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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ශී ලංකා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත මණ්ඩලය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) –[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු 

මාරසිංහ  මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදි. 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017-[දහසයවන ෙවන් කළ දිනය] :  
 [ශීර්ෂය 112 (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය); ශීර්ෂය 182 (විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය);     

ශීර්ෂ 193,221, 328 (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය)]- කාරක සභාෙව්දී 
සලකා බලන ලදි.  

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ඉරණතිව් දූපෙත් තාවකාලික නිවාස තනාෙගන ධීවර කටයුතුවල නිරත ධීවරයන් 

 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 இலங்ைக நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) 

ஆசு மாரசிங்க] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட பதினாறாம் நாள்] :  
 [தைலப்  112 (ெவளிநாட்ட வல்கள்); தைலப் 182 (ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் ); 

தைலப் கள் 193, 221, 328 (ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள்)] – கு வில் 
ஆராயப்பட்ட .  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 இரைணதீவில் தற்கா க கைள அைமத்  மீன்பி யில் ஈ ப ம் மீனவர்கள் 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
  Chamber of Construction Industry of Sri Lanka (Incorporation) – [The Hon. (Prof.) Ashu 

Marasinghe] – Read the First time 
 
APPROPRIATION BILL, 2017 – [Sixteenth Allotted Day]: 
 Considered in Committee – [Head 112 (Foreign Affairs); Head 182 (Foreign Employment); 

Heads 193, 221, 328 (Labour and Trade Union Relations)] 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 
 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 2016 ෙනොවැම්බර් මස 30වන බදාදා එනම්, අද දින අපර භාග 

2.00ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 
ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත 
බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) මුරුතගහමුල, තලවතුර, වැටසස්අත්ත, අංක 77 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙප්රාෙදණිය, උඩෙප්රාෙදණිය, "තුෂාරගිර" අංක 08 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.්ඩබ්ලිව් කරුණාරත්න 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 
(1) රන්න, රන්න නැ ෙඟනහිර, ෙවෙහරගල පාර යන 

සථ්ානයහි පදිංචි ලතා විෙජ්ෙකෝන් බණ්ඩාර සහ ෙක්. 
මලවීර මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) අගුණෙකොලපැලැසස්, යකාගල, අංක 02 නිවස යාය 15 
යන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ෙත්මාරිස ් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

හය පිළිගන්වමි. 

(1) කඹුරුපිටිය, මාපලාන, "අෙබ්කාන්ති" යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි සී.ෙක්.ඩී. ලියනෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙදවිනුවර, වීරතිලක පාර, "ගුණ නිවස" යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.ජී. අනුලා මැණිෙක් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) පන්නිපිටිය, කළල්ෙගොඩ, මැණික්වත්ත, අංක 27/11 ඒ, 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ධම්මික කසත්ුරිමුදලි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) මාතර, ඉසදීන් නගරය, ෙයහියා පාර, අංක 26 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.පී. උනිලා පසන්ති මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) මාතර, රාහුල පාර, අංක  98 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි  වී.ජී. 
ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; සහ 

(6) මාතර, රාහුල පාර, අංක 98 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි වී.ජී. 
විරාජ් පසන්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 කුරක්කන් නිෂප්ාදනය: විසත්ර 

குரக்கன் உற்பத்தி : விபரம் 
KURAKKAN PRODUCTION: DETAILS 

 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට ශී ලංකාෙව් කුරක්කන් වගා 
කර තිබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ කුරක්කන් 
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම කුරක්කන් 
මිලදී ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසුගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් කුරක්කන් ප මාණය වර්ෂය අනුව  ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

1909  1910  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) කුරක්කන් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජය 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் குரக்கன் 
பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 

 (ii )  2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 
காலப்பகுதியில் குரக்கன் உற்பத்தி ஆண்  
வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக 
குரக்கைனக் ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில்  
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
குரக்கனின் அள  ஆண் வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  குரக்கன் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii )  ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minster of Agriculture: 

(a)  Will he state-  

(i)  the extent of land in which kurakkan had been 
grown in Sri Lanka by the year  2015; 

(ii)  the quantity of kurakkan produced in each 
year during the period of five years from the 
year 2010 up to 2015 separately in kilograms; 

(iii)  whether the Government directly purchases 
kurakkan from farmers; and 

(iv)  if so, the  quantity of kurakkan purchased by 
the Government in each year during the last 
five years separately ? 

(b) Will he also inform this House- 

(i)   whether steps will be taken by the 
Government to enhance kurakkan production; 
and 

(ii)  if so, those steps; 

(c) If not , why ? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) 2015දී ෙහක්ෙටයාර 6,950කි.  

 

 (ii)  2010දී  කිෙලෝගෑම් 7,307,000 කි. (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 7.3) 

  2011දී  කිෙලෝගෑම් 5,411,000 කි.  (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 5.4) 

  2012දී  කිෙලෝගෑම් 5,984,000 කි.  (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 5.9) 

  2013දී  කිෙලෝගෑම් 6,946,000 කි.  (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 6.9) 

  2014දී  කිෙලෝගෑම් 8,852,000 කි.  (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 8.8) 

  2015දී  කිෙලෝගෑම් 8,916,000 කි.  (කිෙලෝ ගෑම් 
මිලියන 8.9) 

 (iii) නැත.  

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ)  (i)  ඔව්.  
 
අනුරාධපුර, ෙමොණරාගල, හම්බන්ෙතොට, නුවරඑළිය, මාතෙල් 

හා රත්නපුර දිස්තික්කවලත් උතුරු පළාෙත් කිලිෙනොච්චිය හා 
වවුනියා දිස්තික්කය ආශිතව කුරක්කන් වගාව පැතිර පවතී. වැඩි 
වපසරියක් වගා කරනු ලබන්ෙන් වර්ෂාෙපෝෂිත තත්ත්ව යටෙත් 
මහ කන්නෙය් වන අතර ෙබොෙහොමයක් ෙගොවීන් වැපිරීම මඟින් 
ක්ෙෂේතෙය් ස්ථාපනය කිරීෙම් කමය භාවිත කරයි. 2015දී මහ 
කන්නෙය් වගා වපසරිය  ෙහක්ෙටයාර 5,295කි. ( සියයට 85 කි. ) 

 
යල කන්නෙය්දී ඉතා සීමිත ෙගොවීන් පිරිසක් කුඹුරු ඉඩම්වල 

ජල සම්පාදන තත්ත්ව යටෙත් වගා කරයි.   2015 වර්ෂෙය් යල 
කන්නෙය්දී වගා වපසරිය ෙහක්ටයාර 1,509 (15%)කි. වාර්ෂික 
කුරක්කන් අවශ්යතාෙවන් සියයට 10 සිට සියයට 13ක පමණ  
ආනයනය ෙකෙරන අතර, 2015 වර්ෂෙය්දී ආනයනය කළ 
පමාණය ෙමටික්ෙටොන් 765කි. 

 
ඉතා සුළු පිරිසක් පැළ සිටුවීම මගින් කුරක්කන් ෙභෝග 

ක්ෙෂේතෙය් ස්ථාපනය කිරීම සිදු කරයි. කුරක්කන් ෙභෝගෙය් 
සාමාන්ය අස්වැන්න ෙහක්ටයාරයට ෙමටික්ෙටොන් 1.28කි. 
ෙගොවීන් විසින් පැළ සිටුවීම මගින් ක්ෙෂේතෙය් ෙභෝග ස්ථාපනය සිදු 
කරයි නම්, අස්වැන්න ඉහළ ඵලදායීතාවකින් ෙමන්ම තුන් 
ගුණයකින් පමණ ලබාගත හැක.  

 

දැනට නිර්ෙද්ශ කර ඇති වර්ග ෙලස ''රාවණා'' සහ ''ඕෂධ'' 
දැක්විය හැක. නමුත් රාවණා හා ඕෂධ යන වර්ග ෙදක කන්න 
ෙදෙකහි ආකාර ෙදකකට අස්වනු ලබා ෙදනු ලබන අතර, කන්න 
ෙදකටම වඩාත් සුදුසු වර්ගයක් නිපදවීමට පර්ෙය්ෂණවල ෙයෙදයි.  

 
කුරක්කන් ෙභෝගය ස්වපරාගණයට ඉතාම නැඹුරුතාවක් 

දක්වන ෙභෝගයක් වන අතර, අභිජනනය මගින් නව වර්ග නිපදවීම 
අපහසු වුවත්, එමගින් නව වර්ග නිපදවීම සඳහා පර්ෙය්ෂණ 
ආරම්භ කර ඇත. 

 

(ii) 01. කුරක්කන් නිෂ්පාදනය හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම 
සඳහා ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුතු බීජ ෙගොවීන් 
ෙවත ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ජාතික ආහාර 
නිෂ්පාදන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් කියාත්මක කිරීම. 

02. වගාව සඳහා තාක්ෂණික පැෙක්ජ ෙගොවීන් ෙවත 
 හඳුන්වා දීෙම් අරමුණින් ක්ෙෂේත ආදර්ශන 
 පැවැත්වීම. 

03. ෙගොවීන් වගාවට ෙයොමු කරවීම සඳහා පුහුණු 
 වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

1911  1912 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

 04. කුරක්කන් ෙභෝගෙය් ඵලදායීතාව ඉහළ නංවාලීෙම් 
 අරමුණින් පැළ සිටුවීම මගින් කුරක්කන් ෙභෝගය 
 ක්ෙෂේතෙය් සථ්ාපනය කිරීම ෙගොවීන් අතර පචලිත 
 කිරීෙම් වැඩසටහනක්  කියාත්මක කිරීම. මාතෙල්, 
 මකුල්තැන්න පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් ෙමම කමෙව්දය 
 භාවිතා කර වැඩි අසව්ැන්නක් ලබා ගනිමින් සහතික 
 බීජ නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටී. 

 05.   නව වැඩි දියුණු කළ පෙභ්ද ෙගොවීන් ෙවත හඳුන්වා 
 දීෙම් අරමුෙණන් මහඉලුප්පල්ලම ක්ෙෂේත ෙබෝග 
 පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය මඟින් 
 පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සිදු කරයි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විධිමත් පිළිතුරක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු රාජ්ය 

ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 
ෙම් පිළිතුර තුළිනුත් හරි පැහැදිලියි, ලංකාවට දළ වශෙයන් 

ෙමටික් ෙටොන් 765ක් කුරක්කන් ෙගන්වනවා කියලා. කුරහන් 
තලප කාපු, කුරහන් පිට්ටු කාපු, කුරහන් හැලප කාපු, ඒ වාෙග්ම 
කුරහන් සාටකය රාජාසන ගත ෙවලා තිබිච්ච යුගයකත් රෙට් 
සමස්ත කුරක්කන් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10ත් - 13ත් අතර 
පමාණයක් ආනයනය කිරීමට සිදුවීම කනගාටුදායක, ෙඛ්දජනක 
තත්ත්වයක්. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, සමස්ත රෙට් කුරක්කන් 
ඉල්ලුෙමන් සියයට 10ක් - 13ක් අතර පමාණයක් ආනයනය 
කිරීම, එෙහමත් නැත්නම් ෙමටික් ෙටොන් 765ක් ආනයනය කිරීම 
ෙනොෙවයි විය යුතුව තිෙබන්ෙන්, අතිරික්තයක් සමඟ අපනයනය 
කිරීමයි. ඒ නිසා කුරක්කන් ෙගොවියා රැක ගනිමින් කුරක්කන් 
අපනයනය ඉලක්ක කරගත් වැඩ පිළිෙවළක් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට තිෙබනවා ද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම රටට අභිමානයක් එකතු කරන්නත්,  විෙද්ශ 
විනිමය ලබා ගන්නත් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට ෙම් පිළිබඳ යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි.   

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනටමත් බීජ නිෂ්පාදනය 

ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්දී ඒ බීජ නිෂ්පාදනය 
ආරම්භ කර තිබුෙණ් නැහැ. දැනට අපි ෙගොවීන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් බීජ 
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙගොවීන් දිරිමත් කිරීමට ආධාර ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 
 
මම ෙම්ක මීට කලිනුත් ගරු සභාෙව් කියලා තිෙබනවා. 

ලංකාෙව් සමස්ත ජනගහනෙයන් ඉතා ෙපොඩි පතිශතයක් තමයි 
සිගරට් පරිෙභෝජනය කරන්ෙන්. ලංකාෙව් කාන්තාවන් සිගරට් 
පරිෙභෝජනය කරනවා අඩුයි. නමුත්, සිගරට් නිෂ්පාදකයා 
ෙපොෙහොසත්. සමස්ත ජනගහනෙයන් මත්පැන් පරිෙභෝජනය කරන 
පමාණය අඩුයි. හැබැයි, අරක්කු නිෂ්පාදකයා ෙපොෙහොසත්. කෘෂි 
නිෂ්පාදනවල සමස්ත පරිෙභෝජනය ඉතා වැඩි බව අප දන්නවා. 
කුඩා දරුවාෙග් සිට වැඩිහිටි; මහලු පුද්ගලයා දක්වා කෘෂි නිෂ්පාදන 

1913  1914 

පරිෙභෝජනය කරනවා. එෙහම පරිෙභෝජනය කළත් කෘෂි 
නිෂ්පාදකයා දුප්පත්. ෙමයට ෙහේතුව, ෙකොතරම් නිෂ්පාදනය කළත්  
ඒවා අෙලවි කරන කමෙව්දයක් ෙනොමැතිවීමයි. එවැනි 
කමෙව්දයක් අප සකස් කරන්නට ඕනෑ.  

 
අප දන්නවා ලංකාෙව් Food City  ජාලයක් තිෙබන බව; ඒ 

වාෙග්ම ලක් සෙතොස ජාලයකුත් තිෙබනවා. ෙම් අෙලවි ජාලයත් 
එක්ක ෙම් අය එකතු කරන්න කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මුල් 
ෙවන්නට ඕනෑය කියන කාරණය ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද? ඒ 
වාෙග්ම, ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශත් එක්ක ඒකාබද්ධ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්ද? ඇත්තටම බැලුවාම, 
Food City කීයකද කුරක්කන් නිෂ්පාදන තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ඒ සම්බන්ධව ෙගොවීන් 

සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කරන්නට දැනටමත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට, ෙවෙළඳ 
අමාත්යාංශයත් එක්කත් ඒ පිළිබඳව අප සාකච්ඡා කර ෙගන 
යනවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 
 
රෙට් අෙනකුත් පරිපාලන දිස්තික්ක 17ට වඩා වැඩි ඉඩම් 

පමාණයක් උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල තිෙබන බව අප 
දන්නවා. කුරක්කන් නිෂ්පාදනයට අවශ්ය සරු තත්ත්වයන් සියල්ල 
එම පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. නමුත්, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව 
කුරක්කන් නිෂ්පාදනය වන පෙද්ශ හැටියට කිලිෙනොච්චිය සහ 
වවුනියාව පමණයි සඳහන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා, කිලිෙනොච්චිය, 
වවුනියාව සහ  උතුරු නැ ෙඟනහිර අෙනකුත් දිස්තික්කයන් 
ඉලක්ක කර ගත් සුවිෙශේෂී වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත් ඒ 
පෙද්ශවල ජනතාවෙග් අතට එමඟින් ආදායම් ලැෙබයි; ඒ වාෙග්ම 
රටට අවශ්ය කුරක්කන් පමාණයත් ලැෙබයි; අපනයනය සඳහා 
අවශ්ය කුරක්කන් පමාණයත් ලැෙබයි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෛවද්ය විද්යාත්මකව 

බැලුවාම කුරක්කන් යනු ඉතා ෙහොඳ ආහාරයක්. ෙබොෙහෝ 
මහත්වරුන්ට තිෙබන ෙකොලස්ටෙරෝල්, ඒ වාෙග්ම රුධිරගත සීනි 
සඳහා ඉතා ෙහොඳ ආහාරයක්. ඒ නිසා  ෙම් පිළිබඳව උතුර  - 
නැ ෙඟනහිර ඉලක්ක කර ගත් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
කුරක්කන් වගාව ව්යාප්ත කිරීම සඳහා දැනටම වැඩසටහන් 

කියාත්මක වනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. පසුගිය 
කාලය තුළ දි අඩුවක් තිබුණා. ෙමොකද, ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක 
කිරීෙම්දී අඩු පාඩුකම් තිබුණු නිසා එය කියාත්මක කරන්න බැරි 
වුණා. නමුත් 2017 වසර තුළදී එය කියාත්මක කිරීමට 
බලාපාෙරොත්තු වනවා. කිලිෙනොච්චිෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් 
පෙද්ශවලත් කුරක්කන් නිෂ්පාදනය ව්යාප්ත කිරීමට කටයුතු 
කරනවා. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්නවලට විනාඩි  30යි ෙවන්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙමම 

පශ්නයට විනාඩි 11ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. 

 
කැලණිය විශව්විද්යාලය: ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් 

පුරප්පාඩු  
களனிப் பல்கைலக்கழகம்: விாி ைரயாளர் குழாம் 

ெவற்றிடங்கள் :  
KELANIYA UNIVERSITY: VACANCIES IN ACADEMIC STAFF 

956/’16 
2.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කැලණිය විශව්විද්යාලෙය් දැනට කියාත්මක පීඨ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් පීඨවල හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය යුතු 
සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව එක් එක් පීඨය අනුව සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)    ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  களனிப் பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  

இயங்குகின்ற பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அதில் இயங்குகின்ற திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் திைணக்களத்தி ம் 
இ க்க ேவண் ய நிரந்தர விாி ைரயாளர் 
குழாம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடத்தின் ப ம் திைணக்களத்தின் 
ப ம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked  the  Minister of  Higher Education and 
Highways: 

(a)   Will he inform this House-  

(i)    the number of faculties currently functioning 
in the University of Kelaniya; 

(ii)   the number of departments functioning there;  

(iii)  the required number of permanent academic 
staff  for each faculty and department, 
separately; 

(iv)   whether there are vacancies in the permanent 
academic staff; and 

(v)  if so, the number of vacancies as per each 
faculty and department separately; 

(b) If not, why? 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. 
 

(අ) (i) පීඨ 06කි. 

 (ii) ෙදපාර්තෙම්න්තු 51කි. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 04 යටෙත් දක්වා ඇත.  

 (iv) ඔව්. 

 (v) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 05 යටෙත් දක්වා ඇත.   

  ඇමුණුම  සභාගත* කරමි. 
 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙවලාව පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබන නිසා අතුරු පශ්නයක්ම ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. 
කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් ස්ථිර ආචාර්යවරුන්ෙග් පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව සම්පූර්ණ වශෙයන් කීයද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කියන්නම්. වාණිජ්ය සහ 

කළමනාකරණය පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 03යි. සමාජ විද්යාව පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව 22යි. ෛවද්ය විද්යාව පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 19යි. මානව 
ශාස්ත පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 08යි. 

1915  1916 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. ෙමෙලස ආචාර්යවරු පුරප්පාඩු වීමට ෙහේතුවත්, 
ෙම් අය බඳවා ගැනීමට ඔබතුමා අනුගමනය කරන්න යන 
කියාමාර්ගයත් කුමක්ද කියලා මා  ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම සමහර 

විෂයන්වලට විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු ෙසොයා ගන්න අමාරුයි. අපි 
කියලා තිෙබන්ෙන්, උපරිම පමාණයට ආචාර්යවරුන් බඳවා ගන්න 
කියලායි. ඉතින්, ඒකට අෙපන් කිසිම බාධාවක් නැහැ. විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පධානත්වෙයන් විශ්වවිද්යාලෙය් උප 
කුලපතිතුමා තමයි බඳවා ගන්ෙන්. ඒ සඳහා උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි උප 
කුලපතිතුමාටයි, පාලක මණ්ඩලයටයි විශ්වවිද්යාලෙය් කටයුතු 
කරෙගන යන්න සම්පූර්ණ නිදහස දීලා තිෙබනවා. අපි  
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කිසිම විධියකින් ඇඟිලි ගැසීමක් සිදු 
කරන්ෙන් නැහැ.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය වුෙණ් 
ඒක ෙනොෙවයි. මම කිව්ෙව්, ඔබතුමා එම ආචාර්යවරු බඳවා 
ගැනීම සම්බන්ධව ඇඟිලි ගහන්න එපා කියලා ෙනොෙවයි. ගරු 
අමාත්යතුමනි, මෙග් පශ්නය වුෙණ් ෙමම පුරප්පාඩුව ඇති වීමට 
ෙහේතුව කුමක්ද? එම ආචාර්යවරු බඳවා ගැනීම සඳහා 
උපකුලපතිවරු ෙහෝ විශ්වවිද්යාලය ෙහෝ  කරන්න යන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලායි. ෙම් කට්ටියව බඳවා ගන්න බැරි ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ඇයි එන්ෙන් නැත්ෙත්?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සමහර විට මුදල් පශ්නයත් ඇති. ෙමොකද, ඔවුන්ට ෙගවන 

වැටුපත් පමාණවත් නැහැ ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක මුළු රෙට්ම පශ්නයක්. දැනට, ෙබොෙහෝ උගත් අය රට 

අත්හැරලා ඉන්ෙන්. ඒක මුළු රෙට්ම තිෙබන පශ්නයක්. අෙප් 
විශ්වවිද්යාල ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොෙවයි. නමුත්,  දැන්වීම් දාලා 
ෙමම ආචාර්යවරු බඳවා ගැනීමට අපි උත්සාහ කරනවා. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තත්ත්වය එෙසේ නම් වැඩි 
පඩියට වැඩි මුදල් ෙගවලා ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ 
කිරීෙමන් ඒ ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල විසින් වැඩි මුදලට මිලදී 
ගන්ෙන් ෙම් රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධති තුළ ඉන්න සහ එයට 
ඇතුළත්වීමට නියමිත විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්වයි. ඔබතුමා 
කියනවා, රාගම ෛවද්ය පීඨයට පමණක් කථිකාචාර්යවරුන්ෙග් 
පුරප්පාඩු 19ක් තිෙබනවා කියලා. ෙමම විශව්විද්යාලෙය් හිටපු 
නිර්වින්දන ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳ මහාචාර්යතුමා අවුරුදු ෙදකක් 
නිවාඩු අරෙගන SAITM එෙක් ෛවද්ය සිසුන්ට උගන්වන්න 

ගිහිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ඉන්න මහාචාර්යතුමා ද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. මීට අවුරුද්දකට කලින් සිදු වූ ෙදයක් ගැනයි මම 
කියන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා  වැඩි වැඩිෙයන් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කිරීෙමන්, රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට තිෙබන 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාවත් පුරවා ගන්න බැරි ෙවනවා ෙන්ද කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒෙක් අෙනක් ෙවන්නත්  පුළුවන්. අපි ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 

විද්යාල ආරම්භ කරලා ෙහොඳ පඩි ෙගවනවා නම් පිට රට ඉන්න 
අය ලංකාවට ඒවි. ඒ අය විශාල සංඛ්යාවක් මට කියලා තිෙබනවා, 
අපට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පඩියක් ෙදනවා නම් අපි එන්න 
සූදානම් කියලා. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් කිසිදු ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලයක, කිසිදු විෙද්ශීය ආචාර්යවරෙයක් නැහැ. ෙඩොලර් 
5000ක් පඩි ෙගවන්න පුළුවන් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් 
ලංකාෙව් නැහැ. ඒ නිසා ඔය වාෙග් උත්තර ෙනොෙවයි, ඊට වඩා 
වැදගත් උත්තරයක් ෙදන්න ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 

විද්යාලය තවම පිළිගැනීමක් නැහැ. ඒක ෙදෙලොවක් අතර 
තිෙබන්ෙන්. නියම ආකාරයට පිළිගැනීමක් ලැබුෙණොත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට ෛනතික වැදගත්කමක් ලැෙබනවා.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

රාගම ෛවද්ය පීඨෙය් ආචාර්ය හිඟය 19ක්ව තිබියදී ඒ 
ෙවනුෙවන්කටයුතු කරනවා ෙවනු වට ඔබතුමාෙග් කාලය වැඩිපුර 
ෙවන් කරන්ෙන් SAITM එක අනුමත කරන්න ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

පුන පුනා කියා තිෙබනවා,  SAITM එක අපි පටන් ගත් එකක් 
ෙනොෙවයි කියලා. ඒක පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් පටන් ගත්ෙත්. ඒ 
කාලෙය් කවුරුවත් ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. GMOA එකට 
ගත්තාට විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරු කවුරුවත් විරුද්ධ වුෙණ් 
නැහැ.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒ කාලෙය්ත් අපි විරුද්ධ වුණා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔතුමන්ලා ෙන් පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ෙන් 

පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] 

1917  1918 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බඩ ඉරිඟු නිෂප්ාදනය : විසත්ර 
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7.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 
(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට ශී ලංකාෙව් බඩ ඉරිඟු වගා කර 

තිබූ ප මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ බඩ ඉරිඟු 
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම බඩ ඉරිඟු මිලදී 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසුගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් බඩ ඉරිඟු ප මාණය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)      ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் ேசாளம் 
பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 
காலப்பகுதியில் ேசாளம் உற்பத்தி ஆண்  
வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக 
ேசாளத்ைத ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில்  
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
ேசாளத்தின் அள  ஆண் வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  ேசாளம் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minster of Agriculture: 

(a) Will he inform this House -  

(i)  the extent of land in which maize had been 
grown in Sri Lanka by the year  2015; 

(ii)  the quantity of maize produced in each year 
during the five years from the year 2010 up 
to 2015, separately in kilogrammes; 

(iii)  whether the Government directly purchases 
maize from farmers; and 

(iv)  if so, the quantity of maize purchased by 
the Government in each year during the last 
five years separately? 

(b) Will he also inform this House - 

(i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance maize production; 
and 

(ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 2015දී ෙහක්ටයාර 69,971 

 (ii) 2010දී කිෙලෝගෑම් 161,694,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
 මිලියන 162) 

  2011දී කිෙලෝගෑම් 137,797,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
 මිලියන 138) 

  2012දී කිෙලෝගෑම් 202,315,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
 මිලියන 202) 

  2013දී කිෙලෝගෑම් 208,275,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
 මිලියන 208) 

  2014දී කිෙලෝගෑම් 240,588,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
 මිලියන 241) 

  2015දී කිෙලෝගෑම් 261,115,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
 මිලියන 261) 

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

(ආ) (i) ඔව්. 
 

වැඩි වශෙයන් බඩ ඉරිඟු වගාව සිදු ෙකෙරන්ෙන් මහ 
කන්නෙය්දී වන අතර, 2015 වර්ෂෙය්දී මහ කන්නෙය් වගා 
වපසරිය ෙහක්ෙටයාර් 60,954 (සියයට 87)ක්ද, යල කන්නෙය්දී 
ෙහක්ෙටයාර් 9,017 (සියයට 13)ක්ද වශෙයන් ෙව්. බඩ ඉරිඟු 
වගාව සිදු ෙකෙරන පධාන දිස්තික්ක අනු පිළිෙවළින් 
අනුරාධපුරය, ෙමොණරාගල හා බදුල්ල ෙව්. බඩ ඉරිඟු වගාෙව් 
සාමාන්ය අස්වැන්න ෙහක්ටයාරයට ෙමටික් ෙටොන් 3.73කි. 2015 
වසෙර්දී නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 261,000ක් පමණ වන අතර, 
එම වසෙර් අවශ්යතාෙවන් සියයට  80කි. 2015 වසෙර්දී ආනයනය 
ෙමටික් ෙටොන් 68,000ක් පමණ වන අතර, එම වසෙර් 
අවශ්යතාෙවන් සියයට 20කි. 

 
ශී ලංකාෙව් කුකුළු මස් පරිෙභෝජනය මෑත කාලීනව ඉහළ 

යෑමත් සමඟම සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා බඩ ඉරිඟු 
අවශ්යතාවද අධික ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇති බව සත්ත්ව නිෂ්පාදන 
හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙපන්වා දී ඇත. 

 
මීට අමතරව, තිෙපෝෂ සඳහා අවශ්යතාව ෙමටික්ෙටොන් 

20,000ක් පමණ ෙව්. ඒ අනුව සමස්ත බඩඉරිඟු වාර්ෂික 
අවශ්යතාව ෙමටික් ෙටොන් 400,000ක් පමණ ෙව්. 
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නිරන්තර වගාව ෙහේතුෙවන් පෙසේ ගුණාත්මය අඩු වීම නිසා 
මහ කන්නෙය් සාමාන්ය අස්වැන්න අඩු වී ඇත. වගා කරන පෙභ්ද 
සැලකීෙම්දී ෙගොවීන්ෙගන් සියයට 95ක් පමණ විෙද්ශීය ෙදමුහුම් 
පෙභ්ද භාවිත කරයි. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නව ෙදමුහුම් 
පෙභ්දයක් වන MI Maize-1 හඳුන්වා දී ඇති අතර එය පචලිත 
කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක ෙව්. 
 

(ii) *  ඉරිඟු වගා වපසරිය පුළුල් කිරීම සඳහා යල හා මහ 
කන්නෙය් නව  පෙද්ශවල වගා කරන ෙගොවීන් හට 
සියයට 50ක දායකත්වයක් යටෙත්  බීජ ලබා දීම. 

 * මහ කන්නෙය් උස ්ඉඩම්වල ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු 
කිරීම සඳහා  පාංශු සංරක්ෂණ කම භාවිතය සඳහා 
ෙගොවීන් දිරිගැන්වීම.  

 * ෙභෝග නිෂ්පාදන වියදම අඩු කිරීම සඳහා විශාල 
පරිමාණ ෙගොවි සංවිධානවලට බීජ වැපිරුම් හා වල් 
ෙනළීෙම් යන්ත ලබා දීම. 

 * නව තාක්ෂණය සඳහා ෙගොවීන් හුරු කිරීම සඳහා 
දැනුවත් කිරීෙම් පුහුණු වැඩසටහන්, ක්ෙෂේත දින, 
දැන්වීම්, පතිකා ෙබදා හැරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක 
කිරීම.  

 * කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නව ෙදමුහුම් 
පෙභ්දයක් වන MI Maize-1 හඳුන්වා දී ඇති අතර, එය 
පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන්  කියාත්මක ෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 2010 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය 
දක්වා වාර්ෂික බඩඉරිඟු නිෂ්පාදන පමාණය ෙමටික් ෙටොන්වලින් 
ලබා දුන්නා. 2010 සිට 2015 දක්වා පැවති රජය සමෙය් ෙමොන 
අවස්ථාවක ෙහෝ ශී ලංකාෙව් බඩඉරිඟු වගාෙව් අතිරික්තයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවාද කියන කාරණය මා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
අතිරික්තයක් ෙවලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒෙකන් හරි පැහැදිලියි.- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය.  

 
හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ෙම් 

ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. නමුත් දැන් එතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැහැ. පසුගිය කාලෙය් හයිෙයන් කෑ ගහලා කිව්වා, 
"විශාල වශෙයන් මුදල් වියදම් කළා. අති රික්තයක් ලැබුණා. ඒක 
මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් විශාල ජයගහණයක්" කියලා. කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය යටෙත් බඩඉරිඟු අතිරික්තයක් ලැබුණා කියලා 

පාරම්බාන්න මාධ්ය දැන්වීම් සහ ඒ ෙවනුෙවන් වියදම් කළ මුදල 
ෙකොපමණද කියලා සඳහන් කරන්න ඔබතුමාට වාර්තාවක් 
තිෙබනවා ද නැත්නම් ඒ සඳහා ෙවනම පශ්නයක් අහන්න ෙවයිද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඒ සඳහා ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා කියන විධියට 2015 අවුරුද්ෙද් අෙප් 
බඩඉරිඟු නිෂ්පාදනය දළ වශෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 261,000යි. 
හැබැයි, ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ හතරක්වත් වුවමනායි. කුකුළු කෑම 
නිෂ්පාදනය සහ විෙශේෂෙයන් දරුවන් ෙවනුෙවන් තිෙපෝෂ 
නිෂ්පාදනයට. දැන් තිෙපෝෂ ෙදන්ෙන් මාස තුනකට සැරයක්. 
එතෙකොට ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ හතරක බඩඉරිඟු අවශ්ය පමාණය 
ඉලක්ක කර ගත්තු වැඩ පිළි ෙවළක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
නම් එක පැත්තකින් ෙගොවීන්ෙග් ආදායම වැඩි ෙවනවා. ෙදවැනි 
කාරණය රැකියා උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
 නිෂ්පාදනවලට අවශ්ය අමුදව්ය වශෙයන් බඩඉරිඟු ලැෙබනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පශ්නය තමයි අහන්ෙන්. මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 

කැමැතියි, ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ හතරක වාර්ෂික බඩඉරිඟු 
නිෂ්පාදනය ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශයට තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ සහ 
දැක්ම ෙමොකක්ද කියලා.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බඩඉරිඟු නිෂ්පාදනය කිරීම 

සඳහා අපි ෙම් ෙවන ෙකොට ෙගොවීන් දැනුවත් කර තිෙබනවා. අෙප් 
බීජ නිෂ්පාදන අඩුවීමක් තිෙබනවා. 2017 වර්ෂය තුළදී අපට ඒක 
කියාත්මක කර ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ෙදවන වටය. පශ්න අංක 3 - 1003/'16 - (1), ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මහතා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

1921  1922 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම 
සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

     Question ordered to stand down. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 1019/'16 - (1), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය: 
බඳවා ගැනීම් 

ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைப : 
ஆட்ேசர்ப் க்கள் 

NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD: 
RECRUITMENT 

 

1020/’16 
5. ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා (ගරු ෙලොහාන් 

රත්වත්ෙත් මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - மாண் மிகு 

ெலாஹான் ரத்வத்ேத சார்பாக)  
 (The Hon. Keheliya Rambukwella on behalf of the Hon. 

Lohan Ratwatte ) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය -(1): 

(අ) (i) 2015 අෙගෝසත්ු මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා විවිධ 
තනතුරු සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට  බඳවාෙගන ඇති ෙසේවක 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බඳවා ගැනීම් සඳහා විධිමත් කියාමාර්ගයක් 
අනුගමනය කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එම බඳවා ගැනීම් සඳහා මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු 
තිබුෙණ්ද; 

 (iv) බඳවාගැනීම් සිදු කර ඇති දිසත්ික්ක කවෙර්ද;  

 (v) එක් එක් දිසත්ික්කෙයන් බඳවාෙගන ඇති 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2015 ஆகஸ்ட் மாதம் ெதாடக்கம் இற்ைற 
வைரயில் பல்ேவ  பதவிக க்காக ேதசிய நீர் 
வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைபக்கு ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள ஊழியர் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 ( i i )  ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப் க்காக ைறசார்ந்த 
வழி ைறகள் பின்பற்றப்பட் ள்ளனவா என்ப 
ைத ம்; 

 ( i ii )  ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப் க்காக சைபயில் ெவற்றிடங் 
கள் காணப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

 ( i v )  ஆட்ேசர்ப் க்கள் ெசய்யப்பட் ள்ள மாவட் 
டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 ( v )  ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ந் ம் ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the  Minister  of  City  Planning  and  Water  

Supply:  

(a)     Will he inform this House - 

(i)   the number of employees that had been 
recruited to various positions at National 
Water Supply and Drainage Board from 
August 2015 to date; 

(ii)   whether a proper procedure had been adopted 
in making those appointments; 

(iii) whether the Board had had vacancies for 
making those appointments; 

(iv)    the names of districts for which the aforesaid 
appointments were made; and 

(v)   separately of the number of persons that had 
been recruited from each district? 

(b) If not, why? 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
 

Sir, I table* the Answer for that Question.  

1923  1924 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(a)  (i)  Number of employees that have been recruited to 

different posts of NWSDB is 465, since August 2015, up 

to now.  

 (ii)  Formal recruitment procedures have been followed for 

these recruitments.  

 (iii)  There were vacancies remaining for recruitment.  

 (iv)  These recruitments have been done covering districts of 

Colombo, Gampaha, Kurunegala, Anuradhapura, Vanni, 

Ampara, Badulla, Monaragala, Ratnapura, Matara, 

Kandy, Kalutara, Kegalle, Batticaloa and Trincomalee.  

(v)  Employees recruited in district level has been listed 

below.  

Colombo  - 76 

Gampaha - 25 

Kurunegala - 28 

Anuradhapura - 23 

Vanni  - 33  

Ampara  - 60 

Badulla  - 09 

Monaragala - 12 

Ratnapura - 26 

Matara  - 07 

Kandy  - 62 

Kalutara  - 21 

Kegalle  - 07 

Batticaloa - 20 

Trincomalee - 56 

(b) Not relevant.  

 

 හම්බන්ෙතොට වියළි කලාපීය උද්භිද උද්යානය:  වැය 
කළ මුදල 

அம்பாந்ேதாட்ைட உலர் வலய தாவரவியல் ங்கா : 
ெசலவிட்ட பணம்  

DRY-ZONE BOTANICAL GARDEN IN HAMBANTOTA: MONEY 
SPENT  

1021/’16 
 
6. ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා (ගරු ඩී.වී. චානක 

මහතා ෙවනුවට)     
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - மாண் மிகு . . 
சானக சார்பாக) 
((The Hon. Keheliya Rambukwella on behalf of the Hon. D. V. 
Chanaka) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ      

පශ්නය - (1):     

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට වියළි කලාපීය උද්භිද උද්යානය ඉදි 
කිරීම සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම උද්යානය ඉදි කර ඇත්ෙත්  ෙප්රාෙදණිය, හග්ගල 
සහ ෙසනරත්ෙගොඩ උද්යාන ඉදි කිරීෙමන් ෙකොපමණ 
කාලයකට පසුවද; 

 (iii) එම උද්යානය විවෘත කිරීෙමන් පසු ෙද්ශීය සහ 
විෙද්ශීය සංචාරකයන් අතර මහත් ආකර්ෂණයක් වූ 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ඉහත කී උද්යානයට අයත් භූමි භාගය චීන රජයට 
පවරා දීම සඳහා මූලික පිඹුරු පත් සකස ්ෙවමින් 
පවතින බව දන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ පවරා දීමක් සිදු වුවෙහොත්, එම උද්යානය ඉදි 
කිරීම සඳහා වැය කරන ලද මුදල් සඳහා වග කියනු 
ලබන්ෙන් කවුරුන්ද; 

  (iii) ෙමම පවරා දීම වැළැක්වීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)      ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட உலர் வலய தாவரவியல் 

ங்காைவ நிர்மாணிப்பதற்காக ெசலவிடப்பட்ட 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ங்காவான , ேபராதைன, ஹக்கல 
மற் ம் ெசனரத்ெகாட ங்காக்கள் 
நிர்மாணிக்கப்பட்  எவ்வள  காலத்தின் 
பின்னர் நிர்மாணிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ங்கா திறந் ைவக்கப்பட்ட பின்னர் 
உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  சுற் லாப் 
பயணிகைள இ  ெப மளவில் கவர்ந் ள்ள  
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ங்கா க்கு உாித்தான நிலப் பகுதிைய 
சீன அரசுக்கு ைகயளிப்பதற்கான ஆரம்ப 
திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்  வ வைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  ைகயளிக்கப்ப ம் பட்சத்தில், ேமற்ப  
ங்காைவ நிர்மாணிப்பதற்குச் ெசலவான 

பணத்ெதாைகக்கு யார் ெபா ப் க் கூ வார் 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ைகயளிப்பைதத் த க்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will he inform this House - 

(i)  the total amount of money that was spent 
on building the Dry Zone Botanical Garden 
in Hambantota; 

(ii)   the period of time that have elapsed since 
building up of Peradeniya, Hakgala and 
Henarathgoda Botanical Gardens until the 
building up of the Dry Zone Botanical 
Garden in Hambantota; and 

(iii)  whether he will admit that, after opening 
the aforesaid Botanical Garden, it became a 
popular attraction among both local and 
foreign tourists? 

1926 1925  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(b) Will he also inform this House - 

(i)   whether he is aware that initial plans are being 
prepared for transferring the land belonging to 
the aforesaid Botanical Garden to the 
Government of China;   

(ii)   the names of persons who will take the 
responsibility for the money that was spent on 
building of the aforesaid Botanical Garden in 
case such transfer takes place; and 

(iii)   whether necessary steps will be taken to 
prevent taking place of such transfer?   

(c)    If not, why? 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

Sir, I table* the Answer.  
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(a)  (i) As at 31st October, 2016 total cost for construction and 
maintenance of the park was Rs. 845.48 million.  

 

 (ii) This botanical garden has been constructed followed 
by the Peradeniya, Hakgala gardens and 137 years 
after the construction of Henarathgoda Park by the 
British rulers in 1876. 

 

 (iii) Yes. 

(b) (i) Unknown. 

 (ii) Not relevant as per the Answer (b) (i) 

 (iii)  Not relevant as per the Answer  (b) (i). 

(c) Not relevant. 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
ශී ලංකා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත මණ්ඩලය (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைக நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில் சம்ேமளனம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
CHAMBER OF CONSTRUCTION INDUSTRY OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
The Hon. Deputy Speaker, I move, 
 “That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

 Chamber of Construction Industry of Sri Lanka.” 

ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය මුදණය 

කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , 

அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 

ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Housing and Construction for report. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා රීති පශ්නයක් මතු 

කරන්න කැමැතියි. ෙම් වන විට පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරුන් 
හයෙදෙනකුෙග් විෙද්ශ ගමන් බලපත -passports- අත් හිටුවා 
විෙද්ශ ගමන් යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපෙග් හිටපු මන්තීවරුන් ගණනාවකෙග්ත් ඒ 
ආකාරයටම passports අත් හිටුවා තිෙබන නිසා එතුමන්ලාත් 
විෙද්ශ ගමන් යන්න බැරිව සිටිනවා. දැනට සිටින මන්තීවරුන්, 
හිටපු මන්තීවරුන් IPU members.  We are members of the IPU 
till we die even if we are not Members of Parliament. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

What is your submission?  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
My submission is for you to intervene in this matter in 

order to get these passports released. If there is any other 
necessary- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Is there any indictment against them in the High 

Court? What are you talking about?   
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
They are under indictment; so many people are under 

indictment as such. Even for a very minor offence, they 
are charged and their passports are impounded. It is not 
fair for an Hon. Member of Parliament to be prevented in 
this manner.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව වර්තමාන 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන් ගරු කථානායකතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 
passports රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  

 
මම ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාට කියන්නට ඕනෑ, ඇප ෙකොන්ෙද්සි 

නියම කිරීම මෙහස්තාත්වරෙයකුට තිෙබන අයිතියක් කියන එක. 
වර්තමාන තත්ත්වය අනුව මෙහස්තාත්වරයා ඇප ෙකොන්ෙද්සි 
නියම කිරීෙම්දී passport එක රඳවා තබා ගැනීෙම් හැකියාවක් 
තිෙබනවා. මන්තීවරයකුෙග් ෙහෝ මන්තීවරයකුෙග් බිරිඳකෙග් 
passport  එකක් රඳවා තබා ගැනීම - සැකකාරයකුට ඇප ෙදන්ෙන් 
ඔහු නැවත උසාවියට පැමිෙණනවා කියන විශ්වාසය ඇතිවයි.- 
මෙහස්තාත්වරෙයකුට තිෙබන අයිතියක්. නමුත් ගරු 
කථානායකතුමා අදහස් කරනවා, නීතිපතිතුමා සමඟ ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කරන්නට. පාර්ලිෙම්න්තුවට මාස තුනක කාලයක් 
මන්තීවරයකු පැමිණිෙය් නැත්නම් එතුමාෙග් මන්තී ධුරය අෙහෝසි 
ෙවනවා. එම නිසා High Court  එෙකන් අධිෙචෝදනා පතයක්  -
indictment  එකක්-  භාර දීලා නැති අවස්ථාවක, එෙහම නැත්නම් 
මිනී මැරුමක් වාෙග් බරපතළ ගණෙය් අපරාධයකට 
සැකකරුෙවකු ෙනොවන අවස්ථාක මන්තීවරයාෙග් ෙගෞරවය 
රැෙකන පරිදි කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ගරු කථානායකතුමාත් 
අදහස් කරනවා. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරලා අද සවස් වරුෙව් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙම් 
කාරණය ගැන සාකච්ඡා කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
මන්තීවරුන් උසාවිෙය් ෙපනී සිටියාට පසුව, ඒ අයෙග් ගුවන් 

ගමන් බලපතය -passport එක- රඳවා ගැනීම අත්යවශ්ය නැහැ 
කියන මතෙය් තමයි ගරු අගමැතිතුමා, ගරු කථානායකතුමා, ගරු 
සභානායකතුමා ඇතුළු සියලුෙදනාම ඉන්ෙන්. අද පස් වරු 2.00ට 
පැවැත්ෙවන පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීෙම්දී 
ෙම් ගැන නැවත සාකච්ඡා කරන බව මා කියා සිටිනවා.    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය අධිකරණෙයන් ගත්ත 

තීන්දුවක්. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට එයට මැදිහත් ෙවන්න බැහැ.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
We will take this up at the Party Leaders’ Meeting.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අනික් කාරණය ෙම්කයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් කියා 

විෙශේෂ නීතියක් නැහැ. කවුරුත් නීතියට යටත්. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකුට ෙවනම නීතියක් නැහැ. ඒක අප පිළිගන්න ඕනෑ. 

පසුගිය කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට එක නීතියකුත්, 
සාමාන්ය ජනතාවට තවත් නීතියකුත් තිබුණා. දැන් එෙහම නැහැ. 
දැන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත් තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාවට තිෙබන නීතියමයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
දැන් යහ පාලනය තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ෙමොකක්ද?   
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියපු කාරණය 

නිවැරදියි. ෙම් සම්බන්ධව ගරු කථානායකතුමා මුණ ගැහිලා 
සාකච්ඡා කරපු අවස්ථාෙව්දී එතුමා එම කාරණය පිළිගත්තා. 
නීතිපතිතුමා -Attorney General - ෙගන්වා ෙගන ෙම් සම්බන්ධව 
කථා කරලා, ෙම් පශ්නය විසඳලා තිෙබනවාය කියා ඊට පසුව 
එතුමා කිව්වා. නමුත්, ඔබතුමා සහ ගරු සභානායකතුමාත් කියපු 
විධියට ෙම්ක නීතිෙය් පශ්නයක් කියනවාට වඩා, ෙපෞද්ගලිකව ඒ 
වගකීම භාර ගන්නවා මා දැක තිෙබනවා. මෙහස්තාත්තුමා 
passport  එක ෙදන්න උත්සාහ කරන ෙකොට Attorney 
General’s Department එෙකන් කියනවා, "ගමන් බලපතය 
ෙදනවාට අප විරුද්ධයි" කියා. එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්, 
නැත්නම් උසාවිෙය් තිෙබන නීතිය පිළිබඳව ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි.  We will discuss this. Thank you. 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
( மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

1929  1930 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව 

නැවත කථා කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ඔබතුමාට කලින් අෙප් 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා point of  Order එකක් 
ඉල්ලුවා. 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 

මන්තීතුමා කරපු පකාශය සම්බන්ධෙයන් මට යමක් කියන්න 
තිෙබනවා.  Passport  එකක් රඳවාගන්ෙන් රටට ආපහු වාර්තා 
කරයි, ආපහු උසාවියට වාර්තා කරයි කියන අරමුණින්. ඒ වාෙග්ම 
තමයි, ඒ passport එක release කළාම පිට රටවල හංගපු සල්ලි 
ආෙයත් තව තැන්වල හංගන්න පුළුවන්. එවැනි ෙනොෙයකුත් 
කාරණා තිෙබනවා. ඒවා අධිකරණයට අයත් ෙද්වල්.  

 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු 

කියා  විෙශේෂෙයන් object කරන්ෙන් නැහැ. ඒ හින්දා අපට 
විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලනය යටෙත්- 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. හැබැයි, ඔබතුමා ෙම් 

පශ්නය පිළිබඳව කථා කරන්න එපා. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතා වැදගත් විවාදයක් වන 

අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් 
අමාත්යාංශෙය්ත්, මහා භාණ්ඩාගාරෙය්ත් නිලධාරින් ෙම් ගරු 
සභාව මතු කරන පශ්නවලට පිළිතුරු දීම යනාදිය සම්බන්ධෙයන් 
අද දින පැමිණ සිටිනවා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් රාජ්ය ව්යවසාය 
පිළිබඳ- 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ඔය පශ්නය ගන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපට වචනයක්වත් කථා කරන්න ෙම් ෙල්කම්තුමන්ලා ඉඩ 

ෙදන්ෙන් නැත්නම්, පාර්ලිෙම්න්තුවට විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
ඇවිල්ලා තිෙබන කාරණයවත් අහන්න ඕනෑ ෙන්? ෙම් අත් 
අඩංගුවට අරෙගන, රාජ්ය මූල්ය- [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  
මීළඟට, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 - කාරක සභා 

අවස්ථාව. [බාධා කිරීම්]  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 

   කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.- 
[පගතිය:  ෙනොවැම්බර් 29  ] 

[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : 
நவம்பர் 29] 

[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee - [Progress: 29th November] 
[MR. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 

 
 

112 වන ශීර්ෂය.-  විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු. 112,229,000 
 

தைலப்  112. -  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 112,229,000 
 

HEAD 112.- MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

112,229,000 

 
 

182 වන ශීර්ෂය.-  විෙද්ශ රැකියා  අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු. 63,050,000 
 

தைலப்  182.- ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 63,050,000 

 
HEAD 182.- MINISTER OF  FOREIGN EMPLOYMENT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

63,050,000 

 
 

193 වන ශීර්ෂය.-  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 122,560,000 

 
தைலப்  193.- ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள்  

அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 122,560,000 
 

HEAD 193.- MINISTER OF  LABOUR AND TRADE UNION 
RELATIONS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 
122,560,000 

1931  1932 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Hon. Chairman) 
ශීර්ෂ 112 විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, 182 විෙද්ශ රැකියා 

අමාත්යාංශය, 193, 221 හා 328 කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යාංශය, සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට 12.30 
දක්වා සහ අපර භාග 1.00 සිට 6.30 දක්වා.  

 
විවාදය ආරම්භ කිරීම, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා.    

 

[පූ.භා. 10.02] 

      ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
   (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
  (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි, "2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින -2016 ෙනොවැම්බර් 30 වන බදාදා- 
විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 112, 182, 193, 221 
සහ 328 වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් 
වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සම්බන්ධව 

තමයි මා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
ඔබතුමා දන්නවා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය අෙප් රට 
ෙවනුෙවන් ඉතාම තීරණාත්මක කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන 
අමාත්යාංශයක් බව.  

 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාව පිළිබඳව ජාත්යන්තර වශෙයන් 

සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල වී තිෙබන අවස්ථාවකදී, විෙද්ශ 
රාජ්යයන්හිදී, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් අන්තර්ජාතික 
ස්ථානයන්හිදී ලංකාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයටයි. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය ගැන ෙබොෙහෝ කරුණු කියන්න ෙවලාවක් නැති 
නිසාත්, විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් පිළිබඳව කථා කරන්න ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් තිෙබන නිසාත් මා මුලින්ම ෙමන්න ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. රටකට රාජ්ය තාන්තික ජයගහණ ෙගෙනන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, රාජ්ය තාන්තික යුද්ධය දිනන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
අෙප් රෙට් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ඉෙගන ගන්නවා නම්, -ඒ 
පිළිබඳව මෙග් කථාව අතරතුරදී මා කියන්න කැමැතියි. අද ඒ 
පිළිබඳව විශාල සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා ෙන්- ඒකට ෙහොඳම අත් 
දැකීම, ෙහොඳම උපෙද්ශය ගන්න පුළුවන්, ෙහොඳම අධ්යාපනය 
ලබාගන්න පුළුවන් රාජ්ය නායකයා තමයි, පසුගියදා අභාවපාප්ත වූ  
කියුබාෙව් හිටපු ජනාධිපති පිෙදල් කැස්ෙතෝ මැතිතුමා.  

 
අපි දන්නවා, "විෙද්ශ කටයුතු" කියපු ගමන්ම අපි 

සාම්පදායිකව හැෙරන්ෙන් ඇෙමරිකාව හා එංගලන්තය පැත්තටයි. 
අෙප් තානාපති නිලධාරිනුත් පළමුවැනි මාස 4 ඉන්දියාෙව් 
ඉෙගනෙගන, ඊට පස්ෙසේ යුෙරෝපීය රටකට තමයි යවන්ෙන්. 
නමුත් අපි අෙප් ආකල්පවලින් බැහැරව පාෙයෝගික ජය-
පරාජයන්ෙගන්, පාෙයෝගික හැකියාවන්ෙගන් බලන්න ඕනෑ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, කියුබාව සමාජවාදී රාජ්යයක් බව අපි දන්නවා. ඒක 
ඇෙමරිකාවට හැතැප්ම 90ක් ඈතින් තිෙබන රටක්. ඇෙමරිකාව 
ෙලෝකෙය් ධෙන්ෂ්වර කඳවුෙර් නායකයා වාෙග්ම බලගතු 
රාජ්යයක්. කියුබාව කියන්ෙන් සමාජවාදී කුඩා රාජ්යයක්. එහි 
ජනගහනය මිලියන 11යි, භූමිෙය් පමාණය වර්ග කිෙලෝමීටර් 
1,10,000යි. 

 
අපි කවුරුත් දන්නවා, -විෙද්ශ ඇමතිතුමාත් දන්නවා- 1992 

සිට ෙම් දක්වා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් මූලිකත්වෙයන් හැම 
අවුරුද්ෙද්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා මණ්ඩලයට සහ එක්සත් 

ජාතීන්ෙග් විවිධ ආයතනවලට ෙයෝජනාවක් ෙගන එනු ලබනවා, 
කියුබානු රාජ්යයට විරුද්ධව සම්බාධක පැනවීම සඳහා.  

 
ගරු විෙද්ශ ඇමතිතුමනි, ඒ සමාජවාදී කියුබානු රාජ්ය, මහා 

විශාල සම්පත් තිෙබන රාජ්යයක් ෙනොෙවයි, කුඩා රාජ්යයක්. 1992 
වසෙර් සිට ඇෙමරිකානු ආණ්ඩුෙව් මහා දැවැන්ත යුද, ෙද්ශපාලන 
හා රාජ්ය තාන්තික යාන්තණය පරාජයට පත් කරලා, කියුබාව 
හැම අවුරුද්ෙද්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා මණ්ඩලෙය්දී කියුබාවට 
පක්ෂව ඡන්ද 190ක්, 191ක් ෙහෝ 192ක් ගන්නවා. අෙප් ලංකාවත් 
ෙගොඩක් අවස්ථාවලදී ඒ ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ලියා පදිංචි රටවල් සංඛ්යාව 200ට අඩුයි. 
එතෙකොට ෙම් සමාජවාදී කුඩා රාජ්යය, ඇෙමරිකාෙවන් ෙලොකු 
පතිවිෙරෝධයක් තිෙබන රාජ්යය, ෙකොෙහොමද ෙමතරම් දැවැන්ත 
රාජ්යතාන්තික ජයගහණයක් ගන්ෙන්? අපි ඉෙගන ගන්න 
එංගලන්තයට යනවා; තවත් රටවලට යනවා. ඒ රටවලට යන්ෙන් 
ඉෙගන ගන්න. ඉෙගන ගන්න ගියාට පශ්නයක් නැහැ. 
ෙසෝමාලියාවට ෙහෝ ගිහින් ඉෙගන ගත්තාට පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත්, අපි අධ්යයනය කළ යුතු නැද්ද, කියුබාව කියන ෙම් කුඩා 
රාජ්යය, රාජ්යතාන්තික යුද්ධෙයන් ඇෙමරිකාව සම්පූර්ණෙයන් 
දණ ගස්වලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා? ඔවුන් ඒක කරලා 
තිෙබන්ෙන් පගා දීලා ෙනෙවයි, විෙද්ශ ඇමතිවරුන් ෙහෝටල් 
ගාෙන් තියලා සන්තර්පනය කරලා ෙනොෙවයි, Road show තියලා 
ෙනොෙවයි, රාජපක්ෂ පාලනෙය්දී වාෙග් ඇෙමරිකාෙව් 
consultantsලා අරෙගන ෙඩොලර් මිලියන ගණන් පඩි දීලා  
ෙනොෙවයි, මහා දැවැන්ත උත්සව තියලා ෙනොෙවයි. ෙම් කුඩා 
රාජ්යය ඉතාම පැහැදිලි රාජ්ය තාන්තික සහ ෙද්ශපාලන කියා 
මාර්ගවලින් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට විරුද්ධව ෙකළින්ම 
"Yes" කියලා -abstain ෙනෙවයි-  ගන්නවා, ඡන්ද 191ක් ,192ක්. 
නමුත්, ජීනීවාවලදී ලංකාවට ෙමොකද වුෙණ්?  

 
පසුගිය කාලෙය් ලංකාෙව් හිටියා ඇෙමරිකන් පුරුවැසිභාවය  

තිෙබන රාජපක්ෂලා ෙදෙදෙනක්. හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇෙමරිකන් පුරවැසිෙයක්. හිටපු ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂ ඇෙමරිකන් පුරවැසිෙයක්. ඒ 
නිසා තමයි  ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් දිනුවාට පස්ෙසේ, "We will regain 
our Motherland." කියපු එකට, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාත්  
"Yes, we will do." කියලා Twitter ගිණුෙම් දාලා තිෙබන්ෙන්. 
ලංකාෙව් ඇෙමරිකන් පුරවැසියන් ෙදෙදෙනක් හිටියත් එදා 
ජිනීවාවලදී පැරදුණා.  

 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ගත්තත් ඇෙමරිකාෙව් වාෙග්ම 

ෙන්. ඇත්තටම එතුමා ඇෙමරිකානුවකුෙගන් ෙවනස් ෙවන්ෙන්, 
නීත්යනුකූල පුරවැසිභාවෙයන් සහ  මතු පිට ස්වරූපෙයන්  විතරයි.  

 
චින්තනෙයන් සැලකිය යුතු ෙලස ඇෙමරිකානු ෙද්ශපාලන, 

ආර්ථික පතිපත්ති මත තමයි එතුමා ඉන්ෙන්.  ඒක එතුමාෙග් 
අයිතිය.  නමුත්, ඉස්ෙසල්ලා ආණ්ඩුෙව් අෙමරිකානු පුරවැසියන් 
ෙදෙදෙනක් ඉඳලාත් ජිනීවාවලදී අපට අවශ්ය ඡන්ද 15ක් 20ක් 
ගන්න බැරි වුණා; ඡන්ද 24ක් ගන්න බැරි වුණා. සමහර විට 
ලැබුෙණ් ඡන්ද 15යි. ෙම් ආණ්ඩුව විශාල ෙලස ඇෙමරිකානු 
ගැතිකමක් ෙපන්වන ආණ්ඩුවක්. ඒත් අපට අවශ්ය ඡන්ද ටික 
ගන්න බැහැ. හැබැයි, සමාජවාදී කියුබාව, නිකම්ම නිකම් ෙසෝබන 
චරිත, ෙපොත්ත සුදු චරිත, ඉංගීසි ටිකක් කථා කරන්න පුළුවන්  
කිසිම දැනුමක් නැති පුද්ගලයන් විෙද්ශ ෙසේවයට යවලා ඔවුන්ෙග්  
රාජ්යතාන්තික ෙසේවය සවුත්තු කර ගත්ෙත් නැහැ. ඔවුන්ෙග් 
තානාපති කාර්යාල ෙලෝකය පුරාම තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැඩ 
කරන්ෙන් එක්ෙකනයි, ෙදන්නයි.   

 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ඔබතුමා ලිබරල්, පුද්ගලික පතිපත්ති තිෙබන පුද්ගලෙයක්  කියලා 
මම අහලා තිෙබනවා.  ෙදයක් ඇහුම්කන් ෙදන්න සූදානම් 
පුද්ගලෙයක් කියලාත් අහලා තිෙබන නිසා මම ඹබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි, දැන්වත් ජයගහණ ලබා තිෙබන මිනිස්සු ෙදසට 

1933  1934 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැෙරන්න, එක්සත් ජනපදය වාෙග්  ෙලෝකෙය් හුදකලා ෙවච්ච  
රටවල් පස්ෙසේ යන්න එපා  කියලා.  ඒක ෙත්රුමක් නැහැ.  ෆිෙදල් 
කස්ෙතෝ සෙහෝදරයාෙග් මරණයත් සමඟ ෙම් පශ්න දිහා අලුතින් 
බලන්න.  හැට ගණන්වල,  හැත්තෑ ගණන්වල  Ford Foundation  
එෙකන් Rockefeller   එෙකන් ෙපොම්ප කරපු,  ඒ  ෙද්වල්ම 
follow කරනවා ෙවනුවට අලුත් තත්ත්ව ෙදස බලන ෙලසට  
විෙද්ශ අමාත්යාංශයට උපෙදස් ෙදන්න  කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
මුලින්ම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු අමාත්යතුමනි,  පහු ගිය කාලෙය් විෙද්ශ අමාත්යාංශය 

රාජපක්ෂ පාලනෙය් දූෂිතම, ඉතාම අමෙනෝඥ ආකාරයට  
ෙමෙහයවපු  -ෙම් වචන කියනවාට සමා ෙවන්න.-  තක්කඩි 
අමාත්යාංශයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා.  එහි සිටින  නිලධාරින් 
හැම ෙකෙනකුටම ෙම් ෙචෝදනාවට අදාළ නැහැ. සමහර අයට 
අදාළයි; සුළු කල්ලියකට අදාළයි. එදා ලංකාෙව් විෙද්ශ ඇමති 
කවුද කියලා ෙහොයා ගන්න බැරිව තිබුණා. සජින් ද වාස ්
ගුණවර්ධන මහත්මයාද, ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයාද, බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්මයාද කවුද කියලා ෙසොයා ගන්න බැරිව හිටියා. 
පසුගිය කාලෙය් විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය්  නිලධාරින්ෙග්, සමහර 
ඇමතිවරුන්ෙග්, සමහර අධීක්ෂණ මන්තීවරුන්ෙග්  ෙකෝටි සිය 
දහස් ගණනින් මුදල් නාස්ති කිරීම් පිළිබඳව, අති විශාල වංචා දූෂණ 
පිළිබඳව  විශාල වශෙයන් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  FCID ගියාය, 
CID ගියාය කියනවාට අමතරව විෙද්ශ අමාත්යාංශය වශෙයන් 
අමාත්යාංශය මට්ටමින් ෙම් වංචා, දූෂණ පිළිබඳ කරලා තිෙබන 
පරීක්ෂණය ෙමොකක්ද  කියා මම   ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි. අපට වැදගත්ම ෙවන්ෙන් ඒකයි.  FCID එක බලන්ෙන් 
මුල්යමය පැත්ත පමණයි.  

 
අමාත්යාංශෙයන් පරීක්ෂණයක් කෙළොත් ඒවා හසු ෙවනවා, 

ගරු සභාපතිතුමනි. එතෙකොට එහි සිටින පුද්ගලයන්ෙග් අඩු 
පාඩුකම් විතරක් ෙනොෙවයි, ආයතනික අඩු පාඩුකම් පවා හසු 
ෙවනවා. FCID එක කරන පරීක්ෂණයකින්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් කරන පරීක්ෂණයකින් 
කවදාවත් ආයතනෙය් අඩු පාඩුකම් දැන ගන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අමාත්යාංශ මට්ටමින් පරීක්ෂණයක් කෙළොත් තමයි, 
අමාත්යාංශෙය් අඩු පාඩුකම් හා පුද්ගල අඩු පාඩුකම් කියන ෙදකම 
හඳුනා ගන්ෙන්.  

 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා 

විධියට පත් ෙවලා දැන් අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න ෙවනවා. මම 
දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් නාස්ති කිරීම්, වංචා, දූෂණ සම්බන්ධව 
ෙගන තිෙබන පියවර ෙමොනවාද කියලා. සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධනලා නාස්ති කළ අතිවිශාල ධනසක්න්ධය ගැන, හිටපු 
ජනාධිපති ආර්යාවට එක දවසට ලක්ෂ 25 ගණෙන් ෙහෝටල් බිල් 
ෙගවපු ඒවා ගැන කරපු පරීක්ෂණ ෙමොනවාද? මම හිතන්ෙන් ගරු 
හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒවාට උත්තරත් දුන්නා 
කියලායි. ෙම්වා ගැන කරපු පරීක්ෂණ ෙමොනවාද? ෙම් කටයුතු 
අනුමත කරපු නිලධාරින් කවුද? තවම  ඔවුන්මද ඉන්ෙන්?  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි, මම ගිය වර අය වැය 

විවාදෙය්දී ඔබතුමාට ලබා දුන්නා, - පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළා- ජනවාරි 08 වැනි දා රෑ රාජපක්ෂ සිටි අරලියගහ මන්දිරයට 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් පිරිසක් ගිය විස්තරයක්. 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ඡන්ද ගණන් කරන්න 
යන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ගරු සභානායකතුමනි, ඒ අය ඡන්ද 
පතිඵල බලන්න අරලියගහ මන්දිරයට යන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සමහර නිලධාරි මහත්වරුන් සහ 
මහත්මීන් ජනවාරි 8 රෑ -ඡන්දය දවෙසේ, ඡන්ද ගණන් කරන 
ෙව්ලාෙව්- අරලියගහ මන්දිරයට ගිහින් රාජපක්ෂ මහත්මයාත් 
එක්ක හිටපු හැටි අපි දැක්කා. ඒකම ඇති - 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
( மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க ) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe ) 
විෙද්ශ ඡන්ද වැටුණාද කියා බලා ගන්න ෙවන්න ඇති. 
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා කියනවා, විෙද්ශ ඡන්ද 
වැටුණාද කියා බලාගන්න ෙවන්න ඇති කියලා.  

 
ෙම්වා ඉතා පැහැදිලිවම ෙද්ශපාලන පක්ෂගාහීකම්. ඒ අය 

තමයි රාජපක්ෂලා -බැසිල් රාජපක්ෂලා- එක්ක එකතු ෙවලා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් මුදල් ෙකෝටි සිය දහස් ගණනින් 
නාස්ති කෙළේ, සිය ගණන් පුරවා ෙගන පිට රට ගිහිල්ලා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා දුන් උත්තර 
සහ අප සතුව තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව  ෙපනී යනවා, සමහර අය 
රාජ්ය තාන්තික කටයුතුවලට ගිහිල්ලා කාමරවලට ෙවලා blue 
films බලපු ඒවාට ලංකා ආණ්ඩුෙව් ජනතාව බදු මුදල් ෙගවා 
තිෙබනවා කියලා. සමහර අය රාජ්ය තාන්තික ෙනොවන 
කටයුතුවලට  ඕස්ෙට්ලියාවට ගිහිල්ලා ෙකොටු පැනලා කකුල් කඩා 
ගත්තාම, ජනාධිපති අරමුදෙලන් ලක්ෂ 109ක් ෙගවනවා. ලජ්ජයි! 
ෙම් රට ෙමොකක්ද?  ස්වාසිලන්තයද ෙම්? [බාධා කිරීමක්] මම 
එතුමා ඒක රූපවාහිනී නාලිකාවක තිබුණු විවාදයකට සහභාගි 
වුණා. මම කිව්වා, ෙකොටු පනින්න ගිහින් කකුල කැෙඩන්න 
පුළුවන්ෙන් කියලා. මම එතුමාෙගන් ඇසුවා, "ඔබතුමා 
දුප්පෙතක්ද, හිඟන්ෙනක්ද, ඔබතුමා ඒ ලක්ෂ 109 ඔබතුමාෙග් 
මුදල්වලින් ෙගව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි?" කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
මම ෙපොෙහොසෙතක් ෙනොෙවයි. මට නම් ඒ අදහස ගැන පවා 
ලජ්ජයි. ජනාධිපති අරමුදලින් සල්ලි අරෙගන ෙබෙහත් ගන්න ෙම්  
මන්තීවරුන්ට ලජ්ජා නැද්ද?  

 
අනික, එෙහම වුෙණ් රට ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න 

ගිහිල්ලාද? ඒ එක්ෙකෙනක්. ඊට පස්ෙසේ, ලංකාෙව් විෙද්ශ 
අමාත්යාංශෙය් අය ගිහිල්ලා තරු පෙහේ ෙහෝටල්වල blue films 
බලනවා. ලජ්ජා නැද්ද! ඉතින්, ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න 
ඕනෑ නැද්ද? ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණ කරලා රටට ඒ ගැන කියන්න 
ඕනෑ නැද්ද? ඒ නිලධාරින්ට දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ නැද්ද? කවුද ඒ 
බිල් ෙගව්ෙව්? ඒ බිල් ෙගවන්න කවුද අනුමත කෙළේ?  

 
2015 ජනවාරි 08වැනි දා රෑ අරලියගහ මන්දිරෙය් හිටපු 

කට්ටිය අදත් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ඉහළ තනතුරු දරමින් 
ඉන්නවා. යම් යම් බලපෑම් මත රාජකාරි කරන්න සිද්ධ ෙවච්ච 
නිලධාරි මහත්වරු හැම තැනම ඉන්නවා. ඒක මම නැහැ 
කියන්ෙන් නැහැ. මම ඒක ෙත්රුම් ගන්නවා. නමුත් නිලධාරින්ට 
යම් සීමාවකට එහා බලපෑම් කරන්න බැහැ. නමුත්, ඒ සමහර 
නිලධාරින්, නිලධාරිනියන් 2015 ජනවාරි 08වැනි දා රාතිෙය් 
රාජපක්ෂෙග් වලව්වට ඇදෙගන ගියා ෙනොෙවයි ෙන්. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා සමහර අය spokeswoman ලා  කරලා 
තිෙබන්ෙන්! තමුන්නාන්ෙසේලා සමහර අය  spokeswoman ලා 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් නිලධාරින් ගැන මට ෙපෞද්ගලිකව කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. මම අහන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අමාත්යාංශය හදනවා 
නම් හදන්න ඕනෑ, ඕනෑම ආණ්ඩුවක් යටෙත් ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන වෘත්තීය ගරුත්වයක් ඇතිව වැඩ කරන්න පුළුවන් 
මිනිස්සු එක්කයි. එෙහම නැති අයත් එක්ක ෙම් අමාත්යාංශය 
හදන්න බැහැ, ඇමතිතුමා.  මම ඒ ගැන ඊට වඩා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මම පැහැදිලිවම ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් සිදු ෙවච්ච වංචා, දූෂණ, නාසත්ිය සම්බන්ධව 
ඔබතුමා අමාත්යාංශ මට්ටමින් කරලා තිෙබන පරීක්ෂණ 
ෙමොනවාද, ඒවාට අරෙගන තිෙබන පියවර ෙමොනවාද, ඒ  වාර්තා 
තිෙබනවා නම්  ඉදිරිපත් කරයි කියලා.  

1935  1936 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශ විවාදෙය්දී ඔය buildings 
ගැනයි, පඩි ගැනයි කථා කරනවා ෙවනුවට  ෙද්ශපාලන කරුණු 
කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ කියලා මම හිතුවා. ලංකාෙව් 
වි ෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිය කියලා 
'කියන එක ගැන' අපි ඔබතුමන්ලාට ගරු කරනවා. නමුත්, කිව්වාට 
මදි, ඒක රකින්න ඕනෑ.  

 
පසුගිය දා ෙවනිසියුලාෙව්දී ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් රාජ්ය නායක 

සමුළුව තිබුණා. ෙවනිසියුලාෙව් මාගරිටා දිවයිෙන් තමයි ඒ සමුළුව 
තිබුෙණ්. ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාවට ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුව 
තුළ විශාල පිළිගැනීමක් තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. අපි රටක් 
වශෙයන් කුඩා වුණාට අපට ෙලොකු පිළිගැනීමක් තිෙබනවා.         
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාලනය යටෙත් 1976දී ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් 
සමුළුවක් ලංකාෙව් පවත්වා තිෙබනවා. ඒ පළමුවැනි රටවල් දහය 
අතෙර් ලංකාව ඉන්නවා. එතැන තමයි අෙප් ජාත්යන්තර මිතුරන් 
ඉන්ෙන්. මා නැවත නැවත කියන්ෙන්, ලංකාෙව් ''රාජ්ය තාන්තික 
ෙද්පළ'' කියන ඒවා අවුරුදු 68ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ආණ්ඩුත්, ෙම් 
රෙට් ජනතාවත්, අවංකව, විශිෂ්ටව ෙසේවය කරපු අෙප් විෙද්ශ 
අමාත්යාංශෙය් මහත්ම මහත්මීනුත් අපට හම්බ කරලා දුන්නු 
ජයගහණ කියලායි. ලන්ඩන් මහෙකොමසාරිස් කාර්යාල  building 
එක ෙනොෙවයි, අෙප් asset එක. අෙප් diplomatic asset එක  
කියන්ෙන් අපට ඉන්න රාජ්ය තාන්තික මිතුරන්. ගරු මංගල 
සමරවීර ඇමතිතුමනි, ඒක ඔබතුමා දන්නවා. නමුත්, ඔබතුමන්ලා 
කුමක්ද කරමින් ඉන්ෙන්? 

 
ෙම් වැදගත් ජාත්යන්තර සමුළුවට රෙට් ජනාධිපතිතුමා සහභාගි 

වුෙණ් නැහැ. මට කියන්න බැහැ, අනිවාර්ෙයන් ජනාධිපතිතුමා යා 
යුතුයි කියලා. නමුත්, රාජ්ය නායකයා ගිෙය් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් 
නායකයා වන අගමැතිතුමා ගිෙය් නැහැ. ගරු මංගල සමරවීර 
මැතිතුමනි, විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා ගිෙය්ත් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා G8 සමුළුවට යන නිසාද එෙහම හිතන්ෙන්? අපි G8 
ෙවලාද? G8 සමුළුෙව්දී ඔබාමාත් එක්ක ෙසල්ෆියක් ගැහුවාම, 
අපට ඒකද වැදගත් වන්ෙන්?  අපට සැබෑ මිතුරන් ඉන්න, අපට 
සැබෑ පිළිගැනීමක් තිෙබන ෙම් රාජ්ය නායක සමුළුවට 
ලංකාණ්ඩුෙවන් සහභාගි කරන්ෙන් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නිෙයෝජිතෙයක් කියලා ෙවනත් ඇමතිවරෙයක්. ඒ ඇමතිවරයා 
සම්බන්ධ ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් මට නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා 
කවුරුත් දන්නවා ගරු ඇමතිතුමනි, යුෙනස්ෙකෝෙව් රැස්වීම්වලට 
කම්කරු ඇමති ගිහිල්ලා හරියන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒකට යන්න 
ඕනෑ අධ්යාපන ඇමතිවරයා. IMF එෙක් discussion එකකට 
යන්න ඕනෑ මුදල් ඇමතිතුමා මිසක්, ඔබතුමා ෙනොෙවයි. එතෙකොට 
එම කියාව සැලෙකන්ෙන්,  ෙනොසලකා හැරීමක් විධියටයි.    

 
අප ෙම් පිළිබඳව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් දී පශ්න 

කළාම, විෙද්ශ අමාත්යාංශෙයන් එම කාරක සභාවට ඇවිල්ලා සිටි, 
අදාළ අංශය භාරව සිටි නිලධාරි මහත්මයා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  
Logistic problems තිබුණාය කියලා කිව්වා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාට, ඔබතුමාට එහි යන්න logistic problems තිබුණා 
ලු, flights  පශ්න තිබුණා ලු. ෙම් ගැන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාෙව් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් වාර්තා ෙවලා 
තිෙබන ෙද්වල්.  Planesවල පශ්න තිබුණා ලු, hotelsවල පශ්න 
තිබුණා ලු. මම ඇහුවා, ''ඒ ගැන යන්න කලින් දැනෙගන හිටියාද? 
කියලා. ''යන්න කලින් දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ'' කිව්වා. මම 
බැලුවා, ''කවුද දැන් ෙම්කට සහභාගි වුණු රාජ්ය නායකයින්'' 
කියලා. නිෙකොබාර් දූපත්වල ඉන්න Chief Minister ෙහෝ, 
Swazilandවල නායකයා නම් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්, මට පිළිගන්න 
පුළුවන් අෙප් රාජ්ය නායකයන්ෙග් මට්ටමට වඩා ෙපොඩ්ඩක් -  ඒක 
ගැළෙපනවා කියලා. රාජ්ය නායකයන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් එම 
සමුළුවට ගිහින් තිෙබනවා. චීනෙයන් සහභාගි ෙවනවා; 
ඉන්දියාෙව් උප ජනාධිපතිවරයා යනවා; ඉරාන ජනාධිපතිවරයා 
යනවා; ඒ විධියට ෙලෝකෙය් රාජ්ය නායකයන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් 
යනවා. විෙද්ශ ඇමතිවරු තිස්ෙදෙදෙනක් යනවා. ඒ අයට logistic 
පශ්න නැහැ.  විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය කටයුතු කරන්ෙන් 

ෙමෙහමද?  ඔබතුමන්ලාට තීන්දු කරන්න පුළුවන් ඒ සමුළුවට 
යනවාද, ෙනොයනවාද කියන කාරණය.  NAM Summit එක අපට 
ෙකොච්චර වැදගත්ද? ඔබතුමන්ලාට රාජ්ය තාන්තික වියවුල් - 
diplomatic blunders - ඇති කර ගන්න ඕනෑ නම්; අෙප් දිගු 
කාලීන මිතුරන් අහිමි කර ගැනීම ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය නම්, 
ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් තීරණයක්. නමුත්, අප එවැනි ෙද්ට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. බලෙය් සිටින නිසා ඔබතුමන්ලාට  එය කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙම් කරුණ අවධාරණය කළ යුතුයි. 
"Posh" countriesවල තිෙබන ඒවාටද යන්න ඕනෑ? එෙහමද 
අදහස? ෙම් කාරණය මතක තියා ගන්න. ඇෙමරිකාවත් එක්ක 
තරහා ෙවන්න කියලා මම කියනවා ෙනොෙවයි; රණ්ඩු කර ගන්න 
කියනවා ෙනොෙවයි. අපි කවදාවත් ෙලෝකෙය් කිසිම රාජ්ය 
තාන්තිකෙයකුට නරක විධියට කථා කරන, හැසිෙරන පක්ෂයක් 
ෙනොෙවයි. අප එහි වැදගත්කම දන්නවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව තමයි 
නවනීදන්පිල්ෙල් මැතිනියට කුණුහරුපෙයන් බැන්ෙන්. අප එවැනි 
ආකාරයට කටයුතු කරන පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. නවනීදන් පිල්ෙල් 
මැතිනියෙග් පතිපත්තියයි අපි විෙව්චනය කරන්ෙන්. නමුත් අපි 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ඇෙමරිකාව අපට කවදාවත් අෙප් 
වුවමනාවන්ට ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
අෙප් මිතුරන් ඉන්ෙන් ෙලෝකෙය්  ෙදවන විශාලතම රාජ්ය 

සංවිධානය වන ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුෙව්. ඔබතුමන්ලා ඒක 
ෙනොසලකා හරිනවා. මම ඊට පස්ෙසේ විෙද්ශ ඇමතිවරු 
ෙදෛදෙනක් මුණ ගැසුණා. මා ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් 
සාක්ෂියට ගන්නට කැමති නැහැ.  අපි පලස්තීනයට ගිය ෙවලාෙව් 
පලස්තීනෙය් විෙද්ශ අමාත්යවරයාෙග් සාකච්ඡාවට අෙප් 
මන්තීවරු පස් ෙදෙනක් සම්බන්ධ වුණා.  ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයකුත්  එක්ක.  ෙමොකක්ද  එම විෙද්ශ ඇමතිතුමා 
කිව්ෙව්? “You had taken the NAM Summit into a low 
profile.” කියා. එතුමා කියනවා, එතුමා ෙසව්වාලු ලංකාෙව්  
counterpartsලා   මුණ ගැෙහන්න. නැහැ,  ෙම් මාස ෙදක ඇතුළත  
තවත් විෙද්ශ ඇමතිවරෙයක් මුණ ගැසුණා. ඔහුත් අහනවා, " 
ඕෙගොල්ලන් දැන් ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුව -  NAM Summit 
එක-ෙනොසලකා හැරලා ෙන්ද ඉන්ෙන්?" කියලා. 

 
 ගරු සභාපතිතුමනි,  විෙද්ශ ඇමතිවරයා වශෙයන්  ලංකාව 

රාජ්ය තාන්තික වශෙයන් උපයාෙගන තිෙබන ෙද්වල් නැති 
කිරීමට එතුමාට බලයක්  දීලා නැහැ කියලා මා කියන්න කැමැතියි.  
එම නිසා විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය් ෙම් අදාළ නිලධාරින්ව අපි 
පැහැදිලිවම විෙව්චනය කරනවා. ආණ්ඩුෙව් වැදගත්කම ඔවුන් 
කිවයුතුයි. ආංශික අධීක්ෂණ කාරකසභාවට ඇවිත් ඔවුන්  logistic   
පශ්න ගැන කියනවා.  මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාවත්,  ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාවත්, ඔය ෙදෙදනාම Buckingham Palace  
එෙක් ඉපදුණු අය ෙනොෙවයි කියලා මා දන්නවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  ඒ  ෙගොල්ලන්  logistic පශ්න ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන් අය. Logistic පශ්න ආවත් ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් 
කට්ටිය. ඔබතුමන්ලා අද  five-star  ෙහෝටලයක ඉන්න පුළුවන්.  
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා ධවලගිරි ෙහෝටලෙයනුත් කාලා ඇති;  
බුහාරි ෙහෝටලෙයනුත් කාලා ඇති. මාතර ෙකොටුෙව් කෙඩනුත්  
කාලා ඇති. එම නිසා ඇමතිවරු ෙගොනාට අන්දන්න හදන්න එපාය 
කියලා මා කියනවා. . අපිව ෙගොනාට අන්දන්න හදන්නත් එපා. 
ෙලෝකෙය් රාජ්ය නායකයන් ෙදොළහකට, විෙද්ශ සමුළු තිස ්
ෙදකකට නැති  logistic  පශ්න, ලංකාෙව් අයට තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  එම නිසා අපි වගකීෙමන් කියනවා,   ඔබතුමන්ලා 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග්  සමුළුව අත්හරිමින් 
යනවා නම්,   ඒෙක් වන්දිය ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රටටයි කියන 
එක. ඒක වැරැදියි.  

 
එක diplomatic blunder  එකක් ඒක.  ෙදවන diplomatic 

blunder එක තමයි, ළගදී පලස්තීනය පිළිබඳව UNESCO 
සංවිධානෙය් ඉදිරිපත්ෙවච්ච ෙයෝජනාෙව් දී  ශී ලංකා රජය ඡන්දය  
දීෙමන් වැළකී සිටිම. ඔබතුමාෙග් තිෙබන වරපසාද පාවිච්චි 

1937  1938 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරමින්  ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙමන්තුවට පකාශයක් කළා. 
අපට ඒ අවස්ථාෙව්  විවාදයකට  පැටෙලන්නට හැකියාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  ගරු සභාපතිතුමනි,  ඊෙය්  ජාත්යන්තර පලස්තීන 
සහෙයෝගීතා දිනය බව මා කියන්න කැමැතියි. පලස්තීන පශ්නය 
අපි පශ්නයක් වශෙයන් ගන්ෙන්ත්, ෙම් රට අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්ත්, පාර්ලිෙම්න්තුව අරෙගන තිෙබන්ෙන්ත් එක  
පැත්තකින්  යුක්තිය හා  සාධාරණය පිළිබඳ පශ්නයක් විධියටයි.   
1968සිට  පක්ෂ ෙවනසකින් ෙතොරව, ආණ්ඩු ෙවනසකින් ෙතොරව  
පලස්තීනෙය්  නිදහස ෙවනුෙවන් ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩු හැම එකක්ම 
එහි අයිතිය පිළිෙගන තිෙබනවා. මා  ඔබතුමාට කියන්නම්,  1968 
සිට ඊශායලය විසින් අල්ලාගත් පෙද්ශවල ජනයාට සිදුවන  
හිරිහැර පිළිබඳව ෙසොයා බලන  එක්සත් ජාතීන්ෙග් කමිටුවක් 
තිෙබනවා. ඒෙක් සභාපතිත්වය දරන්ෙන් අෙප් රට. 1975 ජූලි 
මාසෙය් පළමුවනදා පලස්තීන විමුක්ති සංවිධානෙය් තානාපති 
කාර්යාලයක් ලංකාව තුළ  ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ඒ ශී ලංකා 
ආණ්ඩුෙවන්. 1988 දී පලස්තීන  නිදහස් රාජ්යයක් ෙලස ශී ලංකාව 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒක කෙළේ යූඑන්පී ආණ්ඩුෙවන්. 1989 
ෙපබරවාරි 6 වනදා පලස්තීන විමුක්ති සංවිධානෙය් තානාපති 
කාර්යාලය පලස්තීන රාජ්යෙය්  තානාපති කාර්යාලය ෙලස අපි 
පිළිෙගන තිෙබනවා.  එතෙකොටත් තිබුෙණ් යුඑන්පී ආණ්ඩුවක්.  
2007 වර්ෂෙය් පලස්තීනය තුළ රාමල්ලාවල ශී ලංකා තානාපති 
කාර්යාලයක් පිහිටුවා තිෙබනවා.  ඒ රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත් 
තිබුණු - ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ, එෙහම නැත්නම්  ෙපොදු ෙපරමුණු 
පාලනය - කාලෙය්.  2014 ශී ලංකා -පලස්තීන  ඒකාබද්ධ 
ෙකොමිසම - joint commission - ස්ථාපිත කර තිෙබනවා.    මා 
දන්නා තරමින් ඒ joint commission  එක  තවම රැස් කරලා  
නැහැ.  ඔබතුමන්ලා  ඇෙමරිකාවත් එක්ක   joint commission    
හුඟක් function  කරනවා. ෙම්ක එෙහම කර නැහැ. මා කියන්ෙන් 
ෙම් රටවල් ෙදක සමාන නැහැ.  නමුත් ෙම්කත්  ඔබතුමන්ලා 
අත්සන් කරපු ෙදයක්.  

 
ෙමෙහම පතිපත්තියක්  තිබියදී,  අද  ෙලෝකෙය් රටවල් 140ක් 

පලස්තීනය නිදහස් රාජ්යයක් වශෙයන්  පිළිෙගන   ඡන්දය දීලා,  
අද එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් රටවල් අතර අන්තිම ෙකොඩිය 
විධියට තිෙබනවා, පලස්තීන ෙකොඩිය.  ඔබතුමා පමණක් 
ෙනොෙවයි,  වතිකානුෙව් පාප් වහන්ෙසේත්  පවා පලස්තීනෙය් 
නිදහස  පිළිෙගන තිෙබනවා,  ෙම්ෙක් ෙපොඩි ආගමික ස්වභායක් 
තිෙබන නිසා - පලස්තීන පශ්නෙය් ආගමික සව්භාවයක් නැහැ. 
නමුත් එෙහම ආරූඪ කර තිෙබන නිසා - පාප් වහන්ෙසේ පවා 
පිළිෙගන තිෙබනවා,  නිදහස් පලස්තීනෙය්  පැවැත්ම සහ ඒ  
අයිතිය. එෙසේ තිබියදී  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්?   

 
පලස්තීනය සම්බන්ධ UNESCO ෙයෝජනාවට  ඡන්දය දීෙමන් 

වැළකී සිටිනවා. දැන් ඔබතුමා කිව්වා, ලංකාව පලස්තීනය 
ෙවනුෙවන් ඡන්දය දීලා තිෙබනවා කියලා. මම පිළිගන්නවා. දිය 
යුතුයි. ඒක තමයි රාජ්ය පතිපත්තිය. දැන් පලස්තීනෙය් ෙම් 
UNESCOවට ඉදිරිපත් ෙවච්ච ෙයෝජනාව ෙමයයි. පලස්තීනෙය් 
නැ ෙඟනහිර ෙජ්රුෙසලම කියන ෙකොටෙසේ  අල්-අක්සා කියලා 
අවුරුදු සිය දහස් ගණනක් පැරණි ඉතා වටිනා සිද්ධස්ථානයක් 
තිෙබනවා. ඒක සංස්කෘතික උරුමයක්; ෙලෝක සංස්කෘතික 
උරුමයක්. 1907 වර්ෂෙය් දී ෙහේග්වලදී අත්සන් කරන ලද ගිවිසුෙම් 
සිට ෙමම සංසක්ෘතික උරුමය විනාශ ෙනොකළ යුතුයි, ආරක්ෂා 
කළ යුතුයි කියන පතිපත්තිය ජාත්යන්තරය පිළිෙගන තිෙබනවා. 
ඔබතුමා දන්නවා, අද  අන්ත ජාතිවාදීව කටයුතු කරන්ෙන් ඊශායල් 
ජනතාව ෙනොෙවයි, ඊශායල් ආණ්ඩුව. ඒ අනුව,  අද ඇෙමරිකානු 
එක්සත් ජනපද අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් වුවමනාවට අනුව ඊශායලය 
මුළු කලාපයම අවුල් කරනවා කියලා මුළු ෙලෝකයම දන්නවා. 
එෙසේ තිබියදී ෙමම සිද්ධස්ථානය විනාශ ෙනොකළ යුතුයි, එයට 

බලපෑම් ෙනොකළ යුතුයි කියලා UNESCO සංවිධානය තුළ එකම 
ෙයෝජනාවක් ෙලස අවුරුදු 60කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ 
පවතිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට වඩා ෙම් ගැන දන්නවා 
ඇති කියලා මම හිතනවා. එකම ෙයෝජනාවක් එනවා. ෙමොකක්ද, 
ෙම් සිද්ධස්ථානය  විනාශ කරන්න එපා කියලා. නමුත්, අද  
ඊශායල් ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ඊශායල් ආණ්ඩුව සහ 
අන්ත ජාතිවාදී කණ්ඩායම් කරනු ලබන ෙද් තමයි, ෙමම 
සිද්ධස්ථානය යට යුෙදව් ආගමික සිද්ධස්ථානයක් තිබිය හැක 
කියන විශ්වාසය මත එම සිද්ධස්ථානය යටින් උමං මාර්ග සිය 
ගණනක් කපනවා. එතෙකොට UNESCO එක කියන්ෙන්, ෙම් 
උමං මාර්ග කපන්න එපා කියලා. උදාහරණයක් විධියට 
ගත්ෙතොත්, ෙම්ක නිකම් දළ දා මාළිගාව යට ෙවනත් ආගමික 
ෙමොනවා හරි එකක් තිෙබනවා කියලා ඒක යට උමං මාර්ග 
කපනවා වාෙග් වැඩක්.  දැන් ඔබතුමා ගිහිල්ලා ඡන්දය දීෙමන් 
වැළකී ඉන්ෙන් ෙමොකටද? අන්න, ඒ උමං මාර්ග කපන්න එපා 
කියලා ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක් කියන ෙයෝජනාවට;  
ෙලෝකෙය් දිනපු ෙයෝජනාවට. අපූරු වැෙඩ් කියන්ෙන්, ෙම් එකම 
ෙයෝජනාව- මම බැලුවා ගරු සභාපතිතුමනි,- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාවට තිෙබන කාලය නම් 

දැන් අවසානයි.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 5ක කාලයක් ලබා 
ෙදන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමාෙග් විනාඩි 20න් 

විනාඩි 5ක් පමණ ගන්න ද? එතුමාටයි ඒ කාලය ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ගරු නලින් ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, පුළුවන්ද 
ෙදන්න? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. අවශ්ය නම් ගන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඉතාම ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්. 
පටලැවිලි කළාම ලිහන්න ෙවලාව යනවා ඒකයි.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
අපි නම් පටලැවිලි කෙළේ නැහැ.  

