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සන්නිවේදන පහසුකම් නැතිව ගස් ගල් උඩ නගින දරුවන්නට අමාත්ය නාමල් රාජපක්ෂ
මහත්ාවගන්න සති වදකකින්න විසඳුමක්
සන්නිවේදන පහසුකම් වනොමැතිකමින්න ගස් උඩ, ගල් උඩ නගින, වැේ තොවුල්ලට යන ගවම් දරුවන්නට
එම දුෂ්කරතො මගහැරීම සඳහො සති වදකක් ඇතුළත ග්රොමීය සන්නිවේදන පහසුකම් මධ්යස්ථොන පිහිටුවන
බව තරුණ හො ක්රීඩො අමොතය සහ ඩිජිටල් හො වයවසොය සංවර්ධ්න රොජ්ය අමොතය නොමල් රොජ්පක්ෂ මහතො
අද (21) දින පැවසීය.
රජ්වේ ප්රවෘත්තති වදපොර්තවම්න්නතුවේ පැවති ප්රවෘත්තති සොකච්ඡොවකට එක්වවමින්න අමොතය නොමල්
රොජ්පක්ෂ මහතො වම් බව අවධ්ොරණය කවළ්ය.
පොසලක්, මහින්නවදෝදය විදයොගොරයක්, නැණසලක්, ආගමික ස්ථොනයක්, ප්රජ්ො ශොලවක් වහෝ
පුස්තකොලයක් වහෝ වපෞද්ගලික අංශවේ ධ්ොනපතිවයක් මැදිහත්තව ලබොවදන මධ්යස්ථොනයක් තුළ
පරිගණක වහෝ ටැබ් උපරිම 10ක් සහිතව වමම ග්රොමීය සන්නිවේදන පහසුකම් මධ්යස්ථොනය පිහිටුවීමට
ියමිතය.
අදොළ මධ්යස්ථොන ඔස්වස් උදෑසන සිට සවස්වනතුරු e-තක්සලොව හරහො අධ්යොපනය හැදෑරීවම්
අවකොශය දරුවන්නට ලබොවදන බව කියො සිටි අමොතය නොමල් රොජ්පක්ෂ මහතො එම දරුවන්නවේ වැඩිදුර
අධ්යොපනයට වියදම්වන දත්තත සඳහො වැයවන මුදල් රජ්ය විසින්න දරණ බව පැවසීය.
e-තක්සලොව වම් වනවිටත්ත සියයට සියයක් අන්නතර්ජ්ොල දත්තත ගොස්තුවලින්න ඉවත්තකර තිවබන බව සඳහන්න
කළ අමොතයවරයො, ලංකොවේ ඕනෑම තැනක සිටින දරුවවකුට e-තක්සලොව ඔස්වස් කිසිම වියදමකින්න
වතොරව වනොමිවල් අධ්යොපනය ලැබීවම් හැකියොව ඇති බව පැවසීය.
ඒ අනුව පොසල් දරුවන්නවේ අධ්යොපනය වවනුවවන්න සන්නිවේදන පහසුකම් සැපයීම සහ දුෂ්කරතො
ඉවත්තකිරීවම් වකටි හො මධ්ය කොලීන සහ දිගු කොලීන වැඩපිළිවවලක් අමොතය නොමල් රොජ්පක්ෂ මහතොවේ
උපවදස් පරිදි ක්රියොත්තමක වේ.
වසර වදකක් ඇතුළත රට පුරො සන්නිවේදන කුලුනු ලබොදීම යොවත්තකොලීන වකොට සියලුම සන්නිවේදන
සැපයුම්කරුවන්න සහ විදුලි සංවද්ශ ියොමන වකොමිෂන්න සභොව එකට එක්ව ඒකොබද්ධ් ප්රවේශයකින්න එක්
ප්රතිඵලයක් ලබො ගැනීමට අවේක්ෂො කරන බව ද අමොතය නොමල් රොජ්පක්ෂ මහතො පැවසීය.
