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කාරියප්පර් පාසල විවෘත කිරීප්රේ උත්සවප්රේ දී 

දැක්වූ  අදහස් 

 

ආණ්ඩුකාර හිස්ුල්ලා මැතිතුමනි, පාර්ිප්රේන්තතු මන්තී ඒ.එල්.එේ. නසීර් මැතිතුමනි, 

ගුරුවරුනි, කාර්ය මණ්ඩඩල සාමාජිකයනි, ශිෂ්ය ශිෂ්යාවනි, ඔබ සැමට සුබ සවස් යාමයක්ව 

සහ අල්-සලාේ අලාකුේ යනුප්රවන්ත පතමි. අද උදෑසන  ප්රමහි පැමිණ කාරියප්පර් පාසලට 

අලුප්රතන්ත ලැුණු ප්රමම අලංකාර ප්ර ාඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමටත්, එයටත් වඩා ප්රමහි 

අධ්යාපනය ලබන තරුණ තරුණියන්ත  මුණ  ැසීමට ලැබීම  ැනත්  මම ඉතා සතුටට පත් 

ප්රවමි. එකමුතු කම සහ සහජීවනය පිළිබඳ ව ඔවුන්තප්රේ ගීත   ායනා අප ප්රවනුප්රවන්ත 

ඉදිරිපත් කළ සිසුන්තට ද මම ස්තුති කරමි. 

ශ්රී ලංකාප්රේ අනා තය යනු එහි තරුණ තරුණියන්ත ය. එම අනා තය රඳා පවතින්තප්රන්ත 

සුරක්විත හා සුප්රපෝිත ූ පරිසරයක්ව තුළ ගුණාත්මක අධ්යාපනයක්ව ලබා  ැනීම මතයි. 

සුනාමි වයසනප්රයන්ත අවතැන්ත ූවන්ත සඳහා 2011 වසප්රර් දී ඉදි කරන ලද ප්රමම මිශ්ර පාසල ශ්රී 

ලංකාප්රේ නැප්ර නහිර පළාප්රත් අධ්යාපන අමාතයංශය සහ ආපදා කළමනාකරණ  

මධ්යස්ථානප්රේ නිර්ප්රේශ මත පදනේ ව එක්වසත් ජනපද රජය විසින්ත වැඩිදියුණු කිරීේ සඳහා 

ප්රතෝරා  න්තනා ලදී. ප්රමම පාසලට  එක්ව ූ නව පන්තති කාමර 12 ඉදිකිරීමටත්  එය 

ආබාධිතයන්තට ප්රප්රේශ විය හැකි පාසලත් බවට පත් කිරීමටත්  එක්වසත් ජනපද රජය සහ ශ්රී 

ලංකා අධ්යාපන අමාතයංශය රුපියල් මිියන 107 (දළ වශප්රයන්ත ප්රඩාලර් 613,500) පමණ 

ආප්රයෝජනය කර තිප්රේ. ප්රමම අතිප්රර්ක පහසුකේ නිසා තවත් සිසුන්ත 480 ප්රදප්රනකුට ප්රමහි 

අධ්යාපනය  ලබා  ැනීප්රේ අවස්ථාව උදා වනු ඇත. 

ප්රමම නව ප්ර ාඩනැගිල්ප්රල් බිත්ති, සිසුන්තට නව සංකල්ප  ප්රේෂ්ණය කිරීමට සහ පැරණි 

සංකල්ප අභිප්රයෝ යට ලක්ව කිරීම සඳහා ආරක්විත පරිසරයක්ව සපයයි. එහි කවුළු, සිසුන්තට 

අදහස්වල විවිධ්ත්වය දැක  ැනීමට ඉඩ සලසන අතර  එහි ප්රදාරටු නව අවස්ථා විවෘත 

කරයි. ප්රමම පාසල ශ්රී ලංකාප්රේ තරුණ පරපුරට ඉප්ර න  ැනීමට, උ ත් ප්රේ විමසීමකට ලක්ව 

කිරීමට සහ අභිප්රයෝ  කිරීමට අවස්ථාවක්ව සපයයි.  තරුණියන්තට  ප්රමන්ත ම දැරියන්තට ප්රමම 

අවස්ථා ලබා දීම විප්රේෂ්ප්රයන්ත ම වැද ත් ප්රේ. මප්රේ රට ඇතුළු ප්රබාප්රහෝ සමාජ වල 



කාන්තතාවන්තප්රේ අධ්යාපනය  ඉතිහාසය පුරා ප්රනා සලකා හැර තිප්රේ. ශ්රී ලංකාප්රේ අනා ත 

කාන්තතා නායිකාවන්තට ප්රමප්රලස ආධ්ාර කිරීමට ලැබීම  ැන මම සතුටු ප්රවමි. 

