2016.05.23 වන දින බම්බලපිටිය මුස්ලිම් බාිකා විද්යාලයේ පැවැති වාර්ෂික ත්යාග

ප්රද්ායනෝත්ස්වයේ ප්රධාන ආරාධිත්යා යලස් ස්හභාගී යවමින් අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහත්ා
කළ කත්ාව.
වස්ර 13 ක් අනීවාර්ෂය අධයාපනය ලැබීම ස්ඳහා අධයාපන ක්රමයක් අප ඇති කර තියබනවා. මුස්ලිම්
කාන්ත්ා විද්යාලය වැනි පාස්ල්වල සසුනට නම් අනිවාර්ෂයයන්ම වස්ර 13 ක අධයාපනයක් ලැයබනවා.
යම් ආස්න්නයේ ඇති හින්ු කාන්ත්ා විද්යාලය, විශාඛා විද්යාලය, රාජකීය විද්යාලය, ආනන්ද් විද්යාලය,
ඩී.එස්ල. යස්ලනානායක විද්යාලය වැනි පාස්ල්වලත් ස්ම්ූර්ෂණ අධයාපනයක් ලැයබනවා. නමුත් රයේ
බහුත්ර පාස්ල් ස්ිංඛයාවක එම වස්ර 13 ක ස්ම්ූර්ෂණ අධයාපනය ලැයබන්යන් නැහැ.
මමත්රීපාල සරියස්ලන මහත්ා යටයත් ඇති කළ ජාතික ආණ්ඩුවට අධයාපන ක්රමය ස්ම්බන්ධයයන් නව
ප්රතිපත්තියක් තියබනවා. ශ්රී ලිංකායේ ප්රධාන පක්ෂ සයල්ලම එම ප්රතිපත්තියට ස්හයයෝගය ලබා
යද්නවා. අධයාපනය යේශපාලන ක්රීඩාවක් බවට පත් යනාකර අධයාපන ක්රමයේ ඇති අුපාු
හඳුනායගන ඒවා ස්කස්ා ඉදිරියට යාම ජාතික රජයේ අරමුණයි.
මා යමහි පැමිණීමට යපර අධයාපන අමාත්යවරයා ස්මග ස්ාකච්ඡා යකාට වත්මන් අධයාපනය ස්ිංඛයා
යල්ඛණ යගන්වා ගත්ත්ා. එම ස්ිංඛයා යල්ඛණ අධයයනය කිරීයමන් පාස්ල් අධයාපනය ලබන ස්ිංඛයාව
පිළිබඳ අවයබෝධයක් ලබා ගත් හැකියි.
2000 වස්යර්ෂදී සසු සසුවියන් තුන් ලක්ෂ තිස්ල එක්ද්ාහස්ල හයසය හැටතුනක් පළමු වස්රට ඇතුළු වුණා.
වස්ර 11 ක් ගත් වී ස්ාමානය යපළ විභාගය වන විට පනස්ල නව ද්හස්ක් පමණ අධයාපනය හැර යගාස්ල
තිබුණා. ස්ාමානය යපළ විභාගයයන් පසුව එක් ලක්ෂ ද්හස්ය ද්හස්ක් පාස්ල් අධයාපනය ලැබීයමන්
ඉවත් වී තිබුණා. ස්ාමානය යපළ විභාගයට ඉදිරිපත් වූ ඉතිරි සසුන්යගන් 50% කට වත් උස්ස්ල
අධයාපනය ලැබීමට අවස්ලථාව ලැබුයණ්ඩ නැහැ. එම අවස්ලථාව ලැබුයණ්ඩ ස්ලවල්ප යද්යනකුට පමණයි.
එයස්ල නම් 50% කට වැඩි පිරිස්කට අධයාපනය ලැයබන්යන් නැහැ. අප වැනි රටක එවැනි විශාල
ප්රතිශත්යකට අධයාපනය යනාලැබී යාම විශාල අපරාධයක් බව කිව යුතුයි. එය විශාල මිනිස්ල ස්ම්පත්ක්
අපයත් යෑමක් වශයයන් හැදින්විය හැකියි.
