇත්තටම ශේ දුර්මත දුන්කිරීම සාඳ ාත්, ඒ
රශේ ය වරුැඩි වරුැඩිශයන් ලබාදීම සාඳ ාත් අු ත් රචා්ණ වරුැව
පිළිශවරුළක්කය ආ්ේභ කිරීම සාඳ ා අපි අමාතයාාං ය ැටියට විවරුෘත
වි වරු
් වි යාලය සාමා සාාඩච්ඡා පවරුත්වරුලා ි ශබනවරුා. ඒ අවවරු
ඔවුන්ට අවරු ය ප සුඩේ සා යටිතල ප සුඩේ සාැපයීම සාඳ ා ශේ
වරුන විට අපි යේ යේ ක්රියාමාර් අ්ශ න ි ශබනවරුා. ඒ සාඳ ා
ඔවුන්ශව ශයෝජනා අපි ඟඩතු ඩ්ශ න ි ශබනවරුා. ඒ අවවරු
අනා තශග අපි බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා, විවරුෘත වි ්වරුවි යාලශග
ශිෂය සාාංඛ්යාවරු වි ාල වරු ශයන් වරුැඩි ඩ්න්න.

ශේ විධියට අපි වි ්වරුවි යාල රශේ ය ශේ ක්කයවරුා සාැලකිය යුතු
රමාණයකින් ඉි  ාසාශග ශනීවූ විරූ විධියට වරුැඩි ශඩන්වරුා. ඒ
වරුාශවම වි ්වරුවි යාල රශේ යට ත ශවරුන ඩාල පරිච්ශද ය අඩු
ඩ්න්න කියලා ජනතා විමුක්කයි  ශප්මුශණ් මන්ත්රී නලින්
ජයි සා්සා මැි තුමා ශයෝජනා ශඩන්වරුා. ඇත්තටම වි ්වරුවි යාලයට
න්වරුන් ඇතුළු වරුන ඩාලය අශ ෝසා්තු ක්කයවරුා අපට ශලශ ියශයන්ම
අඩු ඩ් න්න පුළුවරුන්ඩම ි ශබනවරුා. අපි ඒ සාඳ ා අවරු ය
වරුැවපිළිශවරුළ ආ්ේභ ඩ්ලයි ි ශබන්ශන්. ඒ සාඳ ා අව මනය
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් ශමී ාන් ලාල් ශග්රේන් ම තා

ඩ්පු ක්රියාමාර්
ඩැමැි යි.

ැන ශේ ශවරුලාශේ විශ ේෂශයන් මතක්කය ඩ්න්න

මම ශේ ශවරුලාශේ විශ ෂ
ේ ශයන් සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා,
වි වරු
් වි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාශේ සාභාපි  ශජයෂ්ධ
ම ාචාර්ය ශමී ාන් ියල්වරුා මැි තුමාට; ඒ වරුාශවම වි වරු
් වි යාල
රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාශේ ශල්ඩේ ආචාර්ය ප්රියන්ත ශරේමකුමා්
මැි තුමාට. ඔවුන්ශව ශනීමසුන් සා ශයෝ ය, උශ යෝ ය ා
ඩැපීම තුළින් අපට පුළුවරුන් වුණා, උසාසා් ශපළ විභා ය
සාමත්ශවරුලා වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළත් වරුන්නට ශප් ශ ් ියටින
ඩාලය මාසා ණනාවරුකින් අඩු ඩ් න්න. උ ා ්ණයක්කය වරු ශයන්
කියනවරුා නේ, 2015 වරුසාශර් සාි  තළි ක්කය ගියා, වි ්වරුවි යාල
රශේ ය සාේූරර්ණ ඩ්න්න.
අපි පසුගිය අවුන්ද් ශවරුනශඩීට ඒඩ සාි  3) ක්කයවරුා අඩු ඩළා;
ශේ අවුන්ද් ශවරුනශඩීට ඒඩ සාි  21 පමණ ක්කයවරුා අඩු ඩ්ලා ඒ
ඩාලපරිච්ශද ය අවඩටත් වරුවා අඩු ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ අවවරු
වි වරු
් වි යාල ලෑසා්ි  නේ පාධමාලා ඉක්කයමනින් පටන් න්න ඒ
සාඳ ා අවරු ය ඩ්න පරිසා්ය, ඒ සාඳ ා අවරු ය ඩ්න නේ ේ, ඒ
සාඳ ා සුදුසාඩේ ලබලා ි ශබන ශිෂයයන් ශේ ශවරුනශඩීට
වි වරු
් වි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාවරු විියන් ශසාීයා දීලා ඉවරු්යි.
අපි ශේඩ ැම අවුන්ද් ඩම මාසායකින්, මාසා ඟඩ මා්කින් තවරු
අඩු ඩ්ශ න යනවරුා. විභා ශ පාර්තශේන්තුවරු, වි ්වරුවි යාල
රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාවරු, ඒ වරුාශවම උසාසා් අධ්යාපන
අමාතයාාං ය යන තුනම ඟඩතු ශවරුලා සාාඩච්ඡා කිරීම ් ා ශේ
දුෂ්ඩ් ඩර්තවරුය ඉුව කිරීම සාඳ ා අපි වි ාල වරුෑයමක්කය ්ලා, ැන්
ඟතැනට පැමිශණමින් ි ශබනවරුා කියන ඟඩ න් නලින් ජයි සා්සා
මැි තුමාට මා මතක්කය ඩ්න්න ඩැමැි යි.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි 5කින්, ඒ කියන්ශන්
12.20ට ඔබතුමාශව ඩථාවරු නවරුත්වරුන්න පුළුවරුන් නේ, අපට ඉ්ාන්
වික්රම්ත්න මැි තුමාට විනාඩි 10ක්කය ලබා ශ න්න පුළුවරුන්. ඔබතුමා
දි ටම ඩථා ඩ්නවරුා නේ, ශඩීපමණ ශවරුලාවරුක්කය ඩථා ඩ්නවරුා ?
Can you finish within five minutes?

ගරු නෙොහාන් ලාල් නග්රේරු ෙහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

No, I cannot. Allocate me, at least, 18 minutes.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
Then, you have another eight minutes more to speak. තවරු
විනාඩි අටක්කය ඔබතුමා බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා ?

ගරු නෙොහාන් ලාල් නග්රේරු ෙහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

What if I stop now and start speaking after lunch?

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
නැ ැ. ඔබතුමා විනාඩි අටම ඩථා ඩ්නවරුා නේ, ඟතුමාට ඩතා
ඩ්න්න බැරි ශවරුනවරුා. ඔබතුමා විනාඩි ප කින් නැවරුැත්තුශවරුීත්
පමණයි ඟතුමාට ඩාලය ශ න්න පුළුවරුන් වරුන්ශන්.
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ගරු නෙොහාන් ලාල් නග්රේරු ෙහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

Then, I will continue till 12.23 p.m.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

Okay.

ගරු නෙොහාන් ලාල් නග්රේරු ෙහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிமரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
අපි ියසු රශේ ඩටයුතු ඩාර්යක්කයෂමවරු ියදු කිරීම සාඳ ා නවරු
ඩාර්ය මණ්වලයක්කය බඳවරුා ශ න, ඔවුන්ට අමත් ශසාේවරුා ප සුඩේ
ලබා දීලා ි ශබනවරුා. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. වි වරු
් වි යාල රශේ ය
අන්තර්ජාලය ් ා - online - අයදුේ කිරීම ් ා අපට වි ාල
ඩාලයක්කය ා පිරිවරුැයක්කය ඉි රි ඩ් ැනීමට පුළුවරුන් වුණා. ඟමඟින්
වරුැරැදි හුාක්කය අඩු වුණා. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි, අශේක්කයෂඩයන්ට
ශනීමිශල් අයදුේ කිරීම සාඳ ා දිවරුයින පු්ා ඇි  නැණසාල
මධ්යසා්ථාන ආදී ශනීශයක්කය සා්ථානවරුලින් අවරුසා්ථාවරු සාලසාා දුන්නා.
ඒ අවවරු 2017 වරුර්ෂශග ියට සාෑම වරුසා්ඩම ඔක්කයශතෝබර් පළමුවරුැනි
දින ියයු  ්ාජය වි වරු
් වි යාල පටන්
ැනීමට වි වරු
් වි යාල
බලධ්ාරින් සාමා අපි ඟඩාතාවරුට ඇවිත් ි ශබනවරුා. ශේ දිනය
අශ ෝසා්තු ක්කයවරුා ඉදිරියට ශ ශනන්න පුළුවරුන් වරුන්ශන් උසාසා් ශපළ
විභා රි ලල තවරු මාසායඩට ශ ඩඩට ඩලින් නිකුත් කිරීමට
විභා ශ පාර්තශේන්තුවරු ඟඩා වුශණීත් පමණයි.

විශ ේෂශයන්ම උසාසා් ශපළ රි ලල නිකුත් කිරීම ඉක්කයමන්
ඩ්න්න පුළුවරුන් නේ අපට වි වරු
් වි යාල රශේ යත් ඩඩිනේ
ඩ්න්න පුළුවරුන්. අපි ලබන වරුසාශර් විභා ශ පාර්තශේන්තුවරුත්
සාමා ශේ ැන සාාඩච්ඡා ආ්ේභ ඩ්ලා තවරු දු්ටත් ශමය ඉදිරියට
ශ න යන්න අපට ඩථා ඩ්න්න පුළුවරුන්. රශේ ය පැත්ශතන් අපි
ලබලා ි ශබන ර ි ය ඉතාම ර ාංසානීයයි කියලා මම හිතනවරුා.
අශනක්කය පැත්ශතන් ගුණාත්මඩභාවරුය පිළිබඳවරුත් අපි ඩථා ඩළ
යුතුයි. ්ාජය වි වරු
් වි යාලවරුල ගුණාත්මඩභාවරුය පරීක්කයෂා කිරීම
සාඳ ාත්, ඟය නියාමනය කිරීම සාඳ ාත්, ඒ පිළිබඳ ඩටයුතු කිරීම
සාඳ ාත් වි ්වරුවි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාවරු තුළ Standing
Committee ඟඩක්කය ි ශබන බවරු අපි න්නවරුා. ඒ තමයි,
ගුණාත්මඩභාවරුය ත වුන් කිරීශේ Standing Committee ඟඩ. ශේ
Standing Committee ඟඩ වි වරු
් වි යාල ආචාර්යවරුන්න්ශ න්
පමණයි සාමන්විත වරුන්ශන්. ඇත්තටම වි වරු
් වි යාල රි පා න
ශඩීමිෂන් සාභාවරු වුණත් පිළි න්නවරුා, අපි අශේ ගුණාත්මඩභාවරුය
පරීක්කයෂා කිරීශේ ශත්න්මක්කය නැ ැ, ශේ සාඳ ා පිටසා්ත් අය
සාේබන්ධ් ශවරුන්න ඕනෑ කියලා. මීට වරුවා සා්වරුාධීන, විනිවි
ශපශනන ආඩා්ශයන් ඩටයුතු ඩ්න සා්වරුභාවරුයක්කය ි ශබනවරුා නේ
ශ ීඳයි කියලා ඔවුන් පිළි න්නවරුා.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි, ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපන ආයතන
ණනාවරුක්කය මෑත ඩාලශග ශේ ්ශට් ඇි  වුණු බවරු අපි න්නවරුා. ඒ
වරුාශවම පිට්ට වි වරු
් වි යාලවරුලින් ලබා ශ න උපාධි ණනාවරුක්කය
ශේ ්ශට් පිරිනමනවරුා. ශේවරුා අත් සාේබන්ධ්තාවරු ශමීඩක්කය ,
ශමීන උපාධිය
වරුැඩිය ශ ීඳ, ශමීන උපාධිශග
වරුැඩි
ගුණාත්මඩභාවරුයක්කය ි ශබන්ශන් කියලා ශ ීයන්න කිියම
ආයතනයක්කය නැ ැ. ශේවරුා ඔක්කයශඩීම වි වරු
් වි යාල රි පා න
ශඩීමිෂන් සාභාශේ Standing Committee ඟඩට ශසාීයන්න
පුළුවරුන්ඩමකුත් නැ ැ. මම හිතන විධියට න් නලින් ජයි සා්සා
මන්ත්රීතුමා ශේ ැනත් ඩථා ඩළා. අපි ශේ වරුන විට අ ාළ
ශඩුවේපත
ලා ඉවරු්යි. සා්වරුාධීන, තත්ත්වරු පාලනය කිරීශේ ා
තත්ත්වරු සා ි ඩ කිරීශේ, රතීතනය කිරීශේ ශඩීමිසාමක්කය ඇි 
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කිරීමට අපි බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. An independent Quality
Assurance and Accreditation Commission will be established
next year. ශේ වරුන විට ශේ ශඩුවේපත ි ශබන්ශන් නීි පි 
ශ පාර්තශේන්තුශේ. අපට අවරු ය අවමැි ය ලැබුණාට පසුවරු,
ඩැබිනට් පත්රිඩාවරු ඉදිරිපත් ඩ්ලා, ඩැබිනට් අවමැි යත් ඟක්කයඩ
ලබන අවුන්ද්ශද් මැ වරුන විට -ජුනි, ජූලි ශවරුනශඩීට- අපි ශේ
ශඩීමිසාම පිහිුවවරුන්න බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. ශේ ශඩීමිසාම
සාේූරර්ණශයන් සා්වරුාධීන ශඩීමිසාමක්කය. ශඩීමිසාම පත් කිරීශේදී
ශද් පාලන ඇඟිලි ැසීේ ඉතාම අඩු ශවරුන විධියට ජනාධිපි තුමා
විියන් තමයි ශඩීමිසාම පත් කිරීම ඩ්න්ශන්. ශේශක්කය ශඩුවේපත
බැු වරුාම, නීි ය බැු වරුාම තමුන්නාන්ශසාේලාට ඒඩ ශත්ශ්යි. ඒ
ශඩීමිසාම වරු කියන්ශන් ඩැබිනට් මණ්වලයට පමණයි. ඟඩ
ඇමැි වරු්ශයකුට ශනීශවරුයි. ශමය ඩැබිනට් මණ්වලයට පමණක්කය
වරු කියන ශඩීමිසාමක්කය. ශේ ශඩීමිසාමට, තත්ත්වරු පාලනය
පිළිබඳවරුත්, රතීතනය - accreditation - පිළිබඳවරුත් ඉතා ශ ීඳ
අවරුශබෝධ්යක්කය ි ශබන ශ ීඳ සුදුසුඩේ ි ශබන ආචාර්යවරුන්,
ම ාචාර්යවරුන් අපි පත් ඩ්න්න ඕනෑ. අපට ශලෝඩ බැාංකුවරු ් ා
විශද්ශීය ශසාේවරුය ලබා න්න පුළුවරුන් නේ ශ ීඳයි කියලා මම
හිතනවරුා. ඟවිට බලාශ න ඉන්න අයට වරුවා ශ ීඳ සා්වරුාධීනභාවරුයක්කය
කින්න පුළුවරුන් කියලා මම හිතනවරුා. ශේ ශඩීමිසාම බලන්ශන්
තත්ත්වරු සා ි ඩ කිරීම ා රතීතනය කිරීම ැන පමණක්කය
ශනීශවරුයි.
ශේ ශඩීමිසාම බලන්ශන් තත්ත්වරු සා ි ඩ කිරීම ා රතීතනය
කිරීම ැන පමණක්කය ශනීශවරුයි. ශේ ශඩීමිසාම විියන් පරීක්කයෂා
ඩ්ව ලබනවරුා ඇත්ශත් ශ්රී ලාංඩා සුදුසුඩේ ්ාමුශේ ඩවරු් මට්ටමඩ
විවිධ් උසාසා් අධ්යාපන සුදුසුඩේ ි ශබනවරුා යන්නයි. අපි SLQF
නමින් අු ත් සුදුසුඩේ ්ාමුවරුක්කය ඳුන්වරුා දී ි ශබනවරුා. ශේ ක්කයවරුා
ජාි ඩ වරුෘත්තීය සුදුසුඩේ ්ාමුවරු - NVQF - ි බුණා, මට්ටේ 7ක්කය
ක්කයවරුා. අපි අු ත් සුදුසුඩේ ්ාමුවරුක්කය
ා ි ශබනවරුා, "ශ්රී ලාංඩා
සුදුසුඩේ ්ාමුවරු" - Sri Lanka Qualifications Framework - කියා.
The Sri Lanka Qualifications Framework has 12 levels; ඟහි
ි ශබනවරුා, මට්ටේ 12ක්කය. 12වරුන මට්ටම ආචාර්ය උපාධියයි. 5වරුන
මට්ටම තමයි සාාමානය උපාධිය.
අශේ ්ශට් ශද්ශීය ශ ෝ විශද්ශීය ඩවරු් උපාධියක්කය ශ ෝ ඩවරු්
උසාසා් අධ්යාපන සුදුසුඩමක්කය පිරිනැමුවරුත්, ඒ පිරිනමන උපාධිය ශ ෝ
සුදුසුඩම ඩවරු් මට්ටමඩ ි ශබනවරුා කියා සා ි ඩ කිරීශේ
ඩටයුත්ත ශේ ශඩීමිසාමට භා් ශවරුනවරුා. ශේ ශඩීමිසාමට භා් අාං
ශ ඩක්කය ි ශබනවරුා. තත්ත්වරු පාලනය ා රතීතනය කිරීශේ අාං ය
ඟක්කය පැත්තකින් ි ශබනවරුා. අශනක්කය පැත්ශතන්, ශ්රී ලාංඩා සුදුසුඩේ
්ාමුශේ ඩවරු් මට්ටමඩ අප ්ශට් ලබා ශ න විවිධ් සුදුසුඩේ
පවරුි නවරුා කියා බැලීශේ අාං ය ි ශබනවරුා.
ඒ විත්ක්කය ශනීවරු, විශද්ශීය සුදුසුඩේ පවරුා ශමීන මට්ටමඩට
ි ශබන්ශන් කියන ඟඩ පිළිබඳවරු සා ි ඩ ඩ්ව ලබන්ශන් ශේ
ශඩීමිසාම විියවයි. ශේ ශඩීමිසාම සා්වරුාධීන ශඩීමිසාමක්කය ීම තමයි
ඉතා වරුැ ත් වරුන්ශන්. න් නලින් ජයි සා්සා මන්ත්රීතුමා ශයෝජනා
ඩළා වරුාශව ශේ ශඩීමිසාම වි ්වරුවි යාල රි පා න ශඩීමිෂන්
සාභාවරු යටශත් ි බුශණීත්, ඟයින් ශවරුන්ශන් ශමීඩක්කය ?
වි වරු
් වි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාවරු විශ ෂ
ේ ශයන් බලව
ලබන්ශන් ්ාජය වි වරු
් වි යාල ැන ීම නිසාා ්ාජය වි ්වරුවි යාලවරුල
ගුණාත්මඩභාවරුය පරීක්කයෂා කිරීශේදී යශමකුට තර්ඩ ඩ්න්න
පුළුවරුන්, ඟශ ම ශනීවුණත් ඟතැන යේකිිය නැඹුන්වරුක්කය ි ශබන්න
පුළුවරුන් කියා, that it can be biased towards State universities.
So, therefore, it is more appropriate for this Commission to
be an independent Commission.
න් සාභාපි තුමනි, ශමමඟින් අනිවරුාර්යශයන්ම පරීක්කයෂා ඩ්ව
ලබන්ශන් ගුණාත්මඩභාවරුය, රතීතනය ා SLQF ්ාමුවරු ැන
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විත්යි. න් නලින් ජයි සා්සා මන්ත්රීතුමා කිේවරුා වරුාශව ශේ
ශඩීමිසාම විියන් වි වරු
් වි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාවරු පා ා
මව ලබන්ශන් නැ ැ. වි වරු
් වි යාල රි පා න ශඩීමිෂන් සාභාශේ
මූලිඩ බලාශපීශ්ීත්තුවරු, අ්මුණ, ඉලක්කයඩය වරුන්ශන් ්ාජය
වි වරු
් වි යාලවරුලට රි පා න ශබ න්ශන් කුමන මට්ටමකින් , ඒ
රි පා න ශවරුන් ඩ්න්ශන් කුමන විධියට කියන ඟඩ ඇතුළුවරු
ඒවරුාශග සාමසා්ත පාලනයයි. ඒ සාමසා්ත පාලනය ශමීන
විධියකින්වරුත් ශේ ශඩීමිසාමට පැවරුශ්න්ශන් නැ ැ. ඟශසාේ
පැවරුශ්නවරුා කීම කිියම ශත්න්මක්කය නැි  රඩා යක්කය. ශේ
ශඩීමිසාශමන් ඩ්ව ලබන්ශන් ්ාජය වි ්වරුවි යාල ඇතුළුවරු අශේ
්ශට් ියයු  උසාසා් අධ්යාපන සුදුසුඩේවරුල ගුණාත්මඩභාවරුය
පරීක්කයෂා ඩ්ලා ඒවරුා කුමන මට්ටශේ ි ශබනවරුා කියා බැලීමයි;
උසාසා් අධ්යාපන සුදුසුඩේ ලබන න්වරුන්ශව ආ්ක්කයෂාවරු සාැලසීමයි.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. ශේ ශඩීමිසාම පිහිුවවූවරුාට පසුවරු
අනා තශගදී උපාධි ලබා දීමට සුදුසුඩේ ලබන්ශන් කුමන
ආයතන කියන ඟඩ තී්ණය ඩ්ව ලබන්ශන් උසාසා් අධ්යාපන
අමාතයාාං ය ශ ෝ නිිය බලධ්්යා විියන් ශනීවරු, ශේ ශඩීමිසාම
විියවයි. ඟශ ම වුණාම අපට වරුවාත් නිවරුැරැදි ත වුන්වරුක්කය
ලබා න්න පුළුවරුන්, අු ි න් උපාධි ලබා දීමට බලය ලබන
ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපන ආයතන නියම නියාමනයඩට යටත්
වරුනවරුා , ඔවුන් ඒවරුා ආ්ේභ ඩ්න්ශන් කුමන විධියට යනාදිය
ැන. ඒවරුා ආ්ේභ ඩ්න තැන ඉඳලාම නියාමනය කිරීශේ බලය
අපි ශේ ශඩීමිසාමට පවරු්ා දී ි ශබනවරුා. ඟවිට ගුණාත්මඩභාවරුය
පිළිබඳවරු ම ා වි ාල ර ි යක්කය, ශේ ක්කයවරුා උසාසා් අධ්යාපනශග
ශනීවූ විරූ ර ි යක්කය අපි ඇි  ඩ් ි ශබනවරුා, විශ ෂ
ේ ශයන්
ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාතයතුමාශව නියාමනය යටශත්. තවරුත්
අවුන්ද් ක්කය ශ ඩක්කය යන ශඩීට ශේ ්ශට් සාමසා්ත උසාසා් අධ්යාපන
පද්ධ්ි ශග ගුණාත්මඩභාවරුය පිළිබඳ සා ි ඩයක්කය දිය
ැකි
තැනඩට, විනිවි භාවරුයක්කය සාහිත සාෑහීමඩට පත් වරුන්න පුළුවරුන්
තැනඩට ශ ශනන්න අපට පුළුවරුන් ශේවි කියා මම වි වරු
් ාසා
ඩ්නවරුා.
න් සාභාපි තුමනි, වි වරු
් වි යාල පද්ධ්ි ශග අ ාළත්වරුය ැන,
ඟනේ අප ලබා ශ න සුදුසුඩේ රැකියා ශවරුළඳ ශපීළට
ැළශපන්ශන් ශමීන විධියට කියන ඟඩ ැන අපි බලන්න ඕනෑ.
අප ශේ සාඳ ා මූලිඩ වරු ශයන් ඇි  ඩ් ි ශබන ක්රමය තමයි සාෑම
වි වරු
් වි යාලයඩම අවරුට රශද් ශග ි ශබන ඩර්මාන්ත, ශද්ශීය
වරුයාපා් ඟක්කයඩ වි වරු
් වි යාල සාේබන්ධ් කිරීම සාඳ ා වි වරු
් වි යාල
තුළ cell ඟඩක්කය ඇි  කිරීම. ඒ cell ඟඩ ඇි  කිරීම ් ා අපි
බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා, ඒ සාේබන්ධ්ය ශ ීව නාා ්ශට් පවරුි න
විවිධ් ආ ායේ උප වරුන ඩර්මාන්තවරුලට - industriesවරුලට -,
වරුයාපා්වරුලට වුවරුමනා ඩ්න උපාධිධ්ාරින්, ඒ කියන්ශන් ්ශට්
ආර්ථිඩය ශ ීව නැඟීමට වුවරුමනා උපාධිධ්ාරින් වි වරු
් වි යාල
් ා බිහි ඩ් ැනීමට. ශේ විධියට සාමසා්ත වි ්වරුවි යාල පද්ධ්ි ය
අනා ත ර ි ය ඩ්ා මන් ඩ්මින් පවරුි නවරුා කියන ඟඩ සාතුටින්
මතක්කය ඩ්මින් මශව වරුචන සා්වරුල්පය අවරුසාන් ඩ්නවරුා. ශබීශ ීම
සා්තුි යි.
[අ.භා. 12.25]

ගරු නේ.සී. අලවුරවල ෙහතා

(ைொண்புைிகு மஜ.ெீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)
න් සාභාපි තුමනි, මට අවරුසා්ථාවරු ලබාදීම සාේබන්ධ්ශයන්
ඔබතුමාට ශබීශ ීම සා්තුි යි. විශ ෂ
ේ ශයන්ම අ දිනශග ඉතාම
වරුැ ත් අමාතයාාං ශ ඩක්කය සාේබන්ධ්ශයවයි අය වරුැය ඩා්ඩ සාභා
අවරුසා්ථාශේ විවරුා පැවරුැත්ශවරුන්ශන්. ඒවරුා තමයි, උසාසා් අධ්යාපන ා
ම ා මාර් අමාතයාාං ය සා ඒ වරුාශවම නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා
වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය. ඒ අමාතයාාං ශ ඩම ඉතාම වරුැ ත්.
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[ න් ශේ.සී. අලවරුතුවරුල ම තා

මට ලැබී ි ශබන ඩාල සීමාවරු ඉතාම ශඩටි නිසාා, ම ාමාර්
අමාතයාාං ශයන් ක්රියාත්මඩ වරුන මධ්යම අධිශේගී මාර් ය
සාේබන්ධ්ශයන් මුලින්ම ඩථා ඩ්න්නට බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා.
න් අමාතය ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල මැි තුමාශව මැදි ත්ීශමන්
ශේ ්ජශග රමුඛ්තා ඩාර්යයක්කය ැටියට සාලඩා මධ්යම අධිශේගී
මාර් ශග වරුැව ඩටයුතු ඩඩිනමින් ක්රියාත්මඩ කිරීම අපට සාතුටක්කය.
ශේ අධිශේගී මාර් ය තුළින් අපට පළාත් තඩට යන්න අවරුසා්ථාවරු
උ ා ශවරුනවරුා. ඒ නිසාා ඒඩ ඉතාම වරුැ ත් මාර් යක්කය.
විශ ේෂශයන්ම කුන්ණෑ ල ක්කයවරුා ඉදි ශඩශ්න පළමුවරුන
අදියශර්දීත්, ඊට පසා්ශසාේ ම වවරු් ක්කයවරුා ඉදි ශඩශ්න ශ වරුන
අදියශර්දීත් ැශ න ශේ මාර් ය ඉතා වරුැ ත් මාර් යක්කය ැටියට
සාලඩන්න පුළුවරුන්. කුණු අධිශේගී මාර් ශයන් යන්න පුළුවරුන්
පළාත් ශ ඩඩට විත්යි. නමුත්, ම වවරු් අධිශේගී මාර් ය ් ා
ඉි රි පළාත් නවරුයටම යන්න අවරු ය ප සුඩේ සාැලශසානවරුා. ඒ
ඟක්කයඩම කුන්ණෑ ල ක්කයවරුා
න ශේ මාර් ය තවරුදු්ටත් ඹුල්ල
ක්කයවරුා දීර්ඝ ඩ්න්න කියන ඉල්ලීම අපි ඩ්නවරුා. ශමීඩ , ඒ
් ා උතුන් පළාතට, නැශානහි් පළාතට, උතුන් මැ පළාතට
යෑමට ඉතාම ප සු ශවරුන නිසාා.
ශේ මාර් ශග වරුැව ඩටයුතුවරුලට යේ යේ බාධ්ා ඇි  වුණු
ශවරුලාශේ ඇමි තුමා ඉදිරිපත් ශවරුලා ඒ ැන සාාඩච්ඡා ඩ්ලා,
වරුන්දි ලබා දීශේදී අලේවරු රශද් ශගත්, කුන්ණෑ ල රශද් ශගත්
ඇි  වුණු තත්ත්වරුශගදී ඉතාම ය පත් රි චා් ැක්කයීම ැන අශේ
සා්තුි ය රඩා ඩ්නවරුා. ඒ අ ාළ පිරිසා් අමාතයාාං යට ශ න්වරුලා,
ඒ ර න
් වරුලට සාාවරුධ්ානවරු සාවරුන් දීලා, ඒ ඩටයුතු ඩඩිනේ ඩ්න්න
අවරු ය පියවරු් ැනීම පිළිබඳවරු අශේ සා්තුි ය ඔබතුමාට රඩා
ඩ්නවරුා. ඒ මාර් ය සාේබන්ධ්ශයන් තවරුදු්ටත් ඟන යේ යේ
බාධ්ඩ ඉක්කයමනින් ඉවරුත් ඩ් ශ න, 2020 වරුර්ෂය ශවරුනවිට ශේ
අධිශේගී මාර් ශග වරුැවඩටයුතු කුන්ණෑ ල ක්කයවරුා අවරුසාන්
ඩ්න්නට ඩටයුතු කිරීශේදී අශේ රශද් ශයන් අවරු ය සා ශයෝ ය
ලබා ශ නවරුාය කියන ඟඩත් ශේ අවරුසා්ථාශේදී මතක්කය ඩ්නවරුා.
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කුඹුක්කය ැශට්, හිරිපිටිය ් ා ශන්වරුත්ශත් ියට වරුාරියශපීළ
ක්කයවරුා ි ශබන කිශලෝමීටර් 22ඩ RDA ඟඩට අයත් මාර් යත්
ඩාපට් වරුයාපෘි යඩට ඇතුළු ඩ්නවරුා නේ ඉතාම වරුැ ත් කියා
මා හිතනවරුා. ශමීඩ , ඒ පා් ඉතාම අබලන් තත්ත්වරුශග ි ශබන
නිසාා. RDA ඟඩට අයත් පා්වරුලින් අශේ රශද් යට සාේබන්ධ් ශේ
පා්වරුල් ශ ඩ විත්යි අ ඩපට් වරුයාපෘි වරුලට ඇතුළත් ශනීී
ඉි රි ශවරුලා ි ශබන්ශන්.
ඒ පිළිබඳවරු ඔබතුමාශව අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්ලා ඩඩිනමින් ඒ
අවරු ය සා ශයෝ ය ලබා දීලා, ඒ සාඳ ා මු ල් රි පා න ශවරුන්
ඩ්ලා ශ නවරුා නේ ඉතාම වරුැ ත් කියලා මතක්කය ඩ්න්න
ඩැමැි යි.
වරුයඹ පළාශත් අපි දීර්ඝ ඩාලයක්කය බලාශපීශ්ීත්තුශවරුන්
හිටියා වරුයඹ වි වරු
් වි යාලයට අවබද්ධිත වවරු ය වි යාලයක්කය
ආ්ේභ කිරීම සාේබන්ධ්ශයන්. ඒ සාඳ ා ඔබතුමා ගිය වරුසාශර් මුල්
ල් තැබුවරුා. න්පියල් මිලියන 3,000ඩ මු ලක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ඒ
අවරු යතාවරු ඉුව ඩ් දීමට ක්රියා කිරීම පිළිබඳවරු ඔබතුමාට
සා්තුි වරුන්ත වරුනවරුා.
මාර් සාාංවරුර්ධ්න ඩටයුතුවරුලදීත් ඔබතුමාශව අමාතයාාං ශයන්
අපට වි ාල සා ශයෝ යක්කය ලබා ශ නවරුා. ඒ පිළිබඳ මශව
ඩෘතශේදීත්වරුය ඔබතුමාට පළ ඩ් ියටිනවරුා.

න් සාභාපි තුමනි, ඩථා කිරීමට ශේලාවරු ලබා දීම පිළිබඳවරු
ඔබතුමාටත් සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින් මශව වරුචන සා්වරුල්පය අවරුසාන්
ඩ්නවරුා.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
දිවරුා ආ ා්ය සාඳ ා පසා් වරුන් 1.00 ක්කයවරුා සාභාශේ ඩටයුතු
අත්හිුවවරුනවරුා.

රැසනීමෙ ඊ

අනුකූලව තාවකාලිකව අ් හිටුවන ලදින්, අ.භා.

1.00 නැවත පව්වන ලදී.

ලශ ් ් ා වවරු් ක්කයවරුා යන අධිශේගී මාර් ශග වරුැඩි
ශඩීටසාක්කය යන්ශන් මා නිශයෝජනය ඩ්න මාවරුත ම ආසානය
් ා. මම ඔබතුමාට මතක්කය ඩ්න්නට ඩැමි යි, ැනට සාඩසා්
ඩ් ි ශබන සාැලැසා්ම අවවරු මාවරුත මට පිවිසුේ මාර් යක්කය
ශනමැි  ීම වි ාල අඩුපාඩුවරුක්කය බවරු. ඒ ැන ඔබතුමාශව
අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්ලා
විශ ෂ
ේ ශයන් මාවරුත ම න ්යට
පිවිසුේ මාර් යක්කය ලබා ශ නවරුා නේ ඉතාම වරුැ ත් ශවරුනවරුා. ශේ
මාර් යට මාවරුත මින් පිවිසුේ මාර් යක්කය ලැශබනවරුාය කියන්ශන්
වි ල ජයග්ර ණයක්කය. විශ ෂ
ේ ශයන් මධ්යම සා වරුයඹ පළාත් ශ ඩම
සාේබන්ධ් ඩ්න ආශයෝජන ඩලාප ඟන්ශන් මාවරුත මට නිසාා, ශේ
පිවිසුම ඉතාම වරුැ ත් ශඩීට සාලඩා, ඒ සාඳ ා අවරු ය වරුැව
පිළිශවරුළ සාඩසා් ඩ් ශ න්න කියලා
න් ඇමි තුමාට මතක්කය
ඩ්න්න ඩැමැි යි.
න් සාභාපි තුමනි, මාර්
සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරියට අයත්
මාවරුත ම ියට බ්න් න ් ා ඩැේශපට්ටි ල ක්කයවරුා ි ශබන
මාර් ශග කිශලෝ මීටර් 4.5ඩ ශඩීටසාඩ වරුැව ශේ වරුන විට ඩ්
නත් ඩ් ි ශබනවරුා. මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරියට- RDA- අයත්
ඒ පා්ත් ඉතාම ඉක්කයමනින් සාඩසා් ඩ්න්න අවරු ය වරුැව පිළිශවරුළ
ක්රියාත්මඩ ඩ්නවරුා නේ අපි ඟය ඉතාම අ යශඩීට සාලඩනවරුා.
අශේ පළාශත් RDA ඟඩට අයත් ියයු  පා්වරුලට වරුාශව ඩාපට්
වරුයාපි  ආ්ේභ ඩ්ලා, සාම ් ඒවරුාශග වරුැව අවරුසාන් ඩ්
ි ශබනවරුා. ශේ ශඩීටසා පමණයි ඉි රි ශවරුලා ි ශබන ශඩීටසා.

அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு,
ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.

பி.ப. 1.00 ைணிக்கு

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

සහකාර ෙහ නල්කම්

(உதவிச் தெயலொளர் நொயகம்)

(Assistant Secretary-General)
ඩන්ණාඩ්, මූලාසානය සාඳ ා
ශයෝජනා ඩ්න්න.

න් මන්ත්රීවරු්ශයකුශව නමක්කය

ගරු ඉරාන් වික්රෙර්න ෙහතා සමුදල් රා ය අොතයුරො
(ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

இரொன்

விக்கிரைரத்ன

-

நிதி

இரொஜொங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)
'' න් ඩනඩ ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමා ැන් මූලාසානය ත යුතුය''යි
මා ශයෝජනා ඩ්නවරුා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුව ගරු කනක නහේර් ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்படி, ைொண்புைிகு கனக மஹரத் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. KANAKA HERATH took the Chair.
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ඉ්ාන් වික්රම්ත්න ්ාජය අමාතයතුමා.

[අ.භා. 1.00]

ගරු ඉරාන් වික්රෙර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, උසාසා් අධ්යාපන ා ම ා
මාර් අමාතයාාං ශගත්, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු
අමාතයාාං ශයත් වරුැය ශීර්ෂයන් සාේබන්ධ්ශයන් ඩථා ඩ්න ශේ
අවරුසා්ථාශේදී මට ඩලින් ඩථා ඩ්පු (වවරු යශ නලින් ජයි සා්සා
මන්ත්රීතුමාත්, ඩනඩ ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමාත් සාඳ න් ඩළ ඩන්ණු
ැන යමක්කය කියන්නට මම ඩැමි යි. ශබීශ ෝ ශයෝජනා ි බුණා.
ඟම ශයෝජනාවරුන් ැන අ ාළ ඇමි වරුන් ඩථා ඩ්යි; පිළිතුන් ශ යි.
නමුත් ඩන්ණක්කය, ශ ඩක්කය නිවරුැ්දි ඩ්න්න මම ඩැමැි යි. ඟඩක්කය
තමයි, ්ජශග ි බුණු රැකියා සාාංඛ්යාවරු ලක්කයෂ 18ක්කය ශනීශවරුයි, ලක්කයෂ
14යි. ්ජශග රැකියාවරුන් සාාංඛ්යාවරු අඩු ශවරුලා නැ ැ. ඇත්තටම ශේ
අවුන්දු ශ ඩ මා් තුළ ්ජශග රැකියා සාාංඛ්යාවරු වරුැඩි ශවරුලා
ි ශබන්ශන්. අපි ්ජශග රැකියාවරුන් සාලක්කයෂයක්කය දීම ැන
ශනීශවරුයි සාඳ න් ඩ්ලා ි ශබන්ශන්, රැකියා උත්පා නය කිරීම
පිළිබඳවරුයි.
ඟතශඩීට
ජනශල්ඛ්න
ා
සාාංඛ්යාශල්ඛ්න
ශ පාර්තශේන්තුශේ ශල්ඛ්න අවවරු, ශේ අවුන්දු ශ ඩ මාශර්දී
රැකියාවරුන් ලක්කයෂ තුනඩට වරුැඩිය උත්පා නය ශවරුලා ි ශබනවරුා.

මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, ඒ වරුාශවම laptop ැන
සාඳ න් ඩළා. ඇත්තටම වි ්වරුවි යාල ශිෂයයන්ට ැනට laptop
21,000ඩට වරුැඩිය දීලා ි ශබනවරුා. ශේවරුා ලබා දීලා ි ශබන්ශන්,
ශපීලී ්හිත ප නමඩටයි. ඒ කියන්ශන්, මුළු වි වරු
් වි යාල ශිෂය
රජාශවරුන් ියයයට 20ඩට පමණ ශමම laptop ලැබී ි ශබනවරුා. ඟම
අය වරුැය ශයෝජනාවරු අවවරු, අශේ අකිල වි්ාේ ඩාරියවරුසාේ
ඇමි තුමා, පාසාල් 2800ඩට laptops 196,000ක්කය
ශ න්න
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. ඊශග අපි සාාඩච්ඡාවරුක්කය පැවරුැත්වූවරුා. ඒ,
laptop ඟඩ ශ න ආඩා්ය ැන විත්ක්කය ශනීශවරුයි, ශේ laptop
ඟඩ භාවිත ඩ්න ශඩීට ඒ අයට අන්තර් ජාලයට සාේබන්ධ්
ශවරුන්න Wi-Fi ඟඩක්කය ලබා ශ න්න ඕනෑ කියලා. ඒ Wi-Fi ඟඩ
ලබා ශ න්න අපි මු ල් අමාතයාාං ය සාමා ඩටයුතු ඩ්ශ න
යනවරුා. ශමීඩ , ඒ laptop ඟශඩන් උපරිම රශයෝජනයක්කය ඒ
ශිෂයයන්ටත් ලබා න්න පුළුවරුන් වරුන්න ඕනෑ. ඒ වරුාශවම
(වවරු යශ නලින් ජයි සා්සා මන්ත්රීතුමා ඩථා ඩ්නශඩීට කිේවරුා,
ශේ ්ාජය මැදි ත්ීම ඩමක්කය නැ ැ කියලා. අපිත් අධ්යාපනය ැන
ඩථා ඩ්නශඩීට ශේ ්ාජය මැදි ත්ීම පිළිබඳවරුයි ඩථා
ඩ්න්ශන්. ්ජයට පමණක්කය උසාසා් අධ්යාපනයට අවරු ය රි පා න
ශවරුන් ඩ්න්නට බැ ැ. ලාංඩාශේ ශනීශවරුයි, ශලෝඩශග ඕනෑම
්ටඩ ඔය ර න
් ය ි ශබනවරුා. අ ලක්කයෂ තුනඩට වරුැඩි න්වරුන්
රමාණයක්කය උසාසා් ශපළ අධ්යාපනය ලබනවරුා. ඟක්කය ලක්කයෂ
පනසා් ා ක්කය විත් න්වරුන් රමාණයක්කය වි ්වරුවි යාල රශේ ය
ලබනවරුා. නමුත්, අපි පසු ගිය වරුසාශර් දී වි වරු
් වි යාලවරුලට බඳවරුා
ත්ශත් 27,000ක්කය පමණයි. අපි ශපීශ්ීන්දු ශවරුලා ි ශබනවරුා, ඟම
රමාණය 50,000ක්කය ක්කයවරුා වරුැඩි ඩ්න්න. මූලාසානාරූඪ න්
මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒ ඉලක්කයඩයට ශ මින් ශ මින් මන් ඩ්නවරුා
කියලා කියන්නට ඕනෑ.
මු ල් ඇමි තුමා අය වරුැය ඉදිරිපත් ඩ්නශඩීට, Enterprise
Sri Lanka කියන
අ සා ඉදිරිපත් ඩළා. ඒ කියන්ශන්,
වරුයවරුසාායඩත්වරුය දිරි න්වරුන්නට
ා වරුයවරුසාායඩයන් ඇි 
ඩ්න්නටයි. අශේ ්ශට් අධ්යාපන ක්රමශග අපි වරුයවරුසාායඩයන් ඇි 
ඩ්න්නට ඕනෑ. අපි පිළි න්නවරුා, ාසා්ත්රීය අධ්යාපනය අවරු යයි
කියලා. නමුත්, ාසා්ත්රීය අධ්යාපනය අවරු ය වුණාට, ශවරුශළඳ
ශපීළට ඉල්ු ම ි ශබන අධ්යාපනයකුත් අවරු යයි.

690

ැවම, රඥාවරු, සා ාචා්ය යන ියයල්ලක්කයම අවරු යයි. උපාධියක්කය
ශනීශවරුයි, උ ත්ඩම ි ශබන ප්පු්ක්කය තමයි අපි බිහි ඩ්න්න
ඕනෑ. ශේ කිකිළිශව බශඩ් බිත්ත් මදි. ඒඩයි ශමතැන ි ශබන
ර න
් ය. ඒ නිසාා බිත්ත් වරුැඩි ඩ් න්නා ක්රියාවරුලියඩ තමයි අපි
ශයදී ියටින්ශන් කියන ඟඩ මම ශේ අවරුසා්ථාශේ දී සාඳ න්
ඩ්න්නට ඕනෑ. ඒ අවවරු අපි අය වරුැශයන් වරුැව පිළිශවරුළ තුනක්කය
ඉදිරිපත් ඩළා. සාෑම න්ශවරුකුටම අවුන්දු 13ඩ පාසාල් අධ්යාපනය
අනිවරුාර්ය ඩළා. සාාමානය ශපළ, උසාසා් ශපළ ඩළාට පසුවරු
වි වරු
් වි යාල අධ්යාපනය, ඟශ ම නැත්නේ රාශයෝගිඩ අධ්යාපනය
-තාක්කයෂණ අධ්යාපනය, ඩාර්මිඩ අධ්යාපනය ශ ෝ ශතී්තුන්
තාක්කයෂණ අධ්යාපනය- ලබා දීම සාඳ ා වරුැව පිළිශවරුළ ඉදිරිපත්
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒඩට මු ල් ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා.
ජාතයන්ත් මට්ටශේ රමිතීන් ි ශබන වි වරු
් වි යාල අධ්යාපනයක්කය
ලබා ශ න්න අපි ඩටයුතු ඩ්නවරුා. ඊට අමත්වරු නිපුණතා
සාාංවරුර්ධ්නය ් ා, වරුෘත්තීය පුහුණුවරු ් ා සාෑම ශඩශනකුටම
අධ්යාපනයක්කය ලබා ශ න්න, ශවරුශළඳ ශපීළ ඉල්ු ම ි ශබන
රැකියා ක්කයශෂේත්රවරුලට අ ාළ අධ්යාපනයක්කය ලබා ශ න්න ඩටයුතු
ඩ්නවරුා.
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, ලබන වරුසාශර්දී උසාසා්
අධ්යාපනය ශවරුවශවරුන් අපි න්පියල් ශඩෝටි 5,900ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා
ි ශබනවරුා. ශමතැන වරුැඩිීමක්කය ි ශබනවරුා. ඊට අමත්වරු
වි වරු
් වි යාලවරුල වවරු ය පීධ තුනක්කය ඇි  ඩ්න්න මු ල් ශවරුන්
ඩළා. ඒ සාඳ ා න්පියල් ශඩෝටි 125ක්කය -බිලියන 1.25ක්කය- ශවරුන්
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඊට අමත්වරු ශතී්තුන් ා සාන්නිශේ න
තාක්කයෂණය, ඉාංජිශන්න් තාක්කයෂණය සා වජවරු පද්ධ්ි  තාක්කයෂණය
යන විෂයන් ඳුන්වරුා ශ මින්, නවරු තාක්කයෂණිගතඩ පීධ තක්කය ඇි 
කිරීම සාඳ ා මු ල් ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා. ඒ වරුාශවම ශේ තාක්කයෂණ
පීධ ත ් ා තවරු ශිෂයයන් 3,000ක්කය බඳවරුා න්න අපට පුළුවරුන්
ශවරුනවරුා. ්ජ්ට වි වරු
් වි යාලය, න්හුණු වි ්වරුවි යාලය, සාබ් මුවරු
වි වරු
් වි යාලය, ඩැලණිගතය වි ්වරුවි යාලය, ශඩීළඹ වි වරු
් වි යාලය, ශ්රී
ජයවරුර්ධ්නපු් වි වරු
් වි යාලය, නැශානහි් වි වරු
් වි යාලය යන
වි වරු
් වි යාලවරුල ශේ තාක්කයෂණ පීධ ආ්ේභ ඩ්න්න අපි
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා.
මම න්නවරුා, න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමා ර ි 
වරුාර්තාවරුක්කය ඉදිරිපත් ඩ් ි ශබන බවරු. ඒ ැන ඩථා ඩ්න්න
ශවරුලාවරුක්කය නැ ැ. නමුත් ැනටමත් අපට ශපශනනවරුා, උසාසා්
අධ්යාපනශග ර ි ය ැන. පසුගිය ්ජය සා අප අත් ි ශබන
ශවරුනසා ශේඩයි. පසුගිය ්ජය ඒ අයශව වරුෑයම ශයදුශේ, යටිතල
ප සුඩේ න්නයි. ශේ ්ශට් මානවරු සාේපත න ඟඩ තමයි අශේ
වරුෑයම. අශේ ්ජය ක්රියා ඩ්න ආඩා්ශයන් ඒඩ ශපශනනවරුා.
අධ්යාපනයට, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නයට, ඒ වරුාශවම වරුෘත්තීය
පුහුණුවරුට අපි මුල් තැනක්කය දීලා ි ශබනවරුා. නාවිඩ අධ්යාපනයට ා
නැේ ක්කයශෂේත්රයට අ ාළ ඒඩඩයක්කය පිහිුවීම සාඳ ා අපි ලක්කයෂ
2,500ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ වරුාශවම ශඩීළඹ
වි වරු
් වි යාලශග Data Science, Big Data Analytics, Actuarial
Studies and Business Analyticsවරුලට අපි තවරුත් න්පියල් ලක්කයෂ
2,500ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ වරුාශවම උසාසා් අධ්යාපන
රමිතීන් ආ්ක්කයෂා කිරීම සාඳ ා අපි න්පියල් ලක්කයෂ 250ක්කය ශවරුන්
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ වරුාශවම යාපනය වි වරු
් වි යාලශග වරුවුනියා
මණ්වපශග ශතී්තුන් තාක්කයෂණ මධ්යසා්ථානයක්කය සා්ථාපිත කිරීම
සාඳ ා අපි න්පියල් ලක්කයෂ 2,000ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ
වරුාශවම පාසාල් ශිෂයයන්ට ශමන්ම වි ්වරුවි යාල ශිෂයයන්ටත්
්ක්කයෂණාවරු්ණයක්කය ලබා දීම සාඳ ා න්පියල් ලක්කයෂ 1,100ක්කය ශවරුන්
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, සාාමානය
විධියට වරුවා ශවරුනසා්වරු, අු ත් විධි ක්රමවරුලට අපි මු ල් ශවරුන් ඩ්ලා
ි ශබනවරුා. අපි න්නවරුා, උසාසා් අධ්යාපනය ලබනශඩීට ාසා්ත්රීය
අධ්යාපනයක්කය ලබන්න ඩැමැි  අයත් ඉන්නවරුා.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ්ාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි ශ ඩඩ ඩාලයක්කය
ඉතුන් ශවරුලා ි ශබනවරුා.

ගරු ඉරාන් වික්රෙර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ාසා්ත්රීය අධ්යාපනය ලබන්නත් ඩැමැත්ත ි ශබනවරුා. නමුත් ඒ
අයටත් රැකියාවරුක්කය අවරු යයි. මු ලක්කය අවරු යයි. පවුල බලා න්න
අවරු යයි. වරු කීේ ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා සා්විට්සාර්ලන්තය ා ජර්මනිය
යන ්ජයන්වරුල තාක්කයෂණිගතඩ සා ාය ඇතුවරු අපි ලබන වරුසා් තුළදී්ත්මලාශන් ි ශබනවරුා වරුාශව, කිලිශනීච්චිශග ි ශබනවරුා වරුාශව,
මාත් ි ශබනවරුා වරුාශව- වවරු්, ත්රිකුණාමලය, ්ත්නපු් සා
අව්ාධ්පු්ය යන රශද් වරුලත් German Technical Training
Institute වරුාශව විදු ල් ආ්ේභ ඩ්නවරුා. සාත්ඩා්යට, සාාංචා්ඩ
අධ්යාපනයට, ඒ වරුාශවම ඉාංජිශන්න්, ියවිල්, ඉශලක්කයට්රිඩල්
ඉාංජිශන්න් වරුැනි ක්කයශෂේත්රවරුල නිපුණතාවරු ලබා
ැනීමට, ඒ
වරුෘත්තීන්වරුලට යන්න අවරු ය අධ්යාපනය අපි ලබා ශ නවරුා.

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මම ශේ ඩා්ණය කියන්න
අවරු යයි. ැවරු ා ැවරු ආශ්රිත නිෂ්පා න සාඳ ා ි ශබන අවරුඩා ය
රමාණවරුත් නැ ැ. ඟය පුළුල් කිරීමට ශමී්ුවවරු වි වරු
් වි යාලය සාමා
ඟක්කයවරු නිපැයුේ සාඳ ා නිර්මාණ සාැලසුේ මධ්යසා්ථානයක්කය
පිහිුවවරුන්නත් මු ල් ඇමි තුමා මු ල් ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා.
ැම ක්කයශෂේත්රයක්කය දි ාම බලලා තමයි අපි ශේ ක්රියාවරුලිය ඩ්ලා
ි ශබන්ශන්. අපට ගුණාත්මඩභාවරුය ැන ර ්නයක්කය ි ශබනවරුා. අ
සාෑම ශඩනකුටම ්ජශග අධ්යාපනයක්කය ලබන්න බැරි වුණත්, ැම
අේමා ශඩශනකුම, තාත්තා ශඩශනකුම තමන්ශව න්වරුන්ශව
ය පත සාඳ ා ඔවුන්ට අධ්යාපනය ලබා දීශේ වරුටිනාඩම න්නවරුා.
ඒ නිසාා අපි නි සා් අධ්යාපනය ක්කයි මත් ඩ්නවරුා විත්ක්කය
ශනීශවරුයි, අධ්යාපනශග නි සාත් - අධ්යාපනයට ි ශබන
නි සාත්- ක්කයි මත් ඩ්න, ආ්ක්කයෂා ඩ්න ්ජයක්කය. ඒඩ තමයි
අශේ රි පත්ි ය. නි සා් අධ්යාපනය ක්කයි මත් ඩ්න අත්ම,
අධ්යාපනය ලබා දීම සාඳ ා ශපෞද් ලිඩ අාං යටත්, ්ාජය ශනීවරුන
අාං යටත් ි ශබන අවරුසා්ථාවරු අපි ආ්ක්කයෂා ඩ්නවරුා.

න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමා ්ාජය වි වරු
් වි යාලවරුල ා
්ාජය ශනීවරුන වි වරු
් වි යාලවරුල ගුණාත්මඩභාවරුය ඇි  කිරීමට ා
නියාමනය කිරීමට උසාසා් අධ්යාපන සා්වරුාධීන තත්ත්වරු සා ි ඩ
කිරීශේ ා පිළි ැනීශේ යන්ත්රණය සා්ථාපිත කිරීම සාඳ ා ඒ පනත්
ශඩුවේපත ලැ ැසා්ි  ඩ්ලා ළාදීම පාර්ලිශේන්තුවරුට ඉදිරිපත්
ඩ්න්න බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. ඒ නිසාා අපට වරුැව පිළිශවරුළක්කය
ි ශබනවරුා. ඒ වරුැව පිළිශවරුළ අපි ඉදිරියට ශ න යනවරුා. මට ඩාලය
ලබා දීම ැන ඔබතුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින් මශව ඩථාවරු අවරුසාන්
ඩ්නවරුා.
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தலின் பிரகொரம், இலங்மகயிலுள்ள உயர்ைட்ட பல்கமலக்
கழகங்கள் ைிகவும் பின்தங்கிய நிமலயில் இருப்பதொக 2018ஆம்
ஆண்டுக்கொன
ெர்வமதெ
அங்கீகொரம்
தபற்ற
ஆெிய
பல்கமலக்கழகங்களுக்கொன
தரவொிமெப்
பட்டியலில்
ததொிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி
பொர்க்கின்
றமபொது,
தகொழும்பு பல்கமலக்கழகம் 156வது இடத்திலும் மபரொதமனப்
பல்கமலக்கழகம்
242வது
இடத்திலும்
இருப்பதொகத்
ததொியவருகின்றது. உலகில் அதைொிக்க பல்கமலக்கழகங்கமள
முதலிடத்மதப் தபற்றுள் ளதொகவும் மைலும் ததொியவருகின்றது.
அந்த வமகயில் ைொண்புைிகு பிரதைர் ரணில் விக்கிரைெிங்க
அவர்கள்
எைது
பல்கமலக்கழகங்களின்
ைறுெீர மைப்பு
ததொடர்பில்
கடந்த
யூன்
ைொதம்
ஸ்ரீ
ஜயவர்தனபுர
பல்கமலக்கழகத்தில் மவத்து ததொிவித்திருந்த கருத்துக்களுக்கு
தெயல் வடிவம் தகொடுப்பதற்கொன விடயத்தில் தகௌரவ
உயர்கல்வி அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல அவர்கள் துமண
நிற்பொர் என்ற நம்பிக்மக எனக்கிருக்கின்றது. இந்த முயற்ெிக்கு
அமனவரும் ஒத்தமழப்புக்கமள வழங்குவதற்கு முன்வர
மவண்டும்
என்ற
மகொொிக்மகமய
இங்கு
நொன்
முன்மவக்கின்மறன்.

இலங்மகயில்
கல்வி
கற்மபொொில்
சுைொர்
0.82
வீதைொனவர்கமள பல்கமலக்கழக அனுைதிமயப் தபறுவதொகத்
ததொிய
வருகின்றது.
இவர்களில்
ைருத்துவம்
ைற்றும்
தபொறியியல் துமறகள் ெொர்ந்து 0.12 வீதைொமனொமர அனுைதி
தபறுகின்றனர்
எனவும்
கூறப்படுகின்றது.
பல்கமலக்
கழகத்திற்குச் தெல்வதற்கொன உயர்தரப் பொீட்மெயில் 41
ெதவீதைொனவர்கள் ெித்தியமடகின்றமபொதிலும், மபொட்டிப்
பொீட்மெ மூலைொக அதிலிருந்து சுைொர் 4.7 ெதவீதைொனவர்கமள
அனுைதி தபறுகின்றனர். அதொவது, 100 ைொணவர்கள்
உயர்தரத்தில் கல்வி கற்கின்றொர்கதளன்றொல் அதிலிருந்து 1
அல்லது 2 ைொணவர்கமள ைொத்திரம் பல்கமலக்கழகத்திற்கு
அனுைதிக்கின்ற
முமறமைமய
எைது
நொட்டில்
நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்த நிமலமையில்
ைொற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்படுவது அவெியைொகும். பல்கமலக்
கழகம் தெல்லக்கூடிய தகுதிகமளப் தபற்றும், அவர்களில்
தெொற்ப
வீதத்தினமர
பல்கமலக்கழகம்
தெல்கின்ற
வொய்ப்புகமளப் தபறுகின்ற நிமலமையொனது, பல்கமலக்
கழகக் கல்வி ைறுக்கப்படுகின்ற தபருந்ததொமகயொனவர்கமள,
இந்த நொட்டில் அவர்கள் கற்ற கல்வி முமறமைக்கும் ெமூக
உமழப்பிற்கும் இமடயிலொன ததொடர்புகளற்ற ெமூகத்தில்
தவற்றுநபர்களொகத்
தள்ளிவிடுகின்ற
நிமலமைகமளமய
ததொடர்ந்து உருவொக்கிவருகின்றது. எனமவ, உலக நொடுகளின்
உதொரணங்கமள எடுத்துக்தகொண்மட நொமும் எைது நொட்டின்
உயர் கல்வி ததொடர்பில் ைொற்றங்கமளக் தகொண்டுவர
மவண்டியுள்ளது. அத்தமகயததொரு ைொற்றத்திமனக் தகொண்
டுவரொத பட்ெத்தில், பல்லொயிரக்கணக்கொன இமளஞர்களுக்கு
துமரொகம் இமழக்கின்ற பொவத்திலிருந்து எைது கல்விக்
கட்டமைப்புகமளக் கொப்பொற்ற இயலொைமலமய மபொய்விடும்
என்பமத இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன்.

[பி.ப. 1.10]

ගරු ඩේලසන නද්වානන්දා ෙහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ
தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கமள,
இன்மறய தினம் உயர் கல்வி
ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்சு, திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி
அமைச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் ததொடர்பிலொன
குழுநிமல
விவொதத்தில்
கலந்துதகொண்டு
எனது
கருத்துக்கமளயும் பதிவு தெய்வதற்கு வொய்ப்புக் தகொடுத்
தமைக்கொக
உங்களுக்கு
நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன். உலக பல்கமலக்கழகங்களின் தரப்படுத்

எைது நொட்டில் தற்மபொதுள்ள பல்கமலக்கழகங்களுக்கு
மைலதிகைொக
பல்கமலக்கழகங்கள்
உருவொக்கப்பட
மவண்டியதன் அவெியம் ஏற்பட்டிருப்பதொகமவ உணர்கின்
மறன். குறிப்பொக, தற்மபொமதய நிமலயில், வவுனியொ
வளொகத்திமன பல்கமலக்கழகைொக ைொற்ற மவண்டும் என்ற
மகொொிக்மகமய நொன் ஏற்தகனமவ முன்மவத்திருக்கின்மறன்.
அமதமநரம்,
ைமலயகத்திற்கொன
பல்கமலக்கழகத்தின்
மதமவயும் பல கொலைொக முன்மவக்கப்பட்டு வருகின்றது.
எைது நொட்டின் மதமவக்மகற்ப தபொருத்தைொன பகுதிகளில்
மைலும் பல்கமலக்கழகங்கள் ஏற்படுத்தப்படுைொனொல் அது
எைது இமளய பரம்பமரயினருக்கு ைிகவும் பயனுள்ளதொக
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அமையும்
என்பமத
விரும்புகின்மறன்.
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இங்கு

ததொிவித்துக்தகொள்ள

அமதமவமள, எைது நொட்டின் உயர் கல்வித்துமறமயப்
தபொறுத்தைட்டில் தனியொர் துமறயினருக்கொன வொய்ப்புகளும்
வழங்கப்பட
மவண்டும்.
அவ்வொறு
வழங்கப்படுகின்ற
வொய்ப்புகள் தவறுைமன வியொபொர மநொக்கத்திமன ைொத்திரம்
அடிப்பமடயொகக்
தகொண்டதல்லொத,
அரெினொல்
அனுைதிக்கப்படுகின்ற தபொதுக் கல்விக் தகொள்மகயிமன
அடிப்பமடயொகக் தகொண்டதொக இருத்தல் மவண்டும். மைலும்,
எைது பல்கமலக்கழகக் கட்டமைப்பின் நிர்வொக ொீதியலொன
தெயற்பொடுகள் எைது நொட்டின் கொலத்தின் மதமவக்மகற்ப
ைொற்றியமைக்கப்பட மவண்டியதும் விமனத்திறன் ைிக்கதொக
வலுப்படுத்த மவண்டியதும் கட்டொயைொகும்.
யுத்தத்துக்குப் பின்னர் எைது நொட்டில், மதெிய நல்லிணக்கம்
பற்றிப்
பரவலொகப்
மபெப்பட்டு
வருகின்றது.
மதெிய
நல்லிணக்கத்மத
எடுத்த
எடுப்பில்
மைல்ைட்டவொொியொக
எற்படுத்திவிட முடியொது. அது எைது ஆரம்பக் கல்விக்
கட்டமைப்பிலிருந்மத
அத்திவொரைிடப்படல்
மவண்டும்.
அந்தவமகயில்,
மதெிய
நல்லிணக்க
உருவொக்கத்திற்கு
பல்கமலக்கழக
நிர்வொகக்
கட்டமைப்பொனது
இன்றியமையொதது. தைொழி ொீதியொகவும் தபரும்பொலும் இன
ொீதியொகவும் தனித்தனியொக ஆரம்பம் முதல் கல்வி கற்று
வருகின்ற
ைொணவர்கள்
தபரும்பொலும்,
ெமகொதர
இனங்களுடனொன
பொிச்ெயம்
அற்ற
ைொணவர்கள்
பல்கமலக்கழகப் பிரமவெத்தின் பின்னமர ெமகொதர இன
ைற்றும்
தைொழிகளில்
பொிச்ெயமுள்ள
ைொணவர்களுடன்
இமணந்து தெொற்பகொலம் வொழமவண்டிய வொய்ப்பிமனப்
தபறுகின்றனர்.
இத்தமகய
நிமலயில்,
அந்த
ைொணவர்களிமடமய
நட்பு
ொீதியிலொன
பரஸ்பரம்
உணர்வுகமளப் பறிைொறிக்தகொள்ள இயலுைொன சூழமல
ஏற்படுத்தக்கூடியதொகமவ பல்கமலக்கழகங்களின் நிர்வொகக்
கட்டமைப்புகள் உருவொக்கப்பட மவண்டும் என்பமத இங்கு
வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன். அவ்வொறின்றி, பரஸ்பரம்
ெந்மதகங்கமளயும் குமரொதங்கமளயும்
பமகமையிமனயும்
வளர்த்துக்தகொள்ளத்தக்க சூழலுக்கு வொய்ப்புகள் வழங்க
உறுதுமணயொக இருக்கக்கூடொது.

அமதமநரம், மதெிய நல்லிணக்கம் பற்றி அக்கமற
தகொண்டுள்ளதொகக்
கூறுகின்ற
அரெ
தரப்பிலிருந்தும்
பல்துமறகள் ெொர்ந்து அவதொனித்து, தெயற்படுத்தக்கூடிய
அடிப்பமட அம்ெங்கள் பலவுண்டு. இந்தக் கட்டமைப்புகமள
வலுவுள்ளதொக உருவொக்கொைல், மதெிய நல்லிணக்கம் பற்றிப்
மபசுவது ெொத்தியைற்ற நிமலப்பொடொகமவ அமையும் என்பமத
உறுதியொகக் கூற முடியும். அந்த வமகயில், பல்கமலக்கழக
ைட்டத்தில் இந்த அரசு உடனடியொக மைற்தகொள்ள மவண்டிய
ெில விடயங்கமள இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன். எைது
நொட்டின்
முதலொவது
பல்கமலக்கழகைொன
தகொழும்புப்
பல்கமலக்கழகத்தில் இதுகொல வமரயிலும் தைிழ்த்துமற
ஒன்று இல்லொத நிமலமய கொணப்படுகின்றது. தைிழ்த்துமற
ைட்டுைல்ல, தைிழ் பொடத்திற்கொன விொிவுமரயொளர்கூட இல்லொத
நிமலமய கொணப்படுகின்றது. இதன் கொரணைொக தைிழ் தைொழி
மூலைொக ெமூகவியல் கற்றும் அதில் ெிறப்புக் கமலயில் பட்டம்
தபற இயலொத நிமலமய கொணப்படுவதொகக் கூறப்படுகின்றது.
இது ததொடர்பொக கடந்தகொலத்திலும் அமைச்ெர்களிடம் பல
மகொொிக்மககமள முன்மவத்திருந்மதன். அவர்களும் அமதச்
தெய்வதொகக் கூறினொர்கள். ஆனொல், இதுவமரயில் அதற்கு
தெயல்வடிவம் தகொடுக்கப்படொத நிமலமய கொணப்படுகின்றது.
அந்தவமகயில் தகௌரவ அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
அவர்கள்
என்னுமடய
இந்தக்
மகொொிக்மகமயக்
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கருத்திதலடுத்து தகொழும்புப் பல்கமலக்கழகத்தில் தைிழ்த்
துமறதயொன்மற ஏற்படுத்துவொர்
என்று நம்புகின்மறன்.
மைற்படி பல்கமலக்கழகத்தில் தைிழ்தைொழி மூலைொக புவியியல்,
தபொருளியல், வரலொறு, ெமூகவியல், அரெறிவியல் மபொன்ற
கற்மககள் மைற்தகொள்ளப்படுகின்ற நிமலயில்,
இந்த
நிமலமை
கொணப்படுவதொனது மதெிய நல்லிணக்கத்திற்கு
ைொத்திரைல்ல,
மதெிய
தகௌரவத்திற்மக
பொதிப்பொக
இருக்குதைனவும் நொன் கருதுகின்மறன்.
அமதமபொன்று,
இலங்மக
அழகியல்
கட்புல
அரங்மகற்றக்கமலகள்
பல்கமலக்கழகத்மத
எடுத்துக்
தகொண்டொல், அங்கு கண்டிய நடனம், ெப்பிரகமுவ நடனம்,
ததன்பகுதி
நடனம்
மபொன்றவற்றுக்கொன
துமறகள்
அமைக்கப்பட்டுள்ள நிமலயில், தைிழர்களின் பொரம்பொியக்
கமலயொன பரதநொட்டியத்திற்தகன ஒரு துமற இல்லொத
நிமலமய கொணப்படுகின்றது. இன்று, பரதநொட்டியத்தில் தைிழ்
ைக்கள் ைட்டுைல்லொது, ெமகொதர ெிங்கள ைக்களும் அக்கமற
கொட்டுகின்ற நிமலயில், பரதநொட்டியம் ைற்றும் கர்நொடக இமெ
ததொடர்பிலொன
துமறகமளயும்
இங்கு
ஏற்படுத்துவதன்
மூலைொக அத்துமறகளில் அக்கமற தகொண்டுள்ளவர்களொல்
அதமனக் கற்க முடியும்.
மைலும்,
யொழ்.
பல்கமலக்கழகத்தில்
இரொைநொதன்
நுண்கமல அக்கடைி என்பது தவறும் தபயரளவில் ைொத்திரம்
இருந்துவருகின்றமதயன்றி, இன்னமும் அது உத்திமயொகபூர்வ
நிறுவனைொக இல்மல. இது தரமுயர்த்தப்பட்டு, அதற்கொன
உத்திமயொகபூர்வ அந்தஸ்து வழங்கப்பட மவண்டுதைன்று
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களிடம் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
எைது நொட்டில் இரண்டொவது தபரும்பொன்மையினொின்
ெையைொன
இந்து
ெையத்திற்தகன
இந்து
கற்மககள்
பீடதைொன்று எந்ததவொரு பல்கமலக்கழகத்திலும் இல்மல.
ஏமனய
ெையங்களுக்கு
அந்த
ஏற்பொடுகள்
தெய்யப்பட்டுள்ளன. எனமவ, யொழ்.
பல்கமலக்கழகத்தில்
அல்லது ஏதொவததொரு பல்கமலக்கழகத்தில் இந்து ெைய
பீடதைொன்மற ஏற்படுத்துவதற்கு தகௌரவ அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன்
கிொிஎல்ல அவர்கள் நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டுதைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.

அத்துடன், யொழ். பல்கமலக்கழகத்தில் ஆறு வருடக் கற்மக
தநறியொக விளங்குகின்ற ெித்த ைருத்துவைொனது எவ்விதைொன
நிறுவன ொீதியிலொன அந்தஸ்துைின்றிமய கொணப்படுகின்றது.
இதற்தகன ஒரு துமறமயொ, பீடமைொ, நிறுவனமைொ இல்மல.
1983ஆம் ஆண்டிலிருந்மத இந்த நிமல ததொடர்கின்றது.
எனமவ, இவ்விடயம் ததொடர்பில் அவதொனம் தெலுத்தி,
அதற்குொிய விமரவொன ஏற்பொடுகமள முன்தனடுக்குைொறு
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அடுத்து,
தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்மெப்
தபொறுத்
தவமரயில், கடந்த கொலத்திலும் ெொி, நிகழ்கொலத்திலும் ெொி,
ைொறிைொறி ஆட்ெிக்கு வந்த அரசுகள் அதன்ைீது கணிெைொன
அக்கமறமய எடுத்திருக்கின்றன. அந்தவமகயில் தகௌரவ
அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல அவர்களுக்கு எைது
ைக்கள்
ெொர்பொக நன்றிமயக் கூறுகின்ற அமதமவமள, எைது பகுதிகள்
ெொர்ந்து ெில மகொொிக்மககமள முன்மவக்க விரும்புகின்மறன்.
அந்த வமகயில், வழுக்கியொறு பொலம் முதற்தகொண்டு அரொலி
ஊடொன குறிகொட்டுவொன் பொமத புனரமைப்பு ைற்றும்
நிர்ைொணப் பணிகமள விமரந்து முன்தனடுக்க மவண்டிய
மதமவ அவெியைொகும். அது வலிகொைத்திற்கும் தீவகப்
பகுதிகளுக்குைொன இலகுவொன ைொர்க்கைொக இருப்பதொல்
இப்பொமதயின் மதமவ ைிக முக்கியைொனதொகமவ உள்ளது.
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அத்துடன், தீவுப் பகுதிகளுக்கொன படகுச் மெமவகளும் ைிகவும்
விமனத்திறனற்ற நிமலயிமலமய கொணப்படுகின்றன. இதற்கு
ஆளணிகள்
இன்மையும்
ஒரு
பிரதொன
கொரணைொகக்
கூறப்படுகின்றது.
எனமவ,
படகு
தெலுத்துநர்கள்,
தபொறுப்பொளர்கள் ைற்றும் உதவியொளர்கள் மபொன்ற பதவி
தவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட மவண்டியுள்ளதொல், அவற்மறயும்
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் கவனத்திதலடுத்து, விமரவொக
அந்த
தவற்றிடங்கமள
நிரப்புவதற்கு
நடவடிக்
மகதயடுக்குைொறும் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
மவலமண - ஊர்கொவற்றுமற பொமத புனரமைப்புப்
பணிகள் மைற்தகொள்ளப்பட்டு வந்தொலும், அப்பணிகள் ைிகவும்
ைந்த கதியிமலமய இடம்தபற்று வருகின்றன.
அமதயும்
தகௌரவ
அமைச்ெர்
அவர்கள்
கவனத்திதலடுக்க
மவண்டுதைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
இன்மறய
நிமலயில்
கட்டுைொனத்
ததொழில்நுட்பங்கள்
தவகுவொக
முன்மனற்றம் கண்டுள்ள நிமலயில், குறிகொட்டுவொனுக்கும்
நயினொதீவுக்கும் இமடயிலொன பொலம் அமைப்பது ததொடர்பில்
கவனம் தெலுத்துைொறும் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
தற்மபொமதய
நிமலயில்
A9
வீதியில்
ைிகவும்
அதிகொித்துள்ள வீதி விபத்துக்கள் ைற்றும் அதிகளவிலொன
வொகன
தநொிெல்கமளக்
கட்டுப்படுத்தும்
வமகயில்,
வடைரொட்ெிக்கொன
ெைொந்தரப்
பொமதகமள
ஏற்படுத்த
மவண்டும்.
அந்தவமகயில், புதிய அரசு முறிகண்டி முதல்
பரந்தன்ெந்தி வமரயிலொன பொமத, ைிருசுவில் - வரணிப் பொமத,
ெொவகச்மெொி முதல் அல்லொமர ஊடொன ஆமனயிறவுப் பொமத
மபொன்ற
ெைொந்தரப்
பொமதகள்
ததொடர்பில்
அதிக
அக்கமறதகொள்ள மவண்டும். அத்துடன் கிரொைிய வீதிகமளப்
பிரதொன வீதிகளுடன் இமணக்கின்ற ‘ஐ’ வீதித் திட்டத்திமன
விமரவுபடுத்த மவண்டும் என்றும் இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில்
மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். ஏதனன்றொல், இந்த ‘ஐ’
வீதித்திட்டம்
இந்த
வருடம்
தெயற்படுத்தப்படுவதொகச்
தெொல்லப்பட்டது.
ஆனொல், அது கொலதொைதைொகி அடுத்த
வருடத்திற்குப்
பிற்மபொடப்பட்டுள்ளதொக
அறிகின்மறன்.
ஆனபடியொல்,
வரவிருக்கின்ற
நிதியொண்டில்
தகௌரவ
அமைச்ெர்
அவர்கள்
அதிலும்
கூடிய
கவனம்
தெலுத்தமவண்டும்.
ஏதனன்றொல், நீண்டகொல யுத்தம்
கொரணைொக
ஏற்தகனமவ
இந்தப்
பிரமதெங்கள்
புறக்கணிக்கப்பட்ட
பிரமதெங்களொக
இருந்தன;
கடந்த
கொலங்களில் அந்தப் பிரமதெங்கள் ததற்குப் பிரமதெங்களுக்குச்
ெைனொக
இல்லொதிருந்தன.
ஆமகயொல்
அவற்மறச்
ெைப்படுத்தக்கூடிய வமகயில் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள்
அந்த
முயற்ெிமய
முன்தனடுக்க
மவண்டுதைன்று
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.

அத்மதொடு, நொவற்குழி, மகதடிப் பொலங்கமள concrete
பொலங்களொக
ைொற்றுவதற்குொிய
மவமலகளும்
நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன.
அதற்கும் தகௌரவ அமைச்ெர்
அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகின்ற அமதமநரத்தில், வல்மலப்
பொலத்மதயும் விமரவொக concrete பொலைொக ைொற்றுைொறு
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். ஏதனன்றொல், ைமழக்கொலங்களில்
அந்த இரும்புப் பொலத்தின்ைீது தெல்கின்ற வொகனங்கள் break
பிடிக்கும்மபொது
வழுக்குகின்ற
அல்லது
விபத்துக்கள்
நமடதபறுகின்ற
சூழல்
ததன்படுகின்றது.
அடுத்தது,
வட்டுவொகல் பொலம் புனரமைப்புத் ததொடர்பில் நீண்டகொலைொக
இழுபறி நிமல கொணப்படுவதொகத் ததொிகின்றது. அது ஒரு
குறுகிய பொலைொக இருக்கின்றபடியினொல் தகௌரவ அமைச்ெர்
அவர்கள் அதில் கவனம் தெலுத்துவொதரன்று நம்புகின்மறன்.
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அடுத்து யொழ்ப்பொணம் ெங்கொமன ஊடொன ைொனிப்பொய் வீதி,
தபொன்னொமல
பருத்தித்துமற
வீதி
ஆகியமவயும்
புனரமைக்கப்பட மவண்டும். அந்தவமகயில், மைற்படி எனது
மகொொிக்மககமளக்
தகௌரவ
அமைச்ெர்
அவர்கள்
கவனத்திதலடுத்துக் தகொள்வொர் என்று நம்புகின்மறன்.

அடுத்து, திறன் அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெிகள்
அமைச்சுத் ததொடர்பில் ஒருெில விடயங்கமள முன்மவக்க
விரும்புகின்மறன்.
தற்மபொது
வடக்கு
ைொகொணத்தில்
ததொழிலின்றி இருப்பது எைது இமளஞர், யுவதிகமளப்
தபொிதும் வொட்டி வமதக்கின்ற தபரும் பிரச்ெிமனயொக இருந்து
வருவதுடன் ெமூகத்திலிருந்து அவர்கள் விலகிச்தெல்கின்ற ஒரு
நிமலமயயும் நொங்கள் கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது.
ஆனபடியொல், அவற்மற நொங்கள் தடுத்து நிறுத்தமவண்
டியிருக்கின்றது. உயர்கல்வி கற்றும் பல்கமலக்கழகம் தெல்ல
இயலொதவர்கள், உயர் தரம் வமரயில் கல்வி கற்க முடியொத
நிமலமைக்குத் தள்ளப்பட்மடொர், இமடநடுவில் கல்விமயக்
மகவிட்மடொர்
எனப்
பல்லொயிரக்
கணக்கொனவர்கள்
ததொழில்வொய்ப்புகளுக்கொகப் மபொரொடி வருகின்ற நிமலமை
வடக்கில் ததொடர்ந் துதகொண்டிருக்கின்றது. இத்தமகயததொரு
நிமல கொரணைொக எைது இமளஞர்கள், ெமூகத்தில் வழிைொறிச்
தெல்லக்கூடிய
நிமலமைகளும்
இல்லொைலில்மல.
அந்தவமகயில் மைற்படி இமளஞர்களுக்கு ததொழில்வொய்ப்
புகளுக்கொன
பயிற்ெி
அத்தியொவெியைொகத்
மதமவப்
படுகின்றது. அதற்கு வெதியொகத் தற்மபொது யொழ்ப்பொணத்தில்
ஒரு ததொழிற்பயிற்ெிக் கல்லூொி தெயற்பட்டு வந்தொலும், அது
எைது
விண்ணப்பதொொிகமளப்
மபொதியளவில்
இமணத்துக்தகொள்வதற்குப் மபொதுைொனதொக இல்மல என்மற
ததொிய வருகின்றது. இத்தமகயததொரு நிமலயில் ைீெொமலப்
பகுதியில் மைலுதைொரு ததொழிற்பயிற்ெி நிமலயத்திற்கொன
கொணி ஒதுக்கப்பட்டு, அதற்கொன கட்டிட ஏற்பொடுகள்
முன்தனடுக்கப்படுதைனக்
கூறப்பட்ட
நிமலயில்,
அதுததொடர்பில் இதுவமரயில் ெொதகைொன விடயங்கள் எதுவும்
இடம்தபறொத
நிமலமய
கொணப்படுகின்றது.
எனமவ,
இவ்விடயம்
ததொடர்பில்
தகௌரவ
அமைச்ெர்
ெந்திை
வீரக்தகொடி அவர்கள் உொிய நடவடிக்மககமள விமரந்து
முன்தனடுக்க மவண்டும் எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அமதமநரம் அந்தத் ததொழிற்பயிற்ெி நிமலயத்மத அந்த
இடத்திலிருந்து ைொற்றி, அதற்குச் ெற்று அப்பொலுள்ள
தகொடிகொைம் பகுதியிலுள்ள ஓர் இடத்தில் அமைத்தொல் வட
ைொகொணத்திலிருக்கின்ற ஏமனய ைொவட்ட ைக்களும் அமதப்
பயன்படுத்திக்தகொள்ள முடியும் என்ற கருத்மதயும் தகளரவ
அமைச்ெர் அவர்களிடம் முன்மவக்க விரும்புகின்மறன்.
ைன்னொர் ைொவட்டத்மதப் தபொறுத்தவமரயில், அங்கு
ததொழில்நுட்பக்
கல்லூொி
ஒன்று
இல்லொத
குமற
கொணப்படுகின்றது.
அந்தவமகயில்
அங்கு
ஒரு
ததொழிற்பயிற்ெிக் கல்லூொி
அமைக்கப்படுைொனொல் அது
வரமவற்கத்தக்க
ஏற்பொடொக
அமையும்
என்பமதயும்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
வடக்கு,
கிழக்கு
ைற்றும்
ைமலயகப் பகுதிகள் தவிர்ந்து ஏமனய ைொவட்டங்களில்
தெயற்பட்டு
வருகின்ற
ததொழிற்பயிற்ெிக்
கல்லூொிகளில்
தைிழ்தைொழி
மூலைொன
விொிவுமரயொளர்களுக்கொன
பற்றொக்குமற நிலவுவதொகக் கூறப்படுகின்றது. இவ்விடயம்
ததொடர்பிலும் அவதொனம் தெலுத்தி, மைற்படி ைொவட்டங்களில்
வொழ்ந்துவருகின்ற தைிழ்தைொழி மூலப் பொிச்ெயம் ைொத்திரம்
தகொண்ட
இமளஞர்,
யுவதிகளும்
பயன்தபறத்தக்க
வமகயிலொன ஏற்பொடுகமளயும் வலுவுள்ளதொக மைற்தகொள்ள
நடவடிக்மக
எடுக்குைொறும்
அமதமநரம்
மைற்படி
ததொழிற்பயிற்ெி
நிறுவனங்களின்மூலம்
முன்தனடுக்கப்
படுகின்ற ததொழிற்பயிற்ெி தநறிகள் ததொடர்பில் மபொதுைொன
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விழிப்பூட்டல்கமள
எைது
இமளஞர்,
யுவதிகளிமடமய
ஏற்படுத்துவதற்கும் மைலும் விொிவொன நடவடிக்மககமள
மைற்தகொள்ள மவண்டும் என்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அமதமநரம் இரத்ைலொமன ததொழிற்பயிற்ெி நிமலயத்தில்
2016ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த தைிழ்தைொழி மூலைொன
"வொயுெீரொக்கலும் குளிரூட்டியும்" என்ற கற்மகதநறிக்தகன
நியைனம்
தபற்றிருந்த
ஆெிொிமய
இடைொற்றம்
தெய்யப்பட்டுள்ளொர்
என்றும்
இதனொல்
இப்பொடதநறி
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் ததொிய வருகின்றது. இது
ததொடர்பிலும் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் தனது கவனத்மதச்
தெலுத்தி, இப்பொட தநறியிமன ைீள ச் தெயற்படுத்துவதற்கு
நடவடிக்மக
எடுக்கமவண்டும்
எனவும்
மகட்டுக்
தகொள்கின்மறன்.
அரெ
ததொழிற்பயிற்ெி
நிமலயங்களில்
சுைொர்
50
பயிற்ெிதநறிகள் கற்பிக்கப்படுவதொகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தும்
அந்தப் பயிற்ெிதநறிகளில் தபரும்பொலொனமவ வடக்கு, கிழக்கு
உள்ளிட்ட
ஏமனய
ைொகொணங்களில்
பயிற்றுவிக்கப்
படுவதில்மல
என்று
கூறப்படுகின்றது.
அவற்மறயும்
அமைச்ெர் அவர்கள் கருத்திதலடுக்க மவண்டும் என்று
மகட்டுக்தகொள்கிமறன். நுவதரலியொ, பதுமள, இரத்தினபுொி,
ைொத்தமள, கண்டி, தகொழும்பு மபொன்ற ைொவட்டங்களில் அரெ
ததொழிற்பயிற்ெி நிமலயங்களில் பயிற்ெிகமள மைற்தகொள்
வதற்குப் பயனொளிகள் இருந்தும் பயிற்ெிகமள வழங்குவதற்குப்
மபொதிய வளவொளர்கள் இல்மல எனக் கூறப்படுகின்றது.
தற்மபொது
மவமலயற்ற
பட்டதொொிகள்
அதிகளவில்
கொணப்படுகின்றபடியினொல்
அவர்களுக்கு
ஒரு
விமெட
பயிற்ெிமயக் தகொடுத்து இதில் அவர்கமள ஈடுபடுத்தலொம்
என்பமதயும் கூறிக்தகொள்கின்மறன்.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have three more minutes.

ගරු ඩේලසන නද්වානන්දා ෙහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

Okay.

வடக்கு
ைொகொண
ைொவட்டங்களில்
இயங்குகின்ற
இலங்மகத் ததொழிற்பயிற்ெி அதிகொரெமப நிறுவனங்களில்
ஆளணிப்
பற்றொக்குமற
வளவொளர்
பற்றொக்குமற
நிலவுவதொல்,
அதமன
நிவர்த்திக்க
மவண்டுதைன்றும்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அங்கு
மபொக்குவரத்துச்
தெயற்பொடுகள் இலகுவொக இருக்குைொக இருந்தொல் அங்கு
பயில்கின்ற
ைொணவர்கள்
தங்களுமடய
பயிற்ெிகமளச்
ெிறப்பொகத் ததொடர்வதற்கு ஏதுவொக இருக்கும். தகளரவ
அமைச்ெர் அவர்கள் இந்த விடயங்கமளக் கவனத்திதலடுத்து
அந்தக் குமறபொடுகமள விமரவொகத் தீர்த்து மவப்பொர் என்று
நம்புகின்மறன். மைலும், தமலமைக் கொொியொலயத்திலிருந்து
அனுப்பப்படுகின்ற பயிற்ெிதநறிகள் ெம்பந்தப்பட்ட கடிதங்கள்
ெிங்கள தைொழியில் அனுப்பப்படுகின்றன. அதனொல் அங்கிருக்
கின்றவர்கள் அமத இலகுவொக விளங்கிக்தகொள்ள முடியொத
நிமல இருப்பதனொல் தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கள் இதில்
கூடிய
கவனத்மதச்
தெலுத்த
மவண்டும்
என்று
மகட்டுக்தகொண்டு
வொய்ப்புக்கு
நன்றி
கூறி,
விமடதபறுகின்மறன். நன்றி. வணக்கம்.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළාට, න් අශ ෝක්කය අශබ්ියාං
නිශයෝජය අමාතයතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 5ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.
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ගරු අනශ් ක් අනේසිංහ ෙහතා සප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන්
නසේවා නිනය ය අොතයුරො

(ைொண்புைிகு அமெொக் அமபெிங்க - மபொக்குவரத்து ைற்றும்
ெிவில் விைொனச் மெமவகள் பிரதி அமைச்ெர்)

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට ඩථාවරු ඩ්න්න ඉතාම
අඩු ඩාලයක්කය ි ශබන්ශන්. උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර්
අමාතයාාං ය සා නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න
ා වරුෘත්තීය පුහුණු
අමාතයාාං ශග වරුැය ශීර්ෂ පිළිබඳවරු සාාඩච්ඡා ඩ්න ශේ
අවරුසා්ථාශේ, ඒ පිළිබඳවරු ඩථා ඩ්න්න සුළු ඩාලයක්කය ශ ෝ ලැබීම
පිළිබඳවරු මා සාන්ශතෝෂ ශවරුනවරුා.