යොවත්තකොලීන වනොකිරීම ිසො ඇතිව තිවබන රික්තක වලට ප්රධ්ොන වහ්තුවක් වී ඇත්තවත්ත කුලුනු
ඉදිකිරීමට පසුගිය කොල සීමොව තුළ දී එක් එක් සමොගම්වල අවශයතොවයට අනුව පමණක් අවසර ලබො දී
ඇති ිසො බව අමොතයවරයො වහළි කවළ්ය.

2021 ජුි මොසවේ සිට වීඩිවයෝ වකොම්පරන්නස් පහසුකම e-තක්සලොව හරහො වනොමිවල් ලබො වදන බව
අනොවරණය කළ අමොතය නොමල් රොජ්පක්ෂ මහතො ඉවගනුම් කළමනොකරණ පද්ධ්තිය නැතිනම් ලර්ින්න
මැවන්නජ්මන්න් සිස්ටම් (LMS) ජුි 25 වැිදො සිට පොසල් 20කින්න ආරම්භ කරන බව පැවසීය.
මීළඟ වසර 2ක ඇතුළත වමරට පොසල් 10000කට වැඩි සංඛ්යොවක් 4G වලින්න ආවරණය කිරීමට අදොළ
අමොතය මණ්ඩල සංවද්ශය වම් වනවිට වකටුම්පත්ත කර ඇති බව ද අමොතය නොමල් රොජ්පක්ෂ මහතො
වමහි දී වහළි කවළ්ය.
අමොතය නොමල් රොජ්පක්ෂ මහතො වමවස් ද කීවේය.
වකොවිඩ් වසංගත තත්තත්තවයත්ත සමඟ වසර 2කට ආසන්නන කොලයක් දරුවන්නට පොසල් අහිමිවවලො
තිවයනවො. පළමු රැල්වල් සිට අද වවනවකොට මොස කිහිපයක් හැර දරුවන්නට පොසල් අධ්යොපනය
හදොරන්නන අපහසුවවලො තිවයනවො.
ඉතිං වම් අනුව තව වකොතරම් කොලයක් වම් විධියට ගමන්න කරන්නන වේවි ද යන්නන ගැන කිසිවවකුටත්ත
තක්වස්රු කරන්නන බැහැ. ඒ අනුව තමයි ගරු අධ්යොපන අමොතයතුමො සමඟ සොකච්ඡො කරලො, අධ්යොපන
අමොතයංශයත්ත ඩිජිටල් තොක්ෂණ අමොතයංශයත්ත එක්ව අතිගරු ජ්නොධිපතිතුමොවගත්ත අග්රොමොතයතුමොවගත්ත
උපවදස් පරිදි වම් රව් නව සොමොනයට අනුකූලව තීන්නදු තීරණ ගන්නවන.
වමහි දී ප්රධ්ොන ගැටලුව තමයි සිේනල් නැත්තනම් වඩ්ටො ලබො ගැනීමට තිවබන අපහසුතොවය. පසුගිය වසර
ගණනොවක් කුලුනු ඉදිකිරීවම් දී ජ්ොතික සැළැස්මකට අනුව ඒවො ඉදි වනොවකොට එක් එක් සමොගම්වල
අවශයතොව මත කුලුනු ලබො දීම වම් ගැටලුවට වහ්තුවවලො තිවබනවො.
ඒ ිසො රව් වබොවහෝ ප්රවද්ශවල අන්නතර්ජ්ොල පහසුකම් ලබො ගැනීවම් දී රික්තකයක් ඇතිවවලො
තිවබනවො. නැතිනම් ජ්ංගම දුරකථනවලට පවො සන්නිවේදන පහසුකම් ලබො ගැනීවම් ගැටලු තිවබනවො.