ස්ම්ූර්ෂණ අධයාපනයක් ලබා ුනයහාත් ස්මාජයයන් අපට මීට වඩා යහාඳ ප්රතිඵලයක් ලබා ගත් හැකියි.
ඒ නිස්ා අප යම් ත්ත්ත්වයට ද්ැන් මුහුණ දිය යුතුයි. අප නිද්හස්ල අධයාපනයක් පිළිබඳව කත්ා කරනවා
නම්, එක් කාරණයක් සහියේ ත්බා ගත් යුතුයි. අප ඒ යුතුකම 100% යක් ඉටු කරන්යන් නැහැ. රජයේ
පාස්ල්වලට අමත්රව යපෞේගික පාස්ල්වලට යන ශිෂ්ය ස්ිංඛයාව අු කළයහාත් යම් ප්රතිඵලය මීට
වඩා අස්ාර්ෂථක වනවා. ස්ාමානයයයන් යපෞේගික පාස්ල්වල විභාග ප්රතිඵල යහාඳ මේටමක
තියබනවා. අනතුර තියබන්යන් නිද්හස්ල අධයාපනය ලබන සසු සසුවියන්ටයි.
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අධයාපන අමාත්යිංශයත්, අපත් ස්ාකච්ඡා යකාට නව අධයාපන ප්රතිස්ිංවිධාන වැඩ ස්ටහන යටයත්
පළමුයවන්ම සු කරන්යන් වස්ර 13 ක අධයාපනය ස්ෑම සසුයවකු ස්ඳහාම ලබාදීමයි. එයස්ල නම් අප ඒ
ස්ඳහා වස්ර 13 ක් යනතුරු අධයාපනය අනිවාර්ෂය කළ යුතුයි. සසුවකු යහෝ සසුවියක පාස්ල්
යනාගියයහාත් ඔවුන් හට යහෝ යද්මේපියන්ට ද්ඬුවම් කිරීයමන් ප්රතිඵලයක් ලැයබන්යන් නැහැ. ඔහු
යහෝ ඇය පාස්ල් යනායන්යන් මන්ද්ැයි යන යහලතුව අප යස්ායා බැිය යුතුයි. අප ප්රතිකාර කළ යුත්යත්
එම යහලතුවටයි. ස්මහරවිට ආද්ායම් ප්රශලනයක් විය හැකියි. ඇත්ැම්විට මාපියන් අත්ර ප්රශලනයක් විය
හැකියි. අප ඒ ප්රශලනය යද්ස් බලා ඊට පිළියම් යයදිය යුතුයි. ඒ ස්ඳහා අධයාපන අමාත්යිංශයට වියශලෂ්
වගකීමක් තියබනවා.
ස්ාමානය යපළ විභාගයයන් විශාල පිරිස්ක් අස්මත් වනවා. යද්වැනුව අප ඒ පිළිබඳව යස්ායා බැිය
යුතුයි. ස්ාමානය යපළ විභාගයේ අවශය කරන විෂ්යන්වින් ස්මත් වන්යන් නැත්නම් ඒ අයට
පාස්යලන් පිටවී යාමට සු යවනවා. එම ක්රමය නැති කර ස්ාමානය යපළ විභාගයයන් පසුව සයලූ
යද්නාටම වැඩිුර අධයාපනය ලැබිය හැකි පරිදි අප නීති ස්ම්පාද්නය කරනවා. විශලව විද්යාලයට
ඇතුළුවීමට අවශය සසු සසුවියන්ට ස්ාමානය යපළ විභාගයයන් අවම සුුසුකම් ලබා යගන උස්ස්ල යපළ
විභාගයයන් නම් කළ විෂ්යන්වින් ස්මත් විය හැකියි. අපයේ ජාතික රජයේ අධයාපන ප්රතිපත්තිය
අනුව ස්ාමානය යපළ විභාගයේ විෂ්යන් කිහිපයක් අස්මත් වුණා යැයි සසුන් උස්ස්ල අධයාපනය
ලැබීයමන් ඉවත් විය යුතු නැහැ.