1939  1940 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔබතුමා ෙහොඳට පටලවලා තිෙබන්ෙන්. මම කියන්නම්.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමා කියන වැරදි ෙද්වල් අහෙගනයි ඉන්ෙන්. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

මම කියන්නම් ඔබතුමාට. ඔබතුමා සමඟ මම ෙපෞද්ගලික 
පටලැවිල්ලකට එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා, මම පතිපත්තිමය කරුණු 
පමණයි කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙමම ෙල්ඛනය 
සභාගත කරන්නම්. 

 
UNESCO එෙක්දි ඉදිරිපත් වුණු ෙම් ෙයෝජනාවට 2016 

අෙපේල් මාසෙය් ලංකාව ඡන්දය දුන්නා. අල්-අක්සා කියන 
සිද්ධස්ථානය විනාශ කිරීමට විරුද්ධව ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් 
එක්ක එකතුෙවලා 2016 අෙපේල් මාසෙය් ෙම් ෙයෝජනාවට පක්ෂව 
ලංකාවත් ඡන්දය දුන්නා. ඒක තමයි UNESCO එෙක් තිබුණු 
ෙයෝජනාව. 2016 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 13 වැනිදා ඡන්දය දීෙමන් 
වැළකී සිටිනවා. එකම ෙයෝජනාව. ඔබතුමා එදා ෙමතැනදී 
ෙබොරුවක් කිව්වා, language එක වැරැදියි කියලා. ඒක UNESCO 
එෙක් Director-Generalෙග් කථාව.  UNESCO එෙක් Director-
Generalෙග් කථාව මුළු ෙලෝකයම පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙවලාව ෙදන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළේත් නැහැ. එතුමා ඇත්ත 

වශෙයන්ම  මෙග් කථාෙව් පරිවර්තනය නිවැරැදිව කිෙයව්වා නම් 
ඊට වඩා නිවැරැදි අර්ථ කථනයක් ෙම් ගරු සභාවට ෙදන්න තිබුණා. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

මට පරිවර්තනයත්  ෙත්ෙරනවා; ඔබතුමා කථා කරන හැම 
භාෂාවක්ම ෙත්ෙරනවා. භාෂා අතර තිෙබන ෙප්ළිත් ෙත්ෙරනවා. 
භාෂා අතර තිෙබන ඒවාත් මට ෙත්ෙරනවා, කවුරු කවුරුන්ට දණ 
ගහලාද කරන්ෙන් කියලා. එක වතාවක ඇමතිවරෙයකු ෙග් විෙද්ශ 
ඇමතිකමටත් තට්ටු වුණා. ඒත් පලස්තීන සම්බන්ධ පශ්නයක් 
නිසයි.  ෙතොප්පිය හරි නම් දා ගන්න.  මම ඒකයි කිව්ෙව්. විෙද්ශ 
ඇමතිකම කියලා කියන්ෙන් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය තීන්දු කරන 
ෙකනා ෙනොෙවයි. ඒක රෙට් රාජ්ය නායකයා තීන්දු කරන්ෙන්. 
විෙද්ශ ඇමතිට බලයක් නැහැ, රට අත් පත් කරෙගන තිෙබන 
රාජ්ය තාන්තික ෙද්පළ නැති කරන්න. එෙහම බලයක් දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකො ෙහේද? පලස්තීන පතිපත්තිය ෙවනස් කරන්න 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඔබතුමා ගත් නිර්ෙද්ශය ෙමොකක්ද? කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් ගත් නිර්ෙද්ශය ෙමොකක්ද? ගත් නිර්ෙද්ශය 
ෙමොකක්ද කියලා මට කියන්න. ජනාධිපතිතුමාට ඒ නිසා 
තානාපතිවරු 17 ෙදෙනකු ඉස්සරහ සමාව ගන්න සිදු වුණා. ඒකයි 
ඇත්ත. ෙමතුමා කරන blunders නිසා, තමුන්නාන්ෙසේ කරන 
පටලැවිලි නිසා ජනාධිපතිතුමාට තානාපතිවරු 17 ෙදෙනකු 
ඉස්සරහ සමාව ගන්න සිදු වුණා. මම ඒ ගැන පැටෙලන්න ආෙව් 
නැහැ. ඔබතුමා තමයි මට අපහාසාත්මකව කථා කෙළේ, පරිවර්තන 
කථා කියලා. [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙදන්න. 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පලස්තීන පතිපත්තිය අඟලකින්වත් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. 

නමුත් ෙම් කාරණෙය්දී  අපි නිවැරැදි පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගත් 
බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආඩම්බරෙයන් කියන්න කැමතියි.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා කරන පකාශය සම්පූර්ණෙයන්ම 
වැරැදියි. කවුරුන් එක්කද යන්ෙන්? ජනාධිපතිතුමා ෙලෝකෙය් 
තානාපතිවරු  ඉදිරිෙය් සමාව ගත්ෙත් ෙමතුමා නිසයි. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙනොෙවයි අපට 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් රා ජ්ය නායකයා ෙම් වාෙග් පටලැවිලි කරන 
පුද්ගලයන් නිසා, - [බාධා කිරීමක්] මට කථා  කරන්න ෙදන්න. 
දැන් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම ගිය සතිෙය්ත් පලස්තීන අගමැතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා 

කළා. 
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

අගමැතිතුමා හමු වුණාට වැඩක් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
දන්ෙන් නැති මඟුල් කථා කරනවා.  
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔබතුමා මඟුල් ගැන ෙකොෙහොමත් දන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම දන්ෙන් නැහැ.  

 
 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔබතුමා මඟුල් ගැන දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමාෙග් මඟුල් ගැන ෙකො ෙහොමත් දැනගන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

මම ඔබතුමාට ඒවා  ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ගරු ඇමතිතුමා, මතක 
තියා ගන්න ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික පතිපත්ති, -  

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
කවුද මඟුල් ගැන කථා කෙළේ, මමද?  

1941  1942 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇමතිතුමා, මම ෙම් කාරණය වගකීමකින් යුතුව කියනවා. 
මම කිසිම insult එකක් කරන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ජීවන පතිපත්ති ගැන. කරුණාකරලා ඒ කාරණය ෙත්රුම් ගන්න. 
මම ෙපෞද්ගලිකත්වය  ගැන ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. මම කිව්ෙව් 
ෙද්ශපාලන මඟුල් ගැන.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අද දවෙසේ විවාද වන කාරණය ගැන කථා කරන්න. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික පතිපත්ති ගැන සියයට සියයක් මට 
පශ්නයක් නැහැ. ඒක ඔබතුමාට සියයට සියයක් තිෙබන අයිතියක්. 
කරුණාකරලා ඒකට පටලවන්න එපා.  

 

ඔබතුමා ෙගොඩක් ආණ්ඩු අතර මඟුල් හදන ෙකෙනක් නිසා 
තමයි මම එෙහම කිව්ෙව්. අපිව ඒ ගණනට දමා ගන්න එපා. 
ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ජීවිතය ඔබතුමා ෙගන යන්න.  

 
මම මෙග් කථාවට එන්නම්. ෙමතුමා ගත්ත තීන්දුව නිසා 

තානාපති අංශ 19ක් ඉදිරිෙය්  ජනාධිපතිවරයා සමාව ඉල්ලුවා. 
[බාධා කිරීමක්] Please, allow me to speak. - [Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, you have to go to your seat.  
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒක නැහැයි කියලා කියන්න.   [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 

You  have to go to your seat.  - [Interruption.] 
 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

මෙග් ෙවලාව ෙදන්න. ඔබතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්. ගරු 
හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට ෙවලාව නැහැ ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ෙදන්නා දැන් ෙගොඩක් ෙවලාව ගත්තා. දැන් 
ඇමතිතුමාත් කථා කළා ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ජනාධිපතිතුමා සමාව ගත්තාය කියන එක නිවැරදි  නැහැ. 

ඔබතුමා සත්ය කථා කරන්න. 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කමක් නැහැ, ඒක ඔබතුමාෙග් අදහස. මම දන්න සත්ය අදහස 
ඒක. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා ඒ සාකච්ඡාවට 
කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ජනාධිපතිතුමා කාෙගන්වත් සමාව ගත්ෙත් නැහැ. 

සාකච්ඡාවට කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ කියලා සත්ය ෙනොවන කථා 
කියන්න එපා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
( மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 

මම හිතන්ෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී තීන්දුවක් ගත්තා තමන්ෙග් 
ආසනෙය් ඉඳ ෙගන කථා කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් පශ්නය ඉතා 
වැදගත් නිසා ඔබතුමා ආසනයට ගිහිල්ලා ෙම් ගැන කථා කරන්න 
අවසරයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Committee Stage Discussion එෙක්දී කථා කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට ෙම් ගැන අපර භාග 

2.00ට කියන්න පුළුවන්. දැනට තිෙබන තත්ත්වය අනුව - 
[Interruption.] Hon. (Dr.) Harsha De Silva, you go to your 
seat quickly and then speak.  
 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ෙම්වාට අෙප් ෙවලාව අඩු කරන්න එපා.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කරුණාකර යන්න, 

ඉක්මනට ගිහිල්ලා  කථා කරන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එෙහම තීරණයක් අර ෙගන තිෙබනවා නම් කරුණාකර සභාව 

දැනුවත් කරන්න. [බාධා කිරීමක්]  එක පාරටම තීන්දු ගන්න එපා.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
( மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් - [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒ ගැන මන්තීවරු දැනුවත් කරලා නැහැ ෙන්.   

1943  1944 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 
 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, the Hon. Leader of the House.  

   

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, to cut a long story short, let him speak only today. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay. Hon. Lakshman Kiriella, you can make an 

announcement and say you are in agreement to allow the 
Hon. Members to speak from wherever they sit. Then, I 
can give a Ruling.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I am in agreement.  Let the Hon. Members speak 

from wherever they sit.  During the Committee Stage, the 
Minister and the Deputy Minister have to sit together.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Does the House agree? 
  
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 

Aye. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
So, we will allow the Hon. Members, during the 

Committee Stage, to speak from wherever they sit. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
But, that has always been the case. For the last six 

years, during the Committee Stage, you can speak from 
wherever you are. If you change the Rules, you should 
keep us informed. So, let that be the case. 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, what the Hon. (Dr.) Harsha De Silva says is 

correct. It is not that I am correcting the Chair. It has been 
the practice in this House that the Deputy Minister can sit 
by the Minister during the Committee Stage. So, the Hon. 
(Dr.) Harsha De Silva is sitting next to the Minister.  So, 
he could speak from there.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

Please do not take my time.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
We are not taking your time. Order, please! This is a 

decision taken at the Committee on Parliamentary 
Business. If that decision has to be revoked, only the 
House can change such decision.  Since the Leader of the 
House has agreed, we can do that. So, there is no issue in 
that.  

Okay. Let us get back to our Debate.  –[Interruption.]  
 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, 

ජනාධිපතිතුමා කිසිම අවස්ථාවක -තානාපතිතුමන්ලා සමඟ කථා 
කළත්- කිසිම තානාපති ෙකෙනකුෙගන් සමාව ඉල්ලා නැහැ 
කියලා. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි, විනාඩි පහක් ගත වුණා. ඒ කාලය මෙග් 
ෙව්ලාෙවන් අඩු කරන්න එපා. මට නැති වුණු විනාඩි පහක කාලය 
මට නැවත ලබා ෙදන්න.  

1945  1946 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, when a decision like that is taken, it must be 

announced in Parliament because we go by the practice. It 
is very embarrassing when you ask a Deputy Minister to 
go back to his seat.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Now, it is clear. We communicated that.  ගරු 

ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒක දැනුම් දුන්නා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Thank you, Sir.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට නැති වුණු විනාඩි පහක කාලය නැවත 
ලබා ෙදන්න.  

 
දැන් මා කියාෙගන ආෙව් ෙම් කාරණයයි. 2016 අෙපේල් 

මාසෙය් අත්සන් කළ යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානෙය් ෙයෝජනාවත්, 
2016 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 13 වන දින කළ ෙයෝජනාවත් ෙදකම 
එකයි. ඉතාම සුළු වශෙයන් ඉලක්කම්වල, එෙහම නැත්නම් 
අංකනෙය් ෙවනස්කම් කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ හැර ෙවන කිසිම 
ෙවනසක් නැහැ. ඊට අදාළ ෙල්ඛන මා හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
 

ගරු සභාපතිතුමනි, යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානය ඉදිරිපත් කළ ඒ 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව, පලස්තීනෙය් සිද්ධස්ථානවලට විරුද්ධව 
ඊශායලය කරන කටයුතු ෙහළා දැකලා පලස්තීනයට පක්ෂව 
ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන් කවුද? ඡන්දය දීලා තිෙබනවා, BRICS 
කණ්ඩායෙම් රටවල් -ෙලෝකෙය් emerging economies රටවල්- 
පෙහන් හතරක්; Brazil, Russia, China, South Africa. එක් 
ෙකනයි දීලා නැත්ෙත්; ඉන්දියාව විතරයි. ඊට පස්ෙසේ G-7 
රටවලින් කැනඩාව එදා යුෙනස්ෙකෝ එෙක් හිටිෙය් නැහැ. 
එතෙකොට G6 ෙවනවා. G6 countriesවලින් USA හැර ඉතිරි 
රටවල් පහ -පංශය, එංගලන්තය, ඉතාලිය, ජර්මනිය සහ ජපානය- 
පලස්තීනය ෙවනුෙවන් ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. SAARC රටවලින් 
ෙන්පාලය, බංග්ලාෙද්ශය, පාකිස්තානය ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්ෙන් ස්වාසිලන්තය 
එක්ක ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ G-7 රටවල් එක්කත් නැත්නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේ BRICS කණ්ඩා යෙම් රටවල් එක්කත් නැත්නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේ SAARC එෙක් majority එකත් එක්කත් නැත්නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේ සව්ාසිලන්තය එක්ක ෙන් ලංකාව ෙගන යන්ෙන්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතෙකොට ඉන්දියාව? 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඉන්දියාව abstained. ගරු සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාවයි 
ලංකාවයි ෙදකම 2016 අෙපේල් මාසෙය්දී ඒකට පක්ෂව ඡන්දය 
දීලා තිෙබනවා. ඉන්දියාවයි, ලංකාවයි ෙදකම ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය්දී ඡන්දය දීෙමන් වැළකී තිෙබනවා. ඉන්දියාවයි ලංකාවයි 
ෙදකම තමුන්ෙග් රාජ්ය නායකයාවත්, තමුන්ෙග් 
අගමැතිවරයාවත්, ඉහළ මට්ටෙම් නිලධාරිෙයක්වත් ෙනොබැඳි 
ජාතීන්ෙග් සමුළුවට යවලා නැහැ. ඉතින් අපට ෙපෙනනවා, ඒ 
නිසා අර Washington, Tel Aviv, Delhi කියන axis  එෙක් 
අණ්ඩක් බවට ලංකාව ඉෙබ්ම පත් ෙවමින් තිෙබනවා කියලා. ඒ 
නිසා මා ඔබතුමාට අභිෙයෝග කරනවා, එකම ෙයෝජනාවට අෙපේල් 
මාසෙය්දී ඡන්දය දීලා ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ඡන්දය ෙනොෙදන්න 
ජනාධිපතිවරයා ෙහෝ කැබිනට් මණ්ඩලය දීපු උපෙද්ශය 
හැන්සාඩ්ගත කරන්න කියලා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරනවාද?  
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි තුන-හතරක කාලයක් 
ලබා ෙදන්න. මට නැති වුණු ෙවලාවයි මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ලංකාෙව් තිෙබන රාජ තාන්තික 
උරුමයන් නැති කරන්න ඔබතුමාට අයිතියක් නැහැ කියලා මා 
ඉතා වගකීෙමන් ඔබතුමාට කියනවා.  

 
අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්නම්, ගරු 

සභාපතිතුමනි. ඔබතුමා දන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැසට් එකක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා, - මා ඒ ගැන ඉතා ඉක්මනින් විනාඩි තුන 
හතරකින් කියලා ඉවර කරන්නම්.- අෙප් රෙට් තිෙබන විෙද්ශීය 
ආයතන සම්බන්ධෙයන් තානාපති වරපසාද ලබා දීම පිළිබඳව. 
අපට කිසිම පශ්නයක් නැහැ, ස්ෛවරී රාජ්යයන්වල ඉන්න 
තානාපතිතුමන්ලාට, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට අනුබද්ධ 
සංවිධානවලට, ජාත්යන්තර වශෙයන් සැබෑ පිළිගැනීමක් තිෙබන 
සංවිධානවලට ඒ තානාපති වරපසාද ලබා දීලා අෙප් රටත් එක්ක 
වැඩ කළාට. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් ෙමොකක්ද?  මා ෙම් 
ගැසට් පතයට පදනම් වූ ගිවිසුම  table* කරනවා.  

 
ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාවට ගැසට් එකක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා ජාත්යන්තර 
වාරිමාර්ග කළමනාකරණ ආයතනයට, - IIMI ආයතනයට- 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ලංකාෙව් ඉන්න නිෙයෝජිතයාට, 
ලංකාෙව් ඉන්න ඇෙමරිකානු තානාපතිවරයාට, ලංකාෙව් ඉන්න 
ඉන්දියානු මහ ෙකොමසාරිස්වරයාට ලැෙබන මට්ටෙම් බලතල, ඒ 
තානාපති වරපසාද  ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම්ක අධ්යයනය 
කරන්න අපට ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, මා ගරු රංජිත් 
අලුවිහාෙර් මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා මහන්සි ෙවලා, 
නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග්ත් උදවු ඇතිව කටයුතු කිරීම තුළ ෙම්කට 
අදාළ කරන ගිවිසුම අපි ෙගනැල්ලා බැලුවා. ෙමොකද,  ලංකාව තුළ 
Oxfam එක තිෙබනවා, Save the Children එක තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් විවිධ ෙසේවා කරන සංවිධාන තිෙබනවා. ලංකාෙව් වැඩ 
කරන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට පුළුවන්. තානාපති වරපසාද හැම 
ෙකනාටම අවශ්ය නැහැ.  

නමුත්, අපි බැලුවාම 1983දී IIMI ආයතනය කියලා එකක් 

1947  1948 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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නැහැ. ශී ලංකා ආණ්ඩුව ඇෙමරිකාෙව් Ford Foundation එකත් 
එක්ක, ෙම් වාරිමාර්ග ආයතනය ලංකාෙව් පිහිටුවන්නත් ඒ 
වාරිමාර්ග ආයතනයට අසීමිත බලතල ෙදන්නත්  ගිවිසුමක් 
අත්සන් කර තිෙබනවා.  

 
 මා ඉතා වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් Agreement එක ලංකා 

ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් අත්සන් කෙළේ නන්ද අෙබ්විකම  මැතිතුමා. 
අරුම පුදුම වැෙඩ් කියන්ෙන්, 1983දී ලංකා ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ඒ 
ගිවිසුමට අත්සන් කරපු නන්ද අෙබ්විකම මහත්මයා ඒෙකන් 
පස්ෙසේ  IIMI එෙක් Director-General ෙවන එකයි. ලංකාෙවන් 
අත්සන් කරපු ෙකනාම පස්ෙසේ ඒෙක් ෙලොක්කා ෙවනවා. ඊළඟට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් වාෙගයි. 
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

හරියටම හරි. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
වාෙගයි. ගරු සභාපතිතුමනි, Ford Foundation කියන්ෙන්, 
ඇෙමරිකාෙව් elected body එකක් ෙනොෙවයි. ඇෙමරිකාෙව් 
ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වුණු තැනක් ෙනොෙවයි.  කවුද ඒෙක් 
funding agencies?  The Rockefeller Foundation, Rockefeller 
Brothers Fund, Aga Khan Foundation කියන ඒවා. ෙම්වා 
ෙලෝකෙය් එක්දහස් නවසිය විසි තිස් ගණන්වල යම් කිසි 
කටයුත්තක් කරපු ආයතන. නමුත්, පසුව අන්ත දක්ෂිණාංශික 
ආයතන විධියටයි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙපෞද්ගලික 
ලිබරල් පතිපත්ති තිෙබන පුද්ගලයකු වශෙයන් අන්ත 
දක්ෂිණාංශික ආයතනවලට ඔබතුමා උදව් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
ගරු ඇමතිතුමනි? ෙම්වා අන්ත දූෂිත, ෙලෝකෙය් තස්තවාදයට උදවු 
කරන සංවිධාන. ෙද්ශපාලන විෙව්චන කියලා ඒවා පැත්තකින් 
තියමු ෙකෝ.  Ford Foundation  එකත් එක්ක අත්සන් කරපු ෙම් 
ගිවිසුෙම් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙවලාව නැති නිසා මා 
ෙකටිෙයන් කියන්නම්. ෙමහි තිෙබනවා, "water pricing and 
policies". ෙමහි irrigation සම්බන්ධවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙබොන ජලය සම්බන්ධ පශ්නයක් නැහැ. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් වාරි 
ජලය විකිණීම සම්බන්ධ පතිපත්ති. මා  දන්නා තරමට ලංකාෙව් 
එකම එක ආණ්ඩුවක්වත් තමන්ෙග් පතිපත්තියක් වශෙයන් වතුර 
විකිණීම පිළිෙගන නැහැ. වතුර විකිණීමට උත්සාහ කරලා 
තිෙබනවා. පතිපත්තියක් වශෙයන් දාලා නැහැ.  

 
ගරු ඇමතිතුමනි, අන්න ඒවා කරන්න ආපු ආයතනයට තමයි, 

අපි තානාපති වරපසාද ෙදන්න හදන්ෙන්. ඒක ඔබතුමාෙග් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒක, 1983 අත්සන් කරපු ගිවිසුමක්. හැබැයි, 
ෙම් ගිවිසුම් නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන ෙකොට ඒ නිලධාරි 
මහත්වරුන් ඒවා අධ්යයනය කරලා එවන්න ඕනෑ. ඒ ගැන 
නීතිපතිෙගන් අහන්න ඕනෑ. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
අහන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් අමාත්යාංශ ෙල්කම් ෙකෙනකුටවත් 
නැහැ, තානාපති වරපසාද. මම දන්නා තරමින් ජනාධිපති 
ෙල්කම්ටවත් නැහැ. ෙම් IIMI එෙක් ෙලොක්කාට ෙම් වරපසාදය 
ෙදන්න යනවා. ෙම්ෙක් තිෙබන වැදගත්කම කාරණය ෙමොකක්ද? 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගිවිසුම ගැන බලන්න. ෙම් ගිවිසුම 
අනුව ෙම් IIMI ආයතනයට කරන්න පුළුවන් ෙද් ගැන බලන්න. 
මම ෙම්ක හරියටම කියවන්නම්. ෙම් ගිවිසුෙමන් ලංකාව එකඟ 
ෙවනවා. ෙමොකටද?   

 
 Under "Agreements", it states, "Unrestricted movement 

into or out of the country of supplies, equipment, genetic 
materials, or any other items necessary for IIMI's 
programme".  

Sir, I may repeat that, "unrestricted movement into or out 
of the country of supplies, equipment, genetic materials....". 
ෙම් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ෙම් කියන්ෙන්, ෙම් IIMI ආයතනෙය් 
programme එකට අනුව, ඕනෑම ජාන සම්පතක් ලංකාවට 
ෙග්න්නත් පුළුවන්; ලංකාෙවන් ෙගන යන්නත් පුළුවන්. මම දැන 
ගන්න කැමැතියි, පසු ගිය අවුරුදු 33දී අෙප් ර ටින් ෙකොච්චර ෙගන 
ෙගොස් ඇත්ද කියලා. ෙමෙහම බලයක් ෙදන්න කාටද අයිතිය 
තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, වැදගත්ම ෙද් ෙමයයි. ෙම් ගිවිසුමට අනුව 

ලංකා ආණ්ඩුවට පත් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් එක 
අධ්යක්ෂවරයායි. ඉතුරු 19ෙදනාම පත් කරන්ෙන්, Ford 
Foundation එක, Rockefeller  Foundation එක. ඊළඟට, අපට 
ෙම් ගිවිසුම අවලංගු කරන්න බැහැ. ෙම් ගිවිසුම අනුව, ෙම් ගිවිසුම 
අත්සන් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් Ford  Foundation 
එකට විතරයි. ගරු සභාපතිතුමනි, IIMI එක කියන්ෙන්, 
"බුදුසරණයි!" කියලා දමපු ෙබෝඩ් එක වාෙග්. ඉස්සරහ ෙබෝඩ් එක 
එෙහම තිබුණාට ෙහොර හරක් ඇතුෙළේ ඉන්නවා වාෙග් ෙම්ක 
ඇතුෙළේ ඉන්ෙන් Ford  Foundation  එකයි. ෙම් ගිවිසුම අපට 
අෙහෝසි කරන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ගිවිසුම අෙහෝසි කරන්න 
නම් අපි යන්න ඕනෑ international  arbitration එකකට. ඒෙක් 
Chairman ෙතෝරා ගන්න අපි යන්න ඕනෑ, President of the 
International Court of Justice. This Agreement states; 
"Should the first two members fail to agree upon  the 
Chairman,  the latter shall be chosen by the President of the 
International Court of Justice at the request of one of the 
members of the tribunal."  

 
IIMI  එකක් ෙවනුෙවන් ලංකාව පලයන් ෙකො, International 

Court of Justice,  tribunal  එකක් දා ගන්න. ෙමන්න ෙමෙහම 
බලතල සහිත ගිවිසුමකට තමයි ඔබතුමන්ලා අපට තානාපති 
වරපසාද ෙදන්න කියලා ඉල්ලන්ෙන්. ඉතින්, ඒ නිසා තමයි අපි 
ෙම්කට විරුද්ධ වුෙණ්. ලංකාෙව් ජාන සම්පත් පටවන්න, වතුර 
ටික විකුණන්න, ලංකා ආණ්ඩුවට අවාසි සහගත ඕනෑ තරම් 
ෙද්වල් කරන්න ෙම් අයට පුළුවන්. ඉතින්, ෙම්ක වැරැදියි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙවනත් සංවාදත් එක්ක මෙග් කථාව කරන්න 
ෙගොඩක් ෙවලාව ගත වුණු නිසා ෙම් කාරණය කියලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. මම ඉතාමත් වුවමනාෙවන් කියන්න කැමැතියි, 
ෙම් ගිවිසුම ෙවනස් කරන්න කියලා. IIMI ආයතනය ලංකාෙව් 
කියාත්මක වුණාට කමක් නැහැ. ඒ ආයතනයට තානාපති වරපසාද 
අවශ්ය නැහැ කියන පදනමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.44] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2017 වර්ෂෙය් විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට සහභාගි වීමට ලැබීම 
ගැන මම ෙබෙහවින්ම සතුටු ෙවනවා. ෙම් විවාදය ආරම්භෙය්දීම 
කියුබානු ජනතාවට මාෙග් පබල කනගාටුව  පකාශ කරනවා, 
විසිවන සියවෙසේ ෙද්ශපාලන දැවැන්තෙයකු වූ ෆිෙදල් කැසේතෝ 
මහතාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳින්ම දන්නවා, 

අෙප් ආණ්ඩුව පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් රට භාර 
ගන්නා විට අෙප් මුළු රටම ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙකොන් ෙවලා 
ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබුණා කියා. 
විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් පසුව ෙම් රෙට් ඇති වූ ෙද්ශපාලන 
වාතාවරණය නිසා ඒකාධිපති පාලනයකට යටත් කරලා ෙම් රෙට් 

1949  1950 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් කමකමෙයන් උදුරාගත්තා. 2009 
වර්ෂෙය්දී තිවිධ හමුදාව ලබා ගත්තා වූ යුද ජයගහණය රාජපක්ෂ 
පවුෙල් ෙහොරකම්, මැරකම්, ජඩකම් වසන් කර තැබීෙම් ෙබොරු 
ෙද්ශෙපේමි තිරයක් බවට පත් කරගැනීම නිසාම, දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ -ෙමතුමාෙග් වචන පාවිච්චි කරනවා නම්- අපට උරුම වී 
තිබුණු රාජ්ය තාන්තික සබඳතා ඒ කාලය තුළදී සම්පූර්ණෙයන්ම 
නැතිවී ගියා. සබඳතා නැති වී ගිය එම තත්ත්වය ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළදී, විෙශේෂෙයන් අෙප් රජෙය් ජනාධිපතිතුමාෙග්, 
අගාමාත්යතුමාෙග් පතිපත්ති නිසා ආපස්සට හරවන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. නිදහසින් පස්ෙසේ ෙලෝකෙය් සෑම රටකම ෙදොරවල් 
අෙප් රාජ්ය නායකයන්ට විවෘත ෙවලා තිබුණා.   

 
ෙවොෂින්ටනෙය් ධවල මන්දිරෙය් ඉඳලා චීනෙය් බීජිං අගනුවර 

නායකත්වය දක්වාත්,  Moscow  Kremlin එක, Downing Street 
එක, ඉන්දියාෙව් නවදිල්ලිය, ජපානය, දකුණු ෙකොරියාව, මැද 
ෙපරදිග, ඒ වාෙග්ම ෙනොබැඳි සමුළුෙව් රටවල් සහ පලස්තීනය 
වාෙග් ෙම් හැම රටක්ම අෙප් රාජ්ය නායකයන්ට ෙදොරවල් විවෘත 
කරලා තිබුණත්, පසු ගිය කාලෙය් ඇති වූ තත්ත්වය නිසා අපි රටක් 
හැටියට සම්පූර්ණෙයන්ම හුදකලා වුණා.  

 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමෙලස හුදකලාවීමට ආණ්ඩුව විශාල 

මුදලක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. හුදකලා ෙවන්න, රට තනි 
කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂෙග්  ආණ්ඩුව 2012 සිට 2014 දක්වා 
වසර ෙදක තුළදී ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ඒ පවුෙල් අයෙග් විෙද්ශ 
සංචාර සඳහා පමණක්,- හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්. මම ෙම් කථා 
කරන්ෙන් ඒ කාලය ගැන.- රුපියල් බිලියන 2.3ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා අලුත් ෙද්වල් ෙනොෙවයි, 2015 අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 02ෙවනි දා "The Sunday Times" පුවත් පෙත් ෙම් සියලු 
කාරණා පළ ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ෙතන්ම ජනාධිපතිතුමාෙග් 
බාලම පුතා 2014දී ජපානෙය් යන්ෙනත් රජෙය් මුදල්වලින් 
රුපියල් ලක්ෂ 20ක් වියදම් කරෙගන. [බාධා කිරීමක්]  බාලම 
පුතා. ෙමොන තනතුරක් ඇතිව ගියාද කියලාවත් අපි දන්ෙන් නැහැ.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ෙමොනවා කරන්නද? 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අපි දන්ෙන් නැහැ. ජපානයට ගිහින් තිෙබන බවයි සඳහන්ව 

තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 2,086,000ක් ඒ සඳහා වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ කාලෙය් 
ෙහොරකම, මැරකම, ජඩකම සාමාන්ය ෙදයක් බවට පත් ෙවලා, 
විෙද්ශ ෙසේවාව රාජපක්ෂ පවුෙල් වහල් ෙසේවයක් එෙහම නැත්නම් 
අනුබද්ධ සංවිධානයක් බවට පත් කරෙගන තිබුණා. 

 
කිසිම සුදුසුකමක් නැති තමන්ෙග් ඥාතීන්, කිට්ටු ඥාතීන් 

රටවල තානාපතිවරුන් ෙලස පත් කළා. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය, රුසියාව වැනි පබල රටවල ට ශී ලංකා තානාපතිවරුන් 
ෙලස පත් කෙළේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කිට්ටුම ඥාතීන්. නමුත්, 
මම ඒ ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා ෙනොකරන්ෙන් ෙම් වන විටත් ඒ 
අය කරපු මහා පරිමාණෙය් වංචා ගැන ෙහළි ෙවලා තිෙබන 
නිසායි.  

 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් හිටපු තානාපතිතුමා දැන් අත් 

අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. රුසියාෙව් හිටපු රාජපක්ෂ ඥාති 
තානාපතිතුමා ෙම් වන විට INTERPOL කියන ජාත්යන්තර 
ෙපොලීසිෙය් රතු වෙරන්තුවට යටත් ෙවලා - he is a fugitive - පිට 

රටවල හැංගි හැංගි ඉන්න, නීතිෙය් රැහැනින් පැන යන 
පුද්ගලෙයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මා ඒවා ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

 
මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 18ක් වැනි ෙකටි කාලයක්. තවත් එක් 

වංචාවක් ගැන විතරක් මා කියන්නම්. දවස් ෙදක තුනක් ෙම් 
විවාදය ගියත් ෙම් වංචා ගැන කථා කරන්න අපට කාලය මදි, ගරු 
සභාපතිතුමනි. දැන් ෙලොස් ඇන්ජලීස් නුවර අෙප්  Consul General 
ෙකෙනක් ඉන්නවා. නමුත්, 2013දී එෙහේ කිසිම Consul General 
ෙකෙනක් නැති ෙවලාෙවත් ෙම් අය එතුමා සඳහා අලුතින්ම 
නිවසක් කුලියට ෙගන තිෙබනවා. 2015දී අෙප් ආණ්ඩුව ආවාට 
පස්ෙසේ, ජූලි මාසෙය්දී අප ඒක දැනෙගන එය නැවැත්තුවා. අප 
දන්නා විධියට ඒ කාලය තුළ ලංකාෙවන්, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන් ෙලොස් ඇන්ජලීස් නුවරට Consul General 
ෙකෙනක් පත් කර තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, අවුරුද්දකුත් මාස 
නවයක් වැනි කාලයක් තුළ -කවුරුවත් එතැන නිල වශෙයන් 
ෙනොසිටි කාලය තුළ- හිස් නිවසකට කුලී, දුරකථන, cable TV, 
විදුලි බලය, ජලය, ගෑස් හා නඩත්තු වියදම් ෙලස මිලියන 
27,698,653ක  මුදලක් වියදම් කර තිෙබනවා. නිල වශෙයන් 
කවුරුවත් ජීවත් වන්ෙන් නැති නිවසකට මිලියන 27ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. ෙම් නිවස අප ලබා ගන්න ෙකොට එම වියදමට 
අමතරව, අයිතිකරු විසින් නිවසට කර ඇති අලාභ හානිවලට 
තවත් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 10,000ක ආරක්ෂක තැන්පතු මුදලක්ද 
ෙගවන්න සිදු වුණා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ මුදල ෙගවන්න අනුමත කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? 

ෙකොන්සල් ජනරාල්වරෙයකුත් ෙනොසිටි තත්ත්වයක් යටෙත් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය දන්නවා ෙන්, ෙම් ලිපිනෙය් එෙහම 
ෙකෙනක් නැහැ කියලා. එවැනි ෙගවීමක් කරන්න කියලා අනුමත 
කෙළේ කවුද? 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම එතැනට එන්නම්. නමුත්, දැනට මම ෙම් කාරණාව 

කියනවා. ෙම් එකක් විතරයි. තව විශාල වශෙයන් කාරණා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල පරීක්ෂණ කීපයක් දැන් 
පැවැත්ෙවනවා. ෙම් ෙගවීම් අනුමත කෙළේ කවුද කියලා අපි ෙසොයා 
බලනවා. මම පසුගිය මාසෙය් එෙහේ හිටපු කාලෙය් ඒ ලිපි ෙගොනු 
පවා ෙපෞද්ගලිකව පරීක්ෂා කර බැලුවා. නමුත්, ෙමතැන ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන් කවුද? අෙප් තානාපති කාර්යාලෙය් ඉන්න අය 
ෙබොෙහොම භෙයන් මට කනට කරලා ඒ කවුද කියලා කිව්වා. 
එතැන හිටපු ෙකනාෙග් ආරක්ෂාවට ලංකාෙව් හමුදාෙව් 
ෙදෙදෙනකුත් යවා තිෙබනවා. අවුරුද්දකුත්, මාස නවයක් ෙම් 
තරම් වියදමක් දරමින් ෙමම නිවෙසේ ඉඳලා තිෙබන්ෙන් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් පුතා. අපි ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරනවා. 
මම ෙමතැන ඕවා ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි ඒ කාලෙය් තිබුෙණ්.  

1951  1952 

[ගරු මංගල සමරවීර මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ පතිපත්තිය තීන්දු කෙළේ විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමා නිව්ෙයෝර්ක් 
යනෙකොට කරපු කථාව ලිව්ෙව් අෙප් අමාත්යාංශෙය් කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි. එංගලන්තෙය් ෙබල් ෙපොටින්ජර් ආයතනෙයන් තමයි ඒ 
කථාව ලිව්ෙව්. ෙම් වාෙග් ආයතන කීපයක් තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් lobbying ආයතනයට 
පමණක් 2019-2014 කාලය තුළ බිලියන 339කට වඩා වැඩි 
මුදලක් යවා තිෙබනවා. සජින් ද වාස් ගුණවර්ධනෙග් නාමෙයන් 
තමයි ෙම්වා hire කරන්ෙන්. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මාවෙත් ෙබොරු 
ලිපිනයක් තිෙබනවා. ඒ ලිපිනය බලන ෙකොට ඉස්සර සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධනෙග් ෙහලිෙකොප්ටර් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ 
කාර්යාලයයි. ඒ address එක දීලා අෙප් සල්ලි ෙම්වාට යවා 
තිෙබනවා. ෙම්කට සම්බන්ධ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය පමණක් ෙනොෙවයි, ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයත්, 
මහ බැංකුවත් ෙම්වාට සම්බන්ධයි. කබ්රාල් තමයි ෙම් මුදල් 
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොමයක් අනුමත කරලා තිෙබන්ෙන්. 
“FARA Unit of US Department of Justice to probe 
information about deals signed with US Lobby PR Firms by 
former M.P.  Sajin Vass” යනුෙවන් - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Minister, what you are saying is that the work of 

the Ministry of Foreign Affairs was subcontracted out to 
British and American firms. Is it?   

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Exactly. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ කියන්ෙන්, අෙප් ෙලයින් හැදුණු සිංහල ෙබෞද්ධ අය 

ෙනොෙවයි ෙම්වා ගත්ෙත්. ෙම් වැඩ  කරපු අයට සිංහල 
ෙබෞද්ධකමක් තිබුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
කරපු අයට  සිංහල ෙබෞද්ධකමක්වත්, ශී ලංකාව ගැන 

ආදරයක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. සියල්ලම පිට රටට දුන්නා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ෙමෙහේ ඉඳෙගන ෙවන ෙවන ෙද්වල්වල නිරත වුණා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

      (The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතෙකොට මෙග් මිත මහාචාර්ය ජී.එල්.  පීරිස් මැතිතුමාට 

ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා තමයි ෙම් හැම එකකටම වග 

කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් මෙග් කාලෙය් යම් වැරැදි 
ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවාට මමයි  මුලින්ම වග කියන්න ඕනෑ. 
නමුත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයම ගිනි ගනිද්දී, විෙද්ශ 

පතිපත්තිය බල්ලට යද්දී, මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් හිටපු ඇමතිතුමා 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් වියදමින් "Look at Africa" කියලා, අලි බල-
බලා, ජිරාෆ්ලා බල-බලා අපිකාෙව් සංචාරය කළා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

      (The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමා අපිකාෙව් ෙකොෙහේටද ගිෙය්? 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
"Look at Africa" කියලා එකක් තිබුණා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

      (The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
So, what are the areas?  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. 

ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් අමාත්යාංශය තුළ සිදු වී 
තිෙබන ෙම් දැවැන්ත අවුල නිරවුල් කරන්න නම් අතීතෙය් වුණු 
වැරැදි අපි හරිහැටි ෙසොයාගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

      (The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 එතුමා  ගිය තැන් බලන්න පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායමක් 

යවන්න පුළුවන් ෙවයිද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයට තමයි අපට 

මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ්. [බාධා කිරීම්] නමුත් ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඇත්ෙතන්ම කියනවා නම් ෙම් තත්ත්වය යළි 
වතාවක් කණපිට හරවන්න අපට පුළුවන් වුණා. ශී ලංකාවට 
තිබුණු ගරුත්වය, ගරු අගමැතිතුමාෙග් වචනෙයන්ම කියනවා 
නම්, අපට උරුමවූ රාජ්ය තාන්තිකත්වය ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් 
තුළදී රටට ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 ගරු සභාපතිතුමා  
 (மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා කියන කාරණාව රටක් හැටියට ඉතා බරපතළ නිසා, 

ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙවලාෙව්, ෙම් අය වැය 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දීම මා ෙයෝජනා කරනවා, 2010-2015 

1953  1954 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දක්වා කාලය තුළ විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය තුළ සිදු වී තිෙබන 
ෙම් කාරණා පිළිබඳව විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා 
නීතිමය වශෙයන් පූර්ණ බලතල සහිත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ 
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත්කරමුයි  කියලා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. කවුරුන් ෙහෝ ෙයෝජනා කෙළොත් 

අපි  මන්තීවරයකුට කියන්නම් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාට කථා කරලා ඒක හදන්න කියලා.  
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න 

හදනවා. 
 
 ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
බැඳුම්කර වංචාවත් ෙම්කට ඇතුළත් කරන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
එක වරදක් කළාය කියලා අෙනක් වැරදි නිවැරදි ෙවන්ෙන් 

නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. නිකම් ෙබොරුවට පශ්න මඟ හරින්න එපා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හරි, මා ඒ ගැන කියන්නම්.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හරි, ෙම්ක අහන්න. මා ඔබතුමා එක්ක එකඟ ෙවනවා. දැන් 

වාඩිෙවන්න. අපි ශී ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව 
ෙසොයාබලා තිෙබනවා. ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ගත් ෙගොඩනැඟිලි 
ෙමොනවාද කියා බසීලයට ගිහින්, නිව්ෙයෝර්ක්වලට ගිහින් බලන්න 
කියලා අපි ෙම් කමිටුවට භාරෙදන්නම්. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒ ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. අපි එකඟයි. [බාධා කිරීම්] මෙග් 

ෙවලාව. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
We will take it up. - [Interruption.] Order, please! The 

Hon. Minister of Foreign Affairs is on his feet.  
 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඉක්මනට කථා කරන්නම්. එදා හිටපු 

ජනාධිපතිවරයා ගිය තැන්වලිනුත්, එතුමාට ලැබුණු 
ආරාධනාවලිනුත්, අද අෙප් ජනාධිපතිතුමාට හා අගමැතිවරයාට 
ලැෙබන ආරාධනාවලිනුත් ෙහොඳින් ෙත්රුම්ගන්න පුළුවන්, අපි 
කණපිට හරවපු ෙවනස ෙමොකක්ද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට, 
2013 වර්ෂෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂට නිල වශෙයන් රාජ්ය චාරිකා 
සඳහා ආරාධනා කිහිපයයි ලැබුෙණ්. මා   ෙම් රටවල් ගැන වරදක් 
කියනවා ෙනොෙවයි. එතුමා ෙබලරූස් රාජ්යයට ගියා, උගන්ඩාවට 
ගියා, සීෙෂල්ස්වලට ගියා.  

 
ඊට පස්ෙසේ 2013දී සියලුම රාජ්ය නායකයන් සහභාගිවන 

සමුළුවකට නිව්ෙයෝර්ක්වලට ගියා. 2014දී පලස්තීනයටයි, 
බහෙර්න්වලටයි, මාලදිවයිනටයි විතරයි රාජ්ය තාන්තික visits 
තිබුෙණ්. ඊට අමතරව තමන්ම ආරාධනා කරෙගන ෙජෝර්දානයට, 
U A Eවලට, මියන්මාරයට, ඉන්දියාවට, ෂැන්හයිවලට, 
ෙබොලීවියාවට, සීෙෂල්ස්වලට ගියා. සීෙෂල්ස්වලට නිතර නිතර 
යනවා. ඒ රෙට් බැංකුවකුත් විවෘත කරන්න ගියා. සීෙෂල්ස්වල 
බැංකුවකුත් විවෘත කළා ෙන්. ඊට පස්ෙසේ වතිකානුවට ගියා, 
ෙන්පාලයට ගියා. 

1955  1956 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවුරුදු ෙදෙක්දී විතරක් අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාට ලැබුණු ආරාධනා ගැන බලන්න. ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙපබරවාරි මාසෙය් ඉන්දියාවට ගියා. ෙඩ්විඩ් කැමරන් 
අගමැතිතුමා ෙග් ෙපෞද්ගලික ආරාධනාව පරිදි එංගලන්තයට, චීන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරාධනාව පරිදි චීනයට, ඒ වාෙග්ම 
පාකිස්තානයට, මාලදිවයිනට, නිව්ෙයෝර්ක්වලට, තායිලන්තයට, 
ෙමෝල්ටාෙව් පැවැති CHOGM එකට, පන්ශුවා ඔෙලෝන්ද් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ආරාධනාෙවන් පංශයට ගියා, 
වතිකානුවට ගියා. 

 
අවුරුදු හතළිස් ගණනකට පස්ෙසේ, ෙම් අවුරුද්ෙද් ජර්මනියට 

ගියා. ඔස්ටියාවට ගියා. Anti-Corruption Summit එකට England  
ගියා. නැවත ඉන්දියාවට ගියා. පථම වතාවට G7  Summit එෙක් 
Outreach Meeting එකට ජපානයට ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැක්කා, එතැනදී අෙප් කවුරුවත් selfie ගත්ෙත් නැහැයි කියලා. 
ජනාධිපතිතුමාවත්, මමවත් selfie ගත්ෙත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ගත්තා නම් ගත්ෙත්, ඒ ෙගොල්ෙලෝ. අෙප් ජනාධිපතිතුමාව 
ෙහොයාෙගන ආවා, එතුමාත් එක්ක selfie එකක් ගන්න. ෙම් 
ලැෙබන ආරාධනා තමයි රෙට් කීර්තිනාමය. අද රට ඉදිරියට 
යන්ෙන් ඒ අයෙග් ආශීර්වාදයත් එක්කයි. ෙමතුමන්ලාට ඒවා දරා 
ගන්න බැරිවයි ඉන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ තායිලන්තයට හා ඉන්දියාවට 
ගියා. ලබන සතිෙය් මැෙල්සියාවට යනවා.  

 
ජනවාරි මාසෙය් ඉරානයට යනවා. ඊට පස්ෙසේ UAEවලට 

යනවා, කටාර්වලට යනවා. මාර්තු මාසෙය් ව්ලැඩිමිර් පුටින් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරාධනාෙවන් රුසියාවට යනවා. ඒවාට දින 
ෙවන්කර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්කයි අද තිෙබන 
ෙවනස.  

 
ෙලෝකයම පිළිගන්න සකිය අගමැතිවරයක් අද අපට ඉන්නවා. 

ෙම් අගමැතිවරයාෙග් කථිකත්වය දැන් ෙලෝකෙය්ම පසිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. මා දන්නවා, විශ්වවිද්යාලවලට, සමුළුවලට ෙමතුමා 
කැඳවන බව. ෙමතුමා ෙම් අවුරුද්ෙද් ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩාෙවොස් 
නුවරට ගියා, චිනයට ගියා, ෙකොරියාවට ගියා, සිංගප්පූරුවට ගියා. 
ෙම්වා නිල චාරිකා. ඊට පස්ෙසේ ඉන්දුනීසියාෙව් ජකර්තා නුවරට 
ගියා, නැවතත් චීනයට ගියා. ඊට පස්ෙසේ නවසීලන්තයට ගියා, 
ඉන්දියාෙව් ආර්ථික සමුළුෙව් පධාන අරාධිතයා හැටියට ගියා. ඒ 
වාෙග්ම ෙබල්ජියෙම් බසල්ස් නුවරට ගියා. ෙමතුමා බසල්ස ්
නුවරට ගිහින්  , තමුන්නාන්ෙසේලා නැති කරපු, ෙම් රෙට් රැකී රක්ෂා 
දහස් ගණනක් අහිමි කරපු, GSP Plus සහනය යළි ෙම් රටට ලබා 
ෙදන්න ෙම් වන ෙකොටත් කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ආණ්ඩුව බලයට එන ෙකොට ෙම් 

රෙට් ධීවර පවුල් ලක්ෂ ගණනක් අනාථ ෙවලායි සිටිෙය්. ඒ අයෙග් 
Green Card එක, එෙහම නැත්නම් යුෙරෝපයට ටූනා මත්ස්යයින් 
විකිණීමට තිබුණු බලපතය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තක්කඩි 
පතිපත්ති නිසා නැති කරලායි තිබුෙණ්. අපි පසු ගිය කාලෙය් ඒකත් 
යළි ලබා ෙගන තිබුණා. ඒ වාෙග්ම- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට සීෙෂල්ස්වලට යන්න බැරි වුණා. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමාට තවම යන්න බැරි වුෙණ්, සීෙෂල්ස්වලට විතරයි.  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාව, ජපානය, සිංගප්පූරුව ඇතුළු හැම 
රටකටම ගියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලංකාවට කවදාවත් ෙනො   
එන - 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Tharaka Balasuriya, what is your point of 

Order? 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I am not giving way. Please! 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
හැම රටකටම ගියා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, කෑගල්ෙල් නාය ගිය 

තැනට ගිෙය් නැහැ. මා ඒ ගැන කනගාටු වනවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කෑගල්ෙල නාය ගිය තැනටත් ගියා.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
උඩින් ගිෙය්, උඩින් ගිෙය්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අරණායක අනාථ වුණු ජනතාව බලන්නත් ගියා. ඒ වාෙග්ම 

සාලාව අනතුර සිදු වුණු තැනටත් ගියා.  ලංකාෙව් ෙනොගිය තැනක් 
නැහැ. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒවා 

කියන ෙකොට ෙම්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

දරා ගන්න බැහැ.  
 

ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාවට පැමිණි විෙදස් නායකයන් කවුද 
කියලා බලන්න. පාකිස්තානෙය් අගමැති නවාඩ් සර්හිෆ් මහතා 
ආවා. නවසීලන්තෙය් අගමැති ෙජෝන් කී මහතා ආවා. 
පාකිස්තානෙය් ජනාධිපතිතුමා ආවා. ඒ වාෙග්ම ෙනෝර්ෙව් රජෙය් 
අගමැතිනිය ආවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාෙව් අගමැති 
නෙර්න්ද ෙමෝදි මහතා ආවා. අවුරුදු හතළිස ් ගණනකට පස්ෙසේ 
ඇෙමරිකාෙව් රාජ්ය ෙල්කම්තුමා ආවා. කටාර් රාජ්යෙය් 

1957  1958 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රජ්ජුරුෙවෝ ආවා. භූතාන රාජ්යෙය් අගමැතිතුමා ආවා. බිතාන්යෙය් 
හිටපු අගමැති ෙටෝනි බ්ෙල්යාර් ආවා. ඒ වාෙග්ම හිටපු නායකයින් 
විශාල පමාණයක් ආවා. කවදාවත් නැති විධියට විෙද්ශ ඇමතිවරු 
ආවා. ෙම් කාලය තුළදී චීනෙය් විෙද්ශ ඇමතිතුමා, තුර්කිෙය් 
විෙද්ශ ඇමතිතුමා ඇතුළු විෙද්ශ ඇමතිවරු 16ෙදෙනක් ලංකාවට 
ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරලා, තිෙබනවා. ඒ, අෙප් විෙද්ශ 
පතිපත්තිෙය් නිවැරදිකම නිසායි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
මා කියන්න කැමැතියි, පලස්තීනය සම්බන්ධෙයනුත් අෙප් විෙදස් 
පතිපත්තිය අල්ප මාතයකින්වත් ෙවනස් ෙවලා නැති බව. 

 
නමුත් මම තවමත් කියනවා, යුෙනස්ෙකෝෙව්දී  ගත්තු තීන්දුව 

නිවැරදියි කියලා. අපි එතැනදී ගත්ෙත් පලස්තීනයට එෙරහි 
තීන්දුවකට වඩා  පතිපත්තිමය තීන්දුවක්ය කියන එක පලස්තීන 
රජයත් ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා. ගිය සතිෙය්  මර්ෙක්ෂ්  
නගරෙය්දී මම පලස්තීනෙය් අගමැතිතුමා එක්කත් ඉතාම ෙහොඳින් 
සාකච්ඡා කළා. අෙප් සබඳතා එදාටත් වඩා ශක්තිමත්ව තිෙබනවාය 
කියන එක මම කියන්න ඕනෑ.  

 
අපි ෙනොබැඳි සමුළුවට  ෙනොගියත් ෙනොබැඳි සමුළුව සමඟ 

තිෙබන සම්බන්ධතා අපි අගය කරනවා. නමුත් අපි පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ,  ෙනොබැඳි  සමුළුව දැන් අලුතින් හිතන්න ඕනෑ  
කාලය ඇවිල්ලා තිෙබන බව. ඒ  අලුතින් හිතනෙකොටත්,  ෙනොබැඳි 
සමුළුෙව් අලුත් මාර්ගය ෙසවීමටත් ශී ලංකාව එදා ෙමන්ම අදත් 
දායකත්වය ෙදන්න කැමැතියි.   

 
ෙම් හැම ෙදයක්ම කරන්න අපට ශක්තිමත් අමාත්යාංශයක් 

ඕනෑ; ශක්තිමත් විෙද්ශ ෙසේවයක් ඕනෑ.  ඇත්ත වශෙයන්ම විෙද්ශ 
ෙසේවය ෙම් කාලය තුළදී යම් යම් අඩු පාඩුවලට මුහුණ දුන්නත්, අද  
විෙද්ශ ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරින් ඉතාම ඕනෑකමින්  වැඩ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි  අෙප් විෙද්ශ ෙසේවය  නවීන  ෙලෝකයට,  
නවීන වැඩ පිළිෙවළට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් ආකාරයට 
පතිසංවිධානය  කිරීම ආරම්භ කරලායි  තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නවීකරණය සම්බන්ධෙයන්  සිංගප්පූරු රජෙය්ත් සහෙයෝගය 
ලබාෙගන ඒ සම්බන්ධ වැඩමුළු පවත්වා තිෙබනවා.  

 
අපි  අෙප් තානාපති කාර්යාල වැඩි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවන්ෙන් නැහැ.  උගන්ඩාෙව් අෙප් තානාපති කාර්යාලය ෙවනුවට 
අපි ඉතිෙයෝපියාෙව් තානාපති කාර්යාලයක් විවෘත කරනවා. 
ඉතිෙයෝපියාව කියන්ෙන් අපිකානු සංගමෙය්  මූලස්ථානය. අපි 
එතැන තමයි ඉන්න ඕනෑ. ෙම් මාසෙය් අපි එතැන අලුත් තානාපති 
කාර්යාලයක්  විවෘත කරනවා. අෙනක් තැන්වල අපි තානාපති 
කාර්යාල විවෘත කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ ෙවනුවට, සමහර  රටවල් 
අනුගමනය කරන Non-Resident Ambassador Scheme  එක 
අනුගමනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, අපි 
ඒ රෙට්  කාර්යාල අරින්ෙන් නැහැ. නමුත් තානාපතිවරු  ඉන්නවා. 
උදාහරණයක් කිව්ෙවොත්,  සිංගප්පූරුෙව් ලංකා තානාපතිවරයා 
පදිංචිව ඉන්ෙන් සිංගප්පූරුෙව්මයි.  එවැනි රටවල් 14ක් තුළ ෙම් 
තානාපති කමය ඇති  කරන්න අපි කැබිනට් අනුමතිය ලබා ෙගන  
තිෙබනවා.  

 
අෙප් ආයතනවල කාර්යක්ෂමභාවය ෙසොයා බලන්න, අඩු පාඩු 

ෙසොයා බලන්න, අකමිකතා ෙසොයා බලන්න පැරණි Inspector 
General කමයත් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. හිටපු විෙද්ශ 
ෙල්කම්වරු තුන්ෙදෙනක්   Inspector General  වශෙයන් නම් කර 
තිෙබනවා.  හදිසිෙය්ම තානාපති කාර්යාලවලට  ගිහිල්ලා, 
කඩාෙගන පැනලා ඒවාෙය් අඩුපාඩු පරීක්ෂා කරන්න  ඒ අයට 
බලතල  තිෙබනවා.  

 
අපි විෙද්ශ ෙසේවෙය් ඉන්න අය කමකමෙයන් වැඩි කරලා 

තිෙබනවා. අද ඒ තැන්වල වැඩිපුරම  ඉන්ෙන් ෙද්ශපාලන පත්වීම් 

ලබපු අය ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන පත්වීම් දුන්නත්, ඒ  අයට  ඒ 
කටයුතු   කරන්න  පුළුවන්ද කියලා  ෙසොයා බැලීෙමන් පසුවයි අපි  
ඒ පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන්.  

 
අෙප්  Consular Affairs Division   එෙකනුත් ජනතාවට 

විශාල ෙසේවයක් ෙකෙරනවා. අපි ජනවාරි මාසෙය් පළමු සතිෙය් 
උතුෙර් සහ දකුෙණ්ත් ඒ ෙසේවය විමධ්යගත කරන්න -
ෙප්දුරුතුඩුෙව්ත්, ෙදවුන්දරතුඩුෙව්ත්-  යාපනය නගරෙය්ත්, මාතර 
නගරෙය්ත්  කාර්යල ෙදකක් විවෘත කරන්න කටයුතු කරමින් 
ඉන්නවා. අෙප් තලතා අතුෙකෝරාල  මැතිනිය අපට ඉතාම ෙහොඳ 
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදමින් කටයුතු කරනවා. එතුමියෙග් 
අමාත්යාංශයත් එක්ක අපි කිට්ටුෙවන්ම වැඩ කරනවා.  

 
මම මීට වැඩිය කාලය  ගන්ෙන් නැහැ. නමුත් කියන්න තවත් 

ෙගොඩක් කාරණා තිෙබනවා. අවසාන වශෙයන් මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා, මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමාට මෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමන්න. ෙම් වාෙග් දක්ෂ 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් මට ලැබීම විශාල වාසනාවක්  හැටියට 
මම සලකනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් අමාත්යාංශ ෙල්කම්  ඇසළ 
වීරෙකෝන් මහතාටත් මම  විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
මෑතක් වනෙතක් මෙග් ෙල්කම් වශෙයන් කටයුතු කරලා, 

දැන් නවදිල්ලිෙය් සිටින චිතාංගනී වාගීශ්වර මහත්මියටත් මෙග් 
ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අංශ පධානීන්ද බාධක 
මැද්ෙද් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. ඒ අයටත් මම ස්තුති 
කරනවා. අෙප් මාධ්ය අංශයටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. මෙග් 
මාධ්ය පකාශකත් ඉතාම දක්ෂ අන්දමට ෙම් කටයුතු  කරනවා. ඒ 
සියලුෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරමින්, 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාටත්  ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය  අවසන් කරනවා.   

 
[පූ.භා. 11.12] 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් 

කථාවට ඇහුම් කන් දී ෙගන සිටිෙය්. විෙද්ශ කටයුතු විෂය ඉතාම 
වැදගත් විෂයක් නිසා, ජාත්යන්තර සබඳතා සම්බන්ධෙයන් 
අත්සන් කර තිෙබන ගිවිසුම් සම්බන්ධව,  රාජ්ය තාන්තික සබඳතා 
සහ ඒ වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධව එතුමා කථා කරයි කියලා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. එතුමාට ලබා දී තිබුණු මිනිත්තු 18න් 
එතුමා මිනිත්තු 16ක් වැය කෙළේ, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් සිදු 
වුණු ෙද්වල් සම්බන්ධව නැවත නැවතත් කියන්නයි.  

 
පත්තරවල පිටු ගණන් පුරවමින්,  FCID, CID, Bribery 

Commission යනාදී ෙම් සියලු ආයතන ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු 
කරන නිසා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය භාර ඇමතිතුමාෙගන් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, මීට වඩා වැදගත් කථාවක්. එතුමා 
කිව්වා, "මට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි" කියලා. එතුමාට 
ලබා දී තිබුණු කාලය එතුමා අවසන් කර ගත්ෙත්, වැඩකට ඇති 
ෙද්කට ෙනොෙවයි. එතුමා අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කළත්, තවම ඒ සම්බන්ධව ස්ථිර වැඩ 
පිළිෙවළක් නැති විෂයන් සඳහා තමයි එතුමාෙග් කාලය වැය කර 
තිෙබන්ෙන්.  
 

Sir, at this moment, I wish to draw the attention of the 
Foreign Minister and the House to the statements made 
by His Excellency the President Maithripala Sirisena at 
the UN General Assembly. It seems that there is a clear 
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diversion from years of existing foreign policy for no 
apparent reason other than pleasing the West. There has 
always been a clear reference to the issues such as the 
Palestine cause and the US-led Resolution against Cuba. 
Throughout the years, Sri Lanka has traditionally taken a 
leadership role in the Palestinian issues supporting a "two
-state policy" maintaining that the occupied land needs to 
be returned to the original State. Sri Lanka has always 
traditionally supported Cuba on the US-led embargo 
against Cuba. Traditionally, both the Palestinian issue and 
the Cuban issue have been mentioned in the President's 
statements at the UN General Assembly. But at the last 
two sessions, neither of the issues were mentioned while 
diplomatically there was no reason not to mention them. 

 
Mr. Chairman, I raised this issue because, 

traditionally, from as far as 1968, under different 
governments these two issues were mentioned in the 
President's statement at the UN General Assembly.  They 
considered these issues as issues that should be mentioned 
and they wanted to clear the Sri Lankan position very 
well with regard to them. But unfortunately, in the last 
two statements made at the UN General Assembly, there 
was no mention of any of these major issues, and it is a 
deviation from the tradition from 1960s up to now under 
different governments.  

 
By not mentioning the issues of  Palestine in the 

President’s statement made at the UN General Assembly, 
the question arises as to how the Ministry of Foreign 
Affairs plans to vote on the 24 Resolutions against Israeli 
occupation on Palestinian territory and atrocities on the 
Palestinian people at the Forth Committee of the UN. The 
Forth Committee deals with the decolonization. Will there 
be a shift in the longstanding policy of Sri Lanka - being 
one of the strongest advocators - on the Palestinian issue? 
But, it is disappointing that the Palestinian issue, which 
was historically and always mentioned in the President's 
statements made at the UN General Assembly has now 
been left out for two consecutive years.   

 
I think the Hon. Bimal Rathnayake too mentioned this 

issue in detail. So, I do not want to go into details. It is 
worthwhile looking at it and resurvey the entirety of this 
foreign policy including the non-aligned policy. I think 
the Hon. Minister of Foreign Affairs mentioned that they 
are, in fact, revisiting and re-looking at the foreign policy 
of these two issues including the non-aligned policy. So, I 
think you should also give some valid reasons for it.  

 
Also I would like to mention the Secretary of State 

John Kerry’s statement as the second issue. John Kerry’s 
statement really needs explanation to the public of this 
country. In his submission to the United States Senate 
Committee on Foreign Relations, John Kerry mentioned 
that Obama administration spent nearly US Dollars 585 
million for restoring democracy, human rights and good 
governance.  

Mr. Chairman, in his words, the Secretary of State 
John Kerry has stated, I quote: 

“We have supported important democratic gains in Sri Lanka, 
Nigeria and Burma.”  
 

What are the democratic gains that the US spent on 
Sri Lanka? Kerry himself is basically admitting the 
interference in the political process of Sri Lanka, and thus 
it is a direct interference to another sovereign nation. 

 
As MPs and citizens of the country, it is important to 

know how much money was spent and where the money 
that John Kerry was referring to has been spent.  It is the 
responsibility of the Ministry to let the country know - 
leave alone the Members of Parliament who are the 
Representatives of people sitting here in Parliament - but 
the country should know where this money has been 
spent. There are wild rumours that they spent through 
India to destabilize - in their words, "to change" - the 
administration of Mahinda Rajapaksa. If so, please, admit 
that; tell the country and the world, “Yes, we did so.” 
This is a submission made by the US Secretary of State 
himself. Hence, I am requesting the Hon. Minister of 
Foreign Affairs - I think the Hon. Deputy Minister is 
waiting to answer me - and I would like to have a clear 
answer on the money spent during that time according to 
Kerry’s statement. -[Interruption.] 

 
So, I am only dealing with these two issues with 

regard to Ministry of Foreign Affairs, because I suppose 
that during the entire time allotted to the Hon. Minister, 
he discussed only what happened during the last regime.  

 
The Hon. W. D. J. Senewiratne, Minister of Labour 

and Trade Union Relations, who was also a party and in 
the same Cabinet of the previous regime, is here.  Forty 
one Members who are now holding Office here were 
Members of that Cabinet, and I am sure all these 
Members would have raised their hands and approved all 
this. Therefore,  you should pose  this question not only 
to the Members of the Opposition, but also to the 
Members of the Government who are seated here holding 
portfolios.  

 
Secondly, I would like to deal with something more 

important relating to the Budget itself with regard to the 
Ministry of Labour and Trade Union Relations. Hon. 
Minister, I think it is a matter that you should take into 
account.  It is important to note that the EPF has been the 
biggest contributor - 38 per cent on an average - for Bond 
issues relating to all investments in terms of Securities. 
Now, you are the custodian of three million people - the 
EPF contributors and beneficiaries.  In the Budget 
Speech, in paragraph 447 under the "Corporate Income 
Tax", it states, I quote:  

 
"The corporate income tax rate is proposed to be revised to create a 
three tier structure of 14 per cent, 28 per cent and 40 per cent. 
Income tax rate applicable on liquor, tobacco, betting and gaming, 
etc. will be continued at the rate of 40 per cent. SMEs, Exporters of 
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goods and services, Agricultural sector and Education sector will be 
subjected to the lower rate 14 per cent. All others including banking, 
finance, manufacturing and trading will be subjected to income tax 
of at 28 per cent.” 

 
Importantly, income tax rate of 10 per cent currently 

applicable on both EPF and ETF has been increased to 14 
per cent.  

 
Also, the Paragraph 448 deals with, I quote:  

“Due to the exemptions on investment income, the increased share 
of economic activity in the country is not under the corporate 
income tax leading to the erosion of the corporate tax base.  
Therefore, I propose to remove the exemptions applicable on the 
income from the investment on listed securities, Dividends, Unit 
Trusts and other instruments.  

 
So, it will be Notional Tax Credit. I think the Hon. 

(Dr.) Harsha De Silva will know that when you say 
Notional Tax on the funds, they deduct 10 per cent as 
withholding tax, and that goes on over a period of 10 
years, 20 years or 30 years.  You calculate it and deduct 
it, and then you take that to the Treasury. Hon. Minister, 
this Notional Tax- 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
I would like to give a reply to that.  I must say that my 

Ministry is not the trustee of the EPF.  The trustee is the 
Central Bank and it is under the vigilance of my Ministry. 
As regard to the imposition of the taxes, the commitment 
towards the worker has to be performed by the 
Government. There is no doubt about it, because when 8 
per cent is contributed by the worker, 12 per cent is 
contributed by the employer to the EPF. That money is 
returned to the employee with 12 per cent interest. So, 
that commitment is there. That commitment would not be 
varied by the imposition of any other tax outside.  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
That is exactly the position that I am taking up, Hon. 

Minister. Your concern should not be under whom the 
EPF or ETF lies, but you must be concerned about the 
three million people who are contributing to it and the 
beneficiaries of it. So, when that is hampered, I am sure 
you, as the Minister of Labour and as the custodian of 
those three million people, have all the right to move an 
amendment to this. Sir, we have had this bad experience 
in the last Budget also.  There were so many things that 
were agreed with the President, and said that certain 
changes would take place; but none of those changes took 
place.  So, we had to suffer the entire period of 12 months 
with the policies that were brought in.  

There were solemn guarantees and assurances given 
by Ministers and by His Excellency the President that 
changes would take place; but that never happened. The 
only occasion where the change took place was on the 
request of the SLFP group. Hon. Minister, I am very 
happy that you are here, today. So, it is up to you to look 
into those matters. But please, do not give any assurance, 
because with our experiences and with your experiences, 
you are quite aware that these assurances have never been 
kept. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have two minutes more. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Okay, Sir.   
 
Now, let me move on to the Notional Tax that would 

be payable on the source of income. The Finance 
Minister is suggesting that it should be confiscated, in 
other words, that will not be taken into account. The 10 
per cent that had been deducted over the period of time is 
completely taken to the General Treasury and the 
Government is imposing another 14 per cent tax which 
amounts to a total of 24 per cent tax on the workers’ 
money. That will eventually result at least 2 per cent less 
in their interest income in the years to come. So, Hon. 
Minister, I urge you to move an amendment today to take 
this off or  give credit to this 10 per cent which is the 
usual practice. Usually, at the end of the financial year 
profits are calculated and set off against the Withholding 
Tax. But, that is not possible now.  We had a 
Withholding Tax of ten per cent and now we are being 
taxed at 14 per cent.  

 
Although I agree that it is under the purview of a 

different Ministry, the Ministry of Finance, as the 
Minister of Labour and Trade Unions Relations, you 
cannot get out of the responsibility of looking after the 
interests of the workers. They have, in fact, robbed the 
workers' hard-earned money, which all of us and the 
whole working-class people have contributed.  

 
Therefore, I request that you move an amendment to 

take this off from the Withholding Tax as proposed in the 
Budget, 2017.  

 
Thank you very much, Sir.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 මීළඟට, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

1963  1964 
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[පූ.භා. 11.28] 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සම්මුති ආණ්ඩුෙව් ෙදවැනි අය වැය අනුව 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන 
කථා කරන අවස්ථාෙව්, එම අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. 

 
ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට ෙහේතු වන, ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදනයන්ට 

ෙහේතු වන අසූෙදලක්ෂයක් පමණ වන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන්; ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් විශාල කාර්ය 
භාරයක් කම්කරු අමාත්යාංශය ඉෂ්ට කරනවාය කියන කාරණය 
මම අමුතුෙවන් කිව යුතු නැහැ. ඇත්ෙතන්ම කියනවා නම්, රටක 
ගාමික බලෙව්ගය වන්ෙන් කම්කරුවන්. ඒ අය තමයි රෙට් ඉදිරි 
ගමනට ෙහේතු වන දායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවය කරන කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම, 
රජයට අයත් Corporationsවල, ඒ කියන්ෙන් සංස්ථා වැනි අර්ධ 
රාජ්ය ආයතනවල වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් පසු ගිය කාලය 
තුළ යම් යම් වැදගත් පියවර රාශියක් ගන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2007 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ පළමුවැනි වරට 

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 2,500ක 
වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා ෙදන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණු බව 
ෙමහිදී මම පැහැදිලිවම පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ෙම් රුපියල් 
2,500ක වැටුප් වැඩිවීම, එෙහම නැත්නම් අය වැය සහන 
දීමනාවක් වශෙයන් ලබා දුන් ඒ මුදල කම්කරුවන්ට විශාල 
සහනයක් වුණාය කියා මම හිතනවා. මීට ෙපර වැටුප් වැඩි කළත්, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කම්කරුවන්ට වැඩි කෙළේ රුපියල් දහසක් 
පමණයි. ෙම් ආකාරයට එකවර රුපියල් 2,500ක් වැඩි කරන්න 
ෙපෞද්ගලික අංශය ෙමෙහයවූෙය් පළමු වරටයි. එය රජය දීර්ඝ 
කාලීනව කල්පනා කරලා, ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
සුභසිද්ධිය ෙවනුෙවන් ඉටු කරපු කාර්යයක්. ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් 
වැඩ කරන ජනතාවෙග් ශම වටිනාකම ෙත්රුම් අරෙගන, ''අවම 
වැටුප රුපියල් දසදහසක්''ය කියන කාරණය කියාත්මක කරන්නට 
අප නීතිමය විධිවිධාන සැලැස්වුවා. ඒ සඳහා පනතක් ෙගනැල්ලා, 
''ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන හැම ෙසේවකෙයකුටම අවම 
වශෙයන් රුපියල් දසදහසක ෙව්තනයක් ෙගන ආ යුතුයි'' කියන 
පතිපත්තිය සකස් කර දැනට අප එය කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  

 
 යටිතල පහසුකම් පමාණවත් ආකාරයට ෙනොමැතිකම, 

කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන පශ්නවලින් මූලික පශ්නයක් 
බව මම කියන්නට ඕනෑ. කාර්යාල ෙනොමැතිකම, ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල කාර්යාලවල ඉඩ පහසුකම් පමාණවත් ෙනොවීම, 
කාර්යාල අංග සම්පූර්ණ ෙනොවීම වැනි පශ්න අද කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මුහුණ පාන්නට සිදු වී තිෙබන පශ්නයි.  

 
පසුගිය කාලය තුළ කාර්යාල ගණනාවක්ම විවෘත කරන්න 

අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. මම ෙමතැනදී ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට 
ඕනෑ, මෙග් මිත ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමාට. එතුමාෙග් කාලෙය් 
ආරම්භ කළ කාර්යාල ගණනාවක වැඩ අවසන් කර, ඒ පෙද්ශවල 
වැඩ කරන ජනතාවෙග් සුභසිද්ධිය ෙවනුෙවන්; ඒ අයෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් එම කාර්යාල විවෘත 
කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙමහිදී මම මතක් කරන්නට 
ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශය. රුපියල් 
මිලියන 69ක් -රුපියල් ලක්ෂ 690ක්- වැය කර වැඩ අවසන් කළ 
මුලතිව් පෙද්ශෙය් කම්කරු කාර්යාලය විවෘත කරන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  ඒ වාෙග්ම යාපනය, කිලිෙනොච්චිය කියන 
දිස්තික්කවලත් කම්කරු කාර්යාල සංකීර්ණ ඉදි කරලා, ඒවා විවෘත 
කරලා, ඒ පෙද්ශවල වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ්ය 
ෙසේවාව ලබාදීෙම් වැඩ ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

යුද්ධෙයන් පසුව ඉතාමත්ම ශීඝෙයන් ඒ පෙද්ශවල යම් යම් 
ආයතනන බිහි ෙවන බව අප අද දකිනවා. ෙහෝටල් ඉදි ෙවනවා; 
ගරාජයන් ඇති ෙවනවා; යම් යම් ස්වයං රැකියා ආයතන ඇති 
ෙවනවා; සුළු කර්මාන්ත ඇති ෙවනවා. ෙම් නිසා, ඒවාෙය් වැඩ 
කරන කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වඩාත් 
පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක්  ඒ පෙද්ශවල කියාත්මක කිරීම  අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ඒ නිසා ෙම් කම්කරු කාර්යාලවල පහසුකම් වැඩි කරන්නත්, 

ඒවාට අවශ්ය කරන නිලධාරින් සපයාදීම ආදී කරුණුත් අද අපට 
ඉෂ්ට කිරීෙම් අවශ්යතාව ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
රුපියල් ලක්ෂ 600ක්, -රුපියල් මිලියන 60ක්- වැය කරලා දකුණු 
පළා ෙත්, ෙබලිඅත්ෙත් පිහිටි කම්කරු කාර්යාලය අලුත් වැඩියා 
කරලා විවෘත කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

 
 1978 වර්ෂෙය් වැඩ වර්ජනය ෙහේතුෙවන් රැකියාවලින් 

අසාධාරණ ෙලස එළියට විසි වූ තුල්හිරිය සහ පූෙගොඩ 
ෙපෙහකම්හල්වල ෙසේවය කළ ෙසේවකයන්ට රුපියල් 25,000ක 
කරුණා සහගත දීමනාවක් ෙගවීමට අපට හැකි වුණා. එහිදී රැකියා 
අහිමි වුණු 2,396 ෙදෙනකුට හා ඔවුන්ෙගන් යැෙපන්නන්ට ෙම් 
දීමනාව ෙගවීමට අපට රජෙයන් පතිපාදන ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම, 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ හරහා 
පකාශ කරපු රැකියා දසලක්ෂයක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළහි 
විශාල වගකීමක් මිනිස්බල හා රැකී රක්ෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
හරහා ඉෂ්ට කරනවා කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. මිනිස්බල 
හා රැකී රක්ෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කම්කරු අමාත්යාංශය යටෙත් 
අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් ෙමෙහයවීෙමන් කියාත්මක ෙවනවා. 
ෙම් අංශය යටෙත් අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, දිස්තික්ක 
ගණනාවකම කාර්යාල විවෘත කරන්න. ඒ කාර්යාල විවෘත කරපු 
පෙද්ශවල ඉන්න රැකියා නැති තරුණ තරුණියන්ට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා, රැකියාවක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඒවාෙයහි 
ලියා පදිංචි ෙවන්න. ඒ වාෙග්ම, ඔවුන් රැකියා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ආයතනත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා, ඒ අයට රැකියා ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළකුත් අද දීපව්යාප්තව කියාත්මක ෙවනවා.  

 
පසුගිය මාස කිහිපය තුළ රැකී රක්ෂා අෙප්ක්ෂාෙවන් 52,598 

ෙදෙනක් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන බව මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 
එයින් 12,569 ෙදෙනකුට ෙම් වන විට රැකියා ලබා ෙදන්න ෙම් 
කාර්යාංශයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන ජාතික වෘත්තීය හා 
සුරක්ෂිතතාව සහ ෙසෞඛ්ය විශිෂ්ටයන් අගයමින් ඔවුන් දිරි 
ගැන්වීෙම් සම්මාන උෙලළක් පසු ගිය දිනයක පවත්වන්න 
පුළුන්කම ලැබුණා. අගමැතිතුමා සහභාගි ෙවලා එහි පධානත්වය 
ඉසිලුවා. එතුමාෙග් සහභාගිත්වය ඇතිව ෙම් රෙට් වැඩ කරන 
ජනතාවෙග් සුරක්ෂිතතාව ෙවනුෙවන් ෙමවැනි සම්මාන උෙලළක් 
පැවැත්වීම වටිනවා. ෙමොකද, ෙම්ක ඉතා වැදගත් අංශයක්. 
ෙමොකද, සමහර තැන්වල ෙම් ෙසේවකයින්ෙග් සුරක්ෂිතතාව ගැන 
තැකීමක් ඇත්ෙත් නැහැ.  

 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා වූ අවධානය ෙබොෙහොම මදි. ඒ නිසා 

අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ වඩා ශක්තිමත් කරන්න, එෙහම නැත්නම් 
ෙසේවා ෙයෝජකයින්ෙග් අවධානය වැඩිෙයන් ෙයොමු කරන්නත්, ඒ 
අනුව වැඩ කරන ජනතාවෙග් සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරන්නත් 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා ඒ අංශෙය් වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන, ඒ වාෙග්ම වැඩි 
සැලකිල්ලක් ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන ෙසේව්යයන්, හාම්පුතුන් 
යම් ඇගයීමකට ලක් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
වාෙග්ම, ළමා ශමය ෙම් රටින් තුරන් කිරීම අපි ඉතාම සාර්ථකව 
කරෙගන යනවා. ඒකත් මම කියන්න ඕනෑ.  

 
ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඒක ෙබොෙහොම 

ෙහොඳට පටන් ගත්තා. මම නිෙයෝජනය කරන රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් ළමා ශමය සම්පූර්ණෙයන්ම තුරන් කරන්න එදා 

1965  1966 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් දැන් අපි ඒක 
කියාත්මක කරෙගන යනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් ලැෙබන 
ආරංචි අනුව ඉතාම සාර්ථකව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වන 
අතර, රට පුරාම ළමා ශමය ඉවත් කිරීමට, එෙහම නැත්නම් 
ළමයින් ශමිකයන් ෙලස ෙයොදා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් 
අකාර්යක්ෂම කරන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, ඊට 
විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්නත් අපි කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ෙම් සම්බන්ධව ජාතික මට්ටෙම් උත්සවයක් පසු ගිය ජූනි 
මාසෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අපි 
පැවැත්වූවා. ඒ උත්සවය එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයත්, 
ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානයත් සම්බන්ධ ෙවලා, ඒ අයෙග් 
අනුගහය ඇතිවයි පැවැත්වුෙව්.  

 
ඊට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ළමා ආරක්ෂක 

අංශය විසින් ෙම් උත්සවය ළමා ශමය ඉවත් කිරීෙම් -තුරන් කිරීෙම්
- කාර්ය සඳහා පවත්වපු ඉතාම සාර්ථක උත්සවයක් කියලා ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අපට දන්වා සිටියා. අපි දන්නවා, ඒ සඳහා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය මඟින් ජාත්යන්තර දිනයක් පවා නියම කර 
තිෙබන බව. ඒ දිනෙය්දී සෑම රටකම වාෙග් ළමා ශමය තුරන් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සංෙක්තවත් කරන්න යම් යම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරනවා.       

 
අපි කියාත්මක කළ වැඩ පිළිෙවළ  ඉතාම සාර්ථක වැඩ 

පිළිෙවළ වශෙයන් පිළිෙගන, එයට සහභාගි වුණු පධාන අමුත්තා 
වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් 
එම විෂය අලළා විෙශේෂ කථාවක් කිරීමටත් ආරාධනාවක් ලැබුණා. 
එතුමාට පසු ගිය එක්සත් ජාතීන්ෙග් සම්ෙම්ලනෙය්දී  ඒ සඳහා  
අවස්ථාව ලැබුණා.  

 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගැනත් පැහැදිලි කරන්න ඕනෑය 

කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, සමහර අය තුළ කුතුහලයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම අරමුදල ඇපයට තබා ෙගන, එම 
පමාණෙයන් සියයට 75ක් නිවාස ණය වශෙයන් ලබා දීෙම් 
කමයක් පැවතුණා. නමුත් ෙමවර අය වැෙයන් එය අවලංගු කර 
තිෙබනවා. එෙසේ නිවාස ණය වශෙයන් සියයට 75ක් ලබා දීෙම්දී 
සිදු වූෙය්, අර්ථ සාධක අරමුදලින් ෙකොටසක් දීමක් ෙනොෙවයි. 
සමහර අය ඒ ගැන ෙත්රුම් අරෙගන නැහැ. අෙප් සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයින් පවා එය ෙත්රුම් අරෙගන නැහැ. ඒ අය වරින් 
වර අහනවා, "එෙසේ නිවාස ණය ව ශෙයන් ලබා දුන් එක නතර 
කෙළේ ඇයි?" කියා. එය නතර කෙළේ අර්ථ සාධක 
අරමුදල්ලාභීන්ෙග්ම උන්නතියටයි කියා මා හිතනවා. ඇයි? එම 
අරමුදල ඇපයට තිබ්බාට, මුදල් ෙගවන්ෙන් බැංකුවලින්. 
බැංකුවලින් නිවාස සෑදීමට ණය මුදලක් දීලා ඊට පසුව ඒකට වැල් 
ෙපොලිය අය කරනවා. යම් කිසි ෙසේවකෙයකුට මාස ෙදකක්, තුනක් 
වැල් ෙපොලිය ෙගවා ගන්න බැරි වුෙණොත්, විශාල මුදලක් ෙපොලිය 
වශෙයන් එකතු ෙවනවා. ඊට පසුව එම පුද්ගලයාට එය ෙගවා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. නමුත් ඒ මුදල් සියල්ලම 
ඔහුට අයිති අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් අඩු කර ගන්න -ලබා ගන්න- 
එම බැංකුවට අයිතිය තිෙබනවා. නමුත් අවසානෙය් - 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා. 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
No, this matter is different to what you mentioned. 

You were talking about taxation. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
No, I am talking about the housing loans. If there is වැල් 

ෙපොලිය -  ඔය කියන විධියට වැල් ෙපොලියක් එනවා නම් ඒක 
නිවැරදි කරන්න. හැබැයි, අහිංසක, වැඩ කරන ජනතාව තමන්ෙග් 
මුළු ජීවිත කාලෙය්ම හම්බකරලා, ෙගයක් හදා ගැනීම වැල් 
ෙපොලියට හිලවු කරන්න එපා.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
වැඩ කරන ජනතාවට ෙගයක් හදා ගන්න තිෙබන පහසුකම 

සම්පූර්ණෙයන්ම අහිමි කරලා නැහැ. නමුත් ෙම් නිසා හුඟ 
ෙදෙනක් අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට අවුරුදු 55, 
60 වුණාම අර්ථ සාධක අරමුදල ගන්න යනවා. නමුත් ඒ 
ෙවනෙකොට අර්ථ සාධක අරමුදෙල් කීයක්වත් ඉතුරු ෙනොවන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ අයට අර වාරික ෙගවා 
ගන්න බැරි වුණාම, එම වාරිකය අඩු කර ගන්ෙන් අර්ථ සාධක 
අරමුදෙලන්. ඊළඟට, ෙපොලිය ෙගවා ගන්න බැරි වුණාම, ෙපොලිය 
අඩු කරන්ෙන්ත්, අර්ථ සාධක අරමුදෙලන්. ෙම් නිසා අවසානෙය්දී 
ඔවුන් විශාම ගියාම ඔවු න්ට යැපීම සඳහා කිසිදු මුදලක් අෙත් 
ඉතුරු ෙනොෙවන තත්ත්වයක් ඇති  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි 
එම කමය නැති කෙළේ. නමුත් අර්ථ සාධක අරමුදලින් සියයට 30ක් 
නිවාස ණය වශෙයන් දීෙම් කමය නැති කරලා නැහැ. ඒක 
තිෙබනවා. එය ඉදිරියටත් කියාත්මක කරනවා. එම කමය ඉතාම 
සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවා. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි මාස 
හය තුළ 50,000කට ඒ කමය යටෙත් ණය මුදල් ලබා ෙදන්න 
අදහස් කළා. නමුත් 52,000කට පමණ මුදල් ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා අර්ථ සාධක අරමුදලින් සියයට 30ක් 
නිවාස ණය වශෙයන් ඉල්ලපු පමාණෙයන් බහුතරයකට ෙම් 
ෙවනෙකොට එය ලැබී තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. වතු 
කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය  සමථයකට පත්කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

 
පසුගිය දවස්වල ෙම් ර ෙට්  විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා. 

ෙමොකක්ද? වතු ක්ෙෂේතෙය් පා ෙද්ශීය වැවිලි සමාගම්වල 
කම්කරුවන්ට  පඩි ෙගවීම සම්බන්ධව. ඒ පශ්නය ඇති වුෙණ්, 
ඇත්ත වශෙයන්ම  2015 මාර්තු  31 වනදා ෙවනෙකොට  ඒ අයෙග් 
පඩි සම්බන්ධව තීන්දු වන සාමුහික ගිවිසුම අවසන් වුණා. 2015 
මාර්තු 31 වනදා අවසන් වුණු සාමූහික  ගිවිසුම ෙවනුවට අලුෙතන් 
අත්සන් කළයුතු  සාමූහික ගිවිසුම අත්සන් වුෙණ් නැහැ. ඒකට 
පධානම ෙහේතුව වුෙණ් ෙම්කයි. වතුවල කළමනාකාර පාර්ශ්වය 
කිව්වා, "දැන් වතුවලින් ලැෙබන ආදායම ෙබොෙහොම අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. රබර්වලින් ලැෙබන ආදායම ෙහොඳටම අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙත් ආදායමත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  එම නිසා දැනට 
ෙගවන ෙව්තනයට වඩා අලුෙතන් වැඩි ෙව්තනයක් ෙගවන්න 
අපට පුළුවන්කමක්  නැහැ" කියා. ෙම් සම්බන්ධව  සාකච්ඡා වට 
කිහිපයක් පැවැත්වූවා. ඒෙකන් සාර්ථක පතිඵල ලබා ගන්නට බැරි 
වුණා. ෙකොෙහොම නමුත් පසුගිය දවස්වල ෙදපාර්ශ්වයම කැඳවා 
තීන්දුවකට ආවා. වර්ෂයක් ගත වුණාට පස්ෙසේ නැවත  
සාකච්ඡාවන් පවත්වා ෙම් අයට ෙගවිය යුතු පඩිය නියම කරන්නට 
තීරණයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අනුව අද වතු ක්ෙෂේතෙය් 
කම්කරුවන්ට දිනකට රුපියල් 730ක වැටුපක් ෙගවන්නට 
ෙදපාර්ශ්වයම එකඟෙවලා සාමූහික ගිවිසුම් අත්සන් කර 
තිෙබනවා. අද ෙම් ක්ෙෂේතයට මුහුණ ෙදන්නට  සිදුවන  පශ්න 
කිහිපයක් තිෙබන බව මම ෙම් අවසථා ෙව්දී සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ.  

1967  1968 

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා] 
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කම්කරු අමාත්යාංශෙය්  "ශම වාසනා " අරමුදල  යටෙත් වැඩ  
කරන ජනතාව ෙවනුෙවන්  විශාල  සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කර ෙගන යනවා. 1998 වර්ෂෙය්දී "ශම වාසනා " 
අරමුදල  ආරම්භ කළා.  කම්හල්වල, නිදහස් ෙවළඳ කලාපවල, 
වතු ෙක්ෂේතෙය්  ස්ථානවල  වැඩ කරන කම්කරුවන්ෙග් දරුවන්ට 
ෙපොත්පත් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 
කම්කරුවන්ෙග් දරුෙවෝ  ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන් සමත් වුණාම  ඒ  
දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු  කර  ෙගන යාම සඳහා  යම් යම් 
පහසුකම් සලස්වන්න. කම්කරුවන් යම් කිසි ආපදාවකට පත් 
වුණාම ඒ අයට සහාය ෙදන්න. කම්කරුවන් මිය ගියාම ඒ අයෙග් 
දරුවන්ට මූල්යමය  ආධාර ලබා ෙදන්න, අධ්යාපනික උපකරණ 
ලබාෙදන්න  කටයුතු කිරීම  වැනි විශාල වැඩ   ෙකොටසක් කර 
ෙගන යනවා. කාර්මික පෙද්ශවල ජීවත්වන  යම් යම් ආයතනවලට 
සම්බන්ධව  වැඩ කරන කම්කරුවන්ෙග් ඇස් ෙපනීම දුර්වල 
වුණාම  ඒ අයට ඇස්  කණ්ණාඩි ලබා දීම, ශව්ය ආධාරක  ලබා දීම 
වැනි ෙද්වල් ෙම් ආයතනෙයන්  කර ෙගන යනවා. අඩු ආදායම් 
ලබන කම්කරුවන්ෙග් ආර්ථිකය  සවි බලගැන්වීම සඳහාත්  යම් 
යම් පහසුකම් සැලැසීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා.  
මෑතකදී අප ගත් තීන්දුවක්  තමයි, යම් කිසි ෙසේවකෙයක්  
ෙසේවෙයන් අස් කළාම  නීතිෙයන් සහන ලබාගන්න ගියාම ඒ අයට 
ඇතිවන යම් යම් අපහසුකම් -[බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් වාෙග් තමයි ති ෙබන්ෙන්.  
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව  මට තත්පර 
15ක කාලයක් ඇති. පළමුවැනි කාරණය ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  අනියම් කම්කරුවන් ස්ථිර කිරීෙම් කාලය  
ගිය වතාෙව්  අවුරුද්දකට දික් කළා. ෙම් වතාෙව්ත් එෙහම දාලා  
තිෙබනවා. ඔබතුමා  දන්නවා. ඒක අවුරුද්ෙදන් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  
පිළිගත් සමාගම්වල පවා ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා,  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය  හා ජනාධිපති  ෙල්කම් 
කාර්යාලය එක්ව ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ෙහෝ පත් 
කර අදාළ කාලය ගත කළ අනියම් ෙසේවකයන්, තරුණ තරුණියන් 
ස්ථිර කරන්න විෙශේෂ කියාමාර්ගයක් ගන්න  කියා. 