උසාසා් අධ්යාපන ා ම ා මාර් අමාතයාාං යට ශමවරු් අය
වරුැශයන් න්පියල් බිලියන 182.7ක්කය -ශඩෝටි 18,270ක්කය- ශවරුන්
ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඟය 2018 වරුසා් සාඳ ා ඉදිරිපත් ඩළ අය
වරුැශයන් වරුැඩිම මු ල් ශවරුන් වුණු අමාතයාාං කීපශයන් ඟඩක්කය.
ශමවරු් අය වරුැශයන් වරුැඩිම මු ලක්කය ශවරුන් ඩ් ි බුශණ් ආ්ක්කයෂඩ
අමාතයාාං යටයි; ඉන් පසු මු ල් අමාතයාාං යටයි; ඊළාට පළාත්
සාභා ා පළාත් පාලන අමාතයාාං ය, ්ාජය පරිපාලන
ා
ඩළමනාඩ්ණ අමාතයාාං යට පසු වරුැඩිම මු ලක්කය ශවරුන් ශවරුලා
ි ශබන්ශන් ශමම උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං යටයි.
ශමයින් උසාසා් අධ්යාපනය සාඳ ා න්පියල් බිලියන 80ක්කය -ශඩෝටි
8,000ක්කය- පමණ ශවරුන් ශවරුද්දි, න්පියල් බිලියන 100ඩට වරුැඩි
මු ලක්කය -ශඩෝටි 10,000ක්කය පමණ- ම ා මාර් ශවරුවශවරුන් ශවරුන්
ශවරුලා ි ශබනවරුා. අශේ ්ශට් වරුර් කිශලෝමීටර් )5,000ක්කය තුළ
ි ශබන මාර් පද්ධ්ි ශග දු් රමාණය කිශලෝමීටර් 118,000ක්කය
පමණ ශවරුනවරුා. ශමයින් අධිශේගී මාර් දු් රමාණය කිශලෝමීටර්
170ක්කය පමණ ි ශබනවරුා; "A" ශරේණිගතශග මාර් දු් රමාණය
කිශලෝමීටර් 4,200ක්කය; "B" ශරේණිගතශග මාර්
දු් රමාණය
කිශලෝමීටර් 8,000ක්කය; පළාත් සාභා මාර් දු් රමාණය කිශලෝමීටර්
18,000ක්කය සා ග්රාමීය මාර් දු් රමාණය කිශලෝමීර් 88,000ක්කය
පමණ ි ශබනවරුා. ශේ මාර් පද්ධ්ි වරුල "A" ශරේණිගතශග සා "B"
ශරේණිගතශග මාර් ැන් ඉතාම ශ ීඳ තත්ත්වරුශග ි ශයනවරුා. පළාත්
සාභා මාර් ත්
ැන් සාාමානය තත්ත්වරුශයන් ි ශබනවරුා.
විශ ේෂශයන්ම ග්රාමීය මාර් පිළිබඳ යේ ර ්නයක්කය ි ශබනවරුා.
අප ්ජය බලයට පැමිණිගත පසු සාෑම වරුසා්ක්කය පාසාාම ග්රාමීය මාර්
සාාංවරුර්ධ්නය සාඳ ා මු ල් ශවරුන් ඩළා. මම අශේ
න්
ඇමි තුමාශ න් ඉල්ලීමක්කය ඩ්නවරුා. මු ල් ඇමි තුමාටත් මම ශේ
ශයෝජනාවරු ඉදිරිපත් ඩළා. ලාංඩාශේ සාාමානයශයන් ග්රාම නිලධ්ාරි
වරුසාේ 14,020ක්කය ි ශබනවරුා. ශේ ඟඩ ග්රාම නිලධ්ාරි වරුසාමඩ ි ශබන
පා්වරුල ඟඩ කිශලෝමීට්ය බැගින් තා් මන්න සාෑම වරුසා්ඩම
මු ල් ශවරුන් ඩශළීත්, -ඟම ඩටයුත්ත සාඳ ා කිශලෝමීට්යඩට
ලක්කයෂ 50ඩ පමණ මු ලක්කය යනවරුා කියා අප තක්කයශසාේන් ඩශළීත්- ඒ
ග්රාම නිලධ්ාරි වරුසාේ 14,020 සාඳ ා න්පියල් බිලියන 7ඩ මු ලක්කය
තමයි සාාමානයශයන් වරුසා්ඩට වරුැය වරුන්ශන්. ්ජයක්කය වරුසා් 5ක්කය
ි ශබනවරුා. සාෑම වරුසා්ඩම ග්රාම නිලධ්ාරි වරුසාමඩ ි ශබන පා්වරුල
ඟඩ කිශලෝමීට්ය බැගින් තා් මන්න න්පියල් බිලියන 7
ණශන් ශවරුන් ඩශළීත්, වරුසා් ප ට න්පියල් බිලියන 35යි
යන්ශන්. ඟශ ම ඩශළීත් ලාංඩාශේ ි ශබන ග්රාමීය මාර්
ියයල්ශල්ම තා් මලා අවරුසාන් ඩ්න්න පුළුවරුන් ශවරුනවරුා. මම ශේ
ශයෝජනාවරු මු ල් ඇමි වරු්යාටත් ශයීමු ඩළා. " සාාමානයශයන්
අපි මාර් වරුලට බිලියන 38ත් 40ත්, 45ත් අත් රමාණයක්කය ශවරුන්
ඩ්නවරුා" කියා මු ල් ඇමි වරු්යා ඒ අවරුසා්ථාශේදී පැවරුසුවරුා. ඒ නිසාා
ක්රමශේ යක්කය ඇි වරු ශේ මු ල් ශවරුන් ඩ් ි බුශණීත්, අපට වරුසා්
5ක්කය තුළ ලාංඩාශේ ි ශබන ියයු ම ග්රාමීය මාර් තා් මලා
අවරුසාන් ඩ්න්න පුළුවරුන්. නමුත් ඒ ශඩීච්ච් ඩළත්, ඒවරුා නවත්තු

699

පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න්අශ ෝක්කය අශබ්ියාං ම තා

ඩශළේ නැත්නේ ඟම මාර් පද්ධ්ි ය නැවරුත අබලන් ශවරුනවරුා. ඒ
නිසාා සාෑම රාශද්ශීය සාභාවරුඩම නවත්තු ඒඩඩයක්කය ආ්ේභ ඩ්ලා,
ශේ පා්වරුල් අබලන් ශවරුද්දි සාි යක්කය ඇතුළත ඒ පා්වරුල් නවත්තු
කිරීම සාඳ ා ඒ නවත්තු ඒඩඩය තුළින් වරුැව පිළිශවරුළක්කය සාඩසා්
ඩශළීත්, අප ශේ පා්වරුල්
න ඟශක්කය රි ලලයක්කය අපට න්න
පුළුවරුන්.
ැනට ලාංඩාශේ ක්රියාත්මඩ ඩ්න වි ාලම වරුයාපෘි ය මධ්යම
අධිශේගී මාර් වරුයාපෘි යයි. ඟය න්පියල් බිලියන 415ක්කය පමණ
වරුන වරුයාපෘි යක්කය. ශමහි ඩවවරුත ියට මීරි ම ක්කයවරුා ශඩීටශසාේ
යේකිිය රමා යක්කය ි ශබනවරුා කියා ැන න්න ලැබුණා. ශඩශසාේ
ශවරුතත්, ඟම රමා ය වරුළක්කයවරුා, ඩවවරුත ියට මීරි ම ක්කයවරුා
ශඩීටසාත්, මීරි ම ියට කුන්ණෑ ල ක්කයවරුා ශඩීටසාත්, කුන්ණෑ ල
ියට ලශ ් ක්කයවරුා ශඩීටසාත් සාඩසා් ඩ්ලා, 2020 ජනවරුාරි
මාසාශග ඟය විවරුෘත කිරීමට ැකි වරුන පරිදි ඒ අවරු ය රි පා න
ලබාදීලා, ඉක්කයමනින් ඒ ඩටයුතු ඩ්නවරුා නේ ඒ රශද් වරුල ජීවරුත්
වරුන ජනතාවරුට ඟය වි ාල ප සුවරුක්කය ශවරුයි. මා නිශයෝජනය ඩ්න
ආසානයත් සාේබන්ධ් ඩ්ශ න ශමම වි ාලම මාර් වරුයාපෘි ය
ක්රියාත්මඩ කිරීම පිළිබඳවරු අි  න් ජනාධිපි තුමාටත්, න්
අග්රාමාතයතුමාටත්, අශේ ්ජයටත්, විශ ේෂශයන්ම අශේ ම ාමාර්
අමාතය න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල මැි තුමාටත් මා සා්තුි වරුන්ත
ශවරුනවරුා. ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල මැි තුමාශව රශද් ය වරුන ම වවරු්
ක්කයවරුා දිශවරුන අධිශේගී මාර් ය අනිවරුාර්යශයන්ම ලශ ් ක්කයවරුා
දීර්ඝ කිරීමට ඩටයුතු ඩ්ාවිය කියලා අපි හිතනවරුා.
විශ ේෂශයන්ම ්ජයක්කය වරු ශයන් ැනට ක්රියාත්මඩ වරුන මාර්
පද්ධ්ි යට අමත්වරු න්වරුන්පු් අධිශේගී මාර් යක්කය ැනත් අපි ඩථා
ඩ්නවරුා. ඒ වරුාශවම පිටත වරුට්වුේ මාර් ය ැන් අවරුසාන් අදියශර්
ක්රියාත්මඩ ශවරුමින් පවරුි නවරුා. ලාංඩාශේ පළමුවරුැනි වරුතාවරුට
මධ්යම අධිශේගි මාර් ය ශද්ශීය ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන්ට ලබා දී,
ශද්ශීය ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන් මඟින් ශමම මාර් පද්ධ්ි ය ඉදි
කිරීමට අවරුසා්ථාවරු සාැලසීම පිළිබඳවරු විශ ේෂශයන්ම
න්
ඇමි තුමාට අශේ සා්තුි ය පු ඩ්නවරුා. මම මුලින් කිේවරුා වරුාශව
ග්රාමීය මාර් පද්ධ්ි ය සාඩසා් කිරීම සාඳ ා සාෑම ග්රාම නිලධ්ාරි
වරුසාමඩම මාර් කිශලෝමීටර් ඟඩක්කය බැගින් තා් ැමීම සාඳ ා මු ල්
ශවරුන් ඩ්නවරුා නේ න්පියල් බිලියන 7ඩ මු ලකින් වරුසා්ඩට
කිශලෝමීටර් 14,000ඩ දු් රමාණයඩ පා්වරුලට තා් මන්න
පුළුවරුන්.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං ය
තුළින් න්පියල් බිලියන 80ඩට - න්පියල් ශඩෝටි 8,000ඩට- වරුැඩි
වි ාල මු ලක්කය ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා. නවරු තාක්කයෂණ වි යා පීධ 7ක්කය
ඇි  ඩ්න්න, ඒ වරුාශවම කින්නියා රශද් ශග වි ්වරුවි යාල
ශඩීශල්ේ ඟඩක්කය ඇි  ඩ්න්න, වි වරු
් වි යාලවරුලට වරුැඩිපු් ියසුන්
3000ක්කය පමණ ඇතුළත් ඩ් ැනීම සාඳ ා තාක්කයෂණ වි යා පීධ ඇි 
කිරීමට මු ල් ශවරුන් කිරීම පිළිබඳවරු න් ඇමි තුමාට විශ ෂ
ේ
සා්තුි ය පු ඩ්නවරුා.
වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය සාඳ ා ශමවරු් න්පියල් බිලියන 2
ඩ - ශඩෝටි 200ඩ- පමණ මු ලක්කය ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා. ඒ වරුාශවම
ශ ෝටල් ක්කයශෂේත්රයටත්, ශ ක්කයශෂේත්රයටත් අ ාළවරු වරුෘත්තීය පුහුණු
පාධමාලාවරුක්කය ආ්ේභ ඩ්ලා, ඟයට ඇතුළත් වරුන ශිෂයයකුට
මාසායඩට න්පියල් 3,500ක්කය ලබා ශ නවරුා. ඟය ක්රියාත්මඩ ඩ්
මාසා )ඩට පසුවරු ඩිේශලෝමාවරුක්කය සාමා සා ි ඩයක්කය ලබා ශ නවරුා.
ඒ මාසා ය තුළ දිරි දීමනාවරුක්කය වරු ශයන් ්ජශයන් න්පියල්
6,000කුත්, ශපෞද් ලිඩ අාං ශයන් න්පියල් 10,000කුත් ඇතුළත්වරු
න්පියල් 1),000ක්කය ලබා දීලා ඒ රැකියා පුහුණුවරුැව සාට න
ක්රියාත්මඩ ඩ්නවරුා. ඒ පිළිබඳවරුත් සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින් මට

700

අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම පිළිබඳවරුත්
මශව ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්නවරුා.

ඔබතුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින්

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
සා්තුි යි.

මීළාට, න් යාියරි ජයශසාේඩ් ඇමි තුමා.
[අ.භා. 1.40

ගරු දයාසිරි යනසේකර ෙහතා සක්රීඩා අොතයුරො
(ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

தயொெிறி

ஜயமெகர

-

விமளயொட்டுத்துமற

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අ
වරුශසාේ පැවරුැත්ශවරුන
විවරුා යට සාේබන්ධ් ශවරුන්න ලැබීම ැන මම සාන්ශතෝෂ ශවරුනවරුා.
විශ ේෂශයන්ම අශේ උසාසා් අධ්යාපන
ා ම ාමාර්
අමාතයතුමාශවත්, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න
ා වරුෘත්තීය පුහුණු
අමාතයතුමාශවත් අමාතයාාං
යටශත් ියයු ම ඩා්ණා
සාේබන්ධ්ශයන් ඩථා ඩ්න්න මට ශවරුලාවරුක්කය නැ ැ. මට ලැබී
ි ශබන ඩාලය අවවරු ශේ අවරුසා්ථාශේ ඟතුමන්ලාට සා්තුි  ඩ්න්න
මම ඩැමැි යි.

ැනට ග්රාමීය මට්ටමින් මාර් වි ාල සාාංඛ්යාවරුක්කය ැශ මින්
ි ශබනවරුා. ඒ සාඳ ා න්පියල් මිලියන ණනක්කය ලබා දී ි ශබනවරුා.
ගිය අවුන්ද්ශද් ැම මන්ත්රීවරු්යකුටම න්පියල් ලක්කයෂ )00 ණශන්
ලබා දුන්නා. ඒ අවවරු ග්රාමීය මාර් වි ාල සාාංඛ්යාවරුඩ වරුැව ඩටයුතු
ඩ්ශ න යනවරුා. ශේ අවුන්ද්ශද් සාාංවරුර්ධ්නය ඩ්න ග්රාමීය
මාර් සාාංඛ්යාවරු ඟතුමා අඩු ඩ්ලා ි ශබනවරුා. මම ඩැබිනට්
මණ්වලශගත් ශේ ැන විශ ේෂශයන් ඩථා ඩළා.
මු ල් ඇමි තුමා ශේ අවරුසා්ථාශේ ශේ න් සාභාශේ නැි 
වුණත්, ඒ සාේබන්ධ්වරු යේ ක්රියා ාමයක්කය පටන් ත්ශතීත් ශ ීඳයි
කියලා මා වි ්වරුාසා ඩ්නවරුා. මශව ඩථාවරු සාඳ ා මා වරුැඩි
ශවරුලාවරුක්කය න්ශන් නැ ැ.
මධ්යම අධිශේගී මාර්
වරුයාපෘි ය සාේබන්ධ්ශයන් මා
විශ ේෂශයන්ම ඩථා ඩ්න්න බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා. න්
ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමනි, ශේ මධ්යම අධිශේගී මාර්
වරුයාපෘි ශග ර න
්
ණනාවරුක්කය ි ශබනවරුා. ඔබතුමා ඒ පිළිබඳවරු
මටත් සාාඩච්ඡාවරුක්කය ලබා ශ නවරුා කිේවරුා. ම ාමාර් අමාතයාාං ශග
නිලධ්ාරින් ශේ අවරුසා්ථාශේ ්ජශග නිලධ්ාරින් රැඳී ියටින කුටිශග
ඉන්නවරුා. ඒ අයත් ශේ ඩන්ණු ශත්න්ේ ත යුතුයි කියලා මා
වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා. විශ ෂ
ේ ශයන් අශේ සාභාපි තුමාත්, ඒ වරුාශවම
අශ ෝක්කය අශබ්ියාං මැි තුමාත් මීට සාි  කීපයඩට ඩලින් ශේ අ ාළ
රශද් වරුලට ගියා. ඟහිදී ඟතුමන්ලාට ර න
්
ණනාවරුඩට මුහුණ
ශ න්න ියදු වුණා, ශේ ඩා්ණයට සා්ථි් විසාඳුමක්කය නැි  නිසාා.
මා පළමුශවරුන් කියන්න ඩැමැි යි, ශේ රි සා්ථාපන වරුන්දිය
ණනය කිරීම සාේබන්ධ්වරු වි ාල අර්බු යක්කය අ ඇි  ශවරුලා
ි ශබන බවරු. ඟඩක්කය තමයි, ශේ 2014.05.30 දිනැි  ැසාට්
නිශේ නය අවවරු සාාමානයශයන් වරුන්දි ශ ීම තී්ණය ඩළ
යුත්ශත් රි සා්ථාපන වරුන්දිය සා ඩන්ණා සා ත දීමනාශේ
ඟඩතුවරු අවවරුයි. ඒ වුණත් ඩන්ණා සා ත දීමනාවරු කියන ඟඩත්
ශේ ැසාට් නිශේ නශග වරුර් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ අවවරු ඩන්ණා
සා ත දීමනා යව, වරුයවරුසා්ථාපිත වරුන්දිය සා රි සා්ථාපන පිරිවරුැය
අත් ශවරුනසාට සාමාන ශ ීමයි. ශේ ැසාට් නිශේ නශග 4.(2ශ(ආශ
(i) වරු න්ි ය අවවරු ශබීශ ීම පැ ැදිලිවරු ඟශසාේ සාඳ න් වරුනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, නමුත් තක්කයශසාේන් ශ පාර්තශේන්තුවරුට ශේ වරුැව
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පිළිශවරුළ පැවරුරීම නිසාා වි ාල අර්බු යක්කය ඇි  ී ි ශබනවරුා. ශේඩ
සාාමානයශයන් රාශද්ශීය ශල්ඩේ ඟක්කයඩ ඟඩතු ශවරුලා LARC and
Super LARC කියන ඩමිුවවරුලින් ඩ්න්න ඕනෑ ක්රියා ාමයක්කය.
නමුත්, ඒඩ ඩ්න්ශන් නැ ැ. අ තක්කයශසාේන් ශ පාර්තශේන්තුවරු
වරුන්දි වරු ශයන් ශ ීමට නිර්ශද් ඩ්න්ශන් වරුයවරුසා්ථාපිත වරුන්දිය
සා ඩන්ණා සා ත දීමනාශේ ඟඩතුවරුයි. 2014.05.30 දිනැි 
ැසාට් නිශේ නශග ි ශබන නිශයෝ සාේූරර්ණශයන් උල්ලාංඝනය
කිරීමක්කය විධියට තමයි පැ ැදිලිවරුම අපි ශමය කින්ශන්. න්
ඇමි තුමනි, ඒ නිසාා මා ඔබතුමාශ න් ශ ෞ්වරුශයන් ඉල්ලනවරුා,
ඩන්ණාඩ්ලා පළමුශවරුන්ම තක්කයශසාේන් ශ පාර්තශේන්තුවරු ශේ
LARC ඟඩ ශවරුත නිවරුැ්දිවරු ණනය ඩ්න ල රි සා්ථාපන විය ම
ඉදිරිපත් කිරීශේ වරුැව පිළිශවරුළක්කය සාඩසා් ඩ්න්න කියලා.
ශ වරුන ඩා්ණය තමයි, මධ්යම අධිශේගී මාර් ශග තුන්වරුන
ශඩීටශසාේ ඉවේ අත්පත් ඩ් ැනීශේදී වරු ා ානි සා රැකියා සාඳ ා
ආ ායම අහිමි ීම පිළිබඳවරු වරුන්දි ශ ීම සාේබන්ධ්ශයන් උසාසා්
අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං ය නිකුත් ඩ් ඇි  අාංඩ RDA/
PD/CEP-3/RSC 05 ්න 2017.05.08 දිනැි  ලිපිශයන් වරු ා ානි
සාඳ ා ආ ායම අහිමි ීම පිළිබඳවරු අක්කයඩ්යට න්පියල් 90,000ක්කය
ශ ීමට සීමා ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඟම ලිපිශයහි ශබීශ ීම
පැ ැදිලිවරු ඒ පිළිබඳවරු සාඳ න් වරුනවරුා.
ඒ අවවරු උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං ය නිකුත්
ඩළ 2017.05.08 දිනැි  ලිපිශයහි ශමශසාේ සාඳ න් වරුනවරුා:
"වරු ා ානි සා රැකියා සාඳ ා ආ ායම අහිමි ීම
ආ ායම අහිමි ීම උපරිම න්. 45,000/-ක්කය සා වරු ා ානි සාඳ ා
අක්කයඩ්යඩට න්. 90000.00 ක්කය ශ ීමට උපශ සා් ලබා දී ඇත."

උ ා ්ණයක්කය විධියට ශපීල් වරු ාවරු සාේබන්ධ්වරු අපි ත්ශතීත්
ශපීල් වරු ා කිරීශේ මණ්වලය ශේ ශ ීේ සාඳ ා නිර්ණායඩ සාපයා
ි ශබනවරුා. ශපීල් වරු ා කිරීශේ මණ්වලය 201).11.10ශවරුනි දින
නිකුත් ඩ් ි ශබන ලිපිය අවවරු ශපීල් සා්වරුල තක්කයශසාේන්
වරුටිනාඩම
ත්ශතීත් ශපීල්
සාඩට න්පියල් 55,000ඩ
ඇසා්තශේන්තු වරුටිනාඩමක්කය මා ි ශබනවරුා. ඒ, මුළු අවුන්ද් ටම.
ැබැයි, අපි ඟපමණ මු ලක්කය ඉල්ලන්ශන් නැ ැ. අපි ඉල්ලන්ශන්
සුළු මු ලක්කය. ඇත්තටම ශේ තත්ත්වරුය වි ාල අර්බු යක්කය බවරුට පත්
ශවරුලා ි ශබනවරුා. අක්කයඩ්යඩට න්පියල් 90,000ක්කය වුණාම පර්චසා්
ඟඩඩට
ේබ වරුන්ශන් න්පියල් 5)2.50යි. ශපීල්
සාඩ
ඇසා්තශේන්තු වරුටිනාඩම මුළු අවුන්ද් ටම ශ ඩි 80ක්කය ඩැශවනවරුාය
කියලා ඩල්පනා ඩ්මින් න්පියල් 4,000ඩට සීමා ඩ්ලා
ි ශබනවරුා. ශපීල් වරු ා කිරීශේ මණ්වලශයන් දීලා ි ශබන
නිර්ශද් අවවරු ශ ෝ අඩුම ත්මින් ඊට ශපීඩ්වක්කය ප ළින්වරුත්
සාලඩා බලා ශේ වරුන්දිය ණනය ඩ්න්න කියලා මා ඉල්ලා
ියටිනවරුා. ශමීඩ , විශ ේෂශයන්ම මා නිශයෝජනය ඩ්න
දිසා්ත්රික්කයඩශගත් ශපීල් වරු ාවරු පිළිබඳවරු වි ාල අර්බු යක්කය ි ශබනවරුා.
ශමම වරුයාපෘි ය නිසාා ශපීල් සා් වි ාල සාාංඛ්යාවරුක්කය ඩැපිලා යනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, ශේ ඩා්ණයත් ශපීඩ්වක්කය ඩල්පනා ඩ් බලා,
ඩන්ණාඩ් අාංඩ 18)4/54 ්න ැසාට් නිශේ නයට අවවරු ශමම
තී්ණය
ැනීශේ වරු කීම LARC ඟඩට පවරු්න්න කියලා
ඔබතුමාශ න් මම ශබීශ ීම ශ ෞ්වරුශයන් ඉල්ලනවරුා. ශමීඩ ,
ශේ සාේබන්ධ්ශයන් සා්ථානීය පරීක්කයෂණයක්කය වුණත් ඕනෑ නේ
ඩ්න්න පුළුවරුන්. ශමතැන ි ශබන්ශන් ශපීඩි ඉවේ රමාණයක්කය.
අපට ඒ ැන පරීක්කයෂා ඩ්න්න පුළුවරුන්.
ඊළාට, තාවරුඩාලිඩ ශන්වරුාියඩ ප සුඩේ සාඳ ා ශ ීේ
සාේබන්ධ්ශයන් උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං ශග
201).10.21 දිනැි  ලිපිය අවවරු ශබීශ ීම පැ ැදිලිවරු ි ශබනවරුා,
ශමම ශ ීම මාසා යඩ ඩාලයඩට වරුලාංගුයි කියලා. ශේ මාසා
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යඩ ඩාලය ඊට පසා්ශසාේ 2017.0).19 දිනැි  ලිපිශයන් මාසායඩ
ඩාලයක්කය සාඳ ා සීමා ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ශේශඩන් ියද්ධ් ශවරුලා
ි ශබන්ශන් ශමීඩක්කය ? උ ා ්ණයක්කය විධියට
ත්ශතීත්
්ඹුක්කයඩන, ශපීල් ශවරුල, ලශ ් යන රශද් වරුල මාසා යඩ
ඩාලයක්කය ශේ වරුන්දි ශ ීේ ඩළා. ැබැයි, අ වරුනශඩීට ශේ වරුන්දි
ශ වරුන ඩාලය සීමා කිරීම නිසාා වි ාල අර්බු යක්කය ඇි  ශවරුලා
ි ශබනවරුා.
ැන් අපි සාාමානයශයන් ශපීල් ශවරුල මාර් ය දිශව
ඟනශඩීට ඒ පැත්ශත් පර්චසා් ඟඩඩ මිල ත්ශතීත්, පර්චසා් ඟඩක්කය
න්පියල් ලක්කයෂයක්කය විත් ශවරුනවරුා. ඟම නිසාා ඒ මිනිසා්සුන්ට ඉවේ
න්න විධියක්කය නැ ැ. ඒ නිසාා තමයි ශේ අර්බු ය ඇි ශවරුලා
ි ශබන්ශන්. අවරුසාානශගදී ශේඩ වි ාල ශද් පාලන ර න
් යක්කය
බවරුට පත් ඩ්ශ න, මින් මට ගිහිල්ලා ශේ ක්රියා ාමය ඩ්න්න
ඉව ශ න්ශන් නැි  තැනට වරුසා ණශන් පත්ශවරුමින් ි ශබනවරුා.
ශේ පිළිබඳවරු ඩල්පනා ඩ්ලා, විශ ේෂශයන්ම මාසා )ක්කය ක්කයවරුා වූ
ශ ීම ඩලින් ි බුණු ක්රියා ාමය තුළ ශ වරුන්න ඔබතුමාශව
අවමැි ය ලබාශ න්න කියලා මම ශ ෞ්වරුශයන් ඉල්ලනවරුා.
විශ ේෂශයන්ම උ ා ්ණයක්කය ත්ශතීත්, ශපීතු ැ් ශ ීඳැල්ල
රශද් ශග පර්චසා් ඟඩඩ මිල වි ාල ශලසා ඉ ළ ශ ීසා් ි ශබන
නිසාා ඔවුන්ට ඉවමක්කය මිලදී න්න බැ ැ.
ඊළාට, ශ ීවනැඟිලි සාඳ ා සාාධ්ා්ණ වරුන්දි ලබා දීශේදීත්
නැවරුත ර ්නයක්කය ඇි ශවරුලා ි ශබනවරුා. අාංඩ 18)4/54 ්න
ැසාට් නිශේ නශග 4.(2ශ(ඉශ ශද ය අවවරු, ශ ීවනැඟිලි වරුන්දි
සාඳ ා තක්කයශසාේන්වරු වරුර්තමාන ශවරුශළඳ ශපීළ අවවරු ශ ීවනැඟිලි
ද්රවරුය ා ඩේඩන් ශේතන ශනීසාලඩා ැ් ඩළ යුතුයි කියලා
සාඳ න් ශවරුනවරුා. න් ඇමි තුමනි, ශබීශ ීම පැ ැදිලිවරු මම
ඔබතුමාට කියන්න ඩැමැි යි, Building Schedule of Rates
කියන ඟඩ අව මනය ඩ්ලා, ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩශග ඉදිකිරීේවරුල
ශ වරුන ඩාර්තුවරු සාඳ ා ශ වරුා ි ශබන මිල ණන් ඟක්කයඩ බැු වරුාම
ශමතැන වි ාල අර්බු යක්කය ි ශබන බවරු. මම ඔබතුමාට ඒඩත්
ඉදිරිපත් ඩ්න්නේ. අපි ශේ ක්රියා ාමය පිළිබඳවරු ශපීඩ්වක්කය
සාාඩච්ඡා ඩශළීත් ශ ීඳයි කියලා මම වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා.
ශ ීවනැඟිලි ද්රවරුය ා ඩේඩන් මිල ණන් භාවිත ඩ්ලා, ැනට
BSR ඟඩ දිසා්ත්රික්කය
ා රාශද්ශීය ශල්ඩේ ඩාර්යාලශග
පවරුත්වරුාශ න යන මිල ණන් සාමා සාාඩච්ඡා ඩ් බැු ශවරුීත්,
අපට ශමය වරුැව පිළිශවරුළක්කය විධියට සාඩසා් ඩ්න්න පුළුවරුන් ශවරුයි.
ශමහි සාඳ න් වරුන විධියට නිවරුසාඩ වරුර් අඩියක්කය සාඳ ා ශ වරුන්ශන්
න්පියල් 2,344යි. මම ඒ අ ාළ ශ වරුල්වරුලින් ශතී්තුන් කිහිපයක්කය
ශ න්වරුා ත්තා. ශමවරුැනි නිවරුසාඩ ශ බිශමහි ටයිල් ඇි රීම සා
ඇසා්බැසා්ශටෝසා් ියවිලිම සාඳ ා වරුර් අඩියඩ ළ විය ම න්පියල්
5,)44ක්කය ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශවම ියවිලිම සා පීලි ශනීමැි වරු
ශ බිශමහි ියශමන්ි  ැමීම සාඳ ා වරුර් අඩියඩ ළ විය ම න්පියල්
4,500යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි 3ඩ ඩාලයක්කය
ි ශබනවරුා.

ගරු දයාසිරි යනසේකර ෙහතා

(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශ ීඳයි. ඊළාට අශනක්කය අි න් ත්තාම, ශමවරුැනි නිවරුසාඩ
ආලින් ශග බිම ටයිල් කිරීම සා ලීවරුලින් නිම ඩ්න ල ියවිලිම
සාඳ ා වරුර් අඩියඩ ළ විය ම න්පියල් 3,087යි. ඊළාට නාන
ඩාම්ශග වරුර් අඩියක්කය සාඳ ා ළ විය ම න්පියල් ),98)යි. ඒ
වරුාශවම, අවක්කය නිම කිරීමට වරුර් අඩියක්කය සාඳ ා ළ විය ම
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ගරු දයාසිරි යනසේකර ෙහතා

(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர)

න්පියල් 2,344ක්කය පමණ ශවරුනවරුා. ශ ී් ජශනල් ශයදීම, ඩප්ාදුවරු,
බිම සාඩසා් කිරීම, තීන්ත අශල්ප කිරීම ශනීමැි වරු තමයි ඒ
ඇසා්තශේන්තු මු ල දී ි ශබන්ශන්. ශේ විධියට ත්තාම අපට
ැන න්න ි ශබන ඩා්ණාත් ඟක්කයඩ ග්රාමීය මට්ටශේ මිනිසුන්ට
ශමය වි ාල ර ්නයක්කය බවරුට පත්ශවරුලා ි ශබනවරුා.
ඊළා ඩා්ණය තමයි, නිවරුසාඩ ශ ෝ ශ ීවනැඟිල්ලඩ
ශඩීටසාක්කය
ානියට පත්ීම. සාම ් අවරුසා්ථාවරුල නිවරුශසාන්
ශඩීටසාක්කය ානියට පත්වරුන තත්ත්වරුයක්කය ි ශබනවරුා. ඒ සාඳ ා වරුන්දි
ශ ීශේදී ශ ීවනැඟිලි පුනන්ත්ථාපනය ශ ෝ නැවරුත ඉදිකිරීම
ඉතාම අප සු තත්ත්වරුයට පත්ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඟම නිසාා අ ාළ
ශ ීවනැඟිල්ශල් ානියට පත් වූ ශඩීටසාට ශ ෝ සාේූරර්ණ
ශ ීවනැඟිල්ලට ශ ෝ වරුන්දි ශ වරුන්න යද්දී ඟය සා්ථාන
පරීක්කයෂාවරුකින් පසුවරු තී්ණය කිරීශේ බලය ලාර්ක්කය ඩමිුවවරුට
පවරු්න්න කියන ශයෝජනාවරු අපි ඩ්න්න ඩැමැි යි. ඒ වරුාශවම
වි ාල ඉවේ අත් පත් ඩ් ැනීශේදී සාාධ්ා්ණ වරුන්දි ශ ීශේ
ර න
් යක්කය ි ශබන බවරු අපට ැඩ න්න ලැබුණා. ඒ අවවරු
බලපෑමට ලක්කයවරුන්නන්ශ න් අත්ඩ් න්නා ඉවේ රමාණය
ශවරුවශවරුන් නැවරුත මිලදී ැනීමක්කය ඩ්න්න ඔවුන්ට අයිි යක්කය
ි ශබන්නට ඕනෑ. ඉවශේ අහිමි වරුන රමාණයම මිලදී ැනීමට
රමාණවරුත් වරුන්දි මු ලක්කය ඔවුන්ට ලැශබන්න ඕනෑ. ඟබැවින්,
ඉවශේ වි ාලත්වරුය
ැන ශනීසාලඩා, සාාශේක්කයෂවරු වි ාල
රමාණශග ඉවේ සාඳ ාත් අාංඩ 18)4/54 ැසාට් පත්රශග 4. (2ශ (ආශ
(i) ශද ය අවවරු අඩුම වරු ශයන් අක්කයඩ් 5ට අඩු කුවා ඉවේවරුලට
ශමන් රමාණවරුත් වරුන්දි මු ලක්කය ලබාශ න්න කියා මම
ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා ියටිනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, විශ ෂ
ේ ශයන්ම මම ඔබතුමාට කියන්න
ඩැමැි යි, ඔබතුමාශව රශද් ශග වවරු් පාශර් ඇි  ත්ලියැද්
පා් ඇවිල්ලා වරුැශටන කුන්ණෑ ල, මාවරුත ම සා්ථානශග න්පියල්
ලක්කයෂ 4ඩ, 5ඩ ඉවමක්කය සාඳ ා ඔහුට ලැබුශණ් න්පියල් 75,000යි.
ඒඩ ශලීකු අර්බු යක්කය. ඔහුශ න් අක්කයඩ් 3ඩ රමාණයක්කය
සාේූරර්ණශයන් ඉවරුත් ඩ් ත්තා. ශේඩ වි ාල ර න
් යක්කය බවරුට
පත්ශවරුලා ි ශබනවරුා. මම ඒ රශද් වරුලට ගියා. ගිහිල්ලා තමයි ශේ
ඩා්ණා ටිඩ ශසාීයා ත්ශත්. අක්කයඩ් 22කින් අක්කයඩ් )ක්කය ත්තා.
ඒඩ වි ාල අර්බු යක්කය. අක්කයඩ් )ක්කය සාඳ ා ඒ අයට ලැශබන්ශන්
න්පියල් 75,000යි. ඟතශඩීට ඒ අය ශඩීශ ීම ඒඩ ාලා
යන්ශන්? ශේවරුා ඟකින් ඟඩ පැටළිලා ඔක්කයශඩෝම ඟඩතු වුණාම
තමයි ශේ අර්බු ය ඇි ශවරුලා ි ශබන්ශන්. ඒ නිසාා අ ශේඩ වි ාල
ර න
් යක්කය බවරුට පත්ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඒ වරුාශවම ශේ ැසාට් පත්රශග
ශ වරුැනි වරු න්ි ය අවවරු වරුන්දි නිකුත් කිරීශේදී සාම ් ශ වරුල්
න ඟඩ අවුන්දු 2ඩ ඩාලයක්කය පු්ා නත් ඩ්ලා ි ශබනවරුා.
ශමීඩ , ශේවරුා ආ්ාංචි වුණු මන් ඇවිල්ලා බලලා, "ශේවරුා මුඩු
ඉවේ, ශේවරුා මුඩු ඉවේ" කියලා කියාශ න ගියා.
ශමතැනින් පා්ක්කය නවරුාය කියලා කියපු මන් සාම ් අය ඒ
ඉවේවරුල නිවරුාසා න ඟඩ නත් ඩළා. ශමීඩ , ඉවශමන් පා්ක්කය
යනවරුා කියලා ැන ත්තාම නිවරුාසා ලා වරුැවක්කය නැි  නිසාා. ඊට
පසා්ශසාේ තක්කයශසාේන් ශ පාර්තශේන්තුවරු ශමීඩක්කය ඩශළේ? ඔවුන්
ගිහින් බලා, ශේවරුා මුඩු ඉවේ, ශේවරුා ලා නැි  ශ වරුල් කියලා
ඩල්පනා ඩ්ලා ඒවරුාට ඉතාම ශසාීච්චේ මු ලක්කය තක්කයශසාේන් ඩළා.
ඟම නිසාා මා ඔබතුමාශ න් ඉල්ලනවරුා, නිම කිරීමට ශයෝජිත
නිවරුාසා ැන සාලඩා බලා ශේ ැසාට් පත්රශග 4 (2ශ (ඉශ (i) ශද ය
අවවරු අ ාළ වරුන්දි මු ල තී්ණය කිරීම සාඳ ා LARC ඟඩට යේ
ඉවක්කය ා ශ න්න කියලා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ඩාලය අවරුසාානයි.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මට තවරු විනාඩියක්කය ශ න්න, මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි.

ඊළාට, උද්ධ්මනය සාඳ ා ශ ීම ැනත් මා කියන්න ඕනෑ.
මීට ශප් ලශ ්, ්ඹුක්කයඩන ඉවේ ඩට්ටි 79ට ශ ේවරුා. නමුත්
අ වරුනශඩීට ඹශ ණිගතය, ශපීල් ශවරුල, අලේවරු, මාවරුත ම,
කුන්ණෑ ල, ලශ ් ඉවේ සාඳ ා ශ වරුන්ශන් නැ ැ. ශේ
ඩා්ණාත් ඟක්කයඩ අපි ඇමුණුමක්කය සාඩසා් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඩන්ණා
සා ත දීමනාශවරුන් ියයයට 15ඩ දීමනාවරුක්කය ශ වරුන්න කියලා
200).08.21 දිනැි  ම ාමාර් අමාතයාාං ශග චක්රශල්ඛ්ශයන්
පැ ැදිලිවරු කියලා ි ශබනවරුා.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. කුඹුන් ඉවේ ශ ීව කිරීම සාේබන්ධ්වරුත්
ර න
් යක්කය ි ශබනවරුා. මාර් ය ඉදිකිරීම නිසාා යේකිිය
පුද් ලයකුශව ශ යක්කය ඩැශවන්න පුළුවරුන්. ඟවරුැනි අවරුසා්ථාවරුඩ
ඔහුශව ඒ ශ ය ඉදිරිපිට කුඹුන් ඉවමක්කය ි ශබනවරුා නේ, ඒ කුඹු්
ශ ීව ඩ් න්න ඒ අයට ඉව ශ න්න පුළුවරුන්. සාම ් විට ශේ
වරුාශව ර ්න ි ශබන 20ශ ශනක්කය විත් ඇි . ඒ ශඩශ්හි
ශ ීවිජන ශසාේවරුා ශ පාර්තශේන්තුශේ අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න අත්
ඩන්ණාඩ් ඒ අවරුසා්යත් ලබා ශ න්න කියලා ඉල්ලා ියටිනවරුා.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. නිවරුාසා අහිමිවරුන පුද් ලයන්ශව ළමුන්
පාසාල්වරුලට ඇතුළත් කිරීශේ ැටු ත් ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා ශේ
ඩා්ණා පිළිබඳවරු අපි යේ සාාඩච්ඡාවරුක්කය ඩ්මු. කුණු අධිශේගී
මාර් ය ඉදි කිරීශේදී, මාවෂිඩ ර ්නවරුලටත් වරුන්දි ශ ේවරුා.
ශ යක්කය, බඩුමුට්ුව, පුුව ශසාට්, ඇඳන්, අල්මාරි, ෑසා් කුඩර් ඇතුළු
ියයල්ලම ඒ අයට දුන්නා. ඟතශඩීට අනික්කය මිනිසා්සුත් ඩල්පනා
ඩ්නවරුා, "අපටත් ඒවරුා ලැශබන්න ඕනෑ"යි කියලා. නමුත් ඟවරුැනි
තැනඩ අපි නැ ැ. කුන්ණෑ ල දිසා්ත්රික්කයඩශග අපට ඒ
සාේබන්ධ්ශයන් ඩථා ඩ් න්න පුළුවරුන්. ඒ නිසාා වරුන්දි ශ ීශේ
ක්රමශේ ය සාාධ්ා්ණ විධියට සාඩසා් ඩ්න්න කියලා ඔබතුමාශ න්
ඉල්ලා ියටිනවරුා.
ඟ ා 2005 ඉඳලා 2014 ක්කයවරුා අවුන්දු 10 ඇතුළත ශේ ්ශට්
අධිශේගී මාර් කිශලෝමීටර් 170ක්කය පමණ ා ි බුණා. අධිශේගී
මාර් කිශලෝමීටර් 194ක්කය ශේ අවුන්දු ප ඇතුළත න්න ශේ
ආණ්ඩුවරු යටශත් ඩටයුතු ඩ්නවරුා. මා ගිය සාි ශගත් ශේ ැන
ඩථා ඩළා. ශේ ක්රියා ාමය ඉදිරියට ශ න ගිහින් ග්රාමීය මට්ටශේ
මාර් ත්, පළාත් මාර් ත් ක්කයි මත්වරු ශ ීව නැඟුශවරුීත් මාර්
පද්ධ්ි යට වි ාල ක්කයි යක්කය ශවරුයි.
ශඩීළඹ න ්ය ඇතුළත ි ශබන්නා වූ අර්බු ය පිළිබඳවරු අපි
දිගින් දි ටම සාාඩච්ඡා ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඟහි වි ාල වරුා න
ත බ යක්කය ි ශබනවරුා. ඒ සාඳ ා වූ විශ ෂ
ේ වරුැව පිළිශවරුළක්කය ඟ ා
මමත් ශයෝජනා ඩළා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම ඒ සාඳ ා විඩල්ප මාර්
ණනාවරුක්කය
නවරුා. න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමා ශේ අවුන්ද්ශද්
ඒවරුා සාේූරර්ණ කිරීමට අවරු ය ඩ්න පියවරු් නියි කියා මා
වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා.
විශ ේෂශයන්ම අශේ ඩිලාන් ශපශර්්ා ්ාජය ඇමි තුමාත්
කිියම ඩ් ්යක්කය නැි  ශඩශනක්කය. ඟතුමාශ න් ඇමි තුමාටත්
ඩ් ්යක්කය නැ ැ. න් ඇමි තුමාටත්, ්ාජය ඇමි තුමාටත්
සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින්, අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුම, ආයතනවරුල
සාභාපි තුමන්ලා ඇතුළු ියයු ශ නාටත් මශව සා්තුි ය
ා
ශ ෞ්වරුය පු ඩ්නවරුා.
මට තවරු විනාඩියක්කය පමණ ි ශබනවරුා ශන් ?
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි
ි ශබනවරුා.

ත්ක්කය වරුැඩිපු් දීලා

ගරු දයාසිරි යනසේකර ෙහතා

(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
උසාසා් අධ්යාපනය පැත්ශතන් ත්තාම, ඇමි තුමා තවරු
faculties කීපයක්කය
න්න අවරු ය ඩ්න මු ල් ශේ අවුන්ද්ශද්
සාේපා නය ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ සාේබන්ධ්වරුත් විශ ෂ
ේ ශයන්
සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. වවරු ය පීධයක්කය කුන්ණෑ ලට ලබා ැනීමට
මා පළාත් සාභාශේ ම ඇමි වරු්යා වරු ශයන් ියටි ඩාලශග ියට
උත්සාා ඩළා. නමුත් අ ඟය කුලියාපිටියට ලැශබනවරුා. ඒ
ඩා්ණයත් ඉෂ්ට ඩ්මින්, අශේ ්ශට් උසාසා් අධ්යාපනයත්
නාංවරුන්න ඔබතුමාට ක්කයි ය ලැශබ්වරුා!යි කියා රාර්ථනා ඩ්මින්,
ියයු ශ නාටම සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින් මශව වරුචන සා්වරුල්පය අවරුසාන්
ඩ්නවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඊළාට, න් අජිත් මාන්නේශපන්ම මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි ප ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.

[අ.භා. 1.55

ගරු අජි් ොන්නප්නපරුෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, ්ජයක්කය වරු ශයන් අපි
විශ ේෂශයන්ම අධ්යාපනයට සුවිශ ෂ
ේ තැනක්කය දීලා ි ශබනවරුා. ්ශට්
ි ශබන අධ්යාපන තත්ත්වරුය දි ා බැු වරුාම, පළමුවරුන ශරේණිගතය
සාඳ ා න්වරුන් 3,40,000ක්කය පමණ ඇතුළු වරුනශඩීට උසාසා් ශපළ Advanced Level- විභා ය සාඳ ා ශපනී ියටින්ශන් ියසුන්
2,)0,000ක්කය පමණ පිරිසාක්කය. ඒ කියන්ශන්, ියසුන් ලක්කයෂයක්කය පමණ
උසාසා් ශපළ විභා ය ඩ්න්ශන් නැතුවරු මාදී ැශලනවරුා, ැනට
ි ශබන අධ්යාපන ්ටාවරු මත. ඊළාට 1,70,000ක්කය වරුැනි ියසුන්
පිරිසාක්කය වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළත් ශවරුන්න සුදුසුඩේ ලබනවරුා.
නමුත් වි වරු
් වි යාලවරුල ඉව ප සුඩේ ි ශබන්ශන්, වි ්වරුවි යාලවරුල
පුුව ි ශබන්ශන්, ියසුන් 29,333ක්කය වරුැනි පිරිසාක්කය සාඳ ායි. ඒ
කියන්ශන් ියයයට 10ඩටවරුත් වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළත් ීශේ
ැකියාවරුක්කය නැ ැ. ඟ ා 2014 දී වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළත් වුණු
25,)7)ක්කය වූ ියසුන් රමාණය, අශේ අමාතයතුමා අමාතය ධු්යට
පත් වුණාට පසා්ශසාේ 29,333ක්කය ක්කයවරුා, ියයයට 20කින් පමණ වරුැඩි
ඩළා. ඒ ැන විශ ෂ
ේ ශයන් සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. නමුත් අපි
න්නවරුා ඒඩත් රමාණවරුත් නැ ැ කියලා. නමුත්, ශේ ශ න යන
සාැලසුේ අවවරු 2020 වරුන විට වි ්වරුවි යාලවරුලට ඇතුළත් ඩ්
න්නා සාාංඛ්යාවරු 50,000 ක්කයවරුා වරුැඩි කිරීමට පුළුවරුන් ශවරුයි. ඒ
සාඳ ා න් අමාතයතුමා උත්සාා ්මින් ියටින බවරු අපි කිනවරුා.

වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළු ශනීවරුන අශනක්කය න්වරුන්ට ශමීනවරුා
ඩ්න්ශන් කියන ර ්නයට පිළිතු්ක්කය ශලසා වරුර්තමාන ්ජය
තාක්කයෂණ පාධමාලා ඳුන්වරුා දීලා ි ශබනවරුා. ඒ තාක්කයෂණ
පාධමාලා ආ්ේභ කිරීම සාඳ ා වි ාල මු ල් රමාණයක්කය ශවරුන්
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. සාෑම න්ශවරුක්කයම 13වරුන ශරේණිගතශයන් පසා්ශසාේ
කිියයේම ශ ෝ තාක්කයෂණිගතඩ විෂයයක්කය ඉශ න ත යුතුයි කියන
ප නශේ ඉඳශ න තමයි ්ජය ශේ ඩටයුතු ඩ්න්ශන්.
ඟ ා න් අග්රාමාතයතුමා ශයීවුන් ශසාේනාාංඩ ඇි  ඩළා. ඒ
තුළින් පාසාල් ැ් යන න්වරුන් වරුෘත්තීය මට්ටමින් ක්කයි මත්
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කිරීශේ ඩටයුතු ඩ්ශ න යනවරුා. ඒ වරුාශවම තන්ණ ශසාේවරුා
සාභාශවරුන් ශයීවුන් සාමිි  ශතෝ්ාශ න, ඒ සාමිි  ් ා න්පියල්
ලක්කයෂ ඟඩ මා්ඩ මු ලක්කය මට ලබාදීලා, ආඩල්ප සාාංවරුර්ධ්නයට,
ක්රියාත්මඩ ීශේ ැකියාවරු ඇි  ඩ්න්න ඩටයුතු ඩ්ශ න
යනවරුා.

ඟ ා වි ්වරුවි යාල ආචාර්යවරුන්න් ඟළියට බැ ැලා ඩෑ ැහුශේ
කුමක්කය සාඳ ා ? පසු ගිය ඩාලශග සාමසා්ත අධ්යාපනය සාඳ ාම
ශවරුන් ඩ්ලා ි බුශණ් ළ ශද්ශීය නිෂ්පා නශයන් ඉතා සුළු
ණනයි. ශේ රමාණය ඟන්න ඟන්නම අඩුශවරුලා ගිහින් 2014 වරුන
විට ියයයට ඟඩයි
ම ණනක්කය ක්කයවරුා අඩු වුණා. ඒ රි  තය
ියයයට ) ක්කයවරුා ශ න යන්න උත්සාා ඩ්න්න කියලා තමයි ඟ ා
වි වරු
් වි යාල ආචාර්යවරුන්න් ඟළියට බැ ැලා, පා්වරුල් දිශව
ගිහිල්ලා ශේ ්ශට් වි ාල විේලවරුයක්කය ඇි  ඩශළේ. අශේ ්ජය
ඒඩට ඩන් දීලා ි ශබනවරුා. ඒ අවවරු ඒ මු ල් රමාණය ක්රම
ක්රමශයන් වරුැඩි ඩ්ලා අ අධ්යාපනය සාඳ ා ශවරුන් ඩ්න මු ල්
රමාණය ළ ශද්ශීය නිෂ්පා නශයන් ියයයට ශ ඩයි ම ණනක්කය
ක්කයවරුා වරුැඩි ඩ්ලා ි ශබනවරුා. අ අපි ඟතැනට ඇවිල්ලා
ි ශබනවරුා.
ශමශතක්කය ඩාලයක්කය ්ටට මු ල් අ්ශ න අශේ, ශවීලර්
අ්ශ න ආශේ පුහුණු රමිඩයන් ශනීශවරුයි. විශ ෂ
ේ ශයන්ම ෘ
ශසාේවිඩාවරුන් තමයි ්ටට විශද් විනිමය අ්ශ න ඟන්ශන්. නමුත්
අපට වුවරුමනා ශවරුලා ි ශබනවරුා-

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි ශ ඩඩ ඩාලයක්කය
ි ශබනවරුා.

ගරු අජි් ොන්නප්නපරුෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
නමුත් ශේ ්ජශග රි පත්ි ය ශවරුලා ි ශබන්ශන් ෘ
ශසාේවිඩාවරු ලවරුා මු ල්
ශ න්වරුා න්නවරුා ශවරුවවරුට පුහුණු
රමිඩයන් ලවරුා
මු ල් ශ න්වරුා න්නා ක්රමශේ යක්කය ඇි 
කිරීමයි. අශේ ශ්ෝ ල්වරුල ඉන්න ශ
නිලධ්ාරිනිය ශලෝඩශග
ඉන්න ශ ීඳම ශ
නිලධ්ාරිනියක්කය. අශේ පාසාල්වරුල ඉන්න
ගුන්වරු්යා ශලෝඩශග ඉන්න ශ ීඳම ගුන්වරු්ශයක්කය. නමුත් ශේ
අයට ජාතයන්ත් මට්ටශේ පුහුණුවරුක්කය නැි  නිසාා, ජාතයන්ත්
මට්ටමින් වරුැව කිරීශේ ැකියාවරුක්කය නැි  නිසාා අපි ඒ අය ලාංඩාවරු
තුළට පමණක්කය ශඩීුව ඩ්ශ න ි ශබනවරුා.

පළමුවරුන ශරේණිගතශග ියට 13 ශරේණිගතය ක්කයවරුා අධ්යාපනය
අනිවරුාර්යය ඩ්ලා, ශසාෞඛ්ය ප සුඩේ ඇි  ඩ්ලා, අධ්යාපන ණය
ක්රම ඳුන්වරුාදීලා අධ්යාපනය ඉදිරියට ශ න යන්නට වරුැව
පිළිශවරුළ ශේ ්ජය සාඩසා් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. පසු ගිය අවුන්ද්ශද්
න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාතයතුමාශව අමාතයාාං ශයන්
න්පියල් ශඩෝටි 3,317ක්කය උසාසා් අධ්යාපනය සාඳ ා පමණක්කය ශවරුන්
ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඟයින් න්පියල් ශඩෝටි 2,000ක්කය ්ජශග සාල්ලි.
ඉි රි න්පියල් ශඩෝටි 1,300ක්කය කුශේට් අ්මු ලින්, ඔසා්ට්රියන්
ආධ්ා් වරුාශව ශවරුනත් ්ටවරුල ආධ්ා් මඟින් ලබාශ න ි ශබනවරුා.
අශේ ්ජශග ය පාලන රි පත්ි ය නිසාා ඟවරුැනි ආධ්ා් ලබා
ශ න ඩටයුතු ඩ්න්න අපට පුළුවරුන්ශවරුලා ි ශබනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, තවරුත් ඩා්ණයක්කය ශඩශ්හි මම ඔබතුමාශව
අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්නවරුා. උසාසා් ශපළ ශ ීඳින් සාමත් නමුත්,
ලකුණු රමාණවරුත් ශනීීශමන් වි ්වරුවි යාලයට යන්නට ශනී ැකි
වූ න්වරුන්ට ශපෞද් ලිඩ වි ්වරුවි යාලයකින් උපාධියක්කය ලබා ැනීම
සාඳ ා න්පියල් ලක්කයෂ අටඩ ණයක්කය ලබා දීශේ වරුැවසාට නක්කය ්ජය
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් අජිත් මාන්නේශපන්ම ම තා

ක්රියාත්මඩ ඩළා. නමුත් ඒ න්පියල් ලක්කයෂ අටඩ මු ල රමාණවරුත්
ශවරුන්ශන් නැ ැ, ඟය ඊට වරුවා වරුැඩි විය යුතුයි. ශමීඩ , ඒශඩන්
රි ලල ලැබීශේ ශනී ැකියාවරුක්කය ි ශබනවරුා. න් අ මැි තුමාශව
ආශිර්වරුා ය ඇි වරු අව මනය ඩළ ශේ ක්රමශේ ය රි පත්ි යක්කය
වරු ශයන් ශ ීඳයි. නමුත්, ඒශඩන් ඒ ත්ේ වරුැවක්කය ශවරුන බවරුක්කය
ශපශනන්න නැ ැ, මු ල රමාණවරුත් ශනීවරුන නිසාා. ඒ නිසාා මම
ඉල්ලීමක්කය ඩ්නවරුා, ශමම මු ල ලක්කයෂ 17 ක්කයවරුා වරුැඩි ඩ්න්න
කියලා. ශමීඩ , ඒ නිසාා ශේ න්පියල් ලක්කයෂ අටට ැළශපන
උපාධි පාධමාලා
න්න ශපෞද් ලිඩ වි ්වරුවි යාල අ ූ  ානේ
ශවරුනවරුා. ඟශ ම ඩ්න්ශන් ්ටට ශලෝඩයට ඕනෑ උපාධිධ්ාරින්
න්නට ශනීශවරුයි. ඟවිට අශේ ්ශට් උපාධිය ි ශබන, රැකියා
වි්හිත අය බිහි ශවරුයි. ඒ වරුාශවම ණයඩා්ශයෝත් බිහි ශවරුයි. ඟම
නිසාා ශලෝඩයට ළපන්න පුළුවරුන්, ශලෝඩයට අවරු ය උපාධිධ්ාරින්
බිහි ඩ්න්න නේ මීට වරුවා වරුැඩි මු ලක්කය ශේ සාඳ ා ශවරුන් ඩ්න්න
ශවරුනවරුා. ඒ තුළින් ශේ ක්රමශේ ය සාාර්ථඩ ඩ් න්නට පුළුවරුන්.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ඩාලය අවරුසාානයි.

ගරු අජි් ොන්නප්නපරුෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. මා ශේ ශවරුලාශේ අශේ න් ඇමි තුමාට
විශ ේෂශයන් සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා, උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං ශග
නිලධ්ාරි ම ත්වරුන්න් ඟක්කයඩ ඟඩතු ශවරුලා ඉන්දියාවරු වරුැනි ්ටවරුලින්
ශිෂයත්වරු අ් න්න ඩටයුතු කිරීම ැන. අශේ ්ශට් අය ඉන්දියාවරුට
යවරුන්න ්ජය ියයයට ියයයක්කය විය ේ ඩ්න වරුැව පිළිශවරුළවරුල්
ි ශබනවරුා. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි, ඉන්දියාව ්ජය විය ේ ඩ්න
වරුැව පිළිශවරුළවරුල් ි ශබනවරුා. ඟවරුැනි විවිධ් ක්රමවරුලින් ශිෂයත්වරු
නිර්මාණය ඩ්ලා ඉන්දියාවරු ඇතුළු සාාර්ක්කය ඩලාපීය ්ටවරුලට
යවරුන්න උත්සාා ඩ්නවරුා. ්ජය ඩ්ශ න යන ශේ වරුැව පිළිශවරුළ
තුළ, ශේ ක්රමශේ ය තුළ අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රය තුළ වි ාල
ශවරුනසාක්කය, වි ාල විේලවරුයක්කය ඇි  ශේවිය කියා බලාශපීශ්ීත්තු
ශවරුමින් ඒ සාඳ ා සුබ පතමින් මා නි ඬ ශවරුනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබීශ ීම සා්තුි යි.

මීළාට, න් ජානඩ වරුක්කයකුඹු් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
12ක්කය ි ශබනවරුා.
[අ.භා. 2.01

ගරු ානක වක්කුඹුර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මා බලාශපීශ්ීත්තු වුශණ්
ම ා මාර් අමාතයාාං ය ැන විත්ක්කය ඩථා ඩ්න්නයි. 2017
වරුසා් සාඳ ා ඉදිරිපත් වුණු අය වරුැය ශල්ඛ්නශග ි බුණා, ශේ
ආණ්ඩුවරු බලයට පත් වුණාට පසා්ශසාේ න්වරුන්පු් අධි ශේගී මාර් ය
නවරුායි කියලා. ැබැයි, ශමවරු් අය වරුැය ශල්ඛ්නශග ඟඩ
වරුචනයක්කයවරුත් ඒ ැන ඩථා ඩ්ලා නැ ැ. මා න් ඇමි තුමාටත්
කිහිප වරුතාවරුක්කයම කිේවරුා, ශේ න්වරුන්පු් අධි ශේගී මාර් ය න්න
අශේ පැත්ශතන් ශමීනවරුා ශ ෝ සා ශයෝ යක්කය අවරු ය නේ අපි ඒඩ
ඩ්ලා ශ න්නේ කියලා. පසු ගිය වරුසා්වරුල මැවේ ඩටයුතු
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ඩ්නවරුා, ශ වරුල් ඩැශවනවරුා කියලා ජනතාවරු උද්ශඝෝෂණ ඩ්පු
නිසාා ශේඩ ැශ නවරුා කියලා අපි හිතුවරුා. ැබැයි, ශඩශ්න්ශන්
නැි  වරුැවක්කය ශවරුවශවරුවයි ඒ රශද් ශග ජනතාවරු පසුගිය ඩාලශග
තමන්ශව ශ වරුල් ඩැශඩ්වි, ඉවේ යාවි කියලා ර න
් යක්කය ඇි 
ඩ්ශ න නිඩන්ශණ් උද්ශඝෝෂණ ඩශළේ. 2018 වරුසා් සාඳ ා වරුන
අය වරුැය ශල්ඛ්නශයවත් ශේ පිළිබඳවරු වරුචනයක්කයවරුත් කියලා නැ ැ.
ඒඩ ශේ ආණ්ඩුවරු ි ශබනතුන් ැශ න්ශන් නැ ැ කියලා අපි
න්නවරුා. 2014 අවුන්ද්ශද් ්ත්නපු්ශග ඉඳලා කිරිඇල්ලටත්,
කිරිඇල්ශල් ඉඳලා ඉාංගිරියටත් ැනට ි ශබන මාර් ය පුළුල්
ඩ්න්න ඇසා්තශේන්තු
ලා ියයු  ඩටයුතු ඩ්ලා ශටන්වර්
ඩළා. ඒ ශවරුලාශේ න්වරුන්පු්ටත් අධි ශේගී මාර් යක්කය මු කියලා
හිටපු ජනාධිපි තුමා ඒ අවරු ය ඩටයුතු ඩ්ශ න ගිය නිසාා, මා
ඉ ත සාඳ න් ඩළ මාර් ය පුළුල් කිරීශේ වරුයාපෘි ය නත්
ඩ්න්න අපි ඟඩා වුණා.

න් ඇමි තුමනි, අ පටන් ත්තත් අවුන්දු ප ක්කයවරුත් යනවරුා
්ත්නපු්ය ක්කයවරුා ශේ අධි ශේගී මාර් ය න්න. ඉාංගිරිශග ඉඳලා
කිරිඇල්ල ක්කයවරුා ි ශබන මාර් ශග වරුාංගු 110ක්කය පමණ ි ශබනවරුා.
ඔබතුමාශව නම ශේ රශද් යට ි ශබන්ශන්. ඔබතුමාශව මත්
කිරිඇල්ල. ඟම මාර් ශග ි ශබන වරුාංගු, ඒවරුා සාාමානය වරුාංගු
ශනීශවරුයි. ශ ීවක්කය අමාන් වරුාංගු. ශේ මාර් ශග මා ැම ාම යනවරුා.
අශේ උ ය ේමන්පිල මන්ත්රීතුමා, අ උශද් ර න
් යක්කය අ ලා
ි බුණා මා ැක්කයඩා. මාර් අනතුන්වරුලින් අවුන්ද් ඩට කීශ නකු
මිය යනවරුා කියලා ඟතුමා අ ලා ි බුණා. 2017 අවුන්ද්ශද් ශේ
වරුන ශඩීට අනතුන් තළිසා් සාඩට වරුවා රමාණයක්කය ියදු ශවරුලා
ි ශබනවරුා. ඒශඩන් 3,017ශ නකු මිය ශ ීසා් ි ශබනවරුා. ශේ
ර න
් යට උත්ත් ශ මින් න් යන්ත ඩන්ණාි ලඩ ඇමි තුමා
කිේවරුා, "අශේ ්ශට් වරුා න ශඩීච්ච් ි බුණත් පුළුල් මාර්
පද්ධ්ි යක්කය නැ ැ. ඒ නිසායි ශේ රිය අනතුන් ශවරුන්ශන්" කියලා.
න් ඇමි තුමනි, විපක්කයෂශග රධ්ාන සාාංවිධ්ායඩ න් අව් කුමා්
දිසාානායඩ මැි තුමාශව වරුා නයත් ශේ පාශර්දීම accident වුණා.
ියද්ධිය ශවරුලා ටිඩකින් මා ඟතැනට ගියා. ඊට පසුවරු ඟතුමාටත් මා
කිේවරුා, ශේ පාශර් ි ශබන භයානඩඩම ැන. ශමීඩ , අපි
ැම ාම යන නිසාා ශේ මාර් ශග ි ශබන වරුාංගු ැන අපි න්නවරුා.
න් ඇමි තුමනි, මා ඔබතුමාශ න් ඉල්ලීමක්කය ඩ්නවරුා. ශේ
වරුාංගු 110 ශබීශ ීම ශල්ියශයන් ශඩළින් ඩ්ලා පා්
න්න
පුළුවරුන්. ඒශඩන් කිශලෝමීටර් ), 7ඩට වරුවා දු් රමාණයක්කය අඩු
ඩ්න්න පුළුවරුන්. ඟතශඩීට අධි ශේගී මාර් ය නතුන් අපට ශේ
මාර් ය පාවිච්චි ඩ්න්නත් පුළුවරුන්. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි, අපට
ඉක්කයමනින් ඟන්නත් පුළුවරුන්. accidents ඟශ මත් අඩු ශවරුනවරුා.
ැන් අපි ශබීශ ීම භශයවයි ශේ පාශර් ඟන්ශන්.
න්
ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශව ේ රශද් ය නිසාා, අඩුම ණශන් 2018
වරුසා් සාඳ ා ශවරුන්ඩ් ි ශබන මු ල්වරුලින් ශ ෝ යේ කිිය මු ලක්කය
වරුැය ඩ්ලා ශේ වරුාංගු ටිඩ ශඩළින් ඩ්ලා ශ න්න යේ කිිය
පියවරු්ක්කය නීවි කියලා මා හිතනවරුා.

ඊළාට, තවරු ඩා්ණයක්කය පිළිබඳවරු මතක්කය ඩ්න්නට ඕනෑ න්
ඇමි තුමනි. පසු ගිය වරුසා්වරුල ඔබතුමාශව අමාතයාාං ය යටශත්
යේ යේ ක්කයශෂේත්රවරුල 111ශ නකුට ශඩීන්ත්රාත් ප නම මත
උසාසා්ීේ ලබා දුන්නා. ඩේඩන් තනතුශර් ියටි අය රියැදුන් ඩළාී
රියැදුන් තනතුශර් ියටි අය ලිපිඩන් ඩළා. ශේ වරුාශව ක්කයශෂේත්ර
කීපයඩ අයට උසාසා්ීේ ලබා දුන්නා. ඒ අය තමන් රැකියාවරු ඩ්පු
සා්ථානශග ශපීඩි උත්සාවරුයකුත් ි යලා, ශවරුනත් තැන්වරුලට මාන්
ශවරුලා ගියා. ඒ මාන්ීම තමන්ශව රශද් ශග ඉඳලා ටිඩක්කය ඈතඩට
ේබ වුණාම, ශපළක්කය අය ඒ රශද් ශග ශ යකුත් කුලියට
අ්ශ න තමන්ශව න්ශවරුීත් ඟක්කයඩ ඟහි ගියා. මාන් ශවරුලා ගිය
තැන්වරුල මාසා තුනක්කය විත් වරුැව ඩ්ලා, පඩිත් ත්තා. දිියශගම
ඒ ියයු ශ නාශවම උසාසා්ීේ අවරුලාංගු ඩ්ලා, නැවරුත හිටපු
තැන්වරුලට යන්න කිේවරුා. න් ඇමි තුමනි, උසාසා්ීමක්කය අ්ශ න
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ගියාට පසුවරු නැවරුත හිටපු තැනටම ගිහිල්ලා වරුැව ඩ්න්නත්
අමාන්යි. ශේ සාේබන්ධ්වරු "ශඩෝේ" ඩමිුවශේදී යේකිිය තීන්දුවරුක්කය
ත්තා කියලා කිේවරුා. නමුත්, "ශඩෝේ" ඩමිුවශේදී ඟශ ම
තීන්දුවරුක්කය අ්ශ නත් නැ ැ. ශ පාර්තශේන්තුවරු ඇතුශළේ වරුැරැද් ක්කය
වුණා නේ, ඒ වරුැරැද් නිවරුැ්දි ඩ්න ඟඩ ශ පාර්තශේන්තුශේ වරු
කීමක්කය. ශඩශනකුට උසාසා් ීමක්කය දීලා කිියම ශ ේතුවරුක්කය නැතුවරු ආපහු
ඟය අවරුලාංගු කිරීම සුදුසු නැ ැ. ඟම උසාසා් ීේ ශනීදීම හිටියා නේ
ඩමක්කය නැ ැ. ඩේඩන් තනතුශර් ියටි ශඩනා රියැදුන් තනතු්ට
ගිහිල්ලා, ආපහු ඩේඩන් තනතු්ට ඟනවරුා. ශේඩ ශනීදීම හිටියා
නේ ශ ීඳයි.
න් ඇමි තුමනි, ශේ ඩටයුත්ත ඩ්පු ඔබතුමාශව
අමාතයාාං ශග නිලධ්ාරින්ට වින්ද්ධ්වරු යේ ක්රියා මාර් යක්කය න්න
ඕනෑ. ශමීඩ , සුදුසුඩේ නැත්නේ, සුදුසුඩේ නැි  අයට උසාසා් ීේ
දුන්ශන් ඇයි? ඟශ ම උසාසා්ීේ දීලා, ආපහු ඒ අයවරු හිටපු
තනතුන්වරුලට යවරුන ඟඩ ශ ීඳ ඩටයුත්තක්කය ශනීශවරුයි. මම
ඔබතුමාශ න් ඉල්ලනවරුා, ශේ අයට සාාධ්්ණය ඉෂ්ට ඩ්ලා
ශ න්න කියලා. ඒ අය ඩේඩන් ඇමි තුමාටත් න්වරුලා ි බුණා,
"අපට සාාධ්ා්ණයක්කය ඉෂ්ට ඩ්ලා ශ න්න" කියලා.
න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශව අමාතයාාං ය යටශත් ශඩශ්න
iRoad වරුයාපෘි ය ැනත් මා කිවරු යුතුයි. ඟම වරුයාපෘි ය අවුන්දු
ශ ඩඩ, ශ ඩ මා්ඩ ඩාලයක්කය ි සා්ශසාේ ශඩරී ශ න යනවරුා. ඟම
වරුයාපෘි යට අයත් ශපළක්කය මාර් වරුල ඩටයුතු තවරුම පටන්
අ්ශ නත් නැ ැ. මශව ඩලවරුාන මැි වරු්ණ ශඩීට්ධාසාශග මාර්
කීපයක්කය ි ශබනවරුා, පටන් අ්ශ න නැ ැ. ඇමි තුමනි, ඟම
වරුයාපෘි ශග ඩාලය ැන් ඉවරු් ශවරුන්නත් ඟනවරුා.
අශේ මඩ මවබද් ් කියලා මාර් යක්කය ි ශබනවරුා. ඒ පා්
න්න ශලීකුවරුට උත්සාවරුයක්කය පවරුා ි බුණා. ශබ්
ලා, ශතී්න්
ලා උත්සාවරුයක්කය ි බ්බා. උත්සාවරුය විත්යි පා් ැදුශේ නැ ැ.
ඊළාට, දුේබ් පා් න්න පටන් ත්තා. පාශර් දි කිශලෝ මීටර්
7.)යි. ඒ ඩාලශග මම මැවේ ඩටයුතු ඔක්කයශඩෝම ඩ්ලා න්න
ඩටයුතු ඩ්පු පා්. ඒඩටත් උත්සාවරුයක්කය ි යලා පා් පටන් ත්තා.
ැබැයි, කිශලෝ මීටර් 2ක්කය
ලා අ නත් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ
පා්ඩ යන්න විධියක්කය නැ ැ. ශේ අවුන්දු ශ ඩ තුළ කිියදු
නවත්තුවරුක්කය ශවරුලා නැ ැ. බසා් ඟඩක්කය යන්ශන් නැ ැ. පලාශවරුල
අය ම මාර් යත් ඟශලසාමයි. කිියම වරුැවක්කය ශඩරිලා නැ ැ.
න් ඇමි තුමනි, iRoad වරුයාපෘි ය යටශත් ි ශබන මාර් ටිඩ
ඉදි ඩ්න්න ශඩීන්ත්රාත්ඩන්ශවරුෝ භා් ත්තාට ඩ්න්ශන් නැ ැ.
ඒඩ නිසාා අපි කියන්ශන්, ශේ ශඩීන්ත්රාත්ඩන්ශවරුෝ දි ා බලාශ න
ඉන්ශන් නැි වරු, දුන් ශඩීන්ත්රාත්තු අවරුලාංගු ඩ්ලා ශවරුනත්
ඟක්කයශඩශනකුට ශ ෝ දීලා ශේ මාර් ටිඩ න්න කියලා. ශමීඩ ,
ශඩීන්ත්රාත් භා්ශ න අවුන්දු ශ ඩක්කය, ශ ඩ මා්ක්කය විත්
ඩාලයක්කය ගිහිල්ලාත් ඒශ ීල්ශලෝ පා්
න්ශන් නැත්නේ,
ඔබතුමාට ි ශබන්ශන් ඒඩ අවරුලාංගු ඩ්ලා ශවරුනත් ඩාට ශ ෝ
ශ න්න. අපි බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුන්ශන්, අශේ මාර් වරුල වරුැව ටිඩ
වරුැව නිම ඩ් න්නයි. නමුත් ජනතාවරුට ශ ීඳ මාර් පද්ධ්ි යක්කය
නවරුා කියන ඟඩ ඟන්න ඟන්නම ඩල් යනවරුා.

න් ඇමි තුමනි, මවබද් ් කියන පා් පාවිච්චි ඩ්න මිනිසුන්
ඊශග-ශපශර් ා රම ානයක්කය ි බ්බා. පා්ට පසා් ැේමා. පසා් ැේමාට
පසා්ශසාේ, පාශර් යන්න පුළුවරුන්ඩමක්කය නැ ැී වරුහිනවරුා. මම මළ
ශ ්ඩට ගියා. ඒ පා් තනිඩ් මව වරුළක්කය. ඒඩට ශ ේතුවරු තමයි,
පා්
යි,
යි කියලා ඉන්න නිසාා ශවරුන ඩවුන්වරුත් නවත්තු
ඩ්න්ශන් නැ ැ. අඩුම ාශන් රාශද්ශීය සාභාශවරුන්
න්ශනත්
නැ ැී පළාත් සාභාශවරුන් න්ශනත් නැ ැ. ඒ වරුාශව ඉුව ඩළ යුතු
ඩටයුතු ්ාශියක්කය ි ශබනවරුා.
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න් ඇමි තුමනි, මම තවරු ඟඩ ශයෝජනාවරුක්කය ඩ්න්න
ඩැමැි යි. මම පසු ගිය අය වරුැය ශවරුලාශේදීත් ඔබතුමාට ශේ
ශයෝජනාවරු ඩළා. මම ඊට පසුවරුත් ඔබතුමාට කිේවරුා. අශේ
ඉවේශ ීව ඉඳන් අය මට යන මාර් ය පුාංචි ාංවරුතු්ක්කය ලපු
මන් ශ ශපීළක්කය යට වරුනවරුා. ශලීකු ාංවරුතු්ක්කය ඟන්න ඕනෑ
නැ ැ, න් ඇමි තුමනි, ශපීඩි ාංවරුතු්ක්කය ආපු මන් යට වරුනවරුා.
අය ම රාශද්ශීය ශල්ඩේ ඩාර්යාලයට, අය ම ශ්ෝ ලට,
පාසාලඩට ශ ෝ ශඩීශ ේටවරුත් යන්න පුළුවරුන්ඩමක්කය නැ ැ.
ශබෝක්කයකු ශ ඩක්කය ාවරු විත්යි යට ශවරුන්ශන්. ඒ පා් ි ශබන්ශන්
ශේ පාර්ලිශේන්තු පරිරශග ි ශබන විධියට. පා් ශ පැත්ශත්
වරුළක්කය.
ශබෝක්කයකුවරු ප ළින් ාලා ි ශබන නිසාා පා් ශ පැත්ශතන්
උසායි. යන්තේ වරුැසා්සා මන්ම ශේ සා්ථානය අඩි තුන ත්ක්කය යට
වරුනවරුා. වරුා නයඩට යන්න බැ ැ. ශේ වරුතු් බහින්න සාි යක්කය වරුසා් ත් ප ක්කය- විත් ත වරුනවරුා. ඟතශඩීට ඩලවරුානට
ගිහිල්ලා, ඩලවරුාන පැත්ශතන් ඟන්න ඕනෑ. මා ඒ සාඳ ා විඩල්ප
මාර් යක්කය ැදුවරුා. නමුත් ශේ ආණ්ඩුවරු බලයට පත් වුණු මන්ම ඒ
විඩල්ප මාර් ශග වරුැව නත් ඩ් ි ශබනවරුා, න් ඇමි තුමා. ඒ
විඩල්ප මාර් ය ැන් යන්තේ පාවිච්චි ඩ්නවරුා. ඒශක්කය ඟඩ
ශඩීටසාක්කය ා න්න බැරි වුණා.
ශේ මාර් ශග ශඩීටසා් ශ ඩක්කය ි ශබනවරුා. ඒ ශඩීටසා් ශ ශක්කය
ඕනෑ නේ අඩි 200, අඩි 200 න්න ශේවි. ශමන්න ශේ ශඩීටසා
ැදුශවරුීත් සාාමානය ාංවරුතු්ක්කය ලපු ශවරුලාවරුට අය ම රශද් යට
යන්නත්, ඒ රශද් ශග ඉන්න අයට කිරිඇල්ල රශද් යට ඟන්නත්
පුළුවරුන්ඩම ලැශබනවරුා. අපි ඔබතුමාට ශයෝජනා ඩ්න්ශන්
ශේඩයි. ශේවරුා ශේ ම ශපීශළීශේ ඩ්න්න පුළුවරුන් ශද්වරුල්.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි තුනක්කය ි ශබනවරුා.

ගරු ානක වක්කුඹුර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)
න් ඇමි තුමනි, 201) අවුන්ද්ශද් ඔබතුමාශව අමාතයාාං ය
යටශත් න්පියල් මිලියන 4,000ක්කය ශවරුන් ඩ් ි බුණා, ඩැලණිගත
පාලශේ ියට ශඩීළඹ ශඩීුවවරු ක්කයවරුා නවරු පිවිසුේ මාර් යක්කය
ඉදිකිරීමට කියලා. ැබැයි, ඇමි තුමා 201) අවුන්ද්ශද් ඟම
මු ලින් විය ේ ඩ්ලා ි ශබන්ශන් න්පියල් මිලියන 3.31යි.
න්පියල් මිලියන 4,000ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ි බුණා. ර ි ය ියයයට
0.3යි. ශමන්න ශේ වරුාශව මු ල් නිඩන්ශණ් තබාශ න ඉඳලා
ි ශබනවරුා. ඟශමන්ම මාලශබ් ම ශපීළ වි වරු
් වි යාලයක්කය නමින්
නවරු වි වරු
් වි යාලයක්කය ඇ්ීමමට කියලා උසාසා් අධ්යාපන
අමාතයාාං ය යටශත් න්පියල් මිලියන 3,000ක්කය ශවරුන් ඩ් ි බුණා.
ශපළක්කය ඒවරුා ි ශබන්ශන් ශපීශත් විත්යිී ම ශපීළවරුට වරුැවක්කය
ඩ්න්ශන් නැ ැ. අපි ඔබතුමාට කියන්ශන් ශේඩයි. 2014 මහින්
්ාජපක්කයෂ මැි තුමාශව ඩාලශග ම ාමාර් අමාතයාාං යට ශවරුන්
ඩ්පු මු ල්වරුලින් ියයයට 97ක්කය වරුැය ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ියයයට
97ක්කය! ැන් ලැශබන මු ල සාේූරර්ණශයන් වරුැය ඩ්න්ශන් නැ ැ.
ශපළක්කය රශද් වරුල යේ යේ මාර්
න්න පටන් න්ශන් ඒ මාර්
න්න පුළුවරුන් ඩාලශග ශනීශවරුයි. ශේ ඩාලශග ්ත්නපු්
රශද් ශග පා්වරුල්
න්න බැ ැ, ඇමි තුමා. මැයි මාසාශයන්
පසා්ශසාේ අශේ රශද් වරුලට ලැශබන වරුැසා්සා වරුැඩියි. ඒ නිසාා වරුැව
ඩ්න්න බැ ැ. අවුන්ද්ශද් මුලදීම ශේ ශවරුන් ඩ්න මු ලට රි යන
විධියට වරුැව ඩ්න්න පටන් ත්ශතීත් ශේ මු ල් විය ේ ඩ්න්න
පුළුවරුන් වරුනවරුා.
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් ජානඩ වරුක්කයකුඹු් ම තා

අවුන්ද්ශද් අන්ි ම ඩාලශග ශේ මු ල් විය ේ ඩ්න්න ගියාම
ඒ වරුැශඩ් රියට ශඩශ්න්ශන් නැ ැ. ළාදී ඉඳලා තවරු ශ යක්කය
ඩ්නවරුා. ඩාපට් මන විධියටම පා්
නවරුා. ABC ාලා,
ශපීශළීවරු තළලා -ියයු  වරුැව ඩ්ලා- ල් තා් මනවරුා. අශේ
පැත්තට වරුැසා්සා වරුැ ැලා ාංවරුතු් ැු වරුාම ශේ ල් තා් ාපුවරුා
ැලවිලා යනවරුා. මාර් ශග යට ශ ීඳට ැදුවරුාට වරුැවක්කය නැ ැ,
ඩාපට්
න්ශන් නැි වරු. ශමීන ශ ේතුවරුක්කය නිසාා කියා කියන්න
මා න්ශන් නැ ැ, ඒ පා්වරුල් ඔක්කයශඩීම ඩාපට් මන ක්රමයටම
නවරුා. ඟශ ම පා්වරුල්
ලා, ල් තා් ාලා නවරුත්වරුනවරුා.
ඩාශව වුවරුමනාවරුට, ඩාශව ශයෝජනාවරුඩට අවවරු ඟශ ම ඩටයුතු
ඩ්නවරුා කියා කියන්න මා න්ශන් නැ ැ. ආපසු පා්
න්න
ගියාම මුල ඉඳලාම
න්න ඕනෑ. කිශලෝමීටර් ප ක්කය
නවරුාට
වරුවා කිශලෝමීට්යක්කය ශ ෝ රියට ැදීම ජනතාවරුට රශයෝජනවරුත්
වරුනවරුා. ඟමඟින් ්ශට් මු ල් අ ඩ යන්ශන්ත් නැ ැ. ඒ නිසාා මා
ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා ියටිනවරුා, න කිශලෝමීට්ය ශ ෝ ඩාපට්ම
ාලා න්න කියලා.
අධිශේගී මාර්
ැන ඩථා ඩ්නවරුා. ූ රියවරුැවරු රශද් ශග
ජනතාවරු පා්ට බැ ැලා, ඒ අයට වරුන්දි මු ල් ලැශබන්ශන් නැ ැ
කියලා උද්ශඝෝෂණය ඩ්න ආඩා්ය ැම ාම වරුාශව අපි
කිනවරුා. අශන්! ඇමි තුමා, ඒ මිනිසුන්ට ශේ වරුසා්වරුල තමන්ශව
ශ ීවිතැන් බතක්කයවරුත් ඩ් න්න පුළුවරුන්ඩමක්කය නැ ැ. වරුැසා්සා
ලැශබන්ශන් නැි  නිසාා ඔවුන් ශබීශ ීම අමාන්ශවරුන් ජීවරුත්
ශවරුන්ශන්. අමාන්ශවරුන් ජීවරුත් වරුන මිනිසුන් පා්ට ඇවිල්ලා
උද්ශඝෝෂණය ඩ්නවරුා, "තමන්ශව ඉවමට වරුන්දි මු ල් ලැබුශණ්
නැ ැ" කියලා. ඔබතුමා මැදි ත් ශවරුලා ඒ මිනිසුන්ටත් වරුන්දි මු ල්
ලබා ශ න්න අවරු ය ඩටයුතු ඩ්න්න.
යාියරි ජයශසාේඩ්
ඇමි තුමා කිේවරුා, ශ වරුල්වරුල ි ශබන බඩුමූට්ුවවරුලටත් ඟක්කයඩම ඒ
අයට වරුන්දි මු ල් ශ වරුලා ි ශබනවරුා කියලා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔබතුමාට ලැබී ඇි  ඩාලය අවරුසාානයි.

ගරු ානක වක්කුඹුර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)
ැබැයි, බඩුමුට්ුවවරුලටත් ඟක්කයඩ ශ ේවරුා නේ ඒ මිනිසා්සු පා්ට
බහින්ශන් නැ ැ. ඒ ැනත් ශසාීයා බලා ඩටයුතු ඩ්න්න කියා
ඉල්ලමින් මා නි ඬ වරුනවරුා. සා්තුි යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබීශ ීම සා්තුි යි.

මීළාට, න් නලින් බණ්වා් ජයම
විනාඩි ප ක්කය ි ශබනවරුා.

මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට

[අ.භා. 2.15

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
අශේ ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමා මට තවරු විනාඩි ප ක්කය
ලබා ශ නවරුාය කියා කිේවරුා. අශේ ජානඩ වරුක්කයකුඹු් මන්ත්රීතුමා
කියපු ඩථාවරුත් ඟක්කයඩම මශව ඩථාවරු පටන් ත්ශතීත් ශ ීඳයි
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කියා මා හිතනවරුා. ශේ ්ශට් කිශලෝමීටර් 3,100ක්කය පමණ දි
රමාණයකින් යුත් මාර් අපි සාේූරර්ණ ඩ්ලා ි ශබනවරුා,
විශ ේෂශයන් රමුඛ්තා මාර් වරුයාපෘි ය සා "Integrated Road
Investment Programme" - "iRoad" - වරුයාපෘි ය යටශත්.
ඟතුමා කිේවරුා වරුාශව ශමතැන පා්වරුල් කීපයඩ ර න
් යක්කය
ි ශබනවරුා. ශමීඩ , ශේඩ ශලීකු packages. සාාමානයශයන් onebillion package ඟඩක්කය තමයි ඟඩ contractor ශඩශනකුට
දුන්ශන්. ඟශ ම ශ ද්දී ලාංඩාශේ දිසා්ත්රික්කයඩ ණනාවරුඩම ඒඩ
ක්රියාත්මඩ වුණා. ්ාජපක්කයෂ ම ත්මයාශව ඩාලශග "iRoad,"
"iRoad" කියලා ඩථා ඩළා විත්යි, වරුැශඩ් ඩ් න්න බැරිවරු ගියා.
ශලෝඩ බැාංකුශවරුන්වරුත්, ආියයාව සාාංවරුර්ධ්න බැාංකුශවරුන්වරුත්
ශේවරුාට සාල්ලි දුන්ශන් නැ ැ. ශේ ටිඩ ඩ්න්න පුළුවරුන් වුශණ්
අශේ ආණ්ඩුවරුටයි. ඒ වරුාශවම, වි ාල වරු ශයන් ශටන්වර් ඩැඳීම
් ා මිල අඩුීමක්කය වුණා. අපට වරුාර්තා ශවරුලා ි ශබන විධියට
ඟඩ සාමා මක්කය විත්යි අසාාර්ථඩ ශවරුලා ි ශබන්ශන්. ඟම නිසාා
පා්වරුල් යේ රමාණයක්කය ඟතැන හි්ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඒඩටත් ැන්
විසාඳුේ ශසාීයමින් යනවරුා. අශනකුත් ියයු  වරුයාපෘි  අශේ
කුන්ණෑ ල දිසා්ත්රික්කයඩශග ියද්ධ් ශවරුනවරුා. මශව ආසානශගත්
කිශලෝමීටර් 30ඩ විත් දු්ක්කය මාර් සාාංවරුර්ධ්න ඩටයුතු ියද්ධ්
ශවරුනවරුා. ශබීශ ීම ශ ීඳින් ඒවරුාශග ියයයට 90ක්කය විත් වරුැව
ඉවරු්යි. ඟඩ ශඩීන්ත්රාත් සාමා මඩ විත්ක්කය ශපීඩි ැටු වරුක්කය
ි ශබනවරුා.

ඩනඩ ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමා ඒ ශඩීන්ත්රාත් සාමා ම ැන
විත්ක්කය ඩථා ඩ්පු ඟඩ ැන මම ඩන ාුව ශවරුනවරුා. ඟතුමා කිේවරුා,
ල් තා් මන පා්වරුල්වරුලට ABC රමාණය ශ ීඳට ානවරුා
කියලා. ඇත්තටම ශවරුන ා ඟශ ම ABC ැේශේ නැ ැ. ඒ වරුසා්වරුල
ABC ාන්ශන් නැි වරු ඩාපට් ඟඩ ඇි න්වරුා. නිඩේ ි ශබන පා්
උඩින් ඩාපට් ඟඩ අතු්ා ශ න ගියා. ාංවරුතු් ි බුණු ඩාලශගදී
ඩාපට් ඟඩ මා ල වරුාශව ඇකිළිලා ි බුණ ැටි අපි ැක්කයඩා. ඒ
නිසාා ඟතුමන්ලාශව ඩාලශග ඩාපට් ාපු විධියයි, ල් තා් ාපු
විධියයි, අ ල් තා් මන විධියයි, ඩාපට් මන විධියයි ඉතාම
ශවරුනසා්. රමිි ය ැන ඩථා ඩ්නවරුා නේ, ඉසා්සා් පා්වරුල් ඩාපට්
ඩ්ද්දී කිියම රමිි යක්කය ි බුශණ් නැ ැ. පා්වරුල්වරුල නිඩේ ඩාපට්
ඟලාශ න ගිය ඟඩ විත්යි ඩශළේ. ඒ නිසාා ඊට වරුවා ශ යක්කය මම
කියන්ශන් නැ ැ.
විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ, ම ාමාර් අමාතයාාං ශයන්
වි ාල වරුැව ශඩීටසාක්කය ශඩශ්න බවරු. ඩනඩ ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමා
කිේවරුා, ්ාජපක්කයෂ ම ත්මයාශව ඩාලශග ියයයට 97ක්කය සාල්ලි
විය ේ ඩළා කියලා. ශමීනවරු විය ේ ඩශළේ? මට මතඩ විධියට
අපි ආණ්ඩුවරු ත්ත මන් න්පියල් බිලියන 120ඩට ආසාන්න
රමාණයක්කය ඟඩ ඟඩ ශඩීන්ත්රාත් සාමා ේවරුලට ශ වරුන්න අපට
ියද්ධ් වුණා. ශමීඩ , ඒවරුාශග වරුැව පටන් අ්ශ න ි බුශණ් මු ල්
නැි වරුයි. වරුැව පටන් අ්ශ න ි බුණා. නමුත්, මු ල් ශවරුන් ඩ්ලා
ි බුශණ් නැ ැ. ගිවිසුේ අත්සාන් ඩ්ලා ි බුණාට ශේවරුාට මු ල්
ශවරුන් ඩ්ලා ි බුශණ් නැ ැ. NSB ඟශඩන් ත්ත න්පියල් බිලියන
ි සා් ණනඩට ශවරුච්ච ශ යක්කය නැ ැ. ඒවරුා ශවරුන වරුැවවරුලට ශයී වරුා
ි බුණා. ඒ ඩන්ම ශ වරුන්න ගිහිල්ලා තමයි අපට ම බැාංකු
බැඳුේඩ්ශයන් සාල්ලි න්න වුශණ්. බිලියන 10ක්කය ශවරුනම න්න
වුශණ් ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන්ට ශ වරුන්න මු ල් ි බුශණ් නැි 
නිසායි. පසුගිය ආණ්ඩුවරු මු ල් නැි වරුයි වරුැව ඩ්ලා ි බුශණ්.
්ාජපක්කයෂ ම ත්මයාලා ගිවිසුේ නැි වරු වරුැව ඩ්ලා ි බුණා.
ශඩීන්ත්රාත් ක්කයශෂේත්රශග ශ ීවාක්කය අය ශේවරුා න්නවරුා. ශේ අය ශේ
ඇත්ත ඇි  සාැටිශයන් කින්ශන් නැ ැ.
ශේ ශ ීල්ලන් නිඩේ ශබීන්වරුට ශබෝඩ් ඟඩ
ශ න වරුැව
ඩළාට, ඒවරුාශග ඩන්ම ශ වරුන්න වුශණ් අපටයි. ඒවරුාශග සාල්ලි
ශ වරුන්න වුශණ් අපටයි. උ ා ්ණයක්කය විධියට ජාි ඩ ඉි රි
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කිරීශේ බැාංකුශවරුන් ණය අ්ශ න ත්ත ියයු  වරුයාපෘි වරුල මු ල්
ම ා භාණ්ව ා්ශයන් ශ වරුන්න වුණා.
උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං යට අයත් වි වරු
් වි යාල 4ඩට
තාක්කයෂණිගතඩ පීධ 4ක්කය ලැබිලා ි ශබනවරුා. ඒ සාේබන්ධ්ශයන් අපි න්
ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුන්න ඕනෑ. උසාසා්
අධ්යාපන
ා ම ාමාර්
අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුමාටත්
සා්තුි වරුන්ත ශවරුන්න ඕනෑ. ඟතුමා ඊශග-ශපශර් ා ඇශමරිඩාවරුට
ගිහිල්ලා ශේ සාේබන්ධ්ශයන් සාාඩච්ඡා ඩ්ලා, ශලෝඩ බැාංකු
ආධ්ා් යටශත් අපට ශේ තාක්කයෂණිගතඩ පීධ ලබාශ න ි ශබනවරුා. ඒ
නිසාා වි ාල ශසාේවරුයක්කය වරුන ආයතනයක්කය විධියට උසාසා් අධ්යාපන ා
ම ාමාර් අමාතයාාං ය අපට ඳුන්වරුන්න පුළුවරුන්. වරුැව ශඩශ්න
තැන්වරුලට තමයි ල්
න්ශන්. ඒඩත් කියන්න ඕනෑ. උසාසා්
අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං ය ඉතාම ශ ීඳින් වරුැව ඩ්න
අමාතයාාං යක්කය. ඟහි නිලධ්ාරි මණ්වලයත් ඉතා ශ ීඳින් ඩටයුතු
ඩ්මින් ඉන්නවරුා. ඒඩ අපට සාතුටක්කය. ්ාජපක්කයෂ ම ත්මයාශව
ඩාලශග ියද්ධ් වුශණ් රමුඛ්තා සාාංවරුර්ධ්නයක්කය ශනීශවරුයි. ්ාජපක්කයෂ
ම ත්මයාශව ඩාලශගදී වුශණ් ඟතුමන්ලාශව ශද් පාලන නයාය
පත්රයට අවවරු ියදු ඩළ සාාංවරුර්ධ්නයක්කය. ේබන්ශතීට මාං තීන් 4ඩ
ඩාපට් පා්වරුල් ැශ ද්දී, ශඩීළඹ මාං තීන් ශ ශක්කය පා්ක්කය ැදුශණ්
නැ ැ. ැබැයි, මාං තීන් 4 පා්වරුල්වරුල තලශ ීයි ගිශග. මාං තීන් 4
පා්වරුල්වරුල ී ශේු ශේී මිරිසා් ශේු ශේ. ඟවරුැනි සාාංවරුර්ධ්නයක්කය තමයි
ඒඩ ඩාලශග වුශණ්.