යම් ක්රමය යටයත් සසු සසුවියන් වස්ර 13 ක් පාස්යල් රඳවා ගැනීමට අයේක්ෂා කරනවා. නමුත් යම්
විෂ්ය මාලා ක්රමයයන් පමණක් එය කළ යනාහැකියි. විශලව විද්යාලයට පිවියස්න අයට නම් යම් විෂ්ය
මාලා යහාඳයි. ඒ නිස්ා ස්ාමානය යපළ විභාගයේදී අමත්ර විෂ්ය මාලා කිහිපයක් ඇතුළු කිරීමට ද්
අධයාපන අමාත්යිංශය තීරණය කර තියබනවා. උස්ස්ල යපළ විභාගයටත් එවැනි විෂ්යන් කිහිපයක්
ඇතුළු කිරීමට නියමිත්යි.
එවිට ස්ිංගීත්යට ද්ක්ෂ අයට ස්ිංගීත්ය ඉයගන ගත් හැකියි. ක්රීඩාවට ද්ක්ෂ අයට ක්රීඩා ඉයගන ගත් හැකියි.
ත්මන්ට අවශය නම් ගණිත්ය ස්හ ක්රීඩා ඉයගන ගැනීමට හැකියාව තියබනවා. යම් යටයත් ත්මන් යන
මාර්ෂගය ත්මන්ට තීරණය කරන්නට හැකියාව ලැයබනවා. ඒවයේම අධයාපනය ලැබිය යුතු ආකාරය
පිළිබඳව උපයද්ස්ල දීමටත් අප කටයුතු කරනවා. අප ඉදිරියට යන්යන් ඒ ආකාරයටයි.
වර්ෂත්මානයේ ඩිජිටල් යුගයට පා ත්බා ඇති නිස්ා ඩිජිටල් ත්ාක්ෂණයත් පාස්ල්වලට යගයනන්නට
කටයුතු කරනවා. ඒ පිළිබඳව අප වැඩිුර ස්ාකච්ඡා කරනවා. අනාගත් අධයාපනය ස්ඳහා යත්ාරතුරු
ත්ාක්ෂණයත්, ඩිජිටල් ද්ැනුමත් අත්යවශයයි. ත්ව වස්ර 10 කින් අපයේ පාස්ල් වර්ෂත්මානයේ තියබන
ත්ත්ත්වයට වඩා ස්ම්ූර්ෂණයයන්ම යවනස්ල යේවි.
ස්ෑම සසුයවකුටම පායහල වර්ෂත්මානයේ දී ජිංගම ුරකථනයක් තියබනවා. එම ජිංගම ුරකථනය මගින්
ද් යත්ාරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාව තියබනවා. අප ඒ අයුරින් නව ක්රමයේද්යකට ගමන් කළ යුතුයි.
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එම ක්රමයේද් පිළිබඳ අප ස්ැලසුම් ස්කස්මින් තියබනවා. ඒ ස්ැලසුම් ස්කස්න අත්ර අප ත්වත් කාරණා
පිළිබඳව අවධානය යයාමු කළ යුතුය. අනාගත්යේදී පාස්ල් සසුන් ස්ිංඛයාව ත්වත් ලක්ෂ 10 කින් පමණ
වැඩි යේවි. එය යමවැනි පාස්ල්වලට ප්රශලනයක් යනායේ. නමුත් කුඩා පාස්ල්වලට එම අභියයෝගයට
මුහුණදීම ස්ඳහා ඉඩකඩ යස්ායා ගත් යුතුයි. එයමන්ම ගුරුවරුන් ත්වත් බද්වා ගත් යුතුයි. ඒ ගුරුවරු
පුහුණු කිරීයම් වගකීම තියබනවා. ඒ වයේම විුහල්පතිවරු පුහුණු කිරීයම් වගකීම තියබනවා.