  
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ අදහස ෙහොඳයි. දැනට තිෙබන නීතිය තමයි මාස හයකදී 

ස්ථිර කිරීම. නමුත් මාස හයකින් ෙකොෙහේවත් ස්ථිර ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක ඔබතුමා දන්නවා. ෙම්ක, අවුරුද්දකදී ෙහෝ  ෙකෙරනවා 
නම් වඩා ෙහොඳයි. අවුරුද්දකදී ස්ථිර ෙකෙරන්න ඕනෑ. මාස 
හයකදී ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නම් ෙකෙරන්ෙන්ම නැහැ. රජෙය්ත් 
ෙබොෙහෝ තැන්වල ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. රජෙය් ෙසේවෙය්ත් අනියම් 
වශෙයන් ෙසේවයට බැඳුණාම දවස් 180කට පස්ෙසේ ස්ථිර ෙවන්න 
ඕනෑ. නමුත් ෙම්ක ඒ අයුරින්ම    ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අය 
වැය කථාෙවන් පකාශ වුණා, අවුරුද්දක් ඒ විධියට ස්ථිර ෙනොකර  
ෙසේවෙය් ෙයොදවන්න පුළුවන්ය කියා. නමුත් අවුරුද්දක් අවසානෙය් 
ස්ථිර වශෙයන්ම ස්ථිර කරනවා නම්  වඩා ෙහොදයි කියා මා  
හිතනවා.   

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර සමාගම් කරන්ෙන් මාස හයට කලින් 
දවස් 175න් ෙසේවය කඩනවා. ඒවාට තමයි ඔබතුමා  කාර්ය සාධක 
බලකායක් පත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ ගැනත් අපි   බලන්න ඕනෑ.  "මෑන් පවර් "කමය සම්බන්ධව 

අපි   ආණ්ඩුවට  කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ෙමොකද, "මෑන් පවර් "කමය අවසාන කිරීෙම් අවශ්යතාවය 
ෙපන්වා ඒ සඳහා අනුගමනය  කළ යුතු කියාමාර්ගය සම්බන්ධව 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම හිතනවා, රජෙය් 
කැමැත්ත ඇතිව ඒකට අපට පියවර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි 
කියලා.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
වරාය අධිකාරිෙය් කම්කරු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඔබතුමා 

ඔවුන්ෙග් රැකියාව ස්ථිර කිරීම සම්බන්ධව ගත්ත තීරණය 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, වරාය අධිකාරිෙය් කම්කරු කණ්ඩායමක් 

ඉන්නවා. මම ඒක පිළි ගන්නවා. ෙකොටස් වශෙයන් ඒ අයව ස්ථීර 
කරන්න වරාය අධිකාරිය කටයුතු කරෙගන යනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම ඒකට කාටවත් ෙදොස් කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත්,  
රුපියල් 10,000ක් වැනි අඩු වැටුපකට අසීමිත සංඛ්යාවක් බඳවා 
ෙගන තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම් අසීමිත සංඛ්යාව එකවර ස්ථීර කිරීෙම් 
අපහසුවක් වරාය අධිකාරියට තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් වන විට ඒ 
අයෙගන් සෑෙහන ෙකොටසක්, ෙකොටස් වශෙයන් ස්ථීර තත්ත්වයට 
පත් කරලා තිෙබනවා. මම හිතනවා, ඒ ඉතිරි ෙකොටසත් වරාය 
භාර ඇමතිතුමා විසින් ස්ථීර කරාවි කියලා. එතුමා ඒක කියලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
අලුෙතනුත් කණ්ඩායමක් අරෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙන්. 

තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් ඉස්ෙසල්ලා ගත්ත ෙසේවකෙයෝ ස්ථීර 
කරලා, දැන් ඉන්න ඇමතිතුමාට ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙයන් 
ෙමොනවාවත් කර ගන්න බැහැයි කියලාද? ඔබතුමා එතැන හිටියත්, 
මම එතැන හිටියත් ඒක ඒ විධියට ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, කම්කරු වන්දි අංශය ගැන අෙප් විෙශේෂ 

අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  කම්කරු වන්දි ෙගවීෙම් 
කමෙය්  ෙවනසක් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද 
ෙකෙනක් මිය ගියාම ලැෙබන්ෙන්, රුපියල් ලක්ෂ 5කට 
ෙසොච්චමක් වැඩිෙයන්. ෙකෙනකුෙග් අවයවයක් ස්ථීරවම අහිමි 
වුණාමත් ඒ මුදලම තමයි ලැෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා, ගෘහ 
මූලිකයා නැති වුණාම අද එවැනි මුදලක් අරෙගන පවුලකට 
නඩත්තු ෙවන්න බැහැ කියලා. ඒ නිසා, ෙමම වන්දි මුදල අඩුම 
වශෙයන් ෙදගුණයක්වත් කිරීමට මම කල්පනා කරනවා. ඒ 
සම්බන්ධව දැන් සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. දැනට ෙයෝජනා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ වැඩිවන ෙකොටස රක්ෂණ කමයකින් 
ෙගවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්  කියාත්මක කිරීමටයි.  අපි ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
සම්බන්ධව අවශ්ය නීති රීති ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
අපි ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම සලකා බලනවා.  

 
මාරක ෙනොවන අනතුරු ෙවනුෙවන් ෙසේවා ෙයෝජකයන්ෙගන් 

උසාවි නිෙයෝග මත අය කරෙගන ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 

1969  1970 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

12කට ආසන්න වනවා. ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී අනතුරට ලක් 
වූවන්ට සහ ෙසේවෙයන් පහ වූ අයට අවශ්ය වන්දි අය කර ගැනීමට 
අවශ්ය මැදිහත්වීම සිදු ෙකෙරන්ෙන් කම්කරු අමාත්යාංශය යටෙත් 
ඇති කම්කරු වන්දි ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙයන් බව කිව යුතුයි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Please, wind up now. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය දැන් අවසානයි.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් කියන්න 

තිෙබනවා.  
 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 5ක කාලයක්වත් අවශ්යයි. 

ෙමොකද, පධාන වශෙයන් ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අද ෙලොකු 
ආන්ෙදෝලනයක් කම්කරු උසාවි සම්බන්ධව ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, කම්කරු උසාවිවල කම්කරු ආරවුල් විනිශ්චය 
කරන්න කම්කරු විනිශ්චය සභාපතිතුමන්ලා වාඩි ෙවනවා. දැන් 
ගැසට් කරලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නිල නාමය ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා, අතිෙර්ක මෙහස්තාත් කියලා. ඒ අයෙග් නිල නාමය 
අතිෙර්ක මෙහස්තාත් වශෙයන් ෙවනස් වුණාට පසුව, දැන් 
කම්කරු උසාවිවල ව හාත්මක ෙවනසක් ෙකරී ෙගන යනවා. 
ෙමොකද,  කම්කරු උසාවියට පැමිෙණන පාර්ශ්වකාරයන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින නිෙයෝජිතෙයකුට තිබුණ ඉඩකඩ අද 
පධාන වශෙයන්ම ඇහිරිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව කම්කරු 
විනිශ්චයාධිකාරවරු -අතිෙර්ක මෙහස්තාත්වරු- වශෙයන් 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා, මෙහස්තාත් උසාවියක 
පාර්ශ්වකරුෙවක් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින නීතීඥවරුන්ට පමණක් 
කම්කරු උසාවියක ෙපනී සිටීම සීමා කිරීමට. ඒ අදහස ඇතිව අද ඒ 
ෙගොල්ලන් කටයුතු කරෙගන යන බව ෙපෙනනවා. කම්කරු 
උසාවියක ෙවනසකට  තිෙබන්ෙන්, එයින් බාහිරව තිෙබන්ෙන්, 
වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන්ටත් ෙලස ෙපනී සිටීමට පුළුවන්කම 
තිබීමයි. නමුත් නීතිඥෙයක් ෙනොවන, වෘත්තීය සමිති 
නිලධාරිෙයක් ෙනොවන සාමාන්ය නිෙයෝජිතෙයකුට අද ෙපනී 
සිටින්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

 
අති බහුතරයක් විනිශ්චයාධිකාරවරුන් ෙමම තීන්දුෙව් 

ඉන්නවා. ෙම්ක වැරදියි. ෙමොකද, 1950 අංක 43 දරන කාර්මික 
ආරාවුල් පනෙත් 46 ෙවනි වගන්තිෙය් පළමුෙවනි උප වගන්තිය 
යටෙත් නීතිඥවරෙයකුට, වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතෙයකුට, ඒ 
කණ්ඩායම් ෙදකටම අයත් ෙනොවන නිෙයෝජිතෙයකුට, ඒ වාෙග්ම 
පාර්ශ්වෙය් විශ්වාසය තිෙබන නිෙයෝජිතෙයකුට  ඒ කම්කරු 
උසාවිෙය් ෙපනී සිටීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. ඒක තහවුරු කිරීමට 
අවශ්ය නම්, ඒ ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය කරලා පකාශ කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
මම ෙම් සම්බන්ධව අධිකරණ ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා 

කළා. එතුමාත් එකඟ වුණා. ෙමොකද, කම්කරු උසාවිය කියන්ෙන් 
සාමාන්ය අහිංසක මනුෂ්යෙයකුට රැකියාව නැති වුණාම අඩු 
වියදමකින් තමුන්ට සහනයක් ලබා ගන්න තිෙබන ස්ථානය. ඒක 
අෙනක් උසාවි වාෙග් නීතීඥවරුන්ට පමණක් සීමා වුෙණොත්, 
එෙහමත් නැත්නම් සීමා සහිත අයට පමණක් සීමා වුෙණොත් අර 
අහිංසක තත්ත්වයට පත් ෙවන කම්කරුවන්ට විශාල ඇබැද්දියක් 
සිද්ධ වනවා.  ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත අපි නිවැරැදි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. තව කාරණයක් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ, ගරු සභාපතිතුමනි. දැනට රෙට් කම්කරු නඩු 
23,000ක් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. ඒෙගොල්ලන් දැන් අතිෙර්ක 

මෙහස්තාත්වරු නිසා අර්ථ සාධක අරමුදල් එකතු කිරීම වැනි 
කාර්යයන්  කම්කරු විනිශ්චය සභාවලින් කරන්න ඒ අයට බලය 
තිෙබනවා.  

 
ඇත්ත වශෙයන්ම මෙග් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරෙගන 

යෑම සඳහා මට නිරන්තරෙයන් සහ ෙයෝගය ලබා ෙදන අෙප් 
රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමාටත්, ෙල්කම්තුමාටත්, 
ෙකොමසාරිස්තුමියට සහ අනිකුත් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු ඇතුළු 
සියලුම නිලධාරින්ට මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මට දැනගන්න 

පශ්නයක් තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය්, අගලවත්ත රබර් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙම් වනවිට දින සියය ඉක්මවා ෙසේවය 
කරන ෙසේවක සංඛ්යාවක් ඉන්නවා.  ඔවුන් ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
තමයි පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. චකෙල්ඛයක් මඟින් තමයි ඔවුන් 
ස්ථීර කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් නැවත චකෙල්ඛයක් මඟින් ඒ 
සියලු  ෙසේවකයන් ඉවත් කරන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔබතුමා කියපු කාරණය ෙකෙරහි මෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙසේවකයන් ස්ථිර පදනමකට පත් කරලා 
තිෙබනවා. යම් යම් ආයතනවල තීන්දු අනුව ඒ ස්ථීර කරපු 
ෙසේවකයන් නැවත වරක් ස්ථීරත්වෙයන් ඈත් කරලා තාවකාලික 
මට්ටමට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ඇත්ත 
වශෙයන්ම මෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ෙපෙර්දා ෙම් 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න ෙදපාර්ශ්වයන් කැ ෙඳව්වා. නමුත් 
ෙසේව්ය පක්ෂය - කළමනාකාර පක්ෂය- පැමිණිෙය් නැහැ. නැවත 
වරක් ෙහට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා කියපු කාරණය පැහැදිලියි.  
මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. You have 

twelve minutes. 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.  
 
  අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

  அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

    Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 
      ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 

(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you may start now. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறயதினம் கு நிைல விவாதத் க்கு எ க்கப்பட் க்கும் 
ன்  அைமச்சுகளில் த ல் ெவளிநாட்ட வல்கள் 

அைமச்சு ெதாடர்பாக என  க த் க்கைளப் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.   

 
யாழ்ப்பாணத்தில் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சின் 

அ வலகம் ஒன்றிைன ஏற்ப த்தி, மக்களின் ேதைவகைளப் 
ர்த்தி ெசய் ெகாள்வதற்கு யற்சிகைள ன்ென த் ள்ள 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் ெகௗரவ மங்கள சமர ர 
அவர்க க்கு எம  மக்கள் சார்பாக த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். எம  ெவளிநாட் க் 
ெகாள்ைகயான , நாம் இந்தியா டன் ெந க்கத்ைதக் 
ெகாண் க்கின்ற அள க்கு அங்குள்ள தமிழ்நாட் டன் 
ெகாண் க்காைமையக் காட் கிற  என்பைத நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , எம  நாட் ன ம் 
எம  மக்களின ம் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள நாம் மிக ம் 
இலகுவாகத் தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் மானால், அதற்காக 
நாம் தமிழ்நாட் டனான உறைவ வ ப்ப த்திக் ெகாள்வ  
அவசியமானதாகும் என்பைத ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களின் 
அவதானத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

 
குறிப்பாக, தற்ேபா  மிக அதிகமான அளவில் ேபாைதப் 

ெபா ட்கள், ேகரளக் கஞ்சா ேபான்றைவ தமிழ் 
நாட் டாகேவ நம  நாட் க்குக் கடத்தப்ப வதாகத் 
ெதாியவ கின்ற . ஆகேவ, இந்த யற்சிகைள ஒ க்கக்கூ ய 
வைகயிலான ஏற்பா கைளப் ேபாதிய வைகயில் 

ன்ென ப்பதற்கும் இந்திய கடற்ெறாழிலாளர்கள  
எல்ைலகள் தாண் ய ம் தைடெசய்யப்பட்ட உபகரணங் 
கைளக் ெகாண்ட மான கடற்ெறாழில் நடவ க்ைககைள ம் 
எம  கடல் வளங்கள் சுரண்டப்ப வைத ம் ேபாதியளவில் 
கட் ப்ப த்திக்ெகாள்வதற்கும் இலங்ைகக்குத் ேதைவயான 
ந ன ெதாழில் ட்ப, தகவல் ெதாழில் ட்ப ெமன்ெபா ட்கள், 
மின்னியல் உபகரணங்கள், ஏைனய கர் ப் ெபா ட்கள், 
ம ந்  வைககள் ஏைனய ெதாழில்சார் உபகரணங்கைள 
மிக ம் ம வான விைலயில் இறக்குமதி ெசய்  
ெகாள்வதற்கும் மற் ம் இதர பல அத்தியாவசியத் 
ேதைவக க்காக ம் நாம் தமிழ்நாட் டனான நட் றைவ 
வளர்த் க்ெகாள்வேத மிக ம் அத்தியாவசியமாகும். அந்த 
வைகயில் பார்க்கின்றேபா , அன் ெதாட்  இன் வைர 
தமிழ்நாட்  தல்வர்களில் ஒ வர்கூட இலங்ைகக்கான 
உத்திேயாக ர்வ நல்ெலண்ண விஜயத்ைத ேமற்ெகாண்டதாக 
ஒ  வரலா கூட இல்ைல என்பைத நாம் மனதிற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். 

 
அேதேநரம், எம  நாட் த் தைலவர்கள் மத வழிபா களில் 

கலந் ெகாள்வதற்காக ம் தம  ெசாந்தத் ேதைவக க் 
காக ம் தமிழ்நாட் க்கு அ க்க  ேபாய்வ கிறார்கேளயன்றி, 
உத்திேயாக ர்வமான விஜயங்கைள அங்கு ேமற்ெகாள்கின்ற 
நிைலைமகள் காணப்ப வதில்ைல. எனேவ, ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்தக் க த்திைனப் பாிசீ த் , 
இலங்ைகக்கும் தமிழ்நாட் க்குமான நல் றைவ வ ப்ப த்தக் 
கூ ய வைகயிலான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 

ன்வரேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அதற்காக தமிழ்நாட் ள்ள இலங்ைகக்கான தரகத்ைதப் 
பலப்ப த்த ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத் டன், எம  பிரச்சிைனகைள நாங்கேள தீர்த் க்ெகாள்ள 

ேவண் ெமன்ற தீர்க்கமான நிைலப்பாட் ல் நான் 
ெதாடர்ந் ம் இ ந்  வ கின்றவன் என்பைத ம் 
ெவளிநா கள் ேவண் மானால் ஒ  ம த் விச்சியின் 
பங்கிைன இந்த விடயத்தில் வகிக்க ம் என்பைத ம் நான் 
இங்கு மீண் ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  
 

எம  நாட் ன் பல்ேவ  ைறகளி ம் அவற்றின் 
வளர்ச்சிக்குப் பங்களிக்க ேவண் ய இலட்சக்கணக்காேனார் 
இங்கு நிகழ்ந்த கடந்தகால த்தம், இன ாீதியிலான 
ேமாதல்கள் மற் ம் ெதாழில் வாய்ப்பின்ைம காரணமாக எம  
நாட் ந்  லம்ெபயர்ந்  ெவளிநா களிேல 
வாழ்ந் வ கின்றனர். லம்ெபயர்ந்த எம  மக்க டனான 
உற கைள வ வாகக் கட் ெய ப்பி அத டாக எம  
மக்க க்கும் எம  நாட் க்கும் பல்ேவ  பயன்மிக்க 
விடயங்கைள ேமற்ெகாள்ள ெமன்ற நம்பிக்ைக 
எனக்கி க்கிற . ேமற்ப  லம்ெபயர் உற கள் ெதாடர்பில் 
நான் ெதாடர்ந் ம் பல ேகாாிக்ைககைள இங்கு ன்ைவத்  
வந்தி க்கிேறன். அவர்க க்கு இரட்ைடக் கு ாிைம 
வழங்கப்பட ேவண் ெமன்ப ம் என் ைடய ேகாாிக்ைக 
யாகும். இ  இன்  ஓரள க்குச் சாத்தியமாக்கப்பட்  
வ கின்றெதன எண் கிேறன். அ  ெதாடர்பில் ெகௗரவ 
அைமச்சர் மங்கள சமர ர அவர்கள் வழங்கிய ஒத் ைழப் க்கு 
என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

லம்ெபயர்ந் ள்ள நிைலயி ள்ள வாக்களிக்கும் 
உாிைம ைடேயா க்கு அந்தந்த நா களி ந்ேத எம  
நாட் ல் நைடெப கின்ற ஜனாதிபதி மற் ம் ெபா த்  
ேதர்தல்களில் வாக்களிக்கும் உாிைம வழங்கப்பட 
ேவண் ெமன்ற விடயம் தற்ேபா  ஆராயப்பட்  வ கின்ற . 
குறிப்பாக, எம  நாட்ைடச் ேசர்ந்த வின மக்க ம் மத்திய 
கிழக்கு நா கள் உட்படப் பல்ேவ  நா களி ம் பரந்தளவில் 
வாழ்ந் வ கின்ற நிைலயில், அவ்வா  அவர்கள் 
வாக்களிப்பதற்கான ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். தற்ேபா  ந ன தகவல் ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சி 
ஏற்பட் ள்ள இந்தக் காலத்தில் இந்த ஏற்பாட்ைட ெவகு 
இலகுவாக ேமற்ெகாள்ள ெமன்ேற நான் க கின்ேறன். 
இந்த நிைலயில், ெவளிநா களில் தங்கி ள்ள இலங்ைகப் 
பிரைஜகள் இலங்ைகயில் வாக்களிக்கத் தகுதியானவர்கள் 
என்பைத இலங்ைக ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு  
ஏற் க்ெகாண் ள்ளதாக அத்திைணக்களம் அறிவித் ள்ள 
தாகத் ெதாியவ கிற . ேதர்தல்கள் சட்டத்தின் பிரகாரம் 
இதைன நைட ைறப்ப த்த யாத நிைல உள்ளதாக ம் 
இதற்ெகனச் சட்டங்கள் வகுக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
கூறப்ப ம் நிைலயில், இதைன வகுப்பதற்கு 
நியமிக்கப்பட் ள்ள நாடா மன்றத் ெதாி க்கு  இ  
ெதாடர்பில் தீர்மானம் எ க்க ேவண் ள்ள . இவ்வாறான 
தீர்மானங்கைள விைரவாக எ ப்பதன் லமாக இதற்கான 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள ெமன நான் 
எண் கின்ேறன்.  
 

எம  மக்கள் லம்ெபயர்ந்  வாழ்கின்ற நா களி ள்ள 
இலங்ைகத் வராலயங்களி டாக எம  மக்களின் கைல, 
கலாசார வி மியங்கைளப் ேபணக்கூ யதான வைகயில் 
ஏற்பா கைள ன்ென ப்ப  அவசியெமன்பைத நான் இந்தச் 
சைபயின் அவதானத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
அத் டன், ேதசிய நல் ணக்கத்ைத அந்த மக்களிடத்தி ம் 
கட் ெய ப்பக் கூ யதான பல்ேவ  நைட ைறச் 
சாத்தியமான ெசயற்றிட்டங்க ம் ன்ென க்கப்பட 
ேவண் ம். லம்ெபயர்ந்  வா ம் எம  உற கைள 
வளவாளர்களாக ம் தலீட்டாளர்களாக ம் பயன்ப த்தி, 
எம  நாட் ல் தலீ களில் ஈ படக்கூ ய வைகயிலான 
நம்பிக்ைகைய வ ப்ப த் கின்ற ஏற்பா கள் ேதைவ 
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என்பைத ம் இங்கு நான் வ த்த வி ம் கின்ேறன். 
ேம ம், லம்ெபயர்ந்த உற கள் எம  நாட் க்கு அ க்க  
வந் ேபாகக்கூ ய வைகயிலான ஏற்பா கைள ன்ென ப் 
பத டாக, நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ேம ம் 
அதிகாித் க்ெகாள்ள இய வ டன், லம்ெபயர் 
உற க டன் எம  கலாசார, பண்பாட்  வி மியங் 
க டனான பிைணப் கள் வ ப்ெப ம் என்ற விடயத்ைத ம் 
இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  
 

எம  நாட் ன் ெவளிநாட்  இராஜதந்திரப் பணியிைனப் 
ெபா த்தவைரயில், அதற்குத் தமிழ் மக்களின் பங்களிப்பான  
இல்லாத நிைலேய காணப்ப கின்ற  என்பைத 
அவதானத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். எனேவ, இதைன ம் 
க த்திெல த்  அதற்கான ஏற்பா கள் குறித் க் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் உாிய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  
 

இ தியாக யாழ்ப்பாணம், வல்ெவட் த் ைறையப் 
பிறப்பிடமாகக் ெகாண்ட எம  ஆழிக்குமரன் ஆனந்தன் 
அவர்களின் ஞாபாகார்த்தமாக அங்ேக ஒ  நீச்சல் 
தடாகத்திைன வழங்க நடவ க்ைக எ த் ள்ள ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க க்கு மீண் ம் எம  மக்கள் சார்பில் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். எம  நாட் ல் 
இராஜதந்திர ேசைவயில் அளப்பாிய பங்களிப்ைப 
ஆற்றிவ கின்ற அைமச்சரவர்கள், சர்வேதச அரங்குகளி ம் 
தன  இராஜதந்திர ஆ ைமைய நிைலநாட்  வ கின்றார். 
அவாிடம் ேம ம் பல சிகரங்கைள எட் வதற்கான ஆற்றல் 
இ க்கின்ற  என்பதைன ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

அ த் , ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சு 
ெதாடர்பாக என  க த் க்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் 
தங்கள  கு ம்பங்கைள வ ைம நிைலயி ந்  காப்பாற்றிக் 
ெகாள்வதற்காக, குறிப்பாகப் ெபண்கள் உைழக்கேவண் ய 
நிைலயில், அவர்கள் ெப ம்பா ம் ேதர்ந்ெத க்கின்ற ஒ  

ைறயாக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் த் ைற 
காணப்ப கின்ற . இவ்வா  ெசல்கின்றவர்கள் எவ்வித 
ெதாழில் ன்ன பவங்கேளா, ெதாழிற்றிறன்கேளா இன்றிய 
நிைலயில் ட் ப் பணிப்ெபண்களாகச் ெசயற்ப கின்றனர். 
குறிப்பாகச் ெசால்லப்ேபானால் ட் ப் பணிப்ெபண்களாக 
ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனர் என்ேற 
கூறலாம். இந்த வணிகமான  சட்ட ர்வ ாீதியி ம் 
சட்ட ர்வமற்ற ாீதியி ம் நைடெபற்  வ கின்ற . இவ்வா  
ெபண்கள் ட் ப் பணிப்ெபண்களாக ெவளிநா க க்கு 
அ ப்பப்ப கின்ற நிைலயில், எம  பகுதியி ந்த 
ஆண்கைளச் சட்ட ர்வமற்ற வைகயில் பணம் திரட் ம் 
ேநாக்கில் அ ஸ்திேர யாவிற்கு அ ப்பிைவத்  வியாபாரம் 
நடத்திய ெபண் ம் இங்கி க்கின்றார்.   
 

எம  நாட் ல் வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வா ம் மக்களின் 
வ ைமையப் ேபாக்கக்கூ ய ைறயான ம் 
நிைலயான மான திட்டங்கள் வகுக்கப்படாத நிைலயில் இந்த 
வ ைமயான  பலைரத் ெதாடர்ந் ம் ஆட்ெகாண்  
வ கின்றெதன்பைத இங்கு அவதானத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன்.  குறிப்பாக, த்தம் மற் ம் இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் காரணமாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
சுமார் 80,000 ெபண்கள் கு ம்பத் தைலவிகளாக 
இ க்கின்றனர். இவர்களில் பலர் உள்நாட் ம் 
ெவளிநாட் ம் பணிப்ெபண்களாகப் பணியாற்றி வ கின்ற 
ஒ  நிைல காணப்ப வைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். இவ்வா  ெவளிநாட் த் ெதாழில் 

வாய்ப் க்கைளப் ெபற் ச் ெசல்கின்றவர்களில் 0.14 தமான 
ெபண்கள் ெதாழில்வாண்ைம ெபற்றவர்களாக ம் 0.65 

தமாேனார் ந த்தரத் ெதாழில்வாண்ைம ெபற்றவர்களாக ம் 
இ க்கின்றனர் என்ப  ெதாியவந்தி க்கின்ற . 4.9 தமான 
ெபண்கள் ெதாழிற்றிறன் மிக்கவர்களாக இ க்கின்றேபாதி ம் 
94 தமாேனார் எவ்விதமான ெதாழிற்றிற மின்றி ட் ப் 
பணிப்ெபண்களாகேவ மத்திய கிழக்கு நா க க்குச் 
ெசல்கின்றனர்.   
 

இவ்வா  எவ்விதமான ெதாழில் அ பவங்க மில்லாமல் 
ெவ ம் பணத்ைத மாத்திரம் ைமயமாகக்ெகாண்  
ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின்ற அல்ல  அ ப்பிைவக்கப் 
ப கின்ற ெபண்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த் வ கின்ற ஒ  நிைல 
இ க்கின்ற  என்பைத நாம் அன்றாடம் ஊடகங்களில் 
வ கின்ற ெசய்திகளின் லம் அறிகின்ேறாம். இ  ெதாடர்பில் 
ெகளரவ ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் அவர்கள் 
மிகுந்த அவதானெம க்க ேவண் ெமன்  நான் வ த்த 
வி ம் கின்ேறன்.  ஏெனனில், இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்ந் ம் இடம்ெபற் வ ம் நிைலயில் அப்பிரச்சிைனக 
ைளத் தீர்ப்பதற்கு நாம் உாிய ெபாறி ைறெயான்ைற எ க்கத் 
தவறிவிட்ேடாம் என்பைத அ  உணர்த் கின்ற . குறிப்பாக 
ெவளிநா களில் களில் பணிக்காகச் ெசல்கின்ற எம  
ெபண்களில் அதிகமாேனார் அந்த களின் 
ந னத் வங்க க்ேகற்ப பணிெசய்ய யாைம, அவர்கள  
ெமாழியில் உாியவைகயில் ெதாடர்பாடல்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகாள்ள யாைம, அந்தந்த நா களின் கலாசார 
சூழல்க க்ேகற்ப இயங்க யாைம, அந்தந்த நா களின் 
ெதாழில் உற கள், சட்டங்கள், ஒ ங்குகள் ெதாடர்பில் 
ேபாதிய அறி  காணப்படாைம ேபான்ற பிரச்சிைனக க்கு 

கங்ெகா க்கின்றனர்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up in a minute. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 Can I have another minute, Sir?  

 
  ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, I have already given you a minute 

more. All right, I will give you another minute and after 
that, you have to wind up.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அ த்  ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சு 

குறித் ச் சில க த் க்கைள இங்கு ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் அங்கு பல்ேவ  ைறகளில் 
பணியாற்றிவ கின்ற தனியார் ைறத் ெதாழிலாளர்களில் 81 

தமாேனார் தமக்ெகனத் ெதாழில் ாீதியான ஒப்பந்தங்கள் 
எதைன ம் ெகாண் ராத நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . 
அ ேபான்ேற கூட் ப் ேபரம்ேபச ல் ஈ ப வதற்கான 
வாய்ப் க்கைள ம் ெகாண் ராதநிைலயில் அவர்கள் 
காணப்ப கின்றனர்.   
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இந்தத் ெதாழிலாளர்களில் 85 தமானவர்கள் சட்ட 
ாீதியிலான ஆகக்குைறந்த ஊதியம் ெதாடர்பில் விழிப்பற்ற 
நிைலயிேலேய இ ந் வ கின்றனர். இத்ெதாழிலாளர்கள் 
பல ம் மாதம் ஒன் க்கு ஆகக்குைறந்த ஊதியமாக 10,000 

பாய் ெபறக்கூ ய நிைலயிேலேய இ ந் வ வைத ம் 
இங்கு அவதானத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
அேதேநரம், ஆண்க க்கு அதிகமாக ஊதியத் ெதாைக 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ற நிைலயில், ஆண்கள் 
ெசய்யக்கூ ய ேவைலகளில் ெபண்கைள அமர்த்தி, 
அவர்க க்கு மிக ம் ெசாற்பமான ஒ  ெதாைக ஊதியத்ைத 
வழங்கும் ேபாக்கு வடக்கில் அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் மற் ம் ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியம் 
ேபான்றவற்றினால் ஊழியர்க க்கான ஓய் தியம் 
இலங்ைகயில் நிர்ணயிக்கப்ப கின்ற . வடக்ைகப் ெபா த்த 
வைரயில், அங்கு இந்த இரண்  ச ைகக ம் இல்லாத 
நிைலயில் சுமார் 80 தமான ெதாழிலாளர்கள் பணியாற்றி 
வ வைதக் காணக்கூ யதாக உள்ள . அந்த வைகயில் 
இலங்ைகயின் எ த் ல ெதாழிலாளர் உாிைமகள் ேப ம் 
சட்டத்ைத வடக்கில் கண் ப்பாக அ ல்ப த்த ேவண் ய ஒ  
ேதைவ ம் கட்டாய ம் இ க்கின்ற  என்பைத ெகளரவ 
அைமச்சர் ேஜான் ெசனவிரத்ன அவர்களின் அவதானத் க்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளத் தவிர்ந்த ஏைனய 

மாகாணங்களில் ெசயற்ப கின்ற ெதாழிற்சங்கங்கள் தம  
ெதாழிலாளர்களின் உாிைமக்காக நீதிமன்றம் வைர ெசன்  
சட்டத்ைத உ திப்ப த்தி ம் அதற்கான பாிகாரங்கைள 
எட் ம் வ கின்றன. ஆனால், தபால் ேசைவ, ெதாைலத் 
ெதாடர் கள் ேசைவ, சுகாதார ேசைவ ேபான்றவற் க்கான 
ெதாழிற்சங்கங்கள் இலங்ைக வ மாகச் ெசயற்ப கின்ற 
நிைலயில், வடக்கு, கிழக்கில் ெசயற்பா களற்ற 
நிைலயிேலேய காணப்ப கின்றன.   
 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ேதசிய மற் ம் 
அைனத் லக ெதாழில் நியமங்கள் ெசயற்ப வைத உ தி 
ெசய்வதற்கும் அ  ெதாடர்பில் ெதாழிலாளர்க க்கு 
விழிப் ணர் கைள ஏற்ப த் வதற்கும், ேம ம் கடந்தகால 

த்தம் காரணமாகச் சிைதவைடந் ள்ள ெதாழிற்சங்கங்கைள 
மீண் ம் கட் ெய ப் வதற்கு ஆதரைவ வழங்குவதற்கும் 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண ெதாழிலாளர்க டன் விைனத் 
திறன்மிக்க கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
அைனத் லகத் ெதாழிலாளர் நி வகத்தின் நியமங்கைள ஏற் , 
ெசயற்பா கைள விஸ்தாிப்பதற்கும் குைறந்தபட்ச அ ப்பைட 
வாழ்வாதார நியமங்கள் ேபான்றவற்ைற ேமம்ப த் வதற்கான 
ெதாழிற்ப  நிகழ்ச்சிநிரல் ஒன்ைற உ வாக்குவதற்கும் 
குறிப்பாக உள் ர்ப் பணிப்ெபண்க க்கான பணிைய ஒ  
ெதாழிற் ைறயாக மாற் வதற்கும் வடக்கு மாகாண ேவைலத் 
தலங்களில் ெதாழிற்சங்கெமான்ைற நி வதற்கு குைறந்த 
பட்சமாக 5,000 உ ப்பினர்கள் இ க்க ேவண் ம் எனக் 
கூறப்பட் , சில அரச நி வனங்களால் அத்ெதாழிற்சங்க 

யற்சிகள் நிராகாிக்கப்பட் வ ம் நிைல காணப்ப கின்ற . 
இ  ெதாடர்பில் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஆராய்ந்  
உாிய நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம் எனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.   

 
[අ.භා. 12.08] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන් මම  විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත්යාංශය ගැන මුලින්ම යම් අදහසක්, එක වාක්යයක් 
කියන්න ඕනෑ.  අපි කලින් දැකපු විධියට ෙමොන තරම් අර්බුද 
තිබුණත්, ෙමොන තරම් ගැටලු, පශන් තිබුණත්, තවමත් අෙප් රෙට් 

ස්ෛවරීත්වය ෙවනුෙවන්, රෙට් ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන් 
ෙලෝකය තුළ ලංකාවට තිෙබන අභිමානය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය තුළ ෙපනී සිටින, යම් කිසි ස්වාධීනත්වයක් 
ඇතිව ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන නිලධාරින් ඉන්නවා. තානාපති 
ෙසේවෙය්ත් එෙහම අය ඉන්නවා.  

 
ඇත්තටම ඒ අයට මම ෙගෞරව කරන්න ඕනෑ, ස්තුති කරන්න 

ඕනෑ. අපට ඔවුන් ෙවනුෙවන් කියන්න ෙදයක් තිෙබනවා. ඔවුන් 
රට ෙවනුෙවන් කරන  ඒ අරගළයට නිහඬව හරි දායකත්වය 
සපයන්න, හඩක් නඟන්න අපි හැම දාම සූදානම්.  අවසානෙය්, 
රාජ්ය ෙසේවෙය් තෘප්තියක් ඔබට ඉතිරි වන්ෙන්ත්, 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට තෘප්තියක් අපට  ඉතිරි වන්ෙන්ත් රට 
ෙවනුෙවන් කළ ෙදයකට පමණයි.  ඒ නිසා  යම් ස්වාධීනත්වයක් 
ආරක්ෂා කර ගනිමින් රට ෙවනුෙවන් අරගළයක ෙයෙදන විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සියලුම නිලධාරින් නැවතත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙගෞරව පූර්වකව සිහිපත් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 

කාර්යාංශය පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් අදහස් දක්වන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් අය වැෙයනුත් හැම පැත්ෙතන්ම 
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල ලැබී තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශයට සහ විෙද්ශගත ශමිකයන්ටයි.  ඒකට ෙහේතුව,  ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් පතිපාදනවලින් ගිය අවුරුද්දට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් මිලියන 438ක් කප්පාදු ෙවලා තිෙබන එකයි. ගිය 
අවුරුද්දට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද්, විෙශේෂෙයන් පාග්ධන වියදම් 
රුපියල් මිලියන 515ක් කප්පාදු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ඔබතුමා දන්නවා, ලංකාෙව් 

ආර්ථිකයට විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙගන් ලැෙබන දායකත්වය ගැන. 
අෙප් ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන වාෙග් තුන් ගුණයක ආදායමක් 
විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙගන් අෙප් රටට ලැෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් අපනයන ආදායමට සියයට 50කට ආසන්න 
පමාණයක් විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙගන් අපට ලෙබනවා. සංචාරක 
ඉපැයීම්වලින් අපට ලැෙබන ෙඩොලර් විෙද්ශ  විනිමය වාෙග් 
ෙදගුණයකට වැඩි පමාණයක් විෙද්ශගත ශමිකයන්ගන්  අ ෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයට  ලැෙබනවා.  අද රාජ්ය අංශය හා ෙපෞද්ගලික අංශය 
ඒකාබද්ධ කිරීම - Public-Private Partnership - කියන  
කමෙව්දය යටෙත් රජය යම් කිසි විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, ඒ වාෙග් ෙදගුණයක්  විෙද්ශගත   
ශී ලාංකික ශමිකයන් දැනටමත් ලංකාවට එවනවා. අෙප් රෙට් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සියයට 10කට ආසන්න පංගුවක් ඔවුන්ෙගන් 
ලැෙබනවා. අෙප් රෙට් ඒකපුද්ගල ආදායමට මාසිකව  රුපියල් 
700කට, 800කට ආසන්න පමාණයක් විෙද්ශගත ශමිකයන් එකතු 
කරනවා. ෙමවැනි විෙශේෂ පංගුවක් තමයි අෙප් විෙද්ශගත 
ශමිකයන් අෙප් ආර්ථිකයට එකතු කරන්ෙන්.  

 
අද, බදු ගහලා, දඩ ගහලා ෙමොන කමෙයන් හරි මුදල් අය කර 

ගන්ෙන්, එකතු කර ගන්ෙන්  රට ඇතුෙළේ මුදල් සංසරණ 
කියාවලිය පවත්වා ෙගන යන්නයි. හැබැයි, අෙප් රට ණය 
වශෙයන් ෙගවන්න තිෙබන   මුදල්, විෙද්ශ විනිමය හැටියට 
ෙඩොලර්වලින් ලංකාවට එවන්ෙන් විෙද්ශගත ශමිකයන් විසින්. 
විෙද්ශ රටවලට ණය ෙනොවී   , ණය ෙගවන්න අෙප් රටට 
දායකත්වය සපයන්ෙන් විෙද්ශගත ශමිකයන්. ඒ නිසා ඒ 
දායකත්වය නිසි අගය කිරීමකට ලක් ෙකෙරන්න ඕනෑ.  

 
විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙග් ඡන්ද අයිතිය ෙවනුෙවන්  ෙම් ගරු 

සභාව තුළ අපි අරගළයක් ෙගන ගියා. එහි පතිඵලයක් හැටියට ඒ 
සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව නම් කරලා, විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශෙය් ගරු ඇමතිතුමියෙග් සභාපතිත්වෙයන් එහි 
පළමුවැනි රැස්වීම ලබන මාසෙය් 02වැනි දා පවත්වන්න කටයුතු 
ෙයොදා තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාෙව් මූලාසනෙය් ෙනොසිටියත්, ගරු 
කථානායකතුමාට මම  ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා  කටයුතු 
සැලැස්වීම පිළිබඳව.  

1977  1978 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි,  විෙද්ශගතව සිටින 
ශමිකයන්ට -ශී ලාංකිකයන්ට- විවෘතව ඒ කාරක සභාෙව්දී අදහස් 
දක්වන්න පුළුවන් යම් යාන්තණයක් හදන්න කියලා, විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශය භාර ඇමතිතුමිය හැටියට සහ ෙම් කාරක 
සභාෙව් සභාපතිතුමිය හැටියට  ගරු ඇමතිතුමියෙගන් මම විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඡන්ද අයිතිය ලබා ෙදන ෙකොට, 
විෙද්ශ ෙසේවෙය් හිටපු, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
හැෙමෝටම  දායක වන්න පුළුවන් විධිෙය්, යාන්තණයක් හදන්න 
ඕනෑය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, ඒ අවස්ථාව ලබා 
ගැනීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ලැබූ ෙලොකු ජයගහණයක් වන නිසා. 
ඒක විෙද්ශ රටවල ෙසේවෙය් ෙයදී ඉන්න ජනතාව ලැබූ ෙලොකු 
ජයගහණයක්. ෙමපමණ කාලයක් ඔවුන් රෙට් මැතිවරණයක් 
තියන ෙකොට නරඹන්නන් බවට පත් ෙවලා සිටියා; ඡන්ද පතිඵල 
අහන අය බවට පත් ෙවලා සිටියා. Facebook එෙකන්, අන්තර් 
ජාලෙයන් ඒ කටයුතුවලට  සම්බන්ධ වුණාට ඡන්දය පාවිච්චි 
කරන්න අවස්ථාවක් ඔවුන්ට ලැබුෙණ් නැහැ. දැනටමත් රටවල් 
61කට වැඩි පමාණයක   ඉන්න ඒ වාෙග්  අය ඡන්දය පාවිච්චි 
කරනවා.  

 
පසුගිය දවෙසේ ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවණය තිෙයද්දී ෙවනත් 

රටවල ඉන්න ඇෙමරිකානු පුරවැසියන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න  
අවස්ථාව  ලැබුණා. ඒ නිසා පිටරට සිටින අෙප් අයටත් අෙප් 
මැතිවරණයකදී  ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් ඒ විෙශේෂ කාරක සභාව  පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
අපි ලබපු ඒ ජයගහණය ගැන ''එෙතර අපි'' සංවිධානය 

හැටියටත්, පක්ෂයක් හැටියටත් අපට තෘප්තියක් තිෙබනවා.  
ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා, විෙද්ශගත 
ශමිකයන් සඳහා වන විශාම වැටුප් කමයක්. ඒකත් අපි සෑෙහන්න 
කාලයක් තිස්ෙසේ කරපු අරගළයක පතිඵලයක්. ඒ කාරණය 
ෙයෝජනාවක් විධියට ෙමවර අය වැෙය් ඇතුළ ත්ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා වන පළමුවැනි පතිපාදනය ෙකොෙහොමද ලැෙබන්ෙන් 
කියලා ගරු ඇමතිතුමියෙගන් දැනගන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

 
ෙමවර විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත මම බැලුවා. එහි 

ෙකොතැනකවත් ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයට යටෙත් ෙම් විශාම 
වැටුප සඳහා වන දායකත්වයක් සඳහන්ෙවලා නැහැ. ලබන 
අවුරුද්ෙද් - 2017 අවුරුද්ෙද් - ඉඳලා විෙද්ශගත ශමිකයන් සඳහා 
වන විශාම වැටුප් කමය කියාත්මක කරන්න පටන් ගන්නවා නම් 
ඒකට මුදල් ෙවන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒක දායක විශාම වැටුප් කමයක් 
තමයි. හැබැයි, විෙද්ශගත ශමිකයාෙගන්ම සියයට සියයක් 
අරෙගන හදන විශාම වැටුප් කමයකට වඩා, ඔවුන් රටට එවන 
විෙද්ශ විනිමය ෙවනුෙවන් රජය හැටියට, රට හැටියට   ඒ විශාම 
වැටුපට දක්වන දායකත්වය, භාණ්ඩාගාරෙයන් දක්වන 
දායකත්වය ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්, ඒ සඳහා වන මුදල් ෙවන් 
කිරීම ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් කියලා මම විෂයය භාර 
ඇමතිතුමියෙගන් දැනගන්නට කැමැතියි.  

 
විෙද්ශ ෙසේවෙය් තවත් ගැටලු ෙගොඩක් තිෙබන බව අපි 

දන්නවා. ඒ අතෙර් පධාන පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා, 
විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන්ෙග් දරුවන්ට පාසල් අහිමි වීම. ඔවුන්ට 
අතරමැදදී ලංකා වට එන්න සිදු වන අවස්ථා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
රැකියාව අහිමි ෙවලා, රැකියාෙව් කාලය අවසන්  ෙවලා නැවත ෙම් 
රටට එන අවස්ථාවලදී ඒ දරුවන්ට පාසලක් ෙසොයා ගැනීෙම් 
පශ්නය ඔවුන්ට මතු ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට අධ්යාපනය 
හදාරන්න ලංකාෙව් පාසලක් ෙනොමැති වීෙම් පශ්නය බරපතළ 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලිකවම අත්දැකීමක් ලැබුවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඕමානෙය් තිෙබනවා, ඕමාන්        

ශී ලංකා විද්යාලය. ඕමාන් ශී ලංකා විද්යාලෙය්  ළමයි 1,100ක් 
විතර ඉෙගන ගන්නවා. ඒ විද්යාලෙය් London A/Level විභාගය 
දක්වා උගන්වනවා. London A/Level විභාගය pass ෙවච්ච ළමයි 
ඒ පාසෙල් ඉන්නවා. ඒ ළමයින්ට දැන් වැඩි දුර අධ්යාපනය - 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය - සඳහා ඉෙගන ගන්න යන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ මැෙල්සියාවට, බංග්ලාෙද්ශයට නැත්නම් 
ෙවනත් රටවලටයි.  හැබැයි,  බහුතරයක් - සියයට සියයක් - ළමයි 
සහ ෙදමව්පියන් කැමැතියි, ලංකාෙව්  විශ්වවිද්යාලයට  ඇතුළත් 
වීෙම් අවස්ථාව ලබා ගන්න.  

 
එම නිසා මා ඉල්ලීමක් කරනවා, විෂය භාර ඇමතිතුමිය 

හැටියට ඔබතුමිය ඒ ෙවනුෙවන් යම් මැදිහත් වීමක් කරන්න 
කියලා. දැනට ඒ පශ්නය අෙනක් මැද ෙපරදිග රටවල ඉන්න අයට 
නැහැ. නමුත් ඕමානෙය් වෘත්තිකයින්ෙග් දරුවන් වැඩි පමාණයක් 
ඉෙගන ගන්නවා.  ඒ නිසා  විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන්ෙග් 
දරුවන්ෙගන් යම් පතිශතයකටත් ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලවලට 
ඇතුළත් වීම සඳහා යම් අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
සාධාරණත්වය කියන පදනෙමන් හිතුෙවොත්, සමානත්වය 

කියන පදනෙමන් හිතුෙවොත්, ඔවුනුත් ශී ලාංකික දරුෙවෝ. ඔවුන් 
ශී ලාංකික පුරවැසියන්. ඔවුන්ට අෙප් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනෙය් 
ඵල බුක්ති විඳින්න අයිතියක් තිෙබන්න ඕනැ. ඔවුන්ෙග් 
ෙදමවුපියන්  රැකියාව සඳහා පමණයි විෙද්ශගත ෙවලා සිටින්ෙන්. 
ගතින්, හදවතින්, ඔවුන් හැම ෙවලාෙව්ම ජීවත් වන්ෙන් ලංකාවත් 
එක්කයි. ඔවුන්ෙග් ෙදමවුපියන් විෙද්ශ විනිමය උපයා එවන්ෙන් 
ලංකාවට. එම නිසා ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

 
අපි කලිනුත් ඔබතුමිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඉල්ලීමක් කළා, 

අඩු තරෙම් ලංකාෙව් එක දිස්තික්කයක,  පධාන නගරයක  එක 
ජාතික පාසලක් බැගින් හරි ඉංගීසි මාධ්යෙයන් පවත්වාෙගන 
යන්න කියලා. පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී ස්ථාන 
මාරු, හමුදා ෙසේවය ආදී වශෙයන් විවිධ පදනම් යටෙත් ඒ  
අයෙගන් යම් පතිශතයකට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. හැබැයි 
විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින්ෙග් දරුවන් සඳහා එවැනි අවස්ථාවක් 
තවම නැහැ. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙසේවය කරන, 
තානාපති ෙසේවෙය් ඉන්න අයටත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. 
තානාපති ෙසේව යට ගිහිල්ලා ඉන්න අයෙග් දරුවන්ටත් ෙම් පශ්නය 
තිෙබනවා.  

 
ඔවුන් ඇත්තටම සංචාරක කුරුල්ලන් වාෙගයි. එක එක 

කාලයට එක එක තැන්වල වාසය කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට ඉතාම බරපතළ අසාධාරණයක් සිදු 
ෙවනවා. ඒ නිසා අඩුම තරෙම් ලංකාෙව් පධාන නගර ෙක්න්ද 
කරෙගන දිස්තික්කයකට එක ගණෙන් හරි ඉංගීසි මාධ්යෙයන් 
උගන්වන ජාතික පාසලක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ජාත්යන්තර 
පාසල්වල ඉෙගන ෙගන තමයි ඔවුන් එන්ෙන්. ඒ නිසා ස්ථිර 
පදිංචිය, ඡන්ද අයිතිය ගැන සලකන්ෙන් නැතුව ඔවුන්ෙග් 
ෙදමවුපියන් විෙද්ශගතව රැකියාව කරපු කාලය සලකා බලා ඉංගීසි 
මාධ්යෙයන් ඉෙගන ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන පාසලකට එම 
දරුවන්  ඇතුළත් කර ගන්නවා නම් ෙහොඳයි.  

 
මම උදාහරණයක් කියන්නම්. පසුගිය දවසක ආවා, සවුදි 

අරාබිෙය් අවුරුදු 17ක් රැකියාව කරපු ෙකෙනක්. හැබැයි ඔහුට 
දරුවා පාසලට ඇතුළත් කර ගන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා මට සිදු 
වුණා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් සභාපතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න, පාසලට ළමයා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඔහුෙග් 
රැකියාෙව් ෙසේවා කාලය සලකා බලා ලියුමක් ලබා ෙදන්න කියලා. 
ලකුණු පහක් අඩුයි. ඒ ලකුණු පහ එකතු කරන්න කමයක් නැහැ. 
එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමියෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරලා, අඩුම තරෙම් දිස්තික්කයකට එක බැගින්වත් විෙශේෂ 
පාසලක් ඇති කරලා, එයට විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින්ෙග් දරුවන් 
ඇතුළත් කිරීමට පමුඛතාව ලබා ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

1979  1980 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

ඊළඟ කාරණය තමයි විෙද්ශගත වන අයට ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේදී ඇති වන හිරිහැරය. ඒක බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ 
පිළිබඳව මා ෙමම සභාෙව්ත්, සභාපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
ඇමතිතුමියෙග්ත් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ගුවන් 
ටිකට් පත තිෙබනවා නම්, passport එක තිෙබනවා නම්, ෙබදීමක් 
නැතුව හැම ෙකනාටම රට යන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක මූලික 
අයිතිවාසිකමක්. හැබැයි ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගියාම මැද ෙපරදිගට 
යනවාද,  යුෙරෝපයට යනවාද කියලා ෙබදීමක් ඇති කරනවා. ඒක 
කරන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන්.  

 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් කිහිප 

ෙදෙනක් එතැන ඉන්නවා. ඇඳුම දිහා බලලා, ෙගන යන බෑග් එක 
දිහා බලලා නතර කරලා අහනවා, මැද ෙපරදිගට යනවාද, 
යුෙරෝපයට යනවාද කියලා. මැද ෙපරදිගට යනවා නම් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? Check කරනවා. හැබැයි රැකියාවකට යන්ෙන්.  ෙදකම 
එකයි. ෙපොලිස් බල්ෙලෝ අපරාධකරුවන් අල්ලන විධියට තමයි 
මැද ෙපරදිගට යන ෙකනාව අල්ලන්ෙන්. ඔවුන් ෙදමවුපියන්ෙගන් 
ෙවන් ෙවලා යන්ෙන්, ෙව්දනාවක් සහිතවයි යන්ෙන්. ඒ යන 
ෙවලාෙව්දී මැද ෙපරදිගට යන ෙකනාව හිර කර ගන්නවා. හිර කර 
ෙගන, ගාස්තු අය කිරීෙම් කියාවලිය පටන් ගන්නවා. ගාස්තු අය 
කරනවා; check කරනවා.  

 
එතැනදී තමයි ඔබතුමියන්ලා ඔය අය කරන ලියා පදිංචි 

ගාස්තුව, එෙහම නැත්නම් රක්ෂණ ගාස්තුව කියන ෙදකම එකතු 
කරලා අය කරන ගාස්තුව අය කරන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙවනත් 
කමයක් නැද්ද කියලා මා ඔබතුමියෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. ඒ 
සඳහා මට පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්යයි. ඒ අති සංෙව්දී අවස්ථාෙව් දී 
ෙපොලිස් බල්ෙලෝ වාෙග් පැනලා දඩයම් කරන ඒ කමෙව්දයට වඩා 
ඒ අයව පරීක්ෂා කරන්න ෙවනත් සාධාරණ කමෙව්දයක් නැද්ද? 

 
ඊළඟ පශ්නය තමයි,  යුෙරෝපයට යන ෙකනාව එෙහම පරීක්ෂා 

කරන්ෙන්  නැත්ෙත් ඇයි කියන එක. එෙහම කමයක් තිෙබනවා 
නම්, කවුරු හරි ෙකෙනක් රට රැකියාවකට යනවා නම්, ඒක 
කාටත් ෙපොදු කමයක් ෙවන්න ඕනෑ. කටාර් රාජ්යයට, කුෙව්ට් 
රාජ්යයට, ඕමානයට, සවුදි අරාබියට යනවා නම් එක විධියකටත්, 
ඉතාලිය, පංශය ආදී යුෙරෝපා රටවලට යනවා නම් තව විධියකටත් 
සලකන ඒ කමෙය් තිෙබන පදනම ෙමොකක්ද කියලා මා 
ඔබතුමියෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග 
රටකට යනවාද කියලා අහලා දඩය අය කරන කමය නතර 
කරන්න ඕනෑ කියන එක තමයි අෙප් ෙයෝජනාව වන්ෙන්.  

 
ඊළඟට  රක්ෂණ ගාස්තුව, ලියාපදිංචි ගාස්තුව වැඩි කරලා 

තිෙබනවා. තවත් ගැටලුවක් තිබුණා. මා හිතන විධියට දැන් එය 
නිරාකරණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙදවන හා තුන්වන වතාවට රට 
යන අය බත්තරමුල්ෙල් office එකට ගිහිල්ලා ලියාපදිංචි විය යුතුව 
තිබුණා. නිවාඩුවට ආපු ෙකෙනක් නම්, අනුරාධපුෙර් ඉඳලා එක 
දවසක් ගත කරලා බත්තරමුල්ෙල් office එකට එන්න ඕනෑ.  

 
ඊට පස්ෙසේ රට යන දවසට ආෙයත් යන්න ඕනෑ. දවස් ෙදකක් 

ඒකටම ගත වනවා.  ගරු ඇමතිතුමිය  මැදිහත් ෙවලා දැන් ඒක 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා කියලායි දැන ගන්න තිෙබන්ෙන්.  
නමුත්, ෙම් ගාස්තු අය කරන කමෙව්දයයි, පරීක්ෂා කරන 
කමෙව්දයයි මීට වඩා මානුෂික විය යුතුයි. රක්ෂණ කමයට 
ගාස්තුවක් අය කර ගත්තාට පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ඒක මීට 
වඩා මානුෂික විය යුතුයි.  

 
ඊළඟට,  ෙම්ෙකන් ලැෙබන ලාභය පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, මා 

දන්නා තරමට එක පුද්ගලයකුෙගන්  කලින් රුපියල් 11,000ක් අය 
කර තිබුණා. ඒක දැන් වැඩි කර තිෙබනවා. මා දන්නා තරමට එක 
පුද්ගලෙයකුෙගන් දැන් රුපියල් 13,000ක විතර මුදලක් අය 
කරනවා. එතෙකොට බලන්න, දවසකට කී ෙදනකු රැකියා සඳහා 
විෙද්ශ ගත වනවාද කියලා. ෙම් ලැෙබන අරමුදලට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? ඒෙක් පතිලාභ කාටද ලැෙබන්ෙන්? ෙමොකද, අපි 

තානාපති කාර්යාලවලට ගියාම ඒ නිලධාරින් කවුරුවත් ෙම් 
පිළිබඳව දැනුවත් කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙක් ශිෂ්යත්ව අරමුදලක් 
තිෙබනවාලු, තව හදිසි අනතුරු අරමුදලක් තිෙබනවාලු. ඒ අයට 
පතිලාභ ලැෙබනවාලු. ෙම් පතිලාභය ගැන ගාස්තු අය කරන එක  
තරම් ෙව්ගෙයන් දැනුවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ගාසත්ු අය කරන්න 
දක්වන උනන්දුව  ෙම් පතිලාභ ලබා දීම පිළිබඳව දක්වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමියට ෙයෝජනා කරනවා, විෙශේෂෙයන් 
airport එෙක්දී අය කරන ෙමන්න ෙම් ලියාපදිංචි ගාස්තුව ෙහෝ 
රක්ෂණ ගාස්තුව පිළිබඳව යම් කිසි විගණනයක් කරන්න කියලා.  

 
පැහැදිලිව ඒ අරමුදල ගැන පමණක් විගණනය කරලා ඒෙක් 

පතිඵල විෙද්ශගත ශමිකයින්ට ලැෙබන්න සලස්වන්න. ෙකොච්චර 
වැඩකටයුතු පමාණයක් එයින් කරලා තිෙබනවාද, ෙමොනවාද දීලා 
තිෙබන පතිලාභ, ෙකොච්චර අය කරෙගන තිෙබනවාද කියන එක 
පිළිබඳව මීට වඩා විධිමත්, විනිවිදභාවයක් අවශ්යයි කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ඊළඟට, ෙම් රක්ෂණ කමය පිළිබඳවත් ගැටලු කිහිපයක් 

තිෙබන බව ඔබතුමියත් දන්නවා ඇති, ගරු ඇමතිතුමියනි.  විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා සහන රක්ෂණ 
කමය. හැබැයි, ඒ අතෙර්ම දැන් කටාර්වලට සහ ෙසෞදි අරාබියට 
යන අයට ඔබතුමන්ලා හඳුන්වා දුන්නා තවත් රක්ෂණ කමයක්. 
ඒක එම ෙසේවකයන් ඉල්ලා  ලබා ගත් එකක් ෙනොෙවයි. මැද 
ෙපරදිග ශමිකයින් ඉල්ලා ගත් එකක් ෙනොෙවයි. ඒකට ෙසේවා 
දායකයන් සහ ඒජන්සිකරුවන් සම්බන්ධ ෙවනවා කියලායි 
කිව්ෙව්. නමුත්, ඇත්තටම ඒක අය කරන්ෙන්  
ෙසේවකයින්ෙගන්මයි. ඒ රටවලත් රක්ෂණ කම තිෙබනවා; සහන 
රක්ෂණ කම තිෙබනවා.  

 
එෙහම තිබියදි, ෙඩොලර් සියයක වටිනාකමක් එකතු කරලා, 

ෙඩොලර් සියයක් අය කරලා තව රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීෙම් 
ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. සහන රක්ෂණ කමයට දායක කර ගන්ෙන් නැහැ, අර 
රක්ෂණයට එකතු වුෙණ් නැත්නම්. ඒක තමයි ඊළඟට තිෙබන 
පශ්නය. 

 
එතෙකොට ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ඒක ඔබතුමියෙග් 

අමාත්යාංශෙය්ම, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය්ම අභිමතය 
පරිදි හඳුන්වා දුන් රක්ෂණ කමයක් බව. එෙහම නැතිව කාෙග්වත් 
ඉල්ලීමකට ආපු රක්ෂණ කමයක්  ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තවත් බරක් 
ඒ විෙද්ශගත ශමිකයින්ට එකතු ෙවලා තිෙයනවා.  ඒක මා ගරු 
ඇමතිතුමියෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඒ කමය දැනට 
කියාත්මක ෙවලා තිෙයනවා.  

 
මා දැන ගන්න කැමැතියි, ඒක තවදුරටත් භාවිත කරනවාද, 

ඒෙක් ඇති පතිඵලය ෙමොකක්ද කියලා.  ගරු ඇමතිතුමියනි, කළ 
යුතුව තිෙබන්ෙන් ඇත්තටම සහන රක්ෂණ කමය තිෙබනවා නම් 
ඒක විධිමත් කරලා, ඒක කමවත් කරලා, ඒක කියාවට නඟලා 
ඒෙක් පතිලාභ මිනිසුන්ට ලබා ෙදන එකයි. එෙහම නැතිව අලුතින් 
කමයක් හඳුන්වා ෙදන එෙක් ෙත්රුමක් තිෙබ්වි කියලා මා විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ඊළඟට, ෙකොරියාෙව් රැකියා සඳහා යන අයට තිෙබන විෙශේෂ 

පශ්නයක් තිෙබනවා.  ෙකොරියාවට රැකියා සඳහා යන අය අවුරුදු 
4ක ගිවිසුමකට අත්සන් කරනවා. ඒ ගිවිසුම අනුව ඔවුන්ට පුළුවන්, 
ඔවුන් කැමැති සමාගම් ෙහෝ ආයතන   තුනකට මාරු ෙවන්න.  ඒක 
ඒ ගිවිසුෙම් තිෙබන ෙදයක්; ඔවුන්ෙග් agreement එෙක් තිෙබන 
ෙදයක්. හැබැයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන්  ෙකොරියාෙව් රැකියාවට ගිය 
ෙකෙනක්  නිවාඩුවට ලංකාවට ඇවිල්ලා ආෙයත් යන ෙකොට 
airport එෙක් අර ඉන්න කට්ටියට කිව්ෙවොත් ආෙයත් රැකියාවට 
යන්ෙන් ෙවනත් සමාගමකට කියලා,  රුපියල් 10,000ක් දඩ 
ගහන එකයි.  රැකියාව මාරු කිරීෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන් 
ශමිකයාටයි. රැකියාව මාරු කරන්ෙන්  ෙකොරියාෙව්දී. හැබැයි, 

1981  1982 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

airport එෙක්දී අහන පශ්නයකට උත්තරයක් හැටියට, "කලින් 
රැකියාව කරපු සමාගෙම් ෙනොෙවයි, දැන් වැඩ කරන්ෙන්" කියලා 
කිව්ෙවොත් රුපියල් 10,000ක දඩයක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඇයි එෙහම 
කරන්ෙන්? පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ඒක ෙනොකියා ගිෙයොත් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, කියලා ගිෙයොත් දඩය රුපියල් 10,000යි.  
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් පුදුම දඩ ගැහිල්ලක් 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඇමතිතුමියනි,  Budget එෙකන් ෙවන් ෙවන්ෙන් නැති 

මුදල් ඔබතුමිය එකතු කරනවා ද කියලයි හිෙතන්ෙන්. එතැන 
එෙහම පිටින්ම තිෙබන්ෙන් දඩ office  එකක්.   එෙහම කමයක් 
අනුගමනය කරන්න  ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයට බැහැ. ඒක 
ෙකොරියාෙව් පශ්නයක්. ලංකාෙව් දඩ ගහලා - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, විවාදය හරියාකාරව පවත්වා ෙගන 

යන්නත් පුළුවන් නිසා, ඔබතුමිය කැමැති නම් සමහර කරුණුවලට 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න  ඔබතුමියට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඇත්තටම ෙම් දඩ කමය අනුගමනය කරන්ෙන්  ඇයි කියලා,  

මා විෙශේෂෙයන්ම දැන ගන්න කැමැතියි.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   මෙග් 

කථාෙව්දී  ඒ සියලු කරුණුවලට පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්.  ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඒ ෙවලාෙව් දී සභාෙව් රැඳී සිටීවි 
කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මා අනිවාර්යෙයන්ම ඉන්නවා.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා කථාව  කරෙගන යන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඊළඟට අපි ඔබතුමියෙගන් විෙශේෂ 

ඉල්ලීමක් කළා. ෙම්ක විෙද්ශගත ශමිකයින් හැම ෙදනාෙග්ම 
ඉල්ලීමක්. විෙද්ශගත ශමිකයන් ලංකාවට එවන විෙද්ශ විනිමය 
පමාණයට අනුව තීරු බදු සහනයක් ෙදන්න කියලායි ඔවුන් 
ඉල්ලන්ෙන්. ඊට වඩා වැඩි ෙද්වල් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරු, මන්තීවරු වාෙග් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. 
ඒ විෙද්ශගත ශමිකයා ශී ලංකාවට එවන මුදලට පමාණවත් තරමට 
තීරු බදු සහනයක් ෙදන්න කියලායි ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන්.  

 
ෙම් තීරු බදු සහනය ඉල්ලන්ෙන් duty-free කාර් එකක් 

ගන්නම ෙනොෙවයි. ඔවුන් සමහර විට රැකියාව ඉවර කරලා 

ලංකාවට එනවා. විෙද්ශ විනිමය එවලා තිෙබන පමාණයට 
සාෙප්ක්ෂව ඔවුන්ට තීරු බදු සහනයක් අවශ්යයි. ඔහුට අවශ්යයි, 
කෘෂි උපකරණයක් ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න ; තිවීලයක් ෙගන්වා 
ගන්න; ෙවනත් වාහනයක් ෙගන්වා ගන්න; කාර් එකක් ෙගන්වා 
ගන්න. හැබැයි, ඒ අයිතිය ඔහුට දීලා, ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය 
එවන පමාණයට සාෙප්ක්ෂව තීරු බදු සහනයක් ලබා ෙදන්න 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට 
එෙහම සහනයක් ෙදන එක  ගැළෙපනවා. ඔවුන් රටට කරන 
ෙසේවයටයි අපි ඒ සහනය ලබා ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මට 
ෙවලාව නැති නිසා මෙග් කථාව කරෙගන යන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙයෝජනාවකුයි ඒකට එකතු කරන්ෙන්. 

ඒෙකන් සියයට ගණනක allocation එකක් ෙදනවා නම් හරි. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි අපි කියන්ෙන්. ඒක පශ්නයක් නැහැ. ඒක ෙහොඳ 

ෙදයක් කියලායි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්. අපි ඒ ඉල්ලීම 
ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලනවා. අපි මීට කලිනුත් ඉල්ලීමක් කළා, තීරු 
බදු සහන ෙදන ස්ථාන කිහිපයක් හදන්න කියලා. ෙම්ක මීට 
කලින් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශගත ශමිකයන් 
ලංකාවට එන්ෙන් ෙකළින්ම ෙගදර යන්න බලාෙගන. අවුරුදු 
ෙදකකට සැරයක් ලංකාවට එන ෙකනාට ඒ පුංචි ෙවලාෙව්දී 
airport එෙකන් ඒ තීරු බදු සහනය ගන්න බලාෙගන ඉන්න බැහැ. 
හැබැයි, දැන් තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. CCTV 
cameras තිෙබනවා. අපි ඔබතුමියට ෙයෝජනා කරනවා, ඒ හැම 
කමෙව්දයක්ම පාවිච්චි කරලා පධාන නගරවල -කුරුණෑගල, 
අනුරාධපුරය, යාපනය, මාතර, ගාල්ල කියන පධාන නගරවල- 
තීරුබදු සහන ලබා ෙදන duty-free shops කිහිපයක් ආරම්භ 
කරන්න කියලා. ෙමොකද එදා දවෙසේ ෙනොෙවයි, ඒ කටයුත්ත 
කරන්න ඔහුට පහසුවක් තිෙබන්ෙන්. ඔහු ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ 
ඒක කර ගන්න පුළුවන් නම් ගැළෙපනවා; පහසුවක් තිෙබනවා.  

 
සමහර අය ඒ විෙද්ශ රටවලදී වැඩ කරන ෙකොට පාවිච්චි කරපු 

වාහනය ඔවුන්ට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොරියාෙව් ෙම් පශ්නය තදට තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
තීරු බදු සහනයක් ඔවුන් ඉල්ලනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල් 
ඉල්ලන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි. ෙනොමිලෙය් ඉල්ලන ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් ලංකාවට එවන ලද විෙද්ශ විනිමය පමාණයට 
සාෙප්ක්ෂවයි ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන්. ඒ නිසා තවත් අමතර ෙදයක් සිදු 
ෙවනවා. ඔවුන් නීත්යනුකූල කමෙව්දය හරහා -බැංකු කමෙව්දය 
හරහා- ඒ මුදල් එවන්න ෙපලෙඹනවා. එතෙකොට අර "උන්ඩියල්" 
කමයට හරි, ෙවනත් අනියම් කමවලට හරි මුදල් එවන කමය 
ෙනොෙවයි පාවිච්චි ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් ඒ රටවල මුදල් 
නාස්ති කරන කමෙව්දය අඩු ෙවනවා. එතෙකොට ඔවුන් දන්නවා, 
ඔවුන් ලංකාවට එවන විෙද්ශ විනිමය පමාණයට ඔවුන්ට සහන 
ලැෙබනවා කියලා. ඒ නිසා මම ඔබතුමියෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරනවා, ෙම් තීරු බදු සහන කමෙව්දය මීට වඩා විධිමත් 
විධියට අනුගමනය කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම තවත් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ඇමතිතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට්දී රියදුරු 

බලපතය ගත්තු අය සම්බන්ධ කාරණයක් තිෙබනවා. ඔබතුමියට 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න ෙවනත් අමාත්යාංශත් එක්ක ඒකාබද්ධ 
ෙවලා කටයුතු කරන්න සිදුෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රියදුරු බලපතය වලංගු වන්ෙන්  අවුරුදු තුනකට 
විතරයි. විෙශේෂෙයන්ම බර වාහනවලට. එතෙකොට රැකියාවට 
ඇවිල්ලා අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ ඔහුට රියදුරු බලපතය අලුත් 
කරෙගන යන්න ලංකාවට එන්න ෙවනවා.  

1983  1984 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

විෙද්ශ රැකියාවට ගිහිල්ලා අවුරුදු හතරකින් එන ෙකොට එක 
අවස්ථාවක් ෙවද්දී ඔහුෙග් රියදුරු බලපතය අවලංගු ෙවනවා. 
හැබැයි, අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, විෙද්ශගත වන අයට අඩු තරමින් 
බර වාහන සම්බන්ධෙයන් රියදුරු බලපතය අවුරුදු පහකටවත් 
දීර්ඝ කරලා ෙදන්න ඔබතුමිය කටයුතු කරන්න කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නැත්නම් නිවාඩුවට ෙනොෙවයි 
එන්න ෙවන්ෙන්, රියදුරු බලපතය අලුත් කරෙගන යන්නයි. ෙම්වා 
සරල ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමියනි, එෙහම ෙද්වල් සිදු 
ෙවලා තිෙබන නිසා මම ඔබතුමියෙගන් ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් අය වැෙයන් ෙමොන විධියට හිතලා ෙම් 

බදු ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, පුද්ගල ආදායම් මත බදු ගහන්න හදලා තිෙබන 
කමෙව්දය අනුව, විෙද්ශ රැකියා කරන ශමිකයන් අනිවාර්යෙයන්ම 
ලක්ෂ එකහමාරක් මාසිකව මුදල් උපයා ඒ මුදල් ලංකාවට එවන 
ෙකොට සියයට 10ක බදුවලට ඔවුන් යට ත් ෙවනවා. ෙමොකද ෙම් බදු 
කියාවලිය ඇතුෙළේ පළමුවැනි ලක්ෂය නිදහස් කරනවා. ෙදවැනි 
පනස්දාෙහන් සියයට 10ක් අය කරනවා. ඒ නිසා ඉතාම පැහැදිලිව 
විෙද්ශගත ශමිකයා ඉලක්ක කරෙගනම සහන ෙනොදී බදු එකතු 
කරන කමෙව්දයක් ෙම් අය වැෙය් ෙවනත් ෙයෝජනාවල තිෙබනවා. 
මම ඒක නිසා ඔබතුමියට ෙයෝජනා කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් 
අමාත්යාංශයත් එක්ක ෙම් පිළිබඳව ෙවනම සාකච්ඡාවක් කළ 
යුතුයි කියලා. ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලින් පනවලා තිෙබන 
බදුවලින් යම් බදු සහන පමාණයක් විෙද්ශගත ශමිකයන් සඳහා 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. එවැනි ෙයෝජනා ගණනාවක්ම 
තිෙබනවා. අඩු තරෙම් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ස්ථාවර තැන්පතු 
සඳහා ෙදන සියයට 15 සහනයවත් විෙද්ශගත ශමිකයන්ට ලබා 
ගන්න හැකියාව තිෙබනවා නම් මම කලින් කිව්වා වාෙග් ඔවුන් 
එවන විෙද්ශ විනිමය බැංකු කමය හරහාම එවන තත්ත්වයට ඔවුන් 
පත් ෙවනවා. ඒක රටටත් ෙහොඳයි; ඒ අයටත් ෙහොඳයි. ඒක නිසා 
 නීත්යනුකූල කම මඟින්ම මුදල් ලංකාවට ලබා ගැනීමටත් ඒක 
පහසුවක් ෙවනවා. 

 

 ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දිවා ආහාරය සඳහා සභාව අත්හිටුවන්න 

තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කථාව දිවා ෙභෝජනෙයන් පසුව කරන්න 
පුළුවන්. එම නිසා කාරක සභාෙව් කටයුතු ප.ව. 1.00 දක්වා 
අත්හිටුවනවා.  

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 

1.00ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා (ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා)ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා කියමින් සිටිෙය් විෙශේෂෙයන් 

විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට අදාළ කාරණා කීපයක්. මට 
තවත් කාරණා ෙදකක් ගැන කියන්න තිෙබනවා. එකක් තමයි, 

safe housesවල තත්ත්වය. ගරු අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියත් ඒ 
ගැන දන්නවා. ඇත්තටම හුඟක් තානාපති කාර්යාල පවත්වාෙගන 
යන safe housesවල අවශ්ය පහසුකම් නැහැ. ඒවාෙයහි විෙශේෂ 
ගැටලු තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙහොර ඒජන්සිකරුවන් 
ලංකාෙව් ගෘහිණියන්ට -කාන්තාවන්ට- විවිධ පමාණෙය් මුදල් 
එකඟතාවන්ට අල්ලස් දීලා අරෙගන ගිහින් අතර මං කරන 
අවස්ථා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්වා පිළිබඳව තමයි ෙම් 
අමාත්යාංශය ඇත්තටම ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. මා ෙම් කියන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික උදාහරණයක්. මා එරට තානාපති පද්මනාදන් 
මහත්මයාව විෙශේෂෙයන් අගය කරන්න ඕනෑ. එතුමා විෙශේෂ 
මැදිහත් වීමක් කරනවා. එය අගය කරමින්මයි මා ෙම් කාරණය 
කියන්ෙන්. ගරු අමාත්යතුමියනි, ඕමාන් safe house එෙක් 
ඉන්නවා ඩුබායිවලට ෙගනැල්ලා, ඊට පසු ඩුබායිවලින් ෙවනත් අය 
විසින් ඕමාන්වලට ෙගන යන ලද අය. මා ගිය දවෙසේ එෙහම ෙගන 
ආ 15ෙදෙනක් සිටියා. ඒ අය අතර සිටි එක කාන්තාවක් ගැන මා 
කියන්නම්. ඇයට රුපියල් 50,000යිෙගවන්න තිබුෙණ්. ඒ 
කියන්ෙන්, ඒ කාන්තාවට දීලා යවන සල්ලිවලින් ඇය අයිතිකරුට  
රුපියල් 50,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ කාන්තාව දැන් මාස 
පහක් safe house එෙක් තියාෙගන ඉන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
රුපියල් 60,000ක් විතර වියදම් කර තිෙබනවා. ඇයි, ඇයට කන්න 
ෙදන්න, නඩත්තු කරන්න වියදමක් යනවා ෙන්. ඔබතුමියෙග් 
අමාත්යාංශෙය් තිෙබන අරමුදලකින් ෙහෝ ඒ කාන්තාව වැනි අයට 
කරන්න තිෙබන නීත්යනුකූල ෙගවීම් කරලා ඒ අය නිදහස් 
කරගන්න පුළුවන්. ඒක රජයට පාඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ඒ අය 
එතැනදී නඩත්තු කරන්න ඊට වඩා මුදලක් යනවා. මා ෙම් රුපියල් 
අගෙයනුයි කියන්ෙන්. ඒ රෙට් මුදල් වටිනාකම රුපියල්වලින් 
ගත්ෙතොත්, රුපියල් 50,000ක දඩයක් තමයි ෙගවිය යුතු වන්ෙන්. 
ඒ, ෙගවන්න තිෙබන ගණනයි. හැබැයි, මාස 5ක් තියාෙගන ඉන්න 
රුපියල් 50,000ට වඩා වැඩිෙයන් වියදම් කරනවා. ෙමවැනි 
ෙද්වල් ෙකෙර් ඔබතුමියෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස 
මම ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු අමාත්යතුමියනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙය් අවම වැටුප 

සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. අවම වැටුප ෙඩොලර් 
350යි, 400යි කියා අප ෙමෙහේදි එකඟ වුණාට වැඩක් නැහැ. 
ඒජන්සිකරුවා ෙමෙහේදි ගහන ගිවිසුම ෙනොෙවයි ඒ රටට ගියාම 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් එක්ක -එෙහේ 
අයත් එක්ක- ගහන ගිවිසුම. වැදගත් වන්ෙන් ලංකාෙව්දී ගහන 
ගිවිසුම ෙනොව, ඒ රටවලදී ෙසේවා දායකයා සමඟ අෙප් ශමිකයන් 
ඇති කරගන්නා එකඟතාවයි. ඒ එකඟතාව සඳහා ගහන ගිවිසුෙම් 
තමයි අවම වැටුප හරියට තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳවත් විධිමත් 
කමෙව්දයක් අවශ්යයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. විෙශේෂෙයන් 
අවම වැටුප හා සම්බන්ධ Agreement එක ශක්තිමත් ෙවන්න 
ඕනෑ, ඒ විෙද්ශ රෙට්දියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟ පශ්නය තමයි ගුවන්ගත 

වීෙම් බද්ද ෙඩොලර් 50 දක්වා වැඩි කර තිබීම. ගරු අමාත්යතුමියනි, 
ඒ ගැන ඔබතුමිය දන්නවා. එය ඉතා පැහැදිලිවම ඍජුවම  
විෙද්ශගත වන ශමිකයන්ට බලපානවා. විෙද්ශගත වන 
ශමිකයන්ට එක පැත්තකින් බදුවලින්  පීඩනයක් ඇවිත් 
තිෙබනවා; අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙම් අය වැය එකතු කරපු ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් අමතර ගාස්තුවලින් බරක් පැටවී තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් මා ඔබතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ගරු 
අමාත්යතුමියනි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ඊළඟට අවධානය ෙයොමු 

කරවන්න කැමැතියි, කම්කරු අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන්. කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දැන් තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව 
ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එක වචනයක් ෙහෝ කියාවි කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.  

1985  1986 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම කම්කරු නිලධාරින්ෙග් වර්ජනයක් -වැඩ 
වර්ජනයක්- ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ වැඩ 
වර්ජනයට ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් හැදීම 
සම්බන්ධෙයනුයි. ෙමොකද, අවුරුදු 100ක් ගියත් කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් වන තුරු ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් නැතිව කම්කරු 
නිලධාරින් පත් කර තිෙබන අපහසුතාව නිසා කම්කරු 
අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති පධානම ආයතනය වූ කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අද වන ෙකොට සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටී 
තිෙබනවා. එය සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් වන 

ෙකොට නිෙයෝජ්ය කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාෙග් ඉඳලා 
පධාන පුරප්පාඩු තිෙබන බව. කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිෙයෝජ්ය කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල් තනතුර අවුරුදු 15ක් 
තිස්ෙසේ පුරප්පාඩුයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. සිටින ඉහළ 
නිලධාරින්ෙගන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ඉන්ෙන් "වැබ" ෙහවත් වැඩ 
බලන තත්ත්වෙය්යි. ඉහළම මට්ටෙම් ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග් 
පුරප්පාඩු පුරවා නැහැ. SLAS නිලධාරි තනතුරු නවෙයන් හතක් 
පුරප්පාඩුයි. ඒ, පධාන නිලතලවලයි. කාල ෙව්ලාව පිළිබඳ පශ්නය 
නිසා මා ඒ සම්පූර්ණ ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
කම්කරු නිලධාරින්ෙග් ෙම් ගැටලුව විසඳන්ෙන් නැති නිසා අද 
අකිය නඩු 3,680ක් තිෙබනවා, අය ෙවන්න ඕනෑ මුදල්  රුපියල් 
මිලියන 1,803ක් තිෙබනවා, විවෘත වෙරන්තු  2,461ක සංඛ්යාවක් 
තිෙබනවා. බසන්ාහිර කලාප 03හි විතරක් අකිය නඩු 1,097ක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, කම්කරු නිලධාරින් තමයි ඒවාට ඍජුව 
මැදිහත් වන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව තමයි ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් පශ්නය. 
විෙශේෂෙයන්ම 6/2006 චකෙල්ඛය අනුව පිරිසක් MN 7 හැටියට 
වර්ගීකරණය කළා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 5ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තවත් පිරිසක් MN 5හි තැබුවා. ඊට 
පසුව ෙම් සම්බන්ධ ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් හදන්න කියා 2016.10.04 
වන දා කැබිනට් එෙකන් අනුමැතිය ලැබුණා; කැබිනට් තීරණයක් 
ලැබුණා. ඇමතිතුමා ඒ සඳහා කමිටුවක් පත් කළා වෘත්තීය සමිති 
නිෙයෝජිතයන් ෙදෙදෙනකුද, පරිපාලන ෙසේවෙයන් සහකාර 
ෙකොමසාරිස්වරුන් ෙදෙදෙනකුද ඇතුළත් වන ෙලස. ඊට පසුව 
ගැටලුව ආෙව් ෙකොෙහන්ද? හැම තැනම එන ගැටලුව එතැනදීත් 
ආවා. ඒ තමයි, පරිපාලන ෙසේවෙය් පරිපාලන නිලධාරින් සහ ඒ 
අයෙග් අභිමානය පිළිබඳ පශ්නය. ඒත් එක්කම අවසානෙය්දී සිදු 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙම් ඇමතිතුමාම පත් කරපු, අමාත්යාංශෙයන් 
හදපු, ෙකොමසාරිස්වරුන් හිටපු ෙම් කමිටුෙව්ම නිර්ෙද්ශයක් 
තිබුණා. මම එය අවශ්යතාව අනුව සභාගත** කරනවා.  

————————— 
* *ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
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ඒ නිර්ෙද්ශෙය් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, විධායක මට්ටෙම් 3 
ෙශේණිෙය් වැටුප් තලයක තබා ඒ අයට ෙමය ෙදන්න ඕනෑ කියා. 
මම ඒක කියවන්නම් ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය සඳහා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ෙමහි සඳහන් ෙවනවා, එම ෙසේවය 
ස්ථාපිත කර ෙසේවයට අදාළ ෙසේවා ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම්දී 
කම්කරු නිලධාරි නාමය කම්කරු සබඳතා නිලධාරි ෙලස ෙවනස් 
කිරීම සුදුසු බවත්, ඒ අනුව දැනට කම්කරු නිලධාරින් විසින් ඉටු 
කරන ලද කාර්යයට අමතරව පරිපාලනමය වශෙයන් කියාත්මක 
තනතුරක් වන ෙජ්යෂ්ඨ කම්කරු නිලධාරි තනතුරට පැවරුණු 
රාජකාරි පවරා විධායක ෙශේණිෙය් 3 තනතුෙර් පැවැත්විය යුතු 
බවත්.  ෙම්කට කවුරුත් පළමුෙවනි අවස්ථාෙව්දී එකඟ වුණා. 
නමුත් ෙම්ක කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහින් කැබිනට් තීරණයක් 
බවට පත් ෙවලා අනුමැතිය ලැබිලා එන විට, පසුව ෙම්කට විරුද්ධ 
වුණා. කලින් එකඟ වුණු කාරණයට විරුද්ධ වුණා. ඒ නිසා සිදු 
වුණු පශ්නය ෙමොකක්ද? අවසානෙය් ෙල්කම්තුමාට බලය 
පැවරුවා. ෙල්කම්තුමා වැටුප් පරිවර්තනයක් හැදුවා. එහිදී කිව්වා 
MN (5-10) ආරම්භක පියවර ෙලස සලකන්න කියලා. MN (5-
10) පියව ර ආරම්භක වැටුප ෙලස සලකන්න කියලා. නමුත් 
ඔබතුමාම දන්නා විධියට 2011දී වෘත්තීය සමිතිත් එකඟ ෙවලා 
කම්කරු නිලධාරින් MN (5-12) තියන්න කියලා ඉල්ලපු 
ෙවලාෙව්දී ඒක ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිසෙමන් 
පතික්ෙෂේප වුණා, ඒක කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. MN (5-12) 
තියන්න කියපු එක කියාත්මක වුෙණ් නැත්නම් MN (5-10)  
පියවෙර් තියන්න කියන එක කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ඒ කාරණය ඉතා පැහැදිලියි. එම නිසා අවසානයට ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් කම්කරු නිලධාරින් උද්ෙඝෝෂණය 
කරලා තිෙබනවා, වැඩ වර්ජනය කරලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. නීතිය දන්ෙන් නැති, කම්කරු නීතිය හරියට 
කියාත්මක කර ගන්නට දන්ෙන් නැති සමහර අය වැබ තත්ත්වෙය් 
ඉන්නවා. එම නිසා කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ජනතාවට, 
විෙශේෂෙයන් කම්කරුවන්ට ෙවන්න ඕනෑ ෙසේවය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා මම ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා තව දුරටත් ෙම් අයව මහ පාෙර් 
තියන්ෙන් නැතිව, පියවරක් ගන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම්ක වැටුප් 
පිළිබඳ පශ්නයක්ම ෙනොෙවයි. ඇමතිතුමා විගහ කරනවා, 
නිලධාරින් විගහ කරනවා ෙම් අය පරිපාලන ෙසේවෙය් මට්ටමට 
එන්න දඟලනවා; ෙම්ක වැටුප් වැඩි කර ගැනීෙම් පශ්නයක් 
කියලා. වැටුප් පශ්නයකුත් තිෙබනවා. 

 
අවුරුදු 17ක් ෙසේවය කළ උපාධිධාරින්ෙග් අද මූලික වැටුප 

රුපියල් 22,000යි. මම එක වැටුප් ෙල්ඛනයක් ෙගනාවා. ඒ වැටුප් 
ෙල්ඛනය බැලුවාම ෙපෙනනවා ෙම් තත්ත්වය ෙමොන තරම් 
අවමානයක්ද කියලා. වැටුප තිෙබන්ෙන් රුපියල් 22,000යි. 
අවසානෙය් එකතු ෙවලා, කැපිලා ෙකටිලා එන විට අතට 
හම්බෙවන්ෙන්  රුපියල් 16,000යි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මම 

අවසන් කරනවා. අවසානෙය් ෙල්කම්තුමා විසින් හදලා තිෙබන 
ෙසේවා ව්යවස්ථාෙවන් ෙම්ක බුල්ෙඩෝසර් කරන්නට එපා. ඒ ෙම් 
අයෙග් ඉල්ලීම. ගරු ඇමතිතුමනි, වෘත්තීය සමිති සමඟ එකතු 
ෙවලා සාමුහිකව කටයුතු කළා වාෙග් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

1987  1988 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කඩා වට්ටන්ෙන් නැතිව කවුරුත් එකඟ වුණු ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් 
හදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඇමතිතුමා සහ ෙල්කම්තුමා 
හරහා හදාෙගන තිෙබන දැනට ෙයෝජිත ෙසේවා ව්යවස්ථාව නතර 
කරලා අඩුම තරමින් ෙම් අයව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙහෝ කැඳවලා පරිපාලන නිලධාරිනුත්, වෘත්තීය 
සමිතිත්, කම්කරු නිලධාරිනුත් හැෙමෝම එකට වාඩි කරලා අපි 
සාකච්ඡා කරමු. එකඟතාවට එන්න පුළුවන් තැනක් තිෙබනවා. මම 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා ඒ එකඟතාවට ඒම 
සඳහා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙම් සියලු පාර්ශ්වයන් 
කැඳවන්න කියලා. පරිපාලන ෙසේවෙය් අයටත් කියන්නට කථාවක් 
තිෙබනවා. නමුත් කම්කරු නිලධාරින් අවුරුදු 17ක් තිස්ෙසේ එක 
තැන ඉන්ෙන්. අවුරුදු 100ක් තිස්ෙසේ ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් නැති ෙම් 
ෙසේවයට පරිපාලන ෙසේවයත් සමඟ ගැෙටන්ෙන් නැතිව අතර මැදි 
තැනක් හදන්නට අපට පුළුවන්.  

 
ඒ අතරමැදි තැන හදන්නට මැදිහත් ෙවන්න කියලා 

ෙල්කම්තුමාෙගනුත්, නිලධාරින්ෙගනුත්, ගරු අමාත්යතුමාෙගනුත් 
මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් කම්කරු නිලධාරින් තමයි 
අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්නට වැඩ වර්ජනය කරන ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න පඩි 
පාලක සභාවලට ගිහින්, ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කරලා ෙදන කම්කරු නිලධාරියාෙග් අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න අද ඉඩක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙම් නිසා පැහැදිලි ෙලසම කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කඩා වැටීමට ලක් ෙවනවා; බිඳ වැටීමට ලක් 
ෙවනවා. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙහෝ ෙම් සියලු ෙදනාවම කැඳවලා, කම්කරු 
නිලධාරිනුත් කැඳවලා, පරිපාලන ෙසේවෙය් අයත් කැඳවලා, -ඒ 
අයට කියන්නට තිෙබන කාරණා පැහැදිලි කරෙගන- ෙම්ක- [බාධා 
කිරීමක්] අතර ගැටුමක් ෙනොෙවයි, ෙසේවා අතර ගැටුමක් ෙනොෙවයි. 
ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඉතා පැහැදිලි ෙලස ෙම් 
අයෙග් අතිශය මානුෂික  ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරලා කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ජනතාවට ෙවන්න ඕනෑ ෙසේවය, සහනය 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Ranjan Ramanayake.  

ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.10] 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, 

විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය සහ කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයන් විවාදයට ගැෙනනවා. නමුත් 
මම කැමැතියි මට තිෙබන සීමිත ෙවලාව විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්නට.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජනතාව නිතරම අෙපන් අහන 

පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් රජය බලයට ආෙව් 2015 ජනවාරි 
08ෙවනි දායින් පසුව. එදිෙනන් පසුව ෙම් ලැබුණු ෙවනස සනීපද, 
සැපද කියන එක තමයි ජනතාව අෙපන් අහන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
විපක්ෂෙය් අය අහනවා, "ෙම් ලැබූ ෙවනෙසේ තිෙබන ෙවනස 
ෙමොකක්ද?" කියා. ඒ ෙවනෙසේ ෙවනස මා දැන් පැහැදිලි 
කරන්නම්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රජය ආවාට පසුව, 
ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට Sharia Law  එක දරුණු ෙලස 
කියාත්මක වන සවුදි අධිකරණයකින් චූදිතයන් වුණු ෙදෙදෙනකු 
ෙබ්රා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ළඟදි ගල්ගසා මරණයට පත් 
කරන්න නියමිතව සිටි මානික්කම් රානි කියන කාන්තාවත්, ෙගල 
සිඳ මරණයට පත් කරන්න නියමිතව සිටි තවත් කාන්තාවකුත් 
ෙබ්රා ගන්න අපට අවස්ථාව සැලසුණා. ඒක තමයි ෙවනස. 
මානික්කම් රානිෙග් නම කියන්න පුළුවන් වුණාට, මට 
ෙකොච්චිකෙඩ් අනික් කාන්තාවෙග් නම කියන්න බැහැ. ෙමොකද, 
එෙහම ෙනොකියන්න අප සම්මුතියකින් බැඳී ඉන්නවා. ඒකට 
මූලිකවම දායක වුණු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය, ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ජාතිෙය්ම පණාමය හිමි විය 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා ටත්, අෙප් 
කැබිනට් ඇමතිතුමිය වන ගරු තලතා අතු ෙකෝරල මැතිනියටත්, 
නිෙයෝජ්ය ඇමති මනූෂ නානායක්කාර මැතිතුමා ඇතුළු විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සියලු නිලධාරින්ටත් ඒ ෙවනුෙවන් මෙග් 
පණාමය පුද කරනවා.  