කුණු අධිශේගී මාර් ශග මාතරින් ඟ ා ශඩීටසාට ඩලින්
වවරු් අධිශේගී මාර් ය න්න ි බුණු බවරු අපි න්නවරුා. ඒඩ තමයි
රමුඛ්තම මාර් ය. ඒඩ
න ඟඩ පැත්තකින් ි යලා තමන්ශව
මට යන මාත් අධිශේගී මාර් ශයන් ඟ ා ශඩීටසා න්න පටන්
ත්තා. ශේවරුා ැන ඩථා ඩ්ද්දී අපි ැන න්න ඕනෑ, ශමතැනින්
ඉසා්සා් ටවරුත් ඒ රමුඛ්තාවරු අවරුශබෝධ් ඩ්ශ න ඩටයුතු ඩ්න්න.
ැන් කුන්ණෑ ල ක්කයවරුා අධිශේගී මාර් ශග ඩටයුතු ඉතා ඉක්කයමනින්
ියදුශේශ න යනවරුා. ඒ සාේබන්ධ්ශයන් අපි නිලධ්ාරින්ට
සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. අපි ඉතාම න්ත්වරුශයන් අශේ ලක්කයෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමි තුමාශ න් ඉල්ලා ියටිනවරුා, තවරු රමුඛ් මාර්
ඳුනාශ න ම ාමාර් අමාතයාාං ය තුළින් වි ාල ශසාේවරුයක්කය
ඩ්න්න ඩටයුතු සාලසාන්න කියලා. ඟතුමා ශේ සාේබන්ධ්ශයන් ියදු
ඩ්න ශසාේවරුයට අපි න් ඩ්නවරුා. ශල්ඩේ ඩී.සී. දිසාානායඩ
ම ත්මා සා සාභාපි  නි ාල් ූ රියආ්ච්චි ම ත්මා වි ාල යියක්කය,
ක්කයි යක්කය න් ඇමි තුමාට ලබා ශ නවරුා.
මම න්නා විධියට උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං ය
ගිය අවුන්ද්ශද් බිලියන 2)0ඩට ආසාන්න රමාණයඩ වරුැව ඩ්ලා
ි ශබනවරුා. වි ාල වරුැව ශඩීටසාක්කය ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ්ාජපක්කයෂ
ම ත්මයාශව ඩාලශග ශේ පා්වරුල් අමතඩ ඩ්ලායි ි බුශණ්.
ගිය අවුන්ද්ශද් මශව ආසානශග විත්ක්කය න්පියල් මිලියන 120ඩට
ආසාන්න රමාණයක්කය විය ේ ඩ්මින් ල් තා් මන පා්වරුල් ඩළා.
ඒවරුා ශේ අභයන්ත් පා්වරුල්. ඊළාට, කුට්ටි ල් පා්වරුල් ඩළා.
ශේ අභයන්ත්ශග ශේ වරුාශව සාාංවරුර්ධ්නයක්කය වුණු යු යක්කය නැි 
ත්ේ. ඒ නිසාා ඒ සාේබන්ධ්වරු න් ඇමි තුමාට අපි සා්තුි වරුන්ත
ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශවම, තවරුත් ඩා්ණයක්කය කියන්න ඕනෑ. ඊශග අශේ
අ මැි තුමා බැඳුේඩ් ශඩීමිසාමට ගිහිල්ලා ඩන්ණු නිවරුැරැදි
ඩ් න්න ඟතුමාශව ඉදිරිපත්ීම ඩළා.
අශේ මහින් ානන් අු ත් මශව ම ත්මයා, -මශව මිත්රයාඔබතුමා ශමීඩක්කය ශ ෝ නඩුවරුඩට යන්න ඉඳලා ඩ් ්යක්කය ශවරුලා
යන්න බැරිවරු ගියා කියලා ඊශග පත්තශර් ි ශබනවරුා මම ැක්කයඩා.
මම හිතන විධියට ඔබතුමන්ලාත් අ මැි තුමා වරුාශව ඉදිරියට
ගිහිල්ලාී ියාං යා වරුාශව ගිහිල්ලා ශේවරුාට උත්ත් බැන්ශ ීත් තමයි
ශ ීඳ. [බාධ්ා කිරීමක්කය ියාං යා වරුාශව තමයි. ඒ නිසාා මා රින්න
ශ ීඳ නැ ැ.
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පසුගිය ඩාලශග අධිඩ්ණයට ඟන්න කිේවරුාම සාම න්න්වරු
ශපීළාා ඩෑවරුා. තවරුත් සාම න් නඩුවරුලින් ශබ්ශ්න්න තමන්ශව
ආච්චි අේමාවරු පාවරුා දුන්නා. තමන්ශව නඩුවරුලට ඉදිරිපත් ශවරුන්න
බැරි ආර්යාශවරුෝ හිටියා. සාම ් ආර්යාවරුන්ශව National Identity
Card ඟශක්කය අාංඩය 222222... ි බුණා. 222222... අාංඩ සාඳ න්
වුණු National Identity Card ි බුණු ආර්යාශවරුෝ හිටියා. අශේ
අ මැි තුමා ඊශග ගිහිල්ලා ශේ ඩන්ණු නිවරුැරැදි ඩ්න්න ම
බැාංකු බැඳුේඩ් ශඩීමිසාමට සා ශයෝ ය දුන්නා.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
අ මැි තුමා මා ැනත් කියලා ි බුණා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ඟතුමා ඔබතුමාවරුත් මතක්කය ඩළා. ඔබතුමා පාර්ලිශේන්තුවරුට
ඩන්ණු ඉදිරිපත් කිරීම ැන ඩථා ඩළා. ඔබතුමාත් මතක්කය ඩළා.
අධිඩ්ණවරුලට යන්න බය වරුැ්දිඩන්වරුන්. අධිඩ්ණ මා රින්ශන්
වරුැ්දිඩන්වරුන්. අධිඩ්ණවරුලට යන්ශන් නැි වරු පාර්ලිශේන්තුවරුට
යන්න ඕනෑ කියලා කියන්ශන්ත් වරුැ්දිඩන්වරුන්. මම න්නා
විධියට ඊශග තවරුත් ඇමි වරු්ශයක්කය ''පාර්ලිශේන්තුවරුට යන්න ඕනෑ
නිසාා අධිඩ්ණයට ඟන්න බැ ැ.'' කියලා ලියුමක්කය දීලා ි බුණා.
ැබැයි, අශේ අ මැි තුමා බැඳුේඩ් ශඩීමිසාමටත් ගිහිල්ලා
පාර්ලිශේන්තුවරුටත් ආවරුා. ඒ නිසාා චර්යාවරු අවවරු, ක්රියාවරු අවවරු
හිතා න්න පුළුවරුන් ඩවු ශචෝ නාවරුන් ි ශබන අය, ඩවු ශ ීන්
කියන ඩා්ණය. අ උශද් පුවරුත් පතඩ මම ැක්කයඩා, ''පුාංචි ඡන් යට
අපි ඉන්ශන් මහින් ත් ඟක්කයඩ'' කියන ඩා්ණය.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි තුනඩ ඩාලයක්කය
ි ශබනවරුා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ශ ීඳයි, මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි. ''පුාංචි ඡන් යට අපි
ඉන්ශන් මහින් ත් ඟක්කයඩ''. ඟශ ම කියන්ශන් මශව ශ ීඳම
මිත්රයා, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න ශ්රී ලාංඩා නි සා් පක්කයෂශග
විජිත් විජයමුණිගත ශසාීයිසාා ම ත්මයාී අේපච්චි මළා. ශමතුමන්ලා
පුාංචි ආණ්ඩුවරු මහින් ම ත්මයාත් ඟක්කයඩ ඟඩතු ශවරුලා ඩ්න්න
නවරුා. ම ආණ්ඩුවරු ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂයත් ඟක්කයඩ ඟඩතු
ශවරුලා ඩ්න්න
නවරුා. මට ශත්ශ්න්ශන් නැ ැ ශමීඩක්කය ශේ
ඩ්න්න යන්ශන් කියලා. පුාංචි ඡන් ය මහින් ම ත්මයා ඟක්කයඩ
ඩ්නවරුා නේ, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඒඩාබද්ධ් පිළ පැත්තට
ගිහිල්ලා ශ්රී ලාංඩා නි සා් පක්කයෂශග අයත් ඟක්කයඩ ඟඩතු ශවරුන්න
පුළුවරුන් කියලායි මම නේ කියන්ශන්. ශමීඩ , අපට ආණ්ඩු
ඩ්න්න බහුත්යක්කය ි ශබනවරුා. ශේ ආණ්ඩුවරුට බහුත්ය නැි වරු
ශනීශවරුයි ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය ය පාලන ආණ්ඩුවරුක්කය ැදුශේ.
අපි ශපීශ්ීන්දුවරුක්කය වුණා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරුසා්ථාවරු සාාංශ ෝධ්නය
ඩ්නවරුා කියලා. අපි ශපීශ්ීන්දුවරුක්කය වුණා ය
පාලනය
ශ ශනනවරුා කියලා. අපි ශපීශ්ීන්දුවරුක්කය වුණා ශේ ්ශට් ය
පාලන ආණ්ඩුවරුක්කය නවරුා කියලා. ඒ ශපීශ්ීන්දු අවවරු තමයි අපි
ඩටයුතු ඩ්න්ශන්. ඟශ ම නැි වරු අපට තවරු මන්ත්රීවරුන් තුන්
ත්ශ ශනක්කය අ්ශ න, අපට උ වු ඩ්න අශනක්කය පක්කයෂත් ඟක්කයඩ
ඟඩතු ශවරුලා අපට ආණ්ඩුවරුක්කය ඩ්න්න ි බුණා. ඒ නිසාා මම හිතන
විධියට පුාංචි ඡන් ය මහින් ම ත්තයාත් ඟක්කයඩ ඩ්ලා, ශලීකු
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ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

ආණ්ඩුවරු ්නිල් ම ත්තයාත් ඟක්කයඩ ඩ්න ඟශක්කය ශත්න්මක්කය නැ ැ.
ඒඩ නිඩේ ශනී ැළශපන ශ්ෝ වරුාශ යි. අපි ශපීඩි ඩාලශග
ඟශ ම ඩතන් ් ශපීතක්කය ි බුණා. ඒ නිසාා ශනී ැළශපන ශ්ෝ ත්
ඟක්කයඩ, ශේ ඡන් ය ඟඩ ශ්ෝ යඩ යන්නයි, ම ආණ්ඩුවරු තවරු
ශ්ෝ යඩ යන්න ඕනෑ නැ ැ. ශමීඩක්කය ශ ෝ ැළශපන ශ්ෝ
ශ ඩක්කය සාවි ඩ් ශ න ශේ මන ගිශයීත් ශ ීඳයි. ඟශ ම නැි 
වුශණීත් ශේ මන ඉදිරියට යන්න බැ ැ. ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය
විධියට අපට ඩවුන්ත් ඟක්කයඩ ඟඩතු ශවරුලා ආවරුත් ර ්නයක්කය නැ ැ.
ශේ, භූමිශග වරුාියය අපට ි ශබනවරුා.
ශේ ආණ්ඩුවරු ශ ීඳක්කය ඩශළීත් ඇඟිල්ල දිගු ශවරුන්ශන් ඟක්කයසාත්
ජාි ඩ පක්කයෂයටී ශේ ආණ්ඩුශේ න්ඩක්කය වුණත් ඇඟිල්ල දිගු
ශවරුන්ශන් ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂයට. ඒ ශමීඩ , ශේ මිනිසා්සු
න්නවරුාී ්ශට් මිනිසා්සු න්නවරුා ශේඩ බහුත් UNP ආණ්ඩුවරුක්කය
කියලා. ඒ නිසාා ශන් ැමශද්ටම ඇඟිල්ල දිගු ශවරුන්ශන්. අශේ
මහින් ානන්
අු ත් මශව ම ත්මයාශව නි ඬතාවරුශයන්
ශපශනන්ශන් මම ඩලින් සාඳ න් ඩළ ඩා්ණශග ශමීඩක්කය ශ ෝ
ඇත්තක්කය ි ශබනවරුා කියලා. ඒ ැන අපට ර ්නයක්කය නැ ැී කිියම
ැටු වරුක්කය නැ ැ. අපටත් ඕනෑ ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂශග
ආණ්ඩුවරුක්කය ඩ් ශ න යන්න. ශමීඩ , අපි පත් ඩ් ත්ත
ජනාධිපි තුමා ඉන්නවරුා. ජනාධිපි තුමා අශේී ජනාධිපි තුමා පත්
ඩශළේ ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය රමුඛ් අශේ ම න්ියශයන්.
ජනාධිපි වරු්ණය ශවරුලාශේ අපට ශවරුඩි ි බ්බාී අශේ stage
ඩැඩුවරුාී අපට බාධ්ා ඩළා. ඒ බාධ්ා මධ්යශග අපි වමත්රීපාල
ියරිශසාේන මැි තුමා ජනාධිපි  ඩළා. ඒඩට ශවරු් ීරිය ්පු අය
තමයි ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂශග ඉන්ශන්. ඒ නිසාා මම න්නවරුා
ශමීනවරුා වුණත්ී ඟඩතු වුණත් ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය විධියට
අශේ ආණ්ඩුවරුක්කය ඩ්න්න පුළුවරුන් බවරු. ඒ සාඳ ා ජනාධිපි තුමා
කිියම බාධ්ාවරුක්කය ඩ්න්ශන් නැ ැ කියලා අපි න්නවරුා. ශමීඩ ,
ඟතුමා ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂශයන් බිහි ඩ්පු ජනාධිපි තුමා නිසාා
ඟතුමා
වරුි න්ම ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂයට ආ ශ්යි. ශේඩ
අවරුශබෝධ් ඩ් ශ න ඩටයුතු ඩශළීත් ශ ීඳයි. ශමීනවරුා වුණත්
අශේ ම ූ  ානේ. ශ්රී ලාංඩා නි සා් පක්කයෂය ඟඩතු වුණත් නැතත්ී
ඒඩාබද්ධ් විපක්කයෂය ශපීශ ීට්ුවශවරුන් ආවරුත්, -ශමීශඩන් ආවරුත්තනි ආණ්ඩුවරුක්කය න්න අපට පුළුවරුන්. අපට ූරට්ුව ශවරුලා රාශද්ශීය
සාභා න්න ඕනෑ නැ ැ. සාම න් හිතාශ න ඉන්නවරුා ූරට්ුව ශවරුලා
ලා රාශද්ශීය සාභාශේ සාභාපි ඩේ, උප සාභාපි ඩේ,
න ්ාධිපි ඩේ ශබ ා න්න. ඟශ ම ශබ ා න්න ඕනෑ නැ ැ.
ූරට්ුව
න්ශන් නැි වරු, පැ ැදිලිවරුම තනි පක්කයෂයක්කය විධියට ශේ
පුාංචි ආණ්ඩුවරු පිහිුවීශේ ැකියාවරු අපට ි ශබනවරුා. මට බැසා්සාාම
ඒ ඩා්ණය අපට අවරුශබෝධ් ශවරුනවරුා.
අවුන්දු
යක්කය රාශද්ශීය සාභා ි බුශණ් අපි ළා ශනීශවරුයි.
අවුන්දු ශ ඩක්කය නිලධ්ාරින් ළා ි බුණා. ැන් ශේ ආණ්ඩුවරු රි
පැත්තට ශ න්න ඕනෑ. බලය ි ශබන පැත්තට ශ න්න ඕනෑය
කියන ඟඩ තමයි සාේර ාය. බලය ි ශබන්ශන් ඟක්කයසාත් ජාි ඩ
පක්කයෂයට කියන ඟඩ අ සාමාජ ත වුණුී භූමිශග සා ි ඩ වුණු
ඩා්ණයක්කය.
ශමවරු් රාශද්ශීය සාභා මැි වරු්ණය ජනවරුාරි මසා අ දී
පැවරුැත්ශවරුයි කියලා අපට ශලීකු වි ්වරුාසායක්කය ි ශබනවරුා. අපට ඒඩ
ඩල් මන්න බලාශපීශ්ීත්තුවරුක්කය නැ ැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී ි ශබන ඩාලය අවරුසාානයි.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ජනවරුාරි මාසාශග පැවරුැත්ශවරුන රාශද්ශීය සාභා මැි වරු්ණශයන්
ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය ියයයට 85ඩ-90ඩ ඡන් රි ලලයක්කය
ලබාශ න, ියයයට 50ඩට වරුැඩි බහුත් මන්ත්රී ධු් සාාංඛ්යාවරුක්කය
අ්ශ න රාශද්ශීය සාභා පිහිුවවරුනවරුා කියන ඟඩ මතක්කය ඩ්මින්,
මට ශේ අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම සාේබන්ධ්වරු මූලාසානාරූඪ න්
මන්ත්රීතුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශවම ශමම අමාතයාාං ශග
ඇමි තුමා ඇතුළු ියයු  ශ නාටම 2018 වරුර්ෂශගදී වි ාල වරුැව
ශඩීටසාක්කය කිරීමට ක්කයි ය ා වධ්ර්ය ලැශබ්වරුා කියාත් මා සුබ
පතනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. K. Thurairetnasingam.
You have got 21 minutes.
[பி.ப. 2.26]

ගරු ක. ුරනරයිනර්නසිංහම් ෙහතා
(ைொண்புைிகு க. துமரதரட்ணெிங்கம்)

(The Hon. K. Thurairetnasingam)

தகௌரவ தமலமைமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
உயர் கல்வி ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சு, திறன்கள்
அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்சு ஆகிவற்றின்
நிதிதயொதுக்கீடுகள்
ைீதொன
குழுநிமல
விவொதத்தில்
உமரயொற்றக் கிமடத்த வொய்ப்புக்கு நன்றி ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன். ெைகொல ைனித வளங்கமளயும் எதிர்கொல
ைனித வளங்கமளயும் ெமூகத்திற்கும் நொட்டுக்கும் தருவதில்
முக்கிய பங்கு வகிப்பது உயர் கல்வியொகும். இக்கல்வி
முமறயிமனக் கொலத்திற்மகற்ற வமகயில் மதமவயறிந்து
கொத்திரைொகவும் தூரமநொக்குடனும் திட்டைிட்டுச் தெயற்படுத்தி
வருகின்ற தகௌரவ உயர்கல்வி அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
அவர்கமள
இச்ெந்தர்ப்பத்தில்
நொன்
பொரொட்ட
விரும்புகின்மறன். தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள், இரண்டு
தபொறுப்பு வொய்ந்த அமைச்சுப் தபொறுப்புகமளொடு இந்தப்
பொரொளுைன்றத்தின் ெமப முதல்வர் தபொறுப்மபயும் ஏற்று
அவற்மற ைிகவும் திறம்படச் தெய்துதகொண்டிருக்கின்ற ஒரு
தெயல் வீரனொக இருக்கின்றொர். அதுைட்டுைல்லொைல், ஓர்
அரெியல் தீர்மவ எட்டமவண்டுதைன்ற உயொிய மநொக்கத்மதொடு
பொரொளுைன்றத்தினுள்ளும் தவளியிலும் அவர் ஆற்றுகின்ற
உமரகமள நொம் அவதொனித்து வருகின்மறொம். அந்த வமகயில்
அவருக்கு
எனது
நன்றிமயயும்
ததொிவித்துக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
அத்மதொடு, அவருமடய தெயற்பொடுகள் எைது நொட்டின்
தபொருளொதொரத்மத
வளர்க்க
மவண்டும்,
எைது
நொடு
சுபிட்ெைமடய மவண்டும், இந்த நொட்டிலுள்ள ைக்கள்
அமனவரும் ஒற்றுமையுடன் வொழமவண்டுதைன்ற உயர்ந்த
மநொக்குமடயனவொகச் ெகல விடயங்களிலும் இருந்துவருவது
எங்கள் அமனவமரயும் கவர்ந்த ஒரு விடயைொக இருக்கின்றது.
இமதமபொன்று, இந்தச் தெயற்பொடுகளில் தகௌரவ இரொஜொங்க
அமைச்ெரும் அமைச்ெின் உயர் அதிகொொிகளும் அவருக்கு
உறுதுமணயொக இருந்து தெயற்பட்டுவருவது வரமவற்கக்
கூடியதும் நன்றி பொரொட்டக்கூடியதுைொகும்.
இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தில் வயம்ப, ெப்ரகமுவ ைற்றும்
தைொறட்டுவ பல்கமலக்கழகங்களில் ைருத்துவ பீடங்கமளத்
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தொபிக்க 1,250 ைில்லியன் ரூபொமய ஒதுக்கி, ைருத்துவக்
கல்விமய விொிவுபடுத்துவதற்கு எடுத்த முயற்ெியொனது ைிகவும்
பொரொட்டக்கூடியது. ைருத்துவக் கல்விமய விொிவுபடுத்தினொல்,
எங்களுமடய நொட்டிலுள்ள பிரச்ெிமனகளில் ஒரு பகுதி தீரும்
என்று நொன் எதிர்பொர்க்கின்மறன்.

அவ்வொமற, கொலத்துக்கும் நொட்டுக்கும் மதமவப்படக்கூடிய
புதிய ததொழில்நுட்பப் பீடங்கமள உருவொக்கி, அதனூடொக
ததொழில்நுட்பவியல்
பட்டப்படிப்பு
நிகழ்ச்ெித்திட்டத்மத
விொிவுபடுத்த 5,000 ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு தெய்யப்
பட்டுள்ளது; இதுவும் ைிகவும் வரமவற்கக்கூடியததொன்றொகும்.
றுகுணு
பல்கமலக்கழகத்தில்
கப்பற்தறொழில்
ைற்றும்
கடற்பமட கற்மககளுக்கொன நிமலயதைொன்மறத் தொபித்து,
அதனூடொகத் ததன் ைொகொணத்தில் அபிவிருத்திமய ஏற்படுத்த
250 ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு தெய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
இதமனயும் நொங்கள் வரமவற்கக்கூடிய ஒரு விடயைொகமவ
பொர்க்கின்மறொம்.
சுமதெ ைருத்துவத்துமறக்கொன பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவகத்
மதத் தொபிக்க 40 ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தகொழும்புப் பல்கமலக்கழகத்தில் தரவு விஞ்ஞொனம், பொொிய
தரவுப் பகுப்பொய்வுகள், நிபுணத்துவக் கற்மககள், வியொபொர
பகுப்பொய்வு
மபொன்ற
புதிய
கற்மகத்
துமறகமள
முன்தனடுப்பதற்கு
250
ைில்லியன்
ரூபொய்
ஒதுக்கீடு
தெய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதுவும் இந்தக் கொலத்தில் ைிகவும்
முக்கியைொன ஒரு மதமவயொகக் கருதப்படுகிறது. அடுத்து,
திறன்கள் விருத்தி ைற்றும் ததொழிற் பயிற்ெியில் இமளஞர்
கமளத் மதொோ்ச் ெி தபறமவக்கமவண்டும் என்ற மநொக்கில், 10,882
ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு தெய்யப்பட்டிருக்கிறது. 2018ஆம்
ஆண்டில் ைொணவர்களின் திறன்கமள விருத்தி தெய்யவும்
அவர்களுக்குத்
ததொழிற்பயிற்ெி
அளிக்கவுதைன
8,621
ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இமளஞர் பமடயினொல் முன்தனடுக்கப்படுகின்ற திறன்
அபிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டத்துக்கு 2,000 ைில்லியன் ரூபொய்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அவ்வொமற,
இமளஞர்களுக்கு
உயர்தரப் பயிற்ெி வொய்ப்புகமள வழங்குவதற்கொக கிண்ணியொ
வில் பல்கமலக்கழகக் கல்லூொிதயொன்மற நிறுவுவதற்கும்
பணம்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அவ்வொமற,
மஜொோ்ைன்
ததொழில்நுட்பக் கல்லூொியுடன் இமணந்ததொக ைொத்தமறயில்
ஒரு ததொழில்நுட்பக் கல்லூொிமயயும் சுவிற்ெர்லொந்து ைற்றும்
மஜொோ்ை னி அரெொங்கங்களின் உதவியுடன் ஐந்து ததொழில்நுட்ப
ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெிப் பொடெொமலகமள நிறுவுவதற்கு 1,000
ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு தெய்யப்பட்டிருக்கிறது. இமளஞர்,
யுவதிகளுக்குத்
ததொழிற்பயிற்ெிமய
வழங்குவதற்கு
எடுக்கப்படும் இம்முயற்ெிகள், எதிர்கொலத்தில் மவமலயில்லொப்
பிரச்ெிமனமய ஓரளமவனும் நிவர்த்தி தெய்யுதைன நொன்
நம்புகின்மறன். இமளஞர், யுவதிகள் மவமலவொய்ப்பின்றித்
தங்களுமடய தபொழுமத அநொவெியைொகக் கழித்து, வீட்டுக்கும்
நொட்டுக்கும் பிரமயொெனைற்ற ைனித வளங்களொக ைொறக்கூடிய
சூழ்நிமலயில்,
இமளஞர்களுக்கு
இப்படியொன ததொழிற்
பயிற்ெிமய வழங்குவது என்பது, எங்களுமடய நொட்மடப்
தபொறுத்தளவில் ைிகவும் முக்கியைொன விடயைொகமவ நொன்
கருதுகின்மறன்.
கடந்தகொல
பல்கமலக்கழகக்
கல்வி
முமறமைமய
தற்மபொமதய மவமலயில்லொப் பிரச்ெிமனக்கு ஒரு மூல
கொரணம்! ஏதனன்றொல், பல்கமலக்கழகம் தென்று படித்துவிட்டு
வந்தொல், ஏதொவது அரெ ததொழில்வொய்ப்பு கிமடக்கமவண்டும்
என்பது
பல்கமலக்கழகங்களிமல
கல்வி
கற்கின்ற
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ைொணவர்களின்
எதிர்பொர்ப்பு!
ஆனொல்,
பல்கமலக்
கழகங்களிமல கற்கின்ற ைொணவர்களுக்குத் ததொழில்ெொர்ந்த
மவமலவொய்ப்புகமளக்
தகொடுப்பதில்
அரெொங்கத்திற்குப்
பலவிதைொன கஷ்டங்கள் இருப்பமத நொங்கள் உணர்
கின்மறொம். இவ்வொறு மவமலவொய்ப்புக்கமளக் தகொடுப்பதிமல
ஏற்பட்ட ெிக்கல்கள் இந்த நொட்டிமல பல பிரச்ெிமனகமள
வளர்த்திருக்கின்றன. எனமவ, கொலத்துக்கு ஏற்றவிதத்திலும்
எங்களுமடய நொட்டுக்கு ஏற்றவிதத்திலும் எதிர்கொலத் மதமவ
கருதி
இமளஞர்,
யுவதிகள்
கல்வி,
உயர்
கல்வி,
ததொழிற்பயிற்ெிகமளப்
தபறமவண்டியது
முக்கியைொனது.
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் இந்த விடயத்மத ைிகவும்
ஆழைொக கருத்தில் தகொண்டு நடவடிக்மககமள எடுத்திருக்
கின்றொர்.
அடுத்து, திருமகொணைமலயிலுள்ள கிழக்குப் பல்கமலக்
கழக வளொகம் கிட்டத்தட்ட 298 ஏக்கர் நிலத்மதக்தகொண்ட ஒரு
வளொகம்.
இந்த
வளொகம்
ைிக
விமரவிமல
ஒரு
பல்கமலக்கழகைொகத் தரமுயர்த்தப்பட மவண்டும் என்பது
எங்கள் அமனவொினதும் மவண்டுமகொள். இது நீண்ட கொலைொக
அந்த இடத்திமல இயங்கி வந்தொலும், இங்குள்ள ெித்த
மவத்தியத்துமற
இன்னமும்
வளொக
அந்தஸ்திமனப்
தபறொைமல
இயங்கிக்தகொண்டிருக்கின்றது.
அந்த
ெித்த
மவத்தியத்துமறமய ஒரு வளொக தரத்துக்கு உயர்த்துவமதொடு,
ைிக
விமரவிமல
கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்தினுமடய
திருமகொணைமல
வளொகத்மத
ஒரு
பல்கமலக்கழகைொக
ைொற்றியமைக்க மவண்டுதைன்ற ஓர் உருக்கைொன மவண்டு
மகொமளயும் இந்த ெந்தர்ப்பத்திமல முன்மவக்கின்மறன்.
வவுனியொ வளொகமும் பல்கமலக்கழகைொக ைொற்றப்பட
மவண்டுதைன்று மவண்டுமகொள் விடுக்கப்பட்டது. வளொகங்
கமள விஸ்தொிக்கின்ற மநரத்திமல, அமதப் பல்கமலக்கழக
தரத்துக்கு உயர்த்தித் தருவதொக அமைச்ெர் அவர்கள் ஓர்
உறுதிதைொழிமய
வழங்கியிருக்கிறொர்.
அதற்கொக
அமைச்ெருக்கு
நொன்
நன்றி
பொரொட்டக்
கடமைப்
பட்டிருக்கிமறன்.
கடந்த கொலங்களில் பல்கமலக்கழகங்களில் கற்கின்ற
ைொணவர்கள் பல விதைொன மபொரொட்டங்கமள நடத்திவந்த
வரலொற்றிமன நொங்கள் பொர்த்மதொம். ஆனொல், அத்தமகய
மபொரொட்டங்கள் தற்தபொழுது குமறவமடந்திருப்பமத நொங்கள்
அவதொனிக்கிமறொம். இதற்கு கொரணம், ைொணவர்களுமடய
விருப்பு, தவறுப்புக்கமைய அவர்களுமடய மதமவகமள
அறிந்து அமைச்ெர் அவர்கள் தெயற்படுவதொகும். அமைச்ெர்
அவர்கள் ஏமதொ ஒரு வமகயில் அவர்கமளொடு ததொடர்பு
தகொண்டு
அவர்களுமடய
மதமவகமள
நிவர்த்தி
தெய்வமதொடு, அரெொங்கத்தினுமடய ெங்கட நிமலமைமயயும்
அவர்களுக்குச்
தெம்மையொக
விளக்கியிருப்பதொல்
ைொணவர்களுமடய
மதமவயற்ற
ஆர்ப்பொட்டங்கள்
குமறந்திருக்கின்றன என்று எண்ணுகின்மறன். நல்லததொரு
ெகுனைொக நொன் இமதப் பொர்க்கின்மறன்.
அத்மதொடு,
பல்கமலக்கழகங்களிமல
தற்தபொழுதும்
பகிடிவமத நிகழ்கின்றது. அது அமனவருமை விரும்பொத
ஒன்றொகும். இந்தப் பகிடிவமதயினொல் ைிகவும் கஷ்டப்பட்டுப்
படித்துப்
பல்கமலக்கழகத்திற்குத்
ததொிவொன
ஏமழ
ைொணவர்கள் தங்களுமடய பட்டப் படிப்மப விட்டுவிலகி
யிருக்கிறொர்கள். ெில ைொணவர்கள் உயிொிழந்த ெம்பவங்களும்
எங்களுமடய நொட்டிமல இடம்தபற்றிருக்கின்றன. அமவ
இப்தபொழுது கனிெைொனளவு குமறந்திருக்கிறது. பகிடிவமத
விடயத்திமல மைலும் இறுக்கைொன கட்டுப்பொடுகள் மதமவ.
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இந்தப் பகிடிவமதமய பல்கமலக்கழகங்களிமல முற்றொகமவ
இல்லொைல் தெய்வதற்கு முயற்ெி எடுக்கமவண்டுதைன்று இந்த
ெந்தர்ப்பத்திமல அமைச்ெர் அவர்கமள நொன் மவண்டிக்
தகொள்கின்மறன்.
வீதி அபிவிருத்தி, தநடுஞ்ெொமலகமளப் தபொறுத்தளவிமல,
அமனத்து அபிவிருத்திக்கும் வீதியொனது ஒரு முக்கியைொன
அடித்தளைொகும். அந்த வமகயில் இன்று அதிமவகப் பொமதகள்
பல
ைிகவும்
திட்டைிட்ட
முமறயில்
அமைக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இது ைிகவும் வரமவற்கத்தக்கது. எதிர்கொலத்தில்
பல துமறகளிலும் வளைொன நொட்மட உருவொக்க இது உதவும்
என்பதில் எந்தவிதைொன ெந்மதகமும் இல்மல.

திருமகொணைமல ைொவட்டத்தில் அதிமவக பொமதயுடன்
இமணத்துத் துொித மபொக்குவரத்து வெதிகமள ஏற்படுத்த
மவண்டிய மதமவ இருக்கின்றது. ஏதனனில் அது ஒரு
துமறமுகப் பட்டினம். திருமகொணைமல - ைட்டக்களப்பு
வீதிமயயும் திருமகொணைமல - ஹபரமண வீதிமயயும்
அதிமவக வீதிகளொக ைொற்றியமைத்தொல், அப்பிரமதெத்தில்
மைலும் பல வளர்ச்ெிகமள ஏற்படுத்த முடியும். திருமகொணைமல
ஒரு சுற்றுலொப் பிரமதெைொகவும் இயற்மகத் துமறமுகம்,
கனிப்தபொருள் கூட்டுத்தொபனம், ைீன்பிடி வளங்கள், சுற்றுலொ
வெதிகள் நிமறந்த பிரமதெைொகவும் இருப்பதொல், இந்த வீதி
அதிமவக
வீதியொக
ைொற்றியமைக்கப்பட
மவண்டியது
அவெியதைனக் கருதுகின்மறன்.
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் கடந்த வருடம் மூதூர் ,
தவருகல் பிரமதெத்திமல, ‘லங்கொ பட்டின’- இலங்மகத்துமற
முகத்துவொரத்தில் ஒரு பிரம்ைொண்டைொன பொலத்மத அமைத்து
அப்பிரமதெ ைக்களுக்கு உதவிதெய்திருக்கிறொர். அதமன
ைக்கள் பயன்பொட்டுக்குக் மகயளிக்கும் நிகழ்வில் மைதகு
ஜனொதிபதி அவர்கள் கலந்துதகொண்டிருந்தொர்; ைொண்புைிகு
அமைச்ெர் அவர்களும் ைொண்புைிகு இரொஜொங்க அமைச்ெர்
அவர்களும்
அமைச்ெின்
உயரதிகொொிகளும்
ெமுகளித்
திருந்தொர்கள். அந்தப் பொலத்மத ைக்களுமடய பொவமனக்கு
விட்டதன் கொரணைொக அப்பிரமதெ ைக்கள் ைிக்க நன்றி
யுணர்வுடன் இருக்கிறொர்கள். ஆனொல், அந்தப் பொலத்தின்
ைறுபுறத்தில் ஏறக்குமறய 8 கிமலொைீற்றர் வமரயிலொன தூரம்
தெப்பனிடப்படொைல்
மபொக்குவரத்துக்குதவொத
ஒரு
பொமதயொகக் கொணப்படுகின்றது. ைக்கள் அந்தப் பொலத்தின்
பயமன முழுமையொகப் தபறமவண்டுைொகவிருந்தொல், ைீதியொக
வுள்ள 8 கிமலொைீற் றர் பொமதமயயும் திருத்தியமைத்துக்
தகொடுக்க மவண்டும் எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அதுமபொல், தவருகல் வழியொக மூதூருக்குச் தெல்லும்
பொமத
திருத்தப்பட்டொல்,
அப்பிரமதெ
ைக்கள்
தைது
பிரயொணத்மத 10 கிமலொைீற்றருக்கும் குமறவொன தூரப்
பயணத்தில்
முடிக்கக்கூடிய சூழ்நிமல ஏற்படுதைன நொன்
நிமனக்கின்மறன். அத்துடன், அங்கு ைொண்புைிகு அமைச்ெர்
அவர்களும் மைதகு ஜனொதிபதி அவர்களும் வந்ததபொழுது
அப்பிரமதெத்திலுள்ள
ைொணவர்கள்
அங்கு
ெமுகைளித்து
அமைச்ெர் அவர்களிடமும் மைதகு ஜனொதிபதி அவர்களிடமும்
இலங்மகத்துமற முகத்துவொரத்துக்கும் இலங்மகத்துமறக்கும்
இமடயிலுள்ள
ஆற்றுக்கு மூன்று இடங்களில் பொலம்
மதமவதயன்றும் அவற்றில் ஒரு பொலத்மதயொவது, அதொவது
புன்மனயடிப் பொலத்மதயொவது அமைத்துத் தரமவண்டு
தைன்றும் உருக்கைொன மவண்டுமகொமள விடுத்திருந்தொர்கள்.
இந்த 3 பொலங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தொல், சுனொைி வந்த
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கொலத்தில் அப்பகுதியில் கொவுதகொள்ளப்பட்ட பல உயிர்கமளக்
கொப்பொற்றியிருக்க முடியும். கடமலொரத்திலிருந்து அந்தப்
பொலத்மதத் தொண்டி ைக்கள் உயரைொன பகுதிக்குத் தப்பி
வந்திருப்பொர்கள். அந்தப் பொலங்கள் இல்லொத கொரணத்தினொல்
அந்தப் பகுதியிமல உள்ள ஏரொளைொன ைக்கள் சுனொைியொல்
இறக்க மவண்டிய சூழ்நிமல ஏற்பட்டது. மைதகு ஜனொதிபதி
அவர்கள் அந்த ைொணவச் தெல்வங்களுக்கும் அப்பிரமதெ
ைக்களுக்கும் தொம் ைிக விமரவிமல புன்மனயடிப் பொலத்மத
அமைத்துத் தருவதொக வொக்குறுதி அளித்துவிட்டு வந்தொர்.
அதற்குொிய மவமலகள் இன்னமும் ஆரம்பிக்கப்படவில்மல.
எனமவ, இச்ெந்தர்ப்பத்திமல அந்த மவமலமய ஆரம்பிக்க
மவண்டும்
என்ற
மவண்டுமகொமளயும்
அமைச்ெொின்
கவனத்துக்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்மறன்.
அத்துடன், இன்தனொரு மவண்டுமகொமளயும் அப்பகுதி
ைக்கள் விடுத்திருந்தொர்கள். ‘லங்கொ பட்டுன பொலம்’ என்தறொரு
பொலம் இருக்கிறது; அதில் எந்தவிதைொன ஆட்மெபமனயும்
இல்மல. ஆனொல், அந்தப் பிரமதெ ைக்களின் வழக்கத்திலுள்ள
‘இலங்மகத்துமற
முகத்துவொர
பொலம்’
என்னும்
ஒரு
தபயர்ப்பலமகயும் அங்கு இருக்க மவண்டும் என்பது
அப்பிரமதெ
ைக்களுமடய
விருப்பம்.
அதமன
எைது
எதிர்க்கட்ெித் தமலவர் தகௌரவ ெம்பந்தன் ஐயொ அவர்கள்
எைது அமைச்ெர் அவர்களிடமும் இரொஜொங்க அமைச்ெர்
அவர்களிடமும் ைிகவும் அன்பொகக் மகட்டிருந்தொர். அந்த
விடயத்மதயும் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் ைிக விமரவிமல
தெயற்படுத்த மவண்டுதைன நொன் ைிகவும்
விநயைொகக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அத்துடன் மூதூர் கிழக்கில், கிட்டத்தட்ட 23 கிரொை மெவகர்
பிொிவுகமளச் மெர்ந்த ைக்கள் மூதூர் பட்டினத்துக்கு வந்து
மபொவதற்கொகப்
பொவிக்கின்ற
ஒமரதயொரு
பொலம்
கட்மடபறிச்ெொன் பொலம் ஆகும். நொன் நிமனக்கின்மறன்,
1960ஆம்
ஆண்டில்
அமைக்கப்பட்ட
அந்தப்
பொலம்
இன்றுவமர
திருத்தியமைக்கப்படொைல்
மெதைமடந்த
நிமலயில் கொணப்படுகின்றததன்று. அந்தப் பொலத்மதயும்
ைிகவிமரவில்
திருத்தியமைக்க
மவண்டும்
என
மவண்டுகின்மறன். மநரம் மபொதொமையொல், இமதமபொன்று
அந்தப் பிரமதெத்திலிருக்கின்ற ெிறிய பொலங்கள் பற்றி நொன்
பட்டியலிட்டுக் கூற விரும்ப
வில்மல.
அந்தச் ெிறு
பொலங்கமளயும் புனரமைத்துத் தரமவண்டுதைன்று தகௌரவ
அமைச்ெர்
அவர்களிடம்
நொன்
இச்ெந்தர்ப்பத்திமல
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
கடந்த
அரெொங்க
கொலத்திமல
மதொப்பூொிலிருந்து
பள்ளிக்குடியிருப்பு வழியொக கட்மடபறிச்ெொன் தெல்லுகின்ற
ஏறக்குமறய 7 கிமலொைீற் றர் பொமதமயத் திருத்துவதற்கொக 2½
மகொடி ரூபொய் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனொல் ½
மகொடி
ரூபொய்கூட அந்தப் பொமதக்குச் தெலவிடப்படவில்மல. 2
மகொடி ரூபொய்க்கும் என்ன நடந்தததன்மற ததொியொது! இன்றும்
அந்தப் பொமத ைக்கள் மபொக்குவரத்துச் தெய்ய
முடியொத
நிமலயிமல கொணப்படுகின்றது. இமதயிட்டு நொங்கள் ைிகவும்
மவதமனயமடகின்மறொம். அந்தப் பிரமதெத்தில் வொழுகின்ற
ைக்கள் அந்தப் பொமதயொல் தெல்லமுடியொைல் ைிகவும்
கஷ்டப்படுகிறொர்கள்.
இதனொல்
மநொயொளிகள்
பல
கஷ்டங்கமள அனுபவிக்கிறொர்கள்; பொடெொமல ைொணவர்கள்
பல துன்பங்கமள அனுபவிக்கிறொர்கள். ஆனபடியொல், அந்த
மதொப்பூர் - கட்மடபறிச்ெொன் வீதியும் ைிக விமரவிமல
திருத்தப்பட மவண்டும். அதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதொக
அறிகின்மறொம். ஆனொல் அதற்கொன மவமலகள் இன்னமும்
ஆரம்பிக்கப்படவில்மல.
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இமதமபொன்று திருமகொணைமலயிலிருந்து பதவிெிறிபுர
பிரமதெ தெயலொளர் பிொிவுக்குச் தெல்கின்ற பொமத புல்மைொட்மடயிலிருந்து தெல்லுகின்ற பொமத - ைிகவும்
மைொெைொன நிமலயில் இருக்கின்றது. பதவிெிறிபுரவிலுள்ள
ைக்கள் தங்கள் நிர்வொக ைொவட்டத் தமலமை அலுவலகத்திற்கு
வருவதற்கும்
பட்டினத்திற்கு
வருவதற்கும்
பலவிதைொன
கஷ்டங்கமள அனுபவிக்கிறொர்கள். எனமவ அந்தப் பொமதயும்
தெப்பனிடப்பட
மவண்டுதைன்று
இச்ெந்தர்ப்பத்திமல
சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன்.
திருமகொணைமலயின் வடபுற எல்மலயொக ததன்மன
ைரவொடி கிரொைம் இருக்கின்றது. அந்தக் கிரொைம் முல்மலத்
தீவுடன் இமணக்கப்படுவதற்கு அவற்றுக்கிமடயில் 4 ெிறிய
பொலங்கள்
அமைக்கப்பட மவண்டியிருக்கின்றது. ஒன்று
பமறயனொறுப் பொலம்; அது 50 ைீற் றர் நீள ைொனது. அடுத்தது
விளொத்தியடி இறக்கம் என்ற ஒரு ெிறிய பொலம்; அது 30 ைீற்றர்
நீளமுமடயது. அமதமபொன்று சூொியனொறுப் பொலம்; அதுவும் 30
ைீற்றர் நீளமுமடயது. அமதமபொன்று ெலப்மபயொறுப் பொலம்;
அது 80 ைீற்றர் நீளமுமடயது. இந்த நொன்கு பொலங்கமளயும்
திருத்தி
அந்தப்
பொமதமயயும்
தெப்பனிட்டொல்,
திருமகொணைமல
ைொவட்டத்திலிருந்து
முல்மலத்தீவு
ைொவட்டத்திற்குச் தெல்வதற்கு ைிகவும் இலகுவொக இருக்கும்.
எனமவ,
அந்தப்
பொமதமயயும்
தெப்பனிட்டு,
அந்தப்
பொலங்கமளயும் ெீர்தெய்து தரமவண்டும் என்று ைிகவும்
அன்பொகக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அடுத்தது, புத்தளத்திலிருந்து ைன்னொர் தெல்கின்ற வீதி
ததொடர்பில் கூறமவண்டும். அது வில்பத்து வனவிலங்குச்
ெரணொலயத்திற்கூடொகச் தெல்கின்ற வீதியொகும். அதில் 36
கிமலொைீற்றர் தூரம் கிரவல் பொமதயொக இருக்கின்றது. அந்தப்
பொமதயும் திருத்தப்பட்டொல், புத்தளத்திலிருந்து ைன்னொர்
தெல்கின்ற ைக்களுக்கும் ைன்னொொிலிருந்து யொழ்ப்பொணம்
தெல்கின்ற
ைக்களுக்கும் கூடுதலொன பிரமயொெனத்மதக்
தகொடுக்கும் என்று எண்ணுகின்மறன். அந்தப் பொமதமயயும்
அமைச்ெர் அவர்கள் தனது கவனத்திதலடுத்துத் திருத்தித்
தரமவண்டுதைன்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
இமதத்தவிர, தம்பலகொைம்
- கிண்ணியொ வீதிமய
அபிவிருத்தி தெய்யும்மபொது அங்குள்ள ைக்களின் கொணிகள்
சுவீகொிக்கப்பட்டன.
அதற்கொன
நஷ்டஈடு
இன்னமும்
தகொடுக்கப்படவில்மல. பல வருடங்களொக அந்த நஷ்டஈடு
வழங்கப்படொததனொல் அந்த எமழ ைக்கள் எங்களிடம் ெதொ
முமறயிடுகின்றொர்கள். எனமவ, இந்த விடயத்திலும் அமைச்ெர்
அவர்கள் கூடிய கவனம் எடுக்கமவண்டும்.
தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கள் நிதி ஒதுக்கிக் தகொடுத்த
பொமதகளுக்குொிய மவமலத்திட்டங்கள்
பல
நமடதபறொ
ைலிருக்கின்றன. கொரணம், அந்த ஒப்பந்தங்கமளப் தபொறுப்
மபற்றவர்களுக்கு
அவற்றுக்குொிய
நிதிகள்
கிமடக்கொத
படியினொல்
அந்த
மவமலகமளச்
தெய்வதில்
கஷ்டம்
இருப்பதொக எைது கவனத்திற்குக் தகொண்டுவந்துள்ளொர்கள்.
எனமவ, அந்த நிதிமய வழங்கி அந்த மவமலகமள
முடிப்பதற்குொிய நடவடிக்மகமய எடுக்கமவண்டும் என்று
மகட்டு, விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළාට, න් මහින් ානන් අු ත් මශව ම තා.
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ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර්
අමාතයාාං ශග වරුැය ශීර්ෂ පිළිබඳවරු විවරුා ඩ්නා ශේ අවරුසා්ථාශේ
ම ාමාර් අමාතයාාං ශග ඩා්ණා කිහිපයක්කය සාේබන්ධ්ශයන් මා
අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්නවරුා.

න් ඇමි තුමනි, ශමම අමාතයාාං ය සුවිශ ෂී
ේ අමාතයාාං යක්කය.
මම ඟශ ම කියන්ශන්, අශේ ්ශට් රධ්ාන මාර් , අධිශේගී මාර්
සාඩසා් කිරීමටත්, විශ ේෂශයන් වරුා න ත බ ය වරුැනි ශද්වරුල්වරුලට
පිළියේ ලබා දීම සාඳ ාත් වි ාල ායඩත්වරුයක්කය ලබා ශ න්ශන් ශේ
අමාතයාාං ය නිසාායි. පසුගිය ඩාලශග -මීට වරුසා් ණනඩට
ඩලින්,
ඩ ශ ඩඩට විත් ඩලින්- ශේ ්ශට් ි බුණු මාර්
ත බ ශග තත්ත්වරුය අපි න්නවරුා. න් ඩිලාන් ශපශර්්ා ඇමි තුමා
න්නවරුා, ඉසා්සා් බදුල්ලට යන්න ගිය ශේලාවරු. ඒ වරුාශවම අපිට
ඩත් මට යන්න, අව්ාධ්පු්යට යන්න, ්ශට් රධ්ාන තැන්වරුලට
යන්න ත වුණු ඩාල ශේලාවරු පිළිබඳවරු අපි න්නවරුා, න්
ඇමි තුමනි. ැබැයි, පසු ගිය ඩාලශග ශමීනවරුා වුණත් මහින්
්ාජපක්කයෂ මැි තුමාශව ආණ්ඩුවරු යටශත් ශේ ්ශට් මාර් පද්ධ්ි ය
සාඩසා් කිරීම සාඳ ා ැවරුැන්ත වරුැව පිළිශවරුළක්කය ැදුණා කියන ඟඩ
අපි පිළි න්න ඕනෑ. කුණු අධිශේගී මාර් ය ත්තාම, ඩුවනායඩ
අධිශේගී මාර් ය ත්තාම ඟවරුැනි ැවරුැන්ත මාර් ඉදිඩ්මින්
ැවරුැන්ත වරුැවසාට නක්කය ක්රියාත්මඩ වුණා.
ශේ ශේලාශේ මශව අවරුධ්ානය ශයීමු ශවරුන්ශන්, මම
නිශයෝජනය ඩ්න, න් ඇමි තුමා නිශයෝජනය ඩ්න ම වවරු්
දිසා්ත්රික්කයඩය ශවරුතයි. න් ඇමි තුමනි, ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩශග
ි බුණු රධ්ානම ඩාර්යය තමයි, ම වවරු් පවරුි න මාර් ත බ ය
අවරුම කිරීම සාඳ ා න්ශනෝන්ශේ ියට ඩුව සා්ශතීට පාලම ක්කයවරුා
මාං තීන් 4ඩ මාර් යක්කය ඉදිකිරීම. න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාටත්
මතඩ ඇි , මම ම වවරු් න ් සාාංවරුර්ධ්න ඩමිුවශේ සාභාපි වරු්යා
ැටියට ඒ වරුසා්වරුල ශේ මාං තීන් තශර් පා්
ලා, ම වවරු්
න ්ශග ි ශබන මාර් ත බ ය අවරුසාන් කිරීම සාඳ ා ැවරුැන්ත
වරුැව ශඩීටසාක්කය ඩළ බවරු. ඒ වරුාශවම අපි ශේ අවරුසා්ථාශේ අශේ
හිටපු ආ්ක්කයෂඩ ශල්ඩේතුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුන්න ඕනෑ. ශමීඩ ,
ඒ වරුසා්වරුල ආියයාව සාාංවරුර්ධ්න බැාංකුශේ වරුයාපෘි  ශ නැල්ලා,
ඒවරුා සාේබන්ධ් ඩ් දීලා ඟතුමා ඟම වරුැව ඩටයුතු ියදු ඩළා. අ
වරුනවිට ඩුව සා්ශතීට මාං තීන් තශර් මාර් ය ඉදිශවරුනවරුා. ඒ ියයු 
වරුැව ඩටයුතු ියද්ධ් ශවරුනවරුා. ැබැයි, ඇමි තුමනි, ඔබතුමා
න්නවරුා ැටශඹන් පටන් න්නා ශඩීටසා ැන. අ වරුනවිට
අවුන්දු තුනක්කය ශවරුනවරුා, ැටශේ ියට මාං තීන් 4ඩ ඟන්න ි ශබන
මීටර් 500 ශඩීටසා තවරුම ා න්න බැරි ශවරුලා ි ශබනවරුා. ැන්
අවුන්දු 3ඩට ආසාන්න ඩාලයක්කය ශවරුනවරුා. ඒ ශඩීටසා පු නැි 
නිසාා ම වවරු් න ්යට ඟන ශඩීට ඇි  ශවරුලා ි ශබන ත බ ය
ැන ඔබතුමා න්නවරුා.
මම ඇමි වරු්යා ැටියට හිටපු ඩාලශග අපි ම වවරු් විලියේ
ශ ීපල්ලවරු මාවරුශත් මාං තීන් 4 මන්න යන ශඩීට, මිනිසුන්
වින්ද්ධ් ශවරුද්දී, මම පාශර් ඉඳශ න, මිනිසුන්ට ඩථා ඩ්ලා
මැදි ත් ශවරුලා ඒවරුා පු ආඩා්ය ඔබතුමාට මතඩ ඇි . ැබැයි,
අ ඟම ඩටයුතු ියදු ශවරුන්ශන් නැ ැ, ඇමි තුමා. ඒ වරුාශවම
විලියේ ශ ීපල්ලවරු මාවරුශත් උව ට යන ශඩීට, -ඔබතුමන්ලාශව
නිශවරුසා් පැත්තට ශම ා පැත්තට යන පාශ්න්, ඟ ා පැත්ත ඩෑල්ලrailway station ඟඩට ශම ා පැත්ශත් සාේූරර්ණශයන් වරුැව
නැවරුි ලා. න් ඇමි තුමනි, ඒ නිසාා ඔබතුමා ඇමි වරු්යා ැටියට
ියටියදීත් ම වවරු්ට වරුැවක්කය ඩ්න්න බැරි නේ, ඩවරු ාවරුත් අපට
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වරුැවක්කය ශවරුන්ශන් නැ ැ. ැන් ඩුව සා්ශතීට ඉඳලා ම යියාවරු පා්
ැශ නවරුා.
ැබැයි, ම යියාවරු බිාංශ ය
ැශ න්ශන් නැ ැ.
ඟතශඩීට ඟතැන bottleneck ඟඩක්කය පවරුි නවරුා. ඒ නිසාා ශේ මාර්
ත බ ය අවරුම කිරීම සාඳ ා පසු ගිය ඩාලශග අපි ඩ්ශ න ගියපු
වරුැව පිළිශවරුළට අමත්වරු, අු ි න් වරුැව ශඩශ්න්ශන් නැ ැ,
ඇමි තුමනි. ඒ ශඩශ්න වරුැවත් ඉබා ාශත් ශඩශ්න්ශන්. ඒ නිසාා
ම වවරු් න ්ශග පවරුි න වරුා න ත බ යට පිළියමක්කය ශයී න
ශලසා ඔබතුමාශව විශ ෂ
ේ අවරුධ්ානය ඒ සාඳ ා ශයීමු ඩ්නවරුා.
ශේ ආණ්ඩුවරු බලයට පත් වුණු මන් ඔබතුමා පළමුශවරුනියටම
අශේ වරුර්තමාන ජනාධිපි  වමත්රීපාල ියරිශසාේන මැි තුමාවරු
ඩැඳවරුා, ම වවරු් න ් සාාංවරුර්ධ්නය ැන සාාඩච්ඡාවරුක්කය ඩළ
ආඩා්ය මට මතඩයි. මම ඒශක්කය හිටපු සාභාපි . ඔබතුමා ඟම
සාාඩච්ඡාවරුට ජනාධිපි තුමා ඩැඳවරුන ශඩීට, ඉසා්සා් ට ම වවරු්
සු්පු්යක්කය ශවරුයි කියලා මම හිතුවරුා. ැබැයි, ශේ මාසා 3)ටම ශඩසා්
ක්කය ත්මින්වරුත්, වරුැලි ඇටයක්කය ත්මින්වරුත් ම වවරු් න ්
සාාංවරුර්ධ්න සාැලැසා්ශේ වරුැව ඩටයුතු ියද්ධ් වුශණ් නැ ැ කියන ඟඩ
ඔබතුමා න්නවරුා. අපි ඩ්පු වරුැව ටිඩ ඔබතුමා න්නවරුා. Railway
station ඟඩ ඉසා්සා් ි බුණු ඩව ටිඩ ඉවරුත් ඩ්ලා, bus stand ඟඩ
ලා, විලියේ ශ ීපල්ලවරු මාවරුශත් මාං තීන් 4 ලා, අපි ඩ්පු
ශ යට අමත්වරු අාලඩ, මයඩ, නූල් ශපීටඩ වරුැවක්කය ඩ්න්න
ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩශග ඉන්නා රබලම ඩැබිනට් ඇමි තුමා
ැටියට තමුන්නාන්ශසාේට බැරි වුණා.
න් ඇමි තුමනි, මම ඔබතුමාට ශචෝ නාවරුක්කය ඟල්ල ඩ්න්ශන්
නැ ැ. සාල්ලි මදි ඇි . ැබැයි, පසුගිය ඩාලශග ම වවරු්ට වරුැවක්කය
වුශණ් නැ ැ. ැබැයි, අපි ඒඩ පටන් ත්තා; අපි ඒඩ ඩළා, න්
ඇමි තුමනි. ඒ නිසාා ඔබතුමා ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩය නිශයෝජනය
ඩ්න ආණ්ඩුශේ රබල ඇමි වරු්යා ැටියට වරු ාම මැදි ත් ශවරුලා,
ඩඩිනමින් ම වවරු් න ් සාාංවරුර්ධ්න සාැලැසා්ම ක්රියාත්මඩ ඩ්න
මන්, ම වවරු් න ්ශග මාර් ත බ යට ඩඩිනමින් පිළියේ
ශයදීම සාඳ ා ම යියාවරු බිාංශ යත්, ැටශේ ශමම ඩටයුතු ආ්ේභ
ඩ්න සා්ථානශගත් වරුැව ඩටයුතු ටිඩ ඩඩිනේ කිරීමට ඩටයුතු
ඩ්න්නය කියන ඉල්ලීම අපි ඔබතුමාට ඉදිරිපත් ඩ්නවරුා.
ඒ වරුාශවම
න් ඇමි තුමා, මම නිශයෝජනය ඩ්න
නාවරුලපිටිය ආසානය බලන්න. මශව ආසානශග ි ශබන මාර්
සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරියට අයත් ියයු  පා්වරුල් මම ඩාපට් ඩළා.
ඔබතුමා න්නවරුා, ේශපීළ ශ ීශළීසා්බාශව රධ්ාන පා් ැන. අපි
ශේ පාශර් වරුැව ඩටයුතු ආ්ේභ ඩළා. ඒඩ RDA ඟඩට අයත්
පා්. මශව ඩාලශග ඒ පාශර් කිශලෝමීටර් නවරුයක්කය ැදුවරුා. ඒත්
ඇමි තුමා, ඉන් ඟ ාට අාලක්කයවරුත් ශේ පාශර් වරුැව ශඩරිලා නැ ැ.
න් ඇමි තුමා,
මින් හිටපු පා්වරුල්වරුල වරුැව ැන් නැවරුි ලා.
RDA ඟශඩන් පු පා්වරුල් රියට නිඩේ ශ්රී ලාංඩාඩා්යන්ශව
පා්වරුල් වරුාශ යි. ඒ නිසාා ශේවරුා
න්ශන් නැ ැ වරුාශව තමයි
ශපශනන්ශන්. නමුත් ශේ පා්වරුල්වරුල මිනිසා්සු යනවරුා. ඇමි තුමනි,
අපි ඩ්ශ න ගිය ශේ වරුයාපෘි  ඉතාම වරුටිනවරුා. ේශපීළ
ශ ීශළීසා්බාශව පා් කියන්ශන් මිනිසුන් වි ාල පිරිසාක්කය භාවිත
ඩ්න-ලක්කයෂයඩට වරුැඩි රමාණයක්කයපා්ක්කය. අ ශේ පා්
ැශ න්ශන් නැ ැ. ඒ වරුාශවම න් ඇමි තුමනි, නාවරුලපිටිශග ියට
ඩඩියන්ශලන ක්කයවරුා මාර් ශග ඩටයුතුත් ඟශ මයි. වරුැවඩටයුතු
ආ්ේභ ඩ්පු ශේ ියයු  පා්වරුල ඒ ඩටයුතු ැන් නවරුතා මා
ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා ඔබතුමාශව අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්ලා, මාර්
සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරියට අයත් ඒ පා්වරුල් ටිඩ න්න. අපි ැක්කයඩා,
ඔබතුමන්ලා කිශලෝමීටර් ණනඩ පා්වරුල් න්න මන්ත්රීවරුන්න්ට
රි පා න ශ නවරුා. ඒවරුා ශවරුන්න ඕනෑ.

(The Hon. Presiding Member)

Order, please!

ශේ අවරුසා්ථාශේදී
න් ඩවින්
ශ ේෂාන් ජයවරුර්ධ්න
මන්ත්රීතුමාශව නම මූලාසානය සාඳ ා ශයෝජනා ඩ්න්න.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, "ශේ අවරුසා්ථාශේදී
න්
(වවරු යශ ඩවින් ශ ේෂාන් ජයවරුර්ධ්න ම තා ැන් මූලාසානය ත
යුතුය"යි මා ශයෝජනා ඩ්නවරුා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුව ගරු කනක නහේර් ෙහතා මූලාසනනයන් ඉව්
වුනයන්, ගරු සවවදය කවින්ද නහේෂාන් යවර්ධාන ෙහතා
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு
அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று
அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு
தெல்வம் அமடக்கலநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. KANAKA HERATH left the Chair, and THE
HON. (DR.) KAVINDA HESHAN JAYAWARDANA took the Chair.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ේප දිසා්ත්රික්කයඩශග අනා ත නායඩ න් ඩවින් ශ ෂ
ේ ාන්
ජයවරුර්ධ්න මැි තුමා මූලාසානයට පැමිණීම ැන මම සාන්ශතෝෂ
ශවරුනවරුා. ැබැයි, ඔබතුමාට තවරුම ආසානයක්කයවරුත් ේබ ශවරුලා
නැ ැ. ඔබතුමාශව තාත්තා ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය ශවරුවශවරුන්
ඩැපශවරුලා ියටි ශඩශනක්කය. ජයලත් ජයවරුර්ධ්න මැි තුමා යාපනයට
ගිහිල්ලා, සායි්න් ශබ ලා ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය ශවරුවශවරුන්
ශබීශ ීම ඩැපීශමන් හිටපු ශඩශනක්කය. ැබැයි ඔබතුමාට
නිශයෝජනය ඩ්න්න තවරුම ආසානයක්කය නැ ැ. අශේ පැත්ශත්
හිටියා නේ ඔබතුමාට ඔශ ීම ශවරුන්ශන් නැ ැ. ඒඩට ඩමක්කය
නැ ැ. මම ආවේබ් ශවරුනවරුා, ඔබතුමා මුලසුශන් ියටින
අවරුසා්ථාශේ ඩථා ඩ්න්න ලැබීම ැන. ඔබතුමන්ලා වරුාශව තන්ණ
මන්ත්රීවරුන්න්ට තැනක්කය නැ ැ. පළාත් පාලන ලැයිසා්තුශවරුවත්
තන්ණයන් ඉවරුත් ඩළා ශන්. ඔබතුමාට ආසානයක්කය නැි  ඟඩ ැන
අපි ශවරුනම ඩථා ඩ්මු. ඔබතුමාට ආසානයක්කය නැි  නිසාා මට
ටිඩක්කය වරුැඩිශයන් ශේලාවරු ශ න්න.

න් ඇමි තුමනි, ඊළාට ශේ්ාශ ණිගතය ල පා් බලන්න.
මුල් ල් ි යලා වරුැව ඩටයුතු ආ්ේභ ඩ්පු ඒ වරුැව ටිඩ ැන්
නැවරුි ලා ි ශබනවරුා. ඔබතුමා ම ාමාර් අමාතයවරු්යා. නැවරුතත්
ම ාමාර් ඇමි ඩමක්කය ම වවරු්ට ේබ ශවරුන්ශන් නැ ැ. පසු ගිය
ඩාලශග අමාතයාාං ය ශවරුනසා් ඩ්න්න යනශඩීට ඔබතුමා
ගිහිල්ලා අඬලා ඩ්ලා අමාතයාාං ය ආපසු ඉල්ලා ත්තා කියලා
ඩථාවරුක්කය අපට ආ්ාංචි වුණා. ජනාධිපි තුමා ළාට ගිහිල්ලා "අශන්
ඟශ ම ඩ්න්න ඟපා, මට ශේඩ ශ න්න" කියලා. ඩමක්කය නැ ැ.
ැබැයි, අඬලා රි අමාතයාාං ය ි යා ත්තා ශන්. ඒඩත් ශ ීඳයි.
ැබැයි, අඬලා ි යා ත්තාට වරුැවක්කය නැ ැ, වවරු්ට වරුැවක්කය
ඩ්න්ශන් නැත්නේ. පිය ාසා මන්ත්රීතුමා, ඟශ ම ශන් ?

ගරු නක්.නක්. ිළයදාස ෙහතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
ඩන් උව්ට අශේ ඇමි තුමා ම ාමාර්
ි යන්න කියලා ඉල්ලීමක්කය ඩළා.

අමාතය ධු්ශග
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ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
අ් බලන්න, "ඩඳු්ට නායඩයා, අශේ ඇමි තුමා ම ාමාර්
ඇමි තුමා වරු ශයන් ි යන්න" කියලා ඉල්ලීමක්කය ඩළා ු .
ශබීශ ීම ශ ීඳයි. ැබැයි, න් පිය ාසා මන්ත්රීතුමනි, කිශලෝමීටර්
ප ක්කයවරුත් පා් ලා දුන්ශන් නැ ැ ශන්. ඉි න් ඟශ ම කිේවරුාට
වරුැවක්කය නැ ැ ශන්. න් ඇමි තුමනි, අඩු ණශන් ම වවරු්
දිසා්ත්රික්කයඩශග මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරියට අයිි  පා්වරුල් ටිඩ න
වරුැවපිළිශවරුළ ඔබතුමා ඩ්න්න. අමාතයවරු්යා ැටියට හිටපු ශේ
අවුන්දු තුනඩ ඩාලයට ඔබතුමාට ියයයට ප යි ලකුණු ශ න්න
පුළුවරුන්. ියයයට අනූප ක්කය ශ න්න බැ ැ. ඒ නිසාා ඔබතුමා
නිශයෝජනය ඩ්න දිසා්ත්රික්කයඩශග මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරියට
අයත් පා්වරුල් ටිඩ
ලා ශ න්න කියන ඉල්ලීම
තමුන්නාන්ශසාේශ න් ඩ්නවරුා.

ඇමි තුමනි, මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරියට අයත් කිශලෝමීටර්
12,380ඩ මාර් ි ශබනවරුා. “AA”, “AB”, “AC” and “B”
පා්වරුල් වරු ශයන්. ශේ පා්වරුල් න්ශන් නැතුවරු ඔබතුමන්ලා ැන්
මන්ත්රීවරුන්න්ට සාල්ලි ශ නවරුා පා්වරුල් න්න. ඇමි තුමා ඒ සාල්ලි
ශ න්න ඕනෑ. මම ඒඩට වින්ද්ධ් නැ ැ. ඩිලාන් ශපශර්්ා
ඇමි තුමාට, ඒ ඒ මන්ත්රීවරුන්න්ට කිශලෝමීට් ණනඩ පා්වරුල්
න්න ශ න්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳවරු ර ්නයක්කය නැ ැ. ැබැයි,
ඇමි තුමා මන්ත්රීවරුන්න්ට
න්න දීපු ශේ පා්වරුල්වරුල කිියම
රමිි යක්කය නැ ැ. ඩිලාන් ශපශර්්ා ඇමි තුමනි අප්ාශද් ඒ පා්වරුල්
න ඟඩ. ඔබතුමා අශේ ආසානයට ඟන්න. ඇවිල්ලා බලන්න,
නිඩේ පසා් ශ ීශඩ් තා් ාලා ි ශබනවරුා. නිඩේ පසා් ශ ීශඩ් ල්
ටිඩක්කය අතු්ලා තා් ැේමා; ඉවරු්යි; තප ඩට වරුැවක්කය නැ ැ.
ඔබතුමන්ලා මන්ත්රීවරුන්න්ට මු ල් ශ නවරුා නේ ඒ පා් ශ ීඳට
න්න කියන්න. ඇමි තුමනි, ඒ මාර් වරුල කිියම රමිි යක්කය නැ ැ.
ඔබතුමා ඇවිල්ලා බලන්න. මම ඒ පින්තූ් ශ නැත් ශපන්වරුන්නේ.
පසා් ශ ීශඩ් ල් ාලා, තා් ානවරුා; සුමාන ශ ශඩන් පා්
ඩැශවනවරුා. ඒ නිසාා ශේ මාර්
න වරුැශඩ් මන්ත්රීවරු්ශයකුට ශ න
ඟශක්කය කිියම වරුැවක්කය නැ ැ. ඒවරුා රමිි යක්කය ඇතුවරු, ශ ීඳට න
වරුැව පිළිශවරුළඩට යන්න න් ඇමි තුමනි. ඒ මාර්
න
ක්රමශේ ය තුළ මන්ත්රීතුමාට ි ශයන ඡන් ටිඩත් නැි  ශවරුනවරුා. ඒ
නිසාා
මාර්
ැදීමට මන්ත්රීවරුන්න්ට රි පා න දීලා ශ ීඳ
වරුැවපිළිශවරුළක්කය ඇතුවරු ඒවරුා
න්න කියලා මා කියනවරුා.
ඇමි තුමනි, ශේ අමාතයාාං ශග තවරු ර න
් යක්කය ි ශබනවරුා.
ඒ තමයි ඔබතුමන්ලා ඩ්න ම ා පරිමාණශග ශඩීන්ත්රාත්.
ඉසා්සා් අශේ ආණ්ඩුවරු පැවරුැි  ඩාලශග වරුැව ි බුණා. ඟතශඩීට
ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන්
අත්
ත් යක්කය
ි බුණා.
ැන්
ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන්ට වරුැව නැ ැ. ඒ නිසාා bid ඩ්නශඩීට
ශඩීන්ත්රාත් ඟශඩන් ියයයට 35ක්කය, 40ක්කය අඩුශවරුන් තමයි bid
ඩ්න්ශන්. ඔබතුමා බලන්න, රධ්ාන projects ඔක්කයශඩීම අඩුවරුට
bid ඩ්ලා තමයි අ්ශ න ි ශබන්ශන්. ඇමැි තුමනි, අඩුවරුට bid
ඩ්ලා ත්තාම ශඩීශ ීම පා්
න්ශන්? ඒශක්කය රමිි ය
ශමීඩක්කය ? ඒ නිසාා අ ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන් අත් බ්පතළ
ර න
් යක්කය ි ශබනවරුා. ශඩීන්ත්රාත් ශ නශඩීට ඉතාම අඩු මු ලඩට
ශඩීන්ත්රාත්ඩන්ශවරුෝ ශඩීන්ත්රාත්
න්නවරුා. න්පියල් 100ඩ
ශඩීන්ත්රාක්කය ඟඩක්කය න්පියල් )0ට ත්තාම ශඩීශ ීම ඒ වරුැශඩ්
ඩ්න්ශන්? ලාභයට ියයයට 20ක්කය ශවරුන් ඩළාම ශඩීශ ීම ඒ
වරුැශඩ් ඩ්න්ශන්? ඉි රි ියයයට 40යි. ඒ නිසාා ශඩීන්ත්රාත්වරුලට
යේ සීමාවරුක්කය මන්න. ශඩීන්ත්රාත්තුවරු න්පියල් ියයයයි නේ අඩු
ණශන් 90ට ශ ෝ 80ඩටවරුත් ශ න්න. ඉන් අඩුශවරුන් bid
ඩශළීත් ශඩීන්ත්රාත් ශ න්ශන් නැ ැ කියන්න. ඒ වරුාශවම ශේ
මාර් වරුල රමිි ය පිළිබඳ ර න
් යක්කය ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා ශේ මාර්
නශඩීට රමිි ය පිළිබඳ සාැලකිලිමත් ශවරුන්න කියන ඉල්ලීමත්
ඩ්නවරුා.
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ඔබතුමාශව අමාතයාාං ශයන් ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන් වි ාල
පිරිසාඩට මු ල් ශ වරුලා නැ ැ කියලා අපි ඟ ා "ශඩීේ" ඟශක්කයදී
ැන ත්තා. ඇමැි තුමනි, අ ඔබතුමන්ලා වරුැව ඩ්නවරුා.
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්ශව ලැයිසා්තු අවවරු වරුැව ඩ්නවරුා.
ැබැයි, ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන් ඒ වරුැව ඩළාට ඒ අයට සාල්ලි දීලා
නැ ැ. ඒ මිනිසුන්ශව වරුා න leasing companiesවරුලින්
ශ නියනවරුා. ඒ අයට ඒ වරුාශව ම ා බ්පතළ ර න
් ශ ීවක්කය
ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා ඩන්ණාඩ්ලා ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන්ශව මු ල්
ටිඩ නියම ශේලාවරුට ශ වරුලා, ඩ්න්න පුළුවරුන් වරුැව ටිඩ විත්ක්කය
ඩ්න්න. අමාතයාාං යට සාල්ලි නැ ැ කියනවරුා. ැබැයි, ඔබතුමා
උපශද් ඩයන් වවරුරින් මලා, මන්ත්රීවරුන් මලා ඔබතුමාශව ඡන්
වරුැව ටිඩ ඩ්නවරුා. ඟඩ උපශද් ඩශයකුට න්පියල් 75,000ක්කය,
80,000ක්කය ශ වරුනවරුා. ඒඩට ර න
් යක්කය නැ ැ. මම කියන්ශන්,
සාල්ලි ි ශබනවරුා නේ ර න
් යක්කය නැ ැ. ම වවරු් ඉන්න ඟක්කයසාත්
ජාි ඩ පක්කයෂශග ියයු  මන්ත්රීවරුන් මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග
උපශද් ඩවරුන්. බලන්නශඩෝ ඉි න්! ශේ ්ශට් පා්වරුල්වරුලට
ශ වියන්ශවම පිහිටයි ශන්. ඒඩට ඩමක්කය නැ ැ. ඒවරුාට ශ ේවරුාට
ඩමක්කය නැ ැ. ැබැයි, රමුඛ්තාවරු අවවරු ශ විය යුතු ඒවරුාට මු ල්
ශ වරුලා නැ ැ. ඒ පිළිබඳ ඔබතුමාශව අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න්න
කියලා මම කියනවරුා.
ඊළාට, ම වවරු් අධිශේගී මාර් ය ැන බලමු. ඟ ා විවරුා ශගදී
මම ශේ ැන ඩථා ඩ්පු නිසාා ශේ අවරුසා්ථාශේ දීර්ඝ ශලසා ඩථා
ඩ්න්න බලාශපීශ්ීත්තු වරුන්ශන් නැ ැ. මහින් ්ාජපක්කයෂ
ජනාධිපි තුමා පාලනශග හිටියා නේ අ වරුන විට ම වවරු්
අධිශේගී මාර් ශයන් ියයයට 90ක්කය ලා ඉවරු්යි කියලා මම ඟ ා
ඔබතුමාට කිේවරුා. අපි ඟ ා මුල් ල ි බ්ශබ්, අශේ සාැලසුම ි බුශණ්,
2019දී ම වවරු් අධිශේගී මාර් ශග වරුැව අවරුසාන් ඩ්න්නයි.
ැබැයි, ඔබතුමන්ලාට තවරුම ඒඩ පටන් න්නවරුත් බැරි වුණා. ඒඩ
තමයි මම ඔබතුමාට කිේශේ ලකුණු ශ නවරුා නේ ම ාමාර්
අමාතයාාං යට ියයයට ප යි ශ න්න පුළුවරුන් කියලා; වරුැව ශවරුලා
ි ශබන්ශන් ියයයට ප යි. ඇයි තමුන්නාන්ශසාේලාට ම වවරු්
අධිශේගී මාර් ශග වරුැව ඩ් න්න බැරි වුශණ්? ම වවරු් අධිශේගී
මාර් ශග වරුැව ඩ්න්න ඩලින් අ මැි තුමාත් ඟක්කයඩ
ඔබතුමන්ලාශව ඩට්ටියක්කය ජපානයට ගියා. ජපානයට ගිහින් ඒ
සාමා ේ මු ශවරුලා, ඒ සාමා ේ ඟක්කයඩ negotiate ඩළා. Negotiate
ඩ්ලා, ියයු  වශ ව ැන ඩථා ඩ්ලා තමයි තානාපි තුමා
් ා ඩටයුතු ඩ් ත්ශත්. ඟශ ම නැි වරු අපි පසු ගිය ඩාලශග
ඩ්පු විධියට, ම ාමාර් අමාතයාාං ශයන් ශේ වරුැව ටිඩ ඩ්ශ න
ගියා නේ, අපි පා්වරුල් පු ක්රමශේ යට පා් න්න දුන්නා නේ
අ වරුන විට ශේ පා්
ලා ඉවරු්යි. ඟඩ ඟක්කයශඩනාට ශඩීමිසා්
න්න, සාාංශතෝසාේ න්න
පු නිසාා අ ම වවරු් අධිශේගී
මාර් ශග වරුැව සාේූරර්ණශයන් නැවරුි ලා. අශේ ඩිලාන් ශපශර්්ා
්ාජය ඇමැි තුමා, ජනාධිපි තුමා ඉදිරිපිටට ඔබතුමන්ලා
ියයු ශ නා ඩැඳවරුලා ම වවරු් අධිශේගී මාර් ශග ර ි ය ැන
අ නවරුා, මම ැක්කයඩා. ඒඩ අ ශ න ඉද්දී ඒඩ ඇතුශළේ ශලීකු
වරුාංචාවරුක්කය, ශ ී්ඩමක්කය ි ශබනවරුා වරුාශව තමයි අපට ශත්න්ශණ්.
නමුත් අපි න්ශන් නැ ැ. ඒ සාාඩච්ඡාශේ හිටිශග ඔබතුමායි, ්ාජය
ඇමැි තුමායි, ජනාධිපි තුමායි. ැබැයි ඒ ක්රමශේ ය බැු වරුාම
ර න
් යක්කය ි ශබනවරුා. ශේ සාමා ේ ශ ඩ ශටන්වර් ඟශඩන් reject
වුණු සාමා ේ ශ ඩක්කය.
මට ශත්ශ්න්ශන් නැ ැ reject ශවරුච්ච සාමා ේ ශ ඩඩට
ශඩීන්ත්රාත්තුවරු ශ න්ශන් ශඩීශ ීම
කියලා. නයනශග
තානාපි තුමා කියනවරුා, "ලාංඩාශේ ශටන්වර් පටිපාටිය
පිළි න්නවරුා" කියලා. නමුත් අපි ශටන්වර් ඟශඩන් බැ ැ්වරු වරුැව
ශ නවරුා. මට ශේඩ ශත්ශ්න්ශන් නැ ැ. ඔබතුමන්ලා බිලියන
10ක්කය වරුැඩිශයන් ශ නවරුා. මම ඔබතුමාට ඟ ාත් ශේ ැන කිේවරුා.
US Dollars 1 millionවරුලින් ඩ්නවරුාය කියලා පටන් අ්ශ න,
ැන් US Dollars 11 million ක්කයවරුා ගිහිල්ලාත් පා් ලා අවරුසාන්
ශවරුලා නැ ැ. බිලියන ඟඩියය ි සා් ණනකින් ශේ ම වවරු්
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ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

අධිශේගී මාර් ශග වරුැව අවරුසාන් ඩ්න්න පුළුවරුන් කියලා
ඔබතුමන්ලා හිතනවරුා නේ, ඔබතුමා ම ාමාර් ඇමැි වරු්යා
ැටියට නැඟිටලා බිලියන 135ට ශේ මාර් ශග වරුැව අවරුසාන්
ඩ්නවරුා කියලා ඒ වරු කීම න්නවරුා නේ, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ
කිිය ශඩශනකුට ඔබතුමාට වින්ද්ධ්වරු ඩටක්කය ඇ්ලා ඩථා ඩ්න්න
අපි ඉව ශ න්ශන් නැ ැ; අපි ඔබතුමා ්කිනවරුා. ැබැයි, මම
ඔබතුමාට කියනවරුා, බිලියන 200න් ශම ා ඔබතුමා ඔය පා් ලා
අවරුසාන් ඩ්න්ශන් නැ ැ කියලා. බිලියන 200න් ඟ ා! මම අ
කිේවරුා කියලා හිතා න්න. ශේ පා්ට බිලියන 200ක්කය යනවරුා.
බිලියන ශ සීශයවත් තමුන්නාන්ශසාේලා වරුැව නවරුත්වරුන්ශන් නැ ැ.
ශේඩ තමයි යන ැටි. ැන් කියනවරුා, බිලියන 10යි වරුැඩි කියලා.
ැබැයි, මතඩ ි යා න්න. තමුන්නාන්ශසාේලා බිලියන 70ට වරුවා
වරුැඩිශයන් ශ වරුනවරුා. තමුන්නාන්ශසාේලා ශමීන ශ යක්කය ඩ්ලා රි
ඩමක්කය නැ ැ අඩු ණශන් පා් න්න. නමුත් පා් ැශ න්ශන්ත්
නැ ැ. තවරුම ඒ ැන ඩථා ඩ්නවරුා. තවරුම ඒ ැන ඩථා ඩ්නවරුා.
ඔබතුමා උපශද් ඩ ශඩශනක්කය මලා ි ශබනවරුා චමින් , බමින්
කියලා. ඟයා ශඩීේපැනි ශ නැත් negotiate ඩ්නවරුා;
සාභාපි තුමන්ලා ඩවුන්වරුත් නැි වරු ඩථා ඩ්නවරුා. ශමශ ම යන්න
බැ ැ. ඇමැි තුමනි, ශමශ ම වරුැව ඩ්න්න බැ ැ.
ැන් සාමා ේ ශ ඩ consortium ඟඩක්කය ඩ්න්න යනවරුා.
ඟශ ම ඩ්න්න බැ ැ. ඇමැි තුමනි, ජපානයට ගිහින් ඕනෑ
ණනක්කය න්න. ඒඩට ඩමක්කය නැ ැ. ැබැයි, ම වවරු්ට පා්
න්න; අපට ඕනෑ පා්. අපි ඉල්ලන්ශන් ම වවරු්ට අධිශේගී
මාර් යක්කය. ඇමැි තුමා, ඔබතුමා න්නවරුා, අපට වරුල්ට ශේ පාශර්
යන්න පැය ත්ක්කය, ප ක්කය ත ශවරුනවරුා. ඒ නිසාා අපි ඔබතුමාට
කියන්ශන් ඩන්ණාඩ්ලා ඩඩිනමින් ශේ පා්
න්න කියලායි.
ැබැයි, ශේ පා් න්න දීපු ක්රමශේ ය වරුැරැදියි. ශමතැන ්ාජය
නිලධ්ාරින්ශව කුටිශග ියටින නිලධ්ාරි ම ත්වරුන්ත් මතඩ ි යා
න්න, FCID ඟඩ ඉදිරියටත් ි ශබනවරුා කියලා.
ඒඩ ශ ීඳට මතඩ ි යා න්න. ඔය FCID ඟඩම තමයි
ඉදිරිශග දීත් ි ශබන්ශන්. අශේ නිලධ්ාරින්ට වරුාශවම ඔය
නිලධ්ාරින්ටත් ඟශ්හිවරු තීන්දු න්න ියද්ධ් ශේවි. ඒ නිසාා මා
නිලධ්ාරින්ට කියනවරුා, ඇමි තුමන්ලා කියන විධියට ඩටයුතු
ඩ්න්න ඟපා, ඔබතුමන්ලා වරුැශඩ් රියට ඩ්න්න. අවරුසාානශග දී
ඔබතුමන්ලාට ඩවුන්වරුත් නැි  ශේවි කියන ඩා්ණයත් නිලධ්ාරි
ම ත්වරුන්න්ට මම කියන්න ඩැමැි යි.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
න් මන්ත්රීතුමා, මා ඔබතුමාට කියන්න ඩැමැි යි, ම වවරු්
අධිශේගී මාර් ශග ැම පියවරු්ක්කයම ශ න ි ශබන්ශන් ඩැබිනට්
අවමැි ය ඇි වරු බවරු. ඩැබිනට් අවමැි ය නැි වරු කිියම ශ යක්කය
ඩ්ලා නැ ැ.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඇමි තුමා, ඒඩ ශන් ි ශබන පලි . ඩැබිනට් අවමැි ය
ි ශබනවරුා. ඕනෑම වරුැරැදි වරුැවක්කය ඩැබිනට් අවමැි යකින් ඩශළීත්
රි ? ශේ කියන විධියට, ඕනෑම වරුැරැදි වරුැවක්කය ඩ්න්න පුළුවරුන්,
ඩැබිනට් අවමැි ශයන්. ඩැබිනට් අවමැි ය ි ශබන ඟඩ
සාේබන්ධ්ශයන් ශන්, ජනාධිපි තුමා රැසා්ීම ඩැශඳේශේ.
ඇමි තුමනි, ඩැබිනට් අවමැි ය දීපු ඟඩ ැන ශන් ඇහුශේ. ඒ
ැන ශන් ර ්න ඩශළේ, ඇමි තුමා. තමුන්නාන්ශසාේලාශව ශ්දි
ැලවුශණ් ඩැබිනට් ඟඩ අවමත ඩ්පු වරුයාපෘි යඩට ශන්. ඒ නිසාා
ඇමි තුමා, -

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මා ඔබතුමාට පැ ැදිලි කිරීමක්කය ඩ්න්න ඩැමැි යි. ඒ සාාංවරුා ය
TV ඟශක්කය රචා්ය වුණා. නමුත් මා දුන් උත්ත් භා යක්කය ඩපා
ි බුණා. ජනාධිපි තුමා මූලාසානශග ියටින අවරුසා්ථාවරුඩ තමයි
ඩැබිනට් මණ්වලය ශේ අධිශේගී මාර් ය සාේබන්ධ්ශයන් ියයු 
තී්ණ ත්ශත්.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒ කියන්ශන්, ජනාධිපි  ශල්ඩේ ඩාර්යාලශග ඔබතුමාට
වින්ද්ධ්වරු ක්රමන්ත්රණයක්කය ි ශබනවරුා කියා ඔබතුමා පිළි න්නවරුා.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම ඒඩ න්ශන් නැ ැ. නමුත් මා දුන් උත්ත්- [බාධ්ා
කිරීමක්කය අශේ හිතවරුත් ඩිලාන් ශපශර්්ා අමාතයතුමා ඩැබිනට්
ඟශක්කය නැ ැ. අපි ටයිශසායි සාමා මට ශටන්වර් ඟඩ දුන්ශන්,
රියද්ධිශග ශටන්වර් ඩැඳවරුලායි.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
අමාතයතුමා, ඔබතුමා පිළි න්නවරුා , ශේ companies ශ ඩම
reject වුණා කියා?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නැ ැ, නැ ැ. ටයිශසායි සාමා ම reject වුශණ් නැ ැ.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඇයි නැත්ශත්? පළමුශවරුනි ඟශක්කයදි bond ඟඩ
ටයිශසායි සාමා ම?

ැේමා ,

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Member, you are mistaken.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

So, if I am wrong, you correct me, Hon. Minister.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

It was given to Taisei Corporation. Even now, the bid
is for Taisei Corporation.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
Taisei ඟඩ පළමුවරුන ඟශක්කයදි bid bond ඟඩ දුන්නා ?
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අමාතයතුමා තවරුම උත්ත්ය ඩල්පනා ඩ්නවරුා. ඇමි තුමාට
විනාඩි ශ ඩක්කය යනවරුා, උත්ත් ශ න්න. අපි වරුා යඩට යන්න ඕනෑ
නැ ැ. ඔබතුමා කියනවරුා ශන්, ඟය රියට වුණා කියා?
ඇමි තුමා, පළමුවරුන වරුටශග ටයිශසායි සාමා ම reject වුණා
ශන්?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
Taisei ඟඩ reject වුශණ් bid bond ඟඩ ි බුශණ් නැි  නිසාා.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මා
ඔබතුමාට
ඩා්ණයක්කය
කියන්න
ඩැමැි යි.
තමුන්නාන්ශසාේලා TV ඟශක්කය ඩතා ඩ්න විධිය ැක්කයඩාම
ආශයෝජඩශයෝ බය ශවරුනවරුා. ශමීන වරුයාපෘි යක්කය පටන් න්න
ැදුවරුත්, තමුන්නාන්ශසාේලා TV ඟශක්කය ඟය විශේචනය ඩ්න
ආඩා්ය ැක්කයඩාම ආශයෝජඩශයෝ බය ශවරුනවරුා. ඒඩයි අ ඇි 
ශවරුලා ි ශබන ර න
් ය.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒ කියන්ශන්, අපි ශලීකු වරුැවඩා්ශයෝ. අපට යමක්කය ඩ්න්න
පුළුවරුන් කියන ඟඩයි ඔබතුමා කියන්ශන්.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
Bid bond ඟඩ ි බුශණ් නැත්නේ-

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔබතුමාත් සා ශයෝ ය ශ න්න.

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඊට පසුවරු ආශයත් ඩැශඳේවරුා. Taisei ඟඩ reject වුශණ්
තාක්කයෂණිගතඩ ශ ෝෂයක්කය නිසාා ශනීශවරුයි. Bid bond ඟඩ ි බුශණ්
නැි  නිසාා.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
න් අමාතයතුමා, ආශයත් ඩැශඳේවරුා කියන ඟඩ පිළි ත්
ශටන්වර් පටිපාටියක්කය ශනීශවරුයි. තානාපි තුමා ලියුමක්කය ඟවරුනවරුා,
ශමය ඇතුළත් ඩ් න්න කියා.
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(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශමච්ච් බලවරුත්, තුශනන් ශ ඩඩ බලයක්කය සාහිත ආණ්ඩුවරුක්කය
ි ශයද්දී "ශ ්ණ" රූපවරුාහිනී නාලිඩාවරුට ශ ෝ "හින්" රූපවරුාහිනී
නාලිඩාවරුට අප ගිහින් විවරුා යක්කය ඩළාම සුද්ශ ෝ ආපසු යනවරුා ?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔබතුමා න්නවරුා ශන්, මාධ්යශග ැටි?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නැ ැ, නැ ැ. ඟශ ම ශ යක්කය නැ ැ.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
න් ඇමි තුමා, ඒ අය ආශයෝජඩශයෝ ී නැත්නේ හිපිශයෝ ?

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
නිඩේ love letters ලියනවරුා වරුාශව ශන් ශටන්වර් මන්ශන්.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නැ ැ, ඟශ ම ශ යක්කය නැ ැ.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
න් අමාතයතුමා, ඔබතුමා කියනවරුා " රි" කියා. අපි ැුවමඩට
යන්න ඕනෑ නැ ැ. ඔබතුමා කියනවරුා, ඒඩ රි කියා; අපි කියනවරුා
වරුැරැදියි කියා. Reject ශවරුච්ච සාමා මඩටයි දීලා ි ශබන්ශන්.
තමුන්නාන්ශසාේට Taisei ඟඩට ශ න්නත් බැ ැ; අශනක්කය සාමා මට
ශ න්නත් බැ ැ. Consortium ඟඩක්කය
ලා ශ න්නත් බැ ැ. ඒ
ශ ඩම වරුැරැදියි. අපට ඩමක්කය නැ ැ. තමුන්නාන්ශසාේලා ඒවරුා
ශබ්්ා න්න. අපි කියන්ශන් පා්
ලා ශ න්න කියලායි.
තමුන්නාන්ශසාේලාශව අනේ මනේ negotiations හින් ා අපට
පා්ක්කය නැ ැ. අපි කියන්ශන්, තමුන්නාන්ශසාේලා පා් ලා ශ න්න
කියලායි.

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අ ය පාලන ආණ්ඩුවරු මාධ්ය නි සා ලබා දී ි ශබනවරුා.
ඔබතුමාත් සා ශයෝ ය ශ න්න, ඒ පා් න්න.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
න් ඇමි තුමා, ය පාලන ආණ්ඩුශේ මාධ්ය නි සා නේ
ආශග ඩට පුශ්ෝලා දීලා ි ශබනවරුා. අ මැි තුමා නම කියලාම
මාධ්යශේදීන්ට ඩථා ඩ්න්ශන් ඒඩ ශන්. අ මැි තුමා
මාධ්යශේදින්ට නම කියලා ඩතා ඩ්න්ශන් ඒඩයි. මාධ්ය නි සා
කිරි පැණිගත ඉි ශ්නවරුා. ඒ ැන කියලා වරුැවක්කය නැ ැ. ඇමි තුමා
කියනවරුා, විපක්කයෂශග අපි ඩෑ ැහුවරුාම ආශයෝජඩයන් ඟන්ශන්
නැ ැ කියලා. ආශයෝජඩයන් ඟන්ශන් නැත්ශත් අපි හින් ා
ශනීශවරුයි. අමාතයතුමනි, Port City ඟශක්කය මුල් ල ලවරුා ීිය
ඩළා තමුන්නාන්ශසාේට මතඩ ? නයනශග ජනාධිපි තුමා ලාංඩාවරුට
ඇවිල්ලායි Port City ඟශක්කය වරුැව පටන් ත්ශත්. තමුන්නාන්ශසාේලා
මුල් ල ලවරුා ීිය ඩළා. නයනශග ජනාධිපි තුමා ඟාං ලන්තයට
ගියාම රැජිණ ඟතුමාවරු පිළි ත් ැටි ඔබතුමා ැක්කයඩා ? නයනය,
ඟාං ලන්තයට උ වු ඩ්පු ැටි ැක්කයඩා ? තමුන්නාන්ශසාේලා
ආණ්ඩුවරු දිනපු මන් නයනයට
පු ැටි මතඩ ? ආශයෝජඩයන්
ඟන්ශන් නැත්ශන් අපි නිසාා ශනීශවරුයි, අමාතයතුමා.
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ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

ආශයෝජඩයන් ඟන්ශන් නැත්ශන්, තමුන්නාන්ශසාේලා ම බැාංකුවරු
මාංශඩීල්ල ඩාපු හින් ායි. විපක්කයෂශග මන්ත්රීවරුන්න් ගිහින් TV
ඟශක්කය ඩතා ඩ්න නිසාා ශනීශවරුයි. මට ශත්ශ්න්ශන් නැ ැ,
ඔබතුමාශව ැවම ැන. ඔබතුමා මට වරුවා ශබීශ ීම බුද්ධිමත්
ශඩනකු ශවරුන්න පුළුවරුන්. ැබැයි ඔබතුමාශව ැවම ැන මම
ඩන ාුව ශවරුනවරුා. ආශයෝජඩයන් ඟන්ශන් නැත්ශත් ම බැාංකුවරු
ශඩීල්ල ඩාපු නිසාා ී ඟශ ම නැත්නේ Port City ඟඩට ආපු
ආශයෝජඩයන්ට
ලා ඟළවරුපු නිසාා ? විපක්කයෂශග මන්ත්රීවරුන්න්
ගිහින් TV ඟශක්කය ඩතා ඩ්පු නිසාා ? ඒඩ නේ මට ශත්ශ්න්ශන්
නැ ැ. ආශයෝජඩයන් ශේ ්ටට ඟන්ශන් නැත්ශත්, විපක්කයෂශග
මන්ත්රීවරුන්න් පාර්ලිශේන්තුශේ ඩ්න ඩථා නිසාාය කියා ඔබතුමා
හිතනවරුා නේ, පාර්ලිශේන්තුශේ කිියම මන්ත්රීවරු්යකුට ඩතා
ඩ්න්න ලැශබන්ශන් නැ ැ, න් අමාතයතුමා. ශමීඩ , ඟතශඩීට
කිියම ආශයෝජඩයකු ඟන්ශන් නැි  නිසාා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තවරුත් විනාඩි ශ ඩඩ ඩාලයක්කය
ි ශබනවරුා.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
න් වලසා් අල ේශපන්ම මන්ත්රීතුමාශව විනාඩි 8ඩ ඩාලයත්
මශව ඩාලයට ඟඩතු ඩළා.

අමාතයතුමනි, ආශයෝජඩයන් ඟන්ශන් නැත්ශත් ඒ නිසාා
ශනීශවරුයි කියා මම ඔබතුමාට කියනවරුා.
න් අමාතයතුමනි,
ඔබතුමාශව අමාතයාාං ය සාේබන්ධ්ශයන් තවරුත් ශචෝ නාවරුක්කය
ි ශබනවරුා. මම න්ශන් නැ ැ, ඒ පුද් ලයා ඩවු කියා. ඔබතුමා
ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩශග ඇමි වරු්යකු හින් ා මා ඒ පුද් ලයා නේ
ඩ්න්ශන් නැ ැ. අමාතයාාං ය ඩ්න ියයු  ශඩීන්ත්රාත්වරුලින්,
බිල් පත් න්න ඟන ශඩීට ියයයට 3ඩ ශඩීමිසා් මු ලක්කය න්නා
පුද් ලශයක්කය ඉන්නවරුා.
ඟම පුද් ලයාශව නම කියලා මම ඔබතුමාවරු අප සුතාවරුට පත්
ඩ්න්ශන් නැ ැ.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම ඔබතුමාශව ශචෝ නා පිළි න්ශන් නැ ැ. පසුගිය විවරුා ශග
දී ඔබතුමා යේ ශචෝ නාවරුක්කය ඩළා. ඒ අවවරු අපි ඒ ියයල්ල ශවරුනසා්
ඩ්ලා ි ශබනවරුා.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශ ීඳයි, ශබීශ ීම ශ ීඳයි. ඒ කියන්ශන් මම පසුගිය ඩාලශග
ශචෝ නාවරුක්කය ඩළා, ඔබතුමා ලියුේ දීලා ශඩීන්ත්රාත් ශ නවරුා
කියලා. ියයයට තුනක්කය ශ නවරුා කිේවරුා. ඔබතුමා ඒඩ පිළිශ න
නිවරුැ්දි ඩ්ලා ි ශබනවරුා.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අපි ශචෝ නා පිළි න්ශන් නැ ැ. නමුත්, ඔබතුමා යේ කිිය
ඩන්ණු ඉදිරිපත් ඩ්ලා ි ශබන නිසාා, ැන් අමාතයාාං ශග
ශල්ඩේවරු්යා යටශත් ඟම වරුැව ඩටයුතු ියදු ශවරුනවරුා.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒ කියන්ශන්, ියයයට තුන ියයයට ඟඩට ඟශ ම බහින්ශන්
නැ ැ ශන්. ියයයට තුනම නැවරුැත්තුවරුා ශන්? ඟශ නේ ශ ීඳයි.
නැත්නේ, ියයයට ඟඩට බැසා්ශසාීත් ඒඩ තවරුත් ර න
් යක්කය ශවරුනවරුා.
මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග නිලධ්ාරි ම ත්වරුන්න් මතඩ ි යා
න්න, ආශයත් ියයයට තුශන් ශඩීමිසා් ශ න්න බැ ැ කියලා.
දුන්ශනීත් ඔබතුමන්ලා තමයි අල්ලා න්ශන්. ැන්, අමාතයාාං
ශල්ඩේතුමා තමයි වරු කියන්න ඕනෑ. ඒඩ අමාතයාාං
ශල්ඩේතුමන්ලා, සාභාපි තුමන්ලා මතඩ ි යා න්න.