පාස්ල්වල යමම නව වැඩස්ටහන් ක්රියාත්මක වනවා ද්ැයි පරීක්ෂා කිරීම ස්ඳහා යවනම පරීක්ෂක පිරිස්ක්
පැමියණනවා. එමගින් ස්ෑම පාස්ලකම ප්රතිඵල අධීක්ෂණය කළ හැකියි. එයමන්ම ස්ෑම පන්ති
කාමරයකම අු පාු ස්හ ප්රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නට හැකියාව තියබනවා.
විුහල්පතිවරයයකුට ත්මන්යේ පාස්ල හසුරුවන්නට බැරි නම් යහාඳ අධයාපනයක් ලබාදීමට බැරි නම්
ඒ විුහල්පතිවරයා මාරු කරන්නට සු වනවා. එම අිංශ ප්රධානියා ඉවත් කරන්නට සු වනවා.
ගුරුවරුන් යහාඳ අධයාපනයක් ලබා යද්න්යන් නැතිනම් ඒ පිළිබඳව යහලතු යස්ායන්නට සු යවනවා.
එයමන්ම ගුරුවරුන්ට වස්රකට දින යද්කක් පාස්යලන් පිටවී ගුරු පුහුණුව ස්ඳහා පිහිටුවන
මධයස්ලථානයට පැමිණ ත්මන් උගන්වන විෂ්යන් පිළිබඳ ද්ැනුම අලූත් කර ගැනීමට අවස්ලථාව ලබා
යද්නවා. වස්ර 5 ක් 6 ක් ගත් වූ පසුව ද්ැනුම අලූත් කර ගැනීම ස්ඳහා ගුරුවරුන්ට වස්රකට දින 5 ක්
පමණ යවන් කිරීමට හැකියාව ලැයේවී.
ගුරුවරයා යහෝ ගුරුවරිය සසුනට අධයාපනය ලබාදීමට යපර ත්මන්යේ ද්ැනුම විටින් විට අලූත් කර
ගත් යුතුයි. යලෝකයේ දියුණු රටවල තියබන ක්රමයත් එයයි. යලෝකයේ ප්රධාන රටවල් යබායහෝමයක
පවතින අධයාපන ක්රමයට අනුව එරට ස්ාමානය යපළ විභාගයක් නැහැ. එරට පාස්ල්වින් පාස්යල් සට
ස්මාජයට යන අධයාපනයක් ලබා යද්නවා. යමවැනි ක්රමයක් ඇති කරනවා නම් එහි පාලන වැඩ
කටයුතු කළ යුත්යත් අධයාපන අමාත්යිංශය යනායේ. අප වයවස්ලථාව අනුව එම වැඩකටයුත්ත්
පැවයරන්යන් පළාත් ස්භාවටයි.
අධයාපන අමාත්යිංශය අධයාපන ප්රතිපත්ති ස්ම්පාද්නය කරනවා. විෂ්ය මාලා හද්නවා. ගුරු පුහුණුවීම්
ලබා යද්නවා. විෂ්ය මාලා ක්රියාත්මකවීම පිළිබඳ ස්ලකා බලනවා. ඒ ස්ඳහා යවනම පරීක්ෂණ
කණ්ඩඩායමක් පත් කර ඒ අයයේ වාර්ෂත්ා අනුව අප පළාත් පාස්ල්වින් කරුණු විමස්නවා. ජාතික
පාස්ල් ස්හ යපෞේගික පාස්ල් හැර ඒ ඒ පළායත් පාස්ල් පාලනය පළාත් ස්භාවට ලබා යද්නවා.
පාස්යල් එදිනද්ා වැඩකටයුතු විුහල්පති විසන් බලා ගත් යුතුයි. පාස්ල් මණ්ඩඩලයයන් අනුමත් කරන
ලද් ස්ිංවර්ෂධන ස්ැලැස්ලමක් අනුව එම වැඩ කටයුතු සු කළ යුතුයි.
වාර්ෂික අධයාපන ස්ැලසුම් ජාතික අධයාපන අමාත්යිංශයයන් ස්හ පළාත් අධයාපන අමාත්යිංශයයන්
ස්ැකයස්නවා. එයමන්ම වියශලෂ් අධයාපන වැඩස්ටහනක් ද්ැන් අධයාපන අමාත්යිංශයයන් ස්කස්ල
කරමින් සටිනවා. එම වැඩ පිළියවළ අධයාපන අමාත්යිංශයට ත්නිවම ක්රියාත්මක කරන්නට බැහැ.