 
ෙම් පුරවැසියන් ෙදෙදනාට නිරුපදිතව ලංකාවට එන්න 

ඉඩකඩ සලසා දුන්නාට සවුදි, රියාද්, ෙජඩා, දමාම් යන නගරවල 
නීතිෙව්දීන් ඇතුළු ඒ සියලුෙදනාටත්, ඒ පිළිබඳ කියා කළ 
Facebook මාධ්ය ජාලවල සියලුම කියාධාරින්ටන්, මාධ්යෙව්දින් 
ඇතුළු සියලුෙදනාටත්  ස්තුතිය හිමි විය යුතුයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ඒක තමයි අෙප් ෙවනස.  

 
1988දී මුත්තූර්හි උපන් රිසානා නෆීක් දැරියට වුණු ෙද් ගැන 

අප කවුරුත් දන්නවා. Omar Travels කියන දූෂිත ඒජන්සිය  විසින් 
සවුදියට යවපු ඇය අපට ෙබ්රා ගන්න බැරි වුෙණ් කාෙග් වරදින්ද 
කියාත් ලංකාවම දන්නවා. එම නිසා මම ඒ ගැන පුන පුනා 
කියන්න ෙවෙහෙසන්ෙන් නැහැ. අප ආවාට පසු ඇති කළ ෙම් 
ෙවනස තමයි, ජාත්යන්තරෙය් අෙප් රටට තිෙබන පිළිගැනීම; 
ගරුත්වය. ඒ කියන්ෙන්, අධිකරණෙයන් චූදිතයන් වූ අය පවා 
සාකච්ඡා කර ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද අෙප් රෙට් 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් කාර්යය කරන විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශයට මුලින්ම මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි.  

 
 ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 

ෙයෝජනාවක් ගැන දැන් මම කථා කරන්න කැමැතියි. තමන්ෙග් 
ඇස්, ඉස්, මස්, ෙල් දීලා, ජීවිතය දීලා, තිස් අවුරුදු යුද්ධයකින් 
අෙප් රට ෙබ්රාගත්ත රණ විරුවන් වාෙග්ම ෙසේවයක් අෙප් රට 
විරුවනුත් ෙම් රටට කළා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, please give me one more minute.  
 
තමන්ෙග් ආත්මය, ජීවිතය දන් ෙදමින්, ධනපතියන්ෙග් 

ෙගවල්වල වැඩ කරමින් තමයි රට විරුවන් තමන්ෙග් ෙම් ෙසේවය 
අවුරුදු 10ක්, 15ක් කෙළේ. ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් අයට විශාම 
වැ ටුපක් සකස් කරෙදන එක ගැන හිතා බලන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න අප ෙමතැනට අවුරුද්දකට හතර වාරය ගණෙන් අවුරුදු 
පහට විසිවරක් ආවාම විශාම වැටුපක් හිමි ෙවනවා. සමහර 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොළුෙවෝ ඉන්නවා. ඒ අය  Members’ Entrance  
එෙකන් ඇතුළු ෙවලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කාලා බීලා, රුපියල් 
35,000කට වැඩි විශාම වැටුපකට හිමිකම් ලබනවා. ෙම් සමහර 
අය මිනීමරුෙවෝ; මංෙකොල්ලකාරෙයෝ. ඒ අය වැඩිපුර ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙවයි, මවුන්ට් එලිසෙබත් 
ෙරෝහෙල්යි. එෙහම ඉඳලාත් ඒ අය විශාම වැටුපක් ගන්නවා.  

1989  1990 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, රණ විරුවන්ට වාෙග්ම 
රට විරුවන්ටත් විශාම වැටුපක් අවශ්යයි කියා මා හිතනවා. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, ෙම් කාර්යය කරලා දුන්ෙනොත් ඔබතුමිය 
ඉතිහාසගත ෙවයි. ඔබතුමියෙග් ධුර කාලය තුළ පුළුවන් නම් 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් රට විරුවන්ට විශාම වැටුප අනුමත කර ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම තමයි මම ඔබතුමියෙගන් කරන්ෙන්. රෙට් සියලුම 
ජනතාව ෙම් රට විරුවන්ට ණයයි. ෙමොකද, ඒ අය ෙඩොලර් බිලියන 
7ක් වාර්ෂිකව රටට ෙග්නවා. රණ විරුවන් වාෙග්ම ෙසේවයක් 
යුද්ධය කරන්න ෙම් රට විරුවනුත් කළා. එම නිසා ෙම් අයට මීට 
වඩා ෙගෞරවයක්, පිළිගැනීමක්, තක්ෙසේරුවක් ෙම් රෙට් ඇතිවිය 
යුතුයි. ඒ අය ෙවනුෙවන් ෙකෙසේ ෙහෝ විශාම වැටුප් කමය 
කියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
මීළඟට, ගරු මනූෂ නානායක්කාර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  

 
 [අ.භා. 1.15] 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා (විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය්දී අමාත්යාංශ 

කිහිපයක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබුණත්, විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් කරුණු කීපයක් ෙගන 
හැර දැක්වීමට මා සූදානම්. 

 
විෙශේෂෙයන්ම අද විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අවධානය 

ෙයොමු කළාම හැම තැනම වැඩි වශෙයන් කථා බහට ලක් වන්ෙන්, 
හැම තැනම වැඩි අවධානයට ලක් වන්ෙන් කාන්තාවන් පිට රට 
යැවීම කියන කාරණාව පිළිබඳවයි. ෙම් ක්ෙෂේතයට වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු වනවා වාෙග්ම, වැඩි ෙචෝදනා එල්ල වන්ෙන්ත් 
ෙම් ක්ෙෂේතයට යි. හැබැයි, ලංකාෙව් කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවයට පිට 
රට යවන කාරණාව අද-ඊෙය් ආරම්භ වුණු කාරණාවක් ෙනොෙවයි. 
තිස් වසරකට අධික කාලයක සිට ලංකාෙව් ශමිකයන් විෙද්ශ 
රටවලට යැවීම සිද්ධ ෙවද්දි ලංකාෙවන් කාන්තාවන් විෙද්ශගත 
වීමත් සිද්ධ වුණා. හැබැයි, එදාට සාෙප්ක්ෂව අද පිරිමි පාර්ශ්වය 
විෙද්ශගත කිරීෙම් කර්තව්ය දිගින් දිගටම සිද්ධ වනවා. 2015 
වසරට සාෙප්ක්ෂව 2016 වසෙර් මුල් මාස 9 තුළ ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
පිට රට යැවීම සියයට 9.3කින් පහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒකට 
ෙහේතුව, නව රජෙය් පතිපත්තිත්, ඒ වාෙග්ම තලතා අතුෙකෝරල 
මැතිනිය විෙද්ශ රැකියා අමාත්යවරිය විධියට කාන්තාවන් පිට රට 
යැවීම සීමා කිරීමත්ය. ඉදිරිෙය්දී කාන්තාවන් පිට රට යැවීම නතර 
කිරීම කියන ඉලක්කය කරා යන්න දවසින් දවස කියාත්මක වීම 
තමයි ෙම් හරහා සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ අනුව පසු ගිය අවුරුද්ද ඇතුළත 
ගෘහ ෙසේවය සඳහා කාන්තාවන් පිට රට යැවීම සියයට 9.3කින් 
පහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒක එක පැත්තකින් සාධනීයව ෙහොඳ 
ලක්ෂණයක්. රෙට් ආර්ථිකය පැත්ෙතන් ෙකෙසේ ෙවතත්, 
සමාජයීය පැත්ෙතන් ගත්තාම කාන්තාවන් පිට රට යැවීම දවසින් 
දවස අඩු කිරීම පතිපත්තියක් වශෙයන් තිෙබන නිසා එය ෙහොඳ 
ලක්ෂණයක්. ගෘහ ෙසේවයට වාෙග්ම අනිකුත් රැකියා සඳහා 
කාන්තා ශමිකයන් යෑම සියයට 4.3කින් පහළ වැටුණා. සමස්ත 
කාන්තා ශමිකයන් විෙද්ශගත වීම සියයට 7.39කින් පහළ ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාමත්ම ෙහොඳ තත්ත්වයක්. පතිශතයක් විධියට 
ගත්තාම ෙමහි අඩු වීමක් තිෙබනවා.  

පිරිමි උදවිය රට රැකියාවලට යෑමත් යම් කිසි පමාණයකින් 
පහළ යෑමක් සිද්ධ වුණත්, පතිශතාත්මකව පිරිමි උදවියෙග් පිට 
රට යෑෙම් පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පුහුණු 
ශමිකයන් විෙද්ශගත වීෙම් පමාණය දවසින් දවස වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන කාරණාව. 
ඉදිරිෙය්දී විෙද්ශගත කිරීම් සිදු කරනවා නම්, ඒ සඳහා පුහුණු 
ශමිකයන්, අත් දැකීම් සහිත ශමිකයන් විෙද්ශගත කරලා ෙහොඳ 
ෙසේවයක් කරන ගමන් වැඩි වැටුප් පමාණයක් ලබා ෙගන ඒ හරහා 
විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අෙප් රටට ලබා ගැනීම තමයි 
නව රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව. යම් කිසි පමාණයකින් කාන්තාවන් 
විෙද්ශගත වීම පහළ යෑමට ෙහේතු වුෙණ් පවුල් පසුබිම් වාර්තාව 
පසු ගිය දිනවල ඉතාමත්ම තදින් කියාත්මක වීමයි. ෙම් පවුල් පසු 
බිම් වාර්තාව හරහා දරුවන් ඉන්න කාන්තාවන් රට යැවීම 
සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් කරලා තිෙබනවා. 

 
 ෙම් වනෙකොට වයස අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් සිටින 

කාන්තාවන් කිසිෙසේත්ම පිට රට යවන්ෙන් නැහැ. ෙම් වයෙසේ 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය හා ළමා කාලය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ෙම් 
දරුවන් මවත් සමඟ සිටීම අත්යවශ්යයි කියන කාරණාව ෙත්රුම් 
ෙගන ෙම්ක දැඩි නීතියක් වශෙයන් එය කියාත්මක කරනවා. 
නමුත්, ඉතිහාසෙය්දී එෙහම සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඉතිහාසෙය්දී 
අවුරුදු 3, අවුරුදු 2,  මාස 9, මාස 8 වාෙග් වයස්වල දරුවන් සිටින 
අම්මලා පවා විෙද්ශගත වුණා. ඒවාෙයන් තමයි සමාජ පශ්න 
දවසින් දවස නිර්මාණය වුෙණ්.  

 
මම තවත් කරුණක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙමවර අය වැය 

මඟිනුත් විෙද්ශගත වන ශමිකයන්ට අවම වැටුපක් ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා.  ගිය වසෙර් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරපු පුහුණු 
ශමිකයන්ෙග් අවම වැටුප වූ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 300, නුපුහුණු 
ශමිකයන්ට 350 දක්වා වැඩි කරන්නත්, පුහුණු ශමිකයන්ට 450 
දක්වා වැඩි කරන්නත් ෙමවර අය වැය හරහා ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ෙම් ෙවලාෙව් විෙද්ශ රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ තිෙබන රැකියා සඳහා ෙද්ශීයව පිටත්ව යෑෙම්දී ෙම්ක 
බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙමොකද, ෙම් ෙවලාෙව් විෙද්ශ රටවලට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 350කට, 450කට අෙපන් ශමිකෙයෝ 
ගන්නවාට වඩා බංගලාෙද්ශෙයන්, ඉන්දියාෙවන් පිරිමි ශමිකයන් 
මීට වඩා අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. රටක් විධියට ගත්තාම 
අෙප් රෙට් ශමිකයන් විෙද්ශගත වීම ෙම් හරහා යම් සීමාවකට 
ලක්වනවා. නමුත්, අපට ෙමතැනදි කල්පනා කරන්න තිෙබන 
කාරණාව තමයි, "අෙප් අරමුණ ෙමොකක්ද? අෙප් ඉලක්කය 
ෙමොකක්ද?" කියන එක. අෙප් ඉලක්කය තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ සඳහා අවශ්ය කරන ශම බලකාය ෙම් රෙට්ම 
රැක ගන්නා අතර, වැඩි විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ඉපැයීමයි.  

 
අද ෙම් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල වැඩ කරන්න 

කාන්තාවන් නැහැ. ගෙම් කර්මාන්තශාලාවල වැඩ කරන්න පිරිමි 
නැහැ. ෙමෙහම තත්ත්වයක් යටෙත් ඉතා අඩු මුදලකට විෙද්ශගත 
වීම වළක්වා, ඒ මුදලට ලංකාෙව්ම රැකියාවල ෙයදවීම කරන්න 
පුළුවන් නම්, ඒක පතිපත්තිය නම් ඒක සාධනීය ෙවයි කියලා අපි 
හිතනවා. එෙහම නැතිව කර්මාන්තයක් විධියට ගත්ෙතොත්, විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශය විධියට, ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය විධියට අපට පැවරී තිෙබන විෙද්ශ රැකියා සඳහා 
ෙයදවීම සහ ඔවුන්ෙග් සුබසාධනය කියන කාරණාෙව්දී විෙද්ශගත 
වීම ෙම් හරහා යම් සීමාවකට ලක් වනවා. විෙද්ශගත ශමිකයන් 
හරහා අෙප් රටට දැනට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 7ක මුදලක් 
වාර්ෂිකව ලැෙබනවා කියලා ෙමවර අය වැෙය් සඳහන් වනවා. 
නමුත් පසුගිය අවුරුද්ෙද් ඒක සියයට 5.6කින් වැඩි කරගන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ගිය වසරට වඩා ෙම් වසෙර්දී ඒ වැඩි 
වුණු ආදායම අඩුවීෙම් අවදානමකුත් ෙම් හරහා තිෙබනවා. ෙම් 
නිසා ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීමට ෙපර ආර්ථික වශෙයන් 
සිද්ධවන බලපෑම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියන එක තමයි 
මෙග් නම් මතය වන්ෙන්. 

1991  1992 

[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

රජෙය් පතිපත්තිමය තීන්දුව අනුව යමින් අපි කියාත්මක 
වන්ෙන්, ෙම් කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් කාර්යයට යම්කිසි 
දවසක තිත තැබීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් නම් අපට ෙම් විධියට 
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් මීට වඩා එහාට ගිහින් 
ආර්ථික වශෙයන් රටට සිදුවන බලපෑම පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා 
කළ යුතුයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සුබසාධනය පිළිබඳව සහ පශ්න පිළිබඳව 

අපි හැම ෙවලාෙව්ම කථා බහ කරනවා. මාණික්කම් රාණි ගැන 
කථා කරනෙකොට, ඒ වාෙග්ම රිසානා නෆීක් ගැන කථා 
කරනෙකොට අපට හැම ෙවලාෙව්ම මතක් ෙවන කාරණාව තමයි, 
නියමිත කියා පටිපාටියට අනුව විෙද්ශ ගතවීෙම් තිෙබන 
වැදගත්කම. නියමිත කියාපටිපාටිය අනුව, නියමිත රක්ෂණ 
කමයක් යටෙත් රක්ෂණයෙවලා, නියමිත ආකාරෙයන් විෙද්ශගත 
වුණාම ඒ අය පිළිබඳව පසුවිපරම සහ ඒ අයෙග් සුබසාධනය 
පිළිබඳව තිෙබන වග කීෙමන් නිදහස් ෙවන්නට විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශයට සහ ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙහම ලියා පදිංචි ෙනොවී ගියත්,                   
ශී ලාංකිකයකු වශෙයන් අවසානෙය්දී සිදු කළ යුතු ෙසේවාව සිදු 
කළත්, ඒ අයව ලියා පදිංචි කිරීෙම් වැදගත්කමක් තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් 

කළා, ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේදී ඉතාමත් පහත් විධියට "මැද ෙපරදිගද 
යන්ෙන්?" කියා අහනවාය කියලා. හැබැයි අපි දන්නා තරමින් මැද 
ෙපරදිග රටවලට විතරක් ෙනොෙවයි, ශමිකයකු හැටියට විෙද්ශගත 
රැකියාවකට යනවා නම් සහ කුමන ක්ෙෂේතයක රැකියාවකට ගියත් 
ඒ අය ලියා පදිංචි විය යුතුයි.  

 
යුෙරෝපීය රටවලට ගියත්,  මැද ෙපරදිග රටවලට ගියත්, 

ඇෙමරිකානු රටවලට ගියත් ඔවුන් ලියා පදිංචි විය යුතුයි. ගරු 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් සමහර ෙවලාවට අෙප් ශී ලංකා විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් ඉදිරියට එන හැම 
මඟියාෙගන්ම passport එක ඉල්ලාෙගන ඔහුට තිෙබන්ෙන්  job 
visa එකක්ද  කියා බලන්න ෙනොහැකි ෙවනවා. හැබැයි එතැන 
ඉන්න නිලධාරින්ට අත් දැකීෙමන්, ඇඳුම දැක්කාම, යන විධිය 
දැක්කාම හිතාගන්න පුළුවන් ෙම් යන්ෙන් විෙද්ශ රැකියාවකටය 
කියන කාරණාව. සමහර ෙවලාවට එෙහම ඒත්තු යන අවස්ථා 
ඇති. හැබැයි එතැනදී ඒ අයට ෙවනම අඩු සැලකීමක් ෙහෝ 
ෙවනයම් කාරණාවක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඒ අය 
ෙනොදැනුවත්කමින් ලියා පදිංචි ෙනොවී යනවා නම් ඒ අයෙග්ම 
ෙහොඳට, ඒ අය ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා තමයි ෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද බරපතළම පශ්නය ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්, ලියා පදිංචි ෙවලා නීත්යනුකූල මාර්ගෙයන් 
විෙද්ශගතවීම ෙනොෙවයි. අද බරපතළම පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
නීත්යනුකූල ෙනොවන මාර්ගවලින් විෙද්ශගතවීමයි. පසු ගිය 
කාලෙය් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට ෙසොයා ගන්න 
පුළුවන් වුණා, ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් lodgesවල නවත්වාෙගන සිටින 
පමාණය. ෙනොෙයක් දුර පළාත්වල දරුවන් ෙගනැවිත්,  ෙකොළඹ 
පෙද්ශෙය් ඇති lodgesවල නවත්වාෙගන ඉඳලා, නියමිත වීසා 
නැතිව, visit visa අරෙගන ඒ හරහා ඒ අය පිටරට යැවීෙම් 
ජාවාරමක් කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් කාන්තාවන් මුදලට 
විකිණීෙම් ජාවාරමක් කියාත්මක ෙවනවා. ෙම්ක නතර කළ යුතුයි.  

 
දැනට ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ තිෙබන ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා 

නියුක්ති කාර්යාංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලය තව තවත් වැඩි කරලා 
 ෙහෝ සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් කාර්ය මණ්ඩලවල සහාය 
ලබාෙගන ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ෙවනත් රහස් ඔත්තු ෙසේවාවල 
සහාය ෙහෝ ෙපොලීසිෙය් සහෙයෝගය ලබාෙගන ෙහෝ ගුවන් 
ෙතොටුෙපො ළින් පිටකරන ෙම්  ශමිකයන් විකිණීෙම් ජාවාරම වහාම 
නතර කළ යුතුයි කියන කාරණය සිහිපත් කරනවා. එය ශී ලංකා 

විෙද්ශ රැකියා  නියුක්ති කාර්යාංශයට පමණක් කළ හැකි 
කාරණාවක් ෙනොෙවයි. සමස්තයක් විධියට සියලුම ආයතන එකතු 
ෙවලා ෙම් කටයුත්ත කළ යුතුයි කියන කාරණාව මා මතක් 
කරනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සුබසාධන කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 

ගත්තාම, දැනට අපි සුවිශාල සුබසාධන කටයුතු රාශියක් සිද්ධ 
කරෙගන යනවා. දරුවන් සම්බන්ධෙයන් ෙකෙරන සුබසාධනය 
අතර ශිෂ්යත්ව ලබාදීෙම් වැඩසටහන් විෙශේෂයි. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙග් පවුල් පිළිබඳ නිරන්තර ෙසොයා බැලීම සිදු 
වනවා. පාෙද්ශීය වශෙයන් පත්කර සිටින සංවර්ධන නිලධාරින් 
මඟින් ෙම් පවුල්වල සුබසාධනය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් දැන් 
සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා අලුත් විධියට විෙද්ශගත වන සියලුෙදනා 
පිළිබඳව දැන් යම් වග කීමක් සිද්ධ වනවා. ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ ෙයෝජනා කියාත්මක 
කරන්නට අපිත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ලබන වසෙර් සිට විශාම 
වැටුප් කමය කියාත්මක කිරීමට ගරු තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය 
ෙම් ෙවනෙකොටත් සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටිනවා. ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළන් ලංකාවට එද්දී සහ ලංකාෙවන් පිටෙවද්දී යම් යම් 
පහසුකම් ලබාදීම සහ ඒ අයට විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වීම 
ෙකෙරහිත් දැන් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් ෙම් කාරණා සියල්ල ෙයෝජනා වශෙයන් 
සඳහන්කර තිෙබනවාය කියන කාරණයත් මා මතක් කරනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ශී ලංකා විෙද්ශ රැකියා 

නිෙයෝජිතායතනය හරහාත් ෙම් ෙවනෙකොට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් දවස්වල විෙද්ශගත වීම් 
සෑෙහන ප මාණයක් සිද්ධ කරමින්, රැකි රක්ෂා විශාල පමාණයක් 
ලබාෙදමින් තිෙබනවා. මීට කලින් ෙම් ආයතනය වැෙහන්න යන 
තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්. අද වන විට ශී ලංකා විෙද්ශ රැකියා 
නිෙයෝජිතායතනයත් දවසින් දවස ෙහොඳ තත්ත්වයට වර්ධනය 
ෙවමින් පවතිනවාය කියන කාරණයත් මතක් කරමින්, අපට 
ලබාෙදන සහෙයෝගය පිළිබඳව අෙප් ගරු අමාත්යතුමියටත්, ඒ 
වාෙග්ම අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමාටත්, ශී ලංකා විෙද්ශ රැකියා 
නිෙයෝජිතායතනෙය් සහ Sri Lanka Bureau of Foreign 
Employmentහි සභාපතිතුමා, කියාකාරී අධ්යක්ෂතුමා ඇතුළු 
සියලුමෙදනාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
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ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்திேல ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
ெகா த்தைமக்காகத் தங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக் 
ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப்  
அைமச்சு - Ministry of Foreign Employment சம்பந்தமாக 

த ல் கூறேவண் ம். இந்த நாட் ந்  
ெவளிநா க க்கு ேவைலக்குச் ெசல்கின்ற இலட்சக் 
கணக்கான மக்கள் தங்கைள ைமயாக அர்ப்பணித்  இந்த 
நாட் க்கு அதிகளவான அந்நியச்ெசலாவணிைய ஈட் க் 
ெகா க்கின்றார்கள். 2001ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இந்த 
நாட் ந்  ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின்றவர்கள் 
உைழப்பதன் லம் கிைடக்கின்ற அந்நியச்ெசலாவணி 
வ டாவ டம் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்வைதப் 
பார்க்கின்ேறாம். 2014ஆம் ஆண்ைடவிட 2015ஆம் ஆண் ேல 
அ  அதிகாித்தி க்கின்ற . 2015ஆம் ஆண் ல் 9,48,957 
மில் யன் பாய் இந்த நாட் க்கு வ மானமாகக் 
கிைடத்தி க்கின்ற . 2014ஆம் ஆண் ல் 9,16,344 மில் யன் 

பாைய இந்த நா  ெபற்றி க்கின்ற . ெவளிநா க க்குச் 

1993  1994 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெசன்  இவ்வா  உைழப்பவர்க ைடய வ மானம் 
அதிகாித் ச் ெசல்கின்ற ேவைளயிேல, இங்கி ந்  
ெசல்கின்றவர்களின் த ம் அதிகாிக்கின்ற .  
 

இந்த ேவைளயிேல குறிப்பாக ஒ  விடயத்ைத நான் 
பதி ெசய்யலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். இந்த நாட் ந்  
ெகாாியா நாட் ற்குச் ெசல்கின்றவர்கள் அங்கு அதிகளவான 
வ மானத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள வாய்ப்பி க்கின்ற . இந்த 
நாட் ந்  ெகாாியாவிற்குச் ெசன்றவர்கள் கிட்டத்தட்ட 
2,50,000 பாய் வைரயிலான மாதாந்த சம்பளத்திைனப் 
ெப கிறார்கள். ெமாழி சார்ந்த ஒ சில பயிற்சிகைள அவர்கள் 

த் விட் க் ெகாாியா ேதசத்திற்குச் ெசல்கின்றார்கள்.  
அங்ேக அவர்க க்கான உண , தங்குமிட வசதிகள்கூட 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்ப கின்றன. ஆகேவ, அவர்க ைடய 
உைழப்பிற்குாிய சம்பளம் ைமயாகக் கிைடக்கின்ற . 
இந்த ேநரத்திேல ெகாாியா ேதசத்திற்கு அ ப்பப்பட்டவர்கள் 
ெதாடர்பான விபரத்ைதப் பார்ப்ேபாம். 2015ஆம் ஆண்  இந்த 
நாட் ந்  5,007 ேபர் அங்கு அ ப்பப்பட் ள்ளார்கள். 
இவர்களில் மாத்தைற மாவட்டத்தி ந்  697 ேப ம், 
கண் யி ந்  561 ேப ம், இரத்தின ாியி ந்  552 
ேப ம், அம்பாந்ேதாட்ைடயி ந்  500 ேப ம், 
கா யி ந்  494 ேப ம், க த் ைறயி ந்  392 ேப ம், 
கம்பகாவி ந்  391 ேப ம், ேககாைலயி ந்  322 ேப ம், 
கு நாக ந்  301 ேப ம், ெகா ம்பி ந்  241 ேப ம், 
அ ராத ரத்தி ந்  135 ேப ம், ெபாலன ைவயி ந்  
99 ேப ம், மாத்தைளயி ந்  95 ேப ம், ப ைளயி ந்  
62 ேப ம், ெமானராகைலயி ந்  59 ேப ம், 

த்தளத்தி ந்  40 ேப ம், அம்பாைறயி ந்  35 ேப ம், 
தி ேகாணமைலயி ந்  14 ேப ம், வெர யாவி ந்  
13 ேப ம், மட்டக்களப்பி ந்  3 ேப ம், வ னியாவி 

ந்  ஒ வ மாக அதில் அடங்கி ள்ளனர்.  
 

அதன்ப , ெகாாியா ேதசத்திற்கு அ ப்பப்பட்ட 5,007 
ேபாில் கிழக்கு மாகாணத்தி ந்  ெதாிவானவர்களில் 
மட்டக்களப்பி ந்  3 ேப ம், அம்பாைறயி ந்  35 
ேப ம், தி ேகாணமைலயி ந்  14 ேப ம்தான் 
அடங்குகின்றனர். அதி ம் எத்தைன தமிழ் ேபசுகின்றவர்கள் - 
தமிழர்கள், ஸ் ம்கள் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றார்கள்? 
என்ப  ஒ  ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . வட 
மாகாணத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், வ னியாவி ந்  
மட் ம் ஒ வர் அ ப்பப்பட் க்கிறார். அேதேநரம் 

ல்ைலத்தீவி ந்ேதா, கிளிெநாச்சியி ந்ேதா, மன்னாாி 
ந்ேதா, யாழ்ப்பாணத்தி ந்ேதா ஒ வ ம் அ ப்பப்பட 

வில்ைல. அந்த வைகயில் அந்த 5,007 ேபாில் 5 
மாவட்டங்கைளக் ெகாண்ட வட மாகாணத்தி ந்  
ஒேரெயா வர்தான் ெகாாியா க்கு ேவைலக்காக அ ப்பப் 
பட் க்கின்றார்.  
 

இன்  இன நல் ணக்கம் பற்றி ெதாண்ைட கிழியப் 
ேபசப்ப கின்ற . ேபச்சில் மாத்திரம்தான் நாங்கள் இந்த இன 
நல் ணக்கத்ைதப் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற ; 
ெசயற்பாட் ல் இல்ைல. ெகாாியா க்கு இங்கி ந்  
ேவைலக்குச் ெசல்கின்ற ஒ வர் மாதாந்தம் அங்ேக 250,000 

பாய் பணத்ைத உைழக்கின்ற அேதேநரம் வடக்கி ந்  
ஒ வ ம் கிழக்கி ந்  கிட்டத்தட்ட 50 ேப ம்தான் 
ெகாாியா க்குச் ெசன்றி க்கின்றார்கள். நான் இதைன  
ெவட்கப்படத்தக்க ஒ  விடயமாகத்தான் பார்க்கின்ேறன்.  
 

ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
1994களில் ெதாழிற் ைற அைமச்சராக இ ந்தேநரத்தில்தான் 

ெகாாியா ேதசத்திற்கு இந்த நாட் ந்  ேவைலக்கு 
ஆட்கைள அ ப் கின்ற நடவ க்ைக ன்ென க்கப்பட்  
வந்தெதன்   நான் நிைனக்கின்ேறன். அந்த வைகயில் 
1994இ ந்  இன் வைர -கிட்டத்தட்ட 20 வ டங்கள் - 
இந்த நாட் ந்  ெகாாியா ேதசத்திற்கு ஆட்கள் 
அ ப்பப்பட்  வ கின்றனர். ஆனால், இந்த நாட் ேல எந்த 
அளவிற்கு இன ாீதியான பாரபட்சம் காட்டப்பட் க்கின்ற  
என்பதற்கு இந்த விடயத்ைதவிடச் சிறந்த உதாரணத்ைத நான் 
ெசால்ல யா .  

 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ெனா  

விடயத்ைத ம்கூட நான் இதற்கு இைணயாகப் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். விவசாய அபிவி த்தித் திைணக்களத்தால் 
நா  ரா ம் வழங்கப்பட்ட விவசாய ஆராய்ச்சி மற் ம் 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் பதவி வடக்கு, கிழக்கிேல 
கிட்டத்தட்ட 20 வ டங்களாக எந்தெவா  தமிழ க்ெகா, 
எந்தெவா  ஸ் க்ேகா வழங்கப்படவில்ைல. வடக்கு, 
கிழக்கிேல குறிப்பாக, கிழக்கிேல சிங்களப் பகுதிகைள 
ைமயப்ப த்தி ஒ சில சிங்களவர்க க்கு அந்தப் பதவி 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . நாங்கள் இனவாதம் ேபசவில்ைல. 
ஆனால், இந்த நாட் ேல மாறிமாறி வந்த அரசாங்கங்கள் 
இ ப  வ டங்களாக ஒ  விவசாய ஆராய்ச்சி அபிவி த்தி 
உத்திேயாகத்தர் பதவிைய வடக்கு, கிழக்கிற்கு வழங்காமல் 
இ ந்தைமயான , மிக ம் ேவதைனயான ம்  ெவட்கப்படக் 
கூ ய மான ஒ  ெசயற்பாடாகும். அவ்வாேற, கடந்த 20 
வ டங்களாக நம் நாட்டவர்கைள ெதாழில்வாய்ப் க்காக 
ெகாாியா ேதசத் க்கு அ ப் கின்ற விடயத்தில்கூட, 
பாாியள  இனாீதியிலான பாரபட்சம் காட்டப் 
பட் க்கின்ற . அேதேபான் தான், உள்நாட் க்குள் 
வழங்கப்பட்டதான அரச உத்திேயாகத்தர் நியமனங்களி ம் 
பாரபட்சம் காட்டப்பட் க்கின்ற . இந்த நல்லாட்சி அரைசக் 
ெகாண் வ வதற்காக, இந்த நாட் ல் வா கின்ற 
சி பான்ைம மக்கள் எவ்வள  ெபாிய தியாகத்ைதச் 
ெசய்தார்கள்; எவ்வள  ெபாிய அர்ப்பணிப்ைபச் ெசய்தார்கள். 
இந்த நல்லாட்சியி ம் இவ்வாறான பாரபட்சம் ெதாட வ  
என்ப , மிக ம் ேவதைனக்குாிய விடயமாகும்.  

 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 

2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 08ஆம் திகதி நைடெபற்ற 
ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் ேபாட் யிட்டேபா ,  அவர் இந்த 
நாட் ல் தமிழர்கள் ெப ம்பான்ைமயாக வா கின்ற 
பகுதிகளில்தான் அதிகளவான வாக்குகைளப் ெபற்றார். 
யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, வ னியா, 
மட்டக்களப்  ேபான்ற மாவட்டங்களில் அவர் அதிகள  
வாக்குகைளப் ெபற்றார்; மன்னாாில் 80 தத் க்கும் 
அதிகமான வாக்குகைளப் ெபற்றார். ஆனால், ேவைல 
வாய்ப் க்கைள வழங்கும்ேபா ம் அபிவி த்தித் திட்டங்கைள 

ன்ென க்கும்ேபா ம் தமிழ் மக்கள் திட்டமிட் ப் 
றக்கணிக்கப்ப கிறார்கள்.  

 
எம  நாட் ந்  ேவைலவாய்ப் க்காக ெகாாியா 

ேதசத் க்கு அ ப்பிய 5,007 ேபாில் வட மாகாணத்தி ந்  
ஒ வர் மட் ேம இடம்ெபற்றி க்கிறார் என்ற மிகக் 
ேகவலமான விடயத்ைத நான் மீள ம் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இ  எவ்வள  ேவதைனப்படக்கூ ய 
விடயமாக இ க்கின்ற ! எனேவ, குறிப்பிட்ட ைறசார்ந்த 
அைமச்சர்கள் இதைனக் கவனத்திற்ெகாள்ளேவண் ம். இந்த 
நிைலைமயான   இனிேம ம் இந்த நல்லாட்சியில் 
ெதாடரக்கூடா .  

 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நான் 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் அவர்களிடம் ஒ  

1995  1996 
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விடயத்ைதக் ேகட்க ேவண் ம். இலங்ைகக்கான 
ெவளிநாட் த் வர்கள் கிட்டத்தட்ட 66 ேபர் 
இ க்கிறார்கள். இவர்களில் எத்தைன தமிழர்கள் 
உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றார்கள்? இந்த நாட் ேல 
சி பான்ைம இனமான ஸ் ம்கள் எத்தைன ேபர் 
உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றார்கள்? இன நல் ற  என்ப  
ேபச்சளவில் மட் மல்ல, சகல நடவ க்ைககளி ம் 
இ க்கேவண் ம்; சகல ன்ென ப் க்களி ம் இ க்க 
ேவண் ம். மாறாக, ஊடகங்க க்காக ேபச்சளவில் 
ேபசிவிட் ச் ெசல்லக்கூடா . ஏன், ஒ  ெவளிநாட் த் 

வராக - ஓர்  ambassador ஆக - இந்தியாவின் 
தைலநகரான ல் க்கு ஒ  தமிழைர நியமிக்க யா ? 
ஏன், இன்  தமிழ் ேபசும் மக்கள் வாழ்கின்ற, தமிழ் ெமாழி ஒ  

க்கிய ஆட்சி ெமாழியாக இ க்கின்ற சிங்கப் க்கு ஒ  
தமிழைர நியமிக்க யா ? ஏன், தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
வா கின்ற மேலசியா க்கு ஒ  தமிழைர நியமிக்க யா ? 
ஆகேவ, சிந்திக்கேவண் ம்!  

 
ெவளிநாட் த் வர்களாக நியமிக்கப்பட் ள்ள 66 

ேபாில், 11 ஸ் ம்கள் உள்ளடக்கப் பட் க்கிறார்கள். 
அதில், 06 ேபர் மாத்திரேம தமிழர்கள். ஏன், எம  நாட் ல் 
தகுதிவாய்ந்த தமிழ் உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைலயா? 
ப த்தவர்கள் இல்ைலயா? ெகாாியா ேதச ேவைலவாய்ப்பிேல 
எங்க க்கு இன ாீதியான பாரபட்சம் காட்டப்பட் க்கின்ற . 
அவ்வாேற, விவசாய ஆராய்ச்சி அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 
நியமனத்தி ம் 20 வ டங்களாகப் பாரபட்சம் காட்டப் 
பட் க்கின்ற .  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister,  what is your point of Order? 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I would request the Hon. Member to retract that 

statement. This Government has not and will not practise 
racial discrimination. Please withdraw what you said 
because it  is totally inaccurate. If you do not know what 
is going on, find out what is going on. We are trying to 
change what has happened in the past. Do not accuse this 
Government of racial discrimination. Do not do that.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
No need to  withdraw. Hon. Member, you continue.  

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நாங்கள் இனவாதம் 

ேபசவில்ைல. ெகாாியா ேதச ேவைலவாய்ப்பிேல – 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
The Hon. Member mentioned of racial discrimination. 

This Government is not practising racial discrimination. 
So you had better withdraw that statement.  

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
கடந்த காலங்களி ந்  காட்டப்பட்  வந்த பாரபட்சம் 

இந்த நல்லாட்சியி ம்  ெதாடரக்கூடாெதன்  ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இந்த நல்லாட்சிைய 
ஏற்ப த்தியதில் சி பான்ைமயின மக்களாகிய எங்களின்  
பங்களிப்  மிகப் ெபாியளவில் இ க்கிற . அைத நீங்கள் 
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
You are right.  I agree.  But, do not accuse this 

Government. You are accusing this Government. Do not 
do that. You know very well that that is not the policy of 
this Government.  

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த அரசாங்கத்ைத 

நான் குற்றஞ்சாட் வதற்குக் காரண ண் . அதாவ , அரசின் 
100 நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல ேதசிய நீர் வழங்கல் 
வ காலைமப் ச் சைபயில் எத்தைன தமிழ் இைளஞர் 

வதிக க்கு ேவைலவாய்ப் க் ெகா க்கப்பட்டெதன்  
உங்களால் ெசால்ல மா?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
The Water Board does not come under me. You had 

better ask the Hon. Rauf Hakeem about the Water Board. 
You ask us about the Ministry of Foreign Affairs and we 
will reply. 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அ ெதாடர்பாக 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 

திட்ட விவாதத்தின்ேபா  குறித்த அைமச்சர் அவர்களிடம் 
நான் ேகட் ந்ேதன். அதற்கு இன்ன ம் சாியான பதில் 
கிைடக்கவில்ைல. இந்த நல்லாட்சியி ம் ேவைலவாய்ப்  
விடயத்திேல நாங்கள் றக்கணிக்கப்பட் க்ெகாண் தான் 
வ கின்ேறாம் என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
ெகௗரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த நாட் ந்  

ெவளிநா க க்கு அ ப்பப்ப கின்றவர்களில் அதிகமா 
ேனார் பணிப்ெபண்களாக, சாதாரண கூ யாட்களாக, 

ப் ர த் ெதாழிலாளர்களாகேவ ெசல்கின்ற நிைல 
இ க்கின்ற . நிச்சயமாக அந்த நிைல மாற்றப்பட ேவண் ம். 
எம  நாட் ந்  ேவைலவாய்ப் க க்காக குறிப்பாக 
2015-2016ஆம் ஆண் களில் கிட்டத்தட்ட 2,60,000 ேபர் 

1997  1998 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெவளிநா க க்கு அ ப்பப்பட் க்கிறார்கள். இவர்களில்  
ெதாழில்சார் தைகைமக டன் -  professional qualifications  
400-420 ேபர் வைரயில்தான்  ெதாழில்வாய்ப் க்குாிய  சிறந்த 
தகுதிேயா  ெசன்றி க்கின்றார்கள். எனேவ, இவ்வாறான 
நிைலைமைய அதிகாிக்க ேவண் ம்.   

 
குறிப்பாக மத்திய கிழக்கு நா கைள  எ த் க்ெகாண்டால், 

அங்கு ேகரளாைவச் ேசர்ந்த technical officers, engineers, 
doctors  ேபான்ற skilled workers மிகப்ெபாிய posts இல் 
இ க்கிறார்கள். காரணம், இந்தியாவி ந்  ஆட்கைள 
ெவளிநா க க்கு அ ப் ம் ெபா  அவர்கள் 
ஒவ்ெவா வ க்கும் குறிப்பிட்ட ைறயிேல  ேதர்ச்சி நிைலைய 
உ வாக்கித்தான் அ ப் கிறார்கள். ஆனால், எம  
நாட் ந்  கூ த்ெதாழிலாளர்களாக,  பணிப்ெபண்களாக 
அதிகளவாேனாைர அ ப் ம்ேபா  வ டெமான் க்கு 
கிட்டத்தட்ட 350 ேபர் இந்த நாட் க்குப் பிணங்களாகத் 
தி ம் வதாக ம் ற் க்கணக்காேனார் அங்க னர்களாக ம் 
மனேநாயாளிகளாக ம் வ வதாகத் தான் தகவல்கள்  
ெதாிவிக்கின்றன. ஆகேவ, இந்த நிைலைமகளில் 
மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர ேவண்  ெமன் ம் நா க்குநாள் 
அதிகாித் ச்ெசல் ம் இந்த எண்ணிக்ைகையக் 
குைறப்பதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள நிச்சயமாக இந்த 
நல்லாட்சி அரசு சிறந்த ைறயில் ன்ென க்க 
ேவண் ெமன் ம் நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
அ மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ேல நல்லாட்சிைய 

ஏற்ப த்தியவர்கள் என்ற அ ப்பைடயி ம் இந்த 
நல்லாட்சிக்கு இன் வைர ஆதர  வழங்கிக் 
ெகாண் ப்பவர்கள் என்ற அ ப்பைடயி ம் கடந்த 
காலத்ைதப்ேபால் ெதாடர்ச்சியான இன ாீதியான பாரபட்சம், 
ச க ாீதியான பாரபட்சம் இந்த நல்லாட்சியில் காட்டப்படக் 
கூடாெதன்  நாங்கள் கூ கின்ேறாம். இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற அைமச்சர்கள் ஓர் ஊ க்கான அைமச்சர்கள் 
அல்லர்; குறிப்பிட்ட இனத் க்குாிய அைமச்சர்க ம் அல்லர்; 
குறிப்பிட்ட ச கத் க்கான அைமச்சர்க ம் அல்லர். அைமச்சர் 
என்  ெசான்னால் அவர் நாடளாவிய ாீதியில் அைமச்சராக 
இ க்க ேவண் ம். எனேவ, ேவைலவாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்ப ம்ேபா  சாியான ைறயில் இன விகிதாசாரம் 
பின்பற்றப்பட ேவண் ெமன்  இந்த உயாிய சைபயில் நான் 
பதி  ெசய் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
குறிப்பாக, பணிப்ெபண்கள் என்ற விடயத்ைதப் பார்த்தால் 

அவர்கள் சம்பந்தமான பல ைறப்பா கள் இ ப்பைதக் 
காணலாம்.  மத்திய கிழக்கு நா களிேல இன் ம் பல 
பணிப்ெபண்கள் டக்கப்பட் க்கிறார்கள். ச க வைலத் 
தளங்களிேல அ  சம்பந்தமான videos வ கின்றன. அவர்கள் 
மிக ம் கஷ்டமான நிைலயிேல நாட் க்கு வர யாமல் 
தத்தளிக்கின்ற நிைல இ க்கின்ற . மத்திய கிழக்கு 
நா க க்கு பணிப்ெபண்ணாக, கூ த் ெதாழிலாளியாகப் 
ேபாவதற்கு ஒ வர் பத்  சத த வட் க்கு கடன் வாங்குகிறார். 
இந்த நாட்ைடவிட் ச் ெசல் ம் அவர் விமானத்தில் 
ஏ வதற்கிைடயிேல இங்கு அவ ைடய ச ர்த்தி த்திைர 
ெவட்டப்ப கின்ற . அதாவ , அவ க்குக் கிைடக்கின்ற 
அந்த அரச உதவித்ெதாைக ெவட்டப்ப கின்ற . 
பணிப்ெபண்களாக, கூ த்ெதாழிலாளிகளாக இந்த 
நாட்ைடவிட் ப் ேபாகிறவர்கள் யாெரன்  பார்த்தால், 
அவர்கள் நிச்சயமாக  மிக ம் வ ைமக் ேகாட் க்குக்கீழ் 

வாழ்கின்ற அப்பாவி ஏைழ மக்கள்தான். அவர்க க்ெகன்  
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்ப கின்ற ச ைககள் ெவட்டப் 
ப கின்ற நிைல இன் ம் ெதாடர்கின்ற .  

 
மத்திய கிழக்கு நா க க்குச் ெசன்றவர்க ைடய ச ர்த்தி 

த்திைர ெவட்டப்பட்டைத இந்த நல்லாட்சியி ம் நாங்கள் 
பார்த்தி க்கிேறாம். நிச்சயமாக அந்த நைட ைற நி த்தப்பட 
ேவண் ம். அந்த மக்க ைடய வாழ்க்ைகயில் ம மலர்ச்சி 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். கடந்த ன்  தசாப்த காலத்திேல 
கணவைன இழந்த 1,05,000 க்கும் ேமற்பட்ட விதைவகள் 
வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்க ைடய 
பிள்ைளகைள வளர்ப்பதற்காக, பராமாிப்பதற்காக கஷ்டப் 
ப கின்றார்கள். தங்க ைடய பிள்ைளகளின் எதிர்காலம் 
சிறக்க ேவண் ெமன்பதற்காக பல கன கேளா , 
ஆைசகேளா  இந்த நாட்ைட விட்  ெவளிேயறி மத்திய 
கிழக்கு நா க க்குச் ெசல்கின்றார்கள். அங்கு அவர்கள் 
மிக ம் ெகா ைமப்ப த்தப்ப கின்றார்கள்; அவர்கள்மீ  gas 
இைன திறந் வி கிறார்கள்; பா யல் ாீதியான 

ன் த்தல்க க்கு உள்ளாக்குகின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத, அவர்க ைடய 
பிள்ைளக ைடய வாழ்க்ைகைய சிறந்த ைறயிேல 
ேமம்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள இந்த அரசு 
ேவகமாக ன்ென க்க ேவண் ெமன்பைத இந்த இடத்தில் 
பதி  ெசய் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். வாய்ப் க்கு நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Navin Dissanayake. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 

Order, please! There is a point of Order being raised 
by the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.  
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
I want to clarify one matter with regard to jobs in 

Korea. That is not done by us. Those who wish to go to 
Korea for jobs first have to get through the examination 
held for Korean language, and the selection is done by 
the Korean authorities. We, as a Government, do not have 
any kind of interference with Korean jobs. We publish 
the dates on which the examination is held. So, please, 
get your people to sit for the examination first and once 
they qualify, they can go to Korea.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Navin Dissanayake, you may commence your 
speech.  
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ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
Hon.  Deputy Chairman, thank you very much for 

giving me the time.  I have limited time. So, Hon. (Mrs.) 
Thalatha Atukorale, please allow me to speak. You can 
make your speech later.  

 
The Ministry of Foreign Affairs constitutes a vital 

element of the Sri Lankan State. I would like to thank the 
authorities of the Ministry of Foreign Affairs for 
defending the territorial integrity and the sovereignty of 
this country. They have done a yeomen service. Our 
Ambassadors overseas and our representatives overseas 
have withstood 30 years of terrorism in this country, and 
they have boldly championed the cause of Sri Lanka 
overseas.  

 

I would like to ask a very subtle and direct question 
from the Hon. Member who spoke earlier. You 
highlighted racial discrimination in your speech. Is the 
killing of Tamil political leaders a racial discrimination? 
Who killed the Tamil leaders like Mr. Alfred Duraiappah, 
Dr. Neelan Thiruchelvam, Mr. Sam  Thambimutthu, Mr. 
A. Amirthalingam. Who killed them? Certainly, it is not 
the Sinhala community. So, when you talk about racial 
discrimination, I think you should be bold enough to 
speak with facts and figures on where the discrimination 
has taken place.  

 

I would also like to tell you and also to this august 
Assembly that one of the finest Foreign Ministers of this 
country has been a Tamil. The Hon. Lakshman 
Kadirgamar was one of the finest Foreign Ministers this 
country has produced. His name should be written in gold 
for what he did for this country. He was the pioneer; he 
was the innovator and the leader who got the LTTE 
banned overseas. So, before you talk about racial 
discrimination, please be very careful in what you say 
because we are very hurt by the comments you made. We 
are not racialists. We love all communities. Tamil people 
are our brothers. We love them very much. We do not like 
to see them killed; we do not like to see them lose their 
lands. They need equal rights and protection in this 
country. This Government - the Government of President 
Maithripala Sirisena and the Hon. Ranil Wickremasinghe 
- will ensure the protection, the dignity and the self-
respect of the Tamil people. Please bear that in mind 
when you speak in this august Assembly. 

 
When I talk about the Ministry of Foreign Affairs, I 

would like to humbly state that this Government has 
normalized our foreign relations with other countries. 
You know there was a dark period when ambassadors 
were assaulted by catchers of the Rajapaksas.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have only one more minute.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
I was given five minutes, Sir.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
You have already taken four minutes.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, please give me three or four more minutes.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, it is difficult to give you any more 

time.   
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
I want to tell you very frankly, that under this 

Government we will treat the Foreign Service with 
respect. We will ensure that Ambassadors are appointed 
on merit. -[Interruption.] Yes, there has to be some 
political appointments made, that is the norm. But we are 
not going to stuff the Foreign Missions with our relatives, 
the President’s relatives, or the Prime Minister’s 
relatives. It will be done in a professional manner. We 
have normalized our relationship with the West, which is 
crucial. We have normalized our relationship with the 
European countries and America. They have accepted the 
procedures we are following as far as human rights are 
concerned. Therefore, these are huge victories for us.  

 
Also, we are going on the forward trajectory of our 

relationship with China and with India.  The cornerstone 
of our foreign policy has been the non aligned policy and 
it will continue to do so.  

 
I want to thank the Hon. Minister of Foreign Affairs 

who has done a yeomen service. When he took over our 
foreign relations were in jeopardy. They were tantamount 
to irreparable damage. Then, the Hon. Mangala 
Samaraweera and our Deputy Minister, Hon. (Dr.) 
Harsha De Silva, were able to get this Ministry going 
again, by motivating, by leading and by collecting  
thoughts  that are necessary for the development of  this 
country. So, now, finally after the Rajapaksa Regime, we 
can look forward to a very normal, stable, and 
harmonious relationship with our foreign partners.  

Thank you very much.  

2001  2002 
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,    විෙද්ශ කටයුතු, විෙද්ශ  

රැකියා සහ කම්කරු වෘත්තිය සමිති සබඳතා  අමාත්යාංශ  පිළිබඳව  
සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම  කම්කරු 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව වචන  යම් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට කැමැතියි.   

 
මට ලැබුණු ෙකටි ෙවලාව ෙයොදා  ගන්නවා,  කම්කරු 

අමාත්යතුමාට කම්කරු නඩුවක් පිළිබඳව  කරුණු කිහිපයක් 
ඉදිරිපත්  කරන්නට. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙනොවැම්බර් 26 වැනි දා 
නිවාස  හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ කාරක සභා 
අවස්ථාවට එකතු ෙවමින්   නිවාස අමාත්යාංශෙය් ෙගවල්  හැදුවාය 
කියන  සජිත් ෙපේමදාස ගරු අමාත්යතුමාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛනවල 
ව්යාජත්වයත්, වැරදි සහගතභාවයත් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇසුරින්ම ඔප්පු කරලා ෙපන්නුවා. නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙපන්වා ඔහු ඉදිරිපත්  කරපු  
සංඛ්යා ෙල්ඛන වැරදියි  කියන එක  ෙපන්නුවා. එහි පතිඵලයක්  
හැටියට ගරු  කම්කරු  අමාත්යතුමනි, -26 වැනි දා තමයි  මම ඒ 
කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ.- ඊෙය් වනෙකොට නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය්, නිවාස සංවර්ධන ෙකොට්ඨාසෙය් හිටපු ෙසේවකයන් 4 
ෙදෙනක් ස්ථාන  මාරු කර තිෙබනවා.  එක  පැත්තකින් ෙතොරතුරු  
දැනගැනීෙම් පනත කියාත්මක වන ෙවලාවක් ෙම්ක.  අනික් අතට 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් අපට ෙතොරතුරු ඇසුරින් අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධෙයන් යම් සාධනීය විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
අයිතියක් තිෙබනවා. අපි ඒ අයිතිය පාවිච්චි කරලා, ෙතොරතුරු 
පාවිච්චි කරලා   නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධෙයන් 
විෙව්චනයක ෙයදුණාම  එහි  වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙගන් ෙම් 
විධියට පළි ගැනීම  තමුන්නාන්ෙසේලා  නිෙයෝජනය කරන යහ 
පාලනයට ෙකොයි තරම් දුරට එකඟද කියා   අපි දැනගන්න 
කැමැතියි.  අනුජා තිලකාංගනී නමැති ෙසේවිකාව නිවාස  සංවර්ධන 
ෙකොට්ඨාසෙය් කළමනාකරණ සහකාරවරියක් හැටියට   අවුරුදු 
25ක් හිටියා. ඇය මාරු කර තිෙබනවා. කළමනාකරණ සහකාර - 
විමුක්ති චාමර නමැති ෙසේවකයා, රංගික ෙකොතලාවල  නමැති  
ෙසේවකයා මාරු කර තිෙබනවා. එතැනින් විතරක් ෙනොෙවයි,  
ෙසේවකයන්ට  දුෂ්ට විධියට කෲර විධියට සලකන්න පටන් ගත්ෙත්.  
දැනට  ෙම් විධියට ෙසේවකයින් විශාල සංඛ්යාවක් වැඩ තහනමට 
ලක් කර තිෙබනවා. සහකාර සාමාන්යාධිකාරී මනුජ කරුණාරත්න 
කිසි ෙහේතුවක්  නැතිව, කාර්යාල කාර්ය සහකාර  උපුල් ෙපෙර්රා 
කිසි  ෙහේතුවක් නැතිව, කළමනාකරු  සුදත් අෙබ්වර්ධන  ෙහේතුවක්  
නැතිව, නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි ධර්ම ශී කාරියවසම් ෙහේතුවක් 
නැතිව  වැඩ තහනම් කර තිෙබනවා.  

 
ජනවාරි 8 වැනිදායින් පසු ෙම් වනෙකොට ෙසේවකයන්  විශාල 

වශෙයන් දඩයම් කර තිෙබනවා.   අරුණ  සිල්වා නමැති ෙසේවකයා  
කළුතර සිට බදුල්ලට මාරු කර තිෙබනවා.  කළමනාකරණ 
සහකාර -  පසන්න සම්පත් නමැති  අය කළුතර සිට ෙමොණරාගලට 
මාරු කර තිෙබනවා. ෙල්ඛනාගාර භාරකරු -  නාලක සම්පත් 
ගමෙග්  නමැති  අය කළුතර සිට ෙමොණරාගලට මාරු කර 
තිෙබනවා.  මුදල් අයකැමි- දිමුතු ගයාන් නමැති  අය කළුතර සිට 
ෙමොණරාගලට මාරු කර තිෙබනවා.  මම ෙම් කිව්ෙව් ඉතා 
බරපතළ විධිෙය් ස්ථාන මාරු කිරීම් කිහිපයක් විතරයි. කළුතර සිට 
බදුල්ලට, කළුතර සිට  ෙමොණරාගලට නිලධාරින් මාරු කර 
තිෙබනවා.   නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරිවරුන්  පවා වැඩ තහනමට 
ලක් කර තිෙබනවා.   ෙම් විධිෙය් බරපතළ ෙසේවක දඩයමක ෙම් 
වනෙකොට නිවාස අධිකාරිය නියැෙළනවා.   

 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඊට ෙහේතුව මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට 

ෙයොමු කරනවා. නිවාස අධිකාරිෙය් සුබසාධක සංගමෙය් 
සනීපාරාක්ෂක කම්කරුවාෙග් සිට  සාමාන්යාධිකාරිවරයා දක්වා  

සියලු ෙදනාම සාමාජිකත්වය දරන නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
සුබසාධක සංගමෙය් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක්  වංචා කළා, 2010 
වනෙකොට එම  සුබ සාධක සමිතිෙය් සභාපති වශෙයන් සිටි 
ෙගේෂන් ෙපෙර්රා,  සුසන්ත  ධම්මික, දනන්සූරිය, ජගත් යන අය.  

 
ෙම් පිළිබඳව ෙසේවක පජාව කම්කරු අමාත්යාංශයටත්පැමිණිලි 

කරලා  තිබුණා.  හැම තැනටම  පැමිණිලි කරලා තිබුණා.  නමුත් 
ඒක විසඳුෙණ් නැහැ. අපි නිවාස අධිකාරියට ගියාට පස්ෙසදි 
සභාපතිවරයා හැටියට මම ගිහින් ෙකොළඹ වංචා විමර්ශන 
ඒකකෙය් ෙම් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් කළා.  ඒ  පැමිණිල්ෙලන් 
පසුව ඒක ෙසොයා බැලුවා. ඒ ෙගොල්ලන් අනාවරණය කර ගත්තා 
දැනට ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව රුපියල් ලක්ෂ විසිපහක්  වංචා 
කරලා තිෙබනවාය කියා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි  පහක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙකොටුව 

මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් අංක 89767/1213 යටෙත් නඩුවක් 
පැවරුවා. ඒ නඩුවට අනුව ඒ අයට ෙගවන්නත් සිද්ධ වුණා. 
ෙගවන්න සිද්ධෙවලා තිබියදීත්, ඒ ෙගොල්ෙලෝ මූලික 
පරීක්ෂණයක් කරලා - මූලික විමර්ෂණයක් කරලා - විනය 
පරීක්ෂණයක් කරලා, ෙචෝදනා පත දීලා, ඒ ෙචෝදනා සියල්ලටම 
වැරදිකාරෙයෝ කරලා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් එවකට සිටි 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ෙසේවෙයන් පහකළා. අද ෙමොකද වුෙණ්? ඒ 
සඳහා වගකිව යුතු සියලුම ෙදනා ඉන්නවා. දැනට එහි සභාපති 
වශෙයන් කටයුතු කරන, එවකට එහි සාමාන්යාධිකාරිවරයාෙග් 
ලිපියකින් තමයි ඒ සඳහා වගකිව යුතු ෙසේවකෙයෝ සියලුම ෙදනා 
interdict කෙළේ. හැබැයි, අධිකරණෙයන් වැරදිකාරෙයෝ වුණු ඒ 
ෙසේවකෙයෝ සියලුම ෙදනා 2015 ජනවාරි 8න් පස්ෙසේ arrears 
ෙගවලා නැවත වැඩට ගත්තා. ඔක්ෙකෝම arrears ෙගව්වා. ඒ 
අනුව ෙගේෂන් ෙපෙර්රා රුපියල් 17,37,387ක් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම 
දනන්සූරිය කියන පුද්ගලයා රුපියල් 21,88,847ක් ගත්තා. 
ෙසොයිසා කියන මහත්මයා රුපියල් 19,11,037.50ක් ගත්තා. ජගත් 
කියන පුද්ගලයා රුපියල් 13,40,666ක් ගත්තා. ෙම් විධියට නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මුදල් අමු අමුෙව් මහ 
දවාෙල් ෙහොරකම් කරලා, අධිකරණවලින් පවා වැරදිකාරෙයෝ 
වුණු අයව ෙසේවයට ගන්නවා. ෙම් විධිෙය් ෙතොරතුරු දුන්නා කියලා 
අභූත ෙචෝදනා නඟලා ෙසේවිකාවන්ව මාරු කරවා, නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරිවරුන්ව interdict කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 
අලුත් ෙසේවකයන්ව interdict කරනවා, මාරු කරලා දානවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්න කියා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් සහ ගහන 
අපරාධයක් තිෙබනවා. 

 
1994 සිට ෙම් දක්වා ෙද්ශපාලන පළිගැනීමට ලක්වුණා කියලා 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවය කළ ෙසේවකෙයෝ 600 
ගණනක් නැවත ෙසේවයට ෙගනැල්ලා පුටුවල වාඩිකරවන්න 
ලැහැස්ති ෙවනවා. ඒ අය රස්සාව දාලා ගිය අය. ගරු කම්කරු 
අමාත්යතුමනි, වසර 10ක් තිස්ෙසේ උසස්වීමක් ෙනොලැබූ සියලුම 
ෙසේවකයන්ට 2010 දී උසස්වීමක් ලබාදී, ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
තිබුණා නම් ඒවාත් ඉවත් කළා. හැෙමෝටම උසස්වීමක් 
ලබාදුන්නා. එෙසේ තිබියදී 1990, 1991, 1992, 1993, ඒ වාෙග්ම 
1995 සිට 2016 දක්වා විවිධ ෙහේතු නිසා ෙසේවය අතහැර ගිය අය, 
සමහර විට පසූත නිවාඩු දාලා ඒ ගමන්ම ෙසේවයට ෙනොපැමිණි 
අය, දරුෙවෝ බලාගන්න නැවතුණු අය; ඒ අය ෙගනැල්ලා හිඟ 
වැටුප් සියල්ලම දීලා නැවත වතාවක් නිවාස අධිකාරිෙය් පුටුවල 
වාඩිකරන්න සැරෙසනවා. එෙහම වුෙණොත් වැටුප් ෙගවාගන්න 
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2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

 බැරුව නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වැෙහනවා, ස්ථිර ෙසේවකයන් 
ෙදොට්ට වැෙටනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන කල්පනා කරන්න කියලා 
ඉල්ලනවා. 

 
 ජාතික යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය - NEMO එක - වැටුප් 

ෙගවාගන්න බැරි තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිබුණා. ඒ ආයතනය 
2011  ජනවාරි මාසෙය් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට 
අන්තර්ගහණය කරලා, එහි ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු 
කරලා රැකියාව සුරක්ෂිත කළා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ගරු කම්කරු අමාත්යතුමනි, එය 2016 ෙපබරවාරි 
4වැනිදා 16/0082/73/12 යන කැබිනට් මණ්ඩලය සන්ෙද්ශය දාලා 
නැවත වතාවක් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් ෙවන්කළා. හැබැයි, 
ෙවන් කරනෙකොටම මුදල් අමාත්යතුමාෙග් නිරීක්ෂණෙයන් 
කියනවා, "ෙම්කට ෙසේවකෙයෝ බඳවාගන්න එපා" කියලා. මහා 
භාණ්ඩාගාරයට වැය බරක් වන පරිදි, ආයතනයට වැය බරක් වන 
පරිදි කාර්ය මණ්ඩල පසාරණය කිරීමකින් ෙතොරව එය 
පවත්වාෙගන යන්න කියලා තමයි මුදල් ඇමතිතුමා ෙම්කට 
එකඟතාව පළ කරන්ෙන්. එෙහම තිබියදීත් ෙසේවකෙයෝ 344 
ෙදනයි සිටිෙය්. දැන් නැවත වතාවක් ජාතික යන්ෙතෝපකරණ 
ආයතනයට ෙසේවකෙයෝ 416ෙදෙනක් බඳවාගන්නවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ජාතික යන්ෙතෝපකරණ ආයතනෙය් 

තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ලංකා බැංකුෙව් බැංකු අයිරාව රුපියල් 
මිලියන 160යි.  2016 ෙපබරවාරි 04වැනි දා ඉඳන් 2016 ෙම් වන 
ෙකොට මාස 10ට පාඩුව රුපියල් මිලියන 225යි. ජාතික 
යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය කඩා වැෙටන්නයි යන්ෙන්. පඩි ෙගවා 
ගන්න බැහැ. ෙසේවකයින් ෙදොට්ට වැෙටන්න යනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා ෙම් ගැනත් ඔබතුමාෙග්  අවධානයට 
ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ඇමතිතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 

විවාදය ෙකෙරන අවස්ථාෙව්දී මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. 
රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවකෙයෝ 73ෙදෙනක් සහ ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවකෙයෝ 110ෙදෙනක් අයින් කරලා, ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ 2014ට ෙපර සිටි පදනම වන අනියම් පදනමට දමන්න 
යනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ස්ථිර වුණු 
ෙසේවකයින්. එම නිසා ෙපර සිටි අනියම් පදනමට දමන එක ෙලොකු 
වැරැද්දක්. ඔබතුමා ඒක වළක්වන්න. දැනට කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිලි ෙදකක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් පැමිණිලි විභාග කරලා, 
ඒකට සාධාරණ විසඳුමක් ෙදන්න උත්සාහ කරන බව අපි දන්නවා. 
රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවකෙයෝ 73ෙදනාවත් අයින් 
කිරීෙම් සැලැස්මක් තිෙබනවා. ඒ අසාධාරණයත් වළක්වන්න 
මැදිහත් ෙවන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවය සඳහා පිට රට යන එක නැවැත්වීමට, 

විෙශේෂෙයන්ම අම්මාවරු පිට රට යන එක නැවැත්වීමට විෙද්ශ 
රැකියා ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ගරු මනූෂ නානායක්කාර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් සමඟ එකතුව පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
අරෙගන තිෙබනවා. එම කාරණයත් විෙශේෂෙයන්ම පැසසුමට ලක් 
කරමින් මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.01] 

ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
( மாண் மிகு  (டாக்டர்) (தி மதி) அேனாமா கமேக - 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින අය වැය විවාදෙය්දී 

විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය යටෙත්  විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් 
සම්බන්ධව කරුණු කීපයක් ඉතා ෙකටිෙයන් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. "විෙද්ශ රැකියා" කියපු ගමන් අපට මතක් 
ෙවන්ෙන්, මැද ෙපරදිග කලාපෙය් ෙසේවය කරන කාන්තාවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Lucky Jayawardana will now 

take the Chair.   
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி 
ஜயவர்தன  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය, කථා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දශක තුනකට වැඩි කාලයක් 

තිස්ෙසේ ලංකාව නිෙයෝජනය කරමින් විෙද්ශ රටවල, 
විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග ෙසේවය කරන කාන්තාවන් අද අෙප් 
රෙට් පධානම විෙද්ශ විනිමය සැපයුම් අංශයට බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ මව්වරුන්ෙග් ෙල්, කඳුළු, දහඩිය මතින් උපයා 
ගන්නා මුදල්වලට ෙගෞරවයක් හිමි කර ෙදන්න අෙප් විෙද්ශ 
රැකියා ඇමතිතුමිය වන ගරු තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය ඉමහත් 
පරිශමයක් දරන බව අපි සියලුෙදනාම පිළිගන්නවා. ඒ ගැන අපි 
සතුටු වනවා.  

 
2017 අය වැෙයන් විෙද්ශ  ෙසේවෙය් නිරත වන කාන්තාවන් 

ඇතුළු ශමිකයන්ට දායකත්ව විශාම වැටුප් කමයක් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ මඟින් විෙද්ශ රැකියාවල නියුක්තිකයන්ෙග් ෙහට 
දවස සුරක්ෂිත කිරීෙම් හැකියාවක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කුෙව්ට්, 
කටාර් සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයන්වලට නව විෙද්ශ 
රක්ෂණ කමයක් ඇති කර තිෙබනවා. වසර ගණනාවක් වැටුප් 
ලබන්ෙන් නැතුව ෙනොෙයක් කරදර විඳ විඳ එම රටවල 
බලහත්කාරෙයන් රඳවා ෙගන සිටි කාන්තාවන් නිදහස් කරෙගන 
මව් බිමට ෙගන්වලා ඒ අයට අදාළ කාලයට හිඟ වැටුප් ලබා 
ෙදන්න වර්තමාන ආණ්ඩුව යටෙත් අෙප් ඇමතිතුමිය කටයුතු කර 
තිෙබනවා. මම නම් වශෙයන් කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් වන 
ෙකොට මිලියන 10කට අධික හිඟ වැටුපක් අදාළ ශමිකයන් ෙවත 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

2005  2006 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දකුණු ෙකොරියාෙව් රැකියා සඳහා ශමිකයන් යැවීෙම්දී කමවත් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අසාධාරණයට 
ලක්වූවන්ට සහන ලබා ෙදන්න පියවර අරෙගන තිෙබනවා. 2015 
ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා 2016 ජූලි 31 දක්වා ශමිකයින් 10,000ක් 
පමණ පමාණයක් ෙකොරියාවට යවා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එම 
ශමිකයන්ෙග් පුහුණු කාල සීමාව දින 40ක් දක්වා වැඩි කරලා, එම 
පුහුණුෙව් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නන්වන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා. අපි සියලුෙදනාම දන්නවා එක එක ඒජන්සි මඟින් 
රැකියා ලබා ෙදනවා කියලා, ෙවනත් රැකියා ලබා ෙදනවා කියලා 
අෙප් රෙට් කාන්තාවන් අතර මං කරපු කාලයක් තිබුණ බව. එම 
ජාවාරම නතර කරන්න විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන් පියවර ෙගන තිෙබනවා.  

 
2015 වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් සිට 2016 වසෙර් ජූලි 31 වැනි 

දා දක්වා ෙමෙසේ නීතිවිෙරෝධි ෙලස ගිය අයෙගන් 180ක් පමණ 
නීතිෙය් රැහැනට යටත් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය, දැන් ඔබතුමියෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
උප  ඒජන්තවරුන්ෙග් ෙසේවය අවසන් කරලා තිෙබනවා. මට 

කථා කරන්න ෙව්ලාව මදි. විනාඩි හතරයි ලබා දුන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා 
ෙදන්න.  

 

ගෘහ ෙසේවය සඳහා විෙද්ශගත වන අයට ෙමවර අය වැෙයන් 
අවම වැටුපක් නිර්ණය කරලා තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් අයට සහන සලස්වා දීම සඳහා ජපානය, 
ඊශායලය, මැෙල්සියාව වාෙග් රටවල් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් 
කරලා සාකච්ඡා පවත්වනවා. මට මෙග් කථාව කරන්න ලැබුෙණ් 
නැහැ. ෙමවර අය වැෙයන් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශයට අදාළව 
සහන රාශියක් ලබා දීලා තිෙබනවා කියා අවසාන වශෙයන් මම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් කථාව හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ඊළඟට, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.05] 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් අද දිනට නියමිත ෙමම විවාදයට සම්බන්ධවීමට මට 
අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මම කියන්න කැමැතියි, 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමතිතුමා එම අමාත්යාංශෙය් 
ඇමතිවරයා හැටියට ඉතාම සාධාරණව පශ්නවලට ඇහුම් කන් 
ෙදන බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, අද කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා 
අමාත්යාංශය පශ්න ගණනාවකට මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තිෙය් ආරක්ෂාව තිෙබන්ෙන්, කම්කරු 
අමාත්යාංශය යටෙත්යි. නීති-රීති, අණපනත් සම්මත කරලා එම 
අමාත්යාංශයට එම බලතල දීලා තිෙබනවා. නමුත් අද වනවිට එම 
නීතියට පිටුපා තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් යම් කිසි 
ආයතනයක සිටින අතිරික්ත ෙසේවකයින් අනිවාර්ය විශාම 
ගැන්වීමක් සිදු කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධව කම්කරු අමාත්යාංශය 
දැනුවත් කර, කරුණු විමසා තමයි එය කළ යුත්ෙත්. නමුත් අද ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අසරණ ෙසේවකයින් අනිවාර්ය විශාම 
ගැන්වීම නිසා අද අසරණ ෙවලා සිටිනවා. ඕනෑම ආයතනයක 
අතිරික්ත ෙසේවක සංඛ්යාවක් සිටිනවා නම් ඒ ගැන කම්කරු 
අමාත්යාංශයට දැන්විය යුතුයි. ඊට පසුව එම වෘත්තීය සමිති සමඟ 
සාකච්ඡා කර, කරුණු ෙසොයා බලා අවසානෙය් අමාත්යාංශෙයන් 
තීන්දුවක් දිය යුතුයි, "එෙහම නම් ෙමම පමාණයට අනිවාර්ය 
විශාම යෑමට ඉඩ ෙදනවා." කියා. නමුත් අද ඒක කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒක කරනවා. Termination of Employment of Workmen 

(Special Provisions) Act එක යටෙත් එය සිදු කරනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් දහස් ගණනක ෙසේවක 

සංඛ්යාවක් එෙලස විශාම ගියා. ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අවසර ගත්තාද? නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
එය අපිට ඉදිරිපත් වුෙණොත්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධව 

කටයුතු කරනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නමුත් අවසර ගත්ෙත් නැහැෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන 

බලය අභිභවා ෙගන යනවා.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් පනෙත් විධිවිධානවලින් ෙතොරව ඉවත් 

කරන්න බැහැ කියන කාරණය තිෙබනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
එෙහම තිෙබනවා. නමුත් එම අවසරය නැතුවෙන්, ඒවා සිදු 

කරන්ෙන්. අද වනවිට මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවය කළ 
300 ෙදෙනකු පාෙර්. හැබැයි, ඔවුන් අස් කරනවා කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලියුමක් ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. එම ආයතනය වසා 
දමලා. එම ෙසේවකයින්ෙග් අනාගතයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
කම්කරු අමාත්යාංශය තිෙබන්ෙන් ඒකටෙන්. ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
බලය ෙමොකක්ද? 
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ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔබතුමා දැන් කිව්ෙව්, ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ගැන 

ෙන්ද? 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය එකක්. මිහින් ලංකා ගුවන් 

සමාගම තව එකක්. SriLankan Airlines එෙක් ස්වාමිත්වය මාරු 
කරන්න යනවා.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 

ෙසේවකයින්ටත් VRS එකක් දීලා තමයි ඒ ෙගොල්ලන් ඉවත් 
කරන්න හදන්ෙන්. මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගෙමත් එෙහමයි. VRS 
එක ගැන එකඟතාවක් නැතිකමක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
දැන් ඒ අය සමඟ සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
දැන් ඒක කරලා ඉවරයි.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙදදහස් ගණනක් ෙම් 

ෙවනෙකොට ෙගදර යවා අවසන්. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නැහැ. ෙකොපමණ VRS එකක් ෙදනවාද කියා දැනට සාකච්ඡා 

පවත්වනවා.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
දැනට ඒ අයට දීලා යවා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ගැන 

දන්ෙන් නැත්නම් ෙසොයා බලන්න. තුන්දහස් ගණනකට VRS එක 
දීලා ෙගදර යවා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙකොටසක් SriLankan Airlines  එකට - 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
දැනට ඔවුන් ෙගදර යවා තිෙබනවා. ඒ අනුව කම්කරු 

අමාත්යාංශය වැඩක් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි 
මම කියන්ෙන්. ෙසේවකෙයෝ VRS එකක් අරෙගන කැමැත්ෙතන් 
යනවාට මෙග් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් එයට නීත්යනුකූල 
කියාමාර්ගයක් තිෙබනවා. එම නීත්යනුකූල කියාමාර්ගය 

අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. එතැනයි වැරැද්ද තිෙබන්ෙන්. දැන් 
මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම වහලා. තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැහැ; ඒ ෙගොල්ලන්ට දැන් වැටුප් ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අපට පුළුවන් එකම ෙද් ෙම් ෙගොල්ලන්ට VRS එකක් අරෙගන 

දීමයි. ඒක අපි කරෙගන යනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් කළා.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒක හරි. නමුත්, දැන් ඒ මිනිසුන්ට වැටුපක් නැහැ. 
 

      ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ සාකච්ඡාෙව්දී VRS එකක් අපි ෙයෝජනා කළා. තවම ඒ 

අයෙගන් එකඟතාව නැහැ.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙගොවි සංගමෙය් වෘත්තීය සමිතියක් හරිගැසස්ුවා. ඒෙක් 

සභාපතිතුමායි, ෙල්කම්තුමායි අනුරාධපුරයට මාරු කරලා. මම ඒ 
ලියුම් ෙදකම table* කරනවා.  

 
එක්ෙකනකුෙග් නම සරත් සුමනෙසේකර. අෙනක් ෙකනා 

රාජකරුණා. කම්කරු අමාත්යාංශය අද ෙම් රෙට් වැඩක් නැති 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා ෙන්. ඇමතිතුමා බාල්දු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, කම්කරු අමාත්යාංශය තිෙබන්ෙන් ෙසේවක ආරාවුලකට 
මැදිහත් ෙවලා පාර්ශ්වකරුවන් ෙගන්වලා, ඒක සමථයකට පත් 
කරන්නයි. ඒකට තමයි ෙම්ෙක් අණ පනත් හරිගස්වලා 
තිෙබන්ෙන්. කළුතර, රත්නපුරය, නුවරඑළිය දිස්තික්කවල ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල, රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල ෙසේවකයන් 
තුන්සිය ගණනක් ඉන්නවා. TRI එකට පැමිෙණන්න කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්වා සිටියා. අඬගැහුවාට ඒ ෙගොල්ලන් 
එන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේ හම්බ ෙවන්න. එතෙකොට ෙම්කට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අවුරුදු ෙදකක් ස්ථිර ෙවලා සිටිය ෙසේවකෙයෝ 
ආපසු අනියම් තත්ත්වයට පත් කරනවා. ෙම් රෙට් නීති හදලා 
තිෙබන්ෙන් ඕවාට ෙන්. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පළමුවැනි එකට ආෙව් නැහැ. කම්කරු අමාත්යාංශය ශක්තිමත් 
කරන්න ෙම් අණ පනත් හදලා තිෙබන්ෙන් වැඩ කරන පන්තිෙය් 
සුබසිද්ධිය පිණිසයි. මීට ඉස්සර ෙනොතිබුණු නිසා ඒවාට විවිධ නීති 
හදලා, එක එක කාලවලට අවශ්ය විධියට අණ පනත් හරිගස්සලා 
කම්කරු අමාත්යාංශයට එයින් බලය දීලා තිෙබනවා.  

 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යාංශෙය් strike එකක් තිබුෙණොත්, 

අමාත්යාංශයට ඒක ෙබ්රුම් කර◌ංශ තිෙබනවා. ◌ටී ඉස්සර 
ෙනොතිබිච්ච  ෙසේවකෙයෝ ආපසු අනියම් තත්ත්වයට පත් කරනවා.  
ෙම් රෙට් නිති හදලා ගන්න බැහැ. ඒ මිනිසුන්ට ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් වැටුප තවම ෙගවලා නැහැ. ඒ කාලෙය් strike එකක් 
කළාම පඩි ෙගවන්න කියලා අපි ෙකොම්පැනියට කියනවා. නමුත්, 
ෙම් ෙසේවකයින්ට තවම දහෙවනි මාසෙය් වැටුප ෙගවලා නැහැ. 
ෙකොෙහේ ෙහෝ ආයතනයක ෙසේවකයන් වැඩ වර්ජනය කළාම 
කම්කරු විනිශ්චය සභාව ඒ ආයතනය ෙගන්වලා කියනවා, ඒ 
කාලෙය් පඩිය ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා 

2009  2010 

————————— 
*   ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 

ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
      Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමන්ෙග් ෙසේවකයන්ට පඩිය ෙගවන්ෙන් නැහැ. මට තිෙයන දුක 
ඒකයි. කම්කරු අමාත්යාංශය කියන්ෙන් ඉතා ශක්තිමත් 
අමාත්යාංශයක්.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙම් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැඩ වර්ජනයක්. රජෙය් 

ෙසේවකයන්ෙග් වැඩ වර්ජනයකදී අනුගමනය කරන පිළිෙවත 
තමයි, වැඩ වර්ජනය කරන විට ඔවුන්ට වැටුප ෙනොෙගවීම. ඒක 
තමයි රජෙය් පතිපත්තිය. පසු ගිය කාලෙය් වැඩ වර්ජනයක් කළාම 
වැටුප් ෙගව්වා.  නමුත්, ෙමොකද කෙළේ? ඒ වැඩ වර්ජනය කරපු දින 
ගණනට නිවාඩු හිලව් කරන්න තීරණය කළා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
දැන් පඩි ෙගවලා නැහැ ෙන්.   
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ ෙදවැනි වර ෙන්. වැඩ වර්ජනය කරන එක කම්කරු 

නිලධාරින්ෙග් විෙනෝදාංශයක් ෙවලා. අපට ඒක ෙත්රුම් ගියාට 
පසුව අපි වැටුප් ෙගවීම නතර කළා.  වැඩ වර්ජනය කිරීම ඒ අයෙග් 
විෙනෝදාංශයක් ෙවලා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
විෙනෝදාංශයක් ද, නැද්ද කියන එක මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 

පශ්නයක් වුණාම ෙබ්රුම් කරන්න කම කිහිපයක් තිෙබනවා. 
එක්ෙකෝ, ෙබ්රුම්කාරෙයක් පත් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොමිටියක් පත් කරන්න ඕනෑ.  ෙල්කම්තුමාෙග් 
ෙකොමිටියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ෙමොනවත් ෙවලා නැහැ. ෙම් හැම 
එකකටම ෙමොකක් හරි විසඳුමක් ඕනෑ ෙන්. ඒ විසඳුම නැති ෙවන 
ෙකොට මහජනයා, වැඩ කරන පන්තිය, කල්පනා කරනවා, 
කම්කරු අමාත්යාංශෙයන් අපට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිෙබන බලය ෙවන අය පාවිච්චි කරනවා.  

 
දැන් බැඳුම්කර කතාන්දරය බලන්න. එතැනදී තමුන්නාන්ෙසේට 

පාලනයක් නැති බව මම දන්නවා. මුදල් එකතු කරලා ෙදන එක 
විතරයි ෙමෙහයවන්ෙන්. එතැනදී ෙමොකද කෙළේ? EPF එකත් 
dealer licence එක තියලා, පළමුවැනි බිලියනයට bid කළා; 
ඒෙකන් ෙකොටසක් ගත්තා.  

 
ඊළඟට, බිලියන දහයක් ගන්න ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් එතැන 

ඉඳ ෙගන bid කෙළේ නැහැ. මහ බැංකු අධිපතිෙග් බෑනා bid කළාම 
ඒ අයට අඩු ෙපොලියට සල්ලි දුන්නා. Secondary එෙකන් 
වැඩිෙයන් ගත්තා. ඒක ෙම් ෙගොල්ලන් ගත්තා නම්, ලාභය 
ඔක්ෙකෝම එන්ෙන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙන්. ඔය බිලියන 5.7 ෙම් 
ෙගොල්ලන්ටයි එන්ෙන්.  

 
ලංකා බැංකුවත් ඒකයි කෙළේ. එෙහම බැලුවාම, ෙමහි 

පාලකයන් වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා. පරීක්ෂණයට භාජන 
වුණත්, ෙම්ක highway robbery  එකක් ෙන්. උදාහරණයක් 
විධියට ගත්ෙතොත්, ෙවන්ෙද්සිෙපොෙළේ මම ඉන්නවා. නමුත් මම 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. බෑනාට ඉල්ලන්න ෙදනවා. ඉල්ලුවාට පස්ෙසේ 
බෑනාට ෙදනවා. බෑනා  වැඩි ගණනකට අෙනක් අයට ෙදනවා. 

 
එක්ෙකෝ ඒ විෂයය භාර ඇමතිවරයා කියන්න ඕනෑ, ''ෙම්ක 

ඉල්ලන්න එපා'' කියලා. එෙහම නැත්නම් Treasury එක කියන්න 

ඕනෑ. ෙමොකද, Treasury එක තමයි ඒ මුදල්වල භාරකාරයා. ඒ 
කාලෙය් Stock Market  එකට ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, ''මහා 
වංචාවක්'' කියලා එදා කථා කළ මැති ඇමතිවරු ගණනාවක් අද 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  සියයට 7ට 
අරෙගන සියයට 13ට දුන්නා. ෙම් සල්ලි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්වත්, 
අෙප්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙග් සල්ලි. ඒ 
සල්ලිවල භාරකාරයා තමයි Central Bank එක. [බාධා කිරීමක්]-  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී ඒවා කියන්න. මට මෙග් කථාව 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] මට තිෙබන්ෙන් සුළු 
ෙව්ලාවයි. ඊළඟට, අෙප් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා කියපු 
කතන්දරය. - [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන කිව්වා.  

 
ඊළඟට,  බදු ගැන කියන්න ඕනෑ. ෙමෙතක් කල් බදු  සියයට 

10ක් ගන්න ෙකොට, අරමුදෙලන් set off  කරන්න පුළුවන්. දැන් 
tax එක සියයට 14යි. ෙමෙතක් කල් තිබුණු සියයට 10  දැන් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට සියයට 24ක් ෙම් මුදෙලන් ෙගවන්න 
ෙවනවා. ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල තමයි අද ආසියාෙව් තිෙබන 
ෙලොකුම අරමුදල. ෙමවැනි අරමුදලක් නැති කරන්න ෙන් උත්සාහ 
කරන්ෙන්.  

 
1956 වර්ෂෙය් බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් ඉඳලා අද 

ෙවනකල් විවිධ අණපනත්වලින් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල 
ආරක්ෂා කරලා තිෙබනවා. දැන් ෙමය pension fund එකකට 
ගත්ෙතොත්, ඒවා සියල්ලක්ම විසි ෙවලා යනවා. කවුද ඒ වගකීම් 
භාර ගන්ෙන්?  මම හිතන්ෙන් ෙම් කමයට  ෙම් රෙට් වැඩ කරන 
පන්තිය කවදාවත් කැමැති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. අපට කැමැති 
ෙවන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ෙම් අරමුදල භාර ඇමතිවරයා 
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේත් ෙම් ෙද්ට විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ක 
වටිනා අරමුදලක්. දැනට ආසියාෙව් තිෙබන ෙලොකුම අරමුදල. ඒ 
අරමුදෙල් රුපියල් ටිලියන 6කට ආසන්න මුදලක් තිෙබනවා.  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එකහමාරයි. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
එකහමාර කියන්ෙනත් ෙලොකු ගණනක් ෙන්.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
රුපියල් ටිලියන 1.5යි. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අන්න, අහගන්න. 

2011  2012 

[ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග්   මහතා] 
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අන්න, අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒක ඇති වුෙණ් 

ෙකොෙහොමද? ෙම් අරමුදල ආරම්භ වුණු මුල් කාලෙය් ඕනෑම 
සමාගමකට trust එකක් හැටියට තමන් ළඟ තියා ගන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කම්කරු 
ඇමතිවරයා හැටියට පත් වුණාම එතුමා තීන්දුවක් ගත්තා, ''අදින් 
පස්ෙසේ  සියලු මුදල් ෙම් අරමුදලට එන්න ඕනෑ, ඒවා ෙපෞද්ගලිකව 
තබා ගන්න බැහැ'' කියලා. ඒ නිසා තමයි ෙම් අරමුදල ෙම් තරම් 
ශක්තිමත් වුෙණ්. ඒ ආකාරයට ශක්තිමත් කළ අරමුදල අද විනාශ 
කරන්න ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
අෙනක් කාරණය, ඒක රජෙය් බදුවලින් ගන්න පුළුවන්කමක් 

නැහැ. Central Bank එක තමයි ෙම්ක පාලනය කරන්ෙන්. 
Central Bank එක ෙමෙතක් කල් ෙමය හරියාකාරව පාලනය 
කරපු නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වයට ෙම් අරමුදල පත් වුෙණ්. ඒ ගැන 
මම සතුටු වනවා.  

 
අද Central Bank එක තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් 

ෙනොෙවයි, අගාමාත්යතුමා යටෙත්යි. අගාමාත්යතුමා යටෙත් තිබියදී 
තමයි ෙම් සියලු ෙහොරකම් සිද්ධ වුෙණ්. මහ බැංකු වංචාව සිදු 
වුෙණ් අගාමාත්යතුමා ෙමය භාර ගත්තාට පසුවයි. මම පරීක්ෂා 
කරලා බැලුවා, මීට ෙපරත් EPF එෙකන් බැඳුම්කරවලට මුදල් 
අරෙගන තිෙබනවා. එෙහම අරෙගන තිෙබන්ෙන් bid කරලා 
ෙනොෙවයි, සාකච්ඡා කරලායි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, Investment 
එකක් හැටියටයි. එෙහම ගත්තාම ඒෙක් ලාභය රජයට ෙහෝ EPF 
එකට යනවා මිසක්, අතරමැදිෙයකුට ගිෙය් නැහැ. රෙට් 
ආර්ථිකයටයි ඒක එකතු වුෙණ්. අද  ඒක රෙට් ආර්ථිකයට එකතු 
කරන්ෙන් නැහැ, අතරමැදිෙයක් අතට ඒ මුදල යන්න ඇරියා. ඒක 
වැඩ කරන පන්තියට කරපු ෙලොකු පාඩුවක්.  

 
ෙම් EPF එකට  ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. ලංකාෙව් වැඩ කරන 

පන්තිෙය් සියලු ෙදනා ෙම් අරමුදෙල් සාමාජිකයන් හැටියට 
ඉන්නවා. ඒ අරමුදෙල් මිලියන 3ක් විතර ඉන්නවා, තව මිලියන 
14ක් විතර අවිධිමත් විධියට ඉන්නවා. කාලයක් එක සමාගමක 
වැඩ කරනවා. කාලයක් ෙගදර ඉන්නවා. එම නිසා තමයි ඒ 
අරමුදෙල් සියලු ඒවා එක ගිණුමකට එන්ෙන්. පසුගිය කාලෙය් 
සමහර අයට ගිණුම් පහක්-හයක් තිබුණා.  

