
 

 

 

 

 

2020.06.18 

නිවේදන අංකය:   221 /2020 

නිකුත් කළ වේලාව : 15.15 

අධ්යක්ෂ  ප්රවතත්ි)  / 

්රවතත්ි) ක්තෘත 

 

ප්රවෘත්ති නිවේදන ය 

ජනෘාවවේ විව ේ  අවධ්ානය වයොමුව ඇි) ඇෘැම් වි යයන් සම්බන්ධ්වයන් වම් වනවිට ඇෘැම් 

ජනමාධ්ය ාා සමාජ මාධ්ය අෘවලොස්සක්ෂ මගින් පදනම් විරහිෘ සාවදය ්රවතත්ී ්රචාාරය කරන බව 

නිරීක්ෂ ණය වන බවත් පාෘ දැක්ෂවවන එම ්රවතත්ී රජය මුළුමනින්ම  ්රි)ක්ෂව ේප කරන බවත් අද ිනන 

ප2020.06.18   පැවි) අමාෘය ම්ඩලල ීරණ දැනුම්දීවම් ්රවතත්ි) සාක්ඡාාවේදී  උසස් අධ්යාපන, 

ෘාක්ෂ ණ, නවවෝත්පාදන සා වෘොරතුරු ාා ජනමාධ්ය අමාෘය, කැබිනට් ්රකා ක ආචාා්තය බන්දුල 

ගුණව්තධ්න මාෘා  ්රකා  කරන ලදී.  

Millennium Challenge Corporation ගිවිසුම අත්සන් කිරීම. 

වත්මන් රජය විසින් “MCC ගිවිසුම”පMillennium Challenge Corporation) අත්සන් කිරීමට සැරවසන 

බවට සාවදය ්රවතත්ී   ්රචාාරය වන නමුත් එවැනි කිසිදු ීරණයක්ෂ රජය විසින් වෙන වනොමැෘ. 

පසුගිය රජය සමවේදී  වම් සම්බන්ධ්වයන් වා්තෘාවන් අදාළ විවේශීය සමාෙම් වවෘ ඉිනරිපත් කර ඇි) 

නමුත් වත්මන් රජය වමම ගිවිසුම ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ කිසිදු ක්රියාමා්තෙයක්ෂ වෙන වනොමැි) අෘර, 

කිසිදු රටක්ෂ වාෝ බහුජාි)ක සමාෙමක්ෂ සමෙ ශ්රී ලංකා ආ්ඩක්රම වයවස්ාාවට වාෝ රවට් ීති)යට 

පරිබාහිර වන කිසිදු ගිවිසුමකට වාෝ එකෙෘාවකට පැමිණීමට වත්මන් රජය කටයුතු වනොකරන බව 

වමහිදී ්රකා  කරන ලදී.   අනුව, වම් සම්බන්ධ්වයන් රජවේ වපර පැවි) ස්ාාවරවේ කිසිදු වවනසක්ෂ 

සිදුව වනොමැි) බව අවධ්ාරණය වකව්ත. 

ේ ෞද්ගලිකනේ ෝහල්නසමූහයක්නනමගින්නේ ෞද්ගලිකනවවෘනයනිදනයාලයකයක්නිි නරීමම. 

ේම ටන වපෞේෙලික වරෝාල් සමූායක්ෂ මගින් වපෞේෙලික වවදය විදයාලයක්ෂ ඇි) කිරීමට රජවේ 

අනුමැි)ය හිමි වී ඇි) බවට පළවන ්රවතත්ි)ය ද සාවදය ූවවකි. යම්කිසි ආයෘනයක්ෂ පිළිෙත් උසස ්

අධ්යාපන ආයෘනයක්ෂ ආරම්භ කිරීමට අදාස් කරන්වන් නම් උසස් අධ්යාපන අමාෘයාං ය වවෘ 

පළමුවකොට ඉල්ලුම් පත්රයක්ෂ ඉිනරිපත් කළයුතු වේ. නමුත් එවැනි ඉල්ලීමක්ෂ වාෝ ඉිනරිපත් වී වනොමැෘ.  

එම වපෞේෙලික වරෝාල් සමූාය මඟින් එක්ෂසත් රාජධ්ානිවේ වි ්වවිදයාල සිසුනට සිය ආයෘනය වවි)න් 

පුහුණු අවස්ාා ලබාදීම සඳාා පසුගිය කාලවේදී ඔවුන්වේ අභයන්ෘර එකෙෘාවක්ෂ ව වයන් ීරණය කර 

ඇි) අෘර, එවැනි පුහුණුවීවම් අවස්ාා ලබාදීම සාමානය පරිපාටිය යටවත් සිදු වකව්ත. නමුත් කිසිදු 



 

 

අයුරකින් වමරට වපෞේෙලික වවදය විදයාලයක්ෂ ආරම්භ කිරීමට රජවේ අවසර ලබාදීමක්ෂ වාෝ එවැනි 

ඉල්ලීමක්ෂ වාෝ ඉිනරිපත් වී  වනොමැෘ. 

Japan International Cooperation Agency ආයෘනය විසින් ලංකාවට ආධ්ාර ලබාදීම අත්හිටුවීම. 

ජපානවේ “ජයිකා” (Japan International Cooperation Agency) ආයෘනය විසින් ලංකාවට විවිධ් 

සංව්තධ්න වයාපති) සඳාා ආධ්ාර ලබාදීම අත්හිටුවා ඇි) බවට පළවන ්රවතත්ි)ය ද මුළුමනින්ම අසෘය 

්රවතත්ි)යක්ෂ බව වමහිදී අවධ්ාරණය කරන ලදී. ජයිකා ආයෘනය රජය සමෙ ඉෘාමත්ම අවවබෝධ්ාත්මකව 

්ර ස්ෘ අන්දමින් කටයුතු කරනු ලැවේ.  එම ආයෘනයට අදාළ සංව්තධ්න වයාපතී සම්බන්ධ් අමාෘය 

ම්ඩලල පත්රිකා ඉිනරිපත් වී ඇි) අෘර, එ ස සියලු වයාපතීන් අ්්ඩලව සිදු වකව්ත.  

  අනුව, මාජනෘාව වනොමෙ යවමින් සිදු කරන වමවැනි පදනම් විරහිෘ අසෘය ්රවතත්ී රජය විසින් 

මුළුමනින්ම ්රි)ක්ෂව ේප කරනු ලැවේ. 

 

 

 

 

 ාලයකකනකලුවෘැවෘ 

 ජේේනප්රවෘත්ති නධ්යක් නජ  ාල් 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