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මශව ඩාල ශේලාවරු අවරුසාන්
ීශ න යන නිසාා ශේ ඩා්ණය පිළිබඳවරුත් සාඳ න් ඩ්න්න මා
ඩැමැි යි. න් අමාතයතුමනි, ඔබතුමා ඊශග පාර්ලිශේන්තුශේ
ඩ්පු රඩා යක්කය මම රූපවරුාහිනිශයන් ැක්කයඩා. න් ඇමි තුමනි,
ඔබතුමන්ලාට රිශ න්ශන්, ැශනන්ශන් ඔබතුමන්ලාට වරුැශ න
ශඩීට තමයි. අවුන්දු ශ ඩ මා්ක්කය තමුන්නාන්ශසාේලාශව ආණ්ඩුවරු
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුන්න්ශ න් ඉතාම ප ත් ශලසාී
නින්දිත ශලසා පළි ත්තා. තමුන්නාන්ශසාේලාට ඟතශඩීට ැවශණ්
නැ ැී තමුන්නාන්ශසාේලාට ඟතශඩීට රිදුශන් නැ ැ. ඔබතුමාට
නශඩීට තමයි ඔබතුමාට රිශ න්ශන්.
ඔබතුමා ඊශග පාර්ලිශේන්තුශේ දී රඩා යක්කය ඩළා, COPE
ඩමිුවශේ සාාමාජිඩයන්ශව දු්ඩථන tap ඩ්පු ඟඩ
සාේබන්ධ්ශයන්. "ශේඩ මන්ත්රීවරුන්න්ශව වරු්රසාා උල්ලාංඝනය
කිරීමක්කය. මන්ත්රීවරුන්න්ට ශවරුච්ච බ්පතළ අසාාධ්ා්ණයක්කය" කියලා,
ඔබතුමා
ශලීකු
රඩා යක්කය
ඩළා.
පාර්ලිශේන්තුශේ
මන්ත්රීවරුන්න්ශව වරු්රසාා
ැන කියනවරුා නේ, ඔබතුමන්ලා ශේ
අවුන්දු කිහිපිය තුළ මන්ත්රීවරුන්න් ශඩීච්ච් ෑල්ු  ඩ්ලා
ි ශබනවරුා කියලා ඔබතුමා න්නවරුා ? අ පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරු්ශයකුට, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්ශයකුශව ඥාි ශයකුට
්ාජය බැාංකුවරුඩට ගිහිල්ලා ණයක්කය න්න බැ ැ. අ HSBC ඟශක්කය,
Standard Chartered Bank ඟශක්කය, ශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්
225 ශ නාට ගිණුමක්කය අරින්න බැ ැ. තමුන්නාන්ශසාේලා මතඩ ි යා
න්න. Credit Card ඟඩක්කය පාවිච්චි ඩ්න්න බැ ැ. පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරු්ශයකුට ශ ෝ, ඟතුමාශව ඥාි ශයකුට ගිහින් ම ජන
බැාංකුශවරුන් ණයක්කය න්න බැ ැ. ඒ ත්මටම තමුන්නාන්ශසාේලා
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්යා ෑල්ු  ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඟශ ම
නැි වරු, ශේ telephone ශනීේම්ය දීපු ඟශඩන් ශනීශවරුයි. මට
ඊශග අධිඩ්ණශග නඩුවරුක්කය ි බුණා. මම ඊශග අධිඩ්ණශග
ඉන්න ඕනෑ, මශව නඩුවරුක්කය ි බුණා. ඒ නිසාා මම අධිඩ්ණයට
ගිහිල්ලා ලියුමක්කය දුන්නා, අ මට පාර්ලිශේන්තු විවරුා යට සා භාගී
වරුන්න ි ශබනවරුා කියලා. ැබැයි, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්ශයකුට
වරු්රසාා
ි ශබනවරුාී අයිි යක්කය ි ශබනවරුා.
ැබැයි, අ
තමුන්නාන්ශසාේලා ශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්යාශව තැන
බිාංදුවරුටම ාලායි ි ශබන්ශන්. පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්ශයකුට යේ
න්ත්වරුයක්කය ි ශබනවරුා. ඒඩ නැි  ඩ්න්න ඟපා න් අමාතයතුමා.
න් ඇමි තුමනි, මන්ත්රීවරුන්න්ශව දු්ඩථන අාංඩ සා COPE
ඟශක්කය සාාමාජිඩයන් 5 ශ ශනකුශව නේ ශමයට සාේබන්ධ් ශවරුලා
ි ශබනවරුා. න් ඇමි තුමනි, මම ඉන්ශන්ත් ශේඩ වරුැරැදියි කියන
තැනයි. ශේඩ වරුැරැදියි. ැන් ශේඩ tally ඩ්න්න, අශේ හිටපු
මු ල් ඇමි තුමාශව මාධ්ය ශල්ඩේතුමා විියන් ශමශ යවරුන
website ඟශඩන්
ලා ි ශබනවරුා, මහින් ානන් ත් calls 97ක්කය
දුන්නාී නාමල් ්ාපක්කයෂත් calls දුන්නා කියලා. ැබැයි, ඉි න් ්ට
න්නවරුා. CID ඟශඩන් කිේවරුා ඩාශව ජාං ම දු්ඩථනවරුලින් ශේ
ශතී්තුන් ේබශවරුලා ි ශබන්ශන් කියලා. න් ඇමි තුමනි, ශේ
දු්ඩථන tap ඩළා විත්ක්කය ශනීශවරුයි, ම බැාංකු අධිපි තුමා
පාර්ලිශේන්තුවරුට ශ න්වරුන්න කියපු ශවරුලාශේ ඒඩ ඩ්න්න
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දුන්ශන් නැ ැ. ඔබතුමාට මතඩ ? ම බැාංකුශේ අධිපි තුමාවරු පසා්
වරුන් 2.00ට ඩැඳවරුා ි ශබද්දී, සුනිල් ඳුන්ශනත්ි  සාභාපි තුමාවරු
පසා් වරුන් 1.00ට ශ න්වරුලා ශේඩ නවරුත්වරුන්න ආණ්ඩුවරු උත්සාා
ඩළා. ම බැාංකු අධිපි තුමාවරු ශ න්වරුන්න දුන්ශන් නැ ැ. ම
බැාංකු අධිපි තුමාවරු ශ න්වරුන්න
නශඩීට බලපෑේ ඩ්ලා
නැවරුැත්තුවරුා. ඒඩ ඔබතුමාශව
ෘ සාාක්කයෂිය න්නවරුා. මම
ඔබතුමාට ශචෝ නා ඟල්ල ඩ්න්ශන් නැ ැ. ම බැාංකු අධිපි වරු
ශ න්වරුන්න දුන්ශන් නැ ැ.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි න් ඇමි තුමනි, ශේ බැඳුේඩ් වරුාංචාවරු
පිළිබඳවරු සාාඩච්ඡා ඩ්න ශවරුලාශේ වි ණඩාධිපි තුමාට තර්ජනය
ඩළාී වි ණඩාධිපි වරු්යා ැඩි අප සුතාවරුඩට පත් ඩළා.
ඇමි තුමා, අපි තමයි පාර්ලිශේන්තුශේ මු ල්වරුලට වරු කියන්ශන්.
COPE ඟඩ තමයි මු ල්වරුලට වරු කියන්ශන්. ශේ ඩමිුවවරු
උත්තරීත් ඩමිුවවරුක්කය ඇමි තුමා. ශේඩ ෑල්ු  ඩ්න්න ඟපා.
ශේඩ වරුැරැදියි. ශේශක්කය ඩවුන් ඩථා ඩළත්, ඩවුන් වරුැරැදි ඩළත් ඒඩ
නවරුත්වරුන්න ඕනෑ. මමත්, අශේ අව්ාධ්පු්ශග මන්ත්රීතුමාත් අපි
ශ න්නම ඩථානායඩතුමාට ලියුමක්කය දුන්නා, COPE ඟශක්කය ියටින
ශේ සාාමාජිඩයන්ශව සාාමාජිඩත්වරුය අත්හිුවවරුන්න ඕනෑ කියලා.
අත්හිුවවරුලා ශේ පිළිබඳ පරීක්කයෂණයක්කය පවරුත්වරුන්න ඕනෑ කියලා.
ශේඩ වරුැරැදියි ඇමි තුමනි. ශේ ූරර්වරුා ර් ය වරුැරැදියි. ඒඩ නිසාා,
ඩන්ණාඩ්ලා ඒඩ ඩ්න්න ඟපා කියලා අපි කියනවරුා. ශේ
සාේබන්ධ්වරු ශලීකු ශචෝ නාවරුක්කය ඟල්ල ශවරුලා ි ශබනවරුා.
තමුන්නාන්ශසාේලා පිළි න්න ඕනෑ, ශේඩ ්ාජය අවග්ර යකින් ියදු
ශවරුච්ච මාංශඩීල්ලයක්කයී ශේඩ ඟක්කයත්ා ශද් පාලන පක්කයෂයක්කය
සාාංවිධ්ානය ශවරුලා ඩ්පු වි ාල මාංශඩීල්ලයක්කය කියලා ශලීකු
ශචෝ නාවරුක්කය ඟල්ල ශවරුලා ි ශබන බවරු. ඟම පක්කයෂශග නායඩයා,
සාභාපි , ශල්ඩේ, උපනායඩ වි ාල පිරිසාක්කය ඟක්කයඩ ඟඩතු ශවරුලා
ඩ්පු වරුාංචාවරුක්කය කියලා අ ඔවුන්ට ශචෝ නා ඟල්ල ශවරුලා
ි ශබනවරුා. අපි ඒඩ පිළි න්න ඕනෑ. න් ඇමි තුමනි, ඟම නිසාා
වරුැරැද් ක්කය ඩ්ලා ි ශබනවරුා නේ නීි ශයන් සාාධ්ා්ණය ඉුව
ඩ්න්න. ඟ ා පැත්ශත් මන්ත්රීවරු්ශයක්කය ඩථා ඩ්ලා කිේවරුා,
මහින් ානන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමා ැන ඩථා ඩළා කියලා.
අශේ වරුර්තමාන අ මැි තුමා ඊශග බැඳුේඩ් ශඩීමිසාමට
ඩැශඳේවරුා. ඟතුමා බැඳුේඩ් ශඩීමිසාශේ දී කිේශේ ශමීඩක්කය ?
නීි පි තුමාශ න් අ නවරුා, මහින් ානන් අු ත් මශවශව files
ටිඩත් විභා ඩ්නවරුා කියලා. ශමීඩක්කය , ශේ ්ශට් ශවරුන්ශන්?
න් ඇමි තුමනි, ශේ ්ශට් නීි ය ක්රියාත්මඩ ඩ්න්ශන් ්ශට්
අ මැි තුමා ?
බැඳුේඩ් ශඩීමිසාශේදී අ මැි තුමා නීි පි ශ න් අ නවරුා
"මහින් ානන් අු ත් මශවශව files ටිඩත් රියට ඩ්නවරුා "
කියලා. අපි ශේවරුා ැන ඩථා ඩළාම, ශමන්න අපට ඩ්න ශද්වරුල්.
අපි පාර්ලිශේන්තුශේ ශේවරුා ැන ඩථා ඩළාම ්ශට් අ මැි වරු්යා
බැඳුේඩ් ශඩීමිසාමට ගිහිල්ලා අ නවරුා, "මහින් ානන්
අු ත් මශවශව files ටිඩ
නවරුා " කියලා. ඒ කියන්ශන් ශේ
්ශට් නීි ය ක්රියාත්මඩ ඩ්න්ශන් අ මැි තුමා ? ශේ ්ශට්
ශපීලිසා්පි 
අ මැි තුමා ?
ශේ
්ශට්
FCID
ඟඩ
අ මැි තුමාශව ? ශේ ්ශට් CID ඟඩ අ මැි තුමාශව ?
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, නීි ය ක්රියාත්මඩ වරුන්ශන් ශේ
ආඩා්යට නේ ඒඩ ඉතාමත්ම අවරුාසානාවරුන්ත තත්ත්වරුයක්කය. ඒ නිසාා
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්ශයක්කය ැටියට -

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔබතුමාශව point of Order ඟඩ ශමීඩක්කය ?
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ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමාශව ඩථාශේදී කිේවරුා
නාවරුලපිටිය ආසානශග පා්වරුල්වරුලට පසා් මලා ත්ා මනවරුා
කියලා. ඟඩ වරු්ක්කය - [බාධ්ා කිරීමක්කය

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඒඩ point of Order ඟඩක්කය ශනීශවරුයි, න් මන්ත්රීතුමනි.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මූලාසානාන්ඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, - [බාධ්ා කිරීමක්කය
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශේන්තුවරුට සුනඛ්ශයක්කය
ඇවිල්ලා ඉන්නවරුා, බැඳලා මන්න. මට ඟච්ච්යි කියන්න
ි ශබන්ශන්.

මම න්නවරුා අ මැි තුමාට ශ ීසා් කියන ශඩීට ඟතුමාට
ත් ා ඟන බවරු. ශමීඩ , ඟතුමාට අ මැි  ඩාර්යාලශයන්
වරුා නයක්කය දීලා ි ශබනවරුා. [බාධ්ා කිරීේ

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් නලින් බණ්වා් ජයම මන්ත්රීතුමා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමා න් මන්ත්රීතුමකු
සුනඛ්යකු විධියට ැඳින්වුවරුා. ඟතුමාශව නම අු ත් මශව. ඉි න්
අු ත් මශව කියලා සුනඛ්ශයෝ ඉන්නවරුා කියලා මම න්ශන්
නැ ැ. ඟතුමාශව නමත් අු ත් මශව. ඟතුමාවරු සුනඛ්ශයක්කය විධියට
ැඳින්වූවරුා. [බාධ්ා කිරීේ

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මම කිේශේ නැ ැ, ඟතුමා සුනඛ්ශයක්කය කියලා. මම ඟතුමාට
සුනඛ්ශයක්කය කියලා කිේශේ නැ ැ. ඒ මන්ත්රීතුමා තමයි ඟතුමා
සුනඛ්ශයක්කය කියලා කිේශේ. මම කිේශේ නැ ැ. මම ඟතුමාට
සුනඛ්ශයක්කය කිේශේ නැ ැ. ඟශ ම කියන ඟඩ වරුැරැදියි. ඟතුමාට
සුනඛ්යා කියනවරුා නේ ඒඩ වරුැරැදියි. ශවරුනත් මන්ත්රීවරු්ශයක්කය තමයි
ඟතුමා සුනඛ්යා කිේශේ. මම ඟතුමාට සුනඛ්යා කියලා කිේශේ
නැ ැ.

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මම කියාශ න ආශේ ශේ
උත්තරීත් පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුන් ශේවරුාට වින්ද්ධ්වරු ඩථා
ඩ්න ශඩීට ශේ ්ශට් අ මැි තුමා, ජනාධිපි  ශඩීමිසාමට
ගිහිල්ලා ශමීඩක්කය කියන්ශන්?
න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමි තුමනි, අපි හිතන්ශන් ශේ ්ශට් අ මැි තුමා වරුැ ත්,
ශ ෞ්වරුනීය අ මැි වරු්ශයක්කය කියලා. ඟතුමා ්ාජකීය වි යාලයට
ගිය ශ ීඳ වරුැ ත් ම ත්තශයක්කය කියලායි අපි හිතන්ශන්. ැබැයි,
්ශට් අ මැි තුමා ජනාධිපි  ශඩීමිසාමට ගිහිල්ලා නීි පි ශ න්
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පාර්ලිශේන්තුවරු
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

අ නවරුා, "මහින් ානන් අු ත් මශවශව files ටිඩ
රියට
ඩ්නවරුා " කියලා. ශමීඩක්කය ඇමි තුමා, තත්ත්වරුය. ශේ ්ශට්
නීි ය ඒඩ ? ශේ ්ශට් අ මැි තුමා මහින් ානන් ශව file ඟඩ
ැන තී්ණය ඩ්න්ශන්?

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශව ඩාලය අවරුසාානයි.

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ඟතුමා ඟශ ම කිේශේ නැ ැ.[බාධ්ා කිරීේ

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒ කියන්ශන් ශේ ්ශට් අ මැි තුමා තමයි ශේ ියයු  ඩටයුතු
ඩ්න්ශන්. ඒඩ පිළි න්න ඕනෑ, ඇමි තුමනි. ඒ නිසාා අ මැි තුමා
විියන් ජනාධිපි  ශඩීමිසාමට ඩ්න ල රඩා ය පිළිබඳවරු මම
අන්තර් ජාි ඩ පාර්ලිශේන්තුවරුට පැමිණිගතල්ලක්කය ඩ්න්න
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශවම පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්ශයක්කය
ැටියට මට තර්ජනයක්කය ීම සාේබන්ධ්ශයන් අ මැි වරු්යා,
නීි පි වරු්යාට බලපෑේ කිරීම පිළිබඳවරු ඩ්න්න ඕනෑ ියයු 
නීි මය ඩටයුතු මම ඩ්නවරුා, මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, මම කිේශේ ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීතුමන්ලා ඩථා ඩ්න ශඩීට, අ මැි තුමා
නේ ඩථා ඩ්ලා, පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුන් හිශර් මන්ශන්,
අ මැි තුමා නේ නීි පි තුමාට උපශ සා් ශ න්ශන්, ඟශ ම නේ
ශේ ්ශට් රජාතන්ත්රවරුා ය ැන ඩථා ඩ්ලා වරුැවක්කය නැ ැ. ඒ නිසාා
අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවරුා, ඩන්ණාඩ්ලා ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු ඒ
තත්ත්වරුයට පත් ඩ්න්න ඟපා කියලා. තමුන්නාන්ශසාේලා මන්න
ඕනෑ නඩු ැේමා ශන්. තමුන්නාන්ශසාේලා ඔක්කයශඩීම නඩු ැේමා. ඒ
නඩුවරුලට භශග ශද් පාලනය ඩ්පු ඩාලය ගියා. ැබැයි, ඔය
ඩවුන් ඩවුන්ත් මතඩ ි යා න්න ආණ්ඩු ි ශබනවරුා, ප්දිනවරුා
කියලා. ඒඩ ශ ීඳට මතඩ ි යා න්න. ආණ්ඩු ි ශබනවරුා,
ප්දිනවරුා. ඒඩ ශ ීඳට මතඩ ි යා න්න. Attack ඟඩ ordinary
post නේ return ඟඩ registered post. ආණ්ඩුශේ ඩට්ටිය ඒඩ
ශ ීඳට මතඩ ි යා න්න. [බාධ්ා කිරීේ ඒඩ ශ ීඳට මතඩ
ි යා න්න. අපට ි බුණ හි් ශ වරුල්ම තමයි ඔයශ ීල්ලන්ටත්
ි ශබන්ශන්. ශ ීඳට මතඩ ි යා න්න. ඟශ ම නේ අධිඩ්ණ
තුනට ි  ක්කය
නවරුා. ශ ීඳට මතඩ ි යා න්න. වරුැ්දි ඩ්පු
මිනිසා්සුන්ට ඬුවරුේ ශ න්න. ඒඩට ඩමක්කය නැ ැ.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් නලින් බණ්වා් ජයම මන්ත්රීතුමා.

(The Hon. Presiding Member)
මීළාට, න් ආනන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
මිනිත්තු ප ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.

ගරු ෙන්ත්රීවරනයක්
ගරු නලින් බණ්ඩාර යෙහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමා ඩ්න්ශන් සාාවරු ය
රඩා යක්කය. ශඩීශ ීමවරුත් තර්ජනය කිරීමක්කය ඩශළේ නැ ැ. අපි
ඟතැන හිටියා. ශමතුමන්ලා ැන් උත්සාා
ඩ්න්ශන්
න්
අ මැි තුමා ඊශග ඉදිරිපත් ීම ෑල්ු වරුට ලක්කය ඩ්න්නයි. න්
අ මැි තුමා ශලීකු ඩැපීමක්කය ඩ්ලා ගිශග. ඟතුමාවරු ඩැඳවරුලා
ි බුශණ්ත් නැ ැ. [බාධ්ා කිරීමක්කය ඔබතුමා අසාතය කියන්න ඟපා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මහින් ානන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමා ඩථා ඩ්න්න.

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
ඉන්න, ශේ ඩථාවරුත් අ ලා යන්න.

ගරු ප්රසන්න රණීමර ෙහතා

(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)
අපි අ නවරුා.

ගරු ෙන්ත්රීවරනයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
අ ලා යන්න.

[අ.භා. 3.17

ගරු ෙහින්දානන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ඟතුමා තර්ජනයක්කය ඩශළේ
නැ ැ ශන්. න් අ මැි තුමාට තර්ජනයක්කය ඩ්න්න ත්ේ යියක්කය
නැ ැයි කියන ඟඩ අපි න්නවරුා. ඒ, ඟතුමා කියන විලා ය. ඟතුමා
කියන විධියට තර්ජනයක්කය කියලා ඇශ න්ශන් නැ ැ. ඒඩ අපටත්
ශත්ශ්නවරුා. ැබැයි, ඟතුමා නීි පි තුමාට පැ ැදිලිවරු කිේවරුා
"මහින් ානන් ශවශව files ටිඩත් ඔබතුමා රියට ඩ්නවරුා "
කියලා. ඒඩ ඟතුමා ඩ්පු රඩා ය. මම ඒඩත් කියන්නේ.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම
පිළිබඳවරු, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ පැවරුැත්ශවරුන ඉතා වරුැ ත්
සාාංවරුා යඩට සාේබන්ධ් ීමට ශේ ශඩටි ඩාලය ලැබීම පිළිබඳවරු මා
ඉතා සාතුටට පත් ශවරුනවරුා. මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, න්
ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමාශව වරුැය ශීර්ෂ පිළිබඳවරු ඩථා
ඩ්න්න අපට ශේ ශඩටි ඩාලය මදි.
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අශේ ආසානශග, ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩශග ඩ්න සාාංවරුර්ධ්න
වරුයාපෘි  පිළිබඳවරු ඩථා කිරීශේදී, ැන් ඔය ඉසා්සා් ශවරුලා ඩථා
ඩ්පු න් මන්ත්රීතුමාශ න් මම අ නවරුා, ඟතුමා තවරුම අසුපිනි
ඇල්ලට ගිහිල්ලා ි ශබනවරුා කියලා. ඟතුමා අසුපිනි ඇල්ල ැඩලා
ි ශබනවරුා කියා මා අ නවරුා. අසුපිනි ඇල්ල කියන්ශන් ශේ ්ශට්
ි ශබන වරුැ ත්ම දියඇල්ලක්කය. ඟතුමාශ න් මම අ නවරුා, ගිහිල්ලා
ි ශබනවරුා කියා. පයින් ගිහිල්ලා ි ශබනවරුා ? න් කිරිඇල්ල
ඇමි තුමා ැන් වරුා න යන්න පුළුවරුන් විධියට ඒ පා්
ලා
ි ශබනවරුා. ඊශග අපි පාලේ ටිඩ ි යලා, ැන් අ්ණායඩට වරුා න
යන්න පුළුවරුන් විධියට
ලා ි ශබනවරුා. ඒ මන්ත්රීතුමා පයින්
ගිහිල්ලා ි ශබනවරුා ? සාැලවරු ්ජම ා වි ා්ය ළාට ඟතුමා
ගිහිල්ලා ි ශබනවරුා ? අවුන්දු 20ක්කය ඇමි වරු්යාවරු හිටියා. හිටපු
ජනාධිපි තුමනි, ඔබතුමාට ශබීශ ීම ශ ෞ්වරුශයන් කියන්ශන්,
2005 වරුසාශර්දී ඔබතුමා දිනවරුන්න වරුැව ඩශළේ මම. ඟතුමා කිේවරුා,
චන්ද්රිඩා මැි නිය දිනන්ශන්, අව් බණ්වා්නායඩ බලයට
ශ ශනන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්ශසාේලා නි ා
න්න කියලා.
්ණියාං යි, මමයි
පු තමුන්නාන්ශසාේශව cut-out ඟඩ ඩැඩුශේ
ඟතුමා ගිහිල්ලා. [ශඝෝෂා කිරීේ මට ඩථා ඩ්න්න ශ න්න. හිටපු
ජනාධිපි තුමනි, ශේ මිනිසා්සු ඔබතුමා පැරැද්දුවරුා. නාවරුලපිටිය
ආසානය ඡන් 12,900කින් ප් වරුපු චණ්ඩියා.

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉව් කරන ලදී.]

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

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මම ශබීශ ීම ශ ෞ්වරුශයන්
කියනවරුා, පසුගිය ජනාධිපි වරු්ණය පැ්දුණාම, අපි දිනවරුපු
වමත්රීපාල ියරිශසාේන ජනාධිපි තුමාශව cut-out ඟඩ පළමුශවරුන්ම
ත්ශත් ශමතුමා. මම ගිහිල්ලා ඩවලා ැේමා. [ශඝෝෂා කිරීේ
ජනාධිපි තුමා දිශනේශේ මම.
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් රසාන්න ්ණී් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශව point of
Order ඟඩ ශමීඩක්කය ?

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
හිටපු ජනාධිපි තුමනි, ශේඩ තමුන්නාන්ශසාේ ශ ෞ්වරුශයන්
පු ්ට. තමුන්නාන්ශසාේ දිනවරුපු ්ට නැි  ඩ්ලා -

ගරු ප්රසන්න රණීමර ෙහතා

(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)
මන්ත්රීතුමා, මම පැ ැදිලි කිරීමක්කය ඩ්
''Magapolis'' කියන්ශන් ශමීඩක්කය මන්ත්රීතුමා?

න්න ඕනෑ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඒඩ point of Order ඟඩක්කය ශනීශවරුයි.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
ඒඩ අේමශ න් අ ත්තා නේ රි.

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉව් කරන ලදී.]

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

ගරු ෙන්ත්රීවරනයක්
ගරු ෙන්ත්රීවරු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)
ලේජයි, ලේජයි.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
හිටපු ජනාධිපි තුමනි, තමුන්නාන්ශසාේ පැරැද්දුශේ ශේ මිනිසා්සු.
ඔය වරුශට් ඉන්න මිනිසා්සු තමයි තමුන්නාන්ශසාේ පැරැද්දුශේ.

ගරු ෙන්ත්රීවරු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)
ලේජයි, ලේජයි.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
මම ශේ ශබීශ ීම ශ ෞ්වරුශයන් කියන්ශන්. චන්ද්රිඩා මැි නිය
අ්ශ න ගිහිල්ලා ැටශේ රැසා්ීමක්කය ි බ්බා. මම ඒඩට ශනීගියා
කියලා -

ගරු ප්රසන්න රණීමර ෙහතා

(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

Sir, I rise to a point of Order.

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
අ ත්තා ?

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අපි වරු කීශමන් වරුැවක්කය ඩ්ලා
ි ශබනවරුා. හිටපු ජනාධිපි තුමනි, අපි ඉන්නශඩීට නාවරුලපිටිය
ආසානය ැම ාම දිවේ. මම ගියාට පසුවරු පැවරුැත්වූශේ මැි වරු්ණ
ශ ඩයි. ඟඩකින් ඡන් 8,000කින් ප්ා යි. අශනක්කය ඟශඩන් ඡන්
12,900කින් ප්ා යි. ශේ ඩාලඩණ්ණිගතශයෝ ශේ ්ටට ඩ්පු ශද්වරුල්.
තමන්ශව ශනෝනයි, න්ශවරුෝ ටිඩයි බලා න්න බැරි මිනි ා
අ මැි තුමාට ශ ීසා් කියනවරුා. අ මැි තුමා ශනෝනා බලාශ න
ලසා්සානට ඉන්නවරුා. කිරිඇල්ල ඇමි තුමා තවරුම ශනෝනා අත්
ැ්ලා නැ ැ. කිරිඇල්ල ඇමි තුමා තවරුම ශනෝනා අත් ැ්ලා
නැ ැ. ශබීශ ීම ශ ෞ්වරුශයන් ඟතුමා අපට උ ේ ඩ්ශ න ශේ
්ශට් ම ා ැවරුැන්ත ඩාර්ය භා්යක්කය ඉෂ්ට ඩ්නවරුා. මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි,-

ගරු ිළයංකර යර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් පියාංඩ් ජය්ත්න මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශව point of
Order ඟඩ ශමීඩක්කය ?
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පාර්ලිශේන්තුවරු

ගරු ිළයංකර යර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමා ඩථා ඩ්න්ශන් අ ාළ
විෂයට පිටින්. ශමතුමා ශපෞද් ලිඩ මව ැසීමක්කය ඩ්න්ශන්.
ඩන්ණාඩ්ලා විෂයයට අ ාළවරු ඩථා ඩ්න්න කියන්න. ශේඩ
ශපෞද් ලිඩ ර ්නයක්කය.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
ඔයත් ශමශ න් ඩාලා ශන් ගිශග ඊශග ශපශර් ා. ඊශග ශපශර් ා
ශමතුමාත් ඩාලා ගිශග.

ගරු අනශ් ක ප්රියන්ත ෙහතා

(ைொண்புைிகு அமெொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් අශ ෝඩ ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා.

ගරු ෙහින්ද රා පක්ෂ ෙහතා

( ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මහින් ්ාජපක්කයෂ මන්ත්රීතුමා.

ගරු ෙහින්ද රා පක්ෂ ෙහතා

( ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)
විෂයයට අ ාළවරු ඩථා කිරීමට ඩටයුතු ඩ්න්න කියලා මම
ඉල්ලනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ආනන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමනි, අ ාළ ඩා්ණය
පිළිබඳවරු ඩථා ඩ්න්න.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
මට ඩථා ඩ්න්න ඉව ශ න්න. ශේඩ මශව ශවරුලාවරු.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
අ ාළ මාතෘඩාවරු ැන සාාඩච්ඡා ඩ්න්න.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, ශේ ්ශට් ශබීශ ීම
ශ ෞ්වරුනීය ශද් පාලනයක්කය ඩ්පු ශඩශනක්කය තමයි
න්

740

අග්රාමාතයතුමා. පසුගිය ඩාලශග "ශඩෝේ" වරුාර්තා කීයක්කය ආවරුා ?
ශඩෝ, ඒ - [බාධ්ා කිරීමක්කය ඩමිුව වරුාර්තා ශඩී ාට ආශේ? ඩිේ
ගුණශසාේඩ් වරුාර්තාවරු ශඩෝ? ආවරුා ? අ
න් අ මැි තුමා
ශබීශ ීම ශ ෞ්වරුශයන් ්ශට් ජනතාවරුශව ශ ෞ්වරුය රැඩලා, [බාධ්ා කිරීේ

ගරු ෙන්ත්රීවරනයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
අ න්න.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
මුලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ්ශට් ජනතාවරුශව ශ ෞ්වරුය
රැඩලා, නීි ශග ආධිපතයය පතුන්වරුා, සා්වරුාධිපතයයට න් ඩ්
බශලන් උසාාවියට ගිහින් තමන්ශව නිර්ශ ෝෂිභාවරුය ඔේපු ඩ්
ි ශබනවරුා. ශේ ්ශට් ජනාධිපි වරු්යාට විත්ක්කය ශනීශවරුයි. ශේ
්ශට් අ මැි වරු්යාටත් උසාාවිය අ ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා. රාශද්ශීය
සාභා මන්ත්රීවරු්ශයකු
උසාාවියට ශ ශනන්න බැරි වුණා.
පිසා්ශතෝශල් අ්ශ න ශවරුඩි ි බ්බ සාභාපි තුමා ශඩෝ? ශඩෝ
සාභාපි තුමා? ශ නාවරුා තාං ල්ශල්? අපි ඔය පක්කයෂ ශ ශක්කයම
හිටපු මිනිසා්සු. ඔය ශ ශක්කයම ශඩන්වරුාවරුල් අපි න්නවරුා.
ශඩන්වරුාවරුල් අපි ශ ීඳට න්නවරුා . ඔය ශඩන්ේඩා්ශයෝ නිසාා
තමයි ශමතුමා ශ ් ගිශග. අපි ඉන්න ඩල් දිවේ. අපි ශබීශ ීම
ශ ෞ්වරුනීය ශද් පාලනයක්කය ඩ් ි ශබනවරුා. අු ත් මශවලා
ඩවරු ාවරුත් සුනඛ්ශයෝ ශවරුලා නැ ැ. සුනඛ්ශයෝ ඩශළේ, ශේශක්කය ජ්ා
වරුැව ඩළ මිනිසා්සු. [බාධ්ා කිරීේ ැන් ශමතුමා කියනවරුා, "මම
අවුන්දු තළිසා් අටක්කය." කියා. ඟක්කයශඩශනක්කය කියනවරුා, "මම අවුන්දු
ි සා් තක්කය ශ්රී ලාංඩා නි සා් පක්කයෂශග ආසාන සාාංවිධ්ායඩ." කියා. ඒ
ශපීශ ීට්ුව අවරුජාතඩ පක්කයෂශග අබ්බා ත න්ශවරුක්කය. පිශයක්කය
නැ ැ. ැන් කියනවරුා, ශ්රී ලාංඩා නි සා් පක්කයෂශයන් ගියාම මට රි
දුඩයිු . අවුන්දු තළිසා් අටක්කය ි බුණාු . ැබැයි, ඟශ නේ ශ්රී
ලාංඩා නි සා් පක්කයෂයටයි ආ ශර්. ශපීශ ීට්ුවවරුට ශනීශවරුයි
ආ ශර්. ශමශ ඩකුලයි. ඟශ ඩකුලයි. අපිට ශඩීශ වරු
ේ ත් ඩකුල්
නැ ැ. ආශයත් ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය අත ැ්ලා ඟඩ වරුසාක්කයවරුත්
ශවරුන පක්කයෂයඩට යන්ශන්ත් නැ ැ. අ මැි තුමා ඉන්නතුන්
දිවිහිමිශයන් ඟතුමාත් ඟක්කයඩ අපි ඉසා්සා් ට ගිහින් ්කිනවරුා කියන
ඟඩ ශ ෞ්වරුශයන් කියනවරුා.

අපි පක්කයෂ නායඩයාට ආ ශ්යි. ඔබතුමාටත් ඔය මහින් ානන්
ඩෑ ැහුශේ. ඒ මවෂයයාට වරුවා ආ ්ය ඩළ ශඩනා මම. මම
ඉන්න තුන් ආසානය දිනාශ න හිටියා. න් මහින් ්ාජපක්කයෂ
මැි තුමනි, ඔබතුමා ඒ ඩාලශග අපට ඩථා ඩශළේ.
මහින් ානන් ලා ශමීනවරුා ඩශළේ. ඕනෑ ශවරුලාවරුඩ මම නම
කියලා කියන්නේ. චන්ද්රිඩා මැි නිය ශ නැල්ලා, අව්
බණ්වා්නායඩ බලයට ශ නැල්ලා ශමතුමා බලය ලබා න්නයි
ලැ ැසා්ි  වුශණ්. නිශයෝජය ඇමි වරු්යා ශවරුන්න ැදුශේ, අව්
බණ්වා්නායඩ බලයට ශ නැල්ලා. මශව න්ශවරුෝ තුන් ශ ශනක්කය
ඉන්නවරුා. මශව ශේ ඇසා් ශ ඩ ි ශයනවරුා. මට යන්නට බැරි ශවරුයි.
මම කිේවරුා,"අනිවරුාර්යශයන්ම මහින් ්ාජපක්කයෂ ශේ ්ශට් බලයට
ශවන්න ඕනෑ. ඒඩ ඩ්මු." කියා. ශනීඩ්පු මිනිසා්සු වරුට ඩ්ශ න
ඉඳලා තමයි ඟතුමාට ශ ් යන්න ියද්ධ් වුශණ්. ශේ මිනිසා්සු
ඩ්පු ශද්වරුල් නිසාා තමයි ඟතුමා ඔය අඩිශග ඉන්ශන්. අන්ි මට
තමුන්නාන්ශසාේලා බයිියඩලශයවත් ඇරියාශන්. [බාධ්ා කිරීේ
පාර්ලිශේන්තුවරුට ඟතුමා බයිියඩලශයවත් ශ නාවරුා. Pushbike
ඟශඩවත් ශ නාවරුා.

ගරු ටී. රංජි් ද නසොයිසා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශමඩක්කය point of Order ඟඩ න් මන්ත්රීතුමා?
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්ශට් ඉන්ශන්? න ්ාධිපි වරු්යා අතුන් න් ශවරුලා. න්ශවරුෝත්
ඟක්කයඩ ඉන්න ්ටක්කය න්ශන් නැ ැ. අ හිටියා නේ ශමතුමාශව
අශනක්කය පැත්තට උත්ත් ශ න්න ශවරුනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො
ගරු ටී. රංජි් ද නසොයිසා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
මූලාසානාන්ඪ න් මන්ත්රීතුමනි, සා්ථාවරු් නිශයෝ 84 (vii)ට
අවවරු ශේ සාභාවරු තුළ අපි රැඳි ියටිය යුතුයි. මන්ත්රීවරුන්න්ට ශේ
ආඩා්ශග ශපෞද් ලිඩවරු ශ ෝෂාශ්ෝපණය ඩ්න්න, මව
න්න
ඉව දිය යුතු නැ ැ. ඒ පිළිබඳවරු සාභා රීි වරුල ි ශබනවරුා. ඒ අවවරු
ඩටයුතු ඩ්න්න ඕනෑ. සා්ථාවරු් නිශයෝ
84 (vii)ට මම
ඔබතුමාශව අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්නවරුා. ශමීඩක්කය
ශේ
ශඩශ්න්ශන්?

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
න් මන්ත්රීතුමා, ඇත්ත ශද්වරුල් කියනශඩීට අමාන් ැශ නවරුා
ශන් ? තවරු ඩවු point of Order ශවන්න ඉන්ශන්? ශේවරුා හිටපු
ජනධිපි තුමා න්නවරුා. ඔය ඔක්කයශඩීටම වරුැඩිය න්නවරුා. ඟතුමා
අවුන්දු ශ ඩඩට ඩලින් ප්ාජයට පත් වුශණ් තමුන්නාන්ශසාේලා
ඩළ ඒ පාපත් වරුැව නිසායි. තමුන්නාන්ශසාේලා වරුට ඩ් ශ න ඉඳලා
තමයි ඟතුමා ශ ් ඇරිශග.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා විෂයට අ ාළවරු ඩථා ඩ්න්න.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඩථාවරු අවරුසාාන ඩ්න්න. ඔබතුමාට නියමිත ඩාලය අවරුසාන්,
න් මන්ත්රීතුමා.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
න ්ාධිපි  අතුන් න් ඩ්නවරුා. ආ ගිය අතක්කය නැ ැ. මට
ශවරුලාවරු ලබා දීම පිළිබඳවරු සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. න් කිරිඇල්ල
අමාතයතුමා මට තමයි වරුැඩිපු් ශවරුලාවරු ලබා දී ි ශබන්ශන්.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මලිත් ජයි ලඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක්කය
ි ශබනවරුා.

[අ.භා. 3.2)

ගරු ෙලි් යතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා
වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ශග වරුැය ශීර්ෂ විවරුා යට ැශනන ශේ
අවරුසා්ථාශේදී විනාඩි 10ක්කය මා ශවරුවශවරුන් ශවරුන් ඩ් දීම
සාේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමාට ශබීශ ීම සා්තුි වරුන්ත වරුනවරුා.

ගරු ෙන්ත්රීවරනයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
පා්වරුල් ැන ඩථා ඩ්න්න.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
පා්වරුල් ැනයි ඩථා ඩ්න්ශන්. ශමතුමන්ලා වරුැ්දි පාශර්
යනවරුා. අපි රි පාශර්. ශ ් ගිය පා් ැනයි ඩථා ඩ්න්ශන්.

ගරු ෙන්ත්රීවරනයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
හිටපු ජනාධිපි තුමා ම පා්ට ාපු ඟඩ ැන ඩථා ඩ්න්ශන්.

ගරු ආනන්ද අලු්ගෙනේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, අශේ අ මැි තුමා 2)
ශවරුනි ාට නාවරුලපිටිශග ආසානයට ඟනවරුා. ඟන්ශන් ශමීනවරුාට ?
උසාසා් තාක්කයෂණිගතඩ වි වරු
් වි යාල පිහිුවවරුන්න ශඩෝටි 50ක්කය සාල්ලි
ශ නවරුා. ශේවරුා ඩ්නශඩීට අමාන්වරු
ැශ නවරුා.
තප ක්කය
ශ ී්ඩේ ඩ්න්ශන් නැ ැ. ශමතුමාට 10 per cent කිේවරුා. ැම
ාම ියයයට 10ක්කය න්නවරුා. වරුැලි ශලීරියක්කය ගිශයීත් න්පියල්
පන්ියයයයි. ඩේඩන්ශවරුක්කය ඉ ළ ශඩීත්මශල් වරුැව ඩශළීත්
න්පියල් ියයයයි. මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, මම
තමුන්නාන්ශසාේශ න් අ නවරුා. නාවරුලපිටිශග න ්ාධිපි  අතුන් න්
ශවරුලා. ශඩීයි ්ශට් ඉන්ශන්. ශමතුමාශව ම ම ශ ෝලයා. ශඩීයි

1948 වරුර්ෂශග ියට ශේ ක්කයවරුා අශේ ්ශට් පැවරුතුණු ආණ්ඩුත්,
වරුර්තමාන ආණ්ඩුවරුත් වරුැඩිම මු ලක්කය විය ේ ඩ්ලා ි ශබන විෂය
ක්කයශෂේත්රයක්කය තමයි, ඩාර්මිඩ ා වරුෘත්තීය පුහුණු විෂය, ඟශ ම
නැත්නේ නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නය කියන විෂය. වරුැඩිම මු ලක්කය විය ේ
ඩ්ලා අඩුම රි ලාභයක්කය ඇවිල්ලා ි ශබන්ශන්ත් ශේ විෂය
ක්කයශෂේත්රශයන්ය කියලා මා හිතනවරුා. අශේ නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා
වරුෘත්තීය පුහුණු ඇමි තුමාත් ශේ අවරුසා්ථාශේ ශමතැන ඉන්නවරුා.
ඒඩ ශබීශ ෝ වරුටිනවරුා. ශඩීශ ීම වුණත් නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නය
කියන ශේ විෂය ක්කයශෂේත්රය විියඟක්කයවරුන ියයවරුසාට වරුැ ත්ම විෂය
ක්කයශෂේත්රයක්කය වරුනවරුා. අතීතශගදී නේ අපි "රාවධ්නය" කියලා
සාැලකුශේ "අමු ද්රවරුය"යි. නමුත්, වරුර්තමාන ශලෝඩශග වරුැඩිම
වරුටිනාඩමක්කය ි ශබන රාවධ්නය බවරුට පත් ශවරුලා ි ශබන්ශන්
"නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නය" නැත්නේ, "නිපුණ රමය"යි. ඒ ෘෂ්ටි
ශඩෝණශයන් බැු වරුාම අශේ ්ට වරුාශව ්ටඩට අනා තශග
ි ශබන ශලීකුම රාවධ්නය ඟශ ම නැත්නේ, වි ාලම ධ්නය බවරුට
පත් වරුන්ශන් "මානවරු සාාංවරුර්ධ්න ඩාර්යය" නැත්නේ "නිපුණ
රමය"යි. ශඩීශ ීම වුණත් ශේ විෂය ක්කයශෂේත්රයට වරුැඩිම මු ලක්කය
විය ේ ඩ්ලා අඩුම රි ලාභ ඟන්න ශ ේතු කීපයක්කය ි ශබනවරුා.
ඟඩක්කය තමයි, අශේ ්ශට් ග්රාමය අ සාක්කය ි ශබනවරුා, පාසාල්
අධ්යාපනය වගුණට පිහිටන - රියට පිහිටන්ශන් නැි - න්වරුන්වරු
ශ නියනී ාල් ඩ්න සා්ථානය තමයි, ශේ Technical College
ඟඩ, ඟශ ම නැත්නේ වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථානය කියලා.
අන්න ඒඩ ශේ විෂය ක්කයශෂේත්රශග ි ශබන ශලීකුම ර න
් යක්කය.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, O/L විභා ය අසාමත් වරුන
ඟශ ම නැත්නේ, අට ශරේණිගතය සාමත් වරුන ඟශ ම නැත්නේ, උසාසා්
ශපළ විභා ය අසාමත් වරුන ියයු  ශ නාම යන්ශන් Technical
Collegeවරුලට ඟශ ම නැත්නේ, වරුෘත්තීය පුහුණු ආයතනවරුලට
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කියන අ සා ඉවරුත් ඩ්ලා අපි වරු ාම ශමන්න ශේ ආඩල්පමය
ශවරුනසා අශේ ්ශට් ඇි  ඩ් ත යුතුයි. ඒ ඟක්කයඩම අශේ
සාාේර ායිඩ කුල ක්රමයත් ශේ විෂය ක්කයශෂේත්රශග ඉදිරි වරුර්ධ්නයට
ශලීකු බලපෑමක්කය ඇි  ඩළාය කියලා අපට වි වරු
් ාසා ඩ්න්න
පුළුවරුන්. ශමීඩ , සාාේර ායිඩවරු නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය
පුහුණුවරු කියන විෂය ක්කයශෂේත්රයත් ඟක්කයඩ අශේ ශිල්පීය කුලත් බැඳී
ි ශබනවරුා. ශඩීශ ීම වුණත් ඒ පිළිබඳවරුත් අපි යේ කිිය අු ත්
ආඩා්යඩට ියි ය යුතුයි කියලා මා වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා.
අ අශේ ්ශට් වි වරු
් වි යාල පද්ධ්ි යට වරුාර්ෂිඩවරු ඇතුළු වරුන
ශිෂය ශිෂයාවරුන්ශ න් ියයයට 70ක්කයම ඩලා ා වරුාණිගතජ විෂය
ධ්ා්ාශවරුන් තමයි ඇතුළු වරුන්ශන්. ඒ නිසාා අන්ි ශේදී ඩලා ා
වරුාණිගතජ උපාධිධ්ාරින්ශව වි ාල රැකියා ශපෝලිමක්කය ඟඩතු වරුනවරුා. මා
හිතන්ශන් ්ාජය රි පත්ි යක්කය ැටියට අපි සාැලකිලිමත් වරුන්න
ඕනෑ, විශ ෂ
ේ ශයන්ම නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නය කියන විෂය පිළිබඳවරු
ශයීමු කිරීමට. ලාංඩාශේ ඩාර්මිඩ ා තාක්කයෂණ අධ්යාපනශග
සා්වරුර්ණමය යු ය ැටියට 19)0-70 ඩය අපට කින්න පුළුවරුන්.
ශඩීශ ීම වුණත් 1980-90
ඩශයන් පසා්ශසාේ ශේ විෂය
ක්කයශෂේත්රශග සා්වරුර්ණමය යු ය බිඳ වරුැශටනවරුා.
විශ ේෂශයන්ම ඩාර්මිඩ වි යාලවරුලින් -Maradana Technical
College ඟශඩන් ඟශ ම නැත්නේ, Ratmalana Technical
College ඟශඩන්- ශ ීඳම තාක්කයෂණශේදින් බිහිවරුන යු ය තමයි,
)0-70
ඩය. ශඩීශ ීම වුණත් වරුැ ත් ක්කයශෂේත්ර යක්කය වරුන ශේ
ක්කයශෂේත්රය 1970න්, 1980න් පසා්ශසාේ බිඳ වරුැශටන්ශන් ඇයි කියලා
අපි ශ ීයා බලන්න ඕනෑ. න් ඇමි තුමනි, ඒ පිළිබඳවරු
ඔබතුමාශව අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න්න කියලාත් මා ආ්ාධ්නය
ඩ්නවරුා. වරුර්ෂ 2000න් පසා්ශසාේ නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නය කියන විෂය
ක්කයශෂේත්රය වරුර්ධ්නය කිරීම සාඳ ා ශමශතක්කය පැවරුතුණු විවිධ්
ආණ්ඩුත්, විවිධ් ඇමි වරුන්ත් විවිධ් සාාංඩල්ප ශ නාවරුා. ඒ ියයල්ලම
තවරුමත් අපට ර සා්ත සාාංවරුර්ධ්න මට්ටමඩට ශ ශනන්න බැරි ශවරුලා
ි ශබනවරුා. සාම ් ඩාලයඩ COTs කියලා ඟඩක්කය ඇි  ඩළා. ඊට
පසා්ශසාේ අපි NVQ ශ නාවරුා. තවරුත් ශවරුලාවරුඩ අපි කියනවරුා,
Technical Collegeවරුල, Vocational Collegeවරුල ශිෂය
ශිෂයාවරුන්ට ඉාංරීිය උ න්වරුන්න ඕනෑය කියලා. ශඩීශ ීම වුණත්
තවරුම ශ ීඳ ර සා්ත මට්ටමඩට ශේ විෂය ක්කයශෂේත්රය ඇවිල්ලා
නැ ැයි කියලා මා හිතනවරුා. ඒඩට තවරුත් ැාංගුණු ඩන්ණක්කය
ි ශබනවරුා. ඒඩ තමයි, ණිගතතය විෂය පිළිබඳවරු ි ශබන ර න
් ය.
අශේ ්ශට් පාසාල් පද්ධ්ි ශග ද්විතීය අධ්යාපනශගදී ශිෂය
ශිෂයාවරුන්ට ණිගතතය විෂය පිළිබඳවරු ර න
් යක්කය ි ශබනවරුා.
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න අශේ මැි  ඇමි වරුන් බහුත්යඩට
ශේ පිළිබඳවරු අත් ැකීේ ඇි . අශපන් රැකියා ඉල්ලාශ න ඟන
බහුත්යඩට ණිගතතය විෂයයට ි ශබන්ශන් “F” ඟඩක්කය ශ ෝ “S”
සාාමර්ථයක්කය. “S” සාාමර්ථයක්කය තමයි ශබීශ ෝ විට ි ශබන්ශන්.
බඳවරුා ැනීශේ පටිපාටිය අවවරු අපට ශේ “S” ඟඩට ශ න්න
පුළුවරුන් උපරිම රැකියාවරු ඩාර්යාල ඩාර්ය සා ායඩ තනතු්
පමණයි. ණිගතතය විෂයය පිළිබඳවරු ි ශබන ශේ ැටු වරු අශේ ්ශට්
පමණක්කය ශනීශවරුයි, ශලෝඩය පු්ාම ි ශබන ර න
් යක්කය. ශේ විෂය
ක්කයශෂේත්රය අයිි  වරුන්ශන් නේ අධ්යාපන අමාතයාාං යටයි. ණිගතතය
කියන විෂය ක්කයශෂේත්රශග වරුර්ධ්නය ශවරුවශවරුන් ඩටයුතු කිරීශේදී, ඒ
පිළිබඳවරු මීට වරුවා යේකිිය වි යාත්මඩ ක්රමශේ යක්කය අව මනය
කිරීම ශඩශ්හිත්, ශලෝඩශග දියුණු, සාාංවරුර්ධිත ්ටවරුල් ණිගතතය
පිළිබඳ ර ්නය විසාඳාශ න ි ශබන්ශන් ශඩීශ ීම කියන ඟඩ
ැනත් විශ ේෂශයන්ම අධ්යාපන අමාතයාාං යත්, නිපුණතා
සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං යත් අවරුධ්ානය ශයීමු ඩළ
යුතුය කියා මා හිතනවරුා,
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ඩුවබැද්ශද් පිහිටි උසාසා් තාක්කයෂණිගතඩ ආයතනශයන්
ා
ඩුවනායඩ පිහිටි උසාසා් තාක්කයෂණ ආයතනශයන් NDT ා NDES
ඩිේශලෝමා ලබා පිටවරුන මධ්ය මට්ටශේ ඉාංජිශන්න්වරුන්ට ැනට ශේ
්ශට් වි ාල ඉල්ු මක්කය ි ශබනවරුා. නූතන අධිතාක්කයෂණිගතඩ
ශලෝඩශග වරුැඩිශයන්ම ඉල්ලීම ි ශබන්ශන්, -

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශේ අවරුසා්ථාශේදී ඩවුන්න් ශ ෝ න් මන්ත්රීවරු්ශයක්කය මූලාසානය
සාඳ ා න් ර්ෂණ ්ාජඩන්ණා මන්ත්රීතුමාශව නම ශයෝජනා
ඩ්න්න.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, " න් ර්ෂණ ්ාජඩන්ණා
මන්ත්රීතුමා ැන් මූලාසානය ත යුතුය" යි මා ශයෝජනා ඩ්නවරුා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුව ගරු සවවදය කාවින්ද නහේෂාන් යවර්ධාන ෙහතා
මූලාසනනයන් ඉව් වූනයන්, ගරු හර්ෂණ රා කරුණා ෙහතා
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த மஹஷொன்
ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு
ஹர்ஷன ரொஜகருணொ அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon
THE
HON.
(DR.)
KAVINDA HESHAN
JAYAWARDANA left the Chair, and THE HON. HARSHANA
RAJAKARUNA took the Chair.

ගරු ෙලි් යතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අශේ නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා
වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය ජාි ඩ ඩාර්ය භා්යක්කය ඉෂ්ට
ඩ්නවරුා. මධ්යම මට්ටශේ ඉාංජිශන්න්වරුන් වරුැඩි රමාණයක්කය බිහි
කිරීශේ ආයතනය අ ශේ ්ටට අවරු යයි. ැනට මධ්යම මට්ටශේ
ඉාංජිශන්න්වරුන් බිහි ඩ්න ආයතන ශ ඩක්කය ශ ෝ තුනක්කය තමයි අශේ
්ශට් ක්රියාත්මඩ වරුන්ශන්. ජාි ශග දිිය අවරු යතාවරුක්කය ශසාේ සාලඩා
මධ්යම මට්ටශේ ඉාංජිශන්න්ශවරුෝ බිහි ඩ්න ආයතන 25ක්කය, 30ක්කය
තවරු අු ි න් ශ ීවනැඟිය යුතුය කියා මම ශයෝජනා ඩ්න්න
ඩැමැි යි. 2010-2015 ඩාලශග මම නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න
අමාතයාාං යට සාේබන්ධ් ශවරුලා ඩටයුතු ඩළා. ඟහිදී ල අත් ැකීේ
අවවරු මට ශත්න්ණු ශ යක්කය තමයි, ලාංඩාශේ වරුෘත්තීය ා ඩාර්මිඩ
අධ්යාපන ආයතනවරුලට ශ්රී ලාංඩාශේ ශ ෝ ශවරුනත් ්ටවරුල
වි වරු
් වි යාල පද්ධ්ි ශයන් බිහි වරුන ඉාංජිශන්න්වරුන්, ආචාර්යවරුන්,
ම ාචාර්යවරුන් ඟනවරුාට වරුවා -ඒ ආයතනවරුල රධ්ානීන් ශලසා ඒ අය
පත් වරුනවරුාට වරුවා- ඒ ආයතනවරුලින්ම බිහි වරුන ඉාංජිශන්න්වරුන් සා
ඉ ළ experience ි ශබන වරුෘත්ි ඩයන් ඒවරුාට පත් ශවරුනවරුා නේ
වරුවා ඩාර්යක්කයෂම සා ලල ායී ශවරුයි කියන ඩා්ණය.

ඊළාට, මා කියන්ශන් තෘතීයිඩ ා වරුෘත්තීය අධ්යාපන
ශඩීමිෂන් සාභාවරු පිළිබඳවරුයි. ඉාංරීිය භාෂාශවරුන් අප ඟය නේ
ඩ්න්ශන් Tertiary and Vocational Education Commission
කියායි. තෘතීයිඩ ා වරුෘත්තීය අධ්යාපන ශඩීමිෂන් සාභාවරු කියන
නම යාවරුත්ඩාලීන කිරීම වරුැ ත්ය කියන ඩා්ණය ශඩශ්හි මම
න් ඇමි තුමාශව අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්වරුනවරුා. අප න්නවරුා,
අධ්යාපනය රාථමිඩ, ද්විතීයිඩ ා තෘතීයිඩ වරු ශයන් ි ශබන බවරු.
තෘතීයිඩ අධ්යාපනය -tertiary education- කිේවරුාම ඒඩට
වි වරු
් වි යාල පද්ධ්ි යත් අයිි  ශවරුනවරුා. වි වරු
් වි යාල පද්ධ්ි ය අශේ
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න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමාශව විෂය පථයටයි අයිි 
වරුන්ශන්. න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශව විෂය පථයට අයත්
වරුන්ශන් වරුෘත්තීය ා ඩාර්මිඩ අධ්යාපනයයි. නමුත් "තෘතීයිඩ
අධ්යාපන" කියා කිේවරුාම ඉාංරීිය ප
වරුයවරු ා්ය අවවරු
වි වරු
් වි යාලත් අයිි යි. ඩාලයඩට ඉ තදී ශමම ආයතනයට ශේ
නම මා ි ශබනවරුා. ශේ තෘතීයිඩ අධ්යාපන ශඩීමිසාම කියන නම
යාවරුත්ඩාලීන ඩ්ලා, වරුෘත්තීය ා ඩාර්මිඩ අධ්යාපනයට විත්ක්කය
ඒඩ ලඝු ඩ්න්න කියා මම ශයෝජනා ඩ්නවරුා. ශමීඩ "තෘතීයිඩ
අධ්යාපනය" කියන වරුචනය තුළට වි වරු
් වි යාල අධ්යාපනයත්
අයිි  ශවරුනවරුා.
NDES ඩිේශලෝමාවරු ලබාශ න, ඩුවනායඩ පිහිටි ඒ උසාසා්
තාක්කයෂණ ආයතනය බිහි ඩශළේ 1978දීයි. ඒ ආයතනය නිර්මාණය
ඩශළේම ඩුවනායඩ නි සා් ශවරුශළඳ ඩලාපයට සාම ාමීවරු ඟම
ශවරුශළඳ ඩලාපයට අවරු ය මධ්යම මට්ටශේ ඉාංජිශන්න්වරුන් ්ටට
බිහි කිරීශේ ප්මාර්ථය ඇි වරුයි. හිටපු ශවරුශළඳ ා නාවිඩ ඇමි 
ලලිත් ඇතුලත්මු ලි මැි තුමා ඟ ා ඟම ආයතනය විවරුෘත කිරීශේ
උශළලට සා භාගි වුණා. ඟම උශළලට සා භාගි ශවරුමින් ඟතුමා
කිේශේ ශමීනවරුා ?

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ැන් ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්න්න, න් මන්ත්රීතුමනි.

ගරු ෙලි් යතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)
මට තවරු විනාඩියක්කය ලබාශ න්න,
මන්ත්රීතුමනි.

මූලාසානාරූඪ

න්

ඟතුමා ඒ අවරුසා්ථාශේදී කියා ියටියා, “ශේ අවරුසා්ථාශේදී අපි ශේ
ශ ීවනාන්ශන්, ඇාු ේ ඩර්මාන්තය සා
ඒ ආශ්රිත
ඩර්මාන්තවරුලට අවරු ය තාක්කයෂණශේදින් සා නිලධ්ාරින් පමණයි.
අපි අවුන්දු 10කින් මධ්ය මට්ටශේ තාක්කයෂණිගතඩ ්ටක්කය, ඟශ ම
නැත්නේ semi-industrial ්ටක්කය බවරුට පත්වරුන්න ඕනෑ. තවරුත්
අවුන්දු 10කින් ඟනේ 2000 වරුන විට high technology ි ශබන
්ටක්කය බවරුට පත්විය යුතුයි" කියලා. නමුත් අපට ඒ තත්ත්වරුයට
යන්න බැරි වුණා. අවුන්දු 40ඩට පසා්ශසාේ අපි අ ටත් ශේ ඇාු ේ
ඩර්මාන්තශගම හි්ශවරුලා ඉන්නවරුා. ශඩීශ ීම වුණත්, "තෘතීය
අධ්යාපන ශඩීමිෂන් සාභාවරු" කියන නම මීට වරුවා යාවරුත්ඩාලීන
ඩ්න්නය කියා මා න් ඇමි තුමාට ශයෝජනා ඩ්මින් මා නි ඬ
වරුනවරුා. ශබීශ ීම සා්තුි යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබීශ ීම සා්තුි යි, න් මන්ත්රීතුමනි.

ඊළාට, අබ්දුල්ලා ම ්රූ ් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ඩ
ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.
[பி.ப. 3.36]

ගරු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහතා

(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று
உயர் கல்வி, தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சு ைற்றும் திறன்கள்
அபிவிருத்தி, ததொழிற் பயிற்ெி அமைச்சு ஆகிய அமைச்சுக்
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களின் குழுநிமல விவொதத்தில் மபசுவதற்கு ஒரு ெந்தர்ப்பம்
கிமடத்திருக்கிறது. தகௌரவ அமைச்ெர் லக்கஷைன் கிொிஎல்ல
அவர்களுக்கு ஒரு விடயத்மத நொன் ஞொபகமூட்ட மவண்டி
யிருக்கிறது. கிண்ணியொ குறிஞ்ெொக்மகணி பொலம் ததொடர்பொக
15.04.2015 - 07.11.2017 ஆம் திகதி வமர ஆரம்பத்தில் கிழக்கு
ைொகொண ஆளுநர் ஒஸ்ொின் தபொோ்னொந்து அவர்களுக்கும் அதன்
பின்னர் ஜனொதிபதியின் பிரத்திமயகச் தெயலொளர் பொலித
தபல்தபொல
அவர்களுக்கும்
பின்னர்
ஜனொதிபதி
அவர்களுமடய தெயலொளரொக இருந்த பீ.பி. அமபமகொன்
அவர்களுக்கும்
இறுதியொக ஜனொதிபதி அவர்களுக்குைொக
கிட்டத்தட்ட 13 கடிதங்கள் பொிைொறப்பட்டிருக்கின்றன. அது
ைட்டுைல்ல, இதனுமடய கொலதொைதம் ததொடர்பொக இங்கு
ஆளுங்கட்ெிமயச் மெொோ்ந்த பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமள
மகள்வி எழுப்புகின்ற அளவுக்கு மகவலைொன நிமலமை
உருவொகியிருக்கின்றது.
ஜனொதிபதி
அவர்களொல்
07.11.2017ஆம் திகதியன்று இறுதியொக அனுப்பப்பட்ட
கடிதத்திமல, உடனடியொக குறிஞ்ெொக்மகணி பொலத்தின்
நிர்ைொண மவமல - construction of the Kurinchakerny bridge ஆரம்பிக்கப்பட
மவண்டுதைன்ற
ஒரு
விடயத்மதக்
கூறியிருக்கிறொர். மதொோ்தல் பிரெொரத்தின்மபொது, தொன் ஆட்ெிக்கு
வந்தொல்
முதலிமல
அதமன
முடித்துத்
தருவதொக
வொக்குறுதியளித்திருந்தொர்.
அதற்கமைவொக
அவருமடய
இறுதிக் கடிதம் அமைந்திருந்தது. அந்தப் பகுதியிமல உள்ள 17
GN divisions இல் இருக்கும் ஐயொயிரத்துக்கும் மைற்பட்ட
ைொணவர்கள் ைிகவும் ததொல்மலகளுக்கு ைத்தியிமல ஒரு
தற்கொலிக
பொலத்திற்கூடொகச்
தென்று
தகொண்டிருக்
கின்றொர்கள். இம்முமற கூடுதலொன அளவு ைமழ தபய்யுைொக
இருந்தொல்
அது
ைீண்டும்
உமடவதற்கொன
வொய்ப்பு
இருக்கின்றது. வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு borehole design
இற்கு கிட்டத்தட்ட 750 ைில்லியன் ரூபொய் estimate
பண்ணியிருக்கிறது.
அதற்கமைய
அந்தப்
பொலத்தின்
மவமலகள்
உடனடியொக
ஆரம்பிக்கப்பட
மவண்டும்.
ஜனொதிபதி அவர்கள் இறுதியொக அனுப்பிய கடிதத்திற்கமைய
எதிர்வரும் 2018 இற்குள் அதன் பணிகள் முடிக்கப்பட
மவண்டும். அதனுமடய நிர்ைொண மவமலகள் 2015ஆம்
ஆண்டிலிருந்து தொைதப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
அது ைட்டுைல்ல, திருமகொணைமல ைொநகரம் அபிவிருத்தி
தெய்யப்படுகின்றமபொது Kinniya Mega City என்ற Project
இன்கீம ழ அந்தப் பகுதியில் ஆறு பொலங்கமள அமைக்கத்
தீர்ைொனித்திருக்கிமறொம்.
Tourism,
மவமலவொய்ப்புக்கள்,
ைக்களுமடய ைீள்குடிமயற்றம் மபொன்ற அத்தமன வெதிகளும்
அந்தத் திட்டத்தினூடொக அமையப்தபற இருக்கின்றன.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට
ි ශබන්ශන්.

තවරු විනාඩියඩ ඩාලයයි

ගරු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහතා

(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)
ැන් තමයි ඩථා ඩ්න්න පටන් ත්ශත්. Two minutes තමයි
මා ඩථා ඩශළේ. ඔබතුමාශ න් ඩන්ණාශවරුන් මා ඩාලය ඉල්ලා
ියටිනවරුා. අපට ශමතැන ඩථා ඩ්න්න ර න
්
ි ශබනවරුා.
ஆகமவ,

எங்களுக்கு

இந்த

விடயத்மத

முடித்துத்தருவதிமல

அமைச்ெர் அவர்கள் கூடிய கவனம் தெலுத்தமவண்டும்.

திருமகொணைமலயிமல
இருக்கின்ற
ததொழில்நுட்பக்
கல்லூொிக்கு
நியைனங்கள்
வழங்கப்படுபவர்களில்
80
வீதைொமனொர்
தவளிைொவட்டங்கமளச்
மெொோ்ந்தவர்களொக
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இருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, இது ததொடர்பில் கவனம்
தெலுத்துைொறு திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி
அமைச்ெிற்கு ஒரு மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன். அதுைட்டு
ைல்ல, இங்கு இரண்டு ைணிக்கூட்டுக் மகொபுரங்களுக்கொகவும்
பொமதக்கொகவும் நொம் 10,500,000 ரூபொமய மவறு ஒரு
அமைச்ெிற்கூடொக ஒதுக்கியிருந்மதொம். இற்மறவமர அவற்றுக்
குொிய design எங்களுக்குக் கிமடக்கவில்மல. இதனொல் அங்கு
மவமலமய ஆரம்பிக்க முடியொைலிருக் கின்றது.
அந்த 6
பொலங்களுக்கொன design ஐயும் தெய்துதருவதற்கு உயர்கல்வி
ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெர் அவர்கள் தங்களின்
அமைச்ெிலிருக்கும்
உத்திமயொகத்தர்களுக்குப்
பணிக்க
மவண்டும் என்றும் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்சுக்கு
இடம் ஒதுக்குவது ததொடர்பில் கடந்த 3 வருட கொலைொக
அதொவது
முன்னொள்
அமைச்ெர்
ைஹிந்த
ெைரெிங்ஹ
அவர்களுமடய கொலத்திலிருந்து எங்களுமடய தற்மபொமதய
அமைச்ெர் ெந்திை வீரக்தகொடி அவர்களுமடய கொலம் வமரயும்
நொங்கள் எடுத்த முயற்ெிகளுக்கு ஒரு ெக பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர் தமடயொக இருந்தொர். தற்மபொது இறுதி முடிவொகப்
பிரமதெ அபிவிருத்திக் குழுவிலும் ைொவட்ட அபிவிருத்திக்
குழுவிலும்
எடுத்திருக்கின்ற
தீர்ைொனத்திற்கமைய
அந்த
அமைச்ெிற்கு இப்தபொழுது நொங்கள் இடத்மத ஒதுக்கியிருக்
கின்மறொம். அந்த இடம் உறுதிதெய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த
இடத்தில் பல்கமலக்கழகக் கல்லூொி ஒன்மற அமைப்பதற்கொக
இந்த
வரவு
தெலவுத்திட்டத்திமல
50
ைில்லியன்
ஒதுக்கியிருக்கின்றீர்கள்.
அதமன
முழுமையொகக்
கட்டிமுடிப்பதற்கு 453 ைில்லியனுக்கொன மவமலத்திட்டத்மத
முன்மவத்து
அதற்கொன
அங்கீகொரத்மதயும்
தபற்றிருக்
கின்றீர்கள். இப்மபொது 315 A, 315 B ஆகிய இலக்கக்
கொணிகமளொடு மெொோ்த்து 10 ஏக்கருக்கு மைற்பட்ட கொணிமய
நொங்கள் தபறக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது. எனமவ, அமைச்ெர்
அவர்கள் அந்த மவமலமய உடனடியொக ஆரம்பிப்பதற்குப்
பணிக்கமவண்டும் என்று மகட்டுக்தகொள்கிமறன். எங்களுமடய
பிரமதெத்திலிருக்கின்ற அபிவிருத்தி மவமலகள் -

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශව ඩථාවරු ැන් අවරුසාන් ඩ්න්න.

ගරු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහතා

(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)
ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்.

எங்களுமடய பிரமதெத்தினுமடய அபிவிருத்தி மவமலகள்
அமனத்தும்
ைிகவும்
கொலதொைதைொகின்றன.
எனமவ,
திருமகொணைமல ைொவட்டத்தினுமடய அமனத்து அபிவிருத்தி
விடயங்களிலும் தகௌரவ அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
அவர்களும் தகௌரவ அமைச்ெர் ெந்திை வீரக்தகொடி அவர்களும்
கூடிய
கவனத்மதச்
தெலுத்தமவண்டுதைன்று
மகட்டு,
விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබීශ ීම සා්තුි යි. The next speaker is the Hon.
Gnanamuthu Srineshan. You have eighteen minutes.
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ගරු ඥානමු්ුර ශ්රීනන්සන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநென்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று
உயர் கல்வி ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சு, திறன்கள்
அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்சு ஆகியவற்றின்
குழுநிமல விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு எனது கருத்துக்
கமளப் பதிவுதெய்ய விரும்புகின்மறன். அந்த அடிப்பமடயில்,
இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தினூடொக ைருத்துவ பீடங்கமள
அமைத்தல், ததொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்டத்மத
விொிவுபடுத்தல், கப்பற்றுமற ைற்றும் கப்பற் மபொக்குவரத்துக்
கற்மகதநறிக்கொன நிமலயதைொன்மறத் தொபித்தல், சுமதெ
ைருத்துவத்துமறக்கொன
பட்டப்பின்படிப்பு
நிறுவகத்மத
தொபித்தல்,
தரவு விஞ்ஞொனம் பகுப்பொய்வு, பொொிய தரவுப்
பகுப்பொய்வு, நிபுணத்துவக் கற்மககள், வியொபொர பகுப்பொய்வு
மபொன்ற
புதிய
கற்மகத்துமறகளின்
முன்தனடுப்புக்கு
ஒத்துமழப்பு வழங்குதல் மபொன்ற பல்கமலக்கழகக் கல்வி
ெொர்ந்த
முன்மனற்றகரைொன
விடயங்கள்
முன்தைொழியப்
பட்டிருப்பமத நொங்கள் வரமவற்கின்மறொம்.
உயர் கல்வி ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சுக்குப்
தபொறுப்பொக இருக்கின்ற தகௌரவ அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன்
கிொிஎல்ல அவர்கள் நடுநிமலயொகச் ெிந்திக்கக்கூடியவர்; பக்கம்
ெொரொைல் பணியொற்றக்கூடியவர் என்பமத நொங்கள் கடந்த
கொலங்களில் பொர்த்திருக்கின்மறொம். குறிப்பொக, அவரது
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட
நிதியத்திலிருந்து
வழங்குகின்ற
பணத்திமன
ஆளும்கட்ெி
ெொர்ந்தவர்களுக்கு
ைொத்திரம்
வழங்கொைல்,
எதிர்க்கட்ெி
ெொர்ந்தவர்களுக்கும்
வழங்கியிருக்கின்றொர். கடந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தின்மபொது
எதிர்க்கட்ெியில்
இருக்கின்ற
உறுப்பினர்கள்
என்றும்
பொர்க்கொைல், வீதிகமள அமைப்பதற்கொக 60 ைில்லியன்
ரூபொமய எங்களுக்கு ஒதுக்கியிருந்தொர். இம்முமறகூட, 40
ைில்லியன்
ரூபொமய
ஒதுக்கியிருக்கிறொர்.
அதமனொடு
நின்றுவிடொைல், interlock road அமைப்பதற்கொக 85 ைில்லியன்
ரூபொமய ஒதுக்கித் தந்திருக்கிறொர். இமதயும்விட, யுத்தத்தொல்
பொதிக்கப்பட்ட பிரமதெங்களில் பொலங்கமள அமைப்பது
ததொடர்பில்
நொன்
அவொின்
கவனத்துக்குக்
தகொண்டுவந்திருந்மதன். அதொவது, அந்தப் பிரமதெங்கள் 30
வருட கொலைொக எந்தவிதைொன அபிவிருத்தியும் இல்லொைல்,
இரண்டு
கண்டங்களொக,
இரண்டு
துண்டங்களொகப்
பிொிக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த இரண்டு துண்டங்கமளயும்
இமணப்பதற்கு பொலங்கமள அமைத்துத் தரமவண்டும் என்று
அவொிடம் மகட்டமபொது, அவர் அதமனக் கொிெமனயில்
எடுத்துக்தகொண்டொர். நிதியில்லொத கொரணத்தினொல் கடந்த
2016ஆம் ஆண்டில் அந்தப் பொலங்கமள அமைக்கின்ற
தெயற்பொடுகள் பின்தள்ளப்பட்ட நிமலயில் கொணப்பட்டொலும்,
இந்த ஆண்டில் அந்தப் பொலங்கமள அமைப்பதற்கொன
தெயற்பொடுகள் முன்தனடுக்கப்படுவமதயிட்டு, நொன் இந்த
இடத்தில் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமளப் பொரொட்டுவமதொடு,
மதெிய நல்லிணக்க அமைச்ெமரயும் பொரொட்டுகின்மறன்.
தற்தபொழுது, 06 பொலங்கமள அமைப்பதற்கொன ஆரம்பகட்ட
தெயற்பொடுகள்
நமடதபற்றுக்தகொண்டிருப்பமதக்
கொணக்
கூடியதொக
இருக்கின்றது.
என்மனப்
தபொறுத்தைட்டில்,
எங்களுமடய தகௌரவ அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
அவர்கள் ஆளும் கட்ெி, எதிர்க்கட்ெி என்ற மபதம் இல்லொைலும்
இன, ைத மபதம் பொர்க்கொைலும் அபிவிருத்தி என்கின்ற
விடயத்தில் ெகலரும் பங்குதொரர்களொக - பங்கொளிகளொக இருக்கமவண்டும்
என்ற
விொிவொன
ெிந்தமனயின்
அடிப்பமடயில் தெயற்பட்டு வருகின்றொர். இதற்கொக நொங்கள்
அவமரப் பொரொட்டுகின்மறொம்.
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அடுத்து,
பல்கமலக்கழகங்கமளப்
தபொறுத்தைட்டில்,
பல்கமலக்கழகங்களின் எண்ணிக்மகமய அதிகொிப்பமதவிட,
பல்கமலக்கழகத்தில் கற்பிக்கப்படுகின்ற பொடவிதொனங்கமளப்
பயனுறுதிவொய்ந்த
விதத்தில்
தகொண்டுதெல்லமவண்டும்
என்பமத எைது விருப்பைொகும். அந்த அடிப்பமடயில், உலகில்
“மகம்பிொிட்ஜ்”, “ஒக்ஸ்மபொட்”, “ஹொவொட்” என புகழ்பூத்த
பல்கமலக்கழகங்கள் கொணப்படுகின்றன. இந்தப் பல்கமலக்
கழகங்களின் தரநிமல உலகளொவிய ொீதியில் முதன்மை
ஸ்தொனத்தில்
கொணப்படுகின்றது.
அபிவிருத்தியமடந்து
வருகின்ற நொடுகளின் வொிமெயில், எைது நொடு அபிவிருத்தியில்
பின்தங்கிக் கொணப்படுகின்றது. கடந்த கொலத்திலிருந்து ஆரம்ப கொலத்திலிருந்து - இப்படியொன ஒரு நிமலமை
கொணப்படுகின்றது.
எைது
பல்கமலக்கழகங்களில்
கற்பிக்கப்படுகின்ற
கல்வி,
அறிவியல்
ெொர்ந்ததொகவும்
ததொழில்நுட்பவியல் ெொர்ந்ததொகவும் அமைகின்றமபொது ஆய்வுச் ெிந்தமனமயயும் அல்லது ஆக்கச் ெிந்தமனமயயும்
வளர்க்கக்கூடிய உயர் பீடைொக அமையும் பட்ெத்தில் நிச்ெயைொக எதிர்கொலத்தில் எைது இமளஞர்கள், யுவதிகள்
பட்டப்படிப்புகமள முடித்துவிட்டு, ததொழில் வொய்ப்புக்கொக
வீதிகளில் நிற்கமவண்டிய துர்ப்பொக்கிய நிமலமை ஏற்படொது.
இந்த அடிப்பமடயிமலமய இவ்வரவு தெலவுத்திட்டத்தில் புதிய
ததொழில்நுட்ப பீடங்கமள உருவொக்குதல் ைற்றும் ததொழில்
நுட்ப பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்டத்திமன விொிவுபடுத்தல்
என்ற
விடயம்
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது.
எனமவ,
ததொழில்நுட்பம் ெொர்ந்த கல்விமயப் பல்கமலக்கழகங்களினூ
டொக வழங்குகின்றதபொழுது, நிச்ெயைொக பல்கமலக்கழகப்
பட்டப்படிப்பிமன முடித்துச்தெல்கின்ற இமளஞர், யுவதிகள்
எதிர்கொலத்தில் அரெ ததொழிமல ைொத்திரம் மையைொகக்
தகொண்டு மபொரொடொைல், சுயததொழில் வொய்ப்புகமளப் தபற்று,
அதன் மூலம் தங்களது வொழ்க்மகத் தரத்மத உயர்த்திக்
தகொள்ளக்கூடிய ஒரு நிமலமை ஏற்படும்.
அந்த அடிப்பமடயில் இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தில்
ததொழில்நுட்பம் ெொர்ந்த பீடங்கமளயும் ைற்றும் ததொழில்நுட்பப்
பிொிவுகமளயும்
ஏற்படுத்துகின்ற
அம்ெம்
உட்புகுத்தப்
பட்டிருக்கின்றது. எனமவ. இந்த விடயத்மத நொங்கள்
வரமவற்கின்மறொம். அமதமவமள எைது பல்கமலக்கழகங்களில்
ஏற்தகனமவ பொீட்மெ மையக் கல்வி,
ைனனக் கல்வி,
ஒப்புவிப்புக் கல்விதயன கல்வி முமறகள் இருக்கின்றன.
இந்தக் கல்விமயக் கற்றவர்கள் பொீட்மெயில் ெித்தியமடந்
தவுடன் அதற்மகற்ற வமகயில் ததொழில் தபற முடியொைல்
அவதியுறுகின்ற நிமலமை கொணப்படுகின்றது. எனமவ,
ஆய்வுச் ெிந்தமனயின் அடிப்பமடயில், ஆக்க ெிந்தமனயின்
அடிப்பமடயில்
ததொழில்நுட்ப
ொீதியொகவும்
அறிவியல்
ொீதியொகவும்
பல்கமலக்கழகக்
கல்விமயப்
தபற்றுக்
தகொண்டொல், ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் தொங்கள் கற்றுக்தகொண்ட
அந்தக் கல்வியின் மூலைொகத் தொைொகமவ எதிர்கொலத்தில்
ததொழில்வொய்ப்புக்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய சூழ்நிமல
உருவொகும். அவ்வொறொன நிமலயில் பல்கமலக்கழகங்கள்
உண்மையில் எங்களுக்கு ைிகவும் பிரமயொெனமுள்ளதொக
அமைந்திருக்கும்.
அமதமவமள நொங்கள் கவனத்தில் எடுக்க மவண்டிய
இன்னுதைொரு விடயம் இருக்கின்றது. உண்மையில் தகளரவ
அமைச்ெர் அவர்கள் இந்த விடயத்தில் கவனம் எடுப்பொர் என்று
நொங்கள் நம்புகின்மறொம். அதொவது, பல்கமலக்கழகங்களில்
விொிவுமரயொளர்களிலிருந்து ஏமனய உத்திமயொகத்தர்கள்வமர
நியைிக்கின்றமபொது
அமநகைொகத்
திறமைெொலிகள்
புத்திஜீவிகள் ததொிவு தெய்யப்படுவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் திறந்த
மநர்முகப் பொீட்மெகள் நடத்தப்பட மவண்டும். எந்தவிதைொன
அரெியல் தமலயடுகளும் இல்லொைல் தவளிப்பமடயொன
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தன்மைமயொடு நியைனங்கள் வழங்கப்படுகின்றமபொது ஆற்றல்,
திறமைவொய்ந்தவர்கள்
பல்கமலக்கழகங்களில்
நியைனம்
தபறுகின்ற வொய்ப்பு இருக்கின்றது.
இந்தப் பல்கமலக்
கழகங்களில் ெிலமவமளகளில் ைமற கலொெொரம் கொணப்
படுகின்றது. அதொவது குறித்த ெில பதவிகமளப் தபற்றுக்
தகொள்கின்றமபொது ெில மவமளகளில் வொல் பிடித்தல், கொல்
பிடித்தல், மகொள் முடித்தல் என்று தெொல்கின்ற அடிப்பமடயில்
மகங்கொியங்கமள நிமறமவற்றிவிடுகின்றொர்கள். அவ்வொறில்
லொைல்,
திறமைெொலிகள்,
ஆற்றலுள்ளவர்கள்
ைற்றும்
புத்திஜீவிகள் இந்தப் பதவிகமளப் தபற்றுக் தகொள்வதில்
திறந்த தன்மைமய ஏற்படுத்தக்கூடிய நிமலயில் எைது
அமைச்ெர் அவர்கள் இருக்கின்றொர். ஆகமவ, இதற்கொகச்
ெொியொன மநர்முகப் பொீட்மெகள் நடத்துதல் மவண்டும்.
ெம்பந்தப்பட்டவர்களின்
பட்டப்படிப்புத்
தரொதரத்மதப்
பொர்ப்பது ைட்டுைல்லொைல், ஆக்கச் தெயற்பொடுகள், தவளிப்
பமடயொன தெயற்பொடுகமள அடிப்பமடயொகக் தகொண்டும்
நியைனங்கமள
வழங்கினொல்,
தொரதரம்
ைிக்கவர்களொக
இருக்கின்ற அவர்களொல் பல்கமலக்கழகத்மதயும் தரமுயர்த்
தக்கூடிய ஒரு வொய்ப்பு ஏற்படும் என்பமதக் கூறிக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
வந்தொறுமூமலயில் அமைந்துள்ள கிழக்குப் பல்கமலக்
கழகத்தில்
ைருத்துவ
பீடம்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ததன்கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்தில் தபொறியியல் பீடம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எனமவ, கிழக்கு ைொகொணத்தில் இந்த
இரண்டு
பீடங்களும்
இயங்குவமதயிட்டு
ைகிழ்ச்ெிய
மடகின்மறொம். ஏதனன்றொல், அந்தப் பிரமதெத்திலுள்ள
ைொணவர்கள் தபொறியியல் ைற்றும் ைருத்துவக் கல்விமயக்
கற்றுக்தகொள்ள முடியும். அவர்களுக்கு அந்த ைொகொணத்
திற்குள்மளமய இந்த வெதி கிமடத்திருக்கின்ற தன்மையிமன
வரமவற்கின்மறொம். ஆனொல், ததன்கிழக்குப் பல்கமலக்
கழகத்திமலொ, கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்திமலொ இதுவமர
ெட்டபீடம்
அமைக்கப்படொத
ஒரு
நிமலமை
கொணப்
படுகின்றது.
எனமவ,
தகளரவ
அமைச்ெொிடம்
நொன்
மகட்டுக்தகொள்கின்ற
விநயைொன
மவண்டுமகொள்
என்னதவன்றொல், எதிர்கொலத்தில் அங்கு ெட்டபீடங்கமள
ஆரம்பிக்க
மவண்டும்
என்பதொகும்.
அங்குள்ள
பல்கமலக்கழகங்களில், ைருத்துவம், தபொறியியல், முகொமைத்
தும், விவெொயம், விஞ்ஞொனம் ெொர்ந்த பல்மவறு பொடதநறிகள்
இயங்குகின்ற நிமலயில், ெட்டபீடம் இல்லொதது ஒரு
குமறயொக இருக்கின்றபடியொல், தயவுதெய்து அங்கு அதமன
ஆரம்பிக்குைொறு தகளரவ அமைச்ெர் அவர்களிடம் நொன்
உருக்கைொக மவண்டிக்தகொள்கின்மறன். இன்மறய நிமலயில்
நொட்டில்
ெட்டபீட
ைொணவர்களின்
ததொிவுகளின்
எண்ணிக்மகயும் அவ்வளவு தூரம் உயர்ந்து தெல்வதொகத்
ததொியவில்மல. எனமவ, அமைச்ெர் அவர்கமள, இந்தச் ெட்ட
பீடத்மத
ஏற்படுத்துவதற்கு
நீங்கள்
அர்ப்பணிப்புடன்
தெயற்பட மவண்டும் என்று உங்களிடம் மவண்டுமகொள்
விடுக்கின்மறன்.
அமதமவமள பல்கமலக்கழகங்கமளப் தபொறுத்தைட்டில்,
புத்திஜீவிகமள உருவொக்குகின்ற, நியொயைொன விழுைிய
ெிந்தமன உள்ளவர்கமள உருவொக்குகின்ற கழகங்களொக
அல்லது தளங்களொக அமவ அமைய மவண்டும். தவறுைமன
கலகங்கமள
ஏற்படுத்துகின்ற
கழகங்களொக
அமைந்து
விடக்கூடொது. குறிப்பொக அடிப்பமடவொதம், ைதவொதம்,
இனவொதம், பிரமதெவொதம் மபொன்ற பிற்மபொக்குவொதங்கமள
உருவொக்குகின்றமவயொக இந்த உயர்ந்த பல்கமலக்கழகங்கள்
இருக்கக்கூடொது. பல்கமலக்கழகங்களில் கற்பிக்கப்படுகின்ற
கற்மககமளப்
தபொறுத்தைட்டில்
அறிவியல்
ெொர்ந்த
ெிந்தமனகள், ததொழில்நுட்பம் ெொர்ந்த ெிந்தமனகள், விழுைியம்
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ெொர்ந்த ெிந்தமனகள் அதிகைொக இருக்க மவண்டும். ைத
ொீதியொன கற்மககளுக்கு நொங்கள் முக்கியத்துவம் தகொடுக்கின்ற
மபொது அங்கு கூடுதலொக அடிப்பமட வொதங்கள் அல்லது
ைக்களிமடமய
பிொிவிமனமய ஏற்படுத்தக்கூடிய நிமலப்
பொடுகள் ஏற்படும். எனமவ, பிொிவிமனகள், அடிப்பமட
வொதங்கமள உருவொக்கக்கூடிய விதத்தில் மபொதமனகள்
அமையொைல், விழுைியக்
கருத்துக்கமள ஏற்படுத்தக்கூடிய
விதத்தில் அமவ அமைகின்றமபொது அந்தக் கற்மககள்
தவற்றிகரைொக அமைவதற்கு வொய்ப்பு இருக்கிறது.
எைது பகுதியில் ஆறு பொலங்கமள அமைக்குைொறு கடந்த
கொலத்தில்
குறிப்பிட்டிருந்மதொம்.
அந்த
பொலங்கமள
அமைப்பதற்கொன ததொடக்க மவமலகள் இன்று நமடதபற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பொக, எங்களுமடய தகௌரவ
அமைச்ெர் அவர்கள் அண்மையில் ைண்டூர், குருைண்தவளி
பொல மவமலக்கு அடிக்கல் நடுவதற்கொக வந்திருந்தொர். அந்த
மவமளயில் ெகல கட்ெிகமளச் மெொோ்ந்தவர்கமளயும் ஒன்றொக
அமழத்திருந்தொர்.
அந்த
விழொவில்
கலந்துதகொள்ள
மவண்டுதைன்ற அடிப்பமடயில் எங்களுக்கு அவருமடய
அமைச்ெிலிருந்து
அமழப்புக்கள்
விடுக்கப்பட்டமதொடு
ைட்டுைல்லொைல், அமழப்பிதழ்களும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.
இவ்வொறு எல்லொ அமைச்ெர்களும் தெய்கின்றொர்களொ? என்று
பொர்த்தொல் இல்மல என்பதுதொன் விமடயொக அமையும்.
ெகலமரயும் இமணத்து பயணிக்கக்கூடிய, இப்படிப்பட்ட
முற்மபொக்கொன
ெில
அமைச்ெர்களும்
இருக்கின்றொர்கள்
என்பமத நொன் ஏற்றுக்தகொள்கின்மறன். இல்மலதயன்று
தெொல்லவில்மல.
அந்தவமகயில்,
தநடுஞ்ெொமலகள்
இரொஜொங்க அமைச்ெர் தகளரவ டிலொன் தபரொரொ அவர்கள்
உண்மையில்
தவளிப்பமடயொன ெிந்தமன உமடயவர்;
அடிப்பமடவொதம் அற்றவர். தைிழ்த் மதெிய ைக்களின்
பிரச்ெிமனகமளத்
தீர்க்க மவண்டுதைன்ற அடிப்பமடயில்
முற்மபொக்கொன கருத்துக்கமள தகொண்டிருக்கின்றவர் என்பமத
நொங்கள் அறியக்கூடியதொக இருக்கின்றது. அந்த வமகயில்,
உயர்
கல்வி,
தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெர்
ைற்றும்
தநடுஞ்ெொமலகள் இரொஜொங்க அமைச்ெர் மபொன்றவர்கள்
முற்மபொக்கொன ெிந்தமனயுடன் ெகல இனத்தவர்கமளயும்
இமணத்துச்தெல்ல மவண்டும். இந்த நொடு ஒற்றுமையின்
மூலைொக பலம் தபறமவண்டுதைன்ற அடிப்பமடயில் அவர்கள்
தெயற்படுகின்றொர்கள். எனமவ, இத்தமகய விழுைிய ெிந்தமன
யுள்ளவர்கமள நொங்கள் இப்தபொழுது வரமவற்கின்மறொம்பொரொட்டுகிமறொம்.
ஒரு ைனிதன்
தவறுைமன
கல்வி
யறிவினொல் ைட்டும் உயர்ந்து விடுவதில்மல; அவனுமடய
விழுைிய
ெிந்தமனகள்,
நடுநிமலயொன
மபொக்குகள்,
பக்கச்ெொர்பற்ற நிமலமைகள், ஏமனய ைதத்தவர்கமளயும்
இனத்தவர்கமளயும் அரவமணத்துக்தகொள்கின்ற அன்பொன,
தநறிெொர்ந்த
தெயற்பொடுகள்தொன்
அவமனத்
தரத்தில்
உயர்த்திவிடுகின்றன.

ஏமனய அமைச்ெர்களும் ைற்றும் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்
களும்
தெயற்பட்டொல், உண்மையொன ெைொதொனத்மதயும்
ஐக்கியத்மதயும் ஏற்படுத்தக்கூடியதொக இருக்கும்.
அமதவிட, இன்றும் எைது ைட்டக்களப்பு பிரமதெத்திலுள்ள
அம்பிளொந்துமற நீர்நிமலக்குப் பொலம் அமைக்கப்படொமை ஒரு
குமறபொடொகக்
கொணப்படுகின்றது.
ஏற்தகனமவ
எைது
ெமகொதர
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் அவர்களும் அதமனச்
சுட்டிக்கொட்டியிருக்கிறொர்.
அமதமபொன்று
கொஞ்ெிரங்குடொ
என்னும் இடத்தில் கொணப்படும் அகன்ற ஆறுக்கும் பொலம்
அமைக்கப்படொத
நிமல
கொணப்படுகிறது.
ஆகமவ,
அம்பிளொந்துமற,
கொஞ்ெிரங்குடொ
ஆகிய
இடங்களில்
பொலங்கள் அமைப்பதற்கொன நடவடிக்மககமள எதிர்கொலத்தில்
மைற்தகொள்ளமவண்டும்
என்று
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
நகமர மையைொகக் தகொண்ட இடங்களில் தபரும்பொலும் ென
தநொிெல் கொணப்படுவதொல், அவ்விடங்களில் பொமதகமளக்
குறுக்கறுத்துச் தெல்வது ைிகவும் கடினைொக இருக்கின்றது.
அந்த வமகயில் ைட்டக்களப்பு நகரம், களுவொஞ்ெிக்குடி நகரம்,
தெங்கலடி நகரம், ஏறொவூர் நகரம், வொமழச்மெமன நகரம்
மபொன்ற இடங்களில்
வீதி விபத்துக்கள் ஏற்படக்கூடிய
சூழ்நிமல கொணப்படுகின்றது.
எனமவ, இவ்விடங்களுக்கு
மைம்பொலங்கமள அமைப்பதற்குொிய நடவடிக்மக எடுக்க
மவண்டும் எனக் மகட்டுக்தகொள்கிமறன்.
இறுதியொக இன்தனொரு விடயத்மதயும் சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்மறன். அதொவது, திறன் அபிவிருத்தி ெொர்ந்த
அமைச்சு ததொடர்பொக ஓொிரு விடயங்கமளக் குறிப்பிட்டொக
மவண்டும். அந்த வமகயில் இங்கிருக்கின்ற இமளஞர்கள்
எதிர்கொலத்தில்
ததொழில்
அற்றவர்களொக
வீதிகளில்
அமலயொத வண்ணம் skilled labourers அல்லது skilled officers
ஆக வருவதற்கு அவர்கமளப் பயிற்றுவிக்க மவண்டுதைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
இங்கு மஜொோ்ைன் ததொழில்நுட்பப்
கல்லூொிகளுடன் இமணந்து ஐந்து ததொழில்நுட்பக் கல்லூொிகள்
அமைத்தல் என்னும் விடயம் சுட்டிக்கொட்டப்பட்டிருக்கிறது.
அதன் மூலைொக மைலும் 7 திறன் அபிவிருத்தி ைற்றும்
ததொழிற்பயிற்ெி நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தப்பட இருக்கின்றன.
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திலும் அத்தமகய திறன் அபிவிருத்தி
ததொழிற்பயிற்ெி நிறுவனம் ஒன்மற அமைத்து அங்குள்ள
இமளஞர்களுக்கு திறன்
விருத்திமய ஏற்படுத்துவதற்கு
உதவுைொறு மகட்டுக்தகொள்வமதொடு, நல்ல விடயங்களுக்குப்
பொரொட்டுக்கமளயும்
ததொிவித்துக்தகொண்டு
இனிவரும்
கொலங்களிலும் இவ்வொறொன நல்ல விடயங்கள் இடம்தபற
மவண்டுதைனக் கூறி, விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළාට, න් ඩිලාන් ශපශර්්ා ්ාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 17ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

[අ.භා. 3.58

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඩිලාන්
අොතයුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

Hon. Member, you have two more minutes.