 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් සියයට 

30ක් ණය ෙදන එක මා අගය  කරනවා. ඒ කාලෙය් අපිත් ඒක 
ෙදන්න සියලුම කටයුතු කරලායි තිබුෙණ්. ඒ අයට නිවාස ණයක් 
ගන්න අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිවාස ණය අයිතිය ෙදනෙකොට 
ඒෙක් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබන බව මා පිළිගන්නවා. සමහර අය 
අවිධිමත් ෙලස නිවාස ණය ගත්තාම ෙගදර යන දවසට ෙමොකුත් 
ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. සම්පූර්ණ මුදලම ෙපොලිය ට කැපිලා. එෙහම 
නම් ඒ වගන්ති ෙවනස් කරන්න. ඒ වගන්ති ටික ෙවනස් කරන්න. 
Compound interest ගන්න එක නවත්වන්න. Capital  එකයි, 
ෙමපමණයි ගන්න පුළුවන් කියා ඒකට යම්කිසි limit එකක් 
දමන්න. දැන් බැංකුවලින් ණය ගත්තාම අවසාන දවස ෙවනෙකොට 
ෙමොන පශ්න තිබුණත් negotiate කරලා overdue interests, අරවා, 
ෙම්වා අයින් කරලා, අර interest එෙකනුත් අඩු කරලා, lump sum  
එකක් ෙන් ගන්ෙන්. ඒකට බැංකුෙව් procedure එකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ අරමුදෙල් මූලික පරමාර්ථය සමාජ ආරක්ෂණයයි. සමාජ 

ආරක්ෂණය කියන එෙකන් අදහස්  කෙළේ, ෙකෙනක් ෙසේවය 
කරලා විශාම ගියාම ඔහුෙග් පැවැත්මට ෙම් මුදල පාවිච්චි කරන්න 
අවස්ථාව ලබාදීමයි. නිවසක් ෙකෙනකුට අවශ්යයි. දැන් ෙසේවක 

අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් සියයට 30ක ණය මුදලක් ලබා ෙගන 
නිවසක් සාදා ගැනීෙම් අවස්ථාව තිෙබනවා. සියයට 75ක වැඩ 
පිළිෙවළ ගියාට පස්ෙසේ ෙබොෙහෝ ෙදනකුෙගන් ලැෙබන 
පැමිණිල්ලක් තමයි, ෙබොෙහෝ ෙදනකුෙග් දුක් අ ෙඳෝනාවක් තමයි, 
"මම යනෙකොට මට ෙමොකුත්  නැහැ. ඔක්ෙකොම බැංකුව අරෙගන" 
කියන එක. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ ගැන අෙප් 

තර්කයක් නැහැ. ෙම් අරමුදෙල් පරමාර්ථය තමයි, ඒ අය ෙගදර 
යනෙකොට ඒ අයෙග් සන්ධ්යා කාලය ගත කරන්න යම්කිසි මුදලක් 
ඉතිරි කිරීම. ෙගදරක් නැත්නම් ෙකොෙහේද නවතින්ෙන්? [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒ ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්, ෙම්ක මුලින් ආරම්භ 

කරනෙකොට -  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ණය ගන්න  පුළුවන් නම්, ඒ ෙවලාෙව් ඒ ණය මුදල ගන්න 

එක තමයි, දැනට තිෙබන පවණතාව. ඒ ණය ගත්තාට පසුව තමයි 
ඔහුට ෙත්ෙරන්ෙන්, "දැන් මට ජීවත්ෙවන්න විධියක් නැහැ"යි 
කියන එක.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙම්ක සාමාන්ය සිද්ධියක් ෙන්.   
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මා හිතනවා, සීමාවක් දමන එක ෙහොඳයි කියලා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
සීමාවක් දමන එක ෙහොඳයි. ඒක අෙහෝසි කරන එක 

ෙනොෙවයි, ඒෙක් තිෙබන යම් යම් කරුණු සංෙශෝධනය කර, ඒ 
අයිතිය තිෙබන්නට ඕනෑය කියන එකයි අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට 
කියන්ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඊට වඩා බරපතළ පශ්නයක් 
ඉදිරියට පැන නඟිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව බලයට 
පත්වුණු දවෙසේ සිට කියනවා, GSP Plus සහනය ගන්නවාය 
කියලා. තවම අරෙගන නැහැ. GSP Plus සහනය නැතිවුණාම 
ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා ෙසේවකයින්ට රක්ෂා නැති වුණා. දැන් 
ඉදිරියට ඊට වඩා බරපතළ පශ්නයක් පැන නඟිනවා ෙන්. 
තමුනාන්ෙසේලා දැන් ඒකට ලෑස්ති ෙවන්න එපායැ. ඇෙමරිකාෙව් 
අලුත් ජනාධිපති ටම්ප් තීන්දු කර තිෙබනවා, ඒ රටට ෙගන්වන 
සියලුම භාණ්ඩවලට බදු අයකරන්න.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පකාශ කරලා නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 

      (The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒක පකාශ කරලායි තිෙබන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා 

ෙනොකිව්වාට. ෙම් ඊෙය් - ෙපෙර්දා කියලායි තිෙබන්ෙන්, 
"ඇෙමරිකාවට ඇතුළු වන සියලුම භාණ්ඩවලට tax  අය 
කරනවා"යි කියලා. එෙහම tax අය කෙළොත් ෙම් ඇඟලුම් 
කර්මාන්තශාලා ෙබ්රා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලෑස්තිද? "ෙම් රටට ෙගන්වන හැම 
භාණ්ඩයකින්ම මම බදු අය කරනවා, ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය 
වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ"යි කියලා ඇෙමරිකාව පසිද්ධිෙය් කියා 
තිෙබනවා, මා දැක්කා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අපට කථා කරන්න ෙපොඩ්ඩක් අවසර ෙදන්න.  
 
ෙම් ෙද් සිද්ධ වුෙණොත් කම්කරුවන් ෙබ්රා ගන්ෙන් 

ෙකොෙහොමද, අෙප් කර්මාන්තශාලා ෙබ්රා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණයට දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ලෑස්ති ෙවන්න එපායැ. 
දැනටමත් එතුමා කියා තිෙබනවා, "හුෙසේන් කුමාරයාට ෙගදර 
යන්න"යි කියලා. අපි ගිහින් ඒ ෙගොල්ලන් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් 
කළා. ඇෙමරිකාව දැන් කියනවා, "රටවල්වල තිෙබන human 
rights අපට වැඩක් නැහැ. අෙප් රට ගැනයි අපි බලන්ෙන්" කියලා. 
අෙප් අය ගිහින් වැඳලා, වැඳලා අත්සන් කරලා ආවා. ඒ ආපු ගමන් 
සමන්තා පවර් අයින් කළා.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
හුෙසේන් කුමාරයාට යන්න කියලා නැහැ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 

      (The Hon. Gamini Lokuge) 
යන්න කියලා තිෙබන්ෙන්. මා දැක්කා, news වල තිෙබනවා. 

හුෙසේන් කුමාරයාෙග් ලණුව අස්කරලා අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ඇෙමරිකාවත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තමයි 
යැව්ෙව්. ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? වැරදි විෙද්ශ පතිපත්තියක් නිසා 
අනාගතෙය් රෙට් කර්මාන්ත ඔක්ෙකොම කඩා වැෙටන තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට කියන්න ඕනෑ, 

එතුමන්ලාෙග් කාලෙය්දී තමයි විදුලි පුටුවක් ගැන කථා කෙළේ 
කියලා. එතෙකොට තමයි රට කඩා වැටිලා තිබුෙණ්. අපි තමයි  
එතුමන්ලාෙග් නායකයා විදුලි පුටුෙවන් ෙබ්රා ගත්ෙත්. ඒවා 
ගැනත් කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේලා විදුලි පුටුව ගැන - [බාධා කිරීම්]  ඒක ඇත්ත 

තමයි. විදුලි පුටුෙවන් ෙබ්රා ගත්ත නිසා ෙන්, රුපියල් බිලියන 

5,570ක ෙහොරකමක් කරන්න  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

පුළුවන් වුෙණ්. නැත්නම් ෙකොෙහොමද පුළුවන් ෙවන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා විදුලි පුටුව ගැන අසත්ය පකාශ කර ආණ්ඩුව 
පිහිටුවා ගත්ත නිසා තමයි ෙම් EPF Fund එකට ෙකළවලා දැම්ෙම් 
සහ Rs.5.7 billion ෙහොරකම් කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේ මහ ෙලොකුවට එදා ෙම් ගැන කථා කරලා  දැන් 
ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ එදා ෙකොටස් 

ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන කථා කළා. ෙම්ක ගැන ෙමොනවාද 
කියන්ෙන්? ඒ නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයාට 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනින් වංචා කරන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොරකම් කරනවාය කියලා මා 
කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] හරි. හරි. හරි. අපි -[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. දැන් කථාව අවසන් 

කරන්න.  
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
තමුන්නාන්ෙසේලා නිකම් හමකට තළන්න එපා. 2004දීත් 

තමුන්නාන්ෙසේලා ඕක තමයි කෙළේ. අන්තිෙම්දී fileවල 
ෙචෝදනාවක්වත්, විභාගයක්වත් නැහැ. නිකම් හමකට තළන්න 
එපා. අපි දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේ හම් තළන්න ආසයි කියලා. 
හම්වලට තළන්න එපා. 2004දීත් කෙළේ ඒකයි. 2016දීත් කෙළේ 
ඒකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා නිකම් ෙබොරුවට තළන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේ අද දින විෂයයට අදාළව කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීම්] හරි අපූරු ෙදයක් ෙන්. [බාධා කිරීම්] 2004දීත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඕකම තමයි කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලා ලාභ 
ජනපියත්වයක් අරෙගන කෑ ගහන්න එපා. [බාධා කිරීම්] පරණ 
හම්වලට තළනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 2.27] 
 

 ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
( மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 
அைமச்சு உள்ளிட்ட பல அைமச்சுக்களின் கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த 
ைமக்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

2015  2016 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

அண்ைமயிேல எம  ெகளரவ ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் அைமச்சர் ேஜான் ெசனவிரத்ன அவர்களின் 
தைலயீட் னால், மிக நீண்ட காலமாக இ பறிப்பட்  வந்த 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைனக்கு ஒ  
சு கமான தீர்  கிைடத்த . சு கமான தீர்  
கிைடத்தா ம்கூட, தலாளிமார் சம்ேமளனத் டன் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்ட விதிகள், 
ேதாட்ட நிர்வாகங்களினால் மிக ேமாசமாக மீறப்பட்  
வ கின்றன என்பைத நான் இந்த உயாிய சைபயில் மிகக் 
கவைலேயா  ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

இந்தக் கூட்  ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்ப வதற்கு 
ன்பதாக, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு நாெளான் க்கு 

620/- பாய் சம்பளம் கிைடத் வந்த . கூட்  ஒப்பந்தத்தின் 
பின் , அச்சம்பளமான  730/- பாயாக மாறிய . அந்த 730/- 

பாயில் ஊக்குவிப் க் ெகா ப்பன  என்ற வைகயில் 140/- 
பா ம் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்ற . எனி ம், ேதாட்ட 

நிர்வாகங்கள் இந்த 140/- பாையத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கக்கூடா  என்ற விடயத்தில் மிகத் 
ெதளிவாக இ ப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
ேதாட்டத்திேல ெகா ந்  பறிப்பைத field என்  
ெசால் ேவாம். அங்ேக ேதாட்டங்களில் பல்ேவ  விதத்தில் 
மைலகள் ஒ க்கப்பட் க்கின்றன. இலக்கம் 1, 2, 3 
என்ெறல்லாம் இ க்கின்றன. இவற்றில் ஒ  நாைளக்குச் 
சராசாியாக 10 கிேலா கிராம் ெகா ந்  பறிக்கப்பட ம் 
என்ற நிைலைம இ க்கின்ற . அதாவ , சராசாியாக 
பறிக்கப்பட ேவண் ய ெகா ந்தின் எைடைய ேதாட்ட 
நி வாகங்கள் எேதச்ைசயாக, தன்னிச்ைசயாக 
அதிகாித்தி க்கின்றன. அந்த 140/- பாையக் ெகா க்காமல் 
வி ப்பதற்காக அவ்வா  ெசய்தி க்கிறார்கள். அதிகள  
சராசாி எைடையக் குறிப்பிட் ப்பதால் அந்த அள க்குக் 
ெகா ந்  பறிக்க யாமல் இ க்கின்ற . அதாவ , ஒ  
மைலயி ந்  10 கிேலா கிராம் மாத்திரேம பறிக்க 

ெமன்றால் 14 - 15 கிேலா கிராம் ெகா ந்  பறித் க் 
ெகா க்குமா  ேதாட்ட நி வாகங்கள் பணிக்கின்றன. 
அவ்வாறான அதிகளவான எைடைய பறிக்க யாத 
காரணத்தினால் அந்த 140/- பாையத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் இழக்கின்றார்கள். அப்ப ெயன்றால், இந்த 
730/- பாயி ந்  140/- பாையக் கழித் ப் பார்த்தால் 
அவர்க க்கு கிைடப்ப  590/- பாய் மாத்திரேம!  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. member, wind up please! 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
( மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

ன்  அவர்க க்கு 620/- பாய் கிைடத்த . இப்ெபா  
அ  590/- பாயாகக் குைறந்தி க்கின்ற . அதாவ , ன்  
கிைடத்த சம்பளத்ைதவிட 30/- பாய் குைறவாகப் ெப ம் 
நிைலைம இப்ெபா  ேதாட்டப் றங்களில்  
ஏற்பட் க்கின்ற . ெகளரவ ெதாழில் அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்த விடயத்திேல காிசைன காட்ட ேவண் ம். உண்ைமையக் 
கண்டறிந்  சம்பந்தப்பட்ட ேதாட்ட நி வாகிக க்கு எதிராக 
சட்ட ாீதியான நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன நான் இந்த 
உயாிய சைபயிேல ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

 
இன் ம் அதிகமான விடயங்கைளப் ேபச ேவண் ய 

ேதைவ இ ந்தா ம்கூட எனக்கு ஒ க்கப்பட் க்கும் ேநரம் 

மிகக் குைறவாக இ ப்பதனால் எனக்கு வாய்ப்பளித்த 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி,  இந்த ேபச்ைச இத் டன் த் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

 
[பி.ப. 2.31] 

 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
( மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெவளிநாட்  அ வர்கள் அைமச்சு, ெவளிநாட்  ெதாழில் 
வாய்ப்  அைமச்சு, ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 
அைமச்சு ேபான்ற 3 அைமச்சுக்களின ம் இன்ைறய 
கு நிைல விவாதத்தில் ேபசுவைதயிட்  த ல் என  
மகிழ்ச்சிையத் ெதாிவிக்கின்ேறன். எம  நா  இன்  
ெபா ளாதார ாீதியில் பின்தங்கிக் காணப்ப கின்ற . 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதில் 
ெபண்களின் பங்கு இன்றிைமயாததாக இ ந் ள்ள . 
குறிப்பாக, இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்தின் 

ெக ம்பாகப் ெபண்கேள காணப்ப கின்றனர் என்றால் 
அ  மிைகயல்ல. இப்ெபண்களின் பங்களிப்  இல்ைலெயனில் 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதார ழ்ச்சிைய யாரா ம் காப்பாற்ற 

யா . என்றா ம், இப்ெபா ளாதாரத்ைத நாட் க்கு 
ஈட் க்ெகா க்கும் எம  தாய்க்குலத்தின் நிைல 
கவைலக்கிடமாக உள்ளைத ேவதைன டன் இந்த சைபயில் 
ெதாிவிக்கின்ேறன்.  
  

எம  நாட் க்கு அந்நியச் ெசலாவணிைய உைழத் த் 
த வதில் ெப ந்ேதாட்டத் ைற, ைகத்ெதாழில் ைற, மத்திய 
கிழக்கு நா களின் ெதாழில் வாய்ப்  என்பன ன்னிைலைய 
வகிக்கின்றன. ெப ந்ேதாட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
இதில் ேவைல ெசய்பவர்கள் அதிகமானவர்கள் ெபண்கள்.  
இவர்கள் தம  உடல், உள ாீதியாக மிக ம் கஷ்டப்பட் த் 
ேதயிைலைய உற்பத்தி ெசய் , அதன் ஏற் மதி லம் 
அதிகள  அந்நியச் ெசலாவணிைய ஈட் த்த கின்றனர். 
ஆனால், இவர்கள  ஊதியேமா மிகக் குைறவாகும். வய  

திர்ந்த காலத்தில் இவர்க க்குக் கிைடக்கக்கூ ய 
உதவிக ம் மிகக் குைறவாகும்.  எனேவ, இவ்விடயத்தில் இ  
சார்ந்த அைமச்சு கவனம் ெச த்தேவண் ய  அவசியமாகும்.   
 

இங்கு மைலயகத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
ெகளரவ உ ப்பினர் ஒ வர் அந்த மக்களின் கஷ்டங்கள் 
ெதாடர்பாகத் ெதளிவாகச் சுட் க்காட் னார்.  மைலயகத்தில் 
வாழ்கின்ற, இந்தத் ேதாட்டத் ெதாழில்கைள ேமற்ெகாள்கின்ற 
எம  உற கள் தங்கள  ஊதியம் சார்பாக எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ம். அந்த மக்களின் ஊதியத்ைத 
அதிகாிக்கச் ெசய்யேவண் ம். ைரமார் வர்க்கம் அவற்ைறக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு இடமளிக்கக்கூடா . இதில் உங்கள  
காிசைன கூ தலாக இ க்குெமன நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   
 

எம  நாட் ன் ைகத்ெதாழில் ைறைய ேநாக்கினால், 
இன்  ைதத்த ஆைட ஏற் மதியான  எம  நாட் க்குப் 
பாாிய அந்நியச் ெசலாவணிைய ஈட் த் த கின்ற . இங்கு 
ெதாழில் ாிேவாாில் 90 தமானவர்கள் ெபண்கள். ஆனால், 
இவர்களின் எதிர்காலம் சார்பான ஏற்பா கள் மிகக் 
குைறவாகேவ அைமந்தி க்கின்றன. அ ேபால், மத்திய 
கிழக்கு நா களி ந்  இலங்ைகக்கு அந்நியச் 
ெசலாவணிையப் ெப மளவில் அ ப்பி இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரத்ைதப் பா காப்பவர்கள் அங்ேக ட் ப் 
பணிப்ெபண்களாகப் பணி ாி ம் எம  மாதர் வர்க்கமாகும். 

2017  2018 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

இவர்களின் நலன்கள்கூடப் ெப ம் பாதிப்ைப எதிர்ெகாண்  
வ வதைன நீங்கள் நன்கு அறி ர்கெளன்  நான் 
க கின்ேறன். ஆனால், இன்  ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் ெகளரவ தலதா அத் ேகாரல 
அவர்கள் இ  சார்பாகப் பல நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அவர  
நடவ க்ைககள் பலவற்ைற அவதானித்  வ கின்ேறன். 
அைவ மிகச் சிறப்பாக இ ப்பைதயிட்  இச்சைபயிேல 
அவ க்கு பாராட்ைடத் ெதாிவிக்கின்ேறன்.  
 

2014 ஆம் ஆண்  கிட்டத்தட்ட 1,90,217 ஆண்க ம், 
1,10,486 ெபண்க மாக 3,00,703 ேபர் ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப் க்குச் ெசன் ள்ளனர். 2015இல் இவ்வா  
ெசன்றவர்களில் ஆண்கள் 1,72,630 ேப ம் ெபண்கள் 90,677 
ேப மாக ெமாத்தம் 2,63,307 ேபர் அடங்குகின்றனர். ஆனால், 
2016இல் ஆண்கள் 92,191 ேப ம் ெபண்கள் 47,597 ேப மாக 
ெமாத்தம் 1,39,788 ேபர் ெசன் ள்ளர். இந்த வைகயில் இ  
கிட்டத்தட்ட அைரவாசியாகக் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . 
ந த்தர வர்க்கத் ெதாழிலாளர்களாக 2014இல் 20,778 ேபர் 
ெசன் ள்ள அேதேவைள, அந்த எண்ணிக்ைக 2015 இல் 6,921 
ேபராகக் குைறந்தி க்கின்ற . 2016 இல் இத்ெதாைக 4,562 
ஆக மாறியி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த ந த்தரத் ெதாழிலாளர் 
வர்க்கத்தின் ேவைலவாய்ப்  அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்.  
 

நீங்கள் மத்திய கிழக்கில் ெபண்களின் ேவைலவாய்ப்ைபக் 
குைறத்தி ப்ப  வரேவற்கத்தக்க . ஏெனன்றால் 
உண்ைமயிேலேய அந்தப் ெபண்கள் பற்றிய விடயம் மிகப் 
பாிதாபகரமான . அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ெபண் 
என்றப யினால் அதைன நன்கு உணர்ந்தி க்கின்றீர்கள் 
என்  நான் க கின்ேறன். ட் ப் பணிப் ெபண்களின் 
எண்ணிக்ைக 2014 இல் 88,626 ஆக இ ந்த . அ  2016 இல் 
37,892 ஆகக் குைறந் ள்ள . இதற்குக் காரணம் மத்திய 
கிழக்கு நா கள் குைறந்த ஊதியமாக மாதாந்தம் 300 ெடாலர் 
வழங்க ேவண் ம் என்  அரசாங்கம் வி த்த ேவண் ேகா ம் 
ெகளரவ அைமச்சாின் இ  சார்ந்த ெசயற்பா ேம ஆகும். 
மத்திய கிழக்கிற்குச் ெசல் ம் ெபண் பணியாளர்கள் ெதாைக 
குைறக்கப்பட்டைம வரேவற்கத்தக்கதாக இ க்கின்ற 
ேபாதி ம் எம  நாட் ன் அந்நியச்ெசலாவணி வ வாயில் 
அ  சி  ழ்ச்சிைய ஏற்ப த்தியி ப்பைத ம் நான் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  
 

இன்  மத்திய கிழக்குப் பணிப்ெபண்ணாகச் ெசல்பவர்கள் 
யார்? மிக ம் வ ைமயான கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். 
மத்திய கிழக்கு நாட் க்குப் பணிப் ெபண்ணாகச் ெசல்வ  
நி த்தப்பட்டால், இவர்க க்கான மாற் த்திட்டம் 
ஏற்ப த்தப்ப வ  அவசியமாக இ க்கின்ற . கடந்தகால 

த்த சூழ ேல வடக்கு, கிழக்கிேல ெப ம் பாதிப்ைப 
எதிர்ெகாண்ட கு ம்பங்களில் ெப ம்பாலானவற்ைறத்  
தைலைமதாங்குகின்ற கு ம்பப் ெபண்கேள இன்  மத்திய 
கிழக்கு நா க க்குத் ெதாழில்வாய்ப்ைபத் ேத ச் 
ெசல்கின்றனர். இவர்கள் உண்ைமயிேலேய அங்கு பல 
அெசளகாியங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். அந்த 
அெசளகாியங்கைளக் கட் ப்ப த்த அைமச்சர் அவர்கள் 
நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்றார்; நடவ க்ைக எ த் க் 
ெகாண் ம் இ க்கின்றார். ஆனா ம் அவ்வாறான 
ெபண்க க்கு எவ்வாறான மாற் த்திட்ட ேவைலகைள 
வழங்கலாம், ஏற்பா  ெசய்யலாம், ஏற்பா  
ெசய்தி க்கின்ேறாம் என்ற விடயங்கைளத் தம  உைரயில் 
அைமச்சர் அவர்கள் ெதளிவாகக் குறிப்பி தல் நன்றாக 

அைம ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால் அந்தப் 
ெபண்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் மிக ம் வறியவர்கள். 
அவர்க ைடய ன்பங்கைள நான் அவதானித் 
தி க்கின்ேறன். அவ்வா  பணிப் ெபண்ணாகச் 
ெசல்கின்றவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற ன்பங்கள் பலவற்ைறத் 
தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ேறன். அந்த 
வைகயிேல இந்தச் சைபயிேல உங்களிடம் அவர்க க்கான 
மாற் த்திட்ட ஏற்பாட்ைட ேவண்  நிற்கின்ேறன்.  
 

பணிப்ெபண்ணாகச் ெசல்கின்ற இவர்கள் பலர் ட்  
எஜமானர்களா ம் ன் த்தப்ப கின்றனர். ஒ சிலர் 
பா யல் ெசயற்பாட் க்குத் ண்டப்ப கின்றனர். 
அ மட் மன்றி, அவர்கள் தம  சி  பிள்ைளகைள உறவினர் 

களில் விட் விட் ச் ெசல்வதனால், தாயின் 
பராமாிப்பின்ைம, பாசமின்ைமயினால் அப்பிள்ைளகள் உள, 
உடல் ாீதியாகப் ெப ம் பாதிப்ைப எதிர்ெகாள்கின்றனர். அ  
மாத்திரமன்றி, பல ேவதைனயான சம்பவங்கள், அதாவ  
கலாசார ாீதியான பாதிப் ச் சம்பவங்கள்கூட 
இடம்ெப கின்றன. ெசன்றவர்களில் சிலர் தங்கள  
பிள்ைளகள் உட்பட உற க டன் ெதாடர் ெகாள்ள யாத 
நிைலைமயி ம் உள்ளனர்.  
 

அத்ேதா , சி  குற்றங்க க்குக்கூட மரண 
தண்டைன உட்படப் ெப ம் தண்டைனகள அவர்கள் 
அ பவிக்கின்றனர். வ டாந்தம் எம  நாட் ந்  மத்திய 
கிழக்கு நா க க்குச் ெசல்கின்றவர்களில் சராசாியாக 300 
ேபர் மரணமைடகின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
2015ஆம் ஆண் ன் தர ப்ப , 23 நா களில் 312 ேபர் 
இறந்தி க்கின்றனர். 2016ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
இன் வைர 271 ேபர் இறந் ள்ளனர். அதி ம் கூ தலான 
இறப்  ாியாத்தில் இடம் ெபற்றி க்கின்ற . ாியாத்தில் 
2015இல் 107 ேப ம், 2016இல் 95 ேப ம் இறந் ள்ளனர். 
குைவத்தில் இவ்வ ட ம் ெசன்றவ ட ம் தலா 44 ேபர் தம் 
இறந்தி க்கின்றனர். கட்டாாில் 2015இல் 51 ேப ம், 2016இல் 
31 ேப ம் இறந்தி க்கின்றனர். இவற் க்கான காரணத்ைத 
அைமச்சு கண்டறியேவண் ம். அத் டன், இவ்விறப்  

தத்ைதக் குைறக்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். தங்கள  
அன்றாட வாழ்க்ைகையக் ெகாண்  நடத்தேவண் ம்; 
தங்கள  கு ம்பத்ைத நல்ல நிைலைமயில் ைவக்கேவண் ம் 
என்பதற்காகேவ ஏைழ மக்கள் மத்திய கிழக்கு நா க க்கு 
ெதாழி க்காகச் ெசல்கின்றனர். ஆனால், இவர்கள் அங்கு பல 

ன்பங்கைள அ பவித் , இறப்ைபச் சந்தித் , ெபட் களில் 
அ ப்பப்ப கின்றனர். இந்நிைல நி த்தப்படேவண் ம். 
இதற்குத் தகுந்த நடவ க்ைகைய மாண் மிகு அைமச்சர் 
அவர்கள் எ க்கேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். உங்கள  நல்ல ேசைவையப் 
பாராட் ம் இவ்ேவைளயில், இவ்வாறான நடவ க்ைகக்கான 
ேகாாிக்ைககைள ம் இச்சைபயில் ன்ைவக்கின்ேறன்.  
 

தற்ேபா , ச தி அேரபியா க்குச் ெசல் ம் ெபண்களின் 
தம் குைறந் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்க . இந்நாட் க்கு 

2015இல் 28,540 ேபர் ெசன் ள்ளனர். 2016இல் 14,705 ேபர் 
ெசன் ள்ளனர். இ  அங்கு வழங்கப்ப ம் மரண தண்டைனச் 
ெசயற்பா  காரணமாக ம் அைமச்சாின் நடவ க்ைக 
காரணமாக ம் குைறந்தி க்கலாம் என நான் க கின்ேறன். 
ெபா வாக 2015 - 2016 காலங்கைள ேநாக்கும்ேபா  ச தி 
அேரபியா ெசன்ற பணியாளர்களின் ைறப்பா கள் 
கூ தலாக இ க்கின்றன. 2015இல் 4,504 ைறப்பா க ம் 
2016இல் 2,039 ைறப்பா க ம் பதிவாகி ள்ளன. 
அ ேநரம், ச தி அேரபியாவில் சி குற்றங்க க்காகப் ெப ம் 
தண்டைனகைள வழங்கும் ெசயற்பா , மரண தண்டைன 
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வழங்குகின்ற ெசயற்பா  என்பன கூ தலாக 
நைடெப கின்றன. எனேவ, இந்நாட் க்குத் ெதாழி க்காகப் 
பணியாளர்கள் - குறிப்பாகப் ெபண்கள் - ெசல்வதற்கு 
அ மதிைய வழங்கா , அைத ற்றாகத் தைடெசய்வ  
உகந்ததாக அைம ம் என்பதைன அைமச்சர் அவர்க க்கு 
ஆேலாசைனயாகத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

ெகௗரவ அைமச்சர் (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல அவர்கள் 
அண்ைமயில் ெகா ம்  ெசயன் ைற நா களின் 
அைமச்சர்களின் 5வ  மாநாட் ல் ேபசும்ெபா , "சர்வேதச 
ாீதியில் இன்  244 மில் ய க்கு அதிகமானவர்கள் 

லம்ெபயர்ந்   வாழ்கின்றனர். உலக சனத்ெதாைக வளர்ச்சி 
தத்ைதவிட லம்ெபயர்பவர்களின் தம் அதிகமான " என  

ஐ.நா. இன் தர கைள  சுட் க்காட் ப் ேபசி ள்ளார். "அதி ம் 
அைரவாசிக்கு ேமற்பட்டவர்கள் ஆசிய நா களில் 
இ க்கின்றனர்" என ம் குறிப்பிட் ள்ளார். ஆனால், இதில் 
இலங்ைகயின் ெசயற்பா  ெப ம்பாலானதாக அைமந்தி க்கு 
ெமன நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். இலங்ைகயில் 
ெதாழி ல்லாப் பிரச்சிைன, நாட் ல் ஏற்பட்ட த்த சூழல் 
மற் ம் வழங்கப்ப ம் ெதாழில்க க்குப் ெபா த்தமான 
ஊதியம் வழங்கப்படாைம காரணமாகேவ ெப ம்பாலான 
இடம்ெபயர் கள் நைடெபற்றி க்கின்றன. ஆகேவ, இந்த 
இடம்ெபயர் கைள எம  நாட் ந்  குைறப்பதற்கு 
ஊதியங்கைளக் கூ தலாக வழங்குவதற்கும் ெதாழி ன்றிக் 
கஷ்டப்ப கின்றவர்க க்கு எவ்வாறான ெதாழிற்றிட்டங்கைள 
எம  நாட் ல் ஏற்ப த்தலாெமன்பதைன ம் அைமச்சர் 
அவர்கள் கவனத்திற்ெகாண்  இதற்கான நடவ க்ைகைய 
எ க்க ேவண் ம்.  

 
வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயிேல த்தத்திற்கு 

ன்பி ந்த பல ெதாழிற்சாைலகள் இன் வைர இயங்க 
யாத நிைலயில் இ ந் ெகாண் க்கின்றன. அவற்ைற 

இயக்க நடவ க்ைகெய க்கப்பட ேவண் ம். ேம ம், அங்கு 
கணவைன இழந்  கு ம்பத் க்கு தைலைம தாங்குகின்ற 
கு ம்பப் ெபண்கள் பலர் இ க்கின்றனர். வடக்கு, கிழக்கிேல 
கிட்டத்தட்ட ஓாிலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட ெபண்கள் 
விதைவகளாக இ க்கின்றனர். ஆகேவ, இவர்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பக்கூ ய திட்டங்கள் 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், அவர்கள்தான் 
ெப ம்பா ம் இந்த நாட் ந்  ெதாழில்க க்காக 
கீைழத்ேதய நா க க்குச் ெசல்கிறார்கள்.  ஆகேவ, அவர்கள்  
சி  ெதாழில்கைள ேமற்ெகாள்ளக்கூ யவைகயில் 
ைகத்ெதாழில் கூடங்கைள ஏற்ப த்த ேவண் ம். அவ்வா   
ெதாழில்வாய்ப்ைப  இங்ேக உண் பண்ணினால் 
ெவளிநா க க்குச் ெசன்  ன்பப்ப பவர்களின் தத்ைதக் 
குைறக்க ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
( மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  

ெகளரவ உ ப்பினர் சிறிதரன் அவர்களின் ேநரத்தில் 10 
நிமிடங்கைள நான் எ த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 

எனேவ, இன்ைறய நிைலயில் க்கியமாக அைமகின்ற 
இந்தத் ெதாழி ல்லாப் பிரச்சிைனைய நீக்குவதற்குச் 
சம்பந்தப்பட்ட சகல ம் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  
இந்த சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , இன்ைறய தினம் விவாதத் க்கு 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு 
சார்பாக ம் சில விடயங்கைள நான் இங்கு  கூறிக்ெகாள்ள 
ேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். உண்ைமயிேல எம  
நாட் ல் கடந்த காலத்தில் இ ந்த ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்கைளவிட தற்ேபாைதய அைமச்சர் அவர்கள் ஓரள  
மனச்சாட்சி டன் ேநர்ைமயாக ம் நியாயமாக ம் 
ெசயற்ப கின்றார் என்பதைன இந்தச் சைபயிேல கூற 
வி ம் கின்ேறன். கடந்த கால த்த சூழ்நிைலயில் வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட மனித உாிைம மீறல்கள், 
மனிதாபிமான நடவ க்ைககள் ேபணப்படாைம என்பன 
ெதாடர்பாக ஐக்கிய நா கள் சைபயில் ெபா ப் க்கூறல் 
நிைலக்கு இலங்ைக தற்ேபா ம் உட்ப த்தப்பட் ப்பதைன 
நாங்கள் யா ம் ம க்க யா . இங்கு அைமச்சர் அவர்கள் 
இல்ைல. என்றா ம், நான் அைமச்சர் அவர்க க்கு 
சிலவற்ைறக் கூற ேவண் ம்.  

 
இந்தியாவிேல இந்திரா காந்தியின் ஆட்சிக் காலத்தில் 

சீக்கியர்களின் ெபாற்ேகாவில் தாக்கப்பட்ட  சம்பந்தமாக ஒ  
கலவரம் ஏற்பட்ட . அந்தக் கலவரத்தின்ேபா  இந்திரா காந்தி 
தன  இரா வத்ைதப் பயன்ப த்தினார். அதன் லம் 
சீக்கிய க்குப் ெப ம் அழி  ஏற்பட்ட . அதன் பின்னர் 
இரா வத்தினர் இந்திரா காந்திைய நா , அந்தக் கலவரத்தில் 
சீக்கியைர அடக்கிவிட்டதாகக் கூறி, அதற்காக ெவற்றி விழா 
ெகாண்டா வதற்கு   தங்க க்கு ஒ  திகதிையத் த மா  
ேகட் க்கிறார்கள். அதற்கு இந்திரா காந்தி அவர்கள், 
"நாங்கள் ேவ  நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்கைளக் ெகால்லவில்ைல; 

ரதி ஷ்டவசமாக எம  நாட்ைடச் ேசாந்்தவர்கைளேய 
ெகான்  குவித்தி க்கிேறாம்; இ  ெவற்றி அல்ல, ெவட்கப்பட 
ேவண் ய ஒ  விடயம்" என் ம், "அதற்குப் பதிலாக 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மனங்கைளக் ெகாள்ைளெகாள் ம் 
அள க்கு எங்கள  நடவ க்ைகைய மாற்றிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம்" என் ம் கூறினார். அேதேபால், அெமாிக்காவின் 
16ஆவ  ஜனாதிபதியான ஆபிரகாம் ங்கன் அவர்க ைடய 
ஆட்சிக் காலத்திேல த்தெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட்டேபா , 
"எந்த உயிரழி க ம் ஏற்படாத வைகயில் த்தத்ைத 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்" என்  அவர் தன  
இரா வத் க்குக் கட்டைளயிட்டார். அந்த வைகயில், 
நாங்கள் ஒேர நாட் க்குள் இ க்கின்ற இந்த நாட்  மக்கள். 
ஒ  நாட் ன் மீ  இன்ெனா  நா  ெதா ப்ப தான் ேபார்! 
இங்கு நைடெபற்ற  உள்நாட் க் கலவரம். இ  
இலங்ைகயின் உள்நாட்  விடயம். அதில் தவ  
இ க்கின்ற . ஆகேவ, உள்நாட்  கலவரத்தில் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பாக நாங்கள் காிசைன ெச த்த 
ேவண் ம்.  

 
நாங்கள் உங்கைளக் குைற ெசால்லவில்ைல. ன்பி ந்த 

அரசாங்கம் ெப ந்தவைற விட் க்கிற . அதனால் பாாிய 
ெந க்க ைய ஐக்கிய நா கள் சைபயிேல இலங்ைக 
எதிர்ெகாண் க்கின்ற . அைத மைறப்பதற்கு இப்ேபா  
சிலர் ற்பட் க்கிறார்கள். அெமாிக்காவில் இ க்கின்ற சில 
சிங்களச் சேகாதரர்கள் -diaspora அெமாிக்க ஜனாதிபதி 
ெடானால்ட் ரம்ைபச் சந்தித்  ேவண் ேகாள் 
வி த்தி க்கிறார்கள். இலங்ைக சார்பாக ஐக்கிய நா கள் 
சைபயில் ெகாண் வந்தி க்கின்ற அந்தக் 
குற்றப்பத்திாிைகைய நீக்கிக்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள்; அதைன நி த் மா  ேவண் ேகாள் 
வி த்தி க்கிறார்கள். உண்ைமக்குப் றம்பாக நாங்கள் 
ெசயற்படக்கூடா ; நீதி, நியாயம், த மம் நிைலக்க 
ேவண் ம்; குற்றம் நைடெபற்றி ந்தால் யாராக இ ந்தா ம் 
அ  விசாாிக்கப்பட ேவண் ம்; பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு நீதி 

2021  2022 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

வழங்கப்பட ேவண் ம். ஆகேவ, தமிழ் மக்க க்கு கடந்த 
காலத்தில் இைழக்கப்பட்ட குற்றத்திற்கு நீதி ேவண் ம். 
அதற்கு ஐக்கிய நா கள் சைப தயாராக இ க்கின்ற . அதைன 
விசாாிப்பதிேலா, அதற்கான நடவ க்ைக எ ப்பதிேலா இந்த 
அரசாங்கம் எந்தவித தயக்க ம் காட்டக்கூடா . 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் அவ்வாறான நடவ க்ைகக்கு 
ஒத் ப்ேபாக மாட்டாெரன நான் க கின்ேறன். என  
நம்பிக்ைகையக் கவனத்திற்ெகாண்  அவர் ெசயற்ப வா 
ெரன்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
அத்ேதா , ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சி டாகச் 

ெசய்யேவண் ய பல ெசயற்பா கள் இன்  எங்கள  
பகுதியில் நைடெபற்  வ கின்றன. அங்குள்ள சில 
அ வலகங்களில் அந்த நடவ க்ைககள் பரவலாக்கம் 
ெசய்யப்பட் க்கிற . அதற்கான உத்திேயாகத்தர் 
நியமனங்க ம் நடந்தி க்கின்றன. அேதேநரம், மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் இ ப்பவர்க க்கு ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சில் தங்க ைடய ஆவணங்கைள உ திப்ப த்த 
ேவண் ய ேதைவக்காக அவர்கள் ெகா ம் க்கு வரேவண் ய 
நிைலைம இ க்கின்ற . எனேவ, ஆவணங்கைள 
உ திப்ப த் கின்ற அந்தச் ெசயற்பாட்ைட ம் மாவட்ட 
ெசயலகம் மற் ம் பிரேதச ெசயலகங்களில் ேமற்ெகாள்வதற்கு 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு நடவ க்ைக எ த்தால், அந்த 
மக்களின் சிரமத்ைத ம் அவர்களின் பண விரயத்ைத ம் 
குைறத் க்ெகாள்ளலாெமன்  இந்தச் சைபயிேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ஆசிய நா களில் ெதாழில் ட்பத் திறன் ெபற்றவர்கள் 

அவர்களின் அரசாங்கத்தி டாகத் ெதாழில் வாய்ப்பிைனப் 
ெபற்  ஐேராப்பிய நா க க்குச் ெசல்கின்றேபாதி ம், 
ஒப்பீட்டளவில் இலங்ைகயி ந்  இத்தைகய ெதாழில் 
திறனாளர்கள் ஐேராப்பிய நா க க்குத் ெதாழில் ெபற் ச் 
ெசல்வ  மிகக் குைறவாக இ க்கின்ற . எனேவ, நா ம் 
அவ்வா  அ ப்பிைவத்தால் இலங்ைகக்கு அந்நியச் 
ெசலாவணி அதிகம் கிைடக்கும். இதன் லம் ேவ  நா களில் 
நாங்கள் தற்ேபா  கடன் ேகட் த் திாிவைத ம் உதவி 
தா ங்கெளன்  ேகட் த் திாிவைத ம் குைறத் க் 
ெகாள்ளலாம் என்ற ெசய்திைய ம் கூறி, என்ைன 
உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்த ெகளரவ தைலைம 
தாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , நிைற  
ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.50] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ වැදගත් අමාත්යාංශ 

ෙදකක වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. පළමුෙවන්ම 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් රජෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා විධියට ගරු මංගල 
සමරවීර මැතිතුමා පසු ගිය කාල වකවානුෙව් ජාත්යන්තර රටවල් 
සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට වාෙග්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයත්, අෙනකුත් ජාත්යන්තර සංවිධානත් සමග යම් 
එකඟතාවකින් සහ යම් කියාකාරිත්වයක් ඇතුළත වැඩ කරන්න 
කටයුතු කිරීම ගැන මම එතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
පළමුෙවන්ම මම කීඩාව හා සම්බන්ධ කාරණයක් ගැන කථා 

කරන්නම්. එතුමා එක්ක ඊෙය් අපි විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූවා. කීඩා අමාත්යාංශය විධියට අපට විවිධ රටවල් එක්ක 
විශාල සම්බන්ධකම් ෙගොඩ නඟා ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ලංකාෙව් කීඩා අමාත්යාංශය විධියට කීකඩකයන්, 
විනිශ්චයකාරවරුන් සහ පුහුණුකරුවන් සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත් 
අපට පිටරටවලට යවන්න පුළුවන් තත්ත්වෙය් පුහුණුකරුවන් 
නැහැ.  ඒ නිසා අපට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් පිටරටවල ඉන්න 
පුහුණුකරුවන් ලංකාවට ෙගන්වා ෙගන ඔවුන් ශක්තිමක් කරන 
වැඩ පිළිෙවළකට යන්නයි.  

 
2009 අෙප් රෙට් යුද්ධය අවසන් වුණායින් පසුව හැමදාම අපිට 

සිද්ධ වුෙණ් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට අවශ්ය කරන වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කරන්නයි. හැම අවුරුද්ෙද්ම ඔක්ෙතෝබර් සහ 
මාර්තු මාසවල කෙළේ මුළු අවුරුද්දටම ඒකට අවශ්ය කරන වැඩ 
පිළිෙවළ හදන්න මහන්සි ෙවන්නයි. අද ඒ ෙවනුවට  අපට ෙවනත් 
කාරණාවලට යන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමා ඊෙය් අපට 
ෙපොෙරොන්දු වුණා "Sports Diplomacy"  කියන ෙවනම 
ඒකකයක් ස්ථාපිත කරලා, ඒ හරහා අපට  ෙලෝකෙය් අෙනක් 
රටවලින් ගන්න තිෙබන පෙයෝජන ටික ගන්න අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න. විෙශේෂෙයන්ම මම භාර ගන්න ෙකොට අෙප් අමාත්යාංශය 
අවෙබෝධතා ගිවිසුම් නවයකට වැඩි පමාණයක් අත්සන් කර 
තිබුණා. ඒ අවෙබෝධතා ගිවිසුම්  නවය සම්බන්ධෙයන් කිසිදු 
ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා එතුමාෙග්ත් සහෙයෝගය අර ෙගන අනාගතෙය් ඒ කියා දාමය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා කීඩාව දියුණු කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට එතුමාෙග් සහෙයෝගය අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙවනම ඒකකයක් විධියට  ඒකට 
අවශ්ය කරන පියවර ගන්න එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් එතුමා සමඟ එකතු 
ෙවලා කරන කැපවීම, ලබා ෙදන දායකත්වය අගය කරන්නත් මම 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

 
පසුගිය කාලෙය් ලංකාෙව් අපට ෙලෝකයත් එක්ක විශාල 

අරගළයක් කරන්න සිද්ධ වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 2009 ෙම් රෙට් 
යුද්ධය අවසන් වුණායින් පස්ෙසේ, මානව හිමිකම් පිළිබඳව 
ෙචෝදනා රාශියක් අෙප් රටට එල්ල වුණා. එයින් රෙට් ආර්ථිකයට 
දැඩි ෙලස  පීඩා කරන, රෙට් අනාගතයට පීඩා කරන, ර ෙට් 
ස්ෛවරීභාවයට පීඩා කරන වැඩ පිළිෙවළකට තමයි තල්ලු ෙවලා 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා අපිට එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලයත් එක්ක රණ්ඩු ෙවන රටක් විධියට සහ ඔවුන් එක්ක 
ගහ ගන්නා රටක් විධියට තමයි දිගින් දිගටම කටයුතු කරන්න 
සිද්ධ වුෙණ්.  අපට ගිහිල්ලා ඔවුන් එක්ක රණ්ඩු වන්නට සිදු වන,  
රණ්ඩු ෙවමින් විසඳා ගත යුතු  සමහර කාරණා තිෙබනවා. 

 
අපි ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් එක්ක වැඩ කරන ෙකොට ෙම් 

ෙලෝකෙය් තිෙබන පජාතන්තවාදී රූප රාමුව තුළ නැත්නම් 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳ විවිධ අදහස් හා ෙයෝජනා රණ්ඩු ෙවන්ෙන් 
නැතිව ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ඒ සියලු 
ෙද්වල් දැක්ෙක් අෙප් රටට අභිෙයෝගයක්, රටට භයානක 
තත්ත්වයක්, නැත්නම් රෙට් ස්ෛවරීභාවය කඩාකප්පල් කිරීමට 
හදන වැඩ පිළිෙවළක් විධියටයි. ඒ නිසා ෙම් ෙදක ෙවන් කර 
ගනිමින් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් එක්ක මානව හිමිකම් 
සම්බන්ධ කාරණාවලදී නැත්නම් පජාතන්තවාදය, එෙහම  
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[ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන්  මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

නැත්නම් යහපාලනය, නැත්නම් අෙනකුත් කාරණා පිළිබඳව යම් 
කිසි පතිපත්තිමය රාමුවක් තුළ  ඔවුන් එක්ක ගනුෙදනු කරනවා 
නම් ෙම්වා විශාල පශ්න බවට පත් වන්ෙන් නැහැ.  ෙපොෙරොන්දු 
කඩ කිරීම, අභිෙයෝග කිරීෙම් ෙනොනැෙමන ගතියකින් යුත් 
පතිපත්ති ෙවනුවට ඒ අයත් එක්ක යම් කිසි විධියකින් ඉතාම ඍජුව 
සාකච්ඡා කරමින් ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න අවශ්ය කරන වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "සංහිඳියාව, වගකීම් හා 
මානව හිමිකම්" යන මැෙයන් යුත් 30:1 දරන ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාෙව් අපි  සම අනුගාහකත්වයක් දක්වමින් 
කටයුතු කළා.  

 
ෙම් සම්බන්ධව විවිධ මතවාද ලංකාව ඇතුෙළේ පසු ගිය 

කාලෙය් ඇති කරමින් ගියා අපි දැක්කා. "ලංකාවට විෙද්ශ 
විනිශ්චයකාරවරු ෙගෙනනවා. ලංකාවට විෙද්ශ විනිශ්චයකාරවරු 
ඇවිල්ලා නඩු අහනවා. ලංකාෙව් නීතිය ෙවනම ෙවනස් කරන්න 
යනවා. අලුත් අධිකරණයක් හදලා අෙප් රණවිරුවන්ට දඬුවම් 
කරන්න යනවා. ෙම් නිසා රට පාවා ෙදන්න හදනවා" වාෙග් විශාල 
කාරණා පමාණයක් රට තුළ සමාජගත කරන්න විවිධ අන්තවාදී 
බලෙව්ග ෙම් රෙට් ෙද්ශ ෙපේමයට මුවා ෙවමින් රෙට් අන්තවාදය 
අවුස්සන්න උත්සාහ කළා. ඒ ආකාරයට කියා කළ විශාල පිරිසක් 
හිටියා. අද අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, එවැනි 
භයානක තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි රට ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන්, අපි ෙම් 
රටට විෙද්ශ විනිශ්චයකාරවරුන් ෙගෙනන්න සූදානම් නැහැයි 
කියලා.  

 
ෙම් රෙට් ෙවනම අධිකරණයක් හදලා හමුදා රණවිරුවන්ට 

දඬුවම් කරන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි අපි කියාත්මක 
කරන්න හදන්ෙන්. රට ඇතුෙළේ පජාතන්තවාදී ආයතන ස්ථාපිත 
කරන, පජාතන්තවාදී සංවිධාන ස්ථාපිත කරන, රෙට් නීතිෙය් 
ආධිපත්ය - rule of law - ස්ථාපිත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ 
ෙකොටස්කරුවන් විධියට තමයි අපි දැන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයත් එක්ක එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්ෙන්. විශාල 
පශ්න ගණනාවක් සඳහා වන එකඟතාවකට සහ එකඟත්වෙයන් 
වැඩ කරන කියාදාමයකට අපි දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමතියි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
සහෙයෝගය දක්වන රටක් විධියට  ශී ලංකාව 2015, 2016 
වර්ෂවලදී විෙද්ශ රටවල් - අනික් රටවල් - එක්ක තිබුණු 
සම්බන්ධතා පෙයෝජනයට අරෙගන විවිධ ෙද්වල්වලට අපි අෙප් 
සහෙයෝගය දැක්වීෙම් කටයුතු ටික කළා.  

 
විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් හා ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාත්යන්තර සම්මුතිය, ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතිය, කාන්තාවට  එෙරහි 
සියලු ආකාරෙය් ෙවනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර 
සම්මුතිය, ජාතීන් අතර සියලු ආකාරෙය් ජාතිවාදී ෙවනස්කම් ඉවත් 
කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතිය, හිංසාවන් සහ අෙනකුත් 
කුරිරුකම්, මානසික ෙහෝ ෙනොෙහොබිනා සැලකීම් ෙහෝ දඬුවම් 
කිරීම් පිටු දැකීෙම් සම්මුතිය, ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිය, 
සියලු සංකමණිකයින්ෙග් හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයින්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතිය කියන 
ෙම් සියලු කාරණා පිළිබඳව අපි එකඟතාව පළ කරමින් පසුගිය 
කාල වකවානුව තුළ ෙම් රට ඉදිරියට අරෙගන ගියා.  

 
දැන් අපි අලුත් අභිෙයෝග රාශියකට මුහුණ ෙදමින් ඉන්ෙන්. 

ෙම් අර්බුද මැද ඉදිරියට ගිය රට තුළ ආපසු සියලු ජාතීන් එකට 
එකතු කරලා, සංහිඳියා වැඩ පිළිෙවළක් තුළ ඉස්සරහට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කියාදාමයන් පිළිබඳව අපි සිතන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. සිංහල අන්තවාදීන්ෙගන්, ෙදමළ අන්තවාදීන්ෙගන්, 
තුන්වනුව මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ෙගන් ෙම් රට ෙබ්රා ගැනීෙම් 
කියාදාමය අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව විධියටත්, රටක් විධියටත් අප 

සියලු ෙදනාට තිෙබන වගකීමක් බවට අද පත්ෙවලා තිෙබනවා.   
ඒ නිසා එයින් ගැලෙවන්න කාටවත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අන්තවාදී ෙලස, ජාතිවාදී ෙලස ජාතිවාදය අවුස්සමින් 
ෙම් රට ආපසු නැවත ෙල් විලක් බවට පත් කරන්න හදන සියලු 
ෙදනාට එෙරහිව නීතිය දැඩි ෙලස කියාත්මක කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙම් රජයට අත්ෙවලා තිෙබන පැහැදිලි වගකීමක් බව මම 
කියන්න කැමැතියි.  

 
අද නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන අපි කථා කරනවා. 

පසුගිය කාල වකවානුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවක් විධියට ඉඳ ගනිමින්, 
කමිටුවක් විධියට ඉඳ ගනිමින්, සියලුම පක්ෂ එකට එකතු ෙවමින්, 
විවිධ නායකයන් එකට ඒක රාශි ෙවමින් වාර්තා ගණනාවක් 
හදලා අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට  ෙම් වනෙකොට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. වාර්තා හයක් විතර අපි අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් 
වන ෙකොට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාත් එක්ක අද 
සමාජෙය් දැවැන්ත මතවාදයක් අරෙගන යනවා, " එක පැත්තකින් 
ශී ලංකාෙව් ඒකීය රාජ්යය අවසානයි. බුද්ධාගම අවසානයි. රෙට් 
තිබුණු අනිකුත් සියලු අයිතිවාසිකම් රටට නැති වනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් හදන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නැත්නම් සුළු ජාතීන් ෙවනුෙවන් හදන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්" කියලා.  

 
ෙම් විධියට රට ගිනි තබන හනුමන්තලාෙග් කාර්ය භාරය 

පිළිබඳව සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නායකයන් යැයි කියා 
ගන්නා අය ෙම් වනෙකොට කියා කරමින් සහ කථා කරමින් යනවා. 
ජාතිවාදී පකාශ අපි දැන් කථා කරලා ඇති කියලා මම කියන්න 
කැමතියි. ෙමොකද, අපි ඉතිහාසෙය් ෙම් ගැන ඇති ෙවන්න කථා 
කරලා තිෙබනවා. එක කාලයක ඒ වැඩ පිළිෙවළ විශාල ව්යාපාර 
විධියට ඉස්සරහට ෙගන ගියා. අපට ජාතිකත්වය පිළිබඳව 
පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු විය යුත්ෙත් 
"ජාතිවාදය" ෙවනුවට "ජාතිකවාදය" ෙවනුෙවන් කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි.  

 
අපි දැක්කා, පසුගිය කාලෙය් බිතාන්යෙය් ඇති වුණු තත්ත්වය. 

ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලි ජාතිකවාදී රැල්ලක්. ඒක බිතාන්ය 
ජාතිකයින් ෙවන් ෙකොට සලකා බලන ලද කාරණයක් ෙනොෙවයි. 
ඔවුන් ඔවුන්ෙග් කියාදාමය ඉදිරියට අරෙගන ගියා. හිලරි 
ක්ලින්ටන් මහත්මිය සහ ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් මහතා තමයි 
ජනාධිපතිවරණයට තරග කෙළේ. මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්න කැමැතියි, එය ඉතාම වැදගත් ජනාධිපතිවරණයක් බව. 
එපමණක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ජනපියත්වෙයන් අඩුම 
අෙප්ක්ෂකයින් ෙදෙදෙනක් තමයි ඒ සඳහා තරග කෙළේ. හැබැයි ඒ 
ෙදෙදනාෙග් කියාදාමය තුළ අපි ෙමොකක්ද දැක්ෙක්? ඇෙමරිකාව 
තුළ ජාතිකවාදී රැල්ලක් කියාත්මක වුණා.  

 
ෙමක්සිෙකෝෙව් ඉන්න අය එළියට තල්ලු කරනවා, කළු 

ජාතිකයින්, නැත්නම් ඇෙමරිකානු කළු ජාතිකයින් එළියට තල්ලු 
කරනවාය කියන කථාව ෙනොෙවයි ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් මහතා 
කිව්ෙව්. ඇෙමරිකානු ජාතිකවාදය තමයි ඔහු නැවත කියාදාමයක් 
විධියට ෙගනාෙව්. ඒෙකන් අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලි පිළිතුරක් 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව අද ෙම් රටට අවශ්ය වන්ෙන් ශී ලාංකික 
ජාතිකවාදයක් මිසක් සිංහල ජාතිකවාදයක් ෙහෝ ෙදමළ 
ජාතිකවාදයක් ෙහෝ මුස්ලිම් ජාතිකවාදයක් ෙනොෙවයි කියන එක 
ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඒ නිසා ශී ලාංකික ජාතිකවාදය තුළ අපි 
අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යනවා නම් අපට සංහිඳියාව පිළිගන්න සිදු 
ෙවනවා, අෙන්යෝන්ය ජාතීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිගන්න සිදු 
ෙවනවා, ඔවුන්ට සිදු වුණු අසාධාරණකම් පිළිගන්න සිදු ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම බහුතර ජාතිය වන සිංහල ජාතිෙය් ශක්තිෙයන් අෙනක් 
සියලු ෙදනා එකතු කර ගන්නා වැඩ පිළිෙවළකට අත ගහන්න 
අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

2025  2026 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අද අපි ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන  යන වැඩ පිළිෙවෙළේදී මා ෙම් 

කාරණය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. අද අෙප් ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරු ෙම් රෙට්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සෑදීෙම් කියාදාමෙය්දී පිළිගන්නවා, ශී ලංකාව ඒකීය රාජ්යයක් 
ෙවන්න ඕනෑ කියලා. එයම ඇති, ෙම් රෙට් අපි ඔක්ෙකෝම එකට 
එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න ඕනෑය කියන තැනට එන්න.  

 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව විශාල 

අර්බුද තිබුණා. අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා- කිව්වා ඒක 'දහතුන ප්ලස්' කරනවා කියලා. අපට 
මතකයි, ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ ඇමතිවරයාත් එක්ක කළ 
සාකච්ඡාෙව්දී ඔවුන් කිව්ෙව් ඒ කථාව. හැබැයි, අපි එතැනට 
යන්ෙන් නැහැ. අපි සූදානම්, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළ ෙම් ර ෙට් පුළුල් බලය ෙබදීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට 
එකඟතාව පළ කරලා ඉදිරියට යන්න. එහිදී ඇති වන පශ්න 
දැන්මම අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සිංහල අන්තවාදීන්, 
ෙදමළ අන්තවාදීන්, මුස්ලිම් අන්තවාදීන් එය පාවිච්චි කරමින් ෙම් 
රෙට් මහා ගිනි ජාලාවක් ඇති කරන්න තමයි වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපට යුතුකමක් තිෙබනවා.  

 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුම මන්තීවරුන්ට යුතුකමක් 

තිෙබනවා. අපි අනාගතෙය්දී හදන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්බන්ධෙයන් සියලු ෙදනාෙග් එකඟත්වය ඇතුව අපි ඉදිරි පියවර 
ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වර්තමානෙය් 
ෙනොෙවයි, ඉතිහාසෙය් ජීවත් වන පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් 
ෙවයි කියන එක තමයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. තවත් කරුණු 
ගණනාවක් ගැන කථා කරන්න තිබුණත් මට ෙබොෙහොම ස්වල්ප 
ෙව්ලාවක් හම්බ වුෙණ්. නමුත් මා එක කාරණයක් ගැන කියන්න 
කැමැතියි. පසු ගිය කාලෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් පශ්න 
ගණනාවක් තිබුණා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධව මා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න ගණනාවක් ඇහුවා. ජනාධිපතිවරුන්ෙග් 
කථා හදන්න සල්ලි දීපු ආයතන තිබුණා. අපි ඒ ගැන පශ්න ඇහුවා. 
ඒ කාලෙය් කවුරුවත් ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
වගකීමක් ගත්ෙත්ත් නැහැ. ඒ කාලෙය් සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන 
මහත්මයා අධීක්ෂණ මන්තීවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කළා.  

 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා වශෙයන් තවත් ෙකෙනක් හිටියා. 

ෙපොෙහොට්ටුෙව් සභාපති වාෙග් තමයි ඇමතිවරයා හිටිෙය්. 
අයිතියක් නැහැ, කිසිම වගකීමකුත් නැහැ, කාෙග් හරි එකක් 
අරෙගන ඉස්සරහට යන එක තමයි කෙළේ. ඒක තමයි දැනුත් ෙම් 
සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අයිතියක් නැති, ජන්මයක් නැති 
විවිධ පක්ෂවලට නායකත්වය ෙදන්න කවුරු හරි එනතුරු අල්ලා 
ෙගන ඉන්නවා වාෙග් තමයි ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු සිදු 
වුෙණ්. නමුත් අද මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඒ වගකීම භාර අර 
ෙගන, ඒ වැඩ පිළිෙවළ අතට අරෙගන, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය  ෙමෙහය විය යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන කාරණය 
පිළිබඳව ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉඳෙගන පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් 
දියත් කරනවා. එය ජයගහණය කිරීම- 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අර බස් ෙදකට ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමොන බස්ද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අර බස් ෙදකක් හම්බ වුණා ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, CHOGM එකට ෙගනාවා යැයි කියන අමුතු වර්ගෙය් 
බස් ෙදකක් හම්බ වුණා. ඒ බසව්ල ඌව පළාත් සභාෙව් හිටපු 
අමාත්යවරයා පවා ගමන් කරපු ඡායාරූප තිබුණා. මා දැන ගන්න 
කැමැතියි, ඒ බස් ෙදකට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලාෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත්, ඒවා අවභාවිතය පිළිබඳ ෙමොකක්ද- 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මා ඒ සම්බන්ධෙයන්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ  අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් වාෙග්ම ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයනුත්, අෙප් ගරු මංගල සමරවීර 
මැතිතුමා සහ  අෙප් ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයනුත් ඉදිරියට අරෙගන යන බව මතක් කරමින් ඒ 
පිළිබඳව අෙප් ස්තුතිය  පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා. ඊට 

ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.05] 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් විවාදයට එක් ෙවමින් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යාංශයට අදාළ කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව මා 
සඳහන් කරනවා.  

 
කම්කරු නිලධාරින්ෙග් Service Minutes පිළිබඳව පශ්නයක් 

තිෙබනවා. ෙම් නිසා කම්කරු නීති කමවත් විධියට කියාත්මක 
කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද LISA  - Labour Inspection 
System Application - ව්යාපෘතිය ඇන හිට තිෙබන බව ගරු 
ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති. ඒ පිළිබඳව වර්තමාන තත්ත්වය කුමක්ද, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් කුමන පියවරක් ගන්නවාද කියා අප දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල 

- EPF එක-  මුහුණ දී ඇති බැරෑරුම් පශ්නය තුළ, අමාත්යාංශ හා 
ෙදපාර්තෙම්න්තු විසින් ෙමම අරමුදෙල් තැන්පතු නිරීක්ෂණය 
කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කර වෘත්තීය සමිතිවල 
අනුකූලතාව ලබා ගත්තා.  එම ෙයෝජනාවට කුමක්ද වුෙණ්, එහි 
වර්තමාන තත්ත්වය කුමක්ද කියා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ෛත පාක්ෂික NLAC - National 

Labour Advisory Council - ෙයෝජනා, නිරීක්ෂණවලට කුමක්ද 
වුෙණ් කියා දැන ගන්න වෘත්තීය සමිති කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා. 
ෙසේවකයන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අරමුදල් EPF  අරමුදෙල් තැන්පත් කර 
තිෙබනවා. එය සුරක්ෂිත කිරීෙම් කාර්යය කම්කරු අමාත්යාංශය 
සතුයි. එය අන් සතු කළ ෙනොහැකි බව කම්කරු පන්තිය  
අවධාරණය කර සිටිනවා. රැකියා උත්පාදනය වැඩි ෙවමින් පවතින 
කලක ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් වැඩි වීෙම් ලකුණු 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දුර්වලතාවක් 
නිසා, නැත්නම් ෙවනත් ෙද්ශපාලන ෙහේතු නිසා එෙසේ සිදු වනවාද 
කියා දැන ගන්නට වෘත්තීය සමිති උනන්දුෙවන් ඉන්නවා.  

 
අද ශී ලංකාෙව් හාම්පුතුන් පුරුදු වී තිෙබන්ෙන් ස්ථිර හා නිත්ය 

ෙසේවාවන් සඳහා ෙකොන්තාත්, තාවකාලික ෙහෝ අනියම් පදනම මත 
බඳවා ගන්නයි. එය සිදු වන්ෙන් manpower agencies  හරහායි. 
ෙමම කමෙව්දය හරහා ෙසේවකයන් බඳවා ගනු ලබන්ෙන්, ෙසේවක 
රැකියා සුරක්ෂිතභාවය, අයිතිවාසිකම්, සුභසාධක කටයුතු පිළිබඳ 
කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ගත ෙනොහැකි තත්ත්වයක් 
යටෙත්යි. ඒ අය වහලුන් ෙලස ෙසේවෙය් ෙයොදා ගැනීම සිදු වනවා. 
එම තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා වෘත්තීය සමිති කාලයක් තිස්ෙසේ 
වෑයම් කර ඇතත් අමාත්යාංශෙයන් ඒ පිළිබඳව යහපත් පතිචාරයක් 
ලැබී නැහැ. 2010 වසෙර්දී ෙපොදු එකඟතාවකින් නීති ෙකටුම්පත් 
සකස් කර ගත්තා. එය NLAC එක ඒකමතිකව පිළිගත්තා. මා එය 
ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* කරන්නට  කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය දැන් විකෘති ෙකොට නැවත 

NLAC  සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  එය ෛත පාක්ෂික 

සභාෙව් අනුමැතිෙයන් ෙතොරව, වෘත්තීය සමිති එකඟතාවකින් 
ෙතොරව සකස් කරන ලද ලියවිල්ලක් බව දැන ගන්න ලැබී 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ගරු කම්කරු අමාත්යතුමා කලින් එම 

ඇමති ධුරයම දරද්දී ජාතික කම්කරු පඥප්තිය මුල් කරෙගන, 
ෙකොන්තාත් ෙසේවය අෛධර්යවත් කිරීම සඳහා නීති පතිපාදන 
සකස් කරපු බව ඔබතුමාට මතක ඇති. එෙහත් එය හාම්පුතුන් 
විසින් කඩාකප්පල් කරනු ලැබුවා. 1995දී රාජ්ය පතිපත්තියක් 
ෙලස පකාශයට පත් ජාතික කම්කරු පඥප්තිය කියාවට නැංවීම 
සඳහා එදා ඉදිරිපත් කළ නීති ෙකටුම්පත අදටත් කාෙලෝචිත බව 
අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, වැඩ කරන 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන ෙලසයි.  

 
පසුගිය රජය සමෙය් අසාධාරණ කම්කරු භාවිතය -unfair 

labour practices -බල රහිත කිරීම සඳහා 1999 අංක 56 දරන 
කාර්මික ආරාවුල් (සංෙශෝධන) පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 
වෘත්තීය සමිති ජාතික කම්කරු ෛතපාක්ෂික මණ්ඩලයට 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා. එය අද වනතුරු ඉටු කිරීමට 
අමාත්යාංශය අෙපොෙහොසත් වී ඇති බව කනගාටුෙවන් සඳහන් කළ 
යුතුයි. එය ඉටු කිරීමට තිෙබන බාධාව හාම්පුතුන් බව දැන 
ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ෙමයට ඉඩ දිය ෙනොහැකියි. ෙම් පිළිබඳව 
අමාත්යාංශෙය් ස්ථාවර කුමක්ද කියා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
1998 සිට පැවැති සියලු ආණ්ඩු වෘත්තීය ෙසෞඛ්ය සහ 

ආරක්ෂාව -occupational health and safety-  පිළිබඳ නව 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට හැංගි මුත්තන් 
ෙසල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. ෙමම තත්ත්වය ඉතා ෙශෝකජනකයි.  

 
යල් පැනගිය නීති යටෙත්, සියයට 30ක් පමණයි ෙසේවකයන් 

නීතිෙයන් ආරක්ෂා ෙවන්ෙන්. එම නිසා  ෙම් පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙසේවෙය් නියුක්ත ශම බලකාෙයන් සියයට 
62ක් පමණ සංඛ්යාවක් අවිධිමත් අංශෙය් අවදානම් සහිත රැකියා 
නියුක්තීන්වල ෙයදී සිටිනවා. අවිධිමත් අංශෙය් අවදානම් 
තත්ත්වෙය් පසුවන ෙමම ජනතාවෙග් සමාජ සුරක්ෂිතතාව සහ 
ව්යවස්ථාපිත කම්කරු අයිතීන් ලබා ගැනීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් විය යුතුයි කියලා වෘත්තීය සමිති බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් 

කාරණයත් කියන්න අවශ්යයි. ෙම්ක, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කළ යුතු පශ්නයක්. ලාඕස් ජනරජෙය් 
ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයින් විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, ලාඕසයට ඇතුළු වීමට අවශ්ය වීසා 
කමය ලිහිල් කරන්න කියලා. ඉස්සර තිබුණා, "visa on arrival" 
කියලා එකක්. අපට දැන ගන්න ලැබුණා, ඒක අයින් ෙකරුෙව්    
ශී ලංකාව ආණ්ඩුව විසින්ම කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව කියලා. 
දැන් තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබන නිසා -විෙශේෂෙයන්ම 
සාමකාමී තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා- ඊට මැදිහත්  වන 
ෙලස දැනටමත් අෙප්  ෆවුසි ඇමතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතු 
ලාඕස් සහෙයෝගීතා සංවිධානයත්, ශී ලංකා ලාඕස ්පාර්ලිෙම්න්තු 
මිතත්ව සංගමයත් ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව යහපත් 
පතිචාරයක් දක්වනු ඇතැයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. The next speaker is the Hon. M.A. 
Sumanthiran. You have 35 minutes.  
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[3.11p.m] 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you,  Hon. Presiding Member, for the 

opportunity to speak on the Votes of the Ministries that 
are under discussion today.  

 
I would like to correct something that the Hon. 

Minister of Sports had mentioned a little while ago in this 
House as to what the TNA is supposed to have agreed 
with regard to the new Constitution.  

 
In our deliberations, we have very clearly stated that 

we stand for one, undivided, indivisible country. That is 
all that we have agreed to. Now, as to how you describe 
that, you have to find the right words. We certainly have 
not agreed to what is classically known as a "Unitary 
State" meaning a particular system of governance. That 
word has been used in different ways in different places.  

 
The country that is said to be the birth place of notions 

of Parliamentary supremacy, of undivided sovereignty, 
the Great Britain, known as a "Unitary Kingdom" 
although they do not have a Constitution, is able to carve 
out parts of their territory and give it away. They did so in 
1921 and created the Republic of Ireland. They recently 
held a referendum in Scotland asking the people of 
Scotland - not all the people of Great Britain - whether 
they want to go separate. That is possible under what you 
call a "unitary system" because by passing a simple piece 
of legislation, you can even carve out and give away a 
part of your territory. That is not possible in federations, 
because federation is a social contract where they agree to 
stay together. It is only possible in confederal 
arrangements, but not in federations. So, Switzerland has 
both words. They were a confederation, but they became 
a federation and therefore, any canton cannot separate and 
go away.  

 
Now, basic information like this must be known and 

disseminated to the people of the country before people 
talk about "unitary" and "federal", and seek to mislead the 
country on these words. I repeat, we are committed to 
one, undivided - not just undivided but indivisible, even 
in the future it cannot be divided - country. And for the 
Constitution to have provisions that will ensure that the 
country cannot be divided by any Act of Parliament or 
any Act whatsoever. But the form of government as to 
how people exercise their sovereignty must be worked out 
in such a way that within this one country we can share 
powers of governance in a meaningful way. I am not 
saying to share sovereignty. It is possible to share 
sovereignty. That is not something that is wrong. But, 
share powers of governance, at least at three levels- at the 
Central Level, at the Provincial or Regional Level and at 
the Local Government Level.  If this is kept in clear 
perspective, I think, we do not have to fall into this 

sloganeering without knowing the meaning of words. I 
am also saying this while the Discussion on the Ministry 
of Foreign Affairs is underway, because it is the Ministry 
of Foreign Affairs that has been tasked with the 
responsibility of implementing various undertakings that 
Sri Lanka has made to the world and most important of 
those is the Resolution at the UN Human Rights Council 
that Sri Lanka co-sponsored.  

 
I must say a word to people who think that changes in 

various parts of the world can make it possible for us to 
escape from our obligations. These obligations did not 
come upon us or was not enforced on us or this is not 
even a Resolution of the UN Human Rights Council 
Members who imposed it on us. This is a Resolution that 
we co-sponsored. This is our Resolution. This is 
something that we have told the world that we will do to 
achieve reconciliation in this country because we want to 
be reconciled. We want all our people to feel that they are 
Sri Lankans, they are equal Sri Lankans and that no one 
is a second-class citizen in this country and to be 
reconciled, to deal with issues that separated us, that 
alienated sections of this society and become one 
country. For that to be done, you cannot suddenly wave a 
magic wand and say, “All right, from today, we are all 
reconciled, we are one country.” That is not possible. 
There are issues that need to be addressed.  

 
The primary one is the Constitution, because that is 

the social contract on which the country functions. But, 
there are other issues also because there was a cruel war 
that we all had to suffer and in the aftermath, some post-
mortem of that is necessary to deal with wounds, to 
ensure that justice is done, to ensure that in the future we 
can avoid events like that and resolve whatever disputes 
we have amicably and in ways that are not violent. And 
also there were specific provisions that we agreed to 
implement. One of the biggest issues was the issue of 
missing persons and I must congratulate the Government 
for having taken those first steps and when that Bill was 
passed, I did say, it was a "first baby step".   
Unfortunately, that first baby step remains a first baby 
step; the second step has still not been taken.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Steps are being taken. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
It is taking quite a long time for this baby to move, 

but - 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
The baby is moving. 
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Is the baby moving? All right. - [Interruption.] At 

least crawl, but move forward. I am not being overly 
critical. I recognize that there is movement, but all of that 
must happen. Because, Hon. Minister, when that is 
delayed, some people get an idea that you can somehow 
delay it and absolve yourself from those responsibilities 
without actually implementing those and that is a wrong 
notion. No one should run away with the idea that that 
will ever be possible; that would not be possible. Every 
word of that Resolution that we ourselves said we will do, 
must be implemented. We will support the Government in 
every way possible to ensure that the Government keeps 
to its promises on that. 

 

There is an issue of timing, of sequencing or what can 
be done now, what should be done later; all of that and 
the constitutional reform process having now taken centre 
stage - we just finished the 44th Meeting of the Steering 
Committee. In this short time, we have had 44 meetings. 
The Constitutional Assembly has been presented with six 
Subcommittee Reports and you will see how those six 
Subcommittees worked. They worked furiously within a 
very short time span and came up with very useful 
Reports for discussion in the Assembly and in the 
country. So, that effort has certainly taken centre stage 
and so it must, because this is the fundamental reason for 
all of that that happened in the country. 

 

A Constitution, a social contract between its people, 
which all its people agree with is a sine qua non for the 
country to proceed forward. So, putting that right and 
laying emphasis or giving priority to that effort is, in fact, 
important and we do recognize that. In that process, 
certain other measures being delayed is understandable 
and we appreciate that and I must say that it has our 
support as well. That so long as the root cause of the 
conflict is addressed in drafting and enacting a new 
Constitution for ourselves, the other measures can come 
later. But again, that constructive approach and support 
by us should not be interpreted or taken advantage of into 
thinking that having relegated the other measures to be 
done later, that we can also be cheated in the Constitution
-making process. There are people from the Government, 
Senior Ministers included, who have been asking me in 
the last couple of days, “All that you want is the 
implementation of the Thirteenth Amendment. Is that not 
so?”  The Hon. Minister of Sports also had mentioned that 
a while ago. Everyone in this country must realize that the 
Tamil people sacrificed over 100,000 lives after the 
Thirteenth Amendment was enacted; not before. After the 
Thirteen Amendment was enacted. It is not for the full 
implementation of the Thirteenth Amendment that we 
made all of those sacrifices. That must be clearly 
understood.  

 

During the period 1994 to 2000, during President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga’s time, also there 

was a large consensus in the country that a fundamental 
change must be made and Her Excellency the President at 
that time was able to take it to the country saying, “There 
is a war. I can stop the war if this is done. The country is 
physically, actually, on the ground, divided. I can reunite 
the country if this is done.” Today, the situation is the 
opposite. There is no war; on the ground, there is no 
division. But, that does not mean that the issue has been 
obliterated, that does not mean that the issue has suddenly 
vanished.  

 
As we have said many times, the LTTE was not "the 

problem". The LTTE was a manifestation of a problem. It 
must be understood that removing the LTTE from the 
scene does not deal with the problem. You have only 
dealt with one manifestation of the problem and unless 
the leaders of this country advise the people and lead the 
people into knowing that truth without saying, “Terrorism 
was the only issue and we have now vanquished it. There 
is no problem now”, that would be wrong. I am not 
saying this in any threatening way; I am only stating the 
reality.  

 
We are willing to be very reasonable. Any Hon. 

Member here who has participated in the deliberations of 
the Steering Committee or in the Subcommittees would 
appreciate that. We are even willing to make 
compromises that do not affect fundamental aspirations 
of our people, but compromises nevertheless, in order to 
achieve consensus. That is a constructive approach. But 
again, some of the attitudes are making me wonder 
whether that is being taken as signs of weakness. That is 
not so. It must not be taken as signs of weakness; it must 
be taken as an opportunity to be grasped. Because we do 
have an opportunity now to change the ground rules, to 
change the Constitution, to move forward to create a 
different country for ourselves. We are ready for that and 
it would be a pity if the majority community in this 
country is not ready to take that hand from us now. If our 
extended hand is interpreted as something that is being 
stretched because the LTTE lost the war, then you are 
mistaken. Even right through that period, the Tamil 
people were willing to extend that hand and more so now 
than before when this Government has come together as a 
National Government for that very purpose. We realize 
that this is the moment when we must do all to ensure 
that that is achieved, that national reconciliation is 
achieved on the basis of equality, dignity, equal 
opportunity for all the different peoples who inhabit this 
country. 

 
The majority will have its own place. They are the 

majority. That cannot be taken away. The majority should 
not behave as though they are the minority and seek 
protection and guard themselves. That is a very strange 
phenomenon that you find in this country. The majority 
must behave like the majority with magnanimity, not 
with a minority complex. If the majority behaves 
magnanimously, like the majority that they are, a 
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substantive majority, that cannot be changed. Then, we 
can move forward. You have our fullest support to be 
reasonable and more than anything else our assurance that 
we will carry our people with it, that you will have the 
consent of all our people for that. But that must be done. 
If that is not seriously pursued, then there are other issues 
that you have agreed to do and you are delaying doing, 
must come to the fore because you are not doing this. If 
you are not doing this, all of those things cannot be even 
delayed. They must be done.  

 
You cannot do everything at the same time. Since you 

have given primacy to the enactment of a new 
Constitution, we can await that. Take the baby steps, as 
the Hon. Minister said. Take those baby steps at least, but 
first achieve this, because if you secure the future through 
the process of this new Constitution for all Sri Lankans, 
then it would actually be easier to deal with your past. But 
if you do not do that, deal with the past you must; you 
will have to and that will be a far tougher process to 
contend with.  

 
So my appeal - I am glad that the Hon. Minister is 

here under whom all these responsibilities come -  as we 
have done up to now, let us discuss, let us agree together 
how we move forward, but let us do it with a spirit of 
genuineness and openness and sincerity that we do not 
harbour in our minds thoughts of cheating through this 
process, but being genuine. The process of Constitution-
making must be done with that kind of clear intention and 
communicated to the country as such.  
Thank you so much. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 3.34] 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ 

තුනක වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව තමයි විවාදය පවත්වන්ෙන්. මම 
පළමුෙවන්ම විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය ගැන සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. අපි සන්ෙතෝෂෙයන් ෙහෝ අසන්ෙතෝෂෙයන් පිළිගන්න  
අවශ්යයි, අද අපට වැඩිෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන්ෙන් විෙද්ශ 
රැකියා නියුක්තිකයන්ෙගන් බව. කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් 
අද අපට ඒ කාරණය පිළිගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සුද්දන්ෙග් 
කාලෙය් ෙත් ඉඩම්, ෙපොල් ඉඩම් වගා කරන විට, ඒ ඉඩම්වල කුලී 
වැඩකටවත් යන්න  මැලි වුණු අෙප් ආඩම්බරකාර ශී ලාංකිකෙයෝ 
අද විෙද්ශ රටවලට ගිහින් බැලෙමෙහවර කරලා ෙහෝ මුදල් උපයා 
ගන්නා තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ බව ආඩම්බරෙයන් 
ෙහෝ කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් අපි කියන්න  ඕනෑ.  

 
සමාජෙය් තිබුණු විශාල රැකියා වියුක්තියත් සමඟ තමයි අෙප් 

ශමිකයන් විෙද්ශගත වන්නට පටන් ගත්ෙත්. ඒකට විසඳුමක් 

හැටියට ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්, කුඹුරුවල 
ෙගොයම් සිටුව සිටුවා, ෙගදර ෙපොල් අතු විය වියා හිටපු අෙප් 
අහිංසක තරුණ තරුණියන් ෙවනුෙවන් ඇඟලුම් කම්හල් 900කට 
ආසන්න පමාණයක් හදලා, ගම්වල තිබුණු විරැකියාවට පිළියම් 
ෙයදුවා. අෙප් හිටපු කම්කරු අමාත්යතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. 
කියන්න  කනගාටුයි, ඒ ආරම්භ කරපු 900කට ආසන්න  ඇඟලුම් 
කම්හල් පමාණය පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 300කට 350කට 
හකුළා  දමලා තිෙබනවා. මහා ෙලොකුවට කම්කරු අයිතිවාසිකම් 
ගැන කථා කරන එතුමන්ලාෙගන් මම අහන පශ්නය  ෙම්කයි. 
කවුද ඒ ඇඟලුම් කම්හල්වල වැඩ කළ ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා 
අහිමි කෙළේ, කවුද ඒ  ෙසේවකයන් බලා ගත්ෙත්, ඒ ෙසේවකයන් 
ෙදොට්ට දාන්න අනියමින් ෙහෝ කටයුතු කෙළේ කවුද? කම්කරුවන්  
සම්බන්ධෙයන්  තිෙබන අමාත්යාංශ ෙදකක් ගැන කථා කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් මම ඒ පශ්නය එතුමන්ලාෙගන් අහන්න කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රිසානා කියන අහිංසක 

තරුණියට මරණීය දණ්ඩනය නියම වුණ ෙවලාෙව්,  නිවැරදිව  ඒ 
පශ්නය කළමනාකරණය කරලා ඇය ෙබ්රා ගන්න පසුගිය 
ආණ්ඩුවට බැරි වුණාට,  අද අෙප් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය 
ජාත්යන්තරයත් සමඟ කරන සුහද ගනුෙදනුවලට පින් සිද්ධ 
ෙවන්න, විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමියට පින් සිද්ධ ෙවන්න 
මෑත කාලෙය්දී එවැනි දඬුවම් නියම වුණ කිහිප ෙදෙනකු ෙබ්රා 
ගන්න  හැකි වුණා. 

 
අද අෙප් රෙට්, අෙප් රජෙය් ආකල්ප විශාල වශෙයන් ෙවනස් 

ෙවලා තිෙබනවා.  අද නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශෙයන් ෙසේවකයන් පුහුණු කරලා ෙදනකම් අපි 
බලාෙගන ඉන්ෙන් නැහැ.  

 
මම එදා ඒ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාද කරන ෙවලාෙව්දීත් 

ෙම් කාරණය කිව්වා. අෙප් රෙට් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන්න ෙම්සන් 
බාස්ලා පහෙළොසද්හසක් හිඟයි. කම්බි බඳින ෙසේවකයන් තුන් හාර 
දහසක් හිඟයි. විෙද්ශ රට වලට යවන්න  ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් 
තිෙබන වැඩවලටත් ෙසේවකයන්ෙග් එවැනි හිඟයක් තිෙබන 
අවස්ථාවක,  ගරු ඇමතිතුමිය සමඟ මම ඒ ගැන කථා කළා.   ඒ 
අනුව, අෙප් අයෙග් ආකල්පවල ෙවනසක් ඇති කරලා, 
කාන්තාවන් විතරක් රට යවන තත්ත්වය අඩු කරලා, විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා අෙප් ශමිකයන්ට පුහුණුවක් 
දීලා, පුහුණු ශමිකයන් විෙද්ශගත කරන වැඩසටහනකට දැන් අත 
ගහලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට මැද ෙපරදිග 

තිබුණු ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉක්මවා ගිහින්, ඇෙමරිකාව ඇතුළු  
යුෙරෝපීය රටවලට අෙප් විවිධ වෘත්තිකයන්, -ෙහදියන්, 
ෛවද්යවරුන්, ඉංජිෙන්රුවන්- යවන වැඩසටහන් දැන් කියාත්මක 
ෙවනවා.  

 
ඊෙය් ෙපර්දාත් ෛවද්යවරු කිව්වා, ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ට කඳුළු 

ගෑස් ගැහුවා, වතුර පහාර එල්ල කළා කියලා. අෙප් රෙට් 
ෛවද්යවරුන් වැඩි ෙවනවාට කවුද ෙම් විරුද්ධ ෙවන්ෙන්?  

 
අෙප් නිදහස් අධ්යාපනයට පිං සිද්ධ ෙවන්න ඒ 

විශ්වවිද්යාලවලට ගිය අෙප් රෙට් ශිෂ්යෙයෝ ඇයි ෙම්කට විරුද්ධ 
ෙවන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ෛවද්යවරු වැඩි 
ෙවන තරමට ඒ වාසිය තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න මහජනතාවට. 
ෛවද්යවරු පමාණය විතරක් ෙනොෙවයි, සියලු වෘත්තිකයන්ෙග් 
පමාණයත් වැඩි කරලා ෙම් රෙට් කටයුතු කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණය සකස් කරන්න පුළුවන් නම්, අෙප් කාන්තාවන් පිට 
රට ගිහිල්ලා කුස්සිවල බැලෙමෙහවරකම් කරන එක වළක්වා 
ගන්න පුළුවන් නම්,-  

2035  2036 

[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට, මන්සූර් මන්තීතුමාෙග් සහ රංජිත් අලුවිහාෙර් 

මන්තීතුමාෙග්ත් ෙපොඩි කාලයක් ගන්න කිව්වා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අෙප් වෘත්තිකයන් ගුණාත්මක වශෙයන් පුහුණු කරන්ෙන් 

නැත්ෙත් ඇයි කියන කාරණය මම අහන්න කැමැතියි.   
 
ගරු මන්තීතුෙමක් මහා ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, ෙකොරියාෙව් 

රැකියා කථාව. ''ෙකොරියා රැකියාවලට ෙද්ශපාලනය අත ගහනවා.  
ෙද්ශපාලනය ඒවාට මැදිහත් ෙවනවා'' කිව්වා.  කියන්න ලජ්ජයි, 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ගම්වල  හිටපු පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුත්, "මට ෙකොරියා රසස්ා ෙදකක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා; 
තුනක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා; ලක්ෂ ෙදකයි ඒ රස්සාවක්" කියලා 
කිව්වා. එෙහම තමයි ගම්වල හිටපු ඒ මන්තීවරු පසු ගිය කාලෙය් 
ෙකොරියා රස්සා පිළිබඳව කටයුතු කෙළේ. නමුත් අද ෙම් සඳහා 
කමෙව්දයක් තිෙබනවා; විභාගයක් තිෙබනවා. ඒ විභාග පරිපාටිය 
අනුව තමයි ෙකොරියා රැකියාවලට යන්ෙන් කියන එක 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසාන කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත් ෙමතැන ඉන්න නිසා මට 

විෙද්ශ ෙසේවාව ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ.  අෙප් රටින් විෙද්ශ 
ෙසේවය සඳහා යවලා තිෙබන තානාපති නිලධාරින් සහ තානාපති 
ෙසේවෙය් ඉන්න ෙබොෙහෝ නිලධාරින්  සමහර විට හැසිෙරන්ෙන්, 
මහා රාජාවරුන් වාෙග්යි. ඒ රටවල ඉන්න අෙප් අහිංසක 
ශමිකයන්ෙග් පශ්නයක් විසඳා ගන්න ගියාම ඔවුන් ඒවා ගණන් 
ගන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් මහා රාජවරුන් හැටියටයි කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඔවුන් යැෙපන්ෙන්ත් අෙප් රෙට් ජාතික ධනෙයන්; අපි 
උපයලා ෙදන මුදලින්. ඒ නිසා මම කියනවා, ඒ අයෙග් මහා රාජා 
සංකල්පය ෙවනස්  කරලා, ඒ  ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න විසඳීම සඳහා 
ගාම නිලධාරි මහත්මෙයකුෙග් මට්ටමින් මැදිහත් ෙවන්න කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පර 30ක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. අද කම්කරුවන් පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරනවා 

කියලා, ෙම් උන්නැෙහේලා මහා විශාල කලබගෑනියක් මවන්න 
හදනවා. හැබැයි, ෙමතුමන්ලාෙග් නායකයා   ජනාධිපතිතුමා 
ෙවන්න කලින් කම්කරු ඇමතිවරෙයකු වශෙයන් අත්දැකීම් ලබපු 
පුද්ගලෙයක්; කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කම්කරු 
පනත හකුළා ගත්ත පුද්ගලෙයක්. ඇයි, අද කම්කරුවන් වීදි 
බහින්ෙන්? ඒ අය විසඳන්ෙන් නැතුව ඉතුරු කරපු පශ්න නිසා 
තමයි, අද ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් සපයන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද මහ ෙලොකුවට කිඹුල් කඳුළු හලනවා, 
ෙකොන්තාත් ෙසේවකයන් ගැන. නමුත්, අෙප් රජය ෙම් අය වැය 
තුළින් මාස හයක ෙකොන්තාත් කාල සීමාව අවුරුද්ද දක්වා දික් 
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් දින හයක ෙසේවය දින පහක ෙසේවයක් කරන්න, 
ෙපෞද්ගලික අංශ ෙය් ෙසේවකයන් සඳහා රුපියල් 2,500කින් පඩි 
වැඩි කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන් සඳහා විශාල මැදිහත් වීමක් අෙප්  රජය විසින් කරලා 
තිෙබනවාය කියන එක මා පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
වරපසාද: පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීෙම්දී ගරු 
මන්තීවරුන් කිහිප ෙදනකුට අවහිරතා සිදු වීම  

சிறப் ாிைம: பாரா மன்றத்திற்கு 
வ ம்ேபா  ெகளரவ உ ப்பினர்கள் 

சில க்கு இைட  ஏற்பட்டைம 
PRIVILEGE: OBSTACLES FACED BY SOME HON. 

MEMBERS WHILE COMING TO PARLIAMENT 
 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එක් කාරණයක් පිළිබඳව 

ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙම් ගරු 
සභාෙව් මන්තීවරු හතරෙදෙනක් මට පකාශ කළා, අද දවල් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලාෙග් පැමිණීමට පාෙර් 
පැවැති උද්ෙඝෝෂණ විශාල අවහිරයක් වුණා කියා. පාර්ලිෙම්න්තු 
(බලතල හා වරපසාද) පනෙත් උපෙල්ඛනෙය් 'අ ෙකොටස' හි 
පළමුවන අංකය යටෙත් සඳහන් පරිදි, මන්තීවරුන්ට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට වී යෑම 
අවහිර කිරීම තහනම් කරලායි තිෙබන්ෙන්. කිසිම බාධාවක් නැතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීමට සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටවී යෑමට 
ඇති අයිතිය අපෙග් වරපසාදවල ෙකොටසක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, 
ඔබතුමා ෙමය ගරු කථානායකතුමාට දැනුම් දීලා ගරු 
කථානායකතුමා මාර්ගෙයන් ෙපොලීසියටත්, ඒ වාෙග්ම 
අධිකරණයටත් දැනුම් ෙදන්න කියා.  

 
It is an ancient privilege - it is one of the oldest 

privileges - which has been in practice, that the Hon. 
Members can come to Parliament and return from 
Parliament without being in any way disturbed or in any 
way prevented from doing so.  

 
Today what has happened is, due to a number of 

agitations along Parliament Road, the Hon. Members 
have been delayed in coming here. If there had been a 
Vote, it could have made a big difference. That is why I 
want this matter to be brought to the notice of the police 
and to the judiciary through the Hon. Speaker. They 
should abide by the provisions of the law. Otherwise, we 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

can say, “Go and enforce the law.” I do not want in any 
way to stop any legitimate protest. That also should go 
on.  