පළමුව අපි වම් කොරණය ිවැරදි වකොට රටම ආවරණය වන පරිදි ජ්ොතික සැලැස්මක් සමඟ සියලුම
ආයතන ඒකොබද්ධ්ව වැඩපිළිවවලක් ක්රියොත්තමක කරනවො
ගමට සන්නිවේදනය අතිගරු ජ්නොධිපති වගෝඨොභය රොජ්පක්ෂ මැතිතුමොවේ සංකල්පය අනුව අපි
යොවත්තකොලීන කිරීවම් වැඩසටහන දැනටමත්ත ආරම්භ කරලො තිවයනවො. අවේ ඉලක්කය වසර වදකක්
ඇතුළත මුළු ලංකොවවම ඒ සන්නිවේදන කුලුනු ලබොදීම යොවත්තකොලීන වකොට ඒකොබද්ධ් ප්රවේශයක්
සියලුම සන්නිවේදන සැපයුම්කරුවන්න සහ විදුලි සංවද්ශ ියොමන වකොමිෂන්න සභොව එකට එකතුවවලො
ක්රියොත්තමක කිරීම.
එක වැඩපිළිවවලක් ඔස්වස් එක ප්රතිඵලයක් ලබො ගැනීම තමයි අරමුණ. එහි ප්රවේශයක් විධියට වම්
වනවිටත්ත රත්තනපුර දිස්ික්කවේ කුලුනු ඉදිකිරීම ආරම්භ කර තිවබනවො. තව සති කිහිපයක් ඇතුළත
කුරුණෑගල දිස්ික්කවේ කුලුනු 49ක් ඉදිකරන්නන අපි පටන්න ගන්නනවො.
මොතර ඇතුළු දිස්ික්ක 10ක සිදුවන එවැි යොවත්තකොලීන කිරීම් උවදසො කුලුනු ඉදිවවනවො. ඒ තුළ රව්
බහුතරයක් ප්රවද්ශවලට පවතින සන්නිවේදන අපහසුතො විසඳොගැනීමට හැකිවවතැයි අවේක්ෂො කරනවො.
දරුවන්නවේ අධ්යොපනය සම්බන්නධ්වයන්න වකටි කොලීන විසඳුම තමයි රව් සන්නිවේදන පහසුකම්
වනොමැති ග්රොමීය ප්රවද්ශ හඳුනොවගන ඒ ප්රවද්ශවල සන්නිවේදන පහසුකම් ලැවබන මධ්යස්ථොන
පිහිටුවීම.
සති වදකක් ඇතුළත ඒ තැන්නවලට අවශය පරිගණක වහෝ ටැබ් උපරිම 10ක් ලබො වදමින්න උදෑසන සිට
සවස්වරුව දක්වො e-තක්සලොව හරහො අධ්යොපනය හදොරන්නන අවකොශය ලබො වදනවො.

ඒ තුළ අපි විශ්වොස කරනවො ගවම් දරුවවො අපි දකිනවො ගස් උඩ නගිනවො. වැේ තොවුල්ලට යනවො. ගල්
උඩ නගිනවො. එවහම කරන්නන අවශය නැහැ. අපි වම් හඳුනොගන්නන මධ්යස්ථොනවලට පැමිණීම තුළින්න ඒ
දරුවන්නට 4G පහසුකම අත්තවිඳිමින්න අධ්යොපනය ලබො ගැනීවම් හැකියොව තිවබනවො.
ඒ මධ්යස්ථොනවලට දත්තත සඳහො යම් වියදමක් යනවො නම් එය අපි දරොගන්නන බලොවපොවරොත්තතුවවනවො.
ඒ තුළ පර්වේෂණ කොරණොවලට දරුවවො වපළවෙනවො නම් ඒ මධ්යස්ථොන ප්රධ්ොනීන්නවේ අධීක්ෂණය
ඔස්වස් අමතර දත්තත භොවිතො කළ හැකියි.
e-තක්සලොව වම් වනවිටත්ත වනොමිවල් ලබො වදන්නන අප කටයුතු කරලො තිවයනවො. දළ වශවයන්න මිලියන
හයකට අධික ප්රමොණයක් හි්ස් දදිකව e-තක්සලොව ලැවබනවො.
සන්නිවේදන ආයතන සමඟ සොකච්ඡො කරලො e-තක්සලොව සියයට සියයක් අන්නතර්ජ්ොල දත්තත
ගොස්තුවලින්න ඉවත්තකර තිවබනවො. ඒ තුළ අද ලංකොවේ ඕනෑම තැනක සිටන දරුවවකුට e-තක්සලොව
ඔස්වස් අධ්යොපනය හදොරන්නන ඒ දරුවවග වදමොපියන්නට මුදල් වැය වවන්නවන නැහැ.