අපයේ වයවස්ලථාව අනුව අධයාපනය ස්ම්බන්ධ බලත්ල ගණනාවක් පළාත් ස්භාවට ලබා දී තියබනවා.
මා අධයාපන අමාත්යවරයා වශයයන් සටින ස්මයේදී එම යකටුම් පත් ස්කස්ල කළා. එම නිස්ා යමම
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ස්ැලසුම යකටුම්පත්ක් යලස් ස්කස්ා පළාත් අධයාපන අමාත්යවරුන්, පළාත් අධයාපන යල්කම්වරුන්
පළාත් අධයාපන අධයක්ෂකවරුන් ස්මග යම් පිළිබඳව ස්ාකච්ඡා කළ යුතුයි. එයින් එකඟත්වයකට
පැමිණි පසුව පාර්ෂියම්න්තුයේ යත්රිම්කාරක ස්භාවට ඉදිරිපත් කර ඔවුන්යේ අද්හස්ල ද් ලබා යගන
කැබිනේ මණ්ඩඩලයට ඉදිරිපත් යකාට කැබිනේ මණ්ඩඩලයයන් අනුමැතිය ලැබුණු පසුව නව යකටුම්
පත් පාර්ෂියම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකියි.
යම් සයලූ යේ සු කිරීම ස්ඳහා මුද්ල් අවශයයි. යම් ස්ඳහා වැය වන මුද්ල යකාපමණ ද්ැයි යන්න ජාතික
ප්රතිපත්ති අමාත්යිංශය ස්හ භාණ්ඩඩාගාරය ස්මග ස්ාකච්ඡා කරනවා. අප මුද්ල් වැය කළ යුත්යත් ඒ
ස්ඳහායි. අප ජාතික ධනය වැය කරන්යන් අනාගත් පරපුර ස්ඳහා යහාඳ අධයාපනයක් ලබා ගැනීමටයි.
ජනාධිපතිවරණයේදී මමත්රීපාල සරියස්ලන මහත්ාත් ඒ පිළිබඳව යපායරාන්ුවක් ලබා දී තියබනවා.
එයමන්ම ජාතික ආණ්ඩුයේ තියබන පක්ෂත් ඊට යපායරාන්ු ලබාදී තියබනවා. ඒ මුද්ල් ලබායගන
අධයාපනය ඉදිරියට යගන යාමට කටයුතු කරනවා. අප යම් දිනවල ස්ාකච්ඡා කරමින් සටින්යන් එම
නව ක්රමයේද්ය ස්ලථාපිත් කිරීම ස්ඳහායි.
අධයාපනයට අප වැඩිපුර මුද්ල් වැය කරනවා නම් ඒ ස්ඳහා ආද්ායම යස්ායා ගන්නවා නම් වැඩි කල්
යාමට යපර අපට ශීඝ්ර ආර්ෂික දියුණුවක් ලබා ගැනීමට ද් හැකියාව ලැයබනවා. ශීඝ්ර ආර්ෂික දියුණුවක්
ලැබුණු පසුව අධයාපනය යමන් යස්ෞඛයයට ද් වැඩිපුර මුද්ල් ලැයබනවා. අප ක්රියාත්මක කරන්යන් ඒ
වැඩපිළියවළයි. මීට යපර එම වැඩස්ටහන ක්රියාත්මක යනාකයළල ඇයි ද්ැයි ඇත්ැමුන් විමස්නවා. අයේ
රයේ ආර්ෂිකයේත්, යගෝලී ආර්ෂිකයේත් අස්ලථාවර බවක් තිබුණා. ඒ අස්ලථාවර බව ද්ැන් අප ස්කස්ල කර
තියබනවා. ඒ පිළිබඳව ද්ැන් ප්රශලනයක් නැහැ. අපට ඉදිරියට ගමන් කිරීමට හැකියාව තියබනවා.