 
So, maybe the Hon. Speaker can speak with the 

police, and the appropriate municipality and other 
authorities and can give the protestors a block of land, so 
they can have their protests there and if they want, we can 
ask the media also to be there and they also can be there 
constantly. As long as they can protest and we can come 
in here without any obstruction, I think both needs are 
met and that is the way it should be. We do not say, 
“Drive anyone out.” Let them protest. One or two lands 
can be given and if two or more parties want, they will 
have to auction the right by the hour. Nevertheless work it 
out. But let us have the freedom to come here and go out. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Prime Minister, I will bring this matter to the 

Hon. Speaker’s attention.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Sumanthiran.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Sir. I would like to associate myself, on 

behalf of the Opposition, with what the Hon. Prime 
Minister has just said. For the second day running, the 
Hon. Members have been prevented from coming to this 
House and I agree with all that has been said by him. 
From the Opposition, we also request the Hon. Speaker to 
look into this matter. Members of Parliament should not 
in any way be hindered from attending Parliament. As the 
Hon. Prime Minister has graciously offered space for 
protestors - I think that is a good thing - they can have 
their space and we can have our road.  
Thank you.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අපි නැවත කාරක සභා අවස්ථා විවාදය ආරම්භ කරමු.   
 
මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට  

විනාඩි 26ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[3.44p.m.] 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Hon. Presiding Member, first of all I would like to 

draw your attention to a point raised by my good Friend 
and professional Colleague, the Hon. Sumanthiran. He 
mentioned in his speech that there are things that the 
Government has agreed to do, but keep on delaying. Sir, 
of course this allegation was not directed at us. It is 
directed at the Government. He failed to explain what 
those agreements are. 

 

I think either the TNA or the Government is duty-
bound to tell this House and to the people what these 
agreements are.  Therefore, I not only urge them to do so 
but I earnestly hope that in very near future - if my Friend 
is going to explain it today itself, I am the happiest - or at 
the earliest possible time, they would explain what these 
agreements are.   

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, may I - 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
I would like to give him two minutes of my time, Mr. 

Presiding Member.   
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Okay.  All that I want to say is that you can wake up a 

sleeping man, but you cannot wake up somebody who is 
pretending to sleep. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
That is not strong enough to justify what you 

mentioned in this House.  It is being recorded in Hansard.  
Whatever it is - මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය 
කාලෙය් නිතර ඇසුණු කථාවක් තමයි, "මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය් ෙම් රට ෙකොන් ෙවලා තිබුණා. වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් 
දූරදර්ශි විෙද්ශ පතිපත්තිය නිසා අද ෙලෝක පජාව අපව 
පිළිෙගන තිෙබනවා" කියන එක. ෙම් ආණ්ඩුෙව් නායකයන් 
නිතරම එෙහම කියනවා. "සමස්ත ෙලෝකයම අද ශී ලංකාවට 
උදවු කරන්න අත් වැල් බැඳෙගන සිටිනවා" කියලා කියනවා  
අපට ඇෙහනවා.  

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාත්යන්තරය දිනා ගත් බවට 
එතුමන්ලා ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙපන්වන උදාහරණ තමයි, 
ඇෙමරිකාෙව් රාජ්ය ෙල්කම්තුමාෙග්, ඉන්දියාෙව් අගමැතිතුමාෙග් 
ශී ලංකා සංචාරය. අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වූ විෙද්ශ සංචාර 
විශාල පමාණයක් ගැන විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් 
කර තිෙබන ෙපොෙතහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගණන් 
කරකර ඉන්න අතෙර් තමයි මට කථාව කරන්න අවස්ථාව 
ලැබුෙණ්.   

2039  2040 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා විෙද්ශ සංචාර විශාල 
පමාණයකට සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා මතක් කළා 
එංගලන්තෙය් රැජින අත් ෙම්ස් ගලවලායි අතට අත දුන්ෙන් කියා. 
ෙම්වා තමයි ජාත්යන්තරය දිනාගැනීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
උදාහරණ. නමුත් විවාදිත කරුණ වන්ෙන් ෙම් ඇති වුණාය කියන 
මිතත්වයන්ෙගන් ශී ලංකාවට ලැබුණු පතිලාභය කුමක්ද කියන 
එකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් දිනාගත් ජාත්යන්තර 
පජාෙවන් රටට වැඩක් ෙවලා තිෙබනවාද කියා දැනගැනීමට, මැන 
ගැනීමට කමෙව්දයක් ඇත්තටම තිෙබනවාද?  එයට උත්තරය, 
"ඔව්" කියන එකයි.  ෙකොෙහොමද අපි එය මැන ගන්ෙන්? ශී ලංකාව 
ජාත්යන්තර පජාව දිනාෙගන ඇත්නම් ශී ලංකාවට එෙරහිව 
ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් එන ෙයෝජනාවලදී වඩවඩාත් රටවල්         
ශී ලංකාව රැක ගැනීමට ඉදිරිපත් විය යුතුයි. ඒක මැනගන්න 
ෙහොඳම අවස්ථාවක් අපට තිබුණා.  

 
පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය් ශී ලංකාවට එෙරහිව ඇෙමරිකාව 

ඇතුළු රටවල් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවක් තිබුණා. නමුත්            
ශී ලංකාවම ඉතිහාසෙය් ෙනොවූ විරූ අයුරින් ඒ ෙයෝජනාවට සම 
අනුගාහකත්වය දැක්වූ නිසා එයට එෙරහිව අෙප් මිතයන් -අෙප් 
අලුත් මිතයන්- අපත් එක්ක අත් වැල් බැඳ ගනීවිද කියන කාරණය 
මැන ගන්න අපට බැරි වුණා. ෙමොනවාද අෙනක් නිර්ණායක? 
ජාත්යන්තර පජාව අපත් එක්ක හරිම යාළුයි නම් අෙපන් 
වැඩිවැඩිෙයන් භාණ්ඩ මිල දී ගත යුතුයි, එමඟින් අපෙග් අපනයන 
ඉහළ යා යුතුයි. ඒ අයෙග් ශම ෙවළඳ ෙපොළ අපට විවර කර දීලා ඒ 
රටවල රැකියා අවස්ථා වැඩි වැඩිෙයන් අපට ලබා දිය යුතුයි. 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් තමන්ෙග් හිත මිත ෙම් රට දියුණු 
කරගන්න, ආෙයෝජනය කරන්න ලංකාවට වැඩි වැඩිෙයන් 
පැමිණිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, අපි දන්නවා තෑගි ෙදන්ෙන් 
යාළුවන්ටයි කියලා. එෙහම නම් විෙද්ශීය රටවලින් ශී ලංකාවට 
ලැෙබන තෑගි ෙහවත් විෙද්ශීය පදාන ඉහළ යා යුතුයි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි හැරී බලමු, ෙලෝකෙය් 

ෙකොන් කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 2014 සහ 
ෙලෝකය දිනාගත් වර්තමාන ආණ්ඩුව කාලෙය් 2015 කියන වර්ෂ 
ෙදෙක් දී ෙම් කියපු නිර්ණායක හැසිරිලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා. මුලින්ම අෙප් අපනයන ආදායම ගනිමු. 2013 වර්ෂෙය්දී 
ෙඩොලර් මිලියන 10,394ක්ව තිබිලා 2014 වර්ෂෙය් දී ෙඩොලර් 
මිලියන 11,130ක් දක්වා ඉහළ ගිය අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම 
2015 වර්ෂෙය්දී ෙඩොලර් මිලියන 10,505ක් දක්වා පහත 
වැෙටනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙලෝකය දිනූ ආණ්ඩුව, ෙලෝකය තරහා 
කරගත් ආණ්ඩුව පිට රටට විකුණපු පමාණයටවත් භාණ්ඩ 
විකුණාගැනීමට අසමත් ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි.  

 
ඊළඟට, ජාත්යන්තර පජාව අපත් එක්ක මිතශීලි ෙවලා 

තමන්ෙග් රෙට් ශම ෙවළඳ ෙපොළ ශී ලාංකිකයන්ට විවෘත 
කිරීෙමන් ෙමොකද වුෙණ් කියලා බලමු. අෙප් ගරු විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමියත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙලොව තරහා කරගත් ආණ්ඩුව විෙද්ශ රැකියා 
293,218ක් 2013 වර්ෂෙය්දීත් රැකියා 300,703ක් 2014 
වර්ෂෙය්දීත් ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  හැබැයි, 2015දී එය 263,307ක් 
දක්වා පහත වැටී තිෙබනවා. 2010න් පසු වාර්තා වුණු අඩුම විෙද්ශ 
රැකියා සංඛ්යාව වාර්තා වන්ෙන් 2015 වර්ෂෙය්දීයි.  

 
ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා මිතශීලී සබඳතා හරහා විෙද්ශ ආෙයෝජන 

ආකර්ෂණය කරෙගන තිෙබනවාද කියා අපි බලමු. අගමැතිතුමාෙග් 
හිත මිත අර්ජුන මෙහේන්දන් අත්සන් තබා අගමැතිතුමාට භාර දුන් 
මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව 2014දී ෙඩොලර් මිලියන 894ක් ෙලස 
රටට පැමිණි සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන 2015දී ෙඩොලර් මිලියන 
681ක් දක්වා පහත වැටී තිෙබනවා. "රාජපක්ෂවරු ෙකොමිස් 
ඉල්ලන නිසා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ, ෙම් රටට 
ඇවිත් ආෙයෝජනය කරන්න අෙප් ආණ්ඩුවක් එනතුරු 
ආෙයෝජකයන් ෙනොඉවසිල්ෙලන් ඉන්නවා," කියා ඒ කාලෙය් නම් 
ඔබතුමන්ලා කිව්වා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම මහ බැංකු වාර්තාව 
කියන්ෙන් ඒ කථාව පුස්සක් බවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වක 
ආෙයෝජනත් ෙම්වාට ෙදවැනි වන්ෙන් නැහැ. 2014දී ෙකොළඹ 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට රුපියල් බිලියන 22ක විෙද්ශීය 
ආෙයෝජන ගලාෙගන ආවත්, 2015දී රුපියල් බිලියන 4.4ක්  අෙප් 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඉවතට අරෙගන යන්න විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකෙයෝ කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 
මිතශීලීත්වය ෙපන්වන ෙහොඳම ෙදය තෑගි දීමයි කියා මා 

කලින් සඳහන් කළා. එෙහම නම්, විෙද්ශීය පදානවලට ෙමොකද 
වුෙණ් කියා අපි දැන් බලමු. 2010දී රුපියල් බිලියන 30ක් වුණු 
විෙද්ශීය පදාන 2014දී බිලියන 10.6ක් දක්වා පහත වැටී තිබුණා. 
අප කිව්වා, අප මැදි ආදායම් රටක් බවට පත් වුණු නිසා දැන් තෑගි 
ලැෙබන්ෙන් නැහැය කියා. නමුත්, එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
කිව්වා, "නැහැ, ධනවත් යුෙරෝපය තරහා කර ගත්ත නිසායි 
විෙද්ශීය පදාන අඩු වුෙණ්, අප ආවාම ඕක ඉහළට යනවා" කියා. 
දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඉතිහාසෙය් ෙනොවූ විරූ 
ආකාරයට 2015දී අෙප් විෙද්ශීය පදාන ළිං පතුලටම වැට්ටුවා. 
2015දී අපට විෙද්ශීය පදාන ෙලස ලැබුෙණ් රුපියල්  බිලියන 
5.3ක් පමණයි. අලුත් මිතුරන් ඇති වුණත්, ඒ අය උදවු ෙනොකරන 
මිතුරන් බවයි අපට ෙමයින් ෙපෙනන්ෙන්. අපනයන, විෙද්ශ 
රැකියා, විෙද්ශීය ආෙයෝජන, විෙද්ශීය පදාන කියන නිර්ණායක 
හතෙර්ම බරපතළ ඇදවැටීමක් 2015 වසෙර් ෙපන්වනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙපන්වන 
තිත්ත ඇත්ත ෙමොකක්ද? එංගලන්තෙය් රැජින අත් ෙම්ස් ගලවලා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අතට අත ෙදද්දි, ජනාධිපතිතුමාට දැනුණු 
සනීපය ෙම් රටට, ජනතාවට දැනිලා නැහැ කියන එකයි.  

 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, වත්මන් ආණ්ඩුෙව් 

නායකයන්ෙග් විෙද්ශීය සංචාරවල අඩුවක් නැහැ. 2017 වසරටත් 
පසු ගිය වසරට වඩා වැඩි මුදලක් ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත්, වි ෙද්ශ ඇමතිතුමාටත් විෙද්ශ සංචාර සඳහා ෙවන් 
කර තිෙබනවා. විෙද්ශීය නායකෙයෝත් ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට 
එනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ අය බදාෙගන පිළිගන්නවා; කන්න 
ෙදනවා; ෙබොන්න ෙදනවා. ඊට පසුව ඒ අයත් යහ පාලනය 
''ෙෂෝක්'' කියලා යන්න යනවා. හැබැයි, අෙප් රටට  දුන්න ෙදයක් 
නැති බව අර නිර්ණායක දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කට කියන්ෙන්, "wining 

and dining diplomacy" කියායි; කෑමට බීමට විතරක් සීමා වුණු 
රාජ්ය තාන්තිකභාවය. ෙමවැනි මිතුරන්ට බුදු දහෙම් නම් කියා 
තිෙබන්ෙන්, "වචීපරම මිතෙයෝ" කියායි. අවාසනාවට වර්තමාන 
ආණ්ඩුවට ලැබී තිෙබන්ෙන් එෙහම මිතුරු පිරිසක්. ඇයි, අපට 
එෙහම වුෙණ්? ඒ පශ්නයට අප උත්තරය ෙහව්ෙව් නැත්නම් අපට 
ෙම් අවුල විසඳා ගන්න බැහැ. දුකට ෙහේතුව ෙසොයා ගත්ෙත් 
නැත්නම් දුෙකන් මිදීෙම් මාර්ගය පාදා ගන්න බැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝක ෙද්ශපාලන පවණතා 

සහ තමන්ෙග් මිතුරන් කවුද කියන එක පසු ගිය ආණ්ඩුව ඉතාම 
නිවැරදිව හඳුනාෙගන තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අප තුන්වැනි 
ෙලෝකයට, ආසියාවට සමීප වුෙණ්. ෙම් සියවස ආසියාෙව් 
සියවසයි; ෙම් සියවස චීනය, ඉන්දියාව, රුසියාව බබලන 
සියවසයි; ෙම් සියවස තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටවල් අළු ගසා නැඟී 
සිටින සියවසයි; ෙම් සියවස  කලින් කිව්ව රටවල් තිත්වයට දකුණු 
අපිකාව, බසීලය වැනි තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටවල් බලවතුන් ෙලස 
නැඟී සිටින සියවසයි.   
 

ෙමන්න ෙම් කාරණය හඳුනා ගත් නිසා තමයි අෙප් ආණ්ඩුව 
තුන්වන ෙලෝකයට -ආසියාවට- නැඹුරු වුණු විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවාසනාවට 
වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙලෝකය දකින්ෙන් ෙබදුම්වාදීන් තෑගි කරන 
ලද බටහිර කණ්ණාඩිෙයන්. CNNවලින්, BBCවලින් ෙලෝකය 
දැකලා තීන්දු තීරණ ගන්න ගිෙයොත් නම්, ෙම් ආණ්ඩුවට "අබ 
සරණයි" කියලා තමයි මට කියන්න වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බිතාන්ය ආණ්ඩුව යුෙරෝපා 
සංගමෙය් සාමාජිකත්වය රඳවා ගැනීෙම් ජන මත විචාරණය දිනයි 
කියලා ෙම් ආණ්ඩුව තීරණය කළා. ඒක අපට මතකයි. එෙහම 
හිතාෙගන ෙම් ආණ්ඩුව විවෘතව බිතාන්ය ආණ්ඩුවට සහාය පළ 
කළා. ඒ අනුව ෙම් ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතෙයෝ එංගලන්තයට 
ගිහිල්ලා පචාරක කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණා. ෙමොකද වුෙණ්? 
බිතාන්ය මාධ්යවලින් ෙපන්වූ ෙද් ෙනොෙවයි, මහ ෙපොෙළොෙව් 
තිබුණු ඇත්ත. ජනතාව කථා කරලා කිව්ෙව් ඇත්ත. අවසානෙය්දී 
බිතාන්ය ආණ්ඩුව පරාජයට පත් වුණා.  

 
ඇෙමරිකානු ජනාධිපතිවරණය ගැන CNN වැනි මාධ්ය කිව්ව 

කථා අහලා අෙප් රෙට් ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා, බිතාන්ය 
වාෙග්, ඇෙමරිකාවත් අම්මා ෙකෙනකු යටෙත් පාලනය වීෙම්- 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද? 

  
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බිතාන්ය මැතිවරණ 

පචාරය ගැන ෙමතුමා- 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමා 

වාඩිෙවන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය සීමිතයි, ඒකට 

එතුමාට බාධා කරන්න අවස්ථාව තබන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරපු 

ආදරණීය අම්මා තමයි, "හිලරි ක්ලින්ටන්" මැතිනිය. නමුත්, "හිලරි 
ක්ලින්ටන්" මැතිනිය පිළිබඳව CNNවලින් ෙපන්වපු ෙලෝකය 
ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාෙව් තිබුෙණ්. CNN එෙකන් ෙපන්වූ පාර 
දිෙග් ගිහිල්ලා අෙප් ජනාධිපතිතුමා ඒ ආදරණීය අම්මාෙග් 
ජයගහණයක් ගැන බලාෙපොෙරොත්තු පළ කළත්, අවසානෙය්දී ඒ 
ආදරණීය අම්මා පරාජයට පත් වුණා. එතැනින් ෙම් ආණ්ඩුව නතර 
වුෙණ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 15ෙවනි දා අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා -එතුමා 
ෙමතැන ඉඳලා දැන් එළියට ගියා.- "ෙඩ්ලි මිරර්" පුවත් පතට 

සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ලබා ෙදමින් කියනවා, "හිලරි ක්ලින්ටන් 
මැතිනියෙග් පරාජය ගැන දුක්වනවා. එතුමියෙග් ජයගහණය අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා"ය කියලා. තවමත් ෙලෝක පවණතා 
ෙත්රුම් ගැනීෙම් හැකියාවක් නැති නිසාත්, පවතින ජාතිකවාදී 
රැල්ල පිළිබඳව අවෙබෝධ කර ගැනීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැති 
නිසාත් තමයි එතුමා එෙහම කියන්ෙන්. ගරු මංගල සමරවීර 
අමාත්යතුමාට ෙපෞද්ගලික මතයක් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත්,     
ශී ලංකාෙව් ආණ් ඩුව විධියට අපි ඇෙමරිකානු ජනාධිපතිවරණෙය් 
පැත්තක් ගන්නවා නම්, ඒක වැරදියි. ඒක රාජ තාන්තික වශෙයන් 
අනුවණ කියාවක්ය කියන එක අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව සහාය දක්වපු 
ආණ්ඩුවලට දැන් අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම බලන්න. ෙම්ෙකන් 
ෙපෙනන්ෙන් ආණ්ඩුවට ජාත්යන්තර පවණතා පිළිබඳ ෙද්ශපාලන 
ඉවක් නැහැයි කියන එකයි. ඔන්න, අපි අලුත් මිතුෙරෝ හදා ගන්න 
ගිහිල්ලා ඇන ගත්ත තැන.  

 
දැන් අපි ෙවන පැත්තකට හැෙරමු. අෙප් මිතුරන් එක්ක තිබුණු 

අෙප් ගනු-ෙදනුවලට ෙමොකද වුෙණ්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, කියුබාව කියන්ෙන් සෑම දුෂ්කර ෙමොෙහොතකම       
ශී ලංකාව සමඟ සිටි රටක්. නූතන කියුබාෙව් නිර්මාතෘ ෆිෙදල් 
කැස්ෙතෝ මැතිතුමා පසු ගිය දා අභාවපාප්ත වුණා. ෙම් පිළිබඳව     
ශී ලංකාව පමණක් ෙනොෙවයි, සමස්ත තුන්වන ෙලෝකයම දුකට 
පත් වුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
ෙශෝක පකාශ නිකුත් කරනවා අපි දැක්කා. ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් කියුබානු තානාපති කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ෙශෝක 
පකාශ ෙපොෙත් සමරු සටහන් තබනවාත් අපි දැක්කා. නමුත්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙහෝ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙශෝක පකාශයක් නිකුත් කරනවා 
අපි දැක්ෙක් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කියුබාව කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 

ජනතාවෙග් ආදරය දිනා ගත් රටක්; ශී ලංකාවට උදව් කරපු රටක්. 
කැස්ෙතෝ කියන්ෙන් ෙලෝකය පුරා ජනතාවෙග් හදවත්වල ජීවත් 
වන වීරෙයක්. ජනතාවෙග් මතය විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට 
නිෙයෝජනය කරන්න බැහැයි කියමු ෙකෝ. එක පැත්තකින් 
කස්ෙතෝ මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු නායිකාවක් 
වන සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් සමීප මිතෙයක්. 

 
අනික් පැත්ෙතන් කස්ෙතෝ මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

හිටපු නායකෙයක් වන ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් සමීප 
මිතුෙරක්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මතය නිෙයෝජනය 
කරන්න විෙද්ශ ඇමතිතුමාට බැරි නම් අඩුම ගණෙන් ෙම් ආණ්ඩු 
කරවන පක්ෂ ෙදෙක් මතය එතුමා නිෙයෝජනය කළ යුතුව 
තිබුණා. හැබැයි, එතුමා ඒ ෙවනුවට අර ෙඩ්ලි මිරර් පත්තරයට 
කිව්වා වාෙග් තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මතය රෙට් මතය බවට 
පරිවර්තනය කිරීෙම් පතිඵලයක් විධියට ඉතිහාසෙය් පුරාවට අපිත් 
එක්ක හිටගත්ත, ඉතිහාසය පුරා අඛණ්ඩව අපිත් එක්ක හිටගත්ත 
කියුබාෙව් සිත්තැවුලක් ඇති කරන්න කටයුතු කළා කියන එක 
ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.              
කස්ෙතෝ මැතිතුමා එතුමාෙග් ආදරණීය රට වන ඇෙමරිකාව දිගින් 
දිගටම රිදවීම ගැන සමහර විට එතුමාට තරහක් ඇති. ඒ නිසා 
එතුමාට ඒ ෙපෞද්ගලික මතය දැරීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. හැබැයි, 
අපි විෙද්ශ ඇමතිතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රට 
නිෙයෝජනය කිරීම, ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කිරීම මිස තමන්ව 
නිෙයෝජනය කිරීම ෙනොෙවයි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාවට 

එෙරහිව යුද අපරාධ ෙචෝදනා ඉවත් කර ගැනීමට සහාය ෙදන 
ෙමන් ජනාධිපතිතුමන් ඇෙමරිකාෙව් අනාගත ජනාධිපති නැත්නම් 
ෙත්රී පත්වී සිටින  ජනාධිපති ෙඩොනල්ඩ් ටම්ෆ් මැතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටි බව අපි මාධ්යවල දැක්කා. ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයන් කියා තිබුණා, ඒ ඉල්ලීම සහිත විෙශේෂ පණිවිඩයක් 

2043  2044 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල  මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

ඇෙමරිකාවට යැව්ව බව. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් පණිවිඩය දැක්කාම ඇෙමරිකාව ෙපොඩ්ඩක් කලබල ෙවන්න 
ඉඩ තිෙබනවා.  

 

ශී ලංකාවට එෙරහිව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
මණ්ඩලය සම්මත කරගත් ෙම් ෙයෝජනාව හුෙදක් ඇෙමරිකානු 
ෙයෝජනාවක් පමණක් ෙනොෙවයි. ශී ලංකාව සම අනුගහය දක්වපු 
ෙයෝජනාවක්. නිකම්ම නිකම් ශී ලංකාව ෙනොෙවයි, වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව සම අනුගහය දක්වපු ෙයෝජනාවක්. 
දැන් ෙම් ෙයෝජනාව ඉවත් කර ගන්නට, ඒ ෙයෝජනාෙව් තිෙබන 
නිශ්චිත කාරණා ඉවත් කර ගන්න අපට උදව් කරන්න කියලා 
ඇෙමරිකාෙවන් ඉල්ලා සිටීෙමන් ෙම් ෙයෝජනාව වැරැදියි කියා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පිළිෙගන තිෙබනවා.  

 
පසුගිය වසර එකහමාර පුරාම අපිත් කිව්ෙව් ඕක තමයි. එෙහම 

නම් විෙද්ශ ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මතය ෙනොෙවයි ද? ජාත්යන්තරෙය්දී විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය නිෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් 
විධායකෙය්, පධානියාෙග්, රාජ්යෙය් පධානියාෙග් මතය ෙනොෙවයි 
ද කියා අපට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයනුත් ඉතාම ලජ්ජාෙවන් වුණත් අසන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඊළඟට  අවසාන 
වශෙයන් යමු- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමා මට විනාඩියක් ෙදන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාවකදී උත්තර 

ෙදන්න. මෙග් සීමිත කාලෙය් මෙග් කරුණු ටික කියන්න ඕනෑ. 
දැන් අපි  කියුබාව ගැන කථා කළා.  

 
අපි ඊළඟට එනවා චීනයට.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   

ශී ලංකා ආණ්ඩුව නැත්නම් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව චීනය සමීපයට 
ගිෙය් වැරැදිලා ෙනොෙවයි. චීනයට විතරයි අනික් රටවලට උදව් 
කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. 2016 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
31 ෙවනෙකොට චීනෙය් විෙද්ශ වත්කම් පමාණය ෙඩොලර් ටිලියන 
3.2ක් වනවා. එවැනි දැවැන්ත වත්කමක් තියා එයින් භාගයක්වත් 
තිෙබන තවත් රටක් ෙම් ෙලෝකෙය් නැහැ. ඔය කාරණය දන්නා 
නිසා තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට වසර කිහිපයකට 
ෙපර ඇෙමරිකාෙව් ටයිම්ස් සඟරාව තමන්ෙග් කවරෙය් කථාෙව්දී 
ඇෙමරිකාව  “Chimerica”  කියලා හඳුන්වා තිබුෙණ්. ඒ කථාව 
කියනවා, චීනය නැත්නම් ඇෙමරිකාවකුත් නැති බව. 
ඇෙමරිකාෙව් පධානම ආෙයෝජකයා චීනයයි. ඇෙමරිකාෙව් 
පධානම ෙවෙළඳ හවුල්කරුවා චීනයයි. ඇෙමරිකාවට වැඩිෙයන්ම 
ණය ලබාෙදන ණය හිමියා චීනයයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකාව විතරක් 

ෙනොෙවයි, අද ඇෙමරිකාෙව් තිෙබන පධානම සන්නා නාම - trade 
brands - 20න් 11ක්ම අයිති කරෙගන තිෙබන්ෙන් චීන 
ආෙයෝජකයන් විසිනුයි. අපි එතැනින් එංගලන්තයට යමු. පසුගිය 

වසෙර් ඔක්ෙතෝබර් ෙහෝ ෙනොවැම්බර් මාසෙය් චීන ජනාධිපති 
එංගලන්තෙය් සංචාරය කළා. එංගලන්තෙය් සම්පදාය තමයි තමන් 
හමුවීමට එන අමුත්තා තමන් සිටින කාමරයට එනතුරු රැජින 
ඉදිරියට යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එදා රැජින මාලිගාෙව් ෙදොරටුව 
අභියස සිටිමින් චීන ජනාධිපතිවරයා පිළිගත්තා. ඇයි, ඒ?  චීනය, 
එංගලන්තයට අවශ්යයි. එංගලන්තෙය් වැටී තිෙබන ආර්ථිකය 
ෙගොඩ දැමිය හැක්ෙක් චීන ආධාර ලැබුෙණොත් පමණයි. ඒ වාෙග්ම 
චීන ජනාධිපතිවරයා ජර්මනියට ගියා. ජර්මනිෙය් ජනාධිපතිවරයා 
සහ චාන්සලර්වරිය තරෙගට චීනය වර්ණනා කරන්න පටන් 
ගත්තා. චීන ඉතිහාසය, චීන සංස්කෘතිය, චීන කෑම ගැන, 
යුෙරෝපයට චීනෙයන් ලැබුණු කලිසම ගැන පවා ෙම් අය තමන්ෙග් 
කථාවලදී වර්ණනා මුඛෙයන් කථා කළා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝක ෙද්ශපාලන 

පවණතාවෙය් ඉව හරියට අල්ලපු නිසයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා චීනයට සමීප වුෙණ්. ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුව කිව්ෙව්? 
ෙම් ආණ්ඩුව කිව්වා, "ලංකාව චීන ෙකොලනියක් කරනවා. චීන 
වරාය නිසා ලංකාෙව් පරිසරය විනාශ ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ඒක 
නතර කරනවා. චීනෙයන් ගිනි ෙපොලියට ණය ගන්නවා" කියලා. 
දැන් බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? නතර කරපු චීන 
වරාය ෙවන නමකින් ෙහෝ පටන් ගන්න වුෙණ් නැද්ද? නතර කරපු 
අධිෙව්ගී මාර්ග එම චීන සමාගමටම දීලා නැවත පටන් ගන්න 
වුෙණ් නැද්ද? ලංකාව චීන ෙකොලනියක් කරනවා කිව්ව අයම, ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙමදාපාර අය වැෙයන් හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් 
අක්කර 15,000ක් චීන ආෙයෝජකයන්ට ලබාදීම ගැන කථා 
කරනවා.  

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුලින් චීනය තරහා කරෙගන 
දැන් ෙම් ආණ්ඩුව චීනය පස්ෙසේ යමින් ඉන්නවා. මහ දැනමුත්තාත් 
ඔය වෙග් වැඩක් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එළුවාෙග් 
පශ්නය විසඳන්න මහ දැනමුත්තා ළඟට ෙගනිච්චාම, මුලින්ම 
එළුවාෙග් ෙබල්ල කපලා ඊට පස්ෙසේ තමයි මුට්ටිය බින්ෙද්. 
එතෙකොට මුට්ටියත් නැහැ. එළුවාත් නැහැ. අද චීන-ශී ලංකා 
සබඳතා, ශී ලංකාෙව් චීන තානාපතිවරයායි ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුයි 
පසිද්ධිෙය් - එළිපිට - ගහගන්න තත්ත්වයට වැටිලා තිෙබනවා. 
ෙමය අපි අනාගතය ගැන කනගාටුෙවන් බැලීමට සිදුවන 
කාරණයක් කියන එක සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය සීමිත නිසා මම තවත් 

මිතුෙරක් ළඟට එනවා. ඒ තමයි පාකිස්තානය. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 1971 ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සන්නද්ධ අරගලය 
ෙවලාෙව් බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙලෝකෙයන් ආධාර ඉල්ලුවා. 
අපට මුලින්ම උදව් කරන්න පැමිණිෙය් පාකිස්තානයයි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටින්ෙග් සන්නද්ධ 

අරගලය ඉදිරිෙය් ඉන්දියාව අපට ආධාර කරන්න පැකිෙලද්දී 
පාකිස්තානය තමයි අපට පුහුණුවීම් ලබාදුන්ෙන්. තුවක්කු, 
පතෙරොම්, යුද ටැංකි, කාලතුවක්කු සියල්ල නැව් ගණන්  එව්ෙව් 
පාකිස්තානයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාකිස්තානය 
ෙබදුම්වාදයට එෙරහිව ලංකාවත් එක්ක ඍජුව හිටෙගන සිටි නිසා 
තමයි 2016 අෙගෝස්තු 14වැනිදා ශී ලංකාෙව් සිටින පාකිස්තාන 
තානාපතිවරයා වන බෂීර් වාලි මැතිතුමා ෙබෝම්බ පහාරයකින් 
ඝාතනය කරන්න ෙබදුම්වාදී තස්තවාදීන් උත්සාහ කෙළේ. ඒ 
වාෙග්ම ගුවන් යානය පහත් කරලා, ෙබෝම්බ ෙහළලා ක්ෂණිකව 
ගුවන් යානය  උඩට ගන්න මුල් කාලෙය් අෙප් ගුවන් නියමුවන්ට 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙකොටින් පහාර එල්ල කරයි කියලා 
ෙගොඩක් උඩ ඉඳලා ෙබෝම්බ දමනවා. එතෙකොට වැරදි තැන්වලට 
ෙබෝම්බ වැෙටනවා. ගුවන් යානා පහත් කළ නිසා ෙකොටින්ෙග් 
පහාරවලින් අෙප් ඇන්ටෙනෝ ගුවන් යානා ගණනාවක් බිම 
වැටුණා. අවසානෙය් පාකිස්තාන ගුවන් නියමුවන් තමයි අෙප් 
ගුවන් යානා එළවලා ඒ කාර්ය අෙප් ගුවන් නියමුවන්ට පුහුණු 
කෙළේ.  

2045  2046 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අපි පාකිස්තානයට  කලගුණ සැලකුෙව් ෙකොෙහොමද? තව 

වැදගත් කාරණා ෙදකක් මට අමතක වුණා. එයින් එකක් තමයි, 
1991දී ඉන්දියාව, ශී ලංකාෙව් තිබුණු සාර්ක් සමුළුව වර්ජනය 
කළා. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා අසරණ වුණා. සාර්ක් සමුළු 
පවත්වන දවෙසේ "ඒ විධියටම උත්සවය පවත්වන්න අපි එනවා." 
කියලා  පාකිස්තානෙය් හා බංග්ලාෙද්ශෙය් රාජ්ය නායකෙයෝ 
ලංකාවට ආවා. ජාත්යන්තර අර්බුද ආපු හැම අවස්ථාවකදීම 
පාකිස්තානය ලංකාවත් එක්ක හිටගත්තා. අපි පාකිස්තානයට 
ෙමොකක්ද කෙළේ?  

 
1991දී ඉන්දියාව ලංකාවට කරපු ෙද් ඒ විධියටම 2016 

ඉන්දියාව පාකිස්තානයටත් කළා. සාර්ක් සමුළුව වර්ජනය කළා. 
භූතානයත්, ඇෆ්ගනිස්තානයත් ඒ සඳහා ෙපොළඹවාගත්තා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාර්ක් සම්මුතිය අනුව එක රටක් 
වර්ජනය කළා නම් සාර්ක් සමුළුව පවත්වන්න බැහැ. නමුත්,         
ශී ලංකාව ඉන්දියාෙව් පැත්ත අරෙගන තමන්ෙග් සම්පදායික 
මිතයා, ෙඵතිහාසික මිතයා සෑම දුෂ්කර පැෙය්ම ලංකාවත් එක්ක 
හිටගත් මිතයා වන පාකිස්තානය රිදවීෙම් අවශ්යතාව නිසා විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය පකාශයක් නිකුත් කරනවා, "ශී ලංකාවත් 
ෙම් වර්ජනයට එකතු ෙවනවා" කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

[බාධා කිරීම්] වර්තමාන විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාට ෙලෝක 
ෙද්ශපාලන පවණතා සහ සැබෑ මිතුරන් හඳුනා ගැනීමට ශක්තිය, 
ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 23ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.09] 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් මිත උදය ගම්මන්පිල 

මන්තීතුමා මීට ෙමොෙහොතකට ෙපර 2014 සංඛ්යා ෙල්ඛන 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා.ෙමතුමා එම සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 
සංසන්දනය කර ෙපන්නුවා, 2014 සමහර ආර්ථික ඉලක්ක 2015 
ඉලක්කවලට වඩා ෙහොඳ පැත්තටයි තිබුෙණ් කියලා. එෙහම නම් 
මම ෙමතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, පාලන කාලය ඉවර ෙවන්න 

අවුරුදු ෙදකක් තිෙබද්දී ඊට ඉස්ෙසල්ලා ජනාධිපතිවරණයකට 
ගිෙය් ඇයි කියලා.  2014 ආර්ථිකය එච්චර ශක්තිමත් නම් අවුරුදු 
2කට ඉස්ෙසල්ලා ජනාධිපතිවරණයකට ගිෙය් ඇයි? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මම 

ෙමතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි-  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා, point of Order එක 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. ඒකට පිළිතුරක් 

ෙදන්න අවශ්යයි.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පශ්නයක් නැහැ.  
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
 ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. මම 

ඔබතුමාෙගන් උත්තර ඉල්ලුෙව් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කලින් මැතිවරණයකට 
ගිහිල්ලා පැරදුෙණ් ඇයි කියලාත් මම ෙමතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි. අවුරුදු ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණයක් කැඳවලා, 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා, එම මැතිවරණෙයන් ජයගහණය 
කෙළේ නැහැ. ආර්ථිකය එච්චර ශක්තිමත් ස්ථානයක තිබුණා නම්, 
ජයගහණය කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, පරාද 
වුණා. මම ෙමතුමාට කියන්න කැමැතියි,  2014 ආර්ථික ඉලක්ක 
ෙමච්චර තිබුණා; 2015 ෙමච්චර තිබුණා කියලා ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා කිව්වාට මැතිවරණය ජයගහණය කරන්න බැහැ කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපට එතැනින්ම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් ජනතාව හිටිෙය් ෙවනින් තැනක කියලා. 
එතුමා අවුරුදු ෙදකකට කලින් මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා පරාජයට 
ලක් වුණා.  

 
ඇත්ත වශෙයන්ම මම වැඩ කෙළේ එතුමාට. මම ඒක 

පසිද්ධිෙය් කියන්න කැමැතියි. මම ෙවන කාටවත් වැඩ කෙළේ 
නැහැ. මම සියයට 100ක් වැඩ කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ජයගහණය කරවන්න. මම ඒක කෙළේ ෙවන ෙහේතුවකට 
ෙනොෙවයි. එතුමා අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා 
නිසා. අපි ඉදිරිපත් කරපු අෙප්ක්ෂයා එතුමායි. අපි වැඩ කෙළේ 
එතුමාටයි. හැබැයි, අවුරුදු ෙදකකට ෙපර මැතිවරණයකට 
ගිහිල්ලා එතුමා පරාජයට පත් වුණා.  
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2015 ජනවාරි 08වැනි දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ජයගහණය කළා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් වුණාට පස්ෙසේ එතුමාට අභිෙයෝග 
රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම මහින්ද 
රාජපක්ෂ අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා 
මැතිවරණයක් කැ ෙඳව්ෙව් ලංකාෙව් ෙජ්යොතිෂය අනුව ෙනොෙවයි; 
ලංකාෙව් ෙක්න්දරය බලලා ෙනොෙවයි. එතුමා අවුරුදු ෙදකකට 
ෙපර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ්, ජිනීවා ෙක්න්දරය 
බලලා. ඇත්ත වශෙයන්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වන 
ෙකොට ෙබොෙහොම දරුණු වාර්තාවක් හදලායි තිබුෙණ්, ජිනීවා 
මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කරන්න. මම ඒක ෙහොඳට 
දන්නවා. ෙමොකද, 2006 ඉඳලා අෙප් කණ්ඩායෙම් නායකත්වය 
දැරුෙව් මමයි. එතැනට ගිහිල්ලා අපි තමයි සටන් කෙළේ.  

 
අපි ෙහොඳටම දැන ෙගන හිටියා, 2015 මාර්තු වන ෙකොට 

ෙබොෙහොම දරුණු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වනවා කියලා. ඒ වාර්තාව 
පදනම් කරෙගන රටවල් කීපයක් අෙප් රටට ආර්ථික සම්බාධක 
පනවන්න පවා ලෑස්ති වුණා. ඒක අමතක කරන්න එපා. 2015 
මාර්තු මාසෙය් ආර්ථික සම්බාධක පැෙනව්වා නම්, ෙමතුමා කියන 
ෙවනස එතැන ස්ථාපිත ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 2015 
වන ෙකොට ආර්ථිකයක් නැත්තටම නැතිව යනවා. ඒ තරම් 
භයානක තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. ෙහොඳ ෙවලාවට ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා එම අභිෙයෝගය භාර ගත්තා. එතුමා ඍජුව 
මැදිහත් වුණා. එතුමා, අගමැතිතුමා සහ අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා සම්බන්ධ ෙවලා, අත්වැල් බැඳ ෙගන ඒ දරුණු වාර්තාව 
සැප්තැම්බර් මාසය වන ෙතක් කල් දමා ගන්න සමත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම ජනවාරි 08වැනි දා ඉඳලා සැප්තැම්බර් වන ෙකොට 
සංහිඳියාවට යන ගමන ශක්තිමත් කරලා, ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න අපි සමත් වුණා. ෙමතැන ෙවනින් මත ඉදරිපත් කරන අය 
විෙශේෂෙයන්ම සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ, හැම දාම අපට ෙබොරු 
කියන්න බැහැ; අපට ෙබොරු කරන්න බැහැ කියලා. අෙප් රෙට් 
ස්ථාපිත කරලා තිෙබන තානාපති කාර්යාල සතියක් පාසා 
ෙද්ශපාලන වාර්තා ඒ අයෙග් අගනුවරවල්වලට යවනවා; රෙට් 
තත්ත්වය වාර්තා කරනවා. ඒ කටයුත්ත ඒෙගොල්ෙලෝ කරන්ෙන් 
ස්වාධීනව.  

 
එතෙකොට රෙට් ඇත්ත තත්ත්වය වාර්තා වනෙකොට රෙට් කීර්ති 

නාමයටත් හානියක් ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා නම් 
යහපත් ෙද්ශපාලන කම නැහැ කියලා, පජාතන්තවාදයට හානියක් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා; මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා; මානව හිමිකම් පවර්ධනය කරන්න කටයුතු  
කරන්ෙන් නැහැ කියලා;  ෙම් රෙට් ස්වාධීන අධිකරණයක් නැහැ 
කියලා; ෙමවැනි ෙද්වල් වාර්තා ෙවනෙකොට, ඒ අය  ස්වාධීන 
වාර්තා ෙමෙහන් යවනෙකොට  ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. 
රෙට් කීර්ති නාමයට හානියක් ෙවනවා.  

 
2006 ඉඳලා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා ඒ සටනට 

නායකත්වය දුන්නු පුද්ගලයා හැටියට මට අන් කිසිම ෙකෙනකුට 
වඩා ඒ ගැන විගහ කරන්න පුළුවන්. යුද්ධය ඉවර කරලා, 
ෙලෝකෙය් තිබුණු දරුණුම තස්තවාදය විනාශයට පත් කරලා, අෙප් 
රණ විරුවන් කරපු ඒ ජයගහණය පදනම් කර ෙගන යුද්ධය ඉවර 
ෙවලා සතියකට පස්ෙසදි  2009 මැයි මාසෙය් ජිනීවා මානව 
හිමිකම් කවුන්සිලයට ගියාම අපි දැක්කා, අපට විශාල පිළිගැනීමක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියලා. යු ෙරෝපා හවුෙල් රටවල් 27ම එකතු 
ෙවලා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, ඒ ජයගහණය අපට අහිමි 
කරන්න; අපට පශ්න ඇති කරන්න. හැබැයි, ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි 
මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 47ෙදනාෙගන් තුෙනන් ෙදකක 
ඡන්දය ලබාෙගන විශිෂ්ට ජයගහණයක් කළා.  

 
මානව හිමිකම් කවුන්සිලය නිෙයෝජනය කරන  රටවල් වැඩි 

සංඛ්යාවක් අපට අවස්ථාවක් දුන්නා, සංහිඳියාවට යන ගමන 
තවදුරටත් කියාත්මක කරලා ෙපන්වන්න, අපි ෙහොඳ වැඩ 
පිළිෙවළක් එක්කයි ෙම් රෙට් යුද්ධය ඉවර කරලා පවතින 

සාමයකට යන්ෙන් කියලා කියන්න. හැබැයි, අපි ඒ අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජනයක් ගත්ෙත් නැහැ. මම ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. ඒ වනෙකොට ඇෙමරිකාව මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලෙය් සාමාජිකත්වය අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. රිපබ්ලිකන් 
පක්ෂෙය් ජනාධිපතිවරෙයක් එවකට හිටිෙය්. ෙමොකද, රිපබ්ලිකන් 
පක්ෂය උනන්දු වුෙණ් නැහැ, මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඇතුළු 
ෙවලා සාමාජිකත්වය ගන්න.  

 
ඊට පසුව තමයි ඔබාමා මැතිතුමා බලයට පත් ෙවලා 

ඇෙමරිකාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් සාමාජිකත්වය අරෙගන 
සෘජුව මැදිහත් ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්, මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලෙය් ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න. 
මානව හිමිකම් තත්ත්වය බලා ෙනොෙවයි, හැම විටම තීරණ 
ගත්ෙත්. ඒ රටවල විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙමොන ආකාරෙයන්ද 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියන එක බලා ඒක පදනම් කර ෙගන 
තමයි රටවල් ෙතෝරා ෙබ්රා මාතෘකාව කර ගත්ෙත්. ශී ලංකාවත් 
ඒකට අහු වුණා. 

 
2009 මැයි මාසෙය් අපි ඒ සැසි වාරයට ගිහිල්ලා, අපි ලබා ගත් 

ජයගහණය පදනම් කර ෙගන ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි 
පැහැදිලිවම කළ යුතු ෙද් කරන්න පටන් ගත්තා නම්, 2012 දී ඔය 
ෙයෝජනාව එන්ෙන් නැහැ.  2012 ෙයෝජනාව ආෙව් අපි 2009 මැයි 
මාසෙය් ඉඳලා 2012 වනකම් හරියට කිසිවක් කරපු නැති නිසායි. 
මම ගිහිල්ලා කිව්වා, අපි නැවත පදිංචි කිරීම් කරනවාය;  
සංහිඳියාව ඇති කරන්න ෙම් විධිෙය්  වැඩ කරනවාය; එල්ටීටීඊ 
සාමාජිකයන් 12,000ක් පුනරුත්ථාපනය කරලා නැවත වරක් ඒ 
අය සමාජගත කරන්න කටයුතු කරනවාය කියා. බිම් ෙබෝම්බ 
ඉවත් කළාය කිව්වා, පාරවල් හදනවාය කිව්වා, ලයිට් දුන්නාය 
කිව්වා. හැබැයි, ඒවා පිළිබඳව එෙහම පශංසාවකට අප ලක් වුෙණ් 
නැහැ. සංහිඳියාව කියන එෙක්දි ආර්ථික දියුණුවක් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙවනත් ෙද්වලුත් කරන්න තිෙබනවා. සියල්ලටම වඩා 
ෙමහි ස්ථාපිත කර තිෙබන ඒ තානාපති කාර්යාල දැක්කා, 
සංහිඳියාවට යන ගමන සම්පූර්ණ කරන ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් 
නැහැ කියලා; they saw that there was no political 
commitment. ඒ තරම් ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් නැති නිසා ඒ 
ෙගොල්ලන් හිතුවා, ෙම්ක කවදාවත් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක 
වචනයට පමණයි සීමා කරන්ෙන් කියලා.  

 
2012 වනෙකොට ඔබාමා ජනාධිපතිතුමා මානව හිමිකම් 

කවුන්සිලයට ෙත්රී පත් ෙවලා -ඇෙමරිකාව ෙත්රී පත් ෙවලා- 
යුෙරෝපා හවුලට තිබුණු නායකත්වය ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අතට 
ගත්තා. එෙහම කරලා ඉස්ෙසල්ලාම ඉලක්ක කර ගත්ෙත්           
ශී ලංකාව. අපි 2012දී  විශාල කණ්ඩායමක් ෙම් රෙටන් එහාට 
යැව්වා. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් කණ්ඩායෙම් නායකත්වය ගත්ෙත් මම. 
අපි එතැනට ගිහින් කරන්න තිෙබන හැම ෙදයක්ම කළා. අවශ්ය 
ෙවලාවල්වලදී එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණු 
අයත් එක්ක හැප්පුණා. මම තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ඇෙමරිකන් 
තානාපතිතුමිය එතැන වාඩි කරවලා ඇඟිල්ල දික් කරලා කිව්ෙව්, 
"වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහන්න එපා"ය කියලා. මා 
එතුමියෙග් මුහුණ බලාෙගනයි ඒක කිව්ෙව්. ෙමොකද, අපි 
කවදාවත් උඩ බලාෙගන ෙකළ ගහලා නැහැ.  

 
අපිට ෙම් නිදහස ලැබුෙණ්, අෙප් රණ විරුවන් කරපු ජීවිත 

පරිත්යාගය නිසායි. ඒ අය යුද්ධයට සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් රෙට් 
අනන්යතාව රැක ගන්න ඕනෑය, ඒකීයභාවය රැක ගන්න ඕනෑය 
කියන පැහැදිලි අධිෂ්ඨානෙය් සිට කටයුතු කළ නිසා තමයි අපිට 
අද ෙම් විධියට නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න හැකියාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. 
සිවිල් ජනතාව ඉලක්ක කරෙගන යුද්ධයක් කරන්න අෙප් හමුදාව 
කිසිම විටක පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන තිබුෙණ් නැහැයි කියන 
එක අපි දන්නවා. අපිට සිවිල් ජනතාව ඉලක්ක කරෙගන යුද්ධයක් 
කරන්න වුවමනාවක් තිබුණා නම් ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් තුළදී 
යුද්ධය ඉවර කරන්න තිබුණා. හැබැයි අෙප් රණ විරුෙවෝ බිම් 
අඟලක්, අඟලක් පාසා ගිහින් විශාල පිරිසකෙග් ජීවිත පරිත්යාග 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා තමයි අපට ෙම් නිදහස ලබා දුන්ෙන්. අපිට කවදාවත් ෙම් 
රට නිදහස් කරපු රණ විරුවන් පාවා ෙදන්න බැහැ. එම ස්ථාවරෙය් 
තමයි, ජනාධිපතිතුමාත් ඉන්ෙන්. එම ස්ථාවරෙය් තමයි, 
අගමැතිතුමාත් ඉන්ෙන්. එතුමන්ලා ඒ බව පසිද්ධිෙය් කියා 
තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාට අද ජාත්යන්තරෙය් විශාල පිළිගැනීමක් 
තිෙබන්ෙන්, ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා පැහැදිලිව, අවංකව වැඩ 
කරන නායකෙයක් නිසායි. එතුමා කියන ෙද් කරන නිසායි 
එතුමාට එම පිළිගැනීම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජාත්යන්තරෙය් 
පිළිගැනීම කියන එක එක වරම මැජික් ෙපොල්ලක් වනලා කාටවත් 
ලබා ගන්න බැහැ. හැසිරීමත් එක්ක තමයි ඒ පිළිගැනීම 
ලැෙබන්ෙන්.  

 
එතුමා මුලින්ම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් බහුතරයක් තමයි ඒ මුල් දින සියෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය්. එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට 
අෙප් මන්තීවරුන් ෙපළ ගස්වා, ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබාෙගන 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන්න නායකත්වය දුන්නා. ඒක අමතක 
කරන්න එපා. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළුවීමත් එක්ක තමයි ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත වුෙණ්. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් පථම 

වතාවට විධායක ජනාධිපතිවරෙයක් තමන් සතු බලතල 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම ෙදන්න ඉදිරිපත් වුණා. එතුමාෙග් අත්සනින් 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ, දැනට ඉවත් වුණු බලතල 
පමණක් ෙනොෙවයි, තවත් බලතල ෙබොෙහොමයක් ඉවත් කරන්න 
සූදානම් කියලායි. ඒක ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ පසුව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තමයි තීරණය කෙළේ, මහජන ඡන්දෙයන් 
ෙතෝරා පත්වුණු නායකෙයකු නිසා එම බලතල ඉවත් කිරීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් විතරක් පමාණවත් 
නැහැ, ජනමත විචාරණයකුත් අවශ්යයි කියලා. හැබැයි සමහර 
බලතල ජනමත විචාරණයකින් ෙතොරව ඉවත් කරගන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වාට තමයි 
ලකුණු ලැබී තිෙබන්ෙන්, ෙවන ෙදයකට ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් 
කියාකාරිත්වය නිසායි. 

 
රජයක් හැටියට අපි පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සමත් වුණා, 

කලින් රජය කාලෙය්දී පනවා තිබුණු ධීවර තහංචිය ඉවත් 
කරවන්න. ඒකට ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වුණා; අගමැතිතුමා 
මැදිහත් වුණා; විෙද්ශ ඇමතිතුමා මැදිහත් වුණා. ෙම්වා පශංසාවට 
ලක් ෙවන්න ඕනෑ. අපි ඒ තහංචිය ඉවත් කර ගත්ෙත්, ඩීල් දමලා 
ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ තහංචිය ඉවත් කර ගත්ෙත්, 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරමිනුයි; ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමිනුයි. ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම්වලින් ෙතොරව යහපත් පාලනයක් ෙම් රෙට් ඇති 
කරන්න අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා පිහිටුවීෙමන් ෙපන්වා දුන්නා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වාට 
තමයි ලකුණු ලැබුෙණ්.  

 
ලබන වර්ෂෙය් මැද භාගෙය්දී අපට GSP plus සහනය නැවත 

ලැෙබයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. GSP plus සහනය 
ඉවත් කෙළේ ඇයි? එම තීරණ ගත්ෙත් ආර්ථික මූලධර්ම මත 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙකෙරන්ෙන් 
නැහැයි කියන මතය ස්ථාපිත ෙවලා, රටවල් 27ම එකතු ෙවලා 
මානව හිමිකම් පශ්නය මතු කළා. එය පදනම් කර ෙගන තමයි 
අෙපන් ඒ GSP plus සහනය ගලවා ගත්ෙත්. දැන් ඒක ආපසු 
ෙදන්න සූදානම්.  

අගමැතිතුමා ළඟදී බසල්ස්වලට ගිහින් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නායකත්වය දීලා කටයුතු කළා. ලබන අවුරුද්ද වනෙකොට එය 
අපට ලැෙබයි කියා අපට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්. 
ජාත්යන්තරයට -ජාත්යන්තර පජාව අතරට- නැවත වරක් ඇතුළු 
ෙවලා එහි සාමාජිකත්වය නැවත වරක් ගන්න අපට හැකි ෙවනවා. 
ෙම්වා තමයි ෙම් රටට ෙගෙනන්න පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. එවිට 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විශාල වශෙයන් දියුණු ෙවනවා.  

 
කඩිනම් ආර්ථික වර්ධනයක් පමණක් ෙනොෙවයි, තිරසාර 

සංවර්ධන ගමනත් අපට සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගිහින් එතුමාෙග් අතින්ම 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම්වරයාට පැරිස් 
සම්මුතිය භාර දුන්නා. ඒෙකන් තවත් විශාල ලකුණු පමාණයක් 
අපට ලැබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමෙහම තමයි අපි හැසිෙරන්න 
ඕනෑ. රෙට් කීර්තිනාමය ආරක්ෂා කරගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා නම්, වචනවලට පමණක් සීමා කරන්ෙන් නැතිව අපි ඒක 
කියාවට නංවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා දීර්ඝ කථාවක් කළා. එතුමාෙග් 

කථාෙව්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැනත් කථා කළා. අලුතින් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා ෙදනවා නම්, ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව උතුරට පමණක් ෙනොෙවයි අපි හදන්න ඕනෑ. ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිගන්න ඕනෑ උතුර පමණක් ෙනොෙවයි. 
ෙම් රෙට් සමසත් ජනතාවම ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිගන්න 
ඕනෑ. දකුණත් ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිගන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නියම නිෙයෝජිතත්වයක් 
ඇතිව හදපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්ය කියන එක අපට පිළිගන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
( மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක කරන්න යනෙකොට 

ෙදපැත්ෙතන්ම නම්යශීලීභාවයක් ෙපන්වන්න ඕනෑ. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අපි කියනවා, ඒකීයභාවයට කිසිෙසේත්ම අත 
තියන්න බැහැයි කියලා. ඒක එෙසේම තිබිය යුතුයි. ඒක අෙප් 
bottom line එක. ඒෙකන් අපි කිසිෙසේත්ම ඉවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් බුද්ධාගමට දීලා තිෙබන 
විෙශේෂ තැන කප්පාදු කරන්න කිසිෙසේත්ම ඉඩ ෙදන්න බැහැ. අපට 
විකල්ප අවශ්ය නැහැ. විකල්ප ඇතුළත් කරලා ෙම්ක අවුල් 
කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලට අත 
තියන්නවත් බැහැ. ඒ බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මා කියන්න 
කැමැතියි. අෙනක් ඒවා අපට සාකච්ඡා කරලා විසඳාගන්න 
පුළුවන්. ෙම් රෙට් ඒකීයභාවයට හානියක් ෙවන්ෙන් නැතිව, 
සෙහෝදරත්වෙයන් ජීවත් ෙවන්නයි ඇත්ත වශෙයන්ම අපටත් 
ඕනෑ.  සියලුම ජන ෙකොටස් අතර සමඟියක් ඇති කරලා ෙම් රෙට් 
පුළුල් සංහිඳියාවක් ස්ථාපිත කරන්නයි අපටත් ඕනෑ. ෙමවැනි දුර 
ගමනක් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

 
අවසාන වශෙයන්, මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය ෙදවැනි වර කියවීෙම් ඡන්දය ගන්න 
ෙකොට පක්ෂව ඡන්ද 162ක් ආණ්ඩුවට ලැබුණා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි. ෙදවන වරටත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
සෑම දවිඩ මන්තීවරෙයක්ම, සෑම මුස්ලිම් මන්තීවරෙයක්ම 
ආණ්ඩුවට පක්ෂව ඡන්දය පකාශ කළාය කියන එක මා ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් කියන්න කැමැතියි. අෙප් රජය එවැනි ෙහොඳ 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය පදනම් කරෙගන කඩිනම් ආර්ථික 
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[ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර් 30 

 

 

වර්ධනයකට, සංවර්ධනයකට යන්න අප කටයුතු කරනවා. 
ජාත්යන්තර පජාෙවන් අපට ලැෙබන ඒ සැලකිල්ල පදනම් 
කරෙගන අපට විශාල දියුණුවක් ෙම් රෙට් ඇති කරගන්න පුළුවන්. 
අපි දැන් විෙද්ශ පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්ෙන් එක රටකට වාසි 
වන විධියට ෙනොෙවයි. අෙප් ළඟම අසල්වැසි රටවල් තරහ 
කරෙගන ෙනොෙවයි ෙම් ගමන යන්න අපි කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් වන විටත් අෙප් 

ජනාධිපතිතුමා මහජන ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත්වී සිටින ඇෙමරිකාෙව් 
නව ජනාධිපතිවරයාට සුබ පතලා ලිපියක් යවා තිෙබනවා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාට කියලා තිෙබනවා, "සංහිඳියාවට යන ෙම් 
ගමන අවසන් කරන්න අපට තව කල් ෙදන්න”යි කියලා. ෙම්වා 
කඩිමුඩිෙය් කරන්න බැහැ. ෙම්වාට කල් ගතෙවනවා. හැබැයි 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් -political commitment එකක්-  පදනම් 
කරෙගන තමයි කමානුකූලව ෙම් ගමන දැන් යන්න පටන්ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව් ජනතාව තමන්ෙග් ජනාධිපතිවරයා 
ෙතෝරනෙකොට අපට කියන්න බැහැ, “අරයා ෙතෝරන්න, ෙමයා 
ෙතෝරන්න”යි  කියලා. ඒක අෙප් කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි. මානව 
හිමිකම් ක්ෙෂේතෙය් සිටින එක්තරා ෙකෙනක් ඇෙමරිකාෙව් 
මැතිවරණයට ෙපර පකාශයක් කරලා කියනවා, “ඒ 
ජනාධිපතිවරණෙයන් ටම්ප් පැරෙදන්න කියා මා නම් පාර්ථනා 
කරනවා”යි  කියලා.  

 
ඇෙමරිකාව කියන්ෙන් අද ෙලෝකෙය් තිෙබන බලවත්ම රට. 

එවැනි පකාශ කළාට පසුව, එවැනි ස්ථාවරයක ඉඳෙගන අපට 
ඇෙමරිකාවත් එක්ක ගනු-ෙදනු කරන්න හැකියාවක් ලැෙබයි ද 
කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ස්වාධීන පුද්ගලෙයෝ පැත්තක් ගන්න 
ෙහොඳ නැහැ. ෙමෙහත් සමහරු ෙපොල් ෙගඩි 1,000ක් ගහන්න 
ඉදිරිපත් වුණා ෙන්. ඔවුන් ෙපොල් ෙගඩි 1,000ක් ගැහුවා. හැබැයි 
ඒෙකන් ජයගහණයක් ලැබුවාද? අපි සූදානම් ඕනෑම ෙකෙනක් 
එක්ක වැඩ කරන්න. අපට ඕනෑ සියලුම රටවල් එක්ක මිතශීලීව 
වැඩ කරන්නයි. එවැනි විෙද්ශ පතිපත්තියක් තමයි මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා අද කියාත්මක කරන්න නායකත්වය ෙදන්ෙන්. 
විෙව්චන කරන්න පුළුවන්.  

 
ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් රෙට් විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවන්න 

පටන්ෙගන තිෙබනවා. 2017 වර්ෂය වන විට ඒ කටයුතු තවත් 
ශක්තිමත් කරන්න අපි සියලුෙදනාම අත්වැල් බැඳෙගන කටයුතු 
කරනවාය කියන එකත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
ෙමතැනින් අවසන් කරනවා.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, please.  You 

have four minutes.  
 

[பி.ப. 4.30] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ அைமச்சர் மஹிந்த சமரசிங்ஹ அவர்களின் 
காத்திரமான உைரயிைனத் ெதாடர்ந் , எனக்குப் ேபசுவதற்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அவர் தன  உைரயில், "இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் 
இரண்டாம் வாசிப்  மீதான வாக்ெக ப்பின்ேபா , 
இப்பாரா மன்றத்தில் அங்கம்வகிக்கும்  தமிழ், ஸ் ம் 
உ ப்பினர்கள் அைனவ ம் அரசாங்கத் க்கு ஆதரவாக 
வாக்களித்தி க்கின்றார்கள் என்பைதப் ெப ைம டன் 
ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்" என்  ெசான்னார். அ ேபாலேவ, 

அண்ைமயில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒ  
விடயத்ைத ம் நான் இங்கு ஞாபகப்ப த்தி, என  
உைரயிைன ஆரம்பிக்கலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். "இந்த 
நாட் ல் அபிவி த்தி என்ப  சமத் வமாக இ க்கேவண் ம்; 
கடந்த காலங்களில் அபிவி த்தியான  வடக்கிற்கு 

ைறயாகச் ெசல்லாததன் காரணமாகத்தான் இந்த நா  
த்தத் க்கு கம்ெகா க்க ேநர்ந்த " என்  அவர் 

குறிப்பிட் ந்தார். நான் அதைன இங்கு நிைன ட் வதற்குக் 
காரணம், இந்த நாட் ன் மத்திய மைலநாட் ப் பிரேதசத்தில் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெப ம்பான்ைமயாகக் 
ெகாண்ட ச கத் க்கும் அபிவி த்தியான  சம அளவில் 
ெசல்லேவண் ம் என்பதற்காகேவ. குறிப்பாக, ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைள ஆதாரமாகக் - ேவராகக் ெகாண்ட இந்தச் 
ச கத் க்கு பல்ேவ  அநீதிகள் ெதாடர்ச்சியாகேவ 
இைழக்கப்பட்  வ கின்றன.  
 

ெகௗரவ ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 
அைமச்சர் ேஜான் ெசனவிரத்ன அவர்கள் இச்சைபயில் 
இ ந் ெகாண் , ஏைனய உ ப்பினர்களின் உைரகைளக் 
கவனமாகக் ேகட் க்ெகாண் க்கின்றார். அவாின் 
கவனத் க்கு ஒ  சில விடயங்கைளக் ெகாண் வரலாம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
உங்க ைடய அைமச்சின் அ சரைணேயா , ெதாைலக் 
காட்சியில் மிக அழகான விளம்பரெமான்  ஒளிபரப்பாகி 
வ கின்ற . "நீங்கள் ஊழியர் ேசமலாப நிதியிைன 

ைறயாகச் ெச த் கின்றீர்களா?" எனத் ெதாழில் 
த நர்கைளப் பார்த் க் ேகட்கும் வைகயில் - அவர்களின் 
அவதானத்ைத, கவனத்ைத ஈர்க்கும் வைகயில் - இந்த 
விளம்பரம் அைமந்தி க்கின்ற . ஆனால், 'ஜனவசம' 
ேதாட்டங்களி ம் SLSPC ேதாட்டங்களி ம் ேவைல 
ெசய்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் ஊழியர் ேசமலாப 
நிதியான  ைறயாகச் ெச த்தப்ப கின்றதா? என்ற ேகள்வி 
எ கின்ற . இந்த விளம்பரம் தனிேய தனியார் ைற ெதாழில் 
த நர்க க்கு மாத்திரம்தானா? என ம் இந்த விளம்பரங்கள் 
அரசாங்கத்தின் ெபா ப்பி ள்ள நி வனங்க க்குப் 
ெபா த்தமற்றைவயா? என ம் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனனில், அரச ெபா ப்பி ள்ள பல்ேவ  நி வனங்கள் 
ஊழியர் ேசமலாப நிதிையச் ெச த்தத் தவறியி க்கின்றன. 
எனேவ, இ குறித்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். அண்ைமயில், ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட 
கூட்  ஒப்பந்தத்தின்ேபா , ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்கள் 
உற கள் அைமச்சு மத்தியஸ்தம் வகித்த . எனி ம், அந்த 
மத்தியஸ்தம் ேபாதா  என் தான் நான் நிைனக்கின்ேறன். 
 

காரணம், கூட்  ஒப்பந்தம் ெசய்  19 - 20 நாட்க க்குள் 
அ  பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் மீறப்பட் ள்ள . நி ைவ 
அள கள் ெதாடர்பாக உள்ள விதி ைறகள் மீறப்பட்டதன் 
காரணமாகத் ெதாழிலாளர்கள் அங்ேக ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  அேதேபால், வர க் 
ெகா ப்பனவான 140 பாய் ைறயாகச் ெச த்தப்பட 
வில்ைலெயன அங்ேக மக்கள் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ ப கின்றார்கள்.  ஆனால், அந்த ஒப்பந்தத்ைத ஒ  வ ட 
காலத்திற்கு ேமலாக இ த்த ப் ச் ெசய்த இலங்ைகத் 
ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் உட்பட்ட இந்தத் ெதாழிற்சங்கங்கள் 
இப்ெபா  மீண் ம் ேபாராட்டத்தில் இறங்கப்ேபாவதாக ம் 
சட்டப்ப  நடவ க்ைக எ க்கப்ேபாவதாக ம் அறிவித் ப் 

ச்சாண்  காட் கின்றன. ஆண் க்ெகா ைற 
பாரா மன்றத்திற்கு வ ம் ெகளரவ உ ப்பினர் ஆ கன் 
ெதாண்டமான் அவர்கள் இப்ெபா  சட்ட நடவ க்ைக 
எ க்கப்ேபாவதாகச் சூ ைரக்கின்றார். நிச்சயமாகச் சட்ட 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ய  அவர்தான். ஏெனன்றால், 
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அவர்தான் அந்தக் கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ஒ  தரப்பாகக் 
ைகச்சாத்திட் க்கின்றார். சனத்திற்காகச் சட்டம் ேபசா  
பணத்திற்காகச் சட்டம் ேபசும் சட்டத்தரணிகள் இந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக நீதிமன்றம் ெசல்லப்ேபாவதாக 
ஏற்ெகனேவ பல வ டங்களாகச் ெசால் க்ெகாண் ந்த 
நிைலயி ம் அ  நடக்கவில்ைல. இப்ெபா  கூட்  
ஒப்பந்தத்தில் ஒ  தரப்பாக இ க்கும் இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிர ன் தைலவர் ஆ கன் ெதாண்டமான் 
அறிவித்தவா   கூட்  ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராகச் சட்ட 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். ஆனால், ேநற்  இரகசியமாக  
கம்பனிக்காரர்கைளச் சந்தித் ப் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தியி க் 
கின்றார்கள்.  அவர்க டன் கூடேவ ைகச்சாத்திட்ட LJEWU 
மற் ம் கூட் க் கமிட் யின் நிைலப்பா  என்ன என்ப  
ெதாடர்பில் அவர்கள் ஒ விதமான க த்ைத ம் 
ெசால்லவில்ைல. இந்த இரகசியப் ேபச்சுவார்த்ைத 
காலாகாலமாக நடந் வ கின்ற . எனேவ, ெதாழில் 
அைமச்செரன்ற வைகயிேல உங்கள  மத்தியஸ்தம் இந்த 
விடயத்தில் ெதாடர்ந் மி க்க ேவண் ெமன 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். இந்த இரகசியப் ேபச்சுவார்த்ைதகள் 

லமாகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் ெதாடர்ச்சியாக 
வஞ்சிக்கப்ப வதற்கு எதிராகத் ெதாழில் அைமச்சு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
 

இந்தச் சைபயிேல கடந்த ஒ  சந்தர்ப்பத்தில் ட்  
ேவைலயாட்கள் - domestic workers ெதாடர்பான பல்ேவ  
விடயங்கைளச் சுட் க்காட் யி ந்ேதன். அதாவ , 
அவர்கைளத் ெதாழிலாளர்களாக உள்வாங்க ேவண் ெமன் . 
ஆனால், குைறந்தபட்ச ேவதனச் சட்டத்தி ம் அவர்கள் 
ெதாழிலாளர்கள் இல்ைல என்பேத உ திப்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . இந்தக் கு கிய ேநரத்தில் அ  பற்றிய என  
நீண்ட விளக்கத்ைத வழங்க யவில்ைல. எனேவ, இந்த 

ட்  ேவைலயாட்கைளத் ெதாழிலைமச்சின் சட்ட 
திட்டங்க க்கு அைமயத் ெதாழிலாளர்களாக உள்வாங்க 
ேவண் ெமன்  ேகாாிக்ைக வி க்கிேறன். ேநரம் 
ேபாதாைமயால், அ  சம்பந்தமாகக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
என  உைரயின் மிகுதிப் பகுதிையக் ஹன்சாட் 
அறிக்ைகக்காகச் *சமர்ப்பித்  விைடெப கின்ேறன்.நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

11ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ඊට ෙපර ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනයට 

පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

[4.35p.m.] 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Mr. Presiding Member, at the outset, I would like to 

thank you for giving me this opportunity to express my 
views on this all-important Votes on the Ministry of 
Foreign Affairs, albeit only 11 minutes have been 
granted. Given the restriction of time, Sir,  I will reserve 
my views on the administrative aspects of this Ministry, 
which I  believe the Hon. Minister is very well equipped 
to handle, being the seasoned politician he is. That is not 
to say that all is rosy at his Ministry either;  it is far from 
it. It has been reported in the  popular newspapers of 
political appointments made, including relatives of 
politicians, much against the mandate given to this 
“Yahapalanaya” Government which came into power on 
the promise  just to do the opposite.  

 
Furthermore, Sir, questionable appointments have 

been highlighted in the newspapers. But, as I mentioned 
earlier, I believe that these nitty-gritties can be handled 
by the Hon. Minister.  I call these administrative 
deficiencies “nitty-gritties” not because they are of no 
importance, but certainly are of lesser importance, 
considering what is at stake here. So, what is at stake 
here? Sir, I believe what is at stake here is the 
fundamental mistake in shifting our foreign policy from 
the principle of non-alignment which will eventually lead 
to destabilization of this nation and more interference in 
domestic issues by foreign powers.  

 
Sir, at a time when the United States has stationed 60 

per cent of its troops in Asia, and at a time when the 
United States is carrying out an aggressive foreign policy 
initiative called, “Pivot to Asia”, and at a time when 
China is trying to secure its future natural resource 
allocation through their own foreign policy initiative, 
“String of Pearls”, the policy of non-alignment for us  
now seems to be all the more important. Make no 
mistake, Sir, this is not about foreign countries' 
charitability towards Sri Lanka. This is about their own 
self-interest to secure future resources. I know the Hon. 
Minister will rebut this saying that the current 
Government's policy is to be friend with all equally. 
However, their actions have shown this could not be 
more further from the truth.  

 
If the birth of this Government is clouded with the 

origins from the West, as some political analysts have 
shown. How else could such a complex array of political 
ideologies be brought together for a common cause? But, 
now that the cause has been achieved, it is best that the 
interest of this country be served and not  the interest of 
the marriage suitors. The action of this Government 
makes me concerned that this may not be the case. I can 
understand the reasoning for your pro-West policy given 
the circumstances, but what I cannot understand is the 
folly in this Government’s policy of antagonizing China, 
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*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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without fully understanding China’s own foreign and 
economic policies. And now, although the Hon. Minister 
might argue that this is not the case, we know that  this 
Government’s policy is to interrupt Chinese-funded 
projects, particularly the Colombo Port City Project, and 
it can be seen even by you, Hon. Minister, now with the 
luxury of hindsight, as a mistake, particularly, when we 
all knew the Project would eventually have to be 
restarted. Yes, your Government did try to dress up the 
situation and claimed, “We now have a better deal”, but 
we all know that is not the case and the delay of one-and-
a-half years will have terrible consequences on our 
economy. This will be particularly true for years 2019, 
2020 and beyond, when we would have to pay larger 
foreign debts of over US Dollars 3.5 billion a year. If we 
had kept to the Project timeline, investments which would 
have flowed by that time to the Colombo Port City 
Project would have eased our  burden to meet our loan 
commitments or, at least we would have been in a better 
position to restructure our loans.  

 
Now that the much-talked-about Volkswagen 

Company  is laying off some 30,000 employees in 
Europe, we can no longer dream of their investments 
here. You have now been forced  shamelessly  to do a 180
-degree turn in your policy on China. Though I am in no 
position to lecture such a senior Minister, I would humbly 
give you a word of caution that this might not be the best 
time for you to summon the Chinese Ambassador and  
flex your muscles; it is not as big as you think. After all,  
what the Chinese Ambassador did was to defend the 
honour of his country. Furthermore, I also doubt that  it is  
best diplomacy for the Minister to express his candid 
opinion on the US elections, especially when you picked 
the looser. 

 
So, I humbly request you to consider the current 

direction of our foreign policy and our deviation from the 
principles of non-alignment.  We should show our support 
to our friends who have supported us.  In this regard, I 
believe it was wrong on the part of the Government to 
abstain and not to show our support to the Arab Bloc 
when the UNESCO Resolution was forwarded on 
Jerusalem.  I believe, Mr. Presiding Member, we were 
wrong and did not do justice to our friend, Pakistan, who 
had been with us during our troubled times by boycotting 
the SAARC Summit.  Pakistan deserves better and we 
should have handled the situation better, Sir.   

 
But the biggest concern for me is not all this, as we 

can still manage some damage control, my biggest 
concern was and still is this Government’s cavalier 
attitude in committing Sri Lanka to the Geneva 
Resolution, a Resolution which we co-sponsored happily.  
It is a Resolution, when we have a closer look, which tells 
the tale of a “System Change” that asks for widespread 
changes including constitutional reforms, reforms of the 
military, the judiciary, the law enforcement, electoral 
processes, institutions such as Parliament and Ministries, 

devolution of  power and transfer of State responsibilities 
from social matters to civil society, in particular.  In 
diplomatic circles, it is often said that country-specific 
Resolutions by UN Human Rights Council are nothing 
more than arm-twisting mechanisms to further the 
ulterior  motives of the author and the first draft of the 
Resolution usually gives a true intend of the author.  
Although the Hon. Minister, might have been blind to see 
that then, now he has given another window with 
“Trumpism” taking place in the US.   

 
We now have a golden opportunity to rectify our 

mistakes.  So, Hon. Minister, use your back door 
channels whenever and if the US has its interest here and 
if we can oblige, I say cater to them, just as much as we 
might have to cater to other regional superpowers.  But 
keep in mind at all times our national interests.  So, use 
this opportunity wisely to untwine the mess you have 
created by separating domestic issues from those of 
international commitments.   

 
Let me conclude, Mr. Presiding Member, by saying 

that the Hon. Minister - if he tries - can do this.   He is 
ably supported by the Deputy Minister, another square 
peg in a round hole, who would have served this country 
better in the Ministry of Finance and the Secretary to the 
Ministry who is a fine officer and whose wisdom, if 
properly solicited, can direct us in these winds of change.   

 
Also let us remember, our motherland is at the 

crossroads in her destiny, and the two Southerners who 
are leading the Ministry of Foreign Affairs will do well 
keeping in mind how they will go down in history and be 
remembered as the pair that put Sri Lanka firmly on the 
world map or as the "new Don Juan Dharmapalas" of our 
generation.  I pray for the former.  

 
Thank you.   
 
[பி.ப. 4.42] 

 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு, ெவளிநாட் த்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண் , கிைடத்த 
மிகக் கு கிய ேநரத்தில் என் ைடய சில க த் க்கைள 

ன்ைவக்கலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். எம  ேதசிய 
ெபா ளாதாரத் க்கு மிக ம் பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற 
ெவளிநாட் ப் பணியாளர்கள் ெதாடர்பாக நான் இங்கு 
ேபசேவண் ய அவசியம் இ க்கின்ற . அவர்கள் வ டாந்தம் 
ஏறக்குைறய 7 பில் யன் அெமாிக்க ெடாலைர எம  
நாட் க்கு ஈட் த்த கின்றார்கள். அதாவ , வ டாந்தம் எம  
நாட் க்கு 1,05,000 ேகா  பாைய அந்நியச் 
ெசலாவணியாகப் ெபற் த்த கின்றார்கள். இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் ெவளிநாட்  ஊழியர்க க்கான 
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பங்களிப்  ஓய் தியத் திட்டெமான்  ன்ெமாழியப் 
பட் ப்ப  பாராட்டத்தக்க விடயமாகும். அதற்காக, குறித்த 
அைமச்சுக்கும் நிதி அைமச்சர் அவர்க க்கும் என் ைடய 
பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

அேதேபான்  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல, 
"ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகம் ெவளிநா களில் 
ேவைல ெசய் ம் ஊழியர்க க்கான ஆகக்குைறந்த 
சம்பளத்ைத நிர்ணயம் ெசய்யேவண் ம் என்  
பாிந் ைரத்தி க்கிற . அதன்ப , "ெதாழில் திறனற்ற 
ஊழியர்கள் மாதெமான் க்கு 350அெமாிக்க ெடாலைர ம் 
ெதாழில் திற ள்ள ஊழியர்கள் 450 அெமாிக்க ெடாலைர ம் 
ெபற் க்ெகாள்வைத உ திெசய் , ெதாழிலாளர்கைள 
ெவளிநாட் க்கு அ ப்பேவண் ம்" என்ற விடயம் இங்ேக 
வ த்தப்ப கின்ற . இ  வரேவற்கத்தக்க . எனி ம்,  
இவ்வாறானெதா  நிபந்தைனைய விதிக்கின்ற நிைலயில், 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் க்கான வாய்ப் க்கள் இல்லாமல் 
ேபாய்விடக்கூடா  என்பைத உ திெசய்கின்ற 
ெபா ப்பான , நிச்சயமாக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் 
பணியகத் க்கு இ க்கின்ற  என நம் கின்ேறன். ெதாழில் 
திறனற்ற ஊழியர்கள் பங்களாேதஷ், இந்தியா ேபான்ற 
நா களி ந்  மத்திய கிழக்கு நா க க்குத் தாராளமாகக் 
கிைடக்கப் ெப கின்ற சூழ ல்,  இவ்வா  எம  
ஊழியர்க க்கான குைறந்தபட்ச சம்பளத்ைத நிர்ணயிக்கின்ற 
ேபா , அவர்க க்கான ெதாழில் சந்ைதவாய்ப்  அந்த 
நா களில் இல்லாமல் ேபாய்விடக்கூடா  என்பதில் 
ேவைலவாய்ப் ப் பணியகம் கட்டாயம் உ தியாக இ க்க 
ேவண் ம் என்ற க த்ைத ம் நான் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  
 

இல்ைலேயல், குறித்த பணியகம் ெவளிநா  
ெசல்லவி க்கின்ற சகல ஊழியர்கைள ம் நிச்சயமாக  
ெதாழிற்றிறன் ெகாண்டவர்களாக மாற்றியைமக்கும் ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத மிக அவசரமாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவ்வாறான ஒ  ேவைலத்திட்டத்தி டாக எதிர்காலத்திேல 
இலங்ைகயி ந்  மத்திய கிழக்கு நா க க்குச் 
ெசல்லவி க்கின்ற ஊழியர்கைள ெதாழிற்றிறன் ெகாண்ட 
ஊழியர்களாக மாற்ற ம். எனேவ, அந்தத் திட்டத்ைத 
உ தி ெசய்தால் எதிர்காலத்திேல எங்க ைடய ஊழியர்கள்  
ெவளிநாட்   ேவைலக்காகத் ெதாடர்ந்  ெசல்வதற்கும் 
ெவளிநாட்  நாணயத்ைத எங்க க்கு ஈட் த்த வதற்குமான 
வாய்ப்  நிச்சயம் ஏற்ப ம் என்பைத இங்ேக 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

மத்திய கிழக்கு நா களி ள்ள இலங்ைகத் 
வராலயங்கள் லமாக வழங்கப்ப கின்ற ேசைவகள் 

எம  நாட் ப் பிரைஜக க்குத் தி ப்தியளிப்பதில்ைல என்ற 
ைறப்பா கள் ெதாடர்ந் ம் கிைடக்கப்ெப கின்றன. 

அதாவ , மத்திய கிழக்கு நா களிேல குறிப்பாக றியாத் 
நகரத்திேல நிைறயப் ேபர் சிைறயில் அைடக்கப்பட் ப்ப  
சம்பந்தமாக ம் ெதாழில் வழங்குநர்க ைடய ைறேகடான 
நடத்ைதகள், பராமாிப் கள் காரணமாக விரக்தியைடந்  
இலங்ைகத் வராலயத்திற்குப் க டம் ேத  
வ கின்றவர்க க்குச் சாியான, அவசரமான தீர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதி ம் அைவ அவ்வள ரம் கவனம் 
ெச த் வதில்ைல என்  ைறப்பா கள் கிைடக்கின்றன. 
ஆகேவ, எம  ேவைலவாய்ப் ப் பணியம் நிச்சயமாக அந்த 
விடயத்தி ம் மிகக் காத்திரமான கவனத்ைதக் ெகாண் க்க 
ேவண் ம் என்ற க த்ைதச்  ெசால் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

[பி.ப. 4.47] 
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு மற் ம் ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சின் மீதான வர  ெசல த்திட்ட 
கு நிைல விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். என  நீண்டகால 
அன் க்குாிய, மதிப் க்குாிய அைமச்சர் மங்கள சமர ர 
அவர்கள் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்ற 
பின்  இந்நாட் ன் ெவளி ற க் ெகாள்ைகயில் ெப மள  
மாற்றம் ஏற்பட்  வ வைத நாங்கள் அவதானிக்கின்ேறாம். 
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் இலங்ைகயின் ெவளி ற க் 
ெகாள்ைக சூனியமானதாக இ ந்ததால் எம  தாய்நாடான 
இலங்ைக நா  ஒ  வட்டத் க்குள் டக்கப்ப கின்ற 
சூழ்நிைல இ ந்த . இன்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
திறம்படச் ெசயற்பட்  எம  நாட் க்குச் சர்வேதச ாீதியில் 
நல்லெதா  ெபயைரத் ேத த் த வதற்காக யற்சிக்கின்றார். 
இதன் அ ப்பைடயில் ஐேராப்பிய னியன் எமக்கு GSP 
ச ைக வழங்குவதற்குக்கூட ன்வந்தி ப்பைதயிட்  நாங்கள் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம்.  
 

ேம ம், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடத்தில் பலஸ்தீனம், 
இஸ்ேரல் ெதாடர்பான ெவளி ற க் ெகாள்ைகயில் ஒ  
மயக்கமான நிைல இ ப்பைத இந்த நாட்  ஸ் ம் 
ச கத்தின் பிரதிநிதி என்ற அ ப்பைடயில் நான் 
கவைல டன் பார்க்கின்ேறன். ஏெனன்றால் பலஸ்தீன 
ஒ ைமப்பாட் க்காக எம  நா  மிக நீண்டகாலமாக 
ஆதரவளித்  வந்தி க்கின்ற . எனேவ,  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் இந்த இடத்தில் பலஸ்தீனம் சம்பந்தமான 
ெவளி ற க் ெகாள்ைகையத் ெதளி ப த்த ேவண் ம் என்  
நான் வி ம் கின்ேறன்.  
 

ஸ் ம்கள் சம்பந்தமாக இன் ெமா  பிைழயான தகவல் 
ெவளியாகி ள்ள . அதாவ , ஐேராப்பிய னியன் இலங்ைக 

ஸ் ம்க ைடய தனியார் சட்டத்ைத மாற்ற ேவண் ம் 
என்  நிபந்தைன விதித்ததால் ஸ் ம் விவாக, விவாக ரத் ச் 
சட்டத்ைத மாற்ற ேவண் ம் என்ற ஒ  சர்ச்ைச இந்த நாட் ல் 
ஏற்பட் க்கின்ற . இ  சம்பந்தமாக ம் இங்கு 
ெதளி ப த்தப்பட ேவண் ம் என்  நான் வி ம் கின்ேறன். 
[இைடயீ ] Thank you very much. 
 

அ த் , ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகம் 
சம்பந்தமாகக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය යටෙත් 

තිෙබන විෙද්ශ රැකියා කාර්යාලයක් මෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් 
කල්මුෙණ් නගරෙය් තිබුණා. කිසිදු ෙහේතුවක් නැතිව එය අම්පාරට 
මාරු කළා.  ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමිය සමඟ මම කථා කළා. ඒ 
වාෙග්ම, පසුගිය දිනක මම Sri Lanka Foreign Employment 
Bureau එෙක් සභාපතිතුමා හමු වුණා. ඒ ෙව්ලාෙව් එහි Working 
Directorත් හිටියා. මම ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්. කිසිම ආකාරයකින් respect 
කරන්ෙන් නැතිව සභාපතිතුමා සහ Working Director යන 
ෙදනාම මාත් එක්ක රණ්ඩු කළා. ගරු ඇමතිතුමියනි, යුද්ධය 
පැවති කාලෙය් අම්පාර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි, 
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නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සිටින සියලුම ජනතාවට ෙම් කාර්යාලෙයන් 
ෙසේවයක් සිදු වුණා. නමුත්, කිසිදු ෙහේතුවක් නැතිව ඒ කාර්යාලය 
අම්පාර පෙද්ශයට මාරු කළා. ඒ නිසා මෙග් පෙද්ශෙය් ජනතාව 
හරි කනගාටුෙවන් ඉන්ෙන්.  

 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙමවැනි කාර්යාල ඉදි කරන්නට ඉඩම් 

ලබා ෙදන්නට අපට පුළුවන්. ඔබතුමිය දන්නවා, කල්මුෙණ් 
නගරය කියන්ෙන් municipal area එකක් කියලා. ඒ පෙද්ශෙය් 
වටිනා ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ නිසා Sri Lanka Bureau Foreign 
Employment  එෙක් කාර්යාලයක් සඳහා සථ්ිර ෙගොඩනැඟිලි ඉදි 
කරන්න එම පෙද්ශෙයන් ඉඩම් ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා මම 
ෙම් සභාෙව්දී සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 

 
இன்  குறிப்பாக, கிழக்கு மாகாணத்தில் ெவளிநாட்  

ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின் பயிற்சி நிைலயங்கள் 
ேபா மானைவயாக இல்ைல என்ற ஒ  குைற 
காணப்ப கின்ற . நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபான் , 
எங்க ைடய கைரேயாரப் பிரேதசத்தில் நீண்ட காலமாக 
இைளஞர், வதிக க்குப் பயிற்சி அளித் வந்த ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின் பயிற்சி நிைலயம் 

டப்பட்டதனால், இன்  அவர்கள் ெப ம் சிரமங்க க்கு 
உள்ளாகி ள்ளனர். எனேவ, எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ ய விைரவில் இ  சம்பந்தமான தியெதா  பயிற்சி 
நிைலயத்ைத எங்க ைடய பிரேதசத்தில் அைமத் த் 
த வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். கிழக்கு மாகாணமான  கடந்த 

த்தத்தினா ம் சுனாமியினா ம் மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட ஒ  
பகுதி. இதனால், இன்  அந்தப் பிரேதச இைளஞர், வதிகள்  
ெதாழில்வாய்ப்  சம்பந்தமாக ெப ம் சிரமங்க க்கு 
உள்ளாகியி க்கின்றனர். எனேவ, அவர்கள் ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப் கைளப் ெப வதற்கு ஏற்றவைகயில், சிறந்த 
பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கான நிைலயங்கள் அந்த 
மாகாணத்தில் அைமக்கப்பட ேவண் ம். இத டாக 
இைளஞர், வதிகள் பயன்ெபற்றால், எம  நாட் க்கு 
அதிகள  அந்நியச்ெசலாவணி கிைடப்பதற்கான வாய்ப் க்கள் 
ஏற்ப ம் என்  நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
 

அேதேநரம், இன்  எம  நாட் ல் சி பான்ைமச் ச கம் 
சம்பந்தமாக ஒ  ெகாந்தளிப்பான சூழ்நிைல 
ஏற்பட் க்கின்ற . குறிப்பாக, ெதற்கி ள்ள சில 
அ ப்பைடவாதிகள், சி பான்ைமச் ச கத் க்கு எதிரான 
பிரசாரங்கைளத் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக ஊடகங்களி டாகப் 
பரப் கின்றார்கள். அதனால், எம  நாட் ன் நற்ெபய க்குக் 
களங்கம் ஏற்ப வ  மாத்திரமல்ல, வடக்கு, கிழக்கில் 
வா கின்ற மக்கள் உட்பட  நாட் ம் வா கின்ற 
சி பான்ைமச் ச கம் பயத் ட ம் பீதி ட ம் 
வாழேவண் ய நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . எனேவ, இ  
சம்பந்தமாக எம  அரசு கவனம் ெச த்தி, 
அ ப்பைடவாதிகளினால் ன்ென க்கப்ப ம் இந்தப் 
பிரசாரங்கைளத் த ப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 
 

 [අ.භා. 4.55] 
 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් 

අමාත්යාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැෙනන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා, තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමිය ඇතුළුව ඒ හා සම්බන්ධ වග කිවයුත්තන් ෙම් සභාෙව් 
සිටීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටට පත් වනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද කථා කරන්න අදහස් 
කෙළේ, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මැතිනියෙග් අමාත්යාංශය පිළිබඳ; 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි. මා ළඟ තිෙබනවා සංඛ්යා 
දත්ත කිහිපයක්. එයට අනුව, වසරකට ලංකාෙවන් ලක්ෂ තුනකට 
ආසන්න පමාණයක්  විෙද්ශ ගත වනවා. ඒ ශමිකයන් කාණ්ඩ 
විධියට වර්ග කළාම, ෙම් ලක්ෂ තුනක පිරිෙසන් වෘත්තිකයන් 
විධියට විෙද්ශ ගත වන්ෙන් පන්දහසකට වඩා අඩු පමාණයක්. ඒ 
වාෙග්ම, වසරකට පන්දහසකට ආසන්න පමාණයක් ලිපිකරු 
ආශිත රැකියාවන්වලට විෙදස් ගත වනවා. ෙම් අතරින් 
සාමාන්යෙයන් පුහුණු ශමිකයින් විධියට අසූදහසක, අනූදහසක 
පමණ පිරිසක් විෙදස් ගත වනවා. ඒ වාෙග්ම, වර්ෂයකට නුපුහුණු 
ශමිකයින් අසූදහසකට ආසන්න පමාණයක් විෙද්ශ ගත වනවා.  