වම් තුළ රව් දරුවන්නට තම අධ්යොපනය සඳහො විශොල සහනයක් ලැවබයි කියලො අපි විශ්වොස කරනවො.
e-තක්සලොව හරහො ප්රයිව් වීඩිවයෝ වකොම්පරන්නස් තොක්ෂණය පිළිබඳ දැනට සළකො බලමින්න සිටිනවො.
දැනට තිවබන ප්රධ්ොනම ගැටලුවක් තමයි දරුවන්න වීඩිවයෝ වකොම්පරන්නස්වලින්න අධ්යොපනය හදොරනවො
නම් මුදල් වැයවීමක් වවනවො. ඒ හින්නදො වතොරතුරු තොක්ෂණ ආයතනය සමඟ එක්ව අපි වම්වනවිට
වීඩිවයෝ තොක්ෂණ පහසුව e-තක්සලොවට වගනවිත්ත තිවබනවො.
අපි විශ්වොස කරනවො වම් මොවස් ඉඳන්න ඒ වීඩිවයෝ වකොම්පරන්නස් පහසුව e-තක්සලොව හරහො ලබො වදන්නන
පුළුවන්න කියලො.ඒ අනුව යම්කිසි වහයකින්න ගුරුවරයො වහෝ දරුවට අධ්යොපනය හදොරන්නන වීඩිවයෝ
වකොම්පරන්නස් හරහො ප්රවිශ්ට වීමට අවශය නම් අපි e-තක්සලොව ඇතුළට අවේ වීඩිවයෝ වකොම්පරන්නස්
පැසිලිටි එක අනුයුක්ත කරනවො. ඒ තුළ දරුවන්නට වඩ්ටො වහෝ දොයකත්තව ගොස්තුවකින්න වතොරව වීඩිවයෝ
වකොම්පරන්නසින්න පහසුකම හරහො අධ්යොපනය ලබොගන්නනත්ත අවකොශය ලැවබනවො.
ඉවගනුම් කළමනොකරණ පද්ධ්තිය නැතිනම් ලර්ින්න මැවන්නජ්මන්න් සිස්ටම් (LMS) ක්රියොවලියත්ත වම්
මොවස් 25 වැිදො පොසල් 20කින්න අපි ආරම්භ කරනවො.
ජූලි මොවස් 25 වවනවකොට පොසල් 200ක් ලර්ින්න මැවන්නජ්මන්න් සිස්ටම් එක හරහො සම්බන්නධ් කිරීමට
ියමිතයි. ඒ තුළ ග්රොමීය පොසලක ඉඳලො රව් ප්රසිද්ධ්යි කියන පොසලක ගුරුවරවයකුවගන්න අධ්යොපනය
හදොරන්නන හැකිවවනවො.
මීට අමතරව අවේ ඉලක්කය ලංකොවේ පොසල් 10000 කට වැඩි සංඛ්යොවක් මීළඟ වසර 2ක
ඇතුළත 4G වලින්න ආවරණය කරන්නන. ඊට අදොළ අමොතය මණ්ඩල සංවද්ශය වම් වනවිට වකටුම්පත්ත
කරලො තිවයනවො යැයි අමොතය නොමල් රොජ්පක්ෂ මහතො පැවසීය.
වමම අවස්ථොවට අධ්යොපන අමොතය මහොචොර්ය ජී.එල්.පීරිස්, ජ්නමොධ්ය අමොතය වකවහළිය
රඹුක්වැල්ල, රොජ්ය අමොතය පියල් ිශොන්නත ද සිල්වො මහත්තවරු සහ සූම් (Zoom) වයදුම ඔස්වස් එක්ූ
මොධ්යවේදී මහත්තම මහත්තමීහු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
මාධ්ය ඒකකය
ත්රුණ හා ක්රීඩා අමාත්යංශය