ගරු ඥානමු්ුර ශ්නම නන්සන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநென்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

Okay.

எனமவ, தகௌரவ உயர்கல்வி ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெர், இரொஜொங்க அமைச்ெர் ஆகிமயொமரப் மபொன்று
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නපනර්රා

(ைொண்புைிகு
டிலொன்
இரொஜொங்க அமைச்ெர்)

ෙහතා
தபமரரொ

සෙහාොර්ග
-

රා ය

தநடுஞ்ெொமலகள்

(The Hon. Dilan Perera - State Minister of Highways)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මීට විනාඩි ණනඩට ශප්
ශේ සාභාශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න් ශලසා අපට පිළි න්නට
බැරි සාාංවරුා යක්කය ඇි  වුණා. ශේ සාභාශේ ශ පැත්ශත්ම ියටින
මන්ත්රීවරුන්න් විියන් ශේ වරුන විට පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්
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ැටියට අපට ි ශබන ආත්ම
න්ත්වරුය, පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීතුමාශව නමට මුලින් මන " න්" කියන තත්ත්වරුය නැි 
ඩ්ශ න ි ශබනවරුා. ඒඩට ශ පැත්ශත්ම ඉන්න මන්ත්රීවරුන්න් වරු
කියන්නට ඕනෑ. වින්ද්ධ් පැත්ශතන් ශේ පැත්තට ශ ී්ා කියනවරුා,
ශේ පැත්ශතන් ඒ පැත්තට ශ ී්ා කියනවරුා. ඟශ න් ශ ී්ා කියන
ශඩීට ශමශ න් ඩේබ ශ ී්ා කියනවරුා. ශමශ න් ශ ී්ා කියන
ශඩීට ඟශ න් ඩේබ ශ ී්ා කියනවරුා. ශේ තත්ත්වරුය ඉසා්සා් ට
ගිහිල්ලා අ වරුන විට පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්ශයකුශව නමට
ඉසා්සා්හින් ාන " න්" කියන තත්ත්වරුය සාමච්චලයට ලක්කය ශවරුන
තැනට අපි අපි විියන්ම ඩටයුතු ඩ්ශ න ි ශබනවරුා. න්
මහින් ානන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමා කිේවරුා, අ මන්ත්රීවරු්ශයකුට
බැාංකුවරුඩට ගිහින් ණයක්කය න්න බැරි තත්ත්වරුයට පත් ශවරුලා
ි ශබනවරුා කියලා. ඒඩට ඟතුමාත් වරු කියන්නට ඕනෑී අපිත් වරු
කියන්නට ඕනෑ. "අපිට ඟන්ශන් සාාමානය post ඟශක්කය, return ඟඩ
ඟන්ශන් registered post " කියන ශඩීට, return ඟඩ registered
post ඟශක්කය ආවරුා.
අශනක්කය පැත්ශතන් කියනවරුා, ඊළාට express post ඟශඩන්
ඟවරුනවරුා කියලා. ඟශ ම වරුැව ඩ්න්නට ගිශයීත් ශේ සාභාවරුට අපිවරු
පත් ඩ්ලා ඟවරුපු ජනතාවරු අශපන් බලාශපීශ්ීත්තු වරුන ඩා්ණය
ඉෂ්ට ඩ්න්නට බැරි ශවරුනවරුා කියලා මම හිතනවරුා. ඟම නිසාා අ
ශේ ශේලාවරු ඇතුළත පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න් වරුන අපි
225ශ නාම තීන්දු ඩ්න්නට ඕනෑ, පර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්
ැටියට අ අපට යේ ශ ෞ්වරුයක්කය ඉි රි ශවරුලා ි ශබනවරුා නේ ඒ
ශ ෞ්වරුය ආ්ක්කයෂා ශවරුන විධියට ඉදිරිශගදී ඩටයුතු ඩ්මු කියලා.
ශ පැත්තටම නිසා්ඩා්ණශග මව
න්ශන් නැි වරු. මම ඒ
ඩා්ණශයන්ම ඩථාවරු පටන් ත්ශත්, ඟතැනින් ඩථාවරු පටන්
න්නට ඕනෑ කියලා මම ඒ ශවරුලාශේම හිතපු නිසාායි.

මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි,
න් මහින් ානන්
අු ත් මශව මන්ත්රීතුමා කියන්නට ශයදුණා, හිටපු ජනාධිපි  න්
මහින් ්ාජපක්කයෂ මැි තුමාශව ඩාලශග අශේ ්ශට් මාර්
සාාංවරුර්ධ්නය ඇි  වුණා කියලා. ඒඩ අපි පිළි න්නට ඕනෑ. අශේ
්ශට් මාර් සාාංවරුර්ධ්නශග විේලවරුයක්කය ඇි  වුශණ් ඟතුමාශව
ඩාලශගයි.
ැබැයි ඟතුමාශව ඩාලශග ඇි  වුණු මාර්
සාාංවරුර්ධ්නශග විේලවරුයම ඟතුමාට පා්ාවරුළල්ලක්කය වුණා. ශමීඩ , ඒ
පා්වරුල් ැදීමම තමයි පසුගිය ජනාධිපි වරු්ණශග දී ඟතුමාට
වින්ද්ධ්වරු ආපු ශද් පාලන බලශේ ය අවරුසාානශග තුන්ේපුවරුක්කය ඩ්
ත්ශත්. අධිශේගී මාර් අධිශේ ශයන් ැදුවරුා. ඒ නිසාා මාර්
සාාංවරුර්ධ්නශග විේලවරුයක්කය ඇි  වුණා. සාම ් පළාත්වරුල මන්
ප සුවරු ඇි  වුණා. විශ ෂ
ේ ශයන් කුණු පළාතට.
ැබැයි
අධිශේ ශයන්
න්න ගියාම ඇි  වූ අ්පශ්සා්සාශේ දුර්වරුලඩම
නිසාා අධිශේ ශයන්ම, -අපි හිතුවරුාටත් වරුවා ඉක්කයමනින්- ඟතුමා
ප්ාජයට පත් වුණා. ඟම නිසාා වරුර්තමාන ්ජය ඟතැනින් පාවේ
ඉශ න න්නට ඕනෑ. අධිශේගී මාර්
නවරුා නේ ඒ ැදීශේ
සීමාවරු ශමීඩක්කය කියන ඟඩ ැන සා
අධිශේගී මාර්
නවරුා
නේ ඒවරුා ඉතා රශේ ශමන් න්නට ඕනෑ කියන ඩා්ණය ැන.
න් මහින් ානන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමාට මම මතක්කය
ඩ්න්නට ඕනෑ ඩා්ණයක්කය ි ශබනවරුා. පසුගිය ආණ්ඩුවරු ඩාලශග
ශයෝජනා ශවරුලා ි බුණු ශේ්ාශ ණිගතය - ශචන්ඩලඩි පා් බදුල්ශලන්
නැවරුතුණා. ැබැයි න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල මැි තුමාශව උපශ සා්
මත, බදුල්ශලන් නැවරුි ලා ි බුණු ශේ්ාශ ණිගතය - ශචන්ඩලඩි
මාර් ය බදුල්ශල් ියට ශචන්ඩලඩි ක්කයවරුා කිශලෝමීටර් 140ක්කය
ඉදිරියට ශ න යන්න අපට ැකියාවරු ලැබිලා ි ශබනවරුා. ඒ ැන
අපි ඟතුමාට අපි සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. ඟහි වරුැව ඩටයුතු පියවරු්
)කින් ඩ්න්න ශයෝජනා ශවරුලා ි ශබනවරුා. ැනටමත් ඟහි පියවරු්
3ඩ වරුැව ඩටයුතු ආ්ේභ ශවරුලා ඉතාම ශ ීඳින් ශඩරීශ න යනවරුා.
මධ්යම අධිශේගී මාර් ශග වරුාශවම, ඟහි වරුන්දි ශ ීශේ ඩටයුතුත්
ශබීශ ෝම ශ ීඳින් ඩළමනාඩ්ණය ඩ්ශ න ඒ ඩටයුතු ියදු
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ශවරුමින් යනවරුා. ඒ පිළිබඳවරු මම න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමි තුමාට නැවරුතත් සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. ශමීඩ , බදුල්ශල් ියට
ශචන්ඩලඩි ක්කයවරුා යන විට ඌවරු පළාශත් අතයවරු යම මාර් යක්කය
ශමයින් ආවරු්ණය වරුනවරුා. බදුල්ල, පසා්සා්, ු ව ල, බිබිල,
මහියාං නශයන් ශඩීටසාක්කය ් ා තමයි පදියතලාශේ ඉඳලා
ශචන්ඩලඩි ක්කයවරුා ශේ මාර් ය යන්ශන්. ඟම නිසාා අපි ඟතුමාට
සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා, ඌවරු පළාශත් ජනතාවරුට අතයවරු යම ශවරුලා
ි බුණු, අත් මා ඇණ හිටලා ි බුණු ශචන්ඩලඩි ක්කයවරුා යන
මාර් ය සාෑදීශේ ඩා්ණා ඩටයුතු සාේපා නය ඩ්ලා දීම
සාේබන්ධ්ශයන්.
අශනක්කය පැත්තට මට කියන්නට ි ශබන්ශන්, ්ජ මාවරුත
ැනයි. ශජය්ාේ රනාන්දුපුල්ශල් ම ාමාර් ඇමි තුමාශව
ඩාලශග ඉඳලාම, මා ැනට ම ාමාර් ්ාජය ඇමි තුමා වරු ශයන්
ියටිද්දිත්, පසුගිය අවුන්දු ශ ශක්කයදීත්,
ැම අවුන්ද්ශද්ම මා
පාර්ලිශේන්තුශේ කියන, ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමාත් න්නී
සාභාපි තුමාත් න්නී -ශල්ඩේතුමා න්නවරුා න්ශන් නැ ැ,
ශමීඩ , අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුමාවරු මට ශබීශ ෝවිට මු
වරුන්ශන් නැි  නිසාා - මශව ්ාජය අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුමියත්
න්න, ්ජ මාවරුත
ැනයි.
ැම අවුන්ද්ශද්ම ම ාමාර්
අමාතයාාං ය පිළිබඳ වරුැය ශීර්ෂශගදී ශේ ැන මා පාර්ලිශේන්තුශේ
ඩථා ඩ් ි ශබනවරුාී ශේ අවුන්ද්ශ ත් ඩථා ඩ්නවරුා. ඟයට
බාලගිරි ශ ෝෂය වරුාශ යි. ශ ට, ශ ට, ශ ට, ශ ට කියා
සාභාපි තුමා නිත්ම කියන "ශ ට" තවරුම උ ාශවරුලා නැ ැ.
ඊළා අවුන්ද්ශද් තමයි, අශේ ඌවරු -ශවරුල්ලසා්සා විමුක්කයි 
අ් ළයට අවුන්දු 200ක්කය ලබන්ශන්. ශඩීළඹ රශද් ශග සාම ්
උ විය ඟයට කියන්ශන් ඩැරැල්ල කියලායි. අපි කියන්ශන් විමුක්කයි 
අ් ළය කියලායි. ඊළා අවුන්ද් වරුනශඩීට විමුක්කයි  අ් ළයට
අවුන්දු 200ක්කය ලබනවරුා. ශේ ්ජ මාවරුත මන් ඩ්න්ශන්
කිවුශල්ශ ් ශමීශ ීට්ටාලශව ම අසාළින්. ඒ නිසාා ඒ විමුක්කයි 
අ් ළයට නායඩත්වරුය දුන්ව ඒ ආ ්ණීය වින්වරුන්ටවරුත් න්
ඩ්ලා -ඩිලාන් ශපශර්්ාට න් ඩ්න්ශන් නැත්නේ- ඒ බාලගිරි
ශ ෝෂය ි ශබන ්ජ මාවරුශත් ඩටයුතු ඉක්කයමනින් නිමා ඩ්න්නය
කියා මා ඉල්ලා ියටිනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, ශමය බදුල්ශල් ියට ම වවරු්ට යන ්ජ
මාවරුත. බදුල්ශල් ියට ශචන්ඩලඩි ක්කයවරුාත් පා් ැශ න නිසාා, ශේ
්ජ මාවරුත ැදුශණීත් නැශානහි්ට ඉතාම ඉක්කයමනින් මන්
ඩ්න්න පුළුවරුන් පා්ක්කය බවරුට ශේ මාර් ය පත්ශේවි. ඔබතුමා
මධ්යම අධිශේගී මාර් ය ැදුශවරුීත්, ඒ කියන්ශන් ශඩීළඹ ියට
මධ්යම අධිශේගී මාර් ය ි ශබනවරුා, ඟතැන ඉඳලා ්ජ මාවරුත
් ා නැශානහි්ටම යන්න පුළුවරුන් ඉතා ළාම පා් ැටියට ශේ
පා්
ා න්න පුළුවරුන්. ශේ පිළිබඳවරුත් ඔබතුමාට මතක්කය
ඩ්න්ශන්, ඊළා අවුන්ද්ශද්දීත් නැවරුත වරු්ක්කය ශමය මතක්කය
ඩ්න්නට ශනීලැශබ්වරුා!යි කියන රාර්ථනය හිශත් ඇි වරුයි.

ඊළාට, මහින් ානන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමා කිේවරුා, මධ්යම
අධිශේගී මාර් ශග වරුැව තවරුම ශඩරිලා නැ ැයි කියලා. ඟතුමාට
අමතඩ ශවරුලා ඇි , පා්ක්කය
න්න ඩලින් මුලින්ම ඉවේ පවරු්ා
ැනීම ඩ්න්න ඕනෑය කියලා. ශේ වරුනශඩීට පැශක්කයේ අාංඩ Iහි
ියයයට 73ක්කය ඉවේ අත්පත් ඩ් ැනීශේ ක්රියාවරුලිය ශඩරී
ි ශබනවරුා. පැශක්කයේ අාංඩ IIහි ඟම ක්රියාවරුලිය ියයයට 92ක්කය
සාේූරර්ණ ඩ් ි ශබනවරුා. ඒ වරුාශවම පැශක්කයේ අාංඩ IIIහි ියයයට
)9ක්කය ඒ ඩා්ණා ඩටයුතු ශඩරී ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා ලකුණු 100න්
5ක්කය දීශමන් මහින් ානන් අු ත් මශව ගුන්තුමාශව ලකුණු දීශේ
ක්රමශේ ය සාාධ්ා්ණයි කියලා මා හිතන්ශන් නැ ැ. ඒ ඟක්කයඩම අපි
න්නවරුා, ශමීන ශමීන ර ්න ආවරුත්, න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමි තුමා මධ්යම අධිශේගී මාර් යට රමුඛ්ත්වරුය ශ මින්, සාම ්
විට අප සාමාත් වරුා විවරුා ඩ් නිමින්, ඩැබිනට් මණ්වලශග අය
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සාමාත් වරුා විවරුා ඩ් නිමින්, විවිධ් ර ්න මැද්ශද් ම වවරු්
ක්කයවරුා ඒ පා් න්න ඩටයුතු ඩ්න බවරු.
ඊළාට මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, න් ඇමි තුමාට මා
නැවරුත වරු්ක්කය සා්තුි වරුන්ත ශවරුන්න ඕනෑ. මහින් ්ාජපක්කයෂ
මැි තුමාශව ඩාලශග iRoad වරුයාපෘි ය ලාංඩාවරුට ලැශබන ශඩීට
ඌවරු පළාතටයි, උතුන් පළාතටයි, නැශානහි් පළාතටයි විත්යි
ලැබුශණ් නැත්ශත්. බසා්නාහි් පළාශත් තවරු දිසා්ත්රික්කයඩයඩට
ලැබුශණ් නැ ැ. යු මය තත්ත්වරුශයන් පසු, ප ච
් ාත් යු සාමය තුළ
iRoad වරුයාපෘි ය නැශානහි්ටයි, උතු්ටයි ලබා න්නශඩීට,
අශේ ඉල්ලීම මත ඌවරු පළාතටත් iRoad වරුයාපෘි ය ලබා ශ න්න
ඟතුමා ඩාන්ණිගතඩ වුණා. ැන් ඟම වරුයාපෘි ශග ඩටයුතු ටිඩක්කය
ශ මින් ියදු වුණත්, ඉතාම ශ ීඳින් ශඩරීශ න යනවරුා. ඟම
වරුයාපෘි ය භා්වරු ඩටයුතු ඩළ අධ්යක්කයෂතුමිය ඒ ඩා්ණා ඩටයුතු
ඉතා ශ ීඳින් ඩ්ශ න ගියා. අමාතයාාං ශල්ඩේවරු්යා ශමීඩක්කය
ශ ෝ ශ ේතුවරුක්කය මත අධ්යක්කයෂ ධු්ශග ශවරුනසා්ඩමක්කය ඩ්න්න
ඩටයුතු ඩළ තත්ත්වරුය තුළ ඟහි යේ රමා යක්කය ඇි  ී ි ශබනවරුා.
ඊළා වරුර්ෂය වරුන ශඩීට ඒ වරුයාපෘි ය ක්රියාත්මඩ ඩ්න
මට්ටමට රැශ න ඒමට අපට ැකියාවරු ලැශබ්වි. ඒ පිළිබඳවරු මා
ඔබතුමාට සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. පා්වරුල් සාෑදීම අි න්
සාන්සාන් නාත්මඩවරු බැු ශවරුීත්, මීට ශප් ඌවරු පළාශත්
විශ ේෂශයන්ම බදුල්ල දිසා්ත්රික්කයඩයට ලැබුශණ් කුවේමාශව
සාැලකිලි. ඒ නිසාා උතු් සා නැශානහි්ටත් ඒ ා සාමානවරු
සාලඩමින් ඒ පළාත් තුනටම සාාධ්ා්ණයක්කය ඉෂ්ට වරුන විධියට
ශ ශනන ශේ iRoad වරුයාපෘි ය
් ා වි ාල සා නයක්කය
ලැශබනවරුා කියන ඩා්ණය පිළිබඳවරු මතක්කය ඩ්න්ශන් ඔබතුමාට
සා්තුි වරුන්ත ශවරුමිවයි.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිය යටශත් අපි
ලා ි ශබන පා්වරුල්, පාලේ දි ා බැු වරුාම ඉතාම ශ ීඳින්,
ඉතාම රශේ ශමන් ඒ ඩා්ණා ඩටයුතු දියත්ඩ් ි ශබන වරු මශව
මිත්ර න් මහින් ානන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමාශව ඩථාශවරුන්ම
අපට ශපශනනවරුා. ඟතුමා මුලින් "කිියම වරුැවක්කය වුශණ් නැ ැ"
කියලා කිේවරුාට, ඊට පසුවරු කිේවරුා, "වරුැව ඩන් ්ාවරුක්කය ඩ්ලා
ශ ීේවරුල රමා යක්කය ි ශබනවරුා" කියලා. ශ ීේවරුල රමා යක්කය
ි ශබනවරුා කියන්ශන්, ශ ීවක්කය වරුැව ඩ්ලා ි ශබනවරුා කියන
ඟඩයිී ශ වරුා න්න බැරි මට්ටමට වරුැව ඩ්ලා ි ශබනවරුා කියන
ඟඩයි. ඒ නිසාා න් මහින් ානන් අු ත් මශව මැි තුමාශව
ඩථාශවරුන්ම පා්වරුල් වි ාල රමාණයක්කය ැදිලා ි ශබනවරුායි කියන
ඩා්ණය පිළි ත යුතුවරු ි ශබනවරුා.
ඊළාට, ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩශග
ලා ි ශබන පා්වරුල්වරුල
රමිි ය ැන ඟතුමා ඩථා ඩළා. මා න්නා විධියට RDA ඟශඩන්
න පා්වරුල්වරුල රමිි ය
ැන RDA ඟඩ ඉතා විශ ෂ
ේ
උනන්දුවරුකින් බලන නිසාා, පළාත් සාභා ා පළාත් පාලන
අමාතයාාං ශයන් න පා්වරුල් වරුාශව ශඩීන්ත්රාත් ක්රමයට න්න
න්න ශේ සාමිි  ඩැමැි  නැ ැ. ශමීඩ , RDA ඟශක්කය ම ත්වරුන්
ඟම පා්වරුල්වරුල රමිි ය පිළිබඳවරු වරුැඩි උනන්දුවරුකින් ඩටයුතු
ඩ්නවරුායි කියන ඩා්ණය මත. මා න්නා විධියට RDA ඟශඩන්
න පා්වරුල්වරුල රමිි ය පිළිබඳවරු ඕනෑවරුටත් වරුවාත් සාැලකිලිමත්වරු
ඩටයුතු ඩ්නවරුා. ඒ නිසාා
ියයයට 5ක්කය සාමිි යඩට දීලා
ශඩීන්ත්රාත් ක්රමයට ශේ පා්වරුල් ැදීමට න්න සාම ් ේවරුල
උ විය මැළි ඩ්නවරුා. ඟම නිසාා ඌවරු පළාත වරුැනි පළාත්වරුල
පා්වරුල් ැදීශේ ඩටයුත්ත රමිි යකින් යුතුවරු ඉතාම ශ ීඳින්
අපට ඩ් න්නට ලැබුණායි කියන ඩා්ණයත් මා මතක්කය
ඩ්න්නට ඕනෑ.
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ඊළාට, ම ා මාර් අමාතයාාං යට අයත් ශනීවුණත්, උසාසා්
අධ්යාපන අමාතයාාං ය යටශත් මට ඔබතුමාශ න් ඉල්ලීමක්කය
ඩ්න්න ි ශබනවරුා,
න් ඇමි තුමනි. ලාංඩාශේ අශනකුත්
වි වරු
් වි යාල ා සාන්සාන් නය ඩ් බලන ශඩීට ඌවරු පළාශත්
ඌවරු-ශවරුල්ලසා්සා වි ්වරුවි යාලය ඉතාම විනයක්කය ඇි වරු ඩටයුතු
ඩ්න වි ්වරුවි යාලයක්කය. වි ්වරුවි යාලයඩ ඉශ නීශේ ප්මාර්ථය
ඉතා ශ ීඳින් වරුට ා ත්, න්වරුන් ඉතා විනය න්ඩවරු ඩටයුතු
ඩ්න වි ්වරුවි යාලයක්කය. ශේ වි ්වරුවි යාලශග ි ශබන පරිසා්ය
ශේ්ාශ නිය වි වරු
් වි යාලශග වරුාශවම ශනීවුණත්, ශේ්ාශ නිය
වි වරු
් වි යාලයට ටිඩක්කය සාමානයි. ඒ නිසාා අපි ශ ීවක්කය ඩාලයඩ
ියට බලාශපීශ්ීත්තු වුණා, ශේ වි වරු
් වි යාලයට වවරු ය පීඪයක්කය
ලබා ශ න්න. බදුල්ල ශ්ෝ ල ශික්කයෂණ ශ්ෝ ලක්කය ඩ්ලා ඌවරුශවරුල්ලසා්සා වි වරු
් වි යාලයට ඒ වවරු ය පීධය ලබා දුන්ශනීත්,
තවරුත් ළමයින් 125ඩට, 150ඩට විත් වවරු ය වි යාවරු ැ ෑරීශේ
වරු්ේ ලැශබනවරුා. ඒ නිසාා න් ඇමි තුමනි, ඒ පළාත නිශයෝජනය
ඩ්න ම ජන නිශයෝජිතයකු ැටියට ඔබතුමා ඒ පළාශත් මාර්
අාං ය ැන වි ාල අවරුධ්ානයක්කය ශයීමු ඩළා වරුාශවම, ඔබතුමා
උසාසා් අධ්යාපන ඇමි වරු්යා වරු ශයන් ියටින ඩාලය තුළම අපට
ඌවරු-ශවරුල්ලසා්සා වි ්වරුවි යාලයට වවරු ය පීධයක්කය ලබා දීම
සාඳ ාත් ඩටයුතු ඩ්න්නය කියන ඉල්ලීම මා ඩ්න්න ඩැමැි යි.
ශේ අමාතයාාං ය ැන සාාඩච්ඡා ඩ්න ශවරුලාශේම න්
චන්දිම ී්ක්කයශඩීඩි ඩැබිනට් ඇමි තුමාශව අමාතයාාං ය වරුන
නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය ැනත් වරුචන
කිහිපයක්කය ඩථා ඩළ යුතුයි. ඟතුමා ගිය මාසාශග බදුල්ලට ඇවිල්ලා
බදුල්ල දිසා්ත්රික්කයඩයට තාක්කයෂණිගතඩ වි ්වරුවි යාලයක්කය ලබා දීම සාඳ ා
අවරු ය ඩ්න සා්ථාන පරීක්කයෂාවරුට ලක්කය ඩළා. අවරුසාානශග අශේ
බදුල්ල දිසා්ත්රික්කයඩශග ශද් පාලන නායඩත්වරුශග ියයු ශ නා
ඟඩතු ශවරුලා තීන්දුවරුඩට ආවරුා. මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි,
ශ්ෝ ණ විශේී් මැි තුමා ැාංගිලා ියටි සාමශග ශබීශ ෝ
ඩාලයක්කය නැවරුි ලා ියටිශග, ශනළුවරු වරුත්ත බාං ලාශේ. ඒ වරුත්ශත්
වි ාල ඉව රමාණයකුත් ි ශබනවරුා. තාක්කයෂණිගතඩ වි වරු
් වි යාලයක්කය
ඇි  කිරීම සාඳ ා ඒ වරුත්ත සා ඟම පරිසා්ය ඉතාම සුදුසුයි. ඟම
සාේූරර්ණ ශද්ශපීළ ැන් පවරුි න්ශන් ජාි ඩ තන්ණ ශසාේවරුා සාභාවරු
යටශත්යි. මා න් චන්දිම ී්ක්කයශඩීඩි ඇමි තුමාශ න් ඉල්ලීමක්කය
ඩ්නවරුා, ඟම ශ ීවනැඟිලි ඇතුළු ියයු ම භූමි භා ය ඟතුමාශව
අමාතයාාං ය යටතට පවරු්ාශ න, තාක්කයෂණිගතඩ වි වරු
් වි යාලය ඟහි
ආ්ේභ කිරීමට ඩටයුතු ඩ්න්නය කියලා.
ශ ේතුවරු, ශමීඩක්කය ? ඟතැන ඒ සාඳ ා ඉතාම සුදුසුයි. ජනතා
විමුක්කයි  ශප්මුණ කියන පක්කයෂය ශේ ්ශට් බිහි ශවරුන්ශන ශ්ෝ ණ
විශේී් මැි තුමා නිසාා. ඟතුමා නායඩත්වරුය ශ න්ශනත්
තන්ණයන්ටී අසා නයට පත් තන්ණයන්ට. ශේ තාක්කයෂණ
වි වරු
් වි යාලය ඇි  ඩ්න්ශන්ම, අසා නයට පත් ශවරුලා ඉන්න
තන්ණයන්ට මාර් යක්කය ශ ීයලා ශ න්න. ඒඩට තමයි තාක්කයෂණ
වි වරු
් වි යාලය ඇි  ඩ්න්ශන්. ඒ නිසාා ශ්ෝ ණ විශේී් මැි තුමා
පදිාංචි ශවරුලා හිටපු නිවරුසා ඒ සාඳ ා ඉතාම සුදුසුයි කියලා මම
හිතනවරුා. ඒ වි ්වරුවි යාලය, "ශ්ෝ ණ විශේී් අවසා්ම්ණ
වි වරු
් වි යාලය" කියලා නේ ඩළත්, මශව නේ ඊට වින්ද්ධ්ත්වරුයක්කය
නැ ැ. ඒ නම ාන්න බැරි නේ, ඟම සා්ථානය ශ ෝ ඒ සාඳ ා ලබා
ශ න්න කියන ඉල්ලීම මම ඩ්න්න ඩැමැි යි. ශමීඩ , ඒ
සා්ථානය, ඒ ශ ීවනැඟිල්ල සා ඒ ියයු  ශද්වරුල් කිිය ශඩශනක්කය
පාවිච්චි ශනීඩ් නිඩේ ි ශබන්ශන්. ඒ ඉවම -භූමිය- සා ඒ
ශ ීවනැඟිලිත් ඒ සාඳ ා ඉතාම සුදුසුයි.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, SAITM ඟශක්කය ර න
් යට ැන්
විසාඳුමක්කය ලැබිලා ි ශබනවරුා. ඒ විසාඳුම ැන් ක්රියාත්මඩ ඩ්න්න
ැකියාවරු ලැබිලා ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා මම හිතනවරුා ලාංඩාවරු පු්ාම
ශ්ෝ ල්වරුලට ගියාම, "මා්යා ඟනඩල් බලාශ න ඉන්නවරුා"
කියලා ශපෝසා්ටර්
ශ න, ඩළු ශඩීඩි ාශ න, ඒ යන
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ශ්ෝගියාශව මානියඩ මට්ටම ඉතාම ප ළ මට්ටමඩට බසා්සාපු ඒ
පරිසා්ය නැි  ඩ්න්න පුළුවරුන් ශවරුයි කියලා. න් ඇමි තුමනි,
SAITM ඟඩ පිළිබඳවරු ැන් ශ පාර් ්වරුය ඇි  ඩ්ශ න ි ශබන
ශේ විසාඳුම ඉතාම ඉක්කයමනින් ක්රියාත්මඩභාවරුයට ශ නැල්ලා, ඒ
ර න
් ය සාේූරර්ණශයන්ම විසාඳුමඩට පත් ඩ්න්න ඔබතුමාට
ක්කයි ය සා වධ්ර්ය ලැශබ්වරුා කියා මා රාර්ථනා ඩ්නවරුා. න්
ඇමි තුමනි, SAITM ඟශක්කය ර න
් ශගදී මම හිටිශයත්, SAITM
ඟඩ ශ ී් උපාධි ඩවයක්කයී ඒඩ වරු න්න ඕනෑී
ැබැයි,
ශපෞද් ලිඩ වි වරු
් වි යාල ඇි  ඩළාට ඩමක්කය නැ ැ කියන මතශග.
ඟ ා SAITM ඟඩ ශපන්නලා ඒ පිළිබඳවරු ඩථා ඩ්පු ශ ීසා්ත්
ම ත්වරුන් SAITM ඟශඩන් ඈත් ශවරුලා ැන් අු ත් වරුයවරුසා්ථාවරු
පිළිබඳවරු ්ශට් ජනතාවරුට ශවරුනත් මතයක්කය ඉදිරිපත් ඩ්මින්,
ජාි වරුාදී, ආ ේවරුාදී වරුයාපා්යඩ ශයශ න බවරු අපට ශපශනන්නට
ි ශබනවරුා. අ GMOA ඟශක්කය සාම ් ශ ීසා්ත් ම ත්තුන් ශවරුන
වරුැව පිළිශවරුළක්කය ඔසා්ශසාේ ගිහිල්ලා ජාි වරුා ය අවුසා්සාන්න,
ආ ේවරුා ය අවුසා්සාන්න ඩටයුතු ඩ්න තත්ත්වරුයක්කය අපට
ශපශනනවරුා. SAITM ඟශක්කය ර ්නය අපි සාේූරර්ණශයන් විසාඳලා
ි ශබනවරුා. SAITM ඟශක්කය ර න
් ය ව මීමා ඩ්ශ න අන්තවරුාදී,
ජාි වරුාදී ශද් පාලනය ඩ්න්නට උත්සාා ඩ්පු ඒ වවරු යවරුන්න්වරු
අපි ජනතාවරුට ඳුන්වරුා ශ මුයි කියන ඩා්ණයත් ශේ ශවරුලාශේ මම
මතක්කය ඩ්න්න ඕනෑ.
වි වරු
් වි යාල පද්ධ්ි ය ශඩීච්ච් ැදුවරුත්, මාර් පද්ධ්ි ය
ශඩීච්ච් ැදුවරුත්, තාක්කයෂණ වි වරු
් වි යාල ශඩීච්ච් ැදුවරුත් ඒ
ියයු  ශද්වරුල්වරුලින් අපට රි ලල න්න පුළුවරුන් ශවරුන්ශන්,
ජාි වරුාදි, ආ ේවරුාදි බලශේ වරුලට යට ශනීී ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු
නිශයෝජනය ඩ්න අපි 225ශ නාම ඟඩතු ශවරුලා ඉතාම ඉක්කයමනින්
වරුයවරුසා්ථා සාාංශ ෝධ්නය කියන ඩා්ණය පිළිබඳවරු අශේ අවරුධ්ානය
ශයීමු ඩශළීත් පමණයි. අපට ඉක්කයමනින් යන්නට, අධිශේගී මාර්
ටිඩ ා නිමු. අශේ තන්ණයන්ට ශ ීඳට උ න්වරුන්නට, උසාසා්
අධ්යාපන ආයතන ටිඩ
ා නිමු. ඒ වරුාශවම අශේ ්ශට්
ශද් පාලන මන් මාර් යත් නිිය විධියට
ාශ න, ශේ ්ශට්
ජනතාවරුට ඕනෑ ඩ්න විධියට ජාි වරුා ශයන්, ආ ේවරුා ශයන්,
අන්තවරුා ශයන් ශතී් ශවරුච්ච ්ටක්කය
ා න්නට අපි අධිෂ්ධාන
ඩ් නිමුයි කියන ඉල්ලීම ඩ්නවරුා.
මශව ම ාමාර් ්ාජය අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුමියට ශ ීවක්කය
වරුැව නැ ැ. ශමීඩ , ශ ේතුවරු? ්ාජය අමාතයාාං යට වරුැවක්කය නැි 
නිසාා. ඒ ශඩශසාේශවරුතත් ඟතුමියටත්, ඒ වරුාශවම වරුැඩිය මාවරු මු
ශවරුන්ශන් නැි  ඩැබිනට් අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුමා රමුඛ් ඒ
අමාතයාාං ශග ියයු ම නිලධ්ාරීන්ටත්, ඒ වරුාශවම RDA ඟශක්කය
සාභාපි තුමා ඇතුළු ඒ ියයු ම නිලධ්ාරීන්ටත් මශව සා්තුි ය පු
ඩ්නවරුා. ශබීශ ීම සා්තුි යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
සා්තුි යි. ඊළාට, න් බන්දුල ලාල් බණ්වාරිශ ීව මන්ත්රීතුමා.
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ප ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.

[අ.භා. 4.1)]

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිනගොඩ ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම වරුැ ත් අමාතයාාං
කීපයඩ වරුැය ශීර්ෂ ැන සාාඩච්ඡා ඩ්න ශවරුලාශේ මටත් අ සා්
ඉදිරිපත් ඩ්න්න අවරුසා්ථාවරු ලැබීම ැන සාතුට පළ ඩ්නවරුා.

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අ ශේ ්ශට් මාධ්ය දි ා
බැු වරුාම, ඟශ ම නැත්නේ ශේ ්ශට් ජනතාවරු තුළ ඇි  ශවරුලා

758

ි ශබන මතවරුා දි ා බැු වරුාම, උසාසා් අධ්යාපනය -විශ ෂ
ේ ශයන්
වවරු ය අධ්යාපනය- ශපෞද් ලීඩ්ණය ඩ්න්න යනවරුාය, ඒ
ශවරුවශවරුන් වරුැඩි බ්ක්කය ශේ ආණ්ඩුවරු ශයී වරුන්න යනවරුාය කියන
මතය තමයි ජනතාවරුට යන පණිගතවුවය කියන ඟඩ ශපශනනවරුා.
නමුත්, ශේ අය වරුැශයන් වරුයඹ, සාබ් මුවරු සා ශමී්ුවවරු
වි වරු
් වි යාලවරුල වවරු ය පීධ තුනක්කය ආ්ේභ ඩ්න්න 2018 වරුසා්ට
න්පියල් මිලියන 1,250ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ විත්ක්කය
ශනීශවරුයි, මම නිශයෝජනය ඩ්න ාු  දිසා්ත්රික්කයඩශග ්ැැහුණු
වි වරු
් වි යාලයට අ ාළවරු ඩ්ාපිටිය වවරු ය පීධයට ම ාචාර්ය
ඒඩඩයක්කය පිහිුවවරුන්න, ඒ වරුාශවම වවරු ය පීධය සාඳ ා ම ල්
10ඩ ශ ීවනැඟිල්ලක්කය ඉදි ඩ්න්න 2018 වරුසාශර් න්පියල් මිලියන
350ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ පිළිබඳවරු මම ශේ ශවරුලාශේ
සා්තුි  ඩ්න්න ඕනෑ.
ශේ ආදී වරු ශයන් ශේ අවුන්දු ශ ඩ තුළදී උසාසා් අධ්යාපනය
සාේබන්ධ්ශයන් වරුැව ඩටයුතු ්ාශියක්කය ඉුව ඩ් ි ශබනවරුා.
ඟශමන්ම ශේ අවුන්ද්ශද් ඉලක්කයඩ ඩ්පු වරුැවසාට න් දි ා බැු වරුාම
ශපශනනවරුා, සුවි ාල වරුැව ශඩීටසාක්කය ශේ ඩාල සීමාවරු තුළදී ඉුව
ඩ් ි ශබන බවරු. ඟශමන්ම ඒ ඩටයුතු ැනට ඉුව ශවරුමින්
පවරුි නවරුා.
මාර් සාාංවරුර්ධ්නය ත්තත් ඟශ මයි.
ශේ ්ශට් ම ා
පරිමාණශයන් ඉදි ඩ්න්න ඩථා ඩ්පු ඇතැේ මාර් වරුයාපෘි 
හුාක්කය ශවරුලාවරුට ම ා රචා්යක්කය ඟක්කයඩ පසුගිය ඩාලශග
ඉදිඩ්න්න පටන් ත්තා වුණත් යේ යේ දූෂණ, අක්රමිඩතා
ශ ේතුශවරුන් ඒවරුාශග ගුණාත්මඩ භාවරුශග අඩුපාඩු ි ශබන
ශවරුලාවරුඩ, විනිවි භාවරුශයන් සා ඉතාම ක්කයි මත්වරු නිවරුැරැදි
ආඩා්ශයන් ඒ ඩටයුතු ඉුව කිරීම සාේබන්ධ්ශයන් අපට සාතුටට
පත් ශවරුන්න පුළුවරුන්.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ශේ න් සාභාශේ ශඩන්ණු
සාම ් ඩථා අ ශ න ඉන්න ශඩීට මට හිතුණා, ශේ
ශද් පාලනඥයන්ටත් වි යා පීධයක්කය පටන් න්න ි ශබනවරුා නේ
ශ ීඳයි කියලා. ශමීඩ , ළාදී ඟන පළාත් පාලන මැි වරු්ණය
ඟක්කයඩ රාශද්ශීය සාභාවරුලට සා පළාත් පාලන ආයතනවරුලට පත්
වරුන සාිවඩයන් ශ ගුණයකින් විත් වරුැඩි වරුනවරුා. හුාක්කය
ශද් පාලනඥයන්ට විනයක්කය නැි ඩම, දු් ක්කයනා වවරුණකින්
ඩටයුතු කිරීමට ඇි  ශනී ැකියාවරු, ැක්කයමක්කය නැි ඩම විත්ක්කය
ශනීශවරුයි, ශේ ්ශට් මූලය විනය පිළිබඳවරු අවරුශබෝධ්යක්කය
නැි ඩම ්ශට් හුාක්කය ර න
් වරුලට ශ ේතුශවරුලා ි ශබනවරුා කියලා
මට ශපශනන්න ි ශබනවරුා, මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි.
ඒ නිසාා ශද් පාලනඥයන්ටත්, විශ ෂ
ේ ශයන්ම පළාත් පාලන
ආයතනශයන් ශද් පාලන ක්කයශෂේත්රයට අවරුතීර්ණ ශවරුලා ඉසා්සා් ට
යන අයටත්, කිියයේ ැවමක්කය ලබා ශ න ආයතනයක්කය පිහිුවවරුන්න
පුළුවරුන් නේ ඒඩ ්ටඩට අවරුාිය ායඩ ශ යක්කය ශනීශවරුයි කියායි මා
වි වරු
් ාසා ඩ්න්ශන්. ඔවුන් ඩ්න වරුැරැදිවරුලින් ියදු වරුන විනා ය
ැන බැු වරුාම ඟයට ්න පිරිවරුැය පිළිබඳවරු ඩන ාුව ශවරුන්න
අවරු ය නැ ැ.
මා තවරු ඩා්ණයක්කය කියන්නේ. ශේ සාභාශේදී
න්
මන්ත්රීවරු්ශයකුශ න් තවරුත් ශ යක්කය කියැවුණා. " ැන් සාම ්
ශද්වරුල් අපට සාාමානය තැපෑශලන් ලැශබනවරුා. මතඩ ි යා න්න
-බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුන්න-, ලියාපදිාංචි තැපෑශලන් අපි
ඔබතුමන්ලාට ශේවරුාට උත්ත් ඟවරුනවරුා" කියලා ශේ න් සාභාශේදී
කියැවුණා. ශේඩ ඟක්කයත්ා විධියඩ තර්ජනයක්කය, මූලාසානාරූඪ න්
මන්ත්රීතුමනි. ශේඩ තර්ජනයක්කය. ඟශ ම කියන මන්ම ශේ උ විය
කියනවරුා, "අ මැි වරු්යා ගිහිල්ලා නීි පි වරු්යාශ න් ඉල්ලීේ
ඩළාය, අසාවරුලාශව නඩු ැන, අසාවරුලාශව නඩු ැන බලන්න"
කියලා. "ඒඩ වරුැරැදියි, සා ාචා්ාත්මඩ නැ ැ" කියමින් ශේ න්
සාභාවරු ඇතුළට ඇවිල්ලා කියනවරුා, "බලා න්න පුළුවරුන්, අපි
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ආවරුාම ශේඩයි ඩ්න්ශන්" කියලා. ඒඩ තමයි ශේ රඩා ශයන්
කියන්ශන්. ශමතැන ඟක්කයත්ා විධියඩ තර්ජනයක්කය ි ශබනවරුා. ශේ
තර්ජනය ඩ්න්ශන් ශේ බාංශඩීශලීත් ශද් පාලනඥයන්. ශමීඩ ,
ශේ අය උත්සාා ඩළා,-

The next speaker is Hon. Yoheswaran. You have
twenty four minutes.
[பி.ப. 4.22]

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු සීනිතම්බි නය නහේ සනවරන් ෙහතා

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තවරු විනාඩියයි ි ශබන්ශන්.

(ைொண்புைிகு ெீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිනගොඩ ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
මා ඩථාවරු පටන්
ත්තා විත්යි,
මන්ත්රීතුමනි.

(The Hon. Presiding Member)

මූලාසානාරූඪ

න්

පළමුශවරුන්ම ශචෝ නාවරුක්කය ආවරුාම, "අපි නිර්ශ ෝෂියි,
නිර්ශ ෝෂියි" කියලා ඩෑ
නවරුා. "අපි නිර්ශ ෝෂියි" කියලා
ාමුදුන්වරුන් ඟක්කයඩ ගිහිල්ලා, අශත් පිරිත් නූල ැට
ශ න
උද්ශඝෝෂණ ඩ්නවරුා; සාතයග්ර ඩ්නවරුා. අනික්කය අතට ජනතාවරු
අ්ශ න ගිහිල්ලා උද්ශඝෝෂණය ඩ්නවරුා. ඊළාට ශද් පාලන
පළි ැනීේ කියලා කියනවරුා. ඟශ ම කියලා අන්ි මට තමන්ට
ශචෝ නාවරු ඟල්ල වරුන බවරු ැනශ න, ඒ ශචෝ නාශවරුන් මුවරුා
ශවරුන්න තමයි අ ඟක්කයත්ා විධියඩ තර්ජනයක්කය ඩ්න්ශන්.
අශේ අි  න් ජනාධිපි තුමා, අ මැි තුමා ඇතුළු ්ජය
ඩාශවවරුත් තර්ජනවරුලට බය ශවරුන්ශන් නැි  බවරු මා කියන්න
ඩැමි යි. අපි ශේ ්ශට් අපක්කයෂපාතී නිලධ්ාරින් ියයු  ශ නාටම
කියනවරුා, "ශේ තර්ජනවරුලට බය ශවරුන්න ඟපා. නීි ය ක්රියාත්මඩ
ඩ්න්ශන් ්ජශග ඉන්න අයටත්, විපක්කයෂශග ඉන්න අයටත් -ඕනෑ
ශඩශනකුට- සාාධ්ා්ණය ඉෂ්ට ඩ්න්න"ය කියලා.
මශව ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්න්න ඩලින් මා න් උසාසා් අධ්යාපන
ා ම ාමාර් ඇමි තුමාශ න් පුාංචි ඉල්ලීමක්කය ඩ්නවරුා. උඩු ම බද්ශද් ම මාර් ය ාංවරුතු්ට ඩවාශ න ගිහිල්ලා, බසා් ්ථ ධ්ාවරුනය
ීමට ශනී ැකි ආඩා්ශයන් අබලන්ශවරුලා ි බියදී, සා්වරුශද්
ඩටයුතු අමාතයාාං ය ් ා මු ල් ශවරුන් ඩ්ලා, ශේ වරුනවිට ඟය
රි සාාංසා්ඩ්ණය ඩ්මින් යනවරුා, න් ඇමි තුමනි. නමුත් ශේ
මාර් ශග වරුැව ඩටයුතු අවරුසාන් ඩ්න්න ි ශබන්ශන් ලබන
මාසාශග -ශ සාැේබර් මාසාශග- 15 වරුැනි ා, න් ඇමි තුමනි.
ශේ ඟක්කයඩම තවරුත් ාංවරුතු් ශ ඩක්කය ආවරුා. තවරු ාංවරුතු් ශ ඩක්කය
ආපු නිසාා ශේ පාශර් වරුැව ඩටයුතු අවරුසාන් ඩ් න්න බැරි ීශේ
අර්බු යඩට අපි ැන් මුහුණ දීලා ි ශබනවරුා. ඩඩිමුඩිශග ශේ
ඩටයුතු අවරුසාන් ඩ්න්න ගිශයීත් ඟශ ම ශමය රමිි ශයන් අවරුසාන්
ඩ්න්න පුළුවරුන්ඩමක්කය ලැශබන්ශන් නැ ැ, න් ඇමි තුමනි. ඒ
නිසාා ශේ පාශර් වරුැව ඩටයුතු නිිය පරිදි ඉුව ඩ්න්න නේ
ඩන්ණාඩ්ලා ජනවරුාරි මාසාශග 15 වරුැනි ා වරුනතුන් ශ ෝ ඩල්
ශ න්න කියා මා ඉල්ලා ියටිනවරුා. න් ඇමි තුමනි, විශ ෂ
ේ ශයන්ම
ඔබතුමාටත්, මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග සාභාපි තුමා වරුන
නි ාල් ූ රියආ්ච්චි ම ත්මයා ඇතුළු කුණු පළාත බා්
අධ්යක්කයෂතුමාටත්, දිසා්ත්රික්කය මාර් සාාංවරුර්ධ්න නිලධ්ාරින්ටත් මා
සා්තුි වරුන්ත වරුනවරුා, ාංවරුතුරින් පසා්ශසාේ අශේ රශද් ශග පා්වරුල්
යථා තත්ත්වරුයට පත් ඩ්න්න ත් ක්රියාමාර් සාේබන්ධ්ශයන්.
අවුන්දු තළි ක්කය ි සා්ශසාේ ාු  දිසා්ත්රික්කයඩශග
න්න බැරි වුණු
පා්වරුල් ශේ අවරුසා්ථාවරු වරුනශඩීට
න්න පුළුවරුන්ඩම ලැබිලා
ි ශබනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට ඩථා ඩ්න්න ලැබුශණ්
ඉතාම සීමිත ඩාලයක්කය. නමුත් මට අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම
සාේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමාටත් සා්තුි  ඩ්මින් මශව ඩථාවරු අවරුසාන්
ඩ්නවරුා.

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, உயர்
கல்வி, தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சு ைற்றும் திறன் அபிவிருத்தி ,
ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்சு ஆகியவற்றின் ைீதொன விவொதத்தில்
கலந்துதகொண்டு உமரயொற்றுவதற்குச் ெந்தர்ப்பம் அளித்
தமைக்கொக
நன்றி
ததொிவிக்கின்மறன்.
உயர்கல்வி
தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சுக்கு 2017ஆம் ஆண்டில் 1,63,405
ைில்லியன் ரூபொயும், 2018ஆம் ஆண்டில் 1,82,757 ைில்லியன்
ரூபொயும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த வமகயிமல இந்த
ஆண்டில் உயர் கல்வி, தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சுக்கு 19,352
ைில்லியன் ரூபொய் அதிகைொக ஒதுக்கீடு தெய்யப்பட்டுள்ளது.
எனமவ, இந்த அமைச்சு இந்த வருடத்தில் இன்னும் பல
மவமலத்திட்டங்கமள
ைிகவும்
திறம்பட
மைற்தகொள்ள
முடியுதைன நொன் கருதுகின்மறன்.
உண்மையிமல கடந்த கொலங்களில் எைது உயர் கல்வி ,
தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெர் எங்களுடன் இமணந்து ெில
ஏற்பொடுகமளச் தெய்து வருவமதயிட்டு நொங்கள் அவமர
ைனைொரப் பொரொட்டுகின்மறொம். குறிப்பொக, எங்களுமடய
ைொவட்டத்துக்குப் பொலங்கள் மதமவயொகவிருக்கின்றபடியொல்,
அப்பொலங்கமள அமைப்பதற்கொன திட்ட அறிக்மககமளயும்
அவற்றுக்கொன
அவெியத்
தன்மைகமளயும்
ததளிவொனமுமறயில் தயொொித்து, அவருமடய அலுவலகத்
துக்குச்
தென்று
நொன்
மகயளித்திருந்மதன்.
நொன்
மகட்டுக்தகொண்டதன் பிரகொரம், தகௌரவ உயர் கல்வி,
தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெர்
அவர்கள், கிண்மணயடிமுருக்கன்தீவுப்
பொலம்,
கிரொன்
பொலம்,
ெந்திதவளிதிகிலிதவட்மடப் பொலம், பன்குடொதவளி - நொிப்புல்மதொட்டப்
பொலம், ைண்டூர்- குருைண்தவளிப் பொலம் ஆகிய பொலங்
கமளயும் ைற்றும் ெில பொலங்கமள தனது அமைச்ெின்மூலைொக
மைற்தகொள்ளொவிட்டொலும் மதெிய நல்லிணக்க அமைச்ெின்
மூலைொகவும் அமைத்துத் தர முமனந்தமைக்கொக முதலில் நன்றி
ததொிவிக்கின்மறொம்.
அமதமநரத்தில்
இதற்கொன
மவண்
டுமகொமள
நொங்கள்
மதெிய
நல்லிணக்க
அமைச்ெின்
தெயலொளர் ைதிப்புக்குொிய ெிவஞொனமஜொதி அவர்களிடமும்
விடுத்திருந்மதொம். அமதமபொன்று, ைொவட்டச் தெயலகம் திட்ட
அறிக்மகமயத் ததளிவொன மவண்டுமகொளொக முன்மவத்
திருந்தது. எல்லொவற்மறயும் இமணத்துத்தொன் இன்று மதெிய
நல்லிணக்க அமைச்சு ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திமல இந்தப்
பொலங்கமள அமைப்பதற்கொன நிதிமய ஒதுக்கியிருக்கின்றது.
எனமவ, அந்த அமைச்சுக்கும் இச்ெந்தர்ப்பத்திமல நொன் நன்றி
ததொிவிக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிமறன்.

இந்த வருடத்தில் எங்களுக்கு 60 ைில்லியன் ரூபொமய
வீதியமைப்புக்கொக ஒதுக்கியிருந்தொர்; அதில் 40 ைில்லியன்
ரூபொமய
வழங்கவிருப்பதற்குொிய
கடிதமும்
அனுப்பப்
பட்டிருந்தது.
நொங்கள்
அப்பணத்துக்குொிய
மவமல
விபரங்கமள அவர்களுக்குக் தகொடுத்திருந்மதொம். ஆயினும்,
இன்றுவமரயில் அந்த நிதி எங்களுக்குக் கிமடக்கவில்மல.
ஆகமவ, அதமனயும் வழங்குவதற்கொன முயற்ெிகமள அவர்
மைற்தகொள்வொதரன எதிர்பொர்க்கின்மறன்.
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குறிப்பொக, இலங்மக நொட்டிமல 2016ஆம் ஆண்டுத்
தரவுகளின் பிரகொரம், உயர் கல்வி அமைச்ெின்கீழ் 15
பல்கமலக்கழகங்களும் 18 உயர் கல்வி நிறுவனங்களும்
இருக்கின்றன. ஆனொல், அவற்றுக்கொன மதமவ அதிகைொக
இருக்கின்றது. ஆகமவ, பல்கமலக்கழகங்கள் அதிகொிக்கப்பட
மவண்டும். பல்கமலக்கழகங்கமள அதிகொித்தொல் ைொத்திரம்
மபொதொது. பல்கமலக்கழகங்கமள அதிகொிக்கும்மபொது, அந்தப்
பல்கமலக்கழகங்களில் கல்வி பயின்று, பட்டம் தபற்று
தவளிமயறும் ைொணவர்கள் ததொழில்வொய்ப்மபப் தபறக்கூடிய
நியதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க மவண்டும். இன்று தபரும்பொலும்
பல்கமலக்கழகக்
கல்விமய
முடித்து
தவளிமயறுகின்ற
ைொணவர்கள் தைது ததொழில்வொய்ப்மபப் தபறுவதற்கொகப் பல
ஆண்டுகளொக
வீதிகளில்
நின்று
மபொரொடமவண்டிய
சூழ்நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டத்திமல பட்டதொொிகள் நூற்றுக்கணக்கொன நொட்களொகக்
கவனயர்ப்புப்
மபொரொட்டத்தில்
ஈடுபட்டு
வீதிகளில்
குந்தியிருந்தொர்கள்; இந்த நிமல ைொறமவண்டும். ஆகமவ,
அதற்மகற்றவமகயில் பல்கமலக்கழகக் கல்வித் திட்டங்கள்
உருவொக்கப்பட மவண்டும். பல்கமலக்கழகக் கற்மகமய
முடித்து தவளிமயறும்மபொது அவர்களுக்கு உடனடியொக
மவமலவொய்ப்புக் தகொடுக்கப்பட மவண்டும். கல்வியியற்
கல்லூொிகளில் கற்மகதநறிகமள முடித்து தவளிமயறுபவர்
களுக்குப்
பொடெொமலகளில்
ஆெிொியர்
நியைனங்கள்
வழங்கப்படுகின்றன.
ஆனொல்,
பல்கமலக்கழகத்திலிருந்து
தவளிமயறியவர்கள்
வீதிகளில்
மவமலக்கொகப்
மபொரொடமவண்டிய துர்ப்பொக்கிய நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்
கிறொர்கள்.
பல
ஆண்டுகளொக
அவர்கள்
அவ்வொறு
புறக்கணிக்கப்படுகின்ற
நிமலமை
கொணப்படுகின்றது.
ஆகமவ, இந்தப் பல்கமலக்கழகக் கல்வித் திட்டத்தில்
ைொற்றத்மதக்
தகொண்டுவருவமதொடு,
பல்கமலக்கழகத்தில்
பட்டப்படிப்மப முடித்து இன்றுவமர மவமலயில்லொைல்
இருக்கின்றவர்களுக்கு
ஏமதொதவொரு
வமகயில்
மவமலவொய்ப்மப ஏற்படுத்துவதற்கொன திட்டங்கள் உருவொக்
கப்பட மவண்டும் என்பதமன இந்தச் ெமபயிமல நொன்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் எங்களது தைிழ்த் மதெியக்
கூட்டமைப்மபொடு பல மவமலத்திட்டங்களில் இமணந்து
தெயற்படுகின்றொர். அதற்கொக நொன் அவருக்கு நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
இருந்தமபொதும்
கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்தில்
எைது
இமளஞர்
யுவதிகளுக்கு
மவமலவொய்ப்புக் மகொொி நொன் பல தடமவகள் அமைச்ெர்
அவர்களிடம் வருமகதந்திருந்மதன். நீங்கள் உடனடியொகக்
மகதயொப்பைிட்டு அதற்கொன கடிதத்மத ைீள என்னிடம்
மகயளித்தீர்கள். உங்களுமடய அமைச்ெின் தெயலொளரும்
அதில் மகதயொப்பைிட்டுத் தந்திருந்தொர். ஆனொல், கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்தில்
அதமனக்
மகயளித்தும்
அவர்கள்
இதுவமர எதுவித நடவடிக்மகயும் எடுக்கவில்மல. அமதத்
தூக்கிக் குப்மபயிமல மபொட்டதுமபொல் மபொட்டுவிட்டொர்கள்.
அவர்கள் எங்கமள ைதிக்கிறொர்கள் இல்மல. உங்களது
மகதயொப்பங்கமளொடு தென்றிருந்தமபொதும் ஒரு ததொழில்
வொய்ப்புக்கூட அங்கு எங்களுக்குக் கிமடக்கவில்மல. கல்குடொ
மதர்தல்
ததொகுதியில்
கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகம்
அமைந்திருக்கின்றது. நொன் அந்தத் ததொகுதிமயச் மெர்ந்தவன்.
கடந்த கொலங்களில் உங்கமளொடு எதிர்க்கட்ெியில் இருந்தவன்.
அந்தக் கொலத்தில்தொன் எங்களுக்கு எதுவும் கிமடக்கவில்மல.
இந்தக் கொலத்தில் உங்கமளொடு பலவற்றுக்கு ஒத்துமழப்பு
வழங்குகின்மறொம். ஆகமவ,
இவ்வொறொன மவமலவொய்ப்
புகமள
எங்களுக்கு
வழங்குவதற்கு
நீங்கள்
கிழக்கு
பல்கமலக்கழக நிர்வொகத்திற்கு கடுமையொக உத்தரவிடமவண்
டுதைன்று இந்த இடத்திமல நொன் உங்கமள அன்பொகக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
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அமதமநரத்தில்
கிழக்குப் பல்கமலக்கழகம்
ெொர்பொக
இன்னும் ெில விடயங்கமள முன்மவக்க விரும்புகின்மறன்.
உண்மையிமல நொன் மபசுவது இனவொத அடிப்பமடயில்
அல்ல. ஆனொல், கடந்த அரெொங்கம் இனவொதத்மதக் மகயில்
தூக்கியது. ஆனொல், இந்த அரெொங்கம் நல்தலண்ணத்மதயும்
நல்லொட்ெிமயயும் விரும்புகின்றது. ஆகமவ, அதற்கு நொங்கள்
வழிவகுக்க மவண்டுதைன்பமத மையைொக மவத்துச் ெில
விடயங்கமள இந்தச் ெமபயிமல கூற விரும்புகின்மறன்.
கிழக்கு பல்கமலக்கழகத்மதப் தபொறுத்தவமரயில், 2016ஆம்
ஆண்டு 791 ெிங்கள ைொணவர்களும் 832 தைிழ் ைொணவர்களும்
568 முஸ்லிம் ைொணவர்களும் இமணக்கப்பட்டொர்கள். ஆனொல்,
628 தைிழ் ைொணவர்கள் கமலப்பிொிவிமல தைிழ்தைொழிமூலம்
கற்கிறொர்கள். அந்த 628 தைிழ் ைொணவர்கமளத் தவிர்த்தொல்,
204 தைிழ் ைொணவர்கள்தொன் கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்திமல
ஏமனய
துமறகளுக்கு
2016இல்
இமணக்கப்
பட்டிருக்கிறொர்கள். அமதமவமள, 94 ெிங்கள ைொணவர்கள்
கமலப் பிொிவிமல இருந்தொர்கள். அவர்கமளத் தவிர்த்து
மநொக்கும்மபொது
697
ெிங்கள
ைொணவர்கள்
ஏமனய
பிொிவுகளுக்கு
இமணக்கப்பட்டு
வந்திருக்கிறொர்கள்.
இந்தவிடயம் அந்தப் பகுதியிமல ஒரு வித்தியொெைொன எண்ணப்
பொங்மகக்கூடத் மதொற்றுவித்துக் தகொண்டிருக்கின்றது.
கிழக்குப் பல்கமலக்கழகம் அங்கிருக்கின்ற ெிறுபொன்மை
ைக்கமள மையைொக மவத்துத்தொன் - நொங்கள் ஒரு கொலமும்
எங்கமளச் ெிறுபொன்மை ைக்கள் என்று கூறுவதில்மல;
நொங்கள் இந்த நொட்டின் ஒரு மதெிய இனம் - தபரும்பொன்மைத்
மதெிய இனத்தவமரவிட ஏமனய மதெிய இனங்களின்
இருப்மப மையைொகக்தகொண்டுதொன் அந்தப் பல்கமலக்கழகம்
உருவொக்கப்பட்டது. ஆனொல், அந்தப் பல்கமலக்கழகத்திமல
கடந்த அரெொங்கம் அங்கிருக்கும் தைிழ் மபசும் ைொணவர்களின்
எண்ணிக்மகமயக் குமறக்கும் வமகயில் திட்டம் தீட்டி,
அனுைதிகமள வழங்கியுள்ளது. ஆனொல், அமத இப்மபொதும்,
இந்த நல்லொட்ெியில், ததொடர்வதற்கு நொங்கள் இடைளிக்க
முடியொது. ஆமகயொல், நீங்கள் கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்தின்
நிமலமயக்
கருத்திற்தகொண்டு
ெில
நடவடிக்மககமள
மைற்தகொள்ளமவண்டுதைன்று
இந்தச்
ெமபயிமல
நொன்
மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன்.
அதுமபொன்று, யொழ். பல்கமலக்கழகத்திமல 2016இல்
1,138 ெிங்கள ைொணவர்களும் 1,531 தைிழ் ைொணவர்களும்
அனுைதிக்கப்பட்டொர்கள். அங்கு மைலதிகைொக 393மபர் தொன்
தைிழ்
ைொணவர்களொக
இருக்கிறொர்கள்.
ததன்கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு 1,004 மபர்
முஸ்லிம் ைொணவர்கள்; 620 மபர் ெிங்கள ைொணவர்கள்; 190
மபர் தைிழ் ைொணவர்கள். ஆனொல், ஏமனய பல்கமலக்
கழகங்கமள
எடுத்துமநொக்கும்மபொது
அங்கு
ைிகக்
குமறவொகத்தொன்
தைிழ்
ைொணவர்கள்
இருக்கிறொர்கள்.
றுஹுணு பல்கமலக்கழகத்திமல 2,004 ெிங்கள ைொணவர்களும்
77 தைிழ் ைொணவர்களும் இருக்கிறொர்கள். அமதமபொன்று,
ரஜரட்மடப்
பல்கமலக்கழகத்திமல
1,518
ெிங்கள
ைொணவர்களும் 65 தைிழ் ைொணவர்களும்; ெப்ரகமுவப்
பல்கமலக்கழகத்திமல 1,131 ெிங்கள ைொணவர்களும் 89 தைிழ்
ைொணவர்களும்; வயம்ப பல்கமலக்கழகத்திமல 1,126 ெிங்கள
ைொணவர்களும் 79 தைிழ் ைொணவர்களும், தகொழும்புப்
பல்கமலக்கழகத்திமல 2,006 ெிங்கள ைொணவர்களும் 114 தைிழ்
ைொணவர்களும், மபரொதமனப் பல்கமலக்கழகத்திமல 2,476
ெிங்கள
ைொணவர்களும்
266
தைிழ்
ைொணவர்களும்,
ஜயவர்தனபுர
பல்கமலக்கழகத்திமல
3,287
ெிங்கள
ைொணவர்களும்
142
தைிழ்
ைொணவர்களும்,
களனிப்
பல்கமலக்கழகத்திமல 2,897 ெிங்கள ைொணவர்களும் 90 தைிழ்
ைொணவர்களும்; தைொரட்டுமவப் பல்கமலக்கழகத்திமல 1,342
ெிங்கள ைொணவர்களும் 194 தைிழ் ைொணவர்களும் என்ற
வமகயில் ைொணவர்கள் உள்வொங்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
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இமத ஏன் கூறுகின்மறன் என்றொல், வடக்கு, கிழக்கிமல
உள்ள
பல்கமலக்கழகங்களிமல
அதிகைொகச்
ெிங்கள
ைொணவர்கமள இமணக்கின்றீர்கள், முன்மனய அரெொங்கம்
தெய்தது மபொன்று இப்மபொதும் தெய்கின்றீர்கள் என்பமதக்
கொட்டத்தொன். நீங்கள் நல்ல ைனப்பொங்கு பமடத்தவர்கள்.
ஆகமவ, இந்த விடயத்திமல தகொஞ்ெம் கொிெமன கொட்ட
மவண்டும். ஏதனன்றொல், யொழ். பல்கமலக்கழகத்திலும் ெிங்கள
ைொணவர்கள் கூடுதலொக இருக்கின்றொர்கள். எங்களது கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்திலும் இப்மபொது ைிக அதிகைொகச் ெிங்கள
ைொணவர்கள் இருக்கின்றொர்கள். கமலப்பிொிவு தைிழ் தைொழியில்
இருப்பதொல்தொன் அங்கு தைிழ் ைொணவர்கள் கூடுதலொக
இருக்கின்றொர்கள். இல்லொவிட்டொல், 80 வீதைொன ைொணவர்கள்
ெிங்கள
ைொணவர்கள்.
நொன்
இனொீதியொன
கருத்மதச்
தெொல்லவில்மல; நியொயத்மதச் தெொல்கின்மறன். இதற்கு
நீங்கள் யொரும் வியொக்கியொனம் தெொல்லலொம், முன்னுொிமை
அடிப்பமடயிமல பல்கமலக்கழங்கமளக் குறிப்பிடும்மபொது
கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்மதத்
தைிழ்
ைொணவர்கள்
குறிப்பிடுகின்றொர்களில்மல
என்ற
கருத்மத
நீங்கள்
முன்மவக்கலொம். அப்படியொக இருந்தொல், கொலி, ைொத்தமற
மபொன்ற ெிங்களப் பகுதிகமளச் மெொோ்ந்த ைொணவர்கள் ெிங்களப்
பகுதிகளிலிருக்கின்ற பல்கமலக்கழகங்கமளப் புறக்கணிக்
கின்றொர்களொ?
அவர்கள்
கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்மத
முன்னுொிமைப்படுத்துகின்றொர்களொ? ெிங்களப் பகுதிகளிலிருக்
கின்ற
பல்கமலக்கழகங்கள்
தபரும்
வெதிகமளொடு
இருக்கின்றன.
இன்று
கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்திமல
அடிக்கடி
இன
முரண்பொடு
மதொற்றுவிக்
கப்பட்டுக்
தகொண்டிருப்பமத நீங்கள் பொர்க்கலொம்.

ගරු චන්දිෙ ීමරක්නකොඩි ෙහතා සනිපුණතා සංවර්ධාන හා
වෘ්තීය පුහුු අොතයුරො
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீரக்தகொடி - திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும்
ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்ெர்)

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Skills
Development and Vocational Training)
න් මන්ත්රීතුමනි, පු ල Engineering Faculty ඟශක්කයත්
ශ මළ ියසුන් වි ාල පිරිසාක්කය ඉන්නවරුා. අපි ඒ ළමයින්ට කිියම
ශවරුනසාක්කය ඩ්න්ශන් නැ ැ. ඒ නිසාා ඟශ ම -

ගරු සීනිතම්බි නය නහේ සනවරන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, ைன்னிக்கமவண்டும். நொன்
ஏற்கனமவ தெொல்லிவிட்மடன் நொங்கள் இன நல்லிணக்க
எண்ணத்மதக் தகொண்டவர்கள். ஆனொல், ெில விடயங்கமள
நொங்கள் சுட்டிக்கொட்டமவண்டும். கடந்த அரெொங்கம் தெய்தமத
இந்த அரெொங்கமும் தெய்வதற்கு நொங்கள் இடைளிக்க முடியொது.
இது நல்லொட்ெி அரெொங்கம்; இதிமல நொங்களும் பங்கொளிகள்.
ஆகமவ, நொங்கள் இதமனக் மகட்கத்தொன் மவண்டும்.
எங்களுக்கு நியொயம் கிமடக்கத்தொன் மவண்டும். எனமவ, இந்த
விடயத்தில் நீங்கள் கொிெமன கொட்ட மவண்டும்.

யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட கிழக்குப் பல்கமலக்கழகச்
சூழலில் மபொதிய வீட்டு வெதிகள் இல்மல. அதனொல் இந்த
ைொணவர்களுக்கு தவளியிமல வீடு தகொடுக்க முடியொத
நிமலயில் பிரச்ெிமனகள் வருகின்றன. அவர்கள் வீதியிமல
இறங்கிப் மபொரொடுகின்றொர்கள். அதுைொத்திரைல்ல, அங்கு பல
கலொெொரச் ெீர்மகடுகள் நமடதபறுகின்றன. இந்தக் கலொெொரச்
ெீர்மகடுகள் எங்களது ெமூகத்திற்கும் பிரச்ெிமனமய ஏற்படுத்
துகின்றது.
ஆகமவ,
இவற்மறதயல்லொம்
நொங்கள்
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தடுக்கமவண்டும். ஆமகயொல், கிழக்குப் பல்கலக்கழகம், யொழ்.
பல்கமலக்கழகம்,
ததன்கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகம்
ஆகியவற்றில் இந்த நொட்டிமல தபரும்பொன்மை என்று
கூறுகின்ற மதெிய இனத்மதத் தவிர்த்து, ைற்மறய மதெிய
இனங்களுக்கு முன்னுொிமை வழங்கமவண்டும் என்று இந்தச்
ெமபயிமல நொன் மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
ஊவொப் பல்கமலக்கழகம்கூட ைமலநொட்டு ைொணவர்கமள
மையைொகக்தகொண்டுதொன்
உருவொக்கப்பட்டது.
ஆனொல்,
அங்குள்ள தைிழ் ைொணவர்கமள இமணக்கும் வமகயில் தைிழ்
தைொழிமூலப் பீடங்கள் அங்கில்மல. இதனொல் ைமலயகத்தில்
வொழ்கின்ற எைது உறவுகள் ஏமனய பல்கமலக்கழகங்கமள
நொடிச்
தெல்லமவண்டியிருக்கின்றது.
ஆகமவ,
இந்த
நியொயத்தன்மைகமள நீங் கள் புொிந்து தெயற்படமவண்டும்.
அங்கு தைிழ்தைொழி மூலைொன பீடங்களும்
ஆரம்பிக்
கப்படமவண்டும் என்று இந்த இடத்திமல நொன் உங்கமள
அன்பொக மவண்டிக்தகொள்கின்மறன்.
அதுைொத்திரைன்றி, எங்களுமடய கிழக்குப் பல்கமலக்
கழகம் கடந்த பல வருடங்களொக ைிகவும் பின்தங்கிய நிமலயில்
கொணப்பட்டது. கடந்த அரெொங்கக் கொலத்திமல நொன் ‘மகொப்’
குழுவிலிருந்து அந்தப் பல்கமலக்கழகத்தின் நிமலமைமய
ஆரொய்ந்மதன். அங்கு பல மைொெடிகள் நமடதபற்றிருந்தன.
அந்த நிமலமை ைொறமவண்டும் என்பதற்கொகப் புதிய
உபமவந்தர்
ஒருவர்
அந்தப்
பல்கமலக்கழகத்திற்கு
நியைிக்கப்பட்டொர். ஆனொல், அந்த உபமவந்தரும் இன்று
ஆமை மவகத்தில் தெயற்படுகின்ற நிமலமைமயத்தொன்
நொங்கள் கொண்கின்மறொம். குறிப்பொக, இருபது ைொதங்களிமல
அவர் 18 தடமவகள் தவளிநொடுகளுக்குச் தென்றிருக்கின்றொர்.
அவமர
அந்தப்
பல்கமலக்கழகத்தில்
கண்டுபிடிப்பது
கஷ்டைொக இருக்கின்றது. தவளிநொட்டுப் பயணங்களுக்கொகவொ
அந்த
உபமவந்தர்
நியைனம்?
என்று
நொன்
மகட்க
விரும்புகின்மறன்.
அதுைொத்திரைல்ல,
இப்பல்கமலக்கழகத்திற்கு முன்னர்
இரண்டு கொர்கள் finance வெதி அடிப்பமடயில் தகொள்வனவு
தெய்யப்பட்டிருந்தன. அதன் பின்னர் இன்னுதைொரு கொர்
finance வெதி அடிப்பமடயில் தகொள்வனவு தெய்யப்பட்டது.
இரண்டு
கொர்கள்
துமணமவந்தருக்கு
இருக்கும்மபொது
இன்னுதைொரு கொர் தகொள்வனவு தெய்வதற்கு அதன் 'கவுன்ெில்'
எவ்வொறு அனுைதி அளித்தது? இவ்வொறு அங்கு மதமவயற்ற
முமறயில் பணம் விரயைொக்கப்படுகின்றது. அதுைொத்திரைல்ல,
நொலமரக் மகொடி ரூபொய் தபறுைதியொன ஒரு 'பஜமரொ'
வொகனத்மத
இப்தபொழுது
finance
வெதிமூலம்
வொங்கியிருக்கின்றொர்கள்.
அந்த
உபமவந்தருமடய
பயன்பொட்டுக்குத்தொன் அது தகொள்வனவு தெய்யப்பட்டிருக்
கின்றது.
அதற்கு
இரண்டு
மகொடி
ரூபொய்
நிதி
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது;
இரண்டமரக்
மகொடி
ரூபொய்
இன்னும் வழங்கப்பட மவண்டியிருக்கின்றது. மூன்று கொர்கள்
இருக்கும்மபொது இது மைலதிகைொக எதற்கொகக் தகொள்வனவு
தெய்யப்பட்டுள்ளது?
ைொணவர்களின்
கல்வித்
மதமவகளுக்கொன தெலவு அதிகைொக இருக்க, இப்பணத்மத
ஏன்
அவர்கள்
தங்களது
மதமவகளுக்கொகப்
பயன்படுத்துகின்றொர்கள்? 'பஜமரொ' வொகனம் வொங்குவதற்கு
வழங்கிய
இரண்டு
மகொடி
நிதியொனது
தவளிவொொிப்
பட்டப்படிப்பு ைொணவர்களினொல் தெலுத்தப்பட்ட பணம் என்று
அறிந்மதன். ஆகமவ, அது அவர்களது கற்மகதநறிகளுக்குப்
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க
மவண்டும்.
அமதச்
தெொகுசு
வொழ்க்மகக்கு
உத்திமயொகத்தர்கள்
பயன்படுத்துவதற்கு
இடைளிக்கக்கூடொது. ஆகமவ, ைொண்புைிகு அமைச்ெரொகிய

765
நீங்கள் தென்று அதமனப் பொர்மவயிட்டு,
நடவடிக்மக
எடுக்க
மவண்டும்
என்று
தகொள்கின்மறன்
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அதற்குொிய
மகட்டுக்

இப்தபொழுது அமைச்ெர் அவர்கள் வருமக தந்திருக்கின்றொர்.
குறித்த விடயம் பற்றி அவொிடம் தெொல்லியிருந்மதன். ஆகமவ,
அது ெம்பந்தைொகவும் அமைச்ெர் அவர்கள் ஆரொய மவண்டும்.

அண்மையிமல துமணமவந்தர் கனடொவிலுள்ள Diaspora
அமைப்பினொல் அமழக்கப்பட்டு, அங்கு ஒரு நிகழ்விமல
கலந்துதகொண்டிருந்தொர். அவருக்கொன தெலமவ எல்லொம்
Diaspora தொன் வழங்கியிருந்தது. ஆனொல், என்ன தெய்தொர்
துமணமவந்தர்? இங்கு வந்து அதற்குத் தனக்கு 7 இலட்ெம்
ரூபொய் தெலவொனது என்று கணக்குத் தயொொித்து அதமனப்
பல்கமலக்கழக நிதியிலிருந்து தபற முயற்ெித்திருக்கிறொர்.
அமத 'கவுன்ெில்' கண்டுபிடிக்கொதமபொதிலும், கணக்கொய்வுப்
பிொிவு ஏமதொ ஒரு விதத்தில் கண்டுபிடித்துவிட்டது. அவர்
அந்தப்
பணத்மத
எடுத்திருந்தொல்
அதமனப்
பல்கமலக்கழகத்திற்கு ைீளச் தெலுத்த மவண்டும் என்று
அவர்கள் அவமரப் பணித்திருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, இந்த
விடயங்களிமல 'கவுன்ெில்' கவனைொக இருக்க மவண்டும். இது
ெம்பந்தைொக
அமைச்ெர்
அவர்கள்
பல்கமலக்கழகக்
'கவுன்ெிலுக்கு'
உத்தரவிட
மவண்டும்.
அதற்கொன
ஆமலொெமனகமளப் பல்கமலக்கழக ைொனிய ஆமணக்குழுவும்
ததொிவிக்க மவண்டும். ஏதனன்றொல் இது ைொணவர்களுக்குொிய
நிதி. இந்த நிதிகள் ைற்றும் தெொத்துக்கள் கவனைொகக்
மகயொளப்பட மவண்டும்.

தகளரவ
அமைச்ெர்
அவர்கமள,
கிழக்குப்
பல்கமலக்கழகத்தில் நீங் கள் எனது மவண்டுமகொளின்மபொில்
இந்து ெைய பீடத்மத உருவொக்க முன்வந்திருக்கின்றீர்கள்;
அதற்கொன ஏற்பொடு இருக்கின்றது. ஆகமவ, உங்களுக்கு நொன்
தகளரவத்துடன் ைீண் டும் ைீண் டும் நன்றி ததொிவிக்கின்மறன்.
அத்துடன், அங்கு நீங்கள் இன்னும் ஒரு பீடத்மதத் தொபிக்க
மவண்டும்.

அதுைட்டுைன்றித்
துமணமவந்தொின்
ஆரொய்ச்ெிச்
தெயற்பொட்டுக்கொக 75 இலட்ெம் ரூபொமய வழங்க 'கவுன்ெில்'
தீர்ைொனித்திருக்கின்றது. இது ததொடர்பில் ஒரு ததொமக நிதி
வழங்கப்பட்டுைிருக்கின்றது.
இதுவமர
வழங்கப்பட்ட
நிதிக்கொன ஆரொய்ச்ெி ெொர்ந்த அறிக்மக எதுவும் கவுன்ெிலுக்கு
வழங்கப்படவில்மல என அறிகின்மறன். இது ெொர்பொகவும்
பொிெீலிக்கப்பட மவண்டும்.
கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்திற்குொிய மூன்று கொர்களில் ஒரு
கொர் துமணமவந்தரொல் பதிவொளொின் எதிர்ப்புக்கு ைத்தியிலும்
ெட்டத்திற்கு
முரணொன
வமகயில்
திருமகொணைமலப்
பல்கமலக்கழகத்திற்கு
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
தெொத்து
ொீதியில் திருமகொணைமலப் பல்கமலக்கழகத்தின் தெொத்துக்கள்
கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்துக்குச் தெொந்தைில்மல. ஆனொல்,
கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்தின் தெொத்து ஒன்று அங்மக
அனுப்பப்பட்டு,
இங்மக
நொலமரக்
மகொடி
ரூபொய்
தபறுைதியொன
'பஜமரொ'
வொகனம்
தகொள்வனவு
தெய்யப்பட்டிருக்கிோ்ன்றது. இமத எல்லொம் கணக்கொய்வுப் பகுதி
ஆரொய மவண்டும். எனக்கு அருகில் இருக்கின்ற ெமகொதர
உறுப்பினர் தகளரவ சுனில் ஹந்துன்தனத்தி அவர்கள் COPE
குழுவின்
தமலவரொக
இருக்கின்றொர்.
நொன்
அவொின்
கவனத்திற்கு இந்த விடயத்மதக் தகொண்டுதென்று, அது
ெம்பந்தைொகப்
பொிெீலிக்குைொறு
மவண்டிக்தகொள்ள
இருக்கின்மறன். ஏதனன்றொல் என்மனப் தபொறுத்தவமர
கிழக்குப் பல்கமலக்கழகம் ைிகவும் முக்கியைொனது. அதன்
நடவடிக்மக அத்தமனயிலும் நொன் கவனம் தெலுத்துமவன்.
தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, பொரொளுைன்றத்தின் உயர்
கல்வி ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெின் துமறெொர்
மைற்பொர்மவக் குழுவிமல நொன் அங்கம் வகிக்கின்மறன். அந்த
வமகயிலும் இந்த விடயத்தில் நொன் கவனம் தெலுத்த
மவண்டியது ைிக அவெியைொனது. ஆகமவ, அந்த விடயங்களில்
நொங்கள் உங்கள் கவனத்மத ஈர்த்து வருகின்மறொம்.
தகளரவ
தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கமள,
தபொதுவொக கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்தில் ததொழில் உதவி
மகொொி எந்த மவமளயில் விண்ணப்பம் அனுப்பினொலும், அது
ெம்பந்தைொக அவர்கள் கொிெமன கொட்டுவதில்மல. இங்கு

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only two more minutes.

ගරු සීනිතම්බි නය නහේ සනවරන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)
நன்றி.

கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்தில் ெமுத்திரப் தபொறியியல்
பீடம் ஒன்மறயும் ெட்ட பீடம் ஒன்மறயும் நிறுவித்தர
மவண்டும்.
அதற்கொக
உங்களிடம்
மவண்டுமகொள்
விடுக்கின்மறன். அது முக்கியைொன ஒன்றொகும். அது தவிர,
கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு நடந்த ஜனொதிபதி மதர்தலிமல
எங்களுமடய தைிழ்த் மதெியக் கூட்டமைப்பு - தைிழ் ைக்கள்
ஒட்டுதைொத்தைொக நல்லொட்ெிக்கொக உமழத்தொர்கள். அதன்
நிைித்தம், 100 நொள் மவமலத்திட்டத்தின்கீழ் , ஐக்கிய மதெியக்
கட்ெியின் முக்கிய பிரதிநிதியொக இருக்கின்ற முன்னொள்
நிதியமைச்ெர் தகளரவ ரவி கருணொநொயக்க அவர்கள்
தெங்கலடிக்கு வருமகதந்து களுவன்மகணி வீதிக்குக் அடிக்கல்
நொட்டிமவத்தொர். அந்த நிகழ்வு தபருவிழொவொக நமடதபற்றது.
இந்த அடிக்கல் நொட்டும் நிகழ்வு எப்படிச் ெிறப்பொக
நமடதபற்றமதொ, அமதமபொல ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்களது
ஆட்ெிக் கொலத்திலும் இதற்கொக அடிக்கல் நொட்டப்பட்டு, அந்த
வீதிமய அமைப்பதற்கு ஏற்பொடு தெய்யப்பட்டது. எனினும்,
அந்தப் பகுதி ைக்கள் ஜனொதிபதித் மதொோ்தலில் ரொஜபக்ஷவின்
தவற்றிக்கு உமழக்கவில்மல என்பதற்கொக தகொட்டப்பட்ட
கற்கள் எல்லொம் ைீண்டும் எடுத்துச் தெல்லப்பட்டன. இதனொல்,
அந்த வீதி புறக்கணிக்கப்பட்ட நிமலயில் இருந்தது. இதன்
நிைித்தம்தொன் தகௌரவ உறுப்பினர் ரவி கருணொநொயக்க
அவர்கள் அதற்கு அடிக்கல் நொட்டினொர். அன்றிலிருந்து நொன்
அது ெொர்பொன அறிக்மககமள உங்களது அமைச்சுக்குக்
தகொண்டுவந்து
தந்துதகொண்டிருக்கிமறன்.
ஆனொல்,
இன்றுவமர அந்த வீதி புனரமைக்கப்படவில்மல. ைக்கள்
தொங்கள் ஏைொற்றப்பட்டதொகக் கருதிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.
இது
ெொர்பொன
இரண்டு
அறிக்மககள்
என்னிடம்
இருக்கின்றன.
இவற்மறப்
பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர்
களினதும்
உங்களினதும்
கவனத்திற்கொக
இங்கு
*ெைர்ப்பிப்பதுடன், உங்களிடமும் இப்மபொமத தருகின்மறன்.
தயவுதெய்து விமரவொக நடவடிக்மக எடுங்கள்! இமதச்
தெய்யமவண்டுதைன்று
ஐக்கிய
மதெியக்
கட்ெியின்
பிரதிநிதிகளும் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறொர்கள். ஏதனன்றொல்,
இது முக்கியத்துவம் தபற்றதொக இருக்கின்றது. ஆகமவ,
நீங்கள் இந்த விடயத்தில் அக்கமற கொட்டுவீர்கள் என்று நொன்
நம்புகின்மறன்.

—————————
* පුසනතකාලනේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

767

පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් සීනිතේබි ශයෝශ ේසා්වරු්න් ම තා

அதுதவிர, இந்த இடத்தில் நொன் திறன்கள் அபிவிருத்தி
ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்சு ததொடர்பிலும் ஒரு ெில
விடயங்கமளக் குறிப்பிடமவண்டும். இந்த அமைச்மெப்
தபொறுத்தவமரயில், -

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.

ගරු සීනිතම්බි නය නහේ සනවරන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

Sir, please give me one more minute.

இந்த அமைச்மெப் தபொறுத்தவமரயில், இதன் ெில
தெயற்பொடுகமள ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் மைற்தகொள்
ளமவண்டியிருக்கிறது. இது ததொடர்பில் என்னிடம் மகள்வி
எழுப்பிய திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி
அமைச்ெர் அவர்கள் அக்கமற கொட்டுவொர் என்று நொன்
நிமனக்கின்மறன். ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் ஒந்தொச்ெி
ைடத்திலுள்ள
ததொழிற்பயிற்ெி
நிமலயத்துக்கு
இந்திய
நிறுவனத்தினொல் வழங்கப்பட்ட பல இலட்ெம் ரூபொய்
தபறுைதியொன வொகனங்கள், இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள்
என்பன ைொணவர்களின் பயன்பொட்டுக்கு வழங்கப்படொைல்,
எடுத்துச்தெல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
விரல்விட்டு
எண்ணக்
கூடியமவமய
அங்கு
கொணப்படுகின்றன.
இவ்வொமற
களுவொஞ்ெிக்குடி ததொழில் பயிற்ெி நிமலயமும் படுவொன்கமரப்
பிரமதெத்தில் அமைந்துள்ள வவுணதீவு, தவல்லொதவளி,
திருப்பளுகொைம் பயிற்ெி நிமலயங்களும் கொணப்படுகின்றன.
இங்கு
ைொணவர்களின்
எண்ணிக்மக
குமறவு
எனச்
சுட்டிக்கொட்டி, இந்த உபகரணங்கமள கொத்தொன்குடி, ஏறொவூர்,
ஓட்டைொவடி,
நிந்தவூர்
மபொன்ற
பகுதிகளிலுள்ள
ததொழிற்பயிற்ெி நிமலயங்களுக்கு ைொற்றுகின்றொர்கள். ஆகமவ,
நீங்கள் இமதத் தடுத்து நிறுத்தமவண்டும். இதுததொடர்பில்
ைொணவர்களுக்கு
உற்ெொகைளித்து,
அவர்களின்
எண்ணிக்மகமய
அதிகொித்து,
அந்த
ததொழிற்பயிற்ெி
நிமலயங்கமளத் திறம்பட இயங்கச் தெய்வதற்கு நீங்கள்
நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டுதைன்று நொன் இந்தச் ெமபயிமல
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். இதற்குப் பின்னணியில் இதன்
உதவிப்
பணிப்பொளர்
இருப்பதொக
எனக்குத்
தகவல்
கிமடத்திருக்கிறது. அது ததொடர்பிலும் ஆரொயுைொறு தங்கமள
இந்த ெமபயினூடொகக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அத்மதொடு, கிரொைிய ததொழிற்பயிற்ெி நிமலயங்கள் - VTC,
VTA
மபொன்றமவ
இவ்வமைச்ெின்
கீழ்
திறம்பட
நடத்தப்படுவதொக
கூறப்படுகின்றது.
இமவ
இந்த
அமைச்சுக்குக்கீழ்
வருகின்றபடியொல்,
நீங்கள்
இமதயும்
திறம்பட
நடத்தமவண்டுதைனக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
எங்களது
வொகமரப்
பிரமதெத்திலுள்ள
ததொழிற்பயிற்ெி
நிமலயத்தில் மதயல் பொடதநறியும் கணனிப் பொடதநறியும்
நமடதபறுகின்றது. முன்பு இப்பயிற்ெி நிமலயம் USAID
நிறுவனத்தினொல் நடத்தப்பட்டது. தற்மபொது, அது VTCக்கு
மகயளிக்கப்பட்டிருக்கிறது
ஆனொல்,
அங்கு
மபொதிய
கணினிகள்
இல்மல;
அதன்
கட்டடம்
திருத்தப்பட
மவண்டியிருக்கின்றது. தளபொடங்கள் ைிகக் குமறவொகமவ
இருக்கின்றன. இப்பிரமதெம் யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட
பிரமதெம். ைிகவும் வறிய ைக்கள் வொழுகின்ற பிரமதெம்.
அவர்கள் இப்தபொழுதுதொன் கல்வியில் ஓரளவுக்கு முன்மனறி
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வருகின்றொர்கள். ஆகமவ, அவர்கள் ததொழில் திறன்கமளத்
திறம்பட
வளர்ப்பதற்கு
ஏற்றவமகயில்,
அப்பயிற்ெி
நிமலயத்மத
இயங்கமவக்க
நடவடிக்மக
எடுக்
கமவண்டுதைன தகௌரவ திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும்
ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்ெமர அன்பொகக் மகட்டு, எனக்கு மநரம்
ஒதுக்கித் தந்தமைக்கு நன்றி ததொிவித்து, எனது உமரமய
நிமறவுதெய்கின்மறன்.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ඩ
ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.

[අ.භා. 4.44]

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා සඋසසන අධායාපන හා
ෙහාොර්ග
අොතයුරො
සහ
පාර්ලිනම්න්ුරනේ
සභානායකුරො
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி ைற்றும்
பொரொளுைன்றச்
ெமப

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට ඩලින් ඩථා ඩළ
මන්ත්රීතුමා වි වරු
් වි යාලවරුලට ළමයින් බඳවරුා ැනීම ැන ඩථා
ඩළා. ඇත්ත වරු ශයන්ම මම ඟතුමාට කියන්න ඩැමැි යි,
වි වරු
් වි යාලවරුලට ළමයින් බඳවරුා න්ශන් ජාි ය අවවරු ශනීශවරුයි,
ලකුණු අවවරු කියලා. ඩලා පීධයට ළමයින් න්ශන් all-island
merit ඟඩ අවවරුයි. ඇත්තවරු ශයන්ම ඩලා පීධයට තමයි ක්කයෂම
ළමයින් යන්ශන්. ශමීඩ , all-island merit ඟශඩන් තමයි ඩලා
පීධයට යන්ශන්. විශ ෂ
ේ ශයන්ම වි යා විෂයන්ට ළමයින් බඳවරුා
න්ශන් දිසා්ත්රික්කය ප නම යටශත්යි. නැශානහි් වි වරු
් වි යාලවරුලට
ියාං ල ළමයි ඟනවරුා නේ, ඒ ඟන්ශන් ඔවුන්ශව ලකුණු රමාණය
අවවරුයි. මම ඒ න් මන්ත්රීතුමාට ඒ ඩා්ණය මතක්කය ඩ්න්නට
ඩැමැි යි.