 
ෙම් අතරින් අති බහුතරයක් විෙදස් ගත වන්ෙන් ගෘහ 

ෙසේවිකාවන් විධියටයි. සාමාන්යෙයන් වර්ෂයකට අසූදහසත්, 
ලක්ෂයත් අතර පමාණයක් ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට විෙද්ශ ගත 
වනවා. වාර්ෂිකව ෙම් අයෙගන් රටට ලැෙබන ආදායම බැලුවාම, 
2015 අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 948කට වැඩි මුදලක් විෙද්ශ 
රටවල ෙසේවය කරන සෙහෝදරවරුන්ෙගන් අෙප් රටට ලැබී 
තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී අපට වැටෙහන එක 

කාරණයක් තමයි, ෙම් විධියට විෙදස් ගත වන ලක්ෂ තුනක පමණ 
පිරිස අතරින් අති බහුතරයක් අතිශය සාමාන්ය, සරල පවුල්වල, 
තමන්ෙග් ජීවිතය ගැට ගහගන්නට පවා අමාරුකම් තිෙබන අය 
බවයි. තමන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට ෙගයක් හදා ෙදන්නට සමහර 
ෙව්ලාවට දරුෙවෝ විෙදස් රටවලට යනවා. සමහර ෙව්ලාවට 
තමන්ෙග් දරුවන්ට උගන්වන්න අම්මලා විෙද්ශගත වනවා. 
සාමාන්යෙයන් මිනිසුන් රට යන ෙහේතුව ඒකයි. තවත් සමහර 
තරුණයන් විභාගය අවසන් වූ විගසම විෙද්ශගත වනවා. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් තිෙබන අධ්යාපන කමය විශ්වවිද්යාලය ෙක්න්ද කර 
ගත් අධ්යාපන කමයක් නිසා. විශ්වවිද්යාලයට සිසුන් සියයට 4ක් 
පමණ  පිරිසක් ඇතුළත් වන විට, අෙනක් සියලුම සිසුන් 
හැෙලනවා. සාමාන්යෙයන්, රටකට වෘත්තීය පුහුණු ඕනෑ වන්ෙන් 
ඒ නිසායි. පසු ගිය වසෙර් වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශෙයන් වියදම් 
කරලා තිබුෙණ්, සියයට 15කටත් වඩා අඩු පමාණයක්. ඔන්න! 
අෙප් රෙට් වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන හැටි. ඒ එකක් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
 අෙනක් කාරණය නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,ෙම් 

විධියට විෙද්ශගත වන්ෙන් සරල  ජීවිත ගත කරන මිනිසුන් කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ෙම් මිනිසුන් විෙද්ශගත වීම සඳහා 
පුහුණුව ලබා ගන්ෙන් තමන්ෙග් වියදමින්, ටිකට් එක ගන්ෙන් 
තමන්ෙග් වියදමින්. එපමණක් ෙනොෙවයි, සමහර ෙවලාවට රටක් 
ෙහොයා ගන්ෙනත් තමන්ෙග්ම වියදමින්. ඒ තමයි යන විධිය. 
හැබැයි, ගරු විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමිය විසින් පසුගිය සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් විෙද්ශගත වන ශමිකයන් සඳහා රක්ෂණ කමයක් 
හඳුන්වා දුන්නා. ඒ රක්ෂණ කමය හඳුන්වා දුන්ෙන්, 2015 
සැප්තැම්බර් 01 ෙවනිදා සිට කියාත්මක වන පරිදියි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සාමාන්යෙයන් 

විගමණිකයන්ට ෙමහි තිබුණු කියාවලිය ෙමයයි. පධාන පිරිස -
ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට අපි හිතමු.- විෙද්ශගත වීෙම්දී එහි 
හාම්පුතුන්ෙග් වියදමින් යුතුව තමයි එම රක්ෂණාවරණය 
ලැබුෙණ්. ගරු ඇමතිතුමියනි, මම හිතන්ෙන් මම නිවැරදියි 
කියලා. ඔබතුමිය විෙද්ශගත වන ශමිකයන් ෙවනුෙවන් 
සැප්තැම්බර් මාෙසේ 01 වන දින සිට අලුත් රක්ෂණ කමයක්  
හඳුන්වා ෙදනවා. ඒ රක්ෂණය සඳහා විෙද්ශගත වන එක් 
ශමිකෙයකුෙගන් ෙඩොලර් 100ක් අය කරනවා. 

 
 මම ෙමම සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙපන්වන්නම්. ෙම් විධියට 

විෙද්ශගත  වන්ෙන්, අතිශය සරල සාමාන්ය පන්තිෙය් මිනිසුන් 
පිරිසක්. මැදෙපරදිග රටවලට 5000ක්, 10,000ක් පමණ පිරිසක් 
තමයි වෘත්ති කයන් සහ අෙනක් බැහැර පිරිස වශෙයන් යන්ෙන්. 

2061  2062 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් යන පිරිසෙගන් එක් ශමික ෙයකුෙගන් ෙඩොලර් 100ක 
රක්ෂණාවරණයක් අය කරනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, විෙද්ශගත 
වන මිනිසුන් එම ෙඩොලර් 100ක රක්ෂණාවරණය ෙකොෙහොම හරි 
ෙගවනවා. හැබැයි, ෙඩොලර් 100ෙය් රක්ෂණාවරණය පවරන 
සමාගම තමයි කුෙව්ට්හි පිහිටි ගල්ෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් කියන සමාගම. 
හැබැයි, ෙම් සඳහා කැබිනට් අනුමැතියක්වත් නැහැ. කැබිනට් 
අනුමැතියක්වත් නැතිවයි සමාගමට පවරන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්ය විධියට 

රක්ෂණාවරණයක් සඳහා ෙඩොලර් 100ක මුදලක් අය කරන විට, 
සාමාන්යෙයන් 5,000කට ආසන්න පිරිසක් මැද ෙපරදිග 
රැකියාවලට යනවා. ඒ අනුව, මාසයකට 5,000ක් මැද ෙපරදිග යන 
විට  එක්ෙකෙනක් ෙඩොලර් 100ක මුදලක් ෙමම රක්ෂණයට 
ෙගවන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට 
මැදෙපරදිග යන එක් අෙයකුෙගන් ෙඩොලර් 100ක් අය කළාට, ෙම් 
සඳහා තවත් සමාගම් ෙදකක් ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ පහසුකම් යටෙත්ම 
ෙඩොලර් 50කට රක්ෂණය ෙදන්නම් කියලා quotations එවලා 
තිෙබනවා. ෙමහි තිෙබන ෙඛ්දවාචකය එයයි. හැබැයි, ඇමතිතුමිය 
අත උස්සන්ෙන් අර ෙඩොලර් 100 ෙගවන සමාගමට ෙදන්නයි. 
සාමාන්යෙයන් ෙඩොලර් 100  ෙගව්වාම, එයින් ෙඩොලර් 50ක් 
දූෂණය ෙවනවා. මැද ෙපරදිග යන එක ෙසේවකෙයක්ෙගන් 
ෙකොමිස් විධියට ෙඩොලර් 50ක් එනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්ය විධියට බැලුවාම ෙම් 

අමාත්යාංශය ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ෙගන් මාසයකට රුපියල් 
මිලියන 30ක් ෙහොර පාෙරන් ෙහොරා කනවා. ෙම් විධියට අවුරුද්දක් 
විතර රුපියල් මිලියන 30ක් ගත්තාම ෙම් අමාත්යාංශය රුපියල් 
මිලියන 360ක් අහිංසක මිනිසුන්ෙගන් ගන්නවා. තවත් ආයතන 
ෙදකක් ෙඩොලර් 50 ගණෙන් එක ශමිකෙයක් සඳහා 
රක්ෂණාවරණයක් ෙදන්න කැමැත්ත පළ කරලා තිෙබද්දි, ෙඩොලර් 
100කට ෙම් රක්ෂණය ලබා දීම හරහා ඒ මිනිසුන්ෙගන් රුපියල් 
7,250ක් වැනි මුදලක් එක් ශමිකෙයක්ෙගන් අය කරලා මිලියන 
30කට වැඩි මුදලක් ෙම් අමාත්යාංශෙය් ෙකොමිස් විධියට ලබා 
ගන්නවා.   

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම කියනවා, ෙම් 

වන විට අමාත්යාංශය  අන්ත දූෂිත ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙමම අමාත්යාංශය  රටට ලැෙබන 
විෙද්ශ විනිමය; රටට ලැබිය යුතු විෙද්ශ විනිමය අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙවනත් රටවලට ආපහු පදානය කරන අමාත්යාංශයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙඛ්දවාචකය අවසානෙය්දී ෙම් රටට 
බලපානවා. හැබැයි,  ජනවාරි 08 ෙවනිදාට කලින් ෙම් රෙට් අපට 
ඇහුෙණ්, "ආෙය් ආෙය් ෙනොම ඉවසන්" වාෙග් ගීත. හැබැයි, ෙම් 
ගීතවල පසුබිම බලද්දි ෙහොරකම් කරන, දූෂණ කරන, වංචාවන් 
කරන අමාත්යාංශය බවට ෙමම අමාත්යාංශය අවු රුදු එකහමාරක් 
ඇතුළත පත් ෙවලා අවසානයි.   

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සමහර අහිංසක 

මිනිසුන්ට ජනවාරි 8 ෙවනිදාට කලින් විෙද්ශ සිහින තිබුණා. 
විෙද්ශ රටවලට ගිහින් ඉන්න මිනිසුන්ටත් හීනයක් තිබුණා. මැද  
මැදෙපරදිග රටවල ඉන්න සමහර අම්මලා, අක්කලා තවමත් 
ඉන්ෙන්, අර තානාපති කාර්යාල හරහා එෙහමත් නැත්නම් විවිධ 
කම හරහා හැදුණු කඳවුරුවල ඉතාමත් දුක්ඛිත ජීවිත ගත 
කරමිනුයි. නමුත්, ෙම් අමාත්යාංශය අදටත් නිහඬයි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙප් ලක්ෂ 

තුනක් පමණ වන විෙද්ශ ශමිකයින්ෙගන් අවුරුද්දට පැමිණිලි 
10,000කට වැඩි පමාණයක් එනවා. ඒ පැමිණිලි 10,000 අතරිනුත් 
ෙමම අමාත්යාංශයට විසඳා ගත හැකි වන්ෙන්, අතිශය සීමිත 
පමාණයක් පමණයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම 
මම මතක් කරන්න කැමැතියි ෙම් යන ලක්ෂ තුෙන් ශමික 

පිරිෙසන් සාමාන්යෙයන් වර්ෂයකට මිය යන පිරිස 250කට වඩා 
වැඩියි. ඒ කියන්ෙන්, විෙද්ශ රටවලදී මිය යන පිරිස 250කට වඩා 
වැඩියි. විෙද්ශ රටවලදී සිදු වන තාඩන-පීඩනවලින් සමහරු පිස්සු 
වැෙටනවා. සමහරු ෛවද්ය පතිකාර ගන්න බැරිව ඒ රටවල 
තවමත් අතරමං ෙවලා ඉන්නවා. හැබැයි, පසු ගිය කාලය පුරාම 
ෙමම ආණ්ඩුෙව්ම සමහර අමාත්යාංශ භාර නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු 
මැදෙපරදිග රටවලට ගිහිල්ලා ඔවුන් ෙබ්රා ගන්නවා අපි දැක්කා. 
නමුත්, ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්නවා කියපු අය, අද හැංගිලා 
ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට යන මට්ටමට 
ඔසවා තබන්න මහා ෙමෙහවරක් කරන මිනිසුන්ට කරන 
අසාධාරණය ෙඛ්දවාචකයක්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක ශමිකෙයකුෙගන් ෙඩොලර් 

50ක් ෙහොරකම් කරන, දූෂණය කරන ෙම් අමාත්යාංශයට එෙරහිව 
තිෙබන ෙමම සියලු ලිපි ෙල්ඛන මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ශී ලංකා විගමනික ශමික 

සුබසාධන සංගමය කුෙව්ට්" නැමැති ශීර්ෂය සහිත ලිපිෙයහි 
සඳහන්ව තිෙබනවා, එක් ශමිකෙයකුෙගන් ෙඩොලර් 100ක 
මුදලකට යටත්ව ගල්ෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගමට ෙමම අමාත්යාංශය 
භාර ෙදද්දි, එම insurance එක ෙඩොලර් 50ට ෙවනත් සමාගම් 
ෙදකක් ඉල්ලනවා කියලා. ඒ සමාගම් ෙදකට ෙනොදී ෙඩොලර් 50ක් 
එක ෙසේවකෙයකුෙගන් අල්ලස් විධියට ගන්න ෙම් අමාත්යාංශය 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ලිපි ෙල්ඛනත් එක්ක අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට යනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ගියාට පසුව, අපි බලාෙගන 
ඉන්නවා දිල්රුක්ෂි ඩයස් ෙනෝනාෙගන් පසුව ෙම් පිළිබඳ විමර්ශන 
කටයුතු නිවැරදිව සිදු ෙවයි ද කියලා. හැබැයි, දිල්රුක්ෂි ඩයස් 
මැතිනිය එම ෙකොමිසෙම් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙලස කටයුතු කරන 
කාලෙය්  කුෙව්ට් හී, ශී ලංකා විගමනික  ශමික සුබසාධක සංගමය 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා භාර දුන්නා. නමුත්, මාස 8කට වඩා වැඩියි. 
තවම විභාගයක් නැහැ. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ  ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න යන්න 
අපිත් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සමහර ෙවලාවට ෙම් අමාත්යාංශය හරහා  අවුරුදු 5ට 
වඩා අඩු දරුවන් ඉන්න අම්මලාට විෙද්ශගත ෙවන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ෙමම විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශෙය් කියාකාරි අධ්යක්ෂවරෙයක් ඉන්නවා. කියාකාරි 
අධ්යක්ෂ හමු වුණා නම් පුංචි මුදලක් දීලා සාමාන්ය පවුලකින් 
ගන්න ඕනෑ ලිපි ෙල්ඛන ටික සියල්ලම සකස් කර ගන්න පුළුවන්. 
  ෙම් දූෂණය සිදු වනවා, ගරු ඇමතිතුමියනි. ඔබතුමියට ෙම් ගැන 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවාද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව  ෙහොයා බලන්න කියලා මම ඔබතුමියෙගන් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.  

 
ඒ එක්කම මම ඔබතුමියට ෙම් කාරණයත් මතක් කරනවා. 

සාමාන්යෙයන් විෙද්ශ රටවලට නුපුහුණු ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
යවන්න බැහැ. හැබැයි, ඒජන්සිකරුවන් එකතුෙවලා පසු ගිය කාල 
සීමාව තුළ මාසයකට රුපියල් 90,000 ගණෙන් අරෙගන 
3,000කට වැඩි පිරිසකට ඒ අදාළ ලිපි ෙල්ඛන ෙම් අමාත්යාංශය 
හරහා හදා දීලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
රක්ෂණාවරණය හරහා කටාර් රාජ්යයට සාමාන්යෙයන් 

වර්ෂයකට  ශමිකයන් 90,000ක් විතර යනවා. ශමිකයන් 
90,000න්ම ෙඩොලර් 100 ගණෙන් අය කරනවා. වසරකට එක්සත් 
අරාබි එමීර් රාජ්යයට ශමිකයන් 60,000ක් යනවා. ෙම් 
ෙදෙගොල්ලන්ෙග්ම එකතුව 150,000යි. ෙම් ශමිකයන් 
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*  Placed in the Library. 
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150,000න්ම ෙඩොලර් 100 ගණෙන් එකතු කරනවා. ඒ අනුව රටට 
අහිමිවන විෙද්ශ විනිමය පමාණය ෙඩොලර් 15,000,000යි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙඩොලර් 15,000,000ක් ෙම් රටට 
අහිමි ෙවනවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙගෞරවනීය අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඔබතුමියෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
විෙද්ශ රටවල සිටිමින් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය එවන 

ආදරණීය මිනිස්සු අෙපන් ඉල්ලීම් ගණනාවක් කරනවා. ඒ 
මිනිසුන්ට සාධාරණය ඉටු විය යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් විෙද්ශගත ෙවන්ෙන් ෙගයක් හදා ගන්න 
නැත්නම් වාහනයක් මිලදී ගන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඔබතුමියෙග් ෙගෞරවනීය අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරලා, ෙම් ඉතුරු කාලය ඇතුළත විෙද්ශගත ශමිකයන් සඳහා 
යම්කිසි සහනදායී කමයක් අනුගමනය කරලා, පුළුවන් නම් 
ඔවුන්ට වාහනයක් ගන්න උදව් කරන්න, නිවසක් හදා ගන්න අඩු 
ෙපොලියට ණය පමාණයක් ලබා ෙදන්න උදව් කරන්න. මැද 
ෙපරදිග රටවල දුක් විඳින - ෙම් වනෙකොට කඳවුරුවල ජීවත් වන - 
කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් ෙවනදාට වඩා ෙසොයා බලන වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන් නම් එය ඉතා ෙහොඳයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ විෙද්ශගත ශමිකයන් 

ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් සකස් කර ෙදන ෙමන් ඉල්ලනවා. ඒ අනුව 
දායකත්ව විශාම වැටුපක් හදාෙගන යනවා. ඔවුන්ෙගන් ෙකොටසක් 
අරෙගන ඒ  ෙකොටසම ෙදන්න හදනවා.  හැබැයි, ෙම්ක ෙනොෙවයි 
තිෙබන පශ්නය. ෙම් මිනිස්සු ටික නැත්නම්, ෙම් මිනිස්සු එවන 
සල්ලි ටික නැත්නම් ෙම් රෙට් විෙද්ශ විනිමය තවදුරටත් පහළට 
කඩා වැටිලා අවසානයි. ෙම්ක තමයි අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය 
ලැෙබන පධාන සාධකය ෙවන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් මිනිස්සු පිළිබඳව 
ෙහොයා බලන්ෙන් නැති එක ගැන ෙම් මිනිසුන්ට තිෙබන්ෙන් මහා 
කම්පාවක්. කම්පාවට උත්තර ෙහොයන්න ෙගොඩක් ෙදෙනක් 
හිතාෙගන හිටියා. අමාත්යාංශයට ඇමතිවරියක් පත් වනෙකොට 
අපිව බලා ගන්න අම්මා ෙකෙනක් වෙග් ෙකෙනකු පත් ෙවනවාය 
කියලා ඔවුන් හිතුවා. හැබැයි, සිදු වන අසාධාරණකම් එක්ක ඒ 
මිනිසුන් අද ඔබතුමියව ෙවන පැත්තකින් ෙවන විධියකට සිහිපත් 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  
 
ෙඩොලර් 100ට ෙදන එක ෙඩොලර් 50ට ෙදන්න ෙවන ආයතන 

ෙදකක් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙහට දවෙසේ ෙහෝ රට යන්න 
ඉන්න අහිංසක  මිනිසුන්ෙගන් අය කරන ෙඩොලර් 50ක ෙකොමිස් 
ගැහිල්ල ෙකොෙහන් ෙහෝ නවත්වන්න කියලා මා ඔබතුමියෙගන් 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. ෙඩොලර් 50කට ෙදන්න 
සමාගම් ෙදකක් ඉදිරිපත් ෙවලා සිටියදී, ෙඩොලර් 100ට ෙදන එක 
නවත්වන්න කියලා ඉල්ලනවා.  

 
විවිධ හැකියාවන් තිෙබන අය විවිධ රටවල වැඩ කරනවා. 

ඔවුන් ඒ රටවල වැඩ කරන්ෙන් ඔවුන්ෙග් කාර්මික උපකරණ 
හරහායි. හැබැයි, ඔවුන්ට ෙම් රටට ඒ කාර්මික උපකරණ 
ෙගෙනන්න විධියක් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව තමයි ඒ කාර්මික 
උපකරණ ෙම් රටට ෙගෙනනෙකොට ෙලොකු tax එකක් අය කිරීම. 

ඒ බදු සහනය ලිහිල් කරලා, ඔවුන් ෙසේවය කරන රටවල තිෙබන 
උපකරණ ෙම් රටට ෙගෙනන්නත් ඉඩ ලබා ෙදන්න කියලා මා 
ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලනවා.  

 
අවසාන වශෙයන්, මම ඔබතුමියෙගන් ෙම් කාරණයත් ඉටු 

කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. සියලු අසාධාරණකම් මැද්ෙද්  
විෙද්ශගතෙවලා ඉන්න ඔවුන්ෙග් එකම ඉල්ලීම තිෙබන්ෙන්, 
ෙමොනවා නැතත් පිට රට ගිහිල්ලා ෙම් රටට එනෙකොට ෙම් රට 
ඉතුරු කරන්න කියලායි. ෙකොමිස් ගැහීම නිසා දැන් ෙගවල් හදලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, ෙගවල් අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද 
කියලා අපි දන්නවා. රුපියල් ෙකෝටි 5ක්, 6ක් දීලා ෙගවල් ගත් 
තැන් අපි දන්නවා. ඒ සියලුම ෙද් ෙපොඩි කාලයක් ඇතුළත අපි 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ලෑස්තියි. තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙමෙහවරක් කරලා රටට 
එවන සල්ලි ටික ෙවන තැනකින් දූෂණයට ලක් ෙවනවා; 
ෙහොරකමට ලක් ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් ෙහයකින් ඔවුන්ට 

සාධාරණය ඉටු ෙනොකෙළොත් ඔවුන්  අෙප් රටට එවන සල්ලි ටික 
නතර කරයි. එතෙකොට ෙම් රෙට් ෙකෝටි ෙදකක ජනතාවත් 
එක්කම ෙම් ෙහොරකම් කරන සියලු ෙදනාටම ෙම්කට වග 
කියන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ මිනිස්සු ෙවනුෙවන් යම් 
සාධාරණයක් ඉටු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Muthu 

Sivalingam.   
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Yes, Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී මම 

ඔබතුමාට සියලුම උත්තර ලබා ෙදනවා. ෙම් සභා ගර්භෙය් රැඳිලා 
ඉන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 

[பி.ப. 5.08] 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இடம்ெப ம் இந்த ன்  
அைமச்சுக்களின ம் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு த ல் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். தலாவதாக, 
ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் அவர்க க்கு நான் 
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ஒ  விடயத்ைதக் கூற ேவண் ம். இலங்ைகயின் 
மைலயகத்தி ந்  ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் க்காகச் 
ெசல் ம் ெபண்களின் ெதாைக அதிகாித் வ ம் நிைலயில், 
இன்  அவர்கள  பா காப் த்  ெதாடர்பி ம் கூ யள  
கவனம் ெச த்த ேவண் ய நிைல  ஏற்பட் ள்ள .  

 
மைலயகத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் ெவளிநாட்  கவர் 

நிைலயங்கள் மற் ம் இைடத்தரகர்கள்   பாதிக்கப்பட் ள்ள 
கு ம்பங்கைளக் குறிைவத் , அவர்க டன் ெபா ளாதார 
ாீதியான ஆைச வார்த்ைதகைளக் காட்  ஏமாற்றி 
ெவளிநா க க்கு அ ப்பிைவக்கும் நிைல தற்ேபா  
காணப்ப கின்ற . ஆனால், ேவைலவாய்ப் க்காக 
ெவளிநா க க்குச் ெசன் வந்த எத்தைன ெபண்களின் 
கு ம்பத்தினர் ெபா ளாதார ாீதியில் ன்ேனற்றம் 
கண் ள்ளார்கள் என்ப  ேகள்விக்குறிேய! மாறாக, கணவன் 
மைனவிையப் பிாிந் ம் மைனவி கணவைனப் பிாிந் ம் 
குழந்ைதச் ெசல்வங்கைளப் பிாிந் ம் சீர்ேக க க்குள்ளான 
நிைலயிேலேய ெப மள  கு ம்பங்கள் மைலயகத்தில் 
காணப்ப கின்றன.  

 
ேம ம், அரசாங்கத்தால்  5 வய க்குக் கீழ்ப்பட்ட 

குழந்ைதக ைடய  தாய்மார் ெவளிநா க க்கு ேவைல 
வாய்ப் க்காகச் ெசல்வதற்குத் தைடவிதிக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில், மைலயகத்தில்  இத்தைடயிைன மீறி ஒ சில கிராம 
உத்திேயாகத்தர்கள், பிரேதச ெசயலக  உத்திேயாகத்தர்கள், 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  நி வனத்தினால் நியமிக்கப் 
பட் ள்ள அதிகாாிகளின் ஆதர டன் ெப மளவாேனார் 
ெதாடர்ந் ம் ெவளிநா க க்குச் ெசன்றவண்ணேம 
உள்ளனர். அத்ேதா , ெவளிமாவட்டங்களி ந்  
வ ேவா க்கு வெர யா மாவட்டத்தில் பதி கைள 
ேமற்ெகாண்  ேபா யான ஆவணங்கைளத் தயாாித்  
ெவளிநா க க்கு அ ப்பிைவக்கும் நிைல ம் ெதாடர்ந்த 
வண்ணேம உள்ள . எனேவ, இதற்கான சாியான ஒ  
தீர்ைவப் ெபற் த்தர ேவண் ம். ஊழல் ெசய் ம் 
அதிகாாிக க்கு எதிராக நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் 
உடன யாக நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
அேதேவைள, ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள்  

இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள் இங்ேக இ க்கிறார். 
எங்க ைடய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  
சம்பந்தமாக இ பறி நிைலயி ந்தேபா  அைமச்சர் 
அவர்க ம் இராஜாங்க அைமச்சரான நீங்க ம் 
அக்கைறேயா  அதில் ஈ பட்  அதற்கு ஒ  க்கு 
வரக்கூ ய வாய்ப்ைப ஏற்ப த்தியதற்காக இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ேம ம்,  க்ககரமான சில விடயங்கைள ம் உங்க க்குக் 

கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். மாத்தைள, ப் ரஸ்ஸ, கண்  
ேபான்ற இடங்களிேல கிட்டத்தட்ட 15,000 ேபர் JEDB, SPC  
நி வனங்களில் ேவைல ெசய்கின்றார்கள். ஆனால், Janatha 
Estate Development Board ெதாழிலாளர்க க்கு 
அவர்க ைடய EPF, ETF, பணிக்ெகாைட என்பன  
வழங்கப்படவில்ைல. அவர்க க்கு  EPF இல் கிட்டத்தட்ட 78 
ேகா ம்  ETF இல் கிட்டத்தட்ட 35 ேகா ம் 
பணிக்ெகாைடயில் கிட்டத்தட்ட  42 ேகா ெமன பல ேகா  

பாய்  அங்கு பாக்கியாக இ க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ நன்றாக 
ேவைலெசய்  ந ந் ேபாய் தற்ேபா  ேவைல 
வாய்ப்பில்லா  பட் னி கிடக்கும் அந்த மக்க க்கு 
எவ்வளேவா பிரச்சிைனகள் இ க்கும்ேபா  அவர்க ைடய 

பணத்ைத அரசாங்கேம இப்ப  டக்கி ைவப்ப  
ேவதைனக்குாிய விடயம். அ  சம்பந்தமாக வழக்குகள் 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்டதனால் சில கு ம்பங்க க்கு  மாத்திரம் 
அவற்ைறப் ெபறக்கூ யதாக இ ந்த . எனேவ, 
உங்க ைடய அ வலர்கள் லம் இதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்காவிட்டால், அந்த மக்க ைடய பணம் பறிேபாய்வி ம். 
எனேவ, தய ெசய்  உங்கள் அதிகாாிகைள அ ப்பி 
இதற்குாிய  நடவ க்ைகைய எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

 
சமீபத்தில்,  "The Sunday Times" newspaper of 27th 

November, 2016 states, I quote:  
 

“Renuka Holdings in forefront for PPP of state plantations”  
 
என ஒ  ெசய்தி பிரசுாிக்கப்பட் ந் . எனேவ, 
ேவ ெதாழி க்காக இந்த நிலங்கைளப் பகிர்ந்தளிக்க யற்சி 
ெசய் ெகாண் க்கின்றீர்கள். உள்ள ெதாழிேல நாசமாகிக் 
ெகாண் ம் அந்த மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் 
நீ த் க்ெகாண் ம் இ க்கும்ெபா  ெவளியார் வந்  

திதாகத் ெதாழிைல ஆரம்பித்தால்  அவர்க ைடய 
பணிக்ெகாைட, ETF,  EPF  என்ன ஆவ ? அவர்க க்கு 
ஒன் ேம கிைடக்காத சூழ்நிைலதான் ஏற்ப ம். எனேவ, 
இப்ப யான மாற் வழிகைளக் காண்பதற்கு, அபிவி த்தித் 
திட்டங்கைளத் ெதாடங்குவதற்கு ன்னர் அந்த மக்க ைடய 
இந்தக் ெகா ப்பன கைள உடன யாகப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
 

அ த் , ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்ேகா ேதாட்ட 
நிர்வாகத் க்ேகா ெதாழிற்சங்கங்க க்ேகா ெதாியாதவா  
Agalawatta Plantations PLC ைகமாறிவிட்ட . ைகமா ம் 
ெபா  கு மிச் சண்ைடேபால் சண்ைட ஏற்பட் க்கிற . 
அவர்கள் எவ்வள ரம் இந்த மக்கைள 
ஏமாற்றியி க்கிறார்கள் என்  பா ங்கள்! EPF  மாத்திரம் 413 
மில் யன் பாய் ெச த்தப்பட ேவண் யி க்கின்ற . இ  
ஒ  சிறிய ெதாைகயல்ல. இவற்ைற நீங்கள் ேநரத் டன் 
கவனித்தி க்க ேவண் ம். JEDB, SPC ேபான்ற அரச 
ெப ந்ேதாட்ட நி வனங்கைளப் பார்ப்பதற்குத் தவறிய 
நீங்கள், இந்தக் கம்பனிகள் என்ன ெசய்கின்றன என்  
பார்த்தீர்களா? அந்தப் பகுதியி ள்ள உங்கள் காாியாலய 
அதிகாாிகள் என்ன ெசய்கின்றார்கள் என்பைதப் பார்க்காமல் 
விட் ள்ளீர்கள். இவற்ைற ன்னேர கவனித்தி ந்தால் 
இவ்வள  ெப ந்ெதாைகப் பணம் டக்கப்பட் க்கா . இ  
அவ்வள ம் மக்க ைடய பணம். எனேவ, அநியாயமாக 
மக்க ைடய பணத்ைதக் ெகாள்ைளய ப்பதாகேவ 
எங்க க்குத் ெதாிகின்ற . இவ்வழியிேலேய சில ேதாட்டக் 
கம்பனிகள் நடப்பதாகக் ேகள்விப்ப கின்ேறாம். எனேவ, 
தய ெசய்  மிகுதியாக ள்ள 21 கம்பனிகளி ம் இந்த 
விடயங்கள் ெதாடர்பில் அக்கைறேயா  ஆராய்ந்  அதற்கான 
தக்க நடவ க்ைககைள உங்க ைடய அைமச்சு இப்ேபாேத    
எ த்தால்தான் நல்ல . இப்ேபாேத சில ேதாட்டக் கம்பனிகள் 

விழா ெகாண்டாடத் தயாராக இ க்கின்றன. அவர்கள் 
ேதாட்டங்கைளக் காடாக்கிவிட்டார்கள். இன்  
ேதாட்டங்க க்கு மக்கள் ேபாகக்கூ ய சூழ்நிைல 
இல்லாததால் அவர்கள் இவற்ைற ெவளியிேல ெசால்லக்கூ ய 
வாய்ப்  ஏற்பட் க்கின்ற . இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயில் 
அவர்க ைடய ேசமிப்  அைனத் ம் ெகாள்ைளய க்கப் 
பட்டால் அந்த மக்க ைடய எதிர்காலம் என்னவாகும்? 
அவர்க ைடய கு ம்பம் என்னவாகும்? எனேவ, தய ெசய்  
மற்ைறய 21 கம்பனிகள் பற்றி ம் ெவகுவிைரவாக ஆராய்ந்  
நடவ க்ைக எ க்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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அ த் , EPF, ETF எ க்கப்ேபாகும்ேபா  மக்கள் பாாிய 
கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றனர். ஹற்றன் நகாிேல ஒ  
காாியாலயம் இ க்கின்ற . அந்தக் காாியாலயத்திேல மக்கள் 
ேசமலாப நிதியத்ைத மீளப்ெபறேவண் மானால் அதிகாைல 2 
மணிக்கு அங்கு ேபாகேவண் ம். ஹற்றன் ேபான்ற குளிரான 
ஒ  நகரத்திேல அவர்களால் அதிகாைல 2 மணிக்குப் 
ேபாக மா? அவர்கள் அதிகாைல 2 மணிக்குச் ெசன்  
அந்தக் காாியாலயத்திற்கு ன்ேன மணிக்கணக்காக 
வாிைசயில் நின்  அந்தப் பத்திரங்கைளப் ெபறேவண் ம். 
அதற்குப் பல தரகர்கள் இ க்கின்றார்கள். அங்ேக ள்ள சில 
தரகர்கள் என்ன ெசய்கின்றார்கெளன்றால், 15,000 பாய் 
வாங்கி அவர்க ைடய பத்திரத்ைத நிரப்பிக்ெகா த் விட் , 
"உங்க ைடய பணம் ெவகுவிைரவில் வந் வி ம்" எனக் 
கூ கிறார்கள். பத்திரத்ைதக் ெகா ப்பதற்ேக 15,000 பாய் 
வசூ ப்பதான  ஒ  பார ரமான விடயம். எனேவ, இதைன 
உடன யாகக் கவனித் , அதற்கு நடவ க்ைக எ க்குமா  
உங்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

அ த் , கம்பனிக்காரர்கள்  இன்  எந்தவிதத்தி ம் 
ஒத் ப்ேபாவதாக இல்ைல.  கம்பனி நடத் கிறவர்கள் பல 
ெதாழில்கைள ஒன்றாகச் ேசாத்்  நடத் கிறார்கள். அதில் 
ஒன்றாகத் ேதயிைலத் ேதாட்டத் ெதாழிைல ம் 
ஆக்கியி க்கிறார்கள். இந்த நாட் க்கு ேதயிைல எவ்வள  

க்கியெமன்ப பற்றி அைமச்சர்க ட்பட பல ம் 
ேபசுகிறார்கள். அப்ப ப்பட்ட க்கியமான ஒ  ெதாழில் 

ைறைய அபிவி த்தி ெசய்ய அரசாங்கம் ஏன் நடவ க்ைக 
எ க்கக்கூடா ? எதிர்வ ம் நிதியாண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்ட வாசிப்பின்ேபா  “ஏேத ெமா  நி வனத்தினால் 
ைவத் க்ெகாள்ள மான ஆகக்கூ ய காணியின் அள  
5,000 ஏக்கர்களாக வைரய க்கப்ப ம்” என நிதி அைமச்சர் 
அவர்கள் கூறினார். ேசாரம்ேபான அல்ல  நட்டத்தில் 
இயங்குகின்ற கம்பனிகைள அப்ப ப் பிாித் க்ெகா ப்பதில் 
எங்க க்கு ஆட்ேசபைன இல்ைல. ைறயாக நடத் ம் 
கம்பனிகைள அப்ப ப் பிாித்  இன் ம் பல தலாளிமாைர 
உ வாக்கக்கூடா . 22 தலாளிமாாிடம் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் ப ம் ேவதைன தாங்க யாததாக 
இ க்கின்ற . இந்த நிைலயில் 5,000 ஏக்கர் என 
வைரய த்தால், இன் ம் 50 கம்பனிகளாவ  வ ெமன்  
நான் நிைனக்கின்ேறன். கம்பனிகைளப் ெப க்கி 
ேதாட்டங்கைள இன் மின் ம் சின்னாபின்னமாக்க 
ேவண்டாம். இந்தத் ெதாழிைல நம்பியி க்கும் எங்கள் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய எதிர்காலம் என்னவாகும்? 
என்பைத இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் கவைலேயா  
கவனித் க் ெகாண் க்கின்ற . இந்த நிைலைமையப் 
ேபாக்க நல்ல நிைலயில் இயங்கும் கம்பனிகைள ைறயாக 
நடத் வதற்கு நீங்கள் உதவி ெசய்வ டன், ைறயற்ற 

ைறயில் நடத் ம் கம்பனிகைள உடன யாக நீங்கள் 
ெபா ப்ேபற்க ம் ேவண் ம். அப்ப ப் ெபா ப்ேபற்றால் 
அவற்ைற JEDB, SPC ேபால ஆக்கிவிடாமல், நன்றாக 
நடத்தக்கூ ய ஒ  ெபாிய கம்பனிக்குக் ெகா க்க ேவண் ம்.  
தனிப்பட்ட ஒ  மனித க்கு 5,000 ஏக்கர் காணிைய நடத்தேவ 

யா ; அ  சாத்தியமற்ற விடயம். சட் யி ப்பைத 
அகப்ைபயிேல எ க்கும்ெபா  ெந ப்பிேல வி ந்த 
கைதயாக எங்கள் மக்க ைடய கைத ஆகிவி ம். இதி ம் 
நீங்கள் அக்கைறேயா  கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  
 

சமீபத்தில் கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத்திட்ேடாம். 
அதற்கும் பல வியாக்கியானங்கள் ெகா த்தார்கள். ெகளரவ 
அைமச்சரான நீங்க ம் அதிேல கலந் ெகாண்டீர்கள். அ  

ைறயாக எ தப்பட்ட கூட்  ஒப்பந்தமாகும்.  
நி வாகங்க க்கு ரண்பாடாக, ெதாழிலாள க்கு எதிராக 
ஏேதா சதி ெசய்  இந்தக் கூட்  ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட்ட  

என்ற ஓர் உணர்ைவ ஏற்ப த் வதற்கு ேவண் ெமன்ேற சிலர் 
தப்பான வியாக்கியானங்கைளக் ெகா க்கிறார்கள். கடந்த 2 - 
3 வாரங்களாக மக்கைளச் சந்தித்  அவர்க க்கு விளக்கம் 
ெசால் யி க்கிேறாம். கம்பனிக்காரர்கைள அைழத்  
குைறகைள விசாாிக்குமா  உங்க க்கு நாங்கள் 
அறிவித்தி ந்ேதாம். உடன யாக அதற்ெகன ஒ  தினத்ைதக் 
குறிப்பிட்டீர்களானால், கம்பனிக்காரர்கைள நாங்கள் 
அைழத் வந்  அந்தக் குைறகைள நிவர்த்தி ெசய்யலாம். 
குைறகள் இ ப்பதாக எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ஆனால், 
குைறகள் இ ப்பைதப் ேபால ம் கம்பனிக்காரர்க க்குச் 
சாதகமாக இ ப்பைதப்ேபால ம் ெபாய்யான 
விளக்கங்கைளக் ெகா த்  மக்கைளத் திைச தி ப்பி 
அவர்கைளக் குழப்பநிைலக்கு ஆளாக்கியி க்கிறார்கள். 
எனேவ, தய ெசய்  நாங்கள் ேகட் க்ெகாண்டப  ஒ  
திகதிைய நியமித் க் ெகா க்குமா  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

මීළඟට, ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමා. 
 

[අ.භා. 5.18] 
 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 
Labour and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, කම්කරු අමාත්යාංශෙය් වැය 

ශීර්ෂ යටෙත් අද දවස පුරාම ෙම් ගරු සභාව තුළ විවිධ කරණු 
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කළ මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් දැනට සභා ගර්භය තුළ ෙනොසිටියත් අමාත්යාංශය 
පැත්ෙතන් ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දීම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා.  

 
මුලින්ම මම පිළිතුරු ෙදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ගරු 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අද දවල් වරුෙව් කථා කරමින් 
ඉදිරිපත් කළ කාරණා කිහිපය ගැනයි. එතුමා සඳහන් කළා 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුරුදු 100ක් පමණ පැරණි වුවත් 
ෙමෙතක් කල් ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් ෙනොමැතිව කටයුතු කරලා, පසු 
ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය් 07වැනි දා සිට 27වැනි දා දක්වා පැවැත් 
වුණු වැඩ වර්ජනෙය් පතිඵලයක් හැටියට දැන් ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් 
හදා ෙගන යනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධව  එතුමා කෙළේ  වැරදි 
පකාශයක්.   

 
ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව දැන් ටික කාලයකට කලින් 

කරුණු ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා. අෙප්  ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සඳහා 
අමාත්යාංශෙය් දීර්ඝ කාලයක් ෙසේවය කළ, අවුරුදු 40ක පමණ 
පළපුරුද්දක් ඇති හිටපු ෙල්කම්වරයකු වන මඩිහෙහේවා 
මහත්මයාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණා. 
ෙම් සඳහා කම්කරු නිලධාරින්ෙග් සංගමයත් සහභාගි වුණා. 
එෙහම සහභාගි ෙවලා ඒ කමිටුෙව් අවසාන භාගෙය්දී ෙම් වැඩ 
රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැයි කියලා ඒ අය  මුලින් ඒ 
කමිටුවට විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණයක් කරලා ඊට පස්ෙසේ වැඩ 
වර්ජනයක නියැලුණා. දින 21ක් පමණ වැඩ වර්ජනෙය් ෙයදුණා. 
ඒ අයෙග් තව ඉල්ලීම් ගණනාවක් තිබුණා. ඒ ඉල්ලීම් ගණනාව 
සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාත්, අපිත්  සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකඟතාවකට පැමිණියා. ඒ අය ඒ අතරතුර ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
කරන්න සූදානම් වුණා. ඇමතිතුමාත් මමත් අතර පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා  ඒ අය මාධ්ය තුළින් පකාශ කළා. එෙහම ෙද්වල් 
වුණා. අපි ඒවා ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. අවසානෙය්දී එකඟතාවකට 
ආවා. ඊට පසුව  ඒ ෙවලාෙව් කාෙලෝචිත ෙනොවුණත් ෙම් වැඩ 
වර්ජනෙය් නියැළුණු දිනවලට ඒ අයට වැටුප් ෙගවන්න තීන්දුවක් 
ගත්තා. එෙහම තීන්දුවක් අර ෙගන ඒ අයට වැටුප් ෙගවන්නටත් 
අපි කටයුතු සූදානම් කළා. අවසානෙය් ඒ අය ඉල්ලීමක් කරනවා, 
වැටුප් ෙගවලා මදි, ෙම්කට ඒ අයට නිවාඩුත් අවශ්යයි කියලා. අපට 
ආරංචියි, අදත් පාර්ලිෙම්න්තු හන්දිෙය් කම්කරු නිලධාරි 
මහත්වරුන් උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න පැමිණිලා ඉන්නවා කියලා. 
දැන් උද්ෙඝෝෂණ කිරීම සඳහා නිදහස තිෙබනවා. සුදු වෑන් එෙහම 
එන්ෙන්ත් නැහැ. ඊෙය් දවෙසේත් සමෘද්ධි නිලධාරින් සහ 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි දැක්කා.  

 
අද අගමැතිතුමා පකාශයක් කරමින් කිව්වා, ඒ අයට 

පාර්ලිෙම්න්තු මාර්ගය අභියස  ෙවනම ස්ථානයක් ලබා ෙදනවා 
කියලා. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුවට මන්තීවරුන් එන එක වළක්වන 
එකත් සුදුසු නැති නිසා. දැන් ඒ අය ඒ වැඩ වර්ජනය කළ  
දවස්වලට නිවාඩුත් ඉල්ලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවා ඇති, ෙම් රෙට්, විෙශේෂෙයන් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් අය වැඩ වර්ජනයක් කළාම හිඟ වැටුප් ෙගවලා නිවාඩුත් 
ෙදනවා නම්, සුමානෙයන් සුමානයට හැම ආයතනයම වැඩ 
වර්ජනය කරන්න පටන් ගනීවි. ඇයි, පඩියත් ලැෙබනවා, නිවාඩුත් 
ලැෙබනවා. එෙහම කරන රටක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් ඉල්ලීම් හරිම අසාධාරණයි. අපි ෙම් ෙසේවා ව්යවස්ථාව 
පිළිබඳව කටයුතු කරලා අද වන විට ෙකටුම්පතක් හදලා 
තිෙබනවා. මුලින්ම ෙම් කටයුත්තට ඒ අයත් සහභාගි වුණා.  

 
ගියවර වැඩ වර්ජනෙය්දී ඒ අය කැබිනට් අනු කාරක සභාවක් 

පත් කරන්න කියා කිව්වා. අෙප් ඇමතිතුමා ඒකත් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. දැන් ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙකටුම්පත අදාළ ආයතනවලට ෙයොමු කරලා, ඒ 
අයෙග් වාර්තාව ලැබුණාම අපි ඒක කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කරනවා. අනු කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් වෘත්තීය සමිතියක් හැටියට 
එතැනින් එහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, මා හිතන විධියට 
ඒක අසාධාරණයි.  

 
අද ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා ෙම් සභාෙව් කථා කළා. 

එතුමා කිව්වා, උතුරු පළාෙත් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. 
කම්කරු නිලධාරින්ෙග් ෙලොකු හිඟයක් තිෙබනවා කියා කිව්වා. 
කැබිනට් මණ්ඩලය අපට අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා, කම්කරු 
නිලධාරින් බඳවා ගන්න. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩ වර්ජනෙය් එක 
කරුණක් තමයි අලුෙතන් බඳවා ගැනීම් කරන්න එපා කියන එක. 
එෙහම නම් ආණ්ඩුවක් ඕනෑද? ඒ ෙගොල්ලන් කියන කියන ෙද් 
කරන්න ආණ්ඩුවක් ඕනෑද? ඒක හරි අසාධාරණයි.  

 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, වැටුප් පශ්නය පිළිබඳව. MN 5 සහ 

SL 1 පිළිබඳව ඝට්ටනයක් තිෙබනවා. පසුගිය වතාෙව් අපි ඒ අයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරපු ෙවලාෙව්දී ඒ ගැන කිව්වා. ෙම් MN 5 
තිෙබන වැටුප SL 1ට ෙගන ඒම ඒ නිලධාරින්ට විතරක් කරන්න 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒෙකන් රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙලොකු 
විෂමතාවක් ඇති ෙවනවා. විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්නයක් නැඟුවා. අපි ඒකට උත්තර දුන්නා. 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා එදා කථා කළා. 
අෙප් ඇමතිතුමා ඒකට උත්තර දුන්නා. අපි දැන් අලුෙතන් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ අයට ඒෙක් අවුරුදු 
දහයක කාල සීමාවක් තිබුණා. අපි ඒ කාලය අවුරුදු පහකට අඩු 
කරනවා.  

  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, මම පශ්නයක් අහන්නද? 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
අහන්න. 
 

  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පළමුවන 
කාරණය, දැන් ෙම් කම්කරු නිලධාරින්ෙග් පශ්නය සංකීර්ණ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් දඬුවම නිසායි. ඔබතුමා කල්පනා කරලා 
බලන්න. මිනිස්සු තමන්ෙග් අයිතීන් ලබා ගැනීම සඳහා වෘත්තීය 
කියාමාර්ග ගැනීම ඔවුන් සතුව තිෙබන අයිතියක්.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඒක හරි. 
 

 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔබතුමන්ලාත් විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ඒක කළා. ඒකට 
දඬුවම් කළාට පස්ෙසේ මිනිස්සු ෙකොෙහොමද වෘත්තීය කියාමාර්ග 
ගන්ෙන්? මම ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් තත්ත්පර 30යි ගන්ෙන්. 
ෙදවන කාරණය, ඔබතුමා ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීමක් ගැන 
කිව්වා. ළඟදී -මාස තුනක් ඇතුළත- ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් හදන්න 
යනවා. ඊට කලින් බඳවා ගත්ත අයත් ඉන්නවා. අපට දැනගන්න 
ලැබුණු විධියට, ඒ අය ස්ථිර කරන්න හදනවා. ඒ ගැන මට වඩා 
ෙහොඳට ඔබතුමා දන්නවා ඇති.  එෙහම නැතුව හරි ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න. ඒක අලුත් මිනිස්සුත් අනාථ කරන වැඩක් 
කියලා තමයි වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ගවල ඉන්නා අය 
කියන්ෙන්. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔබතුමන්ලාට වගකීෙමන් කියනවා, 

ෙසේවා ව්යවස්ථාව හදන්න ඉස්සර ෙවලා පුරවා ගන්න ෙනොෙවයි 
ෙම් හදන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල අද 
ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ඒ 
මන්තීවරුන් ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ පෙද්ශවල 
කිසිම ෙදයක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. කම්කරු නිලධාරිෙයක් 
නැහැ. වෘත්තීය සමිති අයිතියක් නැහැ. අද ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 
මන්තීතුමා කථා කළා, ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න ඇති. අපි 
වගකීෙමන් කියනවා -[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වගකීෙමන් කියනවා, ෙසේවා ව්යවස්ථාව 
සම්මත වුණාට පස්ෙසේ අලුෙතන් බඳවා ගන්නා අයටත් ඒක 
බලපානවා කියලා. ඊට ඉස්ස ර ෙවලා ෙහොෙරන් කරලා ඒ 
ෙගොල්ලන්  නැතිව කරන්න යන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්, ඒ 
ෙගොල්ලන් හිතා ෙගන ඉන්න ෙදයක් ෙන්.  ෙම්ක මවා ගත්ත 
ෙදයක්. 

 
  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔබතුමන්ලා බඳවා ගන්න යන්ෙන් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශෙය් පදිංචි ෙදමළ භාෂාව කථා කරන නිලධාරින්ද?  
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ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ෙදමළ භාෂාව කථා කරන නිලධාරින් බඳවා ගන්න- 
 

   ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ෙමොකද, කම්කරු ආරවුල් විසඳන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙහොඳ භාෂා දැනුමක් තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔව්, අනිවාර්යෙයන්ම. ඒ පැත්ෙත් කට්ටියත් බඳවා ගන්න 

ෙවනවා. එෙහම නැතුව ෙමෙහන් බඳවා ෙගන, උතුෙර් ගිහිල්ලා 
ෙසේවය කරන්න කියා කියන්න අපට පුළුවන්ද? ඒක කරන්න බැහැ. 
හැබැයි එහාට විතරක් ෙනොෙවයි බඳවා ගන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, මට ෙගොඩක් පශ්නවලට උත්තර 
ෙදන්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඊට පස්ෙසේ කථා 
කරන්න පුළුවන්. 

 
   ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒ නිලධාරින් වැඩ වර්ජනයට ගිය නිසා දඬුවම් දීමයි තිෙබන 
පශ්නය. එෙහම වුණාම කිසිම පශ්නයක් විසඳන්න බැහැ ෙන්. 
කම්කරු ඇමතිතුමා ඒක  දන්නවා ෙන්.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මා කියනකල්. වැඩ වර්ජනය අවසන් වුණාට 

පස්ෙසේ ඒ අයට වැටුප් ෙගවන එක සම්බන්ධෙයන් අපි තීන්දුවක් 
ගත්තා. වැටුපත් ෙගවලා, නිවාඩුත් ෙදනවා නම් -[බාධා කිරීමක්] ඒ 
සම්බන්ධෙයන් රජෙය් පතිපත්තියක් තිෙබනවා, මන්තීතුමනි. ඒක 
මතක තබා ගන්න. අපි ඒකට ඉඩ දුන්ෙනොත්, අද එක ආයතනයක් 
වැඩ වර්ජනය කරාවි. ඊට පසුව සුමානෙය් තවත් ආයතනයක් 
කරාවි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා කියන කාරණය එක අතකින් හරි. හැබැයි, කිසිම 

කාලයක කැබිනට් තීරණයක් අරෙගන නැහැ, වැඩ වර්ජන කරන 
අයෙග් පඩි ෙගවන්ෙන් නැහැ කියලා. දැන් ඔබතුමන්ලා එෙහම 
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ෙක් තිෙබනවා, කැබිනට් 
මණ්ඩල තීරණෙය් අවසාන ෙජ්දය අනුමත කරනවා කියලා.  ඒක 
බරපතළයි. විෙශේෂෙයන් කම්කරු නිලධාරින්ට පඩි ෙගවන්ෙන් 
නැහැ කියලා කම්කරු අමාත්යාංශෙයන්ම තීරණ ගන්නවා නම්, 
ෙම් පශ්නය විස  ෙඳන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන් වැඩ වර්ජනය කරන 

කාලයට ෙකොෙහේවත් පඩි ෙගවලා නැහැ. වැඩ වර්ජනය කරන 
ෙකොට පඩි ෙගවන්ෙන් නැහැ. වැඩ වර්ජනය අවසාන කළාම පඩි 
ෙගවීම සලකා බලන්න පුළුවන්. වැඩ වර්ජනෙය් සිටියදී පඩි 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදී අපට පඩි ෙනොෙගවා ඉන්න පුළුවන්. 
නමුත්, අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් නිසා අපි කල්පනා 
කළා, කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට් තීන්දුවක් අරෙගන, 
ඊට පස්ෙසේ පඩි ෙනොෙගවා ඉන්න. ඒ ෙගොල්ලන් අද වැඩට ආෙවොත් 
පඩි ෙගවීම ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අවසානෙය් අතරමැදි තැනක 

එකඟතාවකට ඇවිල්ලා, ෙසේවා ව්යාවස්ථාවක් හදන්නත් 
ඔබතුමන්ලා හදන්න එකඟ නම්, ඔබතුමන්ලාම පත් කරපු 
කමිටුෙවනුත් "කම්කරු සබඳතා නිලධාරි" කියන තනතුරක් 
හදන්න එකඟතාවක් තිෙබනවා නම්, ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා, වැඩ වර්ජනයත් අවසන් කරන්න ඇයි එකඟතාවකට 
එන්න බැරි? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔබතුමාට මා කියන්නම්. අපි සාකච්ඡා වට 12කට වඩා තිබ්බා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
13 වැනි එකත් කරමු. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඊෙය්ත් සාකච්ඡාවට දින නියම කර තිබුණා. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ලාල්කාන්ත සෙහෝදරයා ෙහට එනවා ෙන්. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඊට පස්ෙසේ ඒ වෘත්තීය සමිතිෙය් ෙල්කම්වරයා ඇවිල්ලා 

කිව්වා, ඊෙය් ඒ අයට  සාකච්ඡාවට එන්න විධියක් නැහැ, ඒක අද 
දවසට ෙයොදා ගනිමු කියලා. නමුත් අද අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් විවාදය තිෙබන නිසා. ඒ නිසා ඒ සාකච්ඡාව 
ෙහට දවසට ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහට සාකච්ඡාෙවන් පස්ෙසේ ඔබතුමා එකඟ නම්, ෙම් වැඩ 

වර්ජනය කල කාල සීමාවට ඒ අයෙග් වැටුප් ෙගවන්නත් පුළුවන්. 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් හදන එෙක් 
වුවමනාවත් තිෙබනවා නම්,  කම්කරු අයිතිවාසිකම් ගැන කථා 
කරන කම්කරු ඇමතිතුමාෙගන් අපි අහන්ෙන්, ඒ අයට ෙම් වාෙග් 
දඬුවමක් දීලා මුළු කම්කරු ක්ෙෂේතයම කඩා වට්ටන්ෙන් ඇයි 
කියන එකයි. එෙහම ෙනොකර අපි ෙම් පශ්නය ඉවර කරමු. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මා කියන්නම්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය 

අවසන් ෙවමින් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නිලධාරින්ෙග් ෙම් වැඩ වර්ජනය නිසා කම්කරු ක්ෙෂේතය කඩා 

වැෙටනවා නම්, ඒක වැරදියි කියලා අපි පිළිගන්නවා. කම්කරු 
ක්ෙෂේතය පවත්වා ෙගන යන්න අවශ්ය සියලු පියවර අපි අරෙගන 
තිෙබනවා; සියලු තීන්දු අරෙගන තිෙබනවා. නමුත්, ඒ ෙගොල්ලන් 
ඒවාට අවනත ෙවන්ෙන් නැහැ. අවනත ෙවන්න නම්, ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉල්ලන එක්තරා ඉල්ලීමකට අපි එකඟ ෙවන්න ඕනෑ. අපට 
පුළුවන්, ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න.  නමුත්, රජෙය් නීති - රීති අනුව 
ඒක කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් දැනට ක්ෙෂේතෙය් වැඩ 
කරන නිලධාරින්. ඒ ෙගොල්ලන් එක පාරටම විධායක ෙශේණිෙය් 
නිලධාරින් බවට පත් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒක කරන්න 
බැහැ. ඒක කරන්න අමාරුයි. ඒක කරන්න නම්, ඒ ෙගොල්ලන් 
කාලයක් වැඩ කළාම විභාගයක් පවත්වනවා, ඒ විභාගෙයන් සමත් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ක්ෙෂේත නිලධාරින් විධායක නිලධාරින් වශෙයන් 
පත් ෙවන්න අවුරුදු 10ක් ඉන්න ඕනෑ. නමුත්, ෙම් ෙසේවා 
ව්යවස්ථාෙවන් අපි ඒ කාලය අවුරුදු 05ට අඩු කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්] දැන් 

ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කථාවට ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු මන්තීවරෙයක් ෙහට ඒ අයත් සමඟ 

සාකච්ඡාවට එනවා කියලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන ෙහට කථා 
කරන්නම්. ලාල්කාන්ත සෙහෝදරයාත් එක්ක අපි කථා කරන්නම්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් වෘත්තීය සමිති නායකයා ෙහට එනවා. භය 
ෙවන්න එපා,  ඔබතුමන්ලාට ෙම් පශ්නය විසඳන්න අවස්ථාව 
ෙදන්නම්. අපි ''අරෙගොල්ලන්ට'' ෙම් පශ්නය භාර ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන පශ්නය ඒකෙන්. අෙනක් කට්ටිය ෙම් 
පශ්නය භාර ගනීවි කියලාෙන් ඔබතුමන්ලාට පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 
 එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට භාර ෙදන්නම් වැෙඩ්. 
ඔබතුමන්ලා අපට  සහෙයෝගය ෙදන්න.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මා හිතනවා, ලාල්කාන්ත මහත්මයා ආවාම වගකීමක් ඇතිව 

සාකච්ඡා කරලා අපට තීන්දුවකට යන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා.  

 
  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු රවීන්ද සමරවීර ඇමතිතුමනි, අපට එෙහම පශ්නයක් 
නැහැ. මා දැක්කා ඊෙය් සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් 
උද්ෙඝෝෂණයට රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කට්ටිය ගිහිල්ලා, ඒ එක 
''ව්යාඝා'' මහත්මෙයකුට  ඒ නිලධාරින් "හූ" කියලා එළවා තිබුණා. 
අපට ෙම් වර්ජකයන්ෙගන් අභිෙයෝගයක් නැහැ.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔව්, ඒ ෙගොල්ලන් ගිහිල්ලා බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් අවුරුදු 5ක් ඒ 

අමාත්යාංශය භාරව හිටියා.  නමුත් කරපු ෙකෙහල්මලක් 
නැහැෙන්. ඒ නිසා- 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ෙවලාව 

අවසන්.  
 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමන්ලා ඇහුවා 

නිලධාරින් බඳවා ගැනීම ගැන. කම්කරු නිලධාරින් 200ක් බඳවා 
ගැනීමට කියා කරනවා. ෙම් අය අතර ෙදමළ නිලධාරින් 
23ෙදනායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකර,  ලාල්කාන්ත 
සෙහෝදරයාට කියන්න, ෙහට ෙම් වැෙඩ් ෙකෙරන විධියට කටයුතු 
කරන්න කියලා. අපි ඔබතුමන්ලාට ෙදන්නම් පශ්නය  විසඳන්න. 
අපි අෙනක් පැෙත් ත් අයට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන භය ෙවන්න 
එපා. නමුත්, සාධාරණත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමනි. 
ගිය වතාෙව් වුණත් අපි ඇමතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා කටයුතු 
කළා. වැඩ වර්ජනය කරන අයට පඩිත් ෙගවලා, නිවාඩුත් ෙදනවා 
නම්, හැෙමෝම හැම දාම ෙම් වැෙඩ් කරයිෙන්. එෙහම කරන්න 
බැහැෙන්. ඊළඟට ඔබතුමා මට එවාපු ලිපිෙගොනුෙව් තිබුණා, - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් කථාව ෙකටි කරන්න. අෙප් ගරු 

ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා කථා කරන්න. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
මට කථා කරන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ. මට තව ෙපොඩි 

ෙවලාවක් ෙදන්න.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියත් කථා කරන්න 

ඉන්නවා. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
තව ෙදෙදනායි ඉන්ෙන්.  ඒ නිසා මට තව ෙපොඩි ෙවලාවක් 

ෙදන්න.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා එවපු 
ලිපිෙගොනුෙව් තිබුණා, කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමිය සාවද්ය 
ෙචෝදනාවක් කරලා ඔබතුමාෙග් වෘත්තීය සමිති නිලධාරින් 
ෙපොලිස් භාරයට ගන්න හදනවා  කියලා. එෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.  රජයක් හැටියට අපි වගකීෙමන් කියනවා, 
අපි යටෙත් ඉන්න නිලධාරින්ට ආරක්ෂාව තිෙබන්න ඕනෑය කියන 
එක. කවුරු හරි වෘත්තීය කියා මාර්ගයක් ගන්න ෙවලාවට කවුරු 
ෙහෝ දුරකථනෙයන් කථා කරලා "තමුෙසේ ඔතැන තියන්ෙන් 
නැහැ, ඔතැනින් පන්නනවා" කියලා තර්ජනය කරනවා නම්, අපට 
ඒකට  ඉඩ ෙදන්න බැහැ. එතුමිය ඒ පිළිබඳව ෙපොලිසියට 
පැමිණිල්ලක් කරලා, ඒ කටයුතු කරනවා. ඒ කාරණය ෙම්කට 
සම්බන්ධ කර ගන්න එපා. ඒක ෙමතැනට අදාළ නැහැ.  
 
  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කනගාටුව පකාශ කළා  ෙන්.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු රාජ්ය 

ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 

   (The Hon. Ravindra Samaraweera) 
අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් හිටපු ඇමතිතුමා කථා කළා. එතුමා 

CTB එෙක් ෙසේවකයන් 3,000කෙග් පශ්නයක් ගැන කිව්වා. VRS 
එකකදී ඒ අය සිය කැමැත්ෙතන් ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ අය අස් 
වුෙණ් අපි බලකරලා ෙනොෙවයි. අපට තව කරන්න ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒ අයට වන්දි ෙගවන එක විතරයි. මුදලක් අරෙගන 
ෙසේවෙයන් අයින් ෙවන්නයි ඒ ෙගොල්ලන් කැමැත්ත දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් අය වැෙයන් ඒ මුදල අනුමත වුණාට පස්ෙසේ ඒ 
අයට ඒ මුදල ෙගවනවා.  මම ඒ ගැන  ලංගම සභාපතිතුමාෙගනුත් 
ඇහුවා. ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමාත් කම්කරු ඇමතිවරෙයක් 
ෙවලා හිටියා. ඒ ඇමතිතුමාත් අපිත් පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකු 
ජයගහණයක් ලැබුවා, අවුරුදු ගණනාවක් CTB එෙක් 
ෙසේවකයන්ට ලැෙබන්ෙන් නැතුව තිබුණු අර්ථසාධක අරමුදල්, 
පාරිෙතෝෂික මුදල් - gratuity - ලබා දීලා. එතුමාට යුතුකමක් 
තිබුණා, ඒ ගැනත් ස්තුති කරන්න. ඒක කරන්ෙන් නැතුව ෙම් මුදල් 
විතරක් හම්බ වුෙණ් නැහැ කියලා කිව්වාම, ඒක එතුමාටත් ෙහොඳ 
නැහැ; අපටත් ෙහොඳ නැහැ. ඒ ගැන අපි ෙපොඩ්ඩක් කනගාටු 
ෙවනවා.  

 
අෙප් වතුකරය නිෙයෝජනය කරන අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා, 

තිලකරාජා මන්තීතුමා, මුතු සිවලිංගම් මන්තීතුමා කිව්වා, 
"සාමුහික ගිවිසුෙම් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා" කියලා. ඒ ගැන 
අෙප් ඇමතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා වටයකුත් තිබුණා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නැවත වතාවක් වතු සමාගම්වල 
නිලධාරින් ෙගනැල්ලා ඒ පිළිබඳව ඒ අයත් සමඟ සාකච්ඡා 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා, ජනවසමයි, වැවිලි ක්ෙෂේතයයි 
ගැන. ඒ අයට අධිකරණෙයන් නඩු පවරලා තිෙබනවා. අපට 
පුළුවන් ෙවයි, ලංගමෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා දුන්නා  වාෙග් ඒ 
ෙසේවකයන්ට ලැබිය යුතු මුදල් පමාණයත් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 

   (The Hon. Ravindra Samaraweera) 
තවත් මතු කළ කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවාට උත්තර 

ෙදන්න ෙවලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතුරු ෙකොටස 
සභාගත* කරනවා.  
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා, ගරු ඇමතිතුමාටත්, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන 
සියලුම නිලධාරින්ටත්, කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමිය 
පධාන ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම නිලධාරින්ටත්, අෙප් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන පධානින් සියලු ෙදනාටත් 
ෙම් කටයුතු කර ෙගන යෑෙම්දී අපට ලබා ෙදන සහෙයෝගය 
පිළිබඳව ස්තුති කරන්න. අපි ෙම් අමාත්යාංශෙයන් මීට වඩා වැඩි 
යමක්  කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියන එකත් පකාශ 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

2077  2078 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔව්. ඒක, ඒ ෙදන්නා ෙබ්රා ගත්තාෙව්.  ඒක ඒ ෙදන්නාට 

ෙබ්රා ගන්න ඉඩ ෙදන්න. ඒ කනගාටුව අපට පකාශ කරලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. එතුමිය ඒක ෙබ්රා ගනීවි. එතුමියෙග් 
ෙකොමසාරිස්තුමිය ෙන්. අපට පශ්නයක් නැහැ, ඒක ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙබ්රා ගනීවි.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
එතුමියට තිෙබන්ෙන්, ෙකොමසාරිස්තුමිය හම්බ ෙවලා කථා 

කරන එකයි. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ෙකොමසාරිස්තුමිය එක්ක කථා කළා නම් පශ්නය ඉවරයි. 

අට්ටාලෙයන් බැහැලා, ඒ ගැන කථා කරලා  ''ෙෂේප්'' කර ගත්තා 
නම් කතන්දරය ඉවරයි.  

 
ඔබතුමා තව ෙචෝදනාවක් කරලා තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒක නම් ෙකොෙහොමත්ම ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙල්කම්තුමා 
සිංගප්පූරුවට ගිය බව ඇත්ත. එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කටයුත්තක් 
සඳහා  එතුමා සිංගප්පූරුවට ගියා. කවුරු හරි අට්ටාලයකට නැඟලා 
වැඩ වර්ජනය කරනවා කියලා, ඒ වාෙග් කටයුත්තකට යන්න බැරි 
පශ්නයක් නැහැ ෙන්. එතුමා ඊළඟ සතිෙය් ජිනීවා නුවරට ගියා. ඒ 
ගිෙය්ත් රාජකාරි කටයුත්තකට. රජය ෙවනුෙවන්, අෙප් 
අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් එතුමා ෙපනී සිටියා. ඒ නිසා "වැඩ 
වර්ජනයක් තිෙබන ෙවලාෙව් අරෙහේ ගියා, ෙමෙහේ ගියා" කියලා 
එතුමාට ෙචෝදනා කරනවා නම්, ඒක වැරැදියි. එෙහම නම්, ෙම් 
ෙගොල්ලන් වර්ජනය කරනවා කියලා අපි අමාත්යාංශයට ෙවලා 
හිටියා නම්, ෙවන වැඩක් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අපට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අට්ටාලය ළඟ හිටෙගන ඉන්න කියලාද 

කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්, අට්ටාලය ළඟ හිටෙගන 
ඉන්න කියලාද? 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඒක කරන්න බැහැ. ඒක අසාධාරණයි. ඔබතුමන්ලා ඒ කරන 

ඉල්ලීම අසාධාරණයි. 
 
ඊළඟට, අෙප් ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා පශ්නයක් මතු කළා 

නිවාස අධිකාරිෙය් නිලධාරින් ෙදතුන් ෙදෙනක් මාරු   කරලා 
තිෙබනවා කියලා. අපට ඒ ගැන තවම දැනුම් දීලා නැහැ. දැනුම් 
දුන්නාම අපි ඒ ගැන කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එතුමා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ෙවලාෙව්, රබර් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්යි, ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්යි 
නිලධාරින් පිරිසක් ස්ථිර ෙසේවෙය් ඉඳලා තාවකාලික ෙසේවයට පත් 
කළාය කියන කරුණ ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන එදා වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. මම ඒක අහෙගන හිටියා. එදා මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා. එතුමා එදා කිව්ෙව්, බඳවා ගැනීෙම් 
පටිපාටියට අනුකූලව ඒ පත්වීම් ලබා දීලා නැති නිසායි එෙහම 
කෙළේ  කියලායි. ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා කියලා ගරු 
ඇමතිතුමා කියනවා. එතැනදී ඒ පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි. 

——————- 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

 
අර්ධ රාජ්ය ආයතනවල අතිරික්ත ෙසේවකයන් ඉවත් කිරීම සඳහා ෙසේවය 

අවසන් කිරීෙම් පනත යටෙත් මැදිහත්වීමට විධිවිධාන ෙනොමැත. එය අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණය අනුව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින් ඉවත් කිරීම කරනු 
ලබයි. ඒ අනුව සළුසල, සිෙමන්ති සංස්ථාව, කඩදාසි සංස්ථාව යන ආයතනවල 
අතිරික්ත ෙසේවකයන් ඉවත් කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය 
ලබාෙගන තිබූ අතර එම ආයතනවල ෙසේවකයන්ට එමඟින් ඇතිව තිබූ ගැටලු 
පිළිබඳව කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මැදිහත් වී කටයුතු කරන ලදී. එම 
ෙසේවකයින් සඳහා වන්දි ෙගවා අවසන් කර ඇත. 

 
මිහින් ලංකා ආයතනෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ගැටලු පිළිබඳව කම්කරු 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් වී දැනට සාකච්ඡා සිදු කරමින් පවතී. කිසිදු 
අසාධාරණයක් ෙනොවන පරිදි එම කටයුතු කිරීමට අමාත්යාංශය මැදිහත් වී 
සිටිනවා. ලීසා ව්යාපෘතිෙය් වර්තමාන තත්ත්වය ගැනත් යමක් කියන්න 
අවශ්යයි. ෙම් වන විට කළමනාකරණ සහකාරවරුන් මඟින් කම්කරු 
නිලධාරින් විසින් මාසිකව සිදු කරන කම්කරු පරීක්ෂණ සංඛ්යාව, කම්කරු 
පැමිණිලි සංඛ්යාව සියලු නඩු පිළිබඳ දත්ත ලීසා වැඩසටහනට ඇතුළත් 
කරෙගන යනු ලැෙබ්.  

 
බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය තුළ කම්කරු නිලධාරින් 200ක් බඳවා ගැනීමට 

කියා කරනවා. ෙදමළ මාධ්යෙයන් පමණක් නිලධාරින් 23ක් බඳවා ගන්නවා. ඒ 
නිලධාරින් විසින් වැටුප් උපයා ගත යුතුයි. නිවාඩු හා වැටුප් කියන ෙදකම ලබා 
දීමට ෙනොහැකියි. ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිව හගත කිරීෙම් වාර්තාව සකස් කර 
අවසන්. එෙසේම, ෙසේවා ව්යවස්ථා වාර්තාවද සකස් කර අවසන්. ජාතික වැටුප් 
ෙකොමිෂමට වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයම්පති විකමරත්න මහතා නැඟූ පශ්නවලට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  
 
ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම නිසා නිත්ය 

ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවා තත්ත්වයට හානි පැමිණීම්. 
 
ෙම් සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් 2014 වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් වුවද එය 

කියාත්මක කිරීමට ෙනොහැකි විය. නිත්ය ෙසේවකයින්ෙග් ෙසේවයට හානිකර වූ 
ෙකොන්තාත් ෙසේවය සීමා කිරීමට පඩිපාලක සභා ආඥා පනෙත් 59-ඒ වගන්තිය 
සංෙශෝධනය කිරීමට 2014 වර්ෂෙය්දී අමාත්ය මණ්ඩලය ඉදිරි කටයුතු කළ 
නමුත් එය නීතිගත කිරීමට ෙනොහැකි විය. ෙමම සං ෙශෝධන නැවත වරක් 
ජාතික කම්කරු  උපෙද්ශක සභාෙව් සාකච්ඡා කර අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතියට නැවතත් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත. 

 
1950 අංක 43 දරන SL/MO2 කාර්මික ආරවුල් පනෙත් අයුතු කම්කරු 

වගන්ති කඩකළ අයට දඬුවම්. 
 
අයුතු කම්කරු පියවර පනෙත් සංෙශෝධන වගන්තිය යටෙත් පැවති දඩ 

මුදල රුපියල් 20,000 සිට රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි කර පනත සංෙශෝධනය 
කර ඇත. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය විනාඩි කීයක් 

තිෙබනවාද? විනාඩි 20ක්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 18ක් ෙදන්නම්. 

[අ.භා. 5.39] 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
මට කලින් කථා කරපු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ 

පශ්නවලට උත්තර ලබා ෙදන්න මා මුලින්ම සූදානම්. ඉස්සර 
ෙවලාම ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට පිළිතුරු ෙදන්නම්. 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා අපට ෙචෝදනා කළා, අප ෙනොබැඳි 
ජාතීන්ෙග් සමුළුවට ගිෙය් නැහැ කියා. එෙසේ කියමින් එතුමා 
එතැනින් ෙද්ශපාලන කථාවක් ඇද ගන්න උත්සාහ කළා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එම සමුළුවට යන්න තමයි සිටිෙය්. ජනාධිපතිතුමා 
එයට යන්න නියමිතව සිටියා. නමුත් එවකට ෙවනිසියුලාෙව් 
තිබුණු වාතාවරණය ඉතාම කලබලකාරි ෙවලා තිබුණා. ඔබතුමාත් 
ඒ ගැන දන්නවා ඇති, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා.  එහි 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව භයානක තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ නිසා රටවල් 
11ක රාජ්ය නායකයන් පමණයි ඒ සමුළුවට සම්බන්ධ වුෙණ්. 
ඇත්ත වශෙයන්ම මධ්යම හා දකුණු ඇෙමරිකාෙව් රටවල් 
ඇරුණාම රටවල් 4යි එයට ගිෙය්. ඒවා තමයි, ඉරාණය, 
සිම්බාබ්ෙව් රට, පලස්තීනය සහ උතුරු ෙකොරියාව.  

 
ඊළඟට, එතුමා මතු කළ තව පශ්නයක් තමයි, IIMI 

ආයතනෙය් පධානියාට රාජ්ය තාන්තික privileges ලබා ෙදන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන පනත් ෙකටුම්පතට එතුමා 
විරුද්ධයි කියන එක.  එතුමා ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ කථාවක් කළා; 
ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා එල්ල කළා. මා එතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
1983 වර්ෂෙය් දී ඉදිරිපත් කරපු වැඩ පිළිෙවළ තමයි ෙම් 
ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් කියා. එම agreement එෙක් 15වන 
පිටුෙව් (5) යටෙත් "Unrestricted movement into or out of the 
country of supplies, equipment, genetic materials…” කියා 
සඳහන් වනවා. ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන විධියට, ඔබතුමා 
විරුද්ධ වුෙණ් එහි සඳහන් genetic materials කියන එකට 
ෙවන්න ඇති. මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි,  අපි  කරන්ෙන්,  
ෙම් DPL privileges ෙදන එක පමණක් බව. ෙමොකද, අපි බැඳිලා 
ඉන්නවා,  ඒ තානාපති privileges ලබා ෙදන්න. නමුත් ගිවිසුෙම් 
අන්තර්ගතයට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සම්බන්ධ නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් agreement එෙක්ම 
තිෙබනවා, ෙමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ විධිය: "...to termination 
or the modification of this Agreement shall be entered into at 
the request of the Government of Sri Lanka or IIMI. Any 
such modification shall be the subject of a supplementary 
Agreement..." කියා ෙමහි සඳහන් වනවා.  

 
ඒ නිසා අපට හැකියාව තිෙබනවා ෙම් අන්තර්ගතෙය් යම්කිසි 

ෙවනස්කමක් කරන්න ඕනෑ නම්, අදාළ අමාත්යාංශ සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙවනස්කම කරන්න. ඒ අමාත්යාංශය 
සමහරවිට  ජල සම්පාදන අමාත්යාංශය ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම 
නැත්නම් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙවන්න පුළුවන්, ඒවා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න අපට පුළුවන්.  

 
ඊළඟට,  අෙප් ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ අදහස්වල අඩංගු වූ එක කාරණාවක් තමයි,  
පලසත්ීනය සහ ඊශායලය සමඟ තිෙබන two-state policy 
එෙකන් අප අයින් ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි එෙහම අයින් ෙවලා නැහැ කියලා මා එතුමාට 
කියන්න කැමැතියි.  අපි ඒ සථ්ාවරෙය් දිගටම ඉන්නවා. ඊට 
අමතරව, අෙප් ගරු අමාත්යතුමා කිව්වා,  පලස්තීනය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් ස්ථාවරය එක අඟලකින්වත් ෙවනස් කරලා 
නැහැ කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි  එම පිළිතුර එතුමාට  ලබා 
ෙදනවා.  
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ඊළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් සමහර නිලධාරින්ට පමණක් ගරු කරනවා කියලා.  
නමුත් එතුමා වැඩිපුර කථා කෙළේ අෙප් අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
ෙනොෙවයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා හරහා මා 
එතුමාට කියන්න කැමැතියි, අෙප් අමාත්යාංශය එදිෙනදා වැඩ 
කටයුතු කරන්ෙන් අෙප් සියලු නිලධාරින්ෙග් දායකත්වෙයන් බව. 
ඒ සියලු ෙදනාම වැඩ කරන්ෙන් ශී ලංකාව ෙවනුෙවන්, අෙප් රට 
ෙවනුෙවන්. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සියලුම 
ෙසේවකයන්  පක්ෂ, පාට, ජාති, ආගම් ෙභ්ද නැතිව එකා වාෙග් වැඩ 
කරනවා. අපි ඒ සියලු ෙදනාටම එකම විධියට ගරු කරනවා. අපි 
ඔවුන් සියලු ෙදනා සමඟ ෙම් ගමන ජයගාහීව ඉස්සරහට යනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 

මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී, තමිල්නාඩු පශ්නය ගැන කතා කළා. 
ඩයස්ෙපෝරාව සම්බන්ධෙයන් අප කරන ෙද් පමාණවත් මදි කියා 
එතුමා කිව්වා.    

 
Sir, I would like to bring the attention of the Hon. 

Member to the fact that for the first time in the Ministry 
of Foreign Affairs, we have in fact institutionalized a 
division for the Sri Lankans overseas. We are doing quite 
a lot of work in terms of bringing the diaspora - be it 
Sinhala, Tamil, Muslim, Burgher- together as a Sri 
Lankan diaspora. Perhaps, the Hon. Minister is planning 
even some sort of festival in the coming years. So, in 
terms of the issue of Tamil Nadu, exchange of visits are 
taking place. We need to find a solution to the fisheries 
issue, and I must say that a lot of progress has been made 
and the two Ministers are already in discussion.  
 

ඊළඟට, අෙප් Batticaloa මන්තී ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් 
මැතිතුමා ෙචෝදනාවක් කළා. මම ඒ අවස්ථාෙව්දීම එතුමාට කිව්වා 
ඒ ෙචෝදනාව අස් කර ගන්න කියලා. එතුමා කිව්වා, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් racial discriminations තිෙබනවා කියලා. අපි 
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. මම කලින් කිව්වා වාෙග් ජාති, ආගම් 
ෙභ්දයක් නැතිව තමයි අපි වැඩ කරන්ෙන්. එතුමා කිව්වා සුළු 
ජාතීන් පත් කරලා තිෙබනවා මදි කියලා. නමුත් මම එතුමාට 
කියන්නට කැමැතියි,  2015 ජනවාරි සිට අද ෙවනකම් පත් කරලා 
තිෙබන තානාපතිවරුන්, මහ ෙකොමසාරිස්වරුන් - Heads of 
Missions - 66න් 18ක්ම ඉන්ෙන් සුළු ජාතීන් බව. ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 30ක්. අපි පධානම තනතුරුවලට සියයට 30ක් සුළු ජාතීන් 
පත් කරලා තිෙබනවා නම්,  එතුමාෙග් තර්කය එතැනින්ම බිඳ 
වැෙටන බව මම ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මන්තීතුමාට කියන්නට 
කැමැතියි.  

 
ඉන් පසුව එතුමා කිව්වා,  රට යන සමහර කාන්තාවන් වාෙග්ම 

පිරිමි අයත් අවාසනාවන්ත ෙලස මිය යනවා කියලා. ඒ අය 
පිළිබඳව අෙප් අමාත්යාංශය ගන්නා වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද 
කියලා එතුමා අෙපන් ඇහුවා. 2016දී මරණ 511ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මරණ 511න් 502ක් 
අපි  Consular Affairs Division  එකට ෙගනැත් තිෙබනවා. ඒ  
Consular Affairs Division එෙක් වැඩ කරන නිලධාරින් 
ඉතාමත්ම පීඩාවට පත් ෙවනවා. ෙමොකද, එතැනට ඇවිල්ලා 
මිනිස්සු අඬනවා,  "මෙග් සව්ාමි පුරුෂයා මැරුණා, මෙග් 
ෙනෝනාමහත්තයා මැරුණා, අපිට ඒ මෘත ශරීරය ෙගනැල්ලා 
ෙදන්න" කියලා. ඒ Consular Affairs Division එෙක් නිලධාරින් 
උෙද් සිට රූ ෙවනකම් වැඩ කරලා අද වන විට මෘත ශරීර 502ක 
කටයුතු අවසන් කරලා තිෙබනවා. තව 9යි ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ 9න් තුනක් ඉදිරි සති ෙදක ඇතුළත අරෙගන එනවා 
කියලා තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සහ ගරු 
තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියෙග් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය 
එකතුෙවලා පුද්ගලයන් මිය ගිය පවුල් 155කට රුපියල් මිලියන 
274ක වන්දි ෙගවලා තිෙබනවා, ෙම් අවුරුද්ෙද් අද ෙවනකම්. ඒක 
තමයි ෙම් අවුරුදු 5ක් තුළ ෙගවලා තිෙබන වැඩිම වන්දිය. එෙහම 
නම් ෙම් අමාත්යාංශෙයන් ඉටු විය යුතු වග කිව යුතු කටයුත්ත ඒ 
විධියට අඩු තක්ෙසේරු කරන්නට එපා කියලා මම ගරු එස.් 
වියාෙල්න්දිරන් මන්තීතුමාට කියා සිටිනවා. 

 
ඊළඟට, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්ස්වරන් මන්තීතුමා කිව්වා,  

Consular Affairs Division  එකට ෙකොළඹට එන්න ඕනෑ කියලා.  
He said that for authenticating and verification of certificates 
they have to come to the Consular Affairs Division. මම 
කියන්නට කැමැතියි,  අපි Consular Affairs Division එක 
සම්පුර්ණෙයන්ම re-engineering කරලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම 
අපි ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා වන විට ඒ re-engineering කළ 
ෙකොටස ෙකොළඹ ෙකොටුෙව් අලුත් ස්ථානයක පටන් ගන්නා බව. 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා ජනවාරි මාසෙය් 04ෙවනි දා 
යාපනයට Consular Affairs Division එෙක් කාර්යාලයක් ෙගන 
යන බවත්, අෙනක් කාර්යාලය මාතරට ෙගන යන බවත්. 
එතෙකොට අපි ෙදවුන්දරතුඩුෙව්යි, ෙප්දුරුතුඩුෙව්යි ෙදෙක්ම 
consular affairs සඳහා කාර්යාල පිහිටුවනවා, ජනතාවෙග් ෙසේවය 
තවත් පහසු කිරීම සඳහා.  

 
ඊළඟට, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා කිව්වා,  අපිට GSP 

Plus නැති වුණා කියලා. GSP Plus  නැති වුෙණ් අපි නිසා 
ෙනොෙවයි, GSP Plus නැති වුෙණ් ඉස්සර හිටපු ආණ්ඩුවට කර 
ගන්න බැරි වුණු නිසා. ෙබොෙහොම ෙවෙහස ෙවලා කටයුතු කරමින් 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉස්සරහාට යනවා. 

 
අෙප් අසීස ් මැතිතුමා ගැනත් ෙම් අවසථ්ා ෙව්දී සඳහන් 

කරන්නට ඕනෑ. එතුමා ෙබොෙහෝම උනන්දුෙවන් වැඩ කරනවා. 
අපි දන්නවා,  2017 මුල් භාගය වනෙකොට අපට GSP Plus නැවත 
ලැෙබනවා කියලා.  ඊට අමතරව කියැවුණා,  ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් 
ලංකාෙව් අපනයනවලට tax දානවා කියලා. එෙහම දානවා නම් 
දාපුවාෙව්. අපි ඒකට සූදානම්; අපි ඒක ෙබ්රා ගන්නම්. අපිට 
පුළුවන් ඇෙමරිකාවත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඔය පශ්න විසඳා 
ගන්නට.  
 

Then, the Hon. Sumanthiran in reply to the Hon. 
Dayasiri Jayasekara said that the TNA has thus far agreed 
on one undivided, indivisible country. He also said it is a 
stronger structure than even the unitary nature and there 
has been much discussion on it. In fact, my learned 
Friend and classmate, who is known to me for many 
years, also said that he is willing to make compromises 
and be flexible. He said that the TNA is for a constructive 
approach. I applaud that. That is what we need from the 
leaders of the Tamil people. So, let us do that. We can 
convince everyone here, and carry our people. He said he 
can carry his people who have extended their hands. Yes, 
we would like to do that in good faith and of their own 
free will. So, that is our position. So, it is through 
consultation, it is through discussion that we are going to 
be able to converge upon a solution that is going to be 
accepted by the majority and the minority alike.  

 
ඊළඟට, අෙප් ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා අපට විශාල 

පහාර ගණනාවක් එල්ල කළා. එතුමා අෙප් ගරු අමාත්යතුමා සහ 
ගරු ජනාධිපතිතුමා අතර විරසකයක් ඇති කරන්නට උත්සාහ 
කළා. නමුත් ඇත්ත කථාව ෙමයයි. ශී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් UN Resolution එකට සම දායකත්වය 
ලබා දුන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුෙව් නායකත්වෙය් සම්පූර්ණ අනුමැතිය 
ඇතිවයි.  එතුමා  ෙමොනවා කිව්වත්, ඒ සම්පූර්ණ අනුමැතිය ඇතිව 
තමයි එතුමා ඒ සම දායකත්වය ලබාදුන්ෙන්. එහි අඩංගු කාරණා 
කියාත්මක කිරීමට අප බැඳී සිටිනවා. අෙප් රෙට් නැවත යුද්ධයක් 
ඇති ෙනොෙවන්න අවශ්ය සියලු වැඩ කටයුතු ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව 
විසින් කියාත්මක කරන බව ජනාධිපතිතුමා දිගින් දිගටම ෙම් රෙට් 
සියලුම ස්ථානවලදී කිව්වා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා 

68වැනි නිදහස් උත්සවෙය්දී කළ කථාෙව් සඳහන් වාක්ය කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. එතුමා කියා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියා  බලන්න.  

 
"එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව හරහා 

අපට ඇවිත් තිෙබන ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් වැරැදි අර්ථ 
කථනයන් ෙදනවා. ෙමහිදී ඇතැම් ෙද්ශපාලන පතිවාදීන්, බලය 
පිළිබඳ ක්ෂණික බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබන අය ෙම් ෙයෝජනා 
කියාත්මක කිරීෙම්දී රජය අනුගමනය කරන කියා පිළිෙවත් 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාව ෙනොමඟ යවන ෙබොෙහෝ අර්ථ කථනයන් 
ෙදනු  ලබනවා.  

 
ඒ ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම තුළ ෙම් රට තුළ තහවුරු 

වන්ෙන් නිදහස, පජාතන්තවාදය සහ සංහිඳියාව බව ඉතා 
පැහැදිලිව මම සඳහන් කරනවා.  

 
රෙට් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරමින්, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව 

ආරක්ෂා කරමින්, රට තුළ ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් 
කරන්ෙන් රජෙය් ෙගෞරවය, තිවිධ හමුදාෙව් ෙගෞරවය, ආරක්ෂක 
අංශවල ෙගෞරවය සහ මුළු මහත් ජනතාව ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා 
කරෙගන එම පශ්න විසඳීමට අපි රජයක් විධියට සාමූහිකත්වෙයන් 
මුහුණ ෙදන බව අද 68වැනි නිදහස් දිනෙය්දී, ඔෙබ් ආදරණීය 
පධාන මහජන ෙසේවකයා විධියට, ෙසේනාධිනායකයා විධියට, 
ජනාධිපතිවරයා විධියට මා මුළු මහත් ජනතාවට පතිඥා ෙදනවා." 
එෙහමයි එදා එතුමා කිව්ෙව්. එම නිසා ගරු උදය ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමන්ලා ක්ෂණික බලය ලබාගැනීම සදහා ජනතාව මුළා 
කරන එක පිළිබඳව අප කනගාටු ෙවනවා. එෙහම ෙනොකළ යුතුය 
කියා මා එතුමාට සඳහන් කරනවා.  

 
එතුමා කියු බාෙව් condolence messages ගැන කථා කළා. මම 

හිතන විධියට එතුමා සම්පදාය දන්ෙන් නැතිව ඇති. ජනාධිපතිතුමා 
සහ අගමැතිතුමා ලංකාෙව් සියලු ජනතාව ෙවනුෙවන් තමයි ඒ 
 condolence message එක ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් කථාව පටන් ගන්න ෙකොටම එතුමා condolences 
ඉදිරිපත් කළා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙගොඩක් තැන්වල ඒක යනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
කියුබාෙව් හිටපු ජනාධිපති ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් 

අභාවය පිළිබඳව  ෙශෝකය පළ කරන්න අෙප් ගරු සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කරමින් ඉරිදාට 
එෙහේ යනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තව විනාඩි තුනකින් ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට තව ටික ෙවලාවක් ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව තව විනාඩි තුනකින් ඉවරයි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියෙග් ෙවලාෙවන් තමයි අඩු 

ෙවන්ෙන්.   
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   
 
රියාද් Embassy එෙක් ගෘහ ෙසේවිකාවන් අනාථ ෙවලා 

ඉන්නවාය, ඒ අය බලාගන්ෙන් නැහැය කියා මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් 
මුහම්මදු මන්සූර් මන්තීතුමා කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, අද ෙවන ෙකොට අප ඒ කඳවුරුවල 
සිටින 207ෙදෙනක් බලාගන්නා බව. ගරු තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමියෙග් අමාත්යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් ෙවන 
 ෙකොට අප ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 43.5ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා.  

 
අෙප් තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමාත් යම් යම් කරුණු කාරණා 

කිව්වා. He said, "You are a square peg in a round hole."  But, 
I must tell my Friend, the Hon. Balasuriya that I am like 
clay; that I can fit myself to any opportunity that is in front 
of me.  

 
ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා අෙප් අමාත්යාංශය ගැන ෙබොෙහෝ ෙද් 

කථා කළා. ඒවාට උත්තර ෙදන්නයි  මම අවස්ථාව ගත්ෙත්.  
 