ප්රකප්රස් ප්රවතත් ප්රමය පාසලකට වඩා වැද ත් වුහයක්ව ප්රේ. අප සිටින්තප්රන්ත අවාසනාවන්තත 

ප්රලස ස්වාභාවික විපත් වලට ප්ර ාදුරු විය හැකි ඉතා ඉහළ ජන හන ඝනත්වයක්ව ඇති 

ප්රප්රේශයකයි. ප්රේ නිසා, අපි ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය සමඟ සහප්රයෝ ප්රයන්ත 

කටයුතු කරමින්ත අවශය ූ විටක ඔප්රේ ප්රජාවට  හදිසි නවාතැනක්ව ප්රලස භාවිතයට  ත 

හැකි ප්ර ාඩනැගිල්ලක්ව ඉදිකිරීමට කටයුතු කප්රළමු. ප්රමහි මුළුතැන්තප්ර ය  තුළ දිනකට ආහාර 

ප්රේල් 500 පමණ  පිළිප්රයල කළ හැකි අතර ලීටර් 35,000 නව ජල සේපාදන පේධ්තිය මගින්ත 

ප්රමහි සිටින සියල්ලන්තට ම සුරක්විත පානීය ජලය සපයනු ඇත. 

ප්රමම වයාපෘතිය නිම කිරීමට  තූ මාස 18 කාලය තුළ  අපට නැප්ර නහිර පළාප්රත් 

අධ්යාපන අමාතයංශප්රේ  හා ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානප්රේ සහප්රයෝ ය ප්රනා අුව 

ලැුණි. ඒ  ැන ඔවුන්තට ස්තුති කරන අතර  පාසප්රල් විදුහල්පතිවරයා වන ඒ.එල්.ඒ. නාෆිත් 

සහ අප්රප් හවුල්කරුවන්ත වන මැේූල් ඉන්තජිනියරින්ත කන්තසල්ටන්තසස් සමා මට (Magbool 

Engineering Consultants) සහ සලාසි ලංකා ඉන්තජිනියරින්ත (Salasi Lanka Engineering) 

ආයතනයට ද ඔවුන්ත ලබා දුන්ත සහප්රයෝ ය  ැන ස්තුති කිරීමට  කැමැත්ප්රතමි. ප්රේ සඳහා 

ලබා දුන්ත  දායකත්වය සේබන්තධ්ප්රයන්ත  එක්වසත් ජනපද හමුදාප්රේ ඉංජිප්රන්තරු බලකායටත්, 

කැත්රීන්ත හර්මන්ත, ප්රටරී ප්රජාන්තසන්ත, ප්රජෝර්් රිචඩ්සස් සහ ඉන්තදු-පැසිෆික්ව බලකාය /එක්වසත් 

ජනපද තානාපති කාර්යාලප්රේ සිවිල් හමුදා සහප්රයෝගිතා ඒකකයටත් ස්තුති කරමි. 

ප්රමම සහප්රයෝගීතාව,  එක්වසත් හා සංහිඳියාප්රවන්ත සපිරුණු ශ්රී ලංකාවක්ව ප්ර ාඩ නැගීම සඳහා  

එක්වසත් ජනපද රජය හා තානාපති කාර්යාලය ලබා ප්රදන සහප්රයෝ ප්රේ ප්රකාටසක්ව ප්රේ.  

ආර්ිකය යළි ප්ර ාඩනැගීප්රේ දී, යහපාලනය සහ නීතිප්රේ ආධිපතයය තහවුරු කිරීප්රේ දී  හා  

සමාන අයිතිවාසිකේ හා මානව අයිතිවාසිකේ සහතික කරමින්ත සහ සියල්ලන්තට ම සමාන 

අවස්ථා ලබා දීප්රේ දී අපි ශ්රී ලංකා රජය සම  උප්රරන්ත උර  ැටී වැඩ කරමු. ප්රමම දැක්වප්රේ කුඩා 

ප්රකාටසක්ව ආරේභ කිරීමට  අද ප්රමහි පැමිණීමට ලැබීම   ැන මම සතුටු ප්රවමි. 