අ උශද් ඩථා ඩළ න් නලින් ජයි සා්සා මන්ත්රීතුමා කිේවරුා,
වි වරු
් වි යාල අධ්යයන ඩාර්ය මණ්වලශග වි ාල හිායක්කය
ි ශබනවරුා කියලා. ඟතුමා කිේවරුා 4,768ඩ පු්ේපාඩු පවරුි නවරුා
කියලා. ශේ ඩා්ණය මම පැ ැදිලි ඩ්න්න ඩැමැි යි.
වි වරු
් වි යාල ක්කයශෂේත්රශග අධ්යයන ඩාර්ය මණ්වලය සාඳ ා අවමත
තනතුන් සාාංඛ්යාවරු 10,865යි. සා්ථි් ඩාර්ය මණ්වලය ),097යි. ඒ
අවවරු 4,768ක්කය වූ පු්ේපාඩු පවරුි නවරුා. ඟම පු්ේපාඩු පි්ීම සාඳ ා
අපි තාවරුඩාලිඩ වරු ශයන් 2,212ක්කය බඳවරුා ශ න ි ශබනවරුා.
ශඩීන්ත්රාත් ප නම යටශත් 119ක්කය බඳවරුා ශ න ි ශබනවරුා.
Assignment ප නම යටශත් 40ක්කය බඳවරුා ශ න ි ශබනවරුා.
Visiting lecturersලා 2,865ක්කය ඉන්නවරුා. ඒ අවවරු, අඩුවරු පි්ීම
සාඳ ා අපි 5,236ක්කය බඳවරුා ශ න ි ශබනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අපි අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රය ැන
ඩථා ඩ්න ශඩීට ය පාලන ්ජයට ශචෝ නා ආවරුා, ''නි සා්
අධ්යාපනය විනා ඩ්න්න යනවරුා, ශපෞද් ලිඩ අධ්යාපනයට මුල්
තැන ශ නවරුා'' කියලා. නමුත් ශේ අය වරුැශයන්ම ශපශනනවරුා
්ජශග වි වරු
් වි යාල ආ්ක්කයෂා ඩ්න්න, නි සා් අධ්යාපනය
ක්කයි මත් ඩ්න්න වරුැව පිළිශවරුළ ්ාශියක්කය ශේ අය වරුැය තුළින්
ක්රියාත්මඩ කිරීමට අප බලාශපීශ්ීත්තු වරුන බවරු. ඒ අවවරු,
වවරු ය පීධ තුනක්කය ආ්ේභ ඩ්න්නට අප බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා.
තාක්කයෂණිගතඩ පීධ තක්කය ආ්ේභ ඩ්න්නට බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා.
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ඒ වරුාශවම වි ්වරුවි යාල ශිෂයයින්ට ්ක්කයෂණයක්කය ලබා ශ න්න
බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා. ඒ වරුාශවම ම ශපීළ ශිෂයත්වරු ලබා
ැනීම සාඳ ා නිර්ණායඩ පුළුල් ඩ්ලා, තවරුත් ියසුන් 3,000ඩට ඒ
ශිෂයත්වරු ලබා ැනීශේ ැකියාවරු අපි ලබා ශ නවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, දියුණු ්ටවරුල ියයයට 80ක්කය 80 per cent - අධ්යාපනයට විය ේ ඩ්න්ශන් ශපෞද් ලිඩ
අාං ශයන්. In developed countries, 80 per cent of the
educational expenses is met by the private sector. ආණ්ඩුවරු
විය ේ ඩ්න්ශන් ියයයට 10යි, 15යි. නමුත් අශේ ්ශට් ඟශ ම
ශනීශවරුයි. අශේ ්ශට් ියයයට 90ක්කය, 95ක්කයම ්ාජය අාං ශයන් විය ේ
ඩ්න්ශන්. ශමහි ර න
් යක්කය ි ශබනවරුා. ශමීඩ , අශේ ්ශට් ියටින
උසාසා් අධ්යාපනය ලැබිය යුතු ැම ශඩශනකුටම අධ්යාපනයක්කය
ශ න්න ්ජයට මු ල් නැ ැ; රි පා න නැ ැ. ඟම නිසාා ශපෞද් ලිඩ
අාං ය සාේබන්ධ් කිරීම ඉතාම වරුැ ත්. මම ඉතාමත් සාතුුව ශවරුනවරුා,
SAITM අර්බු ය අපට අවරුසාන් ඩ්න්න ැකි ීම ැන. SAITM
ආයතනය ක්රමාවූලලවරු අශ ෝිය ඩ්, ශපෞද් ලිඩ අාං ශග වවරු ය
අධ්යාපනය ලබා
ැනීම සාඳ ා ්ාජය ශනීවරුන, ලාභයක්කය
උපයන්ශන් නැි  ශවරුනත් ආයතනයක්කය සාම ාමීවරු පිහිුවීමට අප
බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා. It is parallel; it is what you call “sun
rise and sun set”. We will gradually scale down SAITM, but
simultaneously, we will open another private higher
educational institution for SAITM students and other private
sector students to pursue medical education.

අ අධ්යාපනශග දියුණුවරු ැන සාම ් මන්ත්රීවරුන් ඩථා ඩළා.
නමුත් ඒ මන්ත්රීවරුන් තමයි පසු ගිය ඩාලශග වරුෘත්තීය සාමිි  වරුයාපා්
් ා, ශිෂය වරුයාපා් ් ා ශේ අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රය ඩවාඩේපල්
ඩශළේ. මාසා අටක්කය, නවරුයක්කය වවරු ය පීධ වරු ලා ි බුණා. ඩවු ඒඩ
පිුවපසා හිටිශග? අපි ? නැ ැ. විපක්කයෂශග ඉන්න අය. විපක්කයෂශග
ඉන්න අය තමයි වවරු ය පීධ සාේූරර්ණශයන්ම අක්රිය ඩශළේ. ඒ අය
පාර්ලිශේන්තුවරු තුළ අධ්යාපනය නාංවරුාලීශේ අ සා් ඩථා ඩ්නවරුා;
ඩන්ණු ඉදිරිපත් ඩ්නවරුා. නමුත්, පාර්ලිශේන්තුශවරුන් ඟළියට
ගියාම අශේ අධ්යාපනය ඩවාඩේපල් ඩ්න්න ඩටයුතු ඩ්නවරුා.
ශපෞද් ලිඩ අධ්යාපනය අතයවරු යයි. අ ශඩීළඹ දිසා්ත්රික්කයඩශග A
3 ක්කය න්න ළමශයකුට වි ්වරුවි යාලයඩට යන්න බැ ැ. ඒ
ළමයින්ට අපි ශමීනවරුා ඩ්න්ශන්? ඟම නිසාා ශපෞද් ලිඩ
අධ්යාපනය ක්කයි මත් ඩ්න්න ියයු ශ නාශවම සා ශයෝ ය අපි
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා.
අශේ හිතවරුත් මහින් ානන් අු ත් මශව මන්ත්රීතුමා ඩථා
ඩ්ලා ශේ සාභාශවරුන් ඟළියට ගියා. ඟතුමා මධ්යම අධිශේගී මාර් ය
ැන සාඳ න් ඩළා. මම ඟතුමාට කියන්න ඩැමැි යි, මධ්යම
අධිශේගී මාර් ශග පළමුවරුැනි, ශ වරුැනි, තුන්වරුැනි කියලා ශඩීටසා්
තුනක්කය ි ශබන බවරු. ඒ ශඩීටසා් තුනම අපි ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන්ට
ලබා දුන්ශන් ඩැබිනට් අවමැි යක්කය ඇි වරු. පසු ගිය ්ජය ඩාලශග
පා්වරුල්වරුල වරුැව ආ්ේභ ඩ්පු ැටි අපි න්නවරුා. පසුගිය ්ජය
කුණු අධිශේගී මාර් ය ශේවරුා, ඩුවනායඩ අධිශේගී මාර් ය ශේවරුා
ඒ කිියම අධිශේගී මාර් යඩට ශටන්වර් ඩැශඳවුශේ නැ ැ. හිටපු
ජනාධිපි  මහින් ්ාජපක්කයෂ මැි තුමාට හිශතන ශඩනාට ඒවරුා
දුන්නා. අධිශේගී මාර් පමණක්කය ශනීශවරුයි, අශනකුත් පා්වරුල්
න්නත් හිශතන ශඩනාට දුන්නා. නමුත්, අපි ඟශ ම ඩ්ලා
නැ ැ. ය පාලන ්ජය බලයට පත් වුණාට පසා්ශසාේ සාෑම පා්ක්කයම,
අධිශේගී මාර් ශේවරුා, RDA
පා්වරුල් ශේවරුා, ඒ ියයල්ලම
ශටන්වර් ඩ්ලා තමයි අපි ලබා දීලා ි ශබන්ශන්. මහින් ානන්
අු ත් මශව මන්ත්රීතුමාට ඉි  ාසාය අමතඩ ශවරුලා කිේවරුා,
"මහින් ්ාජපක්කයෂ මැි තුමා හිටියා නේ ශමල ඩටත් ශඩීළඹම වවරු් අධිශේගී මාර් ය
ලා ඉවරු්යි." කියලා. මම ඟතුමාට
මතක්කය ඩ්න්න ඩැමැි යි, අපි ය පාලන ආණ්ඩුවරු ැටියට ශේ
්ජය බා් න්න ශඩීට ශඩීළඹ-ම වවරු් අධිශේගී මාර් ශග
ඟඩ බිේ අාලක්කය මැනලා ි බුශණ් නැි  බවරු. ඟතුමන්ලා ඒ මාර් ය
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න්න පසා්- ය ශපීළඩ මුල් ල් ි බ්බා. නමුත්, පා් න්න
බිේ අාලක්කය මැනලා ි බුශණ් නැ ැ. අපි පසු ගිය අවුන්දු ශ ශක්කය
ඉවේ ඩැබලි 20,000ක්කය මැන්නා. We surveyed 22,000 blocks of
land. ඊට පසා්ශසාේ අපට ඒ ඉවේ පවරු්ා න්න ියද්ධ් වුණා; ඒ
ඉවේවරුලට වරුන්දි ශ වරුන්න ියද්ධ් වුණා. ශේ වරුාශව ඇ ැට
ශේන්ශන් නැි  වරුැව ශඩීටසාක්කය අ ියද්ධ් ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඟම
නිසාා මම ශේ අවරුසා්ථාශේදී ඟතුමාට කියන්න ඩැමැි යි, ශඩීළඹම වවරු් අධිශේගී මාර් ය සාේූරර්ණ ඩ්න්න අපට සා ශයෝ ය
ශ න්න කියලා. ශේඩ ළ ා වරු න්ශසාේ වරුැඳ පු ා න්න යන පා්.
ශේඩ මම ැම තැනඩදීම කියන ඩථාවරුක්කය. ඒ නිසාා ශේ ඩටයුත්ත
ඩ් න්න පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න ියයු  ශ නාශවම ආශිර්වරුා ය
අපි බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, iRoad වරුයාපෘි ය යටශත්
අශේ අමාතයාාං ය ැවරුැන්ත වරුැව ශඩීටසාක්කය ඩ්නවරුා. අපි 2019
වරුසා් අවරුසාාන ශවරුන ශඩීට, උතු්, නැශානහි්, ඌවරු, බසා්නාහි්
ඇතුළු මුළු ්ටම ආවරු්ණය වරුන පරිදි මාර් කිශලෝමීටර් ),886ක්කය
න්න සාැලසුේ ශඩීට ි ශබනවරුා. ඒ ියයු  මාර් iRoad
වරුයාපෘි ය යටශත් ඩාපට් අතු්න මාර් . 2019 අවරුසාන් වරුන විට
කිශලෝමීටර් ),886ඩ වරුැව සාේූරර්ණ ඩ්න්න අපි බලාශපීශ්ීත්තු
ශවරුනවරුා. ැනටමත් අපි උතු්, නැශානහි් ා ඌවරු ැ් අශනක්කය
පළාත්වරුල ඒ ඩටයුතු ආ්ේභ ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ලබන අවුන්ද්ශද්
අපි ඌවරු පළාශත් වරුැව ඩටයුතු පටන් න්නවරුා. ලබන අවුන්ද්
අවරුසාානශගදී නැශානහි් පළාශත් වරුැව ඩටයුතු පටන් න්නවරුා.
ඊට පසා්ශසාේ උතුන් පළාතට යනවරුා. අන්ි මට බසා්නාහි් පළාතට
ඟනවරුා. 2019 වරුසා් අවරුසාන් ශවරුන ශඩීට, කිශලෝමීටර් ),886ක්කය
ලා අවරුසාන් ඩ්න්න අපි බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මම වි වරු
් වි යාල රි පා න
ශඩීමිසාශේ න් සාභාපි තුමාට කිේවරුා, පිට්ට අධ්යාපනය සාඳ ා
වරුැය ශවරුන මු ල තක්කයශසාේන් ඩ් බලා මට ඒ විසා්ත් ලබා ශ න්න
කියලා. අධ්යාපනය සාඳ ා පිට ්ටට ළමයින් යවරුන ආයතන 100ක්කය
ි ශබනවරුා. ඟම ආයතන 100න් 2)ක්කය ැන ඟතුමා සාමීක්කයෂණයක්කය
ඩ් ි ශබනවරුා. ඟතුමා මට ලබා දුන් ශතී්තුන් අවවරු මිලියන
7,000ක්කය - Rs. 7000 million - විය ේ ශවරුනවරුා, ශමම ආයතන
2)න් පමණක්කය පිට ්ට වවරු ය වි යාලවරුලට ගිහිල්ලා ඉශ න
ැනීමට. Rs. 7 billion කියන්ශන් මිලියන 7,000ක්කය. අශේ විශද්
විනිමශයන් මිලියන 7,000ක්කය වරුැය ශවරුනවරුා, බාංවලාශද් ය,
ඩසාඩසා්තානය ා නයනය වරුාශව ්ටවරුලට. අපි ශපෞද් ලිඩ වවරු ය
වි යාල අශේ ්ටට අවරු යයි කියන්ශන් ශේ වරුාශව මු ලක්කය අශේ ්ට
තුළ ආ්ක්කයෂා ඩ් න්නයි.
අවරුසාාන වරු ශයන්, අ
ශේ විවරුා ශගදී අ සා් ැක්කයවූ
ියයු ශ නාටම මශව සා්තුි ය පු ඩ්න්න ඩැමැි යි. මම ශේ
අවරුසා්ථාශේදී ශපීශ්ීන්දු ශවරුනවරුා, ඟතුමන්ලා ඉදිරිපත් ඩ්පු
ඩන්ණු කියවරුා බලා අවරු ය පියවරු් න්නා බවරුට. ඒ වරුාශවම,
අමාතයාාං ශග ඩටයුතු සාාර්ථඩවරු ඉදිරියට ශ න යන්න අපට
උ ේ ඩ්පු ියයු ශ නාටම මා සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. විශ ේෂශයන්ම
අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුමාට, මාර්
සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග
සාභාපි තුමා ඇතුළු ියයු  ඉාංජිශන්න් ම ත්වරුන්න්ට මා ශේ
අවරුසා්ථාශේදී සා්තුි ය පු ඩ්නවරුා. ම ාමාර්
ඇමි වරු්යා
වරු ශයන් ඩටයුතු කිරීමට ඩලින් මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග
ජාලය ැන මට අවරුශබෝධ්යක්කය ි බුශණ් නැ ැ. ඉතාම ශ ීඳින් වරුැව
ඩ්න, ඉතාම ක්කයෂ ඉාංජිශන්න්වරුන් වරුාශවම, ශවරුනත් වි යාත්මඩ
විෂයන් ැන අවරුශබෝධ්යක්කය ි ශබන වි ාල පිරිසාක්කය ඒ ආයතන තුළ
ඉන්නවරුා. ඒ නිසාා ඉතාම ශ ීඳ ඩාර්ය මණ්වලයක්කය අපට
ඉන්නවරුාය කියලා මම හිතනවරුා. ශමම ඩටයුතු ියයල්ලම සාාර්ථඩ
ඩ් න්න පුළුවරුන් වුශණ් ඒ අය නිසාායි. ඒ ියයු ශ නාටම මශව
සා්තුි ය පු ඩ්නවරුා. ඉදිරි අවුන්දු තුශන්දී අශේ ඉලක්කයඩ සාපු්ා
න්න ඒ අයශව ආශිර්වරුා ය ා සා ශයෝ ය අපට ලැශබ්වරුායි කියා
රාර්ථනා ඩ්මින් මශව වරුචන සා්වරුල්පය අවරුසාන් ඩ්නවරුා.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළාට, න් පියශසාේන මශව මන්ත්රීතුමා. න් මන්ත්රීතුමනි,
ඔබතුමාට විනාඩි 10ඩ ඩාලයක්කය ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා.

ඊට රථමශයන් න් ශේ.ඟේ. ආනන් කුමා්ියරි මන්ත්රීතුමා
මූලාසානයට පැමිශණනවරුා ඇි .

අනුරරුව ගරු හර්ෂණ රා කරුණා ෙහතා මූලාසනනයන් ඉව්
වූනයන්, ගරු නේ. එම්. ආනන්ද කුොරසිරි ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ,
ைொண்புைிகு மஜ.எம். ஆனந்த
குைொரெிறி அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. HARSHANA RAJ AKARUNA left the Chair,
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair.

[අ.භා. 4.58

ගරු ිළයනසේන ගෙනේ ෙහතා
(ைொன்புைிகு பியமென கைமக)

(The Hon. Piyasena Gamage)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අ වරුශසාේ අය වරුැය ඩා්ඩ
සාභා අවරුසා්ථාශේ අමාතයාාං
කීපයඩ වරුැය ශීර්ෂ පිළිබඳවරු
සාාඩච්ඡාවරුට භාජන වුණා. ශ පැත්ශත්ම අය විවිධ් ශයෝජනා
වරුාශවම විවිධ් විශේචන ශමම අමාතයාාං
පිළිබඳවරු ඉදිරිපත්
ඩ්න්න ශයදුණා. උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං ය සා
නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්ි ය පුහුණු අමාතයාාං ය පිළිබඳවරුයි අ
දිනශග විවරුා ශගදී ඩන්ණු සාඳ න් ඩ්න්නට ශයදුශණ්. මම ශේ
ශේලාශේදී විශ ෂ
ේ ශයන් සාඳ න් ඩ්න්නට ඩැමැි යි, උසාසා්
අධ්යාපන ා ම ාමාර් කියන අමාතයාාං ශ ඩ ඟඩට සාේබන්ධ් ී
ි ශබන බවරු. ශමවරුැනි අමාතයාාං ශ ඩක්කය ඟඩට සාේබන්ධ්ීම
පිළිබඳවරු පසු ගිය ඩාලශග විවිධ් මතවරුා ි බුණා. නමුත් ත වූ
වරුසා් කීපය තුළ අපිට ශපනී ගියා, 1989 වරුසාශර් ඉඳලා දීර්ඝ
ඩාලයක්කය ි සා්ශසාේ ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු නිශයෝජනය ඩ්න,
පළපුන්ද් ක්කය ි ශබන, අශේ න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාතයතුමා
කිියම සාේබන්ධ්තාවරුක්කය ශනීමැි  ශමම අමාතයාාං ශ ඩ ඟඩට
සාේබන්ධ් ඩ්ශ න ශබීශ ීම ලසා්සානට, මැනවින් පාලනය
ඩ්මින් ඉදිරියට ශ න යන බවරු.

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, වරුශ්ඩ හිට්ලර් රඩා ඩළා,
"්ටඩ සාාංවරුර්ධ්නයට වරුැ ත්ම සාාධ්ඩය වරුන්ශන්, පළමුශවරුනි
වරු්ටත්, ශ වරුන වරු්ටත්, තුන්වරුන වරු්ටත් වරුැ ත්ම සාාධ්ඩය
වරුන්ශන් ම ාමාර් සාාංවරුර්ධ්නය" කියලා. ජර්මනිය වි ාල ්ටක්කය.
ඒඩ දියුණු ඩ්න්න නේ, ඉසා්ශසාල්ලා ශඩශ්න්න ඕනෑ ම ාමාර්
සාාංවරුර්ධ්නය කියන ඟඩ තමයි ඒශඩන් අ සා් ඩ්න්ශන්. අශේ ්ට
කුවා ්ටක්කය. අපට සාෑහීමට පත්විය ැකි ආඩා්යට අ අශේ ්ශට්
ම ාමාර් ක්කයශෂේත්රය සාාංවරුර්ධ්නය ශවරුලා ි ශබනවරුා කියන ඟඩ අපි
ඩවුන්ත් න්නා ශ යක්කය. ඒ වරුාශවම මානවරු සාේපත් සාාංවරුර්ධ්නයත්
වරුැ ත්. අශේ ්ශට් සාාංවරුර්ධ්නය ශවරුවශවරුන් ශේ අය වරුැය
ශල්ඛ්නශග මානවරු සාේපත් සාාංවරුර්ධ්නයට රමුඛ්තාවරුක්කය දීලා
ි ශබනවරුා. මානවරු සාේපත සාාංවරුර්ධ්නය ඩ්නවරුා වරුාශවම මාර්
සාාංවරුර්ධ්නයත් ඟපරිද්ශ න්ම ියදුවිය යුතුයි කියන ඟඩ තමයි අපි
කින්ශන්.
උශද් ඉඳලා ඩථා ඩ්පු අශේ මන්ත්රීවරුන් කිහිපශපීළක්කය සාඳ න්
ඩ්න්නට ශයදුණා, පසුගිය ඩාලශග ශේ ්ශට් මාර් සාාංවරුර්ධ්නය
ශවරුවශවරුන් ආියයාව සාාංවරුර්ධ්න බැාංකු ණය ආධ්ා් යටශත්
ක්රියාත්මඩ වුණු i-Road Project ඟඩ ැන. දිසා්ත්රික්කයඩ කිහිපයක්කය
ැශ්න්නට දිවරුයින පු්ා දිසා්ත්රික්කයඩ ණනාවරුඩම i-Road Project
ඟඩ ක්රියාත්මඩ වුණා. ඒඩ 2014 වරුසාශර් තමයි ආ්ේභ වුශණ්.
2015 වරුසාශර් ශඩීන්ත්රාත්දීලා ක්රියාත්මඩීම ආ්ේභ වුණා. ශේ
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ශවරුනශඩීට ඒ ඩටයුතු අවරුසාන් ශවරුන්නට ඕනෑ. නමුත් තවරුම
ඟශ ම ශවරුලා නැ ැ. හුාක්කය රශද් වරුල ඒ ඩටයුතු අවපණ ශවරුලා
ි ශබනවරුා. අ ඩථා ඩ්පු න් මන්ත්රීතුමන්ලා කිහිප ශ ශනක්කය
සාඳ න් ඩළා, සාම ් රශද් වරුල, සාම ් දිසා්ත්රික්කයඩවරුල ඟය
සාාර්ථඩවරු ක්රියාත්මඩ ශවරුලා ි ශබන බවරු. ශනීදියුණු රශද්
සාාංවරුර්ධ්නය කිරීම ශවරුවශවරුන්, රධ්ාන පා්වරුල් ශ ඩක්කය සාේබන්ධ්
ඩ්ලා අතුන් මාර් යක්කය ඩාපට් ඩ්ලා සාාංවරුර්ධ්නය කිරීම තමයි ශේ
වරුයාපෘි ය යටශත් ියදු වුශණ්. මම නිශයෝජනය ඩ්න ාල්ල
දිසා්ත්රික්කයඩය තුළ ඩලාප තුනක්කය යටශත් ශේ i-Road Project ඟඩ
ක්රියාත්මඩ කිරීමට ඩටයුතු ඩ්ලා ි බුණා. ාල්ල දිසා්ත්රික්කයඩශග
කිශලෝමීට් 197ඩ දු් රමාණය i-Road Project ඟඩ යටශත්
සාාංවරුර්ධ්නය ඩ්න්න ශයෝජනා ඩ්ලා ි බුණා. ඩලාප තුනක්කය
ි බුණා.
පළමුශවරුනි ඩලාපය ැටියට ැණුශන් මා නිශයෝජනය ඩ්න
අශේ හිනිදුම ආසානය. I-Road Project ඟඩ යටශත් ඟම ඩලාපශග
කිශලෝමීට් )4ක්කය ඩාපට් ාලා සාාංවරුර්ධ්නය කිරීමට ි බුණා. නමුත්
අ ඉතාම ඩන ාුවශවරුන් සාඳ න් ඩ්න්න ශවරුනවරුා, ැන් ඟම
වරුයාපෘි ශග ඩාලසීමාවරුත් ඉවරු් ශවරුලා ි ශබන බවරු. වරුැව පටන්
ත් ඒ ඩටයුතු ියයල්ලම ැන් අඩර්මනය ශවරුලා ි ශබනවරුා.
හිනිදුම ආසානශග විත්ක්කය කිශලෝමීට් )4ඩ පා්වරුල් ි ශබනවරුා.
ශේ පා්වරුල් ඟඩක්කයවරුත් අවරුසාන් ශවරුලා නැ ැ. ඟඩ පා්ක්කයවරුත් නිම
ඩ්ලා නැ ැ. අශනක්කය රශද් වරුලින් ඇහුවරුාම කියනවරුා, ශඩීටසාක්කය
ඉවරු්යිී තවරු ශඩීටසාක්කය ි ශබනවරුා කියලා. සාම ් රශද් වරුල
ියයයට ියයයක්කය වරුැව අවරුසාන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. මා නිශයෝජනය
ඩ්න හිනිදුම ආසානශග ශනළුවරු, තවරුලම, නාශ ීව, නියා ම
කියන රාශද්ශීය ශල්ඩේ ශඩීට්ධාසා තශර්ම ශේ වරුයාපෘි ය
යටශත්
ක්රියාත්මඩ කිරීමට ශයෝජනා ඩ්ලා ි බුණු ඟඩ
මාර් යක්කයවරුත් වරුැව අවරුසාන් ඩ්ලා නැ ැ කියන ඟඩ සාඳ න්
ඩ්න්න ඩැමැි යි.
න් අමාතයතුමනි, විශ ෂ
ේ ශයන් මම ඔබතුමාශව අවරුධ්ානයට
ශයීමු ඩ්වරුනවරුා, ශේ Project ඟඩ ක්රියාත්මඩ ශවරුන ඩාලය ැන්
අවරුසාන් ශවරුමින් පවරුි නවරුා කියන ඩා්ණය ැන. ඟය අවරුසාන්
ශවරුන්න ි බුශණ් මැයි මාසාශග. නමුත් තවරුත් ඩාලයක්කය ඟනේ
ශ සාැේබර් මාසාය ක්කයවරුා දික්කය ඩ්ලා ි බුණා.
නමුත් ැන් ඒවරුාට අත
න්ශන්වරුත් නැ ැ. ශඩීන්ත්රාත්ඩන්
ඟන්ශන් නැ ැ. ැන් ඒ පා්වරුල් ඟඩඩවරුත් යන්න බැ ැ. ි බුණු
පා්වරුල් ශ ීඳයි. සාාමානය තත්ත්වරුය යටශත් යන්න ඟන්න පුළුවරුන්
විධියට ලා ි බුණු පා්වරුල් න්න ගිහින්ී සාාංවරුර්ධ්නය ඩ්න්න
ගිහින් ැන් විනා මුඛ්යට ගිහින් ි ශබනවරුා. ඒශක්කය ශඩළවරු්ක්කය
නැ ැ. පටන් ත්තා. නමුත්, අවරුසාන් ඩශළේ නැ ැ. අතරින් පත්
වරුැව ඩ්ලා ි ශබන්ශන්. ඒ නිසාා ශේ මාර් පද්ධ්ි ය තුළ කිශලෝ
මීටර් )4ඩ රමාණයක්කය ැන් අඩර්මණය ශවරුලා ි ශබන්ශන්. ි බුණු
තත්ත්වරුයවරුත් නැ ැ. භාශවට වරුැව ඩ්ලා ි ශබන්ශන්. පාශර්
සාම ් තැන්වරුල ශඩීටසාක්කය ඩාපට් ඩ්ලා, සාම ් තැන්වරුල
ඩ්ලාම නැ ැ. කිියදු රමිි යකින් ශතී්වරු තමයි ඟම ඩටයුතු ියදු
ඩ්ලා ි ශබන්ශන්. ඟම නිසාා මම ශේ ඩන්ණ ඉතාම ඩාන්ණිගතඩවරු
මතක්කය ඩ්නවරුා. ඒ වරුාශවම ශේ ැන අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න්න
කියලා න් ඇමැි තුමාශ න් විශ ෂ
ේ ශයන් ඉල්ලා ියටිනවරුා.

ශේ වරුයාපෘි ය අශනකුත් රශද් වරුල ක්රියාත්මඩ ශවරුලා නේ,
සාාර්ථඩවරු ඩ්ලා ි ශබනවරුා නේ ඇයි ශේ ශඩීටසා විත්ක්කය ඉි රි
ශවරුලා ි ශබන්ශන්? ශේ ඩාර්ය භා් ත් ශඩීන්ත්රාත් සාමා ම
අත්මා මලා ගිහින්. රි පා න මු ල් අ්ශ න අත්මා මලා
ගිහින්. ඒඩ ක්රියාත්මඩ ශවරුන්ශන් නැ ැ. ඟම නිසාා ශේ පිළිබඳ
විශ ේෂ අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්ලා, අත් මා නත් ඩ් ි ශබන වරුැව
ටිඩ ශමම වරුයාපෘි ශග ඉි රි මු ල් ශයී වරුා ශ ෝ ශවරුනත්
ක්රමයකින් අවරුසාන් ඩ්න්න කියලා ඉල්ලා ියටිනවරුා. ශබෝක්කයකු

773

2017 ශනීවරුැේබර් 21

භාශවට ලා, පාලේ භාශවට ලා ි ශබනවරුා. ඒවරුා
න්න
ආ්ේභ ඩ්ලා විත්යි. ඒ වරුැව ඟඩක්කයවරුත් අවරුසාන් ඩ්ලා නැ ැ. ඒ
නිසාා ශේවරුා නිිය ශලසා නිම ඩ් ැනීමට අවරු ය රි පා න ශවරුන්
ඩ් ශ න්න, ඟශ ම නැත්නේ ඒ සාඳ ා අවරු ය ඩටයුතු සාේපා නය
ඩ් ශ න්න කියලා ඉතාම ශ ෞ්වරුශයන් ඉල්ලා ියටිනවරුා.

ාල්ල දිසා්ත්රික්කයඩශග අශනකුත් රශද් වරුල ශේ ඩාර්ය
ක්රියාත්මඩ වරුන අතශර් පසු ගිය වරුසා්වරුල ඇ ැු ණු ධ්ා්ානිපාත
වරුර්ෂාවරු ඟක්කයඩ ඇි  වුණු ාංවරුතු් තත්ත්වරුය නිසාා මාර් පද්ධ්ි යට
වි ාල ානියක්කය ියදු වුණා. මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිය, පළාත්
මාර්
සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිය, රාශද්ශීය සාභා යන ියයු 
ආයතනවරුලට අයත් මාර් වරුලට වි ාල ානියක්කය ියදු වුණා. ාල්ල
දිසා්ත්රික්කයඩය තුළ ාංවරුතුශ්න් විපතට පත් වුණු මාර් පද්ධ්ි ය
නැවරුත සාඩසා් ඩ් සාාංවරුර්ධ්නය කිරීම සාඳ ා වි ාල මු ල් රමාණයක්කය
-න්පියල් මිලියන 829ක්කය- ාල්ල දිසා්ත්රික්කයඩයට ශවරුන් ඩ්ලා
ි ශබනවරුා. ඒ මු ල් අශේ local fundsවරුලින් දිසා්ත්රික්කය ශල්ඩේවරු්යා
් ා තමයි ලබා දීලා ි ශබන්ශන්. ඒ මු ල් ශයී වරුා මාර්
සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිය ් ා ැනට ශඩීටසාක්කය ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා.
පා්වරුල් ඩාපට් කිරීම වරුාශව ඩටයුතු ඩ්ශ න යනවරුා. ඒ
වරුාශවම ශනළුවරු රාශද්ශීය ශල්ඩේ ශඩීට්ධාසාශග නාය යෑශමන්
වි ාල වරු ශයන් ානි ියදු වූ පා්ක්කය වරුන ශනළුවරු-ලාංඩා ම පා්
පිළිබඳවරු විශ ෂ
ේ ශයන් සාඳ න් ඩ්න්න ඕනෑ. ශනළුවරු-ලාංඩා ම
පා් සාාංවරුර්ධ්නය කිරීම සාඳ ා න්පියල් මිලියන 235.9ඩ මු ලක්කය
ශවරුන් ඩ් ි ශබනවරුා. ඟම පා් සාාංවරුර්ධ්නය ඩ්න්න අවරු ය
ශටන්වර් ඩැඳවරුලා, ශටන්වර් දීලා ඒ පා් න්න කියලා භා් දීලා
ි බුණත් තවරුම ඒ වරුැව පටන් ත්ශත්වරුත් නැ ැ. ැන් ඒශක්කය
ඩාලයත් අවරුසාන් ශවරුලා ි ශබනවරුා. ශේ අවුන්ද්ශද් ශ සාැේබර්
මාසාය අවරුසාන් ශවරුනශඩීට ශේ වරුයාපෘි ය අවරුසාන් ඩ්න්න ඕනෑ.
නමුත් තවරුම වරුැව ආ්ේභ ඩ්ලාවරුත් නැ ැ. ඒ නිසාා ශේ රි පා න
මු ල් අපශත් යන්න ශනීදී, ශේ මාර් පද්ධ්ි ය සාඩසා් ඩ්
ැනීමට අවරු ය ඩටයුතු ඩළ යුතුවරු ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා මාර්
සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග අවරුධ්ානය පිණිගතසා මම ශේ ඩා්ණය ශේ
අවරුසා්ථාශේදී මතක්කය ඩ්න්න ඩැමැි යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔබතුමාට ශවරුන් ඩළ ශවරුලාශවරුන් තවරු විනාඩියඩ ඩාලයක්කය
ි ශබනවරුා.

ගරු ිළයනසේන ගෙනේ ෙහතා
(ைொன்புைிகு பியமென கைமக)

(The Hon. Piyasena Gamage)
ඒ වරුාශවම උසා්සා අධ්යාපනය ැනත් යමක්කය කිවරු යුතුවරු
ි ශබනවරුා. අශේ වි ්වරුවි යාලවරුල අ පවරුි න තත්ත්වරුය ඉතාම
ඩන ාුව ායඩයි. අශේ වි වරු
් වි යාල ශබීශ ීමයඩට බඳවරුා න්නා
ශිෂය සාාංඛ්යාවරු වරුැඩි වුණා. අශනකුත් ප සුඩේ වරුැඩි ඩ්නවරුා.
වි ාල වරු ශයන් මු ල් රි පා න ශවරුන් ඩ්නවරුා. මානවරු සාේපත
දියුණු කිරීමට, ශභෞි ඩ සාේපත් වරුැඩි කිරීමට රි පා න ශයී වරුලා
ි ශබනවරුා. නමුත්, අශේ මානවරු සාේපත් සාාංවරුර්ධ්නය කිරීම
ශවරුවශවරුන් අශේ ශිෂයයන්ශව ආඩල්ප ශවරුනසා් ඩ්න වරුැව
පිළිශවරුළක්කය තවරුම ක්රියාවරුට නැාංී නැ ැ. පැවරුැි  සාෑම ්ජයක්කයම,
ැම අධ්යාපන ඇමැි වරු්ශයක්කයම වි වරු
් වි යාල ියසුන්ශව ආඩල්ප
ශවරුනසා් කිරීම සාඳ ා ැඩි උත්සාා යඩ, ම න්ියයඩ ශයදුණා. ඒ
සාඳ ා විවිධ් වරුැවසාට න් ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා. නමුත්, තවරුම ඟය
ියදු ශවරුලා නැ ැ.

පසුගිය ඩාලශග ියදු වූ ශද්වරුල් දි ා බැු වරුාම, වි ්වරුවි යාලවරුල
ි ශබන අවරුාසානාවරුන්ත තත්ත්වරුය දි ා බැු වරුාම ඟයට
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සාේූරර්ණශයන්ම වරු කියන්න ියදු වරුනවරුා, ශේ ැම ශඩනකුටම,
ැම පාර් ්වරුයඩටම. ඉදිරිශගදී මානවරු සාේපත සාාංවරුර්ධ්නය කිරීම
සාඳ ා ශේ අය වරුැශයන් වි ාල මු ලක්කය ශවරුන්ඩ් ි ශබනවරුා. ඒ
රි පා නවරුලින් වරුැඩි රමාණයක්කය වි වරු
් වි යාල ශිෂයයන්ශව
ආඩල්ප වරුර්ධ්නය කිරීම සාඳ ා, ි ශබන ආඩල්ප ශවරුනසා් කිරීම
සාඳ ා, අු ත් ආඩල්ප ඇි  කිරීම සාඳ ා ශයී වරුන්න. වි වරු
් වි යාල
ශිෂයයන්ශව පමණක්කය ශනීවරු ශ මේපියන්ශව ආඩල්පත් ශවරුනසා්
කිරීම සාඳ ා වරුන අු ත් වරුැව පිළිශවරුළක්කය ශේ රි පා න ශයී ා
ආ්ේභ ඩ්න්න ඩටයුතු ඩ්න්න කියා ශේ ශවරුලාශේ
විශ ේෂශයන්ම මතක්කය ඩ්මින් මශව ඩතාවරු අවරුසාන් ඩ්නවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබීශ ීම සා්තුි යි.

මීළාට,
න් ඩන්ණා්ත්න ප්ණවිතාන නිශයෝජය
අමාතයතුමා. න් නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 10යි.
[අ.භා. 5.11

ගරු කරුණාර්න පරණවිතාන ෙහතා සනිපුණතා
සංවර්ධාන හා වෘ්තීය පුහුු නිනය ය අොතයුරො
(ைொண்புைிகு
கருணொரத்ன பரணவிதொன திறன்கள்
அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி பிரதி அமைச்ெர்)

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of
Skills Development and Vocational Training)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශබීශ ීම සා්තුි යි.

නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ශග අ්මුණ
වරුන්ශන් ශද්ශීය ා විශද්ශීය වරු ශයන් වරුයාේත වරුන, වරුැඩි වරුන වරුැව
ශලෝඩයට අවරු ය මානවරු සාේපත ගුණාත්මඩ වරු ශයන් ඉ ළ
ක්රමශේ යන් ඔසා්ශසාේ ැවමින්, ආඩල්පවරුලින් සා කුසාලතාවරුලින්
ශපීශ ීසාත් ඩ් ඒ මානවරු සාේපත ඒ වරුැව ශලෝඩයට මු ා ැරීමයි.
ඒ ශවරුවශවරුන් අශේ අමාතයාාං ය, අමාතයාාං යට ඟඩතු ී ි ශබන
ආයතන 11ඩට ආසාන්න රමාණය සාමා ශේ ක්රියාන්විතය ැනට
සාෑශ න ඩාලයඩ ියට ශමශ යවරුමින් ි ශබනවරුා. අශේ ්ශට් රජා
වි යාත්මඩ ත්ත දි ා බැු වරුාම ශපශනනවරුා, අශේ ්ශට් රම
බලඩාය 85,00,000ක්කය විත් වරුනවරුා කියා. රම බලඩා සා භාගිත්වරු
අවපාි ඩය ශේ අවුන්ද්ශද් තුන්වරුන ඩාර්තුවරු විත් වරුන ශඩීට
ියයයට 54.3ක්කය වරුනවරුාී ශසාේවරුා වියුක්කයි  අවපාතය රම බලඩාශග
රි  තයක්කය ැටියට ියයයට 4.3ක්කය විත් වරුනවරුා. ශේ සාාංඛ්යා දි ා
බලන ශඩීට අපට ශපශනනවරුා, ්ශට් රම සාේපත දියුණු ඩ්ද්දී,
්ශට් මානවරු සාේපත දියුණු ඩ්ද්දී විශ ෂ
ේ වරුැ ත්ඩමක්කය ඇි  ශේ
ක්කයශෂේත්රය ශවරුත විශ ේෂ අවරුධ්ානයක්කය ශයීමු ඩ්න්න, ්ටක්කය ැටියට
අපට ියදු ශවරුලා ි ශබනවරුා කියා. ඒ නිසාා තමයි අ ඩවුන් කුමන
මාතෘඩාවරු ැන ඩතා ඩ්න්න ගියත්, ්ශට් දියුණුවරු, සාාංවරුර්ධ්නය,
ආර්ථිඩ වරුර්ධ්නය ආදිය ැන ඩතා ඩ්න්න ගියත් ඒ ඩතා ඩ්න
ැම ශවරුලාවරුඩදීම වරුෘත්තීය පුහුණුවරු, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නය ැන
ඩතා ඩ්න්ශන්. අධ්යාපන රි සාාංසා්ඩ්ණ ැන ඩතා ඩළත්,
උසාසා් අධ්යාපන රි සාාංසා්ඩ්ණ ැන ඩතා ඩළත් ඒ ැම අාං යක්කය
ැනම ඩතා ඩ්ද්දී ශේ ක්කයශෂේත්රය ැන අවරුධ්ානයක්කය ශයීමු වරුනවරුා.
ඒ නිසාා අවරුසාානශගදී අශේ අමාතයාාං ය පැත්තට වරුැඩිශ නකු
ශයීමු වරුන බවරු, ඒ ැන ඩතා ඩ්න බවරු ශපශනනවරුා. ඒ වරුාශවම
අශේ අමාතයාාං ය ඒ අිවශයෝ ය භා් න්න වරුැව ඩ්ශ න
යනවරුා.

අශේ ්ජය බලයට පත් වුණාට පසුවරු විවිධ් මට්ටශේ ි බුණු
වරුෘත්තීය පුහුණු ආයතනවරුලට -නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ආයතනවරුලටඒඩ ්ාශි වරුන තන්ණ ජන නශග රමාණය ඟන්න ඟන්න වරුැඩි
ශවරුලා ි ශබනවරුාී වි ාල වරු ශයන් වරුැඩි ශවරුලා ි ශබනවරුා. ශේ
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[ න් ඩන්ණා්ත්න ප්ණවිතාන ම තා

ශවරුලාශේ ි ශබන්ශන් ශඩටි ඩාලයක්කය නිසාා මා ඒ සාාංඛ්යා ත්ත
ඉදිරිපත් ඩ්න්න ූ  ානේ වරුන්ශන් නැ ැ. නමුත් මට නි ්චිත
වරු ශයන් කියන්න පුළුවරුන්, සාමසා්තයක්කය ැටියට ත් විට ඟම
සාාංඛ්යාවරු 2015 වරුර්ෂයට වරුවා 201) වරුර්ෂශග වරුැඩි ශවරුලා ි ශබන
බවරු සා 201) වරුර්ෂයට වරුවා 2017 වරුර්ෂශගදී වරුැඩි ශවරුලා ි ශබන
බවරු. ශමශසාේ වරුැඩි වරුන්න ඟඩ ශ ේතුවරුක්කය තමයි අශේ ්ජය ඉතා
වරුැ ත් තීන්දුවරුක්කය ැනීම. ඒ තමයි ්ාජය අාං ශග වරුෘත්තීය
අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රයත් ශනීමිශල් ලබා ශ න අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රයක්කය
බවරුට පත් කිරීම. ්ශට් පවරුි න නි සා් අධ්යාපන පද්ධ්ි යට
සාමාන්ත්වරුම යන වරුෘත්තීය අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රශග පුහුණුවරු,
අධ්යාපනය ලබා න්නා තන්ණ ියසු න් ැරියන්ශ න් ශබීශ ෝ
පාධමාලා සාඳ ා අ මු ල් අය ඩ්න්ශන් නැ ැ. ඒ වරු්රසාා ය ්ශට්
න්වරුන්ට අ අත් පත් ශවරුලා ි ශබන නිසාා අ ශේ ක්කයශෂේත්ර ඩ්ා
පිරිසා් වරුැඩිවරුැඩිශයන් ඒඩ ්ාශි ශවරුලා ියටිනවරුා. ඟය ශේ ්ශට් ියද්ධ්
වූ ැඹුන් පරිවරුර්තනයක්කයය කියා අප කියන්න ඩැමැි යි. නමුත් අප
කියන්ශන් නැ ැ ඟයින් ර න
් ියයයට ියයයක්කය විසාඳිලා ි ශබනවරුා
කියා. මිලියන 3ඩ, 4ඩ රම බලඩායඩට අ ාළ පිරිසාක්කය ශේ
ක්කයශෂේත්රය තුළ පුන්දු පුහුණු කිරීම සාේබන්ධ්ශයන් අපට මීටත් වරුවා
සාෑශ න්න ම න්ිය ී වරුැව ඩ්න්න ියදු ී ි ශබනවරුා කියන ඟඩ
අප සාඳ න් ඩ්න්න ඩැමැි යි.
අපි උශද් ියට ශේ විවරුා යට සාවරුන් දුන්නා. අපි ශේ පැමිණ
ි ශබන්ශන් විවරුා ශග අවරුසාාන අවරුසා්ථාවරුට. මා නිශයෝජය
අමාතයවරු්යා ැටියට විවිධ් මන්ත්රීවරුන්න් ඉදිරිපත් ඩළ අ සා්
වරුලට සාවරුන් දුන්නා. විශ ේෂශයන්ම අ උතුන් ා නැශානහි්
රශද් නිශයෝජනය ඩ්න මන්ත්රීවරුන්න් ැනට ි ශබන වරුෘත්තීය
අධ්යාපන පද්ධ්ි ශග ි ශබන විවිධ් ශභෞි ඩ අඩුපාඩුඩේ, මානවරු
සාේපත්වරුල අඩුපාඩුඩේ ැන මතක්කය ඩ් දුන්නා. ඒ ඉදිරිපත් ඩළ
අ සා් සාේබන්ධ්ශයන් සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. අපි අමාතයාාං යක්කය
ැටියට ඉදිරි ඩාලශගදී ඒ ආයතනවරුලට ගිහින් ඒ සා්ථාන ැඩ
බලා, ඒ අඩුපාඩු ැකි උපරිම ආඩා්ශයන් නි්ාඩ්ණය ඩ්
ශ න්නට, ඒවරුාට විසාදුේ ලබා ශ න්නට වරුැව ඩටයුතු ඩ්නවරුාය
කියන ඟඩ අපි ශේ ශවරුලාශවරු සාඳ න් ඩ්න්නට ඩැමැි යි.
තවරු ඉතාම වරුැ ත් අාං යක්කය ැන මතක්කය ඩ්න්නට ි ශබනවරුා.
වරුෘත්තීය පුහුණුවරු සාේබන්ධ්ශයන් -වරුෘත්තීය අධ්යාපනය
සාේබන්ධ්ශයන්- අ සාම ් ශවරුලාවරුට ්ශට් වරුැ්දි ආඩල්ප
කිහිපයකුත් ජනිත ශවරුලා ි ශබනවරුා. අ වරුෘත්තීය පුහුණු
ආයතනවරුල අඩුපාඩුවරුටත් වරුවා ි ශබන ආයතනවරුලට පිරිසා ඒඩ
්ාශි ශනීීම පිළිබඳ ර න
් යයි ි ශබන්ශන්. අශේ ේබිේවරුල ඇවි
බලනශඩීට වරුැහුණු පාසාලක්කය කිනශඩීට, නැත්නේ රාශද්ශීය
මට්ශේ ි ශබන වරුැහුණු ්ාජය ශ ීවනැගිල්ලක්කය ැක්කයඩාට පසා්ශසාේ,
ශේ සා්ථානශග වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථානයක්කය පටන් න්න
ඕනෑය, ශේ සා්ථානශග වරුෘත්තීය පුහුණු පාධ ාලාවරුක්කය පටන් න්න
ඕනෑය යනාදි වරු ශයන් ඉල්ලීේ ඉදිරිපත් ඩ්නවරුා. ඇත්තටම
ශ ීවනැගිලි ි ශබන නිසාා වරුෘත්තීය පුහුණු පාසාලක්කය පටන් න්න
ඕනෑය කියා ඟඩක්කය නැ ැ. අ ි ශබන ආයතනවරුලට පවරුා තන්ණ
තන්ණිගතයන් ඒඩ ්ාශි ඩ් ැනීම සාේබන්ධ්ශයන් අපට විශ ෂ
ේ ශයන්
මැදි ත් ශවරුලා වරුැව ඩටයුතු ඩ්න්නට ියද්ධ් ශවරුලා ි ශබනවරුා.
ි ශබන ආයතනත් රමාණවරුත් කියායි මට හිශතන්ශන්. ඒ ආයතන
ගුණාත්මඩ වරු ශයන් දියුණු ඩ්න්නටත්, ි ශබන ඒවරුාට පිරිසා්
වරුැඩි වරුැඩිශයන් ශයීමු කිරීම සාඳ ා වරුෘත්තීය මාර්ශ ෝපශද් නය
සාඳ ා ශලීකු ශපළඹීමක්කය, රචා්යක්කය, ැවවරුත් කිරීමක්කය ජාි ඩ
මට්ටශමන්ම අ අවරු ය ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඟයට ශ තු
ේ වරු තමයි,
අශේ ්ශට් සාාේර ායිඩ අධ්යාපන පද්ධ්ි ය ැම ශවරුලාශේම පුන්දු
පුහුණු ඩශළේ අ් උශද් හුාක්කය මන්ත්රීවරුන්න්ශව ඩථාවරුල සාඳ න්
ඩළ ආඩා්යට සුදු ඩ්පටි රැකියාවරු තමයි ශ ීඳී ඒවරුා ලබා
ැනීම තමයි ජීවිතශග අධ්යාපනශග ඟඩම අ්මුණ විය යුත්ශත්
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කියා මුල් බැසා ත් ඇශේ ශල්වරුලට ඩැවිච්ච අ සාක්කය වරු ාදි ා
ශවරුලා ි බීමයි. ශේ ආඩා්යට සාමාජයත් ඟක්කයඩ ගනීභූත ශවරුලා
ි ශබන ආඩල්පශයන් අපි ැලවුශණ් නැත්නේ ශඩීයිත්ේ
ධ්නයක්කය, ශඩීයිත්ේ සාේපත් රමාණයක්කය ශේ වරුෘත්තීය පුහුණු
ක්කයශෂේත්රයට ශයීමු ඩළත් වරුැවක්කය ශවරුන්ශන් නැ ැ. ඟම නිසාා ්ශට්
ජනතාවරුශව වි ාල ආඩල්පමය ශවරුනසාක්කය අවරු ය ශවරුලා
ි ශබනවරුා. වරුැව ශලෝඩයක්කය ි ශබනවරුා. තමන් දියුණු ශවරුන්නට
අවරු ය නේ, ්ට දියුණු ඩ්න්නට අවරු ය නේ වරුැව ඩ්න්නට
අවරු යයි කියන අ සා වරුයාේත ශවරුන්නට ඕනෑ. ඒ වරුාශවම, ඒ
වරුැව නූතන ශලෝඩයට ැලශපන වරුැව බවරුට පත් ශවරුන්නටත්
ඕනෑ. ඟම නිසාා ැකියාවරුන්ශ න් බල ැන්ශවරුන සාමාජයක්කය
න්න අපි වරුැව ඩ්න්නට ඕනෑ.
රජාතන්ත්රවරුා යත් නි්ර්ථඩ ශවරුනවරුා, ඒ රජාතන්ත්රවරුාදී
්ාජයශග ඉන්න මිනිසා්සු ැකියාවරුන්ශ න් දුර්වරුල ශවරුලා ි ශබනවරුා
නේ. රජාතන්ත්රවරුා ය සා
ැකියාතන්ත්රවරුා ය ඟඩට යන්නට
ඕනෑ. "Democracy plus meritocracy" කියායි අපි ඒඩට
කියන්ශන්. ඟම නිසාා ශේ අධ්යාපන ා උසාසා් අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රශග
විශ ේෂශයන්ම ැකියාවරුන් ශ සාට, නිපුණතාවරුන් ශ සාට බ් ඩ්
තබපු රි සාාංසා්ඩ්ණ ්ාශියක්කය අවරු ය ශවරුලා ි ශබනවරුා ඒ
අවරු යතාවරුන්වරුලට අ ාළ ඩ්න විශ ෂ
ේ ඥභාවරුය සාහිත පිරිසා්
ශ ීව නාන්නට අශේ අමාතයාාං යට ැකියාවරුක්කය ි ශබන බවරු
අපි ශේ ශවරුලාශේ සාඳ න් ඩ්න්නට ඩැමි යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔබතුමාට ශවරුන් ඩළ ශවරුලාශවරුන් තවරු විනාඩි ශ ඩක්කය
ි ශබනවරුා.

ගරු කරුණාර්න පරණවිතාන ෙහතා
(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன)

(The Hon. Karunarathna Paranawithana)
ශ ීඳයි, මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි. ඟම නිසාා ඒ
ඩටයුතුවරුලදී ශේ අය වරුැශයන් අපට මු ල් රමාණයක්කය ශවරුන් ශවරුලා
ි බුණා. ශේ ශවරුලාශේ අපි කියන්නට ඕනෑ, සාම ් වරුැය ශීර්ෂයන්
ඟ ා ශම ා ශවරුලා ි ශබන බවරු අපට ශපශන්නට ි ශබන බවරු.

උ ා ්ණයක්කය ැටියට, අශේ අමාතයාාං ය මඟින් ශයෝජනා
ඩ්පු තන්ණයන් රැකියා සාඳ ා පුන්දු පුහුණු කිරීශේ වරුැව
පිළිශවරුළට අ ාළ වරුැය ශීර්ෂය ශවරුන පැත්තඩට ශයීමු ශවරුලා
ි ශබනවරුා.

අපි ඒ ැන සාාඩච්ඡා ඩ්නවරුා. ැකියාවරුක්කය ි ශබන, මානවරු
සාේපත ි ශබන, ආයතනිඩ වරුූ ය ි ශබන අමාතයාාං යඩටම
ඒඩ ශයීමු වුශණීත් වරුවාත් ශ ීඳයි. පාසාල්වරුලත් වරුෘත්තීය පුහුණුවරු
13 වරුන වරුසා් ැටියට පටන් අ්ශ න ි ශබනවරුා. අපි ඒවරුා ඟපා
කියලා කියන්ශන් නැ ැ. නමුත් ශේවරුා අත් මනා
සාේබන්ධීඩ්ණයක්කය
කිරීශේ
ැකියාවරු
ි ශබන
අශේ
අමාතයාාං යටම ඒ මු ු ත් ලැශබනවරුා නේ, මීටත් වරුවා ලල ායි
ශසාේවරුයක්කය අපට ලබා ශ න්න පුළුවරුන් කියා රඩා ඩ්න්න
ඩැමැි යි.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මම නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා
වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ශග නිශයෝජය අමාතයවරු්යා ැටියට
පත් වුශණ් පසුගිය ජූලි මාසාශග ශ වරුැනි ායි. ැනට මාසා 5ක්කය පමණ
තමයි ඩටයුතු ඩ්ලා ි ශබන්ශන්. ඒ වරුාශවම අශේ අමාතයාාං යට
ශ ීඳ නායඩත්වරුයක්කය ලබා ශ න චන්දිම ී්ක්කයශඩීඩි
අමාතයතුමාත් මෑතඩදියි පත් වුශණ්. ශමම අමාතයාාං ය මෑතඩදී
ලැබුණා වුණත්, ශමම අමාතයාාං ශග අිවවරුෘද්ධිය ශවරුවශවරුන් අශේ
උපරිම ඩාලය වරුැය ඩ්නවරුා. අපට ශල්ඩේතුමා ඇතුළු ශ ීඳ
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ඩාර්ය මණ්වලයක්කය ඉන්නවරුා. අපට විවිධ් ආයතනවරුල
සාභාපි වරුන්න් ඇතුළු ඩාර්ය මණ්වලයක්කය ඉන්නවරුා. ශමම ජාි ඩ
අවරු යතාවරු සාපු්ාලීම සාඳ ා අපි ියයු  ශ නාම ඟක්කය ඉලක්කයඩයක්කය
ශවරුවශවරුන්, ඟක්කය ැක්කයමක්කය ඇි වරු වරුැව ඩ්ශ න යනවරුා. ශේ
විවරුා ශගදී අපට විවිධ් සාාධ්නීය ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඩ්පු න්
මන්ත්රීවරුන් ියයු  ශ නාටම අපශව ශ ෞ්වරුනීය රණාමය ශේ
ශවරුලාශේ පු ඩ්න්න මම ඩැමි යි. ශබීශ ීම සා්තුි යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළාට, න් නි ාල් ලේපත්ි  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
25ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.

[අ.භා. 5.22

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි කියමනක්කය ි ශබනවරුා,
"ශඩීහිල ඩුව ඇනීම කිඹුලා ඩනවරුාට වරුවා ඉවරුසාව ශනී ැකි
ශේ නාවරුක්කය." කියලා. න් උසාසා් අධ්යාපන ඇමි තුමනි, මා
ඔබතුමාට කියනවරුා, නි සා් අධ්යාපන නැමැි  මාතාවරුශව කිරි උ්ා
බීලා, ශපෝෂණය ශවරුලා ඇයශව කි්ට පයින්
න්න ඟපා කියලා.
ඔබතුමාශව ඩථාශේදී කිේවරුා, නි සා් අධ්යාපනයී වි ්වරුවි යාල
අධ්යාපනය නැාංීම සාඳ ා පාර්ලිශේන්තුවරු තුළ ය පත් ශයෝජනා
ඉදිරිපත් ඩ්න අය, පාර්ලිශේන්තුශවරුන් පිටත ඟය ඩවාඩේපල්
ඩ්න්න වරුැව ඩටයුතු ඩ්නවරුා කියලා. න් ඇමි තුමා, අපි නි සා්
අධ්යාපනශයන් උපන් න්ශවරුෝ. ඟ ා අපි ශිෂයශයෝ. අ අපි මේවරුන්පියවරුන්. ඒ නිසාා නි සා් අධ්යාපනශයන් උපන් න්වරුන් වරුන අපි,
ශේ නි සා් අධ්යාපනය අශ ෝිය ඩ්න්න ඕනෑම ජ ශතක්කය, -අපට
ත්ාි ්ේ අවරු ය නැ ැ.- ඕනෑම ශඩශනක්කය ක්රියාමාර්
න්නවරුා
නේ, රි  ාමී ක්රියාමාර්
න්නවරුා නේ අන්න ඒ රයත්නය ජීවිත
පරිතයා ශයන් අශ ෝිය ඩ්න්න, ප්ාජය ඩ්න්න අපි ඩටයුතු
ඩ්නවරුා කියන ඟඩ මතඩ ි යා න්න. අපි අතීතශයත් ඩළා. අපි
වරුර්තමානශයත් ඩ්නවරුා. අපි අනා තශයත් ඩ්නවරුා කියන ඟඩ
මම ඔබතුමාට අනිවරුාර්ශයන්ම අවරුධ්ා්ණය ඩ්නවරුා.

ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂය, ශ්රී ලාංඩා නි සා් පක්කයෂය කියන
ශ මුහුන් ආණ්ඩුශේී ඊනියා ය පාලන ආණ්ඩුශේ ඉි  ාසාය තුළ
ියදු ශවරුච්ච අපකීර්ි මත්ම වශ වවරු තමයි - ම ජන මු ල්ී ්ාජය
මු ල් මාංශඩීල්ල ඩාපු ඒ මාංශඩීල්ලය තමයි -ම බැාංකු බැඳුේඩ්
ම ඩිය. අ ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂශග ශද් පාලනඥශයෝ ඩථා
ඩ්ලා කියනවරුා, "ඊශග දිනශග අ මැි  ්නිල් වික්රමියාං
ම ත්මයා ජනාධිපි  ශඩීමිසාමට ගිහිල්ලා සාාක්කයෂි දීපු ඟඩ
ශලි  ාියඩ ී් ක්රියාවරුක්කය." කියලා. මම කියන්න ඕනෑ ඔබතුමන්ලා
ශේඩ විශිෂ්ට විධියට අර්ථ ක්කයවරුනවරුා වරුාශවම, මූලය ම ා වරුාංචාවරුටී
මාංශඩීල්ලයට සාෘජුවරු සා වරුක්රවරු සාේබන්ධ් ශවරුච්ච ඟක්කයසාත් ජාි ඩ
පක්කයෂශග නායඩශයෝ, උපනායඩශයෝ, අව නායඩශයෝ, මැි 
ඇමි වරුන් පමණක්කය ශනීවරු, ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂ මූලසා්ථානය වරුන
"ියරිශඩීත" පවරුා අ ශේ ඩටයුත්ශතන් මව නා ශ න ඉවරු්යි,
අනාශ න ඉවරු්යි කියන ඟඩ. ඒඩ නිසාා යළි ශ ීව ඟන්න බැරි
විධියට ඉි  ාසාශග කුණු බක්කයකියට වරුැටිලා අවරුසාානයි කියන ඟඩ
මම ශේ ශමීශ ීශත් කියනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අ ශේ ම ත්තුන් ූරසා් පැටවු
වරුාශව, අහිාංසාඩ මුවරු ශපීේවරුන් වරුාශව ඩථා ඩ්නවරුා. මා කියනවරුා,
අවරුම වරු ශයන් ශද් පාලන සා ාචා්යක්කය ශේ ම ත්තුන්න්ට
ි ශබනවරුා නේ ශේඩට සාේබන්ධ් ශවරුච්ච ැම ම ත්තශයක්කයම
යුක්කයි ශග සාාධ්ා්ණත්වරුශග නාමශයන් ජාි ශයන්ම සාමාවරු අ්ශ න
ඒ තනතුන්වරුලින්ී වරු කීේවරුලින් ඉල්ලා අසා්විය යුතුයි කියලා.

778

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ියාං ේූරන්ශවරුන් ආනයනය
ඩළ අර්ජුන මශ න්
ේ ද්රන් ම ත්මයා -ම ත්මයා ශනීශවරුයි,
ම ත්තයා. ශමීඩ , ම ත්තයා කියන්ශන් අවරුසා්ථාවරුාදියකුටයි.ශමන්න ශේ ම ත්තයා ම බැාංකු අධිපි  විධියට නේ ඩ්ලා, පත්
ඩශළේ නැත්නේ -

ගරු අනුර සිඩ්නි යර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு அனுர ெிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)
ඔබතුමාශව ඔය ඩථාවරු උසාසා් අධ්යාපන වරුැය ශීර්ෂයට අ ාළ
නැ ැ. ශඩීශ යන්ශන, මල්ශල ශපීල්.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ශපීඩ්වක්කය අ න්න. වරුලිශ උසා්සාන්න ඟපා, ඳ නවරුා.
[බාධ්ා කිරීමක්කය ඒ වරු කීම ශේ පුද් ලයාට භා් දුන්ශන් නැත්නේ,
ශේ අපකීර්ි මත් මූලය මාංශඩීල්ලයත්, ඊට අ ාළවරු අශනකුත්
කිියවරුක්කය ියදු වරුන්ශන් නැ ැයි කියන ඟඩ මම අවරුධ්ා්ණය ඩ්නවරුා.
ැන් ඩ්න්න ශ යක්කය නැ ැ. ඇමි තුමනි, ගිය වවරුණ ඇතුන්
ලවරුාවරුත් අද් වරුන්න බැ ැයි කියලා මම වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා. අ්
කිතුලට ගිය මිනිසා්සු, ඒ කිතුශලන් බහින්න ගියාට පසා්ශසාේ
විවිධ්ාඩා් අර්ථඩථන ඩ්නවරුා වරුාශව ඒවරුා ැන් රියන්ශන්
නැ ැ. ඩවුන්ත් ඟක්කයඩ ඟඩතුශවරුලා ් ඩ් ඩ්, කුේබලා මාළු
ඩෑවරුා නේ ැන් ඉි න් වරුමා්න්න ශවරුනවරුා. ඩනශඩීට ්සායි.
වරුමා්නශඩීට නේ රි ඳයි. මම ඒ සාේබන්ධ්ශයන් ඩථා
ඩ්න්ශන් ඒ ටිඩ විත්යි.

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ඊශග අ මැි තුමා සාාක්කයෂි
දීශේදී රඩා ඩ් ි ශබනවරුා, ආ්ේභ ඩ්න ල ම ාමාර් සාඳ ා
අතීතශග පාලඩශයෝ මු ල් ණයට අ්ශ න ි ශබන බවරු. ඒවරුායින්
සාම ් ම ාමාර් ආ්ේභ ඩ් ි ශබනවරුා. ඒ ආ්ේභ ඩ්පු
ම ාමාර් ඉදිරියට රි සාාංසා්ඩ්ණය ඩ්න්න, ඒවරුා අවරුසාන්
ඩ්න්න ැකියාවරුක්කය නැි  නිසාා, ඒඩට න්පියල් බිලියන 15ක්කය
අවරු යයි කියලා ඟතුමා විශ ෂ
ේ ශයන්ම ම බැාංකු අධිපි වරු්යාට
අවරුධ්ා්ණය ඩළාය කියලා. ඒ නිසාා තමයි ශේ මු ල ලබා දීමට
ඩටයුතු ඩශළේ කියලා ඟතුමා ඊශග මාධ්යවරුලට රඩා ඩළා.
ඟතැනදී මට පැ ැදිලි ශවරුනවරුා,
න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමි තුමනි, ඟශ ම නේ ශේ වශ වවරුට ඔබතුමාශවත් යේ
ආඩා්යඩ සාේබන්ධ්තාවරුක්කය ි ශයන්න ඕනෑ කියලා. ශ තු
ේ වරු තමයි,
ම ාමාර් වරුැශඩ්ට අ ාළවරු නේ ශමශ ම යේ මු ල් රමාණයක්කය
ඉල්ු ශේ, ඒ සාේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමාටත් යේ ආඩා්යඩ
වරු කීමක්කය ි ශබනවරුා කියන ඟඩ මට ැශනනවරුා. - [බාධ්ා කිරීමක්කය
මම හිතන විධියට ඔබතුමා ඊශග ශේ සාේබන්ධ්ශයන් ඩථා ඩ්පු
මැි  ඇමි වරුන් ශබ්්ා න්නයිී ඩැබිනට් සා ඩැබිනට් ශනීවරුන
සා යන්ට සුදු හුණු ාන්න ඩටයුතු ඩශළේ. ශඩීශ ීම වුණත්
ඔබතුමා මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරියට වරුැුවේ, දීමනා, යාන වරුා න
නිල නිවරුාසා සාහිතවරු ළ වරු ශයන් 5)ඩට කිට්ුව උපශද් ඩයන්
අ්ශ න ි ශබනවරුා, ම ා සාාංඝ්ත්නය පවරුා. න් ඇමි තුමනි, ඟඩ
මාසායඩට ශමන්න ශේ 5)ශ නාට අ න්පියල් 3),40,000ක්කය
ශ වරුන්න ියද්ධ්ශවරුලා ි ශබනවරුා. මම ඔබතුමාශ න් අ නවරුා,
ඇත්තටම ශේ සාේබන්ධ්ශයන් ශපීඩ්වක්කය හිතලා බලන්ශන් නැද්
කියලා. ශපීඩ්වක්කය ඩල්පනා ඩ්ලා බලන්න, ඇමි තුමනි. [බාධ්ා
කිරීමක්කය ඔේ, ඒඩ තමයි මම කියන්ශන්. ලේජාවරුක්කය ි ශයන්න
ඟපායැ.
මම ඔබතුමාට කියන්නේ, ශේ ජුලි මාසාශග 24වරුැනි ඉරි ා
"දිවරුයින" පත්රය.
"ඕනෑම ශ ීනකුට උපශද් ඩ තනතුන්"

ශේශක්කය ි ශබන පින්තූ්ශග, ඔබතුමා ඟන්ජින් ශ්ෝල් ඟඩ
ඟළවරුා ශ න ඟනවරුා. ඩට්ටිය ඔක්කයශඩීම, ැත්ත බුන්ත්තම නැාලා
ඟනවරුා.
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් නි ාල් ලේපත්ි  ම තා

ශේ ලිපිශග ශමශ ම කියනවරුා:
"ඔබ ැන ත යුතුයි, ම වවරු් අපි ජනාධිපි වරු්ණශගදී ඡන් 81,000කින්
දිවවරුා. ම මැි වරු්ණයත් ඉ ළින්ම ජය ත්තා. අපට ජයග්ර ණය අත් ඩ්
දුන් අයට අවරුසා්ථාවරුක්කය ලබා දීම අශේ යුතුඩමක්කය..."

රිම ශ ීඳයි ඇමි තුමනි. ඉදිරිශගදී ඒ 81,000ටම ඔබතුමාශව
පිහිට ලැශබ්විය කියා මා වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා. ැබැයි, මතඩ ි යා
න්න න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමා ශේ ්ශට් ජාි ඩ ම ාමාර්
ා
උසාසා් අධ්යාපන ඇමි වරු්යා මිසා, ම වවරු් ම ාමාර් ඇමි වරු්යා
නේ ශනීශවරුයි කියලා. ඒ නිසාා ඔබතුමා ඒ සාේබන්ධ්ශයන්
ශපීඩ්වක්කය හිතලා ඩටයුතු ඩ්න්න, ඒ සාේබන්ධ්ශයන් අවරුධ්ානය
ශයීමු ඩ්න්න කියලා මා ඉල්ලීමක්කය ඩ්නවරුා. ඔබතුමා ඟඩම
පවුශල් තුන් ශ නකුට උපශද් ඩ තනතුන් දීලා ි ශබනවරුා.
අේමටයි, පුතාටයි, තාත්තටයි.[බාධ්ා කිරීමක්කය

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශේඩ ප්ණ ඩථාවරුක්කය.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ප්ණ වුණාට ශේඩ නි්න්ත්ශයන්ම අු ත් ශවරුනවරුා
ඇමි තුමනි. [බාධ්ා කිරීමක්කය අබ ඩන ශඩීට ශමීළය නවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඟතුමාට පිළතු්ක්කය ශ න්න ඉව ශ න්න. [බාධ්ා කිරීමක්කය

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශේඩ අවුන්ද් ඩට ඩලින් ඩ්පු ඩථාවරුක්කය. ශේඩට මම උත්ත්
දීලා ි ශබනවරුා. [බාධ්ා කිරීමක්කය Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් සාභානායඩතුමනි, ඔබතුමාශව point of Order ඟඩ
ශමීඩක්කය ?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
"ශඩෝේ" ඟඩ ශඩීච්ච් පක්කයෂග්රාහී වුණා කිේශවරුීත්, මහින්
්ාජපක්කයෂ මැි තුමා පත්ීේ 191ක්කය දුන්නා. ඒ ැන කිියම
පරීක්කයෂණයක්කය ඩශළේ නැ ැ. මම ශේ කියන්ශන්, "ශඩෝේ" ඟඩ
පක්කයෂග්රාහීවරු,- පත්ීේ 191ක්කය දුන්නා. පසුගිය සාි ශග විවරුා ශගදීත්
මම highways ැන කියද්දී ශේ ැන ඩන්ණු ඉදිරිපත් ඩළා.
පත්ීේ 191ක්කය දුන්නා. ඟතශඩීට ශේ ශ ීල්ලන් නි ඬයි. "ශඩෝේ"
ඟශක්කය සුනිල් ඳුන්ශනත්ි  මැි තුමා ඒ දි ා බැු ශේවරුත් නැ ැ. ශේ
ශ ීල්ලන් පක්කයෂග්රාහීවරු, - ශමීනවරුා , ශේ ඩථා ඩ්න්ශන්?

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ඟ ා ඔබතුමන්ලා තමයි ඒවරුාට ඩශඩ් ගිශග. )7 ශ ශනක්කය දීලා
ඩශඩ් ගිශග ඔබතුමන්ලා. ඔබතුමා මශ න් ශමීඩක්කයවරුත් අ න්න
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ඟපා. 191ක්කය ශනීශවරුයි, - අපි ඟ ත් ඩථා ඩළා. ්ාජපක්කයෂලා ඩ්පු
ඒවරුාත් වරුැ්දියි. ඔබතුමන්ලා බලයට ආවරුා, ඒවරුා ශනීඩ්නවරුාය
කියලා. ැන් ඔබතුමන්ලා ඊට වරුවා අන්ශතන් ඩ්නවරුා ශන්.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
්සා්සාාවරුක්කය දීපු ඟඩ වරු් ක්කය ?

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
්සා්සාා දුන්නාට ඩමක්කය නැ ැ, ඔක්කයශඩෝටම වුණත්.

අපි කියන්ශන්, ්ටක්කය ආර්ථිඩ වරු ශයන් සාාංවරුර්ධ්නය ඩ්න්න
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා නේ, ඟම ්ට තුළ ජාි ඩ මට්ටශේ
ශමන්ම රාශද්ශීය මට්ටශේ විහි ඇි  ියයු ම මාර් සාැලසුේ
සා තවරු සාාංවරුර්ධ්නය ඩළ යුතුයි කියන මතශග අපි ඉන්නවරුා. ඒ
නිසාා ශමන්න ශේ මාර් සාඩසා් කිරීශේදී ඉ ළ තාක්කයෂණය ශයී ා
ශ න, අඩුම ණශන් වරුසා් පන ක්කය, ියයයක්කය, ශ ියයයක්කයවරුත්
පවරුි න විධියට ඉලක්කයඩ ඩ්ලා ඒ ඩටයුතු ඩ්න්න ඕනෑය කියන
ඟඩයි අශේ අ සා. ඒ නිසාා මම විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමාශව
අවරුධ්ානයට ශයීමු ඩ්නවරුා, ශේ මාර් සාඩසා් කිරීශේදී- ේ
මට්ටශේ, බිේ මට්ටශේ ඩෘෂි ා ඩාර්මිඩ වරු ශයන් නිෂ්පා නය
ඩ්න භාණ්ව ඉතා ඉක්කයමනින් සුළු න ්වරුලට සා රධ්ාන
න ්වරුලට ළාා ඩ් ත්ශතීත් පමණයි, ඒ නිෂ්පා නවරුලට
වරුටිනාඩමක්කය ලබා න්න අපට පුළුවරුන්ඩම ි ශබන්ශන්. න්
ඇමි තුමනි, ඟශ ම නේ න ්ශග, ඒ කියන්ශන් ජාි ඩ මට්ටශේ
මාර් තනනවරුා වරුාශවම ග්රාමීය මට්ටශේ මාර් ත් අනිවරුාර්යශයන්ම
සාඩසා් කිරීමට අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න්න ඕනෑ. ඟශ ම නැි 
වුශණීත් ඔබතුමන්ලා බලාශපීශ්ීත්තු වරුන, ඒ අශේක්කයෂිත,
රි ලලය ලැශබන්ශන් නැි  බවරු මම ඔබතුමාශව අවරුධ්ානයට
ශයීමු ඩ්නවරුා. ඒ වරුාශවම කියන්න ඕනෑ, RDA ඟශඩන් අධිශේගී
මාර් තනනවරුා. ඒ වරුාශවම දිසා්ත්රික්කය මට්ටශේ රධ්ාන මාර් ත්
මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශයන් - RDA ඟශඩන් - සාඩසා් ඩ්නවරුා.
ඒ වරුාශවම පළාත් මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශයන් - PRDA
ඟශඩන් - පළාත් මාර් සාඩසා් ඩ්නවරුා. ග්රාමීය මාර් සාඩසා්
ඩ්න්ශන්, රාශද්ශීය සාභාශවරුන්. ඒ නිසාා ජාි ඩ මට්ටශේ RDA
ඟඩයි, ඒ වරුාශවම පළාත් සාභා මට්ටශේ PRDA ඟඩයි, ඒ වරුාශවම
ග්රාමීය මට්ටශේ රාශද්ශීය සාභාවරුයි කියන්නා වූ ියයු ම ආයතන
ේවරුැලඩ පුන්ක්කය ශසාේ ඟඩට ඟඩතු ඩ්ලා, ජාි ඩ සාැලැසා්මඩට
අවවරු ේ මට්ටශේ ඉඳලා, බිේ මට්ටශේ ඉඳලා ජාි ඩ මට්ටම
ක්කයවරුා ශේ මාර් සාඩසා් ඩළ යුතුයි කියලා අපි අවරුධ්ා්ණය
ඩ්නවරුා.
න් ඇමි තුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, ශේ අධිශේගී
මාර් -මාත්- ේබන්ශතීට අධිශේගී මාර් ය, ඒ වරුාශවම මධ්යම
අධිශේගී මාර් ය- සාඩසා් කිරීශේදී, මධ්යම අධිශේගී මාර් යට
උපශද් නය සාඳ ා විත්ක්කය න්පියල් ශඩෝටි 285ක්කය වරුැය ශවරුනවරුා.
ළ වරු ශයන් කිශලෝමීට්යඩට න්පියල් ලක්කයෂ අටක්කය උපශද් නය
සාඳ ා වරුැය ශවරුනවරුා. ඒ නිසාා ශේවරුා සාේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමන්ලා
ශ පා්ක්කය ියතා බැලිය යුතුයි කියලා මම වි ්වරුාසා ඩ්නවරුාී මාත්ේබන්ශතීට අධිශේගී මාර් යටත් ඟශ මයි.
කුණු අධිශේගී මාර් ය සාේබන්ධ්ශයන් 2017 සාැේතැේබර් 03
වරුන ා "ලාංඩා" පුවරුත් පශත් ලිපියක්කය පළ ී ි ශබනවරුා, "බිලියන
ශ ීළ ක්කය සාල්ලි ගිලින අධිශේ ශග උපශද් න පිශද්නිය"
යවශවරුන්. ඒ වරුාශවම සාඳ න්වරු ි ශබනවරුා, "මාර් සාාංවරුර්ධ්න
අධිඩාරිශග සාභාපි  ආ මන වි මන නීි  උල්ලාංඝනය ඩ්යි.
ලාංඩාශේ
උපශද් ඩශයකුට
ලක්කයෂ
ඟඩ මා්යි.
නයන
උපශද් ඩශයකුට ලක්කයෂ ප යි." කියලා.
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ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ලාංඩාශේ -

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please! න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශව point of Order
ඟඩ ශමීඩක්කය ?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශේ ඔක්කයශඩෝම ගිය ආණ්ඩුවරු ඩාලශග අත්සාන් ඩ්පු ගිවිසුේ.
ඔබතුමන්ලා ශමීනවරුා ශේ ඩථා ඩ්න්ශන්. ශේවරුා පසුගිය
ඩාලශග අත්සාන් ඩ්පු ගිවිසුේ. කුණු අධිශේගී මාර් ය -

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ඔබතුමන්ලා ශේවරුා නිවරුැ්දි ඩ්න්න.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නිවරුැ්දි ඩ්න්න බැ ැ, ගිවිසුේ අත්සාන් ඩ්ලා ි ශබන්ශන්.
ඔබතුමා ශමීනවරුා ශේ ඩථා ඩ්න්ශන්? [බාධ්ා කිරීමක්කය
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, නයන ආණ්ඩුවරුත් ඟක්කයඩ මහින්
්ාජපක්කයෂ ම ත්මයා අත්සාන් ඩ්පු ගිවිසුේ අවවරු තමයි ඔය මාත්ේබන්ශතීට අධිශේගී මාර් ය ශබලිඅත්තටත් ා ත්ශත්.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ැවත් තමුන්නාන්ශසාේලා -

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒවරුා නවරුත්වරුන්න බැ ැ. ජාතයන්ත් නීි යට අවවරු ඒවරුා
නවරුත්වරුන්න බැ ැ.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
Blacklist ඩ්පු සාමා ේවරුලට තමුන්නාන්ශසාේ ශේ ශඩීන්ත්රාත්
දීලා ැන් ඩථා ඩ්නවරුා, ශවරුනත් ශද්වරුල් ැන. ඔබතුමා යන්ශන්ත්
ඒ පාශර්මයි ශන්? ඟම නිසාා ඔබතුමා ඒ සාේබන්ධ්ශයන් ශපීඩ්වක්කය
ශසාීයා බලා ඩටයුතු ඩ්න්න. ඒඩයි අපි කියන්ශන්.

අශනක්කය ඟඩ තමයි, වරුන්දි ශ ීශේ ක්රමශේ ය. ැන් "LARC"
සා "Super LARC" කියලා ඩමිුව ශ ඩක්කය
ා ි ශබනවරුා. ඒ
ඩමිුව තුළින් වරුන්දි ශ ීශේ ක්රමයකුත් ා ි ශබනවරුා. ශේ ඩන්ණ
උපශද් ඩ ඩා්ඩ සාභාවරුලදීත් අපි ඉදිරිපත් ඩළාී දිසා්ත්රික්කය
සාාංවරුර්ධ්න ඩමිුවශේදීත් කිේවරුා. ඉවමට, වරු ාවරුට, නිවරුසාට නියමිත
වරුටිනාඩම ලබා දීමට ශේ ඟඩ ඩමිුවවරුකින්වරුත් ඩටයුතු ඩ්න්ශන්
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නැ ැ. ඟම නිසාා ශවරුලා ි ශබන්ශන් ශමීඩක්කය ? ඔබතුමන්ලා
න්න බලාශපීශ්ීත්තු වරුන ඉලක්කයඩ සා ත අධිශේගී මාර්
ම දි block ීමට බලපාන්ශන් ශමන්න ශේවරුාට නියමාවූලලවරු
අවරු ය වරුන්දි මු ල ලබා දීමට ැකියාවරුක්කය ශනීමැි ීමයි. ඒවරුා
ඉතාමත්ම මන් ාමී සා්වරුරූපයකින් තමයි ියද්ධ් වරුන්ශන්. ඟම නිසාා
නිවරුසාට, ඉවමට, වරු ාවරුට සාාමානයශයන් ළ වරු ශයන් ත්තාට
පසා්ශසාේ වරුසා් 50ඩ, 100ඩවරුත් වරුටිනාඩම ඟන විධියට ඒ වරුන්දිය
ලබා ශ න්න ඕනෑ. ශමීඩ , අධිශේගී මාර්
කියන්ශන්
අනිවරුාර්යශයන්ම ආශයෝජනයක්කය. ශේ මාර් වරුල මිනිසා්සු නිඩේ
යන්ශන් නැ ැ. අපට ශේ මාර් වරුල යන්න ියද්ධ් වරුන්ශන් සාල්ලි
දීලායි. ඟශ ම නේ, ශේඩ ආශයෝජනයක්කය. ඒ ආශයෝජනය
ශවරුවශවරුන් ශේ ්ශට් ජනතාවරු ශඩීශ ේ වුණත් ඩමක්කය නැ ැ, ඉවේ,
නිවරුාසා ඇතුළු තමන්ශව ශද්පළවරුලින් ඩැප කිරීමක්කය ඩ්නවරුා නේ,
ඒ ඩැප කිරීමට අනිවරුාර්යශයන්ම වරුටිනාඩමක්කය ලබා දිය යුතුයි
කියන ඟඩයි අපි ඔබතුමාශව අවරුධ්ානයට ශයීමු ඩ්න්ශන්.
ශද් පාලන හිතවරුතුන්ට සා
ග්රාමීය මට්ටශේ දිසා්ත්රික්කය
ශද් පාලන බලවරුතුන්ට අධිශේගී මාර් වරුල ශඩීටසා් ශබ ා දීලා
ි ශබන බවරු අපි න්නවරුා. මම ඔබතුමා ශපෞද් ලිඩවරුත් ේබ
ශවරුලා ඩථා ඩ්ලා කිේවරුා, ශේ අයට විවිධ්ාඩා් සා ශයෝ යන්
ලබා ශ න්න කියලා. ඒ කියන්ශන් පසා් සාපයන ඟඩ, ල් සාපයන
ඟඩ වරුැනි ශද්වරුල් ඒ ඒ දිසා්ත්රික්කයඩවරුල ියටින ශද් පාලන
නායඩයන්ට, උපනායඩයන්ට භා් දීලා ි ශබනවරුා. ඒ ශ ීල්ලන්
ශමීඩක්කය ඩ්න්ශන්? ඒ ශ ීල්ලන්ශව පක්කයෂවරුල රාශද්ශීය සාභා
මට්ටශේ ියටින අයට ශේ ඩටයුත්ත භා් දීලා ි ශබනවරුා. ශේ
මිනිසා්සු ශමීඩක්කය ඩ්න්ශන්? ඒ ශද්වරුල් සාපයන නයන සාමා මට
ශේවරුා, ශවරුනත් ශමීනයේ ශ ෝ සාමා මඩට ශේවරුා, ඒ සාපයන
ද්රවරුයවරුලින් ශේ මිනිසා්සු ඉතාමත්ම නින්දිත විධියට ඩේපේ
න්නවරුා. මා ඔබතුමාට කියන්නේ මාත් - ේබන්ශතීට අධිශේගී
මාර් ශග ශබලිඅත්ත වරුැටිය කියන රශද් ය අත් ි ශබනවරුා,
විතා්න්ශ නිය, බැදි ම කියලා රශද් යක්කය. ශමන්න ශේ බැදි ම
රශද් ය ් ා යන අධිශේගී මාර් ශඩීටශසාේ ැන් වරුැව ඩ්නවරුා,
මා කියන්න යන ියද්ධියට අ ාළ වරුන ඉන්ජිශන්න් ම ත්තශයක්කය.
ඟතුමා තමයි, ඒ මාර් ශග ි ශබන ල් blast ඩ්න වරුැවය
ඩ්න්ශන්. ඒ නයන සාමා ශමන්ම ඟතුමාට අවරුසා්ථාවරුක්කය දීලා
ි ශබනවරුා, ඒ ඩවන ල් තවරුත් කුවා ඩෑලිවරුලට ඩවලා ඒ, බී, සී
රමාණයට ඒ මිරණය ා ශේ සාමා මට සාපයන්න කියලා. ඟම
නිසාා ඟතුමාශව පැත්ශතන් ඟතුමා, ඟතුමාශව පියා සාමා ල්
ශමෝලක්කය ආ්ේභ ඩ්ලා ි ශබනවරුා. -මා ඔබතුමාට මීට ඩලිවත්
ශේඩ කිේවරුා.- ශේ ආ්ේභ ඩ්පු ල් ශමෝශල්න් ශේ ඩටයුත්ත
ඩ්නවරුා. ී්ඩැටිය රාශද්ශීය සාභාශේ හිටපු මන්ත්රීවරු්ශයකු වුණු
ගීනාත් අම්ියාං ත්, ඟතුමාශව මල්ලි සා තවරුත් යාළුශවරුකුත්
ඇවිල්ලා ඒ ඩටයුත්ත ඔවුන්ට ඩ්න්න ශ න්ශන් නැි වරු
ඩවාඩේපල් ඩ්න්න
නවරුා. ශේ සාේබන්ධ්ශයන් මම දිලිේ
ශවරු ආ්ච්චි ්ාජය අමාතයවරු්යාත් ේබ වුණා. ේබ ශවරුලා
ඟතුමාට ශේ 'ඩැචර්' ැන කිේවරුා. සාජිත් ශරේම ාසා ඇමි තුමාටත්
කිේවරුා. ඟතුමා කිේවරුා, ශේඩ වරු ාම නවරුත්වරුන්නේ කියලා. නමුත්,
අ වරුන තුන්ත් ශේ ක්රියාමාර් ය නවරුත්වරුන්න පුළුවරුන්ඩමක්කය
ලැබිලා නැ ැ. හිටපු රාශද්ශීය සාභා මන්ත්රීවරු්යා අ් ඉාංජිශන්න්
ම ත්තයාටයි, ඔහුශව තාත්තාටයි තවරුමත් ම්ණීය තර්ජන ඟල්ල
ඩ්නවරුා.
න් ඇමි තුමනි, ය පාලනය යටශත් ඔබතුමන්ලාශව
රාශද්ශීය මට්ටශේ ශද් පාලනඥයන්ශ න් අපි බලාශපීශ්ීත්තු
වුශණ් ශේ ශද්වරුල් ශනීශවරුයි. ශේ බලපෑමට ලක්කයවරුන පුද් ලයාත්
ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩශග ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පාක්කයෂිඩශයක්කය. ම වවරු්
දිසා්ත්රික්කයඩශග ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පාක්කයෂිඩයාට
ේබන්ශතීට
දිසා්ත්රික්කයඩශග ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පාක්කයෂිඩයා බලපෑේ ඩ්නවරුා,
ඩේපේ න්න. ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂශග රි පත්ි ය ශේඩ
කියලා මා තමුන්නාන්ශසාේශ න් අ නවරුා.
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[ න් නි ාල් ලේපත්ි  ම තා

ශේ අවරුසා්ථාශේදී මා තවරුත් ඩන්ණක්කය කියන්න ඕනෑ. අධිශේගී
මාර් වරුලට, ම ාමාර් වරුලට, ග්රාමීය මාර් වරුලට, ඒ වරුාශවම පළාත්
සාභා මාර් වරුලට පසා් ලබා ැනීම ැන් ඉතාමත්ම අමාන් ඩාර්යයක්කය
බවරුට පත්ශවරුලා ි ශබනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, ශේ ඩටයුත්ත ඩ් න්න න්න ියද්ධ් ශවරුලා
ි ශබන්ශන් ම ා වරුටයක්කය ගිහිල්ලායි. ඒඩ රි අප සු ඩාර්යයක්කය.
ශමීඩ , පතල් ඩැණීේ අාං යට යන්න ඕනෑී තවරු තැනඩට යන්න
ඕනෑ. ඒවරුාට යන්න ඉසා්සා් ශවරුලා ශේ සාඳ ා අවරු ය අවරුසා්ය
ලබා න්න ඕනෑ. ඒඩට මාසායක්කය විත් යනවරුා. ඒ ියයු ම ඩටයුතු
සාේූරර්ණ ඩ් න්න න්පියල් ලක්කයෂ ශ ඩ තුනක්කය විත් යනවරුා. ශේ
ඩා්ණා ටිඩට ගියාට පසුවරු අන්ි මට ශේ පා්වරුල් න්න අවරු ය
පසා් ලබා ැනීම ඒත් ඩ්න්න ේබ ශවරුන්ශන් නැ ැ, න්
ඇමි තුමනි. ශමීඩ , ඟතශඩීට ඒ ඩාර්යය අවරුසාන් ශවරුලා. ඒ නිසාා
ශමතැන බ්පතළ ැටු වරුක්කය ි ශබනවරුා. ශේ සාඳ ා ඉතාම සා්ල,
ඇශ න්ශන් පැශ න්ශන් නැි  ක්රමශේ යක්කය සාඩසා් ඩ්ලා, පා්වරුල්
තැනීශේ ඒ වරුැවඩටයුත්ත ඉතාම ඉක්කයමන් ඩ්න්න, ඒ අවරු ය
උපශ සා් ලබාශ න්න කියා මම ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා ියටිනවරුා.
මාත් - ේබන්ශතීට අධිශේගී මාර් ය ැදීශේදී ියදුවරුන විවිධ්
අක්රමිඩතා ැනයි ඊළාට මම කියන්ශන්. දිසා්ත්රික්කය සාේබන්ධීඩ්ණ
ඩමිුවශේදී අප ශේ ැන දිගින් දි ටම ඩථා ඩළා. ඇඹිලිපිටිශග ියටි
ම වරුැලි RPM ම ත්මයා, DRPM ම ත්මයා සා BM ම ත්වරුන්
මැදි ත්ශවරුලා මාත් - ේබන්ශතීට අධිශේගී මාර් යට පසා්
ලබාදීශේ ශඩීන්ත්රාත් ඟඩ ූ රියවරුැවරු රශද් ශග විවිධ් පුද් ලන්ට
භා් දී ි ශබනවරුා. අපි ශමශ ම හිතමු. සාාමානයශයන් පසා් න්න
පුළුවරුන්ඩම ි ශබන්ශන් අක්කයඩ් 10ඩ නේ අක්කයඩ් 100ඩ විත්
පසා් ශද් පාලන හිතවරුතුන්ට ලබාශ න්න ඩටයුතු ඩළා. ශේ
ඩා්ණය ශ ළි ්ේ වුණා. ඟය ශ ළි ්ේ වුණාට පසුවරු අප දිගින්
දි ටම කිේවරුා, "ශේ ඩළ වරුැශඩ් අප්ාධ්යක්කය, ශේශඩන් ැවරුැන්ත
පරිසා් දූෂණයක්කය ියද්ධ් ශවරුනවරුා" කියලා. න් ඇමි තුමනි,
ඔබතුමා ශසාීයා බලන්න, ූ රියවරුැවරු රශද් ශග, වරුල්සාපු ල කියන
තණ බිම
න්න ි බුණු රශද් ශග තමයි ශේ විධියට ැවරුැන්ත
විනා යක්කය ඩ් ි ශබන්ශන්. ඟතැන ැන් වරුතු් පිශ්න්ශනත් නැ ැ,
ශමීඩක්කයවරුත් නැ ැ. පසා් අ්ශ න ඟතැන ම ා විනා යක්කය ඩ්
ි ශබනවරුා. ඒ ඩටයුත්තට මැදි ත් වුණු නිසාා තමන්ශව
රැකියාශවරුන් ඉවරුත් ශවරුන්න ශේ පුද් ලයාට ියද්ධ් වුණා. ශමවරුැනි
ියදුීේ දිගින් දි ටම ියදු වරුන බවරු මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. ඒ
සාේබන්ධ්ශයන් විශ ෂ
ේ ශයන්ම මැදි ත් ශවරුලා සාාධ්ා්ණයක්කය ඉෂ්ට
ඩ්න්න කියා අප ඉල්ලා ියටිනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, 2017.0).02වරුැනි ා පළවූ
"දිවරුයින" පුවරුත් පශත් පිුව අාංඩ 1 - 4හි ශමශසාේ සාඳ න් ශවරුනවරුා:
" ක්කයෂිණ අධිශේ ය ඉදි කිරීශේදී පරිසා් වරුාර්තා සාැලකුවරුා නේ අ ශමවරුැනි
ාංවරුතු් විපතක්කය නෑ

-ම ාමාර් ්ාජය ඇමි  ඩිලාන් ශපශර්්ා"

ඟහි තවරුදු්ටත් ශමශසාේ සාඳ න් ශවරුනවරුා:
" ක්කයෂිණ අධීශේගී මාර් ය ඉදිකිරීශේදී පරිසා් වරුාර්තා සාලඩා බැු ශේ නේ
ශමවරුැනි ාංවරුතු් තත්ත්වරුයක්කය ඇි  ශනීවරුන්නට ඉව ි බූ බවරු ම ා මාර්
්ාජය ඇමි  ඩිලාන් ශපශර්්ා ම තා පැවරුසීය.
ඟම වරුයෘපෘි ය ක්රියාත්මඩ කිරීශේදී තමන් පසුගිය ්ජශග ඇමි වරු්යකු
වරු ශයන් ඩටයුතු ඩළ බවරු පිළි න්නා බවරු ඇමි වරු්යා සාඳ න් ඩශළේය.
්ටඩට අධිශේගී මාර් අවරු යයි. නමුත් ඟවරුැනි වරුයාපෘි  ක්රියාත්මඩ
කිරීශේදී පරිසා් වරුාර්තාත් සාැලකිය යුතුයි.
ඉදිරිශගදී පරිසා් අධ්යයන වරුාර්තා සාැලකිල්ලට ශ න ඉදිකිරීේ ඩළ යුතු
යැයි , අමාතයවරු්යා අවරුධ්ා්ණය ඩශළේය.
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ම ාමාර් ්ාජය අමාතය ඩිලාන් ශපශර්්ා ම තා ඟශසාේ රඩා ඩශළේ
ශ්රී ලාංඩා නි සා් පක්කයෂ මූලසා්ථානශග ඊශග (01 වරුැනි ාශ පැවරුි  මාධ්ය
මුවරුඩදීය. "

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි ශ ඩඩ ඩාලයක්කය
ි ශබනවරුා.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ශ ීඳයි, මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි.