සාම්පදායික රාජ්ය තන්තය ගමන් කරන්ෙන් සාමය සඳහා 

නම්, ආර්ථික රාජ්ය තන්තය ෙසෞභාග්යය සඳහා විය යුතුය කියන 
එකයි අප කියන්ෙන්. එම වාක්යෙය් අර්ථයට අනුවයි අෙප් නව 
විෙද්ශ පතිපත්තිය කියාත්මක වන්ෙන්. අප අද ෙම් අය වැෙයන් 
ඉල්ලන්ෙන් ෙමොනවාද? මිනිසුන්ෙග් බදු සල්ලිවලින් රුපියල් 
බිලියන නවයහමාරක් වියදම් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියායි. 
2015-2016 කාලය තුළ සිරිෙසේන-විකමසිංහ ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය අෙප් මංගල සමරවීර විෙද්ශ ඇමතිතුමා විසින් 
කියාත්මක කිරීෙමන් ලබාගත් සාර්ථක පදනම මත තමයි අප ෙම් 
මුදල් ඉල්ලන්ෙන්. රට හිර ෙවලා සිටි ගිරෙයන් අපි රට මුදා 
ගත්තා; අප විදුලි පුටුව අළු කළා; ජාත්යන්තර යුද අධිකරණ කථාව 
ෙබොරු කළා; පනවන්න ඔන්න ෙමන්ත තිබුණු ආර්ථික සම්බාධක 
මනඃකල්පිත ඒවා බවට පත් කළා. දැන් අප ෙලෝක සමාජය 

2083  2084 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 
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යනවා. අපට හරස් කපන්න එපා. අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් 
රට නැවතත් ෙලෝකෙය් බැබෙළන රටක් බවට පරිවර්තනය 
කරන්න අපට උදව් කරන්න කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  මීළඟට, ගරු තලතා අතුෙකෝරල 

ඇමතිතුමිය. 
 
ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 

පැමිෙණනවා ඇත. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 
Chair, and  THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය. 

 
[අ.භා. 5.57] 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
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ගරු සභාපතිතුමනි, 2017 වර්ෂෙය් අය වැය සඳහා වූ කාරක 

සභා අවස්ථාෙව් අද දින සාකච්ඡාවට ගැනුණු අමාත්යාංශ අතරින් 
විෙශේෂෙයන් මෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවත්, ඒ 
වාෙග්ම  අෙනකුත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ   පිළිබඳවත් අදහස්  
දක්වමින් අද දින  අවසාන කථාව කරන්නට මා හට අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. අද දවෙසේ විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් අදහස් පකාශ කළ 
පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම මන්තීතුමන්ලාට මෙග් ස්තුතිය මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. 

 
විෙද්ශ රැකියා සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට අවුරුදු 

30කට, 40කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් ක්ෙෂේතය ෙම් රෙට් 
පැවතුණා. හැබැයි,  විෙදස්ගත ශමිකයන් සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂෙයන්ම යමක් කරන්නට මැතිවරණ පතිපත්ති 
පකාශනයකට පථම වතාවට ෙයෝජනා ඇතුළත් කෙළේ ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් කියලා ෙම් ෙවලාෙව් මම කියන්න ඕනෑ.  

 
පසු ගිය අවුරුදුවල පැවැති අය වැය විවාදවලදී අපි විෙද්ශ 

රැකියා අමාත්යාංශෙය්  කාරක සභා අවස්ථාවට  සම්බන්ධ ෙවලා 
ෙගොඩක් ලස්සන කතන්දර කිව්වා. හැබැයි, කිසිම විධියකට 
විෙදස්ගත ශමිකයන් ගැන යමක් කරන්න පුළුවන්කමක් ෙහෝ 
කරපු ෙදයක් ගැන පසු ගිය කාලෙය් දැක්ෙක් නැහැ කියන 
කාරණය මා කියන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක තමයි,   
ෛමතී පාලනයක් සඳහා වූ පතිපත්ති පකාශනෙයන් විෙදස්ගත 
ශමිකයන්ට විශාම වැටුපක් ෙයෝජනා කෙළේ. 

පිළිගන්නා රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අප ඒ 
foundation එක මත තමයි, ශී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරෙය් 
ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් කරන්න වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, GSP Plus එක හරහා 

නැවතත් අප යුෙරෝපෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළට අවතීර්ණ ෙවන්න 
ඔන්න ෙමන්න තිෙබන්ෙන්. දැනටමත් ධීවර අපනයන විශාල 
ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාවත් එක්ක ෙවෙළඳ ෙපොළ 
දියුණු කරන්න අප පියවර ෙබොෙහොමයක් ගනිමින් ඉන්නවා. 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා, තාක්ෂණික ආෙයෝජන සහ සහ ෙයෝගීතාව අප 
දියුණු කරනවා.  

 
සමහර අය චීනය ගැන ෙනොෙයකුත් කථා කිව්වා. නමුත් අෙප් 

ජනතාව දන්නවා, චීනය සමඟ සම්බන්ධය දැන් ඉතා ශීඝෙයන් 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබන බව. එන මාසය වන විට දකුණු වරාය, 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙක්න්ද කරෙගන දැවැන්ත ආෙයෝජන 
කලාපයක් පටන් ගන්න සූදානම් කර තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට, 
ෙමොනරාගල, මාතර යන දිස්තික්කවල වර්ග කිෙලෝමීටර 50ක් ෙම් 
කලාපයට අයිති ෙවනවා. චීනෙය් තානාපතිතුමා හා  මුදල් 
ඇමතිතුමා අතර යම්කිසි පශ්නයක් තිබුණා නම්, එය 
සම්පූර්ණෙයන් විසඳා තිෙබනවා. අප එතුමාව summon කෙළේ 
නැහැ. අෙප් ෙල්කම්තුමා එතුමා සමඟ දුරකථ නෙයන් ෙහොඳට 
කථා කළා.  

 
අෙප් ඇමතිතුමායි, තානාපතිතුමායි ෙහොඳින් කථා කළා. මමත් 

එතුමා සමඟ පැය තුනක් තිස්ෙසේ කථා කළා. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් 
නැහැ. අෙප් ඒ relationship එක ඉතාමත්ම ෙහොඳින් තිෙබනවා. 
අපි ජපානයත් එක්ක එකතු ෙවලා සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ 
දැනටම දියත් කරලා තිෙබනවා. කුලුනු උඩ දුවන light rail 
network එක ඊට එක උදාහරණයක් පමණයි. ඇෙමරිකාව, 
අපිකාව සහ ආසියානු රටවල් සමඟ අපට ශක්තිමත් ආර්ථික 
සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා. ෙම් රටවල් සමඟ  එකතුෙවලා අපි 
පාලම් හදා තිෙබනවා. ඒක තමයි ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා 
කෙළේ. එතුමා අෙප් රට අනික් රටවල් සමඟ එකතු කරන්න පාලම් 
හැදුවා. ඒ පාලම් උඩින් අෙප් රටට පැමිෙණන ආෙයෝජන ෙලොරි 
අපි දැන් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ පාලම් උඩින් තමයි අෙප් 
අපනයන භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් ෙලෝකයට විහිදුවන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙම් සඳහා අපි අෙප් අමාත්යාංශය අවශ්ය 
ෙවනස් කිරීම්වලට භාජනය කරනවා. අෙප් ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව 
කථා කළා. අෙප් තානාපති කාර්යාල ජාලය නවීකරණය කරනවා. 
සියලුම තානාපතිවරු හා විෙද්ශ ෙසේවා නිලධාරින් අපි 
අන්තර්ජාලය හරහා ෙම් වනෙකොට ජාලගත කරලා තිෙබනවා. 
පථම වතාවට ඒ සියලුම නිලධාරින්ට අපි targets දීලා තිෙබනවා.  
ඒ targetsවලට අනුව ඒ ෙගොල්ලන් deliver  කරන්න ඕනෑ. ස්ථාන 
මාරු කිරීම්, උසස් වීම් ඇතුළුව මානව පාග්ධනය දියුණු කරන්න 
පූර්ණ වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට තත්පර 

30ක් ලබා ෙදන්න. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අෙප් රජය විසින් මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මට කිසිම ගුරු මුෂ්ටියක් නැතිව 
උපෙදස් ෙදන, මට මග ෙපන්වන, මම කළ යුතු වැඩ කරන්න මට 
සැම විටම අවසථ්ාව ෙදන සහ මාව ෛධර්යවත් කරන අෙප් ගරු 
ඇමති මංගල සමරවීර මැතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම හෘදයංගම 
ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. එතුමා මට ඉතාමත්ම ෙහොඳට ෙම් 
වැඩ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
මට හැම ෙවලාෙව්ම විෙද්ශ පතිපත්ති ගැන පරණ කථා කියමින්, 
උපෙදස් ෙදන ගරු අගමැතිතුමාටත් මෙග් කෘතඥතාව පුද කරන්න 
කැමැතියි.  

 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ගරු ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක 

ෙල්කම්තුමන්ලා, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ මෙග් කාර්යාලෙය් 
අධ්යක්ෂතුමිය ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට අරෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය] අපි ඒ පුහුණුව ලබාෙදන ෙකොට සාමාන්යෙයන් හැම 
භාෂාවකින්ම ලබාෙදනවා. දවිඩ අයට දවිඩ භාෂාෙවනුත්, මුස්ලිම් 
අයට ඔවුන්ට ෙත්ෙරන භාෂාවකිනුත් පුහුණුව ලබාදීමට අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම නීත්යනුකූල ෙනොවන ආකාරෙයන් 
පිටවීම් පිළිබඳවත් එතුමා සඳහන් කළා. මම ඒ පිළිබඳව පසුව කථා 
කරන්නම්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඡන්ද අයිතිය ගැන කථා 

කළා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා විශාම වැටුප් පිළිබඳවත් කථා කළා. 
ඔබතුමා විෙදස්ගත ශමිකයින් පිළිබඳව කටයුතු කරන එෙතර අෙප් 
සංවිධානෙය් සභාපතිවරයා හැටියට ෙම් පිළිබඳව මා සමඟ 
නිරන්තරෙයන්ම අවශ්ය කරුණු සාකච්ඡා කරනවා. මම දන්නවා, 
අධ්යාපනය පිළිබඳව ඔබතුමා මීට ෙපරත් මෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරලා තිබුණ බව. නමුත් ගරු මන්තීතුමනි,  අපි ඒ වාෙග් වැඩ 
කටයුත්තකට අත ගහන්න ඉස්ෙසල්ලා දැනට අධ්යාපනය 
පිළිබඳව අලුත් මුහුණුවරකින් කටයුතු කර තිෙබන බව ෙම් 
ෙවලාෙව් කියන්නට ඕනෑ.  

 
විෙශේෂෙයන්ම සියලුම දරුවන් අවුරුදු 13ක් අධ්යාපනය ලැබිය 

යුතුයි කියන එක අනිවාර්ය කරන්නට සහ සෑම පාසලකටම 
අවශ්ය පහසුකම් ලබාෙදන්න කටයුතු කරනවා. පාසල්වලට අවශ්ය 
ෙභෞතික පහසුකම්, ගුරුවරුන්, ඒ හැම එකක්ම ලබාදීලා, 
අධ්යාපනය තුළ දැනට තිෙබන තරගකාරීත්වය ෙවනස් කරලා 
හැම පාසලක්ම ෙහොඳ පාසලක් බවට පත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීමට ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා කටයුතු කරන නිසා ඉදිරිෙය්දී දරුෙවක් 
පාසලකට ඇතුළත් කරන එක ගැටලුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ඊළඟට අපි මුණ ගැෙහන ෙවලාවකදී අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙග් අදහස ෙමොකක්ද කියලා මම ඔබතුමාව දැනුවත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ හීනය දිග කාලයක් යන නිසා අඩුම 

තරමින් එක දිස්තික්කයක එක ජාතික පාසලක විෙද්ශගත දරුවන් 
ෙවනුෙවන් එක පන්ති කාමරයක් ෙහෝ ආරම්භ කළා නම්, ඒක 
පමාණවත්. එක පන්ති කාමරයක් ආරම්භ කළ පාසල් තිෙබනවා. 
ඒක දිගට යනෙකොට යම් අවශ්යතාවක් ඇතිෙවයි. ආරම්භයක් 
හැටියට වැඩිපුරම විෙද්ශගත ශමිකයින් සිටින දිස්තික්ක ෙතෝරලා 
- උදාහරණයක් වශෙයන් වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කය - 
එක පාසලක එක පන්තියක් ආරම්භ කෙළොත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපි ෙදන්නා හමුෙවලාම කථා කරමු. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ වාෙග් ෙවලාවක ඒක ෙයොදා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලායි 

මම කියන්ෙන්. අකිල විරාජ් ඇමතිතුමාත් කුරුණෑගල නිසා එතුමා 
ඒකට එකඟ ෙවයි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අනිවාර්යෙයන්ම. ගුවන් ෙතොටුපෙළේදී ඇති වන අවහිරතා 

ගැනත් ඔබතුමා සඳහන් කළා. ගරු  මන්තීතුමනි, ගුවන් 
ෙතොටුපෙළේ ඇතිවුණු අවහිරතා මඟහරවන්න අෙප් නිලධාරින් 
විශාල පමාණයක් ෙයොදවලා අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. අපි 
දන්නවා, පසුගිය කාලෙය් අවහිරතාවක් ඇති වුෙණ් නැහැ. 

විෙදස්ගත ශමිකයන්ෙග් අෙන්වාසික ගිණුම්වලට සියයට 
2.5ක ෙපොලියකුත්, ඒ අයෙග් පවුල්වල  සුබසාධනය ෙවනුෙවනුත් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියලා ෙයෝජනා කළා. ඒ 
අනුව මම සන්ෙතෝෂ වනවා, අපි ෙම් අමාත්යාංශය භා රෙගන 
ෙදෙවනි අවුරුද්දට යනෙකොට අපට  ෙම් විධිෙය් කටයුතු ෙදකක් 
කරන්න පුළුවන්වීම ගැන. ජනවාරි 08 ෙවනිදා විෙදස්ගත 
ශමිකයන්ෙග් පවුල්වල  සුබසාධනය ෙවනුෙවන් ශමික සුරැකුම 
වැඩසටහන කියාත්මක කළා. ඒ කටයුතු අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාෙග් නායකත්වෙයන් අමාත්යාංශයට අනුබද්ධව  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල සිටින අෙප් නිලධාරින් විසින්  
කියාත්මක කරනවා. ඒ කාරණා තවම සියයට සියයක්   
කියාත්මක කරන්න  බැහැ. ෙමොකද,  විෙදස්ගත ශමිකයන් ලියා 
පදිංචි කරන්න කිව්වාට පසුව ඇත්තම කියනවා නම් ෙනොෙයක් 
ෙදනා ෙබොරු පචාර කළා. "සමෘද්ධිය කපන්න ඕනෑ නිසා, 
විෙදස්ගත ශමිකයන්ෙගන් බද්දක් අය කරන්න ඕනෑ නිසා" තමයි 
ෙම් ලියා පදිංචිය කරන්ෙන් කියලා ෙබොරු පචාර කළා.  

 
අපි හිතන විධියට ලක්ෂ 15ක පමණ විෙදස්ගත ශමික පිරිසක් 

සිටිනවා. නමුත් ඒ කාලසීමාව තුළ ඒ අයෙගන් 96,000යි  
ලියාපදිංචි වුෙණ්. පසුව අපි ඒ කටයුත්ත දින නියමයක් නැතුව 
කල් දැම්මා. ෙම් ෙවනෙකොට ෙදලක්ෂ විසිපන්දහසක් ෙහෝ 
තිස්දහසකට ආසන්න පමාණයක් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
පවුල්වල දරුවන්ෙග් අම්මා පිටරට ඉන්නවා නම්; තාත්තා පිට රට 
ඉන්නවා නම් ඒ දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය පිළිබඳව, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව, ඒ ෙගොල්ලන්ට එවන මුදල්වල 
පාලනය පිළිබඳව යනාදී  හැම එකක් පිළිබඳවම අධීක්ෂණයක් 
අෙප් අමාත්යාංශෙයන් අනුයුක්ත කරලා තිෙබන නිලධාරින් විසින් 
කරනු ලබනවා. ඒ විධියට "ශමික සුරැකුම" වැඩ සටහන ෙම් 
අවුරුද්ෙද් කියාත්මක කළා වාෙග්ම  විශාම වැටුප ලබාදීෙම් 
කාරණයත් ලබන අවුරුද්ෙද් පළමු මාස ෙදක තුෙන්  කියාත්මක 
කරන්න සියලුම ෙද් අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අෙප් විෙදස්ගත ශමිකයන් පිළිබඳව 
තිබුණු අවිධිමත්, අසංවිධිත කමය අවම කරන්නයි. ෙහොඳ 
ශමිකයන් හැටියට, ෙහොඳ පුහුණුවක් ඇති පුහුණු ශමිකයන් 
හැටියට ඔවුන්ව විෙදස්ගත කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
විෙශේෂෙයන්ම ඒ අයෙග් වැටුප් පිළිබඳව, ඒ අයෙග් ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව, ඒ අයෙග් සුබසාධනය කියන ෙම් හැම කාරණයක්ම 
උසස් තත්ත්වයකට පත් කරන ගමන්ම ශී ලාංකීය අභිමානය 
ආරක්ෂා කරන ශමිකයන් පිරිසක් තමයි  ෙම් විධියට විෙදස්ගත 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙම් කටයුතු  ෙපොඩි 
කාලයක් ගත ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් බවත්  මතක් කරන්නට ඕනෑ. 
අද දින කථා කරපු අෙප් ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා 
ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම පිළිබඳව කථා කළා.  

 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 

සඳහන් කරපු විධියට ෙම් ෙවනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් පත් කරලා තිෙබනවා. අපි සිකුරාදා උෙද් 
මුණගැහිලා ඒ දිහා ෙබොෙහොම ෙහොඳ පැත්තට, යහපත් පැත්තට  
බලලා කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා ගෘහ ෙසේවෙය්  පුහුණුව සම්බන්ධෙයන් කිව්වා.   

 
විෙශේෂෙයන්ම ගෘහ ෙසේවෙය් පුහුණුව ගැන කථා කරනෙකොට  

ෙම් හැම එකක්ම  NVQ level  එකට සරිලන විධියට පුහුණුව 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, දින 
20ක්ව  තිබුණු  පුහුණු කාලසීමාව  අපි දැන් දින 40ක් දක්වා දීර්ඝ 
කරලා තිෙබනවා. ඒ පුහුණුවට හැම ෙදයක්ම ඇතුළු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව විෙදස්ගත ෙවලා සාමාන්යෙයන් ෙගදරක් 
පාලනය කරන විධිය,  විදුලි භාණ්ඩ පාවිච්චි කරන විධිය  විතරක් 
ෙනොෙවයි, පිරිසිදුකම, ආචාරශීලි බව සහ ඒ ඒ රටවල නීතිරීති 
කියන ෙම් හැම කාරණයක්ම  පුහුණුවට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවා  . 
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ෙහොඳ පළපුරුද්දක් තිෙබන, විධිමත් විධියට පිට රට යවන 
නිෙයෝජිත ආයතන සුළු සංඛ්යාවක් තිබුණත් ඒ ටික පවත්වා ෙගන 
යන්න විතරයි. එම නිසා ෙහොර agency සම්බන්ධෙයන් නිතරම 
වැටලීම් ෙකෙරනවා.  

 
ඕමාන් රෙට් නීතිය අනුව නැවත රටට ෙගන්න ගන්න 

ඉස්ෙසල්ලා අදාළ පුද්ගලයා වැඩ කරපු රට තහවුරු කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් කියන මුදල ෙගවන්න ඕනෑ. අෙප් 
තානාපතිතුමන්ලාෙග් මැදිහත් වීෙමන් ඒ ගැන කථා බහා කරලා 
තමයි, ආපහු ෙගන්න ගන්න ෙවන්ෙන්. ඊෙය් තමයි United Arab 
Emiratesවල විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාව හමු ෙවන්න මට තිබුණු 
දවස. ෙමොකද අපි ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, ඩුබායි ගිහින් 
ඕමාන්වලට බිමින්වත්, උඩින්වත් යන්න ෙදන්න එපා කියලා. ඒ 
ගැන ඊෙය් තමයි සාකච්ඡා කරන්න තිබුෙණ්. අපට හමු ෙවලා 
එකඟතාවකට එන්න තිබුණා. මට යන්න බැරි වුණා. මම ඒක 
පිළිගන්නවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඇත්තටම ඩුබායි border එක cross කරන 

එක ඒ අයට පහසුයි. එම නිසා වාහනවලින් පවා ෙගනැල්ලා cross 
කරලා බස්සනවා. අෙප් ගෘහ ෙසේවිකාවකට ලංකාෙව්දී ලක්ෂ 
ෙදකක්  ෙදනවා. එතැන ඉන්න හාම්පුතාෙගන් ලක්ෂ පහක් 
ගන්නවා. ඒ ලක්ෂ තුෙන් ලාභය නිසා ඒජන්සිකරුවා කරන්ෙන්, 
ෙගනිහිල්ලා බස්සන එක. ඊට පස්ෙසේ අර ගෘහ ෙසේවිකාව ලක්ෂ 
ෙදක ෙගවනෙතක් දඩයක් හැටියට එම රෙට් ඉන්න ෙවනවා. එයා 
යන්ෙන් ඩුබයිවලට, ඉන්න ෙවන්ෙන් ඕමාන්වල. ඒක තමයි 
ගැටලුව. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමනි, "විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්තිකයන් ෙවනුෙවන් 

ෙයෝජිත විශාම වැටුප් කමය කියාත්මක කරන්න මුදල් ෙවන් 
ෙවලා නැහැ. ඒකට මුදල් ෙහොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද?" කියලා 
ඔබතුමා ඇහුවා. ඇත්තටම අපි රෙට් තත්ත්වය දන්නවා. විනාශ 
කරලා, බංෙකොෙලොත් වුණු රට. අෙප් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාං ශෙයනුත් මුදල් නාස්ති කරලා තිබුණා. දැන් අපි ඒ නාස්ති 
කිරීම් ඔක්ෙකෝම නවත්වලා තිෙබනවා. අපි විශාම වැටුප් කමයට 
ෙයොදා ගන්ෙන්, කුෙව්ට් අරමුදල. ඒෙක් රුපියල් බිලියන 
ෙදකහමාරක් තිෙබනවා. අපි ඒෙකන් තමයි ෙම් ෙයෝජනාව පළමුව 
පටන් ගන්ෙන්. ඊට අමතරව දායකත්වයට පිට රට අවුරුදු ෙදකක්  
ඉන්න ෙකෙනක් රුපියල් 50,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් 
වුණත් විශාම වැටුප් කමයට ඕනෑ ෙකෙනක් දායකත්වයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ගරු මන්තීවරෙයක් කියනවා මට ඇහුණා, "එෙහම 
දායකත්වය දීලා ඇති වැෙඩ් ෙමොකක්ද?" කියලා. එෙහම එකක් 
ෙනොෙවයි. අවුරුදු 45 ෙහෝ අවුරුදු 50 ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා රුපියල් 
50,000 ෙගවන්න ඕනෑ. අවුරුදු 60 ඉඳලා අපි ෙගවනවා. ෙම්ක 
කාෙග්වත්, ෙකොෙහේවත් තිෙබන සල්ලි ෙනොෙවයි.  ෙම්, විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් Kuwait Fund එෙක් තිෙබන මුදල්. 
අපි එම අරමුදෙල් තිෙබන රුපියල් බිලියන ෙදකහමාර ෙම් සඳහා 
ෙයොදා ගන්නවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට මතක් 
කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අෙප් අමාත්යාංශය 

සම්බන්ධව අදහස් පකාශ කළා. කල්මුෙණ් අෙප් හරීස් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ඉල්ලීමක් කළා, Kalmunei Training Centre එක 
ආපහු පටන් ගන්න කියලා. උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කිව්වා, 
"පිට රට යන එක අඩු ෙවලා" කියලා. මම ෙම් ෙවලාෙව් 
ෙබොෙහොම වුවම නාෙවන් කියනවා, ෙම් රෙට් කාන්තාවන් සහ 

ෙමොකද, යන්නන් වාෙල් ඔෙහේ යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. පසු 
ගිය සතිෙය් පැය 48ක් ඇතුළත ව්යාජ විධියට - වංචනික විධියට - 
කම තුනකින් ෙම් රටින් පිටවන අය ඇල්ලුවා. Indian passports, 
පින්තූරය ෙවනස් කරලා, එෙහම නැත්නම් ව්යාජ passport හදලා 
යන්න හැදුවා. ඇත්තටම ෙමතනදී, යුෙරෝපය කියලා, මැදෙපරදිග 
කියලා කාටවත් ෙවනස් කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
හැෙමෝම ෙබොෙහොම ලස්සනට ඇඳෙගන තමයි යන්ෙන්.  

 
අපි දන්නවා, රත්තරන් පුරවාෙගන ෙබොෙහොම ධනවත් 

කාන්තාවන් වෙග් යන අය ඉන්න බව. අපි ඒවා ෙහොඳින් 
අධ්යයනය කරලා හැම ෙකෙනක්ම පුළුවන් විධියට check 
කරනවා. මම කියන්න ඕනෑ, සමහර ෙවලාවට ෙබොරු ෙතොරතුරු 
ෙදනවා ෙවන්නත් පුළුවන්. අෙප් නිලධාරින්ට විෙශේෂ පුහුණුවක් 
ලබාදීලා, විෙශේෂෙයන්ම එවැනි ෙකෙනක් සමඟ කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. 
එවැනි ෙද්වල් තවත් තිෙබනවා නම්, අපි ඒවා නිවැරදි කරගන්න 
උත්සාහ කරනවා. 

 
 ෙකොරියාවට ඇතුළු වීෙම්දී රුපියල් 10,000ක දඩ මුදලක් - 

fine එකක් - ෙගවන්න තිෙබනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, අදාළ ගිවිසුම කරන අයට ඒ අවුරුදු 4 

ගිවිසුම ඇතුළත සමාගම් තුනකට මාරුෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ 
අය නිවාඩුවක් සඳහා ලංකාවට ඇවිල්ලා ආපහු යනෙකොට සමාගම 
මාරුෙවලා තිෙබන බව අෙප් නිලධාරින් දැනගත්තාම, ඒ සමාගම් 
මාරු කිරීෙම් ෙහේතුව සඳහා රුපියල් 10,000ක ගාස්තුවක් අය 
කරනවා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ කාලය තුළ රස්සාව කරපු තැනට. ෙමොකද, රස්සාව කරපු 

තැනට ඒ අයව ආපහු යවන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, 
අදාළ ගිවිසුම වලංගු කාලය තුළ ඒ ෙගොල්ෙලෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා 
යනවා නම් ඒ තැනටම යන්න ඕනෑ ගරු මන්තීතුමා. එෙහම 
යන්ෙන් නැත්නම්, අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න සහ ඒ risk එක ගන්න තමයි රුපියල් 10,000ක් අය 
කරන්ෙන්. ෙකොරියානු EPS සමාගෙමන් තමයි ඒ පිළිබඳව අපව 
දැනුවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නමුත්, ෙකොරියානු රජෙයන් ඒ පහසුකම ඔවුන්ට දීලා 

තිෙබනවා ෙන්. ෙකොරියානු රජෙයන්ම agreement එෙක් සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා, සමාගම් තුන මාරු කරන්න පුළුවන් කියලා.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමා, මෙග් ෙවලාව ගත ෙවනවා. මීට වඩා ෙගොඩක් 

ෙද්වල් මට කියන්න තිෙබනවා.  
 
ඔබතුමන්ලා safe houses ගැන කිව්වා; ෙහොර agency ගැන 

කිව්වා. අපි ෙහොර agency දිනපතාම වටලනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
agency එකක්වත් අපි ලියා පදිංචි කෙළේ නැහැ. ෙනොෙයකුත් 
විධිෙය් වංචනික කියාවලින් පිට රට යවපු agency තිෙබනවා නම්, 
ඒවා එන අවුරුද්ෙද් re-register කරන්ෙන් නැහැ. අපට අවශ්ය, 
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කර ගන්න තිෙයන අවශ්යතාවට ෙමතැනට ආවාය කියා විතරක් 
හිතන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, දැන් ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. 
මම කිව්වා ෙන් ඔබතුමාට ඉන්නය කියලා.[බාධා කිරීමක්] මතක 
තියා ගන්න,- [බාධා කිරීමක්] වාඩිෙවන්න, වාඩිෙවන්න. දැන් 
ඇති.  

 
රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් මිල ගණන් කැඳවලා ඒ ෙගොල්ලන් අපට 

දීපු එකට තමයි ඒක දීලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙම්ක ෙමතැනින් 
නවත්වන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම්ක ෙදන්ෙන් අෙප් විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් සහන රක්ෂණයට අමතරවයි. මනුෂ්යෙයක් 
ෙපට්ටියකින් ෙම් රටට එනෙකොට, අත පය නැතිව එනෙකොට අපි 
ෙම් මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 4ක්, 5ක් ෙදනවා. ඔය ෙහොරා කන 
මිනිස්සු වාෙග් ඒෙකන් දරුවන්  ෙදන්ෙනක්, තුන් ෙදෙනක් එක්ක 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි අහන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. වැඩක් නැහැ, ඔය කියවන ඒවා 
කියලා වැඩක් නැහැ. අපි දන්නවා, බයිසිකලෙයන් ගිහිල්ලා, 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා. සිංගප්පූරුෙවන් ෙගවල් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, 
අනික් තැන්වලින් ෙගවල් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක. 
දික්කසාෙද් settle  කරගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එකත් අපි 
දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. මට 
තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.  

 
අපි ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් ෙම් රක්ෂණ  කමය ලබා 

ගත්ෙත් ඒ quotationවල හැටියට-  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!  ගරු ෙපේමරත්න මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද 

ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු ඇමතිතුමිය මම ද්ෙව්ෂ සහගතව ඔබතුමියට ෙචෝදනා 

කළා ෙනොෙවයි.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් නම කිව්වාද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ඔව්. ඒ මන්තීතුමන්ලා නැඟිටින ඒවාට ෙනොෙවයි මම 

නැඟිට්ෙට්.[බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න.  
 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියෙගන් මට දැනගන්න ඕනෑ,- 

[බාධා කිරීමක්] මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න,  ෙම් ෙවන කථාවක් 
යන්ෙන්. -[බාධා කිරීමක්] ෙඩොලර් සියයක - [බාධා කිරීමක්]නැහැ, 
කථාව ඉවර නැහැ. ඔබතුමියෙග් සැර වාෙග්ම මෙග්ත්- [බාධා 
කිරීමක්] තත්පර 5න් මම අහන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙඩොලර් 
සියයකට-[බාධා කිරීමක්] 

පිරිමි පිට රට යවලා දුක් විඳලා සල්ලි හම්බ කර ගන්න හදන 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි, අපි. ෙමතුමන්ලා හැම දාම කිව්ෙව්, 
"ෙමච්චර පමාණයක් පිට රට ගියා. ඒ අය තමයි ෙම් රටට වැඩිම 
ආදායම ෙගෙනන්ෙන්" කියලා. හැබැයි, ඒ මිනිසුන්ට ෙමොනවා 
වුණත් කමක් නැහැ. ඒ මිනිසුන් ජීවත් වුණත් එකයි; නැති වුණත් 
එකයි; ෙබල්ල කපලා දැම්මත් එකයි. පිට රටදී ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියන එක ගැන කාටවත් වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, අපි 
හැම තිස්ෙසේම ඒ ගැන හිතනවා. 2020 වන ෙකොට පිට රට යන 
හැම ෙකෙනක්ම පුහුණුවක් තිෙබන අෙයක් වනවා. 
අනිවාර්යෙයන්ම පුහුණු ශමිකෙයක් තමයි යවන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, සංඛ්යාව ගැන කථා කළාට, සංඛ්යාව  අඩු 

ෙවන්න පුළුවන්;  ඊටත් වැඩිය අඩු ෙවන්න පුළුවන්; අඩු 
කරන්නත් පුළුවන්. අහිංසක මිනිසුන් ගැන කථා කරන අයට, 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් insurance එක ගැන කථා කරන අයට, 
අහිංසක මිනිසුන්  ගිහින් ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියලා අහන්න ඔළුවට 
එන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිසුන් ගිහිල්ලා ෙකොෙහේද, ෙකොෙහොමද 
ඉන්ෙන් කියලා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම ෙමොකටද ඒ අය 
පිට රට යවන්ෙන්? ඒ මිනිසුන්ටත් පවුල් ජීවිතයක් තිෙබනවා. 
අෙනක් අය මාළිගාවල ඉන්න කැමැති නම්, අෙනක් අය සැප 
සම්පත් ලබන්න කැමැති නම්, අෙනක් අය තමන්ට හිෙතන 
හිෙතන ෙද්වල් කරන්න කැමැති නම්, ඒ විෙද්ශ රටවලට යන 
අහිංසක මිනිසුන්ටත් එම ආශාව තිෙබනවා. තමන්ෙග් දුප්පත්කම 
නිසා ඒ අය පිට රට යනවා මිසක්, ආශාෙවන් යන්ෙන් නැහැ 
කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ.  
 

අෙප් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් වුවමනාව, ෙම් රෙට් රැකියා නිෂ්පාදනය කරලා, 
විෙද්ශ රැකියා සඳහා යන අයට ෙම්  රෙට්ම රඳවාෙගන, ෙම් රෙට් 
රැකියාවක් කරලා, ෙහොඳින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 
ඇති කරන එකයි. ඒක අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 2020 
ෙවනෙකොට ඔය කියපු සංඛ්යාවට වැඩිය අඩු ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි එදාට විෙද්ශ රැකියාවකට යන්ෙන් පුහුණු ශමිකයන් 
විතරයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
මෙග් මිත ෙපේමරත්න මන්තීතුමා ඔය විස්තර කථා කෙළේ 

කාෙග් වුවමනාවටද කියන එක මම දන්නවා. මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා මට කියා තිෙබනවා, ඔබතුමා  ෙකොළඹට ෙගනැත්, 
ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් ෙසේවයට දැමූ හැටි. ඔබතුමා ෙහොඳ 
අනාගතයක් තිෙබන මන්තිවරෙයක්ය කියාත් මාත් එක්ක කියලා 
තිෙබනවා. මෙග් කථාව කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මම ඔබතුමාට 
කියනවා, "මන්තීතුමනි, අනික් අයෙග් ලණු කන්න එපා" කියලා.  
ඒක තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
වාඩිෙවන්න. දැන් ඔබතුමා ෙග් කථාව ඉවරයි.   

 
ෙම් රක්ෂණ කමය, මම පටන් ගන්න ඉස්ෙසල්ලා ඔය 

පැත්ෙත් ඉන්න එක්ෙකෙනක් එය පටන් ගත්තා. හැබැයි අපි කළා 
වාෙග් කිසිම විනිවිදභාවයකින් එය කෙළේ නැහැ. අද ඔය පැත්ෙත් 
ඉන්න, එදා විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන ඇමතිතුමා 
හැටියට කටයුතු කළ අය, ෙම් රක්ෂණය පටන් ගන්නෙකොට අපට 
කිව්වා,  එයා කැමැති ෙකොම්පැනියට ඕක ෙදන්නය කියා. ඔය 
ෙඩොලර් 50 කතා, බංෙකොෙලොත් ෙවච්ච  මිනිසුන් කියන කථායි. 
ෙම්ෙක සියලුම ෙද්වල් කෙළේ ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවයි. 
අල්ලස් ෙකොමිසමට බැරි නම් ඕනෑම තැනකට ගිහින් පැමිණිලි 
කරන්න. ඒ ගැන පැමිණිලි කරලාත් තිෙබනවා. අපි ඔය "Top 
Ten" ලා ගැන ෙහොඳට දන්නවා. අපි  බයිසිකලෙය් ගිහින් 
ෙමතැනට ආෙව් නැහැ. අපි උපදිනෙකොටත් අෙප් අම්මලාට, 
තාත්තලාට ෙබොෙහොම ධන සම්භාරයක් තිබුණා. අනික් අය වාෙග් 
අපි ෙමතැනට ආෙව් මුදල් හම්බ කරගන්න ෙනොෙවයි. මුදල් හම්බ 
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ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම කරන්න එපා. ඔය රක්ෂණ කමය 

ගැන ෙහෝ ෙමොකක් ගැන ෙහෝ අද කියා ගන්න ෙදයක් නැති නිසා, 
කරගන්න ෙදයක් නැති නිසා ෙනොෙයකුත් විධිෙය් ෙචෝදනා 
කරනවා. අෙප් නිලධාරින්ට ෙචෝදනා කරනවා. කියාකාරි අධ්යක්ෂ 
ගැනත් කියනවා මා අහෙගන සිටියා. යම්කිසි ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා නම්, ඒකට තමයි නීතිය තිෙබන්ෙන්. දැන් අල්ලස් ෙහෝ 
 දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අලුත් ෙකොමසාරිස් 
ෙකෙනක් ඇවිත් ඉන්නවා. එවැනි තැන්වලට ගිහින් පැමිණිලි 
කරන්න. ඔය වාෙග් ෙද්වල් 2004 වසෙර්දීත් වුණා. අපි දන්නවා, 
2004 අවුරුද්ෙද්දී අෙප් ෙදොෙළොස්ෙදනකුට විරුද්ධව පැමිණිලි 
කළාය කියලා. හැබැයි, ෙදයියෙන් කියලා බලය ගත්තාට පසුව 
හැම ෙදයක්ම අමතක ෙවලා ගියා. "Top Ten"ලා, ඒවා-ෙම්වා 
ෙමොකුත් මතක නැහැ. අපි කියනවා පුළුවන් නම් ඒ ගැනත් 
ෙසොයන්න කියලා. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිව්ෙව් ෙවන 

ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් තුළ මඩ ගසාෙගන යන එක ගැන 
අපි දන්නවා. ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාත් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මෙග් අමාත්යාංශෙය් සහ ශී ලංකා විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් කිසි ෙකෙනකුට විරුද්ධව මඩ 
ගහන්න මා ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් සිටින සියලු ෙදනාම     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නිලධාරින් සහ ෙසේවකයන්. අද වන 
කල් එක්ෙකෙනකුෙගන් ෙහෝ පළි අරෙගන ඒ අය මාරු කළාද 
කියලා අහන්න. එක්ෙකෙනකුෙග් ෙහෝ රක්ෂාව නැති කළා ද කියා 
අහන්න. පසුගිය කාලෙය් කරපු ඒවාට ෙචෝදනා ලැබූ අයටත් අපි 
උපරිම විධියට සහන සලසා දී වැඩ කරෙගන යනවා. අෙප් ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් මමත් එක්ක 
කථා කරලා තිෙබනවා. අදත් එතුමා ඒ ගැන කථා කළා. මා 
එතුමාවත් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙම් කාරණය ගැනත් 

මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා කරන ෙගවීම් හැම එකක් තුළින්ම අද 
රටට ලැෙබන ආදායම වැඩිෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය වර්ෂෙය් 
ආදායමට වඩා ෙම් වර්ෂෙය් ආදායම ෙඩොලර් මිලියන 202ක් දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි නාස්තිය අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි අපට අද විශාම වැටුප කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. 
අපි ණයට සල්ලි අරෙගන විශාම වැටුපක් කියාත්මක කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙමම ආයතනෙය් සල්ලි ටික අපි ආරක්ෂා කරපු 
නිසා, නාස්තිය නවත්වපු නිසා තමයි ෙමම වැඩ කටයුත්ත කරන්න 
අපට පුළුවන් වුෙණ්.  

 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් විමර්ශන ඒකකය සම්බන්ධවත් කථා 

කළ යුතුයි. මා ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්නෙකොට එම ඒකකෙය් 
ෙපොලිස් නිලධාරින් 14ෙදනායි සිටිෙය්. අපි එම පමාණය 25ක් 
දක්වා වැඩි කර ගත්තා. ඒ 25ෙදනා ඉතාමත් වුවමනාෙවන් හැම 
දාම ලැෙබන හැම පැමිණිල්ලක්ම විභාග කරන්න, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න අද කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් අෙනක් අංශත් එෙහමයි. සමථ 

අංශයට පැමිණිල්ලක් ලැබුණාම පුළුවන් උපරිම ආකාරෙයන් ඒ 
සම්බන්ධව කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් විතරක් සුරක්ෂා 
නිවාසවලට සහ තානාපති කාර්යාලවලට පැමිණි අයෙගන් 
2,000කට වැඩි පිරිසක් අපි ලංකාවට ෙගන්වා තිෙබනවා. තවත් 
සුළු පිරිසක් ඒවාෙය් ඉන්නවා. නමුත් එම රටවල තිෙබන නීති-
රීතිවල හැටියට තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ව ෙගන්වන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, අපට ඕනෑ හැටියට ඒ අයට එෙහන් පිටත්වීෙම් 
අවසරය ලබාෙදන්ෙන් නැහැ. තානාපති කාර්යාලවල ඉන්න අෙප් 
සියලුෙදනාම ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉතාම වුවමනාෙවන් වැඩ කරන 
බව විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙඩොලර් පනහද, ෙඩොලර් සියයද කියලා කරුණාකරලා          

ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් අහන්න. අපට ෙකොෙහේවත් 
ෙකොම්පැනි නැහැ. මතක තියා ගන්න, අපි ඇවිල්ලා නැහැ, අනික් 
අය වාෙග් චන්ද ෙවත්තසිංහ මාවෙතන් ෙගවල් ගන්න, අර වාෙග් 
ෙද්පළ ගන්න අපි ෙමතැනට ඇවිල්ලා නැහැ. මට ඉන්නවා, ඉතාම 
වැදගත් අමාත්යාංශ ෙල්කම් ෙකෙනක්. මට ඉන්නවා, ගරු 
කරන්න පුළුවන් ඉතාම ෙහොඳ සභාපතිවරුන් ෙදන්ෙනක්. මට 
ඉන්නවා, ඉතාම ෙහොඳ කාර්ය මණ්ඩලයක්.  විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් අයට පහු ගිය කාලෙය් ෙනොෙයකුත් විධියට 
"ෙහොරු"ය කියා කිව්වා.[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් ඒක අහන්න.  

 
ඔයෙගොල්ලන් ගිහින් "Top Ten" එකට පැමිණිල්ලක් දමන්න 

ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] මම ෙදන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ, ඔය 
ෙගොල්ලන්ෙග් කාලෙය් තමයි ඇමතිලා දුන්ෙන්. අපි දැන් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. වාඩිෙවන්න. වාඩිෙවන්න. ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් 
කාලෙය් ඇමතිලා කථා කරලා දුන්ෙන්, "ෙම්ක ගනින්" කියලා. 
ෙම් කාලෙය් ඇමතිලා එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ඒක මතක තබා 
ගන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩි අටක් තිෙබනවා. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔබතුමන්ලා කිව්වා, රුපියල් ෙකෝටි ගණනක ෙගවල් 

අරෙගන තිෙබනවාය කියලා. එෙහම ගත්ත ෙකනා කවුද කියා 
අහගන්න මා කැමැතියි. අපට හැම දාම ෙකොළඹ හෙත් ෙගවල් 
තිබුණා. දන්ෙන් නැත්නම් ඒකත් අහගන්න. මතක තබා ගන්න, 
අපි ෙගවල් ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ. 
ෙගෞරවාන්විත විධියට ෙද්ශපාලනය කරපු මෙග් සෙහෝදරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. ඒ ෙවනුෙවනුයි, මා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව්. සමහරු ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා, බයිසික ලෙය් එෙහේ ෙමෙහේ ගිහිල්ලා, එක එක තැන්වල 
වැඩ කරලා, ෙමතැනට ඇවිත් ෙලොකු ධනස්කන්ධයක් එකතු කර 
ගන්නවා. අෙන්, ෙදවියෙන්! ඊට පසුව එක එක තැන්වල යන්න 
වුණාම, අපට කියනවා, "Top Ten" කියලා. "Top Ten" එෙක්ත් 
ෙහොඳම top එක්ෙකෙනක් තමයි ඒ වැෙඩ් කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ගණනක් නැහැ, මල්ලි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙනෝනාෙගන් තමයි අහගන්න ඕනෑ. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙනෝනාෙගන් අහගන්න ලු. ඒ කාෙග්ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 

මට ඒවා අදාළ නැහැ. නමුත් ෙමම කාර්යාංශය තුළ - [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමියෙග් කාලය අවසන් ෙවමින් යනවා. 
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02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 9,132,210,000 

 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 9,132,210,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, රු. 

440,200,000 
 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 440,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 112,229,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 4,500,000 
 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 4,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 9,132,210,000 
  
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 9,132,210,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 440,200,000 
 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 440,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 112,229,000, for Head 112, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 112, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට විෙශේෂ 
ස්තුතියක් කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙමොකද, 
එතුමා එෙහේ තානාපති කාර්යාලවල යම් ෙසේවකෙයකුෙග් යම්කිසි 
පශ්නයක් කිව්වාට පස්ෙසේ එතුමා හැම තිස්ෙසේම මෙග් පිටි 
පස්ෙසන් ඉඳෙගන ඒ අවශ්ය සහෙයෝගයට උපරිම ආකාරෙයන් 
ලබාදීලා තිෙබනවා. පසු ගිය ෙදසැම්බර් 21වැනි දා ගල් ගසා මරා 
දමන්න නියම ෙවලා සිටි ලාංකික කාන්තාව ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් 
වුෙණ් අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් කියාමාර්ගය නිසාය 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. එම නිසා 
එතුමාටත්, එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ජී.එස්. විතානෙග් මැතිතුමා ඉතාම 
වුවමනාෙවන් විශාල බරක් කර ගහෙගන ෙම් වැඩ කටයුතු ටික 
උපරිම මට්ටමකින් ෙබොෙහොම විනිවිදභාවයකින් කරන්නට 
උත්සාහ කරනවා. එතුමාටත්, අතිෙර්ක ෙල්කම් යමුනා ෙපෙර්රා 
මහත්මියටත්, සහකාර ෙල්කම්තුමියන්ලා සහ සහකාර 
ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු ඒ අමාත්යාංශ කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සියලුෙදනාටමත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව 
ෙසේවය කරන අෙප් නිලධාරීන්, නිලධාරිනියන් සියලුෙදනාටමත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ගරු 

සභාපතිතුමා ගැනත් මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
ෙමොකද, එතුමා පසුගිය කාලවල හිටපු සභාපතිවරුන් වාෙග් 
ෙනොෙවයි. එතුමා වැටුප් ෙනොලබන සභාපතිවරෙයක්. එතුමා 
සභාපති හැටියට කිසිම වරපසාදයක් ගන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාර්යාංශෙය් පැවැත්ම සඳහා විෙදස්ගත 
ශමිකයන් ෙවනුෙවන් උපරිම මට්ටමකින් සහෙයෝගය දක්වනවා. 
ගරු සභාපතිතුමාත්, එතුමාට සහෙයෝගය ෙදන කියාකාරී අධ්යක්ෂ 
නීතිඥ උපුල් ෙද්ශපිය මහතාත්, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
සියලුෙදනාත්, විශාල සහෙයෝගයකින්, වුවමනාවකින් වැඩ 
කරනවාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ. 
ෙම් ෙවලාෙව්දී ඒ අයටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරන ගමන් 
කාර්යාංශෙය් සාමාන්යාධිකාරි ෙක්.ඕ.ඩී.ඩී. පනාන්දු මැතිතුමාටත්, 
අතිෙර්ක සාමාන්යාධිකාරිතුමියටත්, අතිෙර්ක 
සාමාන්යාධිකාරිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරිතුමන්ලා සහ 
සාමාන්යාධිකාරිතුමියන්ලා ඇතුළු සියලුෙදනාටමත් අෙප් 
කාර්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරන්න ලබාෙදන ශක්තිය ෙවනුෙවන් 
මෙග් කෘතෙව්දීත්වය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා විෙද්ශ 
රැකියා නිෙයෝජිතායතනෙය් සභාපති ලක්ෂ්මන් අෙබ්ගුණරත්න 
මැතිතුමා ඇතුළු ඒ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයටත්, එහි රැකියාව කරන 
සියලුම නිලධාරින්ටත්, මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මට ෙම් ෙවලාව 
ලබාදීලා මෙග් සද්දය ෙබොෙහෝ ඉවසීෙමන් අසා සිටි ගරු 
සභාපතිතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 112,229,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 4,500,000 
 

“112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 4,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2096 2095  

[ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය] 
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“தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 63,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

லதனச் ெசல  பா 4,400,000 
 
“தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 4,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 550,572,000 
 
“தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 550,572,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 77,000,000 
 
“தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 77,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
 தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 63,050,000, for Head 182, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 182, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 4,400,000 
Question, "That the sum of Rs. 4,400,000, for Head 182, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 182, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

  
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 550,572,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 550,572,000, for Head 182, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 182, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 4,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,500,000, for Head 112, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 112, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 9,132,210,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,132,210,000, for Head 112, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 112, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 440,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 440,200,000, for Head 112, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 112, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“182 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු.63,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
182 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 4,400,000 
 

“182 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 4,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
182 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 550,572,000 
 

“182 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 550,572,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
182 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 77,000,000 

 

“182 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.77,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
182 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 3,512,000,000 

 
“221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,512,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 699,937,000 
 

“221 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.699,937,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
221 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 95,300,000 

 
“221 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 95,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
221 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 
328 වන ශීර්ෂය.- මිනිසබ්ල හා රැකීරක්ෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 321,361,000 

 
“328 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 321,361,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
328 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.37,400,000 
 

“328 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.37,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
328 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 
 

“தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 122,560,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

      தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 77,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 77,000,000, for Head 182, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 182, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“193 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු.122,560,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
193 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 37,250,000 
 
“193 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.37,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
193 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 90,714,000 
 

“193 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.90,714,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
193 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 6,750,000 
 
“193 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 6,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
193 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

221 වන ශීර්ෂය.- කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 805,319,000 

 
“221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 805,319,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 95,300,000 

 
“தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 95,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  328.-  மனிதவ  மற் ம் ெதாழில் ைற   திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 321,361,000 

 
 “தைலப்  328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 321,361,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 37,400,000 
 
தைலப்  328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 37,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 122,560,000, for Head 193, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 193, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 37,250,000  
 

Question, "That the sum of Rs. 37,250,000, for Head 193, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 193, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 90,714,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 90,714,000, for Head 193, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 193, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 6,750,000  
Question, "That the sum of Rs. 6,750,000, for Head 193, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 193, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
லதனச் ெசல  பா 37,250,000 

 
“தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 37,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
   தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 90,714,000 

 
“தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 90,714,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
   தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 6,750,000 

 
“தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 6,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
தைலப்  221.-  ெதாழில்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 805,319,000 

 
    “தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 805,319,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
    தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,512,000,000 

 
 “தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,512,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 699,937,000 

 
“தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 699,937,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු  පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැසව්ීම 2016 
ෙදසැම්බර් 01 වන බහසප්තින්දා.  

 
ேநரம் பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன பற்றி 

அறிவிக்கும் ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   2016 
சம்பர் 01, வியாழக்கிழைம. 

 
It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report 

Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 01st 

December, 2016. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා.  

 
ඉරණතිව් දූපෙත් තාවකාලික නිවාස තනාෙගන 

ධීවර කටයුතුවල නිරත ධීවරයන් 
இரைணதீவில் தற்கா க கைள அைமத்  

மீன்பி யில் ஈ ப ம் மீனவர்கள்  
FISHERMEN ENGAGED IN FISHING LIVING IN TEMPORARY 

HOUSES IN IRANATIVU ISLAND  
 

[අ.භා. 6.29] 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"උතුරු පළාෙත් කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් පූනකරි පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අයත් ඉරණතිව් දූපෙත් ෙවරළාසන්න පෙද්ශෙය් 
තාවකාලික නිවාස තනා ෙගන ධීවර කාර්මිකයන්ට තම රැකියාව කිසිදු 
බලපෑමකින් ෙතොරව කරෙගන යාමට වත්මන් ආණ්ඩුව කඩිනමින් 
අවකාශ සලසා දිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 

මූලාසනය සඳහා ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

HEAD 221. -  DEPARTMENT OF LABOUR 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 805,319,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 805,319,000, for Head 221, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 221, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 3,512,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 3,512,000,000, for Head 221, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 221, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 699,937,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 699,937,000, for Head 221,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 221, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
  
 

 
Programme 02. -Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 95,300,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 95,300,000, Head 221, Programme 
02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

 
Head 221, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 328. -  DEPARTMENT OF MANPOWER & EMPLOYMENT 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 321,361,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 321,361,000, for Head 328, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 328, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 37,400,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 37,400,000, for Head 328, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 328, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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කිෙලෝමීටර් 12ක් ෙගොඩබිමට එන්න, ඉරණමාතා නගර් වලට 
එන්න ෙම් අයට සිද්ධ වුණා. ඒ ස්ථානයට ආවාට පස්ෙසේ  
කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් දිසාපතිතුමා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා, 
ගාම නිලධාරි මහතා, මධ්යම ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් ෙකොමසාරිස්තුමා 
ඇතුළු ෙම් සියලුම අය මැදිහත් ෙවලා  ඉඩම් අක්කරය බැගින් ලබා 
දීලා ෙම් පවුල් 180 එහි පැලපදියම් කළා. ඒක සිදු ෙවලා දැන් 
ෙබොෙහෝ කාලයක් ෙවනවා. ෙම් වන ෙකොට ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
පවුල් පමාණය 415ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. මුලින් 
සිටි පවුල් එකසිය අසූව හැරුණු ෙකොට අෙනක් පවුල් නාච්චිකුඩා, 
පූනරින්, මන්නාරම සහ ඕලුෙකොඩිවායිවල පදිංචි කර තිෙබනවා. 
ඒ අය එහි පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. 1992 සිට 2009 දක්වා කාලය 
තුළ ඉරණමාතා නගර්වල ජීවත් වුණු ජනතාව එහි සිට අවට 
මුහුෙද් ධීවර රැකියාව ෙනොකඩවාම කර ෙගන ගියා. ඔවුන් 
ඉරණමාතා නගර් ගම්මානෙය් ෙවෙසන අතරතුර ධීවර 
කර්මාන්තය කරන්න ෛදනිකව ෙමතැනට එනවා. 
සාමාන්යෙයන්, අවුරුද්ෙද් මාස එෙකොළහක් පමණ ධීවර 
කර්මාන්තය කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයත් සකස් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ඒ අය එහි ධීවර කර්මාන්තය කරමින් සිටියා.  ඒ අය 1992න් 

පස්ෙසේ ඒ දූපෙත් පැලපදියම් වුෙණ් නැහැ; සථ්ිර වාසස්ථාන 
හදාෙගන සිටිෙය් නැහැ. 1992න් පස්ෙසේ  නාවික හමුදාව, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයත් එක්ක  සටන් කරලා ෙම් දූපත නාවික හමුදාව අතට 
ගත්තා. එතැන් සිට ඒ දූපෙත් නාවික හමුදා කඳවුරක් ස්ථාපිත 
කරලා, නාවික හමුදාෙවන් තමයි පාලනය කර ෙගන ගිෙය්. ඒ 
දූපෙත් තිෙබන, ඒ මිනිස්සු පරිහරණය කරපු ෙගොඩනැඟිලි ෙම් 
වනවිට නටබුන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පල්ලිය විතරක් ෙහොඳ 
තත්ත්වෙයන් තිෙබනවා. ඒ පාසල කඩාෙගන වැටිලා තිෙබනවා. 
නැවත වතාවක් ෙම් දූපතට  ගිහින් ස්ථිර සාරව නිෙවස් හදාෙගන 
පදිංචි ෙවලා, ඒ දූපත තුළ රැඳිලා ධීවර කර්මාන්තය  කරන්න ඒ 
ජනතාවෙග් කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. අපි ගිහින් කරපු 
නීරීක්ෂණෙය්දී දැක්කා,  තවමත් ෙම් දුපෙත් සිටින එළෙදන්නු සහ  
එළ ගවයන් 1500ක්. නිරුපදිතව ඒ සත්තු ජීවත් ෙවනවා. ඒ 
සතුන්ට අඬන්න බැහැ. ෙමොකද, මුහුදු වතුර බීපු නිසා ඒ  සතුන්ෙග් 
උගුෙර් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සතුන්ට තප්පුලන්න 
බැහැ; "උම්බෑ" කියන්න බැහැ. ඒක සුවිෙශේෂ තත්ත්වයක්.  නමුත්  
ඒ සත්තු ෙහොඳින්  ජීවත් ෙවනවා.   

 
ෙම් දුපෙත් ෙවරළාසන්නෙය්  සිට දළ වශෙයන් කිෙලෝමීටර් 

එකහමාරක් ෙදකක් අතර  ඈතින් දුපෙත්  දකුණු  ෙකළවෙර්, 
ඉරණමාතා නගර්වල සිට  ධීවර ජනතාව ඇවිත් තාවකාලිකව 
පදිංචිෙවලා ධීවර කර්මාන්තය කරෙගන යනවා. නාවික 
හමුදාෙවන් එතැන මඩුවක් ගහෙගන, ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 
කියාකාරීත්වය පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කරමින් තමයි ඒ 
කර්මාන්තය කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් ෙම් මිනිසුන්ට ඒක 
ගැටලුවක්.  නාවික හමුදා කඳවුෙර් සිට කිෙලෝමීටර් එකහමාරක 
දුරින් තමයි ෙම් ජනතාව ඉන්ෙන්. ඒ අය කියන්ෙන් ෙවන  ෙමොකුත් 
ෙනොෙවයි, ෙම්කයි. "අපට අෙප් බිෙම් කිසිම ගැටලුවකින් 
බලපෑමකින් ෙතොරව නාවික හමුදා කඳවුර ආසන්නෙය්ම, ඊට 
මීටර් 500ක් විතර එහා ෙවරළ ආසන්නෙය්, මඩු ගහෙගන, 
තාවකාලික ෙගවල් ඉදි කරෙගන, තමන්ෙග් බිරිඳ, ඒ වා ෙග්ම ඒ 
ෙබෝට්ටුවල යන ගැමියන් එක්ක ජීවත්ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න, කිසිම 
ආකාරයකින් ෙමතැන ස්ථිර නිෙවස් හදා ගන්න අවශ්ය නැහැ 
කියන එකයි ඔවුන් කියන්ෙන්. ෙම්ක ඉතාම සාධාරණ යුක්ති 
සහගත ඉල්ලීමක්. ෙම් මිනිසුන්ට නීත්යනුකූලව ෙම් ඉඩම් ලැබිච්ච 
තත්ත්වය පැහැදිලිවම ඒ මිනිස්සු ජීවත්ෙවච්ච ආකාරය අනුව අපට 
ෙපනී ගියා.   

 

ෙමතැන  කිසි ගැටලුවක් නැහැ.  මා ෙම් පිළිබඳව නාවික 
හමුදාපතිතුමා එක්ක කතා බහ කළා. ඒ වාෙග්ම කිලිෙනොච්චිෙය්  
දිසාපතිතුමා එක්කත් කථා බහ කළා. ඒ පෙද්ශය භාර රියර් 
අද්මිරාල් මහත්මයාත් එක්කත් කථා කළා. මම ඒ අයට පැහැදිලි 
කරලා කිව්වා, ඒ මිනිසුන්ෙග් අයිතිය ලබාෙදන්න 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
      

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi 
ෙම්ක තමයි මෙග් ෙයෝජනාව, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016.10.21 වැනි දින මමත්, 

සමස්ත ලංකා ෙපොදු ධීවර සම්ෙම්ලනෙය් ජාතික සංවිධායක, හිටපු 
දකුණු පළාත් සභා මන්තී රත්නගමෙග් ෙසොයුරාත්, තවත් 
නිෙයෝජිතෙයකුත්, කිලිෙනොච්චි දිසාපතිතුමාෙග් නිෙයෝජිතෙයකු 
වන පූනකරී සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත්, ඉරණතිව් ගාම 
නිලධාරි මහතාත්, ඉරණමාතා නගර්  ධීවර සමුපකාර සමිතිෙය් 
නිෙයෝජිතයන් තිෙදෙනකුත්, මන්නාරම පෙද්ශෙය් ව්යාපාරික 
මහතුන් ෙදෙදෙනකුත් ඇතුළු දහෙදෙනක්, ඉරණමාතා නගර් අතර 
ඇති නාවික හමුදා කඳවුෙර් ජැටිෙයන් නාවික යාතාවකින් හමුදා 
නිලධාරින් සහ ෙසබළුන් කිහිප ෙදෙනකුත් සම්බන්ධ කර ෙගන 
නාවික සැතපුම් 12ක් ෙගවා ෙමම රමණීය දූපතට ගියා.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, ඉරණතිව් දූපෙත් 

ෙන්වාසිකව සිටින නායක නාවික හමුදා නිලධාරි මහතාත්, 
ෙසබළුන් ෙදෙදෙනකුත් සම්බන්ධ කරෙගන, එතුමන්ලා විසින් 
සපයන ලද අත් ටැක්ටරයක නැඟී පැය ෙදකහමාරක් තිස්ෙසේ අපි 
ෙම් රමණීය දූපත නිරීක්ෂණය කළා.  

 
ෙම් දූපෙත් ෙවෙසන ජනතාවෙග් පධානතම රැකියාව 

ෙවන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තයයි. ෙම් කුඩා දූපත දළ වශෙයන් වර්ග 
කිෙලෝමීටර් හයක් පමණ වනවා. 1992 වර්ෂය වන විට ෙම් 
රමණීය දූපෙත් පවුල් 180ක් ජීවත් ෙවලා හිටියා. ෙම් දූපෙත් 
අතීතය ගත්තාම, 1992ට ෙපර සිට අවුරුදු විසිපහකට වැඩි 
කාලයක් ඒ ජනතාව ෙම් දූපෙත් ජීවත් ෙවලා හිටියා.  ෙම් අය 
ආගමික කටයුතු කර ෙගන යෑම සඳහා ෙසපමාෛල මාතා පල්ලිය 
ඇතුළු කුඩා පල්ලි පහක් ෙයොදා ෙගන තිබුණා. එම පධාන පල්ලිය 
තවමත් සුරක්ෂිතව පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙරෝමානු කෙතෝලික 
දවිඩ මාධ්ය පාසලක්, ගාමීය ෙරෝහලක්, මාතෘ සායනයක්, 
පාෙද්ශීය සභා උප කාර්යාලයක්, තැපැල් කාර්යාලයක්, ධීවර 
සමිති කාර්යාලයක්, ෙපර පාසල් ෙදකක්, පජා ශාලා ෙදකක් 
ස්ථාපිත කරලා තිබුණා. සාක්ෂි වශෙයන් අදත් ඒවාෙය් නටඹුන් 
තිෙබනවා.  

 
ෙමහි ෙවෙසන ජනතාව දවිඩ ජාතිකයන්. ඒ අයෙග් ආගම 

කිස්තියානි ආගම. මව සහ පියා ඇතුළු දරුවන්ෙගන් සැදුම්ලත් 
පවුල්වලින් යුක්ත ගම්මානයක් ෙමහි තිබුණු බවට අදත් සාක්ෂි 
තිෙබනවා. 1992ට ෙපර කිසිදු බලපෑමකින් ෙතොරව ඒ ජනතාව 
ෙම් දූපෙත් සාමකාමීව ජීවත් වුණා. 1992 වසෙර් එල්ටීටීඊ 
සන්නද්ධ කියාකාරිත්වෙය් පතිඵලයක් වශෙයන්, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් බලපෑම නිසා, එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ෙම් දූපත දීලා, 
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[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා] ෙද්ශපාලන නායකයන් මැදිහත් වීමට ඉස්ෙසල්ලා ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් වුණත් සිංහල ෙද්ශපාලන නායකෙයක් මැදිහත් වීම 
සහ එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම විෙශේෂත්වයක් කියලා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.  

 
ඇත්තටම ෙම් අවස්ථා ෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ විස්තරයක් 

ෙකරුණා. ෙම්  ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් දක්වපු 
අදහස්වලට අනුව ෙමය ධීවර අමාත්යාංශයට විතරක් කරන්න 
පුළුවන් කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් අනුමැතියත්, පසු බිම් තත්ත්වය ගැනත් සලකා 
බලා ඒ නිර්ණායකයන්වලට අනුව තමයි ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
ෙවන්ෙන්. ෙකොෙහොමත් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් සියලු 
පජාවන්ට සාධාරණීකරණයක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ධීවර 
පජාවත් සාධාරණ විය යුතුයි. ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් ෙදනු 
ලබන නිරීක්ෂණ සහ ඒ නිර්ෙද්ශවලට අනුකූලව ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වි කියලා මමත් විශ්වාස කරනවා.  

 
පසු ගිය කාලෙය් පැවති යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ  උතුරු 

මුහුදුකරෙය් ධීවරයන් සම්බන්ධෙයන් විවිධ ගැටලු මතු වුණා. අද 
වනෙකොට ඒ තත්ත්වයන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම 
යහපාලන ආණ්ඩුෙව් මැදිහත් වීමත් එක්ක. නිහාල් ගලප්පත්ති 
සෙහෝදරයා ඇතුළු ඒ පිරිසටත් ඉරණමඩු ආශිතව යම්කිසි 
ෙද්ශපාලන වාසියක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැෙබ්වි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. ඒ අතරම ෙම් ෙයෝජනාව ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් 
කියලාත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් සහ ධීවර අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීම තුළ ෙම් 
කටයුත්ත කරනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. 

 
[අ.භා. 6.43] 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙමම ෙයෝජනාව 
ෙගන ඒම පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ පිළිබඳව කථා කළ 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාටත්, ගරු චන්දිම ගමෙග් 
මන්තීතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳව මම 
අද සවස් වරුෙව්ත් ෙසොයා බැලීමක් කළා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කිසිම ගැටලුවක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳවත්, ෙම් පෙද්ශෙය් කළ 
පරීක්ෂාව පිළිබඳවත්, ධීවර ජනතාව මුණ ගැසීම පිළිබඳ වත් අපි 
සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමන්ලාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. නාවික හමුදාෙව්  පධාන නිලධාරි මහත්මයා 
මීට සුළු ෙමොෙහොතකට කලින් සම්බන්ධ කර ගන්න මම උත්සාහ 
දැරුවා. නමුත් ඒ සඳහා අවස්ථාව උදා වුෙණ් නැහැ.   

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට 

ඒ අයෙග්ත් ගැටලුවක් ඇති ෙනොෙවනවා නම් අපි ස්ථිර වශෙයන්ම 
ෙම් අයට ඒ අවකාශය ලබා ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අයට 
අවශ්ය පහසුකම් යම් පමාණයක් ලබා දීමටත් අපි අ මාත්යාංශය 
විධියට කටයුතු කරනවා. අපි හැම ෙවලාෙව්ම හිතනවා, ධීවර 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ගත්තාම මුළු ලංකාෙව්ම ධීවර ජනතාව 
ඉලක්ක කරෙගන තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ කියලා. 
යුද්ධයට ෙපර ෙම් උතුරුකරෙය් ජනතාව ධීවර නිෂ්පාදනෙයන් 
සැලකිය යුතු පංගුවක් නිෙයෝජනය කළා. සියයට 30කට වැඩි 
දායකත්වයක් දැක්වුෙව් උතුරු පළාෙතන්. නමුත් යුද්ධයත් එක්ක 
ඒක සම්පූර්ණෙයන් අඩපණ වුණා විතරක්  ෙනොෙවයි, තවම ඒ 
තත්ත්වයට ආසන්න ෙවන්නවත් ඒ අයට බැරිෙවලා තිෙබනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක ෙවන්න කියලා.  ඒ අය ඈතින් පදිංචි 
කළාට පස්ෙසේ නාවික හමුදාවට නිරීක්ෂණයට යන්න තිෙයන 
තත්ත්වයත් අර්බුදයට ලක් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ අය නාවික කඳවුර 
ළඟින්ම තාවකාලිකව පදිංචි කර ගත්තා නම් ඒ අය  කරන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලා ෙසොය බලන්නත් පුළුවන්. එතෙකොට කිසිම 
ගැටලුවක් නැහැ.  

 
සංහිඳියාව සෙහෝදරත්වය බලාෙපොෙරොත්තුෙවනවා නම් අෙප්  

එකම ඉල්ලීම තමයි,  ඒ ජනතාව ළඟට අරෙගන ඒ ජනතාවෙග්  
ධීවර කටයුතු කරෙගන යෑමටත් තාවකාලිකව පදිංචි වීමටත්  
අවකාශය ලබාෙදන්න කියන එකයි. ඒ ඉල්ලීම තමයි අපි 
කරන්ෙන්. එයින් කිසිම ගැටලුවක් මතු වන්ෙන් නැහැ. ජාතික 
ආරක්ෂාව මුල්තැන තියලා අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් නාවික  
හමුදාපතිතුමා දැනුවත් කරලා  2016.11.19 වන දින ලිපියක් 
යැව්වා. කිලිෙනොච්චි දිසාපතිතුමාටත්, පුනකරි  සහකාර  පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමාටත් ලියුම් යැව් වා. ෙම් වනවිටත් ඒ අය ෙම් ගැන 
දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතාම කඩිනමින් යුක්තිසහගතව ෙම් 
මිනිසුන්ට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීලා,  සාමය, සමගිය, සෙහෝදරත්වය  
වඩවන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 6.39] 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමා  ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව  මම සථ්ිර කරනවා.  
 
උතුරු, නැෙගනහිර පළාත් ෙදෙක්ම තිෙබන ෙපොදු පශ්නයක් 

තමයි ෙම්.  ඒ පළාත්වල  ජනතාව දැන්  අවුරුදු  තිහක යුද්ධෙයන් 
පීඩා වින්දා ඇති. ඒ අය දැන් ඉල්ලන්ෙන් ඒ අයෙග් ජන ජීවිතය 
සාමාන්ය විධියට  පවත්වා ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න කියලායි. 
විෙශේෂෙයන්  ඇමතුමාට විතරක් ෙම්  ෙද් කරන්න  බැරි බවත් මම 
දන්නවා. නමුත්, ධීවර අමාත්යතුමා හැටියට  ධීවර ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට ෙම් සඳහා පුෙරෝගාමී මැදිහත්වීමක් කරන්න 
පුළුවන්. ඉරණතිව් දූපෙත් ෙවරළාසන්න පදිංචි අය විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ෙපොදුෙව් ඒ පළාෙත් ධීවර ජනතාවට ෙම් පශ්නය 
තිෙබනවා.  

 
ඒ අය දැනටමත් හමුදාව, නාවික හමුදාව වාෙග් කියාන්විත 

රාජකාරි කටයුතුවල සහ ආරක්ෂිත වැඩ කටයුතුවල නිරතෙවලා 
ඉන්න ෙසබළුත් එක්ක සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ. ෙමතුමා කියපු ආකාරයට 
ෙහොඳම ෙද්  තමයි, ඒ අය ළඟට අරෙගනම අවශ්ය නිරීක්ෂණයන් 
සහ පරීක්ෂණයන් කර ගැනීම. එතෙකොට සුහදතාව ෙගොඩ නඟා 
ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක් වාෙග්ම මුදලක් වියදම් ෙනොවී, දඩයක් ගහන්ෙන් 
නැතිව, බද්දක් අය කරන්ෙන් නැතිව, රජයට වියදමක් නැතිව 
කරන්න පුළුවන් කටයුත්තක්. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්තට ඔබතුමා 
මැදිහත්ෙවලා, ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන 
ෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.41] 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පළමුෙවන්ම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඉරණතිව් දූපෙත් ෙවරළාසන්නෙය් තාවකාලිව පදිංචි වී ධීවර 
රැකියාව කරන ධීවර පජාවෙග් ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් ෙදමළ 
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මට්ටමට ඒ අය එකඟතාව පළ කළා. නමුත් ඔවුන්ට පශ්නය 
වුෙණ්,  එකවරම දහස් ගණනක් නතර කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එකයි.  

 
ඒ ආණ්ඩුව තීන්දු කළා, මින් පසුව කිසිදු යාතාවක් අලුතින් 

ලියාපදිංචි ෙනොකරන්න. ඒ වාෙග්ම කමානුකූලව ෙම් කමය අඩු 
කිරීම සඳහා ඉන්දියාව අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා, 
ධීවරයන් ෙවනත් විකල්ප කමවලට ෙයොමු කරන්නටත්,  ගැඹුරු 
මුහුෙද් පන්න කම  සඳහා අවශ්ය පුහුණුව සහ උපකරණ ලබා 
ෙදන්නත්, මත්ස්ය වගාව කිරීම සඳහා වැඩිෙයන් aquaculture 
පැත්තට ෙයොමු  කිරීම සඳහා ඒ අයට අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීම, 
පුහුණුව ලබා දීම සහ ආධාර ලබා ෙදන්නත් එම රජය එකඟතාව 
පළ කළා.  ඒක අපි රටක් විධියට ලැබූ ෙලොකුම ජයගහණයක්ය 
කියන එක මම කියන්න කැමැතියි. ඒකත් අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ 
අපට තිබුණු පශ්නයක්.  ඒකත් එකවරටම විසඳන්න බැරි ෙවයි. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන උනන්දු වන නිසාත් ඔබතුමන්ලාෙග් දැන 
ගැනීම සඳහාත් තමයි මම ෙම්ක කිව්ෙව්. අපි ඉදිරි කාලය තුළ ඒ 
පශ්නයත් විසඳා ගන්නට කටයුතු කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ධීවර ජනතාව ඉතාමත් 

අහිංසකයි. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ඒ අය සියැසින් 
දැක්කා. මම ගියා, මමත් දැක්කා. ෙම් ධීවර පශ්නය බලන්න මම 
මුහුෙද්ත් ගියා. ඒ ගම්මානවලත් ගියා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 
වාහනයකින්  යන්න බැරි තැන්වල අපි පයින් ගිහිල්ලා බැලුවා. ඒ 
ධීවර ජනතාව ගත කරන්ෙන්  ඉතාමත් අන්ත අසරණ ජීවිතයක්.  
ඒ අය විෙරෝධතා පවත්වන්ෙන් නැහැ. ඒ අය වර්ජන කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ අය වැඩිෙයන් කෑගහන්ෙන් නැහැ. ඉතාමත් අහිංසක 
මිනිස්සු පිරිසක්. අෙප් ධීවරෙයෝ නම් ෙමොකක් හරි පශ්නයක් ඇති 
වුණාම පාරවල් හරස් කරනවා, ෙකෝච්චි පාරවල් වහනවා, ෙකොට 
දමනවා, ෙබෝට්ටුව ෙගනැල්ලා පාෙර් තියනවා. එෙහම ෙද්වල් 
තමයි අෙප් ධීවරෙයෝ කරන්ෙන්. මම ඒක ෙහොඳයි කියන්ෙන්ත් 
නැහැ; නරකයි කියන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා 
ගන්න යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. නමුත් ෙම්  ධීවරයන් 
එවැනි කිසිම ෙදයකට ෙපලෙඹන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි පධාන 
කාරණය.  

 
ඒ අයට ෙමොන අසාධාරණය වුණත් විඳ දරා ෙගන ඉන්නවා. 

හැබැයි, අපි හිතන්න ෙහොඳ නැහැ, ඒක  ෙනොහැකියාවක් ෙහෝ 
ෙනොසලකා හැරිය යුතු තත්ත්වයක් කියලා.  අපි ඒ වාෙග් ෙද්වලට 
විසඳුම් ලබා දුන්ෙන් නැත්නම්; ඒවා ගැන ෙසොයා බැලුෙව් 
නැත්නම් ඒවා නවතින්ෙන් ෙකොතැනින්ද කියන එක පිළිබඳව 
අපට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඉතාමත් ළඟින් ඒ ධීවර 
සංවිධාන එක්ක, ධීවරයන් එක්ක කථා කරනවා. ඒ අය හමු 
ෙවනවා. මාව හමු ෙවන්න එන ඕනෑම ෙමොෙහොතක ෙකොච්චර 
වැඩ තිබුණත් මම ඒ අය හමු වීම ෙපොඩ්ඩක්වත් පසු කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඒ අය ඈත ඉඳලා එන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට ඉඩ ලැෙබන 

හැම ෙමොෙහොතකම මා එම පෙද්ශවලට යනවා. මා දැන් ගමන් 
ගණනාවක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. විවිධ අය මුණ ගැහිලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා මා ඉල්ලීමක් කළා, ඒ ධීවර ජනතාවට අවශ්ය මූලික 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න ෙමවර අය වැෙයන් මූල්ය පතිපාදනයක් 
ලබා ෙදන්න කියලා. කියන්න සතුටුයි, ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා සහ මුදල් ඇමතිතුමා -තුන් ෙදනාම- ධීවර ක්ෙෂේතෙය් 
වර්ධනය පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමන්ලා විශ්වාස කරනවා, අෙප් රට දියුණු 
කරන්න පුළුවන් එක පෙව්ශයක් -මාර්ගයක්- තමයි ධීවර 
කර්මාන්තයට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කිරීම කියලා. ඒ පිළිබඳව 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමාට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්.  

එක පැත්තකින් බැලුෙවොත් ඉන්දියාෙව්  තමිල්නාඩුෙව්  ධීවරයන් 
කරන අනවසර කියා නිසා ෙම් අයට නිසි පෙයෝජන ගන්න 
බැරිෙවලා තිෙබනවා.  

 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලා 

උනන්දු වන නිසා යමක් කියන්නට කැමතියි. ෙම් පෙද්ශය මුල් 
කරෙගන කරන තහනම් පන්න කමයක් වන bottom trawling 
කමය නිසා මුහුදු පතුලත්, මත්ස්ය ගහනයත් සම්පූර්ණෙයන් 
විනාශ වනවා. ෙම් පන්න කමය ෙයොදාෙගන කරන කාර්ය නිසා  
උතුරු පෙද්ශෙය්  ධීවර ජනතාව විශාල පීඩාවකට පත්ෙවලා 
සිටිනවා. 

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  රටක් විධියටත් අපට වාර්ෂිකව 

ලැෙබන්න තිෙබන රුපියල් බිලියන ගණනක ආදායම ෙනොලැබී 
යනවා. ෙම් පිළිබඳව අපි මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කළා. මම ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ෙගන පළමුවැනි අවස්ථාෙව්ම තීන්දුවක් ගත්තා. 
ඒ අනුව අත් අඩංගුවට ගන්නා කිසිම ෙබෝට්ටුවක් නිදහස් 
ෙනොකිරීෙම් නිෙයෝගය මම ලබා දුන්නා.  සියලුම නිලධාරින්ට මම 
කිව්වා ෙබෝට්ටු, දැල් ආම්පන්න සහ මත්ස්ය අස්වැන්න 
සම්පූර්ණෙයන්ම අප සතු කර ගන්නය කියලා. ඒ අනුව දැනට 
වටිනා ෙබෝට්ටු 120කට වැඩි පමාණයක් අෙප් භාරෙය් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමන්ලාට සතුටින් කියන්න කැමැතියි, 
ඉන්දියානු ධීවරයන් කරන ඒ පන්න කමය දැන් සියයට 50කටත් 
වැඩි මට්ටමකට අඩු ෙවලා තිෙබන බව. ඒ ෙවනත් කිසිදු ෙහේතුවක් 
නිසා ෙනොෙවයි, අපි ඔවුන්ෙග්  ෙම් ෙබෝට්ටු රඳවා ගැනීමයි. ඔවුන් 
ඒ ෙබෝට්ටුවලට ෙබොෙහොම ෙලොකු ආදරයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඒවාෙය් ෙලොකු වටිනාකමකුත් තිෙබනවා. ඒවා අත් අඩංගුවට 
ගන්නා නිසා තමයි, ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අනුව ඉන්දියාෙව් මධ්යම රජය අෙපන් ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා පවත්වමු කියලා. ඒ සාකච්ඡාවට මමත් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාත් ගියා. ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරන්න මම සුදානමින් සිටියා. අද මම ෙම් ෙවලාෙව් 
විනාඩි 5ක් ගන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්නයි.  

 
මා දන්නා විධියට ඒ සාකච්ඡාෙව් අදහස වුෙණ්,  ෙම් ෙබෝට්ටු 

ටික නිදහස් කර ගැනීමයි. එම  සාකච්ඡාෙව් දී ඒ අයෙග් 
පාර්ශ්වෙයන් මට ෙයෝජනාවක් ආවා,  පුළුවන් නම් ෙම් ෙබෝට්ටු 
ටික නිදහස් කරලා ෙදන්න,  ඒ  සුහදතාව වර්ධනය කර ගන්න 
කියලා. මම ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඉන්දියාෙව් දී  
සාකච්ඡාව පවත්වන අවස්ථාෙව්  මම ඒ අයට  කිව්ෙව් "ෙම් 
ෙබෝට්ටු ටික නිදහස් කෙළොත් මට ඉන්දියාෙව් ධීවර ඇමතිකම 
තමයි කරන්න  ෙවන්ෙන්, ලංකාෙව් ධීවර ඇමතිකම නම් කරන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ෙමොකද,  එෙහම කෙළොත් මට 
අෙප් ධීවර ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න බැරි වන බව  මම තහවුරු 
කරලා කිව්වා. ෙම්ෙකන් අෙප් ධීවරයන්  පීඩාවට පත් වුණු 
ආකාරය පිළිබඳවත්, මුහුදු පතුෙල් ඇති වන විනාශය පිළිබඳවත්  
මම කරුණු සහිතව  ඒ අයට පැහැදිලි කළා.  

 
ඒ කාරණය පිළිබඳ සාකච්ඡාවට ඉන්දියාෙව් මධ්යම රජෙය් 

ධීවර අමාත්යතුමා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමිය පැමිණියා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමිය සුෂ්මා 
ස්වරාජ් මැතිනියට මම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එතුමිය  අසනීප 
තත්ත්වෙයන් ෙරෝහල්ගතව  ඉඳලා අෙප් සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ 
ෙවන්නට ඇවිල්ලා,  ආෙයත් ගිෙය් ෙරෝහලටයි. එතුමියත් ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව ඉතාමත් ෙහොඳින් සවන් දුන්නා. එම පාර්ශ්වය 
ෙවනුෙවන් තමිල්නාඩු පාන්තය නිෙයෝජනය කරන රාජ්ය 
අමාත්යවරෙයකුත් පැමිණ සිටියා.  එතුමාත් ඒකට සම්බන්ධ වුණා. 
පළමුවැනි වතාවට ඒ අය පිළිගත්තා,  ෙම් "bottom trawling" 
කියන එක   අහිතකර පන්න කමයක් කියලා. ඒක ඒෙගොල්ෙලෝ 
දැන ෙගන සිටියත්,  ඒ අවස්ථාෙව් දී නිල වශෙයන් පිළිගැනීමක් 
සිදු කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කමය නතර කරන්න ඕනෑ කියන 
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[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා] ආදායමක් ලැෙබනවා. අපි ගම්පහ අලුෙතන් ෙවෙළඳ සැලක් 
ආරම්භ කළා; රුපියල් 400,000ක විතර ෙවෙළඳාමක් තිෙබනවා. 
නුවර අලුෙතන් ෙවළඳ සැලක් ආරම්භ කළා; දවසකට රුපියල් 
ලක්ෂ හතරකට වැඩි ආදායමක් ලැෙබනවා. ලැෙබන සහනත් 
නැති ෙවන අවස්ථාවක දැන් ධීවර සංස්ථාව කමානුකූලව ලාභදායී 
මාවතකට පෙව්ශ ෙවන්න ආසන්න ෙවලා තිෙබනවා. එක එක 
කථා පැතිරුණා, ධීවර සංසථ්ාව විකුණනවා කියලා. අපිත් 
ඇත්තටම එෙහම හිතුවා. බැරිම වුෙණොත්, කරන්න ෙදයක් නැති 
වුෙණොත්, ඒ වාෙග් ෙදයකට හරි යන්න ෙවනවා කියලා අපිත් 
හිතුවා. ෙමොකද, ෙසේවකයින්ෙග් පඩි නඩි ෙගවා ගන්නත් අවශ්යයි; 
ආයතනය පවත්වාෙගන යන්නත් අවශ්යයි; ජනතාවට ෙහොඳ මාළු 
සාධාරණ මිලකට ලබා ෙදන්නත් අවශ්යයි. ඔබතුමා කියන 
ෙවෙළඳ සැෙලත් අපි ඉදිරියට තවත් නවීකරණ කටයුත්තක් 
කරලා, උෙද් ගන්න මාළු උෙද්ම එතැනට යවන තත්ත්වයට 
ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ෙමච්චර කල් මාළු 
ගත්ෙත් තුන් වැනි ෙවෙළන්දාෙගන් විතර.  

 
මෙග් ඉලක්කය වන්ෙන් වැල්ලට ගිහිල්ලා සාධාරණ මිලකට 

ධීවරයාෙගන් මාළු අරෙගන, ඒ ෙවලාෙව්ම ෙවෙළඳ සැල්වලට 
ෙගනැල්ලා සාධාරණ මිලකට සහ නියම බර සහිතව ජනතාවට 
ෙහොඳ මාළු ලබා දීමයි. ඒක තමයි අෙප් අරමුණ. දැන් අපට ඒ 
තත්ත්වයට ළඟා ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙවෙළඳ 
සැල් ගණනාවක ඒ තත්ත්වය උදා ෙවලා තිෙබනවා. අපට අලුත් 
කාර්ය මණ්ඩලයක් ලැබුණා. අෙප් සභාපතිවරයා වැටුප් ගන්ෙන් 
නැති, ඉන්ධන ගන්ෙන් නැති, වාහන ගන්ෙන් නැති 
සභාපතිවරෙයක්. එතුමා කාර්යක්ෂමව ඒ ආයතනෙය් වැඩ 
කරනවා. කළමනාකරණ අධ්යක්ෂවරයාත් පඩිය ශත පහක්වත් 
ගන්ෙන් නැති, කිසිදු දීමනාවක් ගන්ෙන් නැති ෙකෙනක්. 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කරලා ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් 
ආයතනය ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න. ඒක කරන්න හුඟක් 
අමාරුයි.  

 
 පරණ වැඩවලට හුරු වුණු කාර්ය මණ්ඩලයකුත් ඉන්නවා.  ඒ 

ෙගොල්ලන් වැඩ කරන්න අකැමැතියි. මාළු කපන්න බැහැ 
කියනවා, මාළු අල්ලන්න බැහැ කියනවා,  මාළු එහා ෙමහා 
කරන්න බැහැ කියනවා. Office එෙක් ඉන්නයි ඒ අය කැමැති. ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් තිෙබනවා. නමුත්, අපි ඒ අයත් පුහුණු කරෙගන ෙම් 
ආයතනය ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න කටයුතු කරනවා. 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ඔබතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.55ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 

16වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙදසැම්බර් මස 01වන 
බහසප්තින්දා පූ.භා. 9.30  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி.ப. 6.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
நவம்பர் 16ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சம்பர் 01, 
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament Adjourned accordingly at 6.55 p.m. until 9.30 
a.m. on Thursday, 01st December, 2016 pursuant to the 
Resolution of Parliament of 16th November, 2016.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට රුපියල් මිලියන 1,200ක් -ලක්ෂ 
12,000ක්- ලැබුණා, ධීවර දිස්තික්ක 10ක ධීවරයින්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කරන්න. සමහර ෙවලාවට නිවාස හදා ෙදන්න, ඒ 
අයෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය කරන්න, වැසිකිළි නැති අයට 
වැසිකිළි හදා ෙදන්න, එෙහම නැත්නම් ඒ අයෙග් මූලික යටිතල 
පහසුකම් ලබා දීමට අපට ඒ මුදල් ෙයොමු කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. අවුරුදු 18කට පස්ෙසේ තමයි ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ඒ වාෙග් ෙදයක් ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම අපට සියයට 50ක 
සහනාධාර කමයක් ෙම් අවුරුද්ෙද්ම ලැබුණා. ඒ සඳහා අපට 
රුපියල් මිලියන 265ක් ලැබුණා. අපි උතුෙර් ධීවරයින්ටත් ඒ 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අවුරුදු 18කට පස්ෙසේ තමයි -ෙම් රජය 
තුළින් තමයි- පළමුවන වතාවට ඒ වාෙග් සහනාධාර කමයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. එයින් වැඩි පමාණයක් උතුෙර් 
ධීවරයින් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
පසුගිය වර්ෂෙය්දීත් අපි ඒ ෙද්වල් ලබා දුන්නා. ඒ අයෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කරන ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් අපි ඒ ආධාර ලබා 
ෙදනවා වාෙග්ම ඔබතුමා ෙම් කරපු ෙයෝජනාව පිළිබඳවත් සතුටු 
ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම අපි ලබන අවුරුද්ෙද් 
මුලතිව්වල ධීවර ජනතාවට ෙබෝට්ටු 150ක් ෙනොමිෙල් ලබා 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම කිලිෙනොච්චි පෙද්ශෙය් ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන ජනතාව ෙවනුෙවනුත් යම් සහනාධාරයක් හඳුන්වා 
ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මා ෙයෝජනා කරනවා, ඒ 
පිරිස එක්ක අපි අෙප් අමාත්යාංශෙය්දී සාකච්ඡාවක් පවත්වමු 
කියලා. සාකච්ඡා කරලා ඒ අයට විසඳුමක් ලබා ෙදමු. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර ක්ෙෂේතය සම්බන්ධ ෙයෝජනාවක් නිසා 

ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න කලින් මූලාසනය වශෙයන් එයට 
යම් එකතු කිරීමක් කරන්න මා කැමැතියි. ජනතාවට මි ෙලන් අඩු 
ෙහොඳ මාළු ලබා දීම සඳහා ධීවර සංස්ථාෙව් අෙළවි සැල් පිහිටුවා 
තිෙබනවා. මමත් එක අවස්ථාවකදී ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා, 
ඒවා තව වැඩි දියුණු කරන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධවත් ඔබතුමා යම් 
අදහසක් දක්වනවා නම් මා කැමැතියි.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ධීවර 

සංස්ථාව වැසී යන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒක ස්වාභාවිකව 
මරණයට පත් වන මට්ටමට පත් වුණා. අධික ෙසේවක සංඛ්යාවක් 
සිටීම, වැටුප් වැඩි වීම සහ ජාත්යන්තර නැව් පැමිණීම නතර වීම 
නිසා මාසිකව රුපියල් මිලියන 35ක පාඩුවක් සිදු වුණා. ආදායම 
අහිමි වුණා. නමුත් අපි ඒ සියල්ල විඳ දරා ගනිමින් කටයුතු කළා. 
මුදල් අමාත්යාංශෙයනුත් අපට උදව් කළා. වැඩිපුර සිටි 
ෙසේවකයින්ට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් -කැමැත්ෙතන්- ඉවත් ෙවන්න අපි 
අවසර දුන්නා. දැන් තව අය ඇවිල්ලා ඉල්ලීම් කරනවා, ඒ සඳහා 
අවසර ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ඒ දීමනාව පිළිබඳව ඒ ෙගොල්ලන් 
සතුටු ෙවන නිසා. නමුත් අපි යම් පමාණයකින් එය නැවැත්වූවා. 
ෙමොකද, ඔක්ෙකෝම අයින් කරන්න බැරි නිසා. අවශ්ය පමාණයට 
වඩා වැඩි පමාණයක් සිටි නිසයි අපි එෙහම කෙළේ. දැන් අපි ඒ 
ධීවර ෙවෙළඳ සැල් නවීකරණය කරෙගන යනවා.  

 
මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, අමාත්යාංශය ඉදිරිපිට තිබුණු 

ෙවෙළඳ සැල අපි නවීකරණය කළා. ෙවනදා ලැබුෙණ් රුපියල් 
30,000ක විතර ආදායමක්. දැන් දවසකට රුපියල් 100,000ට වැඩි 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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