එක් අත්කින් ආර්ෂිකය ස්ිංවර්ෂධනය කිරීමට, අධයාපනය ස්ඳහා වියද්ම් කිරීමට, අධයාපනය ලබන
සසුන් උස්ස්ල අධයාපනය ස්ඳහා යයාමු කිරීමට යමන්ම කාර්ෂමික පුහුණුව ස්ඳහා යයාමු කිරීමටත් මුද්ල්
අවශයයි. එම අධයාපනය ලැබුණු පසු අප රැකියා ලබා දිය යුතුයි. ශීඝ්ර ආර්ෂික ස්ිංවර්ෂධනය ස්හ
අධයාපනයේ දියුණුව අත්වැල් බැද්යගන ඉදිරියට යන යුගයක් අප නිර්ෂමාණය කරනවා. අපයේ
අධයාපන වැඩ ස්ටහන් ස්ැකසීම ස්ඳහා විුහල්පතිවරුන්ට යමන්ම ගුරුවරුන්ටත් අද්හස්ල ලබාදීයම්
හැකියාව තියබනවා. අපයේ වැඩස්ටහන් ක්රියාත්මක කිරීමටත්, වස්ර 13 ක අනිවාර්ෂය අධයාපනය ලබා
දීමටත් ස්ැමයේ ස්හයයෝගය අයේක්ෂා කරනවා.

එහිදී අද්හස්ල ද්ැක්වූ අධයාපන අමාත්ය අකිල විරාජ් කාරියවස්ම් මහත්ා.
වස්ර 71 ක් පැරණි යමම පාස්ැල කීර්ෂතිමත් කාන්ත්ාවන් යබායහෝ යද්යනක් රටට ද්ායාද් කර තියබනවා.
සී.ඩේිේ.ඩේිේ. කන්නන්ගර හා ස්ර්ෂ රාසක් ෆරීඩ් යන මහත්වරුන් යමම පාස්ල ආරම්භ කිරීමට
කටයුතු කළා. ඉදිරි යලෝකයට ගැලයපන්නා වූ අධයාපන ක්රමයක් ස්කස්ල කරන බව ද්ැනට අධයාපනය
පිළිබඳ මනා ද්ැනුමක් ඇති අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහත්ා අද් දින පැහැදිි කළා. අධයාපන
ඇමැතිවරයා වශයයන් මම අද් දින ඒ පිළිබඳ ආඩම්බර වනවා.
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අයේ අරමුණ කිසඳු යේශපාලනීකරණයකින් යත්ාරව අධයාපනය ඉදිරියට යගන යාමයි. අධයාපනය
යනු අනාගත්ය ස්ඳහා සුබ මාවත් විවර කරන ගමන් බලපත්රයයි. යමම පාස්ල ජාතික ස්ිංහිදියාව ඇති
කිරීමට යහාඳ අඩිත්ාලමක් ද්මා තියබනවා. යම් ජනාධිපතිවරයායේ හා අග්රාමාත්යවරයායේ ජාතික
ස්මගිය ඇති කරන්නා වූ වැඩස්ටහනට ශක්තියක්. ද්රුවන්යේ අනාගත්ය තීරණය වනුයේ ඔවුන්යේ
අධිෂ්ලඨානය මත්යි. එම අධිෂ්ලඨානය ජය ගැනීම ස්ඳහා අවශය සයලූම පහසුකම් ලබාදීමට අධයාපන
ඇමැතිවරයා වශයයන් මා සූද්ානම් යැයි අධයාපන අමාත්යවරයා වැඩිුරටත් පැවසීය.
යමම උත්ස්වය ස්ඳහා ජාතික ඒකාබේධත්ා ස්හ ප්රතිස්න්ධාන රාජය අමාත්ය ඒ.එච්.එම්. ෆවුස,
පාර්ෂියම්න්තු මන්ත්රී මුජිබූ රහලමාන් ඇතුළු මහත්ම මහත්මීහුද් ස්හභාගී වූහ.
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