න් ඇමි තුමනි, පසුගිය ාංවරුතු් ඇි  වුණු ශවරුලාශේ ැනට
වරුැවඩටයුතු ඩ්මින් පවරුි න මාත් ේබන්ශතීට අධිශේගී
මාර් යටත්, ශඩීට්ටාවරු මාත් අධිශේගී මාර් යටත් ශමීඩ වුශණ්
කියා ඔබතුමා න්නවරුා ශන්. අධිශේගී මාර් තැනීම, ඒවරුා
නිර්මාණය කිරීම, ඒ සාඳ ා ඔබතුමන්ලා න්නා ක්රියාමාර් වරුලට
අප අඩැමැි  නැ ැ. ඒවරුා ඩළ යුතුයි. ඒ සාේබන්ධ්ශයන් අශේ
ැටු වරුක්කය නැ ැ. නමුත් ඒවරුා නිිය රමිි යක්කය ඇි වරු, වි යාත්මඩවරු
ඩළ යුතුයි. ඔබතුමා න්නවරුා, ක්කයෂිණ අධිශේගී මාර් ශග මාත්
ශ ීව ම අවරුසාාන පිවිසුම
රිශග තනිඩ්ම ශේල්ලක්කය
ි ශබන්ශන්.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒ රිශග dam ඟඩක්කය ි ශබන්ශන්.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ඔේ, dam ඟඩක්කය ි ශබන්ශන්, න් ඇමි තුමනි. ඒ නිසාා
ශ ීව මින් ඟ ා රශද් -මාලිේබව, ශතලිේජවිල පැත්ත- දි ටම
ාංවරුතුශ්න් යට ශවරුලා, ඒ ජනතාවරු ශමීන ත්ේ අසා නයඩට පත්
වුණා කියා අප ැක්කයඩා. මාත් ේබන්ශතීට අධිශේගී මාර් ය
න ශඩීට ශබලිඅත්ත ආසානශග, ශබලිඅත්ත වරුලසා්මුල්ල පා්, ඒ
වරුාශවම ේමුල්ල, ඩ වරුත්ත රිශග කුඹුන් යායක්කය ි ශබන්ශන්.

ශේ කුඹුන් යාය මැදින් ි ශබන පා් ් ා තමයි, ශේ අධිශේගී
මාර් ය ැන් නිර්මාණය ශවරුමින් යන්ශන්. ම ා ැවරුැන්ත
ශේල්ලක්කය තමයි ි ශබන්ශන්. අපි දිගින්-දි ටම කිේවරුා, ශඩීශලීේ
මත ශේ ඩටයුතු ියද්ධ් වරුනවරුා නේ -

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ැන් ඔබතුමාශව ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්න්න.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
අපි දිගින්-දි ටම කිේවරුා, ශඩීශලීේ මත ශේ ඩටයුතු ියද්ධ්
වරුනවරුා නේ, ඒ ාංවරුතු් පාලනය ඩ්ලා, ඒ ශඩීශලීේ අතරින්
වරුතු් බැ ැලා යන්න පුළුවරුන්ඩම ි ශබනවරුාය කියලා. නමුත් ශේ
ශද් ියද්ධ් ශනීීම නිසාා පසුගිය ාංවරුතු් අවරුසා්ථාශේදී ශබලිඅත්ශත්
ජන ජීවිතයට බ්පතළ ර න
් යක්කය මතු වුණා.
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඩන්ණාඩ්ලා ඔබතුමාශව ඩථාවරු අවරුසාන්
ඩ්න්න.

ගරු නිහාල් ගලප්ප්ති ෙහතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ශේ සාේබන්ධ්ශයන් ඩල්පනා ඩ්ලා, මීට වරුවා ය පත්
ක්රියාමාර් ශ න, තමුන්නාන්ශසාේලාශව වරුැව ඩටයුතු ඩ්ශ න
යන්න මැදි ත් වරුන්නය කියන බල කිරීම තමයි ශේ ශමීශ ීශත්
මා ඩ්න්ශන්.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබීශ ීම සා්තුි යි.

ඊළාට, න් ියඩ්නි ජය්ත්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ඩ
ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.
[අ.භා. 5.4)

ගරු අනුර සිඩ්නි යර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு அனுர ெிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ශේ අවරුසා්ථාවරු, උසාසා් අධ්යාපන
ා ම ාමාර් අමාතයාාං ශග සා නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය
පුහුණු අමාතයාාංශග වරුැය ශීර්ෂ පිළිබඳ ඩා්ඩ සාභා අවරුසා්ථාවරුයි.
විශ ේෂශයන්ම උසාසා් අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං ශග වරුැය
ශීර්ෂ පිළිබඳවරු ඩථා ඩ්නවරුා නේ, ශේ අය වරුැය ශල්ඛ්නය තුළින්
උසාසා් අධ්යාපනය ශවරුවශවරුන් වි ාල මු ල් රමාණයක්කය ශවරුන් ඩ්
ි ශබන බවරු අපි ැක්කයඩා. වි වරු
් වි යාල ශිෂය සාාංඛ්යාවරු වරුැඩි කිරීම, ඒ
වරුාශවම සාබ් මුවරු, වරුයඹ වරුැනි වි ්වරුවි යාලවරුල වවරු ය පීධ
ආ්ේභ කිරීම වරුැනි සාාධ්නීය ඩටයුතු සාඳ ා මු ල් ශවරුන් ඩ්ලා
ි ශබනවරුා.

වි වරු
් වි යාලවරුල අධ්යයන ඩටයුතු සාේබන්ධ්ශයන් මශව ශපීඩි
ශයෝජනාවරුක්කය ි ශබනවරුා, න්ඇමි තුමනි. පසුගිය ඩාලශගදී අපි
ැක්කයඩා, සායිටේ වරුැනි ර න
් වරුලදී යේ යේ අවරුසා්ථාවරුාදී ශද් පාලන
පක්කයෂවරුල ඩණ්වායේ ශේ වි ්වරුවි යාල තුළ ක්රියාත්මඩ වරුන බවරු.
ශේ ක්රියාත්මඩ ීමට යේ පිරිසාක්කය වි ාල න්කුලක්කයශවරුලා ි ශබනවරුා.
විශ ේෂශයන්ම අධ්යයන වරුර්ෂයන් මා රිමින් වි ්විවි යාල තුළ
රැශඳමින්, වි වරු
් වි යාලවරුල අධ්යාපනය ා්න ශිෂයයන් ශනීමා
යවරුමින්, අවරුසා්ථාවරුාදී ශලසා ඩටයුතු ඩ්න පිරිසාක්කය ඉන්නවරුා. ශේ
අය අධ්යයන වරුර්ෂයන් මා රිමින් වි වරු
් වි යාල තුළ රැශඳමින්
ඩටයුතු ඩ්නවරුා. පසුගිය ඩාලවරුලදී ශමවරුැනි ියද්ධීන් අපි ැක්කයඩා.
ශේ මෑතක්කය වරුන තුන් ශේ ශද්වරුල් ි බුණා. ඒ ශ ීල්ලන්ශව
ශද් පාලන අවරු යතාවරුන් ඉෂ්ට ඩ් න්නා තැන් ැටියට
වි වරු
් වි යාල පත් ශනීකිරීමට ඩටයුතු ඩ්න්න ඕනෑය කියන
ශයෝජනාවරු මශව ශයෝජනාවරුක්කය ැටියට මා ඉදිරිපත් ඩ්නවරුා, න්
ඇමි තුමනි. ශේ අය ශන්වරුාියඩා ා් පාවිච්චි ඩ්මින්, ්ාජය
සාේපත් ශයී ා නිමින්, තනිඩ්ම ඩැ්ලි
න ඩණ්වායමක්කය
ැටියට තමයි ඉන්ශන්. අධ්යයන ඩටයුතු ඩ්න ළමයින් පවරුා
ශනීමා යවරුමින් තමයි ශේ අය ඩටයුතු ඩ්න්ශන්. ශේ
ශ ීල්ලන්ට වි වරු
් වි යාලවරුලට ඇතුළු ශවරුන්න බැරිශවරුන්න,
ශන්වරුාියඩා ා් පාවිච්චි ඩ්න්න බැරිශවරුන්න සීමාවරුන් පනවරුන්න
ඕනෑ.
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න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමා ඩථා ඩ්නශඩීට ඔබතුමාශව
ඩථාශේදී කිේවරුා, පාර්ලිශේන්තුවරු ඇතුශළේදී සාාධ්නීය විධියට
ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඩ්ලා, පිටතදී ශේඩ අවුල් ඩ්නවරුාය කියලා.
ඟතශඩීට අශේ නි ාල් ලේපත්ි  මන්ත්රීතුමා ඟඩ පා්ටම ශමයට
ඇවිසා්ියලා ඩථා ඩළා. ඟතශඩීට මා වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා, ශේ
ඩා්ණය තනිඩ්ම ඟතුමන්ලා භා් ත්තාය කියලා. ඟශ ම
නැත්නේ අශේ ඇමි තුමාශව ඩථාවරුට ඟතුමාට ඩලබල ශවරුන්න
අවරු ය වරුන්ශන් නැ ැ, මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි. ඒ
අවරුසා්ථාශේදී තවරුත් ශද් පාලන පක්කයෂ ණනාවරුක්කය ියටියා. නමුත්
ඟතුමා ඟඩ පා්ට ඇවිසා්සුණා. ඇත්තටම ශමවරුැනි ශද්වරුල් ඩ්න්න
වි වරු
් වි යාල ඇතුශළන් සා ාය ලැශබනවරුා. ඒ නිසාා ශමය
නැවරුැත්ීමට ඩටයුතු ඩ්න්න ඕනෑ.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. මාර් සාාංවරුර්ධ්නය ැන ඩථා ඩ්නවරුා
නේ, ශේ වරුනශඩීට අශේ රශද් ශග iRoad වරුයාපෘි ය සාාර්ථඩ
විධියට ඩ් ශ න යන අත් ඟය සාාර්ථඩ විධියට නිම ඩ්න බවරුත්
කියන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳවරු මා ඔබතුමාට සා්තුි වරුන්ත වරුනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, මම මතක්කය ඩ්න්නට ඕනෑ ශේ iRoad
වරුයාපෘි ය භා්ශ න ඉන්න ඒ ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන්ට ශලීකු
අප සුතාවරුක්කය ඇි  ශවරුලා ි ශබන බවරු, ඒවරුාට අවරු ය අමුද්රවරුය ලබා
ැනීශේදී.
මම හිතන විධියට
න් නි ාල්
ලේපත්ි 
මන්ත්රීතුමාත් ඒ ැන ඩථා ඩළා. මම ඟහිදී ඟතුමා සාමා ඟඩා
ශවරුනවරුා. ඇමි තුමනි, ඔබතුමා ශේ ඩටයුත්තට උ වු ඩ්න්න. අ
gravel permit වරුාශව ශද්වරුල් ලබා ැනීමට භූ වි යා සාමීක්කයෂණ ා
පතල් ඩාර්යාාං යට ගියාම මාසා තුනක්කය පමණ ඩාලයක්කය න්නවරුා.
ඟම නිසාා ශේ ඩා්ණයට ඔබතුමා ශබීශ ීම සාාධ්නීය විධියට
මැදි ත් ශවරුන්න. 2017 සා 2018 වරුර්ෂවරුල iRoad වරුයාපෘි ය
අවරුසාන් ඩ්න්නට ැන් ඩටයුතු ඩ්මින් යනවරුා. ශේ සාම ්
වරුයාපෘි වරුල අවුන්ද් අවරුසාන් වරුනතුන් නවත්තු ඩටයුතු භා් ත්ත
වි ාල සාමා ේ ඒ නවත්තු ඩටයුතු මා රිමින් ඉන්නවරුා. ඒ ැන
ශසාීයා බලන්න කියලා මම ඔබතුමාශ න් ඉල්ලීමක්කය ඩ්නවරුා.
හුාක්කය ශවරුලාවරුට ඔබතුමාශව අමාතයාාං ශග නිලධ්ාරි ම ත්වරුන්
ශේ ර ්න විසාඳන්න මැදි ත් ශවරුනවරුා. අමාතයාාං ශල්ඩේතුමාට,
DG ම ත්මයාට සා සාභාපි තුමාට ඩථා ඩළාම ඟතුමන්ලා
මැදි ත් ශවරුනවරුා. නමුත් ශේ ැන පසුවිප්මක්කය ඩ්නවරුා නේ
ශ ීඳයි කියලා මම හිතනවරුා.
න් ඇමි තුමනි, තවරු ඩා්ණයක්කය ි ශබනවරුා. මශව
දිසා්ත්රික්කයඩය ශපීශළීන්නන්වරු. අය වරුැය විවරුා යට සාේබන්ධ්
ශවරුන්න ශඩීළඹ නැවරුි ලා ඉන්න ශේ දිනවරුල මළ ශ ්ක්කය
ආ්ාංචි ශවරුලා ශ ෝ ශවරුනත් යේ දිිය ඩටයුත්තක්කය සාඳ ා
ශපීශළීන්නන්වරුට යන විට අපි ශලීකු මාර් ත බ යඩට
අහුශවරුනවරුා, විශ ෂ
ේ ශයන් යක්කයඩල රශද් ශගදී. යක්කයඩල මාර් ශග
ඒ ඉදි කිරීේ ඩ්න ඒ සාමා ම -ඉතා රියද්ධ් සාමා මක්කය- ශේ වරුැශඩ්
අත ානවරුා කියලායි මට හිශතන්ශන්. ඇත්තටම අ ඟතැනින්
යන්න රිම අමාන්යි. ඉසා්සා් ශ මටශ ීව, ශබ්සා්ලයින් පාශර්
ි බුණාටත් වරුවා ත බ යක්කය අ යක්කයඩල රශද් ශග කිශලෝමීටර්
ශ ඩක්කය තුනක්කය දි ට ඇි  ශවරුනවරුා. නිලධ්ාරි ම ත්වරුන් ශේවරුා ැන
ශසාීයා බලලා ඟවරුැනි තැන්වරුලට පිළියේ ශයී නවරුා නේ ශ ීඳයි
කියලා මම ශයෝජනා ඩ්නවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔබතුමාට ලබා දී ි බූ ඩාලය අවරුසාානයි, න් මන්ත්රීතුමා.

ගරු අනුර සිඩ්නි යර්න ෙහතා

(ைொண்புைிகு அனுர ெிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට තවරු විනාඩියක්කය ශ න්න.
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[ න් අව් ියඩ්නි ජය්ත්න ම තා

න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමනි, ශේ අධිශේගී මාර්
වරුයාපෘි යට විවිධ් විශේචන ඟල්ල ශවරුනවරුා. ශේ අධිශේගී මාර් ශග
වරුැව සාාර්ථඩ විධියට නිම ඩ්න්නට අපි ඔබතුමාට ක්කයි ය,
වධ්ර්ය ශ නවරුා. ඔබතුමා ශේ මාර් ය ම වවරු්ට විත්ක්කය ශ න
යනවරුා ශනීශවරුයි. අපි ශඩීළඹට ඟන විට
අඩු ණශන්
කුන්ණෑ ල ඉඳලාවරුත් අධිශේගී මාර් යකින් ඟන්න ි බුණා නේ
අපට ශබීශ ීම ඉක්කයමනට ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට ඟන්නට පුළුවරුන්.
ඒ වරුාශවම හුාක්කය අයට ශඩීළඹට ඇවිල්ලා තමන්ශව ඩාර්යාල
ඩටයුතු ඩ් න්නටත් පුළුවරුන්. ඒ නිසාා ශමීන තර්ජන ර්ජන,
ශමීන බාධ්ඩ ආවරුත් ශේ අධිශේගී මාර් ය ඉදි කිරීශේ ඩටයුතු
ශනීනැවරුතී ඉදිරියට ශ න යන්න පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්
වරු ශයන් අපි ඔබතුමාට වධ්ර්යක්කය, ක්කයි යක්කය ශවරුනවරුා.

මට ඩථා ඩ්න්න අවරුසා්ථාවරු ලබාදීම ැන ශබීශ ීම සා්තුි යි,
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළාට, න් ර්ෂණ ්ාජඩන්ණා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.

[අ.භා. 5.53

ගරු හර්ෂණ රා කරුණා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, වරුැ ත් අමාතයාාං
කිහිපයඩම වරුැය ශීර්ෂ පිළිබඳ ඩා්ඩ සාභා අවරුසා්ථාශේ විවරුා යට
ඟක්කය ීමට ලැබීම ැන මම සාතුුව ශවරුනවරුා.

විශ ේෂශයන්ම
න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමාශව
අමාතයාාං ය ැන මුලින්ම යමක්කය කියන්නට ඕනෑ. නි සා්
අධ්යාපනයට සුදුසු තැන ලබා ශ න්ශන් නැ ැ කියලා ශමම ්ජයට
ශඩීත්ේ ශචෝ නා ඟල්ල ඩ්න්නට උත්සාා ඩළත්, ශේ ය
පාලන ්ජය නි සා් අධ්යාපනය සාඳ ා ඉි  ාසාශග වරුැඩිම මු ල්
රමාණය ලබා ශ මින් අධ්යාපනය සාඳ ා අි විශ ෂ
ේ ඩර්තවරුයයක්කය
ඉුව ඩ්න බවරු අපි ඩාටත් ැශාන ඩා්ණාවරුක්කය. ශේ වරුර්ෂශගත් ඒ
වරුැව පිළිශවරුළ ඉදිරියට ශ න යන්නට පුළුවරුන් ආඩා්යට මු ල්
ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, වවරු ය පීධ පිළිබඳවරු ි ශබන
ැටු වරුට විසාඳුමක්කය ැටියට ඉතා වරුැ ත් තීන්දුවරුක්කය අ්ශ න
වවරු ය පීධ තුනක්කය ආ්ේභ ඩ්න්නත්, තාක්කයෂණිගතඩ පීධ තක්කය
ආ්ේභ ඩ්න්නත් ශයෝජනා ඩ් ි ශබන බවරු අපි ඩවුන්ත්
න්නවරුා. ඒ වරුාශවම, අපි න්නවරුා ඉතා සාාර්ථඩ වරුැව පිළිශවරුළක්කය
ක්රියාත්මඩ ඩළ බවරු අශේ දූ න්වරුන්ට -ශිෂය ශිෂයාවරුන්ට- ්ක්කයෂණ
ක්රමයක්කය ඳුන්වරුා ශ මින්. ඟම ්ක්කයෂණ ක්රමය අශේ වි ්වරුවි යාල
ියසුන්ටත් ලබා ශ න්නට ඩටයුතු කිරීමට න් අමාතයතුමා
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. මම හිතනවරුා ඒඩ ඉතාම වරුැ ත්
ඩටයුත්තක්කය කියලා. ඒඩ අශේ ශිෂය ශිෂයාවරුන්ට ැවරුැන්ත
ක්කයි යක්කය ශවරුන බවරු ශනීඅවමානයි.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. අපි ්ජශයන් ැවරුැන්ත මු ල් රමාණයක්කය
අධ්යාපනයට, උසාසා් අධ්යාපනයට ලබා ශ නශඩීට ශපෞද් ලිඩ
අාං යත් ශේ සාඳ ා ඟඩතු ඩ් ත යුතුයි කියන මතය මමත්
වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා. අපි ඩවුන්ත් න්න විධියට, ශඩීළඹ
දිසා්ත්රික්කයඩශයන් “A” තුනක්කය ලබා ත්තත් වි වරු
් වි යාලයඩට
ඇතුළත් ශවරුන්න ශනී ැකි පිරිසාක්කය ඉන්නවරුා. ඒ පිරිසා ශවරුවශවරුන්
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ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපන ආයතන බිහි ඩ්න්න ඕනෑ. නැත්නේ
ශබීශ ෝ මු ල් ි ශබන, ැකියාවරුක්කය ි ශබන අය පිට ්ටවරුලට ඒ
දූ න්වරුන් යවරුනවරුා. ඒ න්වරුන් ශවරුවශවරුන් ලාංඩාවරු තුළ උසාසා්
අධ්යාපන ආයතන බිහි ඩ්ලා, ඒ විශද් විනිමය ඉි රි ඩ් න්න,
ඒවරුා ශේ ්ට තුළ ි යා න්න අපට පුළුවරුන් නේ ඒඩ ඥානවරුන්ත
ක්රියාවරුක්කය. ඒ ඩටයුත්ත වධ්ර්යවරුත් කිරීම, ඒ පිළිබඳ වරුැව
පිළිශවරුළක්කය ක්රියාත්මඩ කිරීම ඉතා වරුැ ත්. ැබැයි, ශපෞද් ලිඩ
උසාසා් අධ්යාපන ආයතන පිහිුවවරුන ශඩීට ඒ සාඳ ා වරුන ක්රමශේ ය
වරුාශවම ඟහි ගුණාත්මඩභාවරුය ශසාීයා බැලීමට අමාතයාාං යට
වරු කීමක්කය ි ශබනවරුා. ඒ සාඳ ා වරුන වරුැව පිළිශවරුළක්කය මීටත් වරුවා
ශ ීඳින් ක්රියාත්මඩ ඩළ යුතුයි කියන ඟඩ මා ඉතා පැ ැදිලිවරු
රඩා ඩ්න්න ඕනෑ. ශමීඩ , සාම ් උසාසා් අධ්යාපන ආයතන
තු පිශපනවරුා වරුශව පටන් න්නවරුා. ඒවරුායින් ශබීශ ෝ ආයතන
අවුන්ද් ක්කය, ශ ඩක්කය යනශඩීට වරුැසීශ න යනවරුා. ඟතශඩීට ඒ
දූ න්න්ට අධ්යාපනය ලැබීමට අවරුසා්ථාවරුක්කය ශනීලැශබනවරුා. ඒ
නිසාා ඒ ආයතන නියාමනය ඩ්න වරුැව පිළිශවරුළක්කය ි ශයන්න
ඕනෑ. ශපෞද් ලිඩ අධ්යාපන ආයතන බිහි කිරීම සාඳ ා දිරිමත්
කිරීමත්, ඒවරුා නියාමනය කිරීමත්, ඒවරුා ආ්ක්කයෂා කිරීමත් අශේ
්ජශග වරු කීමක්කය. ඒ ඩටයුත්ත සාඳ ාත් අපි මූලිඩ අවරුධ්ානය
ශයීමු ඩළ යුතුයි.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි,
අශේ න් ලක්කයෂ්මන්
කිරිඇල්ල අමාතයතුමා ශේ වරුන විට ම ා මාර්
විෂය
සාේබන්ධ්ශයවත් ැවරුැන්ත වරුයාපෘි  ණනාවරුක්කය ක්රියාත්මඩ ඩ්
ි ශබනවරුා. නවරුඩ මන්ත්රීවරු්යකු ැටියට, පසුශපළ මන්ත්රීවරු්යකු
ැටියට මා ඉතාම සාතුුව ශවරුනවරුා, මා නිශයෝජනය ඩ්න ශ ීේශේ
ආසානශග සාාංවරුර්ධ්න ඩටයුතු සාඳ ා ැවරුැන්ත මු ල් රමාණයක්කය
ලබා ශ න්න ඟතුමා ඩාන්ණිගතඩ ීම ැන. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි.
අශනකුත් ියයු  නවරුඩ
න් මන්ත්රීවරුන්න්ටත් ැවරුැන්ත මු ල්
රමාණයක්කය ලබා දීලා ඟතුමන්ලාශව මැි වරු්ණ ශඩීට්ධාසා නාා
ියුවවරුන්න සා ශයෝ ය ලබා දීලා ි ශබනවරුා.
මා ශේ අවරුසා්ථාශේදී විශ ේෂශයන් න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල
අමාතයතුමාටත්, මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග සාභාපි තුමාටත්,
අමාතයාාං ශල්ඩේතුමා ඇතුල ියයු  ශ නාටත් සා්තුි වරුන්ත
ශවරුනවරුා, ශේ මාර් සාාංවරුර්ධ්න ඩටයුතු පිළිබඳවරු ැවරුැන්ත වරුැව
පිළිශවරුළක්කය ක්රියාත්මඩ කිරීම ැන. ලබන වරුසාශර් ියට ේප
දිසා්ත්රික්කයඩය ඇතුළු බසා්නාහි් පළාත තුළ iRoad Project ඟඩ
ක්රියාත්මඩ වරුනවරුා. ඒ වරුයාපෘි ය යටශත් ැවරුැන්ත මාර්
පද්ධ්ි යක්කය සාාංවරුර්ධ්නය ඩ් න්න අපට පුළුවරුන් වරුනවරුා. අු ි න්
ඩාපට් කිරීශේ වරුැව ඩටයුතු සාඳ ා ඒ මාර් නේ ඩ්ලා,
ඇසා්තශේන්තු ඩ්ලා ශේ වරුන ශඩීටත් අවරු ය පියවරු් ශ න
ි ශබනවරුා. ලබන අවුන්ද් තුළ ඉතා ඉක්කයමනින් ශේ ඩටයුත්තත්
ඉුව ඩ් ැනීමට පුළුවරුන් ශේවි කියා අපි බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා.
මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග, අමාතයාාං ශග නිලධ්ාරින් ශේ
ඩටයුතු සාාර්ථඩ ඩ් න්න වි ාල ම න්ියයක්කය ්නවරුා. නමුත්,
මට ශපශනනවරුා අශේ තාක්කයෂණ නිලධ්ාරින්ශව අඩු පාඩුවරුක්කය,
මදිඩමක්කය ි ශබන බවරු. ඒ නිසාා තාක්කයෂණ නිලධ්ාරින්ශව රමාණය
වරුැඩි ඩ්ලා ශේ ඩටයුතු ශේ වරුත් ඩළ යුතුයි කියන ඟඩත් ශේ
අවරුසා්ථාශේදී මතක්කය ඩ්න්න ඕනෑ.
ඊළාට, අපි ඩවුන්ත් බලාශපීශ්ීත්තු වරුන තවරුත් ශ යක්කය තමයි
ශඩීළඹ - ම වවරු් අධිශේගී මාර් ය ඉදි ීම. ශමය ම වවරු්
දිසා්ත්රික්කයඩශයන් බිහි වුණු අමාතයවරු්යකු වරුන න් ලක්කයෂ්මන්
කිරිඇල්ල මැි තුමාශවත් ියහිනයක්කය කියලා අපි හිතනවරුා. ඒ තුළින්
ේප දිසා්ත්රික්කයඩය නිශයෝජනය ඩ්න අපටත් ැවරුැන්ත ක්කයි යක්කය
ලැශබනවරුා.
විශ ේෂශයන්ම ඩවවරුත, ේප , ශේයන්ශ ීව, මීරි ම කියන
රශද් වරුලින් ි ශබන exits වවරු් අධිශේගී මාර් යට ඟඩතු වරුන
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වරුැව පිළිශවරුළක්කය ක්රියාත්මඩ වරුනවරුා. ඒ තුළින් අශේ ේප
දිසා්ත්රික්කයඩශග වි ාල දියුණුවරුක්කය ඇි  ශවරුයි කියන බලාශපීශ්ීත්තුවරු
අපට ි ශබනවරුා. ශේ ආ්ේභ ඩ් ි ශබන වරුයාපෘි ය ඉදිරියට
ශ න යමින්, ඉතා ඉක්කයමනින්ම ඟහි ඩටයුතු අවරුසාන් කිරීමට
ම ාමාර් අමාතයතුමාට ැකි ශේවරුා කියා අපි රාර්ථනා ඩ්නවරුා.

මම ශේ අවරුසා්ථාශේ දී අශේ නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය
පුහුණු අමාතයාාං ශග වරුැය ශීර්ෂ පිළිබඳවරුත් ඩථා ඩ්න්න ඕනෑ.
අශේ ශ ීේශේ ආසානයට වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථානයක්කය ි බුශණ්
නැ ැ, න් අමාතයතුමනි. පසුගිය වරුසා් 10 තුළවරුත් අපට වරුෘත්තීය
පුහුණු මධ්යසා්ථානයක්කය ි බුශණ් දුන්ශන් නැ ැ. නමුත් මම ඉතාම
සාතුුව වරුනවරුා, ශේ වරුසා් ශ ඩ ඇතුළත අපට පුළුවරුන් වුණා අශේ
ශ ීේශේ ආසානශග වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථාන ශ ඩක්කය ආ්ේභ
ඩ්න්න. ඟඩ වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථානයක්කය අු ත්වරුැඩියා ඩ්ලා
ඟය ආ්ේභ ඩ්න අවරුසා්ථාවරුට අශේ නිශයෝජය අමාතය න්
ඩන්ණා්ත්න ප්ණවිතාන මැි තුමාට ආ්ාධ්නා ඩළා. ඟම
ආ්ාධ්නය පිළිශ න ඟතුමා පැමිණිගතයා.
අශේ න් චන්දිම ී්ක්කයශඩීඩි අමාතයතුමාටත් මා ආ්ාධ්නා
ඩ්නවරුා, ඉදිරිශගදී ශමවරුැනි ඩටයුතුවරුලදී අපට අතහිත ශ න්න
පැමිශණන්න කියලා. ශේ වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථානය දියුණු
කිරීම අතයවරු ය ශ යක්කය. Security company ඟඩඩට ලබා දී
ි බුණු භූමීයක්කය වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථානයක්කය බවරුට පත් ඩ්ලා
අපි ශේ වරුන ශඩීට ළමුන් ශ තුන් ියයයඩට පාධමාලා ා්න්න
අවරුසා්ථාවරු ලබා දීලා ි ශබනවරුා. ඒ වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථානය
තවරුත් ඉදිරියට ශ න යන්න අවරු යයි. ඒ වරුාශවම
න්
ජනාධිපි තුමාශවත්, න් අ මැි තුමාශවත් සාාංඩල්පයඩට අවවරු
ජාතයන්ත් මට්ටශේ වරුෘත්තීය පුහුණු මධ්යසා්ථාන අශේ ්ශට් ඉදි
ඩ්න්න ශමවරු් අය වරුැශයන් ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඩ් ි ශබනවරුා.
ශ ීේශේ ආසානශග නැදුේ මුවරු රශද් ශග ඒ සාඳ ා සුදුසු ැවරුැන්ත
භූමි රමාණයක්කය ි ශබනවරුා. ඟය ජාතයන්ත් මට්ටශේ වරුෘත්තීය
පුහුණු මධ්යසා්ථානයක්කය බවරුට පත් ඩ්න්නත් ැකි ශේවි කියා
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. ඒ සාඳ ා විශ ේෂශයන්ම සා ශයෝ ලබා
ශ න්න කියා ඉල්ලා ියටිමින්, මට ශේ අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම පිළිබඳවරු
සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින් මශව ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්නවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබීශ ීම සා්තුි යි.

මීළාට, න් ඉන්දිඩ අවන්ද්ධ් ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 12ක්කය ශවරුන්ඩ් ි ශබනවරුා.
[අ.භා. ).03

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මූලාසානරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අ වරුශසාේ උසාසා් අධ්යාපන ා
ම ාමාර් අමාතයාාං ය සා නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය
පුහුණු අමාතයාාං ශග වරුැය ශීර්ෂ පිළිබඳවරු සාාඩච්ඡාවරුට භාජන වරුන
ශවරුලාශේ, ඒඩාබද්ධ් විපක්කයෂය විධියට අශේ ඩථිඩයින්
ණනාවරුඩශව ශේලාවරු මට ලැබිය යුතුවරු ි ශබනවරුා කියලා මා
හිතනවරුා. ඒ ශේලාවරුන්වරුලින් උපරිමයක්කය ලබා න්නවරුා කියලා-

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඒ සාේබන්ධ්ශයන් මාවරු ැවවරුත් ඩ්ලා නැ ැ. ඔබතුමා ඩථාවරු
ඩ්න්න.
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මා ැවවරුත් කිරීමක්කය ඩළා. මම හිතන්ශන් විනාඩි )0ඩට වරුැඩි
ශේලාවරුක්කය ි ශබනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඒ සාේබන්ධ්ශයන් මාවරු ැවවරුත් ඩ්ලා නැ ැ .

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මශ න් පසා්ශසාේ කිියම ඩථිඩශයක්කය ඒඩාබද්ධ් විපක්කයෂශයන්
විවරුා යට සාේබන්ධ් ශවරුන්ශන් නැ ැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඒඩ ශවරුන්න පුළුවරුන්. නමුත්, ඔබතුමන්ලාශව රධ්ාන
සාාංවිධ්ායඩතුමා අපවරු ැවවරුත් ඩ්න්න ඕනැ, ශේ ශවරුලාවරු ශවරුන්
ඩ්නවරුා කියලා. ඟශලසා මාවරු ැවවරුත් ඩ්ලා නැ ැ.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ැන් ඉි න්, මට ඩථාවරු නවරුත්වරුලා ගිහින් ඟතුමාවරු ැවවරුත්
ඩ්න්න විධියක්කය නැ ැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔබතුමා ඩලින් ඒඩ ලෑසා්ි  ඩ් න්න ඕනෑ.

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික ෙහතා

(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, -

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් විශේපාල ශ ට්ටිආ්ච්චි මන්ත්රීතුමා.

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික ෙහතා

(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
ශනීවරුැේබර් 20 වරුන දින ක්කයවරුා දින තුනක්කය තුළ ශමතුමන්ලා
විනාඩි 293ක්කය අ්ශ න නැ ැ. ශමතුමන්ලාට ියයයට )0ක්කය ශවරුලාවරු
ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. අපට ියයයට 40යි. [බාධ්ා කිරීමක්කය

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාශව ඩථාවරු ඩ්න්න.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට උපරිම ශේලාවරු ලබා
ශ න්න කියලා ඉල්ලා ියටිනවරුා.
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පාර්ලිශේන්තුවරු

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික ෙහතා

(The Hon. Presiding Member)
මම යේ ඩාලයක්කය ශ න්නේ.

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
ශපබ්වරුාරි මාසාශග ශ නවරුා.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශව විෂය යටතට ැශනන උසාසා්
අධ්යාපන ා ම ාමාර් අමාතයාාං ය කියන ශේ අමාතයාාං ශ ඩ
ැන ඩථා ඩ්ද්දී මම විශ ෂ
ේ ශයන්ම ශේ ඩා්ණය ැන කියන්න
ඕනෑ. ශේ අමාතයාාං ශ ශක්කය ශනී ැළපීම නිසාා ශ ෝ මාර් , ම ා
මාර් විධියට දියුණු ශවරුලා, උසාසා් අධ්යාපනය පැත්ශතන් වි ාල
අසාාධ්ා්ණඩේ ියදු ශවරුලා ි ශබනවරුා. ශේ අය වරුැය තුන- ත්
තුළම ඟය ියද්ධ් ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඒවරුා මම අදියශ්න් අදිය්,
ඟකින් ඟඩ ශපන්වරුන්නේ. ශේ ශනී ැළපීශේ ශ ේතුවරු නිසාාම
ශවරුන්න ඇි , ම ා මාර් පැත්ශත් වරුැවඩටයුතු ැන ා ඒ
වරුැවසාට න් ැන ඩථා ඩ්නවරුා මිසාක්කය, උසාසා් අධ්යාපනය
පැත්ශතන් වරුැඩිය ඩථා කිරීමක්කය ියදු ශවරුන්ශන් නැත්ශත්.

උසාසා් අධ්යාපනය ත්ශතීත් ශේ ක්කයවරුා ැටු වරුක්කයවරු පවරුි න
SAITM ැටු වරු ැන් විසාඳිලා ි ශබනවරුාය කියා ශඩීටසාක්කය
කියනවරුා. ඒඩට ශවරුනම අධිඩාරියක්කය න බවරුට සාාඩච්ඡා වරුනවරුා.
නමුත් අ වරුනතුන් වි ්වරුවි යාල ශිෂයයන් සා වවරු ය ශිෂයයන්
අත් ැටු වරුක්කය ි ශබනවරුා. වවරු ය ශිෂයයන් රමාණය වරුැඩි
ඩ්න්න, වි වරු
් වි යාල සාඳ ා ඇතුළත් වරුන ශිෂය ශිෂයාවරුන් සාාංඛ්යාවරු
2),000ඩට වරුවා වරුැඩි ඩ්න්න, උසාසා් අධ්යාපනය
ා්න ශිෂය
ශිෂයාවරුන් රමාණය වි ාල රමාණයකින් වරුැඩි ඩ්න්න ්ජය යේ
යේ වරුැවසාට න් -වරුැව පිළිශවරුළවරුල්- ශයෝජනා ඩ්නවරුා.
ශමය 2015 අය වරුැශගදී ශයෝජනා ඩළාී 201) අය වරුැශගදී
ශයෝජනා ඩළාී 2017 අය වරුැශගදී ශයෝජනා ඩළා. ශේ විධියට
අදියශ්න් අදිය්ට ශයෝජනා ඩ්නවරුා. ඒ ශයෝජනා තුළ කිියම
සාතයතාවරුක්කය සා
ැළපීමක්කය නැි  බවරුක්කය අපි කිනවරුා. 201) අය
වරුැශයන් ඔබතුමන්ලා ශයෝජනා ඩළා, "අපි "2018 ශවරුද්දි ියයු ම
වි වරු
් වි යාලයන්හි ශන්වරුාියඩා ා්වරුල ි ශබන ැටු  ියයල්ල
අවරුසාන් ඩ්නවරුා" කියලා. නමුත් ඟම වි ්වරුවි යාල තුළ ඒ ප සුඩම
ැශ නවරුා අපි ැක්කයශක්කය නැ ැ. වි වරු
් වි යාල ශිෂය ශිෂයාවරුන් ම ා
මාර් යට ඇවිල්ලා, SAITM ඟඩ අශ ෝිය ඩ් ශ න්න කියලා ඔළු
පළා න්න, ඩඳුළු ෑසා්වරුලට සු වරුන ආඩා්ය තමයි අපි ැම ාම
ැක්කයශක්කය. ඒ විධියට ඉල්ලීේ ඩ්නවරුා, SAITM ඟඩ අශ ෝිය
ඩ්න්න කියලා. ඟතශඩීට අමාතයවරු්යා කියනවරුා, "කිියශසාේත්ම
SAITM ඟඩ අශ ෝිය ඩ්න්න විධියක්කය නැ ැ. ශේඩ
ඩළමනාඩාරිත්වරුයඩට බා් ශ නවරුා මිසාක්කය අපට අශ ෝිය ඩ්න්න
විධියක්කය නැ ැ" කියලා. ඇමි වරු්යා ඟශ ම ඩථා ඩ්ද්දි හිටපු
ඇමි වරු්යා කියනවරුා, "ඔළු පළන්න ඕනෑ. ඟශ ම තමයි
වි වරු
් වි යාල ශිෂයයන්ට මතක්කය ඩ් ශ න්න ඕනෑ" කියලා.

අන්ි මට ශ මවුපියන් ගිහිල්ලා, නි්ා ා්වරු විශ්ෝධ්තාවරු
ක්කයවරුද්දි ජනාධිපි වරු්යා ශ ෝ ඒ විෂයට පත් ඩ්පු ඩමිුවවරු විියන්
ශපීශ්ීන්දුවරුක්කය ලබා ශ නවරුා, " ැන් ශේඩ නවරුත්වරුන්න" කියලා.
ශේ වරුාශව නාව ේ මාලාවරුක්කය තමයි පසු ගිය ටිශක්කය අපි ැක්කයශක්කය.
මින් ඉදිරියටවරුත් ශේ අය වරුැශගදී ශයෝජනා ඩ්න ක්රමශේ යන් ඔබ
-තමුන්නාන්ශසාේලා රියාඩා්වරු ක්රියාත්මඩ ඩ්යි කියා අපි
බලාශපීශ්ීත්තු වරුනවරුා.
විශ ේෂශයන් උසාසා් අධ්යාපනය ත්ශතීත් ඔබතුමන්ලා ගිය
වරුසාශර් අය වරුැශයන් ශපීශ්ීන්දුවරුක්කය ලබා දුන්නා. ශමීඩක්කය , ඒ
ශපීශ්ීන්දුවරු? ඒ ශපීශ්ීන්දුවරු තමයි, උසාසා් අධ්යාපනය ලබන
ියයු ම උසාසා් ශපළ ියසුන් සාඳ ා Tab ඟඩක්කය ලබා ශ නවරුාය කියන
ඟඩ. Tab ඟඩක්කය ි යා තවරුම,-
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(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி)

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශපබ්වරුාරි මාසාශග ශ නවරුා කියලා විශේපාල ශ ට්ටිආ්ච්චි
මන්ත්රීතුමා කියනවරුා. Tab ඟඩක්කය ි යා tap ඟඩක්කයවරුත් දීලා නැ ැ
කියන ඟඩ තමයි කියන්න ි ශබන්ශන්. ශන්වරුාියඩා ා් ැදිලා
නැ ැී ජල ප සුඩේ නැ ැී Tab ඟඩ ශ න්න තමයි ඩථා
ඩ්න්ශන්. ඒ වරුාශවම ඊ-පුසා්තඩාල ශ න්න ඩථා ඩ්න්ශන්ී Free
Wi-Fi ශ න්න ඩථා ඩ්න්ශන්ී Smart Classroom න්න ඩථා
ඩ්න්ශන්. ශේ ශමීනවරුා ඩථා ඩළත්, උසාසා් ශපළ ියසුන්ට සා
උසාසා් අධ්යාපනය ලබන වි වරු
් වි යාල ශිෂයයන්ට ඒශඩන් රි ලාභ
ලැබිලා නැ ැ. අපි බලාශපීශ්ීත්තු වරුන ශද්ී වි වරු
් වි යාල ශිෂයයා
බලාශපී්ාත්තු වරුන ශද්ී උසාසා් ශපළ ශිෂයයා බලාශපීශ්ීත්තු වරුන
ශද් අ ශවරුද්දි ආණ්ඩුවරු විියන් ලබා දීලා නැ ැ. ශපබ්වරුාරි මාසාය
වරුන ශඩීටවරුත් ඒවරුා ලබා ශ යි කියා ඒ න්වරුන් බලාශ න ඇි 
කියා මා හිතනවරුා.

ඔබතුමන්ලාශව නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු
අමාතයාාං ය යටශත් ශයෝජනාවරුක්කය ඉදිරිපත් ඩළා, වරුෘත්තීය පුහුණු
ආයතන මඟින් පුහුණු ඩ්න ශිෂයයන් මාසා යඩ ඩාල සීමාශවරුන්
පසුවරු ශපෞද් ලිඩ ආයතනවරුලට ශයීමු ඩ්නවරුාය කියලා. ශේ
ඩා්ණය පිළිබඳවරු මා පසු ගිය වරුසාඩත් කිේවරුා. ැබැයි, ඔවුන්
ශමීන ශපෞද් ලිඩ ආයතනවරුලට ශයීමු ඩ්න්ශන් කියන ඟඩ
කිියම තැනඩ කියලා නැ ැ. ඒශ ීල්ලන්ට ඩථා ඩ්ලා කියන්න
පුළුවරුන්, "Garmentsවරුලට ගිහිල්ලා ඒවරුාශග වරුැව ඩ්න්න,
මාසායඩට න්පියල්
ා
ණශන් ඒ ආයතනශයන් ශ වරුයි.
න්පියල් ය ා
ණශන් ්ජශයන් ශ වරුනවරුා" කියලා. ඟශ ම
ශයෝජනාවරුක්කය ි ශබනවරුා. ඇයි, ඟශ ම කියන්න බැරි ? ශ ෝටල්
ක්කයශෂේත්රය ි ශබනවරුා. ඟම ක්කයශෂේත්රය පිළිබඳවරු පුහුණවරුක්කය ලබාශ න,
NVQ Levelsවරුලට ගිහිල්ලා, ඒ ක්කයශෂේත්රශග රැකියාවරුඩට යන්න
ඒ න්වරුාට පුළුවරුන්. ඒ වරුාශවම ශසාෞඛ්ය ක්කයශෂේත්රය ත්ශතීත්
ශපෞද් ලිඩ ශ්ෝ ල් ි ශබන බවරු අපි න්නවරුා. ඟම ශ්ෝ ල්වරුලට
ශයීමු ඩ්ලා, වි ාල ඩාර්ය මණ්වලයක්කය න්න පුළුවරුන්ඩම ශේ
්ට තුළ ි ශබනවරුා. ශමීඩ , ඇාු ේ ක්කයශෂේත්රය ඩඩිනමින් අශේ
්ටට ඇවිල්ලා, ශේ.ආර්. ජයවරුර්ධ්න මැි තුමාශව ඩාලශග ්ට ඒ
තුළින් දියුණු වුණු බවරු අපි න්නවරුා. ඒ ශවරුවශවරුන් යේකිිය වරුැව
පිළිශවරුළක්කය ි බුණා. අපි ඟය නැ ැ කියා කියන්ශන් නැ ැ. ඒ
ඩාලශග අශේ ්ශට් ඉ ළ සාාක්කයෂ්තා අ යක්කය ි බුණා.
සාාක්කයෂ්තාශේ ඉ ළ අ ය නිසාා තමයි, ආශයෝජනය ඩ්ලා ඒ
රමය, ඒ ැනීම ි ශබන පිරිසාක්කය ඉන්නවරුා කියලා අශේ ්ට ඒ
විශද්ශිඩශයෝ ශතෝ්ා ත්ශත්. අ ශමීඩක්කය ශේ ඩ්න්ශන්?
ියශමන්ි  ඩර්මාන්ත ාලා ඟයිී යඩව ඩර්මාන්ත ාලා ඟයිී
ඇාු ේ ඩර්මාන්ත ාලා ඟයිී වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ශයන්
ශේ රමිඩයන් පුහුණු ඩ්යි. මාසා යයි, තයි. ඒ ශ ීල්ශලෝ
යන්න ඕනෑ න්පියල් 15,000, න්පියල් 1),000 වරුැුවපට. ඒ අවවරු
වරු ල් ශසාේවරුයක්කය ්ට තුළ ඇි  ශවරුනවරුා, න් ඇමි තුමනි. ඒ නිසාා
ශේ වරු ල් ශසාේවරුය නැි  ඩ් න්න, අවසන් අය වැය ැන ඩථා
ඩ්න ශවරුලාශේදීවරුත් වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය ශේ තුළට
ශයී ා න්නවරුා නේ, ඟය ශේ සාඳ ා වරුැ ත් නිර්ණායඩයක්කය ශවරුයි
කියා මම හිතනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ම ාමාර් අමාතයාාං ය
ැනත් ඩන්ණක්කය සාඳ න් ඩළ යුතුයි. ශමශතක්කය ඩාලයක්කය මම
පාර්ලිශේන්තුශේ ඩථා ඩළ අමාතයාාං
ත්තාම, වරුැඩිපු්ම ඩථා
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ඩ් ි ශබන්ශන් ම ාමාර් අමාතයාාං ය ැනයි. ඒ වරුාශවම,
කිරිඇල්ල ඇමි තුමා සාමා ශේ සාේබන්ධ්ශයන් ශපෞද් ලිඩවරුත්
ඩථා ඩ්ලා ි ශබනවරුා. මම ඟශ ම ඩථා ඩ්න්න ශ ේතුවරුක්කය
ි ශබනවරුා.
ේප දිසා්ත්රික්කයඩශග රාශද්ශීය ශල්ඩේ ශඩීට්ධාසා යඩට
වරුැඩි රමාණයඩ ජනතාවරු අ ශලීකු පීවාවරුඩ ඉන්නවරුාී අ ශලීකු
අඩ්තැබ්බයඩට පත් ශවරුලා ඉන්නවරුා. ඉවේ ඩට්ටිවරුලින් ත්තාමී
ජනතාවරු අි න් ත්තාම පන් සාඩට වරුැඩි පිරිසාක්කය ශේ නිසාා අ
ශලීකු අර්බු යඩ ඉන්නවරුා. ශඩ්වරුළපිටිය පිටත වරුට ්වුේ පා්
තවරුම නිර්මාණය ශවරුලා නැ ැ. ඒ වරුාශවම, අත්තන ල්ල රාශද්ශීය
ශල්ඩේ ශඩීට්ධාසායට අයිි  ජනතාවරුට වරුන්දිවරුලින් ේබ ශවරුලා
ි ශබන්ශන් ියයයට 50යිී මීරි ම ජනතාවරුට වරුන්දිවරුලින් ේබ
ශවරුලා ි ශබන්ශන් ියයයට 25යි, 30යිී ඒ වරුාශවම දිවුලපිටිය
ජනතාවරුට වරුන්දිවරුලින් ේබ ශවරුලා ි ශබන්ශන් ියයයට 10යි, 15යි.
ඇයි, ශමශ ම ියද්ධ් ශවරුන්ශන්? LARC ඩමිුවවරු මනවරුා කියනවරුාී
ඒ ඩමිුවවරුට ශ න්වරුා න්නවරුාී ඩාලය යවරුනවරුාී නමුත්, අ වරුන
විට ජන ජීවිතය අ්ාජිඩ ශවරුලායි ි ශබන්ශන්.
න් ඇමි තුමනි, අ න්ශවරුක්කය පාසාලඩට ඇතුළත් ඩ් න්න
බැ ැ. ශමීඩක්කය ශ ේතුවරු? පාසාලට යන්න ඉන්න න්වරුාට තමන්ශව
වරුාසාභූමිය ි ශබන, නිජභූමිය ි ශබන, තමන්ශව ශේ පිහිටි
නිවරුශසාේ ඔේපුවරු ශපන්වරුන්න විධියක්කය නැ ැ. ඒ ශ ේතුවරු නිසාාම
ලකුණු 25ක්කය, 30ක්කය ඒ න්වරුාට නැි  ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශවම, ඩසාා යක්කය
ඩ් න්න, ඟශ ම නැත්නේ ශේ අශනකුත් ශද්වරුල්වරුලටී
පන්සාශල් ි ශබන ශද්වරුල්වරුලට අ ාළවරු සාාමානය ජන ජීවිතය අ
වරුයාූලල ශවරුලා ි ශබනවරුා. අ මීරි ම සා අත්තන ල්ශල් ජනතාවරු
ශලීකු අඩ්තැබ්බයඩට පත් ශවරුලායි ඉන්ශන්. අත්තන ල්ශල්
නායිඩාශවරුෝ හිටියාට, ඒ ශ ීල්ශලෝ සාේබන්ධිඩ්ණ ඩමිුවවරුලට
ඇවිල්ලා ඩථා ඩළාට, ශේ ර න
් යට සාාධ්ා්ණයක්කය ඉුව ශවරුලා
නැ ැ. ඒ නිසාා මම හිතන විධියට මීරි ම ජනතාවරුට සා
ේප
දිසා්ත්රික්කයඩශග ශේ පවුල් 5,000 ශවරුවශවරුන්ී ශේ ඉවේ ඩට්ටි 5,000
ශවරුවශවරුන් සාාධ්ා්ණයක්කය ඉුව විය යුතුයි, න් ඇමි තුමනි. ඒඩ
අනිවරුාර්යශයන්ම ියද්ධ් විය යුතුයි. ශේ ර න
් ය නිසාා අපි ශපළපාළි
ආශේ නැ ැී උද්ශඝෝෂණ ඩශළේ නැ ැ. නමුත්, ශේ ජනතාවරු
ශවරුවශවරුන් අපි ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඩළා.
ඟක්කය අවරුසා්ථාවරුඩ ජනාධිපි තුමා සාමා පැවරුි  රැසා්ීමඩදී අපි
බලා ශ න හිටියා ඔබතුමා කියනවරුා, '' ත්ගුණයකින් වරුැඩි ඩ්ලා
අපි අලාභ ශ වරුනවරුා'' කියලා. ත්ගුණයකින් වරුැඩි ඩ්ලා අලාභ
ශ වරුනවරුා කියන ඔබතුමා, කුඹුන් ශවරුවශවරුන් යේ කිිය
සාාධ්ා්ණයක්කය, යේ කිිය වරුැව පිළිශවරුළක්කය ඩ්න්න ඕනෑ. ශමීඩ ,
ශේ මන් මාර් යට අ ාළ ශේ ඉවේ ඩට්ටි 5,000 ත්තාම න්
ඇමි තුමනි, 3,500ඩට වරුැඩිය ි ශබන්ශන් කුඹුන්. ඉවේ ඩට්ටි
1,500ක්කය වරුැනි රමාණයක්කය ශක්කයන්ද්ර ඩ් ශ න ජන ජීවිතය ත
ඩ්න ජනතාවරුශව ර න
් යයි ඔබතුමාට විසාඳන්නට ි ශබන්ශන්.
ඉවේ ඩට්ටි 5,000 කින් 3,500ක්කය කුඹුන් ශවරුවශවරුන් ශවරුන් වුණාම,
ඉවේ ඩට්ටි 1,500ක්කය රමාණයඩ ශවරුශසාන ජනතාවරුට සාාධ්ා්ණය
ඉුව ඩ්ලා ශ න්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ශේඩ ශමීන අප්ාධ්යක්කය ?
ේප දිසා්ත්රික්කයඩය කියන්ශන් ඉවේවරුල වරුටිනාඩම අි  යින්
වරුැඩි රශද් යක්කය. ඔබතුමන්ලා ශේ ඉදිකිරීමක්කය ශවරුවශවරුන්- අ
සාාමානයශයන් නිවරුසාඩ වරුර් අඩියක්කය ඉදිඩ්න්න න්පියල් 5,000ක්කය
විත් වරුැය ශවරුනවරුා. ඒ රමාණය අපි අඩු ඩ් න්නේ. ඔබතුමන්ලා
පසා් අවුන්ද් ඩට ඩලින් ත් ගුණයකින් ශ නවරුා කිේවරුා ශන්. ඒඩ
අපි න්පියල් 3,500 ක්කයවරුා අඩු ඩ් න්නේ. න්පියල් 3,500යි
කියලා ළ වරු ශයන් ත්තාම න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමා කියන
විධියට ත් ගුණයක්කය නේ, න්පියල් 14,000ක්කය ලැශබන්න ඕනෑ.
න්පියල් 14,000ක්කය ි යා න්පියල් 10,000ක්කය ශ වරුලා ි ශබන්ශන්
ශඩීශ ේ ?ී ශේ වරුන්දි ශවරුවශවරුන් න්පියල් 10,000ක්කය ශ වරුලා
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ි ශබන්ශන් ශඩීශ ේ ? කුන්ණෑ ල දිසා්ත්රික්කයඩශග මන්ත්රීතුමන්ලා
ශේ සාභාශේ ඉන්නවරුා. ඟතුමන්ලා ළාටත් ජනතාවරු ඟනවරුා. ඟඩ
අවරුසා්ථාවරුඩදි අපි
ැක්කයඩා, අශ ෝක්කය අශබ්ියාං
නිශයෝජය
ඇමි තුමාට ජනතාවරු විශ්ෝධ්තාවරු ක්කයවරුන විධිය. ඒ නිසාා මම
හිතනවරුා ඔබතුමාශව ඩථාවරුඩදී ශේ සාේබන්ධ්ශයන් කිේවරුා නේ
ශ ීඳයි කියලා. ශමීඩ , - [බාධ්ා කිරීමක්කය

ගරු සන්දි් සෙරසිංහ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெந்தித் ெைரெிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් සාන්දිත් සාම්ියාං මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශව point of
Order ඟඩ ශමීඩක්කය ?

ගරු සන්දි් සෙරසිංහ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெந்தித் ெைரெிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ඒ ඩථාවරු සාේූරර්ණශයන්ම
වරුැ්දියි. ්ඹුක්කයඩනටත් අධිශේගී මාර් ය සා පිවිසුේ මාර් යක්කය
ඟනවරුා. ඒ අයට වරුන්දි ශ වරුා ශ න ගිහින් ි ශබනවරුා. ඉි න්,
''ශ වරුලා නැ ැ'' කියන්න බැ ැී වරුන්දි ශ වරුනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ඉන්දිඩ අවන්ද්ධ් ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමා, ඩථා ඩ්න්න.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශබීශ ීමත්ම ශ ීඳයි.
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා
ඇමි තුමාශ න් ්ඹුක්කයඩනට වරුන්දි අ්න් දීලා ි ශබනවරුාය
කියනවරුා. Highway ඟඩ සාේබන්ධ්ශයන් අශේ
ේප
දිසා්ත්රික්කයඩශග පැවරුැත්ශවරුන සාේබන්ධිඩ්ණ ඩමිුවවරුට, ජනතාවරුත්
ඟක්කයඩ ශේ ර න
්
ැන සාාඩච්ඡා ඩ්න්න සාන්දිත් සාම්ියාං
මන්ත්රීතුමා අධීක්කයෂණ මන්ත්රීවරු්ශයක්කය විධියට පත් ඩ්න්නය කියා
මම න් ඇමි තුමාට ශයෝජනා ඩ්නවරුා. ඟතශඩීට ඟතුමා ඒ
ඩ්පු විධිය, ඩ්ලා දුන්න විධිය, ලාභ ායී විධිය ශපන්වරුලා ශ යි. ඒ
නිසාා ජනතාවරුට ඔශ්ීත්තු, [බාධ්ා කිරීමක්කය - න් සාන්දිත්
සාම්ියාං මන්ත්රීතුමා ඩන්ණාඩ්ලා බාධ්ා ශනීඩ් ඉන්න. ශේ
මට ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබන ශවරුලාවරු ශන්. මට ශඩීච්ච් ශවරුලාවරුක්කය
ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා කියලා න්ශනත් නැ ැ. ඒ නිසාා බාධ්ා
ඩ්න්න ඟපා. ැශවරුන ර න
් යක්කය ැනයි ශේ ඩථා ඩ්න්ශන්.
පැ ැදිලිවරුම ශේ වරුැව පිළිශවරුළ ැන් අවුන්දු ශ ඩ මා්ඩට වරුැඩියි.
ශේ ැටු ශවරුන් පීවා විඳින්ශන් ජනතාවරුයි. ජනතාවරු ශේ ැටු වරුත්
ඟක්කයඩ සාටන් ඩ්න්න පටන් අ්ශ න ැන් අවුන්දු ශ ඩ මා්ඩට
වරුැඩියි. ඒ වරුාශවම, ම ාමාර් අමාතයාාං ය තවරු ශනීශ ීබිනා
වරුැවක්කය ඩ්නවරුා. ශමීඩක්කය ඒ ශනීශ ීබිනා වරුැශඩ්? ම ාමාර්
අමාතයාාං ය වරුන්දි දීමට ශතෝ්ා ත්ත ඉවේවරුලට වරුයවරුසා්ථාපිත
වරුන්දි ශපීලියක්කය ශ නවරුා කියලා, ශ වරුන වරුන්දියට සාාමානය
අ යක්කය ඟඩතු ඩ්නවරුා. ඟඩතු ඩ්ලා නැවරුත ්ජයට ඒශඩන්
ියයයට යක්කය න්නවරුා. ැන් ශේ පා්වරුල් න්ශන්, ජනතාවරුශව
ඉවේ ජනතාවරු ඩැමැත්ශතන් දීලා ? ජනතාවරුට ශේ ඉවේ ශ න්න
ශවරුයි කියලා ජනතාවරු ැනශ න ියටියා ? නැ ැ. න් ඇමි තුමනි,
්ජයඩට සා ාචා්ාත්මඩ අයිි යක්කය ි ශබන්න ඕනෑ ජනතාවරුශ න්
ඉවම ඉල්ලා න්න. ජනතාවරුශ න් ඉවම ඉල්ලා නිද්දී ජනතාවරු
ඟක්කයඩ ශේ පිළිබඳවරු සාාධ්ා්ණවරු සාාඩච්ඡාවරුට භාජනය ශවරුන්න
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[ න් ඉන්දිඩ අවන්ද්ධ් ශ ේ්ත් ම තා

ඕනෑ. සාාඩච්ඡාවරුට භාජන ශවරුලා ජනතාවරුට උපරිම ශසාේවරුයක්කය
ශවරුන්න ඕනෑ. පාසාලඩට ා න්න බැරි න්ශවරුක්කය ශවරුවශවරුන්
විශ ේෂිත ශ යක්කය ශ න්න ඕනෑ. සාේබන්ධීඩ්ණ ඩමිුවවරුල තීන්දුවරුක්කය
අ්ශ න ඟම න්වරුාවරු ඕනෑම පාසාලඩට භා් න්න කියලා
කියන්න ඕනෑ. ශේ පවුල් 5,000 තුළ පාසාල් යන වරුයශසාේ න්වරුන්
1,000ක්කය උපරිම ඉඳියි. ශේඩ ඩළ ැකි ශ යක්කය. ශේ සාාධ්ා්ණය
ඇයි අ ආණ්ඩුවරු ඩ්න්ශන් නැත්ශත්?
අ ආණ්ඩුවරු ''ටයිශසායි'' සාමා ම
ැන ඩථා ඩ්නවරුා.
ජපානශග ශවරුන සාමා ේ ැන ඩථා ඩ්නවරුා. ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමි වරු්යාට පතුන් යන්න ශචෝ නා ඩ්නවරුා, "ශමච්ච් සාා
ඩනවරුා, ශමච්ච් ේබ ඩ්නවරුා, ශමච්ච් ශල්ඩේවරුන් ඉන්නවරුා,
ශමච්ච් ඩාර්ය මණ්වලයක්කය ි ශබනවරුා." කියලා. ඇමි තුමා නිදි
වරුාශව හිඳිමින් ඒඩ අ ශ න ඉන්නවරුා. ඇමි තුමා ශේ
සාේබන්ධ්ශයන් ශමීනවරුත් කියන්ශනත් නැ ැ. ඟශ ම වුණාම
ශේඩ
රි ර ්නයක්කය. ඟතශඩීට ජනතාවරුශව ර න
්
ඩවු
අ න්ශන්? ජනතාවරුශව ර න
්
අ න්න ඇමි වරු්ශයක්කය,
අ මැි වරු්ශයක්කය, ජනාධිපි වරු්ශයක්කය ්ශට් නැද් ?
ේප
දිසා්ත්රික්කයඩශග ශේ ි ශබන ැටු වරු ැන අපි ශමච්ච් ඩථා
ඩ්න්ශන් ඇයි? අධිශේගී මාර් ය ැශ න ඟඩ ශ ීඳයි. ්තන
ාමුදුන්ශවරුෝ කියන විධියට ඒඩ කුන්ණෑ ලින් නත් වුණත් අපට
ඟඩයිී ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමා කියන විධියට ළ ා
ාමුදුන්ශවරුෝ වරුඳින්න වවරු්ට ගියත් අපට ශ ීඳයි. නමුත්, ශේ
අධිශේගී මාර් අ ්ටට ඕනෑ. ඟඩ්වරුඩ් ගුණශසාේඩ් මන්ත්රීතුමාශව
පැත්ශතවත් ශේ අධිශේගී මාර් ය යනවරුා. ශ වි ාමුදුන්වරුශන්! අපි
ඩුවනායකින් අධිශේගී මාර් යට ැේමාම පෑලියශ ීවට විනාඩි
10න් ඟන්න පුළුවරුන් ශන්. පෑලියශ ීව ඉඳන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට
ඟන්න අපට පැය ඟඩ මා්ක්කය යනවරුා. ශඩ්වරුලපිටිය යාඩ්න
පිටත වරුට්වුේ පා් ැදිලා ි බුණා නේ, බත්ත්මුල්ලට ඟන්න ම
ශලීකු ශවරුලාවරුක්කය යන්ශන් නැ ැ. ඒඩ තවරුම ශේ ආණ්ඩුවරුට
ා
න්න බැ ැ. ඒඩට වරුැව පිළිශවරුළක්කය නැ ැ. ශේ නිසාා වරුියන් වරුසා,
පැශයන් පැය, මාසාශයන් මාසාය, අවුන්ද්ශ න් අවුන්ද් ශේවරුා
පසා්සාට යනවරුා. වරුන්දි ශ න්ශන් නැි  නිසාා කුන්ණෑ ල ඉන්න
ජනතාවරු, ඩෑ ල්ශල් ඉන්න ජනතාවරු අ ඉවේවරුලින් ඉවරුත්
ශවරුන්ශන් නැ ැ. ඒ ජනතාවරු ඉවේවරුලින් ඉවරුත් ශවරුන්ශන් නැි 
නිසාා ශඩීන්ත්රාත්ඩන්වරුන්ට ශේ වරුැශඩ් ඩ්න්න බැ ැ.
ඟ ා නේ "10 per cent" කියලා කිේවරුා. අශේ ආණ්ඩුවරු පු
අධිශේගී මාර්
්ත්්න්වරුලින් , ේලැටිනේවරුලින්
ලා
ි ශබන්ශන් කියලා ඇහුවරුා. ශමතුමන්ලා අපට ශචෝ නා ඩ්මින්
කිේවරුා, "ශමච්ච් මු ලක්කය විය ේ ඩ්ලා පු අධිශේගී මාර් වරුලින්
අපට ්ට වරුශට්ම මාර්
න්න පුළුවරුන්." කියලා. ශ වි
ාමුදුන්වරුශන්! ැන් අවුන්දු ශ ඩ මා්ක්කය ි සා්ශසාේ "10 per centලා"
නැ ැ කියමු ශඩෝ. ඟතශඩීට ැන් වරුැව ශඩශ්න්ශන් නැත්ශත්
"20 per centලා" ඇවිල්ලා ඉන්න නිසාා ? "10 per centලා"
නැත්නේ, ියයයට 20ක්කය න්න අය ඟඩතු ශවරුලා ශේ වරුැව
ඩවාඩේපල් ඩ්නවරුා ? ශේ අමාතයාාං ශග සාභාපි තුමා ඉන්නවරුා,
අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුමා ඉන්නවරුා. ඟතුමන්ලා මාසායඩට
ශ ඩඩට සාැ්යක්කය ේප සාේබන්ධීඩ්ණ ඩමිුවවරුට ඇවිල්ලා ශේ
ැශවරුන ර න
් ය විසාඳන්න. සාන්දිත් සාම්ියාං මන්ත්රීතුමාශව
පැත්තට නේ වරුන්දි ියයල්ල ශ වරුා අවරුසාන් කියලා ඟතුමා කිේවරුා.
ඟශ ම නේ, ශේ ්ශට් නීි  ශ ඩක්කය ඇයි? සාන්දිත් සාම්ියාං
මන්ත්රීතුමාශව ඩෑ ල්ල දිසා්ත්රික්කයඩශග ියයු  ශ නාටම වරුන්දි දීලා
ි ශබන නිසාා ඟතුමාට කිිය
ැටු වරුක්කය නැ ැ. කුන්ණෑ ල
දිසා්ත්රික්කයඩශගත් ියයු  ශ නාටම වරුන්දි දීලා. ඟඩ්වරුඩ් ගුණශසාේඩ්
මන්ත්රීතුමනි, ේප දිසා්ත්රික්කයඩශග අයට වරුන්දි ශ න්ශන් නැත්ශත්
ඇයි? ඒඩ රි අප්ාධ්යක්කය ශන්. ඩෑ ල්ල දිසා්ත්රික්කයඩයට වරුන්දි
ශ නවරුා නේ, ම වවරු් දිසා්ත්රික්කයඩයට වරුන්දි ශ නවරුා නේ, ේප
දිසා්ත්රික්කයඩයට ශ න්ශන් නැත්ශත් ඇයි?
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ගරු සන්දි් සෙරසිංහ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெந்தித் ெைரெிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please! න් සාන්දිත් සාම්ියාං
ඩ්න්න.

මන්ත්රීතුමා ඩථා

ගරු සන්දි් සෙරසිංහ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெந்தித் ெைரெிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ශේ වරුන්දි මු ල් ක්රමශේ යඩට
අවවරු ශ වරුා ශ න යනවරුා. ඉන්දිඩ අවන්ද්ධ් ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමා
මශව නම පාවිච්චි ඩ්ලා ශේ සාේබන්ධ්ශයන් ඩථා ඩළා.
්ඹුක්කයඩන රශද් ය ැන මම කිේශේ,-

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් ඩ්න්ශන් point of Order
ඟඩක්කය ශනීශවරුයි.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
න් සාන්දිත් සාම්ියාං මන්ත්රීතුමා points of Order ැන
න්ශන් නැ ැ. ඔබතුමා වරුාඩිශවරුන්න. Points of Order ැන
න්ශන් නැි වරු ඩථා ඩ්ලා වරුැවක්කය ි ශබනවරුා ? රීි  ර ්නයක්කය
ශ ශනනවරුා නේ, රීි  ර ්නයක්කය ශවන්න. රීි  ර න
් යක්කය නැි වරු
ශයෝජනා ශවන්න ඟපා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි 2ඩ ඩාලයක්කය
ි ශබන්ශන්.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, විනාඩි 2ක්කය ශනීශවරුයි, අශේ
ඩථිඩශයෝ නැි ශඩීට, ඇයි, ැන් ශේ ආණ්ඩුවරුට ශ ශනන
ශයෝජනාවරුක්කය ඩථා ඩ් විසාඳා න්න ශ න්ශන් නැත්ශත්?

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 7ක්කය වරුැඩිපු් දීලා
ි ශබනවරුා. ඩන්ණාඩ්ලා, විනාඩි 2කින් ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්න්න.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අශේ ඩථිඩයන්ශව ියයු 
ශයෝජනා මට දීලා ි ශබනවරුා. ඉි න්, මට ශේ ැන ඩථා ඩ්න්න
ශ න්න. මම ශමශ ම ඉල්ලා ත්ශත් -[බාධ්ා කිරීේ තනි ඩ්ලා
න්න ඟපා. [බාධ්ා කිරීේ මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මම
ඉල්ලා ියටිනවරුා -

797

2017 ශනීවරුැේබර් 21

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please!

න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා මම කියන ඟඩ ශපීඩ්වක්කය අ න්න.
අ වරුශසාේ ඩා්ඩ සාභාශේ වරුැව ඩටයුතු ආ්ේභ ඩ්නශඩීට,
විනාඩි 45ක්කය ප්ක්කයකු ශවරුලා තමයි පටන් ත්ශත්. ඒ නිසාා තමයි
අපිට ැම ශඩනාශ න්ම ඩාලය අඩු ඩ්න්න ශවරුලා ි ශබන්ශන්.
නමුත් ඔබතුමාට විනාඩි 7ක්කය වරුැඩිපු් දීලා ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා
ඩන්ණාඩ්ලා තවරු විනාඩි 2කින් ඔබතුමාශව ඩථාවරු අවරුසාන්
ඩ්න්න.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
තවරු විනාඩි 2කින් මශව ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්න්න බැ ැ,
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි.
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
න් ඟඩ්වරුඩ් ගුණශසාේඩ් මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශේන්තුශේදී අ
වරුල් පවුලක්කය ්ණ්ඩු ඩ් ත්තා. අශේ න් මහින් ානන්
අු ත් මශව මැි තුමා ශබීශ ීම අශවට ඟතුමාශව ඩථාවරු
ඩ්ශ න ගියා. ඟතුමාශව ඥාි  ශවරුන ශඩශනක්කය ඇවිල්ලා
"ශපෝක්කය" වරුාර්තාවරු , ශමීන වරුාර්තාවරු කිය කියා ශමීඩක්කය
අශඳෝනාවරුක්කය නැඟුවරුා. න් මන්ත්රීතුමනි, මම ශේ කියන්ශන් ඟශ ම
ඒවරුා ශනීශවරුයි. මම ශේ කියන්ශන් සාතය ශතී්තුන්.
මිවවරුන්ශ ීඩින් අධිශේ යට සු ශවරුන්ශන් නැ ැ. දිවුලපිටිය
ආසානශග ඉවේ ඩට්ටි 300ක්කය යනවරුා.

ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර ෙහතා
(ைொண்புைிகு எட்வட் குணமெகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)
මශව ම දිවුලපිටිය.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර ෙහතා
(ைொண்புைிகு எட்வட் குணமெகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ඟඩ්වරුඩ් ගුණශසාේඩ් මන්ත්රීතුමා.

ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර ෙහතා
(ைொண்புைிகு எட்வட் குணமெகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, මශව හිතවරුත් ඉන්දිඩ
අවන්ද්ධ් ශ ේ්ත් මන්ත්රීතුමා මශව නම සාඳ න් ඩ්මින්, ේප
දිසා්ත්රික්කයඩයට වරුන්දි ලබා ශ න්ශන් නැ ැ කියලා ශේ සාභාවරු
ැවවරුත් ඩළා. මම ඒ ැන ශේ ඉන්නා නිලධ්ාරින්ශ න් සා
න්
ඇමි තුමාශ න් ඇසුවරුා.
ේප
දිසා්ත්රික්කයඩශග වරුන්දි ඉතාම
ඩඩිනමින් ලබා ශ නවරුා. න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ගිහින්
කියන්න.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශබීශ ීම සා්තුි යි.

න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශේ
ැන අශේ දිවුලපිටිය
සාේබන්ධීඩ්ණ ඩමිුවවරුට ඇවිල්ලා කියන්න. මම ජනතාවරු ඟඩතු
ඩ්ලා ශ න්නේ. ඒ ජනතාවරුට ඔබතුමා ඩථා ඩ්ලා කියන්න.
මශව ඩථාවරු විනාඩි 2කින් අවරුසාන් ඩ්න්න කිේවරුා. ඒ නිසාා
ඔබතුමාට ශේලාවරුක්කය ි ශබනවරුා නේ, මශව ඩථාශවරුන් පසුවරු ශ ෝ
ඔබතුමා ශේ ැන ඒ ජනතාවරුට කියන්නය කියන ඟඩ මම
ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා ියටිනවරුා.

ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර ෙහතා
(ைொண்புைிகு எட்வட் குணமெகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)
න් මන්ත්රීතුමනි, මම ශඩීශ ීමත් සාේබන්ධීඩ්ණ ඩමිුවවරුට
ඟනවරුා. ඟතශඩීට මම ඒ ැන කියන්නේ. ැන් ඒ ැන ශ ීඳටම
ත වුන් වුණා. ඔබතුමාශව ඩථාශවරුන් පසුවරු මම ඒ ැන අසාා
බැු වරුා. ඟම මු ල් ඉතාම ඩඩිනමින් ශ වරුා මන බවරු ශමම
නිලධ්ාරිවරුන්න් සා සාභාපි තුමා සාඳ න් ඩළා.

(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ඔබතුමාශව ම දිවුලපිටිය. ඟම ජනතාවරු ඟක්කයඩ ඔබතුමාත්
ඉන්නවරුාී මමත් ඉන්නවරුා. මම ශේ කියන්ශන් ඟම ජනතාවරු කියන
ශ යයි. මීරි ම ඉවේ ඩට්ටි 1,000ක්කය විත් සු ශවරුනවරුා. ඟම
ජනතාවරු අපිට ඉදිරිපත් ඩ්න ර න
් යි, අප ශේ ශ ශනන්ශන්.
ශමම වරුන්දි මු ල් දීලා ඉවරු්යි කියලා නිලධ්ාරින් කියනවරුා නේ, රි
ශ ීඳයි. නිලධ්ාරින් ඟශසාේ දීලා ඉවරු් ඩ්ලා ි ශබන්ශන්, ැටු 
නැි  කුඹුන් ඉවේවරුලට. කුඹුන් ඉවේවරුලට වරුන්දිය ශ න ඩටයුත්ත
ඟතුමන්ලා ඩ් ි ශබනවරුා. ඒඩට ශබීශ ීම සා්තුි යි. ැබැයි,
වරුාසාභූමි ි ශබන, ශ වරුල් ි ශබන, පන්සාල්-වි ා් ි ශබන
තැන්වරුලට ඟම වරුන්දි ලැබී නැ ැ.

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මම තවරු විනාඩි 2කින් මශව
ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්න්නේ. [බාධ්ා කිරීමක්කය ඇයි, බැරි ? ශමීඩක්කය ,
ර න
් ය?

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඩථා ඩ්ලා අවරුසාන් ඩ්න්න.

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා නහේර් ෙහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මම විනාඩි 2න් මශව ඩථාවරු
අවරුසාන් ඩ්න්නේ. [බාධ්ා කිරීේ ශමශ මයි, 50ක්කය ියටියත් මම
තනියම ඉන්ශන්. මට ඒශක්කය ර ්නයක්කය නැ ැ. ඔබතුමන්ලා
ගිහිල්ලා ාල්ශල් ඇි  වුණු ර ්නය විසාඳා න්න. ාල්ශල්
ර න
් ය විසාඳා න්න.

මම ශේ ඩථා ඩ්ශ න ආශේ, ශමන්න ශේ ැටු  ටිඩ
ැනයි. විශ ේෂශයන්
ේප
දිසා්ත්රික්කයඩශග අත්තන ල්ල,
දිවුලපිටිය රශද් වරුලත්, කුන්ණෑ ල දිසා්ත්රික්කයඩශගත් වි ාල
වරු ශයන් ශපීල් ඉවේ ි ශබනවරුා. ශේ ශපීල් අක්කයඩ්යඩට
න්පියල් 90,000යි ශ වරුන්ශන්. අක්කයඩ්යඩ ශපීල් පැළ 75ක්කය,
77ක්කය විත් ියුවවරුනවරුා. අ වි ාල ශපීල්
ඩ වරුටිනාඩම
සාාමානයශයන් න්පියල් 5,000ක්කය, ),000ක්කය විත් ශවරුනවරුා. අයිශයෝ!
ශපීල්
ඩට ේබශවරුන්ශන්ත්, න්පියල් 1,000යි. ඇයි, ශේ?
ත්ගුණයක්කය ශ නවරුා කිේවරුා නේ, 10,000ක්කය විත් ශ න්න ඕනෑ
ඟශඩන් අඩුම ත්ශේ 3,000ක්කය ශ න්න ශඩෝ. මශව නේ ඟඩ
ඉවමක්කයවරුත් යන්ශන් නැ ැ. ැබැයි, ආණ්ඩුවරු නිශයෝජනය ඩ්න
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් ඉන්දිඩ අවන්ද්ධ් ශ ේ්ත් ම තා

ශමතැන ඉන්නා රධ්ානීන්ශව ඉවේවරුලට ශලීකු ණන්වරුලින්
ේබශවරුලා ි ශබනවරුා. ශේ න් සාභාශේ රධ්ානීන්ශව ඉවේවරුලට,
ඔවුන්ශව ඥාතීන්ශව ඉවේවරුලට, ඒ වරුාශවම ඒ ඒ ශපළැන්ි යට
වි ාල විධියට දීලා ි ශබනවරුා. ශේ ශ බිඩි පිළිශවරුත ක්රියාත්මඩ
ඩ්න්න ඟපා. ඔබතුමන්ලා ම බැාංකුශවරුන් ශමීනවරුා ඩ් ත්තත්,
භාණ්වා ා්ශයන් ශමීනවරුා ත්තත්, ලියා දුන් ඩටඋත්ත්වරුලට
ගිහිල්ලා උත්ත් බැන් ත්, "අපි සා්ශේච්ඡාශවරුන් ගිශග." කියලා ඒ
සාේබන්ධ්වරු ්ටට කියන්න ැදුවරුත්, තන්ණ පිරිසාට ශ න්ශන්
ශේවරුායි කියලා කියන්න ැදුවරුත්, ශමීන ශද්වරුල් ශඩන්වරුත්, ශමීන
විේජාවරුල් ශඩන්වරුත් පා්ක්කය
නශඩීට ශේ ජනතාවරුට ශ න
වරුන්දියවරුත් ලබා ශ න්ශන් නැි  නිසාා ශලීකු පිළිකුලක්කය ි ශබනවරුා.
ඒ නිසාා මම ශයෝජනා ඩ්නවරුා, ඩන්ණාඩ්ලා අශේ න්
ඇමි තුමා, න් ඟඩ්වරුඩ් ගුණශසාේඩ් මන්ත්රීතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු
පක්කයෂශග ියයු  ශ නා ඟඩතු ශවරුලා ශ ෝ දිවුලපිටිය, මීරි ම,
අත්තන ල්ල කියන ශේ රශද් වරුල ි ශබන ර ්න ශවරුවශවරුන්
ශපනී ියටින්නය කියලා. අශේ න් ඩථානායඩතුමා ඉන්නවරුා.
ඟතුමාශව මූලිඩත්වරුශයන් ශමම නිලධ්ාරින් ශ න්වරුා විසාඳුමක්කය ලබා
ශ න්න. මම ර ්න ටිඩ ශ ශනන්නේ. ජනතාවරු ශ ශනන්ශන්
නැ ැ. ශමීඩ , ජනතාවරු ඟනවරුාට ආණ්ඩුවරු බයයි. ඒ නිසාා ජනතාවරු
ශ ශනන්ශන් නැ ැ. මම ර ්න ටිඩ විත්ක්කය ශ ශනන්නේ. මට
ඒවරුාට උත්ත් ලබා ශ න්නය කියන ඩාන්ණිගතඩ ඉල්ලීම ඩ්මින්,
මට ශේ අවරුසා්ථාවරු ලබා දුන්නාට මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමාට
සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින් මා නි ඬ ශවරුනවරුා. ශබීශ ීම සා්තුි යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළාට, න් විශේපාල ශ ට්ටිආ්ච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි ප ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.
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අපි පසු ගිය වරුසා්වරුල ඉතා පැ ැදිලිවරු අධිශේගී මාර් ය පිළිබඳ
ඩථා ඩළා. ඒඩට පිළිතුන් ශ න්න ශනීශවරුයි, ශයෝජනාවරු ඉදිරිපත්
ඩළ අව් දිසාානායඩ මැි තුමන්ලාවරුත් ඟ ා විවරුා ය අවරුසාන්
වරුනතුන් හිටිශග නැ ැ. ැන් ඟතුමාත් යනවරුා. ඩාලය පිළිබඳවරු නේ
ඩථා ඩ්නවරුා. ඒ වරුාශවම න් උසාසා් අධ්යාපන අමාතයතුමා කුණු
පළාතට ඩ්පු ශසාේවරුය පිළිබඳවරු අපි ඉතා පැ ැදිලිවරු කියන්නට
ඕනෑ. ශමතුමන්ලා ඩථා ඩ්නවරුා විත්යි. ශේ.ආර්. ජයවරුර්ධ්න
මැි තුමාශව ඩාලශයන් පසුවරු පළමුවරුැනි වරුතාවරුට ාල්ල වවරු ය
පීධයට
සාම ල්
ශ ීවනැඟිල්ලක්කය
ලා
දුන්ශන්
න්
අ මැි තුමාශව
සා
අි  න්
ජනාධිපි තුමාශව
නායඩත්වරුශයවයි. ශබීන්වරුට ඩයිවරුාන්
නවරුා විත්යි. අධිශේගී
මාර්
ැන ඩථා ඩ්නවරුා. ශේවරුාත් මතඩ ි යා න්න ඕනෑ.
ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි.
ාල්ල ඩ්ාපිටිය ශික්කයෂණ ශ්ෝ ලට
න්පියල් මිලියන 500ක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ම ාචාර්ය ඒඩඩයක්කය ආ්ේභ
ඩශළේ පළමුවරුැනි වරුතාවරුට කියලා අපි න්නවරුා. වවරු ය පීධය
ආ්ේභ ඩ්ලා ැන් අවුන්දු 30ක්කය, 35ක්කය විත් ශවරුනවරුා. නමුත්,
ඩ්ාපිටිය ශික්කයෂණ ශ්ෝ ශල් ම ාචාර්ය ඒඩඩයක්කය ඇි  ඩ්න්න
බැරි වුණා. ැන් න්පියල් මිලියන 500ක්කය විය ේ ඩ්ලා ම ාචාර්ය
ඒඩඩයක්කය ආ්ේභ ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි.
යාන්ත්රිඩ ඉාංජිශන්න් පාධමාලාවරු. ඟම ශිල්පය ඉශ න ැනීශේ
අවරුසා්ථාවරු ලබන වරුසාශර් ියට ඇි  ශවරුනවරුා. ශමතුමන්ලා ඒ සාඳ ාත්
වි ාල මු ලක්කය -න්පියල් මිලියන 5000ඩට ආසාන්න මු ලක්කය- උසාසා්
අධ්යාපන අමාතයාාං ය යටශත් වරුැය ඩ්ලා ි ශබනවරුා.
ඟ ා 2015.01.08වරුැනි දින ශේ ්ට ජනාධිපි තුමා යටතට පත්
ශවරුනශඩීට, අ මැි තුමා අ මැි  ශවරුනශඩීට දින 5)ක්කය ි සා්ශසාේ
සාමශසාෞඛ්ය වවරු ය ියසුන් Medical Faculty ඟඩ ළා, ඟශ ම
නැත්නේ වවරු ය පීධශග ශ ී්ඩව ළා අට්ටාලයක්කය
ශ න
හිටියා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො
[අ.භා. ).25]

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික ෙහතා

(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූලාසානාරූඪ
න් මන්ත්රීතුමනි, උසාසා් අධ්යාපන සා
ම ාමාර් අමාතයාාං ය, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු
අමාතයාාං ය පිළිබඳ විවරුා ඩ්න ශේ අවරුසා්ථාශේ මට විනාඩි
කිහිපයක්කය ලබා දීම ැන මම ඉතාම සාතුුව ශවරුනවරුා. සාභාවරුට ම
වරුැසා්සාක්කය වරුැ ැලා පෑේවරුා වරුාශ යි. අධිශේගී මාර්
න ක්රමය සා
ඒ සාඳ ා ත වරුන ඩාලය පිළිබඳ ඉන්දිඩ අවන්ද්ධ් මන්ත්රීතුමා
න්ශන් නැ ැ.

මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, 1995 වරුසාශර් තමයි කුණු
අධිශේගී මාර් යට මුල් ල ි බ්ශබ්. ැබැයි, ඟක්කයසාත් ජාි ඩ පක්කයෂ
ආණ්ඩුශේ ්නිල් වික්රමියාං
මැි තුමාශව ඩාලශග, - න්
අ මැි තුමාශව ඩාලශග- මා්පන ඇමි තුමාශව ඩාලශග, වරුජි්
අශබ්වරුර්ධ්න මැි තුමන්ලා ගිහින් තමයි 2002 වරුසාශර් ඒඩට මුල්
ල ි බ්ශබ්. පටන් න්නම අවුන්දු තඩට ආසාන්න ඩාලයක්කය ත
ශවරුලා ි බුණා. කුණු අධිශේගී මාර් ය සාඩසා් ඩ් අවරුසාන් ඩ්න්න
තවරු අවුන්දු යක්කය ත ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඒ නිසාා ශමතුමන්ලා
කියන විධියට දිවුලපිටියක්කය බ ාශ න ඒ රශද් ශග ඩටයුතු ැන
පමණක්කය බලන්න බැ ැ. වි ාල ඉවේ රමාණයඩට වරුන්දි
ශ වරුනශඩීට, ඒවරුා LARC වරුාශව ඩමිුවවරුලට යනශඩීට, ඒවරුාට
මිනිසුන්ශව ඩැමැත්ත න්නශඩීට ඩාලයක්කය ත ශවරුනවරුා. මට ඒ
ැන ශමතැන කියන්න බැ ැ. ඒඩට ශවරුනම විවරුා යක්කය ි යන්න
ඕනෑ.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔබතුමාට තවරු විනාඩි ශ ඩඩ ඩාලයක්කය තමයි ි ශබන්ශන්.

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික ෙහතා

(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
න් ඇමි තුමාශවත්, න් අ මැි තුමාශවත් මූලිඩත්වරුය
අ්ශ න මම ඒ සාඳ ා අවරු ය ඩටයුතු ඩ්ලා ඉවේ ලබා දීලා
ි ශබනවරුා. ඒ ළමයි තැඹිලි වරුතු් ීදුන්වරුක්කයවරුත් ශනීබී ශඩළින්ම
අයින් ශවරුලා අ ඒඩට සා ශයෝ ය පළ ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ සාඳ ා
න්පියල් මිලියන 3000ක්කය අවරු ය ශවරුනවරුා. ඒ සාඳ ා න්පියල්
මිලියන 1000ක්කයවරුත් ලබා ශ න්න කියලා මම ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා
ියටිනවරුා. ඒ විත්ක්කය ශනීශවරුයි. ඉසා්සා් ඩ්ාපිටිය රශද් ය
ශඩීශ ීම ි බුශණ්? අ ම ාමාර් ක්කයශෂේත්රය ත්ශතීත් න්පියල්
මිලියන )00ක්කය විය ේ ඩ්ලා ඟය සාේූරර්ණශයන්ම වරුැඩි දියුණු
ඩ්ලා ි ශබනවරුා කියන ඟඩ විශ ෂ
ේ ශයන් සාඳ න් ඩ්න්නට
ඕනෑ. ශමතැන චන්දිම ී්ක්කයශඩීඩි මැි තුමා ඉන්නවරුා; බන්දුල
ලාල් බණ්වාරිශ ීව මැි තුමා ඉන්නවරුා. ලක්කයෂ 1),000ඩ මු ලක්කය
මශව ආසානයට පමණක්කය ලබා දීලා ි ශබනවරුා. ඒ ශවරුවශවරුන්
ම ාමාර් ඇමි තුමාට පින් ියදු ශවරුන්නට ඕනෑ. අ මිනිසුන් පින්
කිය කිය ශේ මාර් වරුල යනවරුා. අපි ඟතැනින් නැවරුතුශණ් නැ ැ.

විශ ේෂශයන්ම මාර් සාාංවරුර්ධ්න වරුයාපෘි  යටශත් iRoad
Project ඟඩ සාම ් ශඩීටසා්වරුල විත්යි අසාාර්ථඩ වුශණ්. ඊබට්
කියන සාමා ම ඉතාම න්ඩ විධියට තමයි ඩටයුතු ඩශළේ. මම
හිතන විධියට ශේ සාමා ම බාංශඩීශලීත් සාමා මක්කය. මූලාසානාරූඪ
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න් මන්ත්රීතුමනි, ශේ සාමා ම අයින් ඩශළීත් සාම ් විට ශේ
පා්වරුල් ටිඩ ැශ යි. ඊට අවරු ය ඩටයුතු ඩ්න්න කියලා මම
ඉල්ලා ියටිනවරුා. ඊට අමත්වරු වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං ය යටශත්
ඩා්ණා කිහිපයක්කය සාඳ න් ඩ්න්නට ඕනෑ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට ශවරුන් ඩළ ඩාලය අවරුසාානයි.

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික ෙහතා

(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට තවරු විනාඩියඩ ඩාලයක්කය
ලබා ශ න්න.

මශව ආසානය තුළ සාා ් වි වරු
් වි යාලයක්කය
න්න චන්දිම
ී්ක්කයශඩීඩි මැි තුමා ඩටයුතු ඩ්නවරුා. මම ඒ පිළිබඳවරු
සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. ඒ සාඳ ා අවරු ය ඉවේ ටිඩ ඩඩිනමින් ශවරුන්
ඩ්න්න ඕනෑ. ඒ ඟක්කයඩම NSBM රිත වි වරු
් වි යාලය පිළිබඳවරු
අපි කියන්නට ඕනෑ. ශේ ආයතනය 9,000ඩට ආසාන්න න්වරුන්
පිරිසාඩට රැඩවරු්ණය ශ නවරුා. ශ ීඳ පරිපාලනයක්කය යටශත් ඉතාම
සාාධ්ා්ණ මිලට උපාධියක්කය ලබා න්න පුළුවරුන් ඉතාම ජනප්රිය
ආයතනයක්කය බවරුට පත් ශවරුලා ි ශබනවරුා. වරුසා්ඩට ියසුන් 3,500ක්කය
ඇතුළත් වරුන ශේ ආයතනය දියුණු කිරීමට ඩටයුතු ඩ්න්න.
විශ ේෂශයන් ඟහි උපකුලපි තුමා රමුඛ් ියයු ශ නාටත්, න්
අමාත්යතුමාශව ශල්ඩේතුමා, උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං ශග
ශල්ඩේතුමා, මාර් සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග සාභාපි තුමා, ඟහි
අධ්යක්කයෂ ජන්ාල්තුමා ඇතුළු ියයු ශ නාටත්, කුණු පළාශත්
පළාත් අධ්යක්කයෂතුමාටත්, ාල්ල දිසා්ත්රික්කයඩශග ඉාංජිශන්න්තුමන්ලා
ැමශ නාටත්, ඒ ඩාර්ය මණ්වලයටත් මම සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා.
ඉතාම ඉකිමනින්, ඩඩිනමින් ඒ වරුැව පිළිශවරුළ ක්රියාත්මඩ ඩ්න්න
ැකියාවරු ලැශබ්වරුා කියා රාර්ථනා ඩ්මින් මම නි ඬ ශවරුනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබීශ ීම සා්තුි යි. මීළාට, න් (ම ාචාර්ය) ආශු මා්ියාං
මන්ත්රීතුමා. න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 5යි. ඊට ශප් න්
ඟඩ්වරුඩ් ගුණශසාේඩ් මන්ත්රීතුමා මූලාසානයට පැමිශණනවරුා ඇි .

අනුරරුව ගරු නේ.එම්. ආනන්ද කුොරසිරි ෙහතා මූලාසනනයන්
ඉව් වූනයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு ைொண்புைிகு மஜ.எம். ஆனந்த குைொரெிறி
அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு எட்வட்
குணமெகர அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

[අ.භා. ).30]

ගරු (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, අ පැවරුැත්ශවරුන ශේ ඉතාම
වරුැ ත් විවරුා ශගදී ඩතා ඩ්න්න විනාඩි 5ක්කය ශනීවරු විනාඩි 50ක්කය
විත් අවරු ය වරුනවරුා. නමුත් ඩාලය ැන ඩල්පනා ඩ්ලා, ඩතාවරු
විනාඩි 5ඩට සීමා ඩ් න්න ශවරුනවරුා. ඔබතුමාට පුළුවරුන් උපරිම
ඩාලය ලබා ශ න්න කියා ඉල්ලා ියටිනවරුා.
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
විනාඩි 5 තුළ පුළුවරුන් ත්ේ ඩතා ඩ්න්න.

ගරු (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මා විශ ෂ
ේ ශයන්ම උසාසා්
අධ්යාපන අමාතයාාං ය ැන ඩතා ඩ්න්න ඩැමැි යි. ශමවරු් අය
වරුැශයහි 171වරුන ශයෝජනාශේ ියට 184වරුන ශයෝජනාවරු ක්කයවරුා
ශයෝජනා 14ක්කය ි ශබනවරුා, උසාසා් අධ්යාපන අමාතයාාං ය
සාේබන්ධ්ශයන්. සාමසා්ත අධ්යාපනය ශවරුවශවරුන් වරුැය ඩ්න මු ල
න්පියල් බිලියන 35)ඩට වරුැඩියි. සාේූරර්ණ අය වරුැශයන් ියයයට
12ඩ විත් රමාණයක්කය අපි විය ේ ඩ්න්ශන් අධ්යාපනයට සා
උසාසා් අධ්යාපනයටයි. ඒ අවවරු උසාසා් අධ්යාපනය සාඳ ා වි ාල
මු ලක්කය ශවරුන් ඩ්න්න ශමවරු් අපට ැකියාවරු ලැබී ි ශබනවරුා.
අු ි න් වවරු ය පීධ තුනක්කය බිහි කිරීමට, තාක්කයෂණ පීධ 7ක්කය ඇි 
කිරීමට, වි වරු
් වි යාල ශිෂයයන් සාඳ ා ශසාෞඛ්ය ්ක්කයෂණ ක්රමයක්කය
ඳුන්වරුා දීමට ශමවරු් අය වරුැශයහි ශයෝජනා ඩ් ි ශබනවරුා. අශේ
න් අමාතයතුමාත් ශේ ැන ඩතා ඩළා. ශේ ආදි වරු ශයන් වි ාල
වරුැව ඩටයුතු ්ාශියක්කය ියද්ධ් වරුනවරුා.

න් අමාතයතුමනි, උසාසා් අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රය ත් විට, අපි
්ජශග වි වරු
් වි යාල ැන වරුාශවම ශපෞද් ලිඩ වි ්වරුවි යාල ැනත්
ඩතා ඩ්නවරුා. අපට ශපෞද් ලිඩ වි වරු
් වි යාල සාඳ ා රි පත්ි යක්කය
ි ශබනවරුා. අපි රමිි යක්කය ඇි  ආයතන බිහි ඩ් ත යුතු වරුනවරුා. ඒ
සාඳ ා අපි සුවිශ ෂි
ේ ඩාර්ය භා්යක්කය ඉෂ්ට ඩළ යුතු වරුනවරුා, ඉදිරි
ඩාලශගදී. න් අමාතයතුමනි, අධ්යාපනය ා මානවරු සාේපත්
සාාංවරුර්ධ්නය පිළිබඳ ආාංශිඩ අධීක්කයෂණ ඩා්ඩ සාභාවරු යටශත් වරුන
උසාසා් අධ්යාපනය පිළිබඳ අව ඩා්ඩ සාභාවරු මඟින් අපි ශේ
ශයෝජනා 13 ම ක්රියාත්මඩ වරුන ආඩා්ය පිළිබඳවරු සාැලසුේ
ඩ්ශ න යනවරුා, ඔබතුමාට සා ශයෝ ය ලබා ශ මින්. ලබන
අවුන්ද්ශද් ඒ ඩා්ණය අනිවරුාර්යශයන් ඉෂ්ට ඩ් න්න සාේූරර්ණ
සා ශයෝ ය ලබා ශ නවරුා. ශේ සාේබන්ධ්ශයන් පාර්ලිශේන්තුශේ
pass ඩ් ැනීමට අවරු ය අණ පනත් ටිඩ ඉක්කයමනට ා ශ න්න,
ඒ සාේබන්ධ්ශයන් පාර්ලිශේන්තුවරුට අවරු ය ියයු  ශද් ඩ් ශ න්න
අපි ඩටයුතු ඩ්නවරුා. ඟය, අශේ ආාංශිඩ අධීක්කයෂණ ඩා්ඩ සාභා
ක්රමය යටශත් බලාශපීශ්ීත්තු වූ ඟක්කය ඩා්ණයක්කය.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මා ශයෝජනා කීපයක්කය ඩ්න්න
ඩැමැි යි. ඒ තමයි අශේ වි වරු
් වි යාල පද්ධ්ි ය, ්ජශග
වි වරු
් වි යාල වරුාශවම ශපෞද් ලිඩ වි වරු
් වි යාලත්, පර්ශගෂණ
ඩ්න වි වරු
් වි යාල පද්ධ්ි යක්කය බවරුට පත් විය යුතුය කියන
ශයෝජනාවරු. අපි ගිය අවුන්ද්ශද්ත් ශේ ශයෝජනාවරු ඩළා. අපි ගිය
අවුන්ද්ශද්ත් ශයෝජනා ඩළා, ශලෝඩශග අශනක්කය වි වරු
් වි යාල
වරුාශව අශේ වි වරු
් වි යාලත් පැය 24ම වරුැව ඩ්න වි වරු
් වි යාල
බවරුට පරිවරුර්තනය විය යුතුයි කියා. මම ඟක්කය උ ා ්ණයක්කය
න්නේ. මම ඩලිවත් ශේ
ැන ඩතා ඩ් ි ශබනවරුා.
ශේ්ාශ ණිගතය වි ්වරුවි යාලශග ැනට ඉශ වම ලබන්ශන් -ියයු 
උපාධි පාධලාවරුලට අ ාළවරු- 20,000ඩ විත් ශිෂය පිරිසාක්කය. ඟහි
අක්කයඩ් 1,200ඩ පමණ රමාණයක්කය ි ශබනවරුා. ඒ අක්කයඩ් රමාණය
සාමා රියාඩා්වරු සාාංසාන් නය ඩශළීත් ශපශනනවරුා, ශමය
ශලෝඩශග ශවරුනත් ්ටඩ ි බුණා නේ 50,000ඩ විත් ශිෂයයන්
ියටින වි ්වරුවි යාලයක්කය බවරුට පත් ශවරුලා ඉවරු්යි කියා. ඒ නිසාා අපි
ශේ ැන අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්න්න ඕනෑ.
විශ ේෂශයන් ශේ ශවරුවශවරුන් ශේ්ාශ ණිගතය වි ්වරුවි යාලශග
ආචාර්යවරුන්න්, ම ාචාර්යවරුන්න් දිරි න්වරුන්න ඕනෑ. ශමීඩ , ඟහි
සාම ් අධ්යයන අාං වරුල ි ශබන ශද් න ාලා වරුසාඩට පැයඩට

803
[ න් (ම ාචාර්යශ ආශු මා්ියාං

පාර්ලිශේන්තුවරු
ම තා

වරුවා පාවිච්චි ඩ්න්ශන් නැ ැ. ඒවරුා පැය 23ක්කය ම නිඩේම වරුසාා මා
ි ශබනවරුා. ශේ ැන අවරුධ්ානය ශයීමු ඩ්ලා ඒ ි ශබන ප සුඩේ
ටිඩ පැය 24ක්කය ඇතුළත
රියාඩා්වරු ඩළමනාඩ්ණය
ඩ් ත්ශතීත් අපට පුළුවරුන් ශවරුනවරුා, double batches න්න.
ැනට ියටින ශිෂයන් සාාංඛ්යාවරු වරුන 20,000ඩ රමාණය 40,000ක්කය,
50,000ක්කය බවරුට පරිවරුර්තනය ඩ් න්න පුළුවරුන්. 2020 වරුන ඩල්අප ඟවරුැනි අිවශයෝ ජය ත යුතුයි.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ්ජශග වි වරු
් වි යාල වරුාශවම
්ජය පිළි ත් ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපන ආයතන 1)ක්කය
ි ශබනවරුා. තවරුත් වි ාල රමාණයක්කය -21ක්කය විත්- අයදුේ ඩ්
ි ශබනවරුා, වි ්වරුවි යාල තත්ත්වරුය ලබා න්න. නමුත් 21ක්කය ම
අවරු ය කියන ර න
් ය අප ශවරුනම සාාඩච්ඡා ඩළ යුතු වරුනවරුා. අප
ැනට ශපෞද් ලිඩ අාං ශග උසාසා් අධ්යාපන ආයතනවරුලට ලබා දී
ි ශබන තැන ශමීඩක්කය ? උ ා ්ණයක්කය වරු ශයන්, න් විශේපාල
ශ ට්ටිආ්ච්චි මන්ත්රීතුමා ශමහිදී ඩතා ඩ්පු NSBM ඟඩ නිමු.
රිත සා්සාවිය -NSBM ඟඩ- ශිෂය ශිෂයාවරුන් 10,000ඩට විත්
ඉන්න පුළුවරුන් වි වරු
් වි යාලයක්කය. අප ඟඩ ශයෝජනාවරුක්කය ඩ්න්න
ඩැමැි යි,
න් උසාසා් අධ්යාපන අමාතයතුමනි. ශේ
වි වරු
් වි යාලවරුලට "වි ්වරුවි යාලය" කියන නම ලබා දිය යුතුයි.
ශමීඩ , අන්තර්ජාි ඩ ්ාමුවරු තුළ වි වරු
් වි යාල වරුර්ගීඩ්ණශගදී
ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපන ආයතන "institute" කියන නමින්
ඉතාම ප ළ තැනඩටයි වරුැශටන්ශන්. NSBM ආදි ශනීශයකුත්
ශපෞද් ලිඩ සා ්ජය ා අවබද්ධ් වි ්වරුවි යාල ි ශබනවරුා. නමුත්
"වි වරු
් වි යාලය" කියන නාමය ලැබී නැ ැ. අපි ශේ සාඳ ා
නිර්ණායඩ ඳුනා ත යුතුයි.
අවරුම වරු ශයන් ළමයින් 2,000ඩට වරුවා ියටින ශමවරුැනි
ශපෞද් ලිඩ වි වරු
් වි යාලවරුලට "වි වරු
් වි යාල" කියන නාමය ලබා
දුන්ශනීත්, අන්තර්ජාි ඩවරු ත් ඩ්න්න මීට වරුවා ැකියාවරුක්කය
ලැශබනවරුා. ඟශ ම වුශණීත්, ශිෂය ප්පු් තවරුතවරුත් දියුණු
මට්ටමඩට, පර්ශගෂණ ඩ්න මට්ටමඩට ශ න ඒමට ැකි වරුනවරුා.
ඟවරුැනි සාම ් ශපෞද් ලිඩ උසාසා් අධ්යාපන ආයතන ආචාර්ය
උපාධි පාධමාලා පවරුා පටන් න්නා තැනඩට, පර්ශගෂණ පටන්
න්නා තැනඩට ශයීමු ී ි ශබනවරුා. ශේවරුා ශබශ වින්
ඇ යීමඩට ලක්කය විය යුතු ඩා්ණායි. අන්තර්ජාි ඩවරු ශවරුනත්
වි වරු
් වි යාල සාමා බද්ධ් ශවරුලා ඩ්න ශමවරුැනි ඩාර්යයන්ට අප
අත දිය යුතු වරුනවරුා. ඟශ ම ශනීඩශළීත් ශවරුන්ශන් ශමීඩක්කය ?

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඩතාවරු ැන් අවරුසාන් ඩ්න්න, න් මන්ත්රීතුමා.

ගරු (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට තවරුත් විනාඩියඩ ඩාලයක්කය
ශ න්න.

ශේ ්ශට් උසාසා් අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රය දියුණු ඩ්ලා අපි
knowledge economy ඟඩඩට යනවරුා නේ, ශලෝඩශග ශ ීඳම
වරුැඩි ආ ායේ උපයන ්ටක්කය ැටියට යන්න ි ශබන ඉතා ශ ීඳ
ක්රමයක්කය තමයි අපි knowledge hub ඟඩක්කය
ා න්න ඟඩ. ශේ
සාඳ ා න් අ මැි තුමාශව vision ඟඩ ශප් ැරිවරු උසාසා් අධ්යාපන
ඇමි වරු්යාශව vision ඟඩක්කය ි ශබනවරුා. ඔබතුමා ශේ
ආඩා්ශයන් ශේ ැන ඩල්පනා ඩ්ලා ඩටයුතු ඩළ යුතු ශවරුනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, තවරු ඟඩ ඩා්ණයක්කය තමයි
සාම ් වි ්වරුවි යාල පාධමාලා ඇ යීමට ඩාලයක්කය යනවරුා කියන
ඟඩ. උසාසා් අධ්යාපන ආයතන සාඳ ා ි ශබන වි ්වරුවි යාල

804

පාධමාලා වරුර්ගීඩ්ණය කිරීම වරුාශවම ඇ යීම ත්ශතීත්, සාම ්
පාධමාලා ඇ යීමට අවුන්දු තුනක්කය විත් ත ශවරුනවරුා. අවුන්දු තුන
තශවරුනශඩීට ශේ පාධමාලා යල්පැන ගිහිල්ලා ඉවරු්යි. ඒ නිසාා
ශේ ක්රමයන් සාඳ ා රමිි  ත transparent system ඟඩඩට යන්න
ඕනෑ. ඕනෑම පාධමාලාවරුක්කය ඉල්ු ේ ඩ්නවරුා නේ, ශමන්න ශේ
ආඩා්ශයන්, ශමන්න ශේ නිර්ණායඩ ි ශබනවරුා නේ, ශේ
පාධමාලා ඩළ යුතු ශවරුනවරුා. උ ා ්ණයක්කය වරු ශයන් IT
ක්කයශෂේත්රශග රැකියා සාඳ ා 18,000ඩ විත් උපාධිධ්ාරින් අවරු ය
වරුනවරුා. අ ඟච්ච් රමාණයක්කය බිහි ශවරුන්ශන් නැ ැ. අපි ැක්කයඩා,
2020 ශවරුනශඩීට ජපානයට ශවරුනත් ්ටවරුලින් IT උපාධිධ්ාරින්
ලක්කයෂ තුනඩ පමණ රමාණයක්කය ලබා න්න වුවරුමනා ඩ්ලා
ි ශබන බවරු. අපි ශේ වරුාශව ඒවරුා target ඩශළීත්, NSBM ආදී
වි වරු
් වි යාලවරුලින් ශමවරුැනි ශද් target ඩශළීත්, ඒවරුාට අපි
විශද්ශීය ශිෂයයන් ඇතුළත් ඩ් න්නවරුා වරුාශවම අශේ ශිෂයයන්
විශද්ශීය රැකියා සාඳ ා ශයීමු ඩ්න targetවරුලට යනවරුා නේ, අපට
knowledge economy ඟඩක්කය ලබා න්න ැකියාවරු ි ශබනවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, මට කියන්න ඩන්ණු ඩා්ණා
ශ ීවක්කය ි ශබනවරුා. නමුත් මට ලබාදුන් පුාංචි ඩාලශයන් උපරිම
රශයෝජන
ත්තා කියා මා වි වරු
් ාසා ඩ්නවරුා. විශ ෂ
ේ ශයන්
කියනවරුා, අධ්යාපනය ා මානවරු සාේපත් සාාංවරුර්ධ්නය පිළිබඳ
ආාංශිඩ අධීක්කයෂණ ඩා්ඩ සාභාවරු ් ා ශේ ියයු  ඩා්ණාවරුලදී
ඔබතුමාශව
ර් නය ඔසා්ශසාේ යමින් ඔබතුමාට සාේූරර්ණ
සා ශයෝ ය ලබාදීලා උසාසා් අධ්යාපන ක්කයශෂේත්රය ඉ ළටම ඔසාවරුා
තබන්නට අපි ඩටයුතු ඩ්න බවරු. සා්තුි යි.

[6.37 p.m.]
ගරු ඊ. සරවනපවන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஈ. ெரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Hon. Presiding Member, at the outset, let me
appreciate the Hon. Minister’s proposal to strengthen and
develop the education sector. I must thank him for that.
Hon. Minister, you are from Kandy, you are in an
elevated position. Everything is elevated there. But, we
are in the North. I think, the least-developed province in
this country today is the Northern Province. Everyone is
aware of it. All sectors including education, sports and
health has to be elevated. Everything has to be elevated
because everything was destroyed by the war in 2009. In
another two years’ time it is going to be ten years. When
we compare the development that has taken place in the
North, we have been repeatedly requesting the
Government to consider this and develop the North in
order to bring it on par with other provinces. But, it is
very unfortunate that it is not happening. I know you, as
a Minister, are much concerned about this. Education is
our capital. As you know, mainly in the North, education
is our capital and the rest comes subsequently. Anyway, I
want to give you some information in Tamil. Kindly, take
them into consideration and thereafter, I will come to the
subject of allocation.
இந்த அதியுயர் ெமபயில் உமரயொற்றுவதற்குக் கிமடத்த
ைற்தறொரு
ெந்தர்ப்பத்துக்கொக
அமனவருக்கும்
நன்றி
ததொிவிக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிமறன். இந்த நிதியொண்டு
அறிக்மகயிலொவது வடக்கு, கிழக்குக்கு ஒருெிறு கவனிப்புக்
கிமடத்திருப்பமதயிட்டு நொன் முதலில் நிதியமைச்ெருக்கு
நன்றிகூறக் கடமைப்பட்டிருக்கிமறன். மபொருக்குப் பின்னரொன
கொலத்தில் வடக்கின் அபிவிருத்தி ததொடர்பில் குமறந்தபட்ெ
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கொிெமனயொவது கொட்டியமைக்கொக அவமரப் பொரொட்டுகிமறன்.
அமதமநரம் நொம் பயணிக்க மவண்டிய தூரம் ைிக அதிகம்
என்பமதயும் அவருக்கு ஞொபகமூட்ட விரும்புகின்மறன்.
நிதியமைச்ெர் அவர்கள் வரவு தெலவுத் திட்டத்மத இந்தச்
ெமபயின் முன்மவத்து உமரயொற்றும்மபொது அதமன நீல பசுமைப் தபொருளொதொரத்திட்டம் என்று வர்ணித்திருந்தொர்.
நீண்ட கொல மநொக்கத்தில் அபிவிருத்திமயக் கருத்திற்தகொண்டு
தயொொிக்கப்பட்ட இந்த நிதி அறிக்மகயில் கூறப்படும்
நீலப்தபொருளொதொரத்துக்கும் உயர் கல்விக்கும் அதிகம் ததொடர்பு
இருக்கின்றததன நொன் கருதுகின்மறன்.
எனமவ, அது
விடயத்தில் கூடுதல் அக்கமற கொட்டப்பட மவண்டும்.
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் தபரும் கடல்வளத்மதக்
தகொண்டன. நிதியமைச்ெொின் நீலப் தபொருளொதொரத் திட்டம்
தவற்றிதபற மவண்டுைொயின் அதற்கு வடக்கு, கிழக்குக்
கமரமயொரங்களில் ைீன்பிடித்ததொழிமல அபிவிருத்தி தெய்ய
மவண்டியது ைிக முக்கியைொனது. இந்தத் துமறமய விருத்தி
தெய்ய மவண்டுைொயின் வடக்கில் ஒரு கடல்வளம் ெொர்
பல்கமலக்கழகத்மதமயொ அல்லது ஒரு பல்கமலக்கழகத்தின்
கீமழ அத்தமகய வளொகத்மதமயொ உருவொக்க மவண்டும்.
அப்மபொதுதொன் களம் ெொர்ந்த ஆய்வுகளும் விொிவொக்கல்
திட்டங்களும் மைற்தகொள்வதற்கு வொய்ப்புக் கிமடக்கும்.
எனமவ, தனது அடுத்த ஆண்டு
நிதி அறிக்மகயிலொவது
வடக்கில்
ஒரு
கடல்வளம்
ெொர்
பல்கமலக்கழகத்மத
உருவொக்குவதற்கொன நடவடிக்மக ததொடர்பொக அறிவிக்க நிதி
அமைச்ெர் நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும்.
அமதமபொன்று
வடக்கு, கிழக்கில் உள்ள பல்கமலக்கழகங்களின் தரத்மத
உயர்த்துவதற்கும் நடவடிக்மக எடுக்கப்பட மவண்டும்.
மபொொினொல் கடுமையொகப் பொதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கில்
மவமல வொய்ப்மபப் தபறுவது ைிகப் தபரும் பிரச்ெிமனயொக
இருக்கின்றது.
ெொியொன வழிகொட்டுதல்கள் இல்லொததொலும்
இங்குள்ள பல்கமலக்கழகங்களில் புதிய புதிய துமறகள்
அறிமுகைொகொைல் இருப்பதொலும் வடக்கு, கிழக்கு இமளஞர்கள்
ைீண்டும் ைீண் டும் ஒமர கற்மககளிமலமய தைது கொலத்மதச்
தெலவிட்டு அரெ துமறகளின் மவமலக்கொக வீதி வீதியொகப்
மபொரொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இந்த நிமலமய ைொற்ற
மவண்டுதைன்றொல், வடக்கு, கிழக்குக்குப் தபொருத்தைொன புதிய
கற்மக தநறிகள் உருவொக்கப்பட மவண்டும்.
யொழ்ப்பொணப் பல்கமலக்கழகத்தில் கற்கும் குறிப்பிட்ட
ததொமகயினர் வறுமைப்பட்ட ைொணவர்களொகமவ கொணப்படு
கின்றனர். அவர்கள் இரவுமவமளகளில் தனியொர் நிறுவனங்
களில் பொதுகொப்பு உத்திமயொகத்தர்களொக மவமல தெய்கின்ற
னர். அவர்களுக்கு பல்கமலக்கழகத்தில்
ஆவணங்கமள
ஒழுங்குபடுத்துதல் உள்ளிட்ட இதர மவமலகமள ஒதுக்கிக்
தகொடுப்பதனூடொக உதவ முடியும். அவர்கமள வறுமையி
லிருந்து ைீட் டு ைன அழுத்தம் இல்லொதவொறு கற்றமலத் ததொடர
வழி ஏற்படுத்தப்பட மவண்டும்.
பல ைொணவர்கள் இந்தக்
மகொொிக்மகமய முன்மவத்ததனொல் உயர் கல்வி அமைச்சு இந்த
விடயத்தில் கட்டொயம் உொிய நடவடிக்மகமய எடுத்மத
ஆகமவண்டும்.
தவிர, பல்கமலக்கழகத்தில் ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் பலர்
பணிக்கு அைர்த்தப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு கூலியும்
வழங்கப்படுகின்றது.
அந்த
ஒப்பந்த
மவமலகளுக்கு
ைொணவர்கமளப் பயன்படுத்தும் வமகயிலொன திட்டதைொன்மற
உயர் கல்வி அமைச்சு விமரவில் உருவொக்க மவண்டும்.
பல்கமலக்கழகத்தில் ைொத்திரைன்றி ைொவட்டச் தெயலகங்கள்
ைற்றும் அரெ திமணக்களங்களில் ஒப்பந்த மவமலகளுக்
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தகன்று
பலர்
அைர்த்தப்படுகின்றனர்.
அவ்வொறு
அைர்த்தப்படுபவர்களுக்குப்
பதிலொக
பல்கமலக்கழக
ைொணவர்கமள அைர்த்தி அதற்குொிய தகொடுப்பனவுகமள
ைொணவர்களுக்கு வழங்க உயர் கல்வி அமைச்சு நடவடிக்மக
எடுக்க மவண்டும். ஒருெில பல்கமலக்கழகங்களில் இந்த முமற
நமடமுமறயில்
உள்ளதொக
அறிகிமறொம்.
அவ்வொறு
இோ்ல்லொவிட்டொலும்கூட இது ெிறந்த மயொெமனயொகும். எனமவ,
அதமனச் தெயற்படுத்த மவண்டும்.
ைொணவர்களுக்கு ைகொதபொல உள்ளிட்ட தகொடுப்பனவு
வழங்கப்படுகின்றது. ைொதொந்தம் உொிய மநரத்தில் அந்தக்
தகொடுப்பனவுகள் ைொணவர்களுக்குப் மபொய்ச் மெருவதில்மல
தயன்ற குற்றச்ெொட்டு உள்ளது. பல்கமலக்கழக நிர்வொகங்
களின் அல்லது அதற்குப் தபொறுப்பொனவர்களின் அெட்மட
கொரணைொக
இந்த
நிமல
ஏற்படுகிறதொ?
என்பது
ததொியவில்மல. அந்த நிமலமை ைொற மவண்டும். ைொதொைொதம்
அந்தப் பணம் அவர்களுக்குக் கிமடக்க வழிவகுக்க மவண்டும்.
அந்தப் பணத்மத நம்பிமய கல்விமயத் ததொடரும் பல
ைொணவர்கள் வடக்கு, கிழக்கில் கற்கிறொர்கள் என்பமத
உொியவர்கள் உணரமவண்டும். யொழ். பல்கமலக்கழகத்துக்
தகன்று அனுப்பப்படும் நிதிமயப் பயன்படுத்துவதில் தொைதம்
நிலவுகிறதொ அல்லது திட்டங்கமளச் தெய்வதற்கு ஆளணி
இல்மலயொ? என்பது
ஆரொயப்பட
மவண்டியிருக்கிறது.
இதமனயும் கவனத்திற் தகொள்ள மவண்டும்.
யொழ்ப்பொணப்
பல்கமலக்ககழகத்தின்
அமநகைொன
வகுப்பமறகள் பழுதமடந்த நிமலயில் அல்லது நீண்ட
கொலைொகச் ெீர்படுத்தப்படொத நிமலயில் கொணப்படுகின்றன
என்று ைொணவர்கள் குமறபடுகிறொர்கள். அவற்றுக்கு வர்ணம்
தீட்டி அழகுபடுத்தவும் கூமரகமளத் திருத்தவும் தளபொடங்
கமளச் ெீர்படுத்தவும் நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும்.
பல்மலக்கழக வகுப்பமறகள் பல கிரொைப்புற பொடெமலகமள
விடவும் மைொெைொன நிமலயில் உள்ளதொகமவ ைொணவர்கள்
குமற கூறுகின்றனர். அதமனச் ெீர்படுத்த மவண்டும்.
அதற்மகற்றதொக உொிய நிதி ஒதுக்கீடுகமளயும் உயர் கல்வி
அமைச்ெர் ஒதுக்க மவண்டும். யொழ்ப்பொணப்
பல்கமலக்
கழகத்தில்
நீண்டகொல
பமழமைவொய்ந்த
கட்டிடங்கள்
புனரமைக்கப்ட
மவண்டுதைனவும்
புதிய
ஆளணி
ததொடர்பிலும் மகொொிக்மக விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மைலும்,
விொிவுமரயொளர்களுக்கொன
விமெட
தங்கு
விடுதி
அமைப்பதற்கும்
துமறெொர்
வல்லுநர்கமள
அமழத்து
விொிவுமரகமள வழங்குவதற்கும் நடவடிக்மக எடுக்கப்பட
மவண்டியிருக்கிறது.
யொழ்ப்பொணப் பல்கமலக்கழகத்தின்
வவுனியொ வளொகத்திற்கு இந்த அரசு தற்மபொது 200 ைில்லியன்
ரூபொய் ஒதுக்கீடு தெய்துள்ளது. உண்மையில் இந்தத் ததொமக
குமறந்தபட்ெம் 500 ைில்லியனொகவொவது அதிகொிக்கப்பட
மவண்டும்.

Hon. Minister, in August, 2017, you had given
consent to grant the Vavuniya Campus the University
status. But, in the Budget, no allocation has been made to
elevate this Campus to the University status. You have
allocated money mainly for library and other facilities.
As everybody and you know, for the youth in the Vanni
District, job-oriented higher education programmes such
as ICT, Information Technology and other programmes
have to be conducted by the university so that they can
find employment easily. But, we do not find any new
courses introduced there. The Vanni District is the most
affected and the least developed area in the North. Just
for namesake, we have a campus and Hon. Minister, even
after you gave your consent to elevate this to an
independent university, it has not been done yet.
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් ඊ. සා්වරුනපවරුන් ම තා

Then, I will move on to the Technology Degree
programmes.
In the Budget, we could see that Rs. 5,000 million
has been allocated for new Technology Facilities of
seven Universities: Rajarata, Ruhuna, Sabaragamauwa,
Kelaniya, Colombo, Sri Jayewardenepura and the SouthEastern University. It is very strange why the North has
not been considered under that. You are going to
introduce a degree programme for 3,000 students. Why
has the University of Jaffna not qualified for that or was
overlooked? We would like to get a reply from the Hon.
Minister. But more than a reply, we want the University
of Jaffna also to be given those facilities and a degree
programme to be introduced.
In the Budget, I also noticed that five Technical and
Vocational Schools are going to be established in Badulla,
Kandy, Trincomalee, Ratnapura and Anuradhapura in
three years with technical inputs from the Swiss and
German Governments. These Technical Schools will
provide world-class training in hospitality management,
civil, electrical, motor mechanical engineering et cetera.
So, you could see that Universities outside the North are
being upgraded and new courses are being introduced, but
not in the North. So, we want to know the reason for this
from the Government. Why is that? I would not say that
you are discriminating us because I appreciate your
Budget, but what I say is, there is something wrong
somewhere. That is all I can say. So, I insist that these
two initiatives be taken in Jaffna too. Please, kindly do
that, Hon. Minister.
Then, as you are aware, on the 09th of August, 2017,
the Cabinet had approved the construction of a building
for the Clinical Department, Faculty of Medicine,
University of Jaffna. They have even met the Hon. Prime
Minister to get this expedited. The University of Jaffna
has the third Medical Faculty in Sri Lanka, but only that
does not have properly structured professional
departments with clinical facilities. The Dean of the
Faculty of Medicine, Dr. S. Raviraj, has written to the
Chairman of the UGC about this, but to date, there is no
proper reply. Likewise, there is another Cabinet Paper
which has already approved Rs. 1,125 million, but it has
not been allocated for in the Budget. How can the
officials overlook that? There is a Cabinet Paper which
has already been approved, but it is not allocated for in
the Budget. So, kindly take that into account. It has to be
included.

The Faculty of Allied Health Sciences of the Jaffna
University has courses on Nursing, Pharmacology,
Laboratory Technology and so on. Now, they are also
going to introduce new courses on Physiotherapy and
Radiography. The particular unit in Karapitiya, Galle of
the Ruhuna University was given Faculty status, but that
of the University of Jaffna is still affiliated to the Medical
College as a unit even though it was started ten years
prior to the Faculty of the Ruhuna University.
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So, could you please kindly amend these differences?
It has to be given Faculty status. It has the qualification.
You all have given more consideration towards out of the
North, not the North. Sir, please note that the Allied
Health Science Unit should be given Faculty status as
soon as possible.
Hon. Minister, finally, I want to bring to your kind
notice about the roads in the North. Some roads, for
which you have made allocations, have not been
completed. Still, they have not completed the job of the
first road that was given Rs. 60 million. The second road
was given this year and they have not even started it. I
have a letter with me. You have promised even the Hon.
Leader of the Opposition, but it has not been done. Here
is the letter. This letter was signed by you. Hon.
Minister, the road work has not been started yet. Kindly
look into that. When we are given money, we are
answerable to the people. I am sure the Chairman of the
RDA is here. Kindly take this into account.

There are so many matters. Since my time is running
out, I cannot explain those individually. The first phase
of the road that was given Rs. 60 million is not over.
Only half of the payment is made and the contractors are
not continuing with the job. It is more than one year and
the public is anxiously awaiting the completion of the
road. Sir, please see that the job is done.
There is a trunk road which has not been considered.
In Jaffna, there are four trunk roads which were done not
under this Government, but under the previous
government. The Jafna-Manipay-Karainagar road, which
is leading towards a naval point is a trunk road, a RDA
road. Why is it overlooked? Please consider this. There
are so many Ministries dealing with roads, but none of
them are concerned about the roads in the North. I think
there has to be a fair allocation. All the roads in the North
were damaged due to various reasons such as
bombardments and shelling.
Thank you very much.
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් ඉෂාක්කය ්හුමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ශවරුන් ඩළ
ශවරුලාශවරුන් විනාඩි ත්ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
මට විනාඩි කීය ි ශබන්ශන්?

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
විනාඩි ත්යි.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
විනාඩි 1)ක්කය ි ශබනවරුා ශන්.
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඒඩ තශ්න් ශබදුවරුා. ඟ තශඩීට ත්යි ි ශබන්ශන්.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
විනාඩි තශ්න් වරුැවක්කය ි ශබනවරුා ? මට ඩථා ඩ්න්න විනාඩි
1)ක්කය ි ශබනවරුා ශන්.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඩීශ ීම වුණත් ඔබතුමාට ඩථා ඩ්න්න ි ශබන්ශන් ඔය
ශවරුලාවරු තමයි.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
ැම ාම ශවරුලාවරු ඩපනවරුා. වරුැවක්කය නැ ැ ශන්. ඟශ ම නේ
ඩථා ඩ්න්ශන් නැි වරු ඉන්නේ. උශද් ඉඳලා ශමතැන හිටියාට
වරුැවක්කය ි ශබනවරුා ?

ම ා වි ාල සාාංවරුර්ධ්නයක්කය ඇි  ඩ් ි ශබනවරුා. ඟශ ම ඩ්න්න
න් ඇමි තුමාට අවරුසා්ථාවරු ලැබුශණ් ඔබතුමාතුමාශව නිලධ්ාරි
මණ්වලය නිසාායි. ැබැයි, න් ඇමි තුමනි අපි දුක්කයශවරුන
ඩා්ණයකුත් ි ශබනවරුා. Non-RDA පා්වරුල් ි ශබනවරුා. ඟ ා
්ජශග හිටපු ජනාධිපි තුමා තමයි ම ාමාර් ඇමි ශවරුලා හිටිශග.
ඟතුමා පා්වරුල් ැදුවරුා කියලා ැම ඟක්කයශඩනාම ඩථා ඩ්නවරුා.
නමුත් මට කින්න ි ශබන ශ යක්කය තමයි සාමසා්ත ්ශට්ම nonRDA පා්වරුල් ම ා වි ාල විධියට න්න ි ශබන බවරු. ශේ වරුසාශර්
non-RDA පා්වරුලට ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබන්ශන් ශබීශ ීම සුළු
මු ල් රමාණයක්කය. න් ඇමි තුමනි, සාමසා්ත ්ට තුළම RDA ඟඩට
අයිි  නැි  පා්වරුල් වි ාල රමාණයක්කය ි ශබනවරුා. ශේ අවරුසා්ථාශේ
අශේ මු ල් ඇමි තුමා ශමතැන ඉන්න ඕනෑ. ඟතුමා නැ ැ. නමුත්
අශේ
න් ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමි තුමා
රි ශමතැන
ඉන්නවරුාශන්.

විශ ේෂශයන්ම ම ාමාර් ඇමි තුමා විධියට ඔබතුමාත්, ්ාජය
ඇමි තුමාත් ගිහිල්ලා අශේ මු ල් ඇමි තුමාට ඩථා ඩ්ලා අශේ
ේවරුල පා්වරුල් න්න උ ේ ඩ්න්න, ඇමි තුමනි. 2015, 201),
2017 වරුසා්වරුලදී ඔබතුමාට ශමශ ම පා්වරුල් ා න්න ක්කයි යක්කය
ඇි  වුශණ් ඔබතුමාශව ක්කයෂ නිලධ්ාරි මණ්වලය නිසාායි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
තවරුත් ඔබතුමාශව ශවරුලාවරු නැි  ඩ්
ඩ්න්න.
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(The Hon. Presiding Member)
ැන් අවරුසාන් ඩ්න්න.

න්නවරුා. ඒ නිසාා ඩථා

[අ.භා. ).55

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ම ාමාර්
ා උසාසා් අධ්යාපන
අමාතයාාං ය ැන ඩථා ඩ්න්ට ලැබීම ැන මම සාතුුව ශවරුනවරුා.
ඇත්තටම අ මට ශබීශ ීම සුළු ශවරුලාවරුක්කය දීලා ි ශබනවරුා. ඒ
ඩාලශගදී මම පුළුවරුන් විධියට ඩථා ඩ්න්න බලාශපීශ්ීත්තු
ශවරුනවරුා.

මූලාසානාන්ඪ
න් මන්ත්රීතුමනි,
ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල
අමාතයතුමාශව අමාතයාාං ය යටශත් මධ්යම අධිශේගී මාර් යට
න්පියල් බිලියන 10කුත්, අශනක්කය අධිශේගී මාර් වරුලට න්පියල්
බිලියන 31කුත්, පාලේ - bridges - ආදිය
න්න න්පියල් බිලියන
13කුත් ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. 2018 වරුසා්ට ශවරුන් ඩ් ි ශබන
රමාණයට වරුවා 2015, 201), 2017 වරුසා්වරුලදී ශේ අමාතයාාං යට
වි ාල මු ලක්කය ශවරුන් ඩ්ලා ි බුණා. ඇමි තුමනි, මම අ ශ න
හිටියා, ජනතා විමුක්කයි  ශප්මුශණ් මශව හිතවරුත් මන්ත්රීතුමා
කිේවරුා, ඔබතුමා වවරු්ට විත්යි ඇමි  කියලා. ඔබතුමා වවරු්ට
විත්ක්කය ශනීශවරුයි, සාමසා්ත ්ටටම ඇමි .
පසු ගිය ්ජය ඩාලශග කිේවරුා, ශේ ්ශට් ම ා ම ාමාර්
විේලවරුයක්කය ඇි  ඩළා කියලා. මම කියන්න ඩැමැි යි, ඒ වරුාශව
කිේවරුත්, -මශව ආ ්ණීය අව්ාධ්පු් දිසා්ත්රික්කයඩය ැන විත්යි මම
ඩථා ඩ්න්ශන්- මශව දිසා්ත්රික්කයඩශග රාශද්ශීය සාභාවරුලට, පළාත්
සාභාවරුට අයත් පා්වරුල් වි ාල රමාණයක්කය
න්න ඉි රිශවරුලා
ි ශබනවරුා. 201) වරුසාශර්දී අශේ ඇමි තුමා ියයු  පසුශපළ
මන්ත්රීවරුන්න්ට දුන්නා, න්පියල් මිලියන )0 ණශන්. ඒ වරුාශවම,
2017 වරුසාශර්දී න්පියල් මිලියන 40ක්කය දුන්නා. න් ඇමි තුමනි,
සාමසා්තයක්කය විධියට න්න ශඩීට 2015, 201), 2017 අවුන්දුවරුල

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
ඒ නිලධ්ාරි මණ්වලය නිසාා තමයි ශේ පා්වරුල්
ා න්න
ඔබතුමාට ැකියාවරු ඇි  වුශණ්. සාම ් අය කියනවරුා, මම ඩථා
ඩ්න ශඩීට නිලධ්ාරින් ඉ ළ මලා ඩථා ඩ්නවරුා කියලා. අශේ
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, 2015, 201), 2017 වරුසා්වරුලදී ශේ
අමාතයාාං වරුලට වරුැඩිපු් මු ලක්කය ශවරුන් ඩළා.

මා න්නා විධියට මාසා
යක්කය ශවරුනශඩීට කිරිඇල්ල
ඇමි තුමාශව අමාතයාාං යට ශවරුන් ඩ්පු ියයු ම මු ල් ඉවරු්යි.
ඒඩට ශ ේතුවරු තමයි අමාතයාාං ශල්ඩේ තුමා, ඒ වරුාශවම
සාභාපි තුමා, අධ්යක්කයෂතුමා, ්ශට් ඉන්න ියයු ම PD ම ත්වරුන්,
්ශට් ඉන්න ියයු ම නිලධ්ාරින්, සා ඇමි තුමාශව Private
Secretary කියන ඒ ඔක්කයශඩෝම ඟඩතුශවරුලා ඇමි තුමාට ම ා
ක්කයි යක්කය ලබා දීමයි. ඒ නිසාා තමයි ඒවරුා ඩ්න්ශන්.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, ඒ වරුාශවම න් චන්දිම
ී්ක්කයශඩීඩි ඇමි තුමා ැනත් ඩථා ඩ්න්න විනාඩියක්කය ශ න්න.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
බැ ැ. බැ ැ. ඟච්ච් ඩාලය ශ න්න බැ ැ. ඩන්ණාඩ් ඩථාවරු
නවරුත්වරුන්න

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
විනාඩියක්කය ශ න්න. න් චන්දිම ී්ක්කයශඩීඩි ඇමි තුමාත්
බලාශ න ඉන්නවරුා.
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් චන්දිම ී්ක්කයශඩීඩි ඇමි තුමා බලාශ න ඉන්ශන්
ඟතුමාශව ඩථාවරු ඩ්න්න.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
මා් ඩථාවරුක්කය ශන්, ශේ කියන්ශන්. විනාඩි 1)ක්කය මට ශවරුන්
ඩ්ලා, උශද් ඉඳන් ශමතැන ශේලි ශේලි ඉඳලා ැන් විනාඩියක්කය
ශ න්න බැරි නේ ශමීඩට ?

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔබතුමාශව ඩථාවරු අවරුසාාන ඩ්න්න ශඩෝ.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
ශේ වරුතාශේ මශව ආ ්ණීය අව්ාධ්පු් දිසා්ත්රික්කයඩයට වරුෘත්තීය
පුහුණු මධ්යසා්ථානයක්කය
න්න ඟතුමාට මු ල් ශවරුන් ඩ්ලා
ි ශබනවරුා. න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට දීලා ි ශබන්ශන් අු ත්
අමාතයාාං යක්කය. ඔබතුමා ක්කයෂ ඇමි වරු්ශයක්කය. ඒ වරුාශවම
ඔබතුමාශව නිශයෝජය ඇමි තුමා තමයි ඩන්ණා්ත්න
ප්ණවිතාන මැි තුමා. අව්ාධ්පු් දිසා්ත්රික්කයඩය ශ වරුන තුන්වරුන
තැනට මන්ශන් නැි වරු ඔබතුමන්ලා ශ න්නාම ඟඩතුශවරුලා ඒ
පිළිබඳ විශ ෂ
ේ උනන්දුවරුකින් ඩටයුතු ඩ්යි කියා බලාශපීශ්ීත්තු
ශවරුනවරුා. මශව ආ ්ණීය අව්ාධ්පු් දිසා්ත්රික්කයඩශග න්වරුන් ැන්
රැකියා නැතුවරු නිඩේ ශේලි ශේලි ඉන්නවරුා. ඔබතුමා ක්කයෂ
ඇමි වරු්ශයක්කය විධියට ඒ අයට රැකියාවරුන් ලබා ැනීමට අවරුසා්ථාවරු
සාලසාා දීම සාඳ ා ඉතා උනන්දුශවරුන් වරුැව ඩටයුතු ඩ්යි කියා
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුමින් මශව ඩථාවරු අවරුසාන් ඩ්නවරුා.
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි,
ැබැයි ඔබතුමාට නේ සා්තුි යි
කියන්න බැ ැ මශව ශේලාවරු ඩපපු නිසාා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබීශ ීම සා්තුි යි. මීළාට, න් ශක්කය.ශක්කය. පිය ාසා මන්ත්රීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 4ඩ ඩාලයක්කය ි ශබනවරුා. මම න්නවරුා, ඔබතුමා
නේ ඟශ ම වරුැඩිපු් ඩාලය න්ශන් නැි  බවරු.

[අ.භා. 7.01

ගරු නක්.නක්. ිළයදාස ෙහතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
ශබීශ ීම සා්තුි යි, මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි.

අ මට ඩථා ඩ්න්න ලැබිලා ි ශබන්ශන් ශබීශ ීම ශඩටි
ඩාලයක්කය බවරු මා න්නවරුා. මට උත්ත්යක්කය ශ න්නයි ි ශබන්ශන්.
ශමීඩ , මධ්යම පළාත තුළ ම ාමාර් අමාතයාාං ය කිියම
ඩටයුත්තක්කය ියදු ඩ් නැි  බවරු කියනවරුා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම කියන්න
ඕනෑ. iRoad වරුයාපෘි ය යටශත් මධ්යම පළාශත් කිශලෝමීට්
174ඩ රමාණයක්කය පසුගිය වරුසා් ශ ඩ තුළ
ලා ි ශබන බවරු.
වවරු්ඟළිය දිසා්ත්රික්කයඩයට පමණක්කය කිශලෝමීට් 43ක්කය
ලා
ි ශබනවරුා. න්පියල් මිලියන 5,)09ක්කය විය ේ ඩ්ලා ි ශබනවරුා.
ශමයින් ියයයට 80ක්කය 90ක්කය පමණ වවරු්ඟළිය දිසා්ත්රික්කයඩශග
මාර් වරුල වරුැවඩටයුතු අවරුසාන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම
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කියන්න ඕනෑ, ඒ පළාත්වරුල යන්න බැරිවරු ි බුණු අවුන්දු 40ක්කය,
50ක්කය පැ්ණිගත පා්වරුල් ඩපලා, අ ඟම පා්වරුල් ඩාපට් අතු්ා ශ ීඳ
තත්ත්වරුයට අවරුසාන් ඩ්මින් පවරුි න බවරු. ඒ ැන විශ ේෂශයන්ම
ම ාමාර් ඇමි තුමාට මශව ශ ෞ්වරුණීය සා්තුි ය පු ඩ්නවරුා. ඒ
වරුාශවම ශ්රීපා සා්ථානයට ළාා ශවරුන්න ඉතා කිට්ුවශවරුන් ි ශබන
ැ්ණිගතය ල පාශර් වරුැව ැන් අවරුසාන් ශවරුමින් පවරුි නවරුා. ඟතශඩීට
ශ හිඔවිට රශද් ශයන් ැරිලා අවිසා්සාාශේල්ශලන් ැ්ණිගතය ල
් ා ශ්රී පා සා්ථානයට ළාා ශවරුන්න ශඩටි පා්ක්කය ි ශබනවරුා.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
න් මන්ත්රීතුමා, ශමීඩක්කය කියන්න ි ශබන්ශන්?

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
අ වරුශසාේ ජනතා විමුක්කයි  ශප්මුශණ් විනාඩි )යි, -

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ැන් ඩාලය න්න ඟපා. ැන් ි ශබන ඩාලය අවවරුයි වරුැව
ඩ්න්න ශවරුලා ි ශබන්ශන්.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
TNA ඟශක්කය විනාඩි 5යි. ජනතා විමුක්කයි  ශප්මුශණ් විනාඩි )යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ැන් ඩාලය න්න ඟපා. ැන් ි ශබන ඩාලය අවවරුයි වරුැව
ඩ්න්න ශවරුන්ශන්.

ගරු නක්.නක්. ිළයදාස ෙහතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
මූලාසානාරූඪ න් මන්ත්රීතුමනි, විශ ෂ
ේ ශයන්ම කියන්න ඕනෑ,
අඹ මු ශඩෝ්ළය
ත්තාම, මාසා
යඩට වරු්ක්කය ලක්කයෂ
ප ශළීවරුඩට වරුැඩි පිරිසාක්කය ශේ මාර් ශයන් ශ්රිපා සා්ථානයට මන්
ඩ්නවරුා. ශේ කිතුල් ල ියට ැටන් ක්කයවරුා ඟන මාර් ශග ඩාපට්
අතු්ා අවුන්දු 2)ක්කය ශවරුනවරුා. ඟම පා් ැන් අබලන් තත්ත්වරුයට
පත් ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඟම පා් ඉතා ඉක්කයමනින් රි සාාංසා්ඩ්ණය
ඩ් ශ න්න කියා ඉල්ලනවරුා. ශමීඩ , පසුගිය ඩාලය තුළ වි ාල
අනතුන් කිහිපයක්කය ඇි  වුණා. ලබන වරුසාශර් ඉතා ඉක්කයමනින් ඟම
පා් අු ත්වරුැඩියා ඩ් ශ න ශලසා ඉල්ලනවරුා.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please! ශේ අවරුසා්ථාශේ දී
මූලාසානයට පැමිශණනවරුා ඇි .

න් ඩථානායඩතුමා
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අනුරරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර ෙහතා මුලාසනයන් ඉව්
වුනයන් ගරු ක ානායකුරො මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
எட்வட்
குணமெகர
அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்
தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair,
and THE HON. SPEAKER took the Chair.

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

Sir, I rise to a point of Order. -[Interruption.]

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

I am sorry. There is no point of Order. Hon.
Piyadasa, you may go ahead. Hon.Rahuman, will talk to
you after this Debate.
ගරු නක්.නක්. ිළයදාස ෙහතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
න් සාභාපි තුමනි, ලක්කයෂ
යක්කය ප ශළීවරුක්කය පමණ
බැි මතුන් සාාංඛ්යාවරුක්කය ශේ මාර් ශග මන් ඩ්නවරුා. වරුරින් වරු්
ඟම සාාංඛ්යාවරු වරුැඩි ශවරුනවරුා. ඟම නිසාා ශේ මාර් ය දිය ල ියට
ශ ෝර්ටන් ් ා නල්ලතන්නිය ක්කයවරුා මාර් ශග කිශලෝ මීටර් 42
වරුැඩි දියුණු ඩ් ශ න ශලසා ඉල්ලනවරුා. ඒ වරුාශවම ැටන්මසා්ශඩළිය නල්ලතන්නිය ක්කයවරුා ඒ මාර් යත් වරුැඩි දියුණු ඩ්
ශ න ශලසා ඉල්ලනවරුා. ශමීන්ා ල ියට ශ ෝර්ටන් ක්කයවරුා
සාමසා්තයක්කය වරු ශයන් කිශලෝ මීට්ර් 100ක්කය පමණ ශේ මාර් ත
බෑවුේ සාහිත මාර් නිසාා ඒ මාර් ලබන අවුන්ද්ශද් වරුැඩි දියුණු
ඩ් ශ න ශලසා ඉල්ලා ියටිනවරුා. ඒ වරුාශවම iRoad මාර් වරුල
ඩඳන් පැටීම ඩ් ශ න යනවරුා. ඒ නිසාා ශේ මාර් විනා වරුන
තත්ත්වරුයට පත් ශවරුලා ි ශබනවරුා. ශේ මාර් සාඳ ා නීි  මාලාවරුක්කය
ඉදිරිශග ඇි  ඩ් ඩඳන් පැටීම නත් ඩ්න්නට වරුැව පිළිශවරුළක්කය
ශයී න්නටය කියා විශ ේෂශයන් ඉල්ලා ියටිනවරුා. වි ාල මු ලක්කය
විය ේ ඩ් ශේ මාර් වරුැඩි දියුණු ඩ් දී ි ශබනවරුා. ශේ ඩඳන්
පැටීම තුළින් ශේ මාර් විනා වරුන තත්ත්වරුයක්කය ඇි  ී ි ශබන
බවරු විශ ේෂශයන් මතක්කය ඩ්න්නට ඕනෑ.

න් සාභාපි තුමනි, වරුතුඩ්ශග පා්වරුල් ඩපලා අවුන්දු
ශ සීයක්කය, ශ සීය
යක්කය විත් ශවරුනවරුා. මම හිතන විධියට ශේ
ප්වරුල් ි  ඩට ආසාන්න සාාංඛ්යාවරුක්කය -

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තවරු විනාඩියක්කය ි ශබනවරුා.
ගරු නක්.නක්. ිළයදාස ෙහතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

න් ඇමි තුමා පත් වුණාට පසා්ශසාේ වරුතුඩ්ශග ජනතාවරු ශවරුවශවරුන්
ඟම පා්වරුල් ඩාපට් ඩ්න්න ලැ ැසා්ි  ඩ් දී ි ශබනවරුා. இந்தக்
கொலத்திமல
நொம்
ைட்டுைல்லொைல்
ெமகொதர
ைக்களும்
ெந்மதொெைொக இருக்க மவணும். ஏதனன்றொல், மதொட்டத்தில
மறொட் கொப்தபட் பண்ணொைல் இருந்தது. நம்ை அமைச்ெர் வந்த
பிற்பொடுதொன் அந்த மறொட் இப்ப கொப்தபட் பண்ணியிருக்கு.
அதனொல இந்த அரெொங்கத்துக்கு
நொங்கள் நன்றி தெொல்ல
மவணும். இவ்வளவு தமலவர்ைொர் இருந்த இந்த ைமலயகத்தில
இவ்வளவு கொலமும் இந்த மறொட் கொப்தபட் பண்ண
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இல்மலமய! ஏன், தொமர மபொட இல்மலமய! இப்பதொன் இந்த
மறொட் நல்லொ இருக்கு. அதனொல நொங்கள் நம்ை Minister க்கு
thank பண்ண மவணும்.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
න් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට ශවරුන් ඩළ ශවරුලාවරු අවරුසාානයි.

ගරු නක්.නක්. ිළයදාස ෙහතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
තත්ප්යක්කය ශ න්න, න් සාභාපි තුමනි.

මාර්
සාාංවරුර්ධ්න අධිඩාරිශග
න් සාභාපි තුමා,
න්
ශල්ඩේතුමා ඇතුළු ඩාර්ය මණ්වලයට මශව ශ ෞ්වරුනීය සා්තුි ය
පු ඩ්නවරුා. ලබන වරුසාශර් අශේ ඩඳුඩ්ශග ි ශබන අඩුපාඩු ටිඩ
ා න්න න් ඇමි තුමාශව ආධ්ා් උපඩා් ලැශබයි කියා
බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුමින් මශව වරුචන සා්වරුල්පය අවරුසාන් ඩ්නවරුා.
[பி.ப. 7.07]

ගරු එම්.එසන. තේෆික් ෙහතා

(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.
தகௌரவ தவிெொளர் அவர்கமள, இன்று உயர்கல்வி ைற்றும்
தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்சு, திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும்
ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்சு ஆகியவற்றின் நிதிதயொதுக்கீடுகள்
ைீதொன குழுநிமல விவொதத்தில்
ெில
வொர்த்மதகமளப்
மபசுவதற்குச் ெந்தர்ப்பைளித்தமைக்கு முதலில் உங்களுக்கு
நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
கிழக்கு
ைொகொணத்திற்கொன
பல்கமலக்கழகக்
கல்லூொிதயொன்மறக்
கிண்ணியொ பிரமதெத்தில் அமைப்
பதற்கொக அரெொங்கம் அனுைதியளித்திருக்கின்றது. அது
அமைச்ெரமவயின்
அங்கீகொரத்துடன் கிட்டத்தட்ட 434
ைில்லியன் ரூபொய் தெலவில் அமைக்கப்படவிருக்கின்றது.
அத்துடன் இந்த வரவு தெலவுத் திட்ட உமரயிலும் தகௌரவ
நிதி அமைச்ெர் அவர்கள் 50 ைில்லியன் ரூபொயிமன அதற்கு
மைலதிகைொக ஒதுக்கீடு தெய்திருப்பதொகக் குறிப்பிட்டிருக்
கிறொர். கிழக்கு ைொகொணத்தில் இந்தப் பல்கமலக்கழகக்
கல்லூொிமய அமைப்பதன்மூலம் அங்கிருக்கின்ற இமளஞர்,
யுவதிகள் அவர்களுமடய திறன்கமள வளர்ப்பதற்கும் NVQ
level 5, NVQ level 6 ஆகிய இரண்டு பயிற்ெிகமளயும்
தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடியதொக
இருக்கும்.
உண்மையிமல
கிழக்கு ைொகொணத்தில் பல்கமலக்கழகக் கல்லூொிதயொன்று
அமைகின்றமபொது
திருமகொணைமல,
அம்பொமற,
ைட்டக்களப்பு ஆகிய ைொவட்டங்களிலிருந்து தவளிைொவட்டங்
களுக்கு பயிற்ெி தநறிகமளக் கற்பதற்கொகச்
தெல்கின்ற
இமளஞர், யுவதிகள் அவற்மற இங்மகமய இலகுவொகக்
கற்றுக்தகொள்ளக்கூடியதொக இருக்கும்.
ஆரம்பத்தில் தகௌரவ அமைச்ெர் ைஹிந்த ெைரெிங்க
அவர்கமளச் ெந்தித்துக் கமதத்ததபொழுது, தகொள்மக ொீதியொக
இந்த நொட்டில் 6 பல்கமலக்கழகக் கல்லூொிகள் ைொத்திரம்தொன்
அமையமவண்டுதைன்று
அமைச்சு தீர்ைொனித்துள்ளதொகவும்
7வது
பல்கமலக்கழகக்
கல்லூொிமய
தங்களொல்
நிறுவமுடியொததன்ற ஒரு மதொரமணயில் மபெியிருந்தொர்.
அதற்குப் பிறகு நொன் ததொடர்ச்ெியொக எடுத்த முயற்ெியின்
கொரணைொக, அல்ஹம்துலில்லொஹ்,
தகௌரவ அமைச்ெர்
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පාර්ලිශේන්තුවරු

[ න් ඟේ.ඟසා්. තේෆික්කය ම තා

ைஹிந்த ெைரெிங்க அவர்கள் அதற்கொன அனுைதிமய வழங்கி,
அமைச்ெின் தெயலொளருக்கு உத்தரவிட்டதற்கிணங்க, அவரும்
அதற்குொிய நடவடிக்மககமள எடுத்திருந்தொர். அதன்பிறகு

[இமடயடு]
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ගරු එම්.එසන. තේෆික් ෙහතා

(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

Sir, this is my time.
ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

Let him speak.

ගරු එම්.එසන. තේෆික් ෙහතා

(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

Hon. Chairman, this is my time. I have only four
minutes to speak.- [Interruption.]
ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

Hon. Member, please sit down. I asked you to sit
down. Everyone has been given time to speak. When you
get your turn, you can speak. -Interruption.] This is the
third time I am telling you. Sit down!
ගරු එම්.එසන. තේෆික් ෙහතා

(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

தகௌரவ தவிெொளர் அவர்கமள, அதற்குப் பிறகு அமைச்ெின்
தெயலொளர் திரு. ரணபுர அவர்கள் அதற்கொன கொணிமயப்
தபற்றுக்தகொள்ளுைொறு கூறினொர். அதன்பிறகு கொணி ெீர்திருத்த
ஆமணக்குழுத் தமலவமர நொன் ெந்தித்து அவொிடம் கொணி
மகட்டமபொது, கிண்ணியொவிலுள்ள உப்பொறு பிரமதெத்தில்
கொணி
ெீர்திருத்த
ஆமணக்குழுவுக்குச்
தெொந்தைொன
கிட்டத்தட்ட
211
ஏக்கர்
கொணியில்
12
ஏக்கமர
பல்கமலக்கழகக்
கல்லூொி
அமைப்பதற்குத்
தருவதொகக்
கூறினொர்.
உண்மையிமலமய
கொணி
ெீர்திருத்த
ஆமணக்குழுவின் கொணிமய அவர்கள் தருவதொக இருந்தொல்
அதமன
நொங்கள் மநரடியொகப் தபறமுடியொது. யொரும்
மவண்டுமகொள் விடுக்கலொம்! யொரும் கொணிகமளக் மகட்கலொம்!
ஆனொல், கொணிச் ெீர்திருத்த ஆமணக்குழுவுக்குச் தெொந்தைொன
கொணிமய இன்தனொரு அமைச்சுக்கு தபற மவண்டுைொக
இருந்தொல், அமத கொணிச் சுவீகொிப்புச் ெட்டத்தின் கீழொகத்தொன்
தெய்ய மவண்டும். கொணி சுவீகொிப்புச் ெட்டத்தில் Section 2
இல் உள்ளபடி -

(The Hon. Chairman)

You have no right to disturb him. Let him finish his
speech. - [Interruption.] Hon. Mahroof, according to the
Standing Orders, you cannot disturb him.
ගරු එම්.එසන. තේෆික් ෙහතා

(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

தகௌரவ தவிெொளர் அவர்கமள, அதற்கமைய தகௌரவ
கொணி
அமைச்ெர்
அவர்கள்
அதிவிமெட
வர்த்தைொனி
அறிவித்தலின் பிொிவு 38இன்கீழ் - Section 38 of the Gazette
Notification - அந்தக் கொணிமய Kinniya University College
க்தகன அறிவித்தொர். அப்படி அறிவிக்கப்பட்ட அந்தக்
கொணிமயப்
தபொறுப்தபடுத்து
கமடெியொக
மவமலத்
திட்டங்கமள
ஆரம்பிக்கின்றதபொழுது
ெில
ெதிகள்
நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன. அமததயல்லொம் எங்களுமடய
தகௌரவ
அமைச்ெர்
ெந்திை
வீரக்தகொடி
அவர்கள்
தபொருட்படுத்தவில்மல. அவருக்கு நொன் விமெடைொக நன்றி
தெலுத்த மவண்டும். அவர் அந்த அமைச்மெப் தபொறுப்தபடுத்த
பின்பு
முதன்முதலொக
அமைச்ெரமவக்குச்
ெைர்ப்பித்த
அமைச்ெரமவப் பத்திரம் கிண்ணியொவுக்கொன பல்கமலக்கழகக்
கல்லூொி ெம்பந்தைொனதொகும். ஆகமவ, இந்த இடத்தில் தகௌரவ
அமைச்ெர் ெந்திை வீரக்தகொடி அவர்களுக்கு எனது ைனைொர்ந்த
நன்றிமயத் ததொிவிக்க விரும்புகின்மறன். - [Interruption.]

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
He has a right to speak. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඩථා ඩ්න්න
මන්ත්රීවරුන්න් ඩාටත් අයිි යක්කය ි ශබනවරුා.

ගරු එම්.එසන. තේෆික් ෙහතා

(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

அந்தவமகயில்,
பல்கமலக்கழகக்
கல்லூொிமய
அமைப்பதற்கு 12 ஏக்கர் கொணிமய எங்களுக்குத் தந்ததற்கொக
தகளரவ கொணி அமைச்ெர் அவர்களுக்கும் என்னுமடய
நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். [Interruption.] Hon.
Chairman, this is my time. Please do not let him disturb me.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

ගරු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහතා

(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

නැඟී සිටිනේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

You have no right to disturb him. You sit down.

(The Hon. Chairman)

Hon. Member, your time is over.

ගරු එම්.එසන. තේෆික් ෙහතා

(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

Sir, please give me one more minute.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)

I cannot do that. I did not allow you to be disturbed.
Your time is over now.
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ගරු එම්.එසන. තේෆික් ෙහතා

(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

Finally, I have to thank the Minister of Ports and
Shipping, Hon. Mahinda Samarasinghe; the Minister of
Skills Development and Vocational Training, Hon.
Chandima Weerakkody; Secretary to the Ministry, Mr. P.
Ranepura; Vice-chancellor, Prof. G.L.D. Wickramasinghe
and the Director General, Ms. Nilmini Diyabedanage,
who have involved in this and given approval to establish
the University College in Kinniya.
Thank you very much.
[අ.භා. 7.13

ගරු චන්දිෙ ීමරක්නකොඩි ෙහතා සනිපුණතා සංවර්ධාන හා
වෘ්තීය පුහුු අොතයුරො
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீரக்தகொடி - திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும்
ததொழிற்பயிற்ெி அமைச்ெர்)

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Skills
Development and Vocational Training)
න් සාභාපි තුමනි, නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු
අමාතයාාං ශග වරුැය ශීර්ෂ විවරුා යට ලක්කය ශවරුන ශේ ශමීශ ීශත් ශේ
උත්තරීත් සාභාවරු ආමන්ත්රණය කිරීම සාඳ ා ඔබතුමා විියන් අවරුසා්
ලබා දීම ැන සා්තුි වරුන්ත ශවරුනවරුා.

නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්නය සා
වරුෘත්තීය පුහුණුවරු ශේ ්ශට්
වි ාලතම ියසු ශඩීට්ධාසායඩ අවරු යතාවරුයයි. පාසාලකින් ඟළියට
ඟන තුන් ලක්කයෂයඩට ආසාන්න වූ න්වරුන් රමාණශයන් - උසාසා්
අධ්යාපන ඇමි තුමා ශේ න් සාභාශේ ඉන්නවරුා - ඟතුමා විියන්
න්වරුන් විියනවරු ා ඩට ආසාන්න රමාණයඩට වි ්වරුවි යාල
අධ්යාපනය ලබා දීම සාඳ ා වරු්ේ ූ  ානේ ඩ් ි ශබනවරුා. ඟශසාේ
අවරුසා්ථාවරු ශනීලැශබන ැම න්ශවරුකුම භා් ශවරුන්ශන් නිපුණතා
සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු අමාතයාාං යට. සා
සාක්කය පමණ
උසාසා් අධ්යාපනය සාඳ ා ශේ ්ශටන් පිට ශවරුනවරුා. අශනකුත් ැම
න්ශවරුකුශවම වරු කීම ්න අශේ අමාතයාාං යට ශේ වරුන විටත්
ප සුඩේ ි ශබන්ශන් න්වරුන් ලක්කයෂයඩට, ඟක්කය ලක්කයෂ
ා ඩට
ආසාන්න රමාණයඩට අධ්යාපනය ලැබීම සාඳ ා පමණයි.
ශේ ශවරුවශවරුන් ඉි  ාසාශග දී ශවරුන් ඩ්පු මු ල් පිළිබඳවරු,
්ජයන් විියන් ඉුව ඩ්ව ලැබූ ඩාර්ය භා්යන් පිළිබඳ විවිධ්
මන්ත්රීවරුන්න් ඒ අයශව අ සා් ා ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඩළා.
න් සාභාපි තුමනි, ශේ ක්කයශෂේත්රය දියුණු ඩ්න්නට අපට
්ජයක්කය ැටියට රධ්ාන අිවශයෝ ශ ඩක්කය ි ශබනවරුා. ඟඩක්කය තමයි,
ළමයින් ලක්කයෂයඩට ආසාන්න රමාණයඩට පමණ පුහුණු ශවරුන්න
ි ශබන ඒ ප සුඩේ අවරුම වරු ශයන් තවරුත් ලක්කයෂයකින් පමණ
වරුැඩි කිරීම. ඒ රමාණය වරුැඩි කිරීශමන් පමණක්කය ්ශට් ර න
් ය
විසාශඳන්ශන් නැ ැ. වරුර්තමානශග පවරුි න සාෑම ඉ ැන්ීශේ පුහුණු
මධ්යසා්ථානයඩම පවරුා අ ඩාලයට ැළශපන තාක්කයෂණය, ඒ
වරුාශවම ශපෞද් ලිඩ අාං ය, ඩර්මාන්ත බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුන
තාක්කයෂණය ඉ ැන්ීම සාඳ ා තාක්කයෂණිගතඩ වරු ශයන් නීඩ්ණය
කිරීශේ වරු කීම අශේ අමාතයාාං යට පැවරුරිලා ි ශබනවරුා.
ශේ ක්කයශෂේත්රය සාඳ ා අවරු ය ඩ්න ක්කයෂ පුහුණු ගුන්වරුන්න්
බඳවරුා ැනීම වරුාශවම ශසාීයා ැනීශේ අිවශයෝ ය අ ටත් ශේ ්ශට්
පවරුි නවරුා. පුහුණු ඩ්වරුන්නන්ශව අවරු යතාවරුක්කය වි ාල ශලසා
ි බුණාට, පසුගිය වරුර්ෂය තුළ අපි වි ාල රමාණයක්කය බඳවරුා ශ න
ි ශබනවරුා. නමුත්, තවරුත් ියයයට 32ඩ පමණ ඟම පු්ේපාඩු සාඳ ා
බඳවරුා ැනීශේ අවරු යතාවරුක්කය පැවරුශතනවරුා. ඒ සාඳ ා අවරු ය ඩ්න
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සුදුසු පුහුණු උපශද් ඩයන්ශව වි්ලභාවරුයක්කය අ ටත් ශේ ්ශට්
පවරුි නවරුා. ඒ නිසාා අපි අමාතයාාං ය ැටියට උපශද් ඩයන්
පුහුණු කිරීශේ මධ්යසා්ථානයක්කය ආ්ේභ ඩ්න්න ඕනෑ. අධ්යාපන
අමාතයාාං ය ත්තාම, ගුන් පුහුණු වි යාල ි ශබනවරුා. ශමශතක්කය
ශේ ක්කයශෂේත්රශග ියයු  ප සුඩේ සාහිත උපශද් ඩයන් පුහුණු
කිරීශේ මධ්යසා්ථානයක්කය ි බුශණ් නැ ැ. අපි අමාතයාාං ය ැටියට
ඒ සාඳ ා වරුැව පිළිශවරුළක්කය ආ්ේභ ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ඒ ැම
පුහුණුවරුක්කයම ියදු විය යුත්ශත් අශේ ්ජශග අවරු යතාවරුට පමණක්කයම
ශනීශවරුයි, ඒ ඒ ක්කයශෂේත්රයන්වරුල අ ාළ ඩර්මාන්ත අාං ශග
අවරු යතාවරුන්ට ැළශපන ආඩා්යටයි. ශේ සාඳ ා ශපෞද් ලිඩ
අාං ය ා සාේබන්ධ් ශවරුලා ශපෞද් ලිඩ අාං ශග අවරු යතාවරු, ඒ
අ ාළ ක්කයශෂේත්රයන්ශව අවරු යතාවරු ළපා ශ න අශේ විෂය
පාධමාලා නිර්මාණය කිරීම ආ්ේභ ඩ්ලා ි ශබනවරුා.
ඉන්දිඩ අවන්ද්ධ් මන්ත්රීතුමා කිේවරුා, අශේ අමාතයාාං ශග
අශේ ශයෝජනාවරුඩට ්ජය විියන් මු ල් ශවරුන් ඩ්ලා ි ශබනවරුා
කියලා. මු ල් අමාතයාාං ශග පැවරුි  සාාඩච්ඡාශේදී, ශේ ්ශට්
රැකියා සුලභවරු ි ශබන නමුත් ඒ රැකියාවරුලට ආඩර් නයක්කය
ශනීමැි  ශබීශ ෝ අවරුසා්ථාවරුල ඒ ක්කයශෂේත්රවරුලට පිට ්ටින් වරුැඩි
මු ලට විශද්ශිඩයන් ශ නැල්ලා ඒ අය රැකියාශේ ශයී වරුන
ක්කයශෂේත්ර බලා ඒ ක්කයශෂේත්ර සාඳ ා අශේ න්වරුන් ආඩර් නය ඩ්
ැනීම සාඳ ා ඒ අයට ඉශ න න්නා ඩාලශගදී යේ මු ලක්කය
ශ වරුන්න, ඒ ඩාල සීමාවරු තුළ ඒ අයට ජාතයන්ත්වරු පිළි න්න
නිල ඇඳුම ලබා දීම සාඳ ා යේ මු ලක්කය ශවරුන් ඩ්න්න කියලා අපි
ශයෝජනා ඩළා.
පුහුණුවරු අවරුසාානශග රැකියා ත වුණාම ශසාේවරුාශයෝජඩයා යේ
මු ලක්කය ශ ේවරුත්, ශඩටි ඩලඩට අශේ ්ජශයවත් ඒ අයට යේ
මු ලක්කය ලබා දීමට බලාශපීශ්ීත්තු ශවරුනවරුා. ශේ තුළින් අපි
බලාශපීශ්ීත්තු වරුන්ශන්, වරු ල් ශසාේවරුයක්කය ඇි  කිරීම ශනීශවරුයි.
විපක්කයෂශග මන්ත්රීතුශමක්කය අ සාක්කය ඉදිරිපත් ඩළා, ශේ මඟින් වරු ල්
ශසාේවරුයට මා පා නවරුා කියලා. ශේඩ වරු ල් ශසාේවරුයක්කය
න්න
ඩ්න ශ යක්කය ශනීශවරුයි.
අ ශලෝඩශග බටහි් ්ටඩට ගියාම ජල නළ ඩාර්මිඩයින්,
විදුලි ඩාර්මිඩයින්, ශේසාන්වරුන්න් ලාංඩාශේ විධියට ශබීශ ීම
ඉ ළ යයි සාේමත වරුා නයකින් ඇවිල්ලා, අිවමානවරුත් විධියට
තමයි රැකියාවරු ඩ්න්ශන්. නමුත් අශේ ්ශට් ඟවරුන් තත්ත්වරුයක්කය
ශනීශවරුයි ි ශබන්ශන්. ඒඩ තමයි රධ්ාන ර න
් ය. ඒ ර න
් ය
විසාඳීම සාඳ ා තමයි අපි ශේ ශයෝජනාවරු ශ නාශේ. ඒ සාඳ ා තමයි
මු ල් ශවරුන් ඩශළේ. ඒ ශවරුන් ඩ්පු මු ල් වරුැ්දීමකින් ශවරුනත්
අමාතයාාං යඩට ශයීමු ශවරුලා ි ශබනවරුා. අපි මු ල් ඇමි තුමා
ඟක්කයඩ සාාඩච්ඡා ඩළාම ඟතුමා ඒඩ නිවරුැ්දි ඩ්න්න ඟඩා වුණා.
අශේ අමාතයාාං ය යටශත් පවරුි න, ්ශට් ියයු  රශද් වරුල
පවරුත්වරුාශ න යන පුහුණු මධ්යසා්ථානවරුල ඉන්න උපශද් ඩයින්ට
ශේ ඩටයුත්ත කිරීමට ක්කයෂතාවරු ි ශබනවරුා. ඒ අයශ න් ඒ
ඩටයුත්ත ඩ් ැනීම සාඳ ා අපි වරුැව පිළිශවරුළක්කය ශපළ සා්වරුලා
ි ශබනවරුා.
්ජය ැටියට අපි ලබා ශ න සා ි ඩ අ ාළ විෂයට ැළශපන
පිළි ැනීම ි ශබනවරුා , නැද් කියන ඟඩ තමයි ඊළා ඩා්ණය
වරුන්ශන්. ශේ ්ශට් විවිධ් ආයතනවරුලින් සා ි ඩ ලබා ශ නවරුා. අ
අපි ශේ ්ටට NVQ Framework ඟඩක්කය ඳුන්වරුා දීලා, ැම
ක්කයශෂේත්රයඩටම ශලෝඩය පිළි න්නා NVQ සා ි ඩ ලබා දීම
ආ්ේභ ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ශේ වරුර්ෂශගදී අශේ අමාතයාාං ශයන්
55,000ඩට අධිඩ තන්ණයින් පිරිසාඩට NVQ සා ි ඩ ලබා දීමට
ැකියාවරු ලැබුණා. ඒ වරුාශවම ශේ ්ටට වි ාල ශසාේවරුයක්කය ඩළ ්ණ
වින්වරුන් ශසාේවරුශයන් විරාම යන්ශන් ශබීශ ීම අඩු -තන්ණවරුයශසාේදී. ඔවුන් විරාම ගිහිල්ලා සාමාජයට පිවිසුණාට පසුවරු ඔවුන්ට
ඔවුන්ශව ජීවිඩාවරු ඩ්ශ න යන්න ැකියාවරු ි බුණත්, නිපුණතාවරු
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ි බුණත් සා ි ඩයක්කය නැ ැ. ශේ වරුර්ෂය තුළ, ශේ මාසා කිහිපය තුළ
්ණ වින්වරුන් 2,000ඩට ආසාන්න පිරිසාක්කය ශවරුවශවරුන් අපි NVQ
සා ි ඩ ලබා දීමට ූ  ානේ ඩ්ලා ි ශබනවරුා. ශ සාැේබර් මාසායට
ඩලින් ඒ 2,000ටම සා ි ඩ ලබා දීම තුළින් අි  න්
ජනාධිපි තුමාශව සාාංඩල්පයක්කය මත ්ණ වින්වරුන්ශව අනා තය
සු්ක්කයෂිත කිරීශේ ඩටයුත්ත අපි ක්රියාත්මඩ ඩ්නවරුා.
න් සාභාපි තුමනි, ශලෝඩශග විවිධ් ්ටවරුල ි ශබන ඉ ළ
රැකියාවරුන් සාඳ ා, ශ ීඳින් ශ වරුන රැකියාවරුන් සාඳ ා අශේ ශ්රී
ලාාංකිඩ තන්ණයින්ට අවරු ය සුදුසුඩේ ලබා දීම සාඳ ා අපි ශලෝඩය
පිළි ත් වි ්වරුවි යාල සාමා අශේ ආයතන සාේබන්ධ් ඩ්ලා,
affiliated degrees ලබා දීම සාඳ ා වරුැව පිළිශවරුළක්කය ආ්ේභ ඩ්ලා
ි ශබනවරුා.

ගරු සභාපතිුරො

(ைொண்புைிகு தவிெொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
න් ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට තවරු විනාඩි තුනඩ ඩාලයක්කය
ි ශබනවරුා.

ගරු චන්දිෙ ීමරක්නකොඩි ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீரக்தகொடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)
ශ ීඳයි. අශේ අමාතයාාං ය යටශත් ි ශබන NIBM ආයතනය
සා
NSBM - රිත සා්සාවිය- මු ල් ලබාශ න න්වරුන්ට
අධ්යාපනය ලබා දීමට ඩටයුතු ඩ්න අත්, රැකියා ත කිරීශේ
රි  තය අවවරු ඒ ආයතන ශ ඩම ියයයට 95ඩට අධිඩ අ යකින්
ක්රියාත්මඩ ශවරුනවරුා. අි  න් ජනාධිපි තුමාශව සාාංඩල්පයඩට
අවවරු ශසාසු ැම ආයතනයකින්ම ශනීමිශල් අධ්යාපනය ලබා
දීමට ඩටයුතු කිරීම සාඳ ා වරුර්තමාන ්ජය තී්ණය ඩ් ි ශබනවරුා.
ඒ තුළින් වරුර්ෂශයන් වරුර්ෂය න්වරුන් වි ාල සාාංඛ්යාවරුක්කය ඒ
ආයතනවරුලට ඇතුළත් ීම වරුැඩි ශවරුලා ි ශබනවරුා. ඒ තුළින් නි සා්
අධ්යාපනය පමණක්කය ශනීවරු, වරුර්තමාන ්ජය යටශත් නි සා්
වරුෘත්තීය අධ්යාපනය ලැබීමටත් ශේ ්ශට් න්වරුන් වරු්ේ ලබා
ි ශබනවරුා.

ඒ තුළින් අපි බලාශපීශ්ීත්තු වරුන්ශන් ශේ ්ශට් ියටින ැම
ශඩශනකුටම රැකියා අවරුසා්ථාවරුක්කය ලබා දීමයි. පසුගිය වරුර්ෂශග ශේ
ඩටයුතුවරුලට අ ාළවරු වි ාල වරුැව ශඩීටසාක්කය අශේ අමාතයාාං ය
මඟින් ඉුව ඩ්න්නට අවරුසා්ථාවරු ලැබුණා.

න් සාභාපි තුමනි, මට ලැබී ි ශබන ශඩටි ඩාලය තුළ ඒ
ඟකින් ඟඩ කියන්නට ැකියාවරුක්කය නැ ැ. ශේ ්ජය ශමීනවරුා
ඩශළේ කියලා සාම න් අ නවරුා. ශේ ්ජය බලයට පත් වුණාට
පසා්ශසාේ න්පියල් මිලියන 1,500ක්කය විය ේ ඩ්ලා ඔන්ශ ීවවරුත්ත
ශමෝටර් ්ථ ඉාංජිශන්න් අභයාසා ආයතනය
ා ජනතා අයිි යට
පවරු්න්න අපට පුළුවරුන් වුණා.
අපි ශේ ඩාලශග තවරුත් වි ාල වරුටිනාඩමක්කය ඇි  ඩටයුත්තක්කය
ඩළා. ඟනේ, Limkokwing University ඟඩත් සාමා ඟඩතු ී
ලාංඩාශේ රථම National Innovation Centre ඟඩ බිහි කිරීම. ශේ
විධියට අපි ඩ්පු ශද්වරුල් ශබීශ ීමයක්කය ි ශබනවරුා. ශේ ඩටයුතු
ඩ්න්නට මට විවිධ් අයශව සා ශයෝ ය ලැබුණා.
නිපුණතා සාාංවරුර්ධ්න ා වරුෘත්තීය පුහුණු නිශයෝජය ඇමි තුමා
ඉතාම ක්කයෂ තන්ණ නිශයෝජය ඇමි වරු්ශයකු වරු ශයන් මට ලබා
දුන් සා ශයෝ ය ශේ අවරුසා්ථාශේදී මා අ ය ඩ්න්න ඕනෑ. ඒ
වරුාශවම අශේ අමාතයාාං ශග ශල්ඩේතුමා ලබා දුන් සා ශයෝ ය,
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අි ශර්ඩ ශල්ඩේවරුන්න් ඇතුළු සාමසා්ත ඩාර්ය මණ්වලය ලබා දුන්
සා ශයෝ ය, ශේ අමාතයාාං යට අ ාළ
ැම ආයතනයඩම
සාභාපි වරුන්න්, උපසාභාපි වරුන්න්, උපකුලපි වරුන්න් ඇතුළු ඩාර්ය
මණ්වලය ලබා දුන් සා ශයෝ යත් මා ශේ අවරුසා්ථාශේදී අ ය
ඩ්න්න ඕනෑ. න් සාභාපි තුමනි, වරුර්තමානශග ශේ ්ශට්
රධ්ානතම අිවශයෝ යක්කය වුණු අවරු යතාවරුට ැළශපන රැකියා බිහි
කිරීම තුළින් න්වරුන් ක්කයි මත් කිරීශේ වරුැව පිළිශවරුළ ශේ
අමාතයාං ය ශේ වරුර්ෂය තුළ වරු කීමකින් ඉුව ඩ්නවරුාය කියන
ඟඩත් රඩා ඩ්මින්, මට අවරුසා්ථාවරු ලබා දීම පිළිබඳවරු ඔබතුමාට
සා්තුි වරුන්ත ශවරුමින් මා නි ඬවරුනවරුා.
“117 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
සාඳ ා න්.707,000,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය”
යන ර න
් ය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.

117 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.
01 වරුන වරුැවසාට න.- ශමශ යුේ වරුැවසාට න - මූලධ්න විය ම,
න්. 2,691,350,000
“117 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම සාඳ ා
න්. 2,691,350,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය” යන
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.
117 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.

02 වරුන වරුැවසාට න.- සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න - පුන්ාවරුර්තන විය ම,
න්. 1,225,000,000
“117 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
සාඳ ා න්. 1,225,000,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය”
යන ර න
් ය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.
117 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.
02 වරුන වරුැවසාට න.- සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න - මූලධ්න විය ම,
න්. 133,808,650,000
“117 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම සාඳ ා
න්. 133,808,650,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය”
යන ර න
් ය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.
117 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.

214 වන ශීර්ෂය.- විශ්නවවිදයාල ප්රතිපාදන නකොමිෂන් සභාව
02 වරුන වරුැවසාට න.- සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න - පුන්ාවරුර්තන විය ම,
න්. 30,825,000,000
“214 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
සාඳ ා න්. 30,825,000,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ
යුතුය” යන ර න
් ය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.

214 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතු යයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.
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02 වරුන වරුැවසාට න.- සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න - මූලධ්න විය ම,
න්.13,500,000,000

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச்
தெலவு ரூபொ 13,500,000,000

“214 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම සාඳ ා
න්.13,500,000,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය” යන
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.

“தமலப்பு 214, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவுக்கொன
ரூபொ 13,500,000,000 அட்டவமணயில் மெர்க்கப்படுைொக” எனும்
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

214 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න ලදී.
“தமலப்பு
117,
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
01,
ைீண்டுவருஞ்
தெலவுக்கொன
ரூபொ
707,000,0 0 0
அட்டவமணயில்
மெர்க்கப்படுைொக”
எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்
தகொள்ளப்பட்டது.
தமலப்பு 117, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச்
தெலவு ரூபொ 2,691,350,000
“தமலப்பு 117, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன
ரூபொ 2,691,350,000 அட்டவமணயில் மெர்க்கப்படுைொக” எனும்
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

தமலப்பு 117, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ்
தெலவு ரூபொ 1,225,000,000
“தமலப்பு
117,
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
02,
ைீண்டுவருஞ்
தெலவுக்கொன
ரூபொ
1,225,000,0 0 0
அட்டவமணயில்
மெர்க்கப்படுைொக”
எனும்
வினொ
விடுக்கப்பட்டு
ஏற்றுக்
தகொள்ளப்பட்டது.
தமலப்பு 117, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச்
தெலவு ரூபொ 133,808,650,000
“தமலப்பு 117, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவுக்கொன
ரூபொ 133,808,650,000 அட்டவமணயில் மெர்க்கப்படுைொக” எனும்
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
தமலப்பு 117, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
தமலப்பு 214.- பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள் ஆமணக்குழு
நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் ைீண்டுவருஞ் தெலவு ரூபொ 30,825,000,000

தமலப்பு 214, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 707,000,000, for Head 117,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 117, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,691,350,000
Question, "That the sum of Rs. 2,691,350,000, for Head 117,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 117, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,225,000,000
Question, "That the sum of Rs. 1,225,000,000, for Head 117,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 117, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 133,808,650,000
Question, "That the sum of Rs. 133,808,650,000, for Head 117,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 117, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 214.- UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 30,825,000,000
Question, "That the sum of Rs. 30,825,000,000, for Head 214,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 214, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 13,500,000,000
Question, "That the sum of Rs. 13,500,000,000, for Head 214,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 214, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“தமலப்பு
214,
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
02,
ைீண்டுவருஞ்
தெலவுக்கொன
ரூபொ
30,825,000,0 0 0
அட்டவமணயில்
மெர்க்கப்படுைொக”
எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்
தகொள்ளப்பட்டது.

"197 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
සාඳ ා න්.4,503,740,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය"
යන ර න
් ය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.

தமலப்பு 214, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

197 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.
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01 වරුන වරුැවසාට න.- ශමශ යුේ වරුැවසාට න - මූලධ්න විය ම,
න්.1,172,600,000

02 වරුන වරුැවසාට න.- සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න - මූලධ්න විය ම,
න්.212,850,000

"197 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම සාඳ ා
න්.1,172,600,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළයුතුය" යන
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.

“215 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න මූලධ්න විය ම සාඳ ා
න්.212,850,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය” යන
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.

197 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න ලදී.

215 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.

02 වරුන වරුැවසාට න.- සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න - පුන්ාවරුර්තන විය ම න්.80,000,000
"197 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
සාඳ ා න්.80,000,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය"
යන ර න
් ය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.
197 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න ලදී.
02 වරුන වරුැවසාට න.- සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න - මූලධ්න විය ම,
න්.2,928,000,000
"197 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම සාඳ ා
න්.2,928,000,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය" යන
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.
197 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න ලදී.

“தமலப்பு
197,
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
01,
ைீண்டுவருஞ்
தெலவுக்கொன
ரூபொ
4,503,740,0 0 0
அட்டவமணயில்
மெர்க்கப்படுைொக”
எனும்
வினொ
விடுக்கப்பட்டு
ஏற்றுக்
தகொள்ளப்பட்டது.
தமலப்பு 197, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச்
தெலவு ரூபொ 1,172,600,000
“தமலப்பு 197, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன
ரூபொ 1,172,600,000அட்டவமணயில் மெர்க்கப்படுைொக” எனும்
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

தமலப்பு 197, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

215 වන ශීර්ෂය.- කාර්මික අධායාපන හා පුහුු කිම නම්
නදපාර්තනම්න්ුරව

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ்
தெலவு ரூபொ 80,000,000

01 වරුන වරුැවසාට න.- ශමශ යුේ වරුැවසාට න - පුන්ාවරුර්තන විය ම,
න්.233,776,000

“தமலப்பு
197,
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
02,
ைீண்டுவருஞ்
தெலவுக்கொன
ரூபொ
80,00 0,0 0 0
அட்டவமணயில்
மெர்க்கப்படுைொக”
எனும்
வினொ
விடுக்கப்பட்டு
ஏற்றுக்
தகொள்ளப்பட்டது.

“215 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න ශමශ යුේ වරුැවසාට න
- පුන්ාවරුර්තන විය ම සාඳ ා න්.233,776,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට
ඇතුළත් ඩළ යුතුය” යන ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.
215 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න ලදී.
01 වරුන වරුැවසාට න.- ශමශ යුේ වරුැවසාට න - මූලධ්න විය ම,
න්.25,000,000
“215 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න මූලධ්න විය ම සාඳ ා
න්.25,000,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය” යන
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.

தமலப்பு 197, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச்
தெலவு ரூபொ 2,928,000,000
“தமலப்பு 197, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவுக்கொன
ரூபொ 2,928,000,000 அட்டவமணயில் மெர்க்கப்படுைொக” எனும்
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
தமலப்பு 197, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

215 වරුන ශීර්ෂශයහි 01 වරුන වරුැවසාට න, මූලධ්න විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.

தமலப்பு 215.- ததொழில்நுட்பக் கல்வி ைற்றும் பயிற்ெித்
திமணக்களம்

02 වරුන වරුැවසාට න.- සාාංවරුර්ධ්න වරුැවසාට න - පුන්ාවරුර්තන විය ම,
න්.1,726,040,000

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் ைீண்டுவருஞ் தெலவு ரூபொ 233,776,000

“215 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න පුන්ාවරුර්තන විය ම
සාඳ ා න්.1,726,040,000ඩ මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් ඩළ යුතුය”
යන ර න
් ය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.

“தமலப்பு
215,
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
01,
ைீண்டுவருஞ்
தெலவுக்கொன
ரூபொ
233,7 7 6,0 0 0அட்டவமணயில்
மெர்க்கப்படுைொக”
எனும்
வினொ
விடுக்கப்பட்டு
ஏற்றுக்
தகொள்ளப்பட்டது.

215 වරුන ශීර්ෂශයහි 02 වරුන වරුැවසාට න, පුන්ාවරුර්තන විය ම
උපශල්ඛ්නශයහි ශඩීටසාක්කය ැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝ ඩ්න
ලදී.

தமலப்பு 215, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
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நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- தெயல்முமறச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச்
தெலவு ரூபொ 25,000,000

HEAD 215.- DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION AND
TRAINING

“தமலப்பு 215, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவுக்கொன
ரூபொ 25,000,000அட்டவமணயில் மெர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ
விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 233,776,000

தமலப்பு 215, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூலதனச் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ்
தெலவு ரூபொ 1,726,040,000
“தமலப்பு
215,
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
02,
ைீண்டுவருஞ்
தெலவுக்கொன ரூபொ 1,726,040,000 அட்டவமணயில் மெர்க்
கப்படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டது.
தமலப்பு 215, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள் - மூலதனச்
தெலவு ரூபொ212,850,000
“தமலப்பு 215, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவுக்கொன
ரூபொ 212,850,000அட்டவமணயில் மெர்க்கப்படுைொக” எனும்
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 233,776,000, for Head 215,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 215, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 25,000,000
Question, "That the sum of Rs. 25,000,000, for Head 215,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 215, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,726,040,000
Question, "That the sum of Rs. 1,726,040,000, for Head 215,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

தமலப்பு 215, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூலதனச் தெலவு
அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Head 215, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 4,503,740,000, for Head 197,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 212,850,000

Head 197, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 212,850,000, for Head 215,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,172,600,000
Question, "That the sum of Rs. 1,172,600,000, for Head 197,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 197, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 80,000,000
Question, "That the sum of Rs. 80,000,000, for Head 197,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 197, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,928,000,000
Question, "That the sum of Rs. 2,928,000,000, for Head 197,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 197, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 215, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
"ඩා්ඩ සාභාවරු ර ි ය වරුාර්තා ඩළ යුතු යයි , නැවරුත රැසා්ීම
සාඳ ා අවරුසා් ත යුතුය"යි මම ශයෝජනා ඩ්නවරුා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අ.භා. 7.27 පාර්ලිනම්න්ුරව ප්රගතිය වාර්තා කරනු ිළජ ස
සභාපතිුරො මූලාසනනයන් ඉව් විය.
කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසනීමෙ 2017
නනොවැම්බර් 22වන බදාදා.
பி.ப.
7.27
ைணிக்கு,
குழுவின்
பொிெீலமன
பற்றி
அறிவிக்கும்தபொருட்டு தவிெொளர் அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று
அகன்றொர்கள்.
குழுவினது பொிெீலமன அறிவிக்கப்பட்டது; ைீண்டும் கூடுவது
2017 நவம்பர் 22 புதன்கிழமை.
At 7.27 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 22nd
November, 2017.
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පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ අනුකූලව අ.භා. 7.27 , 2017 නනොවැම්බර්
15 වන දින සභා සම්ෙතිය අනුව 2017 නනොවැම්බර් 22 වන බදාදා
පූ.භා. 9.30 වන නතක් කල් ගිනේය.

කල්තැබීෙ

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
න් ඩථානායඩතුමනි, "පාර්ලිශේන්තුවරු
යුතුය"යි මා ශයෝජනා ඩ්නවරුා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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அதன்படி பி.ப. 7.27 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், அதனது 2017
நவம்பர் 15 ஆந் திகதிய தீர்ைொனத்துக்கிணங்க, 2017 நவம்பர் 22,
புதன்கிழமை மு.ப. 9.30 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.

Parliament adjourned accordingly at 7.27 p.m. until 9.30 a.m. on
Wednesday, 22nd November, 2017 pursuant to the Resolution of
Parliament of 15th November, 2017.

සැ.ුත.
ශමම වරුාර්තාශේ අවරුසාාන මුද්රණය සාඳ ා සා්වරුකීය නිවරුැ්දි ඩළ යුතු තැන් ක්කයවරුව රිිය මන්ත්රීන් මින් පිටපතක්කය ශ න නිවරුැ්දි ඩළ යුතු
ආඩා්ය ඟහි පැ ැදිලිවරු ලකුණු ශඩීට, පිටපත ලැබී ශ සාි යක්කය ශනීඉක්කයමවරුා හැන්සාඩ් සාාංසා්ඩා්ඩ ශවරුත ලැශබන ශසාේ ඟවිය යුතුය.

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும்.
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